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

Egyes számok ára 1 korona

H I R D E T t I E I
centiméterenként — fillér.

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként — fillér.

Gyakori hirdetők és a velőnk 
öszeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMÜVEI.ÖDÉBI ÉB TA-KSA-TDA-LTsZLI SETUjA-E*.

. * Ultrátok • tiukaiziliághíz kOldandSk.
Kéziratok viaaza nem adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ : ÜT. KKHSKK JÁNOS,
Megjelen 

vasárnap reggel.
* klrdetéaakat, allllzatéiakat a a raklaaáalikat 

kiadóhivatalba kérJUk ataaltanl.
4 LAP KIADÓJA; NYITHÁI és TÁBSA.

Valuta izgalmak.
Amikor a világháború javában 

tombolt s a szemben álló ellenfelek 
megfeszítették minden erejüket, ag
gódva, türelmetlenül vártuk a leg
újabb híreket, melyeket a táviró a 
világ minden része felé továbbított. 
Fiatal, öreg, gyerek, férfi és nö 
agya erre volt beidegezve. Hozzá
értők és avatatlanok elsőrendű stra
tégáknak gondolták magukat, akik 
ha kezükbe vehették volna a had
seregek vezetését, csak a győzelmet 
ismerték volna meg.

A világot mindig kell, hogy 
valami rabul ejtse. Most a valuta, 
a pénzügyi kérdések tartják izga
lomban, feszitik idegzete húrjait. Az 
újságok hírei közt először a valuta 
árfolyamokat nézik az emberek. A 
szokol pár nap alatt felemelkedett 
Zürichben 13-ra s a márka és a 
magyar korona leromlott, úgy, 
hogy egy szokolért ma 13 márkát 
és 36 magyar koronát adnak. Nem 
beszélve az osztrák koronáról, mely
ből ma-holnap 800 fognak adni. 
Sokan kapva kapnak ezeken a hí
reken s abban a jó reménységben, 
hogy elsőrendű üzletet csinálnak, 
átutalják pénzüket és vásárolnak 
osztrák, magyar koronát és német 
márkát, azt gondolva, hogy ily 
könnyen nagy vagyonhoz jutnak. 
S izgalmak közt várják a valuta 
hullámzását: tizenötön utaltam át, 
miért nem vártam tovább, most 
30-on áll, elvesztettem pénzem felét 
és úgy tovább. Egyik másik pénz
ügyi kapácitásnak gondolja magát 
s biztosan lehetetlen tervei is van
nak,. mellyel az eladósodott Európát, 
a rossz valutájú országokat meg 
tudná menteni.

Nem tudjuk magunkat pénzügyi 
zseniknek, de ha úgy elnézzük azt 
a lázas kapkodást, ami most majd 
kivétel nélkül az embereket megej
tette, hogy mentül könnyebben, 
produktív munka nélkül, pénz át
utalásokkal ,,vabank“-kal gazdagod
janak meg, úgy helyesen ítéljük 
meg, ha a nyomorúságnak a fot- 
rását ebben keressük. Mert ebben 
van. az a határtalan önzés, ami 
nagyobb hazafiságnál, tisztességnél, 
ha arról van szó, hogy jő üzle et 
csináljunk. S mint az egyes embet, 
úgy az államok is: szói ítsuk le a 
szomszéd államok pénzét s a mien
ket javítsuk meg. Legyenek ok 
koldusok s mi pedig gazdagok, 
urak. ,. a

De az önzés sohasem volt a 

legjobb tanácsadó. Két' élű fegyver, 
mellyel magunkat is megvághatjuk. 
A jó valutájú országok tele vannak 
munka nélküliekkel és szociális ba
jokkal küzdenek. Egy szóval, ha a 
szervezet egyik fele beteg, megérzi 
azt a másik tele is.

A valuta tartja izgalomban a 
világot s a körül forog most meg
részegedve, idegesen a legtöbb 
ember. Az orvosságot keresik, ja
vasolják. A magunk részéről azt 
tanácsoljuk, hogy mikép az ideges
ségnek a legjobb orvossága a pi
henés, a nyugalom, úgy ennek a- 
betegségnek sem lehet más orvos
szere. Avatatlanok, szegények, gaz
dagok, magukat okosaknak, sze
rencséseknek tartók ne spekulálja
nak a valutával. Biztosan ráfizetnek 
s az általános helyzetet csak rosz- 
szabbitják. Forogjon a világ keserű 
levében. A pénzből nem az a fő, 
hogy sok legyen, hanem, hogy jó 
legyen. S ha valaki minden áron 
sokat akar, vegyen magának szov
jet pénzt orosz rubelokat. De mi 
már a sveizi frankot, vagy a hol
landi forintot még is többre be
csüljük.

A világ-esemányekböl.
Bácskában a rendőrség parancsot kapott, 

hogy Újvidékről 30, Topolyáról 5, Szabad- 
káróly 30, Zentárói 30, Verbászról 6 ott 
tartózkodó magyar állampolgárt kiutasítson. 
Valamennyijüket Horgosra vitték, ahol a 
szolgabiró kijelentette előttük, hogy az in
tézkedés azért történt, mert Pécset állítólag 
inzultálták a jugoszláv állami alkonzult és 
ezt a sérelmet Magyarország még nem re- 
parálta. A másik állítólagos sérelem az, 
hogy a magyar állam 14 szerb illetőségű 
tanítónőt azzal a megokolással utasított ki, 
hogy erkölcstelen életet folytattak. A har
madik sérelem végül az, hogy a székesfe
hérvári szerb papot kitoloncolták Magyaror
szágból Felszólította a a kiutasitottakat, 
hogy a történeteket a magyar külügyminisz
tériumban előadják. Egyúttal tudtukra adta, 

! hogy két napon belül 2000 követik őket, 
' mindaddig, amíg az állítólagos sérelmeket a 

a magyar állam nem reparálja.
A .Gablogramme” közli, hogy . a fran- 

1 cia külügyi hivatal és a párisi olasz nagy
követ között jegyzékváltás történt a német 

' moratórium ügyében. Az a hir, hogy a 
• francia kormány a moratóriummal szem- 
' ben elutasító álláspontra helyezkedik, nem 
I felel meg a valóságnak.
I A márka összeomlása nemcsak Német- 
j országot rázza meg alapjában, de felalarmi- 

rozta az egész világot. E mellett Németor

szágot a szociális forradalom veszélye fe
nyegeti. A birodalom két táborra oszlik: 
republikánsokra és monarchistákra. Bajoror
szág vonakodik elfogadni a köztársaság védő 
törvényét, mivel szemben a szakszervezetek 
általános sztrájkkal fenyegetőznek.

A nagy katasztrófa oka a teljesíthetet
len reparáció, Irányadó angol politikai és 
gazdasági körök a versaillesi béke revízióját 
emlegetik Sőt azt beszélik, hogy Harding 
egy uj washingtoni konferencia egybehivá- 
sára gondol egy uj békeszerződés megkö
tése céljából. Hasonló javaslatot akar tenni 
a londoni kabinet s egy sürgős pénzügyi 
világkonferencia egybehivásával akarja a 
fenyegető világ válságot elhárítani. Ezt már 
előbb tehették volna meg s sok értéket 
megmenthettek volna a megsemmisitéstöl.

Franciaország valósággal megriadt a 
márka leromlásának hírére, mert veszélyez
tetve látja követeléseit, melyre egész ház
tartását bazirozza. De megsemmisíti Páris 
kölcsönreményeit is, melyet a bankárkonfe
rencia elvben már el is fogadott.

Az Európát fenyegető nagy katasztrófa 
egészen elvonta a közfigyelmet Oroszország
tól. Tegnap ülésezett a segélybizottság II. 
nemzetközi konferencia Berlinben. Kiderült, 
hogy Oroszország lakosságának egyharmada 
éhezik, vagy is kerek 3 millió pusztult el 
éhhalállal. Az Oroszországba szállított vető
maggal sikerült a termőföld 79 százalékát 
bevetni.

Budapesti jelentés szerint az orgoványi 
bünperben meghozták az Ítéletet Zbona 
csendörörmester 5, Daniesot 3, Tót Gyulát 
2 évi fegyházra Ítélték. A többi vádlott ket
tőtől egy évig tartó börtönbüntetést kapott.

Bankkörökben az a felfogás, hogy a 
márka zuhanását most német intervenció 
kormányozza. A márkajegyzés leromlásában 
eszerint a magyarázat szerint a német 
gazdaságnak az volna az érdekeltsége, hogy 
a nyugati milliárdos bankkölcsönök halasz- 
hatatlanságát bizonyítsa. Berlinben a dollár 
kurzusa ma ötszázon felüli magaslatra emel
kedett. Ebből a kurzusból értsen szót Ame
rika és mozgósítsa hiteltőkéit Morgan. Van
nak komoly hírek is, a bécsi ántántdiplo- 
mácia köréből eredők, amelyek arról szólnak, 
hogy a márka-kurzus katasztrófája még 
Párist és Poincarét is áthangolja. Tudósító
juk az olasz követséghez közelálló helyről 
szerzi azt az értesülést, hogy Németország 
nyugati kölcsöneinek ügyében kedvező for
dulat várható.

Rasin Alajos a Národni Listy vasárnapi 
számában harcias hangon ir Németország 
jelenlegi katasztrófális gazdasági helyzetről. 
Szerinte ezt a helyzetet a német nép ön
maga és pedig szándékosan idézi elő.

Németország ugyanis — véli Rasin — 
nem fejezte be a háborút 1918 bán. Az a 
körülmény, hogy az ántánt nem szállotta 
meg sem Berlint, sem Bécset, nemcsak azt 
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a látszatott keltette a németekben, hogy a 
háborút nem vesztették el, hanem egyene 
sen fölbátoritotta őket arra, hogy a versa- 
illesi béke ellen gazdasági háborút kezdje
nek, hogy ily módon szabaduljanak a jóvá
tételi kötelezettségek alól. A gazdasági há
borút lehetővé tette részükre az ántánlnak 
a jóvátételi kötelezettséggel szemben tanu- 
sitott határozatlan s ingadozó magatartása, 
valamint Lloyd George, Keynes, a svédek s 
az amerikai németség részéről tapasztalható 
kímélet és filantrópia. Ilyen körülmények 
között folytatja Hasin a németek mestersé
gesen alacsonyan tartva a termelési költsé
geket s rettenetes mennyiségű papírpénzt 
bocsátva forgalomba, valóságos export-offen- 
zivát kezdtek az egész világ ellen. Ez azon
ban most megbosszulja magát Németország 
elvesztette a gazdasági háborút s a tönk 
szélére jutott. Az export-oflenziva összeom
lott s nem segít rajta a rapallói német-orosz 
szerződés sem. Mindebből — Basin véle 
ménye szerint — az a tanúság, hogy végre 
meg kell győzni a németeket arról, hegy 
ezt büntetlenül tűrni nem lehet s hogy a 
béke egyenesen megköveteli, hogy Német
ország jóvátételi kötelezettségének eleget 
tegyen

Szemközt többet, nyíltan kevesebbet a 
hágai konferencián. Kraszin Gream lorddal 
az angol meghatalmazottal beszélgetést foly
tatott s azt hangoztatta, hogy a pénteki 
ülésen orosz részről leadott nyilatkozatokat 
nem szabad szószerint venni. Az orosz 
kommunista közvélemény megnyugtatására 
minden nyilvános ülésen ugyanily eljárást 
kénytelenek tanúsítani. De a négyszemközt 
folytatott beszélgetések s az ilyen nyilatko
zatok között határozott különbséget kell 
tenni. „Hajlandók vagyunk — mondotta állí
tólag — a vott tulajdonosoknak nem csupán 
90 százalékot, hanem többet is visszaadni*.

Az angol munkáspárt ez évi konferen
ciája Ediugburghban követeli, hogy a versa- 
illesi békeszerződést Európa politikai és 
gazdasági ujraépitésének megfelelően revi
deálja ; hogy a német kormány jóvátételi 
kötelezettségét Franciaország és Belgium 
elpusztitott területeinek helyreállítására kor
látozzák ; hogy a vitás kérdéseket pártatlan 
biróság elé terjesszék; hogy a német terü
letek katonai megszállását azonnal szüntes
sék meg. Továbbá; az angol kormány 
semmiféle katonai szövetséget, vagy egyez
ményt ne kössön. A munkáspárt előre is 
elutasitja magától az ily szerződésekért vagy 
egyezményekért való felelősséget.

Az eddig Berlinbe érkezett Ruhr-területi 
jelentések szerint a helyzet ott igen komoly. 
Németország minden valószinüség szerint 
óriási bányászsztrájk küszöbén áll. A bá
nyászok követelik, hogy béreiket jobban 
hozzáillesszék a jelenlegi pénzviszonyokhoz 
mint eddig és, hogy a minimális bért alapo
san emeljék.

A német birodalmi gyűlésen a bajor 
követ nyilatkozata a köztársaság védelmé 
ről szóló törvénnyel szemben a helyzetet 
kiélesitette. A kormányhoz közelálló sze
mélynek egy amerikai újságíró előtt tett 
nyilatkozata szerint Bajorországnak az a 
szándéka, hogy abban az esetben, ha a 
köztársaság védelméről szóló törvényjavasla 
tót a bajor kivánságok figyelembevétele nél
kül fogadják el, Bajorország kiválik a biro
dalomból.

Compiegneben, hol a németek a fegy
verszünetet áláirták, emlékművet fognak 
felállítani a következő felirattal: ,Itt nyug
szik a gaz német büszkeség.* (Mindenesetre 

a legalkalmasabb mód a nemzetek közötti 
harag, bosszú és reváns megszüntetésére).

Az angol kormány rövid időn belül 
össze szándékozik hívni az európai államok 
pénzügyminisztereit és Amerika képviselőit. 
Pénzügyi körökben kijelentik, hogy a márka 
zuhanása nemcsak a szövetségeseket, hanem 
a világ valamennyi piacát is érinti és túlnő 
a jóvátételi politikai keretén.

Londoni diplomáciai körökben úgy 
tudják, hogy Franciaország álláspontjában 
változás állott be. Francia hírek szerint a 
jóvátételi bizottság hosszabb moratóriumot 
fog adni Németországnak. Anglia a mora
tóriumot öt esztendőre kontemplálja, Fran
ciaország pedig hajlandó a készpénzfizeté
sekre moratóriumot adni az esetben, ha 
Németország az áruszállításokat fölemeli és 
keresztülviszi az egészséges pénzügyi sza
nálást.

A belgrádi külügyminisztérium félhiva
talos lapja, a Tribuna, Londonból keltezett 
táviratot közöl, amely szerint a nemzetközi 
határmegállapitó bizottság előterjesztést 
tett a Népszövetségnek, hogy Jugoszlávia, 
Románia, és Magyarország határát változ 
tassák meg, még pedig Jugoszlávia és Ro
mánia rovására. A nagy feltűnést keltő hir 
a távirat szerint az angol külügyminisztéri
umhoz igen közelálló Timesnak a legutóbbi 
számában is megjelent.

A népszövetség Jugoszláviában, Rotná 
niában és Csehszlovákiában a nemzeti ki
sebbségek védelmére külön titkárságokat fog 
szervezni, melyek hivatva lesznek a pana
szokat átvenni és a szövetség elé terjeszteni, 
mig a megbízottak egyenlő számban az 
illető államok képviselőiből és a kisebbség
ből kerülnek ki.

Genfben a svájci szövetségtanács fövé- 
dősége alatt megkezdődik az erkölcsi neve 
lés harmadik nemzetközi kongresszusa, 
amelynek az a célja, hogy a vallási és filo
zófiai felfogásra való tekintet nélkül meg
világítsa a nevelés kérdését. A végrehajtó 
bizottságnak jelenleg 26 tagja van Magyar- 
szágot Apponyi Albert gróf képviseli Ebben 
a bizottságban Románia és Szerbia nem 
szerepel. A kongresszus juiius 18-án kezdő
dik és augusztus 1-én befejeződik.

A hamburgi postafőigazgatóság hivata
losan közli: A tengeri aknák Cuxhaven 
melletti raktára a levegőbe repült. Cuxba- 
venben valamennyi ablak betört, a világitó 
tornyokat ki kellett oltani A lakósoknak el 
kell hagyniok a várost, mert további robba
nások veszélyeztetnek. A halottak és sebe
sültek számát harmincra becsülik. Kisebb 
sérüléseket rengeteg sokan szenvedtek. A 
robbanáskor kétszáz ember volt a raktárban.

A vészek szárnyán te érted nyargalok.
Sokat mondanék de keveset tudok. 
A véseek szárnyán te érted nyargalok. 
Ajkad mosolya gúnnyal rólam nevet.
A vész felhője borítja lelkedet l

A szived mélyen rejtett fájdalom.
Te érted égek — úgy se’ mondhatom I 
Az érzés fáj ha a szív nem szabad
A sebzett érzés tövisen halad/

Mondjak többet - - de hinni is nehéz I 
Ha nem vezet egy túlvilági kéz.
Avagy hallgassak, beszéljen szemem / 
Ugye mindegy — úgy te’ hiszel nekem I

Nem is beszélek szólni fájdalom 
Ha megnem értsz a nyelvem rágalom I
Üldözni foglak miként a fúriák 
Nappalok lesznek érted az éjszakák I
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Különfélék.
— Egyházmegyéi közgyűlés. A 

barsi ref. egyházmegye folyó hó 11 -én tar
totta évi rendes közgyűlését Patay Károly 
esperes és dr. Kersék János h egyház
megyei gondnok, elnöklete alatt. A gyűlésen 
teljes számmal megjelentok az alkotó tagok 
s azonkívül a Láva és vidéki hívek közül 
számosán Az esperes megható imája után 
az esperesi jelentést tárgyalták örvendetesen 
tudomásul szolgált a jelentésnek azon része, 
mely szlovenszkói református egyház részére 
állami segítséggel, theológia és tanitóképezde 
lesz felállítva s addig is, mig ezek lelké
szeket és tanítókat fognak nevelni, joga lesz 
a református egyháznak hat éven át kül
földről s igy Magyarországból is lelkészeket 
és tanítókat is behozni. Ezeken kivül tervbe 
van véve több református iskola és intézet 
felállítása különböző helyeken. Tudomásul 
vette a közgyűlés a szavazatbontó bizottság 
azon jelentését, hogy egyházmegyei egyházi 
főjegyzővé Akucs Lajos nagypeszeki, egyházi 
alje-yzöi Molnár Gyula és világi aljegyzői 
dr. Demény Gyula választattak meg. Miután 
a református lelkészek állami járandóságukat 
mai nap sem kapták meg. ezt az ügyet az 
egyházmegye püspök ur figyelmébe ajánlja. 
Megható és lélekemelő része volt a jelen 
tésnek, hogy Német Sándor gondnok, abból 
az alkalomból, hogy fia az orosz fogságból 
hazakerült egyháza részére, harangot és 
orgonát csináltattak, úgyszintén, hogy a 
nagyölvedi gondnok, a Komáromban elhalt 
Pálya Lajosnak Nagyölved nyugalomba vonult 
lelkészének ki ott a napokban elhalt hült 
tetemeit hazahozatta és a saját költségén a 
nagyölvedi egyház temetőjébeu helyeztette 
örök nyugalomra Örömmel értesült a köz
gyűlés, hogy az egyházak közül már többen 
csináltattak harangot, s buzgó példáikat 
követésre ajánlja valamennyi egyháznak. Tóth 
István lévai kántortanitó ellen a tanfelügye
lőség a hymnusz orgonakisérete miatt fegyel 
mit inditott, amidőn ezt az esperes bejelen
tette, a közgyűlés elhatározta, hogy felter
jesztést intéz a fegyelmi ügy beszüntetése 
végett, mert a hymnusz nem állam ellenes 
és mint egyházi éaek, énekes könyvünkbe is 
fel van véve. Felháborodással értesült a 
közgyűlés hogy egyes református lelkészek 
kiutasítása tervbe van névé, ninélfogva hala
déktalan felterjesztést intéz a teljhatalmú 
miniszterhez, hogy a református lelkészek 
ilyen zaklatása megszüntettessék. Majd az 
állami közigazgatási segély szétosztása tár
gyaltatott, majd folyó ügyek kerültek sorra, 
a melyek között nagyobb vitát provokált 
az egyházmegyei törvények revíziójára vonat
kozó javaslat. Közben a hollandi lelkészek
kel tartandó konferencia miatt a gyűlést 
félbeszakították s a konferencia befejezése 
után délután folytatták. Másnap juiius 12-én 
az egyházmegye fegyelmi bírósága tartott 
ülést, melyen 2 fegyelmi ügyet intéztek el. 
Közben pedig megválasztották az egyház
megyei biróság időszaki tanácsának tagjait, 
melynek eredménye a következő : Rendes 
tagok lettek Csekey Dávid, Varannay Sándor, 
Konkoly Thege Sándor. Póttagok: Molnár 
Gyula, Pásztor Elek, Csaba Lajos.

— Iparklállltás. A Zvolen Zólyomi 
Iparteslület. f. évi augusztus hó 25-töl 30.-ig 
hat vármegyére kiterjedő iparkiállitást rendez 
vásárral egybekötve, melyre a lévai iparos
ság figyelmét felhívja, s kéri, hogy minél 
számosabban állítsák ki készítményeiket, 
melyek eladhatók is lesznek. A kiállított 
tárgyak után semmi nemű helypénzt nem 
kell fizetni, csupán a szállítási dijak fize
tendők. A kiállított tárgyakért a zólyomi 
ipartestület szavatol. Jelentkezések Frasch 
József kalapos mesternél és Éder Kálmán 
bádogos mesternél történik augusztus 1.-ig. 
E célból kéretnek a lévai iparosok, hogy 
f. hó 22. én szombaton este 8 órakor a kath. 
kör nagytermében megbeszélés végett meg
jelenni szíveskedjenek.

— Főiskolai hallgatók gyűlése. A 
Léva és vidéke főiskolai hallgatók önsegélyző 
egyesülete, ma juiius hó 16 -án, délután >/s 
3 órakor tártja a református iskola nagyter
mében III. évi rendes közgyűlését, melyre 
az egyesület tagjait meghivja a vezetőség.



1912 julius 16 BAR 3

— Házasság. Boryfalvi Bory Ferenc 
ref. tanitó házasságot kötött Gutray Manci
kával Budapesten.

— A Keresztény Munkás Egye
sület f. hó 2-i tarka estélye méltán sora
kozik azokhoz a sikerült estélyekhez, ame
lyeken az Egyesület kipróbált és annyi sikert 
aritott művészgárdája szórakoztatta a nagy 
érdemű közönséget. Felvidítani a napi mun
kában elfásult lelkeket, szórakoztatni, pótolni 
némileg a színi előadásokat nélkülöző kö
zönséget, tanulságos és erkölcsileg is helytálló 
darabokkal ébren tartani, a kulturális érzé 
két ez a mi célunk e tarka estékkel. E»t 
szolgálta a lezajlott est is ,A dicsőség baj
jal jár* és ,Hol a hozomány* komikummal 
és vigsággal telitett darabok, amelyeket 
elsőrangú női és férfi szereplőink egyéni 
alakításaik révén még inkább mulatságossá 
tudták tenni. Ez ulon is hálás köszönet 
mindegyiküknek külön-külön az Egyesület 
részéről. Már oly szépen szerepelnek, hogy 
csak elismerést és dicséretet mondhatunk 
róluk. — Az elért erkölcsi és anyagi siker 
arra késztet, hogy most már minden hónap 
bán pontosan igyekszünk betartani o tarka
estélyeket és igy már ez úttal is jelezhetjük, 
hogy augusztus első vasárnapjára folynak a 
készületek Célunkat, programmunkat azon- 
bnn csak akkor valósítjuk meg igazan, ha a 
társadalom minden rétegének támogatását 
és érdeklődését bírjuk nehéz és fontos 
munkáinkban. Erre hívja fel tisztelettel a 
nagybecsű közönség figyelmét a vezetőség.

— Vallásos konferencia. Hollan 
diából Magyarországba és az utódáll mokba 
református lelkészekből álló csoportok utaz 
tak. hogy hitsorsosaik egyházainak erkölcsi 
és anyagi életéről maguknak beható meggyő
ződést szerezzenek s különösen, hogy hit 
Borsosaikkal a régi állandó összeköttetést 
felújítsák így jöttek el Szlovenszkóba is, 
hol több egyházat látogattak meg, hozzánk 
Kassáról jöttek, hol nagy és fényes ünnep
séget rendeztek tiszteletükre A lévai álló 
másra a hollandi vendégek e hó 10 én 
délután érkeztek, akiket Kálnay Károly h. 
lelkész és dr. Kersék János fögondnok foga
dott, egy kis küldöttség éléu. Dr. Kersék 
János németül üdvözölvén a vendégeket, 
bemutatta a küldöttséget ; Kálnay llus, 
Korpás Juliska, Vida Mancika, Pekarik Rózsi 
és Giziko pedig virág bokrétával kedvesked
tek a hollandi hölgyeknek. A vendégeket 
kellemesen lepte meg a szives fogadtatás, 
kik a vonattal tovább utaztak Alsóvaradra, 
Csekey Dávid lelkész vendégszerető házához 
és csak késő este jöttek Lévára éjjeli szál
lásukra. Másnap délelőtt a református iskola 
nagytermében volt a vallásos konferencia a 
hollandi vendégek egyházmegyoi lelkészi és 
és tanácsbirói kar, valamint az egyházak 
képviselői és nagyszámú közönségnek rész
vételével. A hollandi vendégek névsora a 
következő : Ds. H A Munnik Zrollei esperes 
és felesége, Ds. J. J Westerbeek Van Kerten 
kanpeni lelkész, Ds. P J. S. de Klerk theo- 
lógiai professor Potchefstrom városból Trans- 
vaal Dé’-Afrika. H. Munnik egyházi gondnok 
és felesége, J. Douwes Amsterdamból, A M. 
Jostmeijer, a sonnenvanki sanatórium igaz
gatónője. Ilardenvijk, mint tolmácsok szere
peltek, Csekey Sándor és Zsemlye Lajos ref. 
lelkészek, kik a hollandi egyetemeken tanul
mányi utón vannak. A konferenciát a jelen
levők vallásos éneke után Palay Károly 
esperes egy szép imával és Csekey Sándor 
biblia olvasással nyitották meg. Ezután az 
esperes latin nyelven üdvözölto a vendégeket, 
a kiknek nevében Ds. H. A Munnik köszönte 
meg a szives fogadtatást kiömölvén, hogy a 
magyar nemzet vendégszeretőiéről már sokat 
hallott, azonban az őszinte örömnek és lel 
kesedésnek oly őszinte megnyilatkozását 
még nem látták, mint amilyennol az. itteni 
református egyházakban találkoztak. Örökre 
szivükbe vésték s iparkodni fognak, hogy a 
testvér egyházak között létesült kapocs időt
len időig eltartson. Ezután J. J. Vesterbeok 
Van Eerten lepett a szószékre és bőszé 
dének kiindulási pontjául a református theo- 
lógiát vette, mely szentirásoo alapszik. Szent- 
irás az Isten beszéde s ezért szükséges, hogy 
minden családban naponkint olvassák a bib
liát, úgy a mint azt Hollandiában teszik,

hol reggel, délben, este biblia olvasás és 
közös családi ima előzi meg az étkezést. A 

; hollandi vallásos élet bizonyítja, hogy miként 
I lehet a teljes vallásszabadság a kölcsönös 

szeretet, megértés elvét megvalósítani. A 
i nagy tetszéssel fogadott beszéd után Ds. H. 
j A. Munnik esperes a hollandi református 
' egyház gyakorlati életéről beszélt s előadta, 
: hogy a lelkész és presbitérium egy évben 

minden családot meglátogat s igy egymással 
a legteljesebb lelki közösséget tartanak fenn. 
A fiuk és a leányok 21 éves korukig a lel
kész és a presbitérium felügyelete alatt 
állanak. A holland földmives embernek a 
házában egy egész kis theológia könyvtár 
van s mindegyiknek inog van a saját vallá
sos folyóirata. Ezért a hollandi földmives 
lelvilágosodotl theológus, akivel vallásos kér
désekben szépen el lehet beszélgetni. Az 
előadó beszédét Kovács Ernő a losonci 
egyház képviselője lelkes előkelő szavakkal 
kommentálta, utána A. M. Jostmeier a son
nenvanki szanatórium igazgatónője bemutatta 
a hollandi nők egyházi munkáját, melynek 
eredménye számos közjótékonysági intéz
mény, árvaház, kórház és szanatórium. Egy- 

• szerű kedves előadása megértő szivekre 
talált. Majd Varannay Sándor fegyverneki 
lelkész az egyház fegyelemről tartott nagy 
tanulmányra valló előadást, végül Seress Béla 

’ losonci lelkész értekezett arról a kérdésről, 
miképen indulhatna mag a külföldi egyhá- 

1 zakkal a szorosabb összeköttetés. A lélek-
■ emelő konferenciát J. J Westerbeek Van 
! Earten holland nyelven elmondott miatyánkja 
i fejezte be. A konferencia tagjai ezután társas
■ ebédre gyűltek össze a városi vigadóban, 
I a melyet barátságos, meleg hangú felkö-

szöntök fűszereztek.
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I

— Kabaré-estély. A budapesti modern 
kabaré régi gárdájának egy pár tagja e hó 
14.-én művész kőrútjában hozzánk érkezett 
és előadást tartott a városi vigadóban, a 
műsor csupa, a fővárosi színházak modern 
prograrnrr.jaból való s igy nálunk kissé ide 
gén. Azonban a közönség szívesen tapsolt 
a szereplőknek kik tudásuk legjavát adtak és 
különösen Kövárynak az ügyes konferáltnak 
Kőváry és Boross Géza több kitűnő bohó
sággal mulattaták a közönséget, Antal Erzsi 
és Kökény Ilona pedig több szép kup'ét, 
müdalt mutattak be, amelyekért a közönség 
legteljesebb elismerését nyerték jutalmul. 
Bár a teremben nagy hőség uralkodott, de 
a kitűnő előadás mindenkivel feledtette a 
fáradalmakat és jól mulatott mindenki a 
csupa vidám dolgokból álló műsoron.

— A vizsgákról. Sok szülő aggódva 
tekint a jövöbo, miként fogja a magyar
nyelvű elemi iskolás fia az áll. reálgiumná- 
ziumbau a kötelező vizsgát letenni Miért is 
nem lesz érdektelen ha erről szóló rende
letet nagyjában közöljük. 5 K. Ref 25890 — 
1919. sz. rcnd.-böl. A szlovák felvételi vizsga 
Írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli 
2 tantárgyból áll és pedig szlovák nyelv és 
számtanból. Szlovák nyelvből pár sor dik- 
tandót írnak a tanulók, melyet Írásban 
elemezni is kell. Számtanból a 4 alapmű
velettől 1—1 szóbeli példát ir fel a tanár a 
táblára melyet ki keli dolgozni. Ha ez jól 
sikerült a tanuló levizsgázott és nem is 
megy szóbeli vizsgára; ellenkező esetben 
szlovák nyelv és számtanból szóbeli vizsgát 
is tesz. A tanuló olvas, tartalmát elmondja 
elemezi mondat vagy beszédrészileg. Szám
tanból ismét a 4 alapművelet köréből pél 
dakat old meg és fejben számol (pl. 5X19, 
9X16) Ha, mindezeknek megfelel a tanuló, 
a vizsga eredményes.

— zz komáromi állami mezőgaz
dasági iskolák magyarnyelvű osztályán f. 
év október 1 én kezdődik a két éves tanfo
lyam amelyre 20 növendék lesz felvehető. A 
növendékek 2 tanév alatt elméleti és gyakor
lati gazdasági kiképzésben részesülnek. Az 
intézet jól berendezett gazdasággal, kerté 
szettel, tehenészettel, növénytermelési állo
mással stb. van felszerelve. Felvételi felté
telek : 14—30 éves korhatár, egészséges 
testalkat és 6 olemi osztály elvégzése. Évi 
tandíj Ke 50.—, internátusi dij teljes ellá
tásért és la'iásrt havi Ke 160.—. Kérvények 
mielőbb az állami mezőgazdasági iskolák 
igazgatóságához Komarnoba küldendők be.

— Térzene. A sztrájkoló banda a 
. múlt héten a Főtéren naponként térzenét 
i adott. A kávéházak csendosek, az idegen 
' vendég csodálkozva kevergoti feketéjét: Mi

csoda város ez ? A szomorúság városa. A 
cigány a főtéren kosereg : Eltörött a hege
dűm, mert nem akar szólni .... A jó 
Istennek, meg a nagy közönségnek húzza. 
Hát a jó Isten meg a nagy közönség fizet a 
muzsikáért ? Léva város közönsége bizo
nyára nem hagyja el a bandát, amely mel
lett oly híven kitartott jó es rossz napokban 

í s addig segélyezni fogja, mig dűlőre nem 
jut ügyük a kávésokkal.

— Felemelték az anyakönyvi illa-
■ tékek diját. A teljhatalmú miniszter 1922. 
i március hó 8-án kelt rendelete értelmében 
I az anyakönyvi illetékek diját felemelték. Az

anyakönvi kivonat kiállítása 1 koronáról 3 
i koronára emeltetett. Ha több évről szóló 
: névmutatót vagy anyakönyvet kell átnézni, 
l ily esetben 6 kor. fizetendő, az eddigi 2 kor. 

helyett. A családi értesítőért járó diját tekin
tet nélkül a bejegyzett esetek számára 12 
koronára az eddigi 4 kor helyett. Az illeté
kes anyakönyvvezetőhöz családi értesítő kiállí
tása iránt a fél kívánatéra intézett átiratért 
3 kor. fizotendő, az eddigi két korona helyett. 
A lelkészek vagy állami anyakönyvvezetők 
által kiállított családi értesítők záradékolá
sáért, ha a záradék tagadó 3 kor. eddig 1 
kor. egyébként 6 kor. fizetendő az eddigi 2 
kor. helyett.

— Gyilkosság az országúton.
Julius 11. én kedden reggel egyik lévai városi 
helypénzszedö, aki hegyalatt Koháry utcza 
végén szokott állni, a kora hajnali órában 
állomás helyére ment s azt látta, hogy a 
fordulóhoz közel egy szekér áll gazdátlanul. 
Közelebb lépve megdöbbenve látta, hogy a 
kocsiban egy ember teteme van, mely félig 
le volt takarva. A gyorsan elősietö rendőr
ség megállapította, hogy a férfi Hocllbeiger 
Miksa lévai kereskedő, a kinek oldalán vér
ről futott szúrt seb volt, a melynek követ
keztében elvérzett. A rendőrség a vérnyo
mokon vissza felé haladva megtalálta a 
helyet a Nagykoszmály utón, az állomástól 
nem messze, a garamkeszi leié elágazó 
községi ut mentén egy nagy fa alatt, hol 
még akkor is nagy vértócsa állott. A láb
nyomokról azt is megállapították, hogy a 
tettesek ketten voltak, egy mezitlábas és 
egy csizmás, akik közül egyik kaszával ejtette 
a halálos szúrást Hochbergeren. Miután a 

; gyilkosság Léva város határán kívül történt, 
; a nyomozást ez ügyben a lévai csendőrőrs 
; vette át. Hochberger az előtto való nap 
i Körmöcbányán volt a feleségével a kit kis 

pénzével vasúton küldött haza. Önmaga 
pedig lovacskájával kocsin indult haza 
felé. Este Tolmácson etetett s majd éjfél 
után hazafelé indult. A gyilkosok a nagy

> koszmályi állomás közelében érték utol s 
' hol hamar san végeztek vele. Majd feldobták
■ a kocsijára az áléit embert, rádobták a pok- 
I rócát. A ló megindult a súlyosan sérült 
i emberrel, ki útközben a vérvesztés követ- 
i kertében meghalt. A ló a város végén a 
I kocsival megállott s itt találtak rá a haj- 
i nalban munkába sietők, a csendörség — 
| hir szerint — már nyomában van a tette- 
• seknek.
i — Műkedvelő betörök. A lévai 

gimnázium épületében e hó 13-áról 14 éré 
l virradó éjjel betörök jártak, kik akként 

jutottak be az egyébként elzárt épület bel
sejébe, hogy a pince egyik nyitva hagyott 
ablakán a pincébe leereszkedtek, onnét ki 
jutottak a folyosóra, majd az egyes termekbe. 
Semminemű értékesebb dolgot nem vittek 
el, csupán a tanulók szemléltető oktatására 
szolgált köveket a szertárból, az igazgató 
szemüvegét, törülközőt és egy-két por ron
gyot. Ebből gondolják, a nyomozó hatóságok, 
hogy a betörők csak amolyan műkedvelők 
lehettek, mert a természet tudomány és ter
mészetrajzi szertárban sok értékes dolog 
volt, amit azonban nem bántottak. Úgy 
látszik, hogy pénzt kerestek, mert egyik 
falra az igazgatónak a kővetkező üzenetet 
Írták: Legyon szives máskor legalább 1000 
koronát itt hagyni. Rocambole. Valószínű, 
hogy fiatalkoruk éretlen csinjéről van szó.

' A hatóság megindította a nyomozást.
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Bt. Kepploh JŐBMf operatenr 
Bratrslavában telepedett le. Keppich dr. 
hosszú sebészeti múltra tekint vissza. Számos 
éven át Herczel és Hültl professorqknak 
Volt első assistense, három éven át pedig a 
budapesti 16 helyőrségi kórház sebészeti 
osztályának volt vezetője. Az utolsó években 
Zürichben az ogyetemi sebészeti klinikán 
Clairmont professor és Berlinben Borchardt 
professor mellett dolgozott. Számos tudo
mányos dolgozatával és előadásával nevét 
orvosi körökben közismertté tette. Keppich 
dr. műtétéit a Grand Sanatoriumban végzi, 
rendelője Stefanik ut 37. szám alatt van, 
telefon 16—58.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánitás.

Mindazon ismerősök és jótevőknek, kik 
felejthetetlen jó férjem, illetve édes apánk 
elhunyta alkalmával, fájdalmunkat enyhíteni 
szivesek voltak, ezúton is mondunk hálás 
köszönetét érte.

Léva, 1922. julius hó 14
Özv. Moravek Samuné | 

és gyermekei.

Köszönet nyilvánitás. Gazdái állást keTGS ÍJ6
Hamar Gyula táblabiró ur 50 korona , vallásu, magyar és tót nyelven beszélő, 37 

tanudijat juttatott a lévai kórház szegény éves, nős, családos egyén. Akinek a gazdaság 
betegeinek. Köszönöm a szives jóindulatot a terén, mint gazda 17 éves gyakorlata van. 
betegek nevében. j Kezelt önállóan 600—1200 magyar holdas

M. TARASIA. | erdő szántó birtokot 9 évig. Jelenleg is 3
a kórházi irg. nóv. fónöknóje. ’ évtől állásban van. Cim a kiadóban. 923

Ki anyakönyvi hivatal bejegyzése
1922. évi julius hó 9 -tői — julius hó 16.-ig

Születés.
Filip János Sojak Anna leány Ilona. — Síriipl 

Jaroslav Kube§ Mária fiú Jaroslav. — Kuna Kál
mán Kemény Etel fiú Kálmán — Varga István 
Bacsa Mária fia József. — Németh András Ko
vács Julianna leány halva született — Juhász 
László Danis Erzsébet fiú Gyula

Házasság
Varga József Janovák Mária r. k — Bartoii 

Ferencz Toót Margit ag. ev. — özv. Szojka Ven
del Cserei Francsika r. k.

Halálozás.
Moravik Samu 46 éves Eskór. — Csuvara Rózsi 

3 hónapos Bélhurut — Bori Lajos 7 hetós Gyer
mekaszály — ifj. Pénzes József 8 hónapos Gyer
mekaszály. — Horváth István 46 éves Általános 
gúmőkór.

= APRÓ HIRDETÉSEK, s
T !> e* PCfiTfi Kétszobás lakásomat, AdwJiww v»01 w. kellemes udvarban, 
tornáeczal elcserélném. Cim e lap kiadó
hivatalában. ___
TT! -.VV lakóházat Léván vagy vidéken 
JíXlwö U M megvételre keres ÁCS BÓDOG

KmAw garnitúra csak 2 éven 
wSBpXOgSp használt szalmarázó tőre 
kölö*l járgánnyal, továbbá vetőgép, szecs 

kavágó, szelelőrosta, vasaké, borona, ka
páló, lószerszámok és egyébb gazdaaági 

eszközök elköltözés miatt szabadkézből 
eladó. PASCHKUSZ MÓRNÁL Garam- 

szentgyörgyön, Zupa Tekov 915

•pl M A k Ír A n Vámosladányban szoba Jul3>CL0 HwZ. konyha kamra, bővebbet 
TÓTH SÁNDORNÁL Vámosladányban. 914

Diss óAvsavs fekvő gyümölcs-zöldség ±laC“bwIwIl és cukorkás üzlet átadó, 
esetleg házzal együtt. Cim a kiadóban. 918 

Két gymn. tanuló VÍT 
iskolai évre uriháznál felvétetik teljes ellá
tással. Gzim a kiadóhivatalban.______918

Hársfa virágot bán bármely 
tételben vesz, mintázott ajánlatot kér: 
LÖWY ÁRMIN, Privigye. (Prievidza) 919

131—1. A- 5 3Z°bás beköltözhető lakás-
Sal, eladó. Bővebbet: 

Dr KOLPASZKYNÉNÁL, Léva__________923
TMamAmmaw bútorozott szoba, külön Elegánsan bejárattal kiadó.

Mártonfi utca 24. 926
TT* - és két gép balkaros és cilinder 

eladó. Kálnai utca 22.______ 924
n házzal, hentes üzlet felsze- XXQÁvöIUw reléssel, kertel eladó. 

DŐLNI P1AL vasul: HORNI PIÁL 2up. 
Tekov. 906

Köszönet nyilvánítás.
Az Árvaházat fenntartó .Lévai Nőegylet" 

a következő adományokat vette:
Oroszkai czukorgyár 50 kgr. kristály- 

cznkor, Nyáry Ignáczné úrnő 25 méter lestö 
anyag, N. N. 1 kosár saláta, Kern Oszkár 
ur sajt és gyümölcs, N. N. két kenyér, Féja 
Sári urleány és barátnői gyűjtése 90 kor, 
Gaál Juliska urleány egy puttony saláta, 
Bocsák Mária úrnő 30 liter cseresznye, 
Nagysarói uradalom 105 kgr liszt, Zsovány 
Istvánná úrasszony 10 kor, Weisz Cyula ur 
1 kosár cseresznye, Mercáder Alajosné úr
asszony hordókaposzta, Tóth Antal ur 2 
kosár saláta és 100 kor., N. N. 30 kgr 
cseresznye, 30 év előtti érettséget tettek 50 
kor., Grspka Józsefné úrasszony 5 kgr 
cseresznye, N. N 1 üveg tökkáposzta, Klin- 
csok Ferencz ur mint Strba féle loglalót 
50 kor., Holly Gyula járasbiró ur utján 
Hatscher Károly ur 10 kor., Holly Gyula ur 
Singer és Quitner féle ügyből 20 kor, 
Györgyi Lajos ur szakértői diját 3 > kor., 
Holly Gyula ur utján, Holly Gjula ur Ördögh 
féle ügyből 20 kor , Egy asztaltársaság 250 
korona.

Fogadják a nemesszivü adakozók jóté
konyságukért az árvák nevében hálás kö- 
stönetünket. |

ÁrYar Józsefné,
a 1 e 1 n ö k.

Levice véro3 polgármesterétől.
3818—1922. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Levice r. t. város 

pénzügyi bizottsága f. évi julius hó 11 és 
12 én tartott ülésében 3313—1922 szám alatt 
hozott határozatával Levice r. t város ház
tartási alapjának, valamint nyugdíj, szegény, 
valamint laktanya és tűzoltó alapjainak 1922 
évi költségvetési előirányzatát elfogadta és a 
költségvetési hiány fedezésére 250 u/0 községi 
pótadó kivetését hozta javaslatba.

Ezen költségvetési előirányzat julius hó 
14 tői — 29-ig a városi számvevőség hiva
talos helyiségében (Városház 10. sz. alatt) 
közszemlére van kitéve, ott a hivatalos órák 
alatt megtekinthető és az esetleges nehéz- 
mények ugyanott szóban vagy Írásban be 
tdfaatók.

Lévice, 1922. jutius hó 14-én.
Dr. Zoitík & k. 

polgármester

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:

Benzin.
Gópolaj, Hengerolaj, Gépzsír, Tömitési anyagok, Gépszijak.

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

Gereblyék, Kaszálók, Aratógépek.

Cement.
Kátrány, Carbolin, Kátránypapir.

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

Pontos és gyors kiszolgálás!

i

i

®

KACHELMANN KAROLY ÉS FIA 
== gépgyAra éa vasöntödéje ■■ 

VYHNE, Éupa Tekovská.
~ , -------- ALAPÍTVA: 1819, = :

Speciális gyártmányai :

i

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

Kívánatra költségmentes mérnak-látogatáe. 7
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T’pl'l PTT) PTTI fi varrónő ajánlkozik 
X wlXvXXlUUXU fenyves vidékre. Fizetés 
megállapodás szerint. Cim a kiadóban. 885

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

Borgazdaság ,“""S 'S’X- 
cséplöglögarniturát, úgyszintén azonnali be 
lépésre Stock motoreke kezeléséhez értő 
gépészt keres. 387
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Veszek ezüstöt 
a legmagasabb napi árban

KOHN JENŐ 
ó r A e 

LEVICE, Szepesi utoa 3 sz.
904 - -

’.K eresek ei

fűszer- és csemege szakmában
teljes jártassággal biró

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 RIMAVSKA-SOBOTA Gemerskázupa le A r e 1c.
3c: •inrg n^rrmr-TrrrcBrr-riyrD-n- k rrixrt - rgnra' n rssr

Kiváló minőségű BENZIN
kapható a közeledő cséplési idényhez

=— a legolcsóbb napi áron =====

KLE1N BENÓ UTÓDAI nagykereskedésében
LÉVA, Szepessy utca. Telefon 42 sz.

GÉPSZIJJAK
VAR. RÓSZIJJAK

a legjutányossabban beszerezhetők

RÁCZ HUGÓ
bőrkereskedésében

LEVICE Városi vigadóval szemben.
865

f

KERN TESTVEREK 
fűszer, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében 

Alapittatott 1881. LEVICE - LÉVA. . Telefon szám 14.

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

'Vira.gr—, konyha liter ti— és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak 1 — 
Angol és olasz perje pázsilfűmag, raffiaháncs, rezgálic. szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaadőnyek és az összea madsrn. háztartási cikkek.

CiazdaHagl ott kék: Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtókés, ágfűrész, ojtógummi, permetezőgép alkatrészek, 
szelepgumntik, szénkénegező gépek. — — — — —

Összes kerti-, mezőgazdasági. méhészeti- és tejgazdasági szerszámok.
Építőst 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 gyér! 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. "W#
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VIDOR SÁMUEL 
okleveles mérnök Levice-Léva 
- saját házában - Honvéd utca 
32 szám alatt mérnöki irodáját 
----------megnyitotta.-----------

91S

Aroö 7QÍndplv na8Y°bb mcnnJi< 
vlüg íölllUulj ben eljdó. Bővebbet 
NY1TRAI és TSA könyvkereskedésében

Csépléshez 
szenet és kokszot 
a legolcsóbban lehet beszerezni 

STEFANOVICH-nál 
LEVICE, Mártonffy u. 3 alatt. 
917 

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

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

KAISER GÉZA 
zsák- ás ponyvakölcsönzn intézet 

Léva, Májtonffy utca 4 sz

NÉMETH 
szobafestő és n 
LEVICE (LÉVA)

TESTV. 
lázoló mesterek 

Rákóczy n. 20. sz.

Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

i Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 
legegyszerűbb és 

legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett.

5

Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség szives tudomására hozni, 
hogy Léván, Kálnai utca 3. 
szám alatt

ÜVEGES ÜZLETET 
nyitottam, melyben mindennemű 
üveg, porcellán és lámpaáruk 
a legjutányosabb árak mellett kap
hatók. — Elvállalok mindennémü 
képkeretezést és épület üvegezést, 
a legszolidabb árak és a legpon
tosabb kiszolgálás mellett.

A nHgyérdomü közönség szives párt
fogását kéri
FELDMANN GÉZA

„APOLLO" BENZIN, 
petróleum, gépolajok, tovotte stb. cikkekben 

= gyári lerakat. = 
la. békebeli gyártmányú kévekötél, rézgálic, belföldi 
superfosfát, külföldi thomasalak 18—2O°|o, kénsavas 
ammóniák stb. —■ Kérjen árajánlatot.

Barsvármegyei Gazdasági Egyesület Áruosztálya r. t.
LEVICE, Ladányi u. 4.


