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

Egyes számok ára 1 korona. BARS HIRDET É 1EK
□ centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garmend 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

közmüvelödébi és társadalmi hetilap.
A kéziratok ■ sisrkssitlsigbsi kOldindlt. 

Kéiiratok vilin nem adatunk
FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KEBSÉK JÁNOS.

M e gj e 1 a n 
vasárnap reggel.

A klrdstésskst, allllaitftakat a a rsklsnéelékst 
kladőklvatalba kir|Ok ataaltanl.

A LAP KIADÓJA: NYITBÁI 08 TÁBSA.

Lakás mizériák.
Hogy ha a lakás viszonyokat 

jellemezni akarnék, akkor nem 
mondunk sokat, ha azokat nyo
morúságosnak, siralmasnak nevez
zük. Ha lehetne a nyomorúságos 
szót fokozni a felső fokon túl is, 
akkor azt bátran eléje irhatnók a 
mostani lakas-viszonyoknak. A há
ború alatt lerongyolódtunk, kiéhez
tünk. De ruha van már elegendő. 
Jobbat, rosszabb minőségűt bárki 
vehet magának. Lisztre, kenyérre 
nem kell kérni jegyet. A szabad 
forgalom visszahozta a kiflit, a sós- 
perecet s a mosolygó zsemlét is. 
Persze még sok a kívánni való; 
még messze vagyunk a békebeli 
állapottól. Egy dologban azonban 
mintha a helyzet nem akarna ja
vulni, s ez a lakás kérdés.

A lakásmizéria napról napra 
nagyobb lesz. Ez nem helyi jellegű. 
Nem csak a nagy városokban van 
meg, hanem a falvakban is. Nem 
jrépeznek kivételt a kisebb városok 
sem. Azt még csak könnyen meg
értjük, hogy nagy városok, for
galmas helyek, Pozsony, Kassa 
lakáshiánnyal küzdenek. A sok hiva
talnok, a vidék özönlése a városok 
felé, az iskolák érthetővé és termé
szetessé teszik, hogy a nagy váró 
sok mindig küzdöttek a lakáshi
ánnyal. De most az az utolsó, for
galomtól elesett falu is kénytelen 
azt megtapasztalni, hogy nincs 
elegendő lakás s hogy mi az a la
kás rekvirálás.

Az ember elgondolkozik felette, 
hogy voltaképen miért is van la
kás mizéria ? A felelettel mindjái t 
készen vagyunk : Közel 10 év óta 
senki sem épített. De az ellen-válasz 
is kész : Hiszen millió és millió em
ber pusztult el a háborúban, akik
nek „örökös" lakásuk lett, azoknak 
a helyét el kell foglalni s akkor 
mindenkinek lesz fejét hová lehaj
tani. Az érvek egymás után követ
keznek pro és kontra. De a szomorú 
valóság csak nyomasztólag hat ránk, 
hogy igen nagy a lakás-mizéria. 
S keveset segítek azon a felebará
tomon, aki azt a saját bőrén érzi, 
hogy nem tud lakást kapni, ha 
bármi szépen is elmagyarázom neki, 
hogy mi az oka az ö nyomorúsá
gának.

S mint minden nyomorúság, 
úgy a lakásmizéria is rengeteg 
visszaélésnek, lelkiismeretlenségnek 
lesz a szülőanyja. Pozsonyban, Kas
sán csak az úgynevezett,,lelépéséit 

fizetnek 30, 50,000 koronát. S ezért 
az ember behurcolkohatik abba a 
három szobás lakásba, amiért azu- 

• tán még űzetni kell a nagy bért, 
i De ha a házi úr többet kérne, mint 

amennyit szabad, úgy viszik öt 
' uzsora bíróság elé s ott látják el a 

baját. De aki csak a lelépésért vá- 
1 gott zsebre 30, 50,000 koronát, az 
■ futhat, annak semmi baja sem lesz.

Hallottuk, hogy várusunkban is fi
zettek „lelépésért" 6, 10 ezer koro
nát. Azután sensálnak 500, 1000 ko
ronát. Máskor azért az összegért 
házat lehetett venni s most ennyit 
kell áldozni, mig az ember a lakása 
küszöbéig ér.

A lakás mizériát kell megtapasz- 
i talnia minden fiatal párnak, ha most 
I fognak a fészekrakáshoz. Két kicsi 

szobácska, többre hogy is telne . . . 
igy énekelt a népdal. Ugy e hogy 
nem félünk, ugy-e hogy megélünk, 
megáldja az Isten a mi szegénysé
günk, volt rá a boldog válasz. De 
abban az időben még nem tudták, 
hogy mi a lakásmizéria. Melyik 
tíatal párnak jut most az a két 
kicsi szobácska?

Szomorú dolog volna, hogy ha ■ 
itt segítség nem lehetne, hogy ha 
a lakásmizériában enyhülés nem kö
vetkeznék be. Tudjuk, hogy ezt egy 
csapásra nem lehet megoldani, de 
azt hisszük helyesen fogunk csele
kedni, ha egyre-másra felhívjuk a 
közönség ügyeimét s igy is hozzá- ■ 
járulunk, ha csak valamit is, a la- ‘ 
kásmizéria megszűnéséhez.

A világ-esaményakbSi

Zita exkirályné családjával Funchalból ’ 
Spanyolországba fog átköltözködni. Az át- 
költözködés valószínűiig május első felében 
fog megtörténni A királyi család valószínű
leg Krisztina spanyol alkirályné, San Sebas- 
tiano közelében fekvő villájában telepedik le. 
Krisztina anyakirályné Frigyes és Jenő fő- I 
hercegek nővére.

Lenint április hó 23-án megoperálták. ‘ 
Egy körülbelül három centiméter hosszú vá- j 
gással egy browning lövedéket távolítottak el , 
belőle, melynek csúcsa keresztalakban volt ! 
átmetszve. Négy nappal később kivették a 
varrásokat. A seb szépen gyógyul.

.Az Újság* a magyar külpolitikával 
foglalkozik és hangsúlyozza, hogy a magyar , 
külpolitikának meg kell szabadulnia attól az 
izoláltságból, amelyben jelenleg van. E'sö- 
rangu fontosságú, hogy a csehszlovák kor
mány megértést tanusitson a magyar érdek
kel szemben és készséget mutasson a gazda
sági egyezkedésre.

Francia politikai körök úgy tekintik 
Lloyd George politikai beszédét, mint táma
dását a versaillessi béke ellen. Világos sza
vakkal utalt Lloyd George a szerződés terü
leti határozmányaira és kimondotta, hogy a 
versaillessi szerződés ahelyett, hogy a világ
nak békét adott volna, a valóságban uj kon- 
lliktusok magvát hintette el.

Poincaré egyébként nem hajlandó a 
német jóvátételről tárgyalni s az orosz kér
désben eredeti memoranduma alapján áll:

1. Oroszországnak nemcsak a háború
előtti de a háborús adósságokat is el kell 
ismernie ; 2. a nacionalizált birtokokat újra 
teljes tulajdonba kell visszaadnia.

A magántulajdonba való visszaadás kér
désben Belgium és Japán is a francia állás
pontot támogatják.

Az oroszok azonban úgy látszik moszkvai 
instrukcióra nem akarnak engedni álláspont
jukból, mely csak a háború előtti cári adós
ságokat ismeri el (ezt is csak az előzetes 
külföldi kölcsön megkapása után) s a naci
onalizált birtokoknak csak haszonélvezetét 
adja vissza tulajdonosaiknak.

Írország az állandó bandaharcok és ko- 
mitácsi merényletek zűrzavarának képét 
nyújtja. Az Ulster államban főleg a katho- 
likus lakosság panaszkodik a vallásháborúra 
emlékeztető üldözések ellen. Memorandu
mokban, melyet Lloyd George-hoz intéztek, 
ezt Írják :

.Bennünket lassan, de biztosan elpusz
títanak a földszinéröl. Házainkat felégetik, a 
nyílt utcán felelőtlen elemek megkorbácsol
nak és olykor hajtóvadászatot tartanak ránk. 
A rendőrség és a katonaság teljesen pasz- 
szív, ha nem cinkosai a gaztetteknek*.

Az uj ir köztársaságban barrikádokon 
harcol egymással Dublinban és az ország 
minden nagyobb városában De Valera és 
Collins pártja. A telefonközpontok és köz
igazgatási épületek napról-napra cserélnek 
gazdát. A De Valera-felkelök hadvezére 
O'Connor tábornok revolverrel kergeti széj
jel a bíróságokat. Ez ellen a pretorianizmus 
ellen irányul az ir szorvezett munkásság ak
ciója. .A puska és szurony ellen tiltakoztunk 
akkor is, midőn idegen katonaság használta 
őket. A puska és a szurony ellen protestá
lunk most is mikor ír katonák és felelőtle
nek veszélyeztetik velük a békét*.

Lloyd George Barthouval folytatott meg
beszélése során kijelentette, hogy Angol
országnak az a szándéka, hogy Oroszország
gal ismét összeköttetésbe lépjen. Lloyd Ge
orge ehhez hozzáfűzte, hogy számos állam, 
különösen azonban Angolország arra az 
esetre, ha a genuai konferenciát befejeznék 
anélkül, hogy Oroszországgal általános szer
ződés jönne létre, feljogositottnak fogja ma
gát tekinteni arra, hogy külön szerződést 
kössön Oroszországgal. Lloyd George ragasz
kodott továbbá ahhoz, hogy a szignatáns 
államok még május 31-e előtt ha nem is
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Genusban, de a Riviérán fekvő, valamely 
mái városban tartsanak összejövetelt. Ennek 
a konferenciának Párisban való összejövete
lét ellenzi Lloyd George.

Külön orosz-svéd szerződést készítenek 
elő és abban az esetben, hu Oroszországgal 
általános szerződés nem jönne létre, Angol 
ország és Olaszország külön szerződést szán
dékoznak Oroszországgal kötni.

Lloyd-George Barthouvai folytatott meg
beszélése során kijelentette, hogy Augolor- 
száguak az a szándéka, hogy Oroszország 
gal ismét összeköttetésbe lépjen. Lloyd Ge
orge ehhez hozzá fűzte, hogy számos állam, 
különösen azonban Angolorszag arra az 
esetre, ha a genuai konferenciát befejeznék 
annélkül, hogy Oroszországgal általánas 
szerződés jönne létre, 'eljogositottnak fogja 
magát tekinteni arra, hogy külön szerződést 
kössön Oroszországgal. Lloyd-George ragasz
kodott továbbá ahhoz, hogy a szignatárius 
államok még május 31-e előtt ha nem is 
Genuában, de a Riviérán fekvő, valamely 
más városban tartsanak összejövetelt. Ennek 
a konferenciának Parisban való összejövete
lét ellenzi Lloyd-George.

Külön orosz-svéd szerződést készítenek 
elő és abban az esetben, ha Oroszországgal 
általános szerződés nem jönne létre, Angol
ország és Olaszország külön szerződést 
szándékoznak Oroszországgal kötni.

A magántulajdon kérdésében Génuában 
két állás pont van: Anglia a szocializálás 
elvének némi engedményeket tesz; Francia- 
zrszág, Belgium és Japán a legteljesebb 
érintetlenségben kiváltják visszaállítani a 
magántulajdont.

Egy washingtoni távirat közli, hogy 
Gsangcso-lin tábornok a madzsurai csapatok 
vezére katonái élén bevonult Pekingbe és 
megdöntötte a kínai köztársaság alkotmányos 
vezéreinek hatalmát.

Csang-Cso-lin tábornok esztendőkkel 
ezelőtt a ,Vörös-Szakái*-nak nevezett rabló 
banda vezére volt és ebből a kétes állásból 
küzdötte fel magát Mandzsúria kormány
zójává amig most hatalmi vágyát betetőz
vén Peking és ezzel a kinai birodalom 
urává lett.

Csang-Csolin tábornokot Japán támo
gatja, mert Japán Kinában akar kárpótlást 
találni a washingtoni konlerencián korláto-

zott imperialista terjeszkedési lehetőségeknek 
elvesztéséért

Jugoszláviában is felzudul az elkesere
dés az uj kerületi beosztás miatt. Különösen 
a Vajdaság, továbbá Horvát-Szlavonország- 
ban és dalmáciában nagy az ellenállás, de 
a kevés méltánylást tanúsító belgrádi kor
mány alig ha tér el centralisztikus politiká
jának útjáról. A Vajdaságban (a Magyar
ország testéből kihasított részeken) három 
kerületet terveznek — szerb túlsúllyal Külön 
futár vitte a törvényjavaslatot Bukarestbe az 
arájánál tartózkodó királyhoz, hogy vele 
aláírassa — nem a parlament által elfoga 
dott tervezetet — mert ott nem tudták le
tárgyalni — hanem a felségrendeletet: a 
királyi ukázt.

Az eddig létező 21 politikai párthoz, 
most még egy 22 is járul Budapesten és 
pedig a .szabad királyválasztók pártja * A 
párt élén Palásthy György báró nyugalma
zott táborszernagy és Szemere Béla dr. áll. 
A liberálisok egységes frontjával szemben 
Budapesten jelenleg a keresztény pártok 
négy tábora áll

A szakszervezetek kongresszusának ve
zértanácsa és a munkás párt végrehajtó bi
zottsága, mely 9 millió munkást képvisel, 

i táviratot küldött Lloyd-George-nak. melyben 
' erélyesen követelik a szovjetkormánynak a 
i többi állam által való elismerést. Az Európa 

politikai és gazdasági életének megújhodására 
föltétlenül szükséges. Azt mondják továbbá 
a táviratban, hogy Németországnak a nép
szövetségbe való feltétele sokkal jobb ga
rancia volna, mint bármely más uj béke
paktum.

Írországban dühöng a polgárháború. A 
felkelők által megszállott mumlingori csen
dőr laktanya levegőbe repült. Számos ház 

' leégett. Londonderry grófság északi részében 
' néhány épületet felgyújtottak. Az ideiglenes 
‘ kormány csapatai a régi Ormonde-várat, 
' mely Kelkeny városát uralja, rohammal el

foglalták. Az ideiglenes kormány csapatainak 
' támadását a felkelők géppuskatüze visszatar

totta, mikor azonban a kormánycsapatok 
páncélos gépkocsikat hoztak, az egész hely
őrség megadta magát Ennek az ütközetnek 
ideje alatt a dail eirean azokról az indítvá
nyokról tanácskozott, hogy mikép lehetne a 
két párt között fegyverszünetet létrehozni.

Végül elhatározták, hogy bizottságot külde
nek ki, mely a helyzetet felülvizsgálja és 
indítványt tesz.

Ma már tisztán látni, hogy Barthou 
utazása nem volt olyan egyszerű információs 
ut mint azt eredetileg állították. Ma mar vi
lágosan láthatók az okozati összefüggések 
Bizonyos, hogy Lloyd George Barthounak 
párisi útjára azt a biztosítást is adta utra- 
valóul, hogy az oroszokkal való tárgyaláso 
kát adott esetben Franciaország és Belgium 
aláírása nélkül is folytatni fogják Lloyd Ge
orge tegnap kétszer is találkozott Barré-rel, 
és megbízta öt, hogy közölje Párissal, hogy 
Franciaország és Belgium vonakodása a 
dolgok folytatását egyáltalában nem fogja 
feltartóztatni.

A müncheni konferenaia tanuvallomá- 
* sok utján közvetlenül szerzett értesüléseket 

a kis entente államokban élő nemzeti kisebb- 
' ségek helyzetéről. Ezért felszólitották az ér- 
! dekelt államokat, hogy hajtsák már egyszer 
' végre vonatkozó rendelkezéseit és gondos

kodjanak arról, hogy a kisebbségek épugy, 
' mint a lakósság többi része az önkormányzati 
' testületekben képviseletet kapjanak.

Lloyd-George magántitkára utján közölte 
a sajtó képviselőivel, hogy a nemzetközi 

' konzorcium megalakításáról való tárgyalások 
kedvezően folynak. A konzorciumnak a gaz
daságilag gyenge országok megsegítése volna 

' a célja. Az előzetes munkálatok kielégítő 
eredménnyel befejeződtek. Az alapitóbizott- 
sághoz Olaszország, Franciaország, Belgium, 
Németország és Japán tartoznak és közben 

1 csatlakoztak Kanada, Dánia, Hollandia, 
' Norvégia, Svédország, Svájc, Spanyolország 

és a cseh-szlovák köztársaság is. Kanada 
egy millió fontot, a többi ország fél millió 
font sterlinget jegyzett. Az alapitó hatalmak 
mindegyike 3 millió font sterlinggel fog 
résztvenni. Ha Amerika is belépne, úgy en
nek hozzájárulását az eredeti összegen felül
veszik be. Az angol pénzemberek azt hiszik, 
hogy ezzel a 20 millió fonttal nagy pénz
ügyi operációkat lehet megkezdeni egész 
Európában, minthogy a konzorcium tevé
kenysége nem kizárólag Oroszországra, ha
nem az összes segítségre szoruló országokra 
irányul.

BZHimni

Csak még egyszer............
Csak mis; egyszer nálad lehetnék bús anyám, 
Ki virrasztási értem könnyezve sok éjét, 
Fáradt fejem lágyan öledbe hajtanám, 
Mint egykor kis gyermek panaszkodnám neked, 
.Nézd, fiad mivé lelt az Eletet járva? 
Megtépett lelkében a bánat tanyáz, 
Nincs ki szeresse öt, olyan nagyon árva, 
Deli szép termete, mily roncs emberi váz . 
Kifosztott koldusok nyomorult koldusa 
Lett belőle a nagy fekete Golgotán, 
Hol a rideg való szivében szétzúzta 
Kíméletlen a sok álmot egymás után • 
És te szent asszonyok megáldott asszonya 
Tudom megértenéd kegyetlen fájdalmam, 
Hogy azután a zord Átok utján járjam 
A szomorú sorsnak nagy kálváriáját.
Te gyöngéden, lágyan átölelve engem, 
Csókkal törülnéd le forró könnyem árját 
S csodaszép meséket mesélgetnél nekem 
És én szepegve mtnnél szorossabban bújnék 
Hozzád . . . s úgy hallgatnám lélegzet-fojtva 
Tilndéri szavaknak hízelgő zenéjét.
Fájó lelkem viszzaszálna a szép Múltba, 
Gyermek lennék újra, csacska boldog s bohó 
Elfelednék mindent, mindent, mi fáj nekem. 
Lassan elolvadna szivemben a sok hó 
S letarolt mezőkön újra virág terem
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Egy vén diák naplójából.
Feledhetetlen diákévek I Gyakran néze

getem a napló jegyzetemet, a melyet, ha 
lapozgatok, újra ifjú, szerelmes diáknak 
képzelem magamat. Kiszakitok belőlük egy 
lapot, az öreg Simon handlé történetét.

Elsőéves jogász voltam Pesten, mikor e 
pajkos diákcsinyt elkövettem. Ott töltém el 
ifjúságomat, Pestnek e fénytől csillogó, de a 
bűntől fekete városában.

Ekkor történt, hogy a mikor már min
den pénzforrásom alaposan ki volt merítve, 
azon tépelődtem, miként lehetne néhány 
száraz bankó birtokába jutni.

A felelet csakhamar megjött reá.
Az utczán egv alacsony ember torka- 

szakadtából kiabálja :
— Handlé I Handlé I Mi van eladó I ? 
Pokoli gondolat röppent át agyamon.
— Talán nekem küldötte a végzet ez 

embert, hogy kisegítsen zavart helyzetemből.
Rohantam az ablakhoz, fölnyitom annak 

szárnyait s lekiáltok az utczára :
— Hallja maga I Handlé I Jöjjön föl I
Szekrényem egyik szegletében egy gon

dozatlan nyári ruha várta sorsának jobbra 

fordulását. Ez jutott eszembe, hogy helyze
tén — s véle a magamén is — segítsek, 
föltéve, ha Simon handlénak kedve lesz 
üzletet csinálni,

E közben egy alázatos kopogtatás hal
latszik ajtómon s az öreg Simon handlé 
nagy hajlongások között belép emeleti la
kásomba.

Hogy mily sóvár pillantásokkal várta 
az öreg a dolgok fejlődését s hogy én mily 
gyorsasaggal és ügyességgel csúsztattam be 
a nyári ruhám belső zsebébe egy papírokkal 
gazdagon megtöltött pénztárczat, — képzel
jék el olvasóim

— Jhó nhaphot fhiathal ór I
— Jó napot I Tudja e Simon miért hív

tam föl ?
— Ghondolom fhiathal ór
— Ezt a finom ruhát akarom eladni, 

mindössze kétszer volt rajtam, 40 forint 
volt az ára.

Mícshoda 40 florint és csak khétszer 
volta maghán, hiszen egészen khopott

— Hát el sem hiszi nekem ?
— Vi hajszt I ? — Mit gondolja mogho, 

hogy én vagyhom egy bhalek. — öt flo-
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Az Ortz. Magyar Kisgazda ás Kisiparos 
Pírt alakuló nagy gyűlése Rozsnyón, i

(E. S. O.) Az Orsz. Magyar Kisgazda, ' 
Földmives és Kisiparos Párt folyó hó 23 án 
impozáns sikerű nagy gyűlést rendezett 
Rozsnyón melynek keretében megalakította 
■ párt rimaszombati körzetének rozsnjói 
osztályát és helyi szervezetét Különös súlyt 
és jelentőséget adott ezen gyűlésnek azon 
körülmény, hogy azon Szent lvány József 
nemzetgyűlési képviselő a párt országos 
elnökével és dr. Petrogalli Oszkár a szövet
kezett ellenzéki pártok közös irodájának | 
igazgatójával élükön megjelentek a párt több ‘ 
gömöri és nógrádi vezető egyéniségei. A | 
gyűlés közel ezer résztvevője között ott lát- I 
hattok Rozsnyó és környéke magyarságának - 
szine-javát. A gyűlés mindvégig lelkes han- j 
gulatban folyt le és magán viselte a szövet
kezett ellenzéki pártok fegyverbarátságának 
minden megnyugtató jelét. A gyűlést d e. 
11 órakor Pápezsik Andor pelsőci kisgazda, 
körzeti alelnök nyitotta meg. Majd Gömöri 
Zoltán rozsnyói kisiparos üdvözölte a gyű
lésen megjelent politikai vezéreket. Viharos 
lelkesedés kisérte Szent lvány József képvi
selő felszólalását, aki a legaktuálisabb poli
tikai kérdésekre kiterjedő nagyhatású beszé
det mondott.

Nagy Sándor körzeti főtitkár ismertette 
ezután a párt programmját, a közönség zajos 
tetszésnyilvánitásokkal fejezte ki a párt 
programmal való együttérzését.
, Dr. Petrogalli Oszkár lépett majd az 

előadó asztalhoz és széleskörű politikai 
áttekintéssel fölépitett beszédével maradandó 
mély hatást gyakorolt a hallgatóságra. Nem 
pártpolitikát jöttem ide csinálni, megmondotta 
— és nem akarjuk megbontani a magyarság 
tömör sorait. Mivel érdekeink megvédésében ■ 
eredményeket csak akkor érhetünk el, ha ' 
zárt és tömött sorokban vesszük fel a 
küzdelmet.

Tudnunk kell azt, hogy még hosszú és 
szívós küzdelem vár reánk Ha kisüt a melen
gető nap, ne hidjük mindjárt, hogy itt a 
nyár; ha reánk virrad a hideg, ne gondol- , 
juk, hogy utána az örök tél következik 
Nekünk hittel és erős bizalommal kell küz- 
denünk a szebb és jobb jövőnkért I

A tetszés nyilvánítás eltűnte után Szkalos 
Emil rozsnyói párttitkár emelkedett hangu
latú beszédben méltatta a nap jelentőségét, 
majd indítványt tett a rozsnyói osztály és a 
helyi szervezet megalakulására nézve. Ez 
után tényleg meg is alakult úgy az osztály 
mint a helyi szervezet. Az osztály elnökei 
lettek: H . . . Antal, Pápezsik Andor és 
Moyses István, alelnökök: dr. Soltész Béla, 
Rékay Imre és Benedikti Kálmán, Jegyző: 
Kottner Oszkár.

KristólT Sándor nógrádi főtitkár a nóg
rádi kisgazdák és kisiparosok üdvözletei 
tolmácsolta. Rámutatott arra, hogy a kis
iparosság pusztulásra van kárhoztatva. Pedig 
ez az osztály volt támasza mindig a nem
zeti kultúrának és művelődésnek. A pusz
tulás szélére sodortatva körülnéz ebbe a 
szomorú jelenben s a földmivesben talalta 
meg az iparos azt a társát, akivel szövet
ségre kell lépnie, mint sorsa osztályosával. 
Szavaival az alakuló nagy gyűlés végétért, 
ami után közebéd, este pedig a rozsnyói, 
jolsvai, dobsinai, hárskúti és krasznahorka- 
váraljai műkedvelők szépen sikerült estélye 
következett.

Különfélék.
— Qyászülr. Múlt számunkban — lap

zártakor érkezvén — csak röviden jeleztük 
a gyászhirt, hogy özvegy Mácsai Lukácsáé 
szül, (lludovits Vilma úrasszony, néhai Mácsai 
Lukácsnak, Léva város egykori polgármes
terének özvegye, április 29.-én 88 éves ko
rában elhunyt A boldogult nagy műveltségű 
matróna nemcsak a vármegye és városunk 
közéletében nagy szerepét játszó férjének 
hűséges élettársa, gyermekeinek gondos édes 
anyja volt, de Léva város társadalmi életében 
is a közjótékonyság és kultúra terén kivette 
osztályrészét. Férjének nyugalomba vonulása, 
majd elhunyta után teljesen visszavonulva 
töltötte napjait, egyedül szeretett gyermekei
nek s unokáinak élt. Benne Csekey Vilmos, 
Léva város tiszti főügyészének neje, Laky 
Vilmos Budapest székesfővárosi tanár neje 
és özv. Dr. Dómján Lajosné szerető, jó édes 
anyjukat gyászoljak Temetése május hó 1 én 
ment végbe a kiterjedt rokonság, Léva város 
tisztikara és nagyszámú közönség jelenlété 
ben. Mély gyászba borult családja a követ
kező jelentésben tudatja a jó édes anya el
hunytét. — .Mélyen érzett fájdalommal je
lentjük, hogy jó édesanyánk — nagyanya, 
dédanya, napasszony — Mácsai Lukácsné, 
Gludovics Vilma, Mácsai Lukácsnak, Léva 
rt. város hosszú időn polgármesterének öz
vegye, ma d. e 8 órakor rövid szenvedés 
után, életének 88.-ik évében jobbletre szen- 
derült. Május hó 1-én d. u. 5 órakor fogjuk 
örök nyugvó helyére, a r kath. sirkertbe 
elhelyezni. — Kelt Léván, 1922 április hó 29. 
— Csekey Vilmosné Mácsay Lenke leánya. 
Csekey Aurél, Just Armandné — Csekey 
Magdolna, Csekey Mariska, Csekey Adrienné 
únokái. — Ifj. Csekey Vilmos, Csekey Auré
lja, Csekey Ilonka, Csekey György, Csekey 
István, Just Adrienné, Just Zsuzsanna déd
unokái. -- Laky Vilmosné Mácsai Anna le
ánya. — Laky József, Laky Dóra unokái. — 
Ifj. Laky Józse dédunokái. — Csekey Vilmos, 
Laky Vilmos vejei. — Dr. Dómján Lajosné

Mácsai Vilma leánya. — Dómján Erzsébet, 
Dómján Viola, Dómján Lajos unokái. — 
Csekey Aurélné Baross Ilona, Just-Armand, 
ifj. Laky Józsefué Mosdóssy Ella unokák há
zastársai. — Áldás emlékére.

— A Lévai Dalárda Komáromi 
látogatása. Mint előző számunkban megír
tuk, a Lévai dalárda f. hó 14-én Komá
romban, ősi otthonukban fogja felkeresni 
ottani szeretett daltestvéreit, hogy ott egy 
nagyszabású hangversenyt rendezzen. Miutáu 
a Dalárda a műsor számainak begyakorlá
sával teljesen elkészült, a vezetőség elhatá
rozta, hogy e hó 12-én este 8 órakor a 
Kath. Kör nagytermében fogja a hangver
seny főpróbáját megtartani, melynek műso
rát alábbiakban közöljük. 1) Fartuner: ,Mi 
volt nekem a szerelem . . .* Énekli a 
Dalárda vegyeskara. 2) Kiss József: Jehova, 
előadja dr. Sáilar Kornél. 3) Bartkievitz: 
„Polanaise* Cis moll, zongorán előadja 
Kmoskó Irén. 4) Mendelssohn : a) Részlet a 
39 Matettából, b) Részlet Athaliából, ének
lik Taby Lajosné és Bartos Mária, zongorán 
kiséri Heckmann István. 5) Schumann : 
.Cigányélet* Előadja a Dalárda vegyeskara. 
6) Paché: .Üdvözlet*. Előadja a Dalárda 
vegyeskara. 7) Mendelssohn : Vonósnégyes. 
Előadják: Grimm György, Riszner Károly, 
Fenyvessy Imre és dr. Lakner Zoltán. 8) a) 
Schuberth : A Mindenható, b) Lőwe : Felis
merés, c) Weber ária a „Bűvös Vadász* c) 
operából, d) Lányi: Falu végén: Énekli 
Heckmann István. 9) Wéber : Finálé a 
.Bűvös Vadász" c. operából : Előadja a 
Dalárda vegyeskara. Belépő díj nincs, érdek
lődőket és vendégeket szívesen lát a Dalárda 
vezetősége.

— Eljegyzés. Királyházai dr. Ruffy 
Kálmán székesfővárosi tanácsi fogalmazó, 
tartalékos huszár főhadnagy, dr. Ruffy Pál 
államtitkár, Barsvármegye volt alispánjának 
fia április hó 2-án Budapesten eljegyezte, 
szemereharathi és vihnyei Szombathely Antal 
koltai nagybirtokos és neje viski Váradi 
Katinka leányát Mancit.

— A Lévai Keresztény Munkás 
Egyesület április hó 29-én tartott mulat
ságán előadta Nagy Dénes pályanyertes 
népszínművét, a .Katóka Örmesterné“-t. Ez 
alkalomból a színház termét-teljesen megtöltő 
közönség a legteljesebb rokonszenvét nyil
vánította a szereplők iránt, akik a legjobb 
igyekezettel és szép összetanulással játszot
ták s igy a darab szépségeit teljesen ér
vényre emelték. Konta Zoltán (Makai biró) 
jó megjelenésű biró volt. Kifogástalanul ját
szott. Kónya Ilus játszotta a cimszerepet, 
Katókát Elénk temperamentuma, kellemes 
csengésű hangja itt is szépen érvényesült.

rinthért sokkal külömb öltönyt adliok mo- 
gának, okorja tán egyet I

— Ha pénzem volna nem adnám el, 
hanem a tárczámmal együtt 80 forintot vesz
tettem el, — s ezért adom el ez öltöny 
ruhát, hogy általa károm némileg kárpótol- 
tassék

— Nebohl — sóhajtott fel Simon.
Nézegeti, tapogatja, mig végre ráakad 

kabátom belső zsebére, ahol a pénztárcza 
volt. — Hogy mennyire megörült neki és 
mily sápadt lett hozzá, azt kedves barátom 
Székely mondhatja meg, ki éppen akkor jött 
hozzám látogatóba.

— No Simon ne sokat gondolkozzék I 
— mondám rövid szünet után — ha nem 
akarja megvenni, hagyja itt.

— De khérent, nojsághos fhiathal őr, 
már honyne venném meg, mhi az utolsó ára ?

— Már mint magának Simon, a kit 
rég ismerek 20 forint

— Gemachtl — mondja Simon.
Kifizette a 20 forintot és esküvel is 

meg kellett egymásnak fogadnunk, hogy 
.gazember, aki megbánja*

Vállára csapta az öreg handlé az öl
tönyt s mint a ki valamit fölfedezett, de 
elárulni nem akarja, — oly szemekkel és 
mozdulatokkal hagyta el lakásomat.

Kevés idő múlva hallom az utczán kia
bálni újra : — Handlé I I landlé I

Lenézek az ablakon át. Az öreg még 
akkor is folytonosan hátra nézett s a mint 
észrevette, hogy nézem, igyekezett egy 
keskeny utczába befordulni s eltűnni sze 
mem elől, hogy vissza ne hívjam ha eset
leg megbántam volna az üzletet.

Székely barátom, mikor elbeszéltem 
néki az esetet, ámult-bámult, hogy mily 
furfangosan becsaptam az öreg Simon hand- 
lét azzal a ruhával, melyet én újkorában 
is csak 16 forintért vásároltam és egy egész 
nyár forró napjait és napirenden lévő majá
lisait végig mulattam benne és nem egyszer 
kínáltam meg (persze véletlenül) hűvös árpa
lével s most mégis ily kalandos múlta után 
20 forintért adtam el.

Barátom kaczagott s én azon gondol
koztam, hogy ily gyors meggazdagodásom 
után mi legyen most már a legelső teendőm.

Feleletet erre is kaptam Székely bará
tomtól, ki ékes szavakkal a következőképen 
festette ki a helyzet képét.

— A szegény Simon pénzét remélem 
nem űzeted a magyar államvasutaknak, 
csak nem fogsz haza utazni ?

Elhihetik kedves olvasóim (nem vagyok 
öndicsekvő), hogy barátom szavai annyira 
meghatottak, hogy nem mentem haza a 
bekövetkező ünnepekre szüléimhez, hanem 
a mint az est szétbontotta csillagos fátyolét, 
elmentünk együtt a kitűnő söréről hires 
Muhr vendéglőbe, a hol az ott talált kedves 
czimborák társaságában a 20 forintot elbú
csúztatok az árnyékvilágtól s emlékül még 
a torát is megültük.

♦ *
k

Néhány hétre az itt leirt események 
után búsan fújja ablakom alatt az öreg 
Simon megszokott nótáját s bánatos pillan
tásokat vet föl emeleti szobám felé, miköz
ben ajkáról halkan morzsolja :

— Itt lokhik oz ó ghazember okhi be- 
cshapott s kitinek ültönye egész heti rebac- 
hom elvetthe.

Fráter Lljot.
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Kedves jelenség volt Reindl Erzsiké Zsuzsika, 
szerepében. Jól játszott és szépen énekelt. 
Sokat tapsolt a közönség Fábián Bözskének, 
ki özv. Trombitás Lászlúné szerepét oly hu
moros komolysággal játszotta. Lukács Fe
renc Szekeres lakatos szerepében ügyesen 
mozgott, mint gyűrűs zsidó pedig törülmet- 
szet alak volt. Kovács István kitünően ala
kította a szerelmes Gábor szerepet. Pleva 
József mint őrmester szintén megállta helyét 
s szép énekét is megtapsolták. Kosztolányi 
József (Tornyos) és Florek László (Csorba) 
a két huszár komikus szerepét oly ügyesen 
kiaknázták, hogy harsogó kacagás kisérte 
minden mozdulatukat. Kitűnő figura volt ifj. 
Tóth Nándor is a részeges Pajtás csizmadia 
szerepében. Ép oly pompásan alakította 
Zsiak Mancika Pajtásnét Totzer Manciká 
nak is jól pergett a nyelve Varuyúné, a 
falu szája szerepében Eredeti es jellegzetes 
alakok voltak Doleg Lajos kisbiró, Kabát 
József Babos, rnáji biró, Zsiak Géza a 
korcsmáros, Bálint Gyula ez öreg paraszt, 
ifj Bilik József egy béres és Kronka Sán
dor egy esküdt szerepében. A kisebb sze
repekben ifj. Kalocsai Gyula, Baranya Béla, 
Sztruhár Irénke, Móricz Iius, Baranya Piriké, 
Bilik Mariska, Tóth Lenke, Lehoczky Man
cika, Szarka Gyula, Baranya László, ifj. 
Bucsek Gyula, Mátiffy Béla, Csuvara Gyula, 
Vadkerti Ilonka Varhanyik Mariska és Bé
res Ferenc. A rendezés egyike volt a leg
jobbaknak, bár a hangulaton nagyon rontott 
az, hogy 8 óra helyett 9 órakor kezdették 
az előadást. Az előadás majd éjfélkor ért 
véget, utánna nyomban táncra perdült a 
fiatalság s a legjobb kedvvel reggelig járta.

— Evangélikusok magyar lapja 
A szlovákországi ág h. magyar evangélikus 
lelkészek Losoncon értekezletet tartottak, 
amelyen elhatározták egy magyar nyelvű 
egyházi lapnak a megindítását A két hetenkint 
megjelenő lap cime .Evangélikus Lap* lesz 
és első száma május közepén Léván fog 
megjelenni. Felelős szerkesztőnek Fizily Ödönt 
a theológiai licenciátusát, főszerkesztőnek 
pedig Endreffy Jánost, felsöszeiii lelkészt 
kérte fel az értekezlet. A tanácskozáson 
számos magyar ág. h ev. lelkész 6s egyházfel
ügyelő, köztük Szent-Ivány József nemzet 
gyűlési képviselő is, részt vett.

— Változás az adóhivatalban. 
A pénzügyi kormány Peternák János All. 
adóhivatali ellenőrt föellenöri minőségben 
nyugalomba helyezte s egyúttal Bézy Ferenc 
adófőtisitet föollenőrré nevezte ki a lévai 
áll. adóhivatalhoz.

— tryaezh'r. Szomorúsággal telik 
meg a lelkünk, mikor arról kell hirt adnunk, 
hogy egy jó ismerősünk, földink akit a sors 
tőlünk elvetett, örökre búcsút vett ettől az 
élettől Még néhány héttel ezelőtt körünkben 
láttuk dezseri Boleman Edét; látogatóban 
volt városunkban. S szinte megdöbbenve 
hallottuk a gyászhirt, hogy már nincs, elköl
tözött az élők sorából A szive ölte meg, 
ami most olyan sok embernek okozza hala
iét. A boldogult hült tetemeit május hó 2-án 
délután 4 órakor a kerepesi-út melletti teme
tőben helyezték erők nyugalomra.

— Oisonna hangverseny. Denk és 
Veigl a városi nagyszálló bérlői, kik május 
l ével a vigadó kávéházat és éttermet is 
átvették, ma vasárnap d u 4—6 óra között 
ozsonna hangversenyt rendeznek melyen a 
bratislavai Pinik és u levicei Bartos es Sárai- 
Lakatos zenekara fognak közreműködni. Este 
9 órától kezdve ismét hangversenyez a két 
zenekar. Belépő dij nincsen. E hangverseny 
keretében óhajtják az uj bérlők magukat a 
közönségnek bemutatni.

— Május 1. napját Léván is megün
nepelték a szocialista szervezetek. Bar szó
nokok mit sem vesztettek hevességükből, 
már látni lehetett, hogy az érdeklődés csök
kent. A múlt években még ott látható sok 
résztvevő már csak távolról nézte a felvo
nulást. Szép és derült nap mutatkozott reg
gel, de később felhők közé bujt, amelyből 
eső permetezett. Elsőben is a kommunisták 
vonultak fel a vasúttól úgy 10 óra tájban 
vörös zásszlókkal, amelyeken a szovjet-csil
lag és különböző felirások aranypapirosból 
voltak feirágasztva, többek között: Éljen 
Movjet oroszország: Halál a burzsoára I A 

menetben sok volt a gyerek, falusi rezesban
da haladt a menet élén, mely a főtéren a 
vörös sziliekkel díszített emelvény körül cso
portosult. Itt különböző szónokok mondtak 
heves izgató beszédet, amelyeket most már 
minden lelkesedés nélkül fogadtak. Sokan 
elunták a várakozást, eltávoztak. Ez alatt 11 
órakor bejött a városba rendezett sorokban 
a cseh nemzeti szocialista párt, mely a vá
rosháza előtt foglalt állást várván a kom- 

■ muuisták gyűlésének végét Miután azonban 
ezek még dél, fél egy óra felé is mindig 

. beszéltek, a csehek egyik szónokuk felhívá
sára méltatlankodva a teror ellen vissza- 

; mentek a vasúthoz. Délután a kommunisták 
a ligetben táncmulatságot tartottak, mely 
minden zavaió incidens nélkül folyt le. 

‘ Egyébbként a szép május elseje elég hűvös 
volt s a néha néha előbukkanó nap egyfor- 

; mán szeretettel sütött a kommunistára és a 
'■ polgárra, akik bizony még e napon is sietek 

a mezei munkával.
— Sohotmann a híres bécsi grapho- 

i lngus iskolájából kerülhetett ki Maxiin Benk- 
' har ki mindjobban foglalkoztatja a nyilvános

án, ot az Írásokból tett megáilapitasai révén. 
Hosszú cikkekben méltatják a lapok, — hol 
Bnnkbar eddig bemutatkozott — az emberi 
érzésvilág ezen csodálatos phenoménjét és 
a legbámulatosabb az, hogy a művész szín
padra hozza ezen tudományát s pillanatok 
alatt oly megállapításokat közöl a levéliró 
lénye és mullja lelő! mely semmiféle magya
rázattal nem indokolható. Beukhar ezenkívül 
rendkívüli sok oldaluságával mint előadó 
művész mutatkozik be és teljesen eredeti 
szinte bizar műsorával, — melynél a gon
dolat átvitel körébe tartozó ugyancsak meg 
nem magyarázható mutatványoknak szerepük 
van — lebilincseli közönségét és felejthe
tetlenné teszi szereplését, lienkhar e napok
ban fog ideérkezni es sokan kik birböl 
ismerik izgatottan várják személyes bemu 
tatkozását. (Bkdt.)

— Harangezenteiée. Örvendetes len
dületet nyert sz a hitbuzgalom, hogy a háborús 
célokra elrekviralt harangokat az egyes hitköz
ségek sietnek újakkal pótolni. Mindenesetre 
jellenző ez a népfelfogásra és lelkületére csak 
úgy mint a számtalan tenplonbetörés és 
szoborcsonkitás. Viragvasárnapján Nagykeros- 
kény községben is lélekemelő harangszentelési 
ünaepség folyt le. A dúsan felkoszorúzott új 
harangot 4 lovas szekéren szállították végig 
a községen egyházi körmenetben a templom 
elé, ahol a helybeli plébános, Ernyei Pál 
szívhez szóló beszédben szentelte azt föl, a 
vidékről is nagy számban öszesereglett hivő 
közönség jelenlétében — Azután a fölhúzás 
következett, s örömkömnyek csillogtak a 
szemekben, mig fölért helyére a toronyba. 
Kellemes és szép hangját föltámadáskor 
hallatta először. — Lomjánszky István kisgazda 
ügybuzgaimát dicséri a beszerzés nem kis 
fáradalma, aki hazrol-házra járva szedte össze 
a több mint 13000, koronáuyi összeget, melybe 
a harang került. Isten áldja meg a jószivü 
adakozókat I

— Eljegyzés. Gombos Albert Buda
pestről. eljegyezte Streicher Gaesust Léváról. 
(Minden külön értcsités helyett

— Eljegyzés. Steiner Lenkét Léváról 
oljogyezto Zurovics Jenő Budapestről. (Min
den külön értesítés helyett)

— Katóka Klaőviron. Nagy Dénes 
orsz. hirü népszínműve „ Katóka őrmesterné" 
ma a műkedvelők egyik kedvelt darabja. A 
kisóvári műkedvelő ifjúság f évi április hó 
17 ik napján oly sikerről játszotta le, hogy 
közkívánatra megismételték. A szép számú 
közönség tetszését nyerte meg közvetlen já
tékával Katóka (Pásztor Ágnes) ki teljesen 
beleélte magát szurepébe; a szép magyar 
nótákban pedig bájos hangjával egészen 
magával ragadta a hallgatóságot. Zsuzsika 
(Pólya Ida) és Füzes őrmester (Pólya And 
rás) jólkészültségükről tettek tanúbizonyságot. 
Makai biró uram (Pásztor Sándor) mesteri 
volt, az ö erely.es magatartása, komoly tu
dása, nagy tetszést aratott. Pajtás (Lontai 
János) Pantolfi (Qálnoki Árpád! oly jól ala
kították szerepüket, hogy megjelenésükkel 
nagy kacajt váltottak ki a közönség részéről. 
Pajtásáé (Kiss Jolán) elég ügyes volt a 
hitvesi szeretet alakításában; Tornyos (Ma

gyar Gyula) Virág (Magyar Ernő) sokszor 
megnevettették a közönséget oly jól adták 
szerepüket; jók voltak a többi közhuszárok 
is Csorba (Varga Gézái Pólya Ferenc és 
Kiss Gyula. Általános derültségre hangolták a 
a közönséget a cigány szereplők B alázs Béla 
és Róna Ernő. Elsőrendű alakitást mutattak 
be a káplár (Pásztor Károly) Varnyúné 
(Dáluokt Jolán) Borcsa (Balázs Irma) Trom 
bitásuó (Tóth Mária) részéről Jók voltak, a 
korcsmáros (Dálnoki Gyula) a máji biró 
(Szilvás József) Szekores Antal (Pólya János) 
uz arató gazda (id. Varga Géza) a béres 
(Magyar István) Mihály bácsi (id. Pólya 
Feraucz) és a kisbiró (Szilvás Béla); a nők 
közül pedig (Dudás Eszter) (Németh Julianna) 
mint menyecskék szépen festettek ; szóval 
mindnyájan dicséretet érdemelnek. — Az 
erkölcsi siker mellett az anyagi sem maradt 
hátra.

— Három uópgyűlés Hontvár- 
megyében a rér,i vármegyék eltör
lése ellen. Korponán maga a néppárt 
vezére Hlinka András képviselő beszélt 
mindenkit, még ellenségeit is meggyőző 
módon. Jelen voltak kezdve egész Ipoly
ságtól Korponáig az összes slovák sőt még 
magyar községek is vallásra való tekintet 
nélkül. Itt délvidéken nem volt ilyen impo
záns, sikerült népgyüles, mint Korponán. A 
jelen levők száma 7—8 ezerre tehető. Sel
mecbányán Kovalik szenátor és Viabec kép
viselőpár ezerre menő hallgatóság előtt 
fejtették ki az uj vármegyei beosztás gazda
sági hátrányait s különösen a városok eltör 
léséről szóló törvény életbeléptetésének 
káros következményeit. A közönség elragad
tatva a hálától köszönte meg a képviselők
nek, hogy városuk érdekében szót emelnek, 
s még a munkásság is lelkesen megéljenezte 
az autonomista párt önzetlen képviselőit. A 
szomszéd Balban Buday kanonok képviselő 
és Durcansky szenátor ismertette zamatos 
trencsém szlovák kiejtéssel a Hlinka párt 
programmját és az uj vármegyei beosztás 
geografiaiiag is lehetetlen voltát. Az ötezer 
főre menő ünnepélyes hallgatóság kivétel 
nélkül éljenzett. A szlovákok ezen öntudatos 
egységes fellépésén felbátorodva — amut 
értesülünk a magyar lakósság Ipolyságon 
hatalmas népgyűlésen készül tüntetni a mai 
vármegyék, az alkotmány ezen eminens bás
tyái mellett, valamint az eddigi vármegyei 
székhely Ipolyságon való meghagyása mellett. 
Úgy látszik, hogy a mai vármegyei rendszer 
fenntartásáért való küzdelem nem marad 
lokalizálva csupán Hontvármegyére hanem 
egasz Szlovenszko megmozdul annak az 
érdekében.

Gyászköszönet nyilvánítás.
Fogadják mindazon jö barátok ismerő

sök és bo dogult férjem tisztviselő társai, 
kik drága halottunk temetésén részvétükkel 
kimondhatatlan fájdalmamat enyhíteni igye
keztek, fogadják ez utón is szivböl jövő 
hálás köszönetemet.

örv. Baker Árpádné és családja.

Gyászköszönnt nyllvíntás.
Mindazon jó barátnak és ismerősnek 

kik felejthetetlen férjem elhunytával fájdal
mamat részvétükkel enyhítették, fogadják 
ez utón hálás köszönetemet.

özv Sztranyóvszky Józsefné

Az anyakönyvi hivatal bejegyzésé.
192?. évi április hó 3ü-tól — május hó 7,-ig

Születés.
Daru József Styevko Ilona fiú József — Ka- 

meniczky Anna fin József. — Szabó József Zso- 
vány Julianna leány Erzsébet. — Régi János 
Chrenko Rozália fiú Rudolf. — Mészáros Dezsó 
Mészáros Mária fiú István — Godál Anna leány 
Mária. — Eördög Lajos Molnár Julianna fiú Lajos 
Árpád

Hazaaaig
Jancsovics Béla Tóth Eszter r. kath. ref. — 

Baly András Chlebó Mária r. kath.

Halálazáa.
Özv Mácsai Lukácsné Gludovits Vilma 88 

éves aggkori-kimerülés — Sztranyóvszky József 47 
éves szivszélhüdés. — Jakab Jónás 71 éves 
öngyilkosságból felakasztás.

erely.es
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Lavice város polgármesterétől.
2031/1922. szám.

Hirdetmény.
Tudomásvétel és miheztartás végett 1 

közlöm a város kőzöuségével, hogy a városi 
tiszti orvos az ez idei védhimlö oltásokat a 
következő sorrendben fogja megtartani :

1. ) Az újszülöttek oltását 1922. évi má
jus hó 11.-én, azaz csütörtökön d. u- 2 
órakor.

2. ) A 11 évesek újra oltását 1922 évi 
május hó 12-én, azaz pénteken d. u. 2 
órakor.

3. ) A himlöoltási revisiot és az utóol
tásokat május hó 18 és 19 én délután 2 
órakor,

A védhimlö oltás a városháza nagyter
mében fog eszközöltetni.

Felhívom az érdekelteket, hogy ezen 
kötelezettségnek eleget tegyenek annál is 
inkább, mert ellenkező esotben a mulasztó
kat a törvény rendelkezései szerint fogom 
felelősségre vonni.

Levice, 1922. évi május hó 2.
Dr. Zosták s. k.

polgármester.

APRÓ HIRDETÉSEK.
Az első ó-lévai tisztességes hegy 
őrt keres, azonnali belépésre. Bővebbet a 
hegybírónál. László utca 14 sz. 674

Szőnyeg és bútor Szepesi u. 12.
665

és *£Ony6a kerestetik ; 
"""fal SóU Umi ügynökök dijaztatnak.

Cim a kiadóba. 682

Kaptafa és sámfa
Léván, Piarista rendház udvarán. 667

ŰefAnüVá Vh e megnyílt. Számos látó1 vijiiajiaíiaö gatiíst kl.r mészáros
i LAJOS csónak tulajdonos, Lévén. <81
i

Bútorozott szoba
I adó : Mártonffy utca 24. 679
I

Kávémérési berendezés 
márványasztalok, székek és egy márvány pult 
jó állapotban olcsón eladó. Bővebbet B a t’a 
cipöözletében. 678

Vflprr -fi 11 sz“c’ tanoncnak azonnal fel- XU&y JXU. vétetik SEIF SAMU, szűcs- 
mosler Lóvá, Báti utca 20. 679

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

.T AVl 1forgalmas helyen fekvő — “AiAX ö V U, 50 éve fennálló vendéglő 
Léván, korlátlan italmérési joggal, kitűnő 
fekvésű, nagy kiterjedő:-ü telekkel, amely 
nyári vendéglői kerlhelyiségnek kiválóan al
kalmas, bérbeadó, esetleg eladó. írásbeli 
ajánlatok a tulajdonoshoz küldendők. Cim a 
kiadóhivatalban 353

T5a 1 A w fA 1» korai: Kel, karfiol, kala- — UiAftllbíbA, rábé, paprika, paradicsom, 
zeller stb. Virág palánták: Margit szegfű, 
verbéna, viola, őszi rózsa stb. garantált faj
tiszta I Kapható : FARKAS GYÖRGY mű
kertésznél. G40

T?'| h<3 í« mész és cement kapható 
mIwv! wAAUs U,, Lerakat és eladási holy 

046 KOHN ARNOLD. Szepcsy u. 14.

l
i
Olcsó Uj Czipőárak
SCHÁFFER SÁNDOR czipőáruházában. Szán 
dalok és gyermek fehérvászon ezipők 30 
Ke -töl feljebb. 621

Törött 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. 
049 (Xje-va-tlcli-iele Ixáz).

üzlet áthelyezés!
A nagyérdemű közönség 
szives tudomására adom, 
hogy a Kassai bútor
gyár lerakatát — 

Városházköz 3. szám alá 
— Winter mészárszéke mellett, 
Hendler-féle ház) helyezem át.

Kiváló tisztelettel

Adler József.
680

a. é a a A a vw . a X X azonnal eladó JblUtáZáS Ellátt egy Baunibach- 
féle kereszthúros. páncélszerkezetü rövid 
zongora Ké 8C0O — Egy fényképező gép 
150 kor. ért. Egy fehér ágy réz dísszel, éjjeli 
szekrénnyel, rugany betéttel 450 kor -ért. — 
HABER ALADÁRNÁL, LEKÉR Barsm. 676

Hagy bérház utcában Megvétel
nél 5 szobás modern lakás s gyümölcsöskert 
azonnal felszabadul — Eiadó palával fedett 
sertésól s agy nagy szekrény. Bővebbet: 
Dr. KOLPASZKYNÉNÁL, Léva, Teleky uica 
16. szám. t»72
TT.mímwa. 60 éves állami mozdony- JXLSLg^nyOS vezető, kores egy kisebb 
szobát, esetleg családi csatlakozást, ki a ház 
körül is felügyel- — SZABADOS JÁNOS, 
LUCENEC Apatová. 657

Ház eladóDobó ulca 8-szám alato

Slovenská banka flókjaLevice
(Ezelőtt Hospodárska banka) 
Főintézet: tíratislava.

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

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 teltételek mellett. — Dollárokat vált 

be legmagasabb árfolyam mellett. — Közvetlen összeköttetés Amerikával.

Eelvilágositást ad minden pénzbeli ügyben.
„Becsületszó44 gosabbau Írni, Gon
dolat olvasó nem vagyok. 662

11

BÜtOP °'c,<^n eladó- Szepesy utca 12.

75! Egy jókarban levő alig hasz
líLUlUU nált kitűnő hangú Lauberger 

és Glass-féle pianino ládával együtt elköltö
zés miatt 8500 K ért azonnal eladó. Meg
tekinthető PESCHAUT erdömesternél Zarno- 
vicán. 668

F

Árjegyzék = 
KUGLERTÖL Báti utca 8. sz.
Kávé

CÍmVhIawi e8Y al'8 használt Ha- vlXH Dalom, bits-féle pedalos cim
balom eladó. Cim a kiadóhivatalban. 664

a J Á egy teljesen jókarban levő 5 ló- 
XllSLCLO erős BENZIN MOTOR egy 4 sz. 
cséplő szekrénnyel eladó Rendvén SZKLA- 
DANYI VILMOSNÁL. 666

nyaraló berendezés: szalón, 
JCdegaUS ebédlő, hálószoba és konyha 
berendezés elköltözés miatt azonnal eladó. 
Ugyanott benzinmotor, gazdasági gépek, két 
stráfkocsi is eladó. SZEGVÁRY PÁL l elsö- 
aaember. 661

I

I

»>

zöld — 1 kg. 30 K.
„ Ia- 1

Cuba — 1
nemespaprika 1 dg. 40 t.

1 kg. 8 kor.

»

32 „
46 ,,

Kávé pörkölt —
Caoao hollandi
Mogyoró — —
Csők, cukorka
Likőrök, rumok legolcsóbb árban.

1
1
1

10

kg. 3ö K.
42
24

>>

»»ff

dg. 3-60 f.Édes
Japán rizsa —
Savanyuviz 1 üveg 1 kot., állandó füszervevöimnek 1 üveg 90 iill.
Ha a tenti cikkekben időközben áresés állna be, a mindenkori 

legolcsóbb napi árban számítom meg azokat

6 Tisztelettel
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.«cz. 102. §-a érteimében ezennel közhírré teszi, 
hogy a levicei járásbíróságnak 1922. évi 170 szánni 
végzésé következtében Dr Laufer Arthúr ügyvéd 
által képviselt Fischer Eugén javára 1150 K s 
jár. erejéig 1922. évi február hó 8-an foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
5400 K-ra becsült következő ingóságok u. in.: pénz
szekrény és bútorok nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a lévai jára-birósag 1922-ik 
évi V. 170 szánni végzése folytán 1150 K. tőke
követelés, ennek 1921 évi október hó 15 napjá
tól járó 6 °/0 kamatai, */, °/0 váltódij és eddig ösz- 
szesen 683 K 21 fillérben biróilag már megálla
pított költségek erejéig Léván végrehajtást szen
vedett lakásán leendő megtartására 1922. évi május 
hó 17 Ik 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 a07. 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 felülfoglaltattak és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX t-c. 120 §.a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik

Kelt Nová-Bana, 1922 év április hó 27 napján.
Tóth Arthur

659 bir. végrehajtó

— Tanuló NYITRAI és TÁRSA 
könyvkereskedésében felvétetik.

Ha tartós és jó bútort 
akar vásárolni, forduljon biza
lommal a 40 év óta fennálló 

STE1NER JÓZSEF 
bútorkereskedő céghez 

ahol elsőrendű ebédlő, háló és 
konyhaberendezések kaphatók 
valamint a legfinomabb kárpitos 
munkák is készülnek. — —

Tisztelettel
STEINER JÓZSEF 

bútorkereskedő és kárpitos 

LEVICE, Boros-féle ház.

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

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

Dusán felszerelt raktárunkban legjobb minőségben, 
jutányos árak mellett kapható:

Benzin.
Gépolaj, Hongerolaj, Gépzsír, Tömítési anyagok, Gépszijak.

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

Gereblyék, Kaszálók, Aratógépek.

Cement.
Kátrány, Carbolin, Kátránypapir.

Vasáruk.
Rúd vas, Épület — Bútorvasalások, Bádog, Szerszámáruk, 
Keritésfonatok, Tüskéshuzal, Kapák. Ásók, Aczéláruk stb.

Pontos és gyors kiszolgálás!
12

ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém Le vice 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.

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

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

kiváló tisztelettel BELLA VEGYTISZTÍTÓ és GÖZMOSÓ.
LEVICE, Kálvin tér 4.

A legszebb és legtartósabb 

Fénykép nagyítások 
fekete, barna, vagy színes kivitelben 

jótá.ll&8 mellett 

ifj. 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 

628 IS poroz alatt készülnek I

Elemi alaptőke 220 millió márkán felül
—...... 1868. évben alapítva. .. .

Frankfurti ált biztosító részv.-társ
Szlovenszkói fiók igazgatósága Bratislava.

Kar télén kívül!!!

Veszek aranyat &e 
ezüstöt a leg

magasabb napi árban. Nagy választék 
órákban és ékszerekben. -:- 

Óra ÉS ékszer javítások elfogadhatnak.

KOHN JENŐ
órás és ékszerész LEVICE Szepcssv utca 3-

Biztosít tűz-, jég-, baleset-, szavatosság és 
ember életére a legelőnyösebb feltételek mellett. 
Lényeges megtakarítás minden biztosításnál.

Gazdaközönségnek nagy előnyök biztosíttatnak.

LEVICEI FÖÜGYNÖKSÉ3
SZENES, Báti utca 9. az.
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Közgyűlési meghívó.
A Barsmegyei Gazdasági Egyesüld Áruosztálya R. T. részvényesei 

az 1922. évi május hó 21-én d. e. 11 órakor Léván, 
a Barsmegyei Népbank tanácstermében tartandó 

negyedik évi rendes közgyűlésre 
tisztelettel meghivatnak.

ŰHEESaDJÖERíCílI:

TÁRGYSOROZAT:
1.,. Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére vonatkozó intézkedés.
2. ) Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése, az évi zárszámadás és a mérleg megállapítása fel 

mentvény megadása.
3. ) Felügyelőbizottság választása.
4) Alapszabályszerü indítványok. 
Levice, 1922. május hó 4. én.

AZ IGAZGATÓSÁG
ű/űpszűfta/yoÁ: 9. § a értelmében : ,A szavazati jog gyakorlásához szükséges, hogy a részvénye, a társulat részvényköny- 

vébe mint ilyen bevezetve legyen és hogy részvényeit a közgyűlést 24 órával megelőzőleg a társulat pénztárába letegye. *

VAGYON Mérlegszámla 1921. december 31. TEHER

Pénztár számla — — — 18298 68 Részvénytőke számla — — 400000
Barsmegyei Népbank — — 13596 08 Adótartalék számla — — 7737 78
Árúraktár — — — — 243943 57 Átmeneti számla — — — 81841 26
Értékpapír számla — — 28905 39 Váltó számla — — — 100000 _
Berendezés számla — — 13372 40 Hitelezők — — — — 391376 31
Adósok — — — — — 519049 19
Ingatlan — — — — — 115000 —
Magyar korona — — — 8000 —
Veszteség 1920. — — — 10022 10
Veszteség 1921. — — — 10767 94

980955 35 980955 35

ll 1

AZ IGAZGATÓSÁG:
Weisz Benő s. k. 

igazgató.

Dr Balog Sándor s. k.
Franki Ede s. k.

Dombay Vilmos s. k. 
ig elnök.

Báró Malcomes Béla s. k. Engel Gyula s. k. 
Kosztolányi István s. k. Dr. Mauthner /ózsef s. k.

Krajtsik Jenő s. k. 
ig. alelnök

Lócsay János s. k. 
Fetchtinger Sándor s. k.

Lócsay lános s. k.
Megvizsgáltuk ée hely esnek találtuk; ;

a FF2LÜGYELÖBIZOTTSÁG :
Tonhaiser Mihály s. k.

f. b elnök.

Szilvás István s. k. Schlésinger Leó s. k. Dr. Simek István s. k.
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Dohányzók figyelmébe!!!
Egészséges dohányzás csakis a 

PATRNIA féle szabadalmazott alulról 
fölfelé égő brujer pipából van, 
amely bagót egyáltalán nem gyűjt, 
tűz kihullás teljesen kizárva, égő 
állapotban zsebbe tehető, ezen új
donság 8 nap múlva megérkezik, 
legolcsóbb áron beszerezhető :

Dobrovitzky János 
dohány- és dohányzó téliénél reresíednsebeo

Levioe, Bástya utoa 2. «

KINŐ = APOLLÓ = MOZGÓ.
Május 7-én csak egy előadás 7—9-ig

A f e h é r p á V a dráma 5 felv.

Május hó 14.-én

A hetedik nagyhatalom
szenzációs dráma.
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MEGHÍVÓ

A Bátvidéki Hitelintézet R. T.
1922. évi május hó 21.-én d. u. 3 órakor
az intézet székházának helyiségében

XV. évi rendes közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket meghívja

az IGAZGATÓSÁG.

Vagyon.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési jegyző választása és a jegyzőkönyv hitelesítésére 

két tagnak kiküldése. ... , . .
o A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai, a fel 

' ügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása; a nyere
ség felosztása és a felmentvény iránti határozat hozatal.

3 Igazgatóság, felügyelő bizottság és választmányi tagok választása.
4. Az alapszabályok 61, 63, 67, 69, 74, 76, 79 §§. megváltoztatása.
5. Indítványok az alapszabályok 55. §-a értelmében.

Bátovce, 1922. május 1.-én.
MEGJEGYZÉS. Az alapszabályok 5. §-a értelmében mindazon részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak, felkéretnek, hogy a nevükre két a még le nem járt szelvényeikkel együtt legkésőbb a gyűlés megkezdéséigiáké az intézetnél, akár a Lévai Takarékbank r. t. pénztáránál letéteményezzék, melyről 

letéti Jegyet nyernek.

Mérleg-számla 1921. december 31. Teher.

Pénztár — — — — — —
Azonnal esedékes követelések
a) Belföldi pénzint.-nél — —

Váltók — — — — — —
Értékpapírok:

a) Belföldiek
1. Bankhivatalnál elzálogosithatók
2) Egyéb értékpapírok — —

b) Külföldiek — — — — .
c) Esedékes szelvények — — '

Magyar hadikölcsön — — —
Adósok :

a) Lombard kölcsön számlán — ;
b) Egyéb adósok — — —
c) Bpesti pénzintézeteknél —

Jelzálog kölcsönök — — —
Intézeti ház — — — — —
Leltár — — — — — — 
Átmenő tételek — — — —
Előleg — — — — — —
Letéti értékpapírok — — —

51083
! 110000

18301

33819 
274496

444300
800 —

2740 —
14460 80
60000 — 522300

44242 20
103156 76
85242 04 232641

1482572
r

7738
16729
2333 

213130

33 Részvény alaptőke — — — 100000 —
Tartalék alap — — — — 43000 —
Takarékbetétek — — — — 1099641 86
Hitelezők — — — — — 11535 —
Ki nem fizetett osztalékok — — 2196 —
Átmenő kamatok — — — — 3143 32
Hátralékos adó — — — — i 1379 39
Óvadékok — — — — — j 213130 50

Nyeremény:
Áthozat a múlt évről — — — 1744 99
Az 1921. évben — — — — 6800 94 8545 93

—
—
60
16
13
50 \

52 1482572 52
II 1

BOTTKA JÓZSEF
Bátovce, 1921. december 31.

BRESZTYENSZKY ALAJOS s. k.elnök. könyvelő.
Dr. JÁN SCHWARCZvl. komisár

ING. CSORBA s. k.

CSANAKY JÓZSEFflgyv. lg.
FUCHS JÁNOS s. k.

KISZELY JÁNOS s. k. ADAM0V1TS SÁMUEL s. k. ZLESZIK MÁRTON s. k.

SCHULTZ MIKSA s. k. HORN ÁRMIN s. k.
Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság :

TILL JÁNOS s k. TÓTH KORNÉL s. k DÉNES BÉLA FITYERKA PÁL s k. FABRICIUS DEZSŐ s. k
elnök.

6 Hp gőzcséplő 
garnitúra, magánjáró, 
2 éve volt hideg nyomás alatt, 
6 légkör nyomás engedélyezve, 
elevátor, körfűrész, az összes 
szíjazat, teljesen kijavítva, egy évi 
jótállással, más vállalat miatt, 

e 1 a. d. ó.
A gép MARSCHAL gyártmány. 

Érdeklődni lehet:
Mészáros Ferencz gépész, Nagysáró.
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KERN TESTVEREK 
fűszer-, gyarmatim- és vasnagykereskedésében 

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

NÉMETH 

szobafestő és n 
LEVICE (LÉVA)

TESTV.

a&zoló mesterek
Ríkóczy u. 20- sz.

Levelezőlep hiváara 
modern mintáinkkal 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 
legegyszerűbb és 

legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett.

5 i

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

Virág-, ktozxykt-alcerti— és mezőgazdasági magvak. 
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak 1 — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaedények ős az összes modern háztartási cikkek.

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

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

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

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, 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!

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal.

■


