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Iskola év végén.
Június végén bezárják az iskolák
ajtaját a diákok haza mennek s
kezdődik a vakáció. A kik szorgal
masan végezték
kötelességüket,
azoknak jól esik a pihenés. De a
restek, a hanyagok készülhetnek a
javító vizsgára Azoknak két hóna
pon keresztül elég idejük lesz a
felett tűnődni, hogy miért nem
használták föl a tíz hónapos szor
galmi időt.
Június végével megtörténtek az
érettségi vizsgálatok is s az ifjak
ott állanak a pályaválasztás előtt.
Nehéz, megfontolásra méltó dolog
úgy a szülőkre, mint a pályátválasztókra nézve. A főiskolán, az
egyetemen való tanulás mindig költ
séges volt. A lögtöbb szülő nem
győzte pénzzel. Pláne, ha zavaró
körülmények léptek fel. Ha a leg
szebb reményekkel kecsegtető gyer
mek a nagy városban a könnyel
műség, a léha élet útjára lépett s
adóságokba verte magát. Akkor ez
végzetes lehetett nem csak az ifjúra,
hanem a romlás a pusztulás szélére
sodorta a családot is.
Lesz e most szárnyára bocsátott
ifjú nemzedékben kötelesség tudás,
annyi józanság, előrelátás, hogy
nem hagyja magát tova sodorni a
léhaság utján a könyelmüségbe, a
nemtörődömségbe ? Bár ha megér
tenék e nehéz idők figyelmeztető
szavát s komoly tanulmányaikkal a
társadalomnak hasznos polgárai le
hetnének !
De nehéz kérdés előtt állanak a
pálya választók is. Hová menjenek,
mit tanuljanak? Valamikor azt mon
dották, hogy arra a pályára kell
mennünk, hová elhivatást érzünk
magunkban. Kétségkívül ez volt a
leghelyesebb tanács. Sajnos, hogy
kevesen fogadták meg. Ez azt je
lentette, hogy mindenki arra a
helyre ment, ahol kedvvel, szeretet
tel dolgozott. S ebből ugye haszna
lett a köznek a társadalomnak, de
örömet, boldogságot jelentett annak
is, aki azon a téren dolgozhatott,
hol kedvvel, szeretettel végezte
munkáját. Most azonban sok min
denféle szempont más irányt szab a
pályaválasztóknak. Olyan pályán
akarnak boldogulni, amellyel nin
csenek kötve egy országhoz. Az
egész világ az övéké lehet, ha azt
elvégezték. A technikára mennek a
legtöbben, orvosok lesznek, an?^
diplomával elmehetnek a vimg
egyik végétől egész a másik végéig.

Megjelen
vasárnap raggal.

Mások úgy vélekednek, hogy nincs
sok értelme a hosszú tanulásnak.
A mostani demokratikus világban a
íizetéseket majdnem egyenlösitették.
A fődolog valahová, valaminek be
jutni, pár hónapos kurzust elvégezni
s akkor rendben leszünk. Az em
ber megtanulja a három nyelvet s
akkor könnyen boldogul.
!
Kétségkívül ezek a szempontok
megváltoztatták a pályaválasztás
előtt álló ifjak elhatározását.
De ezek mellett a főszempont
kell, hogy megmaradjon : Bárhová
is állítson az élet, bármi munka
körben kell hivatásomat teljesítenem,
azt nem mint robotot végezzem,
hanem mint kedves, gyönyörűséges
dolgot. Idealizmust kell minden
pályán keresni és találni. Nem csak
béreseknek kell lennünk, hanem a
napszámon kivül a szépért a jóért
is kell valamit tenni. Ha ilyen ér
zülettel eltelve választják meg az
ifjak a pályát, akkor minden pálya
szép lesz. Akkor mindenütt megta
lálják azt, amit keresnek : a meg
élhetés mellett az örömet s a meg
elégedést.

A klrdaténkct, alflflzétéaakat a ■ tiklimátlúk*’
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITSAJ éa T1RS4.

Trockij pártjával együtt Csicserin elbuk'
tatásán fáradozik. Trockij heves hangú leve
let irt Csicserinnek, amelyben szemért veti,
hogy nem elég eréllyel képviselte a kommu
nizmus érdekeit. A hatalmasságoknak ulti
mátumot kellett volna küldeni. Csicseriu a
szovjetköztársaság ellenségeinek számát csak
szaporitotta.
dr. Batheuau Walther külügyi állam
titkárra, amint a Grunewaldbeli villanegyed
ben levő lukasát elhagyta, hogy a külügy
minisztériumba menjen, egy ismeretlen ember
revolverrel rálőtt. Hathenau nyomban meg
halt. A merénylő közvetlen Hathenau auto
mobilja mellett haladt és igy lőtte ki revol
verét, azután elmenekült. Kilétét nem tudják.
A lövöszakértök jelenlétében felboncol
ták Hathenau holttestét. Megállapították, hogy
a minisztert 5 golyó érte s már a legelső
golyó is halálos volt. Ez a lövés átfúrta a
bal tüdőszárnyat A balkézen és a jobb lábon
levő sebesülések puskalövéstől és a jobb
halántékon levő sebesülések a kézi gránáttól
erednek
Németország válságos órákat él át. Gaz
dasági épülete recseg-ropog, az ántánt bilin
cseit egyre szorosabbra csavarja, benn az
országban pedig fogcsikorgatva kisértet a
polgárháború réme. Ha ez az idő nagyobb
baj nélkül múlik el, akkor a germánság élet
erejének újabb próbavizsgáját tette le.
Egy angol katonákból és rendőrökből
A vllág-esemínyekbfil.
álló teherautón szállított csapatot Cushendal
A nőmet képviselőket Benes tájékoz községnél (Antrim grófság) a sinnfeinek csap
tatta a hadikölcsönkérdés uj megoldásának dába csaltak. Ütközet keletkezett, melyben a
alapelveiről, akik azonban azonnal tudomá sinnfeineket legyőzték. A sinnfeinek közül
sára hozták, hogy ez a megoldási mód tel 4 meghalt, 3 megsebesült Az angolok közül
jesen elfogadhatatlan, mert semmilyen részé 1 tiszt megsebesült
A cseh-, morvaországi és sziléziai hadi
ben sem tartalmazza maga a miniszterelnök
által kilátásba helyezett kielégítő megoldást. kölcsön védöszövetségek delegációja vasár
Benes erre azt felelte, hogy ha a német nap teljes ülést tartott, amelyen beható éles
képviselők nem fogadják el a javasolt meg megbirálás után az egybegyűltek egyhangú
oldási módot, a hadikölcsön ebben az ülés határozatot hoztak, amelyben megállapítják,
szakban egyáltalában nem fog tárgyalásra hogy a hadikölcsönröl szóló kormányjavaslat
kerülni és akkor a némot képviselők önma elfogadhatatlan és nem diszkutábilis. A hadi
guknak tudhatják be, ha a jövő kormány kölcsön tulajdonosok igazságos követelésének
pénzügyminisztere, Hasin dr. a hadikölcsön a bel- és külföldi fóruma előtt megígért ki
kérdésben elfoglalt elutasító álláspontját az elégítése a lakosság széles rétegeire nézve
életkérdést, az állam iránt való bizalomnak
uj kormányban is érvényre fogja juttatni.
Az ébredő magyarok sörház utcai háza pedig előfeltételét alkotja. Ennek a létkérdés
ellen ismeretlen tettesek bombamerényletet nek nem tárgyilagos kezelése szükségtelenül
követtek el. A merénylők automobilon érkéz- kiélezi az uralkodó izgatottságot és meg
tek Pár pillanatig a kapu alatt foglalatos mérgezi a politikai légkört. A javaslatot te
kodtak, azután elhajtattak. Távozásukat a hát okvetlenül el kell vetni.
Herrlenből (Amerikából) jelentik, hogy a
detonáció követte. A robbanás a ház bejá- I
rátát teljesen széijelvetette Emberéletben támadások alkalmával, amelyen 5000 bánya
nem esett kár, csak egy ember sebesült meg munkás vett részt a bányatársaság épülete
jelentéktelenül. A detonáció oly erős volt, ellen, 15 ember meghalt és 20 megsebesült.
hogy a Sorház utcában a házak ablakai a A halottak legnagyobb része bányaőr. Óriási
második emeleten is összetörtek. A kiszállott tömeg, közte sok fegyveres tüntető vonult a
rendőrbizottság megállapította, hogy a bom zavargás színhelyére. •
Angliát, sőt az egész világot egy politi
bát az épület elölt helyezték el. Vájjon össze- ,
kötözött kézigránát vagy tempirozott pokol kai gyilkosság tartja izgalomban. Londonban
gép okozta-e a robbanást, még nem tudták meggyilkolták Wilson táborszernagyot, aki a
világháború végén közismertté tette nevét
megállapítani.
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ban nagyon rosszabbodótt. Lenin csak nagy
megerőltetéssel képes beszélni. Emlékező
tehetsége annyira gyenge, hogy a környe
zetéhez tartozó személyeket sem képes fel
ismerni
Az angol—ir egyezmény óta Írországban
78 angol alattvalót megöltek, legnagyobbrészt
csendőröket és katonákat.

hadikölcsön törvényjavaslat megbukott Az
elnök közlése szenzációs hatást idézett elő
a házban. Mig a németek és a magyarok
nyugodtan fogadták a hirt, addig a cseh
agráriusok és klerikálisok kirohantak padja
ikból és heves szemrehányásokkal illették a
cseh szociáldemokratákat
A Rathenau meggyilkolása alkalmából
rendezett tüntetések a birodalom legtöbb
részében nyugodtan folytak le Darmstadtban
a tüntetések elfajultak és estefelé komoly
jelleget öltöttek. A tömeg behatolt Uingeldoy
és Osann dr német néppárti képviselők la
kásába és szétrombolta a lakások berende
zését Díngeldey képviselő oly súlyos sérülé
seket szenvedett, hogy kételkednek felépülé
sében. Osan dr. képviselőt is súlyosan bán
talmazták.
A berlini politikai rendőrségnek sikerült
kikutatni és megállapítani azt az automobilt,
melyet Rathenau gyilkosai használtak
üublinban a forradalmárok a főtörvény
széki épületben szívós ellentállást fejtenek
ki a kormánycsapatok ellen. A forradalmárok
mozsarakat és géppuskákat használnak és
iövészárkokat építenek. Az épület tetőzete
beszakadt. A forradalmárok, bár úgy látszik
nagy veszteségeik vannak, folytatják ellentállásukat.
Rathenau temetése közben borzalmas
katasztrófa történt a berlini körvasuton, mely
nek munkásai a munkaszünetet nem tartot
ták. A túlzsúfolt vonatokon az emberek erő
szakoskodásaival szemben a személyzet tehe
tetlen volt. Egyik vonat lépcsőjén egy munkás
hátizsákjában másfélméteres erős falcceket
vitt, melyek valósággal lekaszálták a szembe
jövő vonat utasait a lépcsőkről. Harminc
kilencen szörnyethaltak, ötvenötén súlyosan
megsebesültek. A könnyű sebesültek száma
igen nagy.
Moszkvából beérkezett legújabb jelenté
sek szerint Lenin állapota az utóbbi napok

mint az angol hadsereg vezérkari főnöke.
Két fegyveres ember hatolt be a lakásába s
revolverlövésekkel terítették le az öreg kato
nát A helyszínre rohanó rendőrök közül is
megsérült három ember, miközben a merény
lőket lefogták és ártalmatlanokká tették. Az
alsóház a nemzeti gyász jeléül megszakította
ülését.
Ausztriában megszűnt a vasutas és postás
sztrájk, de ugyanakkor megállották a bécsi
villamosok. A vasutasok feltétel nélkül szün
tették be bérharcukat. A villamos kalauzok
követeléseit nem fogadta el a bécsi község
tanács s ezért most ők váltották fel a le
szerelő vasutasokat és postásokat.
Rathenau tragikus halála lidércnyomás
ként fekszik a német kedélyeken ; Gorhard
Hauptmann úgy nyilatkozott a néhai kül
ügyminiszterről, hogy „hazafi volt testének
legkisebb szövetrostjáig . . Halála egy bős
halála volt . . . Isten mentsen meg minket
a legmélyebb elsötétülés szakadékéitól I*
Az olasz parlament külügyi bizottsága
jóváhagyta azt a javaslatot, amelynek értel
mében a hadüzenés és a béke megkötésének
joga a koronáról a parlamentre száll át
Zita királynő Mikes győri püspök és
Károlyi József gróf utján, aki tudvalevőleg
több hónapot töltött a királyi családdal
Funchallban, felszólította a magyar legiti
mistákat, hogy tartózkodjanak a további
legitimista propagandától. Ennek az üzenet
nek hatása alatt a legitimista ellenzék és a
kormány között tárgyalások folynak, amelyek
valószinüleg nagy befolyással lesznek a ma
gyár belpolitikai helyzetro is
William Rockefeller, az olajkirály bátyja,
Nawyorkban 82 éves korában tüdőgyulladás
következtében meghalt. Amerika leggazda
gabb emberei között ő volt a második helyen.
A kormány a hadikölcsön törvényjavas
latot és a véderőkötelezettség megkönnyíté
séről szóló törvényt visszavonta. Ezzel a

Idegen vagyok közietek.
Dr. SÁFÁR KORNÉL.

Ne haragudjatok rám, hogy nem ide szil lette m
És itt vagyok « idegenül járok közöttetek,
Mint múltból néha visszatérő
Vágy árnyukat elővetö jövő kísértetek!
Van nehány ember, kikhez néha, ritkán,
Úgy érzem, egy kicsit rokon vagyok
És ezekért, csak ezekért és bizony csak ezeknek
Szólnak t furcsa, imbolygó, új dalok
Van nehány ember. így kell lenni,
Kell, legyen, kiben bízom és kiért merek,
Kiért járom az utat, melyen biz elesnek
Az én-fajta fáradt, bús emberek.
Megyek, megyek és nem tudom, hová,
Idegen vagyok, itten, nem jártam soha erre,
Gyenge vagyok és nincs erőm, nincs,
Egyedül menni föl a meredekre.
Idegen vagyok, köztetek, nincs senkim, nincs, aki
[vezessen,
Nincs, akit kérdjek, merre menjek,
Nincs senki, aki esés közben fölemeljen
Van tán olyan, akit szeretnék,
Aki tudna segitni, föl, előre menni,
Kérem, keresem, szólítom, szeretném,
De szavam nem hallja meg, soha soha senki
Csak élek, járok, sose tudom, merre,
Sose tudom, mért, sose, hogy kiért,
Megyek hegyre föl vagy messze tengerre.
Engem még soha, senki nem kisért.
Mindig egyedül mentem, mindig egyedül,
Kerestem társat, eddig nem találtam
Nem tudom, kit mit, egyszerűen: embert,
Kivel az utat erős bátran járjam
Férfi, vagy asszony, nekem minden mindegy,
Ember legyen csak, ember a javából,
Kinek, ha tengeren kátyúba jut hajója,
Még a nagy óceánból is kilóból.
Embert kerestem. Nem találtam eddig.
Fáradt vagyok, eztán már nem találok.
És mégis, mégis megyek csak előre,
Kerget nehéz, kegyetlen, néma átok.
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Én csak megyek, megyek, megyek előre,
Bízva, hogy elérek a hegytetőre,
Ha nem, hát kidülök a félúton.
De bízom. Mert ki nem bízik, az dőre.
Megyek, megyek, keményen, büszke dacai,
Nem nézve oldalt és nem néz<e hatra.
Megyek, megyek, megyek vakon, i ákon,
Mert ki megáll, az mind dore, gyáva,
Megyek, megyek, megyek, nagy büszke daccal,
Engem nem köt meg semmi, semmi korlát,
Én megyek, erős, büszke akarattal,
S nem bánom, félrerúgok minden formát I
Ej, mit nekem, hisz emberek csinálták,
Hibásak, gyarlók, mnt én, mindannyian,
0 mondja meg nekem, hogy mit szabad tennem I ?
Nem kell a korlát. Építünk újat én s az én jövendő
|er<)» fiam
Fiam KI De furcsa ! Hát lesz valakim,
Ki nem lesz hozzám itt se idegen X
Nekem is van apám, nekem is van anyám,
És van egy lány is, ki valakim nekem.
ők, Ők azok, akik szeretnek és szenvednek értem,
ók, ők azok, kik azt hiszik, enyémek,
És nem tudom mégse, mért, ha hozzájuk megyek
Mig tőlük is félek,félek, félek
Apám. Egy szegény dolgos ember,
Nagy. Büszke, Nagy. Hisz én vagyok fia.
Világokat tudna szeretni, vagy gyűlölni értem,
Szegény I És nem szabad semmit akarnia
Szomorú ember. Nem mondja : előre I
Erőt, erőt, nem tud adni Ő se nekem,
Szegény, mindent ad, azt is, mije nincsen,
De nem segíthet gyengeségemen.
Erő van benne. Mert ö ember, férfi,
De nem tudta soha, hogy mit akar,
És mindent odaadott, aki épen kérte
És minden, minden elfogyott hamar.
Van egy anyám. Kicsi, ráncos, bús asszony.
Néha eltörlöm homlokán a ráncot
De ő nem érzi. Dolga van ép akkor;
Elfelejtette nagyon rég a táncot.
Rohan, rohan, mikor én felkelek,

Különfélék.
— A lapok előzetes cenzúrája
megszűnt.
Szlovenszkóban egész máig

fenntartották az előzetes cenzúrát, holott a
köztársaság többi részében már előbb meg
szüntették így most már lapunk mai száma
is cenzúra nélkül jelent meg, ámbár a szi
gorú rendeletek következtében a lapoknak
még mindég nagyon meg kell válogatniok
közleményeik tartalmát; remélhető azonban,
hogy a szlovenszkói újságírás most már a
rendes mederbe terelődik
—

Magyar

tanítóképző

Léván.

Mikor legutóbb az amerikai ref. papok itt
jártak Szlovenszkóban, utjukba ejtették a
lévai református egyházat is s az itteni tár
gyalások alkalmával szóba került, hogy hon
nan fogja pótolni a magyarság, különösen
a szinmagyar kálvinista egyház a tanitókat,
mikor a magyarság részére egyetlen tanító
képző sincsen s Magyarországból nem en
gedik be a tanitókat. Ez a kérdés nyilván
gondolkodóba ejthette az illusztris vendége
ket. Mint értesülünk a kormány kebelében
felmerült a terve egy magyar tanitóképzöintézet felállításának, amelyet néhány éven
belül megvalósítani szándékoznak. A magyar
tanitói kérdés megoldása egyre aktuálisabbá
válik, mert a magyar tanítókban való hiány
évről évre jobban érezhetővé válik. A kor
mánynak eltökélt szándéka, amint azt a
félhivatalos lapok Írják, a magyar tanitóképzö
felállítása, amelynek helyéül Lévát vagy
Kassát szemelték ki. Első sorban Léva vá
rosa jöhet tekintetbe, mert így egy kész,
teljesen modern épület áll rendelkezésre s
itt nem ke’l az államnak uj befektetéseket
eszközölnie, csak egy rendelettel megnyitni a
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S rohan, rohan, mikor már lefekszem,
Hiába minden Gyenge. Asszony.
Nem meri látni, milyen mély a lelkem.
Nem tudja enyhíteni testem kínját,
Nem tudja adni, ami neki nincs,
Megy, megy, noha, még itt se volt
És már utánna elmenőben csattan a kilincs
Szeretném egyszer azt, hogy megsimitsa,
Hogy meghüsitse fájó homlokom,
De ó megy, megy, rohan és tépelödik
Parányi, apró, hitvány dolgokon.
Az én anyám szent imádkozik mindig,
S minden imíja értem száll az égbe,
Jaj, jaj, hogy mért nem tudok én is imádkozni f/
Olyan, szépen, mélyen imádkoznám Érte,
Van egy leány még. Azt mondják, az enyém,
Megcsókol néha s jól esik a csókja,
De mégis, mégis, olyan idegen,
Mintha a csókja mindig másnak szólna
Szegény leány ! Nagyon, nagyon szeret,
Nem mondom azt sem, hogy én nem szeretem,
De mikor együtt vigyok Vele, akkor
Mégis úgy érzem távol idegen.
Ezek azok, akik enyémek, ezek azok
Akik engem szomorúan szeretnek.
Ezek azok, akikért fáj nekem,
Mért érzem, magam itten idegennek ?
Megyek, megyek csak, mind előbbre,
Köztetek én itt idegen vagyok,
Nekem valahonnan nagy messziről,
Az égnél messzebb ragyoknak a csillagok.
Nekem, nagy, messze távolokban
Kellene élni, ott volna tán hazám,
És mégis, mégis csak itt maradok.
Ezen a esendes, szomorú kis tanyán
Idegen vagyok köztetek, szeretnék menni,
Menni messze, nagymesste, messze,
üjongó, forrongó, nagy, világos
Vergődő, viharzó, lázas tengerekre
És állok. És már biztos, hogy megálltam
Mert gyenge vág gok, mert félek, mert nem merek,
Mert nem jön senki, aki vinne, vinne,
Mert idegen vagyok köztetek, emberek \

1912. juliur 2.

magyarnyelvű áll. tanitóképzöintézet. A re
formátus egyház kebelében szintén felmerült
a terve egy felekezeti magyar tanítóképző
felállításának, azonban a hivatalos körök
nyilatkozata szerint, az állami támogatásra
nem számíthat, mert az államnak nem áll.
érdekében felekezeti iskolák számának sza
porítása s igy valóázinü, hogy az amngy is
magára hagyott ref. egyház ezt nem is bírja
meg. Azonban Léva városának meg kell
ragadnia az alkalmat, hogy ezt a magyar
nyelvű állami tanítóképzőt a maga részére
biztosítsa, mivel soha többé nem jut hozzá,
ha most elmulasztja, hogy a kormány jó'
indulatát maga irányában felébressze Léva
mellett szól minden argamentum, egy me
morandumban hivjuk fel erre a kormány
figyelmét.
— Gyászhir. Özv. Tóth Zsigmondné
szül. Gertler Teréz úrasszony, mint részvét
tel vesszük a gyászhirt 1922. junius 25 én
Léván. 81. éves korában hosszú szenvedés
után elhunyt. Benne városunk egyik köztiszteletben álló matrónája, az árvák édesanyja
szállott sírba Hűséges hitves társa volt
néhai Tóth Zsigának, az egykori népszerű
lévai járási főszolgabírónak s mivel házas
ságát az ég gyermekkel nem áldotta meg,
minden gondoskodását és szeretetét a lévai
nőegylet által fenntartott árvaházra fordította,
amelynek alapításában is tevékeny részt vett
s évtizedeken át, mint gondnoka a legkitar
tóbb s legönzetlenebb munkásságot fejtette
ki, hogy árvaházunk sikeresen teljesíthesse
nemes hivatását. Emberbaráti munkájában
még. betegsége sem tudta meggátolni, mig
ágyban fekvő betegen is meleg érdeklődéssel
kísérte kis árváink sorsát, kik könnyezve
állottak ravatala mellett. A jó Isten magá
hoz szólította s emlékét sokáig áldani fogják
Holttestét e hó 27 én helyezték örök nyuga
lomra nagy közönség részvéte mellett Nyu
godjék békében.
— Megbízatás. Hivatalosan értesü
lünk hogy Beniac Alajos postaigazgatót váro
sunkból hasonló minőségben Nagyszombatba
helyezték át a a lévai postahivatal ideiglenes
vezetésével Hopfer Nándor főellenör bízatott
m »g.
— Esküvő. Királyházai Ruffy Kálmán
budapesti székesfővárosi tanácsi fogalmazó,
Dr Ruffy Pálnak, Barsvármegye egykori al
ispánjának s magyar kormánybiztosának fia,
e hó 20-án tartotta esküvőjét Szombathelyi
Margittal, szemoreharaszti és vihnyei Szombat
helyi Antal földbirtokos leányával Budapesten.
Az esketési szertartást Csernoch János dr.
hercegprímás végezte.
— Növendék-hang verseny. Hajas
Anna, zongoratanárnő f. hó 29 én tartotta
meg növendékeinek évzáró vizsgáját, melyen
a számos zenebarát és szülők komoly tanujelét látták annak, hogy a tanárnő belemé
lyedt tanítványainak kiképzésébe A tanítvá
nyok egyonként és összesen azt a bonymást
keltették, hogy mesternüjük nagyon is egyé
nenként kezelte őket. Az egyes előadók já
tékát preciz tudás és biztosság jellemezte:
úgy a lágy, valamint a rhapsődikus részeket
meglepően domborították ki, a pedál hasz
nélata valamint a dynamikai jelek szigorú
betartása a tanárnő lelkiismeretes munká
jára vall. Egyes tanítványok nagy haladása
• múlt évi évzáró vizsga óta annyira szemöüö, hogy Hajas Anna zongoraiskolája mél
tán megérdemli a legmagasabb elismerést
— Meghívó a Keresztény Munkás
Egyesület julius 2-án es 8 órakor kezdődő
Tarka-eslélyére. műsor: Dicsőség bajjal jár,
bohózat 1 felvonásban. Szereplők : Budli:
Bálik József, Lukrécia : Baranya Piriké, Fé
lix: Sebedovszky István, l.ydia : Tóth Lenl e,
Johu: Doleg Lajos. II. Hol a hozomány,
vígjáték 2 felvonásban. Szereplők: Málnás
hnre: Kosztolányi József, Stauei felesége:
Sztruhár Irénke, Emma leányuk : Hőbb Maáska, Bátkai Jenő: Zsiak Géza, felosége:
Pollák Mariska, Feri, fiuk ügy véd: Bitesek
Syula, Gazai bácsi: Délik József, L Vera
nobaleány : Bálik Monya, Zsófi szakácsnő :
Móricz llus, Zsuzsi cseléd; Tóth Lenke,
Vadász : Sztruhár Béla, föpincér : ifj. Kalo
csai Gyula, Szerecseuy fiú: Bálint Imr®Utána* tánc reggelig. A zenét a jó hírű,
baiyhaií Lakatos zenekar szolgáltatja. Belépti

ífei
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dij tetszésszerint. — Kedvező idő esetén a
színpad az Egyesület udvarán lesz felállítva.
— Harminc éven találkozás. A
lévai volt kegyes tanitórendi főgimnáziumban
1892. évben érettségit tett tanulók harminc
év után Péter Pál napján találkozót adtak
egymásnak, amely alkalomból tisztelegtek a
rendházban. Az akkori tanárok közül más
nincs itt senki; csupán Liebermann Jakab
főrabi, az izr. növendékek akkori vallásta
nára. akit szintén meglátogattak A harminc
éves találkozó sok kedves ifjúkori emléket
újított fel A maturánsok közül Léván lak
nak : Betger József Berger Zsigmond keres
kedők, Hollós Miksa mérnök, dr. ’lóth Sán
dor ügyvéd Budapesten élnek: Dr Rózsa
Kázmér ügyvéd, Szabó Lajos volt barsvár
megyei ti. főjegyző, dr. Tanán Miksa ügyvéd,
Szilágyi Aladár plébános Eszak-Amerikában
Arpádhonban lakik Meghaltak: Dotnbay
István, dr. Kerny Géza fővárosi rendörtanácsos. Kozma József, városi számtiszt, dr.
Pély Géza Krasnojarskban, oroszfogságban,
Sembery Béla plébános. Ismeretlen helyen
tartózkodnak: Kiéin Emil és Rehák Pál.
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ban lesz a Mindenhatónak bemutatva. Léva,
1922. junius 29-én. Béke lengjon áldott porai
felett I Az elhunyt testvérei: Bangha Ida,
Bangha Gyula. Unokái: Koczab Vilike, Ko
czab Gézike. Sógornői: Özv. Bangha Béláné
szül. Adda Adél, Dr. Bangha Gyuláné szül.
Szö-.ukovits Auguszta, Matlaskovvsky Paula,
Matlaskowsky Júlia Unokahugai: Lupkovits
Aladárné B. Jenny, Lupkovits Margit és
Eny, Gervai Mihályné B. Auguszta, Bangha
Ily. Unoköccsei : Lupkovits Titusz Gervay
Miklóska.
— ZongoravlzBga. Junius 28-án volt
Norgauet Zseni zeneiskolájának a vizsgája.
Az alig egy éve városunkban működő zon
goratanárnő
kiváló
pedegógiai
kiváló
tudással és lankadatlan munkakedvvei ve
zette úgy kezdő, mint haladó növendékeit.
Ezt igazolta a junius 28-iki zongoravizsga,
amikor öröm volt megfigyelni a növendékek
technikailag tiszta játékát s a sok szinbeli
zenei finomságot. A vizsga előadáson szép
számban megjelent közönség élvezettel hall
gatta különösen a haladók játékát, kik ko
moly megértéssel mélyedtek el a zeneszerzők
— Baoau estély. A lévai all. tanitó müveinek szellemébe s azt érvényre is jut
képzöintézet végzett növendékei e hó 24-én tatták. A növendékek közül többen határo
a városi színházban egy ének, zene és zott tehetséget árultak el. Sőt az egyik
szini-előadással fűszerezett táncestélyt ren már sikeresen levizsgázott a budapesti zenedeztek. A jól összetanult vegyeskar éneke akadémia első kiművelő osztályából is. Csak
után egy diplomát most nyert tanítónő meg örvendezni tudunk, hogy a jövő tanévben is
ható szavakban vett búcsút az iskolától s működni fog Norgauer zeneiskolája, hol
az intézet minden pártfogójától. Ezután városunk ifjúsága kiváló zenei tovább-képzésvegyes ének és szebbnél szebb szavalatok ben részesülhet.
— Borosa, Kökény, Kőváry és
következtek, végül előadták a Honorár cimü
2 felvonásos vígjátékot, mely nagy derültsé Antal Erzsi Lévén. Szenzációs művészi
get keltett. Előadás után tánc volt reggelig. eseményben lesz része Léva város müpártoló
közönségének jul. 11 én kedden. — Somo
— Eljegyzés. Nyíri Novak Ilonkát
gyinak sikerült egy estére megnyerni a leg
eljegyezte Antosevszky József Léva.
kitűnőbb bposti Cabaret művészeket s nagy
— Eljegyzés. Bolvári Margitkát elje áldozatok árán városunkba lehoznia. — A
gyezte Puska Imre Budapesten 1922. junius szenzációs est műsorán 5 egy felvonásos
10-én
bohóság szerepel amelyekben Boross, Kö
— Áthelyezés. A cseh szlovák kor kény, Kőváry és Antal Erzsi játszanak. A
mány földmérési hivatala Bohumil Vitke és műsor továbbá Boross híres kupiéiból, Kö
Varasdy Dezső kataszteri mérnököket az uj kény és Antal magánszámaiból és Kőváry
telekkönyvek átalakitása céljából Kassáról konferánszáhól áll. Ez az együttes még
Lévára helyezte Hivatalos helyiségük Piarista Bpeslen is ritka művészi esemény számba
rendház épületében van.
megy. Tekintettel a rendkívüli érdeklődésre,
— A felvételi vizsgák. A levicei kérjük a n. é. közönséget jegyeikről jó előre
áll. roálgimn. I. osztályába f. hó 30 án meg gondoskodni, mert pótszékek leállítása nincs
kezdődtek a felvételi vizsgák. Jelentkezett megengedve. Jegyek (keddtől) 4 élői előre
körülbelül 65 tanuló. Ezekből csak 2 nem válthatók Gróf nagytrafikban. Helyárak:
felelt meg Ezen örvendetes jelenség az 26 — 20— 16 és 11 korona.
— Műkedvelő előadás Nagykálifjúság szorgalmának, törekvésének, de az
intézet agilis igazgatójának és tanári kará nán. A nagykálnai róm. kath ifjúság I. hó
nak is köszönhető.
25 én és 29-én, az uj iskola javára tánccal
— Snb uusp'clls doctor. Ifj. Dr. egybekötött szini előadást rendezett, mely
Dudich Endre, Dr. Dudich Endre nagysallói alkalommal Géczi Istvánnak „Gyimesi Vad
körorvos fia, a budapesti Magyar Nemzeti virág* c. népszínműve kerü't színre Mind a
Múzeumhoz beosztott középiskolai tanár, két előadás úgy anyagilag, mint erkölcsileg
junius 29 én, a szegedi (volt kolozsvári) igon jól sikorült. A szereplők a legnagyobb
egyetem 50 éves jubileuma keretében „sub törekvéssel és igyekezettel tolmácsolták azo
auspiciis gubernatoris* a bölcsészettudomány kat az egyszerű, de mégis oly nemes érzel
meket, melyek az egész népszínművet át
tudósává avattatott,
— Haláleset. Bangha Géza ny. urad, lengik.
— Teljesen szabad lesz az Idei
számtartó juuius 28 án 73 éves korában
Léván elhunyt. A boldogult a gróf Károlyi terményforgalom. Az elmúlt évben a
család hűséges tisztviselője volt, kit szorgal mezőgazdasági termények forgalma azzal a
máért puritán becsületességéért nem csak feltétellel tétetett szabadd i, hogy a gazdák
szolgálatadói, de alantasai is szerettek. Élete 40 000 vaggon gabonát a közélelmezés céljára
utolsó éveit Léván töltötte, hol leánya özv. beszállítanak s további 15000 vaggont a
Koczab Vilmosné lakott. Kedves megnyerő kormány külföidröl fog beszerezni. A kor
modern öreg ur volt s itt köztiszteletnek mányhoz közel álló körökből eredő értesülések
örvendett. Halálát neje, gyermekei, unokái, szerint az idén őzen feltételek illetve korláto
testvérei s kiterjedt rokonság gyászolja. Te zások elesnek s a mezőgazdasági termények
metése junius 30 án ment végbe nagy rész forgalma teljesen szabad lesz, más szóval
vét mellett. Gyászoló családja a következő az idén nem fog kelleni kontingenst beszolgál
gyászjelentésben tudatja pótolhatatlan vesz tatni. A jelentések szerint még akkor sem
teségét : özv. nagyjókai Bangha Gézáné a térnek vissza az állami gazdálkodáshoz, ha
maga és gyermekei özv. Koczab Vilmosné az idei aratas rosszul ütne ki, mert ebben
szül. Bangha Gizella, Bangha Marianna és az esetben is az ellátatlanok részére biztosí
az alulírottak valamint az összes rokonai tandó kenyérnek oly módon való olcsóbbá
nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, tételét tervezik, hogy ehhez pénzbeli támo
hogy a felejthetetlen jó férje, édesapa, test gatás formájában járuljanak hozzá mindazok,
vér és rokon nagyjókai Bangha Géza Gr. kik a múlt évben az .ellátottak* forgalma
Károlyi Lajos uradalmának ny. számtartója alá estek.
— Az orvosi bizonyítványok bélyeg
hosszas szenvedés és a halotti szentségek
felvétele után, 73 ik évében, 1922 junius illetéke. A pénzügyminisztérium az orvosi
28 án d. u. 6 órakor az Úrban csendesen bizonyítványok bélyegilletékeit. Sziléziában.
elazenderült. A megboldogult hült tetemeit Szlovenszkón lluszinszkón 1922 július 1-től
junius hó 30 án délután 5 órakor a lévai kezdödölog 2 koronáról 5 koronára emelte.
r. k. sirkertben helyezzük örök nyugalomra. Csehországban és Morvaországban ugyanez
Az engesztelő szentmise áldozat julius hó a bélyegilluték 2 K marad es az emelés
1 én reggeli 8 órakor a lévai plébánia templom csak 1923 jauuár 1 löl lép életbe.
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— A komáromi törvényszék kérdé
sében hirt adtunk arról, hogy a kormány a
komáromi törvényszéknek Érsekújvárra való
álhelyzésével foglalkozik. Az amúgy is nehéz
helyzettel küzdő Komárom városának közön
sége azonbun fájdalommal látná régi törvény
székének elvesztését, amely ez idő szerint
még némi forgalmat biztosit a városnak. A
vároz közönsége ebben az ügyben a napok
ban egy küldöttség által kereste meg Prágá
ban a kormány tagjait, hogy meggyőzze öket a törvényszék áthelyezésének célszerütlenségéröl- A bizottság csütörtökön érkezett
Prágába. A küldöttséget Szijj Ferenc polgár
mester vezette. A küldöttségben résztvett a
városi tanács, a kereskedők testületé, az
ipartestület és az ügyvédi kar. A küldöttséget
Füssy Kálmán és Földesy József dr képviselők
mutatták be Dolansky igazságügyi és Dérer
Iván unifikációs miniszternek Az igazság
ügyminiszter előtt Vitkó dr. tolmácsolta
Komárom városának kívánságait, Dolansky
válaszában kijelentette, hogy bofejzett tények
ről van szó' mivel a minisztertanács Komárom
határmenti fekvésére való tekintettel már
elhatározta a törvényszék áthelyezését Dé
rer miniszter Szijj polgármester szavaira azt
válaszolta, hogy az ő tudomása szerint a
minisztertanács ebben a kérdésben még nem
határozott Egyébként támogatását megígérte
és abbeli reményének adott kifejezést, hogy
legalább oly megoldást sikerült majd elérni,
hogy a netalán létesítendő érsekujvári tör
vényszékhez csak az annak idején Aranyosmarótról és Ipolyságról Komáromhoz csatolt
területek tartozzanak, ellenben Kornárommegye és a Csallóköz egy része továbbra
is a komáromi törvényszék jóghatósága alá
tartozzék. Amennyiben ez a kérdés napi
rendre kerül, talán célszerű lenne, Léva vá
rosának eddig félre tett törvényszéki ügyét
elővenni, mert hiszen most volna az ideje
annak, hogy az eltörölt aranyosmaróti és
ipolysági törvényszékek helyett a kormány
Léván, mint gócponton állítson fel egy tör
vényszéket, úgy amint azt eredetileg tervez
lék. Ebben az ügyben Léva városa is hason
lókép küldöttség által keresse fel a kormány
tagjait és a régi memorandum megfelelő
adatainak felhasználásával mutassa ki a
kormány előtt, hogy Léva városának ez a
kívánsága jogos és méltányos
— Katonai autók bérbeadása és
eladása. A katonai vezetőség kedvező fel

tételek mellett nagyobb számban bérde ad
külömböző jelzésű automobilokat, az autó
századoknál: Prágában, Plzeö, Litomerice,
Jozefov, Ó- Budejovice, Brno, Olomouc,
Opava, Bratislava, Trenéin, városokban Az
eladó autó mc„tekinthelök az autóinühelyekben Vrsovice s ennek mellékhelyén
Trenéénben. valamint az autószázadoknál
Brno, Olomanc, Bratislava városokban. A
kocsikat a beérkezett kérvények szerint az
M. N. C. automobiléi oddoleni v Praze 4 —
Pohazelec, osztja ki.
— UJ Tádáertörvéuy. A földmive
lésügyi minisztériumban egységes vad.tsz
törvényen dolgoznak, amely az összes ország
részekre érvényes lesz. Az uj törvény alap
jául a morvaországi vadásztörvényt veszik,
de tekintettel lesznek az érdekelt szervezetek
igényeire is. A törvényjavaslatot az őszi
nemzetgyűlés fogja tárgyalni.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi junius hó 25 -tói — juiius hó 2.-ig

Születés.
Moucha József Senko Mária fiú Zdenek —
Glauber Jenő Herczog Gizella leány Erzsébet —
Kazár Mihály Sztrakos Ilona fiú József. — Izsák
Ilona leány Irén. — Csákányi Kálmán Szekér
Francsiska fiú Gyula. — Frajka Rudolf Kabát
Mária fiú Hál

Házasság.
Turpinszky Béla Bandzi Vilma r. kath.

Halálozás.
özv. Czaban Jánosné Gyuris Erzsébet 36 éves
genyvérüség. — özv. Tóth Zsigmondné Gertler
Teréz SÍ éves aggknri-kimerülés. — Jakubik
Andrásné Kovács Rozália 56 éves szerviszivbaj.
— Özv. Tóth látván 78 éves aggaszály. — Stadler Mór 82 éves agga«zály — Bangha Géza 73
éves ütőérelmeszesedés — Glauber Adolf 23 hó.
agyhárty agy ulladás

Házak és ingatlanok
vételét és oladását, laká
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SPITZ
LÁZÁR kerask. ügynök Levice Zöldkert u. 11

Közvetítés.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.
Hamar Gyula táblabiró úr egy tanú
napidiját, 50 koronát juttatott a lévai kórház
betegeinek. Hálás köszönet a szives ado
mányért.

való kis. leány teljes el
látásra felvétetetik.
Cim a kiadóban.
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Jó házból

M. TARASIA.
a kórházi irg. nőv. fónöknője.

bzantögep
kiadóba

=

APRÖ

HIRDETÉSEK. =

Benzin motor ‘.Xh’XT

Gyakornokul Set^Wek"
tetik a DROGÉRIÁBAN.

881

Állást keres
nyelven beszélő gyermek-kisasszony helyben
vagy vidékén esetleg cukrászdába vagy ha
sonló állásba elmenne. Cim : NAGY MARGIT
Levice Bém utca 2.
882

motorhoz cséplő eladó, GYÖRGYI LAJOSNÁL
Léván.
S76

Jómódú vendégiOS

katholikus
20—35 éves barna leány komoly ismeret
ségét keresi házasság céljából. Kaland ki
zárva. Ajánlatok ÁCS BÓDOGHOZ, Levice
intézendök.

TTiViÁ ts
UJ D3«Ily

Szép ebédlő bútor eladó.
852

Czim a kiadóhivatalban.

Aranyat, ezüstöt

gasabb
napi árban vesz : RAPPEPORT MANÓ
ékszerész Levice. Petőfi utcza 4
375

Kyári térti ruha

50 Hp motorral, szabadkézből eladó — Cim a
877

nyaraláshoz alkalmas
szobák kiadók. — Cim a
kiadóhivatalban.
868
ts

Jégszekrény,

takarékszekrények
minimális jégfogyasztással, üzemben megte
kinthetők, azonnal szállíthatók. Ára 200 K.
s felfelé nagyság szerint BOROS jéggyára,
Léva
866

“7É 0

való diák izr. családnál
teljes ellátásra felvétetik
Cim a kiadóban.
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Zöld.kiért xxtcvza 11. ezám.
s

Motortulajdonosok figyelmébe:

Kiváló minőségű BENZIN
kapható a közeledő cséplési idényhez

=—

a legolcsóbb napi áron

-

KLE1N BENŐ UTÓDAI nagykereskedésében
LÉVA, Szepessy utca.

Telefon 42

KERN TESTVEREK
fűszer-,

gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alapittatott

Legjobb

1881.

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

Konyhaedények ós az összeg modern 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 Kerékpár alkatrészek, gummik.
Robbantó anyagok :

Dinamit, robbantó lőpor,

gyujtózsinór, gyutacs.

Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerakata. —
ÓVÁS / Igen tisztelt vevőinket figyelmeztetjük, hogy a legújabban meghonosított
helyi házaló kereskedelmet cégünk nem vezette be és ily megbízottai nincsenek!
Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal.

Dolny Varad község elöljáróságától.

Üzleti jelentés

é 1209 -1922.

Hirdetmény.
Az alsóvaradi körjegyzői lak és
irodaépület, a hozzátartozó udvar és
kert, valamint a községi bikaistálló
alapos javítási munkálatainak a f. év
őszén szerkesztendő jövő évi községi
költségvetésben való előirányzása cél
jából felhivatnak a vállalkozók, hogy
Írásbeli ajánlataikat (költségvetéssel)
legkésőbb f. é. augusztus hó 15-ig
nyújtsák be az alsóvaradi körjegyzői
hivatalban.
A javítási munkálatok, melyek kő
míves, festő és mázoló, aszlalos, ács
és bádogos munkákból állanak, a jövő
év tavaszán lesznek foganatosítva.
A munkálatokat az a vállalkozó
kapja meg, kinek a legelőnyösebb aján
lata lesz, miről az illető vállalkozó I.
é. szeptember hó végéig ki lesz érte
sítve.
Bővebb adatok megtudhatók az
alsóvaradi körjegyzői hivatalban.
Doln^ Varad, 1922 junius 27-én.
Elöljáróság;

KUGLERTÖL,

Báti utcza 8.

Kávé
a legjobb minőségűek, a legolcsóbb árban.
— — —
Gyöngykivé megérkezett ! — — —
„Kugler keverék” pörkölt kávé javított minőségben.
TISZT
Értesítem az igen tisztelt vevőimet, hogy a hét folyamán
Magyar kény r és 0-ás lisztet kapok, melyet a tőlem már in>'g
szokott jutányos áron fogom kiárusítani. —
— — — —
Édes nemes Paprika szegedi megérkezett.
— — Á S -v .is n y v i >z e le. — —
Festékek, Lackkok, Padlómázak nagy választékban.
la.

kor

TE A VAJ

34

Tisztelettel

EUGLER MANÓ.

6

Érsekujvári jéggyár és hűtő r. t.
szállít korlátlan mennyiségben

la. znüjeget
a legolcsóbb napi árban.

c
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APOLLO

12
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BENZIN,

petróleum, gépolajok. tovotte stb. cikkekben

-—— gyári lerakat.

.. ...

la békebeli gyártmányú kévekötői, rézgálic, belföldi
superfosfát, külföldi thomasalak, 18—20l'|o kénsavas
Ammóniák stb. ============== Kérjen árajánlatot.

<A

Barsvármegyei Gazdasági Egyesület Áruosztálya r. t.

3

LEVICE, Ladányi u. 4.

Vásároljon
- Csehszlovák osztálysorsjegyet -

mert aki mer, az nyer.
Főnyeremény: 1 000,000 korona.
Egész osztálysorsjegy ára 52 kor.
*/, 26 kor , */« 13 kor., ’/» 6'50.
Első húzás julius 12 én.

Sorsjegy elárusító hely:

DOBROVITZKY
dohány és hírlap árudájában
LEVICE, Bástya u. 2 sz.

,

Legolcsóbb és legjobb bevásárlási forrás

fűszer, bor , csemege

tea , rum- és ásványvíz kereskedésében

LFVICE — FŐTÉR.

—

Naponta frisa felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb.
■jjr*"' la. magyar szalámi.
Cukorka és csokoládé különlegességek.
Likőrök, borok, pezsgők nagy választékban.
Fűszer és gyarmatáruk a legjobb minőségben.
------------

Különféle ásványvizek raktára.

..... .

11 Előréken.y és pontom kiszolgálás 1 1
c szolid. is.rak:.
FIGYELEM

Szíveskedjenek meggyőződést szerezni arról, hogy áraim a Jegal.'icaonyabbHk,
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes
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Elemi alaptőke 220 millió márkán felül; '
_—— 1868. évben alapítva.
.
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Frankfurti ált. biztositó részv.-társ.
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Szlovenszkói fiók igazgatósága Bratislava.
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Kartélén kivül!!!
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Biztosít tűz-, jég-, baleset-, szavatosság és
ember életére a legelőnyösebb feltételek mellett.
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Lényeges
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megtakarítás

minden biztosításnál.
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(iazdaközönségnek nagy előnyök biztosíttatnak.
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LEVICEI FÖŰGYNÖESÉG i

íJ

Széchenyi utca. 3. Amstetter ház. i
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GÉPSZIJJAK
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a legjutányossabban beszerezhetők
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RÁCZ HUGÓ
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bőrkereskedésében
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LEVICE

Városi vigadóval szemben.
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TAKÁCS és ENGEL
vas-, szerszám- és mezőgazdasági gépek raktára
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LEVICE-LÉVA
Báti

és Honvéd utoa sarok (BOROSféle ház.)

Dusán felszerelt raktárunkban legjobb minőségben,
jutányos árak mellett kapható:

ti

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

Mezőgazdasági gépek.

NÉMETH TESTV.

szobafestő és mázoló mesterek

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

LEVICE (LÉVA) Rákóczy n. 20- sz.

Cement.

Levelezőlap hívásra
modern mintáinkkal
bárkinek
szívesen
szolgálunk.

Kátrány, Carbolin, Kátránypapir.

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

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

Pontos és gyors kiszolgálás!
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