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Konkolyhintés.
Léva város társadalmát furcsa
színben tüntetik fel egyesek, akik
most a villamostelep üzemében elő
fordult viszálykodást arra akarják
felhasználni, hogy a város társadal
mát pártokra, kasztokra, osztályok
ra, felekezetekre szakítsák. Az Érsek
újváron megjelenő »A ReggeL cimü
lap egyoldalú információ nyomán
nagy visszaéléseket konstatál a lévai
városi villamostelepen. Ugyancsak
ezt használja fel, hogy más irányba
eregethesse pártpolitikai mérgezett
fullánkjait a Slovenská Politika is.
Egyik sem említi meg, hogy az
ügy át van téve a pártatlan bíró
sághoz, amely Ítélettel fog dönteni
abban a kérdésben, vájjon szándékos
bűncselekmény, vagy vétkes mulasz
tás forog-e fenn, avagy egyáltalá
ban van-e büntetendő visszaélés;
azt azonban el nem mulasztják, hogy
az ügynek minden ódiumát valamely
politikai pártra kenjék s eddig
összetartó lévai társadalmat tagoza
tokra bontsák.
A Slovenská Politika azzal kez
di, hogy a lévai hivatalnokok a
Hlinka-párt tagjai s hogy ezek mi
lyen hivatalnokok, legjobban bizo
nyítja, a villamos panama, amely
200.000 korona kárt okozott a vá
rosnak. Elmondja, hogy a városi
képviselőtestületben követelték a fő
mérnök elcsapását, de a Hlinka-párt
a polgármesterrel élén tiltakoztak
ellene, minek következtében a fő
mérnök ma is a város hivatalnoka
és a Hlinkaisták oszlopos tagja.
Még egyet rúg az ügytől teljesen
távolálló Ravasz dr. volt honti zsu
pánon is, akit Bars- és Hontvármegye
közönsége mint férfias karaktert s
hivatalos eljárásában mint hozzáférhetlen tisztviselőt ismer és a jog
kereső polgárságnak közbecsülésében részesül.
A »Reggel< tudósítója azonban
még tovább megy, meggyanúsítja
a lévai városi képviselőtestületnek
a keresztényszocialista párthoz tar
tozó tagjait, hogy védelmébe vették
azt, aki hamis számadásokkal akarta
takargatni azokat a hibákat és vissza
éléseket, amelyek az üzemben fel
merültek, sőt hozzáteszi, hogy a
keresztényszocialista város atyák
viselkedése nem volt meglepetés ...
Szóval nem átall meggyanúsítani
egy pártot, melynek minden tagja
van legalább olyannyira becsületes,
mint ő.
Tisza Kálmán egyszer Léván a

M s gj e 1 e n
vasárnap reggel.

kálvinista kerületi gyűlésen azt mon
dotta, hogy a ki sárral dobálózik,
annak piszkos a keze. Mi nem fej
tegetjük, hogy mi igaz az illetők
által felfújt dologban, mert, újból
hangoztatjuk, hogy azt a bíróság
és nem ők fogják megállapítani.
Azonban tiltakozni kell minden jobb
érzésű embernek, hogy ezt az odiozus ügyet, — amelynek mellék
célját úgy is mindenki ismeri, —
arra használják fel, hogy a város
szinmagyar társadalmába konkolyt
hintsenek. Előttünk minden párt,
felekezet egyforma s a magyarság
kérdésében mindig egyek voltunk,
szilárdan ellenálltunk minden nyo
másnak. Ezt tekintve, a polgári
becsületérzésnek, lelkiismeretnek és
megértésnek mély sülyedési foka
kell ahhoz, hogy egyrészt a város
közönsége és hivatalnoki kara, más
részt a város egyes pártjai közé a
visszavonás és egyenetlenség mag
vait hintsék el. A Slovenká Politi
káról nem csodálkozunk, azt a han
got üti meg, a melyet Srobár
Losoncon; de azt nem tudja, hogy
a város hivatalnokaié — és nem az
ő pártjuké — az érdem, hogy a
városban rend és békesség, a város
házán munkakedv és puritán becsü
letesség uralkodik, mely nem politi
zál, csupán csak dolgozik. Annál
inkább meglepett mindnyájunkat »A
Reggel< otromba támadása a keresz
tényszocialista párttal szemben, a
melynek épp annyi köze van az
egész panamává felfújt ügyhöz, mint
épen neki. Ismerjük a felfogását és
morálját, amelynek párját a Bécsi
Magyarban naponta megtaláljuk,
de tiltakozunk az ellen, hogy közénk
konkolyt hintsen. Nekünk értékes
minden magyar ember, bármely
párthoz tartozzék is, ép ezért a leg
veszedelmesebb játéknak kell minő
sítenünk azt a frivol hangot, amelylyel egyes magyar pártokat faj és
felekezetek szerint osztályoz és kezel.
A hiba és visszaélés mindig csak
fizikai személytől eredhet, soha sem
párttól. A pártok egyes tagjaiban
lehetnek hibák, magában a pártban
soha, legfeljebb a programmjában.
Ennek a támadásnak rejtett célja
a lévai magyar társadalom ellen
irányul; egységes sorainkat akarják
aljas módon, piszkos fegyverekkel
megbontani.
Résen vagyunk! Társadalmunk
minden számottevő tagja érzi a szél
irányát és Léva város bizottságának
értelmes, jobbbelátásu tagjaival, aki
ket szeretnének eltüntetni a porondról,
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együtt leszünk a jövőben is, mint
az itteni magyarság élő lelkiisme
rete, amely nem kihallgatás nélkül
ítél, nem meggondolás nélkül párt
fegyelem szerint, hanem saját lelki
ismerete szerint dönt a társadalmi
kérdésekben.
Meg vagyunk győződve, hogy
Léva város józan közönsége tudni
fogja magát a jövőben mihez tar
tani, nem engedi a konkolyt felburjánzani.
Nem tűrhetjük, hogy a külön
böző pártállásu és felekezetű em
berek ellenséges indulattal eltelve
üszköt dobjanak sorainkra; tiltako
zunk főként az ellen, hogy a keresz
tény világnézet szerint mint egy
város közös terhét viselő polgárok
egyike a másikát nézetéért megrá
galmazza !
Rendet akarunk minden vonalon!
Békességben akarunk mindenkivel
élni, de ez csak úgy lehetséges, ha
nem lesznek ilyen alaptalan gyanú
sítások, melyek egyénekért pártokat
tesznek felelőssé.

A világ-esaményekbSI.
A „Trugovinszky Glasnik* azt írja a
veronai tanácskozásról, hogy az egy uj koalí
ciónak a csirája, amely Ausztria, Magyar
ország és a klerikálizmus között fog létre
jönni Olaszország kezdeményezésére és az
olasz célok megvalósitására.
Eberswaldeben a drágaság miatt véres
utcai tüntetések voltak. A rendőrség közbe
lépésére harc fejlődött ki; 20 ember könynyebben, 8 súlyosan megsebesült. Öt üzletet
kifosztottak és az árut egymás között fel
osztották.
A Höcbst am Mainban állomásozó fran
cia katonaság legújabban azt követeli a német
kormánytól, hogy épittessen részére egy
kaszárnyát, 20 lakóházat az altisztek részére,
egy nagyobb kávéházat, egy iskola-, egy
kórházépületet stb. stb., összesen 200 millió
márka értékben. Nemrégen a kreuznachi
francia trénszázad 17 milliót követelt uj
felszerelésre, más helyütt tüzérkaszárnyára
kellett 60 millió márka s most 6 kaszárnya
kell újra a franciáknak egyenként 60—100 mil
lió márka költséggel. A belgák e pillanatban
fél milliárdot követelnek megszálló csapataik
részére. S ha ehhez most hozzávesszük, hogy
a francia kormány a maga katonai kiadásait
éppen azáltal csökkenti, hogy hatalmas
tömegeket koncentrál a megszállott területe
ken, melyeknek ellátása a németek nyakába
szakad s hogy az ujouckiképzést is ott foly
tátják le nagyrészt, akkor megértjük, hogy
hogyan jelentheti ki büszkén Millerand, hogy
Franciaország a végsőkig korlátozta a hadié-
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regre való kiadásait. Mert a német kormány
neveli a katonákat a francia hazának.
Római tudositás szerint a szocialista
vezéreknek a ternai ipari üzemekben nem
sikerült befejezni a már két hónap óta tartó
sztrájkot, amelyben 300,000 munkás van ér
dekelve. Tegnap a fegyveres erő ellentállása
ellenére 2000 faszcista behatolt a városba.
A faszcisták bántalmazták Nobili szocialista
képviselőt, ezután pedig összeromboiták a
szocialista és kommunista szervezetek helyi
ségeit.
Az Adum Karahissari vonalon a törö
kök a vasútvonallal párhuzamosan előre
nyomulnak. A görögök mindenütt nagy vesz
teséggel visszavonulnak A brussai szakaszon
a török előnyomulás tart. A görögöknek
semmi reményük nincs, hogy Brussát meg
i
menthessék.

Az ántánt párisi főtanácsa, a békeszer
ződés 194. § ára való hivatkozással, a magyar
kormánytól újabb jóvátételi szolgáltatásokat
kér. Az uj követelésekből különösen kiemel
kedik az a posztulátum, amelyben az ántánt
mindazoknak a közszükségleti intézmények
nek, víz- és világitási müveknek, vasutaknak
a részvényeit követeli kiszolgáltatni, amelyek
nek az üzemi telepeik az elszakított terü
leteken létesültek.
A közszükségleti vállalatoknak, külö
nösen a vasutak részvényeinek kiszolgálta
tása katasztrófális terheket jelent a magyar
gazdasági életre. Tudni kell ugyanis, hogy
az elszakított területeken levő, részben ma
gyar, részben pedig külföldi tőkével épült
vasúti vonalak értéke egymilliárd arany koro
nánál nagyobb értéket képvisel.
A szász kormány erélyes tiltakozást
küldött Berlinbe csehszlovák alattvalóknak
Szászországba való tömeges özönlése miatt.
Egyben felszóllitja a birodalmi kormányt,
utasítsa prágai követségét, hogy szigorítsa
meg az útlevelek láttamozását.
A leszerelési bizottság elfogadta Róbert
Cecil lord általános alapelveit, melyek szerint
a leszerelés semmiféle módja nem lehet
eredményes, ha nem általános. A fegyver
kezések korlátozására hatékony intézményt
kell létesíteni. A leszerelésről csak akkor
lehet szó, ha minden európai állam és az
egész világ elhatározza azt.
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Az olasz diplomácia, mely sokkal jobb
az olasz politikánál, állandóan a kis entente
gyengitésén fáradozik és főkép azon törek
szik, hogy Ausztria és Magyarország a kis
ententebe be ne lépjenek és inkább mind
kettő Olaszországgal maradjon szoros barát
ságban.
A Gangesz kiáradt és az egész vidéket
elöntötte. Számos város és falu viz alatt van
A termés elpusztult.
Az osztrák korona nagyarányú esése
miatt osztrák vezető pénzügyi körök a korona
devalvációját határozták el.
Athéni jelentés szerint a kisázsiai görög
csapatok főparancsnoka fölajánlotta lemon
dását. A görög kormány is készül vissza
lépni. Azt a hirt, hogy Venizelest már vissza
hívták Athénbe, eddig még nem erősitik meg.
Dalmácia több községében lázadásba
tört ki a lakosság. A lázadás okai a rossz
termésben és az ennek következtében támadt
éhségben keresendők. A kormány miniszter
tanácson foglalkozott a dalmáciai esemé
nyekkel és elhatározta, hogy a lázadások
alkalmával az engedelmességet megtagadó
csendőröket és rendőröket bíróság elé állítják.
Közel hat millió munkás képviseletében
megjelent 800 kiküldött részvételével kezdő
dött meg a szakszervezeti kongresszus Lon
donban. Walter elnök megnyitáskor kijelen
tette, hogy a kereskedelem fellendülésének
még semmilyen jele sem mutatkozik. A mun
kások milliói nagy nélkülözéseket fognak
szenvedni a jövő télen. Beszéde végén a
versaillesi szerződés revízióját, a megszálló
csapatok visszavonását és a kontinensen az
egyetértés helyreállítását követelte
A britt kormány arról tárgyal szövetsé
geseivel, hogy mikép volna lehetséges török
görög fegyverszünetet létesíteni. A kormány
arra törekszik, hogy biztosítsa a kisebbsége
ket és nem a harcos elemeket. Valószínű,
hogy a szövetségesek támogatni fogják a
menekültek elszállítását, akik a gyors török
előnyomulás miatt tömegesen özönlenek
Szmirnába.

Az árak lefaragása.

Úgy látszik, hogy belekerültünk abba az
áramlatba, a mi az árukat nem felfelé, ha
nem lefelé hajtja, A legfőbb ideje, mert egész
Az angol kormány elvben hozzájárult a Európában átlag nálunk volt legdrágább élet.
Az emberek ezrei és ezrei mentek innét a
nemzetközi konferencia megtartásához, mint gyenge valutájú országokba s ott szerezték
hogy azonban a konferencián sok olyan be a szükséges iparcikkeket, ott vásároltak.
kérdésről lesz szó, melyet az ellenzék ki Nem egészen tréfa, amikor azt mondják,
használhat, Lloyd George ellen a közelgő hogy Pozsonyból Bécsbe járnak borotválkozni
az emberek.
választásokon; valószínű, hogy a konferen
Az állami életet is elsősorban nem a
ciát csak az angol választások befejezése politika érdekli, hanem az árak lefaragása.
után fogják megtartani.
Az agráriusok azt követelik, hogy a mező
Nagy féltékenység áll fenn Olaszország gazdasági termények árának hanyatlását
és a kis entente között, amely, bárha csak egyeztessék össze a többi áru árával. Ez a
legtermészetesebb kívánság, mert hiszen
most, az Ausztriai kérdéssel került nyilvános igazságtalanság, jogtalanság volna, hogy egyik
ságra, mégis régi keletű. A jugoszláv sajtó társadalmi osztály a másik rovására gyara
ugyanis már ez év január havában kezdte podna, gazdagodna, egyik a másikat hasz
tárgyalni „a középeurópai konföderáció* nálná ki.
De az iparos, a kereskedő is előáll nagy
kérdését és kijelentette, hogy .eddig a nagy
bajával. Ú neki az a kívánsága, hogy a
entente kivánta a középeurópai konföderációt munkabéreket szállítsák le, mert e nélkül
a saját céljainak megfelelősn létre hozni, olcsó semmi nem lehet. De ezt a szocialista
most azonban, a kis entente megerősödése pártok ellenzik. Ez tehát még az a kemény
következtében elég erőseknek érezzük magun dió, amit nehéz lesz megtörni. De előbb
kat, hogy ezt a konföderációt a mi céljaink utóbb, magától is megtörik s akkor azután
bizton remélhetjük, hogy az árak lemennek.
nak megfelelően mi hozzuk létre.* Nem De addig ? Még mindig félő, hogy eljö egy
csoda tehát, ha Róma állandó aggodalomban kedvezőtlen fordulat.
van, hogy a kis entente, mely az utóbbi
Azonban ezt az időt is kár lenne tétlen
időben közép ententenak kezdi magát nevezni ségben eltölteni. Úgy tudjuk, hogy a ható
hatáskörébe vonva Ausztriát, Magyarországot ságok erélyes felhívást fognak intézni a gyá
rosokhoz, az iparosokhoz és kereskedőkhöz,
és Bulgáriát, megteremtse a központi ententehogy az összes áruknak a valutához képest
ot és az olasz érdekek figyelembe vétele való leszállítása iránt intézkedjenek. A lakos
nélkül megszervezi Középeurópát.
ság támogatása nélkül ez az akció természe
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■ tesen hiábavaló lenne. A lakosság kitartásán,
' biztos, céltudatos törekvésén múlik, hogy az
| olcsóbb világ mielőbb itt legyen.
Persze a közönség nem tudja az áresést
nyugodtan, türelemmel nézni, hanem ösztönös
érzések vesznek rajta erőt s hogy a Bat'a
cég 50 ®/o-os leszállítást hirdetett, úgy meg
rohanták az üzletét, hogy egy óriási ablaküveget is betörtek s rendőrnek kellett a
vevőket sorba az üzletbe engedni, hogy a
cipőket megvegyék. Mit fog csinálni a közön
ség, ha ruhában, szövetben s a többi cik
kekben is 50 °/0 áresést hirdetnek ? Hogy
olcsóbban lehet vásárolni, nem kell azért
futni mindent megvenni. Most talán az lesz
a regula, ki később vesz, jobban vesz.
A mindennapi szükségletek beszerzésénél
azonban nem szabad tágitani, hogy az árak
leszállítását követeljük. Tej, péksütemény,
cukor, hús még mindig magas árban állanak.
Három koronás, forint húsz krajcáros tej a
mostani időben uzsora ár. Általában azok az
élelmi cikkek, amit nem lehet közvetlenül a
termelőtől venni, ami keresztül megy egy
másik munkás kezén is, érthetetlenül drágán
kerül a fogyasztó kezeihez. Ezért drága a
cukor, a péksütemény, a hús, holott a répa,
a búza, az élő marha ára egyáltalában nem
indokolja magas árukat.
Ezért képezi a drágaság kérdésének a
’ megoldását a munkás kérdés szabályozása.
Remélhetőleg, a mikor az egész vonalon
mindenkinek engedni kell, a munkásság is
enged merevségéből s valamennyi tényező
megtalálja azt a kompromisszumot, a mely
alapja és kiinduló pontja lesz gazdasági éle
tünk tartós javulásának, fellendülésének.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Láva város
képviselőtestülete e hó 5-én rendes köz
gyűlést tartott, melyet Koralovszky Rudolf
főjegyző nyitott meg Napirend előtt Szenes
Ignác képviselőtestületi tag interpellációt
intézett a polgármesterhez a drágaság letö
rése tárgyában, különösen ki kelt a mészá
rosok pékek eljárása miatt s követelte
egyéb közszükségleti cikkek árának leszál
lítását. A közgyűlés utasitotta a polgármes
tért egy árvizsgáló bizottság összeállitására,
esetleg hatósági husmérésre. Ugyancsak
Szenes interpellációjára az életbelépett uj
lakástörvénnyel kapcsolatosan utasitotta a
közgyűlés a városi tanácsot, hogy egy la
kásügyi bizottság Alii Itassák fel, mely a bérbe
adandó lakások felett határozzon. A rendes
tárgysorozat tárgyalása folyamán változatla
nul elfogadta a közgyűlés az 1922. évi
költségvetést. Boross Gyula előterjesztésére
tudomásul vétetett, hogy az üzembizottság
átvette a villamos telepet. Özv. Baker Arpádné, az elhunyt főszámvevö özvegyének a
közgyűlés elengedte az elhunyt után fenn
maradt 550 K. fizetési előlegét, mire több
illetőségi ügy tárgyalása után a közgyűlés
véget ért.

— A lóval plébánia uj orgonája.

Mint már jeleztük, a lévai r kath. hitköz
ség nagy áldozatok árán szép és tágas
templomának megfelelő uj orgonát épitetett,
amely már teljesen elkészült. Az uj orgona
szakértői felülvizsgálata f. hó 7-én történt
meg a róm. kath hitközségi képviselet és
nagyszámú hallgatóság jelenlétében. A szak
értő bizottság egyöntetű véleménye szerint
Rieger Testvérek jágerudonói orgonagyárá
nak e 2116. müve minden tekintetben fé
nyesen sikerült s az európai hirü cég ezút
tal is kiválóan megfelelt a beléhelyezett
bizalomnak Az uj orgona ünnepélyes fel
szentelését ma d. e. a 10 órai nagymise
előtt Szakács Viktor plébános végzi; ezt
megelőzőleg ünnepi beszédet mond hónai
János s. lelkész. A nagymise alatt a „Lévai
Dalárda* ének és zenekara Spies.................
nagyszabású miséjét és Zsasskovszky egyik
offortóriumát adja elő Heckmann István
karnagy vezetése mellett. Miután az uj or
gona árának kifizetéséhez még igen tekin
télyes összeg hiányzik a hitközségi képvise
let ezúton is felkéri a kath. híveket, hogy
adományaikat juttassák el a mai napon a
gyüjtőbizottsághoz.

1922. szeptember 10,

— Útlevelek Magyarországba A
belügyminisztérium a szlovák teljhatalmú
minisztériummal egyetértve közli, hogy ezen
túl az összes államokban az olsöfoku utlevélhivatalok (kerületi közigazgatási és állam
rendőrségi hivatalok) állítják ki az útlevelekét és pedig saját belátásuk szerint és anél
kül, hogy ezek u hivatalok a Magyarországba
szóló útleveleknél kikérnék a másodfokú
politikai hatóságok utasításait. A belügyminiszterium ez alkalommal emlékeztet arra,
hogy az útlevél ügynökökre a legnagyobb
figyelmet fordítsák és az útlevelek kiállítása
során tartsák szem előtt az állam biztonságát
— Jötékonyoélu előadás. A lévai
uritársaságból alakult kis műkedvelő csoport
egy végtelen bájos és kellemes estét szerzett múlt szombaton, e hó 2-án a lévai
közönségnek; amely szinte elragadtatva
tapsolt a szereplőknek. Késik Herold, aki
Pozsonyban mestere az ilyen előadásoknak,
eljött hozzánk és a lévai Sanulorium javára
egy műkedvelő előadást rendezett a Városi
Színházban, melyen előadták Burg Jenő és
Laufstein Lajos sziporkás ötletekben gazdag
Urasági inas kerestetik cimü bohózatát.
Kacagtató helyzet-komikum kaleidoskopszerü
változása szinte elkápráztatja a nézőt s a
szereplők ügyesen ki is használták szellemes
szerepeiket Simái Béla, az elegáns Sólyom
hegyi ezredes szerepében jól festeti Weiszer
Róbertné (Olga) az ezredes felesége szere
pében ekszcellált. Szép és elegáns volt a
játéka, ép úgy mint a felvonásonként váltózó toalettje. Hetzer Márta (Edit) egész kis
bűvész volt; megragadta s lebilincselte ma
gának a közönség rokonszenvét és figyel
mét. ügy pergett a nyelve, hogy nemcsak
a színpadi urasági inas, de még lent a fiatal
ság is elismeréssel honorálta a páratlan
művészi nyelv-etudeöket. Farkas Imre (Visontai) meghazudtolta korát az öreg báró sze
repében. Farkas Olga (Kunigunda) szerepére
ciak kérdezzük mit is mondott a hercegnő
baratnéja : jöttem, láttam, győztem I Farkas
Olga komikai véna aranyos sziporkáit szórta.
Késik Herold (Bodor Jancsi) a könnyelmű,
de jó kedélyű bonvivant fiút oly természe
tességgel, annyi kitűnő színpadi érzékkel
játszotta, mintha csak rája szabták volna
ezt a szerepet. S a bajos szobaleány, Frecska
Aranka még bajosabb, élénk játéka nem
egyszer tapsra hangolta a közönség tényé
reit. Bányai Zoltán a dadogó inas szerepében elismerésre méltó typust mutatott be.
De mellette Pick Endre (Wassersatt) is
páratlan jó cupriuger volt. Mindkettő kitűnő
maszkája csak fokozta a kacagtató hatást.
Az egész előadás könnyen és simán gördült.
A terembe ugyan több közönség is bofért
volna s itt már kénytelenek vagyunk han
goztatni: magyarok több összetartást kivánunk s De oszoljunk kasztokra még most is,
mert annak semmi értelme.
— UJ ügyvéd. Dr Mocsi Aba, Léva
város volt tanácsnoka s h. polgármester
a m. kir. közélelmezési miniszter tatai ki
rendeltségének volt vezetője Tatán, Kocsi
utca 17. szám alatt ügyvédi irodát nyitott
dr. Mocsy budapesti megbízatásokat is vállal.
— Istentisztelet. A lévai evangélikus
templomban vasárnaponkint d e. S órakor
tót nyelvű istentiszteletet tart az egyház
kerülettől megbízott evang segéd-lelkész.
— Küldöttek közgyűlése. A „Slovensko és Podkarpatska Russü-i Munkások
Rokkantsegélyzö és Nyugdijegyesülete f. hó
8-án Bratisiavában megtartotta évi küldött
közgyűlését, melyre a 78 számú lévai fiók
tól Csorba Győző egyesületi jegyző küldetett ki.
A közgyűlés a primási palota tükörtermében
a delegáltak igen nagy számával, impozánsan
és nyugodtan folyt le. A közgyűlést Ullein
Ferenc elnök vezette. Legfontosabb pontjai
a budapesti anyaegyesülettől való elválás
volt, mely teljes egészében megtörtént. A
likvidáció a nagy valutakülönbözet miatt jobb
időkre halasztatott el. Az alapszabályok mó
dosítását helybenhagyták és felterjesztették a
kormányhoz. A régi tisztikar újbóli megvá
lasztása egyhangú volt. Több apróbb indít
vány megtárgyalása után a közgyűlés 2 óra
kor véget ért. 3 órakor társas obéd volt a
„Praha* nagyvendéglőben.

3
— Eljegyzés. Peterka József, a cs.-szl.
■ 7. sz. gyalogezredbeli kapitány a múlt héten
váltott jegyet Zádori Irmuskával, Zádori Mihály lévai rendörbiztos kedves leányával.
— Eljegyzés. Kohn Miksa helybeli
i kereskedő leányát fózsikát, eljegyezte Fischer
Dezső trencsénbám kereskedő. Minden külön
értesítés helyett.
.
— Szüreti mulatság alkalmából
'
i szeptember 30 -án műkedvelőink a „Falu
: rossza' Tóth Ede klasszikus népszínművét
| fogják előadni, melynek próbái serényen
I folynak. A szerepek a legjobb kezekben vannak s nagy élvezetet fognak szerezni a
közönségnek.
.
— A drágaság letörése céljából a
I
i lévai rendőrkapitányság hónapokkal ezelőtt
? jelentette fel a mészárosokat, újabban a
! pékeket, mivel ez ügyben az uzsorabiróság
még mindég hallgat, kénytelenek vagyunk a
hozzánk naponta beérkező panaszok folytán
az ügyet nyilvánosság előtt megsürgetni
Egyes városokban 8—10 K. a marhahús,
nálunk kegyesen leszállították 14 koronára,
A 0-ás liszt kilogramja 2 K. 80 fillér—3 K.
és a sütemény régi kicsi 7 drb. 2 K- Ha
ez nem uzsora, akkor mi az uzsora ?

hermaneci papírgyárból, vagy más iparte
lepről mérges gyári szennyvizek kerülnek a
j Garnmba és ezek ölték meg a Garam
egész halállományát.
— A nemzetvédelmi minisztérium
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— Református ifjúsági egyeafl- !
let tagjait e hó 17-én (vasárnap) este 7 '

órakor tartandó évi közgyűlésre ez utón
hívja meg az igazgató.
— Próbubál. Kása József lévai tánciskoIájának növendékei e hó 2 án szombaton
; tartotta nagysikerű műsoros táncvizsgáját,
A kedves és szép műsorral szereplő ügyes
növendékek a régi menüettől kezdve —
egész a legmodernebb táncokig az ismert
táncokat mind bemutatták a termet zsufolásig betöltő közönség előtt A műsorukból
különösen tetszett a bájosan és kedvesen
előadott .Baba tündér" balett. Az előadás
után vidám táncra perdült nemcsak a növendékek, hanem a közönség is, s a vidám
estnek csak a hajnal vetett véget.
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— Állami alkalmazottak elboosá- '
tilsa. Az uj kormány, mely valószínűleg
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szeptemberben alakul meg, mint a .Tribuna"
Írja, szigorú takarékossággal kezdi meg mű
ködését. Tervbe van véve sok állami tiszt
viselőnek és alkalmazottnak az elbocsátása.
A vasútnál az elbocsátandók számát 20—25
ezerre teszik, azután sorra veszik mindazo
kat a hivatalokat, melyeknél tisztviselői
felesleg van. Elbocsátják, akik az államfordulat idején és azóta feltűnő gyorsan emelkedtek, tekintettel lesznek azokra is, akik a
csehek ellen vétettek. Ezen szempontok sze
rint fogják összeállitani az elbocsátandók
jegyzékét.
— Vámkezelési illeték. A banskábystricai kereskedelmi és iparkamara érte
síti a Romániába szállító cégeket, hogy 2
százalék vámkezelési illetéknek kiszámitha
tása céljából az eredeti számláikat a vámhi
vatalnál bemutatni kötelesek Azonban ilyen
számláknak a csehszlovák kereskedelmi és
iparkamarák által való láttamoztatása nem
szükséges.
— A hadirokkantak alkalmatossá
gára a fegyvergyakorlatban a különféle új
ságok közleményeire a következő magyarézatot adja a nemzetvédelmi minisztérium:
A szociális orvosi felülvizsgáló bizottságnak
a tartalékosok keresetképességére vonatkozó
véleménye nem lehet befolyással annak
fegyvergyakorlatra
való alkalmasságának
megállapítására. Azok alkalmassága felett
katonai bizottság fog dönteni felülvizsgálat
utján a nemzetvédelmi előírások 122. § a
szerint, s ennek alá lesznek vetve azok, akik
a hadgyakorlatra való bevonuláskor, vagy
azok alatt katonai orvos által el lettek is
merve tartósan alkalmatlanoknak.
— Halott a Garam. Besztercebá
nyáról Írják, hogy a Garamban tegnap és
tegnapelőtt száz és százezer hal döglötten
úszott le a vizen. Eleinte nem tűnt fel a
dolog, de később minden községből érkez
tek hírek erről a megfigyelésről. ZólyomIllésfalván több métermázsa halat ástak el,
amit a viz a partra kivetett. Évek telnek el,
mig a Garam a régi halgazdaságát vissza
kapja. A rendőrség megindította a nyomozást,
beszélik, hogy Bistrica patak völgyében fekvő
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m. : ^gazdasági tárgyának felszámolása tár
gy .an egyes újságokban hozott közlemé
ny két következőképen javítja a nemzetvé
delmi minisztérium: A katonai vezetőség az
összes irányadó központi hivatalok egyetér
tésével a földmivelésügyi minisztérium veze
tésébe tette át azon mezőgazdasági üzemeit,
amelyek az államalakulat után a közellátás
krízisének idejében a bérbevett telkeken
létesültek. Ez azonban nem azért történt,
mintha ezen üzemek nem feleltek meg
volna meg céljuknak, hanem azért, mivel a
katonai vezetőség részére könnyen nélkülözhetökké lettek.
— Házépítők figyelmébe. A csalá
di házakat építők szövetkezete f. hó 11 én
hétfőn este 6 órakor a rk iskola helyiségé
ben rövid ülést tart. Pontos megjelenést kérünk.
— Gonosz szőllőtolvajok garázdál
kodtak e hó 8-án éjjel Pakusza János alsószecsei gazda középólévai szőllöjében. Nem
csak a fürtököt tépték le, de vandál pusztí
tást vittek véghez a tőkék között s teljesen
tönkretették A pásztor fegyverhiáuyában
nem mert közeledni, mert a tolvajok többen
voltak és lövöldöztek s agyonlövéssel fenye
gették a pásztort. A közbiztonság érdekében
mégis csak szükséges volna a hegyőröket
fegyverrel ellátni, mert különben a hegyőr
zés csak illúzió.

A közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.
Az Árvaházat fenntartó .Lévai Nöegylet"
a következő adományokat vette:
Kern Oszkár ur 6 kgr. szilvaiz, N. N.
1 kosár baraczk, Bocsák Mária úrnő 2 ko
sár körte, N. N. 2 kenyér, Mayer Venczel
ur tök és uborka, Kostyek Józsefné uraszszony 40 kgr. árpa, Weisz Kálmán ur 2
zsák kenyérliszt, Friedman Márk ur 2 kgr.
vaj, Gombos Autal házfőnök ur 1 kabát, 1
mellény, több kosár gyümölcs, Varga István
ur 2 kosár körte, Mészáros Olga umő 2
kosár szilva N. N. 50 kgr. szilva, N N. 1
kis malac, Honec József ur 1 kosár körte,
Taubingcr Árpád ur 1 kosár szilva, 1 kosár
zöld bab és 4 drb. tök, Óvári Ferenc ur
10 kor., Wertheimer Vilmos ur 10 kgr. túró,
Kara Ferencz tanító ur 1 pár viselt cipő és
14 kor., Varga Jánosné úrnő 1 liba, Taubinger Árpád ur 1 zsák alma, Főnix Szappan
gyár 50 kgr. szappan.
Fogadják a nemesszivü adakozók jóté
konyságukért az árvák nevében hálás köszönetünket.
Árvwf Józsefné,
a 1 e 1 n ők.

Hirdetmény.
Szőlő és gyümölcs-bor termelők figyelmébe!

]

Az általános szőlő- és gyümölcs-bor ital
adó életbe léptetéséről szóló törvény és ren
deletek értelmében a szőlő és gyümölcsbor
termelők a termelésben követett eljárást a
következőképpen tartoznak bejelenteni:
1. ) Legkésőbb egy nappal a szüretelés
előtt, hogy mikor kezdődik és végződik a
szüretelés (bortermelés) és milyen nagy
mennyiségű bor mutatkozik.
2. ) Legkésőbb 2 nappal a szüretelés
(bortermelés) után a pontos adatot, hogy
hány hektoliter és liter bora termett az ille
tőnek.
Az ezen bejelentések a jövedéki adó
ellenőrző hivatalnál Léván (az öreg várban)
szóval vagy írásban közlendők.
Aki az ezen kötelező bejelentést közölni
elmulasztja az az általános italadó törvény
és rendeletéi 28. §-a értelmében 20—1000
Ké ig terjedő pénzbírsággal sujtatik.
Dochodkovy kontrolnj úrad v Leviciach
dúa septembra 1922.
Smutek

vrchny sprévca <loch kentroly

1923. szaptembor 10.
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Levice város polgármesterétől.
3524—1922. szám.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, ho;y Levice r. t.
város közgyűlése f. évi szeptember hó 5-én
tartott rendes ülésében 3524/22 szám alatt
hozott határozatával Levice r. t. város ház
tartási alapjának, valamint nyugdíj, szegény,
laktanya és tűzoltó alapjainak 1922. évi
költségvetési előirányzatát el’ogadta és a
költségvetési hiány fedezésére 250 százalék
községi pótadó kivetését elrendelte
Ezen költségvetési előirányzat f. é.
szeptember hó 9 töl 24 ig a városi számve
vőség hivatalos helyiségében (városház 10.
ajtó : sz a.) közszemlére van kitéve, ott a
hivatalos órák alatt megtekinthető és az
esetleges
nehézmények ugyanott szóban
vagy Írásban beadhatók.
Levice, 1922 szoptember 9.

Dr. Zosták s. k.
polgármester

Císlo: 875 exek. 1922

Císlo.' 186 exek. 1922.

Licitacny óznám.

Licitacny óznám.

Podpísany súdny exekútor v smysle 102. §-u
LX. zák. cl. z roku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku Levického okresného súdu císlo
2319 r. 1922. k dobru Jozef Gresnárik zastupo
vaného skrze pravotára dr. Oskár Steiner oproti
do vysky 3534. kor. a prísl. cestou uhradzovacej
ezekúcie prevedenej dna 20 mája 1922. zabavené
a na 2000 kor. odhadnuté nasledovné movitosti a
to : Vertbeim kassa na verejnej licitácii sa roz
predajú.
,
. ,
Na prevedenie licitácie, následkom vyroku
Levického okresneho súdu cislo 2319—1922. do
vysky 3534 kor. poziadavky na kapitále tejze
5 °/0-ové úroky odo dna 18 marca 1922. pocitané,
«/ •/, provízia a útraty doposiaí v 868 kor. 50 hal.
ustálené v Leviciach v byte exekúciu tripiacého
urcena ie co lehota 2 hodina odpol. dna 15. sept
1922. a pripadní kupci sa pozvú s podotknutím
toho, ze sa zmienené movitosti v smysle 107. a
108. §-u LX. zák. cl. z r. 1881 pri platení hoto
vymi najviac slubujúcemu v pádé potreby aj pod
odhadnou cenou rozpredajú.
Nakolko by drazbe urcené movitosti uz aj
iní boli sekvestrovali a supersekvestrovali a na
ne uhradzovacie právo obdrzali, táto licitácia sa v
smysle 120. § u LX zák. cl. z r. 1881 aj k dobru
tychto nariaJuje.
Dáné Nová-Baha, dna 25. aug. 1922.

Podjiísany súdni exekútor v smysle 102, §-u
LX. zák cl. z roku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku navozámského okresného súdu
císlo 5208-3 r. 1921. k dobru Sárai Stefana
(középzó) zastupovaného skrze pravotára dr. Lénárd Ondreja zo Starej-Daly do vysky 1500 kor.
a prísl. uhradzovacej exekúcie prevedenej dna 23.
marca 1922. zabavené a na 2480 kor. odhadnuté
nasledovné movitosti a to: izbené náradie na
verejnej licitácii sa rozpredajú.
Na i revedenie licitácie, následkom vyroku
zelejsiého okresneho súdu cislo pk. 1485/2—1922.
do vysky 1500 kor. poziadavky na kapitále, tejze
5°/0ové úroky odo dna 10. februára 1922. poci
tané, */, a útraty doposiaí v 149 kor. ustálené v
Novych Zámkoch, Ruzová ulica cislo domu 10.
urcena je co lehota 9 hodina dopol dna 18. széptembra 1922. a pripadní kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze sa zmienené movitosti v smysle
107. a 108. §~u LX. zák cl. z r. 1881 pri platení
hotovymi najviac síubujúcemu v pádé potreby aj
pod odhadnou cenou rozpredajú.
Ponevác drazbe urcené movitosti uz aj iní
sekvestrovali a supersekvestrovali a na ne uhrad
zovacie právo obdrzali, táto licitácia sa v smysle
120. §-u LX. zák. cl z r. 1881 aj k dobru tychto
nariaJuje.
Dáné v Novych Zámkoch dna 28. aug. 1922,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.

Artúr Tóth

1922. évi szept hó 3-től — szept. hó 10.-ig

súdny exekútor.

sudny exekútor.

Születés.
Varga András Szató Erzsébet leány Er
zsébet. — Lipták István Belencsik Rozália
fiú István. — Koncz István Jakubik Margit
fiú István.
Varga András Mészáros Mária
leány Erzsébet. — Lévák Mihály Máté
Anna fiú László.

Házasság.
Krsjak látván Szolcsik Rózália r kathifj. Gyuris Péter Tonka Erzsébet róm kath-

= APRÓ HIRDETÉSEK. s

Késimunkásnak

Minden szó egyszeri hirdetése 40 fillér címszó,
valamint minden vastagabb betűből szedett szó
hatvan fillér. — A legkisebb hirdetés ára négy
korona. Levélbeli tudakozódásokra pontosan vála
szolunk, kérjük azonban a szükséges postabélyegei.

Halálozás
Szabó Jánosné Váczi Zsófia 67 éves
végbélrák. — Lévák László 1 nap. veleszü
letett gyengeség.

Císlo: 252 exek. 1922.

Licitacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102 §-u
LX zák. cl. z r. 1981. poíazne 19. §-u XL1 zák.
cl. z r. 1908 tymto verejne oznamuje, ze následkom vyroku Levickéko okresného súdu císlo 2472
--1922. k dobru Fa. Klemsa a Spurny zastupovaného
skrze pravotára dr Antonin Macák do vyske 860
kor. a prísl. cestou uhradzovacej exekúcie preve
denej dna 7. jula 1922. zhabane a na 1485 kor
odhatnuté nasledovné movitosti, a to: olej, na
verejnej licitácii sa vypredajú
Na prevedenie licitácie, následkom vyroku
Levického okresného súdu císlo 3007—1922. do
vysky 860 kor. poziadavky na kapitále, tejze 6
°/e-ové úroky odo dna 6 sept. 1921 pocitané, ’/j" 0
provízia a útraty doposiaí v 148 kor. 10 halieroch
ustálené urcena ie co lehota 3 hodina odpol. dna
19 sept 19^2. a pripadní kupci sa pozvvajú s podot
knutím toho, ze sa zmienené movitosti v smysle
107 a 108. §.u LX. zák. cl. z r. 1881 pri platení
hotovymi najviac slubujúcemu v pádé potreby aj
pod odhadnou cenou rozpredajú.
Nakofko by drazbe urcené movitosti uz aj
iní boli sekvestrovali, a na ne ubradzovacio právo
obdrzali, táto drazba sa v smysle 20 £-u XLI. zák.
él z r 1908 aj k dobru tycbto nariaJuje.
Dáné Nová-Baha, dna 4 sept. 1922,

Artúr Tóth
súdny exekútor

Cislo: 146 exek. 1922

Licitacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102 §-u
LX. zák cl. z r 1881. potazne 19 £-u XLI. zák,
cl z r. 1908 tymto verejne oznamuje, ze násled
kom vyroku Levického okresného súdu císlo 1450
—1922. k dobru E. Ruzlcka do vyske 444 kor. 93
hal a prísl costou uhradzovacej exekúcie prevedenej dna 29. apr. 1922 zhabané a na 900 kor.
odhadnuté nasledovné movitosti, a to: olej, na
verejnej licitácii sa vypredajú
Na prevedenie licitácie, následkom vyroku
Levického okresného súdu císlo 1915-1922. do
vysky 444 kor. 93 hal. poziadavky na kapitále,
tejze 5*/0-ové úroky odo dna 30. oki. 1921 nocítané, */s°/o provízia a útraty doposiaí v 51 kor 60
halieroch ustálené urcena je co lehota 2 hodina
odpol. dna 19 sept. 1922. a pripadní kupci sa
pozyvajú s podotknutím toho, ze sa zmienené
movitosti v smysle 107 a 108. §-u LX. zák. cl. z
r. 1881 pri plateni hotovymi najviac slubujúcemu
v pádé potreby aj pododhadnou cenou rozpredajú.
Nakoíko by drazbe urcené movitosti uz aj
iní boli sekvestrovali, a na ne ubradzovacio právo
obdrzali, táto drazba sa v smysle 20 §-u XLI. zák.
cl. z r. 1908 aj k dobru tychto nariaJuje
Dáné Nová-Baha, dna 4, sept. 1922.

Artúr Tóth
súdny exekútor.

TV n J 1 ■
egy két éves fajtiszta him
mLAUV ■ farkas kutya elsőrendű házőrző
mérges, egy darab 2 éves szuka ferm faj
tiszta angol painler vadász vizsla. Farkas
kutya ára: 600 ke vadász, vizsláé 1500 ke.
Cim a kiadóba megtudható.
1127

T 4Aé
JUwUwK

nagyobb mennyiségben mélyen
leszállított arban „BuCánél*
1130

KAPHATÓK.

fehérnemű varrónő
házakhoz ajánlkozik
1138
Léva, Rákóczy utcza 15 SZABÓNÉ.

Első rendű

2 jó munkás csizmadia
segédet állandó vegyes mun
kára. PAVEL HOVORKA Zólyom.
1139

Keresek

RAJCSÁNYI
PÁL szabó Levice.
1119
Ladányi ut 29 számú HÁZ
jutányos áron Levice.
1182

Eiado
süsd''ó-tóm'arxMü
kiadóban.

1120

Teli fajalma

kapGER arapadn’
gazdaságában Kis-Kereskény. Kilója 2 K. 1124

Petráss szlovák tanfofyama.
Lásd a nagy hirdetést.

1117

olcsón egy uj bőr „Club* garfjldtklU nitura, egy tölcsérnéiküli gramafon 23 lemezzel és egy „Buliabor* gyer
mekkocsi Szent-Háromság-tér 3 sz. I. em.
1137

Jó boros hordók SM
literig jutányos árban a kiskálnai vendég
lőben.
1028

KERN TESTVEREK
fűszer-,

gyarmatáru-

Alapittatott 1881.

Legjobb

és vasnagykereskedésében

LEVICE - LÉVA.

FŰSZER-

és

Téléfon szám 14.

CSEMEGEÁRUK.

Naponta friss felvágottak prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac,
szardínia, oroszhal. heringok. — 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'ii'a.g-, lEozxy-lxalKerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak I —
Angol és olasz perje pázsitfűmag, rafliaháncs, rézgálic, szénkéneg.
Legolcsóbb VASÁRUK és K0NYHAFELS2ERELÉSI CIKKEK.

Konyhaadények és az összes modern háztartást cikkek.
Gazdasági cikkek: Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtókés, ágfűrész, ojtógummi, permetezőgép alkatrészek,
szelepgummik, szénkénegező gépek.
— — — — —
Összes kerti-, mezőgazdasági, méhészeti- és tejgazdasági szerszámok.
Építést anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony,
kerítés fonat, tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineum,
kátrány, gépolaj, gépzsir gvári raktára. — — — — —

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummik.
Robbantó anyagok: Dinamit, robbantó lőpor,

gyujtózsinór, gyutacs.

Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerakata. —
ÓVÁS / Igen tisztelt vevőinket figyelmeztetjük, hogy a legújabban meghonosított
helyi házaló kereskedelmet cégünk nem vezette be és ily megbízottai nincsenek I
Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal.

iüM2

szeptember 10

«

a A A ’ keményfa*gy Higannyal, éjjeliUtOMM . szekrény, mosdó tükörrel, 2
ebédlő dívány, plüs garnitúra és egy kerék
pár. Köztársaság-tér 14.
1125

1135

T

9 "bö

fa?

kapható BLAZSEK
FERENC méhésze
tében, NAGYKÁLNA.
1034

p

X. 1. aKauXuéZ

6

Petráss szlovák tanfolyama.
Csoportok:

Garamdamásd községben
szeptember 17.-én, vasárnap d. u. 3 órakor
CSÓKA LAJOS hagyatékát képező ingó tár
gyak, bolti és bognár felszerelés, bognár és
tűzifa, mezőgazdasági felszerelés nyilvános
árverésen eladatnak, sőt az egész 24 holdas
birtok házzal együtt bérbe vehető és a gaz
dasági felszerelés, takarmány és állatállomány
átvehető. Az üzlethelyiségnek alkalmas ház
(vasút állomás mellett) külön is bérbeadó.

S

a. ) nyelvtan és helyesírás,
b. ) levelezés,
c. ) beszélgetés Berlitz módszer szerint.
Beiratkozás az első tanórán f. hó 12-én.
Gyülekezés 17 órakor a r. kát. el. népiskola előtt.
Magánórára előjegyzések ugyanott vagy levélben,
„Petráss Stary-Tekov“ cimre intézendők.

"NfaTTfil

keresek első gimnazista
és második elemista fiam
hoz. — Ajánlatok „Lelkiismeretes11 címre
Madarovce. kupa Hont, küldendők.
1056
yjXN Cv wXv w

Értesítés.

szoba bútor ELADÓ. Érdeklődni
lehet Koháry utcza 35.
1088

Két

Értesítem a nagyérdemű közönséget,
hogy a külföldön szerzett tapasztala
taimmal ismét a nagyérdemű közönség
rendelkezésére állok.
Továbbá értesítjük a nagyérdemű hölgyközön
séget, hogy a legújabb fazonú és a
legjobb gyapjú szövetekből őszi és téli
paletók nagy választékban kaphatók.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását
kérve, maradunk kiváló tisztelettel

T71aAA
JjloAXU

Léván a Kákái villasorban egy
azonnal beköltözhető lakóház és
Léván a város belterületén ugyancsak egy
lakóház. Felvilágosítást ád az eladással meg
bízott dr. VLCSEK FERENC ügyvéd Léván
1091

Fuvarozás! a
□

Úgy helyben mint vidéken

búza, liszt, épületanyagok
és „c z u k o r répa"

CSERNÁK és KOPRDA
L E V I O E - LÉVA.

szállitásokata legszolidabb
árak mellett vállalok,
5 tonnás teherautómmal.

Üzleti jelentés

Szives megkeresést kér

JAJTCSOVITS BÉLA

KUGLER

Levice, Vágóhíd u 9.

1,11

fűszer- és csemegekereskedötől
ti utca 8.

bssA.xxi.

1116

Örömmel ertesitem a t. vásárló közönséget, hogy a kávé és
A „Kugler keverék kávé* szintén

cacao arai ismét olcsóbbak lettek.
olcsóbb lett 6 koronával kg -ént.

A takarékos és
számító háziasszonyok

Üzletemben kiárusításra kerülnek különböző likőrök, oognamélyen 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

tudják, hogy az IGAZI

cok, borok

olcsóság,
nem az árban, hanem csak egyedül
a

jó

Áruban

rejük

és ez okból az egyedül valódi

FRANCK-KAVE PÓTLÉKOT
kéilk, mely mindenhol Ismét az

KUGLER MANÓ

előbbi, régbevált ée kiadós

békebeli

Győződjék meg erről Ön 18 egy

fűszer- és csemegekereskedfi.

6

minőségében kapható.
J

kísérlet által, mely be fogja bizonyítani, 1

hogy ezen áru használata által,
nagy megtakar? ást
érhet el.

SZŐRMÉK

Azonban az egyedül valódinak

kell lennie I
ezen védjeggyel

Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, hogy üzletemet
nagy szór m o raktárral berendeztem.
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 krimmer sapkákban, me
lyek nagyban is kaphatók. — Elvállalok szőrmék festését kiké
szítését, valamint minden szüos munkába vágó munkát.

S E I F SAMU szűcsmester
LÉVA, B«tl utca 20.
JHES0FI

□

□
□

1992 szeptember 10.
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Hatóságilag engedélyezett

MalofflöenttBrszéht
elad

===

Stary Tekov (Óbars) köz
ség 1922. szept. 17-én a
legtöbbet ígérőnek azon
nali fizetés ellenében. —

Elöljáróság.

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

Ingatlan forgalmi és közvetítő iroda.
Tulajdonos : SZILASSY DEZSŐNK.

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

Bérbe adó és eladó.

Útlevél vizimok
vajjy Ausztriába a legrövidebb idő alatt
megszereztotuek.
Flarió szőlő területek
QldUU
hajlékkal és anélkül

Flarin
há7akLéván
gy vaBY
E-iauo iidzaK
több ‘|’akilsslil
beköltözhetök.

Vichnye fürdőn

X’uif’s

berendezéssel eladó.
korodéinak kindó szobák és
ebltSiriüK. |(lkások bútorral
vagy anélkül.

Több kisebb és nagyobb birtok, Bars,
Hont és Nyitra megyében.
Flarlólr Mayers KonversationslIcIUOK Lexikon teljes kiadás —
Orvosi ínykroskop. — Gyermekágy
fiókkal — Kocsi bunda báránybéléssel.
— Barna velúr uj női kabát. —
Egy persiansr gallér silskin szegéllyel.
Boros hord 'k. Sálon ganiilure, ebédlő
kredeoc, férfi Íróasztal, aranykeretes álló
tükör, előszobafal, zongorák, harmónium
cimbalom, — sárga hintó stb.

GEPSZIJJAK

Júlia gőzmalom, Léva.

VABRÓSZIJJAK

a legjutányossabban beszerezhetők

WEISZ HENRIK

R Á C Z HUGÓ

Nagy salló — Velkésarluhy

szállít utánvéttel alább
felsorolt cipőket: Elegáns
női félcipők finom box
sevróbörböl Ke 80—,
magasszáru Kő 90'—,
és Kő 110’—, férficipök Ki 80 —,
110— és 130'—, fiúcipök 36—39.
számokban Kfi 60—, 70'— és 95’—,
gyermekcipők legolcsóbb árakban. Női
vászon félcipők fehér, fekete, szürke
vagy barna színben Ké 35’ — . Munkás
bakancsok Ké 60'— és 70'— páronként.

69

TELEFON

69

Elsőrendű bükkfa íelapritva és házhoz szál
lítva, behordva

bőrkereskedésében

LEVICE

Városi vigadóval szemben.
865

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem az építtető közönséget, hogy Garammikolán

beton áruk gyártására telepet rendeztem be.
Készítek: Mintás színes cementlapokat, kútgyürüket 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:

SCI1WE1NECKER ISTVÁN

métermázsája 30 korona.

GARAMMIKOLA

állomás

betonárú telepe

ZELIEZOVCE.

IQ méter vételnél 28 K.

BLUMENFELD ÁRMIN
tűzifa telepe és szállítási vállalata

Léva, Honvéd. n.. 8.
TELEFOU SS.

LEVICEi — FŐTÉR. —

-----

Városi megrendelőhely:

Schulcz papirüzlet.
Telefonálni is onnan
díjtalanul

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

lehet

Gyors szállítás!

ISTaponte friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb.
1 a

magyar

szalámi.

Cukorka és csokoládé különlegességek.
Likőrök, borok, pezsgők nagy választékban.
Füszer_és gyarmatáruk a legjobb minőségben.
Különféle ásványvizek raktára,

Waggontételek és ölfa is
kapható, kívánatra fel
aprít és eltakarítja
Jutányos áron.

1 1 Előzékeny és pontos Jelszóig Aliié 1 1
fcázolid. árak.
FIGYELEM
Szíveskedjenek meggyőződést szerezni arról, hogy áraim a legalacsonyabbak,
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes.’ U
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Nyitrai é* Tár** könyvnyomdája JLevie*—Lévi

