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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 

Egy évre — — 50 K. — 
Hat hóra — — 25 K. — L 
Három hóra — 18 K — f.

Egyes számok ára 1 korona. BARS
közművelődési és társadalmi

HIRDETÉSEK
C.' centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

HETILAP.
A Mikitek a mrksaztSséghaz kQldmdtt. 

Kéziratok viaaaa nem adatnak
FELELŐS SZERKESZTŐ : Df. KKHSIK JÁNOS

Építkezések.
Panaszok helyett egyszer már 

lássuk, hogy voltaképen hogyan is 
vagyunk a házak építésével. Van-e 
valami társadalmi, állami akció, 
amelybe a lakáshiánnyal küzködök 
beilleszkednének, hogy könnyebben 
felépíthetnék házaikat ?

Városunkban is megmozdultak 
az érdekeltek és több ízben össze
jöttek tanácskozásra s amint tudjuk, 
már a telkek ügyében is tettek lé
péseket. De ha a jő szándék mellett 
a telek is meglesz, hátra van még 
a legfontosabb: az építkezés, ami
hez pedig most pénz, pénz és pénz 
kell.

Az állam által is támogatott és 
ellenőrzött „Drzstvo Domov" négy 
féle típusú házakat épit. A házak 
téglából lesznek és fürdőszobával 
villanyvilágítással berendezve. Az 
első típus: ház 3 szobával s bele
kerül 146,000 Ke. Havi házbér 183 
K. A második típus: kettősház á 
3 szobával. A kettösház felének 
építési költsége 131,000 K. egy havi 
házbér 166 K. A harmadik típus: 
kettősház á 2 szobával. A kettős
ház telének építkezési költsége 
111776 K, havi házbér 150 K. Ne
gyedik típus: ház 2 szobával, bele
kerül 121,319 K. Havi házbér 156 K

Azt hisszük, hogyha 50 házat 
építenének városunkban, minde
gyikre akadna bérlő, aki a kívánt 
házbért készségesen megfizetné, sőt 
még rá is duplázna csak legyen 
egészséges jó lakása.

De hát miért nem válik valóra 
ilyen kedvező feltételek mellett a 
ház építési akció? Végeredményé
ben ez ismét csak a pénz kérdése 
Az államnak nincs annyi pénze, 
hogy itt eleget tehessen, hogy ezen 
a téren hozzon csak áldozatot. Hátra 
volna a közönség! Annak pedig a 
házépítés rosszul jövedelmező üzlet 
még, amibe nem érdemes pénzt 
ölni.

Az a kereskedő, iparos, vagy 
pénzzel rendelkező ember most 10 
százalékra kiadhatja a pénzét köl
csönbe. A ház milyen jövedelmet 
hoz ? Még 2 százalékot se. És a sok 
baj, kellemetlenség, renoválás stb.

Ki fog tehát építkezni ? Az, 
akinek feltétlenül van szüksége la
kásra, akinek van egy kis pénzecs
kéje s mondjuk állami támogatással 
nekilát a nagy vállalkozásnak. Kap 
amortizációs kölcsönt jó feltételek 
mellett s meglesz neki minden ked
vezménye, amit csak kilátásba he

Magjaién 
vasárnap reggel.

lyeznek. Mondjuk felépiti a harma
dik típusú házat két szobával, ami 
belekerül 111,776 koronájába Van 
annak a vállalkozó polgártársunknak 
20,000 koronája, de szüksége van 
még 90,000 koronára. 20 éves 
amortizációra felveszi évi 5000 ko
ronára. Ki tudja, hogy 10 év múlva 
milyenek lesznek a gazdasági vi
szonyok s ő akkor még 10 éven 
keresztül tartozik fizetni évi 5000 
koronát vagy is 50,000 koronát. 
Olyan házat pedig akkor vehetne 
már 30 ezer koronáért s neki már 
benne van 70 ezerbe és még kell 
reá fizetni 50,000 koronát. Bizony 
megfontolandó dolog ez s nem cso
dálkozunk, ha valaki papirost és 
ceruzát vesz és számolni kezd, az 
nehezen fog az építkezésnek. Bele
kerültünk abba a folyamatba, ami
kor minden olcsóbb lesz s mindenki 
vár s azt hiszi, hogy később még 
olcsóbb lesz. Várunk várunk s a 
munkás kéz nem dolgozhatik, az 
építkezések csak nem kezdődnek 
meg. Milyen erő volna képes meg
mozdítani ezt a stagnálást ezt a 
lehetetlen állapotot ?

A világ-eseményekből.
Az angorai és moszkvai kormány szer

ződést kötöttek, amelynek alapján a szovjet
kormány a feketetengeri flotta felét a kema- 
listák rendelkezésére bocsátja.

Csieserin kijelenti, hogy a tilalmat — 
mely szerint Oroszországgal külön szerződés 
szeptember 15 éig nem köthető — burkolt 
blokádnak tekinti az orosz kormány, melyet 
az orosz képviselők semmiesetre sem fogad
hatnak el.

I.loyd George, Washington Ewans, Bar- 
thou, Ishii, Schanzer és Jaspar, az öt nagy
hatalom képviselői elhatározták, hogy a 
Génuában képviselt összes hatalmak kiküldik 
képviselőiket Hágába; kivannak véve a né
metek, mert orosz kérdésről van szó. A 
delegátusok junius 15-én fognak összeülni 
és a bizottságnak szeptember 15-éig be kell 
terjesztenie jelentését. Oroszországgal külön 
szerződést sem szabad senkinek sem kötni. 
Az Egyesült Államokat is meg kell hívni, 
hogy szintén küldjék ki képviselőjüket Há
gába. Ha az oroszok ezeket az indítványokat 
elfogadják, úgy még egy teljes ülés lesz, 
melyen beterjesztik a gazdasági bizottság 
munkáinak eredményéről szóló jelentést. 
Ezzel a genuai konferencia progratnmja ki 
lesz meritve, ami valószínűleg csütörtökön 
vagy pénteken fog bekövetkezni.

A genuai konferencia végleges konkrét 
eredményeiként a következőket lehot meg
állapítani :

* blrditliskst, illlltialiiakit a a raklamkaldkal 
kiadóhivatalba klr|ük utasítani.

4 LAP KIADÓJA: MYITHAI és TÁHSA.

Az orosz kérdés megállapodása lénye 
gében nem sikerült, ezzel szemben áll azon- 

' bán az a tény, hogy Szovjetoroszország az 
j európai politikai tényezője marad. Politikai 
> körökben azonban az a meggyőződés uralkodik 
: hogy hiba volna, ha a konferencia következ- 
• ményeit túl pesszimisztikusan tekintenék. A 
! béko eszméje és az általános béke utáni 
' vágy Európában megerősödött és a konfe

rencia kiengesztelő bevégződése azt mutatja, 
; hogy ennek a kívánságnak Génuában eleget 
j tettek.

Az „Ubserver" közöl cikket mely sze
rint az entente mint a megállás, munkahiány 
s gazdasági nyomor külső kifejezése tovább 
semmiképen sem maradhat meg.

Amióta az Egyesült Államok vonakod
nak résztvenni a hágai konferencián, az 
olasz—angol körökben nagy zavar uralkodik. 
Az oroszok a konferenciának Hágában való 
megtartása ellen tovább folytatják ellenzéki 
magatartásukat és vonakodnak máshová el
menni, mint Stockholm vagy Becsbe.

Jolié, aki Genuából Moszkvába érkezett, 
most a következőkép nyilatkozott:

Azt a benyomást nyertük, hogy az en- 
tenten összeomlása befejezett tény. Ugyan
csak félre nem ismerhető Európa államainak 
elégedetlenségo u versaillesi békével szem
ben. A kisentente mindinkább Oroszország 
felé fordul. Ebben rejlik a genuai konferencia 
egyik legszobb eredménye. Napról-napra bi
zonyosabb lett, hogy az entente-nak nincs 
már talaj a lába alatt s hogy az egyes 
entente-államok közötti összeköttetés igen 
mesterkélt.

Poincaré fogadta Gerard volt berlini 
amerikai követet, aki kijelentette, hogy 
Amerika a külföldiek oroszországi magántu
lajdona kérdésében sohasem fog engedni.

Politikai körökben úgy hírlik, hogy az 
uj nemzetgyűlés összeülése után a Tisza-féle 
házszabályok fognak életbe lépni s ezek 
segítségével a költségvetési provizórium 
gyors megszavazása biztosítottnak látszik.

Az Egyesült Államok kormánya elutasí
totta azt a meghívást, amit Génuában ösz- 
szegyült hatalmak intéztek hozzá, hogy ve
gyen részt a hágai uj konferencián.

London politikai köreiben Uoyd-George- 
ot, úgy tekintik mint aki a tömegek vágyát 
és kívánságait képviselte Génuában. A ,Daily 
Telegraph* hangsúlyozza, hogy Lloyd George 
elérte célját: a közeledést létrehozta az 
elválasztott államok között. A többit Hágában 
fogja folytatni.

Az éhezőktől behurcult kolerajárvány 
nagy mértékben dühöng Ukrániában. Január 
elsejétől április 1-éig 1175 koleraeset for
dult elő.

Mérvadó körök megorősitik, hogy az 
Egyesült Államok minden politikai jellegű 
európai konferenciától távol fognak maradni. 
A hágai tanácskozásokra vonatkozó szándé
kokra nézve azouban úgy látszik, hogy itt 
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bizonyos félreértés forog fenn úgy, hogy a 
legjobb kilátás van, hogy az Egyesült álla
mok a meghívást elfogadják abban az eset
ben, ha a hágai gyűlés kizárólag szakértők
ből fog állani.

Lord Grey Sir Róbert Hudson hoz in
tézett levelében kifejti, hogy a genuai kon
ferencia példa arra, hogy mikép nem kell 
valamit csinálni. Európa ujrafelépitése és az 
általános béke sürgős célok. Nagy szeren
csétlenség, hogy az újonnan alkalmazott 
módszer olyan volt, hogy kezdettől fogva 
sikertelenséget lehetett várni A kivánt cél 
elérésére mindenek előtt a Franciaországgal 
való egyetértés és az Egyesült Államok köz
reműködése szükséges. Franciaországgal való 
egyetértés és az Egyesült Államok jóakarata 
alapfeltételei a gazdasági és pénzügyi újra- 
felépitésének és a békének, melynek az 
összes nemzetek részesei lehetnének Mind 
két alapvető feltételt azonban figyelmenkivül 
hagyták, miért is a genuai konferencia nem
zetközi szerencsejáték színvonalára sülyedt 
és annak lefolyását minden oldalról növekvő 
aggodalommal figyelték.

A lévai dalárda Komáromban.
Hetek óta készültünk dalárdánk komá

romi vendégszereplésére, ameiy viszonzása 
akart lenni a komáromi dalegyesület téli 
látogatásának, a mely oly fényes sikert szer
zett a testvéregyesületnek a mely nekünk 
leviceieknek mindig felejthetetlen kedves 
emlékünk lesz. Az utolsó próba, azonban 
eloszlatta minden aggodalmunkat, mert meg
győződést szereztünk arról, hogy dalárdánk 
kiállja a legszigorúbb kritikát is s hogy annak 
vezetése a ‘legjobb kezekben van. Műsora 
pedig, amelyet magával visz, a legnagyobb 
igényeket is kielégítheti.

Reggel félnyole órakor a párkánynánai 
vonalon indultak el, mert a surányi össze
köttetés kényelmetlen volt. A kirándulásban 
részt vettek: Taby Lajosné, Bartos Mariska, 
Reindl Janka, Randik Aranka, Kácser Vilma, 
Belopotoezky Manci, Bartos Gizi, Farkas 
Olga, Kónya Ilus, Drlicska Irma, Bartos 
Mimi, Belopotoezky Sári, Guba Irma, Bartos 
Juliska, Krajcsi Etelka, Mátéffy Elza, Brauner 
Olga, Taby Lajos, Letocha István, Rónay 
János, dr. Sáliár Kornél, Drlicska Rezső, 
Guba János, Bartos Béla, Molnár János, 
Lutovszky Károly, Valásik József, Veszély 
János, Bakos Lajos az énnekkar tagjai 
Heckmann István karnagy vezetésével ; — 
Grimm György, Riszner Károly, Fenyvesi 
Istvánná, Reindl Mici, Randik Anni, Bakos 
Lajosné, Bakos Mariska és Ili, Brauner 
Manci, Kmoskó Erzsiké, Tóth Annus, Tóth 
Magda, dr. Bolemann János, Csernák Izidor, 
Bézy Ferenc, Grimm I. és Schubert Tódor.

Szép és kellemes idő volt egész nap, 
ami a komáromi fogadtatást annál, szebbé, 
szinte ünnepiessé tette. A komáromi dal
egyesület a házi gazda szeretetre méltósá
gával, igazi magyaros vendégszeretettel 
fogadta dalárdánkat. A fogadtatásnál ott 
láttuk Komárom városa közönségének szine 
javát, mely hazafias lelkesedéssel segédke
zett a rendezésnél, ez által is biztositván 
a sikert.

A Komáromba mieinket délben hozó 
vonatot az állomáson dr. Kamrás József 
elnök vezetésével a komáromi dalegyesület 
vezetősége és működő kara fogadta Itt 
Fülöp Zsigmond ügyvezető elnök szivélyes 
istenhozottal üdvözölte a leviceieket, a magyar 
dal és zene szívesen látott művelőit, kik 
alkalmat adtak a testvéregyesületnek igaz 
vonzalmuk dokumentálására. A keresetlen, 
szives szavakat lelkes éljenzés követte, mire 
fogatokon hosszú sorban a városba vonultak.

Délben a vendéglátó komáromi dalegye
sület száz teritékes bankettet adott a levi- 
ceiek tiszteletére, a melyen a dalegyesület 
tagjain kivül a komáromi közélet számos 
előkelő tagja vett részt, mely a legszivé- 
lyesebb barátkozás közepette s legjobb han
gulatban folyt le.

Ebéd közben dr. Kamrás József elnök 
mélyen szántó, gondolatokban gazdag felkö
szöntőben üdvözölte a leviceieket, meggyőző 
lelkes szavai buzditó erővel hatottak s mély 
benyomást keltettek a jelenlevőkben. Dr. 
Laknet Zoltán köszönte meg az üdvözlést 
és azt a kitüntető szeretetre méltóságot, 
mellyel a komáromi dalegyesület a levicei 
dalárdát fogadta és a vendéglátó egyesületre 
és tagjaira ürítette poharát Dr Geöbel Károly 
városi tanácsnok a város nevében éltette a 
vendégeket, kiknek érkezését Komárom 
közönsége egyformán szeretettel fogadja 
Fillöp Zsigmond a levicei hölgyekre, mint a 
magyar nők ragyogó mintaképeire emelt 
poharat, /ózsefesek Géza, a levicei dalárda 
igazgatója pedig a komáromiakat köszön
tötte föl meleg szavakkal.

Közebéd után a dalegyesület nádor- 
utczai kerti helyiségét tekintették meg, hol 
a működő kar Molecz Tivadar vezetésével 
jeligével köszöntötte a levicei dalárdát, mely
nek jeligés válasza után dr. Kamrás József 
üdvözölte meleg szavakkal a vendégeket

A délutáni órakat a leviceiek a város 
nevezetességeinek megtekintésével töltötték 
el, nagy érdeklődéssel szemlélték meg többek 
között a Jókai Egyesület múzeumát, hol dr 
Baranyay József könyvtárör szolgált szak
szerű magyarázattal.

A kirándulás fénypontja természetesen 
a hangverseny volt, a mely a komáromi 
Kultúrpalota nagytermében folyt le, mely 
gyönyörű akusztikájánál fogva igen alkalmas 
a zene és énekversenyekre. Nagy és előkelő 
közönség gyűlt össze a leviceiek meghall
gatására, akik — örömmel állapítjuk meg — 
teljes sikert arattak. Heckmann István kar
nagyunk pompás dirigálása mesteri módon 
domborította ki az énekszámok legszebb s 
leghatasosabb részeit, úgy hogy a közönség 
a legnagyobb elragadtatásának zajos tap
sokban adott kifejezést.

A műsort a dalárda ,Mi volt nekem a 
szerelem* cimü vegyeskarával nyitotta meg, 
melynek pompás összevágó előadása, finom 
kidolgozása szinte meglepte a hallgatóságot. 
A vegyeskar előnye az, hogy hamarább oda 
talált a szivhez s láttuk is a tetszést minden 
oldalon s a legszivélyesebb óvációban része
sítették dalárdánkat.

Rendkivül nagy sikert aratott Schumann 
„Cigányélet’ cimü szerzeménye, melynek 
szólóit Randik Aranka, Farkas Olga, Taby 
Lajos és Molnár János énekelték csupa 
érzéssel. Kedves dolog volt Pache üdvözlete, 
de a legnagyobb hatást dalárdánk Wéber 
.Bűvös vadászának" fináléjával érte el, mely 
az előadók minden képességét próbára teszi. 
A dalárda, mely ennek előadására vállal
kozik, kell, hogy értse művészetét, mert 
nem csak a darab szerkezete, annak tago
lása, hanem a benne rejlő mélységes szen
vedély már magasabb rendü interpretálást 
igényelt. ís dalárdánk minden nehézséget 
legyőzött. Igazi tehetsége kellő arányokban 
csak ebben a darabban bontakozott ki Kapott 
is érte falrengető tapsot. A darab sikerét 
nagyban fokozták Randik Aranka, Taby 
Lajos, Molnár János és Veszély János szép 
szólói

Dr. Sáffár Kornél, Kiss József ,/ehova* 
című költeményének egy részletét adta elő 
művészi érzékkel, mély érzéssel s hatal
masan kifejező drámai lendülettel. Előadása 
oly nagy hatást tett a közönségre, hogy a 
szivélyes ováció következtében műsorát meg 
kellett toldania. Ernőd Tamás egy hangula 
tos versét szavalta el még ezután, melyet 
valóságos tapsvihar fogadott.

Szintén a diadalmas sikerek közé szá
míthatja e napot Kmoskó Irén, a dalárda 
helyettes karnagya, aki Bortkievitz: Polona- 
ise Cis moll-ját játszotta zongorán. Mi már 
ismertük játékát s tudtuk, hogy a komáromi 
közönséget is meg fogja lepni briliáns teh- 
nikája, kifejező előadása, ügy is volt. A 
közönség elragadtatva kérte a folytatást, 
mire a szives invitálásnak eleget téve még 
egy magyar csárdással kedveskedett a közön
ségnek.

Bartos Mariska és Taby Lajosné két 
duettet adtak elő; a pompás harmóniában 
összeolvadó mély alt és szoprán szinte 
meglepetést keltett a teremben. Bartos 
Mariska mély klarinéthoz hasonló altja csoda 
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szépen érvényesült Taby Lajosné magas 
szopránja mellett, ügy nekik, mint kísérő
jüknek Kmoskó Irénnek bőven kijutott az 
elismerésből.

Szünet után mutatkozott be a vonós 
négyes: Grimm György I hegedű, Riszner 
Károly II. hegedű, Fenyvesi Imre mély 
hegedű és dr. Lakner Zoltán gordonka. A 
szépen összetanult zenekar Mendelsohn 
kvartettjének két tételét adta elő művészi 
módon interpretálva zenei költemény szép
ségeit. Megérdemelt elismerésben részesültek.

Heckmann István karnagyunkat, kiváló 
szóló énekest is megismerte a komáromi 
közönség. Több műdalt s egy opera áriát 
énekelt az ő szépen csengő, kellemesen 
lágy tenor-hangján- A hallgatóság nagy tapsa 
bizonyitotta, hogy e téren is kiváló tehetség.

A komáromi dalegyesület a vegyes kart 
hatalmas, feliratos koszorúval tüntette ki, 
mig az előadóknak szép bokrétákkal kedves
kedett.

Estély után tánc volt virradatig. A 
legjobb hangulatban másnap a déli vonattal 
érkeztek vissza a lévaiak nagy dicsőséggel 
megrakodva. Bizonyára elévülhetetlen betűk
kel lesz beleróva a lévai dalárda történetébe 
a komáromi vendégszereplés napja.
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Vasúti új menetrend 1922. junius 1-től.
Levice Nővé Zémky Bratislava
Léva Érsekújvár Pozsony

indul érk. ind érkezik
4 12 6«t 7 os 9 38

12 58 14 55 f 15 02 17 34
19 15 2138 22 23 23 <4

Bratlslava Nové-Zámky Levice
Pozsony Érsekújvár Léva
indul érk. ind. érkezik

5 07
630*

7 36 1
7 47 j 8 30 10 <6

12 02 14 25 15 28 17 46
14 60 17 08 |
16 SS* 17 42 20 24 22 39
16 50 19 32 J
t összeköttetés Ujkomáromba.
• jelűek gyorsvonatok és Léváról Ersekuj-

váron at Budapestre direkt összeköttetésűit van.

1
j

I

P -Nána Levice 
Léva

Zvolen 
Zólyom

indul érk. ind. érkezik
— — 3 39 7 oo
4 56 7 00 7 io 10 07

10 37 12 35 13 12 16 40
17 05 19 08 19 25 22 81

Zvolen Levice
Zélyom Léve P.-Nána
indul érk. ind. érkezik

3«4 6 68 7 08f 9 02
913 12 38 13 io* 15 07

13 80 16 29 16 42 f 1843
18 32 21 89 22 05 24 01

t ezen vonatoknak Pozsonyig van összeköttetésük.
• ezen vonat ind. Pníníröl-Bpestre 16 ö. 85 p. és 
19 ö. 45 p, Bpestre érkezik 18 ó. és 91 ó. 06 p.

Levice 1(ozaroves Zl.-Moravce
Léva Kovácsi Ar.-Meróth
indul indul érkezik

3 39 6 40 7 40
13 12 13 42 14 40
19 26 20 05 21 25

Zl.-Moravce Kozárovce Levice
ArMaróth Kovácsi Léva

indul érkezik érkezik
4 30 6 01 6 »8

10 49 1160 12 83
18 08 19 30 21 39

Öata Sahy
Csata Ipolyaag
indul érkezik
1130 12 63
18 05 19 28
2105 22 28
Sahy Cata

Ipolyság Csata
indul érkezik

8 06 4 2S
6‘6 8 06

1606 1726
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Különfélék.
— Gy&sshlr. Levatich Gusztáv, a 

lévai ügyvédi kar köztiszteletben álló nesz
tora e hó 19-én éleiének 76 ik évében 
hosszas szenvedés után elhunyt. A mindnyá
junknak olykcdves, áldott jólelkü Guszti bácsi, 
el sem tudjuk hinni, nincs többé. Városunk 
közéletének oly annyira kimagasló alakja 
volt, hogy még sok ideig hiányozni fog ne 
künk, ifjabb generációnak, barátainak is, akik 
az ö vezetése alatt tanultuk meg, miként 
kell az embernek a fotuinon is megállauia 
helyét. Ezelőtt ötvenkét esztendővel nyitotta 
meg ügyvédi irodáját s boldogult édes atyjá
val 1872. évben résztvett a Lévai Takarék 
és Hitelintézet a'apitásában, melynek kez
dettől fogva ügyésze és igazgatósági tagja 
volt. Irodája találkozó helye lett városunk 
és vármegyénk közéletében szerepet játszó 
férfiaknak és számos társadalmi, politikai, 
vármegyei és városi kérdést vitattak meg 
és döntöttek el itten. A vármegye törvény
hatóságának és Léva város képviselőtestüle
tének sok éven át tevékeny tagja volt, kit 
tiszteletből minden bizottságba beválasztottak. 
Bátor, szókimondó ember volt, ki maga 
véleménye mellett rendületlenül kitartott. 
E mellett jó magyar hazafi volt, a függet
lenségi pártnak sok éven át elnöke s törhet- 
len hüségü tagja, s mint ilyen sokszor bon
tott zászlót az Ausztriával való unió felbon 
tása mellett. Két ízben a városi polgárság 
csaknem egyhangú óhajára függetlenségi 
programmal képviselőjelöltnek is fellépett s 
csak az akkori korrupt választási módszer 
okozta, hogy pár szóval kisebbségben ma
radt. De ennek dacára a lévai közönség 
annál rajongóbb szeretettel vette körül, s 
mindenkor vezetőjének ismerte el a közélet 
terén. Humánusan gondolkozó, nemes ember
barát volt s része volt a Levatich család 
örökemlékü alapítványaiban s jótéteményei
ben Mindezen toendői mellett mint puritán, 
mélyen vallásos lelkű férfiú, egyházának 
ügyeiben is tevékeny részt vett. Mint az r 
kath. iskolaszék hosszú időn át tagja teljes 
erejével annak felvirágzásáért küzdött Tár 
sadalmi téren előkelő, köztiszteletben álló 
pozíciót teremtett magának, amelyen irigy
ség nélkül szeretettel és tisztelettel köszön
tötték barátai s ismerősei Családját a ra
jongásig sserette Feleségével llimanócy 
Mária úrasszonyai több mint félszázadon át 
a legboldogabb házasságban élt. Halálát nején 
kívül három leánya, vejei dr. Szabó Gyula 
pozsonyi táblabiró és dr. Hets Béla buda
pesti ügyvéd, unokái, két testvére Dr. Leva
tich László nagykálnai földbirtokos gyászol
ják. Temetése ma délután lesz Mély gyászba 
borult családja a jó édesatya elhunytéról 
a következő gyászjelentést adta ki : Özv. 
nagykálnai Levatich Gusztáváé szül, sala- 
monfalvi Rimanócy Mária, úgy a maga, 
mint gyermekei, unokái és az egész rokon
ság nevében mélységes fájdalommal tudatja, 
hogy forrón szorotett lérj, a legjobb apa, 
nagyapa és testvér nagykálnai Levatich 
Gusztáv köz és váltó ügyvéd, a Lévai Hi
telintézet 40 éven át jogtanácsosa és igaz
gatósági tagja, folyó év május hó 19 én 
hajnali 3 órakor, életének 75-ik és boldog 
házasságának 51-ik évében, az oltári szent
ség ájtatos felvétele után az Úrban csende
sen elhunyt. A mogdoldogult hült tetemét f. 
hó 21-én (vasárnap) d u 4 órakor helyez
zük örök nyugalomra, a helybeli családi 
sirkertben. Az engesztelő szent mise áldozat 
folyó hó 22-én reggel 9 órakor lesz a min 
denható Istennek bemutatva. Léva, 1922. 
május hó 19 én. Áldás és béke lengjen 
drága porai feletti Gyermekei: özv. losonci 
Szabó Imréné Levatich Aranka, hangai Dr 
Szabó Gyuláné Levatich Iréné, férje Dr. 
Szabó Gyula, Dr. Hets Béláné Levatich Mimi 
férje Dr. Hets Béla. Unokái: hangai Szabó 
Miklós, hangai Szabó Barna, hangai Szabó 
Gusztáv, hangai Szabó Mária, losonczi szabó 
Kata, losonczi Szabó Aji. Testvérei: Dr Le
vatich Kálmán, Levatich László.

— Zsidó kultur-est. Május 16 ára 
kedves meglepetésben részesítette a lévai 
zsidó hitközség a közönséget, amennyiben 
a városi vigadóban a zsidó kultúra bemu
tatásáról gondoskodott. A téma nem isme

retlen előttünk, mert aki olvasta dr. Patai 
Múlt és Jövő cimü folyóiratát, annyira 
amennyire fogalmat alkothatott magának a 

- héber irodalom nivójáról, mely megelőzte 
még a klasszikus görög irodalmat is. Azon
ban ezen estén teljes nagyságában láttuk, 
hogy a zsidó kultúra már régi időkben is 
magas fokon állott. A szép programmot 
Liebermann Jakab főrabbi nyitotta meg, ki 
szellemes előadásában méltatta dr. l’atayt a 
költőt s a zsidó költészetet kitűnő művelőjét. 
Dr. Patai József két részre osztott előadás
ban egyszerű, keresetlen szavakkal tárgyalta 
a zsidó kultúrát, az irodalmat és művészetet. 
Világos, s tárgya iránt lelkesült előadása 
még benyomást tett a közönségre, amelyek 
eddig a múzsák kevésbé ismert berkeibe 
vezetett. Előadásának mintegy illustráiója 
volt Fehér Arthur színművész, akinek pom
pás orgánumán, csupa szív-előadásán ke
resztül csodalatos, szépségben tűntek elő a 
héber irodalom klasszikus remekei. A jelen 
volt nagy számú közönség szinte áhítattal 
leste szavait, amelyek színesek, ragyogók 
voltak mint a kelet pazar flórája A hangú 
latot még emelte Norgauer Jenny zongora 
tanárnő játéka, ki több költeményt zongorán 
kisért művészi módon. Csupa szív a zsidó 
költészet, már pedig egy zsidó közmondás is 
azt tartja: H’iéb matmon h odom : A szív 
rejtett kincse az embernek. Ebből a kincsből 
láttunk sokat s szívből tapsoltunk hozzá, 
mert csak sajnálhatja, aki nem látta.

— Pünkösd vasárnapján megtar
tandó rokkantuap előkészületei az agilis 
intéző bizottság és a rokkantak legnagyobb 
szorgalmával folynak. Örömmel közöljük, 
hogy az intéző bizottság vezetőségében 
helyet vállaltak Dr. Kersék János ügyvéd ur 
is, aki ismert agilitásával propagálja és tá 
mogatja az ügyet. A városi színházban igen 
szép műkedvelői előadást rendeznek, amely
nek föérdekessége az lesz, hogy igen sok 
rokkant fog szerepelni és város közönségé
nek ismét módjában lesz egy kedves, régen 
látott népszínművet: „Vadgalamb*-ot viszont 
látni. A próbákmár folynak,ameghivókajövö 
héten fognak szét menni és az érdeklődés a 
város minden rendű és rangú társaságában 
olyan nagy, hogy az est sikere biztos. A 
jövő heti számunkban már közölni fogjuk 
az est részletes műsorát

— Esküvő. Hartai Imre és Jókel 
llermin k. a. (Vámos Mór sógornője) f. hó 
28-án déli */al órakor tartják egybekelé
sük ünnepélyét Teleki u. 15. sz. (Minden 
külön értesités helyett.)

Orvosi hír. Dr. Czukot Miklós bpesti 
Liget-Sanatóriumi főorvos orvosi működését 
megkezdte május hó 7-én Franzensbadban 
Goldener Engel, Kaiserstrasse.

— Katonák kabaréja. A lévai hely
őrség katonai örtképző e hó 13-án szép mű
sorral jól sikerült Kabaré estélyt tartott, me
lyen zene, ének, szavalat váltakozott szép 
harmóniába. Az Önképzö zenekara már mü- 

■ vészi magaslaton áll s gyönyörűen interpre
tálja a klasszikus zonét A karmester is érti 
feladatat s mint egy kis operai zenekar a 
legapróbb részletekig finom előadást produ
kált. Előadták Bass Ede „Elhagyott' cimü 
kis dramolettjét, melyben különösen szépen 
játszott Nepustilné úrasszony Kívüle még 
Molcik T hadnagy, Bandy Hans és Vondra- 
esek Jozef osztoztak az előadás sikerében. 
— Kitűnő tenoristát hallottunk két Ízben is 
Panduboky Jaroslav személyében, ki Brejnik 
hadnagy diszkrét zongora kísérete mellett 
balladákat és chansonokat adott elő nagy 
tetszész melett. Bezrank kpt. és Brejnik 
hadnagy, zongorán négy kézre Dvorák klasz- 
szikus szlovák táncait adták elő; szép és 
összevágó játékukkal a közönség elismerésé
ben részesültek. Kolloros Antal kürtön adott 
elő egy két klasszikus darabot. Kitünően 
kezeli hangszerét s nagy hatást kellett elő
adásával. Kitünően összetanult a férfi kar is, 
mely német nyelven remek szép dalokat 
adott elő. Zajosan megtapsolták a dirigáló 
karmestert, Rejnik hadnagyot, kinek főérdemc 
van a kar betanításában. A jelen volt kö
zönség sok élvezettel halgatta végig a prog
rammot, amely után persze a szokásos tánc 
következett.

— Léva város képvlaelőtestületé- 
z>6k tagjai gyanánt a pártok ajánlása 
alapján kineveztettek: Csehszlovák nemzeti 
földmives párt részéről: Dusek Ernő. A 
zsidópárt részéről: Kürti Gusztáv, Boros 
Gyu'a, Ilóth Ignácz rendes, Pollák Emil 
pót: gul A csehszlovák szociálista párt ré
széiül rendes tagoknak: Barthy Vladimír, 
Jahelka Oszkár, Zippe Bohdán, Kryl János, 
Vasek József, Mondry József; póttagokul 
Hajer Ilynek, Notncsok István. A csehszlovák 
nemzeti szocialista párt részéről: Langham- 
mer rendes, Strnad Jaroslav póttagnak. A 
keresztény szocialista párt részéről rendes 
tagokul: Bóbb László, Frasch József, Dr. 
Gyapay Ede, Guba János, Hatschor Karoly, 
Csernák Izidor Kreskó Nándor, Nyiredy 
Géza, Klain Ödön, Schvarcz Ferencz, Sza
kács Viktor; póttagokul: Bore3ányi Béla, 
Lehoczky Béla, Pekarik Andor, Rónay Já
nos A szociáldemokrata párt részéről: Ács 
Bódog, Dr. Bányai Sándor, Breuer Géza, 
Kiss Géza, Kovács István, Lackó József, 
Frtusz István, Valabek Mihály, Gsuvara 
László, Laufer Ernő, Szenes Ignácz rendes ; 
Gartler Fúlöp, Rosonberg Salamon, Szenesei 
Kálmán, Serfőzö J. pt. A magyar kisgazda 
párt részéről Dóka István rendes tagnak.

— Oroszaatély. Május 18—20. nap 
ján egy, jobbára egyetemi hallgatókból álló 
müvésztársulat tartott három előadást a 
csehszlovák vöröskereszt és dr. Zost'ák 
András polgármester védnöksége alatt. Ko
moly, értelmes művészek mutatkoztak be a 
közönségnek, amely nemcsak rokonszenvével 
tüntette ki őket, mint egy nagy, szenvedő 
nemzet gyermekeit, de igaz lelkesedéssel 
tapsolt nekik, mert amit produkáltak, az 
még nálunk Í3 esemény számba menő mű
vészi dolog volt. Láttunk orosz drámát, nép
színművet, orosz táncokat, képeket az orosz 
nép — és kozák életből. Hallottuk a bala- 
lajka zenekart, orosz népdalokat szóló és 
kvartettben. S elvoltunk ragadtatva az orosz 
szellem és művészet annyi drága kincsétől, 
melyet az előadók oly kiváló kvalitással mu
lattak be.

— Itex Mester a legnépszerűbb 
ember volt az elmúlt héten városunkban. 
Üzletekben, vendéglőkben, a cukrászdában, 
de meg bizony a hivatalokban is róla be
széltek, az ö csodálatos dolgairól: Látta a 
mutatványait, én már voltam az előadásán, 
de másodszor is elmegyek, olyan érdekes és 
tanulságos és a mellett szórakoztató előadást 
ritkán lehet látni. S valóban a színház terem 
tömve volt, ember ember hátán, ami csak a 
legritkább esetekben szokott megtörténni. 
Rex Mester mutatványai valóban megérde
melték a legnagyobb érdeklődést. Nemcsak 
azt nyújtotta, amit reklámjában Ígért, hanem 
sokkal többet Egy szempillantással a szék
hez ragaszt egész tömeget, leszoktat a do
hányzásról, ivásról, berugat bárkit egy po
hár vízzel Kutyának, macskának érzi magát 
a médium. Vagy Afrikában a forró égöv 
alatt utazik s izzadni kezd, a ruháját do
bálja magáról. S mikor Rex Mester akara
tából felébred, csodálkozva néz körül az 
illető, hogy hová jutott s ijedten kap a 
levetett kabát és gallér ulán. Az előadás 
végén ügyes és tanulságos atlétikai mutat
ványokban gyönyörködhetett a közönség

— Csomaqszállitás Magyarországba. Csomag
küldemények kicserélése Ceskoslovensko és Magyar
ország közöli. Folyó 1922. évi május 20-tól kezdve 
csomagküldemények vétetnek fel t’eskoslovensz- 
kóból Magyarországba való továbbítás céliából és 
pedig értéknyilvánitas nélküliek vagy korlátlan 
értéknyilvánitással, 20 kg. súlyig úgy terjedelmes 
mint express csomagok is. — Utánvételek és 
vámkifizetések ez idó szerint nem engedélyeztet
nek. Minden csomaghoz külön szállítólevelet és 
két varnnyilatkozatot kell csatolni. A dijilletékek a 
következük: 1) Dijilletékek súly szerint:
5 kg -ig 60 centim, térj, mes 90 centim
5 kg. felül 10 kg-ig 120 , , 180 ,
10 kg. felül 15 kg-ig 180 „ „ 270 ,
15 , „ 20 . 240 . „ 360

2) Biztosítási dii: minden 300 frank értéknyil- 
vánitás és ennek része után 20 centim

3) továbbítási díj 2 Ke 60 fillér minden ér
téknyilvánitással ellátott csomag után.

■fi Expressdij 50 centim.
5) Térti vevény dija 2 Ke 50 fillér.
A feladó dolga, hogy felvilágosítást szerezzen 

arra nézve vájjon a küldött tárgyak behozatala 
meg van-e engedve és feladó maga viseli a kö
vetkezményeket, ha ez iránybani gondoskodásról 
megfeledkezett volna.
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— A Lévai Sport Club győzelme.
Komáromban ma egy hete, május 14-én 
folyt le a bajnoki mérkőzés a Lévai Sport 
Club és a Komáromi Athletikai Club között, 
melynek eredménye 4:2 (4:1) a LSC ja
vára. A lévaiak győzelmek telefonon még 
az nap tudomására jutott a város közönsé
gének s itt élénk örömet váltott ki az 
aggódva tippelő barátokban. Lefolyása a 
következő: Bajnoki mérkőzés. Biró : Keszlor 
D. Élénk tempóban lefolyt erős mérkőzés, 
mely eléggé változatos is, umennyiben az 
első félidőben a lévaiak részéről lehetett 
némi fölényt megállapítani, mig a második 
félidő a komáromiak fölényének a jegyében 
folyt le. Az első félidőben a LSC a gyorsabb 
és lelkesebb, egyben a többet és veszedel 
mesebben támadó fél. Már a 12 -ik percben 
a jobb szárnyról ügyesen beadott ladbát a 
szabadon álló Steiner 11. a KAC kapuba 
lövi A gól után a KAC is lendületbe jön, 
de a hihetetlen tosbzuI működő halfsor a 
LSC-nak újabb támadási alkalmakat enged, ! 
amit a lévai csatárok teljesen ki is aknáz
nak s a félidő utolsó negyedórájában 10 
pere alatt újabb három gólt lőnek amit a 
teljesen indisponált KAC kapus nem is igen 
igyekszik megakadályozni. Az utolsó percben 
sikerül a KAC balszélsőjének, a kitünően 
dolgozó Güllnek egyéni akcióval gólt lőni 
A második félidőben a KAC kapus nélkül 
csak 10 emberrel áll ki Egy részt azonban 
mivel a KAC jobbszárnya csonka (a jobb 
szélső állt be kapusnak) s igy a játékot 
teljesen a balszárny irányítja, a LSC-nek 
meg épen a jobboldali védelme az erőssége, 
másrészt pedig a KAC balszárnya mögött 
teljesen lehetetlen a balhalf, ezért a táma
dások a legtöbb esetben nem tudnak telje
sen kifejlődni. A 20 percben végre Ihar, a 
KAC center 20 lépésről nagy orövel lőtt 
labdája a LSC hálójába repül. A KAC min 
den erőfeszítése dacára se tudja a meccset 
megmenteni. A komáromi tudositások persze 
a veszteséget mentegetik úgy, amint tudják, 
főleg a rossz kapus és a balhalf rovására 
Írják a balsikert, amihez a pech is hozzá
járult ; azonbam mindamellett kénytelenek 
elismerni a lévaiak kitűnő játékát és fegyel
mezettségét. A LSC legjobbjai Dolnik, Dal- 
madi, továbbá a gólokon egyenlő arányba 
osztozott Bedus és Steiner //. Keszler biró 
jó volt. A versenyt nagy közönség mindvé
gig kitartó érdeklődéssel nézte végig s egy- 
egy gólt hatalmas éljenzéssel kísért.

— A mozi ma vasárnap, május 21-én 
két előadásban, este 6 és 8 órakor a Vabank 
cimü nagyhatású drámát hozza. Csütörtökön, 
május 25 én szintén két előadást tart, me 
lyen bemutatja A nap hőse cimü pompás 
drámai filmet, mely stajerd..rabnak Ígérkezik. 
Május 28-án vasárnap pedig a Princ Henry 
cimü drámával fogja a mozikedvelő közön 
séget szórakoztatni.

Ma csónakázni megyünk. Számos 
látogatást kér MÉSZÁROS LAJOS csónak
tulajdonos.

Figyelmeztetés. Ez ufón felhívjuk 
n. b. olvasóink b. figyelmet a .DUNA* Ált. 
Biztositó R. T. közérdekű hirdetésére.

Fötisztelendö Súblo Ágoston Ó-barsi 
plébános u- 50 K. Úgy szintén Beréuyi Al- 
bertné úrnő 50 koronát adományozott a 
tüdőbeteg gondozó intézetnek. Halás köszö
net szegénysorsu tüdőbetegeink nevében is!

Or. Frommer Ignácz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi május hó 14-től — május hó 2!.-ig.

Születés
Bálint Lajos Galambos Gizella leány Gizella. 

— Zilai Károly Váczi Erzsébet leány Erzsébet. — 
Gelber Ignácz Engel Róza fiú József. — Meder 
Eerencz Hoffmann Ilona leány Ilona Vilma Mária 
Anna. — Drapcsák Lajos Liliéi Magdolna leány 
Erzsébet. — Jvkovics János Jenisz Ilona fiú 
Sándor — Frajka Károly Bafranyecz Anna leány 
Margit.

Házasság
Szrna István Sallai Rozália r. kath. — Kohn 

Andor Winter Ilona izr — özv Bungyi András 
Kordik Katarina r. kath — Jvkovics János Jenis 
Ilona r. kath

Halálozás,
Levatich Gusztáv 74 éves idült vese gyulladás

Levice város polgármesterétől.

2336—1922. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1919 évi 

663. számú törvény értelmében az állandó 
névjegyzékek uj összeállítása megkezdődött. 
Felhívom mindazokat, akik 1922 évi junius 
hó 15 ig töltik be életük 21. életévét és le
galább 1922 március hó 15 tői tartózkodnak 
Levicén — továbbá mindazokat akik eddig 
a választói névjegyzékbe bármi okból felvéve 
nem voltak, — összeiratásuk végett f. hó 
21- 25-ig a városi főjegyzői hivatalban 
(városház I. em. 14, sz) d. e. 9—12. kő 
zött jelentkezzenek.

Levice, 1922. évi május hó 18
Dr. Zosfák s. k.

polgármester

3602-1922. szám.

Hirdsmény.
Figyelmeztetem Levicén lakó összes 

osztrák állampolgárokat, hogy az eddig hasz
nált és érvényben levő osztrák útlevelek 
1922. évi junius hó 30 érvényüket vesztik. 
Minek következtében felhívom az érdekelteket, 
hogy a régi útlevelet, illetőséget igazoló 
okmányokkal felszerelt és az illetékes konsu 
látushoz címzett kérvényeket újabb útlevél 
beszorzásé végett hivatalomnál 1922. junius 
hó 25 ig nyújtsák be.

Levice, 1922. május lő.
Lehotzky

rendőrkapitny.

894 • 2922. szám.

Hirdetmény.
Miután a jövedelmi adót a folyó évre 

az adófizetők a mai napig alig fizették be, 
figyelmeztetjük az illetőket, hogy 1922. évre 
az 1920. évekre megállapított adó arányában 
kell a befizetéseket eszközölni, a folyó évi 
kivetés megtörténtéig. Ennél fogva felszó
lítjuk az adózó közönséget, hogy az oddig 
esedékes jövedelmi, — de azon kivül a 
többi — adójukat is annyival is inkább 
fizessék be, mert különben végrehajtás utján 
fognak beszedetni.

Levice. 1922. év május hó 22.
Városi adóhivatal.

= APRÓ HIRDETÉSEK. =
Nyári és őszi káposzta íA*d4Xbá4X. palánta kapható: 

MÉSZÁROS LAJOSNÁL Léván Halász csárda
695

L rendü sárga Kor. 180, 
"* petrezselem 1. rendű 12, 

11. rendü 8 kor., sárga répa 6 K-ért kapható 
Báti utca 42. számú pincében BUCH1NGER 
MIKSÁNÁL. 705

Olcsó reklám, cipő árak
SCHÁFFER SÁNDOR cipöáruházában.Vászon 
cipők minden szinben Ke 45, gyermek fehér 
cipők és szandálok Ke 30-től. 704

Halié! Halié!
Raktáron levő férfi női és gyermekcipők 
50 százalék árengedménnyel kiárusitatnak. 
WEISZ SIMON rövidáru kereskedő Levice, 
május hóban. 687

Szivé-gázmotcr
pótban azonnal üzemképes. Ara: 20000 K. 
Cim : KOSTYEK JÓZSEF gépgyár Levicén.

697

Kaptafa és sámfa
Léván, Piarista rendház udvarán. 667

•fT 1 _ .I.Já Pályaudvar sor 4. BővebbXiaZ wJ 2.0.0 felvilágosítást ott a házba

Fűszer üzlet bérbe kerestetik. 
Bars és Hont megyében falun vagy városban. 
Cim a kiadóban. _

Csönakázás ga'tásV'kér^MÉSZÁROS 
LAJOS csónak tulajdonos, Lévén. 681

Aranyat, ezüstöt legmgaa'Sabb 
napi árban vesz iRAPPEPORT MANÓ 
ékszerész Levice, Petőfi-utcza 4 375

Elsőrendű! Kerékpárok Vadász
fegyverek és Beszélőgépek javító műhelye 
BAROSKA JÁNOS mechanikus és puska
műves Levice Szepesi utca 16. sz. Raktáron 
tartok: Varrógépeket, Kerékpárokat és gum- 
mikat; vadászfegyvereket, forgó s automati
kus pisztolyokat, ezekhez való összes alkat- 
részeket, lőszert stb. 693

Eladó üzletház Zselizen.
Zseiiz legforgalmasabb helyén üzletház eladó. 
Bővebb felvilágosítást nyujt FRIED GYULA 
Léván. 796

Tanuíöleány OLGA és TÁRSA
kézimunkaüzletébe. 724

Házak éa ineaUanok XXUu V v wl www< vételét és eladását, laká
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SP1TZ 
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöldkert u. 11. 

Magas díjazásban kirk«i. 
lakást konyhával esetleg istállóval szerez. 
Cim kiadóban. 719

TTah ölüfláe Négy azoba fördöszo- ■■Xa wXaU.Ab> bából álló két utczára 
nyíló ház a város forgalmas pontján eladó. 
Vétel esetén beköltözhető. Cim a kiadó
hivatalban. 717

mely áll 1 szoba, konyha, kamra, 
pajta és szép kerttel, eladó.

Zsemléren 32. számú ház. 714

Egy gyermek kocsi eladó
finom modern. Mángorló u. 6. sz. alatt. 709

Pipere vasalónő ajánlkozik. 
László utca 17. 7

VI A A Vi A n 2 szoba. 2 konyha és ■■XdAXU Ildié. kert. - Cim a kiadóban.

gőzgépek vagy motorok javitá- VöB^XÖbk, sát vállalja FERNER GYULA 
vizsgázott gépész PUSZTA F1NTA u. p. 
Nagyherestyén (Barsm.) 716

Eladó ház és beltelek.
NAGYPESZEK községben több lakáshelyi
séggel, gazdasági melléképületekkel, egy ma
gyar holdnál nagyobb beltelekket biró ház, 
nyilvános árverés utján, /. évi június 11-én, 
d. u. 2 órakor, a helyszínen el fog adatni. 
Árverési feltételek az árverés idején az ér 
deklödöknek tudomására adatnak. 712

Egy jókarban levő
szivattyu eladó. KOHN MÓR Koháry utcza.

Bútorozott szoba a 
4 Hp. gözcsáplő fölszereléssel 
jutányos áron eladó STOSZEL MIHÁLYNÁL 
Garamszentbenedeken. 715

VI3 A A r ■ Elköltözés miatt 
JJX41XU ILAá . Széchényi u. 8 szám 
alatti házamat (volt dohánynagyáruda) el
adom, eladás esetén a vevő rövid időn belül 
beköltözhetik AMSTETTER IMRE, Levice. 
Ugyanott hintók, lószerszámok, antikszekrény 
és különféle tárgyak eladók. 729
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Hirdetmény.
Kiskoszmály község határának 

-v-a.cLfii8za.ti joga folyó évi 
május hó 28 án délután 3 órakor 
nyilvános árverésen egymásután kő
vetkező 6 évre haszonbérbe adatik.

Bánatpénz 300 kor.
Kiskoszmály 1922. május 15.

Elöljáróság.

y3-1922. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t.-cz. iü2 §-a érteimében ezennel közhírre teszi, 
hogy a levicei jarasbirosaguak iy2U. évi 3133. számú 
végzésé következteben Dr Keizer Lajos ügyved 
alul képviselt Kohn Arnold javara 3ü4 K 3U t. s 
jár ereiéig 1922. évi januar ho 14-en luganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- es ieluiíoglaii es 
9UU K.-ra becsült következő ingóságok u. m. : 
két szekér nyilvános árverésen eladamak.

Mely árverésnek a lévai jarasbirosag 1922-ík 
évi 291. számú végzésé folytan 8U4 K. 3ü 1 toke- 
kóveteles, ennek 192U évi október ho 26 napjá
tól jaro 5% kamatai, l,t9i0 valtudij es eddig ösz- 
szesen 162 K óu Iliiéiben biroilag mar inegalia 
pitott költségek erejeig Levan végrehajtást szen
vedett lakasan leendő megtartasara 1922. évi május 
ho 26 ik napjának délelőtti 9 órája halandóul kitüzenk 
es ahhoz a venni szándékozok ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok az 1881. évi LX. t.-c .07. es 108. §-ai 
értelmében keszpenzfizetes mellett a legtöbbet 
ígérőnek, szükség eseten becsaron alul is el lóg
nak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- es felülfog altattak es azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX t -c. 120 §.a értelmében ezek javara is 
elrendeltetik.

Kelt Nová-Bana, 1922 év május hó 16 napjan.
Tóth Arthur 

721 bir. végrehajtó

ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém Levice város és vidéke nagyérdemű közön

ségével tudatni, hogy Saison beálltával intézetemben a legkénye
sebb munkáktól a legegyszerűbbig vegyileg tisztitok, 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 GÖZMüSÓ.
LE V 1CE, Kálvin tér 4-

Első áldozási képek 

legszebb és legjobb kivitelben 

„FOTO“ RUSZNAK 
fényképészeti műteremben 

ia----- készülnek =s
úgyszintén műkedvelő és 
iskolai csoportfelvetelek is.

LEVICE—LÉVA
Teleky u. 8. sz. Városi szálló közelében.

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon arám 14.

Legjobb FÜSZEB- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal. hei ingek — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegessegek. — Naponta friss „Glória" pörköltkávé 
különiegesseg. — Elsőrendű asztali, csemege és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb — Saját lefejtesű somlói és móri óborok.

"Virág—, konyhakerti- és mezőgazdasagi magvak.
Vörös mammut és sarga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasagi magvak I — 
Angol és olasz perje pazsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

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

umduBagl cikkek : Ásó, kapa, laput, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtókés, agtűrész, ojtógummi, permetezőgép alkatrészek, 
szelepgummik, szénkénegező gépek. — — — — —

Összes kerti-, mezőgazdaságiméhészeti- és tejgazdasági szerszámok.
£>pltesi anyagok : Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony, 

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

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

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

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal.

A legjobb tőkebefektetés egy valutabiztosítás.
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Rendkívül kedvező feltételek mellett és igen olcsó 
dijak mellett megköthetők: 

német birodalmi márkákban és magyar koronákban

levicei föügynckségénél
RÓNAI LIPÓT főképviselőnél, 
Levice, Honvéd u. 2. Telefon : 60.

ahol készségesen és díjmentesen szolgálnak bővebb 
felvilágosítással minden egyéb biztosítási ágazatban 

is, még pedig:
Tűz-, üveg-, betöréses lopás-, jégverés elleni 
biztosítás, valamint baleset-, szavatossági- és 

szállítási biztosítás, végül
élet-, hozomány és járadék biztosítási ügyek
ben, ugyancsak versenyenkivüli, olcsó díjtételek 

mellett.
689 
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Vendéglő megnyitás.
Van szerencsém a n. é. 
közönség becses tudo
mására adni, hogy a 

iőpczei vnndéüöm 
f. hó 14-én megnyitottam.
A n. é. közönség szives párt
fogását kérem, tisztelettel 
ÖRDÖGH LAJOS

vendéglős

A legszebb és legtartósabb 

Fénykép nagyítások 
fekete, barna, vagy tzines kivitelben 

jótállás mellett 

ifj. LATJFEH BÉLA 
fényképészeti műtermében készülnek 

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

Specialista gyermek felvételekben. 
Meghívásra vidékre is elmegyek.
Igazolványokra fényképek 

S28 15 varos alatt készülnek 1

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

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

Elfogad betéteket könyvecskékre és folyószámlákra 
--------- — — legmagasabb kamatra. — —---------
Kölcsönt nyújt minden czélra, u. m. : jelzálog-, váltókra 
kereskedői követeléseket leszámítol s minden banküzletet le
bonyolít a legelőnyösebb fettételek mellett. — Dollárokat vált 

be legmagasabb árfolyam mellett. — Közvetlen összeköttetés Amerikával.
Felvilágosítást ad minden pénzbeli ügyben. 

ii ‘.

Üzleti jelentés!
KUGLER fűszer , csemege . festék- é« ásványviz- 

kereskedéséböl, ü ét t i utca. 8. sz.

Megérkezett az elsőrendű májusi liptói túró. 
Hámozott (nem amerikai) mogyoró. Hegyi málnaszörp.
Kapható : Naponta friss varsányi uradalmi teavaj. 

1“ minőségű palaczkozott és saját töltésű asztali csemegeborok.
Pezsgők Malagabor. Likőrök. Rumok. 

Fűszeráruk és ásványvizek Festékek. Emaillackok. Parquette-paszták.
Kérjen árajánlatot, hogy meggyőződhessen
-áraim olcsóságáról. =====

G Tiszte.ettel

GYÁRFÁS JÁNOS mérnök
Qépjavitó műhely és rézöntődéje 
= NAGYKÁLNÁN. =

Elfogad szakszerű javításra :
Cséplőgépek, lokomobilolt, 
motorok és gözekéket.

Berendezését és szerelését vállalja:
Vasszerkezetek, mezei vasutak, 
szivattyútelepek, malmok, túr 
binák, szeszgyárak, fűrésztele
pek és takarmánykamráknak. 

Tartalék alkatrészeket az összes mező
gazdasági gépekhez a megjelölt szám 
vngy minta után legpontosabban szállít.

Kívánatra költségvetéssel díjmentesen szolgálok.
288

an szerencsém a n. é. közönségnek é3 jő barátaim, 
szives tudomására adni, hogy Koháry u 27. szám alatti 
vendéglőmben — újonnan átalakítva — úgy lakodalmat, 
eljegyzéseket, társas vacsorákat jutánycssan elfogadok.

Eladásra kerül:
Gróf Zichy féle Rizling 1 It. 16.

16.
Könnyű asztali 
Maláta sör

l lt. 13.—
Ezerjó 1 lt. 1 lt. 4.—

Vermut vörös 1 lt. 18. Pilzeni „ 1 lt. 4.80
Kadarka 1 lt. 15. Budweisi üveg sör 2.40
Sör mellé naponta friss szalámi, körözött, teavaj stb.

Pontos szolid kiszolgálás Számos látogatást kér
BARTOS vendéglős.

NÉMETH TESTV. 
szobafestő és mázoló mesterek 

LHYICE (LÉVA) Rákóczy u. 20- sz.

Levelezőlap hívásra 
modora mintáinkkal 
bárkinek szívósén 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba 
festést, mázolást, a 

legegyszerűbb és 
legdíszesebb kivitel
bon a legjutányosabb 

árak mellett.

G

Szántói Savanyú Víz.
A szántói savanyú víz minden egyes palaczkja 
czimkével ellátva a régi áron 13 decis 
palaczkokban kerül Léván forgalomba.
Szántói vizet csakis czimkével 

ellátott palaczkokban fogadjunk el!

SINGER IZIDOR
a szántói savanyú víz fölerakata.
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