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Ünnepek után.

Ünnepek előtt készülődés, vára
kozás között élünk. Ezért várunk 
az ünnepektől valamit. Testi lelki 
nyugalmat, örömet, megelégülést, 
biztatást és vigasztalást.

Ünnepek után a hétköznapok kö
vetkeznek : a munka a fáradság 
ideje. Tovább folyik a harc, a lé
tért való küzdelem. Az emberek 
milliói hozzálátnak a munkának, 
megkezdődik az anyagcsere, a mi 
súrlódások, nézeteltérések nélkül 
nem történhetik meg. Szerencse, 
áldás, ha maradt valami az ünnepek 
hangulatából, ami enyhíti a létért 
való harc durvaságát s elviselhetőb
bé, kellemessé teszi az életet: meg
értést,. kölcsönös tiszteletet váltva ki 
minden oldalról.

Ez idei készülődés a húsvéti 
ünnepekre egybe esett egy nagy 
eseménnyel, amitől talán az egyes 
ember nagyon távol van, de mind
nyájan úgy érezzük, hogy tőle meg- 
könyebbülést, áldást nyerhetnének, 
ha a siker jegyében folyhatna le. S 
ez a sokat emlegetett génuai kon
ferencia. A háború és békeszerző
dések által meggyötört világ ké
szülődött, várakozott erre a hatal
mas összejövetelre. Mint valami 
nagy ünnepnapra, mely örömet, 
boldogságot, megnyugvást ád a 
még le nem csendesedett emberi
ségnek. A konferencia még tart; 
sokszor úgy volt, hogy a szenve
délyek szétrobbantják; de valami 
láthatatlan szálak még is összetart
ják. Ezen az összejövetelen nagy 
dolgoknak kell történnie. A hatásá
nak hosszú időre ki kell terjednie. 
Mint az ünnepek után érezni kell majd 
az ő áldó megszentelő hatását is.

De miért van az ünnepeknek 
felemelő hatásuk, miért követi az 
embert elmúlásuk után is szent 
hangulatként valami szép muzsika ? 
Az ünnepek nem a testnek, annak 
indulatainak, az önzésnek szólnak. 
Ünnepet szentelünk a szeretetnek, a ; 
békességnek, a jóakaratnak s ilyen 
nemesebb érzelmeknek. Természe- ■ 
tes, hogy ezeknek a hatása más. > 
Lassúbb, de mélyebb és tisztitóbb, 
szükségesebb és biztosabb. Hiányát J 
akkor érezzük a legjobban, amikor i 
az ünneplésünkből teljesen elmarad
nak s az ünnepnapokból csak a holt 
formák maradnak meg. Ilyenkor 
az életben nincsenek emelkedések, 
hanem csak egyformaság s igen 
könnyen mocsár és pusztulás.

Magjaién 
vasárnap reggel.

Szeretnők azt hinni, hogy a mi
kor Génuában az egész világ, min
den nemzet és nép képviselője talál
kozott, akkor azért jöttek össze, hogy 
annyi egyenetlenkedés, oly hosszú 
béketelenség után végül is áldozza
nak az őszinteség, a megértés és 
az építő munka oltárán. Valóságos 
ünnepet akarnak szentelni, nem 
konvencionális udvariasságnak fog
nak hódolni. Mert ha csak azt ten
nék, akkor lehet az összejövetel 
fényes, ragyogó, de csak formaliz
mus marad Nem lesz benne er
kölcsi tartalom és erő, mely hosz- 
szabb időre megmarad s a mi 
egyedül képes biztosítani a konfe
rencia eredményét.

Ünnepek után maradjon mindig 
valami varázs a lelkűnkben. Az 
egyes embert ez segíti keresztül az 
élet nehézségein és küzdelmein. 
Husvét után magunkkal akarjuk 
vinni az élet erejében és az igaz
ság diadalában vetett hitet. Bár 
lenne a génuai konferencia is egy 
olyan állomás az emberiség törté
netében, honnét a népek és nemze
tek ünnepi érzésben meggazdagodva 
és a megértés, az őszinte megbé- 
külés óhajaival eltelve távozhatná
nak s a melynek hatása és emléke 
kitörölhetetlen nyomot hagyna min
denfelé.

A vllág-eseményekhöl.

A .Chicago Tribüné" szerint Zita ex- 
királyné kérelmét, hogy Wight-szigetén tar- 
tózkodhassék, átadták a szövetségeseknek, 
kiktől rövid időn belül kedvező választ fog 
kapni. A válaszban ki fogják mondani, hogy 
az exkirályné bármelyik európai országban 
tartózkodhatik Magyarország kivételével, de 
azzal a feltétellel hogy egyik fia sem fog 
igényt támasztani a magyar trónra.

Összeültek a kis entente vezetői, hogy 
tárgyaljanak Lloyd George javaslata felett, 
amely tiz évre biztosított teljes fegyver
szünetre irányul A kis entente ezt a javas
latot a következő feltételek mellett fogadja 
el: 1) Tényleges biztosíték a nagyhatalmak 
részéről, hogy minden békebontó ellen fel
lépnek. 2) A fennálló szerződések tiszte- 
letbentartása.

A kisántánt a génuai tanácskozást 
kizárólag gazdasági konferenciának tekinti. 
A kisántánt Lengyelországgal határozott 
egyetértésbon viszi génuai politikáját és nem 
egyezik bele, hogy a konferencia direkt vagy 
indirekt utón kétségbe vonja a békeszerző
dések érvényét.

A kisántánt és Lengyelország minden 
olyan, többé vagy kevésbé elleplezett kísér

* hlrdatdiikit, slSIIrstésskst a a rsklsnlsltksl 
kladdblaatalba kérjük ataaltaol.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

letnek is ellenszegül, mely a dunai államok 
gazdasági konföderációjára irányul.

A jóvátételre vonatkozólag kijelentette 
Benes, hogy ezt a kérdést csak az érdekelt 
hatalmak oldhatják meg egymás között; a 

' semlegesek beleszólása e kérdés szabályo- 
, zásába meg nem engedhető.

A .Neue Züricher Zeitung" budapesti 
, levelezője is azt mondja, hogy az a vad 

háuytorgás, melynek a magyar politikai élet 
ma színhelye : a polgárháború előjátéka. Az 

, ütközőpontot a királykérdés adja.
Olyan királyt, aki az integritás mellé 

kötné le magát, a nagy- és kisántánt miatt 
nem választhatnának. Ha akadna olyan király
jelölt, aki hajlandó volna az integritásra 

I való kötelezettség nélkül aspirálni a magyar 
; koronára, ezt a magyar királyt nem fogad- 
j nák el. A konfliktus tehát egyszerre külpo

litikai és belpolitikai. Olyan káosz ez, mely
ből nincs se ki, se be.

llakovszky, az orosz delegáció egyik 
tagja a következőképen nyilatkozott a lon- 

' doni emlékiratról:
Az emlékirat csak a szakértők véleménye, 

de egy állam sem azonosíthatja magát vele. 
Ha ez a felfogás jutna érvényre Génuában, 
úgy nem Európa rokonstrukciója, hanem uj 

' konfliktusok és fokozott nyomorúság követ
kezne. 150 millió orosz csak a tartozásokért 
és a kártéritésért dolgozna. A londoni emlék
irathoz nem járulhatunk hozzá, mert nem 

; azért jöttünk Génuába, hogy a hurokba 
illesszük a fejünk.

Mi elfogadjuk azt az alapelvet, hogy 
minden kormány köteles azon károk jóvá
tételére, melyet maga okozott

De csak annyit fogadhatunk el, mert a 
kiengesztelődést akarjuk és nem uj hábo
rúságot.

A jugoszláv kormány mintegy 4000 
vasúti kocsi reparálását rendelte meg magyar 
vagongyárakban 1 milliárd magyar korona 

' értékben.
,Cech" abból a tényből, hogy francia 

1 tőkéből Budapesten nagy kikötőt épitenek, 
I arra következtet, hogy Franciaország nincs 
! tekintettel szövetségesének, a csehszlovák 

köztársaságnak gazdasági érdekeire.
A szövetségesek jegyzékében közölték 

Németországgal és Oroszországgal, hogy a 
közöttük létesült különszerződésben elfoglalt 
álláspontjuk következtében az orosz kérdése
ket tárgyaló bizottság ülésein már nem ve
hetnek részt, ha megegyezésükhöz ragasz
kodnak.

A genuai konferencia tagjaival közölt 
hivatalos adatok szerint Oroszország 1917. 
januar 1-ig Angolországnak 630,200.000 
angol fonttal, Franciaországnak 3950 millió 
francot, az Egyesült Államoknak 282 millió 
dollárral, Japánnak 350 millió yennel és 
Olaszországnak 36 millió lirával tartozik.

Husvétvasárnapján zárultak le azok a 
tárgyalások, amelyek Németország és Orosz-
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ország között már hóuapak óta folyamatban 
voltak. A szerződéi teljes kölcsönösségen 
alapszik A rendes diplomáciai érintkezés 
ismét megkezdődik. Németország és Orosz
ország kölcsönösen lemondanak minden 
kártéritési igényükről és pedig a háború ki
töréséig visszamenően. Ez a szerződés nem 
érinti a két szerződő államnak más államok
hoz való viszonyát, ellenben megveti az 
alapját a jövendő közös fölépítésének

Csieserin, orosz külügyi népbiztos a 
sajtó képviselőivel folytatott beszélgetés so
rán kijelentette, hogy Oroszországnak nem 
volt rá semmi oka, hogy Lloyd-George-ot 
előzőleg értesítse a Németországgal kötött 
szerződésről, mert tudomása sserint Német
ország még nem angol gyarmat.

Beöthy Zsolt, a kiváló tudós és publi
cista ápr. 18-án 74 éves korában meghalt. 
Az egyetemen a magyar történelem és iro
dalom tanára volt és számos müvet irt. 
A művészet és esztétika terén is kiváló 
szaktekintély volt.

Budapesten a Husvét legnagyobb nyu
galomban telt el. A feltámadást a Sza
badság-téren az irredenta jegyében ünne
pelték, ahol a .négy elszakított terület* 
szobrai állanak.

A körmenetben a magyar irredenta 
zászlaját vitték az egykori Magyarország 63 
megyéjének címeres szalagjaival diszitelten 
Mindegyik .elszakított területnek* külön 
zászlaja volt.

A magyar kormány hosszabb tárgyalá
sok után megegyezett a csehszlovák megbi 
zottakkal abban, hogy 1600 vaggon nullás
lisztet enged ki szén ellenében. A megálla
podás már végleges Eszerint Csehszlovákia 
köteles 1922. juniua 30 áig 1600 vaggon 
nulláslisztot és 400 vaggon rozslisztet átvenni, 
még pedig főleg budapesti és vidéki kisebb 
malmoktól. A kiviteli engedélyeket Csehszlo 
vákia kapja kézhez

Poétaszivemnek szilt arája . .
Hiába kereslek lelkem lelke?
Álomnak maradsz csak ?

. . Rózsaszín, boldog, édes álom . . 
Talán nem is vagy a világon, 
Talán csak benn, a szivem mélyen. 
Egy elrejtett, parányi zugban 
Légy csak lelkem szűz arája 
Mint a templom Madonnája 
Lehajtod szökefürtös szép fejed, 
Rdmtekint búzavirág szemed, 
S vágyódva, halkan felkacagsz

Lelkem szép Madonnája, 
Meddig kereslek ? 
Képednek lesz-e éló párja?

Reng a nagy embererdö,
S benne tévelygek 
Én, asszonyt kereső, 
Asszonyt, ki lelkemnek lenne párja, 
Ki fáradt szemem este lezárja; 
Ki csókkal várjon, ha összetörve 
Az élet-csatából hazamék.

Kicsiny fészkünk lágy ölében 
Csókra várni ki fog engem ? 
Esti homály sötét árja 
Kettőnk lelkét egybezárja . ,
. Hol vagy hát lelkem lelke 
Poétaszivemnek szűz arája ?

Budapest, 1922. jan tfj. SOMOGYI IMRE.

Vele találkoztam.

Amikor ott ültem a kávéház kerek asztala 
mellett a lelkembe belemarkolt a fájdalom és 
úgy éreztem, hogy nagyon egyedül vagyok, 
Kinéztem a korom sötétbe és úgy rémlett, 
hogy kint húzódik ott messze túl talán az

Bethlen egyébként Génuában a ma
gyar jóvárételről és a királykérdésről is tár
gyal. A Benes és Bethlen közt folyó ta
nácskozások folyamán elhatározták, hogy a 
gazdasági kérdésekre vonatkozó félben ma
radt tárgyalásokat legközelebb ismét fel
veszik.

Az Ír sziget csendjét — rövid nyuga
lom után — újra robbanó bómbák zavarják. 
Ma már azonban nem a szabádságért har
coló egységes ir nemzet fordul az angol 
zsarnokság ellen, — hanem az intranzigens 
Írek kis csoportja áll szemben az ír nép 
béke után vágyódó nagy részével: a De 
Valera vezérlete alatt álló s az ír köztársa
ságért harcoló kis csoport nem fogadja el 
a GrifTith—Coílius által aláirt angol ír egyez
ményt, mely a dominiumok állását, nyújtja 
tudvalevőleg a sokat próbált zöld szigetnek. 
Az intranzigens ellenzék — jellemző a 
kor hangulatára — fegyverrel fordul az ír 
szabadságharc ünnepelt vezére : Collius ellen.

Dublinben merényletet követtek el Col
lius, az ideiglenes ír kormány elnöke ellen: 
ismeretlen tettes hat lövést adott le reá.

A lövések senkit sem találtak. Az ír 
fővárosban pánik uralkodik. A merénylőt 
az intranzigens írek között keresik, akik De 
Valera vezérletével elkeseredett harcot indí
tottak a GrifTith Collius vezérlete alatt álló 
önkormányzati párt ellen, mely mögött az 
ír nép többsége áll.

A párisi .Oeuvre* szerint Lloyd-George 
barátai előtt kijelentette, hogy a génuai 
konferencia után visszalép, mert belefáradt 
a kouzervativek támadásaiba. Már szerző 
dést is kötött egy nagy kiadóval megírandó 
könyvére, melynek ez lesz a cime : A há
ború és a béke tragikus órái.

A lapok jelentése szerint Felsöszilézi- 
áuak lengyel részét a lengyel hatóságok 
május 10-én fogják átvenni.

aszfalton, talán a mezőn az a fekete vonal, 
amely elválaszt tőle, amely megfosztott, hogy 
őt lássam, aki egyedül csak az enyém és 
aki papnője kell, hogy legyen az én hófehér 
világomnak I

Párás köd ült a tüdőmre amikor kimentem 
a kavéházból, a gáz lámpa betegen pislákolt, 
a gyalogos rendőrök hatalmas léptei kongtak 
bele a végtelennek látszó útvonalba és az 
éjjeli festett arcú pillangók repdestek a körúton 
sétáltak a sötét éjszakában Akkor gondoltam 
ö reá, aki valahol . . . nagyon távol tőlem 
aludta az igazak álmát és talán reám gondolt, 
talán nem A képe a szemembe ötlött és ott 
kisért egészen hazáig ... Ott megnyílt az 
odon nagy kapu, egy jancsi bankó vándorolt 
a házmester zsebébe és én felsiettem.

Letettem kimerült fejem hófehér párnámra 
és az imádságot halkan mormolva csak ő 
reá gondoltam.

Azon éjszaka gyönyörű álmom volt... 
vele voltam együtt ... A karja az én karomba 
fonódott és róttuk kelten a végtelennek tetsző 
utcákat.

... De megjött a reggel és elröppent 
az álom. A szivem fájt mert tudtam, hogy 
csak múló, pillanat, lidérc kép volt az 
egész.

Felébredtem. Ismét imádkoztam és kora 
reggel csak reá gondoltam I Vájjon mit 
csinál ő akkor, rólam álmodott-e, vagy . . 
de én úgy éreztem, hogy azon éjszaka forrt 
egygyé a lelkünk------- ha ő is úgy akarja
— örökké . . .

IfJ. Urr BySrgy.

Nagysalló ünnepe.

Nagy és fényes ünnepség színhelye volt 
husvét hétfőjén Nagysalló mezőváros, mert 
e napon avatták fel a magyar kisgazda- 
földmives és kisiparos párt zászlóját. Miután 
a természet is kedvezni akart volna a lelke 
sedéstől áthatott ünneplő közönségnek, gyö
nyörű tavaszi időt teremtett. Ragyogó tavaszi 
nap hirdette a természet és a szivek ébre
dését s széppé, fedhetetlenné varázsolta a 
zászlóavató ünnepséget, melyen a párt köz 
ponti kiküldöttei s nagy közönség s váro
sunkból is többen vettek részt

Már az előző napokon sürgős előké
születek folytak, hogy a komáromi központ 
küldöttei illendő fogadtatásban részesüljenek. 
Zöldy Dezső nagysallói gyógyszerész és 
Szabó S. Zsigmond bajkai lelkész, lévai 

, osztálytitkár állottak rendezés élén, tapin-
■ tatos és ügyes kezeik munkája meglátszott 
1 az egész vonalon, mert mindenek ékesen

és szép rendben folytak le Komáromból 
délelőtt fél 11 órakor hozta a vendégeket a 
vonat, amelyen érkeztek Fiissy Kálmán 
nemzetgyűlési képviselő, Lukovics Ferenc 
központi igazgató, Koczor Gyula ügyv. elnök, 
Fillöp Zsigmond orsz alelnök, Kelemen 
István s Csukás Sándor szekeresgazdák 
kíséretében, akik szekeresgazda díszben 

’ jelentek meg A vonat odaérkezése alkal
mával a helyi szervezet elnöke gyönyörű 
beszédben a község aprajának és nagyja
inak jelenlétében üdvözölte a központ kikül 

! dötteit, amire Fiissy Kálmán nemzetgyűlési
■ képviselő válaszolt, megköszönve a gyönyörű 
: festői felvonulással előkészített fogadtatást A
■ menet lovas bandériummal az élén mintegy 

50 kocsiból állott. Nagysallóban a lakosság,
: amerre a menet elhaladt, mindenütt a leg

nagyobb lelkesedéssel üdvözölte a központ 
kiküldötteit A vendégek tiszteletére a kis 
gazdapárt vendéglőjében a község lakossága 
előebédet adott. Itt Zöldy Dezső gyógy
szerész, szervezeti jegyző fogadta a vendé
geket és a legnagyobb körültekintéssel igye
kezett a vendegek kényelméről gondoskodni. 
D u. 1 órakor kezdődött a községháza 
előtt lévő téren a zászlóavató ünnep, amelyen 
a hatóságot a levicei szolgabiró képviselte.

Balogh Lajos ügyv. elnök nyitotta meg 
a gyűlést, felkérve a jelenvoltakat, hogy 
elnököt válasszanak. Elnöknek egyhangúlag 
Fillöp Zsigmondot választották meg Majd 
küldöttség hivta meg /uhász Sándor ref. 
lelkészt, hogy a zászlót a ref egyház névé 
ben avassa fel

Gyönyörű, magasszárnyalásu beszédben 
méltatta tuhász Sándor ref. lelkész a zászló 
célját. Beszéde a szivek mélyéig hatott és 
szavaiból mindenki megértette, amit megér 
teni kellett.

A felavató ünnepség után Fiissy Kál
mán nemzetgyűlési képviselő mondott tar
talmas szép beszédet, ismertette a zászló 
célját és ezekkel a szavakkal adta át azt a 
pártnak: „Ha Isten velünk, ki ellenünk 1“ 
Utána Telek A. Sándor ,,Nem forradalmak 
szülték e zászlót" című nagy hatású költe
ményének elszavalására került a sor. majd 
Koczor Gyula ügyv. elnök lépett az emel
vényre s szivekig ható beszédével ecsetelte 
az összetartás szükségességét, rámutatott arra 
az átkos testvérharcra, amely a múltban 
erőinket széttagolta.

Lukovics Ferencz központi igazgató a 
közönség nagy lelkesedése mellett fejtette 
ki a párt három évi működését és bizonyí
tani tudja, hogy köztünk a munkás, kisgazda, 
kisiparos és a szellemi munkások között 
nincs különbség. Egymásra vagyunk a leg
teljesebb mértékben utalva. Beszélt a föld
reformról, a kontingensről és végül össze
tartásra hivta fel a megjelenteket.

Ezután Szabó S Zsigmond levicei ősz 
tálytitkár beszélt nagy hatással a zászló cél
járól a közönség többszöri tetszés nyilvá
nítása mellett Végül Fillöp Zsigmond alel
nök köszönte meg a kiküldöttek tanulságos 
előadásait és köszönetét mondott a közönség 
példás magatartásáért.

Ezután Szabó S. Zsigmondné, aki Szent- 
Ivány József képviselő nejét helyettesítette 
a zászlóanyai tisztben, verte be az első 
zászlószeget, mely után a kiküldöttek és a 
szervezetek kiküldöttei vertek be szögeket.
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A menet után a zászló alatt megindult 
a kisgazda párt vendéglőjébe, ahol társas 
vacsora volt mintegy 250 személyre. A 
vidék impozáns számban volt képviselve. A 
vacsora alatt számos felköszöntö hangzott 
el, melyek mind az összetartás szükségessé
gét hangoztatták Vacsora után a kisgazda
párt helyi szervezetéből alakult műkedvelői 
gárda adta elő a „Katóka őrmesterné* szín
darabot, mintegy 800 főnyi nézőközönség 
előtt. A műkedvelők mind tanúbizonyságot 
tettek arról, hogy a falusi nép lelkében élő 
kultúra csak csiszolást kíván és fel tud 
emelkedni a nehéz fizikai munka mellett a 
szellemi fejlődés magaslatára is.

A szinielőadás után az ifjúság táncra 
perdült. A szép ünnepség örök emlékeze
tében lesz a jelenvoltaknak s mindenkor 
fényes tanúbizonyságot fog tenni a nagy- 
sallai gazdaközönség lelkesedéséről. A ren
dezőség pedig a legszebb önérzettel tekinthet 
vissza erre a szépen sikerült, emelkedett 
szellemű zászlószentelésre, amely zászló szin- 
boluma lesz az ottani magyarság összetar
tásainak.

Válságos lulyzet az iparban.

Panaszokat az ember meg szokott hall
gatói, de azokat kellő értékükre szállítjuk 
le. De igy is a panasz mindig megbízható 

'jele annak, hogy valami hiba, valami baj van.
Napról napra halljuk, hogy válságos az 

pár helyzete s ez sok panaszt csal uz em
berok ajkaira.

Hogy mennyire való ez a panasz, hogy 
mily mértékben van ok a kesergésre, azt a 
legjobban mutatja az a jelentés, mely a 
csehszlovák iparosok központi szövetségében 
hangzott el s amely jelentést tesz az egyes 
ipar ágak helyzetéről.

A jelentés szerint a legtöbb iparág ez 
évi februárban sokkal rosszabb állapotot 
tüntet fel, mint a múlt év végén A csődök 
és fizetésképtelenségek száma, mely múlt 
évi decemberben 41 volt, ez évi februárban 
76-ra emelkedett Munkanélküli volt novem
berben 15-én 20.234, február 15 én 49.000 
egyén. Tényleg azonban több volt a munka
nélküli és számuk nep-nap után nö.

Ez a helyzet ugyanazoknak az okoknak 
eredménye, melyek két év előtt Északame- 
rikában, azután Angliában, Svájc és Skan- 
diniában a munkanélküliséget okozták. A 
csehszlovák koronának gyors emelkedése 
folytán a helyzet sulyosodik. A fémiparban 
javulást remélnek a munkabérek leszállításá
ról ; ez idő szerint azonban rosszabbodnak 
a viszonyok és igénybe kell venni a mun - 
kások elbocsátását. A bőriparban tovább 
tart a pangás és a nyersbőrök árai emel
kednek. A vegyi iparban a munkások csak 
40 —45 százaléka dolgozik. A többi iparagak 
válsága hátrányosan hat ki a vegyi iparra. 
Az élelmicikkek ipara egyáltalában sommit 
sem vihet ki. A belföldi elhelyezés jelenték
telen és a nagy készletek lenyomják az 
árakat az elöáilitási költségek alá A kiviteli 
iparnak sok ágát érzékenyen sújtotta a 
luxuscikkek kivitelének tilalma Jugoszláviába.

Az üvegiparban nem volt lehetséges a 
csehszlovák koronát olcsóbb külföldi nyers
anyag bevásárlására felhasználni. Ellenke
zőleg a csehszlovák koronaértékben külföl
dön kötött üzleteket storniroztak és ahol az 
üvegipar nem volt külföldi iparcikkel fedezve, 
közel öO százalékos veszteséget szenved. A 
vájtüveghuták, melyek februárban hetenkint 4 napon át dolgoztak, ma már csak 3 na
pon át foglalkoztatják munkásaikat. Az épitö 
iparban a pangás továbbá tart.

Különfélék.
— Harmgszentelís Ujlóton. A 

báréi ref. egyházmegyéhez tartozó ujlóti rét. 
leányegyház híveinek felette szép s a lelke
ket megható ünnepélyben volt részük f. évi 
április hó 14 én Nagypéntek ünnepén. Ugya
nis ekkor szenteltetett fel és adatott at a 
használatnak újonnan beszerzett harangjuk. 
A templom előtti teret a 75 ik dicseret első 
versének eléneklése után Csekey Dávid 
alióváradi lelkész magas szárnyalásu, tanul

ságos harangazentelési beszédet intézett a 
nagy számmal összejött gyülekezethez és 
megáldotta a harangot. Éneklés után a lel- 
viragozott harangot felhúzták a toronyba és 
ott eihelyeztetvén, annak hívogató hangja 
mellett a templomba vonult az ünnepet 
szentelő közönség. Az ünnepi igékét Konta 
Károly kiskálnai lelkész hirdette, Bihary 
Kálmán pozbai leikész, mint a gyülekezet 
lelkésze pedig úrvacsorát osztott. — Az uj 
harang szép kellemes hangú; 123 klg.; 
Nagyszombatban készült a hívek lelki buz- 
gósága és áldozatkészsége folytán.

— Uj OfgéazJ megbízott. Az igaz
ságügyi miniszter Tóth Arthur újbányái, 

; körmöcbányai és levicei jarásbirósagi vég
rehajtót, az újbányái járásbíróság mellé áll. 
ügyészi megbízottul rendelte ki.

— Műkedvelő előadd*. A Lévai 
Keresztény Munkás Egyesület kellemes meg
lepetést óhajt a közönségnek szerezni, ami
dőn 1922. évi április hó 29-én, a városi 
szálló nagytermében saját alapja javára, tánc
mulatsággal egybekötött műkedvelő előadást 

' rendez, mely ajkalommal előadja Nagy Dé
nes „ Katóka Őrmesterné’ czimú 3 falvonásos 

i pályadijjal jutalmazott uépszinmílvét A 
i szerepek a legjobb kezekben vannak s dr. 
, Mihalik Dezső szép dalait Riszner Károly 
; tanította be, aki személyesen fogja dirigálni 
I az éneket s a kisérő zenét. Belépőjegy: 
< személyenként 15 korona. Jegyek válthatók 
’ Nyitrai és Társa, Borcsányi és G-reruák 
1 üzletében. Kezdete pont 8 órakor. Főpróba 
s f. hó 28 án d u. 6 órakor veszi kezdetét 
i csekély belépti-dij mellett, melyet bárki 
' megtekinthet.

— Postai köllauiéuyak: Levélportó 
j Romániába 20 grammig 2 Kcs. levelező lap 
J 20 grammig 1 Kcs. 20 f — Felhívás: Hogy 
1 a postai küldemények lopásait korlátozni 
i lehessen, közhírré tétetik, hogy külön juta- 
j lom lesz kifizetve mindazoknak, a kik idejé- 
■ ben való közbelépésük által az ellopott pos- 
- tai küldemények tetteseinek megállapításához 
I V“8T pedig azok nyomára fognak vezetni.

— A Parasztén? Szoalallzták 
i Orsz. Központjának kiküldötte Poór Ferencz 
I főtitkár ma ápr. 23-án vasárnap d. u 3 
í órakor a Keresztény Munkás Egyesület nagy 
i termében Barsi u. 11. sz. értekezletet tart, 
i amelyre ezúton is meghívja a keresztény 
i szocialista párt a szakszervezet tagjait és a 
I Keresztény Munkás Egyesületi tagokat Az 

értekezletnek tárgya a mai gazdasági hely- 
i zot. Kívánatos, hogy a tagok a tárgy fon

tosságára való tekintettel mennél nagyobb 
számban jelenjenek meg az értekezleten.

— Eljagyréa. Koréin Mihály nagyke
reskedő Pápa (Koréin Vilmos cóg beltagja) 
eljegyezte Rohonyi Caesust Levicéről. (Min
den külön értesítés helyett.)

— Eljagyaéa. Varannay Béla elje
gyezte Breznay Mariskát Ipolyságról. (Min 
deu külön értesítés helyett.)

— Eljegyzés. Lachky Béla fűszer
kereskedő Batovce Bernardine Schteinernan 
Cernand Nyitra m. jegyesek. (Miuden külön- 
órtesités helyett.)

— Eljegyzés. Pomozy Bálint Ersek- 
ketyröl eljegyezte Vadkerti Bözsikét Levicé
ről. (Minden külön értesítés helyett.)

— Eljegyzés. Polgár Lajos Budapest
ről eljegyezte Preisich Ilonkát Levicén. (Min
den külön értesítés helyett.)

— E jegyzés. Reitmann Biri és 
Deutsch Elemér jegyesek, (Minden külön 
értesítés helyett)

— EakCrő Heimann Jolánka és Kohn 
, Lajos e hó 27-én tartják esküvőjüket 

Érsekújváron.
— Az ügyvédek újabb esküje. A 

túró cszentmártoni ügyvédi kamara újabb 
eskütételre való felszólítást küldött szét a 
szlovenszkói ügyvédeknek A felhívás értel
mében az ügyvédek kötelesek az eskü nyi 
latkozatot a megadott minta szerint meg- 
és áláirni és julius 1-ig a kamarához vissza
juttatni. Az uj eskü a köztársasággal szem 
ben való hűségnyilatkozatot, valamint a 
törvények és érvényes rendeletok betartására 
vonatkozó kötelezettséget tartalmazza.

— A husuzsora ellen. A levicei 
rendőrkapitányság febr. hó 23-án a mészá
rosokkal agyetértőleg a marha- es borjúhús 
árát klgramonként 12 koronában állapította 
meg. Bar akkor, a midőn a valuta a cseh
szlovák értékekre nézvo folyton emelkedik, 
természetszerűleg minden áru áránnk esni 
kedune, mindamellett a rendőrhatóság iga
zoltnak látta az élő marha árunak emelke
dését s ezért megengedte, hogy a marhahús 
árát a mészárosok mérsékelten emelhessék. 
Ennek dacára a mészárosok nem elégedtek 
meg a korlátolt haszonnal, hanem mint 
afféle élelmezési diktátorok bejelentették, 
hogy ők önkényüleg 16 koronában szabták meg 
a marhahús és borjúhús árát a kinek nem 
tetszik tegyen róla vagy koplaljon. A ren
dőrkapitányság is azonban sárkara állott a 
hatóságilag megállapitott árak respektálása 
céljából s mivel maga is úgy találta, hogy 
a hús arának ilyen önkényes felemelése tel
jesen indokolatlan és csak a fogyasztó kö
zönség kiuzsorazására szolgál, ezért árdrá
gítás miatt feljelentette a levicei mészáro
sokat, akik annak dacára vigan, pipaszó 
mellett gúnyos örömmel mérik a 16 koronás 
húst még ma is. ügy értesülünk, hogy a 
közvád képviselője átvette a vádat s a leg
súlyosabb büntetési tétel fenyegeti a mé
szárosokat, de ezenkívül módjában lesz a 
hatóságnak, hogy attól a mészárostól, aki 
nem respektálja a hatóság intézkedését, be 
kell vonni uz iparengedélyt. Utóvégre is 
nem vagyunk Afrikában; hol veszik a mé
száros urak azt a bátorságot, hogy ök dik
tálják az árakat s nem a hatóság. Erről 
jó lesz nekik alapos és érzékeny leckét adni.

— Hagyod község Ifjúsága ápr. 
17 én .ancmulatsággal egybekötött szépen 
sikerült szmslöadást rendezett amikor is 
szinrekerüit Géczy István „Gymesivadvirág* 
című 3 felvouásos népszínműve. Az előadás 
iránt nagy volt az érdeklődés. Sokan meg
jelentek a közeli és távolabbi községek la
kosai mellett Levice városából is annyira, 
hogy az előadást ismételni kellett A nép 
egyszerű fiai olyan sikerrel oldották meg 
feladatukat hogy még nagyvárosi szinelő- 
adást sokszor látottak is elragadtatással 
nyilatkoztak a szereplők ügyessége felett. 
Az elragadtatasnak fényes tanúbizonyságára 
az is hogy sokan az előadás végigélvezése 
után felkeresték a pénztárt és 10—20 ko
ronás felülfizetéseket tettek le. A bevétel 
megközelíti a 3000 koronát. A tiszta jőve 
delein a ref. egyház düledező állapotban 
lévő temploma javítására fog forditatni. 
Hálás köszönetét a résztvevőknek, elismerés 
a siker érdekében fáridozóknak, közöttük 
kiváltképpen Balázs János Nagyod község 
bírójának Az egyház nevében: Bajkay 
Zsigmood ref. lelkész.

— Katonai közlemények. Az 1922. 
évi hadgyakorlatok. Az évi hadgyakorlatok
hoz a következő évfolyamok lesznek behiva. 
a) az összes fegyvernemek tisztjei és pedig 
azon összes 1892 évi születésűek és fiata
labbak. akik 1915, 1917. és 1919. évben 
az 1912. évi törvény szerint önként Boroz
tattak ne (akiiváitatták) magukat, azután az 
1920., 1915 <szül. év 1893), 1920/1917 
(szül év 1895) és 1920/1919 (szül év 1890 
sorozási évlolyambeliek, akik az 1921. okt. 
mozgósítás alkalmával tényleges katonai 
szolgálatot nem teljesítettek, b) a legénység
ből az 1920 1916 (szül, ev 1894), 1920/1918 
-szül, év 1896) sorozási évfolyambeliek s 
az összes 1892 évi szü'etésü és fiatalabb 
katonák, akik az 1916 és 1918 évben az 
1912 évi védtörvény, szerint önként Boroz
tatták be magukat és az 1921. októberi 
mozgósítás alkalmával tényleges katonai 
szolgálatot nem teljesítettek. — A besorozott 
egyének valamely megválasztott ezredhez 
való beosztásuk iránti kérvényeiket a ka
tonai kerület megválasztásával a védtörvény 
66 § a szerint nem kell okmány
bélyeggel ellátni. — Hogy bánjunk talált 
lövedékekkel. Talált katonai lövedékek általi, 
főleg gyermekek halálos sérülései állandóan 
ismétlődnek Katonák a világháború alatt 
srapnelek alkatrészeit, vagy kézigránátokat 
hoztak haza, melyek árinál veszélyesebbek, 
minél regiobbek vagy minnól több rázást 
tűrtek. Az emberek egész sora életével fizette 
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meg, az ilyen lövedékkel való tilos okosko
dást. Hogy ezen szerencsétlenségek szama a 
legkisebb mértékre apasztassék, a katonai 
szakkörök ajánlják a polgári közönségnek, 
hogy a talált katonai lövedékekkel a legna
gyobb óvatossággal bánjék Az otthon tarto
gatott kézigránátokat ne hajigáljik rétre 
vagy patakba, mert tapasztalatlan egyének, 
főleg gyerekek megtalálják s életüket veszt
hetik. Az ily gránátokat be kell jelenteni a 
legközelebbi csendőrállomásnak és annak 
határozatáig biztos helyen elzárni. Talált 
gránátokat nem szabad fölöslegesen ide-oda 
hordozni, vagy különböző módon rázkódta- 
tásnak kitenni. Az esetben azonban, ha biz 
tonsági okokból, (hogy valaki meg ne sebe
süljön) a talált lövedékek nem hagyhatók a 
a leihelyen, szükséges ezeket óvatosan és 
minden rázás nélkül egyelőre biztos helyre 
szállítani és erről a legközelebbi csendőr
állomásnak vagy katonai parancsnokságnak 
a községi hivatal utján azonnal jelentést 
tenni. Az otthon tartogatott lövedékeknek 
önkéntes bejelentése eddig nem büntetendő, 
és bizonyos, hogy csak lelkiismeretlen em
ber dob utcára ilyen emberéletet veszélyez
tető tárgyat. Ha a közönség megszívleli ezen 
irányadást, sok emberélet lesz ezáltal meg- 
óva. (bkdtj

— A jövedelem adóvallomások 
beadhatók, mert a bratislavai vezér- 
pénzügyigazgatóságnak f. hó 4-én 5 033 sz 
alatt kelt intézkedése folytán mogengedi az 
aranyosmaróti pénzügyigazgatóság, hogy 
azon adókötelesek, kik vallomásadási köte
lességeiknek ezideig meg nem feleltek az 
1922. évi esetleg az 1921. évi jövedelemadó 
vallomásaikat f. évi április hó végéig bünte
tő következmények nélkül beadhassák. Ez 
az engedély nem vonatkozik a szolgálat
adóknak az 1909. évi X tcz. 30 §-ában 
körülírt adatszolgáltatási kötelezettségere.

— Magyar gazdabál Levicén. Az 
Orsz. Kisgazda, Földmives és Kisiparos párt 
levicei helyi szervezete a levicei ref. ifju- 
aági egyesület műkedvelő gárdájának közre 
működésével ápr. 26.-án (szerdán, a városi 
vigadó összes termeiben a lévai árvahaz és 
ref. harangalap javára műkedvelő előadással 
egybekötött jótékony  célú gazdabált rendez, 
mely alkalommal Levicén először kerül színre 
Nagy Dénes orsz. hirü 3 felvouásos népszín
műve : .Katóka Örmesterné". Az előadás 
kezdete este 8 órakor. Az estélyt városszerte 
és a vidéken egyúttal meghivó gyanánt is 
szolgáló falragaszok hirdetik Ezúton is szi
ves szeretettel és magyaros vendégbarátság
gal hiv és vár a rendezőség minden érdek
lődőt.

— Két nj szérumot találtak fel. 
Egyszerre érkezik a hir arról, hogy a ka
nyaró és földközi tengeri láz ellen szérumot 
fedeztek fel. Ezzel ezt a két betegséget is 
ártalmatlanná tették. Denkwitz Rudolf dr. 
a Deutscbe Medizinische Wocheuschrift leg
utóbbi számában elmondja a szérumával 
elért eredményeket. Ezt a szérumot gyógyuló 
kanyaróbetegekből állította elő és ennek be
fecskendezésével pácienseinek egy részét tel
jesen immunizálta, a másik részénél pedig 
a betegség lefolyását oly enyhévé tette, hogy 
azok mihamar teljesen meggyógyultak. A 
földközi tengeri láz szérumát Nicolle és 
Conseil orvosok, a tunisi Pastour intézet 
igazgatói fedezték fel. Ez a szérum annyiban 
különbözik a többi ilyfajta gyógyszerektől, 
hogy nem befecskendezés utján juttatják a 
szervezetbe hanem pilula alakjában nyelik 
le. A hatása meglepő, amennyiben pár óra 
múlva már jobban érzi magát a beteg.

— A magyar kisgazdák és kisi
parosok levloal párt nap ja — nyom
tatásban. Az országos magyar kisgazda , 
földmives- és kisiparos-párt f. évi január 
hó 17 én és 18-án Levicén tartotta első 
országos pártnapját. A tanácskozásokról szóló 
jegyzőkönyvet Kovács Kálmán a párt elnöki 
titkára sajtó alá rendezte, bevezetéssel látta 
el és az most 168 oldalt felölelő füzet 
alakjában megjelent. A füzet nemcsak a 
pártnapon elhangzott valamennyi felszólalást 
hozza, hanem a párt módosított programra- 
ját és szervezeti szabályzatát még nemcsak 
szorosan vett pártkérdéseket vitatták meg, 

hanem a gazdasági kérdésekkel kapcsolatban 
szóba került ott a szlovenszkói magyarság
nak minden aktuális kérdése is. Hogy egye
beket ne említsünk, Szent-Ivány József, 
Petrogalli Oszkár dr., Füssy Kálmán. Tör
köly József dr. és a legtöbben mély isme
retre, kiváló iskolázottságra, fenkölt gondol
kozásra és — törhetetlen magyarságukra 
valló módon ismertették a jelenlegi viszo
nyokat A levicei pártnap klasszikus példája 
volt annak, miként illeszthetők be valamely 
párt céljai egy mindenkit átfogó nagy cél 
keretébe. Aki azt végig olvassa, az amellett, 
hogy sokminden szakkérdésben is tájéko
zódást nyer, egységes képét kapja a szlo
venszkói és ruszinszkói állapotoknak és irá
nyitó vonalat talál a jövőre nézve és ezen
kívül a magyar szellem kiváló megnyilvánu
lásaiba nemcsak gyönyörűséggel, de azzal 
a megnyugtató érzéssel is inélyedhet el, hogy 
a magyarság sorsának irányítása jó kezek- i 
ben nyugszik. Olvassa azt el minden magyar • 
ember A füzet bolti ára 12 K (A párt 
tagjai részére 10 K)

— Útlevelek kiadásának meg
könnyítése. A banská-bystricai kereske
delmi és iparkamara közli, hogy a vezér- 
pénzügyigazgatóság megengedte, hogy az 
útlevelek kiállításánál kereskedők és iparosok 
részére a jövőben esedékes adók biztosítá
sára eddig követelt pénzintézeti kezesség 
helyett, valamely más kereskedőnek és ipa
rosnak kezessége is el fogadtassák.

— A csehül, szlovákul nem tudó 
hivatalnokok. A legfelső közigazgatási 
bíróság folyó évi február 18.-án kelt 961 
22. számú döntésével megállapitotta, hogy 
a német vagy magyar hivatalnokok ellen 
alkalmazott rendszabályok önkényes intéz
kedések, amennyiben a cseh vagy szlovák 
nyolv nemtudásából erednek. A bíróság hivat
kozott arra, hogy a nyelvtörvényhez utasítás 
nincs mellékelve, maga a törvény pedig, sőt 
az 1907 iki régi tisztviselőtörvény semmiféle 
konkrét rendelkezést erre nézve nem tartal
maz. A legfelső közigazgatási biróság terje
delmesen megindokolta egy konkrét ese 
ményből kifolyólag hozott eme nagy fontos
ságú döntését.

— Elitéit kasssaíúró. Annak idején 
nagy port vert fel az a mindennapi eset, 
hogy a levicei Népbankba a múlt év végén 
betörtek és a négyszázhatvanezer koronát 
tartalmazó Wertheim kasszát kísérelték meg 
kirabolni. A levicei rendőrség letartóztatta a 
kasszafurókat Jancsik Károly és még egy 
levicei fiatalember személyében, aki időköz 
ben megszökött a levicei rendőrségről. A 
kasszafurás nem sikerült, mert a furóké- 
szülék eltörött. A komáromi törvényszéken 
dr. Sóos Károly táblabiró tanácsa e hóban 
tárgyalta ezt az ügyet. Jancsik tagadta bűnös
ségét, de Zádory Mihály levicei rendőrbiztos 
vallomásában elmondta, hogy Jancsik társa, 
aki szökésben van, annak idején mindent 
beismert a levicei rendőrségen. A biróság 
beigazoltnak vette a vádat és két évi fegy 
házra Ítélte a kasszafurót. Dr. Gyurisa Ala
jos államügyész megnyugodott az Ítéletben, 
dr. Peredi Géza védő fellebezett a bűnösség 
kimondása ellen. i

— Obsltok becserélése. Utóbbi 
időben úgy a katonai csapattestek, valamint 
az állami polgári hivatalok által certifikátis- 
taknak (obsitosok, kiszolgált altisztek) a volt 
osztrák-magyar kormány által még 1918. 
okt. 28-a előtt kiadott végelbocsátó levelek
nek cseh szövegű certifikátusokkal való kicse
rélése iránti kérvényei léitek felterjesztve. 
A hadügyminisztérium figyelembe ajánlja az
1919. május 13-iki törvény (250 sz. törv. 
és rend, gy.) 2 §-ának határozatát, mely 
által ezen certifikatistákról szóló az 1872. 
ápr. 19-iki 60 sz bir. törvényben tartal
mazott eseteket A hadügyminisztérium ezen 
érvényes certifikátusokat nem cseréli be. A 
tulajdonosok ezek alapján igényt tarthatnak 
az 1872. évi idézett törvény 4 §ában a 
certifikátisták számára fenntartott helyekre 
(állásokra). A hadügyminisztérium csak az 
1918. év okt. 28-a után a bécsi német
osztrák állam katonai hivatal által cs. állam
polgárok számára kállitott certifikátusokat 
cseréli be.

— Tíz, öt és két filléres véltópéz 
A kormány törvényjavaslatot terjesztett a 
szenátus elé, mely felhatalmazza, hogy 40 
millió korona értékű 10, 5 és 2 filléres 
váltópénzt verethessen és pedig 10 és 5 
filléreseket 92 százalék réz és 8 százalék 
cinkből, a 2 filléreseket tiszta cinkből. A 
régi 10 és 2 filléreseket teljes névértékben 
fogják beváltani.

Irodalom és művészet.
Papírkosár cimen egy könyvet kaptunk, 

melyben dr. Sáfár Kornél adja közre verseit, 
elbeszéléseit, kisebb tárcáit s egy kis színda
rabot. A mély érzésre valló, gördülő, jó ma
gyaros nyelvezettel megirt versek és tárcák 
egy némelyikét már olvastuk a lapokban s 
■gy írójuk nem ismeretlen előttünk. A szer
zője ötletes gondolattal „Papírkosár* czimot 
adta a kötetnek, amelyben mi nem találtunk 
egyet sem az ifjú szerzők elijesztésére szol
gáló papírkosárba való dolgot. Költői kész
sége nyilvánvaló, találó és színes szavakkal 
szépen fejezi ki mondanivalóját. Ö maga 
magyar modernek tartja magát, azonban 
annyiban különbözik a modernektől, hogy őt 
meg is érijük s mivel megértjük, meg is 
szeretjük. Semmi cikornya, semmi nyugatos 
cafrang, egyszerű, magyaros őszinteség. 
Szereti a rövid, határzott kijelentéseket és 

I ez jól is áll neki. Verse csupa lira, mint 
rendesen a fiataloké, kik sajat egyéniségüket 
fejezik ki versben és prózában. Hajlik a 
szentamentalizmus felé, főleg prózájában. 
A könyvhöz Rákosi Jenő, a magyar irók 
atya-mestere irt előszót, melyben ugyan csak 
azt Írja róla, hogy minden munkája az ő 
szubjektivitását leheli s ez benne értékes 
tulajdonság. Mi is szivesen ajánljuk az ere
deti és sok szellemes ideákkal irt könyvet 
olvasóink figyelmébe, mely bennünket annál 
is inkább érdekel, mert hisz a szerző itt 
lakik, itt él jelenleg közöttünk, A munkát 
az ipolysági Neumann könyvnyomda adta ki.

.Jó pajtás* mesepályázata. A husvét 
vasárnapján megjelent Jó pajtás (6—12 
éves gyermekek lapja) eredeti mesepályáza
tot tartalmaz. A pályázatban kizárólag a lap 
kis olvasói vehetnek részt, s a legjobb négy 
munkát kis szerzőik fényképével együtt közli 
le a Jó pajtás. A pályadij-nyertesek közt 
négy dijat is sorsol ki a lap és pedig az 1. 
dij nyertese egy kgr. csokoládét kap, a II. 
díj nyertese egy gyönyörű mesekönyvet a III. 
dij nyertese egy festőkészletet, a IV. dij 
elnyerője pedig egy szép tolltartót kap. A 
minden vasárnap 12 oldalban illusztrálva 
megjelenő Jó pajtás előfizetési ára félévre 
45 — negyedévre 25 —korona. Megrendelhető 
a kiadóhivatalban Bralislava Széna tér 11.

Jótékonyság.
Egy kártyapartie 10 koronával kedveske

dett a tüdőbeteg gondozó intézetnek. Szépen 
köszönjük.

Or. Frommer Ignácz.

Közönség köréből.
Gyászköszönet nyilvánítás.

Mindazon rokonok ismerősök és jóbarátok 
akik felejthetetlen jó fiunk elhunyta alkalmával 
utolsó útjára elkisérni szívesek voltak és 
koporsójára koszorút és csokrot elhelyezni 
szívesek voltak ez úton hálás köszönetét 
mondunk

Levice, 1922. április 14.
Karácsonyi István és családja

Köszönetnyilvánítás.
Lachky Elek űr a kórház betegei részére 

a következő adományokat volt szives küldeni: 
5 kg. cukor, 2 kg. dió, 3 kg. borsó, 1 kg. 
zsir. A betegek nevében hálás köszönetét 
mond

TARA SIA
• kórházi irg. nőv. fónóknöja.
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Köszönet nyilvánítás.

Az Arvaházat fenntartó .Lévai Nőegylet" 
a következő adományokat vette:

Levatich Gusztáváé úrasszony 2 köny
ves táska 2 tolltartó könyvek és irkák, N 
N. 2 kenyér, Preisich Győző ur 5 kgr. bor
júhús, Sputler Gyula plébános ur 10 kor., 
Stugel Jánosné úrasszony 40 kor. Fridmann 
Márk ur 5 kgr. vaj, N N. 40 drb zsemlye 
2 kenyér, N. N. 100 drb. tojás, N. N. 2 
kenyér, Lachky Elek ur 5 kgr. koekaczukor 
2 kgr. lencse, 3 kgr. árpakása 3*/2 kgr’ 
czukorka, Juhász Lajos és Tvarozsek Ede 
urak gyűjtése 83 kor. 50 kgr. kenyérliazt és 
1 zsák bab, Schvarc Jenő ur 7 drb. sapka, 
N. N. 1 zsák bab, Rácz Hugó ur 15 pár 
cipőfűző, Rudnay Réla ur 1 bárány, Holy 
Gyula jbiró ur Pachinger féle ügyből kifolyó
lag 150 kor. A cseh szlovák vöröskereszt 
lévai fiókja 69 drb. 3zvettert, 160 pár férfi 
harisnyát, 4 drb. leány ruhát, 4 drb fiú 
nadrágot, 2 drb. alsó barchet ruhát, 3 drb. 
alsó nadrágot, 1 drb tricó inget, 5 drb. 
kosztüm kabátot és egy hosszú női kabátot 
bocsátoltak a levicei árvaház, az izr. nőegy
let, a két szegényház, a főgymnázium és ta
nítóképző segítő egyesületek segélyezésére. 
Nevezett egyesületek vezetősége ezúton 
mond köszönetét a vüröskeroszt könyörüle
tes szivü választmányának.

Fogadják a nemesszivü adakozók jóté
konyságukért az árvák nevében hálás köszö- 
netünket.

Árvay Jórsefné
■ I e I n ö k

Hirdetmény.
Alulírottak Denk János és Veigel 

József, 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 hő 31.-éig 
állott volna lenn, — 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- i 
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 Yeigel József.

Nyilvános köszönet.

„A Léva és Vidéke Föiskoai Hallgatók 
Önsegélyző Egyesület'-énok irodalmi estélyén 
következő hölgyek és urak fizettek felül: Dr. 
Balog Sándor 60. Trébitcsh Irma 5, Dr. 
Frommer Ignác 20, N. N. 100, Rónai Gyula 
10, Dr. Priszner Gyuláné 20, L’cberni.-.nn 
Jakab 20, Szauer Zoltán 5, Freund Elza 20, 
N. N. 100. Löwy Lipót 20, Schulcz Ignác 10, 
Fenyvesi Károly 42, Kiéin Józsaf 5, N. N. 
100, N. N 5, Simek József 20, Neumann 20, 
Boros Béla 20 kor.

Wertheimer Izidor úr 200 koronát küldött 
az egyesület részére.

Fogadják nemesszivü adományaikért 
köszönetünket.

A főiskolások egyesületének elnöksége.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi április hó 16 -tói — április hó 23.-ig

Születés.
Masiarik István Hornyiak Mária fiú Lajos. — 

Neumann Izidor Diamant Ilona leány Ibolya. — 
Bóna István Holka Mária leány Erzsébet. — Kaz- 
lóv László Mikula Ilona leány Jolán.

Házasság.
Fremmer János Vargha Ilona Mária r. kath. 

Kreko András Czudor Erzsébet r. kath

Halálozás.
Kapoun Vilmos 46 éves Has-Typhus. — Garai 

Ilona 10 napos Görcsök. — Kiss öyula 27 éves 
Tüdővész. — Izsói László 21 éves Tüdő vész. — 
Ozv. Lendvai Vinczéné Gábornyik Julianna 81 
éves Aggaszály. — Váczi Mihály 82 éves Agg
aszály.

Cislo: 2834—1922. szám.

Hirdetmény.

A folytonosan szaporodó kérdezöskö- 
dések megakadályozása végett közhírré 
teszem a következőket:

a) A vissza nem adott nyilvántartó 
lovak gazdái részére a lovakért járó összeg 
az adóhivatalokban teljes becsértékben ki 
van utalva.

b) A nyilvántartó lovakért járó 10% 
térilés szintén az adóhivataloknak van 
kiutalva.

Nyilvántartó lovak azok, melyek az
1920. évi osztályozásnál kék nyilvántaitó 
lapot kaptak.

Az értékében csökkent nyilvántartó 
lovakért járó térítés tekintetében az M N. O 
úgy határozott, miszerint annak térítése a 
10% os térítésben benn foglaltatik.

Nem lehet tehát megállapítani külön 
térítési dijat, ha a becslő bizottság a ló 
eladásánál meg is állapította s bár a becsár 
10% ot felül nem múlta.

Mindennemű felfolyamodás ez ügyben 
hatálytalan

A hadiszolgáltatási törvény alapján a 
parasztlovakért melyek csak a mozgósí
táskor lettek igénybe véve, a nagyobbakért 
napi 10 Ke a kisebbekért napi 8 Ke. díj jár.

Ezen napidijak a nyitrai lónyilvántartó 
hivatal által az adóhivataloknak vannak 
kiutalva.

A parasztlovak értéktelenné tétele ese
tén járó térítések ha azt a visszavevő bizott
ság megállapította s az M. N. O. jóváhagyta 
akkor egyenesen a Z. V. V. intendancéhez 
lesznek kiutalva.

Levice, 1922. április 15.-én.
Lehotzky

rendőrkapitány

Cislo: 2893—1922. szám.

Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a II. Keleti vásár 
folyó évi julius hó 9—16-ig lesz megtartva 
és pedig összpontosított kivitelben a pozsonyi 
dunai kikötőnél.

Értesítem Léva város közönségét, keres
kedő és iparos ezégeit, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt ezen vásáron.

Levice, 1922. április 15.-én.
Lehotzky

rendőrkapitny

I

Cislo: 3030-1921.
Hirdetmény.

A város közönsége az utóbbi időben 
azon tovább nem tűrhető szokást veszi föl, 
hogy a szemetet, hulladékokat stb. a város 
területének akármilyen részére viteti ki s 
lépten nyomon látni szemétdombokat felhal
mozva.

Ennek következtében elrendelem, hogy 
a szemét csak az alábbi hatóságilag kijelölt 
helyekre vitethető ki :

1, Állatvásártér
2, Homokbánya
3, Kőbánya.
Aki ezen rendelkezésem ellen vétett azt 

a köztisztaságról szóló városi szabály rende
let és a közegészségüyi törvény értelmében 
fogom büntetni.

Levice, 1922. ápr. 21.
Lehotzky

rendőrkapitány.

Cislo: 3031 — 1922
Figyelmeztetés.

Tapasztalom, hogy a város közönsége 
az ebzárlatra vonatkozó rendelkezéseket nem 
tartja be s nem gondol arra, hogy veszett
ség esetén milyen felelőséggel tartozik pol
gártársaival szemben.

Amidőn ismételten felhívom a város kö
zönségének figyelmét arra, hogy az ebzárlat 
még ma is fennáll s hogy a kutyák otthon 
pórázon kötve tartandók s ha a kutyatulaj
donos kutyáját magával viszi, azt szájko
sárral kell ellátni és pórázon kisérni, — 
egyúttal figyelmeztetem azon körülményre, 
hogy a veszett kutya által megmart egyének 
a veszett kutya tulajdonosával szemben kár
térítési igénye van, amennyiben ez utóbbi 
a gyógykezeléssel járó óriási költségeket 
esetleg egyébb következményeikkel járó sú
lyos terheket viselni köteles.

Levice, 1922. ápr. 21.
Lehotzky

rendőrkapitány.

86 szám 1922. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 

LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a levicei járásbíróságnak 1922 évi 
P. k 335 számú végzésé következtében Dr Steiner 
Oszkár ügyvéd által képviselt Kari Mischka gyá
ros Ormani lakos javára 80793 K. 81 f. s jár. 
erejéig 1922. évi febr. hó 20-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
1203600 K. becsük következő ingóságok u. m. : 
lovak, ökrök, sertések, répaáru, gazdasági gépek 
s egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a levicei járásbíróság 1922 ik 
évi I’. k. 335 számú végzése folytán 80793 K. 81 
fill tőkekövetelés, ennek 1921. évi október hó 2-ik 
napjától járó 6*/0-os kamatai és eddig összesen 
4014 K. 60 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejeig Nagysarón végrehajtást szenve
dett birtokán leendő megtartására 1922 évi április 
hó 26-ik napjának délelőtti 9 órájára határidőül 
kitúzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz 107. és 108 § ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 
évi LX. t.-cz. 120 §-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Nová-Bana, 1922. évi április hó 7.
Tóth Arthur 
bír. végrehajtó.

= APRÓ HIRDETÉSEK, ss
Egy bútorozott szoba kiadó. Cim a 

kiadóhivRtalb&n. 682

Aranyat, ezüstöt legmgasabb 
napi árban vesz : RAPPEPORT MANÓ 
ékszerész Levice, Petőfi-utcza 4 375

Jégszekrény eladó. Kohári utca 20.
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Fűszer üzlet berendezés
— ELADÓ. Cím a kiadóba, — 601

f’eÁTil XfTÓrt modern, hátul zaákolós, 
VSöJJlOgöJ) 6 lóerős benzinmotorral, 
uj iziiiazattal eladó. VARGA Alsóazecse

_____  696

TI 111 A felvétetik KERTÉSZ LAJOS 
X CvU UilU fűszer és csemege kereske
dőiében LEVICÉN. 602

Tanuló és varróleányok
felvétetnek. HAVASNÉ Ladányi utcza 27. 603

TTaIa és ebédlő bútor, teljesen jó karban
*13,10 eladó. Bővebbet Zugó-u 2G. 615

T*]n<3 A egy jókarban levő gyermekkocsi
•iM-ÍíaUiQ Deák Ferenc-u 3 618

Gőzcséplögáp. gőzcséplőgép, fecs
kendővel és 18 méteres fő- és mellékszi- 
jakkal, herefejtövel és teljes felszereléssel 
f. évi május hó 7-én tartandó nyilvános 
árverésen eladó. PÜCSÖK JÓZSEFNÉL
Barsbaracskán. 593

TTlüflA * 2 keményfaágy rugannyal szép
AlAUO ■ plüss diván, asztal, székek 
Koháry utcza 18. 620

Olcsó Uj Czipőárak
SCHÁFFER SÁNDOR czipöáruházában. Szán 
dalok és gyermek fehérvászon czipők 30
Kc.-től feljebb. 621

Vm- jókarban levő át kapcsolható, hegyi 
"■kj kerékpár jutányos áron elad 
Nyitrai-sor 14 szám alatt SEBEDOVSZKYNÁL 
Levicén. 618

Ttj-e. ■ Dürkop-léle csizmadiagép jutányos
“táj áron ELADÓ. Mezö-uteza 21 

*’ szám alatt. 623

Banktisztviselő
délutáni órákra foglalkozást keres Cim a 
kiadóhivatalban. 608

TT1 a A A 1 transzport sparholt egész uj 
£110,110 állapotban HOLUBICSKA 
JÓZSEF Kálnai utcza 5. 616

Egy bútorozott szoba, külön bejáratú
május 1 töl kiadó. Ladányi-u. 32

6'6

6-os gőzcséplö jSSftJÍ
R & F és 1200 w. MÁV cséplő jó karban 
olcsón eladó. LUDWIK BACHER strojareú 579

Hői szabászat! jelentkezni lehet 
május 1-ig, Lsdányi-utca 1G szám alatt 
BELCSÁK ANDORNÉNÁL. 559

T1! 9 A fl Léván, Kereszt-utca ő. számú sa-
XildAlU rokház. Bővebb felvilágosítás ott 
a háznál. 546

TTarJia+A buchinger Miksánál 
XXX^JllXwU elsőrendű sárga burgonya 
(krumpli) és zöldség, napi áron Báli utca 
42. számú pincébe álandó kiszolgálás, meg
rendelhető BLAU ZSIGMOND röföske- 
reskedésben is. 465

Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, 
hogy lakóházak, gazdasági 
épületek tervezését és építését 
valamint átalakításokat és 
Javításokat helyben és vidéken 
jutányos árak mellett elvállalom.

Tisztelettől

SLEHÉR JÁNOS
oki. kőműves mester

LEVICE-LÉVA, Zúgó u. 25.

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

Részvénytőke; Kcs. 70 millió. Betétek könyvecskékre Kcs. 350 millió 
Tartalék alap: „ 40 „ Betétek folyószámlákra „ 300 „

Elfogad betéteket könyvecskékre és folyószámlákra 

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

be legmagasabb árfolyam mellett. — Közvetlen összeköttetés Amerikával.

Felvilágosítást ad minden pénzbeli ügyben.
11 

Értesítés!
Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy f. évi 

május 1 töl, Levicén, SZEPESI UTCA 16. szám alatt 

mechanikus és puskaműves 
— műhelyt és üzletet nyitok. 1

Üzletem felszerelve lesz mindennemű varrógépekkel, kerék
párokkal, vadászpuskákkal, revolverekkel és beszélőgépekkel, valamint 
az összes hozzávaló alkatrészekkel.

Javításokat olcsón, valamint gyorsan és szakszerűen eszközlök.
Szives pártfogást kérve, kiváló tisztelettel

BABOSRA JÁNOS
594 mechanikus és puskaműves.

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykéreskedésében 

Alapíthatott 1881. LEVICE-LÉVA. T.l.fon szám 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak prágai sonka, tcavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, heiingek. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss „Glória” pörköltkávé 
különlegesség — Elsőrendű asztali csemege és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefejtésű somlói és móri óborok.

Virá=-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös maromul és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, rafíiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaadények á8 az összes modern háztartást cikkek.

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

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

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

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

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

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal.

Tanuló Nyitrai és Társa könyvkeres
kedésében felvétetik.
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Értesítés.

Tisztelettel értesítem a 
nagyérdemű közönséget, 

hogy amerikai magánosuké 

Íróasztalok, könyv és akta
szekrények minden színben 

és minőségben jutányos áron 
ezek készítését elvállalom.

Műhelyem:
MASAKYKOVA ULICA lö, Szdcteuyi n.

KOVÁCSIÉ MÁRTON.
600

A legszebb és legtartósabb 

Fénykép nagyítások 
fekete, barna, vagy színes kivitelben 

jótállás mellett 

ífj. LATTFEE BÉLA 
fényképészeti műtermében készülnek 

POSTA U. 10.

ízléses lev. lapuk, visít. Kabinéit. Hildáit, 
családi, csopart kepek Esküvői. tildozasi 
stb. alkalmi felvételek művészt kivitelben

Specialista gyermek felvételekben. J
ZF’-ű.tatt zx'.'ű.texexxi.

Igazolványokra fényképek 
431 15 perez alatt készülnek I

Építészek és asztalosok figyelmébe!
Elvállal mindennemű épület

üvegezést, úgy helyben mint vidéken, 
legolcsóbb árak mellett.

Szives megkeresését kéri, tisztelettel

HOCH FERENCZ üveges,
Levice Hon véd <J-1.

KINŐ = APOLLÓ = MOZGÓ.
Április 23-án Április 27-én

TIT. rész IV. rész

A BOLYGÓ HOLLANDI 
kzertil bemuiatáara.

Április 30-án a Génuai összeesküvés dráma.

F

Árjegyzék

Savanyuviz. 1 üveg 1 kői., állandó lüszervevöimnek 1 üveg 90 lill.

Kávé zöld — 1 kg. 30 K. Kávé pörkölt — 1 kg. 36 K.
[a —»» »> 1 1 32 „ Caoao hollandi 1 „ 42 ,,

,, Guba — 1 „ 4o ,, Mogyoró — — 1 ,, 24 ,,
Édes nemespaprika 1 dg. 40 f. Csők, cukorka 10 dg. 3 60 í.
Japán rizsa — 1 kg. 8 kor Likőrök, rumok legolcsóbb árban

Ha a lenti cikkekben időközben áresés állna be, a mindenkori 
legolcsóbb napi árban számítom meg azokat.

Tisztelettel

Törött aranyat, ezüstöt
a legmagasabb napi áron veszek.

Arany és ezüst tárgyak készítését 
és javítását legolcsóbban vállalom 

STEINER OSZKÁR 
arany és szüstmüves 

Deák For-enc u. 1O. 
549 (Xue-vatlctL-féle

Svédtorna 
és játék tanfolyam 
kezdődik május hó 1-én 
fiuk és leányok részére 
a LSC pályán. Tanítás 

délután és estefelé.
Beiratkozni SCHULCZ papír

kereskedésében lehet.

fi

Értesítés!

2>

ÉRTESÍTÉS!
Megérkeztek az április havi 

valamint a nyári saisonra szóló 
divatlapok — Újabban megjelent 
Satár Kornéltól a „Papír kosár" 
cimü könyv. — Továbbá kapható 
,,A jó pajtás" gyermekek részére. 
Detektív regények, füzet és köny
vekben. — Világpostára alkalmas 
levelezőlapok 100 drb. 26 kor. 
Visszamaradt naptárak 1’20 fillér.

Kapható: 
Dobrovitzky János 
áchiny ás lilxlapáx-a.d.AJATos »■ 

LEVICE, Bástya utca

Értesítem a t. közönséget, hogy üzletemet a mai 
kor legkényesebb igényeinek is megfelelő

KIOSZK, KERT
és 500 személyt befogadó fedett helyiséggel

■-------------kibővítettem. ------------------------

Nagy gyűlések, lakodalom, táncmulatság, 
társas vacsora, Cabaré- es műkedvelő 

előadásokra előjegyzést a mai naptól elfogadok.
Elismert jó konyha ’ 

Tisztán kezelt italok!
Polgári árak!

Számos látogatást kér

HALÁSZ vendéglős
LEVICE—LÉVA, vásártér.

612 -
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Minden jó háziasszonyt 
érdekelni fog, hogy 
az egyedüli valódi: 

FRANCK-KÁVÉ PÓTLÉK 
mindenhol ismét előbbi 

régbevált és kiadós 
BÉKEBELI minőségben kapható.

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

érhet el.
De egyedül valódinak 

kell lennie, ezen 
védjeggyel 

és ezen aláírással:

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

LEVICE—LÉVA
Báti és Honvéd utca sarok (BOROS féle ház.)

Ásványvizek
Málnási siculia 
Salvator 
Niederselters 
Karlsbadi
Igmándi

már megérkeztek s kaphatók

Dusán felszerelt raktárunkban legjobb minőségben, 
jutányos árak mellett kapható:

Benzin.
Gépolaj, Hengerolaj, Gépzsír, Tömitési anyagok, Gépszijak.

Mezőgazdasági gépek.
Cséplők. Motorok, Vetők, Ekék, Boronák, Rosták, Darálók, 

Gereblyék, Kaszálók, Aratógépek.

Cement.
Kátrány, Carbolin, Kátránypapir.

Vasáruk.
Rúdvas, Épület — Bútorvasalások, Bádog, Szerszámácuk, 
Keritésfonatok, Tüskéshuzal, Kapák, Ásók, Aczéláruk stb.

Pontos és gyors kiszolgálás!
12

KERTÉSZ LAJOS
fűszer ét osemegekereskedésében

Levicén—Léván.

Naponta frissen főtt

prágai sonka.
588

Üzleti jelentés.
Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy

szűcs műhelyemet m.Tí™
(Vojnarovszky vendéglővel szembe) megnagyobbítva áthelyezem.

Raktáron fogok tartani mindenféle nyers szőrme árut, valamint külföldi mo
dellek után készilett kész garnitúrákat. — Szőrmék nyári megóvására automatikusan 
berendezkedek. — Valamint festést és kikészítést elvállalok.

A n. é közönség b. pártfogását kérve, maradtam kiváló tisztelettel

SE1F SAMU szücsmester, Levice, Báti u. 20.10
fe)lBlBI==

NÉMETH TESTV. 
szobafestő és mázoló mesterek 

LEVICE (LÉVA) Rákóczy u. 20. u.

Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 
legegyszerűbb és 

legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett.
B
B

5

Elsőrendű mész 
és cement kapható.

Lerakat és eladási hely: 

KOHH AWLD 
SZEREST UTCA 14.

r>6»

KOHN MIKSA 
rőfös és divatáruháza 

LEVICE—LÉVA, Köztársaságtér 5. szám.

Állandó raktár:

a legfinomabb férfi és női szövetekben, sima és 
mintázott gyapjú delainek és gyapjú Creppekben, 
sima, mintázott és battikolt selyembattistokban ; — 
nyersselymek és crépe de chinek sima színekben, 
E t a m i n o k (grenadine) a legszebb választékban ; — 
Női és gyermekharisnyák minden szinben és számban, 
Zefirek, ruhavásznak, mosódelainek és Cosmanosi 
kartonok a legizlésesebb kimintázásban. ----

Cérnavásznak - Schroll chiffonok - Liliomvásznak.

Rövidáruk és szabó kellékek.
607

Mdhal iái TtofcAa—wammiíit Ihííi ■ Fdwi
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