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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.

HIRDETÉSEK

D centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garmand 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.
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vasárnap reggel.
A klrdatéaakat, oISfliatéaakol a a riklamíalókal 

kladOklvatalba kir|3k otaaltanl.
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Munkáskérdés.
A helyett, hogy napról napra 

eg-y-egy megoldott kérdéssel köze
lednénk a konszolidáció felé, napról 
napra nehezebb problémák tárulnak 
szemeink elé. Mint a hidra fejei, 
egyet levágunk belőle s helyébe 
hét nő. S nem tudjuk, hogy mit 
kell csinálni, hogyan védekezzünk.

A munkáskérdés állandóan fel 
felütötte fejét. De most ijesztő, 
veszedelmes mérveket ölt. A mezei 
munkásoknak máskor ilyen tájban 
sok tenni valójuk volt. Az igaz, 
hogy nem is voltak annyian, mint 
most. Lementek az Alföldre s ott 
dolgoztak, ott szerezték meg egy 
egész évre az élelmiszert. Mi lesz 
azzal a sok munkanélküli mezei 
munkással, akik az idei nyári időre 
nem kaptak sem aratást, sem répa
munkát sem kukorica földet ?

A bajnak nagyon komoly oka 
van s azt holmi ártatlan kenőcsök
kel nem lehet meggyógyítani.

Gazdáink az olcsóbb környék
beli munkásokkal kötöttek aratási 
és mezőgadasági szerződéseket és 
mellőzték a nagyobb bérigényeket 
támasztó helyi munkásokat. Egész 
természetes dolog, hogy mindenki 
az olcsóbbat keresi s ha a vidéki 
munkás ép olyan jól elvégzi fela
datát, akkor az ember azt fogadja 
fel. De ezzel a kérdés nincs el
döntve. A helyi munkanélküliek 
száma növekedik s ha nem tudnak 
keresni, akkor elégedetlenkedni kez
denek. Élni pedig kell. Oda kün a 
határban érni kezd a gyümölcs. 
Krumpli, kukorica is lesz. De, hogy 
mennyit dézsmálnak abból meg, 
annak csak a jó Isten lesz a megmond
hatója,

A gazdák félnek is, hogy a 
termés nincs biztosítva, mert a sok 
munkanélküli kényszerűségből meg 
nem engedett úton szerzi meg ma
gának az élelmet. Erős fegyelme
zett határőrség felállításáról gon
dolkoznak, amely megóvná mezeik 
földjeik, szőllőik termését.

De ez a nehéz helyzetnek nem 
jelenti a megoldását. Á seb legföl
jebb másutt fakad ki. Okosabb ta
nács, hogy vigyék a munkásokat 
olyan vidékre, ahol a munkások 
csak csekély számmal vannak. De 
hol van az a vidék ? V alószinüleg 
a holdban. De oda még marepülö- 
gőpen sem lehet eljutni.

Évszázadok óta a hegyes vide 
kékről a sik-területre mentek mun
kásaink. De most a sik-terület, hol 

az életet adó kenyér terem, nagyon 
megszűkült. A földmunkásból pedig 
máról-holnapra nem lehet gyári 
munkás S ha az is lehetne, vájjon 
milyenek a munkaalkalmak gyára
inkban ?

Előttünk egy statisztika, ami 
rideg száraz, de igaz és mindennél 
beszédessebben jellemzi ezeket a 
viszonyokat.

Csehország a régi monarchia 
textil-termelésének 80 százalékát 
adta 30 százalékot exportált, 70 
százalékát a mai területen kívül az 

■ 1917.-ban elszakadt részeken he
lyezte el. Ma már régi munkaerő
ink csupán 15—20 százalékát fog- 

, lalkoztatja.
Az építési kellékek termelése 

versenyképtelenné lett. A német 
munkás cseh-szlovák értékben 3 
koronát kap. A belföldi szaktárs 

. 3—4-szer annyit. A vámilletékek is 
lehetetlenné teszik a kivitelt.

A legjelentékenyebb exportcikk 
! az üvegáru kristály nemeiben ter

melésének 50 százalékra csökkent 
le. A palacküveg 30—40 százalék 
produkciót mutat fel a békeered
ményből. A luxusáruban Amerika 
15—20 százalékkal leszállította a 
békeárukat, Cseh-Szlovákia pedig 
azoknak 20 százalékára emelte.

Mi ennek a következménye ? 
Mindenki érzi. Munkátlanság, drága
ság, ipari pangás, általános elszegé
nyedés. Ide küldjük a mi földmun
kásainkat, hogy még jobban sza
porítsák a munkanélküliek számát?

Nehéz, nyomasztó teher gyanánt 
súlyosodik a társadalomra a mun
káskérdés. A termelésben, a pénz
ügyben, a kereskedelemben nem 
tud megindulni a helyes vérkerin
gés. Pedig az organizmusban a 
vérkeringés a legfontosabb. Kibír
tuk a háborút, de ha a munkáskér
désben tovább tart ez a betegség, 
az könnyen halálos lesz.

A világ-eseményekből.
Egy angol hadihajó feltartóztatta Traleei 

golfban a Seattle nevű amerikai gőzöst, 
moly óriási mennyiségű, hordókban elrejtett 
lőszert és fogyvert szállított Írországnak.

A magyar nemzetgyűlés korelnöke Ap- 
ponyi lesz. A nemzetgyűlés junius IG án 
nyílik meg.

Morgan megmarad eszméje mellett, 
bogy egy milliárd dolláros kölcsön kibocsá
tásával a jóvátételi kérdést ideiglenesen in
tézzék el és azt hiszi, hogy ezt a kölcsönt 
hamarosan nyélbe üthetik annélkül, hogy a 

jóvátételi határozatokat mélyebben kiható 
revízióknak kelljen álá vetni. Morgan erősen 
reméli, hogy eredeti javaslata értelmében 
megegyezés fog létrejönni.

Mountsyer Búbért közgazdasági szakértő 
könyvet adott ki a következő gazdasági meg
állapításokkal : 7 európai kormány az Egye
sült Államoknak 11 milliárd dollárral tartó 
zik, mely összegnek napi kamata egymillió 
400 000 dollár. Az európai háború következ
tében a világ 350 milliárd dollárt veszített. 
A háborús kölcsönökért Angolország 4’/a 
milliárd dollárral, Franciaország 2 milliárd 
900 millióval, Olaszország 1.5 milliárddal 
tartozik. Magyarország egy millió 684.836 
dollár tartozással szerepel.

I.embergből  jelentik : junius 3 án este 
10 órakor a Krakói-utcában összeomlott két 
háromemeletes ház, amelyen vagy 200 leg- 

: többnyire alvó embert temetett romjai alá. 
A mentési munkálatokat azonnal megkezd
ték. A romok alól eddig 8 halottat és 20 
súlyos sebesültet mentettek ki. Azt hiszik, 
hogy a halottak száma még 40-nel fog gya
rapodni.

Felsösziléziai igényt látszik támasztani 
arra, hogy Közép Európa Macedóniája legyen. 
A Lengyelországnak Ítélt területeken kitört 
a nomzeti bolsevizmus, amelynek eddig hat 
munkaadó esett áldozatul. A német hivatal
nokokat elkergetik s óriási menekülörajok 
tolongnak nyugat felé. Kattowitzon és 
Gleiwitzon elrendelték az ostromállapotot.

Bolognában megnyíltak a polgárháború, 
sőt az államhatalomnak ellenszegülő forra
dalom csatornái. A város a fascisták kezé
ben van, akikhez a leszereltek újabb és 
újabb formációi csatlakoznak. Számuk már 
több ozorro rúg. Kezükben a hatalom, a 
hatóság tehetetlen, sőt fraternizál — a nagy- 
takaritókkal, akik csak a prefektus fejét kö
vetelik — előételnek. A táviró- és telefon- 

i vezetéket elvágták, a katonaságot részben 
lefegyverezték, részben mogfutamitották s 
magukhoz ragadták a közigazgatást. A kre- 
monai kerületben minden rond megbomlott. 
Az ostromállapottal senkisem törődik. A 
kormány kapkod s nem tudja magát szigorú 
rendszabályokra elhatározni.

A francia kamarába is bevonult a vihar. 
Foiucaré folytatta kirohanásait nemcsak Né
metország, do a Szovjet ellen is. Moutet 
szocialista közbo-szólással szemére vetette a 
kormánynak, hogy az orosz éhségből üzletet 
akar csinálni. Lett erre égszakadás, földin
dulás A jobb- és baloldal egymásnak ro
han s majdnem tettlegosségre került a sor. 
Félórai dulakodás után az elnök felfüggeszti 
az ülést. De azért egyenlőre még elfogadta a 
kamara a napirend-indítványt

Zita exkirálynő, akinek mostanában 
született meg nyolcadik gyermeke, mint a 
Berliner Tagblatt jelenti, felépülése után uj 
politikai terveket szándékozik űzni. Az a 
célja, hogy Svájcba jusson, hogy onnan in
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tézze azután az akciót. Állítólag levelet is 
intézett Horthy kormányzóhoz, amelyben ki
jelenti, hogy nem nyugszik addig, amig Ottó 
fiát nem látja a magyar trónon. A levelet 
Sixtus pármai herceg hamis útlevéllel akarta 
Ausztrián át Magyarországba csempészni, de 
ott felismerték és kiutasították. A levelet 
Károlyi József gróf juttatta el a magyar 
kormányhoz.

A népszövetségi liga uniója megtartotta 
teljes ülését s a kérdések legtontosabbjával, 
a kisebbségi kérdéssel foglalkozott

A határozati javaslatnak, mely tulajdon
kép a speciális bizottság jelentése a ligához, 
lényégé az, hogy a kisebbség védelme a de
mokrácia körébe tartozó általános nemzet
közi jogi kérdés, mely jogot ad a kisebbsé 
geknek, hogy panaszaikat saját külön kép 
viselőjük révén közvetlenül terjeszhassék a 
népszövetség elé A határozati javaslat to 
vábbá ajánlja, hogy a kisebbségeknek lehe
tőleg messzemenő helyi önkormányzatot ad 
janak, hogy ott, ahol az államnyelv mellett 
nagy összetartozó csoportok egy kisebbségi 
nyelvet használnak, ezt a kisebbségi nyelvet, 
svájci minta szerint, szintén államnyelvnek 
ismerjék el.

A tárgyalás felette drámai lefolyású volt.
Dickinson maga a cseh szlovák képvi

selővel közvetitö inditványt dolgozott ki, 
mely szerint véglegesen csak délután fog 
nak határozni. Ennek ellenére a Dickinson 
eredeti javaslatát Bernstorfi német és La 
Fontaine belga képviselők oly melegen párt 
fogolták, hogy a kongresszus azt határozattá 
emlete.

Az ülés végén Jovanovics délszláv de
legátus a délszláv, cseh szlovák, lengyel és 
román kormány nevében kijelentette, hogy e 
négy állam delegátusai ezen javaslat elfoga
dása ellen nyilvánosan tiltakoznak, mert az 
az államok felségjogaiba ütközik.

Az emlitett kormányok képviselői még 
az ülés vége előtt eltávoztak s hivatalos fo
gadtatáson nem vehetnek részt.

Bolgár bandáknak betörése jugoszláv 
területre szóba került a legutolsó miniszter
tanácson s elhatározták, hogy a bolgár kö
vetnek a napokban jegyzéket nyújtanak át. 
Az ultimátumszerű jegyzékben felszólitják a 
bolgár kormányt, hogy haladéktalanul intéz
kedjék aziránt, hogy a bandák a határt át 
ne léphessék.

A hétfői pótválasztásokkal az egységes
párt mandátumainak száma 149-re emelke
dett. Jellemző, hogy a pótválasztásokon a 
7 szociáldemokrata jelöltből egy sem győzött. 
Ennek oka az, hogy a polgári társadalmat 
a szociáldemokraták váratlan előretörése 
gondolkodóba ejtette, mert emlékezetükben 
él, hogy a szociáldemokraták 1919-ben át
engedték a hatalmat Kun Béláéknak.

Budapesten és környékén a legtöbb 
mandátum a szociáldemokratáknak fog jutni. 
Vázsonyiék jóval kevesebbet kapnak a remélt
nél. Az ellenzéki mandátumok száma eddig 
46. A kormánypártnak eddig 103 többsége van.

A valutapiac viharos eseményei a bécsi 
lakosság körében pánikszerű hangulatot okoz
tak, ami pesszimisztikus nyilatkozatokban 
nyilvánult meg. Mindenféle hir van elterjed
ve ; a hírek arról szólanak, hogy igy tovább 
nem mehet és katasztrófától kell félni, ha 
gyorsan be nem avatkoznak. Arról beszél
tek, hogy Ausztriát idegen katonaság szállja 
meg. Minthogy azonban az entente nak nem 
áll elegendő számú katonaság rendelkezésére, 
amelyet erre a feladatra felhasználhatna, 
Olaszország és a cseh szlovák köztársaság 
jljnne tekintetbe, hogy ezt a megbízást vég

rehajtsák Maga az entente — úgy látszik 
— Olaszország ellen van úgy, hogy a cseh
szlovák köztársaság volna kiszemelve arra, 
hogy a feladatot teljesítse. Ezek ugyan min
denesetre csak híresztelések, azonban jellem
zők a helyzet komolyságára. Az árak óráról 
órára magasabbra szöknek és egyenesen 
szédületes szamokat mutatnak. így ma a 
marhahús kilónként 1000 koronával lett drá
gább. Az élő disznó kilójának ára 600 ko 
rónával emelkedett. A legközelebbi napokban 
egy cipó kenyér 1400 koronába fog kerülni.

A bolgár földmivespárt országos kong 
' resszusán Sztambulinszky miniszterelnök nagy 

beszédet mondott és kijelentette, hogy Bul- 
' gária a parasztdiktatura küszöbére lépett. 

Nincs kizárva, hogy bekövetkezik az, hogy 
' a parasztéig szoros gyűrűvel fogja körül

venni Szófiát. Boris királynak feltétlenül azt 
| kell cselekednie, amit a parasztok diktálnak 

neki, mert ha nem, akkor ap'a Ferdinand 
sorsára jut. Ha ellenben enged, akko- a 
bolgár köztársaság meg fogja öt választani 
elnökének. Sztambulinszky végül az ellenzé
ket részesitette heves támadásban és beszé
dében még politikai gyilkosságokra is célzott, 
amellyel megakadályozhatja az ellenzék akna
munkáját

A Prágában ülésező népszövetségi ligát 
a felbomlás veszélye fenyegeti. A határozati 
javaslat leszavazásánál Jugoszlávia képvise
lője a kisántánt államainak képviseletében 
kijelentette, hogy a kongresszus elnöke for
mahibát követett el azzal, hogy a vita be
zárása előtt szavazásra bocsátotta a rezolu- 
ciót Szerinte ezzel megfosztották őket attól 
a lehetőségtől, hogy a modifikációra javas
latokat tehessenek s ilyképen felfogásukat 
érvényesíthessék Egyben hangsúlyozta, hogy 
ez által megsértettnek tekinti az utódállamok 
szuverénitását, miáltal oly helyzet állott elő, 
hogy a további tanácskozásokon való részvé
tel képviselőire nézve lehetetlenné vált.

Európa szélein ismét izzó a hangulat. 
Jugoszlávia ultimátumot intézett Bulgáriához, 
sőt csapatokat is inditott a határra. Az ak
ció oka a macedóniai bandák újabb garáz
dálkodása. — Írországban is heves harcok 
folynak az angol csapatok és az Írek között. 
A harcba beleavatkoztak az ágyuk és újabb 
angol erősitések indultak a zöld szigetre, a 
hol sehogy sem tud bekövetkezni a békés 
megnyugvás. Az angol kormány az ellenállás 
feltétlen megtörésére van elhatározva. — A 
faseista támadások még mindig nem szűntek 
meg Olaszországban. Florenzben tegnap fel
gyújtották az , Azione Cominusta* nevű kom- 
minista nyomda épületét. Fiume határán is 
harcok folytak Zanella hivei és carabinierek 
között. A városban nagy az izgatottság.

Tenyészállat-díjazás és állatvásár.
A Barsvármegyei Gazdasági Egyesület 

f. év május hó 17-én igazgatóválasztmányi 
ülést tartott, amelyen tárgyalás alá került 
Malcomes Béla igazgatósági tagnak az Egye 
sülethez intézett azon levele, melyben arról 
értesít, hogy az Egyesületet támogatni óhajtja 
s e célból az Egyesületnek 5000 koronát 
adományoz azon kikötéssel, hogy ezen ösz- 
szeg egy, aratás után megtartandó tenyéaz 
állat-dijazással egybekötött állatvásár rende
zésére szolgáljon. Levélben továbbá azon 
kívánságának adott kifejezést, hogy ezen 
adomány elfogadása esetén a felvetett eszme 
a legközelebb megtartandó ig. választmány 
napirendjére tűzessék ki.

Az igazgatóválasztmány Malcomes Béla 
igazgatósági tagnak áldozatkészségéért hálás 
köszönetét szavazott s a felajánlott 5000 
koronát a kitűzött célra elfogadta.

Ezek után az Egyesület igazgatója elő

terjesztette javaslatát a tenyészállat díjazás 
és vásár megtartása tárgyában, hangsúlyozva, 
hogy Barsvármegye gazdaközönsége már a 

i múltban nagy áldozatkészséget mutatott a 
' vármegye állattenyésztésének fellendítése 

érdekében s ez az áldozatkészség nem ma 
radt eredmény nélkül. A háború előtti évek
ben állattenyésztésünk rohamos fellendülést 
mutatott, a gazdatársadalom áldozatkészsége, 
s ezzel kapcsolatban a vm Gazdasági Egye
sület működése eredményre vezetett,* úgy, 
hogy Bársvármegye állattenyésztése, kiváló 
állománya, messze vármegyékben ismeretessé 
lett, mire mindnyájan büszkék is voltunk.

Sajnos a háború megzavarta ebbeli 
munkálkodásunkat is A községek szépen 
kiegyenlitett állatállománya a sok rekvirálás 
és egyébb zavarólag ható körülmények foly
tán lassan eltűnt, amihez nagyban hozzájá
rult természetesen az is, hogy a háború 
utolsó éveiben s az azt követő időben a 
rendkivüli nagy állathiány miatt nem a mi
nőség, hanem a mennyiség volt a fő, ami
nek következtében tenyésztettünk anélkül, 
hogy a nemesebb fajta kiválasztására gon
dot fordítottunk, vagy fordíthattunk volna 
így a vármegye állatállománya napjainkban 
a háború előtti évek állományához viszonyitva, 
a maga egészében lényeges hanyatlást mu
tat, de nem zárkózhatunk el annak kijelen
tésétől sem, hogy igenis, van vármegyénknek 
ma is számottevő állománya, amelynek to
vábbfejlesztése egyik feladatát kell, hogy 
képezze úgy a Gazdasági Egyesületnek, 
mint a vármegye gazdaközönségének, annál 
is inkább, mert látjuk, hogy gazdasági téren 
egy határvonal előtt állunk, amidőn egy ha
talmas verseny indul meg, amelyből ered
ményesen csak azt kerülhet ki, aki kiválób
bat, nemesebbet produkál. Ma már nemcsak 
a qantitásra, hanem a qalitásra is kell gon
dolnunk, különben legyűrnek ezen verseny
ben azok az államok, amelyeknek gazdái, 
átérezvén a mai idők kivánalmait, munká
jukkal, intelligentiájukkal tökéletesebbet ké
pesek produkálni.

Következőkben előterjesztett javaslatot 
az igazgatóválasztmány általánosságban el
fogadta

A Barsvármegyei Gazdasági Egyesület a 
vármegye állattenyésztésének fellendítése ér
dekében, a hatóságok támogatása mellett f. 
évi szeptember hó 7.-én és 8.-án, Léván, 
Bars- és Hontvarmegyére kiterjedő tenyész
állat díjazást és az eladásra szánt állatok 
értékesítése céljából állat vásárt rendez.

A tenyéssállat-dijazás és vásár célja:
1. A kisgazdák tenyésztésében lévő, to- 

vább-tenyésztésre alkalmas egyedeknek evi- 
dentiába tartása az illetékes tényezők által.

2 A tenyésztőket, különösen a kisgaz
dákat, kiváló egyedeik után jutalmazásban 
részesíteni és ezáltal kiválóbb állatállomány 
tenyésztésére buzdítani.

3 Megismertetni Cseh- Morvaország és 
Szlovenszkó gazdaközönségével e vármegyék 
tenyésztését.

4 Léván, mint e két vármegye mező
gazdasági gócpontjában, a tenyészállat vásá
rokat meghonosítani.

Tenyészállat-díjazás.
A tenyészállat díjazáson résztvehet Bars- 

és Hont vármegye állattenyésztője mindazon 
tenyésztésre alkalmas ló, szarvasmarha, ser
tés, juh, kecske mindkét nemével, korra 
való tekintet nélkül, amelyeket egy bizottság 
a tenyészállat-dijazás megtartása előtt meg
szemlélvén, azokat a tenyészállat-dijazásra 
megfelelőknek fogja találni. A tenyészállatok 
kijelölése céljából a bizottság a kisgazdák 
állatállományát a díjazás megtartása előtt 
községenként fogja megszemlélni, s az al 
kalmas ló és szarvasmarhákat a díjazásra 
kijelölni.

Juhok, sertések és kecskék előzetes 
megszemlélés nélkül állíthatók ki a díjazáson

Nagyobb tenyésztők állatainak, tenyész
állat díjazásra való kijelölését maga intézi.

A lovak és szarvasmarhák díjazása f 
évi szeptember hó 7 én d. e. 9 órakor, Lé
ván, a katonai lövöldetéren, az egyes állat
nemekre külön-külön elkülönített helyen 
veszi kezdetét. 1

Részvételi díj : Ló, szarvasmarha után 
darabonként 15 K. ezek növendékei utón 5 K.
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A tenyészállat-dijazás alkalmával eladott 
jószágok után a Gazdasági Egyesületet az. 
eladási ár 50 százaléka illeti.

A lovak és szarvasmarhák bejelentése 
g díjazásra a helyszíni szemle alkalmával 
történik, de legkésőbb aug. hó 25-ig fogad
tatnak el, mely bejelentések a Gazdasági 
Egyesület titkári hivatalához Léván, intézen- 
dők. Ugyancsak szeptember hó 7 én reggel 
y órakor veszi kezdetét a katonai lövölde
téren az állatvásár is, amelyen részt-vehet 
Bars- és Hontvármegye gazdaközönsége, 
eladásra szánt, bármely jószágával.

Az állatvásárra felhajtott jószágok után, 
ló, szarvasmarha után darabonként 10 K.^ 
ezek növendékei és egyébb jószágok után 5 
K. fizetendő. Az állatvásáron eladott jószá
gok után a Gazdasági Egyesületet az eladási 
ár 5 százaléka illeti.

Szept hó 8án d. e. 9 órai kezdettel 
sertések, juhok, kecskék és szárnyas házi
állatok díjazása ugyancsak a ..........
veszi kezdetét az erre kijelölt 
állított jószágok után 5 
fizetendő s a bejelentések 
kezdéséig eszközöihetők.

Szept. hó 8 án d.
és Hontvármegye kisgazdáinak kettes fogatú 
kocsiversenye veszi kezdetét, indulás a ka
tonai lövölde-térről, Felsöszecsére és vissza 
a lövölde térre. Versenyen csakis kisgazdák- 
vehetnek részt saját-nevelésü állataikkal.

lövölde-téren 
helyen, a ki
részvételi dij 
díjazás meg-

K
a

2u. órakor Hars

Kiosztásra kerülő dijak;
A Barsvármegyei Gazdasági Egyesület 

részéről:
1. mének részére: — — — 1000 K.
2. kancák részére : — — — 2000 K.
3. bikák részére: — — — 1500 K.
4. tehenek részére: — — — 2000 K
5. növendék szarvasmarhák részére : 2000 K.
6. sertések, kecskék, juhok részére : 1000 K.
7. kocsiverseny díjazására : — — 2000 K.

Összesen: 12000 K. 
ezenkívül a Gazdasági Egyesület által ki
adandó több elismerő oklevél és díszoklevél, 
a katonai méutelep igazgatóság, a hadügy- 
és földmivelésügyi minisztériumok, Barsvár- 
megye, Léva város és magánosok által ado
mányozandó díjjal.

Tenyészállat-dijazás és vásár előkiszitö 
munkálatait a Gazdasági Egyesülőt igazgató
választmánya által felkért bizottságok és az 
Egyesület titkári hivatala intézi, amely hiva
tal a dijjazás és vásár sikere érdekében 
érintkezésbe lép a hatóságokkal, lapok utján 
propagandát fejt ki, megszervezi és előkészíti 
a vásárteret s annak a díjazásra alkalmas 
beosztását, tájékoztatja a gazdaközönséget, 
a díjazás és vásár szükségéről, szóval, in
tézi az összes előkészitö munkálatokat

A tenyészállat-dijazás és vásár megfe
lelő elökészüleléhez a díjazásra és egyebb 
munkálatokra 30000 K. válik szükségessé. 
Miután a Gazdasági Egyesületnek az elő 
irányzott készpénz ez idő szerint nem áll 
rendelkezésére, Barsvármegyo áldozatkész 
gazdaközönségéhez kell folyamodnunk azon 
kérelemmel, hogy ezen nemes törekvésünk
ben támogatásunkra legyen, s az állatdija- 
zásra szükséges összeget kölcsönképen a 
Gazdasági Egyesület igazgatóválasztmányá 
nak rendelkezésére bocsássa, azon kikötéssel, 
hogy az állat-dijazás és vásárból befolyó 
jövedelemből a kölcsön adott összeg a köl
csönadóknak vissza fog fizettetni.

Eddig adomáuyok visszafizetés kötelezett
sége nélkül :

Malcomes Béla újabb adománya 1000 K, 
Tarisch Rezső adománya 5000 K, 
Taubinger László . » 100®
Oombay Vilmos n • *000 K.

A Gazdasági Egyesület igazgatóválaszt
mánya gyüjtöiveket bocsájt ki a melyen 
felkéri a vm. gazdaközönségét, hogy a te
nyészállat díjazás és vásár megtartása érdé 
kében a szükséges összeget ily módon ren
delkezésre bocsássa, s az aláirt összegeket, 
hogy a munkálatok megindithatók legyenek, a 
Gazdasági Egyesület titkári hivatalának mi
előbb beküldeni szíveskedjenek. Az állat-díja
zás és vásár úgy anyagilag mint erkölcsileg 
bizonyára szép eredményt fog felmutathatni.

Krajtaik 
g. e. igazgató,

Perdikához.
Mozdul a csipkevinkos szép fejed alatt, 
Elűzöd rajta az dlmos illatot -, 
Eelkacag halkan bíbor ajakad, 
Elmúlt mámoros éjed kacagod.

Tested a kéj csókos harmóniája,
Bűnös ígéret szempillád selyme.;
Varázsló kebled vénuszi-bája ; . . . 
Gyötrö, égd tűz lelked szerelme.

Ablakodon át fehér nyughelyedre, 
Bepillant lopva a nap súgóra;
Csókjában füröszt ragyogó kedve
S ráhinti fényéi hattyú-válra.

Hogyha felkacagsz, a hangod csengő, 
Csupa lágyzsongás, csupa muzsika, 
Tőle tamilt dalt az árnyas erdő 
Édes csicsergő, szárnyas dalnoka.

Meleg szivárvány suttogó szavad 
'tündér álomkép, méh zümmögése; 
És kék virágos, zöld bokrok alatt 
Szerelmes csalogány nyőgdécselése

Amikor átölelsz melegen, ugy érzem, 
Galambok pelyhe nem puhább karodnál;
És ha arcodnak mosolygását nézem, 
Az a rózsapir szebb a hajnaloknál.

Te vagy az öröm, üdvösség élet . . .
Ajkad a mámor, bűn, halál ajka . . .
Démoni szóval, ha lelkem kéred;
Veled megyek a kárhozatba.

Tomszk (Oroszország) 1916 november 10.
SZOBI ENDRE.

Különfélék.
— A Bars Iránya tekintetében abból 

az alkalomból, hogy Birtha József volt 
magyar nemzetgyűlési képviselő kibukásáról 
szóló hirt közöltük, szerkesztőnk baráti kéz
ből levelet kapott, melyben, hogy ez a hir 
köz'ése lapunk magasztos hivatásával ellen
kezik, hogy lapunk ebben a válságos korban 
nem feludkezott-e meg magyar kulturális 
missziójáról. Erre vonatkozólag szerkesz
tőnknek következő a megjegyzése: A hirt 
közlés céljából küldték bo nekünk a magyar 
fővárosból, adtak szórul-szóra minden ten
dencia nélkül. Újévi cikkünkben világosan 
körvonalaztuk lapunk irányát, ezt mai napig 
is fenntartottuk s ezután is kötelességünknek 
ismerjük mar csak régi múltúnkra való 
tekintettol is. Magyarok vagyunk, soha som 
fogjuk fajunkat, nemzetiségünket megtagadni, 
a magyar érdekek szószólója s védelmezője 
ez a lap, amely célból teret nyitunk min
denkinek. Haladunk a régi, szent nyomokon, 
tisztelettel emlegetjük őseink nemes erköl
cseit s a modern kultúrát is ezek szelle
mében óhajtjuk megteremteni. Mindnyáján 
tudjuk, hogy a közlisztesség és erkölcsök 
leromlásában milyen nagy szerepe volt a 
destruktív sajtónak, ép ezért szeretettel gon
dozzuk a régi virágos kertben fakadó uj 
irodalmi hajtásokat. A faji hűség, a magyar
ság összetartozandóságának és szeretetének 
gondos istápolói vagyunk, amint megbe 
csülüuk minden más nemzetet, megköve
teljük mindenkitől, hogy a sokat szenvedett 
magyar nemzetet is kellő tisztelettel meg
becsülje. Hát a Bars maradt a régi Bars. 
Szerkesztőnk harmincöt éve áll e lap köte
lékében, jó és rossz időben híven kitartott 
mellette, lesz annyi bátorsága, ha a jó Isten 
is erőt ad neki, hogy a magyar kultúra 
egyik zászlóvivője legyen továbbra is. Nem 
fog változást szenvedni a lap régi iránya, 
mig a vezetés ö reá lesz bízva, murt az 
a magyar, akinek nem büszkesége a saját 
faja, nemzetisége, nem érdemli meg, hogy 
magyar kultúra művelője legyen. Ez a 
válaszom a baráti figyelmeztetésre, a melyet 
különben mindenkor köszönettel fogadok. 
(Szerk.)

— Licencek revíziója. A legutóbbi 
napokban újságok közölték, hogy az eddig 
megadott licencek nem lentiének érvénye
sek s hogy a revízió utján letiltott licencek 
továbbra is érvényben maradnak. A levicei 
pénzügyőrség kívánatéra közöljük, hogy ezek 
nem felelnek meg a valóságnak és csak 

meg nem értésből vagy az az ellen vétők meg
büntetéséből származhattak. Az eddig adott 
licencek teljes érvényűek és a betiltott licen- 
cok érvényüket elvesztették, azok gyakorlása 
büntetést von maga után. (Bkdt.)

— Komáromi törvényszék áthe
lyezésének kérdését szellőztetik a kormány
hoz közelálló cseh és szlovák lapok. Mint 
tudjuk eleinte arról volt szó, hogy a komá
romi törvényszéket Lévára helyezik s itt 
állítanak fel egy vegyes nyelvű törvényszéket. 
Most a kormányt támogató lapokból érte
sülünk, hogy újabban az a terv merült fel, 
miszerint a törvényszéket Komáromból Érsek
újvárra, mint vasúti gócpontra helyeznék át 
és hatásköre ugyanarra a területre terjedne 
ki, amelyre eddig a komáromi törvényszék 
bírt illetőséggel.

— A villamos-telep ügyében múlt 
számunkban megjelent közleményünkre 
vonatkozólag hivatalos helyről azt az érte
sítést kaptuk, hogy a polgármester ur előtt 
megjelent bizottság nem emelt senki ellen 
vádat, csupán a könyvek felülvizsgálását 
kérte, hogy meggyőződést szerezhessen a 
villamos telep üzemi forgalmáról. Egyébként 
ez a vizsgálat már folyamatban is van s 
annak eredményeit annak idején közölni 
fogjuk.

— A tanílgy köréből. Hulják Pál 
solymosi tanítót a közoktatásügyi tanács a 
csejköi állami elemi népiskolához a VII.-ik 
fiz. oszt. 1. fokozatában igazgató tanítóvá 
nevezte ki.

— Rokkantak estélye. E hó 4-én
Pünkösd vasárnap zajlott le a lévai rokkan- 

, tak jótékonycélu műkedvelő estélye, melyet 
. szép számú közönség, nagy figyelemmel 
I nézett végig. Ez alkalommal egy kis műked

velő társaság jól rendezett és szépen össze- 
i vágó előadásban bemutatta Gerő Károly 

régi jó népszínművét a Vadgalambot, Galand 
Mihály gazda szenvedélytől duzzadó s komoly 

> tanulmányt igénylő szerepét Kovács István 
1 játszotta meglepő színpadi készséggel. Imre 

rokonszenves szerepében I Bélik József 
tűnt ki, Valásik Annuska a kis llus szerepét 

I kedvesen játszotta, a szereplők egyik leg
jobbika volt Totczer Manci, aki Boris asszony 
szerepét, szinte művészi módon játszotta, 

I Hegedűs Bözsi, kitűnő komikának bizonyult 
' Bábi szerepében, a Boldogi jegyző szerepé

ben Konta Zoltán fesztelenül mozgott, Jonka 
, Imre a büszke paraszt nábob Mesko Balázs 
. szerepét kiváló rutinnal alakította. Kedves 
; jelenség volt Őrei Mariska (Julis) szerepében.

Törül metszett alakokat mutattak be, Kronka 
Sándor (Csurgó Bálint), Tóth Nándor (Barcsa 

. Gyuri), Florek László (Dicső Adalbert) és 
' Csuvata Gyula (Grifli), Bucsek Gyula (Abris 
' segéd jegyző), Németi Paula kis szerepét 
‘ (Klári nénit) igen helyesen adta. A fő női 

szerepet Ricza pásztorlányt Randik Annus 
alakitotta igazi drámai erővel, tűzzel és

■ érzéssel. Kisebb szerepekben még elismerést 
i érdemelnek Őrei Kálmán (Öreg biró), Szarka

Gyula (Csutka Matyi), Kosztolányi Béla 
‘ (öreg paraszt), Majoros József (Laci), Mátéffi

Béla (Gyurka), II. Bélik József (Miska), 
I Kosztolányi Béla (Gyanús zugprókátor),
■ Németi Lajos (csősz). Az egész előadás 
l Kovács István rendezői ügyességét dicséri

s mig a súgó nehéz és hálátlan szerepét 
Bozóki Gyula töltötte be, a tőle ismert 
ügyességgel. Az előadást kedélyes táncmulat
ság követte, amelyen még falábak is ütemre 
kopogták a lassút s mint értesülünk az 

1 erkölcsi sikeren felül, anyagi tekintetben is 
szép eredményt mutat az estély mérlege.

— Törvényjavaslat a kötelező 
építkezésről. A javaslat szerint általános 
keresetiadó ala eső személyek és vállalatok 
kötelesek azokban a községekben, amelyek
ben lakásinség van, uj építkezés, emeletre- 
épités vagy toldaléképület létesítésével annyi 
uj lakást teremteni, ahány nős vagy férjes 
alkalmazottat 1914 aug. 1-e óta felfogadtak 
és illetve annyi lakást, ahány alkalmazott 
ezen időpont óta megnősült és illetve férjhez 
ment. Azon lakásbérlők, akik legalább 1 
millió cs.-szl korona vagyont vallottak be, 
kötelesek annyi lakóhelyiséget teremteni, 
ahányat bérben tartanak és kötelesek az uj 
lakóhelyiségeket vagy bérbeadni, vagy a 
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bérbe bírt lakásukat elhagyni Azon pénzin
tézetek, amelyek takarékbetétek elhelyező 
sével foglalkoznak, kötelesek a náluk elhe
lyezett takarékbetétek 5 százaléka erejéig 
jelzálogkölcsönöket nyújtani, hogy e köl
csönökből az építkezési törvény nyújtotta 
kedvezmények igénybevételével uj lakásokat 
lehessen felépíteni.

— Zongoravlzsga, Kregczy Anna 
zongoratanárnő növendékeivel, f. hó 18-án 
d. u. fél 4 órakor tartja zongoravizsgáját, a 
ref. iskola nagytermében. Érdeklődőket szíve
sen lát. Bolépti-dij személyenként 5 korona.

— Férfi kongr-géoló. Fölkéretnek 
mindazon keresztény férfiak, akik már jelent
keztek a férfi kongregációba és akik még 
nem jelentkeztek és óhajtanak belépni, hogy 
folyó hó 11-én vasárnap délután 4 órakor 
megtartandó első alakuló közgyűlésre, kivétel 
nélkül mind jelenjenek meg a róni kath. 
elemi fiúiskolában.

— A lévai kereskedelmi csarnok 
f. évi junius hó 18 napján vasárnap délután 
4 órakor a Városháza közgyűlési termőben 
tartja évi rendes közgyűlését, amelynek 
tárgysorozata: 1) Elnöki megnyitó. 2) Tit
kári jelentés 3) Számvizsgáló bizottsági és 
pénztári jelentés. 4} esetleges iuditványok. 
A tárgysorozat keretében dr. Dienes a besz
tercebányai kereskedelmi és iparkamarai 
főtitkára szabad előadást tart. A közgyű
lésen a szomszéd városok társtestületei is 
képviseltetni fogják magukat. A közgyűlés 
napján megjelent vendégek tiszteletére a 
csarnok társasvacsorát rendez a Városi 
szálló nagytermében.

— Kettős eljegyzés. Engel Rózsikát 
eljegyezte Seif Samu helyben. — Engel 
Jankát eljegyezte Rosentál Hermán Buda 
pestről.

— Esküvő. Koréin Mihály Pápa Ro- 
hőnyi Caesus Léva, ma f. hó 11-én délben 
tartják esküvőjüket Komáromban. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Házasság. Balogh Mauó és Spitz 
Sárika Léván junius 6 án házasságot kö
töttek.

— Zsidó főkántorok hangver
senye. A szlovenszkói zsidó főkántorok 
köztük Stechler Mór (Nyitra), Beuder Zsig- 
mond (Bratislava), llalpern Náthán (Kassa), 
Roaenheim Fülöp (Pilsen), Fukx Márkhus 
(Nagyszombat), Barnat Ignácz (Érsekújvár), 
Ábrahánson Hármán (Holics) és Ábrahán- 
soin Emanuel 'olyó hó 20 án kedden a lévai 
város színháztermében operai estéllyel egybe
kötött nagy hangversenyt rendeznek, melyen 
a nevezett főkántorokon kivül Hellehrant 
Nada hangverseny énekesnő, Stuchlik prágai 
hires énektanár tanitványa is fellép. E őadásra 
kerülnek a leghíresebb orosz és amerikai 
zsidó főkántorok által szerzett régi stilusos 
énekek, zsinagógái és liturgián kivül, külön
féle operai részlotek. A zenekart vezénylik 
Litoboski kapitány és Douáth Ede karmester.

— Halálosás. Weisz Aranka, néhai 
Weisz Henrik volt lévai ecetgyáros leánya, 
élete tavaszán hosszú szenvedés után május 
27-én Budapesten elhunyt. Hült tetemét május 
29 én édesapjával közös sirba a rákos
keresztúri izr temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Az elhunytban özv. Weisz 
Henrikné leányát, Weisz Milla m. kir. posta
takarékpénztári irodatiszt és Dr Weisz Leó 
trencsénteplici fürdöorvos húgukat gyászolják.

— Közös legelőkre Igényt tartó 
ftildmfivesek figyelmébe. A földműves 
közönség figyelmébe ajánljuk, hogy közös 
legelőkre minden földművesnek egyformán 
van jogigénye. Ilyen közös legelők azon 
nagybirtokokból utaltatnak ki, melyek azon 
község határában fekszenek, ahol a legelőre 
való szükség felmerült. A kérvényeket az 
igényjogosultaknak együttosen kell az illeté
kes főszolgabírói hivatalhoz benyújtani és 
ezekről oly vidékeken, ahol a löszolgabiró, 
mint elnök vezetése alatt működő „Pasyen- 
kovy Vybor* (legelő tanács) még meg nem 
szűnt, ez és ennek feljebbviteli hatósága, a 
zsupáni hivatal dönt Oly vidéken, ahol ez a 
Vybor már nem működik, a trencséni föld
birtokhivatalt illeti meg a döntés joga. Ez 
utóbbi esetben is azonban a kérvények szin
tén a földbirtokhivatalnál nyújtandók be.

— Művész est városunkban. Ked
den, 13-án este 8 órakor lesz. Hollós Terus 
és Vidor Ferike művész-estéje a városi szín
házban. Azt hisszük szükségtelen közönsé
günk figyelmét felhívni erre a rendkívül él
vezetes művészi eseményre. Hollós és Vidor 
kupiéi és cselédnótái országszerte ismerete
sek. Jegyeket előre válthatók Gróf nagy
tőzsdében. Helyárak: 22— 16 50— 11.— 
és 6 60--.

, — HablőgyiUosság Verebély 
i és Érsekújvár határában. (A tettest 

Pozsoyban elfogták). A Prágában Fürdő utca 
5. szám alatt lakó Tusár Emánuel levelet 
kapott Krejcsi Károly lókeroskedötől, amely
ben azt Írja, hogy utazzék Érsekújvárra, 
mert ott lovakat vásárolhat. Tusár 24 000 
koronát vett magához és elutazott 
hazulról, de nem tért vissza és nyoma 
veszett. Az Érsekújvár és Verebély közötti 
határban május 29 én délután 5 órakor egy 
holttestre bukkantak, amelynek zsebében 
megtalálták Krejcsi levelét és kétségtelenül 
megállapítást nyert, hogy az Tusár hullája. 
Az ottani csendőrség azonnal megindította 
a nyomozást és értositette a helybeli rendőr
igazgatóságot, amely május 30 án megálla
pította. hogy Krejcsi a „Savoy* szállóban 
lakik. Detektívek figyelték a szálló bejáratát 
és 30 án éjjel abban a pillanatban, amikor 
Krejcsi gépkocsiból kiszállott a Savoy előtt, 
letartóztatták. Krejcsi konokul tagadott. 
Ekkor a helyszínre vitték ki Krejesit s val
latni kezdték, mire Krejcsi végül bevallotta, 
hogy ö ölte mag Tusárt. A rendőrség őri- 

; zetbe helyezte Korányi Károly 38 éves 
ügynököt is, aki Krejcsinek azzal adta a 
revolvert, hogy ölje meg Tusart. Mindkettőt 
beszállították a nyitrai ügyészséghez.

■ — Tanuló NYITRAI ás TÁRSA
könyvkereskedésében felvétetik.

. Irodalom és művészet.
.Hat háborús év emlékei* egy volt hadi

fogoly emlékiratai. A kér. szociális könyvtár 
legújabb száma most jelent meg. Szabó Elemér 
hat éves orosz fogságának története keretében 
a kiacélosodott keresztény öntudat világosan 
látó szemével vezeti az olyasót végig a 
világmegrázkódtatás súlyos megpróbáltatásain, 
amelyek a harctér véres epizódjai után, a 
fogolytábor és Szibéria vigasztalan temetőjébe 
folytatódnak.

A faját és keresztény hitét a rajongásig 
szerető magyar hadifogoly kínos szenvedései 
sötét fejezetekben, drámai erővel aláfestve 
vonulnak el az olvasó szemei előtt. Szibéria 
hómezöin a vörös őrület vágtat keresztül. A 
forradalom a hadilögolyokat is egymás ellen
ségévé teszi Még borzasztóbb lesz a fogság 
ezer kínja. A törhetetlen keresztény ideáljaiért 
élni és halni kész egyéniségnek titáni küz
delme a maga őszinte áférzéscivel egy 
felejthetetlenül megkapó eseménysorozat képé
ben pereg le.

Bámulatos Szabó Elemér könyvének miden 
fojezete Az egyes fejezetek szinte izzanak 
a benne lüktető mozgalmas élettől. Szibéria 
dübörög a forradalom és ellenforradalom 
bőgve rohan a hullák és romokon keresztül. 
A szerzőt is magával sodorja ez az áradat, 
— de szerencsére a menokülés jut osztály
részéül és sorsa Japánba veti.

A fölkelő nap országának aranysugaras, 
kékeges, lótuszvirágos szépségoi üditő bal
zsamként hatnak a szenvedések iskolája 
után.

Szabó Elemér könyve, szines tollal megirt 
útirajzok, kalandok, élmények halmazán kivül 
a keresztény világnézet alapvető gondolataival 
kapcsolódik szorosan össze, mely értékes 
gondolatok teszik annyira vonzóvá és lebilin- 
cselővé az intranzigens erőktől duzzadó 
munkát.

Szabó Elemér Írásainak minden keresz
tény magyar ember asztalan ott van a 
helye.

A könyv a Kassai Kér- Szocialista párt 
irodájában rendelhető meg Ara 5.— korona.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás-

Az Árvaházat fenntartó .Lévai Nöegylet" 
a következő adományokat vette:

Szlovenszkói és ruszinszkói rokkant egylet 
koszorú megváltás cimén 25 K, N. N. 4 
kenyér, N N. 6 */» kg. borjúhús, Szauer 
Izidor ur 7 drb. rózsakaró, N. N. 4 kenyér, 
N. N. 5 kenyér, rendőrkapitányi hivatal 2 
kosár saláta, dr. Boleman Jánosné urasz- 
szony 5 pár viselt czipő, 11 drb kis ruha, 
N. N hordós káposzta, dr. Mautnor József 
urnái rendezett gyermekelőadás jövedelme 
150 K, Holy Gyula járásbiró ur egy büntető 
ügyből 2 korona.

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

Árvsv Józaafné, 
a 1 e 1 n ő k.

Köszönet nyilvánítás.
Főt. Rónai János lévai segédlelkész úr 

a Selmecbányái búcsúról fennmaradt összeg
ből 100 koronát juttatott a lévai kórház 
szegény betegeinek. Hálás köszönet érte.

Léva, 1922. junius 8.
M. TARA3IA.

a kórházi irg. nóv. fönöknóje.

4326—1922 szám.

Felhívás.
Múlt hó 30-án Obruéno ruszinszkói 

községben tűzvész támadt, mely alkalommal 
az amúgy is szegény község */■ része leégett 
s most hajléktalanul a legnagyobb nélkülö
zéseknek van kitéve.

Tekintve, hogy ezen szerencsétlenek 
részére országos gyűjtés tétetett folyamatba, 
a város jószivü közönségéhez fordulok, hogy 
jóindulattal adakozzon a leégettek felsegi- 
tése végett.

Pénzbeli adományok a rendörkapitányi 
hivatalnál ajtó 4 (alkapitány) átadhatók.

A gyűjtés 1922. junius 17-én befejezést 
nyer.

Levice, 1922. junius hó 9 -én
Lehotzky

rendőrkapitány.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi junius hó 4 -tői — junuis hó 11.-ig 

Születés.
Veres Rezső Fridrich Margit fiú Tibor. — 

Neinor László Menyhár Julianna fiú Lajos.

Házasság,
Kollárik Ferenc Jamrik Ilona r k. — Kalmár 

Leó Kiéin Erzsébet izr. — Balog Manó Spitz 
Sarolta izr. — Várarii Endre Váradi Margit ref.

Halálozás.
Ifj. üomaniczky József 3 hó. Tüdőgyulladás. 

— Zilai Erzsébet 21 napos I leveny-bélhurut. — 
De ti t se h Mihály 65 éves Ütöér-el meszesedéi — 
Ifj. Gyuris József 21 hó. Agyhártya-gyuladás.

APRÓ HIRDETÉSEK, s
TT^eifll'na avaUY benösülne jó módú

UXÁAw u r j családhoz 35 éves 
müveit izr. vallásu fiatal ember, aki, jelenleg 
is jó keresettel rendelkezik. Urileány vagy 
özvegy ajánlatai a kiadóba kéretnek .Nősülni* 
jeligére ______   707
T7511 > pensionak berendezve azonnal 
V jutányosán eladó. Közvetítők

diiaztatnik. ,Elvira* villa Vihnyefürdön. 771 
italost önálóan dolgozó,

wöwJX állandó munkára magas 
fizetéssel keresek SUBA Dőlné Terany Hont 768 

Asztalos segéd XfS. 
azonnali belépésre kerestetik SF.MELROCK 
ALFONS Hengermalom Garamizentkereszt.»«
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T1-— jól fözö szakács né ajánlkozik 
Jllffy helyben és vidéken lakodalmakhoz, 
keresztelőkhöz, vendégségekhez stb. való 
sütést és főzést jutányos árban vállalja. 
Cim: Dobó utcza 13 761

doRvaTrarralr ‘“'“longariiitura, kouyha- 
öZOnyegöJi, gzekrény, asztal olcsó 
üroti eladó. Szepesy u 12. 807

Bútoroson szoba “ÍX?
kiadó. Ladányi u 32. 810

Teljes ellátásra
kát eiiogadok. Zongora gyakorlás megenged
ve. MÉSZÁROS OLGA Levice, Szepesi u. 3. 
806_____________________  __

Szlovák-magyar tanfolyamot 
nyitok iskolás gyermekek részére. Részletes 
prospektus a kiadóhivatalban. 805

Jégszekrény. takarékszekrények 
minimális jégiogyasztással, üzemben megte
kinthetők, azonnal szállíthatók. Ára 200 K. 
s felfelé nagyság szerint. BOROS jéggyára 
Léva 803

Háúttmdök
kerestetik, ugyanott egy valódi Singer varró
gép eladó Zőidkert utca 17. 802

Benzinmotor. eladó, üzemben 
megtekinthető. Mező utca 33. 801

Elköltözés miatt
bán, uj zongora, egy rézágy, ebédlő kredenc 
székek stb. Damjanich u. 21 sz. 795

7JI1 .Ja Egy teljes konyhaberendezés. 
AiaiLU. SUGÁR MÓRNÁL Honvéd u. 3.

Tóira rlton leTÖ 30 darab
W UaXwX Uwal uj lemezzel, jutányos áron 
eladó Mező utca 1. szám 797

1 /[ VaT/A príma föld, 1 ház, mely áll • * HVlUi 2 szoba, konyha, kamra, 
istálló, kocsiszin, nagy udvar, gyümölcsös
kertből, azonnal eladó. Cím a kiadóban. 790 

Vizsgázott gépész és cséplésre 
ajánlkozik Esetleg gőzmalomba vagy szesz
gyárba. POMEKÁCS EMIL Hronské Rudno 800 

KöPTThf ífíd Házak és ingatlanok v U LilBö. véle|ét 6a e|adását> |ak4. 
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetil : SP1TZ 
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöldkert u. 11.

Palánták.
Nyári és öszi káposzta palánta 

kopható: 

MÉSZÁROS LAJOS-nál 
Léván, Halász osárda

777

KINŐ = APOLLO = MOZGÖ.
Junius llé-n 1 előadás 
este *|2 8 órai kezdettel

A „Tévelygők"
nagyhatású dráma.

BENZIN
KNGEL JÓZSEF és FIA

nagykereskedésében,

a legolcsóbb árban kapható!

4 ÜZLETNYITÁS.

A n. é. közönség b. tudomására 
hozom, hogy Levicén Knapp Dávid 

gépkereskedö mellett 

üvegáru üzletet nyitottam. 
Kaphatók nálam e szakmába vágó 
összes cikkek. - Épületüvegezést és 
keretezést elvállalok a legjutányosabb 
árak mellett. A midőn b pártlogásukat 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel 
HOCH FERENC üveges.

Gyümölcs szállító kosár
5, 10 és 15 kg. tartalomra nagyobb meny- 
nyiségben olcsón kapható ELEIN SÁNDOR
NÁL Ozmán-tér 3 sz. 812

Alkalmi vétel. használt 4 ajtós 
jégszekrény, kitűnő hütő szerkezettel olcsón 
eladó. Megtekinthető PRAHÁR bádogos mes
ternél Szepesi utca. 813

Aranyat, ezüstöt legB£,abb 
napi árban vesz : RAPPEPORT MANÓ 
ékszerész Levice, Petöfi-utcza 4. 375

PalÓTt + áV NyAri és öszi kúPoszta 
■ wx&Lál wűbÁX. palánta kapható : 
MÉSZÁROS LAJOSNÁL Léván Halász csárda 

695

771- J A 'La. Kálnai-utcza 22 AiaCLO JláZ Bővebbet KOVÁCS 
ANDRÁ S N A L. _____ 790

Nagyobb
TAUBINGER ÁRPÁD Kiskereskény Levice 
mellett 775

Eladó Párkányban: 9 darab
ból álló ónémet stilben tömör diófából fara 
8°tt, kik damaszt selyemmel bevont tiszta 
iószörrel kárpitozott értékes szalon garni
túra. — Urasági lakások, vagy előkelő 
Wállodák díszítésére szolgáló gyönyörű 
óriási élöpálmák és egyébb szoba növé
nyek. Cim : Párkány Rákóczi ut 2. 766

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alapittatott 1881. LEVICE - LÉVA. Telefon szám 14.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal. ***■
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Nyári térti ruha h“ "7* o
ZöJcLLert utcza. 11. szám.

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

CSORBA JENŐ, városi mérnök 
mérnöki irodája 
Levice - Léva, Ladányi utcza 26

VÉGEZ: birtokrendezési, föld- és lejtmérési munkálatokat. 
TERVEZ: minden ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 

gép- és gyárüzemeket, 
vizierő- és elektromos telepeket, vízműveket, 
háztartás-technikai berendezéseket (fűtés, fürdő, 
vizszerzés, szenyvizek)

KIDOLGOZ: ipari- és mezőgazdasági ipari üzemterveket. 
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságosságát.
ELJÁR: mindennemű műszaki megbízásokban.

------- Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben zzzrzz 8

Újdonság! Újdonság!

A nti I i c h.

Legolcsóbb és legjobb be-véisArl&rai forrás

fűszer , bor , csemege- tea-, rum- és ásványvíz kereskedésében

--------—— LEVICE — FŐTÉR. ----------------

Meggátolja a kazánkőképződést. 
Naponta kis mennyiségben ada 

golandó a tápszivattyún át.
Nem savas ! — Nem támadja meg 

a kazán falát.

Kapliató a Gazdasági egye 
sülét áruosztályánál Léva 

Kilónként 15 K árban
Egész hordó (150 kg.) 

rendelésnél jelentős árengedmény!

Naponta friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb.
Socizi csokoládé és Cacao. "•S®

Cukorka és csokoládé különlegességek.
Likőrök, borok, pezsgők nagy választékban. 

Fűszer és gyarmatáruk a legjobb minőségben.
■■■■».....  Különféle ásványvizek raktára. ■■■■■—
1 1 Előzékeny és pontos kiszolgAléks 1 1 

ti zolid. él rak: _
FIGYELEM

Szíveskedjenek meggyőződést szerezni arról, hogy áraim a legalacsonyabbak, 
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes.

í

J

Értesítem
a vízi sportol kedvelő közönséget, 
hogy modern szerkezetű dunai 
uj CBOlnakokat szereztem be, 
amelyeket olcsó dijak mellett bo- 
csájtok a n. é. közönség rendel
kezésére ; vendéglőmben jő ételek 
és italok felszolgálásáért állandóan 

gondoskodom.
MÉSZÁROS LAJOS

vendéglős Léván Halász csárda.
808

NÉMETH 
szobafestő és n 
LEYICE (LÉVA)

TESTV.aázoló mesterek
Rákóczy u. 20. sz.

Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 
legegyszerűbb és 

legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett.

5

---------- ,-------

Fuvarozás!! ií
Tisztelettel alulírott JANCSOVITS BÉLA, autó-fuvarozási vállalkozó, 

a nagyérdemű közönség becses tudomására hozom, hogy az eddigelé 
Jancsovits és Mos-kovits autó fuvarozási vállalat, Léva székhely köz
kereseti társaság, czimü czég Moskovits Hermán kilépése folytán meg
szűnt és ennek egyedüli és kizárólagos tulajdonosa Jancsovits Béla lett,

Az auto-fuvarozási vállalatot Jancsovits Béla czimü czég alatt 
továbbra is folytatom és a nagyérdemű közönség támogatását kérem.

Bármily néven nevezendő áru, anyag, bútor, építkezési kellékek 
fuvarozását Léván és a környéken bármily távolságra elvállalom.

Fuvarozás iránti előjegyzéseket, lakásomon Vágóhíd utoa 
9. szám alatt veszek fel.

Léva, 1922. jun. 1.1
K á v é v á s á r! Lesz t ar t -v a 

junius Lló 1—15-ig
IZ 1 T p I I? |) fűszer- és csemege kereskedésében
NUVlL/lllX I-bv-ám, ±3ó.ti utca 8. sz.

Tisztelettel értesítem az igen tisztelt háziasszonyokat, 
hogy sikerülvén nagyobb mennyiségű szemes kávét jutányos 
árban beszereznem, azt az alanti olcsó árakban bocsájtom jun. 
hó 15-ig a t. vásárló közönség rendelkezésére.

Z öldk ivékI
Maraeutsip (Ceylon) 1 kg. K 48 -

(Guba) 39 —
Ceylon 40-—
Cuba 44 —
Sant08 la 34*—

, Ila 32*—
. Illa 29*-

Gyöngykávé érkezőben.

6

(4-féle legjobb kévéből
szakszerben vegyítve) 1 kg. K 621—
Santos keverék la 44-—

. . la 40'—

. . Ha 36-—

. . Illa 34--
Naponta friss pörkölés

Pörkölt kávéki
KUGLER keverék

Tisztelettel KUGLER MANÓ.
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