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

Egyes számok ára 1 korona.

hirdetíiek
O centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

Boronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek-

HETILAP.közművelődési és társadalmi
A Ultrátok * ozerkstitOsigkot kOldandBk.

Kéziratok nem idfctii.k
FELELŐS SZERKESZTŐ :Dr. KKBSKKJANOS.

M e gj e 1 a n 
vasárnap reggel.

A hlrdatásókat, olifliotáaakot o a raklamHItkal 
kladdklvatatba kérJOk ataaltanl.

A LAP KIADÓJA: NYITHAT 08 TÁRSA.

Veszélyben az idei termés.
Ilyen cim alatt olvastunk egy 

hirt, arról amit mindnyájan sejtünk 
és tudunk, hogy a ’ hét sovány 
esztendőből még ki nem jutottunk. 
A földmivelésügyi minisztérium 
közölte: A kedvezőtlen időjárás 
következtében a mezőgazdaság 
megköveteli az állami hatóságok 
ügyeimét. E célból a földmivelés
ügyi minisztérium az országos gaz
dasági tanácsok és a mezőgazda
sági szervezetek képviselőit az 
egész köztársaságból Prágába an- 
kétra hivta össze, hogy megálla
pítsák a rendkivüli szárazság által 
előidézett katasztrófa terjedelmét. A 
tanácskozások eredménye igazolta 
az aggodalmakot és ezért a föld
mivelésügyi minisztérium köteles 
felhívni a figyelmet arra, hogy a 
tartós szárazság nagyban veszé
lyezteti a termést. Az ankét részt
vevői hangsúlyozták, hogy az utóbbi 
napok esőzései csak helyenkint és 
kis mértékben voltak befolyással a 
termésre, amely, ha tovább igy ma
rad az időjárás, mindenütt nagyon 
rossz lesz. A földmivelésügyi mi
niszter elvárja, hogy a mezőgazdák 
befogják tartani a még kiadandó 
utasításokat. A fősulyt arra kell 
helyezni, hogy elsősorban a tavalyi 
szalmát takarmánynak kell felhasz
nálni. A mezőgazdák óvakodjanak 
marhaállományuk elhamarkodott 
eladásától. Az intézkedések a lehe
tőség szerint az önsegély keretében 
fognak mozogni és csak amennyi
ben ez nem volna elegendő, fognak 
a törvényhozás utján orvoslást 
nyerni.

Hivatalosan is megállapították 
azt amit hetek óta aggódva ismer
tünk fel, hogy terméskilátásaink 
nagyon rosszak. A múlt év átka 
még mindig rajtunk ül. A száraz 
esztendőt hosszú, hideg tél követte, 
a jól be nem takart őszi vetésekre 
kemény tél jött s a hideg zúzmara 
megfagyasztotta a fiatal csirákat, 
még mielőtt azok kihajthattak volna. 
A rossz télnek tudható be az őszi 
vetések gyengesége.

S mit hozott a várva várt ta
vasz ? A friss zöld takarmánytól 
vártuk a takarmányinség természe
tes megszűnését. Normális években 
április végén, legkésőbb május ele
jén etették az uj tavaszi takarmányt, 
a rozsos bükkönyt, a lucernát. Az 
idén junius elején hallottuk előszói 
megrendülni a kaszákat. Hogy 
mily veszteség volt ez az egy hó

nap, azt számokban lehetetlen ki
fejezni.

Csupán a tavaszi vetésekhez fűz 
az egyedüli reménység. Ezt termé
szetesen csak a kalászokra áll. A 
tavaszi búzák, rozsok s a korán el
vetett árpák elérik a közepeset.

A legkétségbeejtőbb a helyzet 
a takarmány-féléknél és a kapások
nál. A csatornádét, muhart, kölest 
annyira repce borítja, hogyha kiadós 
esőt nem kap, akkor már semmi 
sem segít rajta. A kapásoknál óri
ási kár volt a répákban. Az élős
ködő bogarak és bolhák egész raja 
lepte el a kihajtó répákat s még 
mielőtt a levél kifejlődhetett volna, 
teljesen elpusztították, úgy, hogy 

! nagyon sok répát ki kellett szán- 
, tani. A második vetésre nem várt 
jobb sors. A nagy szárazságban az 

; élősködő bogarak újra nekiestek 
i a fiatal hajtásoknak. Mindezen egy

néhány erős eső segíthetett volna, 
i Kukorica, krumpli s a többi kapás 

silányak és sárgák. De azoknak 
van idejük a fejlődésre.

Hogy micsoda kihatással lehet ! 
■ a gazdasági helyzetre ez az abnor- | 

mis időjárás, az csak a jövő titka. ' 
Június közepén túl vagyunk s alig ; 
két hét választ el az aratástól.

Nagy gonddal, fáradtsággal el- ■ 
vetettük a 450 koronás búzát az ■ 
ősszel, vájjon mit fogunk érte kapni ? j 
Mit fizetünk ki belőle előbb, a ma
gas munkabért, a nagy haszonbért, 
vagy az elviselhetetlen adókat ? S 
mi marad a gazdának, aki egész ' 
éven át dolgozott? Jó ha legalább 
a remény marad meg, hogy talán 
jövőre ád az Isten jobb termést. I

A világ-esoményekböl.

A keresztényszociális párt szlovák osztá
lyának vezérlöbizottsága Iglón Potrasek János 

; és Dobránszky János elnöklete alatt ülést 
tartott. A gyűlésen nagyfoutosságu határo
zati javaslatot fogadtak el.

A vezérlöbizottság Szlovenszkó részére 
a teljes autonómiát követeli olyan értelem
ben, amint a köztársaság elnöke a pittsburgi 

; szerződésben megígérte és sajátkezű aláírá
sával biztosította, vagyis követeli a teljes 
önkormányzatot, önálló parlamentet, önálló 
belügyi közigazgatást stb. A keresztényszoci
ális párt minden olyan párttal, amely Szlo
venszkó autonómiájáért küzd, fegyvorbarát- 
ságot köt A szlovák néppárttal egyelőre 
kooperál az autonómia kérdésében és ha 
meggyőződik róla, hogy ez a szövetkezés az 
autonómia ügyét előbbre viszi, akkor az 
egész vonalon egységes frontba lép vele.
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Az erdélyi románság kezd öntudatra 
ébredni, mert az ókirályság polypkarjainak a 
fojtogatása fájdalmas kezd lenni, aminek 
következményeképen kialakulóban van egy 
különálló erdélyi román közvélemény, amely 
minden politikán túl elsőrendű vitális, érde
keinek tartja, hogy az erdélyi gazdasági, 
kulturális, közigazgatási és jogrendvédelmi 
értékeit mindenek felett megvédje.

A Vajdaság épugy, mint Horvátország, 
elégedetlen, csupán azzal a külömbséggel, 
hogy a Vajdaságban nem áhítoznak köztár
saság után, hanem csak suttogva beszélnek 
az autonomisztikus berendezés előnyeiről.

A Pr. T. írja : Egyetlen országban sem 
csúfolta meg az áldemokrácia a főiskolai 
végzettségű áll. hivatalnokokat úgy, mint 
nálunk. Mindonuél ékesebben az alábbi ada
tok szólnak, melyek hivatalnokkörökből ered- 
nek. A törvényszéki elnök Chrudimban 
ugyanannyi fizetést húz, mint az alája rendelt 
telekkönyvvezető. Egy Írnok, aki már több 
fegyelmit úszott meg, a csehszlovák ameri- 
kánizmus segitségével máról holnapra főtiszt 
lett s ma 31776 K, az évi fizetése. Egy 
szenátusi elnök a prágai legfelsőbb bíróság
nál, elismert kiváló szakértő, évi 32,592 K-át 
kap, tehát alig 1000 K -val többet, mint a 
többszörös fegyelmi vizsgálattal „kitüntetett* 
Írnok. Egy törvényszéki elnök özvegye ma 
annyi nyugdijat élvez, mint egy szolga 
özvegye. — Mikor fog a kormány — fűzi 
hozzá a lap — ennek a szégyenteljes álla
potnak véget szakítani ?

Ausztria ma gazdaságilag ott áll, hogy 
bizonyos körökben mint egyedüli segitséget 
a megmaradó államtorzó végleges feldara
bolását látják. A feldarabolás porsze Cseh
szlovákia és Jugoszlávia javára történnék, 
a rég óhajtott „korridor* megvalósítása érde
kében.

Franciaország e tervet valószínűleg 
szimpatikusán fogadná, mert a kis entente 
megerősödésében saját pajzsának megszilár
dulását vélné látni. Anglia azonban már 
határozottan ellenezné az ily irányú törek
vést, mely határozottan erősitené a francia 
— kis entente hegemonisztikus blokkot. 
Anglia Európában csak egyensúlyt törhet, 
de sohasem hegemóniát Olaszországot végül 
kár felemlíteni, ami Jugoszlávia megerősíté
sével jár, az Itália gyöngitését jelenti. Maga
tartása tehát pillanatig sem volna kétséges.

„Chicago Tribüné* tudósitójának a Vati
kánhoz közelálló előkelő személy kifejtette, 
hogy Franciaország és a Vatikán között a 
viszony annyira elmérgeskedett, hogy szakí
tástól tarthatni. Poincarénak a külügyi bizott
ságban tett nyilatkozata, melyben helytele
níti a pápának Oroszországgal szemben elfog
lalt magatartását, a szentatyáuál és környe
zeténél a legkínosabb benyomást keltette. 
Néhány héttel ezelőtt szintén kellemetlen 
incidens történt, amikor Jonnart, Francia
ország vatikáni követe Poincaré utasítására
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tiltakozott az ellen, hogy a pápa Oroszor
szág iránti barátságát kifejezze. A Vatikán
ban akkor komolyan foglalkoztak azzal a 
tervvel, hogy a párisi nunciust visszahívják 
és Jonnartot távozásra hívják fel.

A félhivatalos „Slovenska Politika* 
közli: Az uj kormány hivatalbelépése előtt 
a jelenlegi kormány még néhány ügyet fog 
elintézni, melyek bizonyos helyeken nem 
örvendenek népszerűségnek Ezek közül az 
az első a hadikölcsönök kérdése. A lap tudó
sítója úgy értesül, hogy már rájöttek, mikép 
lehetne ezt a régóta húzódó vitás kérdést 
megoldani. A kormánynak az az indítványa, 
hogy a hadikölcsönt minden különbség nél
kül 80 százalékkal más papírra cseréljék be. 
A nemzetgyűlésben a javaslat részére a 
többséget hosszas tárgyalások után már 
biztosították.

A bécsi munkástanács ülésén Bauer 
Ottó szociálista vezér, volt külügyi állam
titkár feltűnést keltő beszédet mondott a 
Németországhoz való csatlakozás mellett. A 
gyűlés határozatot hozott, hogy a Német
országhoz legalább gazdasági téren való 
csatlakozás érdekében minél előbb tárgya
lásokat kezdjenek. Bauer hangoztatta, hogy 
ha a Morgan-csoporttal a tárgyalások meg
hiúsulnának, nem marad más hátra, mint 
Németországot felhívni, hogy a forgalomban 
lévő osztrák bankjegyeket körülbelül fedezze. 
Ehhez nyolc milliárd papirmárka szükséges. 
Ezt az összeget a német magántőke igen 
könnyen összehozhatná, viszont a német 
csoport privilégiumot kapna, hogy Ausztri
ában bankjegyeket kibocsásson. llgy hírlik, 
hogy a szociáldemokraták a terv közzététele 
előtt megegyeztek a német magántőke vezető 
köreivel.

A bulgáriai események válságos fordu
lathoz közelednek. A király és a miniszter
elnök között nyilt szakadás állott be A 
király Stambulinsky fogja, valósággal túsz a 
parasztpárt és a kommunisták kezében.

A Mária-képe.
Irts: Szintay Sándor.

A társaság éppen pezsgőt rendelt, mi
dőn Győző a többiek ámulatára igy szól: 
ezt a szerencsét, ezt a szerencsés állapotot 
és ezt az egész ünnepeltetést egy munkás
asszonynak köszönhetem.

— Meséld el, mi közöd ahhoz a mun
kásasszonyhoz ; mennyiben köszönhetsz neki 
mindent; a képességedet, a karriéredet meg 
a szerencsédet ? I — kérdezték tőle. Győző 
nem váratott magára, hanem kihörpintvén 
pohara tartalmát, körülnézett és csendes, ki
mért hangon kezdett beszélni:

— Körülbelül három évo annak, hegy 
súlyos idegbajba estem Bokor mesternél 
voltam akkor és rengeteg sok munkám volt. 
Ugyanis kollektív kiállítást rendezett a mü
veiből és igen sok képet kellet kijavítani, át
festeni, kifényesiteni, rámákba foglalni, fel
írásokat pingálni. Meg tudom is én mi min
dent kellett ott végezni. És ezt persze ne
kem, mert kivülem még egy kis akadémikus 
volt, aki azonban legfeljebb a port törülte, 
meg az ecseteket tisztította. És ez az ideg
ölő munka eltartott három hónapon át egész 
addig, mig egy napon levelet kap a meste
rem a tanácsos úrtól, hogy a kiállítást el 
kell halasztani őszig, mert a tifusz-járvány 
miatt nem lehet azt megtartani; a termet, 
mely a múzeumban volt, nem lehetett át
engedni minékünk. A mesteremet ez a hir 
iszonyúan leverte, de én titokban örültem,

Semmi kétség, hogy Stambulinsky Moszkvá
val egyetértve szövetséget kötött a hatalmas 
bolgár kommunista párttal, A parasztok és 
kommunisták köztársaságának kikiáltásával 
és a király elűzésével fenyegetőzött. A kato
napárt a régi rendszer tisztjeinek és a pol 
gárságnak résztvételével a király köré gyüle
kezett. A nagy erőpróba sz úgynevezett 
katonapárt és a parasztok és kommunisták 
között igen komolynak Ígérkezik. Bulgáriában 
megvetni készül lábát és Szófiából fenyegeti 
majd a közeli keletet és Középeurópát.

A lapok aggodalommal fejtik ki, hogy a 
kölcsönprobléma meghiúsulásával a német 
késedelem kérdése ismét előtérbe kerülhet. 
Kiemelik a jóvátételi kérdés és a szüvetség- 
közi adósságok közt fennálló összefüggést, 
majd kifejtik, hogy Franciaország valóban 
szembekerült a világ többi részének hatá
rozatával, mely a versaillesi szerződés meg
változtatására irányul.

A „Matin" jelenti Belgrádból, hogy a 
kis entente államférfiéi között a belgrádi 
esküvő alkalmából tartott megbeszéléseken 
egy szövetség és általános katonai egyez
mény alapjait illetőleg megegyezés jött létre. 
Az egyezménynek az a célja, hogy Közép- 
európában biztosítsa Románia, Csehszlovákia 
és Jugoszlávia jelenlegi határait, valamint a 
Balkánon a status quot. Lengyelország csat
lakozását szintén tervbe vettek.

A külföldi sajtó a prágai kongresszus 
eseményeivel és a kis entente képviselőinek 
kivonulásával behatóan foglalkozik. A .Neue 
Züricher Zeitung* vezető cikkében megálla
pítja, hogy a kisebbségek helyzete egyetlen 
államnak sem belügye, mivel olyan gyújtó
anyagot rejt magában, amely Európát ismét 
lángra lobbantja. A párisi „Ere nouvelle-* 
rámutat arra, hogy a kisebbségi kérdést 
még egyáltalában nem sikerült kielégitöen 
rendezni. Számos adattal igazolja, hogy a 
határkiigazitó bizottságok munkája milyen 
csalódást keltett A francia sajtó élénken 

hogy most végre megkaphatom a nyári sza
badságot és elmehetek majd a Tátrába vagy 
Erdélybe, néhány tájképet festeni.

De hiába örültem ennek, mert egyszerre 
csak idegbeteg lettem. Ma már úgyszólván 
minden iparos legény „súlyos idegbeteg*, 
mihelyt szabadságot akar a gazdájától. De 
akkor még csak a minisztériumokban volt 
ez a jelszó divatos, ha valakit nyugdíjba 
szándékoztak küldeni, egyszerűen ráfogták, 
hogy „hosszú tevékenységét megszakitotta a 
súlyos idegbaj*. Én el sem akartam hinni 
magamnak, hogy ilyen szegény piktor létemre 
olyan betegségbe estem, ami csak a „felső 
tizezernek* való. De az orvosom nem tréfált, 
hanem teljes pihenést rondelt nekem és el 
akart küldeni engem egy igen drága svájci 
üdülőhelyre, ahol még rajzolni se legyen 
szabad nekem, nem még festeni I

Én Svájc helyett a Tátrába mentem és 
úgy gondoltam, ha nem sikerül nekem egy 
nagyobb tájképet festenem, legalább elké
szítem a zalatsomádi kápolna részére a 
Mária-képet. Ezt csak szabad — gondoltam — 
a Máriától csak nem leszek idegbeteg, sőt 
még tán meg is gyógyulhatok.

Már vagy egy hete laktam Tátravölgy- 
ben és nem voltam képes valamit „alkotni*. 
Megpróbáltam a dolomit hegyek meredek 
szikláját, a zuhanó patak aranyszínű folyá
sát, évszázados tölgyek szerteszétágazó ko
ronáját vagy egy legelésző tehenet megfes 
teni — de nem sikerült. Tiz percnél tovább 
nem sikerült nekem egy dologra egyhuzam

foglalkozik a határkiigazitó bizottságok műkö
désével és egyes párisi lapok bő kivona 
tokban ismertetik az adatokat A „Lanterne"
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cikkének cime „Hová megyünk ?“
A külügyminisztérium megbízásából a 

moszkvai lengyel követ a szovjetkormánynak 
jegyzéket adott át, melyben Lengyelország 
tiltakozik fegyveres bolsevista bandáknak a 
lengyel határállomásokou ellen való táma
dásai miatt és ezekért a támadásokért a 
szovjetkormányt teszi felelőssé

Áprilisban Csallóközben több Mária és 
Mária Magdolna szobrot megcsonkították. 
Mint most a „Prager Tagblatt" értesül, a 
csendörség három csehországi távirda szere
lőben derítette ki a tetteseket.

Miután a hágai konferenciának tisztán 
szakértői jellege lesz és semmiféle kérdésről 
nem dönt, hanem pusztán a kormány jelen
tésre fog szorítkozni, a francia miniszter
tanács elhatározta, hogy tanulmányozó bizott
ságot küld Hágába, melynek tagjait, a szakér
tőket később fogja kinevezni.

A szabolcsmegyei Levelek községben 
szőllőmunkálatok közben Kad András kis
gazda cserépfazékban arany leletre bukkant. 
Megállapították, hogy a lelet 9 darab kar
perec nagyságú Írón vastagságú karika, tizen
hét darab gyújtószál vastagságú ékszer lega
lább 4—5 ezer éves a bronzkorszakból való 
és alig van a világon hasonló értékű régiség.

Lengyel politikai körökben általános az 
a nézet, hogy Lengyelország holyzete a 
német orosz szerződés következtében ked
vezőtlenné vált Lengyelország ugyanis a 
bolsevikiek esetleges támadása esetén csak 
Franciaország s Románia segitségére szá
míthat. Az a körülmény, hogy Cseh-Szlová- 
kia az oroszokkal kötött szerződés miatt egy 
esetleges lengyel orosz konfliktus esetén 
semleges politikát kénytelen folytatni, nagyon 
megnehezíti Lengyelország részére a szük
séges lőszer beszerzését s a Franciaország
gal való együttműködést

i  __________________________________

ban tekinteni, nem bírtam egy negyedórá
nál tovább a kezemben tartani az ecsetet, 
mert az ujjaim könyörtelenül reszkettek. 
Ekkor elővettem a másik vásznat és arra 

; akartam a Máriát ráfesteni De nem akadt 
egy szép vagy legalább egy csinos modell. 

I Már írni akartam Vikinek, hogy jöjjön hoz- 
. zám, midőn másnapi sétámon egy munkás* 
! asszonnyal tálálkoztam

Ezt a találkozást soha sem fogom el-
• felejteni.

Egy meredek hegyoldalon indultam felfelé, 
gondokba merülten, bosszankodva magamon ; 
amidőn egy kis leányka lehetett úgy négy 
öt éves, elémszalad és siró hangon kérdi, 
nem láttám e az anyját ? Rögtön arra az 
asszonyra gondoltam akivel ott lent az utón 
találkoztam és karomba véve a gyermeket, 
visszafelé indultam, a merre jöttem.

Csakhamar utolértem az annyát és 
akkor láttam milyen szép asszony. Festői 
képzeletem eltüntette fejéről a tarka vászon
kendőt, derekáról a barchet kabátot, testéről, 
a redős paraszt szoknyát, lábáról a poros, 
nehéz, ráncos csizmát és igy ezen paraszti 
mivoltából kibontakozva egy megtestesült 
Madonnát láttam magam előtt. Meghatottsá
gom nem tartott sokáig 1 Megkérdeztem tőle : 
merre lakik, micsoda férje van és minden 
kérdés nélkül elkísértem őt a lakásáig, mely 
nem is volt olyan messze az enyémtől.

— A 1 érjem bányamunkás — mondotta 
— reggel elmegy és csak későn este tér 
ismét haza. Most is ebédet vittem neki,
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Különfélék.
— Egyházmegyei gyűlés. A barsi 

ref. egyházmegye juiius U-én Léván tartja 
rendes közgyűlését, mely alkalommal az 
egyházmegyei bíróság is ülést tart. Mint 
értesülünk ezen gyűlésen a hollandi papok 
is, kik most Szlovenszkóban körúton vannatt, 
meg fognak jelenni, hogy a lévai református 
egyház viszonyairól maguknak meggyőződést 
szerezzenek. Itt említjük meg, hogy a szlo
venszkói református egyház konvent, mint a 
református egyház törvényszerint legfőbb 
közigazgatási hatósága október hó 8 án 
szintén Léván fogja üléseit tartani, amikor 
is az egyházi törvényhozó testülot a zsinat 
tárgyalni fogja az eddig érvényben volt 
egyházi törvényeket, szükséges módosításokat, 
változtatásokat az szerint amint a változó 
viszonyok szükségessé teszik és esetleg uj 
megfelelő törvényeket is fognak hozni Ez 
alkalommal Léva városába jönnek a refor
mátus egyház püspökei, főgondnokai és 
vezető férfiúi

— A lévai kereskedelmi csarnok f. 
évi junius 18 án megtartandó rendes köz
gyűlésre nem csupán a testületi közgyűlések 
megszokott keretei között fog lefolyni. Mél
tán számithat a közgyűlés a kereskedelmi 
és ipari érdekeltségen kivül állók érdeklő
désére is. Ugyanis a közgyűlés keretében 
dr. Uienes a banská-bistricai kereskedelmi 
és iparkamara országos nevű kiváló főtit
kára is előadást fog tartani álltalános jellegű 
gazdasági kérdésekről. Képviselve lesznek 
a közgyűlésen nemcsak a közvetlen vidék, 
hanem a szomszéd városok Párkány, Losonc 
társtestületei i». A csarnok vezetősége a 
közérdekű előadásra való tekintettel tagjain 
kivül más érdeklődőket is szivesen lát a 
közgyűlés kezdő időpontjául tévesen jelöl 
tetett meg a délutáni 4 óra, mert, — te 
kintettel a Garamberzonce felől érkező vo
nat érkezési idejére, — a közgyűlés csak 
délután */s 6 órakor veszi kezdetét.

— Nyári kabaré. Kedden e hó 17 én 
este egy kis társaság lépett a városi szín
házban a dobogóra s egy nyári kabaré 
keretében oly szép dolgokat produkáltak, 
hogy meg kell róluk emlékezni. Vidor Ferike 
és Hollós Terus a budapesti kabaré szín
padok ismert művésznői tudásuk legjavát 

onnét jövök, a gyerekről azt hittem, hogy 
ott marad az apjánál.

Mindezt oly alázattal, szinte esedezve 
mondotta és nem birt eleget hálálkodni, 
amiért fölkapva a gyermekét elhoztam neki. 
Másnap délelőtt festői állványommal és 
ecseteimmel hozzámentem és egész hidegen 
azt mondottam neki, hogy lefestem öt Má
riának. ö nem tudta ezt megérteni 1 Azt 
hitte, hogy kalandot akarok vele szőni. 
Mélyen elpirult és a férjére hivatkozott, 
tőle kell engedőimet kérnem. Én megnyug
tattam őt, hogy nem követek el vele semmi 
tisztességtelenséget, hanem egy kápolna 
részére lefestem az arcát, mert olyan szép 
akár maga a Madonna. Azt hitte, hogy tré
fálok és ezért szigorúan mondotta, hogy 
férje meg gyermeke van, nem szabad még 
szóbaállni sem velem. Természetes, nem 
hagytam ennyiben, hanem este megállapod
tam a férjével, hogy száz forintot kap, ha 
engedi az asszonyt általam lefesteni. A sze
gény ember rá állt az alkura midőn aggodal
mait sikerült eloszlatnom és én hozzákezd- 
tem ezen egészen újfajta modell megfesté- 
téséhez. — A kiállításon elnyertem ezzel a 
képpel az ezer koronás dijat, a tanácsos ur 
kieszközölt egy évi ösztöndíjat és elmehettem 
Münchenbe, Párisba, tanultam, nevem lett 
és most is itt vagyok I 8 mindezt ogy Má- 
riá-kép által, a munkásasszony révén, akit 
feledni soh'sem fogok, mart szép volt és 
megállapította a szerencsémet.

uyujtották s művészetükkel nagy hatást 
csináltak. Vidor Ferike hires masamód és 
cselednótáival kacagtatta meg a közönséget. 
Csupa jóízű móka, meleg előadás, ami az 
illúzió teljeséget idézi elő s amely az élet 
feketeségeit a humor rózsaszín szemüvegén 
mutatta be a közönségnek. Hollós Terus 
modern müdaiokat énekelt, finom és elő
kelő intelligenciával. Német Andor és Hajnal 
Jenő jó nevű Írók működtek közre még az 
előadáson és pedig az előbbi művészi kísé
rettel látta el, a művésznők dalait, Hajnal 
Jenő pedig szellemes konferálással mu’attatta 
a közönséget. A kis művésztársaság most 
Szlovenszkó nagyobb városait keresi fel s 
bizonyára másutt is sikert fognak aratni.

— Bútorozott szobák kerestetnek a 
tanfolyamra érkező tanítók és tanítónők 
részére juiius hónapra A bérbe adni óhaj
tók szíveskedjenek pontos címüket Nyitrai 
és Társánál leadni.

— Az Izr. kántorok hang versenye, 
mint jeleztük, Léván a városi színházban 
kedden, junius 20 án este fel 9 órakor lesz 
megtartva. A hangverseny iránt élénk érdek 
lődés mutatkozik, mert Szlovenszkó legjobb 
kántorai itt fogják bemutatni az igazi köteti 
muzsikát. Donáth Ede a keleti zene orszá
gos hirü művelője személyesen fogja diri 
gálni az egyes darabokat, kívüle még Bito- 
bovski kapitány fog közreműködni a vezetés
ben. A fökántorok eddig, ahol csak meg
fordultak, bőven részesültek a közönség 
elismerésében, a mi talán nálunk sem fog 
hiányozni.

— Június 23.-án Jézus szent szivé
nek szentelt napon reggel fél 8 órakor 
ünnepélyes Istentisztelet lesz, délután 7 
órakor pedig üunepélyes litánia a plébánia 
templomban.

— Bogdán Erzsi szerződése Fa
ragó színházához. Junius 7. én mutat
kozott be a városunk közönsége által jól 
ismert s nagy jövő elébe néző lévai mű
vésznő Bogdán Erzsi Losoncon Júlia szere
pébon Faragó színházánál. Rómeót Beregi 

. Oszkár játszotta mint vendég s e páratlan 
1 művésznek magától értetődő nagy sikere 

mellett annál nagyobb esemény volt, Bogdán 
Erzsi brilliáns játéka, akinek alakításában 
egy fiatalos erejű, hatalmas színskálával 
rendelkező izmos tehetség bontakozott ki 
teljos pompájában a közönség előtt. Az ott 
sziute ismeretlen művésznőt a losonci közön
ség viharos es meleg óváciokban részesítette, 

I az est tapsok, virágok és végnélküli függöny 
elé hívások között folyt le. Faragó szín
igazgató Bogdán Erzsit leszerződtette drámai 
szendének ; a művésznő szept. 1-én Kassán 
kezdi meg rendes működését a színháznál. 
Bogdán Erzsinek mint lévai művésznőnek 
szivböl gratulálunk.

—- Haláleset. Deutsch Mihály, váro
sunk népszerű egyik régi polgára, a Garnb- 
rinus vendéglő tulajdonosa hosszas szenve
dés után e hó 10-én 65 éves korában 
olhuuyt. A boldogult tipikus alakja volt a 
városnak, jó modorú, kedves úri ember volt 
ki sokszor s nagyobb részint mindig név
telenül gyakorolta a jótékonyságot. Üres 
kézzel a szegény soha sem távozott házától. 
Ritka jó családapa volt s mint ilyen mér- 
hetlen bánatot hagyott hátra családjában. 
Temetéso e hó 11-én ment végbe nagy 
közönség részvéte mellett. Halálát neje özv. 
Deutsch Mihályné szül. Handler Berta urasz- 
szony és gyermekei: Margit férj. SchOck 
Györgyné, Böske férj. Oróf Rudolfné, Deutsch 
Béla és neje Löfler Elza és kis unokája 
Schiick Klári gyászolják. Nyugodjék békében.

1 — Testgyakorló akadémia. A lévai
,Sokol* egyesület junius 14-én szerdán a 
városi színházban tostgyakorló akadémiát 
rendezett, melyen a tornaegycsület tagjai 
sok szép, sokszor bravúros mutatványokkal 
szórakoztatták a közönséget és pedig úgy 
férfiak, mint nők. Az előadáson az egyesület 
zenekara működött közre és sok szép klasz- 
szikus darab precíz előadásával szerezte 
meg a közönség elismerését.

— Nagy sportrerseny. Az Érsek
újvári Sport Egyesület 15 évi fennállásának 
jubilálása alkalmával f. év junius hó 29-ikén 

délután 8 órai kezdettel jubiláris nemzet
közi athletikai- és tornaversenyt rendez. 
Versenyszámok a következők : 1) 100 méte
res síkfutás. (Tiszteletdij) 2) 400 méteres 
síkfutás. 3) 3000 méteres síkfutás. (Tiszte
letdij). 4) Sulydobás. (Tiszteletdij). 5) Dis 
cosvetés. 6) Svédgerelyvetés (középfogással). 
(Tiszteletdij) 7) Magasugrás. (Tiszteletdij). 
8) Távolugrás. 9) Rúdugrás 10) 4X100 
méteres stafétafutás. 11) Nyujtótorna (2 
előirt és 1 szabadon választott gyakorlat). 
(Tiszteletdij). 12) Korláttorna (2 előirt és 4 
szabadon választott gyakorlat). A versenyen 
csakis a ÓSAU. (Cs. Ath. Szövetség) avagy 
külföldi athletikai szövetség kötelékébe tar
tozó egyesület tagjai vehetnek részt. Neve
zési dij minden számban nevezésenkint 5 
Ke- — A 10. számban 15 Ke. — Külföldi 
versenyzők nevezési dijat nem fizetnek. — 
A nevezések és nevezési dijak Czárán Dániel 
egy igazgató cimére küldendők Nové-Zámky 
(Érsekújvár) — Szlovenszko — Főgimnázium. 
Az egyesült feutartja magának a jogot arra, 
hogy nevezéseket indokolás nélkül vissza
utasíthasson. Nevezési határidő 1922. junius 
23 Minden győztes a 1, 3, 4, 6, 7, és 11. 
versenyszámokban tiszteletdijat, a többi ver
senyszámokban jubiláris nagy ezüst érmet; 
— a II. ik helyzett jubiláris kis ezüst; — a 
Ill.-ik helyzett pedig jubiláris bronz érmet 
nyer. — Az I. dij legalább 3, a II. dij lega
lább 5 s a III. dij legalább 7 induló esetén 
adatik ki

— Betiltott népgyűléB. Ma egy hete 
junius 11-én a szövetkezett ellenzéki pártok 
ipolysági szervezetei Ipolyság városa és 
vidékeinek kívánságára népgyülést akartak 
tartani, melyet szabályszerűen be is jelen
tettek, a gyűlést azonban az első fokú ható
ság betiltotta s a betiltást a teljhatalmú 
miniszter is helyben hagyta A közigazgatási 
hatóságoknak ez az eljárása mély és érthető 
izgalmat keltett a környékbeli lakosságban, 
mivel oz törvénytisztelő nyugodt viselkedé
sével semmi okot sem adott arra a bánás
módra. Ezen bizonyosan nem lett volna oly 
verekedés, mint volt a múltkor a centra
listák gyűlésén. S/.entiványi képviselő e miatt 
meg fogja interpellálni a kormányt.

— Műsoron estély. A Lévai Vendég
ipari Alkalmazottak 1922. junius 18. án 
ma (vasárnap) Kossuth utcza 11. szám alatt 
(fedett ponyva helyiség); a csoport javára 
zártkörű Tarka estélyt rendez, műsorral 
egybekötve. Kezdete este 8 órakor. Belépő 
dij tetszés szerint.

— Helyesbítés. A Barsmegyei Gazda
sági Egyesületnek e lap múlt számában 
megjelent .Tenyészállat-dijazás és állatvásár* 
cimü közleményében egy lényeges hiba 
csúszott be még pedig az, hogy „A tenyész
állat- díjazás alkalmával eladott jószágok 
után a Gazdasági Egyesületet az eladási ár 
50 százaléka illeti* amelyet ezúttal 5 száza
lékra helyesbitünk.

— Rokkantak mulatsága. Zseliz és 
környéke rokkantjai 1922. évi junius hó 
18 án Zselizen a szövetkezet kertjében jóté- 
konycélu nyári mulatságot tartanak. Ez 
alkalommal szinre kerül a garammikólái 
műkedvelő gárda vendégszereplésével Nagy 
Dédes 3 felvonásos hires népszínműve : 
.Katóka őrmesterné". A mulatság iránt úgy 
helyben, mint vidéken igen nagy az érdek
lődés, annál is inkább, mert a garammikolai 
gárda, mely a vidék egyik legjobb gárdája 
biztos garancia a mulatság sikeréhez.

— Uj aprópénzt gyártanak. A költ
ségvetési bizottság felhatalmazta a kormányt, 
hogy újabb váltópénzt veressen : a 2 fillére
seket 92 százalék rézből és 8 százalék cink
ből. A veretendő aprópénz összege 40 mil
lió csehszlovák korona.

— A baraboseel rablógyilkóaaág. 
A gyilkosság szinhelye Barsbaracska község 
hátárában egy bükkönyföldön át vezető 
gyaloguton történt meg május 29-én délután, 
mikor a gyilkos áldozatát színlelt vásár 
ürügye alatt egy nem létező majorság felé 
vezette. A gyilkosságról csak másnap reggel 
szerzett tudomást először a barsbessei köz
ségi biró, akikhez Pornpos János besse- 
völgyi juhász azzal a jelentéssel tért be, 
hogy a Barak puszta közelében a pusztáé
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hoz tartozó bükkönyföldön egy idegen „urü“ 
ember fekszik a ezt hiszi, hogy mór meg
halt. A besici biró Pompossal 6a néhány 
elöljárósági taggal azonnal a kijelölt helyre 
ment, ahol a hullát megtalálták. A biró 
azonnal érintkezésbe lépett az alsópéli csen- 
dórőrssel, miután a rablógyilkosság gyanúja 
kétségen felül állott. Az alsópéli csendőrörs 
és a kerületi orvos azonnal a helyszínére 
szállt ki. A gyilkosságnak rögtön hire kelt a 
környéken s a nyomozást bevezető csend
őrökhöz egymásután érkeztek a különféle 
jelentések a gyilkosság idején látott idegen 
emberekről. Így Jelenik János egy erdész
társával jelentést tett arról, hogy 29.-én 
délután 6 óra tájban a bessei erdöszélén 
találkoztak egy fiatal úriemberrel, aki vilá 
gos ruhában és narancssárga cipőben volt’. 
A két erdész megpillantására az idegen 
zavarba jött s megszólította a két erdészt 
A verebéig és aranyosmaróti üt iránt érdek 
lődött, mire a kérdezettek csodálkodásuknak 
adtak kifejezést: — Ha maga Verebélyre 
akar menni, mit keres a szántóföldeken, 
miért nem megy az országúton ? Az idegen 
feleletében idegesen és zavartan azt mondta, 
hogy rossz helyre hozta őt a vonat és egy 
gazda igazította útba a szántóföldek között. 
A csendőrség vezetője Hecl őrmester ezen 
a nyomon indította meg a nyomozást, amit 
megkönnyitett az a körülmény, hogy a meg
gyilkoltnál megtalálták az Érsekújvárról 
Barsbessére szóló vasúti jegyet és egy leve
let Krejcsi lókereskedőtöl, melyben Krejcsi 
éht írja Tuzárnak, hogy egy majorban tud 
lovakat vásárolni a számára, jöjjön az ér- 
eakujvári vásárra. Még az nap este Érsekúj
várra mentek a csendőrök a személyleirá 
sokból sejtett érikülsejü férfi után, de ezt 
már nem találták meg Ujvárott. Erre a po- 
Zfonyi csendőrséget értesítették az esetről, 
amely a Léváról autón visszaérkező Krejcsit 
* Savoy szállóban le is tartóztatta s mind
addig fogva tartotta, mig llecl csendőrei 
érte nem jöttek. A nyomozás ettől kezdve 
gyón tempóban folytatódott le. Krejcsit a 
csendőrök kivitték a gyilkosság helyszínére, 
de először konokul tagadni próbálta tettét, 
sőt azt is, hogy valaha járt volna Uarsbes- 
séu vagy a környékén. Még a helyszínen 
szembesítették Krejcsivel a két erdészt, akik 
— bár Krejcsi azóta Pozsonyban teljesen 
átöltözött — felismerték azt a férfit, aki az 
erdöszélén megszóllitotta őket. A csendőrök 
Krejcsit a helyszíni kihallgatása után elvit
ték Szenese községbe, ahol Krejcsi a gyil
kosság után a korcsmárostól kocsit kért, 
mellyel Érsekújvárra utazott. A korcsmáros 
felismerte Krejcsirt s vallomásában elmondja, 
hogy az érsekujvári utón Krejcsi izgatottan 
is többször megszámlálta a pénzét. Krejcsit 
a kihallgatások nagyon megtörték s mikor 
elébe hozták a gyilkosság szinhelyétől né
hány Máz lépésnyire megtalált pénztárcát, 
melyben 100 korona volt és Tuzárnak egy 
másik szántóföldön ugyancsak megtalált ké
zitáskáját, teljesen megtörött s valomást tett. 
A meggyilkoltnál talált összes pénzt mintegy 
23000 koronát a tárcában felejtett 100 ko- 
róna kivételével magához vette s még az 
est folyamán Pozsonyba jött, ahol másnap 
reggel uj ruhát és cipőt vásárolt s régi ru
háit a Dunába dobta Feleségének a rablóit 
Összegből egy 3800 koronás ruhát vetts au
tón elvitte Lévára, mely utért a soffőrnek 
3000 koronát fizetett. Krejcsi eleinte a pénz 
Mármazásánál különféle ellentmondó forrá
sokat jelölt meg. Először egy l’árkánynánán 
lebonyolított üzlet basznának nevezte meg 
mintegy 12.000 koronát kitevő pénzét, majd 
később azt próbálta elhitetni, hogy a 12 000 
koronát egy ismeretlen német kereskedőtől 
kapta kölcsön, akinek nevét nem tudja. Hecl 
csendörőrmester, aki a nyomozást eredmé
nyesen vezette, a vallomást tevő Krejcsit 
beazállitotta Nyitrára az ügyészség foghá- 
sába, ahol a vizsgálóbírói nyomozás már 
befejezéshez közeleg. A meggyilkolt Tusért 
hozzátartozói a Barbessén megejtett bonco
lás után Prágába szállították és ott elte
mették. A gyilkos golyó Tusár nyakán hátul 
a* első- és második csigolya közt hatolt be 
s a boncolás orvosi megállapítás szerint a 
meggyilkolt azonnali halálát okozta.

— Tanuló MYITHJkl és TÁRBA 
könyvkereskedésében felvétetik.

Tanügy.
Beiratkozás. A helybeli áll. reform reál

gimnázium 1. osztályába (szlovák I f, évi 
június hó 30. és jül. 1.-én, valamint a tanév 
elején szept. 1. és 2.-án d. e 8—10 óráig 
lehet beiratkozni. A tanuló fölvétele a föl 
vételi vizsgálat sikeres letételétől függ, amely 
az említett napokon 10—12 óráig tart. A 
fölvételi vizsgálaton a szlovák nyelvből a 
legfontosabb nyelvtani és helyesírási szabá
lyok ismerete, a számtanból pedig a négy 
alapművelet egész számokkal követeltetik meg

Fölvételi vizsgálathoz az bocsátható, aki 
10 éves, avagy még ebben a naptári évben 
betölti ezt a kort. Jelentkezni kell szülők 
vagy helyetteseik kíséretében s be kell mutat
ni a tanuló születési bizonyítványát (kereszt
levél), elemi iskolai bizonyítványát és a 
honossági bizonyítványt.

Igazgatóság.

Szerkesztő üzenet,
Névtelen levelek íróinak a szerkesztő csak 

annyit özén: Az álarc alatt bujkálókkal komoly 
ember nem foglalkozik.

Jótékonyság.
Agárdy Zsigmond ur 100 koronát ado

mányozott a tüdőbeteg gondozó intézetnek, 
mit ezennel hálásan megköszönnünk.

Dr. Frommsr Ignácz

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, 
illetve édesatyánk elhunyta felett érzett bána
tunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, 
fogadják ez utón is köszönetünket.

Léva, 1922. junius 16.
özv. Deutsch Mihályné 

és gyermekei.

Köszönet nyilvánítás.
Főtisztelendö Rónai János s. lelkész úr 

a selmeci búcsúból kifolyólag 100 K t volt 
kegyes átszármaztatni a lévai árvaház javára, 
mely adományért ez úton is hálás köszö
netét mond:

Léva, 1922. junius 14.
Árvay Józeefné, 

a I e 1 n 0 k.

Nyilvános köszönet.
A lévai rokkantak 1922. junius 4.én 

tartott nyári tánczmulatságának nyilvános 
elszámolása :

Bevétel.......................... 6410 K. — f.
Kiadás...................... 5290 K. 36 f.

Maradvány: 1119 K. 64 f.
A tiszteletjegyek megváltásáért és a 

felüllizetéeekért fogadják a nemesszivü ado
mányozók a rokkantak őszinte köszönetét.

Léva, 1922 június 8.
Az elnökség.

benzin
ENGEL JÓZSEF és FIA 

nagykereskedésében,

a legolcsóbb árban kapható!

Köszönet nyilvánítás.
Deutsch Mihály ür elhunyta alkalmával 

a lévai kórház betegei koszorúk megváltása 
címén 375 koronát kaptak. Ée pedig : Deutsch 
Béla úrtól, Gróf Rudolf úrtól, Schack György 
úrtól 1C0—100 K-t; Weisz Miksa úrtól 50 
K.-t, Hándler Zsigmond úrtól 25 K. t Fo
gadják a kegyes adakozók a betegek hálás 
köszönetét.

M. TAR A 81 A.
h kórházi irg. nóv. főnöknője.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi junius hó 11.-től — junuis hó 18,-ig.

Születés.
Czvanga Veronika leány Erzsébet — Krisz« 

tek Márton Kollár Vilma fiú Márton, József — 
Palásti Miklós Stanga Katalin leány Erzaébet. — 
Pakozdi Béla Magyar Jolán fiú Béla, Loránd, — 
Knapp Géza Sonnenschein Margit fiú Adalbert.
— Dyanis Anna fiú Ferencz.

Házasság.
Kraramer József Kéri Eszter rkath — Pietro 

József Kaszás Vilma rkath. — Sipos Kálmán 
Rónai Olga izr. — Botka János Zsbirka Mária 
rkath.

Halálozás.
Ifj Gyuris József 21 nap Agyhártyagyulladás.

— özv. Halasi József 68 éves Aggaszály.

= APRÓ HIRDETÉSEK. =

ITyári férfi ruha Vfí d“
Zöld.lc«rt utoza 11. szám..

tisztességes kiszolgáló leány felvé- JGigy tetik. MÉSZÁROS CUKRÁSZDA. 

Asztalos segéd. állandó állásra 
azonnali belépésre kerestetik SEMELROCK 
ALFONS Hengermalom Garamszentkereszt. _____ _____________ S14

Ház,k és in«allan°k 
XXUá V v LA bsö. vételét és eladását, laká
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SPITZ 
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöldkert u. 11.

levö gramaf(>n. 30 darab 
U UwXX uj lemezzel, jutányos áron
eladó. Mező utca 1. szám 191

Aranyat, ezüstöt gasabb
napi árban vesz : R A P PEPO RT MANÓ 
ékszerész Levice, Petöfi-utcza 4. 876

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

T?1 a AA ■ kapu, kőoszlopok Szepessy u.
"laU-U . _____ 33 sz. alatt. 823

Nyári és öszi káposzta
* UiidAlbcLÜ. pa|ánla kapható :
MÉSZÁROS LAJOSNÁL Léván Halász-csárda

6»5
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TTí 11 ü Pensionalt berendezve azonnal 
V lila jutányosán eladó. Közvetítők 

dijaztatnsk. .Elvira" villa Vihnyefürdön. 771 
Ő11X különbözeti tót felvételi vizsgára 
1QL előkészít ÁCS SÁNDOR 827

TxTrtT'CC'llfl mészárszék és hentes üz- 
XXU1 vöUAw let gyümölcsös és konyhá
kért eladó. DOLNI-PIAL, vasút HORN1-PIAL.

________ ____ ___________________________ 836

TSaálwÁM eladatik önkéntes árverésen 
^AlaXwAl gazdaságihaz udvarral és 
kerttel s egy darab földel. Az árverés 
junius 2 5-én lesz megtartva. 
Rajkán 18. sz. háznál. Bővebbet a kiadó
hivatalban. 826

cjrán+óffil 1 hold az alsó réten el- 
ÖZaUUUXUlU adö. Bővebbet: Levice, 
Mángorló utca 27. szám alatt. 831

7 koron4t özetek annak, ki nekem 
V bbúAú két szobás lakást esetleg istálló
val szerez. Cim a kiadóba. 830

‘E'l 3 A 6 ■ 4 szoba fürdő szobából álló 
fiiaiLU ■ magányos ház — vétel esetén 
beköltözhető. — 5 szobából álló nagy ház, 
beköltözhető. — 4 szobából álló külön kis 
ház, — 8 hold szántóföld Léván a város 
közvetlen közelében, házépítésre is alkalmas. 
Cim a kiadóhivatalban. 821

Benzinmotor'
Léva, Mező utca 33. 832

Fodrász seged (elvetetik : RÓNAI
AURÉL fodrásznál, Lévan. 822

Graramvezekenyben eiado,
gazdasági udvarral. Bővebnet KÓ5A ISTVÁN
NÁL, ugyanott. 819

’V’aetffli? aranyat es ezüstöt a legma- 
V gSúQJx gasabb uapi áron KOHN

JENŐ órás es ékszerész Szepesi-utca 3. 360

TZ-a, OnEd konyha, kamra es pince XX6 W SZQ Da, szabadkézből; továbbá 
egy cihuder gép is eladó. Léva, Rozmaring 
Utca 9 szám. 828

Kö- es ia anyagok.
sírkőre való kövek, haiarkő, kútkeret, ajtö- 
rama Hengerkőböl és sok mindenfele kő. — 
Téglagyáramban jóininösegü tégla, cserép és 
alagcsövek kaphatok. — Fakapu, padlók 
ajtótok és más leie ajtó és la. Centrifiagal 
szivattyú, mindenfele csövek es vascsavarok, 
kranick, pilotaverö es egy hintó jo karban 
eladó. MONANO MÓSÉ Levice, Ozmán tér 
3. szám. 824

Vizslakölyok ‘“X S>»1' 
barna tóitokkal színezett tiszta faj német 
rövid szőrű vizsla Rölykeim (2 drb.) kizarölag 
tiszta táj igen nemes es tanulékony szülök 
után á 450 KC-ért eladó. Barmikor megte 
kiüthető s átvehető SÜSKA MIHÁLY áll. s. 
erdésznél, ZARNÓGÁN z. Tekov. 825

Mangalica, 3KSMS8: 
SÉG HÉVMAGYARAD.

Legújabban leszállított
árak a valódi SELMEC1 pipákban
DOBROVITZKY
dohány és hírlap árudájában
LEVICE, Bástya u. 2 sz.

Ugyanitt szlovák, magyar és né
met nyelvű napilapokra hirdetések 
és előfizetések felvétetnek, minden 

külön díjazás nélkül.
Pontos és gyors elintézés.

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

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

Dusán felszerelt raktárunkban lesjobb minőségben, 
jutányos árak mellett kapható-

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

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

Gereblyék, Kaszálók, Aratógépek.

Cement.
Kátrány, Carbolin, Kátránypapir.

Vasáruk.
Rúdvas, Épület — Bútorvasalások, Bádog. Szerszámáruk, 
Kerilésfonatok, Tüskéshuzal, Kapák, Ásók, Acz.éláruk stb.

Pontos és gyors kiszolgálás !

KACHELMANN KAROLY ES FIA
■ -s gőpgyóra ÓB -víj Rörxtőd.éje s

V Y H N E, L u p a T e k o v s k á.
........ - --------- ALAPÍTVA: 1819.-------

Speciális gyártmányai:
Elsőrendű Francís turbinák minden esésre és vizimennyiségre, 
kézi vagy önműködő szabadalmazott szabályozással, malmok, 
fűrésztelepek villanyos erőközpontok meghajtására — Modern 
transmissió berendezések — Vizikerék - alkatrészek. — Önt
vények elsőrendű minőségben és kivitelben. — Tartalékalkat
részek gazdasági gépek részére beküldött minták után-------

Kívánatra költségmentes mérnök-látogatás. 7

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alaplttatott 1881. LEVICE - LÉVA. Telefon szám 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágo.tak prágai sonka, teavaj — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, hering-k — Déiigyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss „Glória" pörköltkávé 
különlegesség. — Elsőrendű asztali csemege és gyógvborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb — Saját lefejtésű somlói és móri óborok.

"SZ'ireisr—, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAÜTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELS'hERELÉSI CIKKEK. 
Konyh9e<iények ős az összes modarn háztartási cikkek.

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

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

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

Fényképészeti cikkek 1 Kerekpár 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.
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Hirdetmény.
Hronské Klacany (Garamkelecsény) 

község korcsma joga. 1923 
jan. 1-én kezdődő hat évre nyilvános 
árverésen bérbe fog adatni.

Az árverés Gr.-Kelecsényben 1922.
Juiius 16 án d. u. 3 órakor tarta- 
tik meg.

Bánatpénz 500 K.
A feltételek a közs. bírónál tudha

tok meg,
Elöljáróság.

| Legolcsóbb és legjobb bsvásárláai forrás 

i lLJW3£3Ks3r lE3álE3S. 
j fűszer , bor , csemege tea , rum és ásványvíz kereskedésében 

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

Palánták.
Nyári és őszi káposzta palánta

kapható:

MÉSZÁROS LAJOS-nál
Léván, Halász csárda.

777

SzaMszati tanfolyam.
A nagyérdemű hölgyközönség szives 
tudomására adom, hogy a szokásos 
szabászati tanfolyamot

— augusztus 1. helyett — 
Július 1.-én nyitom meg.

Beiratkozás junius hő 15-től
Ladányi utca 14. sz. alatt.

Szives pártfogást kér

BAKOS LAJOSNÉ
xxői azabónő.

830

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

gondoskodom.
MÉSZÁROS LAJOS 

vendéglős Léván Halász csárda.
808

NÉMETH TESTV 
szobafestő és mázoló mesterek 

LEVICE (LÉVA) Rákőczy u. 20. sz.

Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szi vésőn 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 
legegyszerűbb és 

legdiszosebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett.

5

Naponta friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok^ stb.
Socizi csokoládé és Caoao.

I Cukorka és csokoládé különlegességek.
i Likőrök, borok, pezsgők nagy választékban.
! Fűszer és gyarmatáruk a legjobb minőségben.

■>»■k> Különféle ásványvizek raktára. —■
i: 1 1 Előzékeny és pontos Iciszolg'tAlé.s 1 1
! tüzolicl árak.
j FIGYELEM

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

BÉRAUTÓ
HELYBEN és VIDÉKRE.

6 személyes bérautómmal bármely irányban 
és időben jutányos áron fuvart vállalok.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri
NÉMET ISTVÁN, LÉVA.

_A_Tit<5 megrendelhető r

STRBA MIKLÓS vendéglősnél STRBA JÁNOS gépmülakatosnál
íJozsefcsek féle vendéglő) Köztársasig tér. Szepaisy utca 37

ÉRTESÍTÉS.
A nagyérdemű közönség b, tudomására hozom, hogy Léván. 

Mártonffi utca 13 szám alatt (AI)LER-féle ház) gyári lerakatot 
nyitottam. — B. figyelmükbe ajánlom dúsan felszerelt raktáramat: 

Majolika kőedény és porczellán árúkban 
======= gyári árakon. ------------- =

Raktáron tartok: Étkező, kávés, teás és mocca szerviseket, 
virág vázákat és tartókat, szendvics és gyümölcs készleteket, a leg
szebb és legdivatosSabb kivitelben.

Szives pártfogásukat kérve, vagyok tisztelettel

KOSSUCH JÁNOS majolika és kőedény gyára
Ugyanitt üvegneműek is gyári áron árusittatnak

JSQ33.

Üzleti jelentés

KUGLERTÖL, Báti utcza 8.
Van szerencsém a t. vásárló közönséget értesíteni, hogy újabb 

kedvező vétel által módomban van a múlt hirdetéseimben közölt kávé 
árakat továbbra is érvényben tartani, sőt a Guba Maragogsipot még 
1 koronával olcsóbban adni kg.-ént.

Állandóan raktáron tartok: Szalvátor, Karlsbadi Mühlbrunner, 
Igmándi és Szalatnyai ásványvizeket.

Likőrök, Borok nagy választékban
Festékek, Padló lapkők, Parquette pasztákban állandó raktár

Tisztelettel KUGLER MANÓ.

r


