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

Egyes számok ára 1 korona
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K — f. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként ■— fillér.
Ny Útiért közlemények garmond 

Boronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésbcn levő hird. íródik 
árcneeduiényben részeséinek.
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A kirlratek a starkaszlSsighat köiéandSk.
Kéziratok vissr.a nem adatnék
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Feltámadunk! H u s v é t.

. s

(—i) Mily szép a természet ébre
dése, feltámadása! Mily bájos a 
természet reggele, a zengő, virág- 
bimbós tavasza 1 Az égre nézek, ... 
leveti özvegyi gyászfátyolát, a ko
mor fellegeket, s ha sir is olykor, 
öröm könnyek áldást hozó eső az, 
mely után rügyek, fakadó bimbók 
szomjaznak. Az égre nézek, . .
nem azt a napot találom rajta, 
mely hidegen s érzéketlenül tekint 
a téli dermettségben alvó földre, 
hanem egy fényes vőlegényarcot 
látok, egy ragyogó csillagot, mely
nek sugarai melengetnek, éleszt
getnek, fejlesztenek.

És a föld ? a föld csaknem ver
senyez az éggel 1 Ki ismerne most 
a puszta tájra, mely csak hetek előtt 
is mint egy megdermedve feküdt, 
beborítva a hó és köd szemfödelével ? 
Ki ismerne a néma, fagyos világra, 
midőn a vadak odúikba, az embe
rek lakásuk falai közé zárták ma
gukat, s csak a kósza holló szál
longott és a falánk varjak károgtak 
a tarmezőkön, vagy egy-egy fakó 
veréb szemtelenkedett az eresz alá 
csipdesni valami alamizsna-magot ?

Elmúlt mindez, — megjött a 
tavasz, — feltámadt a meghalt ter
mészet. Uj életre ébredt téli álmá
ból a mező s létujulással köszönti a 
hitvilágának feltámadási napját: a 
Husvétot 1 Semmi kétség sem térhet 
ahhoz, hogy ha a természet feltá
madhat, miért ne tarthatna íeltá- 
madási ünnepet a természet Ura ? 
Ha van létujulás az érzéki világban 
miért zárnók ki a feltámadást a 
hit világából ? Ha az elszórt mag 
kicsirázik s uj életre támad az al
kalmas földben, az eszme, az igaz
ság, a vágy ne támadna föl az 
elnyomatás, a jogfosztás, a meg
tagadás sírjából? Nem volna-e meg
szégyenítés az emberre, látni, tapasz- - 
talni a természet feltámadását, a ’ 
létujulást: s nem hinni a természet 
Urának feltámadásában ? Nem a 
történeti tényre gondolok most, 
hanem lélektani magyarázatát kere
sem annak, hogy mily megnyug
tató és gyönyörűséges az a tény, 
hogy a természetnek bimbót s virá- 
got fakasztó tavaszi idejére esik a 
természet Urának a feltámadási 
napja is. És tényleg úgy is van, 
hogy igazi örömöt és boldogító 
megnyugvást csak az emberiség 
Megváltójának feltámadási napjától 
kezdve hintett a rügy fakasztó ta
vasz az emberek szivvilágába. Hát

az előtt? Három nagy hibában szen
vedett az emberi nem Krisztus előtt: 
nem tudott hinni, azért volt oly tájé
kozatlan a legfontosabb életkérdé
sekben ; nem tudott remélni, azért 
volt oly életunt és kétségbeesett; 
s végre nem tudott szeretni, azért 
volt oly utálatos, barbár és kegyet
len. Hogy e három bajból kigyó
gyuljon, hogy felvilágosodjék, az 
élethez kedvet nyerjen s bensőképen 
uj teremtménnyé alakuljon : hit, 
remény és szeretetre vala okvet
lenül szüksége, hogy a mély bukás 
sírjából feltámadva, a felvilágosodás 
és haladás azon biztos ösvényére 
lépjen, mely az égbe, a tiszta bol
dogsághoz vezet. Nem szorul bizo
nyításra ma, hogy e csodálatos 
gyógyítást a beteg' emberiségen az 
égből alászállott orvos, —Jézus- 
Krisztus — eszközölte, hinni,, re
mélni és szeretni tanítván az em
bereket. A kik ezt tagadják, hazud
nak a történet rovására és saját 
maguk megcsalatására A három 
isteni ajándék megszerzésének em
lékét három ünneppel örökité meg 
a háladatos keresztény világ: a hit 
ajándékát Karácsony; a reményét 
Husvét és a szeretetét Pünkösd 
ünnepével.

A Husvét tehát a remény ünnepe. 
Feltámad ami meghalt; uj életre 
ébred, amit eltemetni láttak! Hitünk 
és érzelmeink világában nem alap
talanul melengetjük ezen boldogító 
reménységet.

Midőn a természet téli halálából 
uj életre támad, a mezők virulnak 
már, a fák szépségesen rügyeznek, 
a visszavándorolt madarak bájosan 
csicseregnek, — megszóllal a ke
resztény világ is és boldog allé- ; a hitetlenek, a sirók, a gyászolók, 
lujával hirdeti - feltámadt Krisztusé 
napon! Remélj hivő keresztény
iélek mert a ki isteni erejével halot
taiból feltámadott, feltámasztja majd 
egykoron a testedet is és meg fogja 
újítani az örök élet dicsőségére. A 
természet Urának isteni hatalmával 
fog ez végbe menni, a mit remél- 
lenünk oly boldogító tudat, mint a 
mily gyönyört adó érzés a tavasz 
pompája a természetben. De a fel
támadt Krisztus az igazság is egy
szersmind ; az igazság is fel fog 
támadni, bármily hatalom, kegyet
lenség vagy erőszak nyomta is el 
s kárhoztatta halálra: fel fog tá
madni ! ez a mi legboldogitóbb 
reménységünk s az lesz mostani 
létünk leggyönyörüségesebb tavasz 
napja.

Husvét a feltámadás ünnepe. 
Erről beszél az ébredő természet: 
A rügyező fák s a nyíló virágok. 
A hivő lelkekben pedig visszhangzik 
a szózat: Az Ür feltámadott.

Husvét a legnagyobb dolgot 
hirdeti nekünk. Azt, amire mind
nyájunknak szükségünk van : Az 
élet erejét a halál fölött, a hit dia
dalát, a mi meggyőzte e világot.

Érdekes, hogy a régi keresztyén 
egyházban évszázadok múltak el, 
amikor a Karácsonyt kezdték ünne
pelni. De a Husvétot nyomban meg
ünnepelték. A szabadulás vágya 
mély nyomot hagyott az emberiség 
életében S a bűnből, a halálból 
való szabadulás örömének, hogy ne 
szenteltek volna mindjárt ünnepet, 
hogy ne zengtek volna ujjongó 
éneket: Halál hol vagyon hatalmad, 
koporsó, hol van a fullánkod ?

De a Feltámadás ünnepével is 
úgy vagyunk, mint minden szent, 
drága dologgal. Hétköznapi érzü- 

• lettel, profanizáló gondolattal hozzá 
ne közeledjünk ! Mert akkor talán 
sokat beszélhetünk a feltámadás 
lehetőségéről, felvethetünk kérdé
seket, tagadhatunk, bizonyíthatunk 

' s a végén ott vagyunk, hogy a 
lelkünk üres maradt. Éhezik és 
szomjazik, mint az a fáradt ember, 
ki tudja, hogy a kenyeret lisztből 
készítik, a vizet forrásból merítik, 
de nincs kenyere, nincs egy pohár 
vize, a mellyel éhségét és szomjú
ságát csillapítaná.

A húsvéti örömhír a bátorta
lanok, a csüggedők, a kétségbeesők, 
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a kesergők vigasztalása. Azok vá
gyódnak utánna, azok értik meg, 
kik átélték Nagypénteket. Akik 
koporsó mellett állottak, akik látták, 
hogy az igazságot keresztfára feszí
tették, akik keseregtek, mikor a 
poroszlók megosztozkodtak a Krisz
tus ruháján, akik látták az ártatlan 
szenvedését . . . azok érzik, azok 
hiszik, hogy ez nem lehet az utolsó, 
hogy ez nem lehet az Isten aka
rata, hogy az igazságnak a sírból 
ki kell törnie, Isten nem hagyja a 
sírban azt, aki szeretett, aki szen
vedett, Óh ragyogj, ragyogj szent 
hit sugára a csüggedt ember szív 

felett 1
S kinek nem volna ilyen hitre, 

erre a bizalomra szüksége ? Ezt 
ébreszti, erösitgeti lelkűnkben a hús- ■ 
véti történet.
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A halhatatlan német költő Go
ethe müvében : Faust a kétségbe
esés örvénye szélén az öngyilkos 
ság gondolatával foglalkozik s csak 
egy lépés választja el, hogy azt 
megtegye, mikor orgona zúgást hall 
s figyelni kezd az énekre. A távol
ból szellő hozza felé a szabaditó 
hangokat, a mik a hivök ajkairól 
zengnek : Krisztus feltámadott. 
Eszébe jutnak gyermekkori emlé
kei, megerednek könnyei, a méreg 
poharat leteszi s újra hinni, bízni 
kezd.

Ilyen hitet ébresztgessen mind
nyájunkban Husvét ünnepe. Akkor 
a lehetetlenségből is valóság lesz. 
A nyomorúságból, a keserűségből: 
diadalmas öröm. A megalázásból 
íelmagasztaltatás. A pusztulásból a 
megnyomoritásból sőt magából a 
halálból is élet, feltámadás.

A vllág-esamányekböl.

Angolország bejelentette, hogy Franciaor
szágot, Olaszországot, Portugáliát, Romániát, 
Jugoszláviát és Görögországot a hadikölcsö- 
nök kamatoztatására fogja felkérni. Belgi
umnak ezt a bejelentést nem küldötték el, 
mert a Versailles! békeszerződés értelmében 
a belga háborús adósságok fizetéséért Né
metország felelős.

Az angol külügyi hivatalban nagy 
a nyugtalanság a fokozódó Írországi zavarok 
miatt. Különösen De Valera bandáiról ér
kező kire k miatt. E bandák az egész or 
szágot kifosztják, bankokat kirabolnak, vo
natokat feltartanak, rendőröket megtámadnak 
diktatúra felállításával fenyegetőznek. Főleg 
attól félnek, hogy ezek a bandák tömeges 
támadást terveznek Ulster ellen és lehetet

lenné tesznek minden megegyezést 0 Isler 
és a jelenlegi kormány között. A katonai 
tanácsadók azt kívánják, hogy angol kato-

■ nákkal vonjanak kordont és ezzel létesítse 
nek semleges zónát Ulster és az ír szabad

' állam között.
Bécs az osztrák köztársaság fővárosa 

valójában a középeurópai monarchista agi
táció centruma, középpontja annak a szláv 

' monarchistu agitációnak, mely Oroszország 
kommunizmus dúlta államaiban vissza 

1 akarja állítani a császári rendeletet.
A kisenteute kormányai Genuában biok- 

I kot fognak létesíteni, hogy megakadályozzák, 
I hogy a nagyhatalmak az ő gazdasági és
■ pénzügyi függetlenségüket bármiképen is 

megtámadják.
Angol sajtóban azt mondják, hogy 

, Lloyd-George nem tartaná észszerűnek, hogy 
[ néhány állam, mint pl Oroszország, Len- 
j gyelország, Románia és Csehszlovákia nagy 
i hadseregüket az önvédelem céljából továbbra 
1 is fenntartsák. Lloyd George véleménye sze- 
1 rint a nevezett hadseregek létszámának 
' leszállítása haladéktalanul befolyást gyako- 
i rolna a kereskedelemre és a nevezett álla- 
I mok valutájának azonnali emelkedését idéz- 
1 né elő.

Varsóban ismét számos oroszt tartóz- 
I1 tattak le, akiket monarchista propagandával 

vádolnak. A kamarában Ponikovski és Sos- 
novski tábornok szóvá tették a monarchista 

! veszélyt, amely a köztársaságot és a békés 
' viszonyokat fenyegeti. Kijelentették, hogy 
■ a lengyel kormány minden konspirációt el fog 
, nyomni

Lloyd-George már többszőr olykép nyi- 
1 latkozott, hogy a bolsevikikkel szemben igen 

óvatos akar lenni s ezért a lengyel és cseh- 
' szlovák javaslatokat az orosz kérdés tárgyá- 
; bán a legnagyobb figyelemmel fogja kisérni. 
' Lloyd-George ragaszkodik Poincarével kötött 
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egyezségéhez, hogy a szovjeteket csak úgy 
ismerik el, ha a moszkvai kormány a kikö
tött feltételeket elfogadja s jóakaratának 
látható jelét adja.

Franciaország, Anglia és Olaszország 
elöértekezletet tartottak, amely a vasárnap 
legnagyobb részét igénybe vette. Ez alka
lommal heves összetűzésre került a sor 
Anglia és Franciaország között, amelynek 
eredinéuyeképen Lloyd-George álláspontja 
győzedelmeskedett.

Wirth és Csicserin szereplesének kér
dése már a párisi megbeszélésen szóbakerült 
Lloyd-George és Poincaré között.

Franciaország teljesen elutasitó állás
pontot foglalt el, mig Lloyd-George feltétle 
nfll ragaszkodott ahhoz, hogy Wirth és 
Csicserin beszélhessenek a megnyitó ülésen.

A határozatnak, amely lehetővé teszi 
a német és az orosz delegációknak, hogy 
a megnyitó ülésen programbeszédet mond 
hassanak, rendkívül nagy hatást tett. Már 
ennek következtében is tisztán meg lehetett 
állapítani az erők bizonyos csoportosulását 
Az egyik oldalon áll Anglia és Olaszország, 
á másik oldalon Franciaország és a kisáll
tán! államai. Ez a prespektiva heves és 
elkeseredett harcra enged következtetni.

A sziléziai francia megszálló csapat 
parancsnoksága arról értesült, hogy a gle- 
iwitzi bányatemető kápolnájában lőszerek 
vannak elrejtve, mire elrendelte a temető 
fölkutatását. Vasárnap délben kutatás közben 
a katonák a kápolna alatti kriptában egy 
aknába ütköztek, amely fölrobbant A ká 
polna levegőbe röpült, tizenöt francia ka 
tona meghalt, tiz pedig súlyosan megsebe
sült. Az eset nagy feltűnést keltett. Gleiwitz 
ben elrendelték az ostromállapotot és szi
gorú vizsgálatot indítottak.

Falkenhayn Erich gyalogsági tábornok, 
volt porosz hadügyminiszter és vezérkari

Krisztus Pilátus előtt.
Komor falak közt, régi csarnokokba'
Nagy nép tolongott rémít ően zajongva.
Mind törtetett előre izgatottan,
Mind a zsidók királyát várta ottan.
A lépcsőn fent Pilátus trónusa,
Hogy jobban lássák, folyt a nagy tusa.
Pogány Pilátus fog Ítélni ina: j
A Messiásnak meg kell halnia.
Hat római vitéz a csarnok őre
A nép között dárdát feszit előre.
Nő áll a falnál. Karján kis gyermek, >
As emberárban halkan szendereg,
A tompa zaj a boltozat alól
Neki tündért álmokat dalol.
Mit tudja ő a nagy tragédiát,
Miért hurcolják Isten szent fiát f '

Egyszerre csend less, izgatott. Feszült.
Helép Pilátus s nyomban Összeült
Egy körbe, mind a főpapi tanács, 
Hadd jöjjön a názáreti ács.

A nagy tömeg kíváncsin néz össze :
Most hozzák Jézust megkötözve. 
Pilátus int, Krisztus belép megállván. 
Mint egy király Fehér palást a váldn.
Arca fönséges s a szeme szelíd, 
Nézése hódolatra kényszerít.
Pilátus nem tud véle szembe nézni 
Szemét lehunyja, szinte megigési. 
Mintha a vádlott volna a bírája, 
Úgy kérdi: „ Te vagy a zsidók királya ?“ 
Jézus körülnéz A glória ragyog
Fején. , Te mondtad, — szólt, - hát as vagyok ) 
Király, bús tövis koronával ó,
De országom nem e földről való, 
Nincs abba kincs, dús pompa, drága, 
Az én hazám az igazság országa. 
Az ut oda vér z könnyön át vezet. 
Nincs ott tobzódás, bűnös élvezet, 
Sok áldozat s még több szenvedés.

Elérni a't, egy élet is kérés,
Haj, meri előtte annyi sok a gát: 
Ki vélem jön, tagadja meg mayát.

Pilátus érzi: minden szó igazság, 
De. mégis szót emel, hogy mind hallhassák. 
,Mi hát a bűnéé Vének, főpapok, 
Miért hoztátok- ide szóljatok ’i"

Akkor felállt a főpap, Kajafás
8 meredt szemekkel, mint egy látomás, 
Rekedten, bőszen, dühtől lángolón 
Kiáltja: ,Én a főpap vádolom. 
Én vádolom : törvényszegő es lázadó, 
Azt hirdeti-. Istennek jár adó. 
Magad is hallod, róla mit beszélnek, 
Hogy többet tud, bölcs-bb, mint itt e vének 
Rétégét gyógyít és halottat tárnáéit. 
Mese beszéd, nem Iáit a senki ám azt. 
Hát vádolom, hogy jár kel, prédikál 
És hirdeti, hogy ő egy új főpap, király 
A nép immár tőlünk nem kért tanácsot, 
Inkább hallgatják öt, a koldus ácsot. 
Mióta itt van, rádolom, azóta 
üres a templom és a zsinagóga.
Heródes egykor megjövendölő, 
Hogy egyszer ő kerül fejünk fölé. 
Hát vádolom, hogy népbolonditó, 
öt követi a római s zsidó
Csak nézz reá, most mily alázatos I 
Pilátus, holnap már reád tapos "

Pilátus sáppadt, reszket, mint a váz. 
Hazugság ez mind, mégis tétováz, 
Hisz benne bűn* Heródts sem talált, 
Ártatlan ő, nem érdemel halált 
De Kajafás kiáltja : , Vádolom. 
Miatta nincsen éjem nappalom. 
Neked se lesz helytartó: széked ing, 
ő táborában összes híveinek.
Nézd, odakint, elkészült a bitó; 
Haljon meg rajt’ a nép bolonditó."

Pilátus felnéz : , Nincsen egy szavad? 
Zsidók királya, védjed hát magad.

! Ott kun ácsolják a keresztedet."
Jézus reá néz: „Elvégeztetett."

| És Kajafás szeme forog vadul,
Lelkében őrült indulatja dúl:
„Nézd, itt e bölcsek, vén írástudók, 
Holnap miatta szerte szét futók 
Ha úr lesz ö, itt a halál arat, 
8 e szent helyen kö-ön kő nem marad.

• Hallottad: Isten egyszülött fia,
Mondom ast, hojy meg kell halnia "
Veríték ül Pilátus homlokán.
Megrendül lelke mélyén a pogány: 
„ünnep köselgetl s nincs csak egy rátörni

• Ot kell szabadon elbocsátanom,
I Mert Barabás ártatlan gyilkosa "
; Mindegy nekünk. 0 menjen? Nem Soha.

Legyen szabad a nagy gonosztevő,
• A tolvaj, gyilkos, de haljon meg ő
I Nagy döbbenet ... A ktnos csendben itt
■ Egy hing élesen, metszőn felsivit
í Egy hang, mely borzaszt csontot es velőt,

Lelkekbe vág: „Feszítsd, feszítsd meg őt."

i Pilátus lelke melyen összerezzen 
Felnéz lehetnek ott egy ezren.

I Egyszerre tör ki örült, nagy zsivaj,
„Jaj, te neked Jehova népe, jaj I

í Ártatlanul kiömlő tiszta vére
Rátok száll s unokáitok fejőre "

, „Mindegy nekünk. Szól bőszen Kajafát
Haljon meg Krisztus menjen Barabás 

vére rajtunk. Zúgja a tömeg.
Isten fia l Hát Isten védje meg.
Pilátus látja; „Minek itt beszéd ?
Vizet hozat s megmossa a kezét." 
„Ártatlan Ő és én mosom kezemet, 
lm átadom, bár szörnyen vétkezem, 
A nép belátja majd, ha dühe széled, 
ó az Út, az Igazság és az Élet 
S a nép, mely most bitóra hurcold. 
Majd sírni jár a szent kereszt alá."

KER8ÉK JÁNOS.
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főnök meghalt. Amikor Moltke elvesztette, 
a marnei csatát és visszavonult, ö votte 
át a vezérkari főnökséget. 1915—1916 iki 
hadműveletek az ő nevéhez füzödnok.

A genuai konferencia végeredményében 
dacára ezer delegátusának, ötszáz tudósító
jának, közvetlen londoni, párisi, bécsi, stb 
telefonvonalainak és Hughes apparátusainak, 
az angol és francia szövetségesek párbajává 
redukálódik, amelynek kimenetelétől függ, 
hogy Európa milyen politikát fog folytatni 
Oroszországgal szemben Melyik politika 
győzedelmeskedjék ? Az angol-e, amoiy uj 
elhelyezési piacokat akar megnyitni, vagy 
pedig a kiéheztetés a teljes izolálás, a fegy
veres megszállás francia politikája e, amely 
e hatalmas állam romjai alól az ott elhe
lyezett negyven aranymilliárdot akarja kiásni ? 
Minden egyébb, ami o nagy párbaj mellett 
fölmerül, csak mellékes díszlet: a kelett 
kérdés, a gazdasági viszonyok rendezése, a 
szabad tranzitó-forgalom, a tengerek sza
badságának biztosítása, a valutaszabalyozás, 
a nemzetközi újjáépítés, a közvetlen vasúti 
és hajóforgalom, a gazdasági könnyítések. 
Macedónia, Albánia kérdései mind-mind 
csupán leplező díszletek A nagy rendező 
Lloyd-George és Barthou, Poincaré hely
tartója.

Amerikai reformátusok Léván.

Mr Rév. Keuneth Miller, az amerikai ref. 
egyházak newyorki főtitkára és Laky Zsig- 
mond new-bouiisivickj (Philadelphia inellett) 
ref. lelkész Balogh Elemér bratiszlavai ref. 
püspök kíséretében e hó 10-én meglátogatták 
a levicei ref. egyházat, kiket a pálya udva 
ron Kálnay Károly h lelkész és dr Kersék 
János fögondnok fogadtak A vendégeket a 
lelkészlakon Patuy Károly esperes fogadta 
lelkes beszédben hol épen a barsi ref. egy
házmegye közigazgatási hatóságának tanács 
ülése volt A délelőtt folyamán megtekin 
tették a vendégek az egyházi épületeket s a 
város nevezetességeit. Délben a városi viga
dóban ebéd volt amelyen Balogh püspök 
elösször angol, majd magyar nyelven köszön
tötte fel az amerikai vendégeket. Dr. Kersék 
János főgondnok, majd Patay Karoly szép 
beszédekben köszönték meg ide jövetelüket 
s egyházunk iránt volt meleg érdeklődésüket. 
Miller Keuneth szives szavakkal köszönte 
meg az üdvözlést, s az amerikai hittestvérek 
nevében kijelentette, hogy missziót teljesi 
teni jöttek, amidőn a sebeket konstatálni és 
gyógyítani jöttek. Az amerikai reformátusok 
rendkívül szivükön viselik a régi magyar 
ref egyházak sorsát. Még Seres Béla losonci 
ref. lelkész köszöntötte az amerikaiakat, 
kiknek nevében Laky Zsigmond válaszolt. A 
délután folyamán azután a levicei ref. egyház 
presbitériuma tartott ülést, hol dr Kersék 
János tárta fel az egyház helyzetét Előadta 
a legutolsó húsz év eredményes munkáját 
amely idő alatt renoválták a templomot, 
azt a modern követelményeknek megfelelöleg 
átalakították s felszerelték, úgy hogy az 
egyház a legszebb jövőnek nézett elébe. A 
világháború számadásaikat egyszerre felbo
rították s az egyházat a megélhetés súlyos 
gondjaival nehezítette meg. Kálnay Károly 
ismerteti az egyház anyagi viszonyait, mely 
igon sivár képet mutat, úgy hogy uj adó
kulcs behozataláról kellett a presbitériumnak 
gondoskodni, ha azt nem akarja, hogy az 
ár elnyelje. Az amerikai kiküldöttek élénk 
figyelemmel hallgatták a fejtegotésoket s ki
jelentették, hogy gondjuk lesz arról, hogy 
az egyetemes egyház intézősége tiszta képet 
nyerjen a levicei ref. egyház állapotáról s 
felkérték a lelkészt, hogy az egyház álla
potát foglalják Írásba, gyűjtsék egybe a szűk 
ségleti kimutatásokat s azt a püspöki hivatal 
utján nekik küldjék meg. Balogh püspök a 
legteljesebb jóakaratáról biztosította az egy
házat. A küldöttség mely most Komáromból 
jött hozzánk, az esti vonattal visszautazott 
Bratislavába.

Különfélék.
A barsi evan- i - Ijraai^ároly^I (teiikng egy. 

házmegyének gyásza van. Április 6-án hunyt 
el kiérdemült esperese, Raab Károly kör- 
möcbányai nyugalmazott evang. lelkész, ki
rályi tanácsos, a Ferenc József rendlovagja, 
Körmöcbánya városának díszpolgára Az 

: Isten a pátriarehák korával ajándékozta meg 
i öt. Közel hatvan évig volt lelkipásztor, 42 
. évig viselte az 03peresi méltóságot s 82 
. éves korában szállt sírjába Pályájának 
j kezdetén sokat kellett küzködnie Kis diák- 
í korától fogva tanulmányainak befejezéséig 
j önmaga tartotta főn magát a saját szorgal- 
' mával és munkájával, Külföldi tanulmányai 
j után 23 éves korában lelkésszé avatták s 
■ miután a Radvánszky családnál nevelöskö- 
' dött, 1863-ban Békéscsabán magyar hit 

szónok s a magyar iskola vezetője lett.
. 1866.-ban a zólyomi Miesinyébe került lel

késznek, s 11 évi lelkészkedé3 után át vette 
a tekintélyes zólyomi evang. egyházmegye 

; vezetését, amit 1917.-ig hűséggel, megértő 
szeretettel, atyai gondoskodással teljesitett. 
1920.-ban nyugalomba vonult. De azért 
örökösen foglalkozott: tanitgatott. Működése 
nem szorítkozott csak egyházközségére és a 
barsi egyházmegyére, hanem az egyházke
rület is igénybe vette képességeit. Á kerü
leti tanügyi bizottság elnöke volt bosszú 
időn át. Mint kerületi gyámintézeti elnök is 
áldásos munkát végzett Körmöcbánya városa 
számvizsgáló bizottságának is az elnöke volt 
s mint városi képviselő komoly csöndes, de 
kitartó munkájával hervadhatatlan érdemeket 
szerzett. Halála gyászba borította ismerőseit, 
jóbarátait. Temetése április 9.-én volt Kör
möcbányán mikor is a részvét impozánsan 
nyilvánult meg. Az egész város és a vidék 
megjelent a végliszteségéu, hogy elkísérje 
utolsó útjára a galamb szelidségü s a min
denkinek csak jót akaró lelkipásztort. Sírja 
felett Schmidt Károly Jenő pozsonyi esperes, 
szenátor és Bándy Endre barsi esperes 
mondottak búcsúbeszédet. Özvegye szül. 
Benyáts Hermin, két leánya Szöts Pálné és 
Ivanovich Oszkárné és kiterjedt rokonság 
gyászolják.

— Egyházi bírósági fkiás. A barsi 
ref egyházmegye közigazgatási bírósagának 
idöszaktanácsa e hó 10-én Levicén bírósági 
ülést tartott, amely előtt felbontották az 
egyház megyei egyházi és világi aljegyzőre 
beadott szavazatokat. Világi aljegyzővé a 
szavazatok általános többségével dr Demény 
Gyula verébéiyi ügyvéd választatott meg 
Az egyházi aljegyzőre beadott szavazati 
eredmenytelen maradt, mert a két legtöbb 
szavazatot nyert Molnár Gyula garamszent- 
györgyi és Czeglédi Pál garamsaliói lelké
szek között pótszavazás rendeltetett el —■ 
Ezután több közigazgatási és fegyelmi ügyet 
tárgyaltak. Elsőnek tárgyalták Birtha József 
lévai lelkész fegyelmi ügyét, amelyre el 
rendelték a vizsgálatot annak kiderítésére, 
hogy miért hagyta el a lévai lelkész állását, 
miért nem tért vissza három év alatt s mi
ért nem végzi lelkészi teendőit. Tárgyalták 
ezután Seres Béla losonci lelkésznek a nóg
rádi tanfelügyelőség kérelmére megindított 
fegyelmi ügyét, amelyben hosszas és beható 
tanácskozás után a bíróság Seres Bélát az 
összes vádak és következményeinek terhe 
alól felmentette. Végül több kisebb nagyobb 
közigazgatási ügyet tárgyaltak.

— „Katóka Őroiosterűé* Levicén. 
Mint már a mull számunkban említettük, 
hogy a Keresztény Munkás Egyesület folyó 
hó 29-én a városi színház nagy termében 
fogja előadni. Részletes műsort a legköze 
lobbi számunkban fogunk közölni Jegyek 
Nyitrai és Társa, Borcsányi és Gsernák üzle 
tekben lesz kapható.

— Kettős eljegyzés. Tegnap este 
kettős családi ünnep folyt le Csernák László 
városi pénztárnok házában, mely alkalommal 
Zeman /aromir főhadnagy Preéovról Csernák 
Olgát, — Blaho Frigyes Krupináról Csernák 
Gizellát jegyezte el. Gratulálunk I

— A Levicei Sport Egylet vezo- 
' tősége közli az érdeklődő tagokkal, hogy a 

ligeti teniszpályákon a játék megkezdődik.

— A „Hazám” aazkaltáreaság, 
mint jeleztük dr. Frommer Ignácz ig. föor 
vos védnöksége alatt 1922. évi április hó 

! 22-én a városi vigadó összes termeiben 
tánccal egybekötött zártkörű Kabaré estélyt 

j rendez, melynek tiszta jövedelme részben a 
‘ tüdőbeteg-gondozó intézet részben az egye 

sülét könyvtárára fordittatik. Az érdekesen 
> összeállított műsor a következő : Rendező
■ Kovács István. 1) Váci utcán. Rendőr Kovács 
l Ödön, Paraszt fiú Mátétfy Béla, Virágárus 
i leány Prepellik Mariska, Hirdetési oszlop és 
; a részeg ember Kohn József. Idő ma. Tör- 
I ténik Pesten, a Váci utcában. 2) Nem köt 
I magához semmi emlék. Müdal Énekli Pleva 
i József. 3) Az ökör. Paraszt komédia 1 fel

vonásban István gazda Uhrik Gyula, Erzsi
' Baranyai Irénke, Csendőr őrmester Bara- 
' nyai László, Csendőr káplár Tonka Imre, 
I Miska ifj. Éder Kálmán. 4) Aki bűnt köve-

■ tett el Dráma a francia forradalom idejéből. 
i Babtist Kovács István, Jean Mizér Kovács 
: Ödön. Juliette Belányi Aranka. Szünet 5) 
! Tábor tűznél levelemet írom. Énekli Pleva

József. 6) Népdalok. Énekli Prepellik Mariska. 
7) Hegedű szóló. Kakodi Pistike V. elemi 

' oszt, növendék 8) Műsoron kívüli szám
9) Dini és Dani. Bohózat 1 felvonásban. 
Dani Flórok Gyula, Dani felesége Prepellik 
Mariska, Dini Hradecsny Géza. Az ének 

í szamokat Bartos—Sárai—-Lakatos zenekara 
kiséri. — Kezdete pont 8 órakor Belépő dij : 
Személyenként 20 K. Páholy 10 személyes 
200 K, 6 személyes 120 K. Felülfizetéseket 
a nemes cél érdekében köszönettel fogadunk 
es hirlapiiag nyugtázunk. Jegyek elővételben 
l’ick Endre drogériájában és Lachky Elek 
csemege üzletében kaphatók

— Eljegyzés. Dr. Frommer László 
: fogorvos Érsekújvár eljegyezte Knapp Flórát 

Levicéröl.
— Harangszentelés Zsellzen és 

! Garamvesekényen. Szép es lélekemelő 
ünnepély részesei voltak most virágvasármip 
a zselizi r. kath egyház bivei. Reggel 9 
órakor kezdődött a harangszentelési szertar
tás, melyet Epölyi Ferenc nagykálnai espe
res végzett. A zselizi r. kath. egyház az 
elrekvirált harangok helyébe 2 uj harangot 
szerzett be. A nagy harangot a hivek köz
adakozásból vették, a vezér harangot pedig 
a templom kegyurasága, Breuner Ágoston 
gróf örökösei adományozták. Az uj haran
gokat nagy körmenettel vitték a templom 
elé, ahol a szentelő esperes szívhez szóló 
szavakkal ecsetelte a harangok jelentőségét. 
Ezután a harangokat fe.húztak a toronyba, 
s a virágvasárnapi körmenet ez uj harangok 
zúgása közepette volt már. Az. ünnepély 
emlékezetességét több moz.sárlövés is emelte. 
Ugyanakkor az urad, major népére is lett 
egy kis harang szentelve Délben a kegyu 
raság a község előkelőségeit vendégül látta 
Délután volt a garamvezekényi r. kath. hívek
nél az általuk ujonnau vett 2 uj harang 
szentelése. Mindkét helyen nagyszámú ájtatos 

i közönség vett részt az ünnepségen.
— Gyászhlr. Lévay József lajkürthi 

földbirtokos, a kisszecsei Lévay család köz- 
í tiszteletben álló seniorja, mint részvéttel 

vesszük a hirt, e hó 12 -én hosszas szen
vedés után elhunyt. A boldogult tipikus 
alakja volt a közügyekben forgolódó, szülő 
vármegyéje és községe iránt meleg érdek
lődéssel viseltető régi jó magyar földes 
uraknak, akiknek ajtaja és szive mindig 
nyitva állott jó barátnak és szegénynek 

’ egyaránt. Boldog családi életet élt szeretett 
, feleségével Ascher Adél úrasszonnyal és 

gyermekeit is mint jó családapa, Isten félel
mében és hazaszeretetben nevelte. Ezért 
ravatala mellett a hála könnyeivel állott 
nagy számú családja, de e hó 14-én végbe 
ment temetésén ott volt az egész község, 
a környék, nagy számú jóbarát és ismerős, 
kik mind a legmélyebb tisztelettel és sze
retettel kisérték utolsó útjára a derék magyar
embert, a jólelkü, aranyszívű hazafit és 
gondos családfőt. A mindenfelől megnyil
vánuló általános részvét vigasztalja meg a 
gyászoló családot mélységes bánatában. 
Haláláról a következő gyászjelentést kaptuk : 
Isten szent akaratában megnyugodva fájda
lomtól megtört szivvel az összes rokonság 
nevében is jelentjük a legjobb férj, atya,
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após, nagyatya és rokon vaskói és kissze- 
csei Lévay József földbirtokos hosszas szen
vedés és a halotti szerűségek felvétele után 
életének 70 évében 1922. ápr. 12-én d u. 
6 órakor bekövetkezett elhunytat. Drága hatot 
tünk földi maradványai e hó 14-én, nagy
pénteken d. u. 6 órakor fognak beszen 
teltetni és a fajkürthi róm kalh. temetőben 
örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő 
szent mise áldozat f. hó 25.-én fog Faj- 
kürthön az Úrnak bemutattatni. Fajkürth, 
1922. ápr. 12. — Özv. Lévay Józsefné szül. 
Ascher Adél neje. Lévay Ernő, Papácsy 
Elemérne szül. Lavay Janka, Lévay József, 
Lévay Viktor, Lévay János gyermekei Lévay 
Iluska. Lévay Marcika, Flórián Katóka, Fló
rián Feri, Papácsy N'üly, Papácsy Pista, 
Papácsy Ervin, Lévay Pistuka, Lévay Gyű 
rika, Lévay Józsika unokái. Lévay Ernőné 
szül. Fintor Janka, Lévay Józsefné szül. 
Berecz Erzsiké, Lévay Viktorné szül Hradil 
Margit menyei Papácsy Elemér veje.

— Az Orsz. Magyar Kisgazda 
Földtulvea és Kisiparos párt lévai 
körzete a lévai ref. ifjúsági egyesület közre
működésével nagyarányú táncmuiatsaggai 
kapcsolatban, u husvét utáni napokban szán 
dékozik szinre hozni Nagy Dénes országos 
hirü népszínművét .Katóka örmesterné" t 
A darab előkészületei setényen folynak s 
az előadás iránt már is nagy az érdeklődés 
Reméljük, hogy ez alkalommal egy magyar 
ízű kedélyes és ritka szórakozásban lesz 
része városunknak és a környéknek is.

— Éneklő film a moziban. A levi
cei mozi tulajdonosának sikerült az Urania 
igazgatóságától megszerezni a Mrs. Venus 
című 5 felvonásos amerikai enekes filmet, 
amely egész kontinensen oly nagy feltűnést 
keltett. A film a levicei közönség részére e 
hó 19-én és 20-án kerül bemutatóra a mozi
ban, amire felhívjuk a közönség figyelmét.

— Gyáazhlr. Sebő János a garamlöki 
r. kath. egyház kedvelt tanítóját pótolha
tatlan veszteséggel sújtotta a sors keze, mert 
felesége Sebő Janosné szül. Lamoss Janka 
úrasszony e hó 12-én hosszas szenvedés 
után elhunyt. A boldogult nemcsak a lég 
jobb családanya volt, de egyúttal hosszú 
éveken át a garamlöki postahivatalt is vezette 
s a minőségében az egész község tiszteletét 
és szeretetét vívta ki A boldogult temetési 
e hó 13-án ment végbe az egesz község 
őszinte részvéte mellett

— Eljegyzés. Elischer Jenő Levicéről 
és Lachky Margitka Bálból jegyesek (Min
den külön értesítés heiyott)

— Husvét hétfőjén a levicei föld 
munkások szakszervezete tánezmu afságot 
rendez a ligeti vendéglő kertheiyiségébi n. 
Kezdete d u. 4 órakor. Belépő-díj: 8 Kor. 
— Ugyancsak husvét hétfőjén Kiskoszmály 
község ifjúsága az ottani kis kastélyban 
jótékonycélu műkedvelő előadást rendez, 
mely alkalommal .Árva Bandi* című nép
színművet fogjak előadni. — A gnramsiillói 
földmives és iparos ifjúság ugyancsak április 
17 én d. u. 4 órakor Garamsallóban a Takács
féle vendéglőben tánezmmatságot rendez A 
Kis- és nagysárói műkedvelők április 17-én 
és 23 án Tóth Ede klasszikus népszínművét 
n „Fala rosszát' fogják előadni Kostyálné 
Király Gizella és Huszár Károly rendezé
sében.

— Eljegyzés. Berczeller Gyula Ipoly 
ság eljegyezte Kohn Rózsikat Komáromból 
(Minden külön értesítés helyett.)

— Kartárzi gyűlés. A gazdatisztek, 
erdőtisztek, továbbá gazdasági alkalmazottak, 
mint számtartók, számvevők, irodatisztek, 
kertészeti, ménesbirtoki gazd. állatorvosi, 
szeszgyári stb. tisztviselők sziovenszkói szö
vetsége Sdruzenie veik, uradu a zam pre 
Szlovenszko) Levicén, a rőt. iskola helyisé 
gében 1922. évi április hó 30 napján délelőtt 
11 órakor Kartársi gyűlést tart, a melynek 
tárgysorozata a következő : 1) Putna Henrik 
ügyvezető elnök jelentése az egyesület eddigi 
müdödéséről. fejlődéséről és jelenlegi állás
foglaláséról. 2) A német és a magyar nem
zetiségű elnökök jelentései. 3) A levicei fiók
egyesület megalakítása, uj tagok felvétele és 
egyéb indítványok.

— Angyaloaiuáió. Veszedelmes angyal- 
csinálóröl rántottá le a leplet a levicei ren
dőrség. A levicei detektívek névtelen fel
jelentés alapján megtudták, hogy Génye 
pusztán egy urad cseléd 17 éves kánya 
méhmagzatot hajtott el. A detektívek kimen
tek az ügyben nyomozni, a leány eleinte 
azt is tagadta, hogy más állapotban volt, 
utóbb azonban beismerte, hogy Balog Ágos 
tonnó Lujza Ilona, egy vámosladányi zenész
cigány felesége 340 koronáért valami fekete 
folyadékot adott neki inni s azután egy 
orsóval végezte a műtétet, mivel az elsőnek 
eredménye nem volt, 80 koronáért a mű
tétet megismételte, minek következtében a 
leány súlyos beteg lett és méhmagzatát el
vesztette. A négyhónapos méhmagzatot meg 
is találták egy rongyba csavarba eldugva. 
A detektívek ísideritették azt is, hogy az 
angyalcsináló cigányasszony még ugyancsak 
Gányén még két asszonyon végzett tiltott 
operációt és pedig egyrn k három méhmag
zatát hajtotta el. Azonkívül a vidékén is 
működött. Az ügyet áttették a bírósághoz.

Gyászkeszünet nyilvánítás.
Mindazon jóakaróimnak és munkatársa

imnak kik koszorút voltak szívesek drága 
kis halottunk koporsójára elhelyezni, ez utón 
is hálás köszönetét mondunk.

Levice, 1922. április 10.
Chilo József és neje.

A kiadóhivatal üzenete
A szorgalmas olvasónak. Minden jóakarata figyel

meztetést hálásan veszünk, de úgy látjuk hogy Ön 
névtelenségbe burkolódzik, mert érzi hogy nem a 
jóakarat vezérli. Mi is megmutathatnék Önnek 
egykori „tükör“-ét, hogy mennyire hemzsegett az 
a hibáktól.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése 
1922. évi április hó 9 -tői — április hó 16.-ig 

Születés.
Friedmann Z«igmond Héda Julianna fiú Ár

min. — Csorba Viktor Sediánszky Ilona leány 
Ilona Mária Vilma. — Polonyi Gábor Ujfalusy 
Mária leány Anna. — Garai Lajos Majoros Ilona 
leány Ilona. — Kerepesi Sándor Zorvan Anna 
leány Ilona.

Házasság
Pindur Dezső 1 larangozó Margit r. k. ág. h. ev. 

Halálozás.
Chilo Erzsébet 6 hó Rángó-görcsök. — Kohn 

László 5 hét Tüdőgyulladás. -- Ifj, Karácsonyi 
István 21 éves Tüdővész.

Cislo: 1627—1922. szám.
Hirdetmény.

A nr zögazdtiságra káros rovarok irtása 
tárgyában kelt 2914—1922. sz. földm mi
niszteri rendelet folyamán felhívom az ér
dekelt gazdaközönség Agyaimét a cserebo 
garak irtására. Azok tömeges előfordulásuk 
időjén minden birtokosnak kötelessége lenne 
azok irtása, nemkülönben meghagyom, hogy 
a mező és hagyöri személyzet az őrizetére 
bizott ternieteu szintén irtani köteles

Ezen rendelkezés végrehajtását Bodó 
Sándor városgazda ogja ellenőrizni, aki a 
mulasztásokról haladéktalanul jelentést tenni 
köteles.

Levice, 1922. évi április bó 6.
Dr. Znéfak
caestanosta.

735--1922. szám.
Hirdetmény.

Cs. iparügyi minisztérium 6290/1921 
számú leirata folytán felhivatnak az iparos 
mesterek, hogy szigorúan ügyeljenek arra, 
hogy az általuk alkalmazott ipari segédek 
megfelelő munkakönyvvel bírjanak, hogy a 
munkakönyv rovatai a munkaadó részéről 
pontosan kitöltessenek s a segéd alkalmazta
tását az iparhatóságnál bejelentsék.

Amennyiben a jelentkezendő segéd 
megfelelő munkakönyvvel nem birna, őt 
azonnal az iparhatósághoz utasítsák.

Levice, 1922. április hó 10
Dr. Zosfák s. k.

polgármester

Cislo : 527 1922. szám.

Felhívás-

Miután a hó 1.-én a II.-ik negyedre 
I járó adok is esedékessé váltak, felhívja a 

városi adóhivatul az adó fizetőket, hogy az 
esedékes adókat 6 héten belül annál is 
inkább fizessék be, mert a jelzett időn túl 
10% os késedelmi kamatok számíttatnak fel 
az adózók terhére.

Egyidejűleg figyelmezteti az adóhivatal 
az adóhátralékosokat arra is, hogy a kitű
zött- és kitűzendő árverések nem fizetés 
esetén, feltétlen megleszuek tartva.

Levice, 1922. április hó 5 én.
Városi adóhivatal

Cislo: 2870—1922. szám.

Hirdetmény
Felhívom a tűzoltói szolgálatra jelent

kezők közül azokat, kik önként volnának 
hajlandók tűzoltói szolgálatot teljesíteni, hogy 
f. hó 19 én délelőtt 10 órakor a rendőrka
pitányságnál (ajtó 5) jelentkezzenek.

Amennyiben ezen jelentkezés eredményre 
nem vezetne, a tűzoltók sorozását fogom 
elrendelni.

Levice, 1922. április hó 15.
Lehotzky

rendőrkapitány

Cislo: 2809—1922. szám.

Hirdetmény.

Figyelmeztetem a közönséget, hogy a 
fősorozasra való tekintettel f. hó 18, 19, 20, 
21 es 22 én délután 3 óráig szeszes ital 
(bor, sör stb) kimérve nem lesz.

A vendéglősöket, korcsmárosokat, kimé
rőket stb. ezúttal utasítom rendelkezésem 
legszigorúbb betartásara.

Levice, 1922. április 15-én.
Lehotzky

rendőrkapitny

Cislo: 2745—1922. szám.

Hirdetmény.
A földmlvelésügyi minisztérium f. évi 

máiczius 13-án kelt 4232—XI.—1922 szám 
alatt a következőkről értesít : Lengyelor
szággal Varsóban iö ytatott pénzügyi tár
gyalások folyamán a esi. illetőségűek által a 
háború olyamao Lengyelországnak kölcsön
adott gőzekék visszatérítésé is szóba került. 
A lengyel kormány hajlandó a gőzekéket 
visszatéríteni Ennélfogva felhívja a földtni- 
velésügyi miuiszterium mindazon esi. állam
polgárokat, kik közekéiket a forradalom után 
a mostani Lengyelországban hagyták, hogy 
ebbeli igényeiket a részletek közlésével 
hozzá mielőbb jelentsék (főleg a gépgyári 
számát, építési modarát, ismertető jelét, a 
helyet, hol a gép utoljára dolgozott stb.) 
A gőzekek a külügyminiszter utján a lengyel 
kormánytól egyes konkrét esetekben vissza
kéretnek.

Levice, 1922. április hó 9 én.
Lehotzky

rendőrkapitány.

Cislo: 2559—1922. szám.

Hirdetmény.
Szlovenszko kormányzásával megbizott 

teljhatalmú miniszter a belügyminisztérium 
és a pénzügyi vezérigazgatósággal egyet
értőén az autójáratot Losoncz—Rákospuszta 
—Budapest továbbá Tornaija -Szent-Király 
—Bánréve—Miskolcz vonalakon megengedte

Határátlépő állomásokul Rákospusztát 
és Szent-Királyi vámhivatalok eszközük.

Az autók átlépési ideje csak világos 
nappal történhet, éjjeli átlépés megengedve 
nincs.

Az autó járlat 1922. április 1-töl kezdődik. 
Levice, 1922. április 9-én.

Lehotzky
rendőrkapitány.
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s APRÓ HIRDETÉSEK. ■= Kálnai
Eladó" *igy Bauinbach fele kercsit- 
XiXwklv ■ huros, pAncélszerkezetü. zűri 
gora, bútorok, képek, íróasztal, edények, 
jégszekrény, lószerszámok, gazdasági szer
számok, és ültetni való burgonya 
HABER ALADÁRNÁL Le kérőn. U p. 
Damásd._____  485

Színtartói, pénztarnoki 
vagy egyéb más bizalmi állast keres, özvegy 
róm. kath vallásu okleveles gazdatiszt, ki 
állandóan előkelő uradalmakban szolgálatot 
teljesített. MORAVETZ KÁROLY nyug 
jószágfeiügyeiő, Veike Brestovány Bratiszlav- 
ska zupa 581

Góbiéin betétes nti^Wy 
Kossuth Ferencz hagyatékából származó 
szalon garnitúra eladó. Cim a kiadóban. 584

ArnoW'”?1 tüskésdrct használt, 
„XXMlvX használt fagylaltjég
szekrény teljesen jó, különféle csövek épí
téshez használt kis és negysinek, használt 
kerekek és egyéb használt vasa katrészek 
kaphatók a legolcsóbb árban SZEMEK E 
ÁRMIN ócskavastelepén Levice. 568

Árlejtési hirdetmény.
A zselizi r. kath. hitközség a kántor lakot 
átalakítani óhajtván, kömives, ács, asztalos 
és bádogos munkákra árlejtést hirdet. Fel
hivatnak amaz építők, iparosok, akik emez 
átépítési munkákat vállalni akarják, hogy 
lehetőleg f. hó 20 án a helyszínen érdeklőd
jenek, mikor is az iskolaszék a te’jesiteudö 
munkálatokra nezve részletes útbaigazítást, 
felvilágosítást, ad A költségvetést, árajánla
tot az iskolaszék f. hó 23.-án d u 4 óra
kor fogja tárgyalni. °78

Hői szabás2ati jelentkezni lehet
május 1-ig. Ladányi utca 16 szám alatt
BELCSÁK ANDORNÉNÁL _______ 559

Vasúti vendéglő
szobákkal, saját ház, teljes felszereléssel, 
erÖ3 forgalommal mielőbb eladó. Bővebbet 
A M S T E T T E R IMRE ügynöksége 
Levice nyújt. __________________
Clnrl.v 0{ty oagy Madoma kép olajíest- 
u.iaa méuyü, ogy velencei tükör, két 
zöld posztó függöny, egy hintaszék. Érdek 
lődni lehet a Városi Szállodában a por
tásnál. ____________ ______

Egy inteligens úrileány 
állást keres gyermekek mellé. Beszél 
magyar, német, szlovák nyelvet. Vidékre is 
elmegy május 1 éré. Cim a kiadóban. 563 

Nagy íttház “íXSÍ" 
konyhakerttel azonnal átvehető Rövid kéreszt- 
huros hangverseny-zongora, Dr. KOLBÁSZ 
KYNÉ Levice. 673
r-i-JA 1 transzport sparhelt egész uj 
tlaOO állapotban. HOLI'BICSKA JÓZSEF 
Lakatos-utcza 1. 674

Pulyka toiás „yff '''"'‘S
TT..X-1. ásását, tisztítását- és javítását
AallvSiA elvállallak BALOG BÉLA es
Társai Lévicén, Munkás utcza lő 56t

Éalcló bútorok. és leányszoba 
bútorok eladók Levicén, Rákóczyu. 3 685
Sri- garnitúra, 6-os

-OS gozcs ÜipXO iokomobil Sjurner 
R & F és 1’00 w. MÁV cséplő jó karban 
olcsón eladó LUDWIK BACHER strojarefi 579 

Jégszekrény

utcza 22. számú HÁZ el
költözés miatt eladó.

H\y<nA-MA kerestetik helybeli családból 
X dillwlló Schück Gyula divatáru üzle 

lebo Levicén. 540

n-ramnínn Elsörendü gramofou, 
UxaillUlUIl. 50 drb alig használt 
lemezzel eladó. bővebbel Schück Gyula di
vatáru üzletében Levicén. 540

Gőzcséplögarniturák ef'S3.
lek mellett beszerezhetők, használt gépekkel 
csereüzletet köt DRÓZDY gépgyár. Párkány.

Szobafestő tanonczot 7'^’ 
teljes ellátás és ruházassál LAUFER BÉLA 
szobafestő Léva. 467

P’nn’hfltA büchinger Miksánál 
Xő-.di^Alíb LU elsőrendű sárga burgonya 
(krumpli) és zöldség, napi áron Báti utca 
42. számú pincébe álandó kiszolgálás, meg
rendelhető B L A U Z S 1G M 0 N D röföske- 
-reskedésben is. 465

Gözcséplc
áron eladó.

garnitúra 6 HP. teljes 
felszereléssel jutányos 

STOSZEL M1HÁLYNÁL
Garamszent- Benedeken. 411

Aranyat, ezüstöt gasabb
napi árban vesz : RAPPEP0RT MANÓ 
ékszerész Levice, Petőfi-utcza 4 875

Elevátorokat,
motorokhoz is szállít: DRÓZDY gépgyár. 
Párkány. 225

Közvetítés. H á:. a k és igatlanok 
vételét és eladását.

lakások szerzését Levicén és vidékén lege
lőnyösebb feltételekkel sikerrel köz
vetít SPITZ LÁZÁR keresk. ügynök Levice, 
Zö'dkert-utcza 11. 443

Léván, Keresztutca 5. számú sa- 
JaiXAlXw rokhíz. Bővebb felvilágosítás ott 
a háznál. 546

Szalon íTarnituraXdlsegy°ékb
bútorok eladók Szepcsy-u 12. 547

UJ igas s» “fXké‘ 
R 6 b b Vilmosnál. Nagy KálnAn. 548 |

KINŐ = APOLLÓ = MOZGÖ.
MA moziba megyünk
A BOLYGÓ HOLLANDI

1. r4s?e kerül bemutatásra.

A többi rész április hó 17—23—27-én.

Hirdetmény.
Alulírottak Denk János és Vcigel 

/ózsef, mint Léva rendezett tanácsú 
város tulajdonát képező Városi Nagy 
Szálloda bérlői, Léva rendezett taná
csú város képviselőtestületének a 
hozzájárulása mellett az eddigi vá
rosi nagy szállodai bérlőktől Fertikó 
József és neje szül. Mentzel Iréntől, 
kiknek a bérleti joga és bérleti szer
ződése 1925. év október hó 31.-éig 
állott volna fenn, — a vendéglői, 
kávéházi, kiskorcsmai; szállodai üze
met és a mozi színházat átvettük.

Felhívjuk mindama hitelezőket, 
kiknek ezen üzletből kifolyólag Fer
tikó József és neje szül. Mentzel 
Irén, bérlők ellen kiható követelése 
és jogos igénye fennáll, hogy ezen 
követeléseiket 1922. év június hó 
15.-éig jelentsék be, mert ezen ki
ható követelések kiegyenlítésére 
200 000'— koronányi vételár összeg 
lett a Barsmegyei Népbank R. T. 
lévai pénztáránál letétbe helyezve.

A tényleg fennálló és elismert, 
avagy biróilag megállapított köve
telések ezen 200.000 — korona ösz- 
szegből lesznek 1922. év junius hó 
15,-ike után kiegyenlítve.

Azon hitelezők követelései, kik
1922. év junius hó 15.-éig követe
léseiket be nem jelentik és azok 
fennállását nem igazolják, figyelem
be nem lesznek véve, mert a beje
lentett követeléseket meghaladó ösz- 
szeg 1922. év junius hó 15.-ike után 
Fertikó József és nejének rendelke
zésére lesz bocsájtva és az 1922. év 
junius hó 15.-ike után érkező beje
lentésekért és kiható követelésekért 
mi alulírottak felelősséget nem vál
lalunk és ezekre nézve kötelezett
ségünk megszűnik.

Levice, 1922. március hó 28.-án.

Denk János és Veigel József.

eladó- Kohári utca 20.
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Selyemtenyésztök figyelmébe!
Értesítem a selyemtenyésztöket, 

hogy Levice város belterületére 
újabb jelentkezőket már nem foga
dunk el. Ellenben azok, kik a levi
cei és bátovcei járás területén ezen 
hasznos foglalkozást űzni szándé
koznak, jelentkezzenek szóban vagy 
Írásban a felügyelőnél, Levice, Ste- 
faniková utca 14. szám alatt. Jelzem, 
hogy eme foglalkozással és gondos 
ápolás mellett 1000—1500 koronát 
lehet 35 nap alatt keresni. A peték 
kiosztása május hó közepén kezdődik.

A levicei és bátovcei járás 
isi selyemtenyésztési felügyelősége.

Vadászati bérlet.
Novy Tekov községi határa 1922. 

augusztus 1-től 6 évre í. évi apr. 
23-án d. u. 4 órakor Novy Tekov 
községben, nyilvános árverésen 
bérbeadatik.

Bánatpénz 1000 Ke.
Egyébb feltételek a Nov^ Tekovi 

körjegyzőnél megtudhatók.
522 Községi Elöljáróság.

Korcsma bérlet.
Novy Tekov község korcsmája az 

1923. jan. 1 tői 6 évre f. évi április 
hó 23-án d. u. 4 órakor Novjr 
Tekov-on nyilvános árvetésen bérbe
adatik.

Bánatpénz 2000 Ké
Egyébb feltételek a Novjr Tekovi 

körjegyzőnél megtudhatók.
523 Községi Elöljáróság.

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

Részvénytőke: Kcs. 70 millió. Betétek könyvecskékre Kcs. 350 millió 
Tartalék alap: , 40 n Beté'-ek folyószámlákra „ 300 „

Elfogad betéteket könyvecskékre és folyószámlákra
— — — — 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 ’

ÉRTESÍTÉS.
A Continentale biztosító részvénytársaság a cseh-szlovák 

köztársaság területén átvette a Fonciere általános biztosító inté
zet és a Hungária általános biztosító részvénytársaság teljes 
elemi ágaztitbeli üzletállományát. — Egyben tudatja, hogy 

mérsékelt díjtételek mellett 
foglalkozik tűz, jég, baleset, betörés, szavatosság és szállítási 
biztosításokkal. Gazdasági egyesületi tagoknak épületbiztosi- 
tásoknál 20%; gabona és takarmánybiztositásoknál 10% 

külön engedményt ad

Bővebb felvilágosítással szolgál a levicei főügynökség 
VAS JENŐNÉL, Léva, László utca 8. szám.

586

Minden jó iiázlass zonyt 
érdekelni fog, hogy 
az egyedüli valódi: 

FRANCK-KÁVÉ PÓTLÉK 
mindenhol ismét előbbi 

régbevált és kiadós 
BÉKEBELI minőségben kapható.

Győződjék meg erről egy 
egyszeri kísérlet éltei, 
mely megmutatja Önnek, 
hogy ezen áru használá
séval nagy megtakarítást 

érhet el.
De egyedül valódinak 

kell lennie, ezen 
védjeggyel

és ezen aláírással:

Üzleti jelentés!
KUGLER fűszer, csemege és ásványvíz kereskedőtől

■ -... — LEVICÉN-LÉVÁN. -------

Megérkeztek a kitűnő minőségű csemege boraim Malaga
borok és Pezsgők. — Különösen feíhivom az igen tisztelt vásárló 
közönség b. figyelmét saját töltésű boraimra, melyeket palackon 
ként 7—8 koronával bocsájtok olcsóbban áruba, mint a vignettá- 
zott borokat; dacára hogy a minőségük ugyanolyan jó, mint a 
czimkés boroknak. — Mogyoró (hámozott, nem amerikai) 1 kg. 
24 kor. Karlsbadi ostyák ! — Csokoládés ezukorkák ! — Főző 
osokoládé 1 csomag 6 kor. — Továbbá az összes fűszer-, 
csemege-, festék- és ásványvizek.

— BÚTOR 
mélyen leszállított árban 
kapható a KASSAI BÚTOR 
GYÁR levioei fiókjánál 

(Széchényi utca 3. szám) 
u. m.: Réz és vasbutor, háló, 
ebédlő és konyha berendezések. 
Raktáron vannak kész díványok, 
chaiselongeok, ágybetét matracok 

Egyes bútordarabok is kaphatók!! 
Kárpitos javítások elfogadtatnak.

Kiváló tisztelettel :

ADLER JÓZSEF.
k 583

■

i

a

KACHELMANN KAROLY ES FIA
■ - gépgyára Ős ■vasözx'tőcLéje -

VYHNE, Éupa Tekovská.
...... - ----- ALAPÍTVA. 1819

■

■

El
Speciális gyártményai z

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
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Értesítés!
Van szerencsém a n. é. közön 

ségnek figyelmébe ajánlani, hogy 
lakásom LAKATOS U. 1. szám 
alól áthelyeztem a Kálnai utoza 
5 szám alá.

Továbbra is kérve a n. é. 
közönségnek becses pártfogását, 

maradtam kiváló tisztelettel
HOLUBICSKA JÓZSEF

adásvételi közvetítési ügynök

Építészek ^asztalosok figyelmébe I
Elvállal mindennemű épüiet- 

Üvege~é8t, úgy helyben mint vidéken, 
legolcsóbb árak mellett.

Szives megkeresését kéri, tisztelettel 

HOCH FERENCZ üveges, 
Levice .íHTon véd xa. 4T

Elsőrendű mész 
és cement kapható.

Lerakat és eladási hely :

KOHN AKNOLD
SZEPESY UTCA 14

569

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

Állandó sirkőkiállitás!

Halottainknak szép és tartós 
síremléket állítsunk!

Sikerült fekete és szürke gránit, 
fehér, fekete és vörös márvány 

sírkövekből 
olcsó árakon óriási készletet 

------- beszereznem. ----------- 
Ezeket mélyen leszállított árban 
-------- hozom forgalomba.----------  
Szabad megtekintés!

Tisztelettel DUKESZ LIPÓT
Levice, Petőfi utca 5.

S58 Alapittatott 1873

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

FELVILÁGOSÍTÁST NYÚJT minden a H szakmába rágó iig^n.

NÉMETI 1 
szobafestő és n 
LEVICE (LÉVA)

TESTV.
oázoló mesterek

Rákóczy u. 20- sz.

Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, márolást, a 

legegyszerűbb és 
legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett 

n

Törött aranyat, ezüstöt
a legmagasabb napi áron veszek.

Arany ét ezüst tárgyak készítését 
és javításét legolcsóbban vállalom 

STEINER OSZKÁR
arany ás 9züstmüves 

Deák Ferenc u._ ICL 
54y (Haa-vfiLtlclx-féle

Figyelem olcsó órák!!
Ha jó és olcsó bútorokat leszállított árak 

melk'tt akar venni, valamint kál’pítOS blltöFOkat 
úgy okvetlen forduljon :

BRAUN LAJOS
kzürpitoa ób butorüzleléhoz

<
LEVICE, Deák Ferenc utca 3. szám.

............ Kárpitos javítások elfogadtatnak. ------------ —

Értesítés!

Megjöttek a valódi békebeli 

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

KAISER GÉZA 
zsák- és ponyva kölcsönző üzletében 

Levice, Mártonffy u 4.

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

JÉGGYÁRAT
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.
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Éi’tesités.
Értesítem a n. é. közönséget, 
hogy lakóházak, gazdasági 
épületek tervezését és építését 
valamint átalakításokat és 
javításokat stb. legjutányosabb 
árak mellett elvállalom. — —

Tisztelettel

K U N A KÁLMÁN
oki. kőműves mester

LEVICE—LÉVA Vasút utcza.

A legszebb és legtartósabb 

Fénykép nagyítások

JS

"Lévai Takarékbank R. T. Levice (Léva)
emelőit

LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR R. T.
Alapittatott 1865 ben. Részvénytöke 1 millió K.
Egyéb alapok 220 000 K.__________Betétek 8 millió i<

.Átutal* soltat belföldre költségmentesen, külföldre legelőnyö
sebben eszközöl. — — —

Takarékbetéteket és Folyószámla elhelyezést a legelőnyösebb 
kamatozás mellett átvesz és kifizetéseket 
fennakadás nélkül teljesít.

Hitelt váltó-, jelzálog-, lombard- és folyószámlára a viszonyokhoz 
mért legkedvezőbb feltételek mellett folyósít

Banküzleti mindennemű megbízásokat teljesít és felvilágosítást nyújt.
B]_______ _______________ ________ -15"

48
9

fekete, barna, vagy színes kivitelben

jóté.llas mellett

ifl. LAUFER BÉLA
fényképészeti míitermébeE készülnek

POSTA U. 10.
ízléses lev. lapok, visít. Kabineti. Iludoir. 
családi, csoport képek Esküvői, áldozási 
stb. alkalmi felvételek művészt kivitelben

Specialista gyermek felvételekben. 
z5a.-ű.texezxi.

Igazolványokra fényképek
434 16 perez alatt készülnek 1

Bor ■ Sör es Ételek 
árajánlata 

HALÁSZ 
vendéglőjéből (vásártér)

1 liter

Olasz rizling 16 K.
Furinut pecsenyebor 14 K.
Ezerjó édeskés 13 K.
Asztali rizling 12 K.
1 lit. Maláta sör 4 K.

„ Szalon sör 380
1 üveg barna maláta 1-80

Étkek:
Négy fogásos ebéd 7 K.
Reggeli egy süieménnyel 1 K.

„ '|s lit. kávé 2 süt, 2 K.
Vacsora sült v. pörkölt 5 K.
Egész napi étkezés 12 K.

KERN TESTVEREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében 

Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon arám 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGE ÁRUK.
Naponta friss felvágottak, garamvölgyi teavaj. Liptói csemege juhtüró, 
ementáli, grojer, tilsiti, trappista. Romantour, imperial, camembert, 
maidenburgi Roquefort, quargli és egyébb csemegesajtok. —------

Nyers és főtt pragai frlsB HÚSVÉTI SONKÁK.
Szardínia, szardella, lazac, kelettengeri és göngyölt hering, oroszhal, 
koronahal, pisztráng, caviar, kap rli. húskonzervek, pástétomok és egyéb 
csemege különlegességek — Citrom narancs, boszniai párolt szilva, 
amerikai pörkölt mogyoró, datolya, malaga szőlő, szultán füge, Szent 
János kenyér, narancshéj, cukrozott déli gyümölcs, citronád, vanília. 
Svajczi főző és tejcsokoládé, hollandi és svajczi cic.'io, dió, mák, akác
méz, mogyoró, mandola, mazsola, különféle befőttek, gyümölcsízek, 
jamek. Pischinger és teasütemények. — — — — — — — —

Különféle elsőrendű gyártmányú
dess ért cukorka különlegességek, húsvéti diszkartonok.

Krepp, selyem, plüss cukor, gelee és csokoládé húsvéti tojások, tojás
festékek, csokoládé és marcipán, húsvéti nyulak és bárányok. — — 
Legfinomabb likőrök, cognac, pezsgő, csemege és gyógyborok lerakata. 
Saját lefejtésű kitűnő óboron : badacsonyi, somlói és moóri rizling 

"Vásáriak: f s konybafelszereléei cikkek.
Alumínium és nikkel konyhaedények és az összes modern háztartási cikkek 
Kerti és mezőgazdasagi szerszámok, fényképészeti cikkek, kerékpárok. 
Valódi MAUTHNER féle virág , konyhakerti és mezőgazdasági magvak.

A Nagyhéten friss élő dunai halak!

Tanuló Nyitrai és Társa könyvkereskedésében felvétetik.
Nwítop? óp TÁwo toaywavomiAfé ILyvbg Lfo


