
XLII. évfolyam. 18. »íám. Levice - Lén 1922. április'30.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 

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

Egyes számok ára 1 korona. BARS
közművelődési és tAhsadalmi

HIRDETtlEI
Q centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garatond 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

SZLí'X’ILuA.E’.
A kiilratok a siarknittstebsi kOldandBk. 

Kéziratok vilin nem adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ : Df. K KRS EK J A NO S.
M e gj e 1 a n 

vasárnap reggel.
A blrdatéaakat, alDlliatéaakat a a raklaméalőkat 

klodithlratalba kérjük otaaltaal.
A LAP KIADÓJA: UYITBAI és TÁHSA.

MÁJUS 1.

Nem is olyan régen május elseje 
a fiatalság ünnepe volt. A vidám, 
jó kedvű diákok s velük az öregeb
bek is a szabadba mentek. Kirán
dultak az erdőbe, hol örültek, ját
szottak s szívták a jó levegőt.

Május elseje azután a szocialis
ták ünnepe lett. Évtizedek óta le
hetett e napon látni, amint a mun
kások, különösen a nagyobb váro
sokban, felvonultak. Piros zászlók 
alatt a Marsaillest énekelve adták a 
világnak tudtára, hogy vannak 
és akarnak.

A világháború alatt május else
jét, ismét ünneppé avatták. Amikor 
az orosz invázió nem csak a Kár
pátokat fenyegette, hanem úgy 
látszott, hogy mindent elborít, — 
a Kárpátoknál tört meg a hatal
muk ; a Kárpátok voltak a bástya, 
a természetes, a biztos védelmi 
vonal amely olyan erős ellenfélnek 
is mint az orosz, leküzdhetetlen 
akadályt jelentett.

A kárpátok ünnepnapja is volt 
május elseje.

A forradalom után május elseje 
hivatalosan állami ünnep nap lett. 
Nemcsak a gyárakban, az iparte
lepeken szünetel a munka, hanem 
a hivatalokban, az iskolákban is 
szünnapot tartanak. Piros zászlók 
mindenfelé loboghatnak. S ha né
hány évvel ez előtt a munkások 
szónokai mérsékletet voltak kény
telenek tartani, ma beszélhetnek 
nyíltan szabadon; nincs semmi 
akadálya annak, hogy ünnepet ne 
szenteljenek elveik diadalának.

Ki mindenki akarja magának 
május elsejét lefoglalni 1 S május 
elseje olyan bő kezű, hogy senki
nek se nyújtja üres kezét, hanem 
azt mondja: Csak ünnepeljetek I

De milyen választ hallunk erre 
az emberek ajkairól ? Mit monda
nak a munkások tömegei, akik el
hagyták a műhelyeket s ezeren és 
ezeren tolonganak, ember ember 
mögött, hogy vagy az Isten szabad 
ege alatt vagy az óriási termekben 
összegyűlve, hallgassák szónoka
ikat? Mi feszíti a szivük a lelkűk 
húrjait? Nem volna ott más, csak 
a gyűlölet hangja a „kizsákmányo- _ 
lónak" tartott töke ellen ? Nem ' 
volna ott más mint jogok követe
lése, de kötelesség teljesítése nélkül, • 
meg nem engedhető módon élve- 
zet, vagyon s az élet javai után ,

gán
ki, melynek feladata lesz, hogy a szlovák 
viszonyokról emlékiratot szerkesszen, melyet 
delegáció fog átnyújtani a genuai konferen
ciának. Ezt a delegációt Hlinka elnök vezeti 
Genuába. A delegációnak egy képviselő és 
egy szenátor, két bizottsági tag a a „Slovák* 
szerkesztőségének egy képviselője lesznek a 
tagjai. A küldöttség már jövő héten Genuába 
utazik.

A német-orosz szerződésben lévő titkos 
megegyezés különösen a következőket mond
ja : Németország kötelezi magát, hogy nem 
engedi meg katonai anyag átvitelét területén 
keresztül Lengyelországba, Romániába és a 
balti államokba. Oroszország német tulajdo
nosok üzemeinek megadja a jogot, hogy 
számos orosz gyárban hadianyagot állíthas
sanak elő.

Monasztirban óriási katasztrófa történt, 
A varos közvetlen közelében levő lőszerrak
tárak ahová a szaloniki front mentén össze- 

való törekvés ? A kórusból sok féle gyűjtött lőszert halmoztak fel, levegőbe rö- 
hang hallatszik. Van benne sok pültek. Egy egész városrész elpusztult Több
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olyan, ami nem csak a fülünknek, 
de a lelkűnknek is idegen. Amit 
talán megszokhatunk, de be nem 
fogadhatunk. Mintha azonban a 
mélységből olyan hangot is halla
nánk. mely szabadulás után kiált. 
A materiális nyomorúságból, de 
biztosan a lelkiből is. Nemcsak a 
test, hanem a lélek meg mentését 
is szeretné. Szabadulást minden 
olyan tehertől, ami az emberiséget 
az őrület útjára vitte, hogy meg
nyomorítsa, összetörje s azután az 
életet elviselhetetlenné tegye.

Ennek a hangnak kellene viharrá, 
viszhanggá lennie; ez lenne május 
elsejének a diadal harsonája, igaz 
öröme.

Az egész világon, mindenütt 
megünneplik május elsejét. Itt vá
lasz falakat nem emel nemzetiség. 
A győző népek ép úgy, mint le
győzőitek leteszik e napon szerszá
maikat, kalapácsaikat. S ebben a 
csendben, ebben az ünnepi hangu
latban hirdesse, kiáltsa egyik a 
másiknak: Mi testvérek vagyunk, 
mi nem akarunk gyűlölködni, mi 
egymást szeretni akarjuk. S ez a 
kölcsönös bizalom és szeretet — 
mikép a növelő májusi napsugár — 
megerősíti a békességet, a megér
tést. S akkor a jogtalannok, az 
elnyomottak májusi ünnepe az ifjú
ság, a boldogság, a szabadság az 
öröm ünnepe lesz.

A világ-eseményekből.

A szlovák néppárt végrehajtó bizottsá- 
elhatározták, hogy bizottságot küldenek

mint 30.000 ember hajléktalanná lett. A 
i lakosság pánikszerűen elmenekült. A kalászt 
; rófának eddig három ezer halotja van.

A tiszti otthonban és a város főucájá- 
■ nak egyik épületében még 400 vaggon mu- 
i nició van felhalmozva és minden percben 
! attól tartanak, hogy ez is felrobban.

A Horthy kormányzó s a legitimisták 
között folyó tárgyalások pesti jelentések 
szerint — Csernoch hercegprímás és József 
főherceg közvetítésével — befejeződtek. A 
megegyezés szerint Horthy és Bethlen a 
legitimista jogfolytonosság álláspontjára he- 

. lyezkednek (a puccsisták ügyében pertörlést 
rendel Horthy ; a légitimisták viszont bele
egyeznek, hogy amig Ottó 18. életévét be- 

, tölti s mint a házitörvények szerint nagy- 
i korú trónképessé válik — Horthy maradjon 

a kormányzó.
A „Humanité* jelentése szerint a fran

cia nagyipar illetékes helyről rendeletet ka
pott, hogy készüljön ol az esetleges mozgó
sításra. Az .Oeuvre' meg tegnap jelentette, 
hogy a francia vezérkar előkészületeket tesz 
a Ruhr vidék ujabbi megszállására.

A Lloyd-George és Barthou között tör
tént összetűzésről a .Matin* a kővetkezőket 
Írja: Épen vége volt az ülésnek, melyben a 
német delegációhoz intézendő jegyzék szö
vegét tárgyalták, mikor Lloyd-George arról 
értesült, hogy a francia delegáció tüntetőleg 
elhagyta az orosz albizottságot. Lloyd-Ge
orge arcát elöntötte a vér és dühtől resz
ketve csapot az asztalra, úgy hogy a dele
gáltak, kik részben már elhagyták a termet, 
visszaözönlöttek, hogy megtudják, mitörtént 
Lloyd George dühkitörése annál sajátságo
sabb volt, mert az oroszországi bizottságban 
lefolyt incidensről már tudomással kellett 
bírnia.

Ez elviselhetetlen — kiáltotta Lloyd-Ge
orge. — Végre tisztába kell jönni azzal, 
hogy itt a konferenciai folytatását akarják-e 
vagy pedig annak szétugrasztását. Ha Fran
ciaország a szakítást kivánja, akkor mondja 
meg azt nyiltan és ne akassza meg a kon
ferencia munkáját azzal, hogy lépten-nyomon 
uj akadályokat gördít eléje. Mindenkinek 
vállalnia kell a teljes felelősséget azért, 
amit tesz. Késedelem nélkül fogom fel vilá
gosítani az angol parlamentet a dolgok va
lódi állásáról. Nyiltan ki fogom mondani, 
kit terhel a felelősség s azután megfogjuk 
látni, hogy az egész világ közvéleménye 
miként gondolkozik a dologról.

A Misziszippi kilépett medréből és né
hány százezer acre földet elöntött. Mint je
lentik, a víz már elérte legmagasabb állá
sát. A szenátus egy millió dollárt engedélye
zett az árviztől sújtottak segélyezésére.

Párisban a génuai események hírére 
izzó a hangulat. A lapok Poincaré leutalá
sát követelik. De ennél több is történik. A 
francia hadvezetőség a Ruhrvidék megszál
lására készülődik, egyes francia lapok állitása 
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szerint részleges mozgósításra. Hozzájárul 
ehhez egy állitólagos fegyveres konvenció 
híre, Orozz- íz Németország között, melyet 
egész terjedelmében terjeszt a Havas-ügy
nökség A szerződés főbb pontjai :

1. p Németország 10 millió fontot tizet 
Ukrániának a megszállás idején elhurcolt 
értékek visszatéritése fejében.

2. p. Hazaengedi a 6000 oroszt, akik 
állítólag még német fogságban vannak

3 p Kiutasítja a cári Oroszország 
Németországban élő exponenseit

4 p Németország kötelezi magát arra, 
hogy Lengyelországnak nem szállít hadi
anyagot.

5. p. A szovjet a Krupp-cágnek jogot ad 
lőszergyárak felállítására Oroszországban.

Anglia részéről elhatározott dolog, 
hogy az angol gazdasági központot Buda
pesten álliják fel. Az angol gyárosok itt 
fogják felállítani Európa egyik legnagyobb 
áruraktárát és a keleti államok felé a brit 
világgazdaság egyik legfontosabb központját. 
E téren Anglia Magyarországnak legmeszebb 
menő támogatását nyutja.

A „Chicago Tribüné" itteni kiadása 
beszélgetés közöl Csiczerin-nel, melyben 
azok a körülmények is szóba kerültek, me
lyek között a cári családot meggyilkolták. 
Csicserin kijelentette, hogy a cár leányainak 
sorsáról nem tud semmit. Magát a cárt egy 
helyi szovjet parancsára végezték ki, mert 
összeesküvésnek jöttek nyomára, me'y a 
cári családot a cseh szlovák legionisták ke
zeibe akarta átadni. Minthogy a cseh szlovák 
legionisták a kivégzés helye és Moszkva között 
összeköttetést megszakították, a kivégzés 
részletei felderitatlenek maradtak.

A „Manchester Guardian* igen éles 
szavakban fordul Franciaország ellen és úgy 
véli, hogy ha a szövetségesek közötti együtt
működést állandó civódás kiséri, úgy az 
angol közvélemény nagyon hamarosan el 
fog fordulni Franciaországtól. Angolország 
békét kiván és el van határozva, hogy en- 

nők a célnak ellenszegülő akadályokat elhá 
ritja az útból. Lloyd George megfogja adui 
a feleletet egyik szövetséges támadására, aki 
a konferenciát széjjel akarta robbantani és 
egyidejűleg ki fogja emelni a kisentente-ot 
a mostani légköréből.

A „Cesky Dennik" szerint Guruéban 
komolyan tárgyalnak a nagy eutentéuek a 
kis ententével, valamint Lengyelországgal 
kötendő politikai és katonai egyezményről 
Az egyezmény főcélja az európai béke meg
óvása volna A „Cesky Dennik'* szerint ez 
sz egyezmény sokkal jobban felelne meg 
egyrészt a tényleges viszonyoknak, mint a 
Lloyd-George által javavolt általányos, vala
mennyi nemzetre kiterjedő egyezmény, más
részt pedig az egyezmény nem ütköznék 
semmiféle akadályokba.

Az oroszok elismerik az 1914. tavaszáig 
kelt cári adósságokat, de a fizetésre hala
dékot kérnek. Nem ismerik el azonban az 
úgynevezett hadi adósságokat. Egyben azon
ban a szovjstkormány de jure való elisme
rését követelik és hangsúlyozzák, hogy a 
kötelezettségek teljesitése csak külföldi hitel 
utján lehetséges

Az Est félhivatalos közlése szerint a 
belügyminiszter rendeletileg betiltotta a május 
elseje megánneplését, mint olyan ünnepet, 
amely — bár burkoltan — a magyar nem
zeti eszmével ellenkező internacionálé pro
pagálása.

Lloyd-George a békepaktum-tervezetét 
e hó 25-én nyújtotta át Berthau francia 
miniszterelnöknek, mely 10 évre garantálna 
a békét.

Lenin Genuába szándékozik menni, 
hogy ott befolyását érvényesítse s a kon
ferencia meghiúsulását megakadályozza.

Egyes olasz lapok követelik, hogy 
Olaszország csatlakozzék a német—orosz 
szerződéshez.

Magyarországon a választásokat két 
részben és pedig május 28. és 29 én és 
junius 4. és 5-én fogják megtartani.

A lévai tddöbateg gondozó intézet 
lelentése eled tíz évi működéséről

’ (1911.-1921.)
Az intézetben összesen 1345 uj beteg 

jelentkezett, akik közül 869-et, vagyis 64%-ot 
találtunk tüdőbajosnak. Nem szerint a kö 
vetkezőképen oszlottak meg betegeink : 888 
férfi, 563 nő és 894 gyermek, összes 
rendeléseink száma 14866. Segélyképen ki
osztottunk tejet, egyéb élelmiszereket (hús, 
kenyér, tojás, liszt, bab, krumpli, cukor) és 
tűzifát 18529'87 kor. értékben, megjegyez
vén, hogy az 1915 évben a segélyezés tel 
jesen szünetelt. A gondozónő betegeinket 
összesen 2064-szer látogatta meg Intéze
tünkben 518 családtagot vizsgáltunk meg s 
ezek közül 247-et találtunk tuberkulózusnak. 
Fertőtlenítést eszközöltünk elhalálozás vagy 
lakásváltozás miatt 208 esetben. Gyermek
otthonban helyeztünk el rövidebb hosszabb 
időre 23 gyermeket, szanatóriumba vétettünk 
fel 5 beteget s kórházi ápolásba adtunk 17 
beteget

Figyelemmel kisértünk különösen azon 
betegeink sorsát, akik évek hosszú során át 
vagy állandó észlelésünk alatt állottak vagy 
megszakításokkal bár, de gyakran juttattak 
bennünket azon helyzetbe, hogy egészségi 
állapotukról meggyőződést szerezzünk

I. Közel 400 beteg közül csupán 71 et 
Ítéltünk a Béraneck-kezelésre alkalmasnak s 
ez mutatja, hogy milyen óvatosan jártunk el 
E betegek kora 4 és 46 év között ingado 
zott. A kezelésnél kimaradt részben elköltö
zés, részben indolentia miatt 7 beteg: az

; észlelődési idő 4 és 7 hónap közt ingado
zott s átlag 15 hónapot tett ki. Ami az ol- 

i fásoknak a közérzésre való hatását illeti, 84 
' esetben javult az 57%, 6 esetben rosszab

bodott 10°/0, mig 20 esetben 38% változat 
lan maradt. Súlygyarapodást észleltünk 42 
esetben, fogyást 10 esetben. A sulygyarapo 

i dás 34 esetben 1—6 kgot, s 8 esetben 
6—10 kgot tett ki. Bár betegeink a kezelés 
ideje alatt nem éltek ideális táplálkozási vi- 

í szonyok közt, oltott betegeink nagy részé- 
| nek állapota — részben lényegesen — ja

vult. E javulás 3 esetben oly jelentékeny 
I volt, hogy a köpetből a bacillusok is eltün- 
i tek Betegeink közül 6 egyáltalán nem, 80 
i kevesebbet, 10 többet köhögött és 25 néha 
' köhögés változatlan maradt.

II. Koch-féle tuberkulin kezelésben ré
szesült összesen 24 beteg, kiket 4—38 hó-

UTAMON.
Kopottan, szürkén, csendesen járok . . . 
Vagyonom már csak koldus rongyaim. 
Ae örök éjben sugárra várok 
Reményeimnek feldúlt romjain
Virágok helyett mesgyémen csalán 
Puha fű helyett rögön taposok; — 
S mig elmerengek a madár dalán, 
Belém harapnak éhes farkasok.
Kimúlt utamon hervadó szirmok, 
Emlék- koszorúk hevernek sorba, 
Siromladékok, hulló csillagok; 
ifjú reményeim porba taposva .
Előttem minden sötét ködfátyol, 
Valami fojtó nehéz némaság . . , 
Semmi sem biztat, minden csak vádol 
Mellettem csak tél, rideg pusztaság.
Hová tűnt a sok-szines szivárvány, 
Amiket szőttem álom szárnyain ?
Messze repültek, itt hagytak árván . . . 
S tova cipelnek fáradt lábaim . . .
S bent a szivemben fájdalom rezdül 
Széttört reményeim sajgó bánatra, 
S szemembe szökött könnyön keresztül 
Csendül a remény újabb, szent dala; — 
Köntösnek látom koldus rongyaim, 
Forrón ölelem magamhoz gyáván . . 
Es feltámadnak régi vágyaim; 
Repülök újra, — kisért a sátán.
A fájó könnycsep itt a pillámon 
Szivárványt hint a szegényes múltra, 
S előttem mindent kertté varázsol, 
S kopottan megyek tovább — dalolva —
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SZOBI ENDRE

Az emlék Is hazugság.
Jelenet.

Irta: HAVAS JÓZSEF.

A férfi. (Harminc éves. Az asszonynak 
unokatestvére).

Az asszony. (Huszenkettő Másnak a 
felesége).

A férfi: Tudod, hogy a te apádat 
gyántaág alá kellene helyezni ?

Az asszony : Túlzás.
A férfi: Te nem ismered a dolgokat. 

Vigyázz, hogy az urad bele ne kerüljön 
vele valamibe.

Az asszony : Ha többször eljönnél ki
vonhatnám atyam halasa alól

A férfi: Örülök, hogy ezt szememre ve
ted, mert azt hittem, hogy túlságosan so
kat vagyok itt. Pedig nekem nem volt jó 
idejárni. .Már azt is gondoltam, hogy jobb 
lesz, ha kimegyek az üzletem után külföldre.

Az asszony : Menekülni akartál ?
A férfi : Igen. Megmondtam már neked 

őszintén, hogy mindig belekezdtem a felejtésbe, 
de sohasem tudtam befejezni

Az asszony: Tudod-e, hogy épen ma, 
házasságunk évfordulóján láttam be, hogy 
tévedtem.

A férfi : Mit beszélsz ?
Az asszony: Ez úgy közeledett. Te 

mindig nagyobb lettél, az uram mindig ki
sebb. A te erőd mindig jobban fejlett a 
munkában és a sikerben. Az uram meg 

egyre gyengül apró^ szórakozások (körében.
A férfi: Miért mondod ezeket ? Okos 

asszony vagy és nem beszélsz azért, hogy 
hiábavalóságokat fecsegj Mi a célod vele ? 
mondd meg nyiltan Itt nagy fordulatról van 
szó Mit tehetek, mit kell tennem, beszélj I

Az asszony : Várjunk.
A férfi : Jó ezt is értem. Az ilyen vál

ságokat nem szabad sürgősen elintézni. De 
tudni akarom, hogy mit határoztál, hogy 
ehhez rendezzem be az életemet.

Az asszony : Nem elég ez neked, amit 
mondtam ?

A férfi : Sok és kevés. Sok ahhoz, 
hogy minden a régiben maradhasson és ke
vés ahhoz, hogy előkészíthessük a Jövőt

Az asszony: Es ha még nem tudnék 
többet mondani ?

A férti: Akkor azt kivánod, hogy vár
jak.

Az asazony : Igen Kérlek, nyugodj meg 
most ebben.

A férfi : Jó, de menjünk tovább.
Az asszony : Ne most.
A férfi: Csak elméletben. Tegyük föl, 

hogy azok a remények, amiket most ben
nem élesztesz, teljesülni fognak. Akkor neked 
el kell egyszer kezdened és ki kell jelente
ned az urad előtt, hogy nem lesszel tovább 
a felesége

Az asszony : Eddig még nem jutottam.
A férfi: Én azt hiszem, hogy már ott 

vagy. Mert mihelyt lehetségesnek tartod azt,
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napig 4 átlag 17 hónapon át észleltünk. A 
közérzés ezen betegeknél 20 esetben javult, 
2—2 esetben rosszabbodott, illetve változat
lan maradt. Testsúlyuk 17 esetben gyarapo
dott, 4 esetben fogyott s 3 esetben nem 
változott. A köhögés csökkent vagy teljesen 
megszűnt 19 betegnél, 2 esetben többet kö
högtek a betegek s 3 esetben az oltások a 
köhögésre nem voltak hatással.

III. Ami a Petruschky féle szerrel való 
oltásokat illeti, 8 olyan esetről számolhatunk 
be, ahol a betegek kifejezett tüdöbajban 
szenvedtek, mig 45 esetben megelőzés cél
jából végeztünk ilyen bedörzsöléses kúrákat. 
Ez utóbbiakkal röviden végezhettünk, mert 
itt a sorozatos kezelés csak 1—2 év múlva 
lesz befejezve s akkor is csak évek évtizedek 
múlva lesz megállapítható, hogy milyen 
eredménnyel ? A gyógyítás céljából végzett 
oltásokat 10 — 38 éves egyéneknél végeztük 
2-14 hónapon át általában jó eredménnyel. 
Három betegünknek köpetében bacillusok 
voltak, mig 5 esetben zárt tuberkulózus for
gott fenn. A betegek állapota javult 4 eset
ben, változatlan maradt 3 esetben, 1 esetben 
rosszabbodott. Egy betegünk, akinél vérkö
pés és mellhártyagyulladás is komplikálta a 
folyamatot s igen súlyos elváltozásokkal ke
rült kezelésre, 3 hónap alatt 13 kgal gyara
podott s állapota feltűnően javult Égy másik 
esetben 10 hónap alatt 3.5 kg. súlygyarapo
dást, egy harmadik esetünkben 14 hónap 
alatt 4 kgnyi sulyemelkedést jegyezhettünk 
fel a közérzés jelentékeny javulásával. Be 
kell azonban vallanunk, hogy voltak eseteink 
amelyik a tüdöbj igen elöhaladott szakában 
kerültek kezelésünk alá s amelyekben a le
folyás igen rosszindulatú volt; 4 ilyen esetünk
ben — sajnos — nem tudtunk javulást elérni.

Szóljak e befejezésül jövendő terveinkről ? 
Időszerű-e ma, midőn azt sem tudjuk, mit 
hoz egyesületi életünkben a holnapi nap, 
programmot adunk ? Mint a közel jövőben 
megvalósítandó feladatainkra elég a gyer
mekotthon felélesztésére és egy kvarclámpa 
beszerzésére rámutatnom, mig későbbi évek 
folyamán egy Röntgenberendezés beszerzése 
és egy kerti iskola felállítása kerülnének 
szóba, hogy végül egy külön kórházi osz
tály vagy szanatórium felállításával koronáz
zuk meg műveinket. Reméljük, hogy addig 
á hatóságok alig nélkülözhető jó indulata is 
meg fogja munkánkat könnyíteni s a mi 
régi kipróbált gárdánk az eddigi áldozat
készséggel és érdeklődéssel továbbra is 
kitart mellettünk 1 Dr. l.

amiről beszéltél, akkor a ti házasságtok 
megszűnt.

Az asszony: Ne kényszerits, ne sür
gess Te látod az életet. Én csak érzem. 
Vergődöm benne és nem tudom mit tegyek. 
(Zavarban) Mást akartam mondani.

A férfi : Mi az ?
Az asszony : Az uram súlyos pénzza

varban van. Nagyobb összegre van neki 
szüksége még ma délelőtt. Nem tudja meg
kapni a pénzt, De azt mondták, hogy te 
aláirod a váltót, akkor azonnal megkapja.

A férfi : Mekkora az összeg ?
Az asszony: Az összeg ? Sok . . . 

Tedd meg úgy, hogy nem mondom meg 
mennyi.

A férfi : (Az asztalhoz megy). Kérek 
tintát és tollat.

Az asszony : Itt hátul ird alá. Te tudod, 
hogyan kell.

A férfi : Nem szabad a váltót megfor
dítani, hogy lássam az összeget ?

Az asszony: Ha kívánod, megteheted 
De én kérlek, hogy ne tedd.

A férfi : Jól van. (Belemártja a tollat a 
tintába és az asszonyra néz). Tudod, hogy 
nagyon veszedelmesek vagytok ti asszonyok ? 
Vígig skáláztok az ember idegrendszerén 
és mikor már jól megpuhultunk, akkor egy 
váltót tesztek elénk, hogy Írjuk alá,

Az asszony ; (Hevesen). És te azt hi-

KülönféJék.
— Varost kOzgyfités. Levice város 

képviselőtestülete április hó 22. napján rend
kívüli közgyűlést tartott, amely uz elnöklő 
polgármester előterjesztése folytán bizony
talan időre meghosszabbította az indemnitit, 
mivel a költségvetés a pénzügyi bizottsági 
tagok közönye és reszvétlensége következté
ben mindezidáig el nem készülhetett. E 
határozat következtében a magyar német és 
csehszlovák bizottsági tagok kijelentették, 
hogy a város háztartásáért nem vállalhatják 
a felelősséget s képviselőtestületi tagságukról 
lemondottak. Megjegyezzük, hogy zsupani 
intézkedés következtében a képviselőtestület 
amúgy is újból fog megalakittatni és pedig 
a pártok áltál kijelölendő tagokból. Jóvá 
hagyta ezután a katonai kincstarral a gya
korlótér és lövötér bérletére nézve kötött 
szerződést. Polgármester azon bejelentésére, 
hogy a teljhatalmú miniszter a vaiudij sze
dése tekintetében a törvényhatósági bizottság 
mellett a igy Léva város ellen döntött, el
rendelte a közgyűlés, hogy e döntés ellen a 
város képviselőtestülete nevében panasz 
nyujtassék be a közigazgatási bírósághoz. 
Úgyszintén megfellebbezni rendelte el a köz
gyűlés a miniszter azon határozatát, mellyel 
Mrva János volt rendőrkapitányi helyettesnek 
5000 K. fizetést utalt ki. Majd felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a város kisebb köl- 
csöneit visszafizethesse Elfogadta a tanács
nak a városi közmunkák idei felhasználásáról 
szóló jevaslatát, mely a város több külső 
utcájának, köztük a Mező-Rákóczi utcáknak 
kikövezéséröl intézkedik. Hozzájárult a kép
viselőtestület a tanács azon javaslatához, 
hogy a laktanyában célszerűségi szempontból 
kisebb átalakítások végeztessenek. Elfogadta 
ezután Denk és Veigl szálloda bérlőkkel 
kötött és szószerint felolvasott szerződést. 
Gödör Mihályué által kért kegydijra vonat
kozólag úgy határozott a közgyűlés, hogy 
újabb vizsgálat és javaslattétel végett az 
ügyet visszaadni rendelte a tanácsnak. Majd 
a lévai irgalmas nővérek által fenntartott 
ki dedóvó segély összegének egy részét, 
2500 K kifizetését rendelte el. Ezután még 
egy pár illetőségi ügy került tárgyalás alá, 
amely után a polgármester a gyűlést be
rekesztette.

— Eljegyzés Sztankovics Mariska és 
Molnár Gyula f. hó 23 án tartottak eljegy
zésüket Oroszkán. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

szed, hogy mind az, amit mondtan, csak 
azért volt, hogy erre rávegyelek ?

A férfi: Azt.
Az asszony: (Elkapja a váltót. Elteszi). 
A férfi : ad ide Aláírom.
Az asszony : Hát ide sülyedtem ? A te 

szemedben ez vagyok ?
A férfi: Tudom, hogy nagy szükségtek 

lehet arra a pénzre. Különben nem vállal
tál volna magadra ilyesmit De látod, sok
kal szebb lett volna, ha egyszerűen, nyíl
tan jössz. Akkor is megtettem volna.

Az asszony : És te mondod ezt, hogy 
megtudtál volna érteni ? Vergődésembsn 
elmondtam neked legtitkosabb gondolataimat 
és te beugratásnak nézted az egészet I

A férfi : Bocsáss meg. Felejtsd el, amit 
mondtam. Légy jó megint. Ne sirj.

Az asszony : Ilyen alávalóságot 1 És te 
hitted rólam ?

A férfi: Kérlek, bocsáss meg. Ne cso
dáld, hogy hihetetlennek látszott nekem. 
Hiszen minden ellentmond annak, amit be
széltél. Nyugodj meg kérlek és add ide a 
váltót, mert elkéstek vele.

Az asszony : Igazad van. (Odaadja).
A férfi : (Aláírja). Tessék.
Az asszony: Sietek vele, hogy még 

délelőtt minden rendbe jöjjön. (Az ajtóban ) 
A viszontlátásra! (El.)

A férfi: (Utánna néz). Hát ennyire sze- 
eti az urát, hogy még játszani is mer velem I

— Eljegyzés. Fabriczki Hugó nagy
kereskedő Budapestről eljegyezte Holzmann 
Arankát Levicéről.

— Eljegyzés. Kohn Ármin eljegyezte 
G/ász Toncsikát Levicéről. (Minden külön 

, értesítés holyett.)
— A Hazám asztaltársaság kaba

réja szombaton, április 22-én zajlott le a 
Városi Színházban. Sajnos, hogy azt a szépen 
összeállított és még szebben előadott műsort 
aráuylag kisebb közönség nézte végig, de a 
hirtelen zordra fordult időjárás mindent 
megmagyaráz. Az előadást Kovács István 
szépen s összevágóan rendezte. Az első 
számot a Váczi utczán cimü fővárosi tréfa 
képezte, melyben Kovács Ödön, mint rendőr, 
Mátéffy Béla, mint pásztorfiu, Prepellik 
Mariska, mint virágárus leány és Kohn 
József, mint hirdetési oszlop és részeg
ember elismerésre méltó ügyességgel adták 
szerepeiket. Nagy hatást keltett, Pleva József 
éneke, ki kétszer is szerepelt. Szép, erőtel
jes, tiszta hangja zajos tapsot aratott. Állan
dóan derűs hangulatot idézett elő a néző 
téren. Az ökör cimü parasztkomédia, melyben 
Uhrik Gyula, Baranyai Irénke, Baranyai 
László, Tonka Imre és ifj. Éder Kálmán 
jeleskedtek. Ez után egy nagy hatású dráma 
következett: Aki bűnt követett el, melyben 
Kovács István csillogtatta, mint Baptist 
drámai tehetségét. Mellette Kovács Ödön 
iJeán) és Betűnyi Aranka (Juliette) tűntek 
ki kitűnő előadó képességükkel. Kedvesen 
fog dta a közönség Prepellik Mariska éne
két, ki több fülbe mászó népdalt adott elő 
szépen csengő hangon. Feltűnést keltett 
Lakatos Gyula levicei cigányprímás tanít
ványa a kis Kakodi Pistike hegedüjátéka, 
ki bátran póz nélkül állt a közönség elé, 
hogy bemutassa egy kis elemi iskolás zenei 
tudományát Kapott is tapsot érte bőven. 
Szép és elegáns táncot mutatott be Belányi 
Aranka és Moravek János akiknek szintén 
kijutott az elismerésből. Végül a Dini és 
Dani bohozétatot hozták színre Florek Gyula, 
Prepellik Mariska és Hradecsny Géza. Csupa 
életerő, kacagtató eleveuség volt játékuk, 
úgy hogy egy csapásra meghódították a 
közönséget. Előadás után kedélyes táncz volt.

— Az orosz hadifoglyok egy része, 
mint megírtuk most került kicserélésre a 
magyar kommunisták ellenében A kicserélő 
foglyok között több csehszlovák állampolgár 
volt, akiket e hó 13-án a pardubici karan- 
tinba szállítottak tizenkét napi megfigyelés 
végett. A teljesen lerongyolt, kiéhezett és 
sok szenvedésen keresztül ment foglyokat 
Rigában a vöröskereszt és az amerikai 
missió vette gondviselésbe úgy, hogy Stet- 
tinbe már tűrhető állapotban érkeztek meg. 
Itt le is fényképeztették magukat s azután 
hazafelé indultak A pardubici vesztegvárból 
e hó 25-én bocsátották útnak s 26-án reggel 
érkeztek meg Slovenskóba, honnan azután 
mindegyik a saját ezredénél jelentkezett. 
A hazatérők között volt Kersék János had
apród. lapunk felelős szerkesztőjének fiia, 
aki 6 évi fogság után jutott végre haza. 
Jöttek még Nyitrára, Besztercebányára, 
Selmecz és Bélabányára egy-egy hadifogoly, 
ezek között Frey János hadapród. Elképzel
hető » hozzátartozók öröme, kik évek óta 
már hirt sem kaptak a szegény orosz fog
lyokról.

— Gyászhlr. Mély döbbenetét váltott 
ki egy érdemes, köztiszteletben álló városi 
tisztviselő hirtelen halála, akivel előtte való 
napon mély kedélyesen elbeszélgettünk, 
másnap szomorúan viszontláttuk a kopor 
sóban Baker Árpád, városi föszámvevö e 
hó 24-én éjjel hirtelen elhunyt. Előtte való 
este hozzátartozói semmi különöset nem 
vottek rajta észre, családtagjaival s vendé
geivel szívélyesen beszélgetett, majd aludni 
tért s reggel halva lelték. Szivszélhüdés 
vetett véget munkás életének. Még csak 42 
éves volt, 14 éve állott a város szolgálatában. 
Lelkiismerates. szorgalmas tisztviselő volt, 
előzékeny, szives modoráért a város közön
sége is szerette s megbecsülte. Tisztviselő 
társainak kedélyes kollégája volt s a társa
dalomban, mint a fogyasztási szövetkezet 
felügyelő bizottságának elnöke szerzett magá
nak elévülhetetlen érdemeket. Halálát neje, 
fivére s nevelt leánya s ennek férje gyá- 
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szólják, mert benne igazán figyelmes, jólelkü 
családfőt és rokont vesztettek. Holttestét 
• hó 24 én helyezték örök nyugalomra a 
város tisztviselőinek, alkalmazottainak és 
kiterjedt rokonságnak s nagy közönségnek 
részvéte mellett. Elhunytaról Levice város 
tanácsa és a levicei fogyasztási szövetkezet 
külön gyászjelentést adott ki. Nyugodjék 
békében I

— A lévai dalárda komáromi 
▼•ndégaaerepléae Még élénk emlékező 
tünkben van az a kedves miivészi értékű 
est, melyet a Komáromi Dalegylet január 
28-iki hangversenyével Léva város közön 
séfének szerzett. Ezt a látogatást óhajtja a 
Lévai Dalárda ez évi május hó 14-én sze
retett Komáromi Testvéreinek visszaadni, 
amikor is az ottani kultur palota előadói 
termében nagyszabású hangversenyt rendez 
A dalárda mindent elkövet a hangverseny 
sikerének érdekében, fáradhatatlan karna
gyának vezetése alatt a próbák serényen 
folynak, úgy hogy a dalárda erejének tuda
tában a legszebb reményekkel tekinthet 
művészi és előadói képességeinek ez újabb 
próbája elé Akik a Dalárda Komáromi 
hangversenyén részt venni óhajtanak, ezen 
szándékukat laby Lajos egyesületi jegyzőnél 
legkésőbb május 8áig sziveskedjenk beje
lenteni.

— Május elsejét a csehszlovák 
minisztertanács országos ünnepnek nyilvá 
nitotta, ennél fogva ezt a napot az idén is 
ugyanazokkal a fenntartásokkal, mint tavaly 
hivatalos országos ünnepként ünnepük, Léván 
a kommunista (III-ik internacionálo) május 
1-én sereg szemlét és d. e. 10 órakor nép- 
gyűlést tart a főtéren, amely után népünne
pély lesz, a melynek kezdete d u 2 órakor

— Irodaáthelyezés. A Barsmegyei 
Gazdasági Egyesület és Garam és Ipolyvi- 
déki Mezőgazdák Szervezete, Irodáját La
dányi utcza 17. sz. alatti helyiségéből he 
lyezték át Ozmán tér 3 szám alá (II. em. 
Pátkay-féle lakás).

— GyAazhlr. Lapunk zártakor érte
sülünk, hogy özv. Mácsai Lukácsáé szül. 
Oludovits Vilma úrasszony, néhai Mácsai 
Lukács kir. tanácsos, Levice város egykori 
polgármesterének özvegye elhunyt.

— Magy zenekari hangverseny. 
A levicei Szlovenská Matica 1922 évi május 
hó 6-án szombaton a levicei vigadó színház 
termében nagy zenekari hangversenyt rendez, 
mely Sadkova Bohusa, hegedümüvésznö, a 
prágai konzervatórium végzőit növendéke és 
az aranyosmaróti zenekari társaság is közre 
működik. A műsor a következő : 1) Dvorak 
Ant. tót táncok. Zenekar. 2i Bruch M D 
moll koncert. Hegedűn előadja Sádkova 
Bohusa, zongorán kiséri Ruzsicska A. 3) 
Beethoven. Nagy fantázia Frdelio operából. 
Zenekar. 4) Metana B Egyveleg Branibori 
t Cechách operából 5) Dvorák A Tót 
táncok E moll. Hegedűn jálsza Sádková 
Bohusa. 6) Gounod Ch nagy egyveleg Faust 
operából. 7) Brahms F. Magyar táncok. 8) 
Strauss Fantázia a Cigánybáró operettből. 
9) Offenbach Nyitány Orfeus az alvilágban 
cimü operettből. A zenekart Bohánka Ferenc 
dirigálja. Helyárak: Nagy páholy 150 K. kis 
páholy 100 K, körszék 20 K, 1. hely lő K, 
II hely 10 K, III. hely 5 K, állóhely 2 K. 
A hangverseny kezdete esto 8 órakor. Jegyek 
előre válthatók Gróf dohánynagytözsdejében

— A letrioel gazdák estélye április 
26-án kitűnő hangulatban folyt le a Városi 
Színházban. A magyar földmlves, kisgazda 
és kisiparos-párt helyi szervezetének véd
nöksége alatt a levicei gazdaifjuság ez alka
lommal bemutatta Nagy Dénes pálya dijat 
nyert népszínművét a Katóka őrmesternél, 
melyet szép közönség nézett végig és lel
kesen tapsolt az ügyes szereplőknek. Váczi 
Vilmos Makai József biró szerepében igazi 
jó magyaros alak volt, a kiről csak úgy 
ragyogott a jó mód. Katóka szerepében 
Dohány Gizi eredeti alakítást produkált. 
Elfogulatlan természetes játéka igen ked
vessé tették játékát, amelyért sokszor szívé
lyes ovációban részesült. Hegedűs Böske a 
Zsuzsika szerepét játszotta igen rokonszen
vesen. Kása Bözsi özv. Trombitásnét adta, 
elfogulatlan játékával aratott tetszést. Szűcs

István is jól megoldotta feladatát, mint az 
öreg szekeres. Tóth Győző törülmetszett jó 
huszárkáplár volt. Tóth Sándor is jól festett, 
mint huszárörmester. Madarász István, Dóka 
Vilmos, Tóth Károly. Mészáros Sándor, 
Varannay János, Koncz Károly mint huszá
rok töltötték be a keretet s kitűnő kato
náknak bizonyultak. Töt/i Károly a részeg 
csizmadiát kitünően utánozta. Ludvig Vilma 
a nyelves csizmadiáuét alakította kitünően. 
Kása Jolán, Varnyúné szerepében és Vízi 
Juci, mint Borcsa, pompásan és jókedvvel 
játszottak. Polgár János (Pantoffel) kacag
tató, gyürüszsidó mókáit sokszor megtap 
solták De az est sikeréből bőven kivették 
részüket Szabó Béla, Koncz Dezső, Dohány 
István, Galambos Bandi, Mózes Kálmán, 
Galambos Lajos, Szobi Margit, Koncz Etus, 
Hornyák Aranka, Kúcs István, Kása Lajos, 
Tóth Karcsi és Váczi András. A szép sikerű 
előadást azután reggelig tartó táncmulatság 
követte, melyen a legjobb hangulat uralkodott.

— A mozi a múlt héten Miss Vénus 
című énekes filmet mutatta be, amely szinte 
szokatlan újítás volt minálunk. Talán sokan 
nem is tudták, hogy mi ez, ép ezért nem 
mutatkozott a szokott érdeklődés, ameiy 
pedig holmi ponyva regényekből készült 
filmek iránt sokszor egész lázzá fokozódott. 
Mindenkit meglepett az énekes film A gyö
nyörű felvételeket első rangú zene kisérte, 
melynek ütemére táncoltak és énekeltek a 
filmen pergő alakok s igy úgy hatottak, 
mintha éltek volna. Meg kell állapítanunk, 
hogy az énekesek, kik a háttérben függöny 
mögött énekeltek, kitűnő, jóhanguak voltak 
s az illúzió igy teljes volt egészen. Denk és 
Veigl uj vigadóbérlöket csak elismerés illeti, 
hogy a mozit uj alapokra akarja fektetni s 
eddig nálunk ismeretlen dolgokat mutat be. 
Mint értesülünk, a levicei közönség oly 
filmeket is fog látni, amely nálunk fog 
először a vásznon leperegni. Mivel azon
ban a gép avult, s a vetítés tűzbiztonsági 
szempontból sem teljesen kielégítő, a mozi 
tulajdonosa uj gépet fog szerezni, hogy igy 
a levicei közönség rokonszenvét ismét fel
keltse a mozi iránt. Egyébiránt már a mai 
mozi is igen érdekes filmet fog bemutatni.

— Népünnepély Tőrön. A tőrei 
fogyasztási szövetkezet 10 éves fennállásának 
évfordulóján 1922. év május hó 14-én, a 
tőrei ifjúság közreműködése mellett kaba
réval, nyereménysorsolással, dijkuklizással 
és tánccal egybekötött Népünnepélyt tart a 
a szövetkezet udvarán és kerthelyiségében. 
Az ünnepély kezdete d. u. 2 órakor. Belépti 
dijak: az ünnepély területére 5 Ke. d. u. 
7 óráig. Ez a d u. táncra is jogosít. Kabaré 
előadásra I. hely 15 Ke, II. hely 10 Ke, 
állóhely 5 Ke Előadás után tánc, belépti 
dij 5 korona. A tiszta jövedelem jótékony
célra lesz fordítva Az érdekes műsor a 
következő: 1. Beköszöntő — kupié Énekli: 
Szobonya József. 2. Olyan nincs a sifonérba 
Falusi tréfa. Irta :. Dr Kersék János 3. 
Csikós nóták. Énekli: Csekei István. 4 „A 
Halácsi elvált asszony." Falusi történet 1 
telv. 5. „Sokat érő szavak". Családi jelenet 
1 felv. 5 „Csalfa' — „sor magyar1' táncok.

— Az 1897—1892 születésű volt 
népfölkolók, akik a legutóbbi érvényes 
osztályozásnál, fegyveres katonai szolgálatra 
alkalmasnak találtattak, besorozottaknak tekin
tetnek és a katonai hivatalok által évkor 
szerint lettek tartalékba helyezve. Éhez a 
védtörvény 62. §- a értelmében, kötelesek magú 
kát 12 heti katonai kiképzésnek alávetni, ezen 
kiképzés azonban el van engedve. Ezen egyé
nek a kötelező fegyvergyakorlatok alkalmával 
lesznek kiképezve, amelyeket a védtörvény 
ir elő Ez vonatkozik azon egyénekro is, 
akik az előbbi védtörvény értelmében lettek 
besorozva és eddig semmiféle katonai kikép 
zésben nem részesültek.

— Mennyi pénzt szabad a hat Áron 
Átvinni ? A pénzügyminisztérium rendelete 
megállapítja azokat az összegeket, melyeket 
a határ átlépése alkalmával az utasoknak 
idegen pénznemekben magukkal szabad vin
niük : 1000 francia franc, 1200 líra, 10.000 
márka ; továbbá személyenként: 150 holland 
forint. 300 svájci franc, 800 norvég korona, 
300 dán korona, 200 svéd korona, 600 belga 

franc. 15 font, 50 dollár, 5000 lei, 5000 léva, 
4000 dinár, 300.000 osztrák korona, 30.000 

; magyar korona, 100.000 lengyel márka; 
; csaladonként: 200 holland forint, 500 svájci 
i franc, 500 norvég korona, 500 dán korona, 
I 400 svéd korona, 1000 belga franc, 20 font, 
I 80 dollár, 8000 lei, 8000 léva, 500 000 osztrák 
j korona, 50 000 magy korona, 150 000 lengyel 

márku Emellett továbbra is érvényben marad 
szentélyenként a 3000 cs-szí. korona és 
csaladonként 5000 cs.-szl korona határ.

— Szökött rabasszonyok. A bratis- 
lavai rendőrség és a somorjai csendőrség a 
múlt héten két gyanús asszonyt tartóztatott 
le, akik egyike Török Vendelné, a másik 
Szurdi Józsefné csatai születésű cselédnek 
vallották magukat és ezt szabályszerűen 
kiállított cselédkönyvvel is igazolták. Az 
egyik Püspökiben, a másik Bratislavában 
szolgált. Gyanús lévén a dolog, a csendőrség 
a nyomozás szálait egész Csatára kiterjesz
tette s csak hamar megállapította, hogy 
mindketten Török Vendelné is Szurdi Jó
zsefné is, állandóan ott laknak, tehát a 
két cselédasszonynak okvetlen másoknak kell 
lennie. Ennek nyomán azután kiderítették, 
hogy a két nö 1921 októberében a mária- 
nosztrai női fegyintézetből szökött meg és 
azóta már uj életet kezdtek. Az eset a 
következő : Péter Eszter 24 éves aranyosegri 
(Erdély) lakos az 1918 év elején nővérével 
Péter Ágnessel meggyilkolta sógorát. Közel 
Ferencet. A gyilkos leányt elfogták és az 
aranyostordai törvényszék életfogytiglani 
fegyhazra Ítélte őt. Péter Eszter a mária 
nosztrai fegyházba került, ahol megismer
kedett a 23 éves Kálmán Erzsébettel, aki 
Fertösalmáson 1917. január 21-én Bertó 
Zsiga 21 éves fiatalember segitségével fejsze
csapásokkal meggyilkolta apját és anyját 
Kálmán Erzsébetet a szatmárnémeti-i törvény
szék 1917. november 7 én 10 évi börtönre 
ítélte. Az ismeretségnek meg lett az ered 
ménye. Mindakettöt munkára adták ki a 
közeli faluba, ahol módjuk nyílt a szökésre. 
1921. október 19-én kereket oldottak és 
Szlovenszkóba jöttek át Csatán felkeresték 
Török Vendelnél, akivel szintén Márianosztrán 
kötöttek barátságot A csatai asszonyt arra 
kérték, hogy szerezzen nekik okmányokat, 
hogy uj életet kezdhessenek. Törökné meg
sajnálta a két leányt és az egyiknek saját 
okmányaiból adott át néhányat, a másik 
részére pedig a szomszédnőjétől, Szurdi 
Józsefnétöl szerzett okmányokat. Ezekkel az 
okmányokkal felszerelve most már szabadon 
mozoghattak a megszökött fogyencek, cseléd
könyvet szereztek és az egyik Püspökin, a 
másik pedig Pozsonyban állott szolgálatba. 
Péter Eszter és Kálmán Erzsébet bevallották, 
hogy a márianosztrai fegyhazból szöktek 
meg. Mindkettőjüket átadták az ügyészségnek.

— Katonák anyanyelvűkön la 
lelantkezhetaek. Prágából jelentik: A 
legutóbbi mozgósítás alalmával számos panasz 
hangzott el hogy német nemzetiségű katonákul 
megbüntettek, mert nevük felolvasásánál 
,zde“ helyett „hier',-reljeiontkeztek. A nemzet
védelmi minisztérium most, hogy a hadse
regben a szükségtelen nemzeti súrlódásokat 
megszüntesse, úgy döntött, hogy a katonáknak 
meg van engedvo, hogy anyanyelvükön (német, 
magyar, szlovák, lengyel) jelentkezhetnek. 
Ez a döntés szól úgy a tényleges, mint a 
tartalékos katonai személyekre, nem vonat 
kozik azonban a katonai havidíjasokra (tisztek 
és altisztek), kik kötelesek a szolgálati nyelvet 
tudni,

— As uj lakbérleti törvény. A 
bérlők oltalmáról szóló törvény 1923. ápr. 
hó 30 ig marad érvényben; a javaslat a 
törvénynek a bérlők oltalmára vonatkozó 
majdnem összes rendelkezéseit érintetlenül 
hagyja. Kivételt tesz a javaslatnak az a 
rendelkezése, mely a lakasnélküli háztulaj
donosoknak módot nyújt arra, hogy felmon
dás utján megfelelő lakáshoz jussanak. Egy 
további rendelkezés feljogositja a légionári
usokat és a hadifoglyokat, hogy saját há 
zukban a távollétük alatt vagy 1914 előtt 
kibérelt lakások egyikét a maguk részére 

: megszerezhessék. A javaslat kiterjeszkedik 
a lakbéremelésére is. A javaslat szerint az 

J egyszobás lakásoknak (konyha és mellékhe
lyiségek beleértve) bére egyáltalán nem
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emelhető. A kétszobás lakások bére 1922. 
augusztus hó 1 én 10 százalékkal és 1922. 
november hó 1-én további 10 százalékkal 
emelhető. A három és több szobából álló 
lakásoknál a lakbér 1922. augusztus l én 
20 százalékkal és november hó 1-én további 
20 százalékkal emelhető. Az önálló kis vál
lalatok által ipari célokra bérelt helyiségek 
béro 1922. augusztus 1 én 10 százalékkal, 
középvállalatok által bérelt helyiségek bére’ 
1922 augusztus l-ével 20 százalékkal es a 
nagyvállalatok által bérelt helyiségek bére 
40 százalékkal emelhető ugyancsak 1922 
augusztus l-ével. A négyszobás lakások 
bérlői, valamint az önálló vállalatok a bér
beadóval önként legalább is 3 évre szóló 
bérleti szerződést köthetnek. Azon bérlőknek, 
akiknek vagyona meghaladja a 2 millió ko
ronát, a bérleti szerződés egy évre fel
mondható.

— A sok nevű ember. A lévai 
rendőrség a héten egy embert tartóztatott le, 
a ki Horváth János név alatt tartózkodott a 
város egyik külső utcájában lakó családnál. 
Mivel viselkedése gyanús volt, a rendőrség 
érdeklődni kezdett korábban viselt dolgai 
után s megállapította, hogy legutóbb külön
böző bűncselekmények miatt Nyitrán a tör
vényszék Heiczeg János név alatt Ítélte el. 
De ez sem valódi neve, mert sok helyen 
Hickelman János név alatt szerepelt, ezen 
kivül igazolványa volt Kecskés József névro 
is. A rendőrség természetesen folytatja a 
nyomozást, hogy teljesen kiderítse a titokza 
tos ember előbbi életét.

— Tanuló NYITRAI és TÁRSA 
könyvkereskedésében felvétetik.

Jótékonyság.
Kirehhof Dani Garamszentbenedekröl a 

tüdőbeteggondozó intézetnek 25 koronát kül
dött, mit ezennel hálásan megköszönjük.

Or. Frommar Ignácz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1922. évi április hó 23-tól — április hó 3U.-ig

Születés
Sturek Mária fiú Rezső János

Házasság
Kohn Alois Heimann Frida izr.

Halálozás.
Csepe János 48 éves Tüdövész. — Id.Svarcz 

Ferencz 87 éves Aggaszály. — Baker Árpád 
41 éves Szivbénulás — Dékay Lajos 73 éves 
Aggaszály. — Özv- Tolnai Istvánné Kemény 
Zsuzsi 78 éves Aggaszály. — Kohn József 24 
éves Tüdővész.

VI. esi. osztálysorsjáték IV. oszt, húzása 
1922. április 18. és 20.-án.

K: 46989
K : 136262
K: 73661
K: 9, 9622, 67988, 71232,

100.000
70000
50 000
10 000 .. .

93779. 111294, 126338, 153949 
5000 K : 10115, 11238, 36234. <>8181,

80317. 85121. 92163. 93694, 96809, 129753, 
185467, 141386, 144679, 149583, 149662, 
150979, 154842. 158909, 162771, 169363.

------ ------ 4215. 10770, 17194, 
26650.
38240,
56887.
66854,
73840,

30214, 32111,
41247. 42710,
58582,
68262,
75256, 75870,

59142,
69814,

116987, '120752, 122058,111934

2000 K: 3099,
17348, 18870, 22140, 
32998. 34291, 37746.
45263, 46634, 51408,
61830, 625C-5, 65933,
69841, 70901, 71677, .ootv,
78305, 78735, 79905. 80461, 80889, 81199, 
84878, 92751,94566, 97338, 101795, 106000, 
106656, 111934 116987, 120752, 1220->8,
128773, 129872, 133487, 133925. 137404.
140456, 141342, 144584, 147721. 149180,
149453, 150160, 150545, 150959, 155567,
156307, 156882, 158367, 161517.

Eleken kivül 1000 K-, 800 K., 400 K. 
ég 200 koronás nyeremények huzattak, me- 
lyek részletes jegyzéke Gróf Rudolf levicei 
dohánynagyárudában megtekinthetők a ugyan
ott a sorsjegyek is kaphatók. A folytatólagos 
osztályhoz május hó 9 ig a sorsjegyek be- 
vál tandók.

1000 K., 800 K., 400 K.

Irodalom és művészet
Reformátusok címen Csekes Béla duua 

radványi ref. Jelkész egy tanulságos füzetet 
adutt ki, melynek első fejezetében élénk 
sziliekkel rajzolja a kis dunaradványi egyház 
történetét, amely egyiko a legrégibb egyhá
zaknak, mely annyi pusztító vészben és ül
döztetésben diadalmasan állotta ki a tüz- 
próbát. Majd részletesen fejtegeti, hogy mi 
hozta létre a ref. egyházat s hogy mily nagy 
szüksége van az emberi léleknek a vallásra, 
a mostani materialista világban, amikor az 
anyagimádó tömeg elfordult az őseink által 
szentnek tartott hagyományoktól, a kérész 
tény erkölcstől. Ezért a láthatatlan Isten 
létezéséből megkapó mély értelemmel levezeti 
a végső következményt, a vallás szükséges
ségét, mert csak a hivő lélek képes felemel
kedni az erkölcsi tisztaság hófehér magas
latára. Aki az Isten végtelen hatalmát, böl
csességét és jóságat kétségbe vonja, az 
ellensége minden szépnek, jónak és nemes
nek. Úti figura docet, soha jobban nem szom 
jazott a népiélek az Isten után, mint a mai 
időben. Ezért hirdeti a Krisztusi szeretetet, 
amelynek kipattanó szikrája csodákat művel, 
sebeket gyógyít, ellenségeket kibékit. átöleli 
melegével a fajokat és nemzeteket s még az 
idegen, civilázálatlan népek közt is Isten 
országán munkálkodik. Mélyen meghatva ol
vastam e füzetet, mely a szlovenszkói 240 
ezer magyar reformátushoz van ugyan intéz
ve, de ép úgy szól minden magyar hivő 
léleknek, kik a magyarságukat az uj viszo
nyok között is fenntartani akarják. A duna 
radványi kis gyülekezet is érzi az idők 
súlyát, de azért ő is oda áll a küzdők közé, 
támogatást kérve az erősebbektől. A tártál 
más füzet ára 6 K. Kapható a szerzőnél.

A .Prágai Magyar Hírlap" junius elsején 
megindul j E. S. 0.) A .Prágai Magyar Hírlap f 
alapitói f. hó 18-án délután a szövetkezett 
ellenzéki pártok losonci központi irodájában 
tartott értekezletükön részletesen beszámolták 
a szervező és előkészitö munkálatok eddigi 
eredményeiről, amelyek szerint a nagyjelentő
ségű sajtóvállalkozás megvalósításának immár 
semmi komolyabb akadálya nincsen. A megin
duló lap iránt a köztársaság minden magyar 
lakta vidékén paratlan érdeklődés nyilvánul 
meg s a tényleges előfizetők tábora már ma 
oly hatalmas, amely minden várakozást felül
múl. Az örvendetes jelentések után a lapalapitó 
értekezlet egyhangú határozatként kimon
dotta, hogy a .Prágai Magyar Hírlap" junius 
elsején megindul. A naponként minimálisan 
nyolc oldalon megjelenő napilap fővárosi 
nívójú szerkesztőségének tagjai a legkiválóbb 
magyar újságírók, publicisták és Írók lesznek 
s a külföldi és belföldi hírszolgáltatás is a 
lehető legtökéletesebb lesz. így megvalósul 
a lapalapitók a szlovenszkói és ruszinszkói 
magyarság kezébe megbízható, független, 
komoly, higgadt és fővárosi színvonalon álló 
napilapot adnak, mely magyarság érdekeinek 
a szószólója lesz. A lapalapitók, ez utón is | 
felszólít minden magyart, hogy a lap előfizetői 
sorába lépjen Akihez nem jut el a közkézen 
forgó gyüjtöivek egyike sem, az előfizetőként 
jelentkezhetik a szövetkezett ellenzéki pártok 
központi irodájánál (Lucenec, Eüleki-út 11 ) 
is. A lap előfizetési ára négy hóra 100, hat 
hóra 150 korona

KINŐ = APOLLÓ = MOZGÖ.
Április 30-án este 6 és 8 órakor

Génuai összeesküvés 
történelmi dráma 5 fel-v.

Május 7-én — SLÁGER FILM —

A fehér páva dráma 5 felv.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

A lévai kórház szegény betegei részére, 
újabban a következő kegyes adományt kap
tam :

Egy bűnügyből kifolyólyag Holly Gyula 
jb. úr által Csonka János úr mint tanú 60 
kor. uapidijat a kózházi betegeknek adomá 
nyozta

Fogadják a nemes szivű adakozók a 
betegek leghálásabb köszönetét.

Léva, 1922 ápr. 28.
TARASIA

a kórházi irg. nőv. fönóknője.

, Bars“ kiadóhivatalánál egy urinő a 
városi szegényalap javára 18 koronát adott 
át, mely összeget Levice város rkapitányi 
hivatala pénznapló 55 tétel száma alatt be
vételezte

Levice, 1922. április 26-án.
Lehotzky

rendőrkapitány

3125—1922. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy száj és köröm

fájás miatt Zeliezovce községben tartandó 
állatvásárra hasított körmü állatok felhajtása 
tilos.

Levice, 1922. április 25-én.
Lehotzky

rendőrkapitány.

3128—1922. szám.

Hirdetmény
Felhívom mindazon bukovinai, haliéi és 

lengyelországi illetőségű hadiszökevényeket, 
kik a város területén tartózkodnak a rendőr
kapitányságnál leendő azonnali jelentkezésre.

Ezen esetben hadiszökevénynek tekin
tendők azok, akik 1914. évi augusztus hó 
1-től 1918. október 31-ig terjedő időben 
mint olyanok a városban letelepedtek.

Levice, 1922. április 25-én
Lehotzky

rendőrkapitány.

= APRÓ HIRDETÉSEK. =
Aranyat, ezüstöt gasabb
napi árban vesz : RAPPEPORT MANÓ 
ékszerész Levice, Petőfi utcza 4. 375

Fűszer üzlet berendezés
— ELADÓ Cim a kiadóba. — 601 

TTy,.. • elsőrendű kapható SchiiíTer
XX* Károlynál. Megrendelhető :
SCHAFFER SÁNDOR cipőüzletébe. 651

A rí A V ö A Lován a vasúti pálya- 
JailftlLU 113. u udvarsor 4 szám alatt. 

6ö6 Bővebbet ott a házban.
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Olcsósági hullám! mulassza el 
cipőszükségletét most beszerezni GRÜNFELD 
NŐVÉREKNÉL Levicén Léván, Bástya utca 
2. sz. alatt, ahol a jóminöségü „Embe* 
gyártmányú cipők beszerzési áron alul áru- 
sittatnak ki — május hó végéig.

T71 A A sxö!lö ojtványok Dohány Istvánnál
■■AwUO Botlka utca 22. 644

Tx V forgalmas helyen fekvő
U Ű1111Á1G V U, 50 éve fennálló vendéglő 
Léván, korlátlan italmérési joggal, kitűnő 
fekvésű, nagy kiterjedésű telekkel, amely 
nyári vondéglöi kerthelyiségnek kiválóan al
kalmas, bérbeadó, esetleg eladó. írásbeli 
ajánlatok a tulajdonoshoz küldendők. Cím a 
kiadóhivatalban 653

én + Aly korai: Kel, karfiol, kala 
ÁAlallvwu, rábé, paprika, paradicsom, 
zeller stb. Virág palánták: Margit szegfű, 
verbéna, viola, őszi rózsa stb garantált laj- 
tiszta 1 Kapható : FARKAS GYÖRGY rnü- 
kertésznél. 646

Hagy llzletház maion, Párkány
ain! szomszéd vasutállomasa mellett, község 
főutcáján utcai front 40 mt. széles 2 hold 
területen. 1 villaszerű pince verandával. 1 
hold részben termő szöliö területen, 6 hold 
szántó, épületek cseréppel födve. Családi 
okból sürgősen olcsó áron rögtön átvehető 
Tulajdonos -. GREBNER KÁLMÁN, Kőhid- 
gyarmaton. 636

VI a A A ■ Egyszerű sertésól, palával fedve. 
AlaUiV ■ Bármikor megtekinthető. László 
utca 4. Ugyanott jó cimbalom olcsón eladó

630

Két hónapos,
632 ki a d ó b a □.

TTí^Tlöltr eladó 1^3 □ öl. Bővebb fel- 
viiágositás a kiadóban 689

A yy. .p. ív - X használt tüskés drót kere-
Aüflil kok. csövek, sziptárcsák, 

csapágyak, Víiler Vilson varrógép, fürdőkád, 
chomuttok, rézüst csapok, iparvágányu sínek, 
továbbá vesz és elad minden e szakmába 
vágó dolgokat SZEMERE ÁRMIN ócskavas 
kereskedő. 633

síi bordó ebédlő szőnyeg eladó. 
"oJ “J Cim 8 kiadóban.

"C'j mész és cement kapható.
JilSÖrella.'J, Lerakat és eladási hely

646 KOHN ARNOLD. Szepesy u. 14.

CeAW motorokhoz ajánlkozik
v szakképzett gépész. Bő 

vebbet TATÁR ISTVÁN, Botka utca.

6 Hp göacssplö,
éve volt, hide nyomás alatt 6 légkörnyomás 
engedélyezve, elevátor, körfűrész, az összes 
szíjazat teljesen kijavítva, egy évi jótálással, 
más vállalat miatt eladó. A gép Marsehal 
gyártmány. Érdeklődni lehet MÉSZÁROS 
FERENCZ gépész NAGYSÁR Ó. 65U

Drilling vadász puska,
rósza chamast 16—16—11.6 m/m Cal. 
eladó. (Alkalmi vétel), megtekinthető Szepesy 
u. 37. az 647

Mai kornak,
közönségnek, társasestékre. Elvállalok 
szintén abonomat havi ellátásra, vagy 
ebédre. Tisztán kezelt ételek és italok. 
ELLER JÁNOS vendéglős, Léva, Teleky u. 
5. szám. 645

Méhcsaládok
czonádi három országos kaptárban és kettő 
kasban teljesen kiépítve 4500 koronáért 
azonnal eladó PEKALA. Bit Hont m. 681

TTflirr szalon garnitúra, 2 éjjeli
“B Z szekrény, konyha bútor el

adó. Szepessy u. 12.

[a

S

KOHN MIKSA 
röfös 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 színben és számban, 
Zefirek, ruhavásznak, mosódelainek és Cosmanosi 
kartonok a legizlésesebb kimintázásban. ....—

Cérnavásznak - Schrofi chiffonok - Liliomvásznak.

Rövidáruk és szabó kellékek.

a!®!®

®

ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém Levice város és vidéke nagyérdemű közön

ségével tudatni, hogy Saison beálltával intézetemben a legkénye
sebb munkáktól a legegyszerűbbig vegyileg tisztítok, u. m.: 
Férfi, női, gyermek ruhákat, selyem, szövet, gyapot, csipke, függöny, 
kézimunkák, napernyők, kötött kabátokat stb.

OőzmoBást a legjobb sikerrel vállalok nagyban: házak, 
intézetek, szállodák összes fehérneműit; kicsiben is: ing, gallér, 
kézellő, plasztron s minden elképzelhető dolgokat.

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

kiváló tisztelettel BELLA vegytisztító és gözmosó.
ICB, Kálvin tér 4.

i
i
I

J

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alaplttatott 1881. LEVICE-LEVA. Telefon szám 14.

Legjobb FŰSZER és C8EMEGEÁBÜK.
Naponta friss felvágottak prágai sonka, teavaj. — 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’

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

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

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

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

lzortfAc fnnnt WlelrAn z__r ....kerítés fonat, tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineum, 
kátrány, gépolaj, gépzsir gyári raktára. — — _ _ _

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

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

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolosóbb Árajánlattal. "*■
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Olcsó Uj Czipőárak
SCHAFFF.R SÁNDOR czipőáruházában. Szán 
dalok és gyermek lehérvász.on czipők 30 
Kc.-töl feljebb. 621

142 — 922. ügyszám.

Hirdetmény.
Danis András földművelő nagykálnai 

lakos megbízásából közhírré teszem, hogy 
azt « sárga színű, kese jelű heréit lovat, mg 
lyet ö 8000 korona vételárért Mikulás István 
parnovcei lakostól vett s amely mindkét 
szemére szürke hályogban szenved, Lévan 
a közjegyzői irodában Ozman-tér 4.) 1922 
évi május hó 2 án d. u 3 órakor a legtöbbet 
ígérőnek nyilvános árverésen fogom eladni.

Kikiáltási ár 8000 kor. A ló azon alól 
eladható. Vételárat a vevő azonnal egészben 
köteles fizetni. 0 fizeti az adót es vételi 
illetéket.

Léva, 1922. april -.>2.
Dr. Belosák Sándor

közjegyző.

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

Elfogad betéteket könyvecskére és folyószámlára 
legelőnyösebb kamatozásra és bármikori visszafizetésre. 

Csekkrendszer
Hitelt nyujt kedvező feltételek mellett.
Belföldi átutalásokat díjmentesen, külföldieket
a legjutányosabban és gyorsan teljesít.
Vásárol idegen pénzeket és utalványokat-----
Meghitelezések bármely piacra. — — —

FELVILÁGOSÍTÁST NlüJT minta a tani szakmába rágó ügyben.

100 1*22. végrh szám.

Árverezi hirdstmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102, §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a lévai járásbíróságnak 1021. évi 4666 számú 
végzése következtében Dr. Adler Gyula ügyvéd 
áltál képviselt Zlatomoravecka Agrárná Banka 
javára 25000 K. s jár ereiéig 1921. évi november 
hó 12-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 29500 K-ra becsült következő 
ingóságok u. m.: szobai berendezés, bútorok nyil
vános Árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai járásbíróság 1921-ik 
évi V. 4666 számú végzése folytán 25000 K. tőke
követelés, ennek 1920 évi december hó 15 napjá
tól járó 6 °/, kamatai, */, */0 valtódij és eddig ösz- 
szesen 1016 K 30 fillérben biróilag már megálla
pított költségek erejéig Léván végrehajtást szen
vedett lakásán leendő megtartására 1922. évi május 
hó 16 lk napjának délutáni 4 órája határidőül kitüze- 
tik és: ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok az 1881. évi LX. t.-c -07. 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-c. 120 §.a értelméhen ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Nová-Bana, 1922. év április hó 24 napján.
Tóth Arthur 

637 bir. végrehajtó

Szőrméket nyári megóvásra 
pontos gondozás és szavatosság 
mellett elvállalok.

Valamint festést és kikészítést és 
minden szűcs szakmába vágó 
munka a legszolidabb árak 
:— mellett elfogadtatik. —:

LEVICE, Báti u. 20

Slo venská banka fiókja Levice
(Ezelőtt Hospodárska banka)
Főintézet: Bratislava.

Részvénytőke: Kcs. 70 millió. Betétek könyvecskékre Kcs. 350 millió. 
Tartalék a'ap: „ 40 „ Betétek folyószámlákra „ 300 „

T örött aranyat, ezüstöt
a legmagasabb napi áron veszek.

Arany és ezüst tárgyak készítését 
és javítását legolcsóbban vállalom 

STEINER OSZKÁR 
arany és ezüstmtlves 

Deák Ferenc U- 1O_ 
849 (X.e'va.tlclx-féle

Elfogad betéteket könyvecskékre és folyószámlákra 
--------- — — legmagasabb kamatra. — —---------
Kölcsönt nyujt 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.
rriTH é-ZS-Tic? Ji D'

Tisztelettel értesítem a 
nagyérdemű közönséget, 

hogy amerikai magáncsukó 
Íróasztalok, könyv én akta
szekrények minden színben 

és minőségben jutányos áron 
ezek készítését elvállalom.

Műhelyem:
MASAKYKOYA UL1CA iö. SlíClltW ü. 

KOVÁCSUL MÁRTON.

SJ

KACHELMANN KAROLY ES FIA
• ------- gepg-yAra óe vnaöntódéje ------  -

V Y H N E, Zupa Tekovská.
a

fcpecialÍB győrtmönyai 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 minőséghen és kivitelben — Tartalékaikat- 
részek gazdasági gépek részére beküldött minták után-------

Kívánatra költségmentes mérnök-látogatás. 7

600
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Vendéglő megnyitás!
Van szerencsém a n. é. közönség 
és jó barátaim szives tudomására 
adni, hogy Léván, Kákái villa 
aor 28 szám alatt (téglagyárral 
szemben) a mai kor igényeinek 
----- — megfelelő —---------  

vendéglőt nyitottam.
Eladásra kerül az 1921. évi kitűnő 

termésű pecsenye borok literje 15 kor 
házhoz 14 kor.

Elsőrendű pilzeni sör csapolás.
Hideg és meleg ételek. Pontos kiszolgálás 

Számos látogatást kér, tisztelettel

SZESESSY KÁLMÁN, vendéglős.

A Lévai Takarékbank (Takarékpénztár)
igazgatósága értesíti részvényeseit, hogy az 1921. évre szóló,
56 számú osztalék szelvényeit a hivatalos órák alatt bármikor 
beváltja. — Tudomására adja egyúttal a nagyközönségnek, hogy 
a prágai pénzügyminisztériumnak 1922. évi április 18. án kelt 
37999/1956/22 — II a/3 számú rendeletével az 1919. évi decz. 
19,-i 660 sz. törv. gyűjteményében megjelent rendelettel elrendelt 
állami felügyeletet a Lévai Takarékbanknál — az új betétekre 
vonatkozólag — hatályon kívül helyezte.

Az igazgatóság.

Lévai Takarékbank R. T. Levice (Léva)

NÉMETH TESTV. 
szobafestő és mázoló mesterek 

LEYICE (LÉYA) Rákóczy u. 20. sz.

Levelezőlap bivásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szivesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 
legegyszerűbb és 

legdíszesebb kivitel
bon a legjutányosabb 

árak mellett.

5

ezelőtt

LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR R. T.
Alapittatott 1885.-ben. Részvénytőke 1 millió K.
Egyéb alapok 220.000 K Betétek 8 millió K.

-Á-tuLtaltáBolcat belföldre költségmentesen, külföldre legelőnyö
sebben eszközöl.

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

Hitelt váltó-, jelzálog-, loinbard- és folyószámlára a viszonyokhoz 
mért legkedvezőbb feltételek mellett folyósít. — — — I

Banküzleti mindennemű megbízásokat teljesít és felvilágosítást nyújt. , 
W.......................................... ' -........

▲ legszebb és legtartósabb 

Fénykép nagyítások 
fsksts, barna, vagy színes kivitelben 

jótAll&s mellett 

ifi. LAUFER, BÉLA 
fényképészeti műtermében készülnek 

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

Specialista gyermek felvételekben.
Meghívásra vidékre is elmegyek. 
Igazolványokra fényképek 

sas 15 peres alatt készülnek I

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

május 1-től, Levicén, SZEPESI UTCA 16. szám alatt 

mechanikus és puskamíkves 
—.... műhelyt és üzletet nyitok. —

Raktáron tartok varrógépeket, kerékpárokat, vadászpuskákat, 
revolvereket és beszélőgépeket, valamint az összes hozzávaló alkat
részeket.

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

BAKOSEA JÁNOS
mechanikus és puskaműves.594

Árjegyzék hb

KUGLERTÖL Báti utca 8. sz.
Minden ]ó háziasszonyt 

érdekelni fog, hogy 
az egyedüli valódi: 

FRANCK-KÁVÉ PÓTLÉK

Kávé

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:

zöld — 1 kg. 30 K.
„ I*- 1 „ 32 „

Guba — 1 „ 46 ,,

Kávé pörkölt — 1 kg. 36 K.
Caoao hollandi 1 „ 
Mogyoró — — 1 „
Csők, cukorka 10 dg. 3 60 f.
Likőrök, rumok legolcsóbb árban.

42 „
24 „

Édes nemespaprika 1 dg. 40 f.
Japán rizsa — 1 kg. 8 kor.
Savanyuviz 1 üveg 1 kor., állandó tüszervevöimnek 1 üveg 90 fill. 
Ha a fenti cikkekben időközben áresés állna be, a mindenkori 

legolcsóbb napi árban számítom meg azokat.

Tisztelettel -Sí
6 

TQ TI 11 1 A Nyitrai és Társa könyvkeres- 
kedésében felvétetik.

NvrbvJ ás Tán* k6nvT»vo»áái» Lovím •


