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

Egyes számok ára 1 korona. BARS HIRDETÉSEK
□ cendMéterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények gumónk 

roronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

fiszeköttetésben levő hird. irodák 
Árengedményben részesülnek-
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II A LAP Kimúlt: HYITBAI É8 TÁRSA.

Az iskola év kezdetén.;
Szeptember elsején megkezdődik 

az iskolába való beiratás. Gyerme
keinket íelvisszük az iskolába, hogy 
ott megszerezzék azokat a szellemi 
javakat, a melyek az életben való 
boldoguláshoz, előmenetelhez szük
ségesek. A városok utcái megné- ’ 
pesülnek az iskolába siető kisebb í 
nagyobb diákokkal. Az arcukon, a \ 
szemeiken még rajta a pihenés, a j 
nyári nap ereje s nevetgélve beszé- í 
lik a két hónap vidám éleményeit, 
örömeit. Van valami kedves dolog > 
abban, mikor a íiatalság megjelenik ’ 
a tudomány csarnokai előtt s élet- | 
erővel eltelve, kacagva, gondtala- i 
nul neki fog az uj iskola évnek. ■ 
Öt még nem izgatja a jövő. Leg
följebb csak az, hogy szigorú latin, 
vagy mathematikai professzort 
kap e ?

A szülőket s a társadalom azon 
tagjait, kiket a gyermeknevelés és 
a pedagógia érdekel, nem illeti * 
meg csupán az iskolai év kezdeté- ; 
nek költői kedvessége. Azokat in
kább a gond s a mostani nehéz 
viszonyok súlya érinti. Eltekintve ' 
attól, hogy idegenben egy gyermek 
tanítása, milyen sokba kerül, száz 
és eggyel több gondot zúdítottak 
a szülök nyakába a megváltozott 
viszonyok. Városunk polgárai gyer
mekeiket idegenbe adják középis
kolába. A tót nyelvű gimnáziumba 
felvételi vizsga nélkül senki fel nem 
vehető. A legtöbb gyermek annyira 
nem bírja a nyelvet, hogy a vizs
gálatot letehetné. Akkor egy esz
tendőt vészit. Elegendő magyar 
nyelvű középiskolánk nincs, ami 
befogadhatná gyermekeinket. Ma
rad hátra, hogy magántanulónak 
iratkozzék be. Áldatlan, lehetetlen 
tanulási mód, ami tarthat néhány 
évig, de sohasem válik a gyermek 
javára.

A pedagógus is lehorgasztott 
fővel néz a jövőbe. Átalakulások, 
forrongó idők sohasem kedveztek 
a nevelésnek, a tanításnak. Új ren
deletek, más beosztások megnehe
zítik az előhaladást. A leikével, az 
egész szeretetével nem tud élni a 
hivatásának. Mivel a fődolog a 
nyelv megtanulása, azért az okta
tás könnyen a formalizmusba vész 
el. Gyermekeink ma holnap beszél
nek németül, szlovákul, magyaiul. 
De alaposan, jól mit se tudnak. 
se számolni se gondolkozni, edig 
ez nagy baj, ha gondolkodni nem 
tanítják meg gyermekeinket.

Mi lévaiak szomorúan állunk 
meg ez iskolai év kezdetén: már 
csak az ötödik osztálytól magyar 
a gimnáziumunk. A gyorsan tűnő 
évek azt is elsodorják, mint a szep
temberi idő a sárguló leveleket. 
Hát hiába való minden megmozdu
lásunk, népgyűlés, memorandum, 
jogos igényeink nem találtak meg
hallgatásra ?

Szeptember elején érezzük azt, 
hogy ez igv nem maradhat. Ekkor 
érzik a szülők s a társadalom min
den egyes tagja, ki az iskolával 
valami nexusban van, hogy a mos
tani viszonyok elevenbe vágnak, 
hogy itt javulásnak kell bekövet
kezni s jogos kívánságainknak 
előbb, vagy utóbb teljesedni kell.

Az iskola év kezdetén gonddal, 
aggodalommal vagyunk eltelve. 
De hisszük és reméljük, hogy az 
illetékes helyen megértik ezt s 
megkapjuk azt, amihez jogunk van, 
mint az élethez és levegőhöz.

A tdíág-esaményakböL
Egyre több szó esik a németországi bob 

sevizreusró), melynek az uj márkazuhanás által 
előidézett közhangulatban kedvező talaj van 
a korlátlan terjeszkedésre. A Rathenau meg
gyilkolása után megkezdődött balratolódás 
egyre tart s a jobboldali megmozdulások 
csak arra jók, hogy a terrort kiabáló ele
mek felszínre küzdhessék magukat

Nap nap mellett olyan dolgok történnek 
ma Németországban, melyek háta mögött 
egy fenyegető rém alakja latszik: a gazda
sági összeroppanást követő német bolsoviz- 
mus.

Az osztrák kérdés erősen foglalkoztatja 
a magyar közvéleményt is. A sajtó tájéko
zatlansága miatt meglehetős idegesség ve
hető észre. Ma félhivatalosan azt jelentik, 
hogy a külpolitikában nem merült fel olyan 
mozzanat, amely a kormánytól valamelyes 
diplomáciai akciót, vagy komoly elhatározást 
követelne. Az európai politikai helyzetet 
teljesen feszültnek tartják ugyan, azonban 
pillanatnyira semmi körülmény nem mutat 
arra, hogy a kormánynak valamelyes intéz
kedésre volna szüksége.

A szovjet-kormány százhúsz tudóst, akik 
a szovjetrendszer ellen foglaltak állást, ki
utasított Legnagyobbrészt egyetemi tanárok
ról van szó.

A magyar kormány a szociáldemokrata 
párttal bizalmas tárgyalásokat folytat, hogy 
a minduntalan megújuló bérmozgalmaknak 
kölcsönös megegyezéssel elejét vegye. A 
szociáldemokratáknak o tekintetben egyik 
főkövetelése az, hogy a drágasági indexet 
ezután hivatalosan állapítsák meg, mivel ez

eddig csak magánúton történt és éppen ez 
a körülmény volt számtalan esetben oka a 

' súrlódásoknak és a bérharcoknak. Illetékes 
helyen arról tudnak, hogy a kormány hono
rálni fogja a szociáldemokratáknak ezt a 
kívánságát.

Ausztriának az olasz szférába való 
bekapcsolódását a jugoszlávok és a cseh
szlovákok teljes diplomáciai apparátusokkal 
megakarják akadályozni. A kis entente és 
Olaszország közötti feszültség állott be. 
Jugoszlávia és Csehszlovákia az erélyesebb 
eszközöktől sem riad vissza, hogy Ausztriát 
érdekkörébe bevonja.

Jugoszlávia csapatösszevonásokkal 
igyekszik súlyt adni törekvésének, mert 
Ausztria felett szoros gazdasági uralmat 
aksr gyakorolni Ezt Olaszország nem néz
heti nyugodtan. A csehszlovák—jugoszláv 
katonsi mozdulatok ellensúlyozását látják az 
olasz hadügyminiszternek Bozenbe való 
utazásában, hogy Olaszország részéről az 
ellenakció vezetését megszervezze.

Cox kormányzó, az Egyesült Államok 
volt demokratajelöltje, a Reuter-ügynökség 
egyik tudósítója előtt nyilatkozott Európa 
helyzetéről és az Ausztriában és Németor
szágban uralkodó viszonyokat rendkívül tra
gikusnak mondotta. Kijelentette, hogy a 
középeurópai kérdés megoldásának fökulcsa 
az Egyesült Államokban keresendő.

Az interparlamentáris konferencia meg
nyitásának elönapján vasárnap este Schön- 
brunnban fogadó-est volt, amelyen vagy 
300 au vettek részt.

Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődött 
meg a tanácskozás a nemzetgyűlés üléster
mében. A teremben oly interoacionális tár
saság gyűlt egyse, aminő ritkán látható 
együtt. Minden nemzet képviselve van, látni 
kínaiakat és japánokat, csak a kis entente 
képviselői hiányoznak. Impozáns számban 
vannak képviselve a magyarok és olaszok. 
Feltűnnek az angolok (köztük Newton lord), 
franciák, a németek közül Fehrenbach volt 
kancellár. Ott van Andrássy Gyula gróf, 
Apponyi Albert gróf és Gratz Gusztáv dr. 
24 állam parlamentjeinek képviseletében 
300 tag jelent meg.

A kis entente é6 Lengyelország külügy
minisztereinek konferenciája hétfőn kezdődik.

Az ir kormány elnökévé Collín utódául 
Cosgraret nevezték ki.

Bethlen István magyar miniszterelnök 
Kckhardt helyén Havel Béla m. osztálytaná 
sóst bízta meg a miniszterelnökségi sajtó
iroda vezetésével.

A nagy követek tanácsához a magyar 
kormány tiltakozó jegyzéket nyújtott be, 
melyben tiltakozik a Magyarország javára 
optált erdélyi birtokosok javainak lefoglalása 
ellen

A „Národny Listy" Írja: Csehszlovákia 
és Jugoszlávia között létrejött szerződést, 
csak rafikális utón fogják közzétenni. A 
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szerződés mindkét Államot arra kötelezi, 
hogy 10 éven keresztül katonailag kölcsönö
sen segítsék egymást és minden politikai, 
valamint gazdasági akcióban együttesen 
járjanak el.

Zágrábban a jugoszláv—cseh szlovák 
megállapodásokat Ausztria és Magyarország 
ellen irányúiénak tekintik.

Olaszország a korridor ellen van, inti 
prágai követeit, hogy barátságos érdeklődés 
formájában felvilágositást kérjenek a jugosz 
láv, illetve a cseh-szlovák kormánytól, hogy 
az európai sajtóban napvilágot látott állí
tólagos offenzív tervei mennyiben felelnek 
meg a valóságnak.

Románia és Lengyelország között kato
nai természetű tárgyalások folynak Orosz
ország ellen.

Rakovszky magyar belügyminiszter a
főispáui karban változásokat készít elő. 
Hat föispánságot akar egyesiteni. Ezek : 
Miskolc közös főispánt kap. Borsód- vagy 
Abaujhelyvármegyével, Pécs Baranyával, 
Pest Pilis Solt Kiskun vármegye főispánja 
kecskeméti főispán is lesz. Az aradi Csa
nádival, a mosoni a sopronival, a békési 
pedig a csongrádival egyesül.

Havas-ügynökség jelenti: Moszkvából, 
hogy a szovjetek a Volga-területen lévő né 
met kolóniáknak úgyszólván teljes autonó
miát adtak.

A Reuter-ügynökség jelenti: Ausztria 
Olaszországtól hetven millió líra kölcsönt 
kap.

Bécsben a politikai helyzet felborultnak 
tekinthető, mert a terv, hogy a kormányzat
ban a keresztényszociálistákkal a szociálde
mokrata párt is résztvegyen meghiúsult. A 
szociáldemokraták Seipl dr. kancellár távo 
zását követelik, amit a keresztényszociálisták 
nem hajlandók teljesiteni.

A kisebbségi kérdés az interparlamen
táris konferencia előtt. Az interparlamentáris 
konferencián Adelswaerd jelentést tett a 

nemzeti kisebbségek jogainak kérdéséről. 
Kijelenti, hogy a tartós békének előfeltétele 
a nemzetek jogainak megvédése, melyeket 
az uj államok határainak meghúzásánál 
nem respektáltak. A népszavazás elvét 
meghamisították. A kissebbségek helyzete 
rosszabb, mint a háború előtt.

ír felkelők felgyújtották börtönüket, 
körülbelül 30 Maryboroughban bebörtönzött 
felkelő felgyújtotta a börtönt. Hamarosan az 
épület lángokban állott. Az őrség lőfegyverét 
használta, hogy a rendet fentartsa. A nem- 

1 zeti csapatok korán reggel megszállották az 
1 épületet és helyreállították a rendet.

óriási izgalommal várják a jóvátételi 
í bizottság döntését. Attól félnek, hogy a 
' francia kormány a produktív zálogok tekin- 
i tétében szinleg előzékenységet fog tanusi- 
i tani és hosszabb moratóriumot fog engedé- 
' lyezni, de oly feltételekkel, melyeket Német- 
; ország kénytelen lesz elutasítani, hogy ily 
' módon Németország viselje az elutasítás 
1 ódiumát. Németország sohasem fog bele

menni abba, hogy pénzügyeit Franciaország 
ellenőrizze.

A csehszlovák szociáldemokrata mun
káspárt képviselői és szenátorai ma egész
napi ülést tartottak, melynek célja a gazda
sági és politikai helyzet tárgyalása volt.

Beható vita után határozati javaslat 
került elfogadásra, melyben megállapiják, 
hogy a mai súlyos gazdasági válságot a 
csehszlovák koronának a külföldi piacokon 
való rohamos emelkedése idézte elő. Az 
államnak okvetlenül közbe kell lépni, hogy 
a válság következményeit elhárítsa vagy 
legalább enyhitse.

Benes azt követeli, hogy Magyarország 
ha élni akar, akkor tartson össze teljesen a 
kis ántánt államaival nemcsak védelmi, ha
nem támadó szövetségben is

Nemzetközi gyorsvonatok futják be 
Oroszország fővonalait A nemzetközi Háló
kocsi Társaság a megállnpodásban a követ- 

kezö nemzetközi gyorsvonat járatok beren
dezésre kötelezte magát:

Moszkva — Brüssel — London.
Petrograd — Baku.
Moszkva — Vladivosztok.
Moszkva — Pekiog.

i Moszkva — Varsó — Berlin.
Moszkva — Varsó — Prága.
A nemzetközi gyorsvonatok beállítása 

az orosz forgalomba a szerződés szerint 
még szeptember havában meg fog történni.

Athéni jelentés szerint a török lovasság 
elkeseredett harc után Eszi Sehirt elfoglalta. 

’ A görögök több várost kénytelenek voltak 
' kiüríteni. A görög frontot három szakaszon 

áttörték. Az előnyomulás valamennyi sza
kaszon tart. Eddig 70 kilométer mélységet 
ért el. Athénben nagy az izgalom. A sajtó 
hevosen támadja a hadsereg vezetőségét.

Bécs város pénzügyi diktátora község
tanács ülésén úgy nyilatkozott, hogy korlá
tozni kell a bécsi idegenforgalmat, mert az 
ezrével beözönlő idegenek összevásárolják a 
bécsi lakosság elől a legszükségesebb cikke 
két. Valószínűleg ankétot is fognak össze
hívni, hogy az idegen forgalom szabályozá
sának módozatait megbeszéljék

A cseh szociáldemokrata-párti Habrman 
szociális népjóléti miniszter a munkanél
küliségről és a gazdasági válság okairól 
beszélt és abbeli meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy a jelenlegi válság tartós 
szanálását a gazdasági rend megváltoztatása 
nélkül nem lehet elérni. A válság leküzdé
sére ezeket a rendszabályokat ajánlja: A 
valutaüzérkedés felügyelete, a bankhivatal 
kamatlábának és váltókamatok leszállítása, a 
beruházási munkálatok haladéktalan meg
kezdése, az építési törvény azonnali végre
hajtása, százmillió korona a munkanélküliek 
segélyezésére, a munkások elbocsátásának 
megakadályozása, a felmondási határidők 
megszüntetése, az élelmiszerek behozatalá
nak szabaddátétele, a kávé, kakaó stb. vámok

Petőfi Sándor*  *
Szerény kis házikó ott a rónaságon 

Feléd, hozzád repül — sebes madár szárnyon
Milliók sóhaja, milliók imája . . .
Mint a szent oltárnál — leborul a lélek . . .
. . . Rengő bölcső mellett — zeng a bölcső ének 
... Az édesanyának — csalogány danája.

I

Bölcső felett csillag — csillag mellett szép lány. . 1 * * * S 
Mosolyog egy élet édes mosolygásán . .
. És egy forró csókot lehel alakára . . .
Édes ez a csók és mégis nagyon éget .
Lángra lobban tőle a szív és a lélek . . .
S megszületik a hon bűvös csalogánya . . .

Puha meleg fészek, anya védő szárnya 
Röpülésre készti — viszi szabad szárnyra 
A rózsalomboknak bűbájos dalosát .
És amerre repül s ahol zeng az ajka 
Szeretnek, zokognak, lelkesülnek rajta
S kinyílnak mindenütt a szabadság rózsák . .

Csermely csevegéssel futja be a rónát . . .
Vad, szilaj kedéllyel termi a vérrózsát . . . 
Haragos villámmal — a hegy ormán nyargal . .
Lány szívbe hoz édent — ellenébe kardot ,
S ha a zsarnok ellen lelke felviharzott
Ostoroz és büntet, mint boszuló angyali . . .

Csak az anyját félti, öleli imádja I
Tüzes szerelmével, hisz ez a világ . . .
tdene a földön — csillaga a mennyben
Ha ébred, ha alszik, ha viharban ázik
Ha fellegekkel, villámmal csatázik
Szivéhez szorítja nagy honszerelemben.

,Ez csak ez az éden, édes magyar népem
Itt ragyog rám a meny — lelked tükörében . . .
Piros vérrel szentelt földednek rögében . . .
Édes ajakadnak csattogó dalában

* Felolvasta a uersö a SzlorAkorssdgi Evangé
likus Bsövetség megalakuló gyűlésén.

Ellenséget űző csaták viharában
Ezer kincsei rejtő hegyeid mélyében I*

.Enyém eresz alatt a kis fecskefészek 
Nincsen abban helye szemtelen verébnek 
Szabadságot tipró zsarnoki önkénynek . . .
Szived dobogása ezer sebed jaja
Zengő nyelvednek a fájdalmak sóhaja
Nekem mind-mind egy-egy szent zsolozsma ének.

Harsonák hangjával lelkem újra éled
A harcok mezején tettekben az élet
Hulló csillag leszek, ha kell hazám érted . .
Szivem véréből majd szabadság rózsája 
Nyílik, illatot hint, hegyedre rónádra . . ■ 
S ajkamon a neved lesz a hattyúének!'

S felzúg a fergeteg a csaták orkánja 
Csattogó kardok közt a hon csalogánya
A lelkét kisírja . . jeltelen a sírja
Vad futó paripák száguldva tiporták
Össze drága testét, de lelkét az ország 
Dalaiban gyöngyök füzérében bírja! . . .

Szerény kis házikó ott a rónaságon
Feléd küldi lelkünk sebes madár szárnyon
Szive dobbanását s benne hő szerelmét
Szomorú világból egy bús ciprus ágat 
Él s élni fog bennünk hazám csalogányod 
S lelke lesz bennünk a legszebb élő emlék.

Osgydn. KEMÉNY LAJOS. i

A rendőr
Sokszor találkozók veled, te csend éber 

őre. Valahányszor reám nézel, mindig egy 
emléket szakitsz fel a szivemben, üe te azt 
nem tudod, te virrasztasz másnak a boldog 
álmai felett; őrködől, mert úgy kívánja a 
kötelesség.

Ha szembe jösz velem kitérek, nem 
nézek reád, mert úgy is tudom, hogy nincs
benned valami — amit meg nem mondtba- 
tok — csak a kötelesség.

Nem I Van neked is szived, de annak 
a szivnek nem szabad érzőnek lenni, mert 
kötelesség úgy kívánja, hogy a szived ke
mény legyen, az arcod parancsoló, mert 
csak Így állhatsz ezen a porondon.

Én szeretlek rendőr, csak azért, mert 
sokszor utánnam osonsz, azt gondolod, hogy 
én egy nemzetközi betörő vagyok, aki be 
tévelyeg a mellék utcákba, mert ott bizton
ságban van. Pedig csak egy szomorú, bús 
poéta az ; aki vár valakit, egy valakit akit 
sohasem ismert Ez nem fáj nekem, csak 
jer utánnam. Az én reményeim már rég 
szétforgácsolódtak az újságok hasábjain. 
Ha már engemet nem foghatsz le, akkor 
legalább a lelkemet, mert félek, hogy egy
szer kitör és széttépi a sors bilincseit.

De te nem felelhetsz, neked más érdé 
keid vannak. Pedig úgy szeretném ha egy 
szer a váltamra tennéd a kezed és a fülem
be dörögnéd : Uram 1 A törvény-nevében 
letartóztatom Önt . . . Önt a boldogtalant.
S én szó nélkül nyújtanám a kezem, mert 
úgy kivánja a kötelesség.

De te mész tovább és én magamra 
maradok künn a viharos éjben meddő bá
natommal. Nem sirlak vissza, mert fáj az 
nekem, hogy gyanús vagyok előtted.

Sokszor mikor otthon vagyok s Írok, a 
te léptedet hallom az ablakom alatt — nem
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megszüntetése, a vámtarifa revíziója az ipari 
termelvények behozatala tekintetében stb. 
Az értekezlet után öttagú küldöttség ment 
Benes miniszterelnökhöz, aki kifejezte a kor
mánynak abbeli készségét, hogy hozzáfog 
ezeknek a kérdéseknek a rendezéséhez és 
közölte, hogy a jövő héten a közgazdasági 
minisztériumok ezekről a kérdésekről tanács
kozni fognak

A cseh-szlovák és jugoszláv katonai 
egyezmény magában a kisantantban is lap
pangó szakadást intézett elő. Románia és 
Lengyelország nem csatlakozott az egyez
ményhez és tartózkodó magatartást tanúsít 
az osztrák kérdésben. Bukaresti jelentés 
szerint Románia és Lengyelország között 
hosszabb idő óta katonai természetű tárgya
lások folynak. Igaz, hogy a megkötendő 
szerződést Oroszország ellen irányúiénak 
mondják a bukaresti hírek, de ezt a sietős 
magyarázatot hamarosan megcáfolhatja a 
valóság A szerződést állítólag maga Fer- 
dinánd király és Pilsudszky lengyel államfő 
fogják aláírni s ebből a célból a román 
király Varsóba fog utazni.

Radics Stefan a horvát blokk nevében 
uj proklaraációt bocsátott ki a horvát paraszt
sághoz.

A kiáltványban Radics felhívja a hor
vát földmiveseket a sürgős felfegyverkezésre, 
hogy a nemsokára bekövetkező alkalmas 
pillanatban felkészülve fogadhassa az ese
ményeket.

A Fehér Házban kijelentik, hogy Harding 
véleménye szerint még nem érkezett el annak 
az ideje, hogy az Egyesült Államok a nem
zetközi pénzügyi problémák megoldására 
egybehívandó konferencián résztvegyenek. 
Az elnöknek nem szándéka az sem, hogy 
Hoovert valamely megbízatással Európába 
küldje.

A párisi Telegraph diplomáciai munka- . 
társa azt Írja, hogy a kisántánt államaival 
szemben Olaszország támogatni fogja Magyar- )

haragszom reád, mert te minduntalan felrá- • 
zod lelkem bánatos sötétségét és valami 
távoli fényt vetsz a maradandó költésze
tembe. Te kongó lépteid az én ritmusaim, 
te parancsoló hideg arcod az én életem 
poézise. És miért haragudjak reád ? Azért, 
hogy tévedtél. Semmi. Mindnyájan emberek 
vagyunk és tévedhetünk.

Egyszer majd megleslek az ablakomban 
és ha eljösz, beviszlek hozzám, mert nekem 
nincs senkim — se barátom, se szeretőm — 
csak a csalfa sors által széttört remények.

Volt nekem valamikor egy szeretőm, 
de hiú volt a leány és az én szavaimnak 
nem voltak hatásai. Más remények, hazug 
álmok szunyadoztak aunak a leánynak a 
szivében. Ez nem fért össze az én egyszerű 
egyéniségemmel, ott kellett hagynom őt, 
mert reményeimnek az árbócát elvesztettem 
volna örökre. !

Ábránd világomtól te maradtál meg , 
rendőr, te egyedül ... Ne neheztelj rám, 
mert úgy van az; mi vagyunk a két ellentét 
— te karddal, én tollal harcolok, amég el 
nem kopunk. >

Ha majd egykoron, a sors üldüzött j 
testemre a sirhantja terül — mikor már 
nem lesznek többé álmaim — jöjj el még ! 
egyszer hozzám, mint az életben tevéd és . 
járd körül a virágos sírom halmát. Talán ( 
halva is meghallom és boldoggá fog tenni 
az a tudat, hogy te még élsz és jársz ezen 
a szomorú, göröngyös pályán.

Konkoly Theg* Alodár.

országnak a népszövetségbe való felvételi 
kérelmét.

A „Rádió“-ügynökség nyilatkozatot tett 
közzé, hogy értesülése szerint a francia 
hadügy- és pénzügyminisztériumban jelenleg 
tervet dolgoznak ki arra, hogy a Ruhr-vidéket 
miképen lehessen megszállani.

Az amerikai lapok levelezői szerdán 
arról értesültek, hogy minden előkészület 
megtörtént a Ruhr-vidék 24 órán belül való 
megszállására.

Az olaszok 70 milliós kölcsönével és az 
50 millió franc-nal, amit Franciaország juttat 
Ausztriának, képessé fogják tenni Ausztriát 
az állami háztartás egyensúlyban tartására. 
Az osztrák kérdés megoldása sürgősebb 
mint a francia - német válság.

Az olasz—délszláv konfliktusban eny
hülés észlelhető. Nincsics római utazásával 
az ügyet elintézettnek tekintik, mert az 
olasz kormány mindent meg akar tenni a 
béke megóvására, de garanciákat követel, 
hogy Jugoszlávia és Csehszlovákia nem 
foglalkoznak hadműveleti tervekkel.

Illetékes helyen kijelentették, hogy a 
külpolitikai helyzet tisztázására magyar rész
ről további lépésekre alig van szükség. A szláv 
korridor terve egyelőre kútba esett. Helyes-
nek bizonyult a magyar hivatalos külpoli
tikának a legutóbbi időkben vallott az a 
felfogása, hogy izgalomra nincs ok és nyu
godtan be kell várni a fejleményeket. A kül
politikai feszültség enyhült és a háborús 
veszedelem megszűntnek tekinthető.

A Barsmegyei Gazdasági Egyesület 
által f. é. szeptember hó 24.-én d. e, 
9 órakor, Léván megtartandó 

< tenyészállat-dijazás biráló-bizottsága.
. A biráló bizottságok elnöke: Bombay Vimos.

Tagjai a kancák díjazásánál:
A nyitrai ménesparanesnokság igazgatója, 

; Barsmegyei Gazdasági felügyelő,
Hontvármegyei főállatorvos, 
Kosztolányi István, Nemcsény, 
Szent Ivány Egon, Perlep, 
Malcomes Béla dr., Alsóárma, 
Mautner József dr., Léva, 
Taubinger László, Tőre, 
Mirbach Emil dr., Barsbaracska,

I Kégl Elemér, Nagycsalomja, 
Vitéz Aladár, Kissaló, 
Sümeg Hugó, Illéspuszta, 
Földváry Géza, Nagymánya, 
Mailátb László, Garamkövesd, 
és a helyszínén felkért 4 kisgazda.

Tagjai a mének díjazásánál: 
Hontvármegyei Gazdasági felügyelő, 
Barsvármegyei főállatorvos, 
Wilczek Vilmos, Felsöszemeréd, 
Kazy Péter, Dalmad, 
Somogyi Béla, Kistur,

1 Schapringer Ignác, Oroszka, 
’ Pischl Samu, Felsőzsember,

Evva Lajos, Ipolybél, 
Razgha Ernő, Hontkiskér,

I Weisz Kálmán, Léva, 
Bründl Lajos, Tajnasári,

1 és a helyszinén felkért 4 kisgazda.

Tagjai a tehenek díjazásánál:
Ivánka László, Felsöszemeréd, 
Rudnay Egyed, Alsózsember, 
Taubinger Árpád, Kiskereskény, 
Révay István, Tajnasári,

I Konkoly Thegé Dezső, Szántó, 
Feichtinger Sándor, Nagysalló,

Mailáth István, Nagykereskény,
Simonyi Elemér, Simony,
Juhász Kálmán, Felsögyöröd,
Schlésinger Leó, Léva,
Hotyka Imre, Nagymánya,
Gaál Vilmos, Barsendréd,
Schwartzer Sándor, Garamlök,
Dóra Sergius, Hull,
és a helyszinén megválasztott 4 kisgazda.

Tagjai a bikák díjazásánál:
Tarisch Rezső, Barsfüss,
Botka Árpád, Kisvezekény, 
Hoffer Sándor, Baracska, 
Wertheimer Vilmos Hontvarsány, 
Pischl Dezső Oroszka,
Kondor József, Ipolykeszi 
Roseoberg Károly, Csata, 
Franki József, Nagysáró, 
Kazy János, Garamveszele, 
Berger Ernő, Léva, 
és a helyszinén felkért 4 kisgazda.

Tagjai a kocsiversenynél:
Kosztolányi István, Nemcsény,
Szent-Ivány Egon, Perlep, 
Schapringer Ignác, Oroszka, 
Mautner József, dr., Léva, 
Somogyi Béla, Kistur, 
Wilczek Vilmos, Felsöszemeréd, 
Malcomes Béla, dr., Alsóárma.

Tudnivalók:
A dijazás megnyitása után a bíráló-bizott

ság azonnal megkezdi működését a külön- 
külön csoportosított állatoknál. A bírálat oly 
képen történik, hogy minden kiáilitott állat 
pontozatot kap és pedig 5 pontot. A leg
több pontot kapott állat nyeri az első dijat, 
ha több egyenlő értéket kapott, ezek újra 
biráltatnak.

Kocsiverseny szabályai:
A résztvevők a vásártér erre kijelölt he

lyéről délután 2 órakor kezdik meg a ver
senyt ; indítás 2 p. időközönként, irány az 
országúton Felsöszecsére, a felsöszecsei 
vasul befordulónál megfordulva vissza, az 
indulási helyre Menet: ügetés, háromszori 
vágtatás kizár.

Kocsiversenynél ellenőrzésre az Egyesület 
tagjai a helyszinén kéretnek fel.

Dijak felosztása:
1. Kancák díjazásra : 3000’— K
2. Mének , 2000 — K
3. Tehenek „ 3000’— K
4. Bikák . 2000'— K
5. Kocsiversenye : 2000’— K

i
i

Összesen : 12000— K.
Ezen dijak mikénti felosztása a bíráló

bizottság hatáskörébe tartozik.
Kérünk pontos megjelenést, hogy a dija

zás 9 órakor megkezdhető legyen!
KRAJTSIK JENŐ 

Igazgató.

I
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Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselő testülete augusztus hó 28.-án tar
totta évnegyedes rendes közgyűlését dr. 
Zost’ák András polgármester elnöklete alatt, 
melyen tudomásul vétetett a polgármester 
azon bejelentése, hogy a törvényhatóság az 
irgalmas nővérek által fenntartott kisdedo- 
vóra kötött szerződést, továbbá a vásártéri 
korcsmára nézve elfogadott bérleti szerződést 
végül a keramit úttest javitást költségeinek 
fedezésére szolgáló kölcsönről kiállított köte
lezvényt jóváhagyta. Egyúttal bejelentette a 
polgármester, hogy a Slovenská Banka a 
legutóbb folyósított 100 ezer koronás városi 
kölcsönt felmondotta, mit a közgyűlés elfő- 
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gadott és a városi tanáss ás a pénzügyi 
bizottság javaslatára utasította a polgár
mestert, hogy a Barsmegyei Népbanknál ily 
összegű kölcsönt vegyen fel s a Slovonská 
Bankánál fennálló városi tartozást fizesse ki. 
A polgármester előterjesztésére ez után a 
közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a városi 
szálloda fűtőkészüléke a város és a jelenlegi 
bérlő közös költségére kijavíttassák Majd 
Koskó Béla városi dijnoknak egészsége helyre
állítása céljából újabb három havi szabad
ságot engedélyezett a közgyűlés. A tanács és 
a pénzügyi bizottság javaslatára elhatározta 
a közgyűlés, hogy a kormánytól kérelmezni 
fogja, hogy a városnak «z átruházási ille
tékek után 10 % városi illeték szedésének 
joga engedélyeztessék Elfogadta a közgyűlés 
a tanácsnak egyes adóhivatali tisztviselők 
rendkivüli munkálatainak megjutalmazása 
tárgyában tett s a pénzügyi bizottság által 
is támogatott javaslatát. Az 1922 évi költ
ségvetés tárgyalása a napi rendről levétetett, 
mivel nem volt jelen a szabályrendelet által 
előirt két harmad része a közgyűlésnek. 
Hozzájárult a közgyűlés ifj Kriek Jenöné 
Bottka utcai házának eladásához. Több ille
tőségi ügy elintézése után tárgyalás alá vette 
a közgyűlés a magyar német szociáldemok
rata-párt által beterjesztett indítványokat. 
Ennek folytán tudomásul vette, hogy a vil
lamos telepet az űzemkezelő bizottság átvette. 
Azon indítványát a pártnak, hogy a városi 
mérnök állásától fölfüggesztessék s ellene 
fegyelmi eljárás indittassék, a közgyűlés nem 
fogadta el tárgyalás alapjául, mivel az semmi
féle konkrét adattal támogatva nem volt. 
A párt előterjesztette, hogy a lévai járási 
főszolgabíró megsértette a város autonóm 
jogát, midőn a város területén saját esendő 
reivel egy embert letartóztatott A közgyűlés 
utasította a polgármestert, hogy felvilágo 
sitást kérjen a szolgabirótól. Utasította ugyan
csak a párt indítványára a polgármestert, 
hogy a lakásmizériák megoldása céljából tér 
vezetet dolgozzon ki s azt terjessze a köz
gyűlés elé. Végül tudomásul szolgált a pol
gármester azon bejelentése, hogy az aszfalt
járda javítására felvett kölcsönt a törvény
hatóság jóváhagyta. Erre a gyűlés véget ért.

— Jótékonyoélu műkedvelői elő
adás. Jószívű lévai műkedvelők a szegény
sorsú tüdőbetegek javára f. évi szeptember 
hó 3.-án, vasárnap a városi színházteremben 
műkedve'ő előadást rendeznek, mely alka
lomból szinre kerül Burg Jenő és Laufen- 
stein Lajos .Urasági inas kerestetik' cimü 
kacagtató bohózata 3 felvonásban Személyek: 
Sólyomhegyi Andor, alezredes Simái Béla, 
Olga, a felesége Weiszer Róbertné, Edit, 
Olga húga Hetzer Márta, Báró Visonta Béla, 
atyjuk Farkas Imre, Kelemen Kunigunda 
Farkas Olga, Bodor Jancsi Késik Herold, 
Anna, szobalány Frecska Aranka, Wasser- 
saft Izidor, Pick Endre, János, inas Bányai 
Zoltán. A darabot Késik Herold tanította be 
és rendezi, kinek szakavatottságát számos 
nagysikerű pozsonyi előadás dicséri Belépő
jegyek : Oldal- és támlásszék 20 kor , állóhely 
10 kor., 6 személyes páholy 120 kor, 10 
személyes 200 kor. Elővétel: Borcsányi és 
Csernák s Schulcz Ignácz üzletében. Kez
dete este 8 */s órakor. Felülfizetéseket köszö 
nettel fogadnak.

— Barsi feetőmfivéai. Királyfalvi 
Ktaft Károly jeles festőművész, vármegyénk 
szülötte néhány heti tartózkodásra szülővá
rosába Újbányára érkezett. Itt tartózkodása 
alatt szívesen fogad arcképes festéseket akik 
szép és művészi képeket akarnak s akik e 
célból hozzá fordulnak. Kraft egyike a leg
jobb arcképfestőknek, kinek müveit László 
Fülöpéhez szokták hasonlítani. Nem régiben 
megfestette dr. Csernoch János biboros her
cegprímás és legnagyobb élő szobrászunk 
Zala György arcképét, amelyek müvészkö 
rökben is nagy elismeréssel találkoztak. Neve 
már ismeretes az egész országban s nem 
szorul külön ajánlásra.

— A fő hadgyakorlatok Léva-Horhi 
között augusztus hó 27—80 a között zajlott 
le Kadlec tábornok vezetése alatt. A had
gyakorlatokra hivatalosak voltak a zsupánok, 
föszolgabirák, Léva váró* polgármestere és 
a sajtó képviselő. A hadgyakorlat célja volt 

bemutatni: 1) a sorrendszerü csapatgyakor- 
; latokat és szolgálatot a terepen, 2) a kato

naság magatartását a menetnél, a szabadban 
: és a harcban, 8) az elszállásolás kérdését.

A hadgyakorlatban részt vett az egész 10.
I gyalogdivizió megfelelő lovasság, tüzérség és 

műszaki csapatokkal. A katonai csapatok 
augusztus hő 25 napján érkeztek állomás 
helyükre. A csapatok erkölcsi és egészségi 
állapota igen jó, ellátásuk pedig teljesen 
kielégitő volt. A lakósság a katonák iránt 
barátságos viselkedést tanúsított. A hadosz
tály augusztus 27 -én reggel indult el Csifár- 
ról, kelet irányban a Garam folyó felé. A 
gyakorlatok menet gyakorlatokból, csapatok 
felfejlődésöböl, — fegyelmi, pihenő, ejjeli 
táborozásból állottak ; továbbá a tüzérség 
által támogatva a repülők elleni védekezést, 
a menet és az éjjeli táborozás alatt az 
egyes csapatok között az összeköttetés léte
sítését és fenntartását mutatták be. Kadlec 
tábornok vezérkarával e hó 28.-án reggel 8 
órakor érkezett városunkba, hol a főtéren 
dr. Zost'ák András polgármester néhány 
szivélyes szóval üdvözölte. Ez után zeneszó 
mellett megkezdődött a csapatok felvonulása 
a tábornok előtt, amely majd délig eltartott. 
A gyakorlatok fő része e hó 29 és 30.-án 
folyt le Horhi és Bát között Hatalmas tüzér 
ségi előkészítés után a gyalogság támadott 
gyengén megerősített állások és helyek ellen, 
az ellentámadás visszaverése nagy erővel 
indult a tüzérség segítsége meilett. A harc 
tartama alatt az összekötő szolgálat pon
tosan működött, miközben a repülők is nagy 
tevékenységet fejtettek ki. Augusztus 30-án 
élestölténnyel lőtt az egész divisió s azután 
véget ért a gyakorlat, mely után a csapatok 
a legnagyobb rendben s kitűnő egészségi 
állapotban városunkon keresztül állomásukra 
vissza masíroztak.

— Esküvő. Putnik Béla m. kir. ezredes 
és özv. dr. Kolpaszky Dánielné szül Korit- 
sánszky Vilma, augusztus hó 22.-én tar
tották Budapesten a Deák-téri evangélikus 
templomban esküvőjüket.

— Hymen hír. Kiszling László gyógy
szertártulajdonos és Kaszaniczky Anci ur 
leány e hó 14 -én Marczellházán házasságot 
kötöttek.

— Házasság. Semmelrock Alfonz 
Gr.-Szent.-Keresztről, Peck Hermina urle- 
ánnyal tegnap tartotta esküvőjét Körmöcz- 
bányán. (Külön értesitések nem bocsátattak ki.) 

— Esküvő. Kalapos Béla a nagyté
tényi bérgazdaság vezető intézője, e hó 29-én 
tartotta esküvőjét Adantcsa Pólikával.

— A tsj literjéért a lévai asszonyok 
még mindig 2 K. 40 fillért követelnek, 
akkor, mikor a környéken 1 K. 20 fillér 
általánosságban a tej, sőt Léván a piacon ■ 
átlag 1 K. 60 fillér. A lévai rendőrhatóság j 
feljelentette a mészárosokat és pékeket | 
uzsora vétsége miatt, de kérjük, hogy a te- ' 
tcB asszonyok ellen is a legszigorúbban jár- I 
jón el, mert ezek között nem létezik olyan, | 
aki önmaga is rájöjjön arra, hogy ma a ■ 
legnagyobb uzsora, mikor a tejért literen
ként 2 K 40 fillért fizettetnek.

— Vakmerő támadást kísérelt meg 
a héten egy a Széchényi utczában lakó pol- } 
gártársunk ellen egy ismeretlen egyén Késő i 
éjjel csendesen ballagott haza felé, amikor ■ 
a templom környékén egy magas alak meg ' 
állította s ezt kérdezte tőle, hány óra ? Arcát , 
nem lehetett kivenni, mert nyaka sállal volt 
körültekerve és bolseviki sapkáját mélyen a 
szemébe húzta. Az úri ember gyanút fogott 
s azt felelte, ott a torony, nézze meg. De 
én a maga óráját akarom látni, mondotta a 
csavargó támadásra készen. Az úri ember 
sem volt rest, öklével arcába vágott s meg 
akarta ragadni, mire a támadó elszaladt. 
Ugyanakkor távolabb egy másik alak is 
szaladni kezdett, úgy látszik ketten voltak, 
kik megretiráltak az erős kezű ember elöl. 
Minden esetre jellemző tünet ez a támadás 
Annyi minden féle idegen kószál itt a város
ban, hogy szinte lehetetlen az ellenőrzésük.

— Javult a világtermés. A nem
zetközi gazdasági intézet becslése szerint az 
1922 ik év teljes világtermése búzában 
542,668,000 métormázsa az előző évi 
530,053.000 mázsával szemben, úgy hogy a 

világ búzatermése 2 4 százalékkal javult. 
Ez a becslés a következő országokta vonat
kozik: Belgium, Bulgária, Görögország, Spa
nyolország, Magyarország, Olaszország, Len
gyelország, Svédország, Finország, Hollandia 
Egyesült Államok, Kanada, Brit India, Japán, 
Algír és Marokkó, mely országok az északi 
félteke átlagtermésének körülbelül 60 száza
lékát adják. Ennek a területnek idei rozs
termése 112,339.000 métermázsa hozamával 
meghaladja az 1921-iki év termését, mely 
csupán 99,363.000 métermázsára rúgott. A 
zabtermés is emelkedett, mert 1921 ben 
284.000 000 métermázsa volt, 1922-ben pe
dig 326,000.000 métermázsát tesz ki.

— Megzavart betörők. A kissárói 
posta hivatalba augusztus hó 30 án éjjel 
eddig ismeretlen tettesek betörni akartak. A 
falat a postahivatal helyiségében kibontották, 
azonban a postamesternő ébersége követ
keztében tervük meghiúsult. Mire a csend
őrök eljöttek, a gonosztevők már árkon-ber- 
ken túl voltak.

— T. BT. O. hadifoglyoknak ki 
nem fizetett poetautalvAnyok. A nem
zetvédelmi minisztérium figyelmezteti az 
érdekelteket, hogy most ne terjesszenek fel 
kérdéseket az annak idején hadifoglyoknak 
Olaszországba küldött és ki nem fizetett 
postautalványok ügyében, mert ezen kér
dések nem intézhetők el addig, amig ezen 
ügyet nem intézi el a római postaigazga
tóság, amely már 1919. évben mindezen 
postautalvanyokat érvénytelenekké nyilváni- 
totta. Ha ezen kérdés kedvezően lesz meg
oldva, ez közbirré lesz téve a napilapokban 
s az is, hogy hová kell majd a kérdéseket 
intézni.

— Mennyien vándoroltak ki 
Cseh-Szlovakiából és Magyarország
ból Amerikába Newyorkból jelentik: A 
napokban tették közzé a hivatalos kimuta
tást azokról, akik ebben az évben junius 
30-áig Gseh-Szlovákiából és Magyarországból 
Amerikába kivándoroltak. Magyárországból 
195 en, Cseh Szlovákiából pedig 630-an köl 
töztek ki az Egyesült Államokba A kimu
tatásban Olaszország szerepel a legnagyobb 
számmal, 50113 kivándorlóval.

— Eksser lopás. Szerdára virradó 
éjjel ismeretlen tettesek behatoltak a Gold- 
stein Testvérek tulajdonát képező érsekujvári 
ékszerüzletbe, kifúrták a pénzszekrényt és 
az összes ékszereket s harmincezer korona 
készpénzt elvittek magukkal. Az ellopott 
ékszerek értéke meghaladja a négyszázezer 
koronát. A tettesek azt is tudták, hogy a 
régi cég egyik beltagja kedden érkezett haza 
Karlsbadból, ahonnan több mint százezer 
korona értékű ékszert hozott magával. A 
rendőrség nem tartja kizártnak, hogy a be
törést nemzetközi kasszafúró társaság követte 
ej, amelynek Érsekújváron bűntársa van. — 
Egy másik betöröbanda kedden éjjel Brónis 
Jasztin mészárszékébe tört be Mivel nem 
talaltak pénzt, dühükben összetörték a mé
szárszék ötezer korona értékű kirakatüvegét.

— Szabaddá teszik a eze°zkeres 
ködeimet A csehszlovák s szeszbizottság 
határozata szerint ez év szeptember elsejé
vel a rektifikált, megadóztatott és denaturált 
szesz kereskedelmét Csehországban, Morva
országban és Sziléziában, valamint a dena
turált szesszel való kereskedelmet Szloven- 
szkóban szabaddá teszik. Ez azt jelenti, 
hogy minden vevő annyi szeszt kap, ameny- 
nyit akar és kívánsága szerint a szükségelt 
szeszt vagy a Lihová prodejna Ceskosloven- 
ské komisíe lihové nál, vagy pedig direkt a 
finomítónál, úgyszintén a legitim kereskedő
nél a mindenkori jogositmány keretein belül 
megrendelheti. Továbbá elhatározta a CSL. 
komisé lihová, hogy a szesz termelését és 
eladását korlátozó határozatokat megszűnte
tik. A pénzügyminisztériumhoz a szesz 
árának mérsékelésére javaslatot terjesz
tettek be.

Kö27etitós. 2“
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SPITZ 
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöldkert u. 11.
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A-közönség köréből.
Nyilvános elszámolás.

Orosz hadifogságból betegen hazaérkezett 
Danis Janosné és betegen fekvő felesege 
részére a következő adomány érkezett:
Ifj. Agárdy Zsigmond Léva — — 20 K. 
is Mely összeget f hó l én Danis Jánosné 
Nyitra Csernyánszky téglagyár címére eikül- 
dötlük Kiadóhivatal

Köszönet nyilvánítás.
Az Asztalos, Lakatos, Bádogos Ipartár

sulat tagjainak és jóbarataimnak valamint 
ismerőseimnek, kik felejthetetlen feleségem 
halala alkalmával részvétükkel fajdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ez utón mondunk halás 
köszönetét.

Mordinyi Lajos 
és gyermekei.

Gyászköszönei nyilvániks.
Rokonainknak és ismerőseinknek, kik 

férjem, illetve felejthetetlen édes apánk 
halálával ért mély lájdalmunkban mellettünk 
voltak, ez utón is hálás köszönetét mondunk

Hív. Hraskó Györgyné, 
Hraskó Márta és Julianna

Köszönet nyilvánítás.
A lévai izr. nőegylethez a következő 

adományok érkeztek:
Rappeport Manó úrtól Léva . . 100 K.,
Fürchtgott úrtól Zi.-Moravce ■ ■ 35 ,

összesen : 135 K.
Fogadjak a nemeslelkü adakozók az

egylet leghalasabb köszönetét.
Dr. Priszner Gyuláné

e 1 n ö k n ó.

Tanügy.
A kereskedő tanonczlskolában az 1922 

—23 tanévi beírások szeptember hó 3, 8 
és 10. én mindig délután 3—5 óra között 
eszközöltetnek a városi r. kath. fiú elemi 
iskola belső irodájában. Beíráskor fizetendő 
az I. félévi tandíj : 75 korona. Későbbi 
beiratkozás mulasztásként vezettetik. Az 
üzletekben bármely címen alkalmazott s 
tanköteles korú ifjú köteles a tanonciskolába 
járni.

Levice, 1922. augusztus 29.
A Felügyelő Bizottság augusztus 28. iki 

gyűlésének határozatából: az igazgatóság.

Közgazdaság.
Mezőgazdasági munkás biztosítás.

A munkásbiztositó pénztárak a közel 
i jövőben lényeges változáson mennek kérész- 
: tül. A csehszlovák törvény a mezőgazdasági 
‘ és az ipari munkásokat egy közös pénztárba 
j egyesítette. Azonban mint egyéb tekinte- 
’ tekben, úgy e téren is csakhamar rájöttek 
l arra, hogy a munkásoknak ilyen egysége

sítése nem vihető keresztül anélkül, hogy 
vagy az egyik vagy a másik kárát ne vallja.

Mezőgazdákra határozottan hátrányos 
az, hogy az ipari munkásokkal egy közös 
munkásbiztositó pénztárba vannak utalva. 
Hisz mindenki belátja, hogy a gyári és ipari 
munkásnál sokkal edzettebb a mezei mun 
kas. tehát nem betegszik meg olyan köny- 
nyen; sokkal igénytelenebb is a mezei 
munkás, s igy gyógyítási költségei betegség 
esetén is sokkal kisebbek. Ha tehát a mező 
gazdasági munkás egy betegsegélyző pénz
tárban van a gyári és ipari munkással, az ő 
tagsági dijainak túlnyomó része tulajdonké 
pen az ipari munkások tehermentesítésére 
szolgál Ellenben ha a gazdasági munkások
nak saját pénztáruk van, azon esetben a 
pénztári befizetések feltétlenül sokkal kiseb 
bek lesznek. Mivel pedig a tagsági dijak 
felét meg a munkás fizeti, mindakettőnek 
egyaránt érdeke, hogy magukat az ipari 

I munkasokkal közös biztositó pénztáraktól 
függetlenítsék.

Erre megadja a lehetőséget a vonatkozó 
csehszlovák törvény azon paragrafusa, mely
nek értelmében minden kerületben önálló 
gazdasági munkásbiztositó pénztár állítható 

j fel, ha legalább 2000 munkás óhajtja annak 
i megszervezését. A közös munkásbiztositó 
j pénztárnak minden telhető erőfeszítéssel 
: ellenállának, hogy a mezőgazdasági munká

sok kiszabaduljanak a közös pénztár béklyói
ból. Heves küzdelmeket hivott ki a két 
ellentétes érdek összeütközése Cseh és 
Morvaországban, mégpedig főkép azért, 
mert a gyári munkásságot protegaló kor
mánykörök folyton gáncsot vetetttek a gaz
dasági munkások önállósító törekvéseinek. 
Végtére odáig jutott a dolog, hogy az első 
önálló mezőgazdasági munkásbiztositó pénz
tár Morvaországban via facti nyilt meg s 
folytatja sikeres működését.

Ez a példa arra indította a Nyitravárme- 
gyei Gazdasági Egyesületet, hogy az önálló 
mezőgazdasági munkásbiztositó pénztárak 
megszervezésének előmunkálatait megkezdje.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi aug hó 27-tól — szeptember hó 8.-ig.

Születés.
Buchta József Tóth Ágnes fiú Ferencz. — 

Medlenák László Kovács Etel fiú halva született.
— Novak! Mihály Péter Ágnes leány Irén — 
Csenger Ferencz Kubin Teréz leány Erzsébet, 
Ida — Jarábek János Konkoly Margit (ikrek) leány 
Margit es Erzsébet. — Mihalik Rozália leány Rozá
lia — Rácz Jónás Dohány Julianna fiú Béla. — 
Varga András Szabó Erzsébet leány Erzsébet. — 
Lipták István Belancsik Rozália fiú István.

Házasság
Hindi László Csiker Rozália rkath. — Csiker 

József Hindi Erzsébet rkath. — Kalapos Béla 
Adamcsa Appolónia rkath.

Halálozás.
Simon Julianna 2 hó gyermekaszály. — 

Hraskó György 68 éves szívizom elfajulás — özv. 
Pataky Gergelyné Vörös Eszter 66 éves aggaszály
— Murányi Vilmos 20 nap genyvérüseg

== APRÓ HIRDETÉSEK. =
171 *5 fi ■ ruganyos ágyak, szekrények,

■ mosdók, hálószekrény, hasz
nait sálon garnitúra, sertésói, kaposztáshordó, 
ágytól! stb Léván, Teleky-utcza 16. 1103

edények, ruhafélék jutá- 
nyosan eladók Zöldkert 

utcza 17. 1109

magbaváló lekvárfőzésre mm.
Öál L V A 40 |<ö . alma vegyes mm 35 
ké, kapható: FARKAS GYÖRGY műkor- 
tésznél Léva 1106

szép gyümölcsös kerttel
LáKÓHáZ azonnal ELADÓ. Koháry 
uteta 34 Felvilágosítást ad dr. VLCSEK 
FERENC ügyved — vagy maga a tulajdonos.

Kiadó tej szövetkezet ladányi 
tejszövetkezet 1922. szeptember hó 17.-én 
nyilvános árverésen bérbe adatik. 11U

Vadász kutya hónapos német 
vizsla tiszta faj igen szép példány. Bővebbet 
Majoralja ut 16 1U5

Műszerberendezés garammikolai 
vendéglőben ELADÓ. 1113

Legolcsóbb és legjobb bevásárlási forrás

Qi
BFORT.

Érsekujvári Sport Egylet—LSC. 
bajnoki mérkőzésé.

Ma délután fogja a fenti két csapat a 
ladányi úti pályán az első őszi bajnoki mér
kőzést lejátszani. . .. ,

A lévai sportközönségnek már jó ideje 
nem volt alkalma egy jobb football mérkő
zést látni és igy ez a mérkőzés méltán ér
deklődésre tarthat számot. ÉSE a kerületi 
bajnokság első helyén áll és a tavaszi Sai
gonban vereséget senkitől sem szenvedett.
— Két hónap óta állandóan pesti és bécsi 
csapatokkal játszik nemzetközi mérkőzéseket 
és jelenleg Csárdás a budapesti 33. FC 
játékosa trainirozza a csapatot.

A LSC csapatának játékosai a regiek,
— csak Bedus és Steiner II hiányoznak a
csapatból. >

Tavasszal eldöntetlen eredménnyel ját
szott a két csapat, most erős iramú és 
mindvégig izgalmas mérkőzésre van kilátás 
és a csapatokat nagyon ambicionálja a 
győzelem, mely ezúttal valószínűleg az erő
sebb fizikumú és állóképesebb ESE csapa
táé lesz. t x

A mérkőzést a szövetségi bíró vezeti

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

——— LEVICE — FŐTÉR. —

1

Van szerencsém tisztelt Vevőim szives tudomására hozni, hogy az 

új őrlésű, eddig minden minőséget felülmúló 
Oroszkai lisztet mindig a legolosóbb napi árban bocsájt- 

hatom rendelkezésre.
ISTaponta friss felvágottak, sődar, teavaj, sajtok stb.

mr la. magyar szalámi.
Cukorka és csokoládé különlegességek. 

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

Különféle ásványvizek raktára.
1 1 ElőtsélEexiy és pontos Jciazol^A.la.8 1 1 

fazolid. árak.
FIGYELEM

Szíveskedjenek meggyőződést szerezni arról, hogy áraim a legalacsonyabbak, 
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes.
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Iskolás leány jes ellátásra fel
vétetik. Cim a kiadóban. 1086

TTaIAhhaVa bútor és több kép el
XXcXlQsáQ Uo< Bdó. Mártonfy utca 24.

F! mwaI aw f Vizhatlan csizmát, va- igyeiem i ji3Z ciPőt. úgymint 
mindennemű lábbelit a legjobb kivitelben mé

lyen leszállított árak mellett készít WEINRÉB 
MÁRK cipész m. Léva, Kossuth-u. 12. 1072

VéYI.O mért tudomása, hogy valódi 
v «X1 w XLX<XX selmeci pipát és bruer 

facsibukot, juvilitt szipkákat a legolcsóbb 
áron vásárolhat DOBRÓVITZKY JÁNOS do
hány- és dohányzó kellékek kereskedésében 
Levice, Bástya u. 2.

A1 a»« !a Va w érkezett őszi divat legUJélDDíLn lapok reklám áron 
szerezhetők be DOBROVITZKY dohány- és 
hirlapárudában LÉVA, ugyanitt Bugyi Sándor 
könyvei kaphatók. Divatlap collekciót kívá
natra házhoz küldök

T/TavX 15. számú ház eladó.
XYXwuU" LXLwat Bővebb felvilágosítást ad 
ugyanott a tulajdonos : VÁCZY MIHÁLYNÉ. 

1057

TTottal Kn Xf koresek első gimnazista 
Jól v V CiUlAU u és második olemista fiam
hoz. — Ajánlatok „Lelkiismeretes" címre 
Madarovce kupa Hont, küldendők. 1056

|
l

Allietf l?PT>pe! Nevelőn6i’ hodai, 
XxXXdibb JXClöö. vagy üzleti állást 
keres, egy négy polgárit végzett leány. Beszél 
magyarul és tótul. Azonnal állásba léphet.

j

Cim a kiadóban. 1020

T^’aJ polgarista kislányt teljes ellátásra xxei elfogadok özv. FÉJA KÁLMÁNNÉ
Schoeller utca 26. 1040

I i
' T> a Vél cm kapható BLAZSEK>. X. (XXXAbXLLÓX FERENC méhésze

tében, NAGYKÁLNA. íosr

"FI a A A egy HÁZ 5 szoba, konyha, 
JjXaUíU kamra, istálló, zárt folyosó, pince 
stb. mellékhelyiségekkel és nagy gyümöl
csösei azonnal átvehető, Cim ELLER JÁNOS 
vendéglős Levice—Léva Koháry ut 54. 1102

Konzerváló folyadék kapható 
a .Korona" gyógyszertárban (Főtér), teljesen 
ártalmatlan és szagtalan, mely mindennemű 
befőttet, izt, uborkát és paradicsomot évekre 
biztosítja a megromlástól. Nagy üveg 5 kor. 
kis üveg 3 kor. Használati utasítás az üve 
geken.

"Pl m J A Léván a Kákái villasorban egy 
AlcXkXQ azonnal beköltözhető lakóház és 
Léván a város belterületén ugyancsak egy 
lakóház. Felvilágosítást ád az eladással meg
bízott dr. VLCSEK FERENC ügyvéd Léván 

1091
felvétetik étkezéssel és

X egyéb segélyezéssel SINGER
IZIDOR fűszer- és csemege üzletében. i089

Ugyanott eladó:
stráfszekér és egyébb gazdasági tárgyak 1090

Két szoba bútor ELADÓ. Érdeklődni 
lehet Koháry utcza 35 1088

Azonnal eladók: k“rgy- 
sodrony, jégszekrény, szekrények, képek. 
Széchényi-utcza 8. Köztársaság tér 14. 1096

ÍJ1! * J A keményfa ágy rugannyal, éjjeli-
JrfXaAXU szekrény, mosdó tükörrel, 2
szekrény, ebédlő divány, plüs garnitúra. 
Cim a kiadóban. 1097

Egy uj HÁZ szabadkézből eladó.
Belcsák Béla sor 5 szám. 1099

Házvezetőnő
Diára. Cim a kiadóban. 1101

A J Xxl 4 takarmánnyal bevetve£010. 1010. Varsányban Őrhegy 
mellett ELADÓ. Cim a kiadóhivatalban. nos

I

I

CSORBA JENŐ, városi mérnök
mérnöki irodája
Levice - Léva, Ladányi utcza 26. |

VÉGEZ: birtokrendezési, föld- és lejtmérési munkálatokat 
TERVEZ: minden ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 

gép- és gyárüzemeket, 
vizierő- és elektromos telepeket, vízműveket, 
háztartás-technikai berendezéseket (fűtés, fürdő, 
vizszerzés, szenyvizek)

KIDOLGOZ: ipari- és mezőgazdasági ipari üzemterveket.
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságosságát.
ELJÁR: mindennemű műszaki megbízásokban.
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Tenyészállat díjazás.
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!

A díjazáson a Gazdasági Egyesület részéről 12000 K. 
kerül kiosztás alá, ezenkívül több magán díj és díszoklevél. 
A Kocsiversenyen résztvevőket felkérjük, hogy jelentkez
zenek a Gazdasági Egyesület titkári hivatalánál.

Gazdasági Egyesület.

Üzleti jelentés :
KUGLER fűszer- és cscmegekereskedőtől

JSéiti utca 8_

Örömmel ertesilem a t. vásárló közönséget, hogy a kávé és 
cacao árai ismét olcsóbbak lettek. A „Kugler keverék kávé" szintén 
olcsóbb lett 6 koronával kg -ént.

Üzletemben kiárusításra kerülnek különböző likőrök, oogna- 
cok, borok mélyen leszállított árakon. — Likőrök már K. 13'—ért 
palackonként. — Kiárusításra kerülnek továbbá leszállított árakon: 
Porfestékek, Padlómázak, Linóleum, Emaillackok, Politour és 
Kopárlackok. — Az összes fűszer- és csemegeáruk a legolcsóbb napi 
árakon. — Elsőrangú lisztek olcsó árakon.

Szives pártfogást kér tisztelettel
KUGLER MANÓ

6 fűszer és csemegekereskedő.

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem az építtető közönséget, hogy Garammlkolán

beton áruk gyártására telepet rendeztem be.
Készítek: Mintás színes cementlapokat, kút gyűrűket és 

betoncsöveket, vasbeton jászolokat, ló és sertés etető vályúkat, kerítés 
oszlopokat, vizlefolyó kagylót, határkövet és különösen felhívom b. 
figyelmüket mintás építő köveimre. — Elvállalom továbbá mindennemű 
beton és vasbeton munkák kivitelét is.

A fenti anyagok nagyrészét raktáron tartom és gyorsan szállíthatom.
Szives rendeléseket kér, tisztelettel:

SCHWEINECKER ISTVÁN betonárú telepe 
GARAMMIKOLA állomás ZELIEZOVCE.
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A takarékos és
számitó háziasszonyok 
tudják, hogy az IGAZI 
olcsóság,
nem az árban, hanem csak egyedül 
a Jó Áruban rejlik 
és ez okból az egyedül valódi

FRANCK-KÁVÉ PÓTLÉKOT 
kéiik, mely mindenhol ismét az 
előbbi, régbevált és kiadós 

békebeli minőségében kapható. 
Győződjék meg erről Ön Is egy 

kísérlet által, mely te fogja tizonyitani, 
hogy ezen áru használata által, 

nagy megtakarítást 

érhet el.

Azonban az egyedül valódinak 
kell lennie I

ezen védjeggyel

A Bat’a cipők újabb 
50°|0-kos árleszállítása.

ÁRAINK :
Férfi cipők Uj ár 

Ke
Régi ár 

Kő Női cipők Uj ár 
Ke

Igen tartós tehénbőr talpú
69 149 Félmagas szárú erős és

69és vastag bőrből készült tartós kivitelben - - -
Modern fekete borjú box-

99 129- Elegáns női magas szárú
99ból készült....................... príma chevreaux bőrből

Elegáns kerett varrott la
129 249- Fekete kerettvarrott legjobb

129borjú boxból készült ■ - borjú boxból készült

Félcipők Gyerek cipők
Elegáns könn\ ű fűzős fehér 

vászon félcipő .... 29 69- Fűzős cipő 25 — 28 számig
23—28 as sz. jó minőségű

29

Alacsony sarkú különleges
59 129- tehénbőrből készült - - 39'

kivitelű csattos félcipő 29—34-es számig különo-
Igen bevált jóminőségű fü- sen iskolás gyerekek ré-
zős félcipő őszi idényre

69 149-
szere igen alkalmas tartós 49

alkalmas kivitelben - - kivitelben -----
Modern antilop női félcipő 79 149' Tartós fiú cipők 35—38 sz. 59

Régi ír 
Ké

149-

199-

249-

49-

69-

99-

129-

B a t'a **
és ezen aláírással

GEPSZIJJAK
V ARRÓSZIJJAK 

a legjutányossabban beszerezhetők 

RÁCZ HUGÓ 
bőrkereskedésében 

LEVICE Városi vigadóval szemben.
865

WEISZ HENRIK 
Nagyoalló — Velkésarluhy 

szállít utánvéttel alább 
felsorolt cipőket: Elegáns 
női félcipők finom box 
sevróbőrböl Kő 80'—, 
magasszáru Kő 90—,

és Kő 110 —, férficipők Kő 80—, 
110 — és 130fiúcipők 86-39. 
számokban Ké 60—, 70 — és 95’—, 
gyermekcipők legolcsóbb árakban. Női 
vászon félcipők fehér, fekete, szürke 
vagy barna szinben Kő 35' — • Munkás
bakancsok Kő 60'— és 70 — páronként.

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében 

Alaplttatott 1881. LEVICE ■ LÉVA. Telefon szám 14.

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

"V'ira.sf-, ktonytiralcerti- és mezőgazdasági magvak. 
Vörös mammut és sárga eckendorfl takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhoedények 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, 

kerítés fonat, tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineum, 
kátrány, gépolaj, gépzsir gyári raktára — — — — —

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummlk. 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs. 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerakata. —

ÖVÁS/ 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. "VG
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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.

Hatóságilag engodélyezett

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 

mellett.
Útlevél vizimok 
vagy Ausztriába a legrövidebb idő alatt 

megszereztetnek.
szőlő területek 

hajlékkal és anélkül.

B

Ügyes könyvelő, 
vagy könyvelőnö, 

magyar német levelezésben 
perfekt, kerestetik. Gabona, 
vagy malomszakmabeli és 
tótul tudó előnyben részesül.

Júlia gőzmalom, Léva.

feltételek
Kosztos fiuk és leányok 
elhelyezését elvállalom. Kesztot adók 
jelentsék be nálam ebbeii szándékukat, 
fin HA villa a Kákában, áll 
ulaUu Villa 4 szoba, fürdőszoba 

és egy kis lakásból.
F|flHólf Mayers Konversations- 
ÍZ.IdUUK Lexikon teljes kiadás — 
Egy persianer gallér silskin szegéllyel. 
Boros hordók. Sálon garnitúra, ebédlő 
kredenc, férfi íróasztal, aranykeretes álló 
tükör, előszobafal, zongorák, harmónium 

cimbalom, — sárga hintó stb.
PiariÓ há7 Gr.-szentgyöriiyön, 
tldQO naZ 2 szoba, konyha, 

istálló és pince, uj épület.

Eladó
Eladó házak“

beköltözhetök.

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

Hont és Nyitra megyében.

Kerestetnek XokttVai 
vagy anélkül.

$

>2

■r
*
*

SZŐRMÉK.
Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, hogy üzletemet 

n g* y s o •" wv e loex‘exx<l®,sts*XKi-
Raktáron tartok mindennemű nyers és külföldi modellek 

után készített kész garnitúrákat.
Hölgyek figyelmébe ajánlom dús választékú párisi modellek 

után készített silskin kalapokat.
Nagy választék perzsa, bárány és kritner sajkákban, me

lyek nagyban is kaphatók. — Elvállalok szőrmék festését kiké
szítését, valamint minden szűcs munkába vágó munkát.

S E I F SAMU szücsmester
X. É V A, B iti utca 20.

í

I

Vásárló közönséghez!
Hogy lehetővé tegyük a közönségnek az őszi idényre cipőit olcsón beszerezni 
Hogy megkíméljük a fölösleges utazásokat Németországba.
Hogy gyárainkat teljes üzemben tarthassuk.
Hogy
Hogy
Hogy
Hogy

ne kényszerüljünk munkásainkat elbocsátani, 
megkíméljük államunkat a munkanélküliek eltartásától, 
az árleszállítás útját egyengessük, 
azon' gazdasági krízis gyors leküzdéséhez
és belföldi vásárló ereje közti különbség

hozzá járuljunk, mely koronánknak külföldi 
folytán bennünket fenyeget.

LeszállitottnM cipóink árát
f. é. szept. 1-vel valamennyi elárusító helyünkön

felére a tavasd és nyári árakkal szemben.
Ezen árleszállításokat már nincs módunkban az üzleti költség csökkentésével elérni és ezért 
kénytelenek vagyunk munkásaink bérét átlagban 40 0 o-kal leszállítani. Ezzel szemben bizto
sítjuk alkalmazottainknak, hogy a legszükségesebb élelmi szereket félárban a májusi árakhoz 

képest rendelkezésre bocsájtani.

Így például:
1 kgr. kenyér ára volt májusban 4

4
7

1 liter tej
1 kgr. cukor
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