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

Egyes számok ára 1 korona.

HIROETÉIEI
□ centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garmonr) 

urasként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

őszekét te lésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.
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FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KKRSÉK JÁHOS.
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vasárnap reggel.
A klrdatiigkot, alOfliatísakit i • rakltnitlókil 

Uadőhlzaislba kirJOk utaaltanl.
a lap KIADÓJA; HYITRÁI és TÁRSA.

A második aratás.
A gazda ember aratott egyszer, 

amikor megérett a gabona s a 
búzát a rozsot, az árpát csűrbe 
takarta. Ebben az évben ez jó 
aratás volt. Az Ur Isten megáldotta 
mezeinket, az anyaföld nem csalt 
meg, a veritékes munkáért bősé
gesen fizetett.

A második aratás ideje eljött, 
mikor a gabonát értékesítik, a pi
acra viszik. Éhez az aratáshoz sok 
reményt fűztek. S mi lett a vége ? 
60 forintos árpa, 80 forintos búza. 
Ezt a legnagyobb pesszimisták sem 
gondolták. Elvetettek 400 koronás 
búzát, fizették a drága napszámot, 
még ma is adnak kaszásnak 40 
koronát s amit ilyen drágán pro
dukáltak, ezt potom áron kell el
vesztegetni.

Mindenki tudta, hogy a magas 
árak után elkövetkezik az olcsóbb 
világ. Úgy amint a háború után a 
béke, vagy a hegyek és halmok 
után a völgyek és a lapályok. De 
valami csöndes, lassú, biztos válto
zást gondoltunk. A társadalmi osz
tályok fokozatosan, zökkenés nélkül 
jutnak el a régi állapotba. A zu
hanástól féltünk. S ime az bekö
vetkezett.

A változás a társadalmi életben 
akkor veszedelmes, mikor egyes 
rétegeknél történnek az eltolódá
sok. Olyan komplikált organizmus 
vagyunk, hogy mindnyájan meg- 
érezzük, ha valahol baj van. Most 
a gazda osztálynál történt a nagy 
esés. S amint az feltekint a mély- i 
ségből, látja, hogy csak ő van i 
olyan alant, a többiek még fönt ' 
tartják magukat, szinte önként tör j 
ki leikéből az elkeseredés, hogy j 
most neki kell ráfizetni a keserves | 
munkájával s a gabonájával.

Hogyha még a társadalom többi i 
rétegei is ez irányban jelölnék a 
haladást I Ha ipar, kereskedelem s 
az egész vonalon észrevehetők len
nének az áresések. Félő, hogy az 
egész csak árhullámzás lesz s mint 
az acél rúgó, melyet összeszoritottak, 
ismét fel felé szökik. Akkor igaza 
lesz annak a kereskedőnek, aki ezt 
mondotta: Ugyan kérem az olyan 
mindegy, a gazda egyszerre megy 
tönkre, mi pedig lassan, fokozato
san, de biztosan.

Nem is olyan régen az embe
reknél sok pénz volt. Most az mind 
kevesebb lesz. Pedig az adót, dézs- 
mát stb. fizetni kell De honnét ? 
A gabonáját olcsó pénzen veszte

geti el s neki alig marad a meg- 
! élhetésre. Ruhát, gépet s egyéb 
! dolgokat, miket a gyárak produ- 
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kainak, alig- vehet. Az ismét nagy 
baj! Ha ipar, kereskedelem pang, 
akkor ismét egy-egy társadalmi 
osztály vérzik el. A pénzünk Zü
richben napról napra emelkedik, 
de mit ér ez, ha bent a gazdasági 
összhang nem tud létesülni. Ez a 
gazdasági öszhang megteremtése 
pedig a legfőbb dolog. A legjobb 
a legszebb prímet is elrontják, ha 
nincs a banda összestimmelve. Ilyen 
íelsüketitő zaj és lárma hangzik 
most a gazdasági életben. Mikor 
jön el a megváltás, az összhang 
boldog ideje ? Nehezen tudna erre 
valaki megfelelni.

A viiág-Bseményekbal.
A német birodalmi kormány és a bajor 

kormány között a tárgyalások megegyezésre 
vezettek. Megegyeztek abban, Bajorország 
ellenállásáról lemond, a birodalmi kormány j 
viszont a birodalmi gyűlésen ünnepélyesen 

’ ki fogja jelenteni, hogy nem áll szándéká- 
; bán az egyes államok szuverénitását törvény 
i utján csorbitani az illető állam előzetes 
I hozzájárulása nélkül.
: ügy látszik megegyezés fog létrejönni

a szövetségesek között. A szakértők, kik 
azonnal meg kapták a 10 ellenjavasla
tot, amit Lloyd George Poincaré és Theunis 
egész napi tanácskozásukon dolgoztak ki és 
részben el is fogadtak, éjfélig tárgyaltak és 
a tanácskozást tovább folytatták. Álta
lában az a felfogás, hogy az entente meg 
van mentve és hogy a tanácskozás ered 
ménye kielégítő kompromisszum lesz, me
lyet aztán a legteljesebb egyezségnek lehet 
majd kitenni.

Pasics és Benes kérdésére a kis entente 
képviselvo lesz a genfi népszövetségi kon 
ferencián. Eunek a képviseletnek a kérdése 
különösen a nemzeti kisebbségek panaszaira 
való tekintettel bir rendkivüli fontossággal 

A „Daily Héráid* bécsi tudoáitója a 
.Wiener Bankverein* igazgatójával beszél
getést iolytatott.

— Katasztrófához közeledünk.
— Mit ért ön katasztrófa alatt ? — kér

dezte a tudósító.
— Eljön a nap, melyen a koronát ma

gában Ausztriában sem fogják elfogadni 
fizető eszköz gyanát Ez egy hónap múlva 
is megtörténhetik, de már előbb is, ha a 
font sterling, mely most körülbelül negyed 
milliót ér, fél vagy egy millióba fog kerülni. 
Pénzünk értéktolensége meg fog akadályozni 
bennünket abban, hogy beszerezzük a télre 
szükséges szenet. Konyérinség előtt is állunk. 
Mi azt hisszük, hogy az események borzasztó 
zavargásokra fognak vezolni, melyek folya
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mán nekünk, úgynevezett kapitalistáknak be 
fogják verni a fejünket A kormány készle
tei, idegen fizetőeszközöket tekintve, majd
nem teljesen ki vannak merítve és a kül
földi hitelekre való remény megszűnt. Né
metország válsága sietteti a mi összeom
lásunkat.

A porta jegyzéket nyújtott át, melyben 
engedélyt kér, hogy három hadtestet moz
gósíthasson Konstantinápoly védelmére.

Izmid vidéken folytatják a kemalista 
csapatok összpontosítását. Már 30 000 ember 
van ott, mert a kemalisták görög csapatok 
partraszállitásától tartanak.

Jugoszláviában az utóbbi időben állan
dóan emelkednek a gabona árak. Néhány 
lap a gabonakivitel megszüntetését követeli, 
mert a gabonák és ezzel kapcsolatban a 
többi élelmiszereknek drágulása nem a hi
ányra, hanem a kíméletlen spekulációra 
vezethető vissza.

A monarchia államadósságainak felosz
tása ügyében a döntés küszöbön áll. Illeté
kes helyen kijelentették, hogy a békeszer
ződés értelmében a háborús adósságok 
Ausztria-Magyarország, azaz a háború ellőtti 
összes utódállamokat közösen terheli. A 
kérdés megoldása a jóvátételt bizottság ha
táskörébe tartozik, mely a felosztási kulcsot 
az egyes országok között az adózási arány 
alapján fogja megállapítani, aszerint, hogy 
a háború előtt milyen arányban fizettek 
állami egyenes adót.

A II internacionále Henderson elnöklé
sével kimondotta, hogy a kommunista párt 
tál semmiféle formában nem tárgyalnak és 
tiltakozásukat fejezik ki a moszkvai Ítéletek 
és fascisták erőszakosságai ellen

Az amerikai vasutassztrájk veszedelmes 
méreteket kezd ölteni. A kaliforniai vonala
kon beszüntették a munkát és számos vo
natot feltartóztattak.

A márka katasztrófális zuhanásán kivül 
egyébb veszéy is fenyegeti Németország 
nemzet-gazdaságát. Egész Poroszországban 
heteken át esett az eső s a széna ott rot
hadt meg a kalászokon. Nagysokára olyan 
idő köszöntett be, amikor a túlérett s már 
kicsirázni kezdő gabona learatásához fogha
tott a német gazda Angusztus első hete 
szép napokkal köszöntött be, de már 8-án 
újra hatalmas csapadék támadt, úgy, hogy 
a rozs keresztekben ott ázik ismét a tarlón, 
holott más esztendőben ilyenkor már rég 
be volt takarítva az összes szemtermés.

A következmények már is mutatkoznak. 
A széna 100 százalékkal, a gabona 40 
százalékkal drágább lett egyetlen hét folya
mán. Nemcsak a gazda, hanem a fogyasztó 
is aggodalommal tekint a jövő elé, amely 
az egyébként nehéz helyzetet a rossz termés 
révén még súlyosbítja.

Pommeránia tudvalevőleg gabonatára Po
roszországnak. A földmivelés itt mintaszerű, 
alig van 20 —30 holdas kis gazdaság villany-
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világítás, szántó-, vető-, kaszáló- és cséplő
gépek nélkül. Amig nálunk a legtöbb kis 
gazdának (különösen az északi megyékben) 
fogalma sincs a műtrágyáról, addig a pom- 
merániai paraszt ennélkül nem végez föld- 
mivelést. Az itteni répa, rozs- és burgonya
fajtája világhírű. El lehet képzelni tehát, 
milyen csapás egész Németországra e gaz
dag élelmező forrás elapadása. S az eső 
egyre esik, a széna után most már a mag
termés is oda vész a gazdának.

Az osztrák hitel londoni sorsa Bécsben 
igen pesszimisztikus hangulaton váltott ki. 
Szó van arról is, hogy a nemzeti tanácsot 
összehivják és a kormány lemond. Ezt a 
hirt azonban még korainak kell tekinteni, 
mert addig, mig az osztrák delegátusok 
Londonból vissza nem térnek, a kormány 
pozitiv határozatot nem hoz. A kormány 
ismét memorandumot akar a népszövetség 
elé terjeszteni, amelyben Ausztria fenyegető 
katasztrófájára akar .rámutatni.

Németország párisi követe két jegyzé
ket nyújtott át a francia kormánynak, ame 
lyek egyikében a német kormány tiltakozik 
a fancia kormány által tervbe vett büntető 
rendszabályok ellen, amelyek a versaiilesi 
szerződésből nem folynak. Ebben az ügyben 
nemzetközi döntöbiróság kiküldését kéri a 
német kormány annak megállapítására, hogy 
jogosak-e ezek a büntető rendszabályok. A 
másik német jegyzék tiltakozik a német 
állampolgároknak az Elszász-Lothsringiából 
történt kiutasítása ellen. Ötszöz ártatlan 
embernek ilyetén tönkretevése (a kiutasitot- 
tak csak kézi csomagot és családonként 
10.000 márkát vihettek magukkal) ellenke
zik minden népjogi megegyezéssel.

A belgrádi, bukaresti és athéni kor
mányok Bulgáriához kolektiv-jegyzéket in
téztek, amelyben Bulgáriát kereskedelmi 
blokkáddal fenyegetik meg arra az esetre, 
ha a bolgár kormány nem szünteti be azt 
a támogatást, amelyben a bolgár bandák 
akcióját részesiti.

Egy padagogusunk visszaemlékezései.
— Levél a szerkesztőhöz. —

(Folytatás.)
Kedves barátom s Szerkesztő uram!

Poéta lelkű barátom I Nem iskolás-példája 
ez a mesetárgyaknak ? Nem gondolod ? hogy 
Igazgatók, Tanárok mellett (hiszen 3-szor 
iszik a Magyar I) a Tanítványok díszes so
rából is össze kellett volna állítanom még 
egy nagy bokrétát, ahhoz képest is, hogy a 
derékban kettémetszett Intézet termőtalajából 
kisarjadt Pedagógusok soraiból nem egy 
akadt, aki az átlag terméseredményen fölül 
igaz dísze lett a magyar-Iskolaügynek, — 
ennek az Európaszerte ismert és tisztelt 
hatalmas kulturerdőnek, még pedig nemcsak 
a Néptanítói kar sűrűjében, de a polgári- 
és felsőkereskedelmi iskolák és tanítóképzők 
nek tisztásain is, valamint a vármegyei tan
felügyelők díszes sorfái közt, — sőt magában 
a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 
központi magonciskolájában, a Magyar-kul
túra iskolai melegágyában. Az Intézetnek 

’ múltja s azzal együtt az elsőrangú jogos 
birtokosok: a hálás Tanítványok iránt tar
tozó kötelességként talán lesz még módom, 

; mint az Idők-Csőszének 1 ezt a 3-ik nemes ] 
nedűvel telt pohár bort is meginnom, — 
megírnom valahol I ? — habár csak ilyen az 
igazitörténetirás Vitae Magister-es mesterségé- j 

' nek a satyráját tevő szétfolyó-stylusban . . . .
De azért — és hogy a szójátéknál maradjak : 
talán „egészségére fog az válni" az uj rend
szerű Intézet mostani derék Igazgatójának is 
(az Uj aerában már ő is a Harmadik I:) mint 

' akiről azt hallom, hogy a „régi" Intézet his
tóriai adatait gyűjtögeti szorgalmasan. Néhány 

, hónap előtt az uj épület telkének volt városi 
megszerzésére vonatkozó adatokat kért tőlem 

Ezek történtek ilyen Visszaemlékezések 
és Gondolatok keltek bennem az én u. n. 40 
éves jubileumi-ünnepemen, a ma is ifjú-lelkű, 
habár itt-ott — Gyerekek, nem lehet azt 
tagadni 1 — szintén öregedő (Ezek az első 
zsengék bizonyára megbocsátanak ilyen 
aposztrofáltatásukért.) tanítványaim kedves 
társaságában eltöltött néhány rövid órában 
A tanitványi hálának egy ugyanott megnyi
latkozott fénylő sugarát ahhoz képest kell a 

. véka alá rejtenem, amint az a Biblia örökszép 
; utasításával (,Ne tudja a jobb kezed". . . .) 
I fogant meg.

Most, már nekem Is egy szép emlék az 
Est, azon sok emlékiközt, melyek a mostanit 
szólították életre s melyhez majd meg-meg- 
térünk érezni, gondolkodni, bölcselkedni . . . 
Pl. az utolsó akkorddal, a magyar tanító
képzők szlovenszkói feltámadásával asszociá- 
lódva mindjárt itt az íróasztalom mellett 
eszembe jut Köztársaságunk Elnökének, a 
humanizmus és igazi Igazság fenköltlelkű 
filozófusának egy axomája (Kinek államfői 
erényei előtt egykori koronás fők hajtják 
meg most az elismerés pálmáját), azok a 
jós-igéi, melyet a 90-es években, mint a nem
zetébresztő „ifjú csehek" egyik vezére az el 
nyomó politikára mondott, hogy az Erő mindig 
a Kisebbségben volt. . . Lelkem mintha azt 
érezné, hogy Városunk szép Tanítóképző
palotája is meg fogja érezni az Igazság eme 
hatalmas Szózatát.

Mert az Igazságnak — a Te Lapod, a 
mi ,Bars“-unk vezetőcikkeiben is sokszor 
olvastam azt Hymnuszosan meghivatkozva, 
— az a természete, hogy ránézve teljesen 
mindegy, hogy ki ? hol ? s milyen ? körülmé
nyek közt hirdette azt.

Innét, a velem együtt öregedett Íróasztalom 
mellől s a legelöl emlegetett .kiszerkesztéstől" 
hátborzongó érzések közzül vagyok régi 

i híved s tisztelő barátod.
Levice, 1922. július 27.

Kriek Jenővolt tanítóképzői, most reálgimnáziumi tanár.
Persze az ilyen — Lapon-innen, Lapon- 

túl annyi bokros teendőnek felelettel tartozó 
Szerkesztőhöz intézett, és illetlenül ilyen hosz- 
szúra nyúlt levél megtűr még egy kis „Utó
hang" ot is I Ha majd az innét most hono
sítandó régi okleveleikkel elszéledett Tanító 
Urak s Barátaim otthonukba megtérnek. Őket 
ezzel a Nálad letett emlékezéseimmel esetleg 
meglepem. Egy emléktárggyal, albummal 
kedveskedtek öreg napjaimnak, — teli értékes 
tanító gondolatokkal. Illenék, hogy írásukat 
hasonlóan viszonozzam. Amennyiben azonban 
az én csontos újjaim annyi munkát már nem 
vállalnak, hogy Mindegyőjöket külön keres
sem fel: úgy gondoltam, a Te rotációsodra 
bíznám ezt az Epistólámat, melynek szigo
rúan megszámozott példányaira azután már 
csak a nevét kellene aláírnia az ,óket szerető, 
s bármelyöket látván a többi annyi százra is 
hűségesen emlékező öreg

„Kriek bácsijuknak.

Tennls verseny.
A legteljesebb siker jegyében zajlott le 

a két Lévai Sport Egyesület által rendezett 
tennis verseny. Már a külsőségek is bizto- 
sitották az eredményt. A nevezések úgy 
kvantitás mint kvalitás tekintetében kiváló 
sportélvezettel kecsegtettek. Sajnos — a biz
tosra ideigérkezett Oláh házaspár (Bp M A. 
C ) egyéb fontos versenyek közbejötté miatt 
nem érkezett meg. De bizunk benne, — hogy 
jövőre — most már midőn egyhangú jó 
véleménnyel vannak rólunk — még nagyobb 
számmal fogják versenyeinket felkeresni — 
és a pestiek is módját ejtik, hogy Lévára 
eljöjjenek és Kmoskó dr. szellemes szavaival 
élve a rózsákat letarolják. — Csak jöjjenek I 
örömmel várjuk őket és ama bizonyos rózsá
kat is irigység nélkül nyújtjuk át nekik, — 
hisz mi akik kezdők vagyunk csak örülhe
tünk ha e kiváló játékosok pár napi itt 
időzésükkel zsenge most fejlődő tennisspor- 
tunknak fényt kölcsönöznek — és alkalmat 
adnak nekünk arra, hogy a velük való ját
szás örömét élvezve — tőlük tanuljunk is. 
— Ennyit általában, — mert bár időnk és 
helyünk is rövid, szeretnénk az egyes játé
kosokkal és az egyes matchekkel részlete
sebben foglalkozni.

Hogy a pálma kié — arra ugye nem 
szükséges szerény beszámolóm keretében 
külön rámutatni — hisz a legszebb rózsákat 
(prózaiasan szólva a B 1. dijat) elvitte Ada- 
movich. Páratlan élvezetet nyújtott az ő 
kiváló játéka. Főereje kiváló technikai tudá
sán kivül óriási nyugalma, — mindenre 
kiterjedő figyelme és az a körülmény, hogy 
ö már akkor is tudja hová adja vissza elen- 
fele a labdát, mikor az még tán maga sem 
határozott a sorsa felől. — Egyik ugyancsak 

kiváló játékos figyelmeztetett erre — mond- 
' ván, — hogy Adamovich a szemével és az

eszével is játszik. — Csermák dr.-al játszott 
single parthiéja de még inkább a férfi páros 

, verseny döntője (Adamovich, Kévay József
gróf, Csermák dr., Somogyi) oly magas sport- 

, élvezetet nyújtott, — hogy a közönség dacára 
' a tikkasztó melegnek és a 3 napig tartó 
1 verseny szemlélésével járó fáradalmaknak, 

lélcgzetfojtva — teljes csendben figyelte a 
machekot Gyakran zudult fel taps egy egy 
mesteri labda után — úgy hogy a biró 
kénytelen volt csöndre inteni a publicumot 
De mindhiába, elementáris erővel harsant fel 
az össze csapódó tenyerek zaja, lelkes bravó 

• — éljen I Gyönyörű — Well pláyed I felki- 
j áltásokkal keveredve Tudósítójuknak egyéb- 
| ként — mint jó megfigyelőnek — alkalma 
, volt constatálm hogy egy egy match alatt 
I hirtelen klikkek alakultak — akik — minden

személyi vonatkozástól mentesen — teljes 
I ambícióval és energiával drukkoltak a nekik 
i teljesen idegen játékosnak így pl szeren- 
’ csém volt egy bájos leánycsoportot meg

figyelni, akik oly kedvesen és lelkesen druk- 
I koltak a „kis* * Bévay József grófnak, hogy 
I végül is teljesen nyilt kérdésnek kellett
■ tekintenem — hogy a .drukk*  a kiváló 
I játékosnak avagy a ,Márchenprinz“-nek
■ szólt-e

Volt ott vagy 100 lány — bájos volt 
mind — aki felvilágosítja a bizonytalau- 

' Ságban tévelygő riportert, az magára is 
veheti a nyilvánvaló gyanúsítást, hogy .... 
de nem szóltam egy szót sem I — Hol is 
hagytuk el ? Hja I a férfi páros döntőjénél 
voltunk. Ilyen játékról nem is álmodtak még 
a mi kies ligeti pályáink — a két idősebb 
játékos nagy routiuja és tudása — párosulva 
az ifjabbak lelkes igyekezetével és már

ugyancsak jelentékeny tudásával — elkép
zelhetetlenül változatos friss — sőt rohanó 
tempójú játékban culminált Meg kell jegyez
nünk — hogy a két ifjabb játékos akik 
tavalyról is jó ismerőseink (Bévay, Somogyi) 

. igen sokat fejlődtek s a legszebb remé-
• nyekre jogosítanak. — S most a dámákról 
I kellene valamit Írnom. De keresnem kell a 
‘ szavakat — s a verseny eredményeit szem- 
1 lélve emlékembe kell idéznem, mi ragadott 

meg inkább — a Justhné tennis geniéje — 
aki 8 évi szünetelés után 2 heti training 
eredményeként elvitte már Maróton is az
l.-sö  dijat — s bár itt fortuna változó sze
mélyétől függve ll.-ik helyre szorult azért 
minden elismerést megérdemel — avagy 

' szóljak a Salamonná kiváló férfias játékáról, 
s különösen erős drivejeirÖl és a háló mel- 

. letti pompás teljesítményeiről ? Divéky An- 
I dómé elegáns játékáról ekzembe jut, hogy 
; esztendőre kell egy szépségdijat is kitűznünk 
■ — mert arra feltétlenül aspirálhatott volna 

idén is. Justhnéval játszott single parthiéje 
föltétlenül a legszebb mérkőzések egyike 
volt. Egyenlő erők találkozása volt ez — és 
csak Justhné mindennel dacoló szívóssága 
és állóképessége nyerte meg számára a 
matchet.

Meg kell említenünk Bartosné nyugodt 
biztos átgondolt játékát is, kinek sajátos 
módon vágott labdáit a kiváló dr. Sala
monná is alig birta leszerelni — úgy hogy 
drivejei nehezen érvényesültek s igy a Bar- 
tosnéval játszott match adott néki legtöbb 
dolgot. — De hasábszámra írhatnék még 

mert mindenki megérdemelne néhány jó 
szót még a leggyöngébbek is — hogy volt 
bátorságuk a biztos kibukás daczára szem- 
beszálni a „nagyokkal" I A mesterek jóindu
lattal nézték a fiatalok igyekezetét s feltűnt 
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Ezeknek a ma is fiatalos hévvel megirt 
s részemről és a „Bars" részéről históriai 
érzéssel őrzendő meleg soroknak „záróak
kordját pedig én akarom elmondani.

A több mint 40 év óta Városunk vala
mennyi fajú iskoláiban — az elemitől fel a 
gimnáziumig — tanított Pedagógusunk Írását 
minden ismételt tiltakozása, az ő bevallása 
szerint nagyrabecsült Szerkesztő elődömtől 
tanult .szerénységének útját járó morálja 
dacára (kedves Barátaim, ez manapság már 
ritka-madár I) kiadtam. Kiadtam pedig éppen 
most: a régi Léva és vidéke magyar lakos
ságának .politikamentes kulturéletértu folyta
tott küzdelménék mai napján, — tehát szin
tén egy történeti dátumon. — Kedves ma
gánvonatkozással pedig azért, hogy azok a 
„csontos-ujjak* ne legyenek kénytelenek a 
Hálás-Tanítványoknak az .Utóhang* szerint 
szánt egyes nyomtatott példányokra — me 
lyeket én közkinccsé akarok tenni — külön- 
külön felirogatni az itt szálló-igévé, fogalommá 
lett „Kriek-bácsi" nevet És azután azért is, 
hogy azokat az , . . . “ minél újabbszor 
használhassa még Városunk- és a Közmagyar- 
kulturája érdekében és javára. Hiszen, úgyis a 
kelleténél „fáradtabban ülnek* itt az irodalom, 
a művészet, a tudomány fáin a „Csüggedt
madarad I

Megengedi nekem azután az én Kedves 
öreg Barátom, hogy az ő igazság szerető és 
kutató leikével rokonságban magam is meg
citálok itt az ő Epistólójába kapcsolódva 
néhány most időszerű Igazságot.

Először, hogy kedves barátom a Nálad 
is öregebb (vagy ahogy Te magadat kife 
jezted : „Lapon innen — Lapon-túl“ való :) 
Igazság — Egettör I

Továbbá, hogy a demokratizmusnak, 
államunk eme legelső alapelvének aequivá- 
lense az, hogy itt nálunk a históriai értékű 
szavak, akárhonnan, a smluvnytanár szájából 
hangozzanak is: ma már az egyesekre hát 
rányos következmények nélkül, szabadon 
nyilatkozhatnak meg.

Végül pedig a legifjabb Igazságok egyike
ként szögezem le, mint ami le nem tagad- 
Itató historikuma a cseh-szlovák államban 
élő magyarságnak, hogy az általad oly 
szépen s találóan jellemzett Köztársasági 
Elnökünknek szájából származó enunciáció, 
a mindenkori törvény könyvek, a Biblia intő 
követelő-parancsoló-szavára emlékeztető kije 
lentés az: hogy az itt élő Magyarságnak 

Emánuel Géza, Szilassy Aladár és Schulcz 
Pál sokat igérő játéka — különösképpen 
Szilassy fejlődőképes voltára hivták fel 
figyelmünket. Legyen ez számukra buzdítás 
egy szép tennis jövő reményében. — Leg- 
kevésbbé izgalmas matcbek voltak a vegyes 
páros előző döntöi és döntője — mert oly 
magas fölényben voltak a győzök hogy a 
legyőzendőknek főfeladata csak az volt, hogy 
minél szebbon bírjanak tonniBértelembnn 
meghalni Hisz külön dicsőségszámbu ment 
pl. az Adamovich- Salamonná pár ellen 
gémest elérni.

Engedtessék meg nekem, hogy külön 
elismerést szavazzak meg a bíráknak akik 
pártatlanul és szigorral vezették a mérkő
zéseket Itt külön ki kell emelnünk Béldi 
Ferencz gróf energikus fellépését — akinek 
sikerült is a ligeti pálya közismerten sem
mirekellő labdaszedőit ránczbaszedni. — A 
versenyeket nagy és előkelő közönség nézte 
végig. A clubház előtt esténként fogat-fogat 
után vonult fel — és a Városi Szálló ősz 
szes szobáiban tennisversenyzök álmodtak 
éjjelenként drivet, smashet, play.-t és readyt. 
— Egész idő alatt körünkben időzött Révay 
Simon gróf szeretetreméltó nejével és három 
kedves fiával — kik közül a legidősebb a 
matekét követő banketten mint kiváló 
cigányprímás hódította meg a sziveket. Itt 
voltak Szent-Iványék Keltzék, Ivánkáék, So
mogyiék, Nyáryék, Kazyék, Kosztolányiék, 
Bottkáék és hirtelen nem is jut eszembe 
mindazok neve, ak k- még eddig nem ismer 
ték Lévát. A tennisversenynek sikerült őket 
idacsábitani így hát büszke lehet az egylet, 
hogy alkalmat adott a magyar társadalomnak 
hogy az eddig elhanyagolt és negligált 
Lévával közelebbről megismerkedhessen.

Reméljük a viszontlátásra I — A mát-

kultúrközpontokat kell a maga számára te
remtenie / A mihez én hozzáfűzöm azt, hogy 
ebben a vállalandó munkában számítunk, 
követelni fogjuk az igazságos, a számarány- 
szerint nekünk kijáró állami segítségeket, 
nehogy azok a bibliai-szavak csak . . Szavak 
maradjanak.

Ebben azután kedves Pedagógusom, 
(nem is vagy Te olyan „öreg*, mint ami
nőnek magadat hireszteied I) az is benne 
van, ho gy aTe Intézeted — bocsássák meg 
nekem az emlékezéseidben annyi szeretettel 
és akkora igazsággal felvonultatottak — a 
„Kriek-intézete*, a lévai magyar Tanítóképző 
végleg nem „bukott" meg ... Fel kell 
annak támadnia a te csendes rezignációdnak 
elevenre válásával, mert az Elnök által kije 
lölt utón haladó magyarságunk mozgalmai 
során én Lévában egy eljövendő magyar 
kultur-kózpontot látok ; amely hitemet, Refor 
mátus létemre is „szentül"-hiszem.

Leveled hangja, tartalma ezen hitemhez 
nekem is .kapora-jött I‘-koronatanúm a mi 
nagy — Igazságunkban. — Amiben, amihez 
várjuk a szolgáltatást I

Majd meglátjuk I Vederemo I 
. Léva, 1922. évi augusztus 6.-án.

Dr. Kersék János.
I ________ , ... ___

Különfélék.
— Boldogasszony-anyánk. Több 

' mint száz, éves fennállása és közhasznú 
- működésé után a Kegyestanitó-Rend lévai 
' társháza, mint ilyen megszűnt. Nagyboldog- 
i asszony napján augusztus 15-én délelőtt 9 
I órakor mondottak utoljára misét a piaristái, 
i a ház templomában, hová a tanuló ifjusá- 
: gom kívül a lévai katholikus közönség is oly 
I szívesen járt. A főoltárnál Gombos Lajos 

házfőnök, főgimnáziumi igazgató, Kalazanti 
szent József oltáránál Gácsér Endre plébá 
nos, volt piarista áldozár misézett A temp
lom hajóját ebből az alkalomból zsúfolásig 
megtöltötte a közönség, amely a mise vé
geztével a Boldogasszony anyánk cimü ős
régi éneket énekelte, melynek hatása alatt 
szem nem maradt szárazon. A mise végez
tével a közönség egy része átment a sek
restyébe, holt dr. Kmoskó Béla a róm. kath. 
iskolaszék elnöke a kath. hívők nevében 
keresetien, szivböi jött szavakban búcsúzott 

ehet a dijak kiosztása követte. Kmoskó dr 
elnök szívélyes szavai után Boloman Jánosné 
átnyújtotta a győzteseknek az értékes tisz
teletdijakat melyek közül kiemelondök a 
Révay család álial adományozott gyönyörű 
bronz tigris, a Malcomes Béla báró férfi
ezüst tárcája a rendezőség által felajánlott 
és közadakozásból vásárolt 2 finom unioli 
ezüst doboz (vegyes páros) és 2 <lrb ezüst 
tál. A második dijak nyertesei is kedves 
emléktárgyakat kaptak, míg a 111. helye 
zettek a Franki fiuk jóvoltából ezüst plakett
hez jutnak A díjkiosztást kedélyes banqu- 
ette, azt pedig reggelig tartó táncz követte 
— az egylet ligeti helyiségben ahonnét min
denki néhány kellemes és szép nap emlé
kével tért haza.

Külön dicséret illeti mindkét egylet 
rendezöbizottságát — akik Belcsák Andorral 
az élükön fáradtságot nem kiméivé mindent 
elkövettek a siker érdekében. Jutalmuk 
legyen a közönség elismerése — és jól vég 
zett munkafelett érzett megnyugvás.

Vegyes eredmények:
Férfi egyes :

I. Adamovich Ferdinand,
ti. Dr. Csermák Ernő,

III. Révay József gróf és dr. Húberth Pál.
Férfi páros:

I. Adamovich Ferdinand, Révay József gróf,
II. Csermák Ernő, Somogyi,

III. Szilassy, Emánuel és dr. Divéky, Gáldy.
Kör egyee :

I. Salamon dr -né,
II. Justh Ödönné,

III. Divéky dr.-né, Bartosné.
Vegyes páros:

I. Dr. Salamonná, Adamovich,
II. Konkoly Thegéné, dr. Csermák,

III. Dr. Boleman Jánosné, Révay József gróf és 
Justh Ödönné, Révay János gróf.

Spectator. 

a piaristáktól, annak főnőkétől. Gombos 
i házíöuök meghatón köszönte meg a nem 
I várt ovációt A lévai közönség összeforrott 
| a piarista Rendházzai, jóban és rosszban
■ sok évet töltött együtt s a Rend ragjai 

mindenkor szívesen emlékeznek vissza Léva 
váro,ára. Ezután a volt lanitványok nevében 
dr Vlcsek Ferenc ügyvéd emelt szót s az 
Isten áldását kérve a Rendre búcsúzott a 
távozó tagoktól, Gombos köszönő szavai 
után a tisztelgők sorával kezet fogott s a 
közönség könnyes szemekkel meghatva tá
vozott A magunk részéről, kik mindenkor 
legönzetlenebb tisztelői voltunk a Rendnek, 
egy megjegyezést füzünk a búcsúzáéhoz. 
Szívesebbet! vettük volna, ha nem kellene 
Isten hozzádot mondani, mert szerény vé
leményünk w.orint ezt a helyet nem kellett 
vöm- a Rendnek feladni Ha meg is vonták 
tőlük a tanítás jogát, a Rend tagjai tovább 
is itt maradhattak volna Annyi minden
esetre. itt maradhatott volna, amennyit az 
itt levő vagyonból megélhetett volna. A 
jog folytonosság kedvéért szükséges lett 
volna, hogy legalább Írét tagja itt maradt 
volna. Léva város közönsége sajnosán fogja 
nélkülözni a kegyes atyákat, akikre 107 
évvei ezelőtt gyermekei nevelését bízta, de 
belenyugodva a sors változhatatlan intézke
désébe, fájó szívvel vett búcsút tőlük, akik 
csak a jót, szépet és nemeset oltották 
gyermekeink szivébe s akit most örök hálánk 
és szeretetünk kisér. Isten vezérli sorsom, 
mondja a hegedős . . . vele mondjuk mi is, 
amidőn Isten áldását kérve gondolatban 
hála-telt szívvel megszorítjuk egynek é3 
valamennyinek kezét.

— Elnevezés. A magyar kormányzó 
Medveczky Lajos fölcjmivelésügyi minisztéri
umba beosztott erdötanácsost városunk szü
löttét miniszteri tanácsossá nevezte ki.

— A kongregáció szinelöadása.
Nagy bőid gasszouy napján aug. 15-én ala 
kult meg üanepeiyesen a lévai férfi Mária- 
kongregáció, mely alkalomból az irgalmas 
nővérek Zárdájának színpadán vallásos jel
legű szinielőad.ist tartottak, amelyet nagy 
közönség nézett végig: Színre került Morus 
'Jamás, nagy történelmi szomorujaték, 
amuliyel a szereplők nemcsak megbirkóztak, 
de szép és összevágó előadásban mutattak 
be. A szerepek mind jó kezekben voltak. 
Guba József eiökeiőon, komolyan személye
sítette VIII. Henriit, angol királyt, kovács 
Jenő, mint Morus Tamás a iegapróbb rész 
letekig kidolgozta szerepét. Lelkiismeretes 
munkáját, pompás előadását zajos tapsai ho
norálta a közönség Akács József az intri- 
kus Cromvelt szerepét hü kifejezésre juttatta. 
Jó alakítást mutatott be Szabó Vilmos is, a 
királyné házi káplánjának szerepeben. Kabáth 
József (Butierl az ir nemest adta értelmes 
felfogással Hasoulóképen jó volt Wanger 
Mibály is (Rikárd). Bezák István, (Kingston) 
érzelmes játéka is tetszésre talált. Mátéffy 
Béla, mint Morus veja jó színpadi tehetség
ről tett tanúbizonyságot. Hanuszka Pált 
fesztelen játékáért illeti az elismerés. Szarka 
Gyula (Börtön felügyelő) és Lovas Béla 
(Hóhér) jellegzetes alakítása igen jó volt. A 
szép játék sikerét emelték Bucsek Gyula és 
Bacsa Béla (Örök). A rendezés Kabalh 
József ügyességét dicséri. A súgó Bozóki 
Gyula volt, aki tégi tapasztalata alapján 
szinte vezette a szereplőket. A színpad 
díszítése kitűnő ízlésről t.uuskodott. A nagy 
hőség dacara a lelkes közönség emelkedett 
hangulatban az előad ta végéig szívé yesen 
ünnepelte a szereplőket. Az előadást ma, 
vasárnap délután 5 órakor megismétlik. 
Jegyek előre válthatók a pénztárnál 11—12 
óráig a Zárda helyiségében.

— A posta bőréből. Miután a fenn 
álló postaszs'oáiyok érteimében a külföldre 
szóló postebélyeggel hiányosan felszerelt 
közönséges levelek es levelezőlapok nem 
tovabbithatók és igy az esetben ha a levél 
feladó neve feltüntetve nincsen — feladó
nak a posta ezt visszakézbesitoni nem tudja 
— ezen levelek igy a felettes postaigazga
tósághoz terjesztetnek fel és igen sok eset
ben feladó a levél felbontása után sem 
állapítható meg, figyelmezteti a nagy-

I érdemű közönséget saját érdekében, hogy
■ feladó a saját nevét minden alkalommal 
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jegyezze rá a postautalványra és különös 
gondot fordítson a levelek és levelezőlapok
nak posta-bélyeggel való helyes bérmentesí
tésére. 1922. január 1-töl érvényes a kö
zönséges levelek- és levelezőlapokra nézve 
a következő postadijszabás: Levelek 20 
gram súlyig 2 K. Ausztriába, Lengyelországba, 
Magyarországba, Németországba, Olaszor
szágba és Romániába, levelezőlapok ugyan
ide: 1 K. 20 fill. Egyébb külföldi államok
ban ■ Levelek 20 gram súlyig 2’50 levelező
lapok 1 K 50 fill.

— Eljegyzés. Bézy Ferenc lévai All. 
adóhivatali föellenőr a héten váltott jegyet 
Nngy Etelka urieánnyal, néhai Nagy Sándor, 
volt mohi-i ref. lelkész kedves leányával 
Mohiban.

— ▲ férfi Mária-kongregáoló meg
alakulása. A lévai Mária-kongregáció éle
tében nagy esemény történt. Nagyboldog
asszony napján aug. 15 én volt a megala
kult férfi Mária kongregáció tagjainak felvé 
tele, amely lélekemelő szertartás keretében 
folyt le a plébánia templomban. Az uj je
löltek, számszerint 42-en, a templom szen
télyébe vonultak fel a szt. mise előtt; a be
vonulás közben a chorus, ahol a női Mária 
kongregáció énekkara foglalt helyet Heck- 
mann I, karnagy vezetése alatt, a kongra 
gáció indulóját énekelte; a templom szent
élyében Szakács Viktor plébános az ujonan 
megalakult kongregáció prézese intézett 
hozzájok e nagy alkalomhoz mért érzelem 
s gondolattali beszédet. Először a bőid. 
Szűz iránt rótta le kötelességét e nagy ün- i 
népén, vázolta az ünnep jelentőségét, azu
tán meleg szavakkal üdvözölte a gárdát, . 
röviden kifejtette a kongreganisták köteles- : 
ségeit, kitartásra s öntudatos keresztény 
életre buzdította őket. A szivből jövő sza ; 
vak után megkezdődött a felvétel szép 
szertartása. Ennek befejeztével a szt. mise 
következett, amely alatt a szép Mária éne
kek csak még jobban növelték s nagyobbi 
tották a szent örömet azok leikébe, akik o 
napon a bőid. Szűznek hűséget esküdtek. 
A megalakult férfi kongregációban prefektus j 
lett: Boób József, asszisztensek: Stugel 
Béla, Kovács Jenő, titkár és jegyző: 
Vessely János, pénztárnok: Kabát József, 
tanácsosok: Szepessi László, Prazsák Ernő, 
Csík Mihály, Guba József, Szojka Vendel, 
Ürmincsok István. A prézes ur buzgalma 
megteremtette szép gyümölcsét. Öröm volt 
látni az uj Mária leventéket kor külömbség 
nélkül, mily ifjú lélekkel fogadtak hűséget 
a bőid. Szűznek, legyen ez az a mag, amely 
a város keresztény társadalmában, a háború 
okozta nagy lelki romlás után, terebélyes 
fává nőve meghozza nemes gyümölcsét, 
átalakítva, megnemesitve, Istenhez közelebb 
hozva, öntudatra ébresztve, összetartásra 
buzdítva keresztény társadalmunk férfiéinak 
szivét. Adja Isten, hogy a példa minél von
zóbb legyen s minél többen sorakozzanak 
Szűz Mária zászlója alá.

— Előléptetés. Hopfer Nándor posta 
föellenőr posta felügyelővé és Roth Adolf 
posta pénztáros posta főpénztárossá ne
vezte ki.

— Saflretl mulatság I A Lévai 
Asztalos, Lakatos, Bádogos ipartársulat kebe
léből kiküldött intéző bizottság, Kostyek 
József elnöklete alatt e napokban tartotta 
meg értekezletét. Elhatározta, — a >Bars“-ban 
már jelzett — (folyó év szeptember 30 -án) 
ötven éves fenálásának jubileumát szinelő 
adással és szüreti mulatsággal egybekötött 
nagyobbszabásu ünnepély keretében tartja 
meg. Erre vonatkozólag az előkészületek 
serényen folynak, a közönség a további in
tézkedésekről a ,.Bars“-ban és a meghívók 
utján fog értesülni.

— Tanítói választás. A vágkirály- 
fai iskolaszék aug. 15-én Kónya József 
tanítót választotta meg.

— Áthelyezés. Schvarcz Béla lévai 
járásbirósági tisztviselő a vágsellyei járás
bírósághoz helyeztetett át.

— Betőrővilág. Megint betörők jár
tak Léva városában. Aug. 18 ára virradóra 
Rappeport Manó órás és ékszerésznek a 
Petőfi utcában levő üzletében hatoltak be, 
ahonnan mintegy 10.000 korona értékű 

arany ás drága kő ékszert, órát vittek el A 
betörés úgy történt, hogy a szomszédos 
Nyitrai es Társa nyomdájának vasajtaját 
felfeszitették, majd a nyomdába menve az 
üzletbe nyíló tolódeszka ajtó lakatját lever
ték s itt az üzletben bélyegeket és a kézi 
pénztárban levő csekély apró pénzt vittek 
el. Ezután ismerve az ékszerüzletet s tudva 
azt, hogy a Nyitrai és Társa könyvkereske 
désétől csak egy belalazott ajtó választja el, 
a ialat kibontották s hamarosan a kirakat
ban és pulton levő ékszereket, órákat Ián- i 
cokat összeszedték s a merre jlittek, kereket 
oldottak. A betörést csak reggel vették 
észre A rendőrség gyanítja a tetteseket, . 
akik bizonyára ismerősök voltak a hellyel s | 
valószínűleg eredményes lesz a megindított 
nyomozás. Az egyik betörő a főcinkos a 
Nyitrai és Társa üzletében egy heti naptár 
kitépett lapjára a következő üzenetet irta a 
károsult ékszerésznek: „Tisztelt utamI Az 
elvitt tárgyakat 10.000 korona ellenértékben 
visszakapja, ha erről a rendőrség tudomást 
nem szerez. Maradok becsületes tolvaj 
N. N." A rendőrség azonban már akkor 
megtudta a betörést mielőtt a levelet valaki 
olvasta volna.

— Vásár igazolványok. A folyó 
évi szeptember 3-10 iké prágai mintavásárra 
szóló igazolványok melyek alapján 33°/o-es 
vasúti díj-kedvezmény jár a kereskedelmi és 
iparkamaránál Banská Bystrican 25 K dij 
és 3 K 50 f postaköltség előzetes beküldése 
mellett kaphatók. i

Fékét s Vilma zeneiskolájába beirat
kozásokat elfogad szeptember 5.-ig.

Gyászköszönet nyilvánítás.
Mindazon jő ismerősöknek kik felejthetet

len férjem szerencsétlen halála alkalmával 
részvételükkel fájdalmunkat onyhitették ez 
utón fogadják köszönetemet. I

özv Dellembach Jánosné ' 
és gyermekei

i'lslo Pr: 1176. — ezek. 1922

Licitacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102. §-u 

LX. zák. cl. z. r. 1881. potazne 19. §~u LXI zak. 
cl z r. 1908. tymto verejne oznamujc, zc nás- 
ledkom vyroku Z1 Moravchého okresnóho súdu 
cislo 3331. 1921. k dobru Armina Breuera zastupo* 
vaného skrze pravotára dr. Ludevita Wienera do 
vyske 1009 kor. a prísl. centou vykonatelna exc- 
kúcie prevedenej dha 8 mája 1922 zhabané a na 
1180 kor. odhadnuté nasledovné movitosti, a to: 
naradie na verejnei licilácii sa vypredajú

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
21 Moraveckého okresného súdu cislo Pr: 1175. 
1922. do vysky 1009 kor. poziadavky na kapitále, 
tejze 5u/n-ové úroky odo dha 1.—Xlí 1921. poci
tané a útraty doposiaí v 388 kor. 70 balieroch 
ustálené urcená je co lebota 14 hodina dha 28 
augusta 1922 a pripadni kupéi sa pozyvajú s 
podotknutira toho, ze sa zmienené movitosti v 
smysle 107. a 108 ^-u LX zák. cl. z. r. 1881. pri 
plateni hotovvmi najviar slubujúcemu v pádé pot- 
reby aj pod odhadnou cenou rozpredajú.

Nakoiko by drazbe urcené movitosti uz aj 
ini boli sekvestrovali, a na ne uhradzovacie právo 
obdrzali, táto drazba sa v smysle 20 £-u XL.I. zák 
éj, z. r. 1908 aj k dobru tychto nariaJuje

Dáné Zl. Moravciacb, dha 16 aug. 1922,.
C e p e I a 

súdny exekútor. 
1202-1922. szám.

I
Árverési hirdetmény.

Alulírott városi végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, hogy Levice város I. fokú iparhatóságának 
3331—1922. számú határozata folytán dr. Kaiser 
Lajos levicei ügyvéd által képv. Pákozdy Béla 
levicei lakos végrehajtató javára végrehajtást szen
vedettek ellen 1900 kor. bérkövetelés és jár. ere
jéig lefoglalt ingóságok u. m. egy feketére fényezett 
16 lóerős személyszállító autó és felfuvató pumpa 
becsértéke 8000 korona nyilvános árverésen ela- ' 
datnak. j

Mely árverésnek Levicén, Simor-utcza 3 szám 
alatt leendő megtartására 1922. évi szeptember hó 
12 napjának d. u. 3 órájára tűzetik ki. j

A venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az elárverezendő ingóságok a 
legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul • 
is elfognak adatni.

Jelen árverési hirdetmény Levice város hir
dető tábláján a mai napon kifüggesztetett.

Levice, 1922. augusztus bő 11.
Kutsára 

városi végrehajtó.

Az anyakönyvi hivatal be|agyzisa.
1922. évi aug hó 13 -tói — augusztus hó 20.-ig.

Születés.
Murányi Lukács Franya Mária fiú ikrek Vilmos 

Lukács. —Lakos Sándor Fenyvesi Erzsébet fiú 
András — Schvcz György Pintér’ Julianna fiú 
György. Botka János Zsbirka Mária fiú János. — 
Zólyomi Lajos Braks Berta fiú Lajos.

Házasság
Pentik József Mészáros Margit r. k.

Halálozás.
Bednarovics Lázár 16 hó hevenybélhurut.

== APRÓ HIRDETÉSEK, sa
Szlovák kurzust l-én komoly 
hallgatók részére 2 csoportban D ü S E K 
ARNOST tanár. Jelentkezni lehet Nyitrai és 
Társa könyvkereskedésében 1049

Két úri leány ellátásra felvé
tetik. Cim a kiadóba. 908

T Eladó két tehénre való legelő.
B1U. Bővebbet Szepesy utcza 5. 

szám. 979

Olcsó cipők SCHÁFFER SÁNDOR 
üzletében leszáliitott árakkal lesznek árusítva.

BOROS-HORPÓK ^‘í.;
bán vannak, 300-tól, 800 literesekig ELADÓK 
a HOLLÓ-féle pincéből Léván. 1002

Izr. gyermekek felvétetnek.
Teleky-utcza 19. 1003

E^y gramofon^c^r
Koháry utca 20 sz. 987

'E'l9 A Á ^at' utca ^6 szám alatt pince- 
Mlall J. hajlék szabadkézből eladó, 
lakásholyiséggel és két pincével. 998

Egy 'bútorozott ugyanott 
jó házikoszt kapható Zách utca 5

T t* a Irá cm b? kapható blazsek<L. 1. a<K3.UILLL4i KERENG méhésze
tében. NAGYKÁLNA. 1084

'cXáX polgarists kislányt teljes ellátásra
Xktíb elfogadok özv. FÉJA KÁLMÁNNÉ

Schoeller utca 26. 1040

Eladó ház. Léván egy 3 háromszobás 
és 1 két szobás lakással

s mellékhelyiségekkel eladó. — Bővebbet : 
TRIPISKÁ BÉLA. Bercsényi utca 11. 1038

Hegyközségi pásztort 
keres a lévai Orbán hegyközség. Jelentkezni 
lehet AGÁRDY SÁNDOR hegybírónál, hol a 

feltételek is megtudhatók. 1085 

nagyobb mennyiségű 
uiuvaCkb friss darabos mész, eladási 
hely : KOHN ARNOLD, Szepessy utca 14.

TVT« csónakázni megyünk Számos látó 
MkA gatást kér MÉSZÁROS LAJOS 
vendéglős és csónak tulajdonos. 1040

Fia + fllfimTlOr sportot kedvelő ur- 
XdbcUBUXUBÁ hölgyek ismeretségét 

keresi. Levelek: .Evező* jeligére kiadóhiva
talba kéretnek. 1047

TTtí hájban két fiu> TaRY leányWXX XL4ÚU4XL tB)j6s ellátásra keres- 
_______ tetik. — Cim a kiadóban. 1046

Jó boros hordók X? 4S 
literig jutányos árban a kiskálnai vendég
lőben. 1042

Izr. gyermekek felvétetnek
Teleky utca 19. ioo«

Iskolás leány ™
vétetik. Cim a kiadóban. 1043
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TTn'5Trö+í + &<! Hiizak és in8atlB“0k 
XxQáVövluöö. vételét és eladásét, 
lakások szerzését Levicén és vidéken 
legelönyöseb feltételekkel sikerrel köz 
vetít: SPITZ LÁZÁR keresk. ügynök Levice, 
Zöldkert utca 11.

MEGHÍVÓ.
A Szlovenszkói országos 

vendéglösipar szövetségének 
lévai körzete f. hó 22.-én 
(kedden) d. e. 10 h tartja 
negyedévi rendes köz
gyűlését a V árosi Vigadó 
nagytermében.

A tárgy rendkivüli fontossá
gára való tekintettel kéretnek a 
kartársak minél nagyobb szám
mal megjelenni.

Az Elnökség.

ADRIAI biztosító társulat Triestben.
Teljesen befizetett részvénytőke 10 */a millió líra.

Fíókigazgatóság Szlovenszkó részére BRATISLAVA Ventur utca 3.

Főílgynökség Levicén, Báthy László-tér 2.
ideiglenes helyiség.

Üzleti felszámolás.
A tőrei fogy, szövetkezet a köz

gyűlés határozata értelmében feloszlik. 
A felszámoló bizottság felhívja a szö
vetkezet hitelezőit, hogy a keresk. törv. 
értelmében követeléseiket e hirdetmény 
megjelenésétől számított 6 hónap alatt 
jelentsék be a felszámoló bizottságnál, 
mert később bejelentett követelések 
nem érvényesíthetők.

Egyben a felszámoló bizottság köz
hírré teszi, hogy a szövetkezet bolti 
és nyílt korcsma áru készlete, teljes 
berendezése, korlátlan italmérési és 
egyébb jogokkal megegyezés szerinti 
árért bármikor átvehető.

Felvilágosítással szolgál Tőrén
a felszámoló bizottság.

A társulat elfogad biztosításokat:
a) Tűzkár ellen, épületekre, gyárakra, ipartele

pekre, gépekre, gazdasági és ipari készletekre, árukra, 
butornemüekre stb.

b) Betöréses lopás ellen,
c) Életbiztosításokat minden módozat szerint,
d) Üvegtörés ellen,
e) Szállitmánykárok ellen,
f) Jégkárok ellen és végül
g) Baleset és szavatossági biztosításokat.

1028

GÉPSZIJJAK
VARRÓSZIJJAK

a legjutányossabban beszerezhetők

RÁCZ HUGÓ
börkereskedésében

LEVICE Városi vigadóval szemben.
865

7S3C6SZI

Értesítem a vizisportot 
kedvelő közönséget, hogy 
modern szerkezetű dunai 
uj csolnakokat szereztem 
be, amelyeket olcsó dijak 
mellett bocsájtok a n. é. 
közönség rendelkezésére.

Gyönyörű kerthelyiség felséges 

levegővel. Finom halpaprikás 

és kirántott hal. Elsőrendű 

borok. — BRÜNNI sörök.

Pontos kiszolgálás mellett Kállay 
Adolf zenekarával szórakoz

tatja a n. é. közönséget.

Mészáros Lajos 
vendéglős Léván 

Halász-csárda.

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

------------------- LEVICE — FŐTÉR. —

Van szerencsém tisztelt Vevőim szives tudomására hozni, hogy az 

új őrlésű, eddig minden minőséget felülmúló 
Oroszkai lisztet mindig a legolcsóbb napi árban bocsajt- 

hatom rendelkezésre.
ISTapoxxta friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb. 

S0T la. magyar szalámi. "V8
Cukorka és csokoládé különlegességek. 

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

Különféle ásványvizek raktára. ■—
1 1 Előzékeny és pontos tetszőig Alán 1 1 

(Szolid. árak.
FIGYELEM

Szíveskedjenek meggyőződést szerezni erről, hogy araim a legalacsonyabbak, 
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes. 14J
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»•
Asztalos segédet Tenyészállat díjazás.

aki munkavezetőnek megfelelne 
magas fizetésért keresek.

SUBA

Dőlné Terany, (iupa Hont).
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Felhívjuk figyelmét Bars- és Hontvármegye gazda
közönségének a f évi szeptember hó 24.-én 
(vasárnap) Levicén a vásártéren d. e. 9 órakor 
kezdődő ló- és szarvasmarha díjazásra és 
ugyanaznap d. u. 2 órakor kezdődő kisgazdák 
kocsiversenyére!

díjazáson a Gazdasági Egyesület részéről 12000 K.A díjazáson a Gazdasági Egyesület részéről 12OQO K. 
kerül kiosztás alá, ezenkívül több magán dij és díszoklevél.
A K öcsi versenyen résztvevőket felkérjük, hogy jelentkez
zenek a Gazdasági Egyesület titkári hivatalánál.

Gazdasági Egyesület.

A takarékos ée
számító háziasszonyok 
tudják, hogy az IGAZI 
olcsóság,

nem az árban, hanem csak egyedül 
a Jó Áruban rejlik 
ée ez okból az egyedül valódi

FÉANCK-KÁVÉ PÓTLÉKOT 
kérik, mely mindenhol ismét az 
előbbi, régbevált és kiadós 

békebeli minőségében kapható. 
Győződjék meg erről Ön is egy 

kísérlet által, mely be fogja bizonyítani, 
hogy ezen áru használata által, 

nagy megtakarítást 
érhet el.

Azonban az egyedül valódinak 

kell lennie I

ezen védjeggyel

Hatóságilag engedélyezett

Ingatlan forgalmi és közvetítő iroda.
Tulajdonos : SZ1LASSY DEZSŐNK.

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

feltételek
Kosztos fiuk és leányok I
elhelyezését elvállalom. Kesztot adók 
jelentsék be nálam ebbeli szándékukat. 
Eladó villa a Kákában’ 1111LLídUU Vilid 4 szoba, fürdőszoba

és egy kis lakásból.
Fűszer iiílfit helyben nHKyruszer UZiei forgalommal, 
teljes berendezéssel, nagybani üzletvitel 
céljára is alkalmas, amelyben még két 

más üzlethelyiség van eladó.
Fia riólr Sálon garnitúra, ebédlő
CldUUK krB(jenc> bordó fotel, férfi 
Íróasztal, aranykeretes álló tükör, elő
szoba fal, zongorák, harmönium, cim 

balom, — sárga hintó stb.

méi lett.
Útlevél vizimok
va=y Ausztriába a legrövidebb idő alatt 

megszereztetnek.
Flarin szőlőterületek
CldUU hajlékkal és anélkül.

Eladó házakIéTán egy vagyLldUU IldZdIS. több |akás3al 
beköltözhetök.

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

Hont és Nyitra megyében.
koroclotnolz lsiedó szobák és r\ érésiéin ok |aká30k bulorrai 

vagy anélkül.

é8 ezen aláírással

!A3A>CIIII3-

értesítés.
Léva és Vidékének gazdáit ez utón értesítjük, hogy 16 % on 

felüli superphosphát raktárra érkezett q-ént kicsinyben K. 116’50. 
Ezen kivül kapható kainit, kálisó, thomasalak, mészlégeny, 
eredeti gyári árakon.

Olajok, petróleum, kocsikenőcs, tovette 

BENZIN
stb. cikkekben Apolló gyári lerakat. Kívánatra részletes árajánlatot 
küldünk.

je 1111 *4 3 ZTi C11 j I • 13 CI í,j IC

A GAZDASSZONY JELENTÉSE!

}(y ersbörök
— szakszerű ===== 

kidolgozását 
garancia mellett olcsón vállalja, továbbá: 

nyers bőröket, faggyút 
napi áron VÁSÁROL 
Jdelohorszkij )(ároly 
bőrgyára Nővé Zámky (Érsekújvár.)

Teát!
KUGLERNÉL kaphatsz jót!

Ugyanott kaphatók : mindennemű ásványvizek, 
likőrök, borok.

Örvendetes hirl
A „KUGLER KEVERÉK" pörkölt kávé 2 koronával 

olcsóbb lett kg.-ént.
Magyar szalámi — Szegedi paprika leszállított áron kapható 

O leső liszté le

Cacaot!


