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Egy évre — — 50 K. — t.
Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 13 K — f.

Egyes számok ára 1 korona BARS
közművelődési és tAjh.satdxlivit

HIRDETtlEI
O centiméterenként — fillér 
Nyílttéri közlemények garutond 

Baconként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

Aszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

HETILAP.
A kéziratok ■ kiarkiiitOUghu kD!d«n<f5k.

Kéziratok visieta nsm adataak 
felelős SZERKESZTŐ: Dr. KEBSEK JÁNOS.

Gimnázium vagy polgári.
Tudjuk, hogy Léva város kép

viselőtestülete mily óriási küzdel
met folytat, hogy magyar gimná
ziumát megtarthassa, hogy a szlo
vák mellett legalább párhuzamos 
magyar osztályok legyenek. Iskola
ügyünk már oly régóta vajúdik, 
hogy méltó elkeseredést szül az 
egész garammenti magyarságban, 
mivel sok közben-járásunknak, ter
jedelmes memorandumunknak, ki
lincselésünknek nem lett eddig 
semmi eredménye. Itt-ott jóakaratú 
vállveregetést kaptunk, de máig is 
semmi jel, hogy ez ügyben történt 
volna valami.

Olvastuk a lapokban, hogy az 
ipolysági magyar gimnáziumnak 
Lévára való áthelyezését tervezik, 
azonban ez sem bizonyult valónak, 
de mi nem is akarunk még magyar 
városok rovására iskolát szerezni, 
csak a magunkét szeretnők vissza 
kapni, azt, amelyet őseink nekünk 
és késő utódainak építettek. A ma
gyar kultúra egyik drága kincse 
ennek az ide szorított nemzetnek, 
ha nyelvét, nemzetiségét fennakarja 
tartani, akkor a magyar kultúrát 
ápolnia kell, mert a nélkül nincs 
nemzeti élet, nincs nemzeti intelli
gencia, mely legerősebb támasza 
minden nemzetnek, nemzeti léte 
fenntartásában.

A város képviselőtestülete újból 
magáévá tette az ügyet s legutóbbi 
közgyűlésén részletes vita tárgyává 
tette. Megelégedéssel állapítjuk meg, 
hogy abban az egyben a képvise
lőtestület valamennyi tagja egyet
ért, hogy itt, ebben a városban 
feltétlenül szükség van magyar 
középiskolára. E tekintetben a kép- 
viselőtestület cseh-szlovák tagjai is 
igennel szavaztak már több esetben, 
ami annak bizonyitéka, hogy itt a 
nemzetiségek békén munkálkodhat- . 
nak egymás mellett és mindegyik 
békésen ápolhatja saját kultúráját. 
Azonban a középiskola kérdésébe 
újabb pont került és pedig az, hogy . 
ne gimnázium, hanem polgári fiúis- ; 
kóla állitassék fel, amely jobban 
képez a gyakorlati pályákra. Élte- < 
kiütve attól, hogy ezen tétel fel- ; 
állításához még igen sok szó fér, ; 
mi veszedelmesnek tartjuk, most 
ezen újabb kérdés felvetését és a ; 
magyar iskoláért harcoló tábornak 
két pártra való szakítását.

Nekünk meg volt és van a gim
náziumunk, amely minden szüksé- ; 
gessel fel van szerelve. Ha a ma

M e gj e 1 e n 
vasárnap reggel.

gyar gimnázium megnyitását a 
köztársasági kormány engedélyezi, 
úgy a tanítás akadálytalanul meg
kezdhető, meg a tanárok kinevezése 
sem fog okozni nehézséget. De 
telette szükség van arra, hogy itt 
a garammenti magyarok részére 
magyar gimnázium legyen, mivel 
a magyar intelligencia nem pótolható 
másképen. Ha a gimnáziumokat 
eltörülnök, akkor azt érnök el, hogy 
az értelmiség lassanként eltűnnék, 
a tudomány és művészeti pályák a 
magyarság vezetéséből kisiklanék, 
sőt a magyarság maga is leszo 
rulna a magyar kultúra által bizto
sított helyről és elveszne a mind 
jobban előtérbe nyomuló más nem
zetiségű kultúrával szemben.

Szó sincs róla, szükségünk van 
polgári iskolára is. Ezzel a rövid 
felszólalásunkkal nem is a polgári
iskola ellen akarunk érveket cso- 

I portositani csak azt, hogy nekünk 
elsősorban a meglevőt kötelessé
günk megmenteni s csak azután 
fogni újabb alkotáshoz. S a modern 
gimnázium már számol egyébként 
is a reális élet követelményeivel s 
a gimnázium négy alsóbb osztá
lyának elvégezésére már biztosit a 
növendéknek annyi értelmiséget, 
hogy az iparos pályán is szépen 
boldogulhat. A polgári sem adhat 
többet a jelen szervezetében. Azon
ban ha mi most két pártra szakadva 
egymás ellen fordulunk, ugyan 
mit fog gondolni a közoktatásügyi 
kormány. Nem azt fogja gondolni, 
hogy ezek azt sem tudják, mit 
akarnak ? A város képviselőtestüle
tében csaknem egyformán erős 
ennek a két iskolapártnak a tábora. 
Egy szavazattal döntött a múltkor 
is. Mi sajnálattal állapítjuk meg az 
erők szétforgácsolását, mert ettől 
függ iskolánk.

Tartsuk meg azt, amelyik meg 
van. Ezt legkönnyebb elérni. E 
mellett tegyük meg az előkészüle
teket a másik iskola megszervezé
sére is, mert annyi tanulónk van 
és lesz, hogy mind a két iskola 
teljesen meg fog telni. Láttuk a 
múltban is, hogy a gimnuziumban 
párhuzamos osztályok felállításáról , 
kellett gondoskodni.

A magyarság létének érdekében 
a szlovenszkói magyarságnak egyet- j 
len kérdésben sem szabad meg- j 
oszolni, mert igaz az a latin köz- , 
mondás, hogy inter duos litigautes • 
tertius gaudet ‘

A klrdkUskkit, alDfliatkiiktl i a raklantaldkal 
tIcdóklvatatba kérjük alakítani.

A LAP KIADÓJA; NYITBÁI és TÁBSA.

A világ-esaményekböl.
Katonai zavargások Burgenlandban. 

Kismartonban tegnap megkezdték a kato
naság kicserélését, akiknek kivonulásával a 
rend teljeseu felborult. A bécsujhely-eben- 
furti szakaszokon zsákmányolásaikkal telje
sen lehetetlenné tették a táviró- és telefon
összeköttetést, amelynek helyreállítása hetek 
munkájába fog kerülni. A zűrzavarban kó
borló rablóbandák tartják á lakósságot ret
tegésben.

Dublinből jelentik, hogy a lázadók Li- 
merickben nagyobb ellenállást szerveztek, 
ahol múlt csütörtök óta folyik a harc. Kor
mánycsapatok a város legnagyobb részét 
hatalmukba kerítették. .

Jul. 17 én a népszövetségi tanács ült 
össze Londonban A másfélhétre szervezett 
ülésszakában mindazokat a kérdéseket fogja 
tárgyalni, melyek a legmagasabb nemzetközi 
fórum határozatára várnak. Tárgyalni fogja 
a magyar kisebbségek ügyét is.

Németország a julius 1-étöl 10-éig 
terjedő időben 798 millió papirmárkát fize
tett a békeszerződésben megállapított jóvá
tétel alapján; f. évi április hava óta pedig 
22 5 milliárd papirmárkát.

Németországban a koaliciós pártok tör
vényjavaslatot nyújtottak be a birodalmi 
gyűlésnek, hogy a pénzügyminiszternek 
egyelőre 75 millió márka hitelt adjanak a 
köztársaság védelméről szóló törvény vég
rehajtására.

Németország kifizette a jóvátételi bizott
ságnak a júliusi részletet, 32 millió 107 
ezer 397 aranymárkát.

A hágai konferencia vége. Az adósság
bizottsága ma egyhangúan kimondotta, hogy 
a két másik bizottság döntése után lehetet
len folytatni a tárgyalásokat.

Az Ausztriához csatolt nyugatmagyaror
szági területeknek tartománygyülése meg
alakult Első tárgyként az osztrák és ma
gyar pénznek viszonya fog szerepelni. Te
kintettel az osztrák korona vásárló erejének 
hiányára követelni fogják a magyar pénznek 
ujabbi forgalomba hozatalát.

A lengyel kormányválság. Pilsudski 
államfő, aki az uj kormanyelnök kijelölése 
megilletett volna több kudarc után lemon
dott erről a jogáról, de a törvényhozó tes
tület megbizta a jelöléssel, amire Korfantyt 
jelölte miniszterelnökké. Korfanty a lengye
lek legexpontáltabb vezére és kétségtelen, 
hogy Németország az ő miniszterelnökségét 
leplezetlen súlyos provokálásnak tekintené.

A magyar pénzügyminiszter adójavas
lata szerint 6 szobánál nagyobb lakásra 
fényüzési adót vetnek ki és pedig egy szo
bára a bérösszeg 20 százalékát, minden 
további szobára 10 százalékot úgy, hogy 
egy 15 szobás lakás fényüzési adóban 
ugyanannyit fizet, mint lakbérben. A föld
adó aranyparitása emelését tartalmazó tör-
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vényjavaslat megállapítja, hogy legcélszerűbb 
és legigazságosabb a földadót búzamennyi
ségben megállapítani, mivel a búza értéke 
mindenkor a legközvetlenebbül simul a 
földbirtok jövedelmezőségéhez A kereseti 
adó szigorúan progresszív lesz. Budapesten 
a házadó 28 százalék lesz

Párisi jelentések szerint a nagykövetek 
konferenciája Montenegró határainak kérdé
sében úgy határozott, hogy Montenegró 
nem maradhat önálló állam, hanem végle
gesen bekebeleztetik a jugoszláv királyságba.

Juiius 18-án Rathenau gyilkosait Saal- ; 
cek várában kinyomozták. Mielőtt le lehetett 
volna őket tartóztatni, agyonlőtték magukat. 1

A német birodalmi tanács 303 szava 1 
zattal 102 ellenében elfogadta a köztársaság 
védelméről szóló törvényjavaslatot

Az uj német birodalmi elnök-választást 
csak deczemberben vagy januárban fogják i 
megtartani.

A hágai konferercia három albizottsága . 
összeült, hogy megvizsgálja a helyzetet, ; 
mely Litvinovnak a konferencia elnökéhez ' 
intézett irata által állott elő. ügy határoz- j 
tak, hogy s két albizottság szakítsa meg 
munkáit, mig a magántulajdon-albizottság ; 
még egyszer üljön össze az oroszokkal és 
kísérelje meg, hogv a további tárgyalásokra 
alapot találjon.

A jóvátételi kérdés körül súlyos vihar
felhők tornyosulnak. Az ellentétek ma ismét ! 
világosan láthatók s a nagy angol organu- | 
mok is konstatálják, hogy Anglia és Franci- ; 
ország álláspontja között óriási ür tátong. ' 
A moratóriumot támogató angol hivatalos j 
álláspont és a franciák vonakodása közötti , 
ellentét még nem is a legfőbb jelenség, 
mert a jelenlegi helyzet sokkal komolyabb 
mint a közvélemény hiszi. A franciák igyek- 
keznek kitolni a jóvátételi kérdés döntő 
lépését ma, amikor minden pillanatnyi ké- , 
sedelem végzetes lehet. Az angolok elisme- : 
rik Németország helyzetét és nem futnak 
álmok után.

A garancia bizottság — a Times sze
rint — javaslatot tesz a német pénzügyi 
törvények és az adó behajtásának ellenőr
zésére nézve. Kivánatosnak tartja, hogy a 
német birodalom költségvetése a birodalmi 
gyűléshez való beterjesztés időpontjában a 
bizottságnak is bemutattassék. Azt követeli 
továbbá, hogy törvény utján kell kötelezni 
az exportőröket arra, hogy az áruk eladá
sából kapott idegen devizákat Németországba 
juttassák és ennek a törvénynek a végre
hajtását is a bizottság ellenőrizné.

A garancia-bizottságnak ez a javaslata 
a német pénzügyeket teljesen a bizottság 
tönhatósága alá kivánja vonni s mely a 
hitelezőt pénzügyi gondokká akarja fölavalni.

A Frankfurter Zeitung vezércikkében 
arról ir, hogy a birodalmi gyűlésen izgal
mas sakkparti folyik. A koalíció két frakci
ója csatázik egymással. Az egyik oldalon a 
demokraták és a centrum, a másik részen a 
szociáldemokraták helyezték el állásaikat. A 
szociáldemokraták invitálják a független 
szociálistákat a saktáblán, a demokraták és 
a centrum a néppártot szeretnék belevonni 
a mérkőzésbe. Nagy kérdés, hogy a parti 
végén ki kapja a mattot ? Talán Wirth, a 
birodalmi kancellár, aki csak figura a sakk 
táblán ? Talán a birodalmi gyűlés ? Talán a 
demokrácia ? Ezeket a kérdéseket veti föl a 
lap és szomorú, vigasztalan játéknak minő
siti az eseményeket.

A Népszövetségi Tanács mostani lon
doni ülése főként azért érdekel bennünket 
oly közelről, mert a tárgysorozatnak mindjárt 

a második pontja a magyar nemzeti kisebb
ségekről szól. A mi ügyünket Brazília lon
doni követe Domicio da Gama fogja előadni. 
A tanács elnöke Balfour lord.

A Népszövetségi Tanács tárgyalni fogja 
a cseh-szlovák kölcsön kérdését is amelyet 
a cseh szlovák kormány rövid idővel ezelőtt 
Londonban, Amsterdamban és Newyorkban 
nyilvános aláírás utján vett föl.

A Figaro cikket ir, hogy Franciaország 
lakossága a múlt esztendőben 200,000-rel 
csökkent és ezzel szemben Németország 
lakossága a múlt évben 750,000 rel szapo
rodott. A két nemzet lakosságának szám
aránya tehát a múlt évben körülbelül egy 
millióval változott meg Franciaország kárára. 
A lap megállapítja, hogy két év kell hozzá 
és egy franciával két német fog szemben
állói.

A nemzetközi rózsakiállitás.
7.-8.—9.-én volt Hamburgban, a 

Zoologischer Garten kiállítási termeiben az 
„Internat-Rosenschau" megtartva.

Már a háború előtt készültek rá a né
met kertészek, — de csak most valósulha
tott meg.

Az első terem előcsarnokába belépve 
kezdődik az álom világ: — a felkelő nap 
és sugarai égő vörös rózsákból egy ötletes 
megvilágítással hatásosan emelkedik ki a 
mintegy 60 m. távlatból. Talán symbolum is 
akar lenni, egy uj világ, egy jobb jövő re
ménye, — mely jönni fog, mert jönnie kell.

Egész terem egy modern kertté van 
alakítva Simára nyeselt sövények, nyugodt 
gyep felületek, — a szőnyeg és virágágyak 
mind vágott rózsákból egy nem látható 
rácsozattal vannak vízbe süllyesztve. Mint
egy 800 qm. terület van igy rózsákkal sű
rűén beállítva. Egy-egy szökőkút harmatozza 
be a rózsaszirmokat, — hogy annál üdébben 
árasszák szét illatukat. A színárnyalatok 
összeállítása, a tömeg, s az egész technikai 
kivitel, — nem csak a szakembert aki ismeri 

I a kivitel nehézségeit, de a laikust is csodá- 
1 latiul tölti el. Hogy hány százezer rózsa 

illata tölti be e terem levegőjét — nem 
tudjuk. — Egy álom-ország, de amelynek a 
legszebb része ezután jön.

Lombsátorok között vezet át utunk a 
következő terembe, hol 28 kert van beren
dezve a leghíresebb rózsatenyésztöktől. Ha 

' sábokat lehetne erről Írni. — Mindenki el
hozta a legszebbjét, — a legjobbját Neubert 
pár ezer gyöngyvirággal és nagy tömeg 
orgonával, Kordes Teschendorf, Krause, 
Semmelhoch és sok mások, rózsa — új
donságokkal lepték meg a közönséget. Mind
egyik kert egy gondolat kifejezője is volt 
egyúttal. Egy impozánsan elhelyezett szobor, 
egy ízléses pergola, egy fehér kerti pad 
motivizálta a célt.

Fölösleges sallangokat, kezdetleges naiv- 
ságokat, Ízléstelen túlhalmozásokat sehol 
sem láttunk. Kiforrott, tiszta, modern kert
művészet és kertarchitektura uralta az egész 
kiállítást.

Külföldiek is nagy számban vettek 
részt mint szemlélők. A délutánokra nagy
szerű programmokat állított össze a rende
zőség a külföldi szakemberek részére. Az 
első nap Németország egyik legnagyobb 
kertészetét E. Neubert üzemét Wandsbeken 
láttuk meg, innen tovább autón a hatalmas 
méretű gyöngyvirág és orgona földekre és 
Riechess H. modern üzeméhez.

A kb. 26 tagból álló társaság e délután 
Neubert vendégei voltak. Páratlan figyelem-

ben és előzékenységben részesültünk. A 
következő napokon Ohlsdorf, Blankense, a 
hires holsteini rózsafaiskolák jöttek megte
kintésre. Közkívánatra még a mai nappal 
meghosszabbították a kiállítást.

Aki részt vett rajta, nem felejti el soha, 
és mi külföldiek a legnagyobb elismeréssel 
adózunk a német kertészek és a kertarchi- 
teknek.

Az összetartás, az együttműködés, a 
szorgalom és a szeretet volt az, ami ily ha
talmas szépet tudott nyújtani. A természet 
utján már kezdődnek a lépések a nemzetek 
között megindulni, s egyszer talán felkél a 
nap, amikor nem fegyvercsörgést kell a 
távolban sejtenünk nemzet és nemzet között, 
— de a természet utján föleszmélnék jobbik 
Én-jükre, ledőlnek az emberek alkotta bilin
csek, határok és az uj Ember útja napsu
garas és rózsaillatos lesz.

Hamburg 1922. július 11. Lizély Lenke.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete folyó hó 15 -én dr. Zost'ák 
András elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen napirend előtt Boross Gyula 
képviselő testületi tag meginterpellálta a 
polgármestert, hogy a városi hatóságnak van 
e tudomása arról, hogy a gimnázium falába 
épített emléktáblákat a gimnázium igazga
tója részben kidobatta, részben bemázoltatta 
s ez által a falat megrongálta. Szeness 
Ignácz indítványára képviselő testület elhatá
rozta, hogy a gimnázium igazgatója ellen 
idegen ingó vagyon rongálása miatt büntető 
feljelentés tétessék. Breuer Géza bizottsági 
tag lakás Ínség miatt intézett kérdést s pol
gármesterhez, mire a közgyűlés utasította 
az építési bizottságot, hogy egy tervezetet 
dolgozzon ki, amely szerint a lakás Ínség 
megszüntethető lesz. Geltler Fülöp pedig 
bejelentette, hogy egyes mészárosok és hen
tesek a vágó hídon kivül vágnak, aminek 
meggátlása céljából a képviselő testület a 
rendőrhatóság fokozottabb ellenőrzésre utasi- 
totta. Majd a polgármester bejelentette, hogy 
Peternák János ideiglenes városi számvevő 
állásából eltávozott s helyette ideiglenesen 
Verő Ernő számtisztet alkalmazta, amit a 
közgyűlés helyeslőleg tudomásul vett. Napi
rend első tárgyát a középiskola ügye képez
te, melyen az iskolai bizottság javaslatára 
nézve akként határozott a képviselő testület, 
hogy a kormánytól kérelmezni fogja, egy 
állami polgári, kereskedelmi, ipáii és föld■ 
míves iskola felállítását s e célból egy küldött
ség fog Prágába meneszteni a kormányhoz, 
mely a város kérelmét Írásban fogja átnyúj
tani, e bizottság tagjaivá Szeness Ignácz, dr.

; Karácsonyi Elemér, Bartys Vladimír és Jahel- 
ka Oszkár választattak meg. Ezután tárgyalni 
kellett volna a városi villamos telepen megej
tett vizsgálat eredményét, azonban miután 
a vizsgálat befejezve nincsen a napirendről 
levétetett. Végül Denk és Weigl bérlőknek 
a közgyűlés megengedte, hogy a városi 
szállodában kisebb alakitásokat végeztethes
senek. Ezzel a közgyűlés véget ért.

— Kinevezés. Mint értesülünk, dr. 
Varga Kálmán városunk szülötte, a ki hosz- 
szu éveken át a Kassai Gazdasági Akadé
mia tanára volt, a magyar kir. kormány 
a Debreczeni Gazdasági Akadémia igazga
tójává és címzetes miniszteri tanácsosává ne
vezte ki Kedves földink eme kitüntetése 
városunkban általános örömet keltett.

— Iparművészeti és selyem ba- 
í tlkolárd tanfolyam Léván. Szalay Pál 
, festőművész városunk szülötte, sikerekben 
| gazdag külföldi tartózkodása után hozzánk 

visszatért és most itt egy iparművészeti 
tanfolyamot nyit. A tehetséges művész ilyen 
tanfolyamokat más nagyobb városokban is 
kiváló eredménnyel tartott. Tanulmányi idő: 
három hét, naponkét két óra. Tananyag: 1. 
Művészi könyvkötés. 2. Selyem és bőr bati- 
kolasi eljárások. (Jávái batik s orong, per



982, julius 23 Ü A R 8 8

metsző és mozaik eljárás), 3. Művészi do
bozok, könyvdiszek, exlibrisch, papirfesté- 
sek és különböző iparművészeti munkák 
előállítása. Tanfolyamra jelentkezni lehet 
minden résztudás és nagyobb művészi haj
lam nélkül. A tanítás direkt módszer szerint 
tökéletesen eredményes. Tandíj 50 korona. 
Jelentkezni lehet egész nap a művész laká
sán Báti u. 28. Ahol az érdeklődök a rész
letekben felvilágosítást kaphatnak. Felhívjuk 
a művészetek iránt érdeklődők figyelmét, 
ezen igazán nagyjelentőségű és művészi 
tanfolyamra és a tehetséges művész párto
lására.

— A bars- és esztergommegyei 
áll. Magyar tanítóegyesület elemi iskolai 
rajz- és női kézimunka, továbbá papír, fa és 
agyagmunka kiállítást rendezett. Ezen kiállí
tás f. hó 23 án, vasárnap d. u. 2 — 5 óráig 
a Zárda elemi iskola rajztermében a szállí
tási költségek némi fedezését szolgáló önkén
tes belépési dij mellett megtekinthető.

— Népgvűléaek. A szlovenszkói és 
ruszinszkói szövetkezett ellenzéki pártok. 
Most a nyári szünidőben, még idejekorán a 
tanév megkezdése előtt tömeges uépgyülése- 
két akarnak tartani a magyarságnak minden 
nagyobb központjában, kizárólag az iskola
kérdés programmjával. A gyűlések célja 
egyrészt mégegyszer megkísérelni a sérel
mek orvoslását a kormánynál, másrészt föl 
Tázni népünket és megértetni vele, hogy 
ezen kérdésén dől el a nemzet jövője Vé- 
gül a nemzeti közvéleménynek egyértelmű 
megnyilatkozása alapján megszerezni a föl
hatalmazást arra, hogy kulturális sérelme
inket — ha most is süket fülükre találunk — 
a külföld itélöszéke elé vihessük, E hó 
23 áu Kassán tartják meg a gyűlésüket. E 
két városon kívül felhívásokat intéztek Po
zsonyba, Ungvárra, Komáromba, Lévára, 
Losoncra, Rimaszombatba és Érsekújvárra, 
hogy tartsanak ilyen gyűléseket. Minden 
helyre külön azt a kérést is intéztek, hogy 
az összes magyar pártoknak tehát a szoc. 
dem és a kommunista pártoknak bevonása 
val is iparkodjanak a gyűlést megtartani, 
Úgy, hogy a gyűlésen meghozott határozato
kat az egész magyar nép állásfoglalását tar
talmazzák.

— Vakok hangversenye. Julius 
25 én este 8 órakor a Városi Színházban 
három ifjú vak zeneművész ad hangversenyt. 
Ép a ma egy hete a pozsonyi lapokban olvas
tuk eddig elért szép sikereikről kedves 
referádákkal A három művész: Fauszek 
Gizi, ki hár án játszik és énekel, Sperl Jó
zsef hegedű- és Kohlt Sándor zongoramű
vészek. Ha nem is a legjobb ajánló levél, 
a főváros elismerő kritikájával jönnének, 
akkor is a legjobb reményekkel néznek 
hangversenyük elé, mert műsoruk szép és 
változatos A régi és modern klasszikus ze
neszerzők legszebb müveit fogják előadni, 
amelyen ott szerepelnek Bach, Handl, Go
unod, Beethoven, Hubay, Kiss-Tarnai stb. 
szerzeményei.

— Vízumok és vlzumdijak a ma
gyar követségen. A prágai magyar ki
rályi követség az előállott óriási munkator
lódás miatt a felek érdekében a következő 
szabályokat léptette életbe : Minden útleve
let láttamozás végett pénzeslevélben kell 
beküldeni és a láttamozásért járó összeget 
csatolni kell . . . Mellékeim kell azonkívül 
egy teljesen címzett és felülbélyegzett válasz
borítékot is Postautalványok teljesen mellő
zendők. Szükséges az intézkedés azért, 
mert a felek sokszor útlevelüknek ajánlott 
levélben való beküldése alkalmával jelzik a 
pénz csatolását, de a pénz valójában nem 
érkezik meg és tekintettel arra, hogy a 
posta az ajánlott levelekben feladott pénz
küldeményekért felelősséget nem vállal, a 
pénz nem is reklamálható. Sokszor előfordul, 
hogy a felek beadványukban jelzik a pénz 
egyidejű beküldését, de a pénz valójában 
csak napok múlva érkesik meg. Az utalvá
nyok kezelése és a beadványhoz való csa
tolása annyira hátráltalja a munkát, hogy a 
késedelmes elintézéa részben ezekre az 
okokra vezethető vissza, főleg pedig arra, 
hogy egyes kérvényezők egyáltalán nem kül
denek pénzt abban a feltevésben, hogy út
leveleiket utánvéttel is megkapják. A cseh

szlovák útlevelek láttamozási dija (vizum- 
dija) a következő : Egyszeri utazás 60 Ke, 
többszöri utazásra egy évig terjedő érvé
nyességgel, mindenkor azonban csakis az 
útlevél érvényességéig 120 Ke. A tényleges 
és nyugdíjas állami alkalmazottak, azok 

I feleségei és velők egy háztartásban élő ön- 
I álló keresettel nem biró családtagok, ha ezt 
. a jellegüket okmánnyá! igazolják, továbbá 
' munkások, cselédek és szegénységüket ha- 
í tóságilag bizonyító egyének útlevele illeték

mentes. Az uj magyar útlevelek kiállításának, 
illetve meghosszabbításának a dijszabásai a 
következők: Munkások, cselédek stb. vagy 
magyar államhivatanokok, nyugdíjasok ré
szére, ha önálló keresetük nincs 12 Ke. 
Minden más az előbb említett osztályba 
nem tartozó egyén részére 105 Ke. A kö
vetség megjegyzi még, hogy a pénz beérke
zése előtt útleveleket nem láttaraoz és nem 
állít ki; utáuvéttel pedig semmi körűimé- ' 
nyék között illetményeket nem vesz át

— Kokkautak I A speciális ügyek 
minisztériumának 1923. április 24-iki 11793 
B 22. számú rendeleto értelmében a helybeli 
kerületi hadigondozó hivatal elvállalja há
ború utánni sérültek mindennemű gondozá
sát. Háború után sérültek jelentkezzenek 
az illetékés jegyzői hivatalnál. A bajkai 
rokkant intézet 1922 julius 13 iki, 370 sz. 
hirdetménye szerint nevezett intézetben . 
fölvételt nyernek mint iparosok, 1 borbély, 
1 szabó, 1 kertész, 1 asztalos, 1 ács és 1 
kőmives, akiknek rokkantságuk könnyebb , 
fokú keli, hogy legyen. Közelebbi felvilago-

I sitással szolgál a helybeli kerületi hivatal, ( 
I Köztársaság tér 22. sz. I. emelet, minden i 
, hétfőn, szerdán és szombaton délelőtt ! 
; 9—12-ig, ahol érdeklődők mielőbb jelent- 
, kezzenek. Egyúttal jelentkezzenek azon rok- . 
i kantak, akik teljesen munkaképtelenek, 
! ellátlanok és akiknek nincsen saját otthonuk.

— A lévai osizmadla lpartáraulat , 
; választmánya a napokban tartott összejöve- 
I telén elhatározta, hogy augusztus hó 19.-én 
i tartja meg szokásos nyári mulatságát, amely 

úgy szórakozás, mint jó kedv tekintetében 
l felül fogja múlni az eddigieket.

— Hajójárat. A csehszlovák áll. vasú
• tak értesülése szerint vegyes helyi személy- ; 
; hajó forgalom nyílt meg Dévény—Bratisiava '■ 
I —Komárom s Párkány között. Ezen ezide 
i ig Komarno—Ebed vonalrészre korlátozott , 
' forgalom, mind a két irányban 1922. évi ' 
I julius hó 20 án az egész vonalon megnyílt. 1 

lka és Parkáú állomásokon nem köt ki. Me-
; netrendok, valamint személy- és podgyász- 
i viteldijtáblázatok, úgyszintén minden más, 
’ erre vonatkozó felvilágosítást, az illető állo

másokon, a hajóparancsnokságnál ős az
i igazgatóságnál kaphatók.

— Behívások as 1922. évi fegyver- i 
' gyakorlatokra. A prágai lapok írják : A 
1 honvédelemi minisztérium rendelete szerint 
I az idei őszi hadgyakorlatokra a következő 
I kategóriákat hívják be 1. Valamennyi álló- ; 
I mányi csoport 1892 vagy ennél fiatalabb j 
I korosztályú tisztjeit, akik az 1912. évi véda- j 
í rötörvény értelmében az 1915, 1917, és ; 
; 1919. években önként jelentkeztek katonai | 
| szolgálatra 2. A 1920—1915 ös (1893. szüle- ;

tési évű), 1920—1917 es (1895, születési ; 
I évű) és 1920-1919 es (1899. születési évű) I 
I óvfolyambeli azon tiszteket, kik az 1921. | 
i évi októberi mozgósítás alkalmával tényleges j 
' szolgálatot nem teljesítettek. 3. A legénység

köréből az 1920—1916 os (1894 születési 
! évű), 1920—1918 (1895. születési évű) évfo- 
; lyamok tagjait, továbbá az 1892 es évfolyam 
í valamenyi tagja, az ezen évfolyamnál fiatalab- 
; bak, valamint azok, kik az 1912-es véJerö 
i törvény értelmében 1916- és 1918. években 
1 önként jelentkeztek katonai szolgálatra és 
I az 1921-es októberi mozgósítás alkalmával 

tényleges katonai szolgálatot nem teljesi- 
' tottok

— A tanítói tanfolyammal kap
■ csolatban megemlítjük, hogy az előadott 
I irodalom-történet schapirographon megsok 
i szorositották. A 120 oldalas jegyzet Nyilrai 
' és Társa utján 15 koronáért megrendelhető.

— A vízum dija. A budapesti cseh
szlovák követség a vizumdijat az eddigi 900 
magyar koronáról 1500 koronára emelte fel.

— Hetenklnt két napon lesz csak 
személyi motozás a határokon. (CSI) 
A pénzügyminisztériumnak Sslovenszkó telj- 
hatamu minisztériumával egyetértésben adott 
felhatalmazása alapján a pozsonyi vezér
pénz ügyigazgatóság a határon áthaladó sze
méi) :knél a kötelező személy- és valuta
motozást heti tetszésszerinti, előre meg nem 
állapított két napra korlátozta. A többi napo
kon az említett vizsgálat csak olyan esetekre 
szorítkozik, melyekben komoly individuális 
gyanú merül fel, hogy áruk meg nem enge
dett be- vagy kiviteléről, esetleg valuták meg 
nem engedett kiviteléről van szó.

— Kevesebbet mulassunk. A sok 
bált, majálist, heje-huját, táncot, melytől 
hangos az egész ország, megsokalta a 
minisztérium is és szigorú intelmet adott 
ki, hogy kevesebbet mulassunk. Mivel azonban 
nem igen bizik a miniszteriális kukliprédiká- 
ciója eredményében, utasította a rendőrható
ságokat, hogy táncmulatságra engedélyt kizá
rólag egyesületeknek és testületeknek adjon, 
magánosoknak, üzletembereknek azonban, 
akik haszonszerzésből forszírozzák a tánc
mulatságot, — semmi körülmények közt se 
engedje meg a múl dságrendezést

— A orosz éhínség. Nansen főmeg- 
bizottnak a nemzetközi orosz segitőbizott- 
sághoz beterjesztett jelentése szerint a Krim 
félszigeten 370 000 éhező van, akik közül 
100 000 gyermeket és 60 000 felnötet a 
segitöbizottságok élelmeznek. A halálozás 
egyes területeken elérte az 50 százalékot. 
Számos falu lakossága egészen kihalt.

— A ném»t jóvátételt szénszállít
mányok. Németország a jóvátétel számlá
jára junius 20—30 ig Franciaországnak és 
Luxemburgnak 143.500 tonna szenet, 180.400 
tonna kokszot ős 6200 tonna brikettet szál
lított A júniusi összes szállítmány 385.000 
tonna szén, 561900 tonna koksz, 22 400 
tonna brikett

— A német ezüst kivitele Ameri
kába. Az 1921. évi és az 1922 első negyed
évi ezüstkivitel 9 millió unciát tesz ki 6 
millió dollár értőkben. Ez az ezüstmennyiség 
a birodalmi bank készletéből való.

Dr. Keppich József operateur 
Bratislavában telepedett le. Keppich dr. 
hosszú sebészeti múltra tekint vissza. Számos 
éven át Herczel és Hültl protessoroknak 
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 profossor és Berlinben a III. sz. 
egyetemi sebészeti klinikán Borchardt pro- 
fessor mellett dolgozott. Számos tudományos 
dolgozatával ős előadásával nevét orvosi 
körökben közismertté telte. Keppich dr, mű
tétéit a Grand Sanatoriumban végzi, rende
lője Stefanik ut. 37 szám alatt van, telefon 
16-58. ______________________

Kontorovics Mihály utazásából 
visszatérve rendelését újból megkezdette. 
Fogmüterem Léva Kazinczy—Struva u. 3.

Tanuló NYITKAI és TÁRSA 
könyvkereskedésében felvétetik.

Hivatalos közlemények.
ad 3247—922. szám.

Hirdetmény.
Felhívom mindazon villamos áramot 

fogyasztókat, kik áram többlet fogyasztás 
címén u. n. büntetést fizettek és eddig még 
kihallgatva nem lettek, akár beidéztettek, 
akár nem, kihallgatásuk, illetve a fizetett 
összeg megállapitasa végett f. hó 24—27 ig 
mindenkor d u. 3—5-ig á városi javadalmi 
hivatalban (emelet 4. szám) esetleg vonat
kozó nyugtával jelentkezzenek.

Levice, 1922. évi julius hó 20.
Koralsnky 

főjegyző.
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Jótékonyság.
Adler Jakab úr 50 koronát adományo

zott a tüdőbeteg gondozó intézetnek. Fogadja 
a jólelkü adakozó intézetünk hálás köszö
netét.

Dr. Frommer Ignácz.

Az anyakönyvi hivatal hejegyzése
1922. évi julius hó 16 -tói — julius hó 28.-ig.

Születés.
Schvarcz Ignácz Lichtner Erzsébet fiú József. ■

— Újlaki József Giiáuyi Erzsébet leány Erzsébet.
— Sólya János Valachi Mária leány Ilona. — > 
Csizinski Antal Boros Margit leány Vlaszta. - I 
Mészáros Gyula Ambróz Mária fiú Béla György.
— Koskuba Károly Kmorous Mária fiú Károly. — ’. 
Bulasova Matróna leány Gizella. — ifj. Teszik |

Íózsef Harangozó Mária fiú József. — Kuszi ■ 
lárton Gyurgyanovics Rózi leány (ikrek) Margit, ’ 

Erzsébet. — Báli András Chlebo Mária leány 
Anna.

Halálozás.
Özv. Miinka Mihályné Ciglan Ágnes 62 éves 

aggaszáiy.

= APRÓ HIRDETÉSEK. a i 
üzlethelyiség és kert 

1922. julius 30 án nyilt árverésen eladó. 
HOMOLA ISTVÁN ÖRÖKÖSEI Garamszent- 
györgy. __  929

J A Damjanich utcaUOtZ el^CLO, 14 -16 számú. 941

Egy bútorozott ugyanott jó 
házikoszt kapható Zách utca 5. 940

Vöeralr ócska rongyot, akármilyen V vSáiCJX, vegyes, 15 fillér kg.-ja
HERCZOG LIPÓT. 939

Pallas Lexikon.
Herczeg, Mikszáth, báró Eötvös Károly, 

Gárdonyi komplett müveit megvé
telre keresünk NYITRAI 

és TÁRSA LEVIC E-L ÉVA

■Pöilj-ll+Trü .farkas" nőstény, fX ai kutya. hó 24.-én délután 15 
órakor a helybeni pályaudvaron nyilvános 
eladás alá kerül Megtekinthető Posta utca 
6 szám alatt. 931
1O VfC száraz takarmány a
l&.wvV garamszöllősi malom
mellett levő földön eladó Bővebbet. — 
SEMELROCK Garamszeutkcrcszt. 981

Csipeszek figyelmébe!
Kaptafák minden számban és formában a 
legjutányosabb áron kaphatók B A T’ A 
cipőüzletében Léván. 935

2 szobás lakásomat rélném.
Cim e lap kiadóhivatalában

MA moziba megyünk!
Előadások este 6 és 8 órakor.

Értesítés.
A mai mptól kezdve ELISCHER JÓZSEF képesített kőműves 

mesterrel társultam, ki nagyobb cégeknél mint munkavezető alkalmazva 
volt, s aki az építkezés terén teljesen jártas; ezúton értesítjük a nagy
érdemű közönséget, hogy lakóházak és gazdasági épületek 
tervezését, építését, átalakítását, javítását stb. úgy helyben, mint 
vidéken, a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben, a legjutányosabb 
árak mellett vállaljuk.

Tisztelettel
SLEHÉB és ELISCHER 

képesített kőműves mesterek, építési vállalkozók 
943 LEViCE— LÉYA, Zugó utca 25. Ladányi utca 18.

Gazdasszonynak magányos 
úrhoz: MÉSZÁROS ILONA Baracska Cse
resznyés puszta. (Barsmegye). 933

Ház, cipész műszerek, 
tűző gép, cilinder és balkaros valamint bú
torok eladók Léván Kálnai u. 22 949

Két úri leány ellátásra felvé 
tetik. Cim a kiadóba. 903

Jómódú vendéglős
likus 20 35 éves barna leány komoly isme
retségét keresi házasság céljából. Kaland 
kizárva Ajánlatok ÁCS BÓDOGHOZ, Levice 
intézendők.

Harmonium, térdregiszterrel
eladó. Cim a kiadóban. 936 BENZIN
P-— --A-..- berendezett kétágyas
“Oiz ööSJ/vl* szoba azonnal kiadó 
Cim a kiadóhivatalban. 987

Valódi selmeczi födéllel kö
zép nagyságban 4'80 fillérért vásárolhat, 
csakis DOBROVITZKI JÁNOS dohányáru
déban ahol az összes dohányzó kellékek 
a legszolidabb árban szerezhetők be Leiice 
Bástya u. 2 945

mii A felvétetik KOHN JENŐ éksze , 
X wUUlQ résznél Levice. 944

ENGEL JÓZSEF és FIA 
nagykereskedésében,

a legolcsóbb árban kapható!

TT—Il.a —__ az iskolai évre ellátásraWlllvdrlly felvétetik. Bem utca 9. 948

T/TaA fiTTI szilárd vizvezetékekkel fel- 
XYXUÜwXíl séerelt ház külön lakással 
eladó Ozmán tér 3 sz. alatt MONACONÁL

946

HPomilA f'ul (esetleg leány) azonnal 
XaUlUQ felvétetik SCHÜCK GYULA 

divatáru-háza Léva. 950

Gazdai állást keres U6 
vallásu, magyar és tót nyelven beszélő, 37 
éves, nős, családos egyén. Akinek a gazdaság 
terén, mint gazda 17 éves gyakorlata van. 
Kezelt önállóan 600—1200 magyar holdas 
erdő szántó birtokot 9 évig. Jelenleg is 3 
évtől állásban van. Cim a kiadóban. 928

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

Üzleti jelentés
KUGLERTÖL, Báti utcza 8.

ÉKKBZETT :

Kávé a legjobb minőségben és legolcsóbb árban.
Cac *.° — 1 kg"os email dobozokban K 44.— 

Likőr különlegességek palackonként már K 1340-es árban. 
Friss teavaj. Disznózsír a legolcsóbb napi árban.

Csők oukorka — 1 kg-os dobozban K 32 —
Rizskása 4 60, 4 80 és 5 K árban. — édes nemes paprika. 

Benzin, Gépolaj, Kévekötő spárga, Tovottazsir, Kocsikenőos.
— — -A- s "v él n. y v ize _  _

Savanyuviz 1 üveg 13 deci 90 fii,, viszonteladóknak 85 fii.

Tisztelettel EUGLEB, MANÓ.
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fHTPTl garnitúra csak 2 éven jJtíp hasznait szalmarázó tőre 
kölövel járgánnyal, továbbá vetögép, szecs

kavágó, szelelőrosta, vaseke, borona, ka
páló, lószerszámok és egyébb gazdasági 
eszközök elköltözés miatt szabadkézből 

eladó. PASCHKUSZ MOHNÁL Garam 
_____ szentgyörgyön, Zupa Tekov 915

17] a A % A n Vámosladányban szoba fliu'U.w Alwá. konyha kamra, bővebbet 
TÓTH SÁNDORNÁL Vámosladányban. 914

Eladó,
Velká Kalnica községben 

2 nagy szobából és 2 nagy 
konyhából s 2 kamrából 
álló igen jó karban levő 
lakóház, kis kerttel 
együtt eladó.

Feltételek a velká kalnicai kör
jegyzői irodában megtudhatók.

 932

8°|o-os vámőrlés!
Értesítjük a t. közönséget, hogy 

malmunkat újonnan átalakítottuk 
s a vámőrlést az alanti összeállí
tásban végezzük :

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.
Gépolaj, Hengerolaj, Gépzsír, Tömitési anyagok, Gépszijak.

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

Gereblyék, Kaszálók, Áratógépek.

Cement.
Kátrány, Carbolin, Kátránypapir.

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

Pontos és gyors kiszolgálás !

100 kg. búzából adunk:
20 kg. nullás lisztet
20 , főző „
30 „ kenyér „
20 „ korpát

2 , a poriás
8 B a vám

100 kg. rozsból adunk
69 kg. kenyér lisztet
20 , korpát

3 „ a poriás
8 „ a vám

Igyekszünk mint eddig is a közön
séget a legjobban kiszolgálni és őrlemé
nyeink minőségére ezután is még nagyobb 
gondot fogunk fordítani, hogy a mai köve
telményeknek megfeleljünk. — Oly raktár
ral rendelkezünk, hogy mindenkor bár 
milyen mennyiséget azonnal cserélhetünk 

JÚLIA GŐZMALOM
Levice—JLéva.

 930

Vásári szabók figyelmébe!
Van szerencséin éite- 

siteni, hogy vásári 
mm kabátokra « 
SZŐRME GALLÉROKKAL 

és bélésekkel 
nagyban berendezkedtem. 

Kész gallérokat árusítom Ke. 22-
Maradtam tisztelettel:

SEIF SAMU 
eiűoainester LÉVA, Báti utcza 20.

GEPSZIJJAK
VAREÓSZIJJAK

a legjutányossabban beszerezhetők

RÁCZ HUGÓ
bőrkereskedésében

LEVICE Városi vigadóval szemben.
865

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatára- és vasnagykereskedésében

Alapittatott 1881, LEVICE-LÉVA. . Telefon arám 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak prágai sonka, teavaj — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, heringek. — Déligyümölcsők, 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 és az össze3 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.
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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 eladni, —

a Kereszthegy alatti szántóföldnek 
circa 5300 0° kiterjedésű ’/s részét, a 
kereszthegyi szőlőnek circa 1860 □ 
terjedelmű % részét, a váralatti résznek 
circa 1800 □' kiterjedésű s/s részét 
haszonbérbe adni szándékoznak a 
tulajdonosok.

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

Butortárgyak is kerülnek eladásra. *) — 
Venni szándékozók — nálam a napokban 
jelentkezve a bútortárgyakat megtekinthetik

Léván, 1922. julius 14
Csekey Vilmos.

») Díván, asztal, szekrény, jégszekrény, 
mángorló stb.)

Ingatlan forgalmi és közvetítő iroda.
Levice (Léva) Kákái ut 8. szám.

Elvállalja mindennemű ingók és ingatlanok vételét eladását, átvesz 
és továbbit bármilyen megbízást gyorsan, pontosan a legelőnyösebb 

feltételek
ri.j< Több kisebb és nagyobb 
ClaUv. ház Léván.

Bérbe adó és eladó.
Több kisebb és nagyobb bírtok, Bars, 

Hont és Nyitra megyében.

Kerestetnek
vagy anélkül.

Flarln Vasúti vendéglő házzal, 
tloQO. kitűnő forgalommal, el

költözés miatt eladó

mellett.
Bérbe adó korcsma, 
jó forgalommal, nagyobb községben. 

Évenként 6 országos vásár.

Kerestetik: pka*'aasJónkT _xi'
Mikszáth teljes kiadások.

FladAk ■ Lévai takarékbank (ez- 
tiaOOK . e|ött Lévai takarékpénz
tár) részvények. — Egy nagyobb fajta 
férfi íróasztal — Egy arauykeretes nagy 

szalon tükör virág tartóval.

Motortulajdonoso k figyelmébe:

VIDOR SÁMUEL 
okleveles mérnök Levice-Léva 
- saját házában - Honvéd utca 
32. szám alatt mérnöki irodáját 
----------megnyitotta.------------

91B

Kiváló minőségű BENZIN
kapható a közeledő cséplési idényhez

=......a legolcsóbb napi áron ------------------

KLEIN BENŐ UTÓDAI nagykereskedéseben
LÉVA, Szepessy utca. Telefon 42. sz.

Megérkezett
a jóminőségü kévekötő)., 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 ponyvakölcsönzn intézet

Léva, Mártonffy utca 4 sz

TESZ

Csépléshez 
szenet és kokszot 
a legolcsóbban lehet beszerezni 

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

Vasúti fuvarlevél felülvizsgáló iroda!
Elvállalja csekély díjazásért fuvarlevelek és feladóvevények szak

szerű felülvizsgálását. Eljár a vasútnál, minden a vasúti szállításból eredő 
felszólamlásoknál, u in helytelen fuvardijszámitásokból eredő külömbö- 
zetek visszatérítéséért, hiányosan, sulyhiánnyal, sérült, vagy elveszett 
árukért támasztható kárigények érvényesítéséért.

Minden a vasúti üzletszabályzatot és díjszabást illető ügyekben, 
szóbeli vagy írásbeli megkeresésekre, készséggel válaszol.

Postán beérkezett fuvarlevelek és feladóvevények melyeknél el
térések nem mutalkozn ik, azonnal visszaküidetnek.

Csak azon fuvarlevelek, feladóvevények és egyébb eljárások dijjaz- 
tatnak, melyeknél a vasút visszafizetéseket eszközöl.

BRAUN ADOLF
szállítási és fuvarozási vállalat

911 Levice, Szepesy utca 14.

Legolcsóbb és legjobE bavásárlási forrás

Megérkeztek a házi divatlapok 
Díe Schöne Wíenerin, Reko d Revue 

a szokott szolid árban
Valamint könyvek és detektív regé
nyek mélyen leszálitott áron kaphatók 

Dobrovitzkj? János 
dohány és h i r I apárudában

I.évien Üöstya ■utca. 4- 
Ugyanitt hírlapokra, hirdetések 
és előfbtetássk felvétetnek és 
azonnal elintéztetnek 945

TT Ml1 ViiZseA
fűszer , bor , csemege tea-, rum- és ásványvíz kereskedésében

—— LEVICE — FŐTÉR. —. ■ .
Naponta friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb. 

fFW la. magyar szalámi.
Cukorka és csokoládé különlegességek. 

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

—Különféle ásványvizek raktára.
1 1 Előzékeny éa pontos kciszolg'Ala.s 1 1 

ÉSzolid. árak.
FIGYELEM

Szíveskedjenek meggyőződést szerezni arról, hogy áraim a legalacsonyabbak, 
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes. 14


