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Nyílttéri közlemények garmon.1
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Gyakori hirdetők és a velőnk
öszeköttetésben levő hird. irodák
árengedményben részesülnek.
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Péter Pál.
Néhány nap s a naptár piros
betűvel jelzi Péter Pál ünnepét. De
hogy ha nem is volna piros betűvel
beírva ez a nap, még is mindnyá
jan úgy tudjuk, hogy ez a nap az
aratás kezdete. Megjelennek az első
félkeresztek a gabona földeken,
jelezve, hogy a vetés, a munka
után eljött az aratás.
Vetés és aratás közt az idő a
várakozásnak szól. S e közben sok
mindenféle történhetik. Jöhet termé
szeti csapás: szárazság, árvíz s a
vetésből nem lesz aratás, a remény
ségből nem lesz valóság.
Az idei aratás nagyon siralmas
nak mutatkozott. A hosszú száraz
ság elemi csapásként készült reánk
zúdulni s lelki szemeink előtt meg
jelent egy kisebb fajta oroszországi
éhínség, melynek következményei
kiszámíthatatlanok lettek volna.
De a tizenkettedik órában meg
nyíltak az ég csatornái. S ha Péter
Pál napján nem is látunk majd
félkereszteket a gabona földeken s
a természet a mindennapi kenyeret
pár héttel később adja az emberek
nek, még se nincs okunk a csüggedésre, hogy a gabonát, a gyü
mölcsöt érlelő nyár nem váltotta
valóra reményeinket. Hogy a föld
műves hiába verejtékezett, hogy
ismét a hét sovány esztendő egyike
nehezedik mindnyájunkra.
Péter Pál napja azonban az isko
lákban tanuló ifjúságnak is a hála
adás ünnepe. Ősi szokás szerint
ekkor tudják meg növendékeink,
hogy munkájuknak mi az eredménye.
Ekkor lesz nyilvánvaló: Ki mint
vet úgy arat. A szellemi, a lelki
életben is van aratás, mikor az
eredményt felmutatják. S itt aki
nem vetett, aki nem munkálkodott,
az hasztalan gondolja, hogy aratni
fog. Szomorú dolog, mikor az ara
tás idején nincs mit tennünk. Bánkódás nélkül nem gondolhatunk
arra az időre, hogy a vetés idejét
nem használtuk ki. S az aggodalom
redője jelenik meg homlokunkon,
ha a jövőre gondolunk.
Vájjon a mi ifjúságunk mit ara
most egy iskola év végén ? A anitók eltelve a legjobb szándékkal
a legtisztább magot vetették az
ifjak leikébe s eljött az aratás ideje
s szomorúan látják, hogy a kon
koly elszaporodott, a gaz, a gyo
fojtogatja a búzakalászt. Nem csak
arra gondolunk, hogy
tudományban nem gyarapodtak Kel

A klrdsUsskat, alSfizatAaakat a a raklaiakaltkat
kiadóhivatalba kárjOk ataaltanl.

Magjelen
vasárnap raggal.

lőkép, hanem inkább arra, hogy
lélekben mennyit fejlődtek, hová
jutottak ? Erkölcsi javakat, becsü
letességet, szorgalmat, kitartást, a
szép, a jó, igaz felé való törekvést
a sajátjukká tették e? A vagy a
könnyelmű, léha gondolkodás ra
gadt e rájuk ? Megtanulták e azt,
hogy iparkodással, munkával lehet
csak előre jutni, vagy már most
kezdik megtanulni a svindlit, amit
azután sohasem akarnak majd el
hagyni ?
Ezekre gondolunk Péter Pál
napján. S ha remegve gondolunk
arra, hogy oda künn a természet
ben gyönge lesz a termés, nem
válnak valóra mezeinkhez fűzött
reményeink, mennyivel inkább jo
gosult aggodalmunk, ha a tanuló
ifjúságra gondolunk, mely egy is
kola évet befejezve aratja egy esz
tendei munkáját, szorgalmát.
Péter Pál napján Te-Deumot
mondanak azok, akik érzik, hogy
az Isten őket megsegítette s ezért
neki hálával tartoznak. Mentül több
szívből fakadna bár a Te-Deum,
akkor áldott lenne az aratás ünnepe.
Akkor a vetést nem csak az aratás
de az Isten áldása is követné.

A világ-eseményekből
Barlinböl érkezett táviratok szériát
Franciaország, látva Ausztr a pénzügyi ka
tasztrófájának elkerülhetetlen voltát, felaján
lotta Cseh-Szlovákiáuak, hogy vegye át
Ausztria köztársaságát. Benes miniszterelnök
ezt az ajánlatot visszautasította mire Poincáré hasonló ajánlatot tett Olaszországnak
is, amely azonban még nem válaszolt.
A hágai konferenciát jun. 16-án nyitotta
meg Karnebeck holland külügyminiszter s
vázolta a tanácskozás célját. A megnyitáson
Franciaországot — mint megfigyelő — csak
Beuoist hágai francia követ képviselte A
francia szakertödelegáció csak junius 25 én
érkezik ide. Az angol delegáció 40 tagból
áll. A tanácskozás zárt ajtók mögött folyt,
a hirlapirókat is kizárták az ülésből. A ta
nácskozás a hágai békepalotában folyik, a
delegátusok Scheveningenben laknak.
Noha az angol kormány erősen han
goztatja, hogy a hágai konferencia tisztán
gazdasági kérdésekkel foglalkozó tanácskozás
lesz, Lloyd George hívei mégis azt remélik,
hogy a hágai konferencia az orosz-szovjet
teljes politikai elismerését fogja eredmé
nyezni. Lloyd George bízik abban, hogy a
hágai konferencia Franciaországot, Amerikát
és a többi államot meg fogja győzni arról,
hogy az újjáépítés egyetlon útja Oroszország
elismerése.
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Az uj magyar kormány összeállítása a
következő :
Miniszterelnök : Bethlen István gróf.
Belügyminiszter : Rakovszky Iván.
Pénzügyminiszter: Kállay Tibor.
Kereskedelmügyi miniszter : Valkó Lajos.
Külügyminiszter : BánfTy Miklós gróf.
Kultuszminiszter : Klebelsberg Kunó gróf.
Igazságügyminiszter : Ilaruváry Géza.
Földmivelésügyi miniszter : nagyatádi
Szabó István.
Honvédelmi miniszter : Beliska Sándor.
Népjóléti miniszter: Vass József.
Közélelmezési miniszter : Térffy Béla.
E hó 28 ára, mint a versaillesi béke
szerződés áláirásának napjára a német katonatisztek és a volt katonák nemzeti szövétségéi a Németország egyedüli háborús
bűnösségéről való nézet leküzdésére az egész
birodalomban tüntető gyűléseket szándékoznak összehívni. A szociáldemokrata párt határozatot hozott, amelyben utalás történik
ezekre a gyűlésekre, amelyeket valóizinüleg
a köztársaság ellen irányuló vad izgatásokra
fognak felhasználni. A szociáldemokraták
ezért előreláthatólag ellentüntetáseket rendeznek.
A newyorki orkánról jelentik, hogy az
vasárnap hat órakor pusztított. A halottak
száma 50-nél több, a súlyos sebesülteké
több száz. A kár sok millió dollár. A kirán
dulók ezrei özönlötték volt el a Long Island
Sound homokpartjait, hogy a tengerben
üdüljenek. Száz meg száz kis csónakkal tömérdek fürdöző volt ott. Hirtelen egyik percröl a másikra az ég elsötétült, irtózatos
dördülés volt hallható; a 160 kilométer
sebességű szélvész forgószéllé változott. A
tenger megtelt csónakroncsokkal, sőt nagyobb
hajók és vitorlások is elpusztultak. Geason
Pointban, a leglátogatottabb fürdőhelyen, az
óriási kerék, amelynek apró vaggonjai telve
voltak kirándulókkal, ketté törött és felső
része a tengerbe esett. Nyoevan utas közül
hatan meghaltak és harmincán súlyosan,
legtöbbje halálosan, a többiek könnyebben
megsebesültek. A városban is szörnyű pusztitást okozott az orkán. A parkok fáit gyökérésiül kitépte ; cégtáblák, kéménydarabok
és tetöcserepek röpködtek a levegőben, sőt
egész pavilonokat széjjslhordott a szélvész,
Az utcákon járó kelők közül sokan halálosan
vagy igen súlyosan megsebesültek a lehulló
cserepektől és fadaraboktól.
Németország tele van forradalmi hióbhirekkel Szt. János napjára a nacionalisták
,Sonnwendfeier“-ra készülnek s ebben a
munkásság pucsot szimatol. A leszerelt
tisztek, katonák és a nacionalista diákság
állitólag Szt. Bertalan éjszakát akar ren
dezni • ezért a szociáldemokraták elhatároz
ták, hogy erre a napra ők is mozgósítják
hadosztályaikat.
A belgrádi találkozón újabb hármas
szövetség megalakításáról tárgyaltsk. Benes
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véleménye szerint mindhárom országnak
meg kell előznie Magyarország bármilyen
akcióját. Romániának pedig orosz határaira
való tekintettel is szüksége van katonai
szerződésre.
Triesztben napok óta véres harc folyik
ismét a fascisták és kommunisták között. A
munkások tüntetésből három kommunista
vezér letartóztatása miatt beszüntették az
összes üzemekben való munkát. Izolában
leégett a Munkás-otthou, Nabressinában a
fascisták légberöpitették egy kommunista ta
nító házát.
A forradalmi rablások és gyújtogatások
Írországban mit sem veszítettek hevessé
gükből. Az elmúlt hét majdnem minden
napjára esett nagyobbszerü kihágás. Össze
sen 17 gyújtogatás volt. A letartóztattak
száma négy.
Lengyelország nemcsak politikai, hanem
alkotmánykrizisben is van. A köztársaság
hívei az államformát látják veszélyben. A
militarizmus elhatalmasodásával a monarchia
esélyei nőttek meg. Szükség van alkotmány
revízióra, különben a hatalom a katonai fő
hatóság kezeibe csúszik át. A vitás alkot
mánykérdések elintézésére a sejm egy főbi
zottságot alakitott. A sejm törekvése az
hogy az államfő hatalomkörét megnyirbálja
s a nemzeti akaratot helyezze az alkotmány
jogok első helyére. A konfliktus végkimene
tele még kétséges.
Az angol sajtó a verduni emlékünnepet
az angol-francia barátság megszilárdulásának
tekinti, amelyet sajnálatos félreértések meg
zavartak. Az angol-francia paktum a „Mórning Fost" szerint egyetlen alkalmas alap
a kölcsönös bizalom helyreállítására és jel
képe a két nemzet összetartásának. A „Ti
mes" szerint az angol-francia szövetségi
szerződés alapvető békemü, amelyet semmi

FALUSI-LEVELEK.
Majálist tartottunk. Gondoltam — úgyis
egy hónappal toldották meg a tanítás idejét
— hadd örüljenek a gyerekek. Meg később,
ha kikerülnek az életbe, úgysem lesz idejük,
de talán kedvük sem már a játékra.
Jó korán mentünk ki a — legelőre. Mi
is Petőfivel tartunk ugyan mindnyájan, hogy :
.Szép vagy Alföld, legalább nekem szép*,
de ez egyszer jobb lett volna az erdő. Van
ugyan erdőnk is jó egy óra járásnyira, —
hát csak megmaradtunk a legelő mellett.
Kocsmáros Géza szekérre rakta a x lábú
padjait, felguritott a tetejébe két-három
hordó .sert* ; a cigány éktelen hamis han
gon rázenditett valamelyes indulóra és in
dultunk.
Már két nappal előbb ki lett hirdetve,
hogy minden gyerek öt koronát fizet a költ
ségekre. Szorongatta is kisebbje — nagyobbja
a markában éppen csak Jankónak nem volt
egy árva krajcárja sem. Mezitláb, kék
vászonzubbonyban ögyelgett a kiöltözött
.gyermekek között; fel se mert nézni jóformán.
(Menhelyi gyerek, se apja se anyja,
kegyelemből tartja egy — szegény cseléd
ember.)
Hogy-hogy nem, Jankó mellettem ter
mett. Szólt volna valamit, de nem mert.
Láttam az arcán, hogy vár tőlem valamit,
hát megszólitottam :
.Miért vagy olyan szomorú Jankó ?
Miért nem mégy a többivel ?*
Jankó lesütötte a szemét:
.Tanító úr kérem szépen apám nem
tudott adui pénzt. Neki sincs,“ mondja szo.Borúan.
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féle politikai nézeteltérés meg nem bonthat.
' A francia-angol szövetkezésre a közös ve
szedelem idejében szükség volt, de a jövöre
i is fenn kell tartani.
Különböző hirek szerint ez a hét a
i mühriseh ostraui munkásság sorsára döntő
kihatású lesz, mert amennyiben a szénadót
le nem szállítják, legkevesebb 20.000 mun
kást elbocsátanak A bányaiparban ma olyan
a helyzet, hogy a mai viszonyok mellett
legalább is a munkásság felét kell elbocsá
tani és a többit is csak a hét két napján
lehet foglalkoztatni. Az elbocsátásoknak ko
moly következményei lehetnének az ostrau—
karvini kerület üzemében, de megrendíthet
nék a köztársaság keleti határán a békét és
rendet is. A bányaipar helyzete visszhangot
fog kelteni Prágában is, annyival is inkább,
mert az uj kollektív szerződéstárgyalások
alkalmával a bérek körül újabb differenci
áktól kell tartani.
Néhány felfegyverkezett férfi az armaghi
grófság (Ulster) egyik falujában négy pro
testáns férfit és egy nőt kivonszolt ágyaikból
és agyonlőtte őket. Több más személyt meg
sebesítettek. Az áldozatok házaiba bombákat
dobáltak és felgyújtották azokat. Több csa
ládot élhurcoltak. Valószínűleg bosszuaktusról
van szó. Feifegyvérzett irregulárusok feltar
tóztatták a Donegal felé menő vonatot és
kirabolták.
A nagy erőpróba a katonapárt, a pa
rasztok és kommunisták között küszöbön all.
Bulgária végzetes események elé néz és ugylátszik Moszkva Bulgáriában már megvetette
lábát és most már Szófiából fenyegeti a
közeli Keletet és Középeurópát
Ausztria ismét talpra ált. Legjobban
mutatja ezt a korona javulása, amely leg
utóbbi mély állásának majdnem 33 százalé
kával javult. A négyszázon felül jegyzett
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szokol ma már 200 koronáért kapható. Ezt
i részben a francia kölcsön, a kedvezően lei tárgyalt olasz és a prágai képviselöház által
elfogadott cseh hitel okozták. De része van
benne az uj jegybanknak, melyre 60 millió
svájci frankban felfektetett jegyzési tökének
40 százaléka már fedezve van.
Az élőállatjóvátétel első részének be
szolgáltatása megkezdődött a kis entente
államai részére. A nagymértékű vásárlás elle
nére az állatok ára nem emelkedett feltűnő
en, aminek oka az, hogy ugyanerre az időre
beszüntették a kivitelt
A kormány törvényjavaslatot nyújtott be
a szlovenszkói községi közigazgatás ideiglenes
reformjáról, amely a törvényhatóságokat fel
oszlatja és ezek helyébe választott tanácso
kat helyez. E törvény szerint Bratislava-Pozsony és Kosice Kassa megszűnnek mint
törvényhatósági joggal felruházott városok és
választott városi tanácsok veszik át bennök
a vezetést.
A „Narodni Obzor* azt a kombi
nációt közli a kormányválság megoldását
illetőleg, hogy Benes dr.-t Englis Karoly dr.
képviselő, volt pénzügyminiszter fogja a
miniszterelnöki székben felváltani.
További ujjitás lesz a kisebbségi ügyek
minisztériumának a felállítása, amelyet Czech
dr. német szociáldemokrata képviselővel
töltenének be. Az ötös bizottságba (petka),
amely belép a kormányba, meg fognak
hívni egy németet is.
A hadikölcsönkérdést élénken tárgyalták
a parlamentben, ügy értesülünk, hogy a
hadikölcsön 7ő százalékos beváltását tervezik.
Hágából jelentik, hogy Kraszin sietve
visszatért Moszkvába, hogy a szélsőséges
mozgalmakat és az uj forradalomnak fenye
gető kitörését megakadályozni törekedjék.

,No de azért te is mulathatsz máma*
... De mibaszna, ha az is ott hagyja
— mondom.
őt, mert . . . mert . . . mégis csak mezit
„Nem engednek oda a gyerekek ‘ pa láb van no I I I I I
naszkodik Jankó.
Jankó hátrahúzódik. A mamák mögül
Bizony furcsán esett hallanom, llát nézi a táncot, ott bujkál a szoknyák között ...
azért meséltem én nekik a felebaráti sze- £n meg csak arra felé néztem. Nem tetszett
retetről, hogy most Jankót a soraikból jó nekem se a táncz. Mikor nem mindenki
formán kinézzék, mert mezitláb van és ; mulat. Mikor rosszul esik látni ezt a szivnincs öt koronája . . . Tudja Isten, vala I telenséget III...
hogy elfogott a szomorúság, nem tudtam
A iepényevésre aztán vállalkozott Jankó.
velük örülni; a zsibongó, lármás gyermek ■ Nekimentek kelten a két oldalról. A lekvár
sereg képe elmosódott előttem, csak Jankót bemaszatolta az arcát, térképet rajzolt a
láttam barna mezitelen lábaival, szegényes kék zubbonykára is; nem bánta minden
gúnyájában, amint tanácstalanul áll, s csak szem őt nézte most.
úgy lopva mer egy-egy pillantást vetni a
Mint egy győztes hadvezér, úgy tekintett
gyermekek felé.
széjjel amikor a közepére ért, elfelejtette
„Eredj Jankó, nem kell fizetned, mondd, már, hogy ünnep van; és hogy neki nincs
hogy én mondtam" mondom csendesen ... cipője, sem fehér ruhája; hogy ő itt a
Jankó föllélekzik és megy Már moso legutolsó, a legnyomorultabb . . . boldogan
lyogva, bátrabban, de még mindég tartózko szorongatta a kezében a pénzt, amit jutal
dóan. Kék kis zubbonykája messziről kirí mul kapott . . .
az ünneplő fehér ruhák közül, mezitelen lá
Megint csak táncra került a sor. Vizs
bai, a port rúgják a fényes topánkákra.
gálódom . . . Jankó ott áll a szélen ... a
. . . Készen van a sátor, szól a zene, lekvár fekete foltokat festett a ruhájára, az
a gyerekek táncolnak. Eleinte, bátortalanul, arca is maazatos, kezében még mindég szo
de, hogy a tanítónő egymáshoz illesztette a rongatja a pénzt; a szeme meg fájón, vá
a párokat, nekigyürköznek , . . Belemele gyódva követi a táneolókat . . .
gednek a nagyobbacskák is. Legvigabb kö
Ott áll szomorúan, egyedül. A kezével
zöttük Matyó Irma az arasznyi lenhajával, megtörüli az orrát, úgy, hogy az is maszaigaz, hogy a számtannál már lehorgasztja a tos lesz ... A pénz meg ott hever izzadt
fejét. De táncolni azért nagyon szépen tud. markában, de már aligha gondol rá . . .
Jankónak nem akadt párja Hogy is
Ott áll hátul, nézi a táneolókat, olyan
menne valamelyik fruska egy mezítlábas szomorúan, mintha egy szegény kis halott
gavallérral táncolni I Hogyisne I Hiszen or lenne ; . . . vagy egy szegény, toprongyos,
szág világ kinevetnél
nyomorult koldúsgyerek ....
Adok Jankónak egy igen szegény kis
A zene szól . . a gyerekek nagyon jól
lányt.
mulatnak.............
Farkas István.
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Különfélék.
— Vallásos Ünnepség. A lévai irg.
nővérek vezetése alatt álló leányiskola nö
vendékei e hó 23 án a zárda udvarán Jé
zus szent Szive tiszteletére meghatóan szép
vallásos ünnepséget rendeztek Az emelvé
nyen festői szép háttérrel diszitett keretben
álló Jézus szobra előtt gyülekező fehér ruhás,
rózsa-csokros leánykák impozánsan szép lát
ványt nyújtottak. Könnyeket adtak a szép
énekek s kedves jelenetek a hallgatók sze
mébe. A vallásos áhitatnak s a keresztény
szeretetnek oly megnyilatkozását
láttuk,
mely hálával tölt el mindnyájunkat a tisz
telendőnővérek vallásos és erkölcsös neve
lése iránt.
— A lévai kereskedelmi eaarnok

f. é. junius hó 18-án tartotta meg évi rendes
közgyűlését, mely úgy impozáns külsőségei
ben, mint tárgysorozatának közérdekű tar
talma folytán messze meghaladta a testületi
gyűlések szokásos kereteit. — A város
háza közgyűlési termét teljesen megtöltötte
a kereskedelmi és ipari érdekeltség képvise
lói és számos egyébb érdeklődő. A párkányi
kereskedelmi testület teljes vezetősége jelen
volt, azonkívül képviselve voltak egyébb ér
dekeltségek, mig az érsekujvári, losonci és
besztercebányai testületek
elmaradásukat
táviratilag mentették k'. A közgyűlést dr.
Laufer Arthur a csarnok elnöke nyitotta
meg. Rámutatott a Szlovenszkóban uralkodó
gazdasági válságra, az ennek nyomán járó
nagy munkanélküliségre és ezen válság
eredendő okait tette fejtegetése tárgyává.
Utalt a nemzetközi érintkezés még mindig
fenálló nehézségeire, az adóalanyok teljesítő
képességét figyelembe nem vevő adórend
szerre, a posta, vasút, távirda és telefon
rendkivüli drágaságára és ennek kapcsán
mint követelményeket, a teljesen szabad ke
reskedelmet, az adórendszer egységesítését
és megreformálását és a forgalmiadó azon
nali eltörlését stb. jelölte meg. Fejtegetéseit
a közgyűlés tagjainak rendkivüli érdeklődése
és osztatlan tetszésnyilvánítása kisérte. Ezu
tán dr. Műnk Károly csarnoki ügyész titkár
alapos és a csarnok működését híven ismer
tető jelentésben adta elő az elmúlt év ese
ményeit és mindazt, amit a csarnok a ke
reskedelem és ipar érdekében tehetett Lel
kes szavakkal appellált a csarnok tagjainak
áldozatkészségére, hogy a csarnok mielőbb
otthont szerezhessen magának, ügy a titkári
mint a számvizsgáló bizottsági jelentést a
közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette és a
titkárnak kiváló ügybuzgalmáért elismerését
fejezte ki. A közgyűlés tárgysorozatának kö
vetkező pontja dr. Dienes Emil a beszterce
bányai kereskedelmi és iparkamara kiváló
főtitkárának előadása volt. Férfias nyíltság
gal mutatott rá a mai su'yos gazdasági
helyzet okaira, számszerű adatokkal mutatta
ki, hogy a szlovenszkói kereskedelmi és
ipari válság megszüntetése első sorban úgy
érhető el, ha kereskedelmet és ipart teljesen
mentesítjük a politikától. Tanulságos példák
nyomán kimutatta, hogy a mai vasúti tarifák
mellett Szlovenszkó ipara és kereskedelme
teljesen megbénul. Miután még rendkívül
érdekes világításban ismertette az annyira
fontos valutakérdést, a közgyűlés rendkívül
meleg ovációban részesítette az előadót, aki
az elnök köszönöszavai után mindenkor
készséggel bocsátotta rendelkezésre értékes
működését. Este a városi vigadó nagytermé
ben a kereskedők és iparosok vendégeik
tiszteletére vacsorára gyűllek egybe, ahol
fesztelen jó kedvben sokáig maradtak együtt,
— Érettségi Vizsga. A lévai állreálgimnáziumban e hő 19 —21. napján
folytak le az érettségi vizsgálatok, melyeken
Jendrassdk rozsnyói fögimn. igazgató, kor
mánybiztos elnökölt. Az eredmény egyike
a legszebbeknek, mert 21 tanuló közül öt
kitüntetéssel vizsgázott, 9 egyhangúlag, 6
szótöbbséggel képesittetett és 1 tanuló félévre
visszautasittatott. Kitüntetéssel tették le az
érettségit Adler Ernő, Mikié Kálmán, Pnkrill
Ernő, Schönstein Elemér és WertheimerBé a.
Egyhangú képesitést nyertek : Forgács Mihály,
Gadl Géza, Harkányi Lajos, Haikányi Pál, Ledényi Gyula, Lelkes Zoltán, Moskovics László
Nagy Gyula, Scheidel József, szótöbbséggel
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képesítettek: Hopfer János, jánossy ti., Kertész
L., Osvald Károly, Pock Antal, Prikrill Ferenc.
— Gyánzhlr. Tólli Pista, u régi jő
vendéglősök tipikus mintaképe, mint részvét
tel értesülünk e hó 17-én élete 71. évében
hosszas szenvedés után elhunyt. Puritán
egyszerűségű, igaz jó magyar ember volt,
nemcsak névleg, de szivében is igazi nemes
ember volt, kit általános tisztelet környezett.
Családjának élő gondos, édesatya volt, de
különösen ifjabb éveiben a város közügyei
ben is tevékeny vészt vett s szavának min
dig súlya volt. Utolsó éveiben betegeskedése
miatt visszavonult s szeretetének s gondos
kodásának minden tárgyát családja képezte.
Hálalát neje Tóth Istvánná szül. Tokody
Mária, gyermekei, vejei s unokái, testvére s
kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése me
lyen a vendéglős ipartársulat testületileg
jelent meg, nagy közönség részvéte mellett
e hó 20 án ment végbe. Haláláról gyászbaborult családja a következő gyászjelentést
adta ki: özv. Tóth Istvánná szül. Tokody
Mária a maga és alulírottak, valamint az
összes rokonság nevében fájdalomtól meg
tört és vigasztalhatatlan szívvel, de Isten
akaratába megnyugodott lélekkel tudatja,
hogy a felejthetetlen hű férj, szerető édes
apa, nagyapa, testvér, sógor, após, rokon
nemes Tóth István áldásdús élete 71.-ik,
boldog házassága 35.-ik évében hosszú
szenvedés után Léván 1922 junius hó 17-én
éjjel */s 11 órakor jobblétre szenderült
Drága halottunk földi maradványai 1922. év
junius hó 20-án délután 5 órakor fognak a
református egyház szertartása szerint a
gyászházból a református sirkertben örök
nyugalomra helyezni. Léva, 1922. junius 18.
A béke angyala lebegjen áldott porai felett I
Szeretett emléke élni fog közöttünk mind
örökké I Tóth István, Tóth Jenő, Tóth Ma
riska férjezett Kern Oszkárné, Tóth Annus,
Tóth Magdus, Tóth Imre gyermekei. Tóth
Sándor és neje testvére és sógornője. To
kody Imre és neje Králl Anna após, anyós.
Heisler Irma, Ahlers Elizabeth, Kern Oszkár,
Kopcsák Rezső menyei és vejei. Ifj. Tóth
Pista, Kopcsák Gyurka, Tóth Gizus unokái.
— Évzáró zeneviiegn Hajas Anna
zongoratanárnő növendékeinek évzáró vizs
gáját f. hó 29-én délután 4 órakor fogja
lllondvéd utca 32. sz.) megtartani Belépti
dij : Személyenként 6 kor. Állóhely 2 kor.
— A Keresztény Munkás Egye
sület jövő vasárnap, julius 2-án esti 8 órai

kezdettel a szokásos Tarka-estélyt tartja
meg saját helyiségében, szép idő esetén
udvarán, mely alkalommal szinre kerülnek :
Dicsőség bajjal jár, bohózat egy felvonásban
és Hol a hozomány, vígjáték II. felv. Belöptidij tetszés szerint. Tekintetettel arra, hogy
meghívók külön nem bocsátatnak ki, az
Egyesületet pártoló nagyérdemű közönséget
ez utón hívja meg a vezetőség.
— Eljegyzés. Lachky Pál Bátovce
eljegyezte Zsilkay Mancikát Hont-Teszérröl.
(Minden külön értesítés helyett).
— Zongora vizsga. Vasárnap délután
4 órákkor a lévai református iskola tanács
termében élvezetes szórakozásban volt ré
szünk ; a mikor is a jóhirnevü zongoratanárnő
Kregczi Annus; 27 kedves kis tanítványá
nak művészetét mutatta be, a csepségek oly
ügyesen és biztosan kezelték a zongora bil
lentyűket, hogy a nem várt eredmény min
denkit meglepett;
feltétlen elismeréssel
adózunk a mesternek is, aki fáradságot
nem ismerve, munkáját siker koronázta.
— Istentisztelet. A nyugati evang.
egyházkerület püspöki hivatalától megbízott
segédlelkész Léván az evangélikus templom
ban vasárnaponkint szlovák nyelvű isten
tiszteletet tart. Az istentisztelet kezdete reg
gel 8 óra. A megbízott segédlelkész minden
nemű funkciót végez szlovák nyelven.
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dér Zsigmond pozsonyi és Rosenheitn Fülöp
pilseni főkántorok, kik előadták a hires
kántoregyüttest, a Berosch haschons cimü
templomi liturgiát. Majd külön-külön minde
gyik egy-egy szép darabbal szerepelt a mű
soron A klassszikus szerzők legszebb da
rabjait repredukálták. Mind az öt kántor
különböző színezetű hangot képviselt, a bassbuffótól kezdve egész a lirai tenorig; de
valamennyi oly szép és tisztán csengő, hogy
alig meri az ember a pálmát egynek ítélni.
A közönség zajosan megtapsolta valamenynyit. A zongora kíséretet Donáth Ede kar
nagy, a keleti zene ismert művelője látta el.
Róla felesleges külön dicséretet zengeni. Az
ö eleme a keleti-zene, melyben szinte utol
érhetetlen. Pénteken este az izr. templom
ban Ábrahamsohu Manó a bpesti fökántor
tartotta az isteni tiszteletet. Hatalmas, nagy
terjedelmű bass baritonja remekül csengett
a szép akusztikájú imaházban. Előadása
csupa áhitat és mély, benső válóBág volt.
A héber énekek minden bája kitünően érvé
nyesült Még a más vallásuak is, szép szám
mal voltak jelen, áhítattal hallgatták.
— Zenevlzsga. Norgauer Zseni zene
iskolája f. hó 28.-án szerdán 5 órakor (Zöld
kert utcza 15. szám alatt) tartja évzáró
vizsga előadását melyre minden komoly
érdeklődőt szívesen fogad.
— Hangverseny. Sovánka Nándor,
a hírneves nyitrai cigányprimás, ki legutóbb
éveken át a budapesti közönség kedvence
volt, teljes zenekarával e hó 28-án és 29-én
esténként a lévai városi vigadóban fog
hangversenyt adni, ezen kivül 29-én délután
4 — 6 ig ozsonna-hangverseny.
—

.Veszélyben az Idei termés*

cim alatt a múlt heti számunk vezércikké
ben az idei termés aggasztó kilátásaival
foglalkoztunk. Azonban ezen a héten az
időjárás kedvezőre fordult s a termés kilá
tások jelentékeny mértékben javultak. Vasár
nap hétfőn majdnem az egész Szlovenszkó
ban esett A délebbi részeken igen bősége
sen. Amint értesülünk a gazdák jó közepes
termést várnak Pozsony vidékén az eső, ha
nem is volt teljesen elég, de már igy is
sok kárt előzött meg. Magyarországból szin
tén esőt jelentnek. A nyár küszöbét most
már a gazdákkal együtt bizható remények
kel léphetjük át.
— Tennlsverseny. Az Érsekujvári
Sport Egyesület 15 évi fennállásának meg
ünneplése alkalmával Berthóty-téri sport
telepén levő pályáin f. év junius hó 30-től
julius hó 2-ig jubiláns nemzetközi tennisversenyt rendez. Versenyszámok a követ
kezők : 1) Férfi egyes. 2) Női egyes. 3) Férfi
páros. 4) Vegyes páros. 5) Férfi egyes handicap. 6) Női egyes handicap. A versenyen
résztvehet bármely bel- a vagy külföldi
sportegyesület (amateur) tagja. Nevezési dij
minden szambán személyenkint 15 Ke. Neve
zések és nevezési dijak Adamovich Ferdinand tennisszakoszfályvezető címére NovéZámky (Érsekújvár) — Szlovenszko — Tóth
József utcza 16 küldendők. Dijazás Minden
versenyszámban a győztes és a Il.-ik helye
zett tiszteletdijat, a Ill.-ik helyezett pedig
jubiláris nagy ezüstérmet nyer. Kivéve a
handicap számokat, melyekben a győztes
jubiláris nagy ezüst, a Il.-ik jubiláris kis
ezüst és a lil ik jubiláris bronz érmet nyer.
A verseny olőmérközései junius 30-án d. e.
9 órakor kezdődnek, tehát ezen időpontig
köteles minden versenyező a versenyinté
zőnél jelentkezni A hivatalos sorsolás 1922.
junius hó 29.-én este 9 órakor tartatik meg.
A versenyezők elszállásolásáról, amennyiben
azt idejekorán bejelentik, a rendező egye
sület elnöksége gondoskodik.
— Harmadosztályú utasok — as
étkezőkocalkban. A prágai vasutügyi mi

nisztérium a napokban érdekes rendeletet
ad ki, melyben megengedi, hogy a gyors
— A zsidó főkántorok hangver vonatokhoz csatolt étkezőkocsikat a harmad
senye egy nálunk is ritkaság számba menő osztályú utasok is látogathassák, kiköti a
esemény volt. Öt olyan szép hangú énekest rendelet azonban azt, hogy ez csak meghahallottunk, akik művészi előadásuk s reme | tározott időben és pedig: reggel 9—10 és
kül iskolázott hangjuknál fogva bármely délután 16—17 óra között történhet. Más
operaház diszére válnának. Öt hírneves fő időben, az étkezőkocsikban tartózkodó har
kántor mutatkozott be és pedig Ábrahámsohn madosztályú utas, tartozik II. osztályú je
Manó budapesti főkántor, Stechler Mór Nyit- gyet váltani illetve a különbözetet megté
ráró), Fuchs Márk Nagyszombatból és Ben- ríteni.

.M
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— Felemelik a magyar vlmui
diját. Prágából jelentik: A magyar királyi
követség közli: Folyó hó 20-ától kezdve a
Magyarországba való egyszeri utazásra ér
vényes láttomozásért (az eddigi 20 helyett)
60 cs.-szl. koronát kell fizetni A többi, a
grazi utlevélegyezmény értelmében érvény
ben levő tétel változatlan marad.
Figyelem. Valutánk vásárló erejének
növekodése legjobban mutatkozik a világhírű
„BAT'A" cipők árainak állandó csökkené
sében. Bat’a első helyen áll systematikus és
konsekvens cipő-árszállitás terén, amire ezt,
a világcéget úgy a szomszéd államokkal
mint a messze külfölddel fenálló jó össze
köttetései teszik képessé. Bat'a azonban jö
vőjét nemcsak az olcsó árakban látja hanem
gyártmányainak utolérhetetlen jó minőségben,
tartóságban és elegáns kivitelben. E tekin
tetben minden bizonnyal senzációt jelent
városunk számára ama 50.000 különböző
kivitelű nyáricipőnek csodálatosan olcsó
árak melletti kiárusításra, melyet Bat'a köz
társaságunkban keresztül vezet.
Ssálloda átalakítás. A lévai központi
szállodát uj tulajdonosa Sztránszky Bernát,
aki 30 év óta az ország több nagyobb vá
rosában a legelőkelőbb üzletek élén állott
a modem követelményeknek megfelelöleg
átalakitja. A restaurálás május 1-e óta se
rényen folyik. A tulajdonos a mai nehéz és
drága viszonyok között is nagy áldozatot
fordít az átalakításra, hogy a nagy közönség
kényelmét szolgálhassa. Sztiánszky Bernat
rövid itt léte alatt is megszerezte magának
szaktársai elismerését és szeretetét, ameny
nyiben a lévai vendéglősök őt ipartársulatuk
elnökévé választották. Ily minőségben is
élénk tevékenységet fejtett ki s a Bratisla
vában ez év március havában a kávésok és
vendéglősök országos szervezetének kong
resszusán sok szakkérdésben feltűnést keltő
beszédet tartott s indítványait elismeréssel
fogadták Örömmel látjuk, hogy másik szál
lodánk is jó kezekbe került. Szobái szintén
minden kényelemmel ellátva s télen fütve
lesznek. A vendégek részére ezen kivül
nyári kerthelyiség van berendezve. Hetenként
kétszer pedig zene-estély lesz. A szálloda
és kávéház megnyitása augusztus elsején lesz.
Tanuló NYITRÁI
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Közönség köréből.
Köszönet.
Mindazoknak, akik a családunkat érő
szomorú gyaszeset alkalmából fájdalmunkat
részvétükkel enyhíteni ígyokeztek, különösen
pedig a Lévai Vendéglősök Testületének.
Léva, 1922. junius 21.

Léva és vidéke vendéglőseinek ipar tár
sulata Deutsch Mihály alelnökéuek elhalá
lozása alkalmával koszorúmegváltás cziméa
50 koronát ádományozott a tüdőbeteg gon
dozó intézetnek, mit ezennel hálásan meg
köszönünk.
Or. Frommcr Ignácz.

Tóth család.

Rokkantnap 1922. június 4.
A múlt heti elszámolás után beérkezett:
Deutsch Izsó úrtól 100 K, Oroszkai ezukor^yártól 50 K, Dr. Kmoskó Béla úrtól 50 K,
garamszöllösi jegyző úrtól 30 K, — mit
ezennel köszönettel nyugtázunk, — egyben
Denkl és Weigl uraknak a terem díjtalan
kiutalásáért is hálás köszönetét mondunk
Léva, 1922 jun. 22
Őrei Lajos

Elnökség,

pénztárnok.

Köszönet nyilvánítás.
A lévai izr. nöegylethez adományok
érkeztek:
n. Deutsch Mihály családjától koszorú
megváltás címen 375 K, a Lévai és Vidéke
Vendéglősök Ipartársulatától koszorúmegvál
tás címén 50 K, Reitmann Síndor úrtól 50
K, Wertheinmr Izidorné úrnőtől Gr. Szt.
Benedekről 100 K, Strosser Samuné úrnőtől
Léva 40 K, Schlüssler Gyuláné úrnőtől
Nagymálas 25 K, N. N.-től 100 koronát.
Összesen 740 korona.
Fogadjak a nemeslelkű adakozók az
egylet leghálásabb köszönetét
Dr. Priszner Gyulánó
e 1 n ö k n ő.

Köszönet nyilvánitás.
A Zseliz és környéke rokkantjai és
hadiözvegyei hálás köszönetét fejeznek ki
mindazon nemeslelkü pártolóknak kik folyó
hó 18 án Zsolizovce megtartott rokkantbá
lon resztvettek és felülfizettek:
Niszler János 10 K, Modrovics János
10 K, Shőflin Róbert 5 K, lleidnich Károly
5 K, Pásztó ■ Kálmán 5 Veiman Mihály 5
K, iíj. Heidnich Káro'y 5 K, Hornyák János
2 korona.
Ezennel köszönetét fejezi ki a hadi
károsultak vezetősége.

Irodalom és művészet.
A footballahda keservei. A labdarúgás
sportja ma már annyira tért hóditott, hogy
alig van a világon felnőtt vagy gyermek, aki
iránta ne érdeklődnék. A Jó Pajtás cimü
gyermeklap e heti száma szenzációs 10 kép
ben mutatja be egy footballabda keserveit
és örömeit. Harmos Károly festőművész öt
letes képei és a hozzáfűzött magyarázatok
még a felnőtt sportkedvelő közönség érdek
lődésére is méltáu számot tarthatnak. A Jó
Pajtás e héten is folytatja Balogh Böske
Világjáró Ravaszdy Tóbiás cimü érdekes és
tanulságos gyermekregényét, azonkívül hasz
nos tudnivalókat sok-sok képet és rejtvényt
közöl. A 12 oldalas pompás kis gyermeklap,
mely hetenként vasárnap jelenik meg, ne
gyedévre 25, félévre 45 koronáért rendelhető
meg a kiadóhivatalnál Bratislava Szénatér 11.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel közhírré
teszi, hogy a lévai járásbíróságnak Pk. 2185/1922.
számú kiküldő végzése folytán Grünhut József és
Szarnék Testvérek cég kérelmére Turcianská drevotárská uc. spol. ellen 1600 métermázsa vágott 1991
évi termésű tölgyfakéreg nyilvános árverésen el
adatni fog.
Az eladás tárgyát képező tölgyfakéreg az
árverés előtt Rybnik községben a Grünhut és
Szarnék cég pajtájában megtekinthető.
Kikiáltási ár niétermázsánként 75 kor.
Árverezni szándékozók tartoznak az árverés
megkezdése előtt 12000 kor. bánatpénzt kezeimhez
letenni
Az eladás illetve az árverés a nálam megte
kinthető árverési feltételek szerint történik.
Ezen árverés megtartására f. é. június hó 27*
ének d. u. 3 óráját tűzöm ki a helyszínére Rybnik
(Garamszőllős) községben a Grünhut és Szarnék cég
pajtájában és ahoz az árverelni szándékozókat
azzal hívom meg, hogy a fent jelzett tölgyfakéreg
a legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becsáron
alul is készpénz fizetés mellett eladatni fog.

Kelt Nová-Bana, 1922. év junius hó 17 napján.

Tóth Arthur
M2

bir. végrehajtó.

Tanügy.
Beiratás a polg, iskola I. oszt. ba.
Értesítjük a t. szülőket és érdekelteket,
hogy a polg. leányiskola 1. osztályába a
beiratást július hó 1. napján tartjuk.
Az intézet elöljárósága.

HA/AS ANNA zongora iskolájába be
iratkozni lehet jün. 29-én és 30 án d. u.
9 -12 ig és szept. l--3-ig. Akadémiai vizs
gára előkészít.

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

LEVICE-LÉVA
Báti és Honvéd utca sarok

(BOROS féle ház)

Dusán felszerelt raktárunkban legjobb minőségben,
jutányos árak mellett kapható:

ki anyakönyvi hivatal bejegyzése

Benzin.

1922. évi junius hó 18-tól — junuis hó 25.-ig

Gépolaj, Hengerolaj, Gépzsír, Tömítési anyagok, Gépszijak.

Születés.
Luksa Ferencz l’randorfi Anna leány Bozsena. — Brayer József Bury Gizella fiú László
Ferencz. — néh Czaban János Gyuris Erzsébet
leány Irén. — Simon István JKiszela Rozália
leány Julianna. — Sáfár József Kostyál Ro*
zália fiú Ernő. — Ferenczi János Chren Ilona
leány Margita Julianna.

Hazaeiág.
Czeczko Pál Uhrik Margit r. k. — Gyurtga
Vilmos Pachinger Margit r. k. — Strupil Jaroslav
Koráb Franciska r. k.

Halálozás.
Kálnai András 86 éves Aggkori kimerülés —
Tóth István 70 éves Tüdődaganat — özv. Kochan
Mihályné Jediicska Anna 62 éves Végelgyengülés.
— Sáfár Ernő 2 napos Veleszületett gyengeség
— Ifj. Csuvara Andrásáé Köteles Mária 23 éves
Tüdőgümőkór, — Özv. Emberger Elekné Androvics Teréz 62 éves Szerviszivbaj. — Andruska
Viktor 9 hónapos Gyermekaszály.

Mezőgazdasági gépek.
Cséplők, Motorok, Vetők, Ekék, Boronák, Rosták, Darálók,
Gereblyék, Kaszálók, Aratógépek.

Cement.
Kátrány, Carbolin, Kátránypapir.

Vasáruk.
Rúdvas, Épület — Bútorvasalások, Bádog, Szerszámáruk,
Keritésfonatok, Tüskésliuzal, Kapák, Ásók, Aczéláruk stb.

Pontos és gyors kiszolgálás!

1922. junius 25,
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Szlovák-magyar ,X“

a

I3SE0BE?.’

nyitok iskolás gyermekek részére. Részletes
prospektus a kiadóhivatalban.
8(l5

Legolcsóbb és .lég-jobb bővésArlíiuj forrás

TTíf
konyha, kamra és pince
aáUUO/, szabadkézből; továbbá
egy cilinder gép is eladó. Léva, Rozmaring
utca 9 szám.
828

fűszer , bor . csemege

tea , rum és ásványvíz kereskedésében

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

mészárszék és hentes iizXXUX UöáiXOí let gyümölcsös és konyhá
kért eladó. DOLNI-PIAL, vasút HORNI-PIAL

Naponta friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb.
W*

Szép ebédlő bútor eladó.

Socizi

csokoládé és

Cacao

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

852

Czim a kiadóhivatalban.

k

n^lnet> francia zongora-kurzust
dPIjfuiAX tart okleveles tanítónő Czim
a kiadóhivatalban.
864
"NTttÁtÍ

Különféle ásványvizek raktára,

11 Előzékeny óh ponton kiszolgálás 1 1
ti szolid érák.

Kisebb sartos

óP-iEi:"
eladó. Czim a kiadóhivatalban.
882

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

Ti:.', ás leány tanulónak azonnal fel• • ** vétetik SER' SAMU szüesmester
Léva Báti utca 20.
863

SCíl

Bolti szolgmak
POLLÁK ADOLF cégnél helyben.

861

BENZIN

Egy ebődlő,

K; ‘XS? XX
bet BLUMENFELD ÁRMINNÁL
840
171 a
■ födeles hintó, Landauer villanyJildlAU ■ csillárok, kredenc, uj ablakok,
antik asztalok, karnisok, egyes szerszám,
stráfkocsi, tükör, Consollal fényképezőgép,
fényképnagyitó. Cim a kiadóban.
848

ENGEL JÓZSEF és FIA
nagy kereskedésében,

T?1 a A A egy konyhaszekrény Kopay utcza
IJlalLU 4. szám.
846

TKA/rixla vwwa
XUDeCLlOlaDipa

a legolcsóbb árban kapható!

olcsón eladó ADLER
MÓRNÁL Kiskálna

TyTy

ós tólgy deszka hulladékok 100
kiiónként 21 K. Bognárok és
asztalosok részére nagyon alkalmas ADLER
MÓRNÁL Kiskálna.
844

ű UKJA

önaVn 68 konyha bútor eladó dara
W&U Oui bonként is, Perecz utcza 21. 852

1

ü RO GUISTA ILLA T SZ ERTÁ RA

felvétetik
ENGEL JÓZSEF
és FIA czégnél Levice.
86S

X ÜülllU

• AZ ARANY KERESZTHEZ.

szőlő löld Őrhegyen sürgősen
12 AQltL eladó. Bővebbet Rákóczy u. 5.

qXvyX tanévre 2 jól nevelt iskolás
10VU
leány úri családnál teljes
ellátásra felvétetik Koháry utcza 2. szám
alatt.
855

A

500 darab szénavilla kisebb
mennyiségben is olcsó árban
MALOJER AUGUSZT Léva.
887
T7]aJá

AléalLQ

Hfia1 a Ír

X ülUE.

f'erecz utcában eladó. Cim a
kiadóban
888

tanfolyam. Kezdők, hala
dók szakszerűen szlovák
oktatásban részesülnek. Közös óra fejenként
6 korona Külön óra ló korona ERDŐS
839
Ozmán-tér 1.
WamwAIaIvw kerestetik egy 12—13
soros jó karban levő
használt Vétőgép. KRUMf’EL FERENCZ
Garamlök.
847

Szlovák

-

egyes pár cipők elsőrangú
kivitelben, - a meddig a
készlet tart
mélyen a

beszerzési

áron alul kaphatók:

Üzleti jelentés

KUGLERTÖL,

860

Báti utcza 8.

Van szerencsém a t. vásárló közönséget értesíteni, hogy újabb
kedvező vétel áltál módomban van a múlt hirdetéseimben közölt kávé
árakat továbbra is érvényben tartani, sőt a Cuba Maragogsipot még
1 koronával olcsóbban adni kg-ént.
Állandóan raktáron tartok: Szalvátor, Karlsbadi Mühlbrunner,
Igmándi és Szalatnyai ásványvizeket.
Likőrök, Borok nagy választékban
Festékek, Padló laokok, Parquette pasztákban állandó raktár

POLLAK ADOLF
c é g n ö l-

==========

Orvosi kötszer áruk, illatszerek, fésű áruk, cosmetiku8
krémek, szappanok arc, kéz, száj, fog es egyéb test
ápolási cikkek raktára'.
Eredeti rum és thea különlegességek behozatala.
Gumrni áruk és francia gummikülönlegességek
nagy választékban.
Gyógy cognac és gyógyborok nagy raktára.
Mentőszekrények cséplőgép, járgányok, mechanikai
műhelyek és gyárak részére.
84i;

XYlGgVOtOirö

Visszamaradt

U ÉVA.

Tisztelettel
6

.

KUGLER MANÓ.

B A.

6
Házak éa ingatlanok
vitelét és eladását, laká
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SPITZ
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöld kert u. 11

K

1922. junnit 25

_____________
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KINŐ = APOLLÓ — MOZGÓ.

Közvetítés.

Jun. 25-én este pont 8 órakor 1 előadás

Aranyat, ezüstöt

A király kedvese

gasubb
napi árban vesz : RAPPEPORT MANÓ
ékszerész Levice, Petőfi utcza 4
375

•

rokoko drama.

Juiius

hó

2. - án

„Bal a'

MADAME TALLIEN.

50.000 pár

GÉPSZIJJAK

nyári cipőt raktár
apasztás miatt - mélyen
leszállított árak mellett

VARRÓ SZÍ JJAK
a legjutányossabban beszerezhetők

árusít ki és pedig:

RÁCZ HUGÓ

6000 pár női fűzős v. csattos félcipő

börkereskedésében

különböző fazonban és színben
Chevreaux, Semiseh vagy Box
calfból

ezelőtt Ke 129 -

LEVICE

Városi vigadóval szemben.
865

most Ke 69.-

15.000 pár női fűzős félcipő
könnyű utcai cipő, tartós fekete
vagy barna színben, Clievreaux
vagy Boxcalf minőségben

ezelőtt Ke 129.-

M o t o rt u I a j d o n o s o k figyelmébe:

most Ke 99’-

15000 pár női fűzős v. csattos félcipő

i

most Ke 149 -

7000 pár női fűzős félcipő

Vászoncipö

most Ke

Ke 49*-

Tekintse meg- kirakatainkat
és látogasson meg.

NÉMETH TESTV.

szobafestő és mázoló mesterek

LEYICE (LÉYA) Rákóczy n. 20. sz.

Levelezőlap hívásra
modern mintáinkkal
bárkinek
szívesen
szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a
legegyszerűbb és
legdíszesebb kivitel
bon a legjutányosabb
árak mellett.

5

KERN TESTVEREK
gyarmatára- és vasnagykereskedésiben

Alapittatott 1881.

169* •

-

T«i«ron 42

LÉVA, Szepessy utca.

fűszer-,

kerett varrott, legutolsó divatszinekben : Havanna v Mahagóni
luxus kivitelben

;
■

í KLE1N BENŐ UTÓDAI nagykereskedésében ;
-

körül-varrott. modern fazonban,
legfinomabb Chevreaux vagy Box
calf bői fekete színben, könnyű
luxus kivitelben

ezelőtt Ke 199 -

a legolcsóbb napi áron

-------

most Ke 129-

7000 pár női fűzős félcipő
ezelőtt Ke 169 -

Kiváló minőségű BENZIN
kapható a közeledő cséplési idényhez

elegáns, legfinomabb Chevreaux ból
három divat színben

ezelőtt Ke 169 -

i

Legjobb

LEVICE "LÉVA.

FŰSZER

és

Telefon szám 14.

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.
Viras^-, Itoziytialrerti — és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasagi magvak I —
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs rézgálic, szénkéneg.
Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.

Konyhaedények és az összes modern háztartási cikkek.
Gazdasági cikkek: Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző

olló, ojtókés, ágfűrész, ojtógummi, permetezőgép alkatrészek,
szelepguntmik, szénkénegező gépek.
— — — — —
Összes kerti-, mezőgazdasági , méhészeti- és tejgazdasági szerszámok.
Építési anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony,
kerítés fonat, tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineum,
kátrány, gépolaj, gépzsir gyári raktára. — — — — —

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummik.
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor,

gyujtózsinór, gyutacs.

Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerakató. —
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. *W

Nrtiái és Térw MwywlyotBjAia LeHmt -

