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A lévai vásárok. I
A héten is volt egy vásár, ame- ■ 

lyet országosnak neveznek hivatalé- 1 
san. Azonban hol van ez a régi 
vásárok mögött. Most úgy vagyunk, i 
mintha mindenki eladni akarna. A 
portéka az mellékes Némelyiknek ; 
nincs többje, mint a mennyit a há- ; 
tán, batyuba hozott. De azért keres- i 
kedő mégis s legalább is annyit < 
akar nyerni rajta, amennyibe neki í 
az egész portéka kerül. Egészséges ' 
üzleti életnek sehol semmi nyoma, i 
Mintha az emberek is teljesen meg- ; 
változtak volna; senki sem akar ■ 
többé a régi szolid kereskedő lenni, i 
mindenki egyszerre akar meggazda- i 
godni. Sok az ember, kevés a ! 
fóka.

Ezért a lévai vásárok is elvesz- i 
tették régi karakterisztikus jellegüket. ; 
Valamikor a lévai vásár a lévai vi- j 
déke igényekhez volt mérve s úgy ’ 
volt berendezve, hogy a lévai és a ; 
környékbeli iparos mindig megtalálta ' 
benne azt, amire neki vásártól vásá- j 
rig szüksége volt. Es ez volt a 1 
helyes árucsere és anyagelosztás, 
mert a vásár olyan volt az életben, 
mint a folyók és vasutak az ország
ban, közvetítették a messzebbről 
való árukat. Az igaz, hogy a vasutak 
és gőzhajók révén amúgy is forga
lomba jön a kereskedelembe a föld 
másik feléről való áru is, mindamellett ■ 
az iparkamarák jelentése szerint a 
vasárokra ma is ép oly szükség van, 
mint annak előtte. Csakhogy a vá
sárok nem azok, amik voltak hajda 
nán. Lehet, hogy ez a világháború
nak következménye, lehet azonban, 
hogy akkor is változott. Egy azon
ban bizonyos és ez az, hogy nincs 
szolid kereskedelem, nincs a vevő
nek bizalma, mindegyik azt hiszi, a 
másikról, hogy be akarja csapni.

Most a lévai vásáron egyről győ 
zódtünk meg és ez fáj mindenkinek, 
nemzetiségre való tekintet nélkül, 
aki a szlovenszkói földet nevezi 
hazájának és ez az, hogy az ide 
való ipar nagyon kiszorult a vásár
ról. Minden iparcikk a köztársaság 
cseh részéből jön, mert Csehország 
első sorban iparos állam s ipari fej
lettsége nem csak versenyre képe
síti az ide való iparral szemben, de 
azt teljesen elnyomja s versenyre 
képtelenné teszi. Tessék például a 
czipész és csizmadiáknak konkurálni 
a cseh-morva lábbelivel. Hiszen Léván 
is alig van már ember, aki nem 
cseh czipőt visel. Sőt már a felvi

déki munkás sem hord csizmát ha
nem bőrkamaslit s bakancsot, amit 
úgy importált ide valamelyik keres
kedő. De igy van ez minden áruval. 
A gácsi posztónak hírét sem halljuk, 
ellenben brünni szövetekkel van 
tele a vásáron is minden sátor. A mi 
iparosaink pedig, akik még a jó és 
szolid munkát készítenek, nem so
kára ölbe tett karokkal fogják nézni 
a napot.

Hát ez igy nem mehet, mert a 
hanyatló szlovenszkói vásárok bizo
nyítják, hogy sorvad a szlovenszkói 
kisipar, amelyet talpra állítani egye
nesen az ország érdekében valónak 
tartjuk. A vásárok a kisiparosok 
időszerű kiállításai szoktak lenni; a 
vásárok most is legyenek azok. 
Ott első sorban a kisiparos áruinak 
kell piacot találni. Ott kell a vevő
közönség és az iparos között az 
összeköttetést megtalálni.

Ebből a célból, mint már régeb
ben hangoztattuk, vásári emporiumo- 
kat kell létesíteni és pedig akként, 
hogy a vásárokat bizonyos városokra 
kell korlátozni. Mmt halljuk, Léva 
városa az eddigi hat vásár helyett 
nyolcat fog kapni. Ez helyes. Azon
ban nem lesz semmi értelme, ha a 
környékbeli kisebb községekben, 
mint Garamszőllős, Garamszent- 
györgy, Báth, Nagysalló, Zselíz az 
eddigi sok vasár megmarad, mert a 
kisiparosnak a sok vásár miatt majd
nem minden haszna a nagy fuvarra 
megy fel s igy még jó, ha az anya
gért adott pénzét visszakapja. Eze
ket a vásárokat ha nem is eltörölni, 
de a minimumra redukálni kell s 
helyettük alkalmas központokon nagy 
és népes vásárokat teremteni.

Akkor a lévai vásár ismét visz- 
szakapja régi színezetét. Sőt ez az 
elmellőzött, mindig lenézett, önere
jéből küzdő kis város oly kereske
delmi gócponttá fogja magát kinőni, 
amelyre őt a természet predestinálta. 
Akkor majd lesz kisipar a lévai 
vásáron is, akkor nagy és uj pers
pektívák nyílnak meg a kisiparos 
előtt s talán meg jön a kedve a 
gyáriparral is felvenni a versenyt A 
lévai vásár legyen ennek a vidéknek 
olyan centruma, hol az iparosok 
mintegy helyi kiállítást rendeznek 
időszakonként áruikkal, amelyek 
mutassák meg, hogy mire képes a 
szlovenszkói kisipar, ha természetes 
fejlődésének útját nem alják.

A világ-esaményekbSi.
Burgenlandi betörés ügyében a nyomo- 

> zás jelentő fordulathoz jutott. Héjjas Ivánt 
' letartóztatták. A kiszivárgott hírek szerint 

ugyanis Héjjas nem tagadta, hogy fölkolöket 
igyekezett szervezni, de egyelőre szó sem 
volt Burgeniand területére való betörésről. 
A rendőrség határozottan megállapította, 

j hogy a karacsfai incidens elkövetkezésében 
Héjjasnak semmi része sem volt és emberei 
meg nem érkeztek Nyugatmagyarországra.

A garancia-bizottság és a német kor
mány között létrejött a megálapodás. A 
megállapodás tartalma a német birodalmi 
pénzügyminisztériumban a garancia bizottság 
állandó delegációjának két képviselőjét fog
jak akkreditálni, akik közül az egyik a biro 
dalom bevételeit, a másik a kiadásait fogja 

i ellenőrizni.
Az olasz kormányválság. A király meg- 

i bizta Orlandot, az uj kormány a demokrata 
‘ párt és a néppárt koncentrációjára fog tá

maszkodni. A szocialisták nem vesznek részt 
a koncentrációban.

A kormányválság közvetlen okául szol
gáló faseista zavargások még egyre tartanak 

: s a szociáldemokraták ellendemonstrációja : 
az általános sztrájk. Különösen Milanóban 
volt veszedelmes a helyzet.

A milánói sztrájkot befejezték. A fascis- 
ták egy kiáltványban maguknak tulajdonitják 
a sztrájk meghiúsítását s felszólitják a párt
híveiket, hogy a vezetőség további rendelke
zéseinek végrehajtására álljanak készen.

A nyugatmagyarországi affér ügyében 
A kihallgatások után Lévay Ferenc dr. ügy
véd, Petrichevich-Horváth Béla báró volt 
főhadnagyot, Erős Géza főiskolai hallgatót 
és Méreg László volt hadnagyot letartóz
tatták.

A királyi ügyész Mészáros Gyula tanárt 
szabadon bocsátotta. Az ügyészség az elő
zetes letartóztatást fenntartja Héjjas Iván, 
Juhász Lajos, Bónis páter, Osvát Zoltán, 
Balló Ferenc és Fodor Lajos gyanúsítottak
kal szemben.

A magyar vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium elhatározta, hogy békésgyulai 
gimnáizumban szlovák párhuzamos osztályo 
kát létesitenek.

(Havas) jelenti: Poincaré és Lloyd Ge
orge kétségtelenül találkozni fognak augusz
tus 7 én. A tárgyalás fötémája a jóvátételi 
kérdés s a Németország által kért morató
rium lesz

A „Národni Noviny* jelenti, hogy az 
amerikai szlovák liga junius végén Pittsburg- 
ban tartott kongresszusán a liga egyhangú
lag a mellett foglalt állást, hogy a pittsburgi 
egyezményt a csehszlovák alkotmányba be- 
cikkelyezzék és hogy fokozatosan életbelép
tessék az autonómiát. A liga elhatározta azt 
is, Masaryk elnökhöz memorandumot terjeszt 
be, amelyben követelni fogja a pittsburgi 
egyezmény becikkelyezését.
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A .28. Rijen* mai számában azt a 
szenciós hirt közöl, hogy a kormány azzal 
a tervvel foglalkozik, hogy a kommunista 
pártot — miként ez Jugoszláviában történt 
— illegálisnak minősiti és föloszlatja.

Ebért birodalmi elnök birodalmi diktá
tort nevezett ki. Bajorország élére, mert a 
köztársaság védelméről szóló törvényt visz- 
szautasitották.

Az Írországi fölkelés. A nyugaton ope
ráló kormánycsapatok megszállották Balling- 
longhot és Ballyhaunt. A fölkelők vissza
vonulnak Corkból, miközben régi taktikájuk
hoz híven levegőbe röpítik a hidakat, hogy 
ezáltal az üldözők útjába akadályokat gör
dítsenek.

A lengyel főbizottság miniszterelnökké 
Korfantyt jelölte ki.

Az idemnitási javaslatban a magyar 
kormány egy milliárdos állami építkezési 
hitel megszavazását kéri a nemzetgyűléstől. 
Az országos lakásépítési bizittság ebből az 
összegből 482 kislakás építését határozta el

Brandt Istvánt, aki a nyugatmagyaror
szági felkelést finanszírozta, letartóztattak.

A hágai választott biróság magyar tag 
jaivá hat évre Berzeviczky Alber, Nagy Fe 
renc, Töry Gusztáv és Wlassics Gyula bárót 
nevezte ki a magyar kormány.

A német birodalmi kormánynak a bajor 
különrendelet ügyében tartott konferenciájá
ról közük, hogy Bajorország alkotmányelle
nes lépésére alkotmányos rendszabállyal 
akarnak felelni. A lapok szerint a kormány 
valószinüleg arra fogja magát elhatározni, 
hogy a birodalmi bíróságot kéri fel döntés 
végett.

Jul. 22-én átmenetileg Tifliszben tartóz
kodó Kemal pasát s két hadsegédjét az 
utcán agyonlőtték. A tettesek látszólag ör
mény terroristák voltak.

(Kemal pasa volt az utóbbi időben 
Törökország valódi irányitója, aki mellett a 
szultán árnyék-uralkodóvá törpült. Kemal 
pasa a háború alatt tűnt fel; az akkoribau 
34 éves alezredes volt azoknak a csapatok
nak parancsnoka, melyek Gallipolit és a 
Dardanellákét oly sikeresen megvédelmezték 
és igy megmentették Konstantinápolyt.)

„II. Mondo" jelenti, hogy Bcnomi le
mondott arról a megbizatásröl, hogy kor
mányt állitson össze, amikor a szociáldemok
rata csoport ellenséges álláspontot foglalt 
el az ellen.

A magyar—jugoszláv határmegállapitó 
bizottság munkáját hirtelen megszakitották. 
A magyarok azt követelik, hogy néhány 
községet, amelyeket Jugoszláviához akarják 
csatolni, azonnal adják vissza Magyaror
szágnak.

Duffan Gavan, az ir szabadállam kül
ügyminisztere lemondott.

Az észekbajorországi polgármesterek 
megjelentek Lerchenfeld gróf bajor minisz
terelnök előtt és kifejezték az ország meg 
delmezésére való készségüket. Északbajor- 
országban tovább tartanak a köztársaság
ellenes tüntetések.

Az északbajorországi mezőgazdasági 
szervezetek szövetsége kijelentette, hogy 
a köztársaság állami törvényszékének egy
oldalú, nemzetellenes osztályjuazticiumát nem 
fogja eltűrni.

A német birodalmi kormány négy es
hetőség előtt áll:

Először bajor alkotmány felfüggesztése 
a birodalmi elnök által.

Másodszor a tartománygyúlés összehí
vása és határozat hozatal a bajor szükség
alkotmányról.

Harmadszor a német birodalmi legfőbb 
törvényszék összehívása.

Negyedszer a német birodalmi állami 
törvényszék összehívása, amely az alkot
mány értelmében az egyes államok és 
birodalom között felmérőit vitás esetekben 
döntésre illetékes.

Az ir felkelők Délírországban Fermoy 
és Waterford városok között jelentékeny 
erőket összpontosítottak. A felkelőknek 
ezen a szakaszon állítólag De Valera a 
parancsnokuk.

Havannában a szociálisták és köztársa
ságiak között összeütközés volt. A rendőr
séget, amidőn a helyszinére érkezett, lövé
sekkel fogadták.

A budapesti ügyészség befejezte a 
nyugatmagyarországi leikelés ügyében a 
tényállás felderítését és úgy döntött, hogy 
az ügyet a rendes büntető eljárás elé utalja 
és mellőzi a statárialis eljárást.

A vádhatóság elrendelte a letartóztatott 
Héjjas Iván, Bónicz páter, Erős Géza és 
László egyetemi hallgatók, Lévay Ferenc 
dr. ügyvéd, Horváth Béla földbirtokos és 
Preszkáts Ferenc tartalékos főhadnagy azon
nali szabadlábra helyezését.

Juhász Lajos, Osvát Zoltán, Baló Fe
renc, Baló Lajos és Brandt István fogva 
maradtak.

I ____________________
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Szlovákhoni Magyar Evangélikus 
Szövetség.

Felhívás a srlovákországl magyar ev. egyházakhoz I

I A szervezettség szükségessége soha 
annyira nem volt nyilvánvaló, mint a mai 
világhelyzetben, amikor a háborús tömeg
mozgás és tömegszellem uralja az emberek 
legnagyobb részét és amikor a mai társa
dalmi rend ellenségei oly hatalomra tettek 
szert, mellyel nekünk számolni, ellene véde
kezni kell. Szükség van a szervezkedésre és 
pedig a politikailag teljesen függotlen szer
vezkedésre azért is, mert evangélikus egy
házunkat akarják megfosztani s önkormány
zatunkat töviből kitépve, alapolveitől akar
ják az egyházat a kormányzó politika vak 
eszközévé lealacsonyitani.

De e mellett egyházunk alkotmányos
■ kormányzása, igazgatásának lehetősége és 

magyar ev. iskoláink jellegének, nyelvének 
és autonomikus szabadságának megvédése, 
teljesen hasonló súllyal állanak az emlitett 
indokok mellé, hiszen csak úgy van módunk, 
úgy van lehetőségünk arra, hogy erőteljesen 
tudjunk egyházunk mellé állani, eröteljeseb- 
nek tudjuk a bennünk élő s egyházi köz-

j életünkben is döntő jelentőségű, tiszta alkot- 
i mányos érzületet megvédelmezni. Szervezke

désünk elengedhetetlen tartozéka egyházi 
önkormányzatunknak s egyenesen ebből 
folyik.

Szükséges a szervezkedés nemcsak
■ azért, mert területileg vagyunk szétszórva, 
. hanem szellemi széttagoltságunk miatt is. Ez 
; utóbbinak magyarázata talán nem az egy

más megértésének a hiányában, hanem in
kább a magára hagyottságban van meg s ezt 
csak úgy tudjuk megszüntetni, ha szerve
zetbe tömörülve, egy szellemi vezető fóru
mot teremtve, határozott irányt szabunk 
annak a közös munkának, amelyet a sokféle

, viszonyok közt élő egyházainknak folytat- 
niok kell.

Szervezkednünk kell nemcsak az Isten
tagadás terjedése és az ezt hirdető külön
féle alakulatok ellen, de a vallási türelmet
lenséget jolontö és a protestantizmussal 
össze nem férő u. n. túlzó keresztény irány 
ellen is, ez utóbbit azonban csak addig a 
a határig, mig az a felvilágosodás az embe
riség szellemi fejlődése elé gátat vet és 
anélkül, hogy á keresztény valláserkölcsöket 
védtelenül hagynék.

Szervezkednünk kell, hogy a testvéri 
szereteten alapuló szoros összetartozandósá- 
gunkat megszilárdítsuk és az evangéliumi

igazságokhoz való közös szeretetünk együt
tes munkában megbizonyosódó erőkifejtése 
által építsük egymást és egyházunkat.

A szervezkedés munkáját megkezdő lo
sonci értekezlet bennünket, alulírottakat bí
zott meg avval, hogy egy magyar ev. lel
kész-egyesület alapszabályait kidolgozzuk, 
annak megalakulását előkészítsük. A megbi- 

' zásnak eleget téve arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy tekintve a szlovákhoni ma
gyar evang. lelkészek csekély számát és te
kintve azt az óriási feladatot, amely minden 
téren előttünk áll, egyházunk érdekében is 
célravezetőbb mindjárt egy .Szlovákhoni 
Magyar Evangélikus Szövetséget* alakítanunk, 
amelyet úgy is mint végcélt tűztünk ki ma
gunk elé s amelynek minden belépni óhajtó 
magyar evangélikus tagja lehetne.

így világi embereinknek is mód és alka
lom nyílik arra, hogy egyházi életünkben 
intenzív munkát végezhessenek. Miután ezen 
álláspontunkat több lelkész és felügyelő ma
gáévá tette, az alapszabálytervezet is ilyen 
irányban lett kidolgozva.

Alakuló gyűlésünket Léván tartjuk meg 
augusztus 17,-ikén.

| Midőn a nemes Egyházaknak mindeze
ket szives tudomására hozzuk, szeretettel 

, arra kérjük mindnyájukat, hogy fölhívásun
kat egyházi közgyűlésen mielőbb eszmecsere 
tárgyává tenni, esetleg javaslataikat kikül- 

‘ döttjeik által a lévai értekezlet elé terjesz- 
t teni s — a szent ügy érdekében — minél 
i hathatósabb tevékenységet kifejteni töreked

jenek.
Abban a reményben, hogy hivó szónkat 

’ minden magyar ev. egyház saját jól felfo- 
' gott érdekében követni fogja, arra kérjük 
| az egyházak kiküldötteit, hogy részvételi 

szándékukat és érkezési idejüket minél előbb, 
! de legkésőbb augusztus hó 10-ig, a lévai 
i ev. lelkészi hivatalnál bejelenteni szivesked- 
! jenek.

Ha ma, midőn létünkről, magyar egy
házaink magyar jellegének megóvásáról,
jövendő fejlődéséről, ősi autonómiánkból
fakadó jogaink megvédéséről van szó: s 
mi nemtörődömséggel, mindenbe belenyug
vással, tartózkodással félreállunk, akkor 
bűnt követünk elj> magyar egyházaink, híve
inek és utódainak érdeke ellen és úgy az 

; utókornak, mint az őshazában élő hittestvé
reinek vádja méltán érhet bennünket.

Beje és Sajógömör, 1922. juiius 12-én.
Szent-Ivány József, Egyed Aladár,

. egyházfelügyeló. ev. lelkész.

Különfélék.
— Tanítók ünneplése. A lévai áll. 

tanítóképzőben, mintegy 170 tanító, pedagó
gus látogatja a szlovák tanfolyamot. Ezek a 
tanitó emberek, csaknem valamennyien a 
lévai allami tauitóképzöben nyerték okleve
lüket. így ha csak tehetik összejönnek egy 
néhány órára, hogy a sokat emlegetett ked
ves múltat, vidám beszélgetés közben visz- 
szahivják s volt tanáraikról iskolatársaikról 
megemlékezzenek. így e hó 18 án barátságos 
összejövetelt rendeztek, volt tanáruknak 
Kriek Jenő igazgatónak tiszteletére, akit 
mint kiváló pedegógust nemcsak diákjai is
mernek, és a belföldi tudományos világ 
tisztelt, de messze külföldön is előkelő he
lyet foglalt el a modern pedagógusok sorá
ban Volt diákjai most nem drukkoltak a 
mester pedagógus szeretetteljes szigorától, 
mint valamikor, mikor az osztályba léptek, 
mert most a szeretett volt tanáruknak Kriek 
Jenő igazgatónak tiszteletére gyűltek össze 
hálás tanitványai, hogy mint vén diákok 
megemlékezzenek volt mesterükről és kife
jezést adjanak hálás szeretetüknek Kriek 
Jenő iránt, aki immár 42 éve egy nagy 
nemzedéket oktatott. Nagyon természetes, 
hogy az együttlétet jó magyar szokás sze
rint, felköszöntőkkel, muzsikaszóval s nótával 
áldomássá avatták. Az első felköszöntöt 
Stampay János igazgató mondotta, amelyre 
Kriek Jenő szellemes beszédben válaszolt, 
szerényen minden érdemet elhárított magától, 
hogy azt munkatársai javára irhássá. Majd 
Beluch Imre barsendrédi tanitó emelkedett 
szólásra és az ünnepelte! együtt működő
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Svarba Józsefre emelte poharát, mire Svarba 
József igazgató a tanítói együttérzést meg
erősítésére a ápolására mondott szellemes 
toasztot. Muzsikaszó és dal fokozta az egybe
gyűltek jó kedvét, mire a társaság egyik 
cicerója Duschek Ernő tanár éltette, hang
súlyozván beszédében, hogy a mai jó kedvet 
is két tökének köszönhetjük, az első tőke 
az amelyikben a jó bor terem, a második, 
amelyiken a nóta terem, ily nótatermelö 
tőke a zenetanár Duschek Ernő, akinek sok 
tanitó köszönheti, zenei kiképzését Duschek 
Ernő a tanfolyami hallgatóinak kivánt szép 
sikert Az áldomáson a tanítók társasága a 
legjobb hangulatban még sokáig maradt 
együtt.

— Az Irgalmas nővérek anyaházá
nak megnyitása. A De Paul Szt. Vincé
ről nevezett irgalmas nővérek szlovenszkói 
tartományának nagyszombati auyaházát f. 
bó 19 én nyitották meg, meghatóan szép 
és lélekemelő ünnepély keretében. Az intézet 
kápolnájában tartott mise után a nagyterem
ben allegorikus előadást rendeztek. A nyitrai 
kath. polgári leányiskola egyik tanítónője 
Charitas nővér az uj tartomány alapítását 
kisérő körülményeket személyesítette, mint 
alkotó, de nehéz gondoktól kisért szellem, 
akinek segitségére siotnek az irgalmasság 
és jótékonyság nemtői, akik az uj alkotást 
felkarolják és felvirágoztatják. A művészi 
tökélyü alakitás osztatlan tetszést aratott. 
lantausch Pál dr. apostoli adminisztrátor 
hosszabb beszédet intézett a jelen volt közön
séghez, melyben ecsetelte a tartomány felada
tait és megígérte erkölcsi és anyagi támo
gatását. — A megnyitó ünnepélyen jelen 
voltak az összes Szlovenszkói házak főnök 
női, akiket Danteiik József tartományi igaz
gató mutatott be az apostoli adminisztrátornak

— Vakmfivészek hangvsraanye. 
E hó 25-én tartották meg az ifjú vakmü- 
vészek lapunkban is jelzett hangversenyüket, 
melyek művészi értéke szinte meglepetést 
keltett. A lovag Wechselmannféle vakok 
intézetének három növendéke mutatta be 
zenei tudományát, mellyel kellemes élvezetet 
szereztek a közönségnek. Fauszek Gizi finom 
hárfajátéka, ennek leheli tszerű pianissimoi 
ép úgy elbájolta a közönséget, mint szépen 
csengő, iskolázott mezzosopranja Művészi 
előadása felül áll a középszerűségen, külö
nösen pompás Gounod Ave Máriának han
gulatos előadási keltett csodálatot!. De za
jos elismerést aratott Sperl József hegedű 
játéka, mely a legszebb jövővel kecsegtet. 
Csupa érzés és elmélyedés. Méltó társuk 
Kohn Sándor, ki a precíz és művészi zon
gora kíséretet szolgáltatta. Mind a három 
Isten-adta tehetség, amely most indult fejlő
désnek. Bizonyára még sokszor fogunk talál
kozni velük a lapok művészi rovatában.

__ Jgépgyfilás. Léva város magyar 
lakossága a környék bevonásával aug 6-án 
d. e 11 órakor a piactéren párt és feleke
zeti különbség nélkül egy közös együttérzés
ben tiltakozó népgyűlést rendez, a magyar
ságot ért iskolaügyi sérelmek radikális or
voslása tárgyában: A gyűlés nagy fontos- 
ságu céljait már lapunk múlt heti számában 
ismertettük. Itt csak annyit tartunk még 
szükségesnek megjegyezni, hogy aki csak 
egy parányira is magyarul érzi dobogni a 
szivét s aki át tudja valamelyest érezni 
azt, hogy magyar iskoláink ügye szorosan 
összefügg a magyar kúltúra ügyével, s a ma 
gyarságnak, — mint nemzeti kisebbségnek — 
a létkérdésével, az erkölcsi kötelességének 
fogja tartani családja apraja—nagyjával 
a népgyülésen való — részvételét.

__ A törvényszék kérdőiében a 
csehszlovák kormány már döntött, ameny- 
nyiben befejezett tény a Komáromi Törvény
szék megszüntetése és az uj törvényszéket 
Érsekújváron állítsák fel. A .c’e,h“L°rtnH 
kormány 1922. juiius 14 én rendeletet adott 
ki a komáromi törvényszék, 
és ügyészségi fogház megszűntetéséről, a 
nyitrai és besztereebányai törvénysz 
Jetének uj szabályozásáról és Érsekújváron 
uj törvényszék, államügyészség uWéaza4«* 
fogház felállításáról. A rendeletben, amely 
a törv. és rend, gyűlt- juiius 2? 4
bán jelent meg, az 1922. április

270. számú törvény 1. §-a alapján elrendeli 
a kormány: 1. a komáromi törvényszék, 
államügyészség és a törvényszéki fogház 
megszüntetését, 2. az ipolysági járásbíróság
nak a besztercebányai törvényszék kerüle 
tébe való helyezését, 3. az érsekujvári, ve- 
rebélyi és aranyosmaróti járásbíróságnak a 
nyitrai törvényszéki kerülettől való elválasz
tását; 4. a komáromi, továbbá a lévai, pár 
kánynánai, érsekujvári, verebélyi és aranyos
maróti járásbíróságok kerülete részére az uj 
érsekujvári törvényszék felállítását. 5 A 
rendelet végrehajtásának napját az igazság
ügymin szter állapítja meg, aki a rendelet 
végrehajtásával meg van bízva, i Aláírások.) 
Ezzel a rendelettel elesik a lévai törvény
székre vonatkozó minden kombináció, pedig 
talán amennyi érv szól Érsekújvár mellett 
ugyanannyit, sőt talán többet lehet fölhozni 
Léva mellett. Hisszük, hogy ez még nem az 
utolsó szó s mire a rendelet végrehajtására 
kerül a sor, a kormány álláspontja is meg
változik. Léva városának azonban magának 
is meg kell mozdulni s az egykori memo
randumot szlovák nyelvre lefordítva a kor
mányhoz juttatná.

— Áthelyezés. Gombos Antalt a 
lévai kegyesrendi társház főnökét és a volt 
róm kath. főgimn. igazgatóját, a f hó jul. 
16—20.-ig tartott rendi gyűlés a debreceni 
róin. kath. fögim. igazgatójává és az ottani 
kegyesrendi társház főnökévé választotta 
meg. Uj állását aug. első napjaiban fog
lalja el.

— TenniazTsrasny. A Lévai Sport 
Egylet és a Lévai Sport Club augusztus hó 
12—15.-én együttes tenniszversenyt rendez
nek. Verseny számok : női egyes, férfi egyes 
vegyes páros, férfi páros. Nevezési dij 20 ; 
K. Határidő augusztus 2. Sorsolás augusztus
10. én. Nevezések Belesük Audor (Léva) 
cimére küldendők A verseny iránt máris 
széleskörű érdeklődés mutatkozik s kétség
telen, hogy azon az egész környék legjobb 
játékosai fogják erejüket összemérni.

— Uj járésbiró Az igazságügy mi- | 
niszter Fázni Vojtech dobrisai (Csehország) 
járásbirót a lévai járásbírósághoz helyezte , 
át. Az uj járásbiró már hivatalát el is , 
foglalta.

— A Keresztény Munkás Egye- ; 
sülét a már jelzett tánccal egybekötött , 
Tarkaestelyét jövő vasárnap aug 6 án esti 
8 órai kezdettel tartja meg az Egyesület , 
helyiségében, kedvező idő esetén az Egye- I 
sülét udvarán. Színre kerül I. .Monté Christo" , 
bohózat, II .Tóni a csábitó" vígjáték és vé
gül .Éljenek a tűzoltók" bohókás vígjáték. 
A darabok tárgya is már mutatja, hogy 
szórakozásra, nevetésre nagyszerű alkalma 
nyílik a közönségnek. i

— Eljegyzés. Dudich Magdus urleányt, 
Dudich Imrének, az oroszkai cukorgyári 
pénztáros kedves leányát juiius hó 22 én 
jegyezte el Németh Ernő Budapestről.

— Uj ügyvédi Iroda. Levatich Kál
mán dr. ny. táblabiró Pozsonyban, Ventur 
utcza 15. sz. alatt ügyvédi irodát nyitott.

— Á Oy. O. Sz. a magyar koro- . 
nőért A magyar gyáriparosok Országos 
Szövetsége a korona újabb romlása nyomán 
előállott helyzettel foglalkozván megállapí
totta, hogy minden igyekvés hiábavaló, mig 
a jóvátételi kérdés rendezve nimcs Mint- ( 
hogy a győztes országok politikai közvéle
ményéhez eddig hiába fordultak, kimondotta, 
hogy az igazgatóság a közvetlen jövőben 
összeköttetést keres az antant államok gazda
sági tényezőivel s ezeken keresztül próbálja 
felhívni Európa politikai irányitóinak figyel
mét a magyarországi helyzetre. Az igazga
tóság néhány tagból álló delegációt küld a 
győztes államokba mely az ottani gadasági 
érdekeltségekkel való közvetlen tárgyalások 
utján igyekszik a külföld közvéleményét a 
jóvátétel kérdésében Magyarország iránt 
barátságos állásfoglalásra hangolni.

— Orosz hadifogságból, 8 évi 
távolléte után, egy szegény magyar katona 
betegen tért vissza, aki feleségét is a leg
nagyobb nyomorúságban találta. Felesége 
most jött ki a kórházból és csak a legköny- 
nyebb házimunka elvégzésére volna képes, 
teljesen tehetetlen, férje pedig nem képes

öt egy fillérrel sem támogatni, mert saját 
magát sem képes föntartani. Férje ezt a 8 évet 
valóban elvesztette az életéből, minden el
képzelhető szenvedésen ment keresztül, még 
ember húst is evett, s most azokhoz fordul 
alázatosan támogatásért, akiknek érdekében 
hűségesen háborúba indult. Nem kér egye
bet, csak, hogy a felesége legyen a jó szivü 
és humánusérzeletü emberek részéről segítve 
s oly súlyos és fájdalmas helyzetben van, 
hogy még a filléreket is szívesen fogja elfo
gadni. Kéri nagyon a jótevőket, segitsék öt 
fel és kegyes, jó szivü adományaikat, eset
leg elviselt öreg ruhaneműt, juttassák el 
erre a címre : Danis Jánosné Nyitra, Cser- 
nyánszky téglagyár. Vagy pedig az adakozók 
kegyeskedjenek lapunk szerkesztőségébe kül
deni, ahol nyugtázzuk és a szerencsétlen 
asszony címére eljuttatjuk.

— Kabaré Oroszáén. Az Oroszkai 
Cukorgyár Tisztviselői augusztus hó 5-én 
csepreghi Schapringer igazgatónő önagysága 
védnöksége alatt II. .Virág* kabarett tánc
estélyt rendeznek, melynek kezdete este 
fél kilenc órakor. Belépődíj 12 korona.

— A lebélyegzett bankjegyek azon 
részét, melyet a bélyegzés alkalmával vissza 
tartottak, mint értesülünk augusztus le 
után visszafogják a tulajdonosoknak fizetni. 
Ugyanis a pénzügyminiszter rendelete értel
mében a szlovenszkói vezérpénzügyigazgató- 
ság elrendeli, hogy a pénzügyigazgatóság a 
lebélyegzésnél visszatartott pénzek kiutalása 
iránt beérkezett kérvényeket ne intézzék el, 
sőt a kiutalásokat is függesszék fel, mivel 
legközelebb amúgy is visszautalják az összes 
bentmaradt pénzeket.

— Vallásos színi előadás. Nagy
boldogasszony napján aug. 15-én a férfi 
kongregáció felvételek alkalmából a kongre
gáció tagjai vallásos tárgyú színi előadást 
rendeznek a Zarda szinpadán. Előadják Vili. 
Henrik élete cimü, 4 felvonásos megható, 
történeti drámát, moly mindenütt, a hol 
színre került, feledhetetlen emléke maradt 
a közönségnek. A próbák serényen folynak.

—- A gabonakontlngens kérdésében 
a legfelsőbb közigazgatási biróság döntést 
hozott, mely szerint a szolgabirói hivata
loknak ebben az ügyben hozott határozatai 
törvényellenesek, mivel ezek a határozatok 
a zsupáni hivatal hatáskörébe tartoznak. 
Ennek alapján világos, hogy a büntetések 
kivetése ahol ez a szolgabirói hivatalok utján 
történt — törvényellenes volt annál is inkább, 
mivel az érvényes rendeletek szerint a zsupá
ni hivatal köteles lett volna minden egyéB 
gazdálkodót külön Írásbeli végzéssel értesi- 
teni, mennyi gabonát köteles leadni. Mivel 
ez tudomásunk szerint sehol sem történt 
meg, a Hospodársky Urad is jogtalanul 
vetette ki a büntetéseket Ennek élteimében 
tehát panasszal lehet élni a kivetett bünte
tések ellén.

— Lóval Sport Club f. évi augusz
tus hó 26 án a Városi Vigadó termeiben 
tánccal egybekötött nyári kabarét rendez. 
Az előkészületek már folynak és a mulat
ságok rendezésében oly agilis vigalmi bizott
ság ezúttal is újat, érdekeset fog nyújtani. 
Az előadást kedélyes hangulatban követő 
táncban és — Iast bút nőt last — táncosok
ban sem lesz hiány.

-- Személyhajó forgalom. A cseh
szlovák áll. Duna gözhajózás igazgatósága 
értesít, hogy helyi hajónkon a esi. partok- 
mentén való utazás alkalmával, útlevél és 
vámvizsgálat nincsen. A hajók péntek kivé
telével naponta 15 órakor indulnak Bratis 
lávából Dévénybe és 19su-kor Dévényből 
Bratislavába és igy kedvező kirándulási 
alkalmat nyújtanak. Ezenkívül naponta szom
bat kivételével 5 órakor Bratislavából Ko- 
márno-ba és naponta péntek kivételével 
5 óra 40 perckor Komárno ból Bratislavába 
(csatlakozással Ebedig, illetőleg Ebedtől 
minden vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán 
és csütörtökön) közlekedő hajók : Körtvélyes, 
Dés, Medve, Aranyos, Duna Radvány, Duna- 
Mocs állomásokon is kikötnek.

— Széna és szalmaszállltás kato
naságnak. Katonai főparancsnokság inten- 
dance-ja Szlovenszkó részére Bratislavában 
az összes helyőrségekben 1922. október 1-től
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1923. szeptember 30 -áig terjedő időre széna 
és szalma bérbo vételt hirdet. Ajánlatok a
11. gy. hadosztály kerületére Kosicén a 
kát éleim, állomáson legkésőbb f. é. julius 
28 án d. e. 9 óráig, 10. gy. hadosztály 
Nitrán a kát éleim, állomáson legkésőbb f. 
aug. 2-án d. o. 10 óráig és a 9. gy. had
osztály kerületére Bratislavában a kát. 
éleim, állomáson legkésőbb f. év aug. 4.-én 
d. e. 9 óráig nyújtandók be. Közelebbi fel
tételek a kát. főparancsnokság intend. Slov. 
részére Bratislavában 4300) (int. I ez. 22. 
sz.-u) füzetében vannak megadva. A bérleti 
feltételek füzetei megtekinthetők minden 
intendance-nál, helyör parancsnokságnál és 
kát. éleim, állomásokon Szlovenszkó terüle
tén, és a felhívás az előbb jelzett hivatalo
kon kivü! minden megyei gazdasági felügye
lőségen is. (Bkdt.)

— Vasúti baleset. Julius hó 27.-én, 
csütörtökön este súlyos kimenetelű baleset 
történt a vasúton a lévai országúti átjárónál 
Több gazda a földekről hazafelé igyekezett, 
amikor Molnár János vasúti őr a vasúti so
rompót le akarta ereszteni Egy szekér még 
átment, egy másik kocsis ezt látva lovai 
közé vágott, hogy a síneken keresztül haj 
tasson. Kocsija azonban a vasút mellett levő 
vasoszlopba beakadt s igy gyorsan nem 
tudván athajtatni neki ment az őrnek, azt 
elütötte, az súlyos bordatörést szenvedett. 
Sérülésével a lévai közkórházba behozták. ‘ 
A hatóság megindította a vizsgálatot, hogy > 
a baleset miatt kit terhel a felelőség ?

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
ÍÜ22. évi julius hó 23 -tói — julius hó 30.-ig. (

Születés
Bállá Ilona leány halva szeletett. — Uilaki ' 

Mária leány Lenke. — Stefan Vilmos Jakab Er- i 
zsébet leány Bozsena — Bukövinszky Ferencz 
Honderland Zsuzsanna fiú halva született. — Vida 
István Kelemen Zsófia leány halva született. — t 
Sági János Vaszaráb Rózi fiú Gyula — Gyuris 
János Hraban Julianna fiú József.

Házasság
Balogh Gyula Medzihradszky Marcit r. kath. 

Halálozás.
Friedmann Elsa 17 é/es általános gümókór- 

— Bukövinszky Ferenczné Honderland Zsuzsanna 
34 éves méhrepedés. — Moucha Zdenek 1 hó. 
t&dőlob.

Nyilttér.*) 
Nyilatkozat.

A Lévai Temetkezési Egyesület negyed- , 
évi számadásánál egy megjegyzés történt, 
hogy egyes bevételi összegek nem lettek 
elszámolva. A választmány figyelembe vette 
és egy számvizsgáló tag közbejöttével 3 
tagú bizottságot küldött ki a pénztári könyv 
megvizsgálására a vizsgálatot megejtették, 
az elszámolást tényleg hiányosnak találták. 
Ebből kifolyólag a pénztáritok kijelenti, hogy 
az elnök is fölvett egy 540 koronát és neki 
el nem számolta. Én erre tagadólag vála
szoltam kijelentettem, hogy én soha egy 
fillért sem vettem át mert a szabály értel
mébe az elnök nem is illetékes pénzt kezelni, 
de nem sikerült a védekezés mert még 
2 hamis tanú is jelentkezett a pénzszedők 
személyébe és azt bizonyitották, hogy igen 
az elnök vágta zsebre a kérdéses összeget 
és el nem számolt róla. El mondtam, hogy 
fiatal koromtól a társadalomban tisztességes 
pozíciókat foglaltam el, de az én szemé 
lyemh'ez még egy piszok folt sem ragadt. 
Most utánna néztem, hogy van tévedés, 
kezdtem puhatolni, e közbe jelentkezik a 
jegyző, hogy legyek nyugodt a kérdéses 
összeget ö vette föl és a pénztárnoknak el 
is számolta. Most az a tudat táplál, hogy 
egy piszkos kezűnek jelzett és meggyanú
sított ember nem lehet tovább egy nagy 
egyesületnek képviselője Fogadják hálás 
köszönetemet a bennem helyezett bizalomért. 
Az elnöki állásról lemondok.

Léva, 1922 julius 27.
Pély István.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal 
felelősséget a Szerkesztőség
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= APRÓ HIRDETÉSEK. st
fi _ J i T, A „ Vámosladányban szoba 
fiXaCLO ildoá. konyha kamra, bővebbet 
TÓTH SÁNDORNÁL Vámosladáuyban 914

Gazdai állást keres Z,
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 Jelonleg is 3 
évtől állásban van. Gim a kiadóban. 923

Kézimunka tanfolyam 
nyilik meg aug. 1-től. Fehér és színes hím
zés, felső és alsóruha varrás. Bővebb fel
világosítást ad BÁNYAI BÖZSI Damjanich 
utca 17 953

varrónő vállal férfi és
I elleniem  U női fehérnemű varrást, 
üzletekbe jutányos áron Cim a kiadóban.

"f5.t XamaIv Konyha felszerelések, két A lÁLwX vXk, tűzőgép balkaros és Cilin
der és egyébb ingóságok eladók Kálnai 
utcza 22. szám. 957

Ablak tisztítási vállalat 
ablak tisztítást, padló beeresztést és sző
nyeg porolást vállal F R A N Y 0 MIHÁLY 
Mángorló utca. 14. 969

Apolló Mozgó jelentése!!
Szenzáció 11Szenzáció 1 1 

Herzl knlt-ú-rfllrn.

A zsidók élete
6-, jelen-, és jövőben. i

Augusztus 5, 8, 7 és 8-án, Il.-ik részben kerül bemutatásra.
Ezen jótékouyeélu előadásra a jegyek elővételben kaphatók SCHULCZ 

IGNÁCZ papirkereskedésében.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve 
tisztelettel az Apolló Mozgó igazgatósága.

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykéreskedésében

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon ezim 14.

Legjobb FŰSZER és CSEMEGEÁBUK.
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-, jronyttnlcerti- és mezőgazdasági magvak. 
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak 1 — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaedények és az összes modern háztartási cikkek.

Gazdasági olkkek: 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, 

kerités 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. —

ÓVÁSI 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. "jM

Fekets Vilma beiratkozáiokat 
elfogad szeptember 5 ig. Szentháromság-tér 
2. szám.________________________ »“

Jó házból való izr. gyermekek 
teljes ellátásra az iska évre felvétetnek. 
Cim a kiadóba_____ ____________ 333
■pi n 4 A egy Bösendorfer zongora, rok- 
AliaaO koko-szekrény, ebédlő, képek, stb. 
Részleteket Dr. B1EDERMANN HENRIK 
Nová-Bana nyújt._________ 353

Égy gymnáziumi tanuló, 
jó házból való az iskolai évre uriháznál 
felvétetik. Cim a kiadóban _____________ 987
Kiadó:
szám alatt.

Különbejáratu bútorozott 
nagy szoba Kákái utca. 12. 

962

Tanuló gyermekeket 
teljes ellátásra jutányos teltételek mellett 
elvállal TÚRI NAGY JÁNOSNÉ Káka utca
12. szám alatt. W
Közvetítés. HVX t XX 
lakások szerzését Levicén és vidéken 
legslőnyöseb feltételekkel alkarról köz 
vetít: SPITZ LÁZÁR keresk. ügynök Levice, 
Zöldkert utca 11.

Eladó Báti utca 56 szám alatt pince
hajlék szabadkézből eladó, 

lakás helyiséggel és két pincével. 973
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Bútoreladás.
A lévai piarista társházban egy 

nagy vendéglőbe való erős tűzhely, 
egy hosszú, pulpitusnak alkalmas szek
rény, egy erős, nagy káposztáshordó; 
egy díván 4 fotellel (kopott) és néhány 
régibb bútordarab ELADÓ
666 Házfőnök

Értesítés!
Van szerencsém értesíteni az igen 

tisztelt vevőközönségemet, hogy 
fűző tér m e m e t 

Deák Ferencz utcza 19. szám alól, 
16. szám alá, aug. 1.-től helyeztem át.

Tisztelettel:

ADLER ARANKA
fűzőkészitőnó. 965

Ház, lakás eladó külön külön.
Földszint.

1) 3 szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdő, kabinet, pince és padlás
2) 2 szoba, előszoba, bolthelyiség, kamra, pince és padlás.
3) 3 szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdő, kabinet, pince és padlás.
4) 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, pince és padlás.

I. Emelet,
1) 4 szoba, konyha, fürdő, kabinet, pince és padlás.
2) 4 szoba, előszoba, konyha, fürdő, kabinet, pince és padlás.
3) 4 szoba, előszoba, konyha, fürdő, kabinet, pince és padlás.
4) 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, pince és padlás.

Egy fedeles hintó jó karban, téglagyár és kőbánya eladó.

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

916

Első rendű Zongoratech
nikus és hangoló 

nyitrai ,LYRA‘ Zongoraüzemböl érke
zik Léva városába és átvesz a legrosz 
szabb karban ZONGORÁKAT javitás 

alá a fent nevezett, sorolt
m unkákat és- 
javítások: at 

helyben és vidékre rendelkezésre állok. 
Előjegyzések e lap kiadóba küldendők.

Tisztelettel;

955 .LTRA* 'Üzenj vezetője.

Kezelő molnár kerestetik.
Józan, szakértő munkavezető molnár, lehet nős is, aki 

egy -4 óra alatt 50 q őrlöképességű, újonnan épített és jól 
berendezett vízimalmot önállóan tud vezetni, állandó állásra, 
jó fizetéssel (százalékra) felvétetik.

Az illetőnek a garamgát rendbetartását érteni kell, kis- 
seb javításokat megcsinálni.

A könyveket pontosan vezetni és a neki átadott malo
mért és gabonáért felelőséget vállalni.

Kautió kívántatik, csak teljesen megbízható emberre 
reflektálok. — Cim a kiadóban 962

IPAROSOK és GAZDÁK FIGYELMÉBE I
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Van szerencsém a t. megrendelőim valamint a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy 20 éve fennálló RESZELÖVÁGÓ műhe
lyemet BÉL AB ANYÁN Selmeczbánya mellett 

berendeztem.
E szakmába vágó mindennemű munkát elvállalok és a 
részeidért jótállást válalok. Árjegyzéket kívánatra

Szíves pártfogásukat kérve. Kiváló tisztelettel

Pl VÁROS BÉLA reszelő vágó mester
BÉLABÁNYA, Hontmegve.

u/onnan

szállított 
küldöm.

968

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

____________  LEVICE — FŐTÉR.

Naponta friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb. 
gfgr magyar szalámi.

Cukorka és csokoládé különlegességek. 
Likőrök, borok, pezsgők nagy választékban. 

Fűszer és gyarmatáruk a legjobb minőségben. 
Különféle ásványvizek raktára.

1 1 Előzékeny és pontos Jelszóig A1slb 1 1 
€5 szolid á.ra.Je_

FIGYELEM
Szíveskedjenek meggyőződést szerezni arról, hogy áraim a legalacsonyabbak, 
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes.
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Árverési hirdetmény.
Dőlni Seca i községi korcsma 

ez évi augusztus hó 20 án délután 
3 órakor a körjegyzői irodában nyílt 
árverésen három évre bérbe fog adatni.

Feltételek a körjegyzői irodában 
megtudhatók.

Dolná-Seca, 1922. évi julius 25. •
956 Elöljáróság.

8°|0-os vámőrlés!
Értesítjük a t. közönséget, hogy 

malmunkat újonnan átalakítottuk 
s a vámőrlést az alanti összeállí
tásban végezzük :
100 kg. búzából adunk:

20 kg. nullás lisztet
20 , főző
30 „ kenyér „
20 „ korpát

2 „ a poriás
8 „ 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 mindonkor bár
milyen mennyiséget azonnal cserélhetünk, 

JÚLIA GŐZMALOM 
l.evice—Liéva.

930

Ingatlan forgalmi és közvetítő iroda.
Tulajdonos: SZILASSY DEZSŐNÉ. 

Levice (Léva) Kákái ut 8. szám.
Elvállalja mindennemű ingók és ingatlanok vételét eladását, átvesz 
és továbbit bármilyen megbízást gyorsan, pontosan a legelőnyösebb 

feltételek mellett.
Református leány 2tes0 
megfelelő hozománnyal férjhez mehet 

vagyonos fiatal gazdálkodóhoz.
r.-,XlX Felső-kákábanEladó szóló 800001 szép 

hajlékkal, gyümölcsfákkal beültetve.

Hónapos szobák
díjmentesen lesz közvetítve.

C Ind A Több kisebb és nagyobb 
E-iaQO. ház Léván.

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

Hont és Nyitra megyében.

BENZIN
ENGKI. JÓZSEF és FIA 

nagykereskedésében,

a legolcsóbb árban kapható!

Üzleti j elentés
KUGLER TOL, Báti utcza 8.

É !Z E T Tz
Kávé a legjobb minőségben és legolcsóbb árban.
C a o a o — 1 kg-os email dobozokban K 44. — 

Likőr különlegességek palackonként már K 13'40 es árban. 
Friss teavaj. Disznózsír a legolcsóbb napi árban.

Osok cukorka — 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 U y "v i z e k:_ — —

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

Tisztelettel KUGLER MANÓ.
6

j ——————-----------

i Motortulajdonosok figyelmébe: i

í Kiváló minőségű BENZIN
kapható a közeledő cséplési idényhez ;

..  a legolcsóbb napi áron ■ ■

: KLEIN BENŐ UTÖDA1 nagykereskedésében
LÉVA, Szepessy utca. Telefon42.«».

"S

Kerestetnek lakások bútorral 
vagy anélkül.

Plóri A Vasúti vendéglő házzal, 
KLlaClO. kitűnő forgalommal, el

költözés miatt eladó

Bérbe adó korcsma, 
jó forgalommal, nagyobb községben. 

Évenként 6 országos vásár.

Kerestetik: p^JónkT
Mikszáth teljes kiadások.

PlarlALr • nagyobb fajta férfi
CJdUUR. . íróasztal — Egy arany
keretes nagy szalon tükör virágtartóval.

Wejferai & T&m tww - .Léén-


