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előfizetési feltételek. 
Egy évre — — 50 K. — f. 
Hat hóra — — 25 K. — t 
Három hóra — 18 K — f.
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NYARALÁS.
A szegény ember ilyenkor a 

gazdagokra gondol s irigyli őket, 
hogy milyen jő dolguk lehet azok
nak, kik nyaralni mehetnek.

Pedig a nyaralás alapját nem 
ebben az ellentétben bírja, hanem 
abban a tényben, hogy a városlakó 
vágyódik a falu felé. Aki házak 
között, aszfaltos utcákon jár folyto
nosan, annál természetes az a kí
vánság, hogy óhajtja a természe
tet, a szabad levegőt a fülemüle, a 
pacsirta dalát. Mint a hogy termé
szetes az, ha a falusiak bejönnek a 
városba, embereket akarnak látni, 
kirakatot s egyébb ilyen javakat.

A városlakók egészséges ösztö
nüket követik, mikor nyaralni akar
nak, mikor ott hagyják szűk laká
saikat s több napsugarat, tisztább 
levegőt keresnek.

Sajnos, hogy nyaralás alatt ma 
nem ezt értik az emberek. A he
lyett, hogy a természettel arra a 
rövid néhány hétre a legszorosabb 
összeköttetésbe jönnének, nyaralás 
alatt is divatnak, rafinériának s ilyen 
kultúr javaknak hódolnak. Tekint
sen meg az ember egy fürdőhelyet. 
Toilett, luxus, divat, füstös kávéház, 
vendéglő a fő dolog. A helyett, 
hogy erdő, viz, friss levegő volna 
a minden.

Ezt a nyaralást igazán csak a 
gazdagok engedhetik meg maguk
nak. Ezek azonban nem nyaralnak, 
hanem csak pénzt köknek.

A nyaralásban is kellene valami 
reformálást csinálni s itt is a ter
mészetesség útjára lépni, hol egy
szerűség, több egészség lehetnének 
a jelszavak.

Egy német iró egyik könyvé
ben, melynek ez volt a cime: Fe
lien von Ich, elmondta, hogy mi
kép gondolja ö megvalósíthatónak 
az ipari nyaralást. A városlakó el
jön arra a vasúttól félre eső helyre, 
ami egy erdő közepén fekszik s 
amint oda belép, akkor más nevet 
kap, teljesen el lesz vágva a világ
tól, kultúrától. S azután választhat, 
hogy mit akar csinálni: az erdőben 
tát vágni, kertben dolgozni, kocsit 
hajtani, szénát gyűjteni ? Korán kell 
feküdni, korán kelni, egyszerűen 
étkezni s mindig a természettel 
együtt élni. Aki ezt a nyaralást 
végig csinálja, az uj emberként ke
rül ki onnét. Ha valaki Kellerman- 
nak ezt a könyvét végig olvassa, 
szinte vágyat kap, hogy miéit 
nincsenek ilyen nyaraló helyek.
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Pedig egy kis jó akarattal sokat 

lehetne csinálni. A külföldön pl. 
nagyobb diákok a vakációk alatt 
mint kocsisok viszik az idegen 
vendégeket a szebb kiránduló he
lyekre. A cserkészek kihasználják a 
nyarat szebbnél-szebb kiránduláso
kat téve. A gyermekek nyaralta- 
tása szociális kérdés s fontos tár
sadalmi feladat.

Ezen a téren is lehetne egy kis 
előrelátással sok okos dolgot csi
nálni. Mindenek előtt lehetővé tenni, 
hogy a nyaralás nem az urak, a 
gazdagok privilégiuma, ami sok 
pénzbe kerül, hanem mindenki szá
mára lehetséges, aki falut, több 
napsugarat friss levegőt szeret.
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A vllág-eseményakbftí
Az a gondos nyomozás, amelyet a né

met rendőrség Rathenau gyilkosainak kinyo
mozására az egész birodalomban megindí
tott, már eddig is jelentékeny sikerrel járt. 
Kinyomozták és lefoglalták azt a gépkocsit, 
amelyről a merénylők a gyilkosságot elkö
vették s elfogták az autó vezetőjét' a 21 
éves Teehov Werner személyében.

Véres harcok Felsősziléziában németek, 
franeiák és lengyelek között. Hindenburg 
község mellett a franciák és németek között 
heves tüzelés volt. A németek vesztesége 17 
halott köztük asszonyok és gyermekek és 
számos sebesült. A franciak vesztesége egy 
halott, 8 sebesült.

Oroszországnak 3224 millió aranyrubel 
kölcsön szükséges, még pedig 1050 millió 
szállítási, 1240 millió gazdasági, 750 millió 
ipari, 400 millió pedig kereskedelmi és 
bankkölcsönökre. A tervezet csak a legsür 
gösebb szükségleteknek felel meg. A francia, 
belga és angol szakértők bővebb felvilágo
sításokat kértek, amit Litvinov írásban mi
előbb megadni Ígért.

Hágai jelentés szerint a szovjetesapatok 
megszállották a román határőrséget és re
pülőgépekről röpiratokat dobtak le román 
területre A román kormány Hágában eré
lyes hangú tiltakozó jegyzéket küldött az 
oroszok eljárása ellen bejelentvén, hogy 
ilyen cselekményekkel megsértik a genuai 
határozatot, amely a nemzeteket arra köte
lezi, hogy egymás irányában tartózkodjanak 
az ellonséges támadásoktól.

A polgárháború Írország déli részében 
is tombol. Számos helyen megszakították a 
vasúti forgalmat, egy hidat levegő röpítettek, 
Délirország és Anglia között elvágták az 
összeköttetést. Az ír kormány manifesztum- 
ban fordult a néphez. Mindenki számára 
alkotmányosan bistositja a szabadságot, de 
egyúttal kijelenti, senkisem fogja megengedni, 
hogy akár egyesekkel, akár a többség aka
ratával szemben erőszakoskodjék.

A román kormány kidolgozta a hadi- 
kölcsön beváltásáról szóló törvényjavaalatot, 
mely a volt osztrák-magyar monarchia ha- 
dikölcsön kötvény tulajdonosainak teljes 
kárpótlást nyújt. A tulajdonosok a hadiköl- 
csön kötvényekért román állampapírokat 
kapnak, melyeket el fognak adhatni.

A müncheni rendőrhatóság jelenti, hogy 
az egyesült szocialista pártok a kommunis
tákkal együtt nagy előkészületeket tettek, 
hogy a Németországnak a háborúban való 
vétkessége ellen rendezendő tüntetések al
kalmával megtámadják a demonstrálókat. A 
város különböző részeiben fegyveres csapa
tok alakultak. Csak a tüntetés lemondatásá- 
nak és a rendőrség erélyének köszönhető, 
hogy véres összeütközésekre nem került a 
sor. A rendőrség egyben jelenti, hogy min
den eszközzel kész ilyen esetek megismétlő
dését és fegyveres bandák szervezkedését 
megakadályozni

Az írországi felkelés rövidesen felszá
molás elé kerül. Four Courts épületét Dub- 
linban elfoglalták a szabad ír állam csapatai. 
A forradalmárok megadták magukat Az el
foglalás előtt óriási robbanás történt, amely 
a kormánycsapatokból 33 embert ölt meg. 
De Valera a forradalmárok oldalán küzd. A 
kormánycsapatok most a forradalmárok többi 
pozícióit veszik ostrom alá.

Athénból érkező hivatalos híradások 
szerint a görög fővárosban a napokban több 
kolera megbetegedés fordult elő és az a ve
szély fenyeget, hogy a járvány gyorsan el 
fog terjedni. Négy görög hajó ugyanis tíz
ezer menekültet szállított Görögországba, 
akik a slamini öbölből megfigyelő kórháza
ikban nyertek elhelyezést A menekültek 
legnagyobb része kolera és pestis betegség
ben szenved és néhány száz kiütéses tifusz- 
beteg is akad közöttük. Számos beteg a 
megfigyelő kórházból megszökött és a szél
rózsa minden irányában eltávozott. így lé
pett fel a járvány Athénban. A görög kor
mány a legszigorúbb intézkedéseket léptette 
életbe, hogy a járvány terjedését megaka
dályozza.

A Hohenzollern-dinasztia régi reziden
ciájában a városi képviselet vita nélkül el
fogadott egy javaslatot, mely szerint eltávo
lítják az összes városi épületekből a Hohen- 
zollern-képeket és szobrokat. Egyben na
gyobb összegeket szavazott meg köztársa
sági zászlók beszerzésére.

50 000 vasutas sztrájkja Amerikában. 
A vasúti mühelymunkások hat szervezete 
általános sztrájkra felhívást bocsátott ki, 
melynek eddig 50.000 munkás engedelmes
kedett.

A francia megbízott szövetségesek adós
ságai ügyében folytatandó tárgyalásokra 
Amerikába utazott. A Petit Párisién ebből 
az alkalomból cikket irt, amelyben kifejti, 
hogy az esetben, ha a szövetségesek hábo
rús adósságait rendező konferencia alapelvei 
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fönmaradnak, Franciaország azonnal köteles 
220 millió dollár évi részletet Amerikának 
fizetni. Ha Anglia is ragaszkodik ehhez a 
megállapodáshoz és követeli az esedékes 
részletet, akkor ez 172 millió dollár ujahb : 
fizetés kötelezettséget jelent Franciaország ; 
nak esedékes tartozása tehát 392 millió 
dollárt tesz ki, tehát nagyobb összeget, mint i 
amennyit Franciaország Németországtól a 
legjobb esetben is kaphat, ha a múlt évi ' 
május 5-iki londoni fizetési tervezetot ke- ' 
resztül is viszik. A Petit Párisién attól tart, | 
hogy Németország nem fog eleget tenni j 
fizetési kötelezettségének s ez Franciaország ‘ 
nyakába kettős terhet fog zúdítani : először ; 
is fizetni lesz kénytelen Amerikának, má- ' 
sodszor kénytelen lesz az elpusztított terü
letek fölépítését finanszírozni.

A kovnói Echo Litwy közli, hogy Ri
gában tárgyalások folynak egy lett-francia 
katonai szerződésről. A szerződésben Fran
ciaország katonai sagitséget akar biztositani 
Lettországnak orosz támadás esetére. A 
lett vezérkar főnöke Varsóba utazott és 
valószínű, hogy a lengyel-lett katonai egyez
mény is létrejön.

Harden Miksát esti órákban grünewaldi 
villája közelében két ismeretlen személy 
megtámadta és ólmos botokkal fején súlyo
san megsebesitette. Harden nyolc koponya
sérülést szenvedett s lakásáról azonnal az 
egyik klinikára vitték, ahol ma éjszaka meg
operálták Közvetlen életveszedelem nem 
fenyegeti. A két tettes közül az egyik meg
szökött a másikat, egy 18 éves fiút, elfog
ták. A tettes a nemzeti érzelmű katonák 
szövetségének tagja. A merénylet oka Har- 
dennak a „Zukunft11 legutóbbi számában 
megjelent cikke, amelyben rendkívül élesen 
fordul a német nemzetiek és német nép
pártiak ellen.

A budapesti külügyminisztérium az 
utódállamokban több konzulátus létesítését 
készíti elő. Cseh-Szlovákiában Pozsonyt és 
Kassát, Romániában Temesvárt és Nagyvá
radot, a jugoszláv királyságban Zágrábot 
veszi ebből a szempontból számításba. Ami 
Pozsonyt illeti, a terv az, hogy Magyaror
szágnak a Pozsonyban székelő Dunabizott- 
ságnál funkcionáló képviselője, illetőleg an
nak helyettese lássa el a konzuli teendőket is.

Preiskretschben a franciák kivonulásá
nál egy lövés dördült el A francta csapat 
revolverágyukkal válaszolt és három óra 
hosszat lövöldözött. Hat ember meghal, egy 
házat összelőttek. A véres incidens után a 
franciák továbbvonultak.

A hágai szakértői konferencia elérke
zett a válságok előrelátott stádiumához. A 
szövetségesek az oroszok hitelsürgetéseire 
adott válaszjegyzékükben közölték követelé
seiket, amelyek milliárdokra rúgnak, persze 
nem szovjet valutában.

Billwárderben lévő északnémet szesz
müvekben nagy robbanás következtében tűz 
támadt. A gyár még most is lángokban áll. 
Eddig három halott van és 9 súlyos sebe
sült. Rengeteg szesz elégett

A népszövetség leszerelési bizottságá
nak ülésén Róbert Cecil lord kifejtette le
szerelési tervezetét. A leszerelés csak akkor 
lehetséges, ha megfelelő garanciák állanak 
az államok biztosságának rendelkezésére. 
Ezeket a garanciákat azonban csupán va
lamennyi érdekelt állam általános védelmi 
szövetsége teremtheti meg Különösen fe
nyegetett helyzetben lévő államok számára 
külön védelmi rendszabályokat kell megál
lapítani Ha valamely államot támadás fe
nyegetné, azonnal egybe kell hívni a nép 
szövetségi tanácsot, mely háromnegyed 
szótöbbséggel határozná el a fenyegetett

állam védelmi rendszabályait, amelyeket az 
illető kontinens államai azonnal végrehajta
nának. A népszövetséghez nem tartozó 
államok ugyancsak csatlakozhatnak ehhez 
az egységhez. A fegyverkezés korlátozására 
vonatkozólag Cecil lord Eshel lord tervét 
fogadju el, amely a különböző államok had
seregeinek egységét 30,000 emberben álla
pítja meg s a következő számokat alkal
mazza : Belgiumra 3, Cseh-Szlovákiára 3, 
Dániára 2. Franciaországra 6 Angliára 3, 
Görögországra 3, Lengyelországra 4, Portu
gáliára 1, Romániára 3, Svédországra 2, 
Spanyolországra 3 és Svájcra 2 egység 
jutna.

Az általános német szakszervezeti szö
vetség, a három szocialista párt, az alkal
mazottak szövetsége tegnap délután Berlin
ben a köztársaság védelmére szolgáló tör
vényjavaslatok mellett óriási tüntetést ren
dezett. A több százezer főre rugó tömeg 
fekete-piros arany zászlókkal, valamint vörös 
lobogókkal vonult fel és sok száz táblán a 
proletáriátus követeléseinek adtak kifejezést. 
Beszédeket nem mondottak. A tömegek az 
internacionálé éneklése közben széles fron
ton vonultnk a Kurfürstendammon Allensee 
irányában A kommunista párt röpcédulákat 
osztogatott ezzel a felírással: „ Rathenau 
gyilkosságát felderítették I Mi lesz ezután ? 
Allenseeben a tüntetők szétoszoltak. A vá
ros képe olyan volt, mint egy nagy ünnep
napon. Az egész közlekedés szünetelt, vala
mennyi üzlethelyiséget és vendéglőt zárva- 
tartottak.

Franciaországban kezdenek józauodni 
és jobb belátásra ébredni a politikusok.

A baloldali polgári párt lapja, az Echo 
Nouvelle cikket ir, melyben kifejti, hogy a 
Németországban előforduló politikai bűnté
nyeknek hármas okuk van : először pszichi-

A tanító.
Irta: FARKAS ISTVÁN

A tanitó kijött az iskolából, zsibongó 
gyerekhad rajzott körülötte és tülekedve 
játékra vágyva lökdöste egymást a kapufelé

Nyugatról sötétes felhők nyomultak 
keletnek, távolabbi hegyoldalak szürkés-ké
kesen bontakoztak ki a sik keretéből.

A tanitó fáradt volt és szomorú. Ma , 
nem kötötte a gyerekek lelkére, hogy min j 
denkinek köszönjenek az utczán, arra sem 
vigyázott, vájjon párosával mennek-e ; sie 
tett túladni rajtuk, hogy végre egyedül ma
radhasson.

Hogy egyedül maradt a hegyeket nézte 
simogató tekintettel, benne is vágyak tá j 
madtak, szeretett volna azokou túl lenni : 
csak egy napra, vagy többre, vagy örökre I

Ma szomorú volt a fiatal mindég vig 
kis tanitó. Nem a tanfelügyelő volt kinn, 
nem az iskolaszék szemtelenkedett, ma va
lami csodálatosan uj szomorúság fogta el, 
délután a számtan óra alatt.

Ma gondolt komolyan először a jövőre. 
Eddig csak játszott a szóval mint a macska 
az egérrel, nem törődött vele, vagy, ha 
támadtak is ilyen gondolatai, hessegette el 
magától, mint a madárijesztő.

. . . Korcsmáros Nagy Péter köszönt 
az út közepéről:

— Dicsértessen a Jézus 1 Adjon Isten 
jónapot 1 — mondotta valahonnan a felső 
c-böl.

A tanitó meg emelte a kalapját:
— Jónapot Péter bácsi.
Az a pipára gyújtott. Beszélgető kedve 

támadt, s ilyenkor nem tágit a paraszt

Hogy vagyunk? Csúnya időnk van me
gint I Tudom, még nem ültettek el I ?

— Nem — volt a válasz
— Én is a földet megyek nézni. Hol

napra megkezdenénk. Úgyis igen elmarad 
tünk.

Csend lett. A tanitó még mindég a he 
gyeket nézte, azok ködös zászlóval integet
tek feléje, hivogetólag.

Nagy Péter krákogott
— Tud-e valami újságot ? — szólalt 

meg újra.
— Nem —
— Én se nagyon . . . Vasárnap voltam 

a főúrnál.
A ,föúr" szóra megrándult a tanitó 

arca. Vagy hogy csak a messzeséggel be
szélt . . .

— Igen örült a jöttémnek. Vasárnap 
hozzánk is kijön. Iskolaszéki gyűlésünk lesz

- Ügy ? -
— Ühüm Megakarják hozatni az ostya

sütőt Szégyelli magát miatta a falu, hogy 
idegenből kell az ostyát hozni.

— Idegenből ? hiszen itt csinálják 
mindig.

— Igen, de a nép azt kivája, hogy a 
tanitó úr süsse.

— Nbm a tanitó dolga az Péter bácsi 1
— Jól van, jól. De az öreg Fehér 

Pali negyven évig volt itt egyhuzomban az 
mindig maga sütötte. Keresztet is állított 
neki a falu, amikor meghalt.

— Régen volt az.
Nagy Péter köpött egyet. Amúgy kores- 

márosan, félre. Bár a .korcsmáros" csak 
a mellékneve volt neki.

— Mégis süti majd, ugye tanitó úr ?
— Nem sütöm Péter bácsi, nem értek 

abhoz.
— Nem nagy munka. A tésztát meg 

az asszonya megtudja csinálni.
— Az asszonyom sose sütött ostyát.
— Majd megtanulja, nem olyan nagy 

dolog.
— De az szolgai munka Péter bácsi I 
Péter bácsi álmélkodott,
— Szolgai munka ? De hiszen párbért 

is fizetnek azért. Annyiért én is megtenném.
A tanitó nem szólt. Valami .Isten 

áldja meg" et mormogott ugyan, amikor 
bement, de Nagy Péter egyszerre egyedül 
maradt

Megsértett paraszt-büszkesége föllázatt:
— Taknyos — morfondírozott magá

ban. — Azért fizetek neki egy vékát egy 
esztendőre Még az ostyát se akarja sütni. 
No hiszen, majd sütné tudom Istenem . . .

Elballagott a felvégbe. A korcsma is 
ott volt, gyülekező helye a szájtátóknak, oda 
vitte a haragja.

. . . Egy fél óra múlva tudta a falu, 
hogy az uj ostyasütövol sem akar a .kán 
tor" osytát sütni.

Egy óra múlva a gondnok bekopogta
tott a tanítónál. A .falu nevében* jött 
interjevura.

Hallottuk, hogy nem akar ostyát 
sütni tanitó úr I

Nem igen van kedvem, gondnok 
úr I Nem nekem való munka az, nem is 
igen értek hozzá.

— De a falu kívánja értse meg. Az 
öreg Fehér Pali negyven évig sütötte. An
nak keresztet is állított a falu. 
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kai, melyet a háború hatása váltott ki, má
sodszor a politikai reakció erösbödése ás 
végül — amit mindenekelőtt kellett volna 
említeni —: az imperialisztikus versaillesi 
békeszerződés A cikk foglalkozik Francia
ország erőszakos politikájával és fölveti azt 
a kérdést, hogy vájjon nem lángolt volna-e 
föl a franciákban is a sovinizmus vadsága, 
ha négy évvel a háború befejezte után tűr
niük kellene, hogy 10 departementsben 
németek üljenek s hogy az orleansi szűz 
és Pasteur szülőházát hottentották, vagy 
kafTerek tartsák megszállva úgy, amint a 
frankfurti Geothe-házat szenogálnégorek 
szállották meg.

Páriában arról beszélnek, hogy Német
ország az ellenőrző bizottsághoz fordult, s 
azt kívánja, hogy az ántánt hatalmak tegye
nek lépéseket a pénzügyi segítség biztositása 
céljából. A német kormány képtelen a 
márka további sülyedését megakadályozni

Mielőtt a jóvátételre gondolhatna, első 
kötelessége, hogy népének ellátásáról gon 
doskodjék. Anélkül elkerülhetetlen az ősz- 
szeomlás.

Véres napok Németországban. Köln 
városának lakossága erős demonstrációs 
gyűlést rendezett. Hamburgban a tüntetők 
a takarékpénztár épületét támadták meg, 
Zwickauban utcai harc, több áldozatot 
követelt. Frankfurta-Mainban, Wiesbadenben 
a tüntetők és a rendőrség között véres ösz- 
szeütközés folyt le. Waldenburgban sok se
besülje és halója van a tüntetéseknek

Förster dr az ismert német orvos és 
kutató Lenin betegségét második stádiumban 
lévő hátgerincs sorvadásnak mondotta.

A folyók jégkérgének felengedésével 
Oroszországban a holttestek ezreit vetették 
felszínre. Záriéin közelében egyetlen folyó 
tízezer holttestet vetett partra

— Régen volt az gondnok úr 1
— Mindegy I Ennek úgy kell lenni. A 

falu akarja.
A tanító szótlanul állott. Megában azt 

gondolta, hogy ha most szolgabiró, jegyző, 
pap, vagy akármi lenne, kihajítaná ezt az 
embert, de tanító csak, ,le kell nyelni a 
pirulákat".

A gondnok harcias modorban folytatta :
— Süti-e tanító űr, vagy nem. Utol

jára kérdezem, a falu nevében.
A tanító a hegyekre gondolt, valami 

másik világra, szebbre vagy jobbra és 
csendesen, de hangsúlyozva mondotta :

— Ostyát sohasem fogok sütni.
A gondnok idegesen tépegette a baju

szát. Egy hirtelen jött rohammal nagylelkű 
szeretett volna lenni.

— Gondolja meg jól 1 A falu kívánjál 
A tanító vállát vont s bement a szo

bába. Onnan hallgatta, mint halad el az 
ablak alatt a gondnok kemény léptekkel.

Hét hét múlva megjött a fegyelmi. A 
nagyméltóságú püspöki kar idevonatkozó 
szabályai szerint .engedetlenség" címén 
megdorgáltak. A dorgatórimn végén kegyes 
imáiba ajánlotta magát egy olvashatatlan 
aláírás.

A tanító szétnézett a szobában:
Fehértakarós bölcsőben szőkefürtű baba 

aludt, a konyhából behangzott egy fiatalósan 
üde hang, meg a tányérok csörgése.

A tanító mosolyogva gondolt a jövőre, 
szemeivel a hegyek mögött kutatott, és 
mosollyal az ajkán feljobbhúzta a babán a 
takarót ..............

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete folyó hó 7 én dr. Zost'ák 
András polgármester elnöklete alatt rend
kivüli közgyűlést tartott, melyen a polgár
mester előterjesztést tett Léván egy törvény
szék felállítása tárgyában, mire a közgyűlés 
akként határozott, hogy amennyiben a ko
máromi törvényszék a kormány szándéka 
szerint máshova helyeztetik, Léva városa 
egy memorandumot intézzen a köztársaság 
kormányához, hogy a törvénszék Léván állí
tassák fel, mert ez a legtermészetesebb 
gócponja Hars és Hontvármegyének, sőt 
most már ide gravitái Esztergomvármegyé- 
nek Szlovenszkóban maradt része is. Ezután 
a kepviseíötestület az iskolaügyi bizottság 
javaslatát tárgyalta a Léván felállítandó 
szláv és magyar nyelvű gimnázium és szláv 
és magyar nyelvű polgári, kereskedelmi, 
ipari és gazdasági iskola létesítése tárgyá
ban. A közgyűlés 13 szavazattal 11 ellené- 
beíi, iöleg az utóbbi mellett foglalván áliást, 
akként határozott, hogy a javaslatott vissza
adja a bizottságnak azzal, hogy újból fog 
lalkozzék a kérdéssel és tegyen a közgyű
lésnek konkrét határozott javaslatot. Bódog 
Lajos, volt polgármester azon kérelmét, 
hogy a’ városi élelmezés vezetéséért jutal
mazásban részesitessék, a közgyűlés eluta
sította, mivel már egy Ízben erre jutalmat 
megszavazott. Elhatározta ezután a közgyű 
lés, hogy a polgármesteri és rendörkapi- 
tányi hivatalban a városi pénztár terhére s 
a tűzoltó szertárba a tűzoltó alap terhére 
városi telefonállomásokat fenntartja. Özv. 
dr. Medveczky Károlyné kérelmére megen 
gedte, hogy nyug, és kegy, dija Budapesten 
fizettessék ki, illetve utaltassák át Kreko- 
vics Károly hadirokkantnak műlábat enge 
délyezett. Elvben elhatározta a közgyűlés 
Őrei Lajos és társai kérelmére, hogy a 
szeszfőzdét félbehagyja, amennyiben a kor
mány ehhez hozzájárul Majd elrendelte, 
hogy a város Pozsony-szentgyörgyi gazda
sági munkás és cseléd segélyző pénztárba 
500 koronával alapitó tagul bejegyeztessék. 
Ezután egy két városi adó törlése után a 
közgyűlés véget ért.

— Holland papok Láván. Mint 
múlt számunkban említettük a Barsi ref. 
egyházmegye e hó 11-én tartandó közgyű
lése alkalmából holland lelkészek jönnek 
Lévára. Előadást fognak tartani a ref. iskola 
tanácstermében. Jelenleg nyolc hollandi lel
kész és több világi férfiú látogatja meg 

! mostanában a szlovenszkói ref. egyházakat 
s ebben a kőrútjukban jönnok most a barsi 
ref. egyházmegye közgyűlésére. E héten 
Kassán voltak, hol tiszteletükre csütörtökön 
vallásos délutánt rendeztek az ottani ref. 
templomban

— Tót vizsga. Folyó hó 4 én dr. 
Domanícki Gábor zsupáni főjegyző és dr. 
Zost'ák András Léva város polgármesteré
nek elnöklete alatt a városi és állami tiszt 
viselők részére tót vizsgát tartottak. A vizs
gán 37-en vettek részt Az eredmény meg 
lépőén jó, 4 en kitüntetéssel és 33-an 
megfelelően tették le a vizsgát. A vizsga 
szép eredménye Duschek Ernő gimn. tanár, 
tanfolyam vezetőjét dicséri.

— Egyházi választás. A barsi ref. 
egyházmegye kebelében megüresedett egy
házi aljegyzői állasra a beérkezelt szavaza
tok többségével Molnár Gyula garamszent- 

^yörgyi lelkész választatott meg.
— Haláleset. Biltary Gyuláné úrnő 

szül. Lüley Janka, Bihary Gyula pogrányi 
földbirtokos felesége, mint értesülünk, éle
tének 52 ik évében rövid szenvedés után 
elhunyt. Családjának élő jó lelkű úrasszony 
halála az egész környéken nagy részvétet 
keltett. Temetése e hó 5 én volt Pográny- 
ban. Kiterjedt rokonság s az ogész község 
jelenlétében. Halálát férjén kivül két gyér 
meke, veje Matisz Gyula, kis unokája s 
nagy rokonság gyászolja. Nyugodjék béké
ben I

— A Franciaországban lefoglalt 
csehszlovák vagyon deszekvestrálása. 
A banská-bystricai kereskodelmi és iparka
mara figyelmezteti az érdekelteket, hogy a 

csehszlovák állampolgárok Franciaországban 
lefoglalt háború előtti vagyonának feloldása 
iránti kérvények f. évi julius 31-ig nyúj
tandók be a külügyminisztériumhoz Prágába. 
A részletekre nézve közelebbi útmutatást 
ád a kamara.

— Házépítők figyelmébe. A csa
ládi házakat építő csoport, kik komoly épít
kezésre gondolnak még ezen évben, fontos 
megbeszélés végett f. hó 11-én este 6 óra
kor a róm. kath. népiskola I, osztályában 
megjelenni szíveskedjenek.

— Boross, Kökény, Kővári és 
Antal Erzsi Léván. A múlt heti szá
munkban már jeleztük, hogy mily nagyszerű 
müvészeseményben lesz része Léva város 
müpártoló közönségének jul. 11-én, kedden. 
A művészet iránt rendkivül nagy az érdek
lődés, amelyet a tehetséges és a magyar 
cabaret nagy művészei méltán megérdemel
nek a budapesti és Magyarország nagyobb 
városaiban már eddig is elért diadalmas 
sikereik után. A művészek most Szloven- 
szkót járják be pompás művészi és irodalmi 
humoros műsorukkal. Színre kerülnek Léván : 
Kis szindarabok, kabaré tréfák, apró jelene
tek, blüettek, chansonok, legújabb kupiék, 
konferanszok, Lipi és Lupi, (Kővári bohó 
zata), Kisérteti módszer (Karinthy szatírája), 
Próbáld meg Aladár (Lakatos László vigjá- 
téka), Börze (Zágon István tréfája), Csiga 
reforál (Harmath Imre blüettje). Jegyek 
eiöre válthatók Gróf féle dohányuagyárudá- 
ban árv, 26—, 21—, 16—, 11 és 8 korona.

— Ajánlott leveleknek zárt fel
adása. A banská-bystricai kereskedelmi és 

' iparkamara közli, hogy a pénzügyministerium 
megengedte, hogy külföldre szóló ajánlott 
levelek 20 gr. on felüli súlyban is lezárva 
legyenek feladhatók.

— Sztrájkol a banda. Mindenkinek 
feltűnt, hogy már több mint egy hete nem 
hallani zenét a káveházban. Ennek oka az, 
hogy mind a két banda sztrájkol. Eddig a 
zenekarok — igaz, hogy nem sok, de mé
gis valami díjazást kaptak esténként a tu
lajdonostól, amelynek következtében történt 
annak idején a kávéházi árak emelése. Ezt 
a díjazást a kavéház tulajdonosok beszün
tették, minek következtében a banda tagjai 
megállapodtak, hogy addig nem játszanak, 
inig a tulajdonosok merev álláspontjukból 
nem engednek. A múlt héten a Városi Vi
gadó tulajdonosa elhozatta Sovánka Márton 
nyitrai cigányprímást zenekarával, akit nagy 
közönség hallgatott két estén át. Szó sincs 
róla, szépen játszik és a népszerű cigány
prímás ma is kitűnő szólista, azonban a mi 
bandánk sem az utolsó s Lakatos-Sárai 

, Gyula mint szólójátékos is első helyen áll s a 
banda meg most teljes igyekezettel mindig 

, a legjobb játékot produkálta. Indokolatlan 
| tehát a mi bandáink mellőzése, vagy ezzel 
j is úgy vagyunk, hogy minden jobb, ami a 
' másé. Csendes kávéházak lassanként el fog- 
; nak néptelenedni, ép úgy mint fürdőink, 
j melyek forgalma ugyancsak megcsappant.

Mindkét félnek érdekében áll a békés meg
egyezés, amelyet mi is melegen ajánlunk.

' Egyébiránt a zenekarok arról értesítenek, 
hogy vasárnaptól kezdve a Főtéren, a Taka- 

. rék Bank épülete előtt térzenét lógnak adni 
annak bizonyítására, hogy a banda sztrákja 

I nem a közönség ellen irányul.
— Értesítés. A M. N C. (Nemzetvé

delmi min.) nyilvános pályázatot hirdet a 
' következő tárgyak szállításár*: 200.000
’ garn. katonai fehérnemű, 200000 méter 

kalika vászon, 200,000 ágylepedö legénység 
számára; 50 000 szalmazsák, 50 darab tá 

| bori konyha, 80 darab tábori mozgó sütöde, 
5 darab hegyi tábori konyh*, 84 000 pár 
katonai bakancs, 5J 000 vasalt és 15.000 
egyszerű katonai ágydeszka, 10.000 pár 
sarkantyú, 300 000 pár tábori kulcs, 100 000 

’ sajka fedővel, 200 000 ab. kenyérzsák, 
100.000 ab. köpenyszijj, 100 000 ab. szer- 
szijj, 10.000 kardszijj, 240.000 ab. tábori 
takaró-pokrócz. Többet * hivatalos lapokban

I — Föltalálták a törhetetlen üveget. 
A kémiai üvegipar egyik megalapítójának, dr. 
Horaknak sikerült a törhetetlen üveget fölta
lálnia, amelyből már eddig is a legkülönbö 
zőbb főzőedényeket, sütőtálakat, serpenyőket



4 3» S 1922. juliui 9.

gyártották. A königgraetzi üvegkiállilás alkal
mával megtartott banketten a jelenlevő No- 
vák kereskedelemügyi miniszternek üveg
edényben sült fácánt szolgáltak föl. A talál
mánynak, amelynek használhatóságát már 
csak azért is igen nagy jelentősége van, mert 
az üvegből készült főzőedény az összes ed 
dig használt fém: porcellán anyag, email 
és egyéb anyagból való edényeket tökéletesen 
pótolni fogja.

— Aratási szabadság katonák 
részére. A tényleges szolgálatot teljesítő 
katonáknak az aratás idejére való szabad 
ságolasa iránt nem szükséges a szülőknek 
vagy hozzátartozóknak egy külön kérvényt 
beadni, hanem teljesen elégséges, ha az 
illető katona kihallgatáson (rapporton) kéri 
szabadságolását s a szülök csupán egy 
úgynevezett kérdőívet töltenek ki, mely a 
községi elöljáróság utján a szolgabirósághoz 
adandó be. Ezt a kérdőívet nem szükséges 
aláírni s ebben az esetben minden olyan 
bélyegkötelezettség is, mely egy formális 
kérvény beadásánál fennáll, mintán azonban 
hatóságaink legtöbb esetben ragaszkodnak 
ahhoz, hogy a hozzájuk intézett beadványok 
aláírassanak, tanácsos a kérdőívet aláirni és 
2 koronás bélyeggel ellátni. A kérdőívnek a 
következőképen kell kiállítva lennie: Kérdő 
ív —-------------nek, ki a — — sz. cseh
szlovák gy. e. —------- századában szolgál
—------- ben, 1922. juiius 15-töl augusztus
15- ig terjedő aratási szabadság iránti kérvé- I
nyéhez. 1. A szabadságot kérő hozzátarto 
zóinak lakhelye: 2. A hozzátartozók neve, 
kora és foglalkozása; rokonsági viszony 3. 
A szabadságot kérő a nevezett hozzátarto 
zóival közös háztartásban élt e a bevonulás 
előtt, 4. A földbirtok kiterjedése, neme és 
kataszteri tiszta jövedelme 5. Egyéb vagyoni 
viszonyok. ;

Dr. Keppioh József operateur I 
Bratiszlavában telepedett le. Keppich dr I 
hosszú sebészeti múltra tekint vissza. Számos ■ 
éven át Herczel és Hültl professoroknak 
volt első assistense, három éven át pedig a ■ 
budapesti 16. helyőrségi kórház sebészeti 
osztályának volt vezetője. Az utolsó években 
Zürichben az egyetemi sebészeti klinikán 
Clairmont professor és Berlinben a III. sz. 
egyetemi sebészeti klinikán Borchardt pro
fessor mellett dolgozott. Számos tudományos 
dolgozatával és előadásával nevét orvosi 
körökben közismertté tette. Keppich dr. mü , 
tétéit a Grand Sanatoriumban végzi, rende- • 
lője Stefanik ut 37. szám alatt van, telefon
16— 58._________________________________

Tánotanltás. Kosa József e hó 12 én 
szerdán a Városi Szinház termében tánc
művészeti tanfolyamot kezd. A tanfolyam 
tananyaga: testnevelés, illemtan s az összes 
modern táncok. A tanítás ideje diák és bebé 
csoportok részére d. u 5—7, felnőttek ré 
szére este 9—11 ig — Tandíj 80 korona. 
Előjegyezni lehet Schulcz papirkeresktdésé- 
ben. Felhívjuk városunk és vidéke közönsé
gének figyelmét, s mint a múltban, úgy je
lenleg is támogassák Kósa József tánc
iskoláját

Jótékonyság.
A lévai kegyesrendi főgimnáziumnak 

1892 ben érettségit tett tanulói 30 éves talál
kozásuk alkalmával elhunyt volt tanáraik és 
osztálytársaik koszorúinak megváltása címén 
50 koronát adományoztak a tüdőbeteg gon
dozó intézetnek. Hálás köszönet 1

Dr. Frommer Ignácz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzósa.
1922. évi juiius hó 2-töl — juiius hó 9.-ig.

Szülotéi.
Szobonya Károly Oravecz Rozália fiú Károly

— Vank István Gregovics Francsika fiú József. —
— Fried Gyula Ilolczaiann Ilona fiú László. — 
Gróf Rudolf Deutsch Erzsébet leány Teodóra 
Michaela

Hazastíg
Korenskij János Sturek Ilona r. k

Halálozás. *
Győri János 19 éves tádőgümókór.

Levice r. t. város rendőrkapitányi hivatalától.

5045—1922. szám.
Hirdetmény.

Felhívom s gazdaközönséget, hogy a 
vasúti vonal mentén fekvő földjeiken a le
aratott gabonát, lehetőség szerint, legalább 
95 mtr. távolságra helyezzék el, amennyi 
ben ez nem volna lehetséges úgy a legrö
videbb idő alatt szállitassák el.

A vasúti mozdonyok által okozott tűz
károk megakadályozása céljából célszerű 
volna a vasút vonal mentén vödöbarázdát 
szántani.

Levice, 1922 juiius hó 6-án
Lehotzky

rendőrkapitány.

4413—1922 szám.
Hirdemény.

Felhívom mindazokat a tűzoltói kötele 
zetteket, akik magukat a szolgálati kötele
zettség alól megváltani akarják, hogy abbeli 
igényüket 1922. évi juiius hó 14 éig a rend
őrkapitányságon a délelőtti órákban (ajtó 4) 
föltétlenül jelentsék be.

Levice, 1922 juiius 7.
Lehotzky

rendőrkapitány

5103—1922 szám.
Hirdetmény.

Tekintettel a bekövetkezett nagy forró
ságra amely a fertőző betegségek esetleges 
felléptének és elterjedésének táptalaja lehet, 
— felhívom a város közönségét, hogy a 
tisztaságra fokozott éberséggel ügyeljen I 

Nevezetes en:
1) a csatornák állandóan tisztitandók és mész- 

oldattal fertőtlenitendők.
2) peczegödrök mészoldattal szagtalanitandók, 
8) járdákat gyakran kell öntözni,
47 a gyümölcsnek csak kis mértékben való 

élvezetére ügyelni kell, s a gyümölcsöt 
élvezet előtt meg kell mosni.

5) tejet, húst, élelmiszereket egyáltalán leta
karva kell tartani.

6) étkezés előtt kezeket mosni.
Intézkedésem teljesítése felől személye

sen fogok meggyőződést szerezni, s az ész
lelt hiányokat a legnagyobb szigorral fogom 
megtorolni.

Levice, 1922. juiius hó 8 án
Lehotzky

rendőrkapitány.

Elemi alaptőke 220 millió márkán felül; 
1868. évben alapítva. ■■■■■■■■■■■■

Frankfurti ált. biztosító részv.-társ.
Szlovenszkói fiók igazgatósága Bratislava.

Kar télén kivül!!!
Biztosít tűz-, jég-, Baleset-, szavatosság és 

ember életére a legelőnyösebb feltételek mellett. 
Lényeges megtakarítás minden biztositásnál.

Gazdaközönségnek nagy előnyök biztosíttatnak.

LEVICEI FÖŰGYNÖKSÉG
Széchenyi utca 3. volt Amstetter ház.

Felhívás.
A városi villamos telep üzem

ellenőrző bizottsága felhívja az átalány
fogyasztókat, hogy úgy a város, vala
mint saját érdekükben is a villany
fogyasztás pazarlásától tartózkodjanak, 
annál is inkább, mert ez kihágást s 
mint ilyen büntetendő cselekményt ké
pez, miért is villamos telep jelenlegi 
üzem vezetésével megbízott bizottsága 
ezen kihágásokat ellenőriztetni és tör
vényes utón a legszigorúbban bűntet
teim fogja.

A városi villamos telep üzem
ellenőrző bizottsága.

Értesítés.
Közzé teszem, hogy a MÁCSAI-féle 

„Báthy László" téren 3. sz. a. fekvő 
föfronttal a Zöldkert utcára néző házat 
és egy circa 350 a Kereszthegyen 
levő parlagot elacLzil, —

a Kereszthegy alatti szántóföldnek 
circa 5300 □ ’ kiterjedésű 2/3 részét, a 
kereszthegyi szőlőnek circa 1860 □’ 
terjedelmű ’/s részét, a váralattí résznek 
circa 1800 □’ kiterjedésű % részét 
haszonbérbe adni szándékoznak a 
tulajdonosok

A venni, illetőleg haszonbérelni szán
dékozókat felhivom, hogy folyó hó vége előtt 
ajánlataikat velem közölni sziveskedjenek.

Butortárgyak is kerülnek eladásra Venni 
szándékozók — nálam a napokban jelent 
kezve a bútortárgyakat megtekinthetik.

Léván, 1922 juiius 4
Csekey Vilmos.

folyó hó végén több magyar és szlovák 
nyelvismerettel rendelkező növendék 
végzi be a két éves tanfolyamot a ki
ket az igazgatóság gazdasági alkal
mazásra ajánl.

Alkalmazottak iránti érdeklődések 
az állami földmivesiskolák igazgatósá
gához Komarnoba intézendök. 997

870
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== APRÓ HIRDETÉSEK, =
Erős ládák olcsón kaphatók : 

„BAT'A“ cipöüzletben, Léva 896

Olcsó kenyérliszt
érkezett. — Kapható KUGLERNÉL. 895

Összerakható
gép eladó. Zöldkert u. 17. 894

A szlovák-magyar SS 
getési tanfolyam fiuk és leányok részére f. 
hó 15-én d. e. 10 órakor megkezdődik a rk. 
iskola V. osztályában. 898

TT+mÍ kü,lön bejárattal kiadó.Utcai SZQDa PÁTKAYNÉ Ozmán tér

Bercrazdasáo' i?rz3!űy<bérc3étr
w“ö**"'***““*o lésre kiad egy goz- 

cséplőglőgarniturát, úgyszintén azonnali be
lépésre Stock motoreke kezeléséhez értő 
gépészt keres 887

34 éves férfi.
jesen jártas. Cim a kiadóban.

állást keres ki a 
gabona neműnél tel

884

bútorozott utcai szoba julius 15-ére 
“bj kerestetik. Szives ajánlatokat kérek 
„Maroti" jeligére a kiadóhivatalba. 89Ó

VallMTIfí varrónő ajánlkozikX Cllwl AlCAlX U fenyves vidékre. Fizetés
megállapodás szerint. Cim a kiaduban. 885

Farkaskutya,
nyörü példány, szelíd és kedves, sürgősen 
eladó. Nagysalló, 36. házszám. 886

A 11 á <ü+ Voroe! 7 évi gyakorlattal biróÁxCXUw önállóan dolgozó 
fűszeres segéd. Cim DOBROVITZKY hirlap- 
irodaban, Levice. 893

m w. A aaw lakással át-SZODaS modern vehető bérház 
Léván eladó. Ágytoll, sertésól, nagy szekrény. 
Cim a kiadóba. 900

Egy lakatos segéd. munkákra 
és állandó alkalmazásra felvétetik. Cim a 
kiadóban. 901

T?1 a J A A a Kálnai u 22. sz. ház, AiadO Ház. I9mét eladó KOVÁCS
ANDRÁS. 905

Kát úri loánv az uj tanévre teljes 
r\ei un leány enátasra felvétetik. 
Cim a kiadóban.' 903

Takarítónő kerestetik.
Cim a kiadóban. __ 903

TTawarw. a házzal, hentes üzlet felsze- XxOTCSIXia éléssel, kertel eladó. 
D0LN1-PIAL vasút: HORNI PIÁL Zup. 
Tekov. 906

O.íwíImzw 50 Hp. motorral, szabad- 
ÖZaniOgep kézből eladó. - Cim a 
kiadóba. 877

T9a«*a!» ■•aaAam 6 lóerős garnitúra .Benzin motor és egy 3 lóerős 
motorhoz cséplő eladó, GYÖRGYI LAJOSNÁL 
Léván. *‘G

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

Házak és ingatlanok 
XxOZVetltŐS. vételét és eladását, laká
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SPITZ 
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöldkert u. l.l.

Aranyat, ezüstöt legmg“;abb 
napi árban vesz : RAPPEPORT MANÓ 
ékszerész Levice, Petőfi-utcza 4. 875

Üzleti jelentés
KUGLERTÖL, Báti utcza 8.

Kávé a legjobb minőségűek, a legolcsóbb árban.
— — — Gyöngykávé megérkezett ! — — —
„Kugler keverék" pörkölt kávé javított minőségben.

LISZT: Értesítem az igen tisztelt vevőimet, hogy a hét folyamán 
Magyar kenyér és O-ás lisztet kapok, melyet a tőlem már meg
szokott jutányos áron fogom kiárusítani. — — — — — -—

Édes nemes Paprika szegedi megérkezett.
— — A- B-v&n'yxrizie lv_ — —

Festékek, Lackkok, Padlómázak nagy választékban.
la. TEAVAJ 34- kor — —

Tisztelettel KUGLER MAITÓ.
6

GEPSZIJJAK
VABRÓSZIJJAK

a legjutányossabban beszerezhetők

RÁCZ HUGÓ
bőrkereskedesében

LEVICE Városi vigadóval szemben.
865

Keresek a

fűszer- és csemege szakmában
teljes jártassággal bíró

feltétlen megbízható gyors kiszolgáló segédet
20—26 éves korig, aki a magyar és szlovák nyelvet 
bírja és nem szövetkezetben működött. — Ajánlatokat : 
fizetési igények megjelölésével — hol és meddig volt 
alkalmazásban — lehetőleg fénykép melléklettel :

KOHN ADOLF céghez RIMAVSKÁ-SOBOTA GemerskáZupa
kére k: .

889 

gssiw’ tiKKitlEíErasnnEsmEiinsssnrssKsnissA

Legolcsóbb és legjobb bevóBarlási fox*x*A8

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

------------------- LEVICE — FŐTÉR. -------------------
Naponta fri-as felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb. 

gRKF la. magyar szalámi.
Cukorka és csokoládé különlegességek. 

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

— Különféle ásványvizek raktára,
1 1 El ózökeny és pontos JciBzolg-A.1 all 

ESzollcL Éirakr.
FIGYELEM

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

tESKBaEESami:

finflíí 7QÍndfllv nagy°bb mennyiségben eladó.—
VI üg AblllUülJ Bővebbet: NY1TRA1 és TÁRSA Könyvkereskedésében.
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„Ami olcsó és ami jó, csak 
SZEMERÉNÉL kapható” I!
Amerikai tüskésdrót, csövek, 
sínek, kapcsok, kályhák, katlan 
házak, fürdőkád, varrógép, gép
alkatrészek, szijtárcsak, ten
gelyek és egyéb dolgok, ami 
új volt kapható:
SZEMERE ÁRMIN 

ócskavastelepén 
----- LE VICÉM ~

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

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

S99

Veszek ezüstöt
a legmagasabb napi árban

KOHN JENŐ
Ó 1' A B

LEVICE, Szepesi utca 3 sz
904

Dusán felszerelt raktárunkban legjobb minőségben, 
jutányos árak mellett kapható:

Benzin.
Hengerolaj, Gépzsír, Tömítési anyagok, Gépszijak.

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

Gereblyék, Kaszálók, Aratógépek.

Cement
Kátrány, Carbolin, Kátránypapir.

Vasáruk.
Épület — Bútor vasalások, Bádog, Szerszámát uk,

Gépolaj,

Cséplők,

Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség szives tudomására hozni, 
hogy Léván, Kálnai utoa 3 
szám alatt

ÜVEGES ÜZLETET' 
nyitottam, melyben mindennemű 
üveg, por cellán és lámpaáruk 
a legjutányosabb árak melleit kap
hatók. — Elvállalok mindenném ü 
képkeretezést és épület üvegezést, 
a legszolidabb árak és a legpon
tosabb kiszolgálás mellett.

A nagyérdemű közönség szives párt- 
fogását kéri
FELDMANN GÉZA

-ü.-veg'lcexeslKed.ő.

Rúdvas,
Keritésfonatok, Tüskéshuzal, Kapák. Ásók, Aczéláruk stb.

Pontos és gyors kiszolgálás!

NÉMETH TESTV. 
szobafestő és mázoló mesterek 

LEVICE (LÉVA) Rákóczy u. 20. sz.

12

Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 
legegyszerűbb és 

logdiszosebb kivitel
ben a legjutányosnbb 

árak mellett.

5

Megérkezett
a jóminöségű kévekötél, ugyan
csak a szezonhoz valódi békebeli 
gabonás- és lisztes zsákok, 
valamint vízmentes ponyvák, 

spárga kötél áruk.
Manilla spárga, linóleum, malom
heveder legjutányosabb árban és 
legnagyobb választékban kaphatók 

KAISER GÉZA 
zsák- és ponyvakőlcsömfi Intézet

Léva, Mártonffy utoa 4. sz.

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében 

Alapittatott 1881. LEVICE - LÉVA. Telefon síim 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK,
Naponta friss felvágottak prágai sonka, teavaj — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, heringek — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss „Glória" pörköltkávé 
különlegesség — Elsőrendű asztali, csemege és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefejtésű somlói és móri óborok.

Virág-, Icon-y-lxalcerti- 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 ős az összes 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.
Épltísi anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony, 

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

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummik 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór gyutacs 
Műszaki és elektroteohnikal 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.

~r


