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Szeptember végén.
Szeptember végén 1 s az ember 

önkéntelenül Petőfi örök szép ver
sére gondol: Még nyílnak a völgy
ben a kerti virágok, Még zöldéi a 
nyárfa az ablak előtt...............

Szeptember végén még nincs 
itt az ossz, de gondolunk reá. S a 
gondolattal úgy vagyunk ha benne 
élünk, akkor már a lángsugárú 
nyárban is elfog az őszi hangulat. 
Még csak messze a bérei tetőket 
takarja a hő s ime mi érezzük, hogy 
az őszi köd ereszkedik le ránk.

Miért kell az embernek mindig 
előbbre gondolnia, miért nem várja 
be a dolgok elkerülhetetlen követ
kezményeit ? Akkor nem volna 
annyi baj, szenvedés, de viszont az 
öröm, az illúzió igen összezsugorod
nék. A gondolat elüljár mint egy 
rossz kalauz, vagy egy csalóka 
lidércfény. Örökösen jelzi, hogy itt 
lesz zökkenés, ott van nehézség. 
Sokszor észre sem vennök, hogy 
hová jutottunk, mi előtt állunk. A 
szívben még benne virít az egész 
kikelet. >De ime a sötét haj öszbe- 
vegyül s a tél dere már megüté 
fejemet. <

S az ember még is előbbre gon
dol. Mert ha szeptember végén, bár 
körülötte nyílnak a kerti virágok, 
de még is érzi az őssz közeledését, 
miért ne történhetnék meg fordítva 
is, hogy a mikor körülötte száraz 
kórókat lenget a téli szél, akkor 
gondoljon a megújulásra, az életre, 
az erő diadalára.

A gondolat erejéről, hatalmáról 
már sokat írtak. Egy filozófus az 
egész világot úgy fogta fel, mint 
gondolatot. Hogy ez a világ jó e 
vagy rossz, szép, vagy csúnya, az 
mind onnan való, mert én azt annak 
gondolom. Én látom rózsaszín, vagy 
fekete szemüvegen a dolgokat. 
Mert minden közömbös önmagára 
nézve, amivé lesz, ez belőlem, a tel
kemből árad ki. Ha nagy gondolat 
indul hóditó útjára, akkor a szerint 
alakul minden. A fekete sötét felhő 
mindent gyászba borit.

Még nem vagyunk az ősszben, 
még van virág s a levelek se hul
lottak te, de a telkünk már od-adta 
magát az őszi hangulatnak, elmú
lásnak. Szeptember végén még van 
napsugár és meleg, de mi hidegie 
és dérre gondolunk. Semmit se 
siettessünk, hiszen magától úgy is 
eljő. De a gondolat mindig mai ad
jon meg erősnek, hatalmasnak. S 
ha nem is tud valamit megváltoz

tatni, de átsegít sok minden bajon 
megpróbáltatáson.

Itten körülöttünk még a régi 
világ, a nyár emlékei: erkölcsi 
felfogásnak, világnézetünk ; a nyel
vünk, a kultúránkhoz való ragasz
kodásunk. De látjuk a másikot. 
Szeptember végén vagyunk, s azt 
gondoljuk, hogy hamar, gyorsan 
vége lesz a nyárnak. Lehet, szabad 
e ezt gondolnunk ? Nem, semmi
képen nem ! Ha lehet gondolatban 
bűn, úgy ez igazán az, amire nincs 
bocsánat Sőt ha valóban itt volna 
a borongós, hideg, sötét november 
akkor is a gondolat törhetetlen szi
lárd maradjon, ami keresztül hatol 
csillagtalan éjszakában is.

»Még nyílnak a völgyben a kerti 
virágok. Még zöldéi a nyárfa az 
ablak alatt. Még ifjú szivemben a 
lángsugáru nyár, S még benne 
virít az egész kikelet.*

Téli világ, havas bérei tető, 
őszbe-vegyült sötét haj nem gon
dolok reád. S ha jönne is, váratla
nul meg is lepne, akkor is csak az 
tegyen a gondolatunk, hogy onnét 
van szabadulás, hogy az sokáig 
nem fog tartani.

A világ-esaményekbSI-
A „Rude Právo” furcsa szenzációt kö

zöl. E szerint a kormány tagjait biztosítani 
fogja a törvényhozás kétmillió koronára. 
Ezentúl tehát már pontos számadatra is 
támaszkodhatunk a prágai korr.iány érté
kelésében.

A közelmúltban lejátszódott moszkvai 
pör arra indította Európa több forradalmi 
íróját, köztük Anatole Franceot, hogy mint 
szabadgondolkozók forduljanak a szovjet
kormányhoz a halálraítélt szociálforradalmá- 
rok érdekében. Anatole Francé most Trockij- 
tól a következő válaszlevelet kapta:

— Barátom és Mesterem! Valószínűleg 
nem ringatja magát közbenjárását illetőleg, 
hiú ábrándokban. A mi bíróságunk tovább 
halad és semmi sem tartja vissza, még az 
ön behízelgő prózája sem. „Az istenek szom
jaznak” és most a bort lefejtettük és ők 
most határozottan inni ak- rnak. Miért vol
nánk mi becstelenek, mikor ezeket a gaz
embereket megöljük, mert csak ezt a tör
vényt követjük: .Vagy a barátom leszel, 
vagy meggyilkollak.” Komolyan hiszi ön azt, 
hogy meg lehet dönteni egy társadalmi osz
tályt, ha közben igazságosak maradunk ? A 
forradalmi omlettet, mint a többi tojásételt 
is, csak úgy lehet megfőzni, ha tojást zú
zunk össze. Ellenfelek között az ultima-ráció 
ma is az ágyú, gépfegyver és a puska Ez 
a forradalom, kedvos Mesterem I Ez az, 
amit ön is előkészít, amelynek azonban

csak á szép oldalról írnak, miközben bead
ják társadalmuknak szarkazmusaikat. Egy
szóval a zsirondisták, akiket mi elpusztítot
tunk, az önök áldozatai. Trockij.

A szófiai nemzetközi felszámoló bízott 
ság elnöke, D'Amarzit francia ezredes a 
szövetséges hatalmak nevében ultimátumot 
adott át a bolgár kormánynak. Az ultimá
tumban felszólítják a bolgár kormányt, hogy 
azonnal szüntesse be a komitácsi bandák 
tevékenységét a tráciai és macedóniai ha
táron.

Czernin Ottokár érdekes nyilatkozatot 
tett Ausztriának olasz magyar tájékozódásá
ról, valamint Magyarországhoz való köze
ledésről : Ha a népszövetség nem segit 
rajtunk, akkor Spielnek hármas szövetséget 
kell keresnie és Ausztriát, Olaszországot és 
Magyarországot szövetségbe kell vonni

A Havas-ügynökség jelentése szerint 
Curzon lord, Poincaré és Sforza gróf tanács
kozásaikat befejezték. A konferencia közös 
jegyzéket küld Törökországnak, amelyben 
a békekonferenciára hívják meg az angorai 
kormányt. A meghívó elismeri határnak a 
Marica-folyót, Drinápolyt beleértve, valamint 
a tengerszorosok felett való török izuveréni- 
uást ama feltétel alatt, hogy semlegességüket 
ellenőrizni fogják s a kemalista hadsereg 
a semleges zónát nem lépi túl.

A magyar kormány a nagyhatalmak 
budapesti képviselőihez jegyzéket intézett, 
amelyben tiltakozik az ellen, hogy a béke
szerződés határozatainak ellénére a katonai 
ellenőrző bizottságot szeptember elsejével 
redukálták ugyan, de az működését az eddigi 
keretek között és a magyar állam pénzügyi 
terhére tovább folytatja.

Szombathelyről jelentik: A népszövet
ségnek az a határozata, amely tiz olyan 
község visszacsatolását rendeli el Magyaror 
szágsoz, amelyet Ausztria már birtokba 
vett, nagy lelkesedést keltett a községek 
lakosai között.

A dalmáciai parasztság a földbirtokre
form miatt rettenetesen el van keseredve. 
Az olégedetlenség már erőszakos lázongá 
sokban is kirobban. Több községben véres 
összeütközések voltak a csendőrség és a 
fellázadt földmivesek között. A földesurak 
termését csendörség védi. A csendőrség 
közel ezer föllázadt földmivest letartóztatott.

Diplomáciai körökben az a vélemény 
uralkodik, hogy a három napos párisi ta 
nácskozasok eredményes kimenetele követ 
keztében elmúlott a farancia diplomáciát 
fenyegető veszély is, amely abban állott 
hogy a francia diplomácia vagy a törökökkel 
szemben ellenséges álláspont vagy a sző 
vetségesek közötti szakadás mellett fog 
dönteni. A párisi tanácskozások befejezésé 
vei tehát megszűnt a Franciaország és 
Anglia között a keleti kérdésből kifolyóan 
keletkezett viszály is és létrejött! a meg
egyezés. Ez a megegyezés annyiban erősi
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tette meg az igazságos, nyiltszavu békepo 
litikát, hogy a szövetségesek egyöntetűen 
arra a meggyőződésre jutottak, hogy el kell 
ismerni a szabad és életképes Törökországot 
és fel kell venni a civilizált államok sző- - 
vétségébe.

Az orosz flotta elhagyta hadikikötőjét 
és a Fekete tenger nyugati részein cirkál. A 
román határon erős csapatösszevonásokat 
figyeltek meg. Mintegy 30000 ember áll 
fegyverben.

Szeptember 5—8-áig monarchista kong- 
resszus volt Münchenben, melyen körülbelül , 
50 delegátus vett részt különösen a köz
társasági országokból. Részt vettek Német
ország, Oroszország, Ausztria, a Cseh-Szlo
vák köztársaság, Jugoszlávia, Magyarország, 
Portugália, Franciaország, Lengyelország 
képviselői.

Mint minden évben a st. germaini 
szerződés aláírásának évfordulóján, vasárnap 
a bécsi és alsóausztriai nacionalisták tilta
kozó gyűlést rendeztek, amelyen százhúsz
ezer ember vett részt. A gyűlésen követelték 
a szabad önrendelkezési jogot és a német 
birodalomhoz való csatlakozás jogát Ausztria 
számára.

Északi és Keleti tenger partvidékei az 
utóbbi napokban rettenetesen szenvednek a 
folyton megújuló és nagy erővel tomboló 
viharoktól. A vihar következtében az Elba 
folyó Hamburgban kilépett medréből és úgy 
hajókban, mint a kikötő épületeiben nagy 
károkat okozott. A nyílt tengeren okozott 
károk még ismeretlenek. Egy angol cirkáló 
Üsté mellett elsülyedt. A Keleti tengeren a 
„Thor" német kereskedelmi gőzös zátonyra 
futott. A nagy vihar miatt a mentési mun
kálatok csak nagyon lassan haladnak előre.

A legutóbbi hivatalos jelentések szerint 
Szvvjetoroszországban egymillió kilencszáz- 
hatvanezer politikai foglyot tartanak őrizetben.

Athéni jelentés szerint a kormány elha
tározta, hogy egész Görögország területére 
kihirdeti az ostromállapotot és Tráciában 
fegyverbe hívja a négy legifjabb korosztályt.

A görög kabinet felszólitotta Venezelost, 
hogy a veszély pillanatában álljon a nemzet 
szolgálatába, amivel hazafias cselekedetet 
-------- -------_. i  ---------- -------------- — i

RÉGI MESTER: UJ IPAROS.*)
Jóevtét céhmevter, kedves atyamester I 
Asztalos, lakatos és bádogos mester, 
És a nemes céhhez tartozó legények! 
Hadd szóljon az egyszer hozzátok az ének. 
Köszöntelek téged, kedves magyar népem 
Magyar szeretettel e szép ünnepségen: 
Míg sok régi emlék lelkemben fellobban, j
Rátok veti fényit eme kis dalomban

Valamikor szép volt ez a név, hogy mester, 
Melyet ma viselni sok iparos rest el, 
Benne volna e név a régi ábécében 
Mikor benne volt a mester is céhben 
Ma már iparos lett a sok büszke mester, 
Elnöké változott a híres céhmester 
Tanoncokká lettek a fürge inasok, 
A régi céhekből ipartársulatok.

Ötven éve annak, hogy új törvényt hoztak, 
Régi, híres céhek szerte szakadoztak. 
A sok régi mester szerte még se széledt, 
A társulatokban a céh is feléledt. 
Asztalos, lakatos bátran Összefognak 
És kezet nyújtanak a bádogosnak. 
Az uj társulatnak az lett az első célja 
Egységet hirdessen gyaluja acélja.

Ötven éve folyik már a tisztes munka, 
ötven év munkája sokszor volt javunkra, 
S mert a tisztes ipart megáldja az Isten: 
Örömtől duzzadó sziwet állunk itten.

A lévai asztalos, lakatos, bádogos ipartársulat 
szeptember 30-án tartott jubileumi előadásán I 
szavalta Kácser Manctika.

k

vinne véghez. Venezelos régi ellenségei azt 
a kivánságot fejezték ki, hogy vele ismét 
kibékülhessenek. Harilas volt belügyminiszter ( 
felszólítást kapott, hogy utazzék el nyomban i 
Párisba és keresse fel Venezelost

Mindaddig, amig Franciaországban fennáll | 
a nemzeti blokk, nem csökken a veszedelem, j 
a mely a Rajna vidékét és ezzel a biroda
lom egységét fenyegeti. A francia minisz
terelnök természetesen nem fogja nyiltan elis
merni Franciaország annexiós terveit. Ezt 
sokkal jobban elintézi a francia sajtó és a 
francia katonai politikai.

Kelet tüzet fogott s ha nem is lesz 
általános nagy földindulás, itt ott fel fognak 
csapni a lángok s Angliának egvre másra 
lesz baja eloltásukkal. Így azt jelentik Kos- 
tantinápolyból, hogy déli Mezopotániában 
általános a fölkelés. Abdul Kérim, a kurdok 
törzsfőnöke, Angliának hadat üzent. Az 
iraki angol csapatokat állítólag bekeritették.

A spanyol kormány lépéseket tett, Zita 
exkirálynönek Magyarországba való telepítése 
céljából. Ha ez nem sikerülne, télire valami 
alkalmas lakóhelyet szereznek számára. Álba 
gróf e célra már fölajánlotta sevillai palotáját.

Stockholmban a vámhivatal közelében 
leszakadt egy meredek sziklafal, amely 
néhány lakóházat eltemetett. Körülbelül 100 
emberélet pusztulásától tartanak.

Budapesten a teherfuvarosok a 3300 
koronára felemelt bérüket egy hétre vissza
menőleg is követelték, melyet a munkaadók 
nem hajlandók teljesíteni. Erre mintegy 
húszezer fuvarosmunkás sztrájkba lépett

A belgrádi tanácskozáson elhatározták, 
hogy ha az angol kormány ragaszkodnék 
kérelméhez, amely szerint a jugoszlávok 
csapatokat küldenének Konstantinápoly és 
Trácia védelmére, akkor a délszláv állam 
a csapatok kiküldéséért bizonyos kompen
zációkat fog követelni, ezek között első sorban 
Magyarországnak és Bulgáriának a béke
szerződésekben megállapitott lefegyverzését(l) 
Ha ennek a kérelemnek a teljesitését meg
tagadnák, Jugoszlávia a magyar és a bolgár 
határon stratégiai határigazitásokat fog kérni. 
Sőt arról is szó volt, hogy Olaszországtól 
bizonyos engedményeket kérjenek.

Mint Bukarestből jelentik, a parasztpárt 
végrehajtó bizottsága értekezletre ült össze, 
hogy állástfoglaljanak a koronázáson való 
résztvételt illetőleg. A végrehajtó bizottság 
rövid tanácskozás után elhatározta, hogy a 
koronázáson nem vesz részt. Ezt a hatá
rozatot a végrehajtó bizottság egy kommü
nikében közzé tette.

Athénban kitört a forradalom. Kons
tantin király elmenekült. A görög tengeré
szeti repülőgépek Athén felett proklamáci- 
ókat dobáltak le, melyekben a hadsereg és 
a tengerészet nevében a király lemondását, 
a parlament feloszlatását, nemzeti kormány 
alakítását és a front rögtöni megerősitését 
követelik. Athénban kihirdették az ostrom
állapotot. A táviró- és telefonközpontot és a" 
középületeket katonaság őrzi. Az idegenek 
tömegesen menekülnek a városból, ahol álta
lános a pánik. Híresztelések vannak forga
lomban, hogy a köztársaság kikiáltása csak 
órák kérdése. A hadsereg két pártra oszlik ; 
royalista és republikánus pártra. Félő, hogy 
Athénban és a többi garnizónokban a pár
tokra bomlott katonaság között véres össze
ütközésekre kerül a sor.

Angol körökben úgy tudják, hogy Kemal 
pasa ellenjavaslatokat fog tenni, elsősorban 
ragaszkodni fog a Dardanellákon való átke
léshez és Trácia török megszállásához, to
vábbá Bulgária és Oroszországnak a béke
konferencián való részvételéhez. Kemal pasa 
követeli továbbá, hogy az angol flotta a 
tárgyalások alatt semmiféle katonai mozdu
latokat ne végezzen.

A bolgár kormány nagy titokban elren
delte a mozgósítást és behívta a legidősebb 
korosztályt. Bolgár körökben azt mondják, 
hogy végre ütött az óra, amikor a bulgár 
nemzet kikorrigálhatja sorsát.

Európa sorsdöntő órákat él át. A hely
zet olyan bizonytalan, mint 1914. nyarán.

A keleti kérdés megoldása nem úgy 
sikerült, ahogy Párisban kigondolták, vagy 
legalább nem úgy, ahogy. Londonban szeret
nék. Kemal hajlandó konferenciázni, de 
előbb Trácia átadását kivánja és Szovjet- 
oroszország konferenciális résztvételének biz
tosi tását.

Asztalos, lakatos, bádogos mesterek, 
Együtt ünnepelünk mindnyájan veletek, 
Bár erős iemotok a nagy mun&a húzza, 
Tisztes homloktukat a cser koszorúsra.

Magnum áldomásra jöttünk ide össze, 
Mosolygó szemünket öröm-könny fürössze. 
Mester nagyapáknak nagy gondjuk volt rája, 
Hogy unokáikat boldog jólét várja.
Darányi volt a mag, amit elvetettek, 
A törzsön ma mégis erős ágak lettek. 
Tele van rügyekkel minden kis hajtása, 
Bőséges lesz rajt' a Jövő aratása.

De nem lesz hosszú, most csak annyit mondok, 
Távoznak innen sötét nehéz gondok. 
Orbánban, Kákában, Úléván, Niksprőton 
Szüreti tűz gyűljön hangos régi módon, 
Csendüljön meg újra az a régi nóta, 
Amit nem hallottunk vagy félszázad óta, 
Lássa meg a város, mely itt időz mostan 
Azt a régi mestert az uj iparosban.

Mert lelkemben hallom most is, hogy peregnek 
Ezüst sarkanytyui régi mestereknek- ;
Gyere jókedv üsd fel közöttünk tanyádat, 
Engem szeress rózsám ne édesanyádat 
Kacagjon az ajkon vidám nóta, ének, 
Perdülj, nek táncra mesterek, legények, 
Tavasz legyen őszből, virágok nyilasa 
Kisérje munkátokat az Isten áldása.

Régi időnk elmúlt, de nem szűnt meg éltünk, 
Mert mi csupán nevet s nem szivet cseréltünk. 
Az iparos név sem vált a szégyenünkre, 
Régi mester munka társulatunk tükre.

Bár megfordították ezt a nagy világot, 
Én sok mestert ma is remekelni látok, 

I Régi nemes mester, sok erénnyel ékes, 
Kiadott munkája mindig tisztességes.

E teremben rózsát, babért jüzögetnek, 
Babért a munkának, rózsát a jókedvnek.
Ezt a napot véle én megkoszorúzom, 
S a bánat bilincsét amig szerte zúzom, 
Felköszönitek téged, kedves magyar népem, 
Magyar szeretettel e szép ünnepségen 
A gyalu, kalapács legyen büszkeséged, 
Akkor a jó Isten meg fog áldni téged.

ifj. KERSÉK JÁR OS.

I ----------------------------------------„ ______________

Haza térés a fogságból.
A nagy város zsibongó zajára ráborul 

az est homálya. Az utcák mind néptelenek, 
a sarki gázlámpa szomorúan pislog. Sehol 
senki; csak egy sápadt, kopott alak botorkál 
végig az utcán. Megáll a sarkon, réveteg 
szemekkel kémlel körül. Megfordul, nézi az 
utcát; nem bir eligazodni. Valamikor pedig 
jól ismerte a város utcáit és most, minden 
idegen előtte. Fölemelte a fejét, a gázlámpa 
az arcába sugárzott. Szomorú egy ember, 
a nagy szenvedések mély barázdákat vontak 
homlokára s szája szélén valami fanyar, 
életunt keservek vonaglottak. Hirtelen eszébe 
jött valami, lehorgasztotta a fejét s befordul
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A Rador bukaresti forrásból jelenti, hogy 
• kormány értesítést kapott, hogy Magyar
ország nagy katonai előkészületeket tesz egy 
küszöbön állónak vélt háborús akcióhoz. 
Számos behívás történt és több csapattestet 
a román határ felé irányítottak.

A japán delegáció azt indítványozta 
kormányának, hogy az egész Oroszországot 
képviselő egyesült orosz delegációt ismerje 
el. A távol kelet kérdésének megbeszélése 
után megkezdődött a vita az általános prob
lémákról és az Oroszországgal való gazdasági 
egyezmény megkötéséről

A Yildiz Kioszkban pánik uralkodik. A 
szultánt teljesen konsternálta minisztereinek 
lemondás. Kemal pasa azt a szándékát fejezte 
ki, hogy nemzeti nagyvezért akar kinevezni, 
Konstantinápolyba. Az angorai kormány kép
viselőjévé valószínűleg llamid bejt fogják 
választani. Kétségtelen, hogy a szultánt 
entente-barát gondolkodása miatt megfosztják 
trónjától, ha Konstantinápolyban az angorai 
kormány hívei győznek. A trónra a legna
gyobb kilátása Selim hercegnek van.

Horvátország szlovénlakta vidékén nagy 
izgalom keletkezett amiatt, hogy a délszláv 
kormány tömeges behívásokat rendelt el úgy, 
hogy részleges mozgósításról lehet beszélni. 
Belgrádból hangoztatják, hogy bevezető intéz 
kedésekre csupán akkor kerül sor, ha a nagy
hatalmak felszólitanák Jugoszláviát a Kemal 
pasa elleni fellépésre.

A csehszlovák kormány kiküldöttei okt. 
hónapban Budapestre utaznak a gazdasági 
és közlekedési ügyek megbeszélésére ; viszont 
a magyar kormány kiküldöttei Prágába men
nek a pénzügyi és politikai kérdések tár
gyalására.

Két levél a 13. századból.
Nyári kirándulásunk alatt betévedtem 

Újbánya volt szabad-királyi bányaváros gaz
dag történeti jelentőségű, de sajnos rende
zetlen levéltárába. Kutatván egyik másik 
dolog után kezem ügyébe került két egér
rágta papír amelyen a következő volt: 
Copia I. Nobilis amice nobis dilecte. Quot 
similem possessionem dare non possumus, 
mors domini Alberti Regis fecit, séd nec 

dare volo; in modernig bellis pro utraque 
possassione sufficiunt per me dati octo 
centum floreni et propter moderna bállá plus 
ex pecuniia Oobis non dabo, nec Keer et 
Chank modo vobis remittam. necessarü sunt 
mihi milites; vobis facilius érit vestras, 
possessiones Keer et Chanls in minori summa 
tunc redimere, tamen viendő vestra donati 
tia jura a fassionibus recossi, Sitis in pace. 
Ex Léva feria 4-ta post Nicolai Anno Domini 
1439. Petrus de Léva. Comes Barsientis. 
Copia II. Nobiles amiéi nobis dilecti. Quaeri- 
monia vestra, quod aliam possessionem in 
locum Keer, sicut páter noster vobis promi- 
serat, non dem, locum non habét in mo 
derno desolato statu bonorum, deponatÍ3 
datas pecunias, reddam vobis vestras posses
siones Keer e' Chank, non est opus pro- 
testationis, aliam possessionem non dabo 
et sine non redditis octo centum florenis 
nec Keer remittam. Ex Leve feria 3-at post 
Petri Pauli Anno Domini 1453. Ladislaus de 
Léva. Comes Barsientsis.

Nobilis Georgio et Ladislao de Simony 
nobis gratis

Hosszas kutatás után ártesültem, hogy 
ezen két levél eredetije a Simonyi és Var
sányi, Simonyiak családi levéltárában van 
meg. Igen nevezetes és érdekes okmányok. 
A levelek tárgyát képező birtokok Csank és 
Kér ma is léteznek Léva közelében (Hont 
megye) s már a 13. században a Simonyiak 
csa'ádi birtokát képezték, de a hajdan hires 
Lévai család mindinkább elhatalmasodván, 
nem tűrte várának közelében az idegen 
birtokot, háborúba keveredett velük. Közben 
Varsányi és Simonyiak elszaporodán nem 
bírták az egyenetlen harcot, melynek hosszú 
pör volt a vége. Lévai győzött. Lévai (Cheh) 
Péter, Zsigmond király hive, hadvezére, 
macsói bán, erdélyi vajda, főlovasmestere, 
barsi főispán, lévai kapitány, sárkányrend 
vitéz és igen nagy vagyon ura, mint zászlós 
ur száz vértes lovast állított bármikor

László, az előbbinek fia, szintén Bars- 
vármegye főispánja volt; vitéz nemes, de 
nagyon erőszakos ember, mert kétizben a 
sághi konventet megtámadta és teljesen el
pusztította. A konvettnek 16000 aranyforint 
kárt okozott. Ennek eredeti oka szintén 
Konvent részéről elkövetett birtokháborítás 
volt, mert Saágon a Sághy, máskép Sárói 
nemesek voltak a birtokosok, kikről legkö
zelebb megemlékezünk és a kik közé a Lévai 
család is tartozott. Mind a két levél igen 
eredeti a maga nemében, latinul vannak Írva, 
de szövege erős magyarságra vall ; valószínű, 
hogy a két fő ür iródiákjának a müve lehetett

A Barsvármegyei Gazdasági Egyesület 
tenyészállat-dl|azása.

E hó 24. én tartotta az Egyesület hosszú 
idők után első állatdijazását, amelyét Dóm
ba? Vilmos elnök a szép számban megjelent 
érdek'ödök előtt nyitott meg. Megnyitó beszé
dében elsősorban is üdvözölte a hatóság 
kiküldöttjeit s örömének adott kifejezést, 
hogy a tenyészállat-dijazásra megjelentek. 
A Zemedelsky Rada képviseletében üdvö
zölte Duchaj senátort, mint a szlovenszkói 
lótenyész-bizottság elnökét, a nyitrai mén- 
telep-parancsnokság igazgatóját, Vesely Jó
zsef igazgatót, a vármegye és Léva 
város részéről Zoáták András Léva város 
polgármesterét és a többi megjelen
teket. Csodálkozásának adott kifejezést 
hogy a mai díjazásra, dacára a megfelelő 
közhirré-tételnek, kisgazda tenyésztőink nem 
nagy számmal jelentek meg. Hangsúlyozta, 
hogy a tenyészállat-dijazás, az állattenyésztés 
fellenditése érdekében jóhatásunak bizonyult, 
amiről a múltban meggyőződtünk s ezeknek 
a díjazásoknak eredménye volt az, hogy 
kisgazdáink más vidékekről, sőt gyakran 
Sveicból is nagyobb mennyiségű tenyész 
állatot importáltak, s meg van arról győződve 
hogy a mai tenyészállat díjazásra felhajtott 
állatok nagyobbrészt ezeknek az ivadékát 
képezik.

Rakovszky László dr. az elnök megnyitó 
beszédét szlovákul tolmácsolta, majd Krajtsik 
igazgató ismertette a birálat módozatait, 
amelyek után a biráló-bizottság megkezdte 
munkálatát, melynek eredménye a következő 
volt:

A tenyészállat-dijazás eredménye.
1) Anyakancákkal dijat nyertek:

Baranyai Lajos Felsővárad 350 koronát, 
Bajkai Béla Barsendréd 350 koronát, Szűcs 
Vilmos Grszentgyörgy 200 K-, Koncz András 
Alsóvárad 150 K., Csáki András Vladány 
150 K . Tóth Sándor Grvezakény 150 K., 
Veres Károly Bajka 150 K , Varga István 
Óbars és Pap István Hölvény a Slovák ló 
tenyésztési egyesület díszoklevelét nyerték el.

2) Anyakancáknál csikóval dijat nyertek:
Kacsor Harangozó István Fegyvernek 

300 K , Bayer Ottó Nagykálna 300 K • Uhnák 
Lőrinc Csejkö 200 K , Pap István Hölvény 
200 K„ Szenesi György Grkelecsény 200 K.* 
Szabó Sándor Nagykálna 250 K , Nagy And
rás Léva egy parádésostort a Gazdasági 
Egyesülettől.

A’ren 2950 K pénzdijat a Zemedelsky

az utcába. Maga elé meredt, nem nézett 
sem jobbra, sem balra, csak ment a homá
lyosan emlékezetében vésett cél felé. A 
szöges bakancsai alatt kongott a rozoga 
kövezet. Az utca végén megállt egy szürke 
ház előtt. Az arca kigyult, megfogta az ajtó
kilincsét, az ajtó engedett s a hazatérő 
belépett.

Nagy tágas udvarban találta magát, 
körülötte mindehol csend volt. Hirtelen fel
nézett az első emelet ablakaira, az egyik 
ablakból gyenge fénysugár hatolt ki az ud
varra ; a haza térőnek szemei felragyogtak, 
a keble emelkedett Már most jól emlékezett. 
Itt lakik az ő kedves kis felesége és a 
gyermeke.

Óvatos lépésekkel ment föl a lépcsőn. 
Nem tévesztette el az utat, tudta merre 
kell mennie. Az egyik ajtó hasadékán gyenge 
fénysugár szűrődött ki. A hazatérő az ajtó
hoz lépett és csöndesen kopogott. Belülről 
egy vékony női hang kérdezé: ,Ki azr’ 
Én vagyok, a Gábor — feleié a férfi.

A szavak után belülről gyenge sikoly 
hangzott. Az ajtó föltárul, a hazatérő meg
kövültén állt meg az ajtóban A felesége a 
padlón hevert ájultan, az ágyból egy idegen 
férfi emelkedett fel. Szótlanul lépett a felesé
géhez és vízzel locsolta föl az ájulásból. Az 

asszony fölnyitotta a szemeit s rámeredt a 
jövevényre. Gábor, a Gábor — lebbent el az 
ajkain, a hangja elfulladt.

A hazatérő szótlanul nézte az asszony 
vergődő kínjait. Nem szólt semmit. Megér
tette . . . Idegen gyermek a bölcsőben. 
Nem igy remélt ő haza jönni. Hirtelen a vér 
az arcába szökött, a keze ökölbe szorult.

Asszony I — mondá a férj — hol van 
a gyermekem ? Semmi felelet. Az asszony a 
földön vonaglott és zokogott. A hazatérő el
fordult az asszonytól és a férfihez lépett. 
Végig nézett rajta, az ajkai vonaglottak mi
kor ki mondta: .Ember 1 hol van a gyer
mekem ?* Semmi felelet. A férfi eltakarta 
az arcát.

,A gyermekemet 1“ — kiált föl a haza
térő iszonyú hangon. Semmi felelet.

Hideg szél roham zúdul be az ablakon 
s félre billentette a kopott függönyt. Az 
asszony a földön vonaglott, a hazatérő 
melléje térdelt

Asszony — mondá könyörgő hangon — 
hol van a gyermekem ?

Meghalt — tördelte a boldogtalan asszony.
Ah 1 Meghalt I — kiált fel a megseb

zett férj — meghalt I
Asszony I mibaja volt a gyermekemnek ?
Meghűlt — mondá fájdalmasan az asz 

szony. A férj egy székre roskadt s zokogott, 
tépte az őszülő haját.

Asszony, asszony — tördelte zokogva — 
mivé tettél. Haza jöttem ; a gyermekem meg
halt, feleségem mással él. Itt vagyok ebben 
a szétdült családi fészekben Nincs itt már 
senkim, nincs aki szeressen, nincs nekem 
már senkim, senkim többé . . . Asszony, 
asszony, mivé tettél.

Csönd volt, csak a bűnös asszony 
vonaglott a földön.

Asszony I — mondá a férj — nyisd fel 
az ajkadat és beszélj. Mond, hogy nincs itt 
a szerencsétlen apának helye ... Ne félj 
nem bántalak, az én szivem nem ismer ha
ragot. Légy boldog azt kívánom. Én meg
sebzett szívvel, egy nagy romba dőlt világ 
gal távozom.

Fölkelt és egy lépéssel az asszony felé 
ment. Ránézett, mélyen a szemébe. Fájt a 
szivének mikor kimondta: .Isten veled 
Kató I* Légy boldog, amint csak egy ifjú szív 
lehet s az ajtó felé ment

Gábor I — kiált fel a megsebzett asz 
szony — Gábor I Istenem . . .

Hideg szélroham tódult be az ajtón. Az 
ajtó becsapódott, csönd lett.

A hazatérő eltűnt az éj sötétjében.
Konkoly Thogo Aladár
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Rada adományozta, s eeen össtegeket, valamint 
a kancáknál alább feltüntetett Nagy András 
Léva által nyert 150 K-ból 50 K-át Vesely 
Jétsef igazgató úr fogja a nyerteseknek Nyit- 
ráról postán megküldeni, mig a többi dijak 
és adományok a Barsmcgyei Gazdasági Egye 
sülét utján adatnak ki.

3) Kancákkal dijat nyertek:
Nagy András Léva 150 K ebből 50 K-t 

a Zemedelsky Rada, 100 K-t a Gazdasági 
Egyesület adományozott, Salavári Jónás Nagy 
koszmály Léva város 150 K. diját, Tusán 
Gsrgely Nagykoszmály Léva város 150 K 
diját. Bakai István Füzesgyarmat a Gazdasági 
Egyesület 150 K. diját, Pap István Hőlvény 
Léva város 100 K diját, Német Lajos Nagy 
sslló Léva város 100 K. diját, Szluzsnyi 
Mihály Grkelecsény Léva város 100 K. diját, 
Palásti Lajos Vladány Léva város 100 K 
diját, Vida András Vladány Léva város 
100 K. diját.

4) Ménekkel dijat nyertek:
Kálnai Gyula Vámosladány a Gazdasági 

Egyesület 300 K. diját, Nagy And ás Léva a 
G. E. 250 K diját, Nagy János Grkelecsény 
240 K-t a melyből 100 K. Léva város, 150 
K-t a G. E. adományozott, Suba István Kis- 
ölved 100 K. és egy parádés ostort a G 
E. tői, Palásti János Vámosladány, Baranyai 
Lajos Felsövárad 1—1 parádés ostort a G. 
K -töl, Schlüssler Gyula a Slovák lótenyész 
egyesülettől egy díszoklevelet.

5) Bikákkal dijat nyertek:
László Lajos Felsőszecse Barsvármegye 

500 K. diját, Lőcsei János Felsőszecse 400 K, 
Dávid Lajosné Felsőszecse 300 K Csonka 
János Felsőszecse 200 K, Galambos Árpád- 
né Felsőszecse 100 K, Szobi Kálmán Felső
szecse, Kemény Gyula Alsószecse, Csekei 
Károly Felsőszecse, Kemény Gyula alsószecsei 
2-ik bikájával 50—50 koronát és 1—1 pará 
dés ostort, a fenntebbiek a Gazdasági 
Egyesület adományai, úgyszintén Rudnay 
Egyed Alsózsember díszoklevele is.

6) Tehenekkel dijat nyertek:
Lócsai János Felsőszecse 500 K, Szabó 

Jónás Felsőszecse 300 K, Szilvás István Kis 
óvár 200 K és Jakab Jónás Felsőszecse egy 
parádés ostort, fentiek a G. E. adományai, 
még Bába Ernő Barsbesse Léva város 100 K, 
diját nyerte el.

7) Üszőkkel dijat nyertek :
Varga Géza Grlök 500 K, Tóth Jónás 

Felsőszecse 300 K, Szabó Dániel Léva 
200 K, Barsvármegye dijai, Pálinkás István 
Felsőszecse 2-ik dija 400 korona, Gyurisa 
János Dalmad 100 korona, úgyszintén Szabó 
Jónás Felsőszecse nyereménye egy parádés 
ostor, Tennenbaum Sándor Léva egy parádés 
ostor és Rndnay Egyed Alsózsember disz 
oklevele a G E. dijai.

8) Kocsiversenyben dijat nyertek :
Pólya András Alsóvárad 500 K. 22 ■/» p., 

Lócsai János Felsőszecse 400 K. 24 p., 
a Gazdasági Egyesüiet adományai, László 
Gyula Alsóvárad 300 K, Csonka János Felső
szecse 200 K., Barsvármegye adományai.

9) Bemutatott négyesekkel:
Pólya András Alsóvárad négy szürkéjét 

és Nagy András Léva négyesét a biráló 
bizottság 400 - 400 K jutalomban részesítette.

Kiosztatott dijakban:
A Zemedelsky Rada részéről 3000 K. 
Barsvármegye részéről - - 2000 K. 
Léva város részéről - - • 1000 K. 
Barsmegyei Gazd. Egyesület

részéről készpénzben 5450 K. 
ajándékban 750 K.

Bevételeztetett állatjegyekből 2870 K. 
és személyjegyekből - • 564 K.
Közöljük az érdekeltekkel, hogy a Gaz

dasági Egyesület által az állatdijazás napjára 
tervezett tárgysorsjáték húzása f. é. november 
hó 26-ára halasztatott el, a húzás eredmé
nye a „Bars" bán is közölve lesz.

K.

Különfélék.
— Kittenberger Kálmán lévai 

születésű világhírű Alrika-kutató és oroszlán
vadász, a jövő hónapban Szlovenszkó nagyobb 
városaiban — igy nálunk is — ismeretter
jesztő előadásokat akar tartani Afrika állat
világáról, etnográfiái megfigyeléseiről stb 
Ezen rendkívül érdekes előadásait sajat ere
deti fényképeivel illusztrálja. — Kittenberger 
Kálmánt a háború kitörése Angol — Kelet- 
afrikában érte, hol mint ellenséges allam 
alattvalóját, az angolok letartóztatták, vagyont 
érő felszerelését, nagyértékű gyűjteményeit 
elvették, s öt magát Indiába internálták, ahol 
a többi hadifoglyokkal 5 és fél évig szigorú 
fogságban tartották. Fogságának szigorúsága 
csak az utolsó hónapokban enyhült, s ő aki 
a legmodernebb fegyverekkel állt szembe 
elefántokkal és Afrika legveszedelmesebb 
ragadozóival, ott Indiában igen boldog volt, 
midőn fogsága végén őrei megengedték, 
hogy indiai madarakra gummi-puskával 
(,csúzli") vadászhassák. — Most újra tudo
mányos kutató útra szeretne indulni s a 
drága felszerelést felolvasásai jövedelméből 
óhajtaná beszerezni. — Budapesten, az 
Urániában tartott előadásai a legnagyobb 
érdeklődést keltették, úgy hogy több Ízben 
meg kellet ismételnie, ő azonban ismétlés 
helyett mindig uj tárgyakat dolgozott fel 
háromszori afrikai útjainak dúsgazdag tapasz
talati anyagából.

— Gyásshlr. Egy jó édesanya, derék 
magyar asszony huuyta be örök álomra 
szemeit Thuróczy Lőrincné szül Závorszky 
Anna, néhai Thuróczy Lőrinc volt lévai 
városi állatorvos özvegye e hó 28 án 68 
éves korában hosszú szenvedés után elhunyt 
A boldogult csaladjuknak élő, azok boldog 
ságán munkálkodó édesanyák mintaképe 
volt, aki Isten félelmére, jó erkölcsre és 
munkára nevelte gyermekeit, maga járván 
mindenben jó példával elől. A nyolc órai 
szent miséről talán csak azóta hiányzott, 
mióta betegsége ágyhoz kötötte. Istenben 
bizó, keresztényi türelemmel viselte a sors 
csapásait, melyből neki is kijutott, elvesztvén 
idősebb leányát, férjét s mos legutóbb egyik 
vejét. Az általános tisztelet és szeretet övezte 
koporsóját, melyet utolsó útjára ma délután 
4 órakor fogják kikisérni. Mély gyászba 
borult családja a következő gyászjelentésben 
tudatja a forrón szeretett jó édesanya el 
hunytét: Tetszett az isteni Gondviselésnek, 
hogy elszólitsa körünkből családunk éltető 
lelkét, a leggondosabb anyát és nagyanyát, 
gyászba borulva tudatjuk Thuróczy Lőrincné 
sz. Závorszky Anna úrasszony volt városi 
állatorvos, tb. megyei főállatorvos özvegye 
f. hó 29-én délelőtt 11 órakor hosszas 
betegségének türelmes viselése és az anya- 
szentegyház szentségeiben való részesülés 
után 68 éves korában történt elhunytál. 
Drága halottunk vasárnap délután 4 órakor 
temetjük, a szt. mise áldozatot hétfőn reggel 
8 órakor mutatjuk be leki üdvéért. Léva, 
1922 szeptember 29. Nyugodj az Urban 1 
Emlékét áldjuk és nem feledjük 1 özv. ortói 
Oberth Ágostonná Thuróczy Mária leánya, 
o-gyallai Szabó ágoston veje. Dr. Kocab 
Frigyes unokaveje ortói Oberth Ernő, Lucia, 
Erik, dr. Kocab Frigyesné ó-gyailai Szabó 
Erzsébet, Ella, Etelka, unokái.

— Küzdelem a drágaság ellen. 
A kormány elhatározta, hogy az árak letörése 
érdekében a legszigorúbb eljárást lépteti 
életbe, mivel dacára annak, hogy a cseh
szlovák valuta emelkedett, az árakból senki 
sem akar engedni. Különösen az élelmi
szerek árára nézve indult mog a letörési 
akció, mert a munkabéreket leszoritották, a 
tisztviselők drágasági pótlékát beszüntették s 
igy ezek részére meg kell könnyíteni az 
élelmezést. Mondhatjuk, hogy Szlovenszkó a 
legdrágább ország Közép-Európában. Amibe 
pl Léván egy ebéd kerül, abból egy hétig 
megélhet az ember Budapesten. E hó 23-án 
a rendőrkapitány elnöklete alatt első sorban 
a mészárosok és pékek közbejötté mellett 
egy bizottság a hús és konyér árát szabá
lyozta a következő képpan: Birkahús klgja 
7 K, marhahús 8 K, borjúhús 8—10 K, — 
szalonna 18--20 K, zsír 22 K, kolbász 20 
K, nyári szalámi 24 K Kifli és zsemlye 

darabonként 20 fii, barna kenyér 1 kg. 2 
K, 20 fii., — fehér kenyér 2 K, 50 fii., 
kenyér sütés 5 klgrig 1 K, 60 fii, — azon
felül 2 K. Az érdekelt iparosok zúgolódtak 
az árak hirtelen csökkentése miatt, de más
kép a kormányrendeletének nem lehet érvényt 

I szerezni. A hatóságnak és az uzsorabiró- 
' Ságnak módja van arra is, hogy a rende- 
I leteknek érvényt szerezzen szigorú bünte

tésekkel esetleg az iparigazolvány elvoná- 
j sával.

— Templomi hangverseny. Széles
körű érdeklődés nyilvánul meg a róm. kath. 
hitközség képviselete rendezésében f. hó 
8 án este 6 órakor a plébánia-templomban, 
az uj orgona javára megtartandó nagysza
bású orgona-hangverseny iránt. Ez alkalom
mal az uj orgonán Németh István zenetanár, 
orgonamüvész Bach, Bossi és Liszt reme
keiből játszik, a , Lévai Dalárda" pedig 
karokkal, hegedű és énekszólókkal szerepel 
a műsoron. Ugyancsak a műsor keretében 
konferencia beszédet tart dr. Porubszky 
Géza kéméndi plébános. A hangversenyre 
számozott belépőjegy jogosit, mely elővétel
ben Borcsányi es Csetnák urak üzletében 
váltható. A hangverseny részletes műsorát 
a következő számban hozzuk. Vidékiek 
belépőjegyek iránt megkeresésüket a plébánia 
hivatalhoz intézzék.

; — A visszatartott betétek teljes
' szabaddátőtele. A „Geske Slovo* esti

lapja jelenti, hogy a pénzintézetekben vissza
tartott betéteket a legrövidebb időn belül 
teljesen szabaddá teszik. A hatóságok intéz
kedést készitenek elő arra nézve, hogy a 
visszatartott betétek, betéti lapok és folyó, 
számlák teljes mértékben szabaddá váljanak.

— Eljegyzés. Németh Lajos a szlovák 
biztositó társaság tisztviselője Pozsonyból, 
eljegyezte Vidor Sárikát Vidor Sámuel állam
vasúti tőmérnök kedves leányát.

— Eljegyzés. Squor István körjegyző
' eljegyezte Nyáry Mancikát Zselizen.

— Eljegyzés. Váradi Mariskát elje
gyezte Markó István Léván.

— Esküvő. Fényes esküvő volt e hó 
. 28-án a lévai róm. kath. templomban, ahol 

Horn Gyula lévai fakereskedö, vezette oltár
hoz Hatala Ilonka urleányt, lokody Imre 
lévai vendéglős polgártársunk kedves unokáját.

— Házasság. Kiss László oki. mér-
1 nők Budapestről Kiss Gyula volt református 

tanitó fia e hó 17-én tartotta esküvőjét 
Keserű Magda urleánnyal Zalabán.

— Szüreti mulatság A Lévai Asz 
talos Lakatos és Bádogos Ipartársulat 50 
éves fennállásának emlékére tegnap, f. bó 
30-án szinielőadással egybekötött szüreti 
mulatságát nagy sikerrel tartotta meg A 
színre került „Falu rosszát* a szereplők 
meglepő művészettel és kedvesen adták elő 
a termet zsúfolásig megtöltő ünneplő közön
ség előtt. Előadás után a tánc világos haj
nalig tartott.

— Izraelita újév. Szeptember 23-án 
ünnepelték izraelita polgártársaink a zsidó 
újévet, mely a világ teremtésétől számitott 
az 5683. évet jelzi. Az újévet a Ros Hasonot 
követő tizedik napon vagyis holnap október 
2-án lesz a zsidók legnagyobb ünnepe, a 
Jóm Kipur, a hosszú nap, amikor is az 
egész föld kerekségén minden zsidó imaház 

1 telve lesz, sőt igen sok helyen pótiinaháza- 
kat kell felállítani a jámbor hívők számára.

— Emlékjelvény pályázat. A Szövet
kezett Ellenzéki Pártok Központi Irodája, 
illetve annak kulturreferátusa a Rajectürdőn 
f. évi augusztus hó 14.-én hozott vezérlő 
bizottsági határozat alapján Petőfi Sándor 
születésének 100 éves évfordulója alkalmából 
emlékjelvény pályázatot hirdet a következő 
feltételek mellett: 1) Az emlékjelvény nagy
sága olyan legyen, hogy annak látható hor
dása a jóizléssel ne ellenkezzék. 2) Az 
emlékjelvénynek ornamentális részét magyar 
népies motivumokból kell összeállitani s 
magának a jelvénynek világosan ki kell 
fejeznie azt a célt, melyre készült, a Petőfi 
centennárium megörökítését. 3) A pálya
müveket a kivitelre szánt nagyságban, 3—3 
teljesen egyenlő gipsz vagy fémlenyomatban 
a Kulturreferátus címére (Kolice—Kassa,
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Éder-utcza 9. sz.) kell beküldeni. 4) A pá
lyázat határideje 1922. évi október hó 31. 
5) A pályadijak : 1. dij 1000. egyezer korona, 
2. dij 500, ötszáz korona, 3. dij 200, kettő
száz korona. Ezeken kívül a jobban sikerült 
pályadijak közül a Központi Iroda 3 (három) 
darabot a 100 (egyszáz) koronáért megvá
sárolhat. 6) A pályaműveket beérkezés után 
a Kulturreferátus Pozsonyban, Kassán és 
Ungvárott egy-egy központi fekvésű üzlet 
kirakatában nyolc napra kiállítja, ezután 
mind a három helyen egy egy háromta u 
zsűri elbírálása alá bocsátja. A dijak kiadá
sát és az első dijat nyert pályamű kivitelre 
bocsátását a beérkezett vélemények alapján 
a Kulturreferátus dönti el, 7) Az eredeti 
dijat nyert és a megvásárolt pályaművek a 
Központi Iroda tulajdonát képezik, mely a 
pályaműveket egy országos Kulturszövetség 
megalakulásáig megőrzi, azután annak adja 
át. 8) A pályázat titkos, a művészek pálya
müveiket jeligés levél kíséretében küldjék bo.

— A szent-Mihálynapl vásár 
szokott lenni Léva városában a legnépesebb. 
Valamikor ezen a napon tartották a hét 
vármegyére szóló híres lévai búcsút. A 
búcsú már kiment divatból, de a vásárok is 
vesztettek jelentőségükből. Az idei vásáron 
sok volt az eladó s kevés a vovö olcsóbb 
lett mindenféle áru s mégse kellett másnak, 
csak a tolvajoknak. Mert tolvaj az akadt 
elég A vasár után egész kis raktár volt a 
rendőrség őrszobájában azokból az árukból, 
melyeket a tetten ért tolvajoktól kobozott 
el a szolgálatott teljesitő rendőrség és csend
őrség. Több tolvajt tartóztattak le s kisértek 
át a lévai birósághoz Persze lopni könnyebb, 
mint dolgozni.

— A Lévai Keresztény Munkás
egyesület mint jeleztük, október hó 8.-án 
(vasárnap) az egyesület helyiségeiben, a 
házalap javára, szinielőadással egybekötött 
zártkörű szüreti mulatságot rendez, melyre 
most bocsátottak ki a meghivókot. Ez alka
lomból előadják Csepreghy Fetencz örök 
szép népszínművét A piros bugyellárist mely
nek szerepei a legjobb kerekben vannak. 
És pedig: Török Mihály, a tölgyesi biró 
Zsiak Géza, Zsófi, a felesége Dohány Gizi, 
Kender Julis, özvegyasszony Hagymáson 
Zsiak Manczi, Menczi, a nevelt leánya Bachár 
Manczi, Csillag Pál, manipuláns huszár 
őrmester Klincsok Gyula, A kapitány, a huszá
roknál Sztruhár Béla, Peták János, vén 
huszárkáplár Tonka Imre, Boros Dani, fiatal 
huszárkáplár Florek László, Pennás Muki, 
jegyző Tölgyesen S. J., Hájas Muki, uradalmi 
ispán Vanger Mihály, Kósza Gyurka, paraszt 
legény Bálik József I, Leveles Misi, gyalog
postás fiú Bucsek Gyula, Első kisbiró, Kosz
tolányi József, Második kisbiró, Lukács 
Ferencz, Öreg béres, Bartos Sándor, Jóska, 
kocsis, Mátéffy Béla, Panni, Sztruhár Irén, 
Kati, Boób Mariska, Egy legény, K. /. Egy 
leány, Ludvig Vilma, Lajcsi cigány Doleg 
Lajos, Suták Kata, kártyavető cigányasszony 
Vadkerti Manczi Belépő dij : Személyjegy 8 
K, Családjogy 20 K, (3 személyre). Kezdete 
este fél 8 órakor. A műsor végével lesz: 
Világposta, Szerpentin, Confettí. A keresz
tény munkások eme szép mulatsága iránt 
már is nagy érdeklődés mutatkozik.

— Haláleset. Zsiross Zsigmond érsek 
kétyi földbirtokos, mint részvéttel értesülünk, 
életének 71-ik évében hosszas szenvedés 
után szeptember hó 22-én elhunyt. Tipikus 
alakja volt a régi jó magyar udvarházak 
gazdáinak; egyeuos, jó lelkű öreg ur volt, 
kinek háza mindig vendégszeretettel állott 
nyitva. Földi maradványait szept. hó 24 én 
helyezték örök nyuguloinra nagy részvéttel. 
Halálát egyetlen fivére Zsiross Lajos föld
birtokos s ennek leánya Zsiross Jolán gyá
szolják, Nyugodjék békében 1

— Olcsóbb less a dohányáru. A 
„Ludove Listy* jelenti, hogy okt. hó l étől 
kezdve a következő dohánynemüek lesznek 
olcsóbbak : Egyptomi cigaretta 30 fillér, sport 
1G fillér Zóra 6 fillér és a Virginia szivar 
1.50 K.

__Háry szlovensskói gyár teljes 
fiaembeazttntotése. A Rimamurány-Hernád- 
völgyi Vasmű Részvénytársaság pozsonyi köz
pontjában a Gyáriparosok Országos Szövet

ségének bevonásával szeptember 21-én kellett 
volna a munkássággal a kollektív szerződést 
megújítani. A szerződés megkötésére azon
ban sor nem került. A szövetség titkára is
mertette a zólyomi, likéri, nyustyai és ko 
rompai üzomeknek tarthatatlan helyzetét. 
Megemlítette, hogy e négy üzem 50 millió 
korona deficittel dolgozott és igy az említett 
4 vállalat szeptember 25-től kezdődően kény
telen valamennyi munkásnak fölmondani. 
Az elboczátás Zólyomban 631, Nyustyán 
172, Likéren 160, Korompán 1283 munkás
családot érint Alsószalánkon 397 munkásnak 
az elbocsátása egyelőre még elhalasztódott, 
A tárgyalások során megállapították, hogy 
az állam a vállalatoknak 2 millió 800 ezer 
koronával tartozik, amelyet a vállalatok az 
állam terhére munkanélküli segély címén 
előlegeztek, de az üzemek normális menetét 
hátráltatja az is, hogy az állam a szállított 
árukert csak hónapok múlva fizet. A Gy. 0. ' 
Sz. titkárának kijelentése szerint az elbocsátás • 
2—3 hónapra szól, ezzel szemben a bányák 
és kohók szlovenszkói kormánybiztosa kije- i 
lentette, hogy az üzemszünetelés 1 évnél ( 
tovább is el fog tartani

— Gyilkosság Párkányban Párkány 
főutcáján szombaton éjjel tragikus eset tör
tént. Korcsmái összeszólalkozásból kifolyólag 
két napszámos: Nemes Gáspár és Kasztner 
Ferenc agyon akartak szúrni Dorgovics 
Gyula ácsmestert. Az éj sötétjében azonban , 
egy pénzügyőrre vetették rá magukat, aki a I 
két Bérczy testvér társaságában ment haza , 
a korcsmából. A Bérczyék segítségére siettek > 
a pénzügyőrnek, E közben a napszámosok ! 
a púpos Bérczy Sándort agyonszürták, fivé- i 
rét, a rokkant Bérczy Emilt pedig a hasán, i 
hátán és combján életveszélyesen megsebesi- • 
tették. A gyilkosokat letartóztatták. j

— A vas árának leszállítása. A j 
csehszlovák vasgyárosok elhatározták, hogy , 
a vas árát a gazdasági válságra való tekin
tettel leszállítják. Már az eddigi árak is ! 
majdnem a telével alacsonyabbak voltak az , 
1920. áraknál és az üzem költségeken alul j 
mozogtak, ami a termés korlátozását vonta j 
maga után. Ennek ellenére a gyárosok az ' 
árakat a külföldi piacokhoz alkalmazták és 1 
egyes vasnemek árát 30—100 százalékkal , 
100 ki'ogramonkint leszállították.

— Felekezeti áttörések Csehszlo- ' 
vákiában. A belügyminisztérium jelentése ' 
szerint Prágában és Csehország 7 megyéjé- I 
ben a múlt évben 1 111.343 egyén lépett ki • 
a róm. kath. egyházból. Ugyanezen területen 
e zsidó vallásu kitértek száma tavaly 3538 . 
volt. A csehszlovák nemzeti valláshoz ( 
396.110-en csatlakoztak a róm. kath. egy- 1 
házból kitértek közül. 560 370 en pedig fe- 
lekezetnélküliek lettek. _____

Orvosi hír. Dr. Szarnék Károly fül
orr- gégespecialista Bratislava, rendelését : 
Kossúth Lajos-tér 11 sz. alól Stefanik út 
17. sz. alá helyezte át.
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A közönség köréből.
i 

Gyászköszönet nyilvánítás.
Mindazon jó barátoknak és ismerősök- , 

nek kik felejthetetlen feleségem elhunyta ; 
alkalmából szives részvétükkel mélységes 
fájdalmamat enyhíteni szívesek voltak fogad- | 
ják hálás köszönetemet.

Léva, 1922. szeptember hó 28.
Kraiak István, ;

Köszönet nyilvánítás.
Az Arvaházat fentartó .Lévai Nöegylet* • 

a következő adományokat vette:
Lévai Férfi Mária-Kongregáció 100 kor., 

Bombay Vilmos úr Barsendréd 100 kor, 
Horatsik Pál úr 50 korona.

Fogadják a nemesszivü adakozók jóté
konyságukért az árvák nevében hálás kö- 
szönetünket.

Levice 1922. szeptember hó 28.
Árvay Józsefné, 

a 1 e 1 n ö k.

Az anyakönyvi hivatal bajegyzőse.
1922. évi szept. hó 24 -tői •— október hó 1,-if.

Születés.
Jarábek János Pásztor Erzsébet leány Margit, 

Erzsébet. — Hiigyecz Julianna leány Julianna — 
Krsiák István Szolcsik Róza fiú halva született. — 
Tóth Dávid Szobi Eszter fiú Lajos. — Dohány 
János Slchér Rozália fiú Béla Ernő.

Házasság
Horn Gyula Mihály Havetta Ilona r. k.

Halálozás.
Özv Osztrolusky Jánosné 69 éves Orbáncz.

— Kazlóv Jolán 5 hó. Szamárhurut. — Krsiák 
Istvánné Szolcsik Róza 20 éves Rángó-görcsök.
— Gál István 82 éves Aggaszály. — Missik Mária 
17 éves Tüdővész. — Kovács Pál 27 éves Tüdő
vész — özv. Thuróczy Lőrinczné Závorszky 
Anna 68 éves Rosszidulatu ujképlet nyakmiri
gyekben — Krammer Antalné Süketi Mária 55 
éves Genves tüdőgyulladás. — özv. Tamás 
Józsefné Hetves Mária 62 éves Gyengeelméjű 
dementia semilis.

Hirdetmény.
A városi villanytelep vezetősége 

a képviselőtestület határozata értel
mében az október hó l.-töl kez
dődő iramfogyasztást 
hektovattonként az eddigi 68 lil.-ről 
60 fillérre leszállítva fogja számlázni,

Léva város villamos telepe.

Nyilttér.*)
Nyilatkozat.

Kijelentem, hogy Streicher József 
urat augusztus havában a nagysallói 
vásáron minden ok nélkül sértettem 
meg, ezért tőle ezúton bocsánatot 
kérek.

Steiner Károly.
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal 

felelősséget a Szerkesztőség.

Értesítés.
Van szerencsém Léva nb. közön

ségének szives tudomására hozni, 
hogy EMÁNUEL GÉZA gyógy
szerész urnák „Korona1* gyógyszer
tárát megvettem és a mai napon 
teljesen átvettem. Midőn teljes tuda
tában felelőségemnek lelkiismeretes 
munkát Ígérek, kérem a nb. közön
ség bizalmát.

Krátsmér Smogrovios Árpád
E'yóg-yszexész.

Az uj „Árszabvány“ már meg
jelent, az árakat a kézi eladásnál is 
ennek megfelelően egyetértéssel a 
Bolemann-féle gyógyszertár veze
tőségével leszállítottuk.

s APRÓ HIRDETÉSEK, =
Minden szó egyszeri hirdetése 40 fillér címszó, 
valamint minden vastagabb betűből szedett szó 
nyolcvan fillér. — A legkisebb hirdetés ára négy 
korona. Levélbeli tudakozódásokra pontosan vála
szolunk, kérjük azonban a szükséges postabélyeget

TTtl folyton égő kályha eladó. 
XXöL Ladányi u. 28.________ 12sa

Intézői, sgtiszti, ispáni 
állást keres, akadémiát végzett 3 évi gazd 
gyakorlattal biró nőtlen fiatalember. Beszél 
magyarul és tótul. Azonnali belépésre. íll'J 
Girimlökön “öft SÍT 

konyhás lakással, a hozzávaló mellékhelyisé 
gekkel, nagy pajtával, veteményes és gyű 
mölcBös kerttel ELADÓ Érdeklődni lehet 
VASS JENŐNÉL Léván, László u. 8 ti7o
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Egy teljes szőlő felszerelés ELADÓ. 
Bővebbet HATSCHER cégnél. 1171

Gyakorlott gépirónő Ti““ 
pésre alkalmazást nyer, Dr. SZILÁRD SAMU 
ügyvédnél. A szlovák nyelvet bírók előnyben 
részesülnek. Jelentkezés naponként déli 12—1 
óra között. 1200

Eladó egy használt ZONGORA.
Klapka utcza 14. 1198

QADl/iMÉ'DÉ'C Tisztelettel érlesi- 
DUr\l\llv|Lr\LO, tem a n. é közön
séget, hogy borkimérésem ostóber 31. éig 
meghosszabbittatott. ERTINGERNÉ. 1211

vállalok ,Ganz“ motor jj-rszántast ekével ko. ?o - hói 
dánként FRASCH BÉLA géplakatos, Léva 

Kereskedelmit ,
Beléphet azonnal. Cím a kiadóban. 1206 , 

Szlovák nyelv két és haladókat | 
elvállal KERDÓ GYÖRGY evang. ségédlelkész | 
Kalvintér 1. 1213 ;

Pl n í A "k n r László utcza 13 szám ' AiJLwLCLU alatt, bővebbet: KÜGS
ISTVÁNNÁL Rákóczi utca 13. szám. 1214

Erdészek, vadászok, gazdászok!
Megbizható, vízhatlan lábbelit legolcsóbban 
készít : WEINRÉB MÁRK, czipész Léva, 
Kossuth utca 12. 1212

Régi service női aranyóra 150 cm i 
antiqu láncczal eladó. Bővebbet e lap kiadó
hivatalában 1215 i
AhawwaI beköltözhető ház, birtokkal, 

XXmUAUoiI hajiokos szöllővel eladó 
Rákóezi utca 19. szám. 1216

Szent János hegyen jó karban 
levő szőllő hajlékkal és berendezéssel eladó. 
Cim a kiadóba. 1219

PVaJIx különféle bútorok é3 edények 
£i UwlLXU, eladók Bém utca 10. szám. 
Közvetítők dijaztatnak. 1220

Egy jó karban lévő női varrógép próba
babával eladó. Rákóczi utca 19 sz

PARÁLÓMALOM.
megdarálását 8 % elvállalom, és kívánt 
minüségü árpadara n-piáron kapható. LÁZÁR I 
LAJOS Léva Mező utca 33. 1191

Pőstyéni iszaptégla kapható* 
SMOGROVICS ÁRPÁD .Korona" gyógyszor- ; 
tárában. Az iszaptegla Pöstyén világhirü 
forrásainak szárított természetes iszapja 
Kiváló hatású heveny és idült izületi csúz, 
köszvény, női betegségek, ischia, heveny, 
fertőző betegségek komplikációinál is idült 
mérgezések következteben fellépő különböző 
izületi — ideg — és izombántalmak ese
teiben. A gyógyhatas biztos. Orvosi ellen
őrzés szükséges. ii9u i

Legolcsóbban szállít
Ostrau Karvini 
mosott KOCKA 
SZENET, kitűnő 

GÁZ KOKSZOT 
és aprított tűzi
fát; faszenet 

STEFAN0V1CH 
LEVICE Mártonfy utcza 3. sz.

1202

Cislo : 268 exek. 1922.

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

LX zák él z r. 1881. pot'azne 19 §-u XL1. zák. 
cl. z r. 1908 tymto verejne oznamuje, ze násled- 
koni vyroku Levického okresného súdu cislo P. k 
885 1922. k dobru Strasser a König zastupova- 
ného skrze pravotára Dr. Béla Tarnay do vyske 
12500 kor. a prísl. cestou uhradzovacej exekúcie 
prevedenej dha 16. júna 1922. zhabané a na 40000 
kor. odhadnuté nasledovné movitosti, a to: voly, 
kravy, na verejnej licitácii sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného súdu cislo Pk 885. do 
vysky 12500 kor. poziadavky na kapitále, tejze 5°/0-o 
úrokú odo dha 14. febr 1922. pocítané, ‘/,°/0 provízia 
a útraty doposial v 2278 kor. 60 halieroch ustálené 
urcená je co lehota 15 ho^ina odpo). dha 5. okt. 
1922. a pripadní kupcí sa pozyvaju s podotknutím 
toho, ze sa zmienené mövitosti v smysle 107- a 
108. § u LX. zák cl. z r 1881 prí platení hoto- 
vvmi najviac slubujúcemu v pádé potreby aj pod 
odhadnou cenou rozpredajú.

Nakolko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrova’i, a na ne uhradzovacie právo 
obdrzali, táto drazba sa v srnysle 20. $-n XLI. zák. 
él z r. 1908, aj k dobru tychto nariaduje.

Dáné Nová-Baiia, dna 13. szept. 1922.
Artúr Tóth 

súdny exekútor.

Olcsóbb lett az aprított tűzifa!
Tisztelettel értesítem a a é. közönséget, hegy faapritó berendezésünket 

újjáalakítva, elsőrendű száraz aprított bücktüzifát zsákokban 25 klg-onként — 
mindenki által könnyen lemérhető — saját fogatunkkal mindenkor a legpon
tosabban fogjuk házhoz szállítani és a kamrába berakni a következő árakban :

1 q házhoz sssáillit-va — — J26 K_ 
Telepünkön átvéve — — Í24

Elsőrendű bückhasáb ölben és vaggontételben állandóan a legolcsóbb napi 
áron kapható. — Egyben értesítjük a n. é. közönséget, hogy első osztályú 

KARWIN OSTRAUI SZENET 
állandóan raktáron tartunk és a legkisebb mennyiség házhoz szállittatik 1 q 60 K.

Úgyszintén deszka, cement, zsindely cserép stb. épület anyagok. 

Megrendelhető WEISZ IGNÁC füszerüzletében (Schuicz papírüzlet mellett)

Tisztelettel Horn és Társa 
(s vatutl raktárik mellett). faapritó ói ópUletanyag telep*.

Óíslo: 840 exek. 1922

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

LX. zák. cl. z r 1881. poíazne 19. £-u XLI. zák. 
cl z r. 1908 tymto verejne oznamuje, ze násled
kom vyroku Levického okresného súdu cislo P. 
3553- 1922 k dobru Ondrej Szobi zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Ján Kersék do vyske 1800 
kor a prísl cestou uhradzovacej exekúcie preve
denej dha 27 VII. 1922 zhabané a na 500 kor. 
odhadnuté nasledovné movitosti, a to: kőn, na 
verejnej licitácii sa vypredajú

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného súdu cislo 8841—1922. do 
vysky 1800 kor. poziadavky na kapitále, tejze 
5°/0-ové úroky odo dna 21—VI. 1922 pocitané, 
*/»% provízia a útraty doposiaí v 1152 kor 42 hali
eroch ustálené urcená je co lehota 8 hodina 
dopol. dna 6. okt. 1922. a pripadní kupci sa 
oozyvajú 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 pod odhadnou cenou rozpredajú.

Nakoíko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali, a na ne uhradzovacie právo 
obdrzali, táto drazba sa v smysle 20 §-u XLI. zák. 
cl z r. 1908 aj k dobru tychto nariaduje.

Dáné Nová-Baha, dha 26. sept. 1922.
Artúr Tóth

súdny exekútor.
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KT'f petité ! Van «®rene»éui érte-Jarwsiws. siteni B nagyérdemü 
közönséget, hogy 20-án vizsgáztam a szülé
szeten kitűnő oklevéllel rendelkezem Kérem 
a nagyérdemü közönség szives pártfogását 
tisztelettel STYASZNY EEKENCZNÉ Deák- 
Ferencz-utcza 16. 1199

HeLtöstíLgilag- engedélyezett

Ingatlan forgalmi és közvetítő iroda.
an mi ~n-rrran--i wr u w r

'GYÁRFÁS JÁNOS mérnök■ 
gépjavító műhely és rézöntődé 

= VELKA KALNICA =

Tulajdonos : SZILASSY DEZSÖNÉ.
Levice (Léva) Kákái ut 8. szám.

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

feltételek mellett.

Ajánlja:

Golyós csapágyban futó kör
fűrészeit. Meglepő erő, olaj 
és Üzemköltség megtakarítás

Tűz és betörés mentes falba 
épített pánczél szekrények 
különféle nagyságban. Pénz, 
ékszer és okmányok megőrzésére

Költségvetés díjmentesen. 
1209

Útlevél vízumok Sgabra 
vh y Ausztriába a legrövidebb idő alatt | 

megszereztetnek.
Eladó szőlő területek
kb 4 hold a kákában hajlékkal. — kb.
3 hold a köpinczéknél nagy épülettel,
— a montuában uj lakható épülettel, 
kisebb térülőt lakható épülettel az alsó 
kákában, — kisebb torület présházzal 
a felső kákában, hajlékkal és anélkül 

a kereszthegyen
Eladó házaku±LW’T több lakással 

beköltozhetök.

Raktár helyiség aap‘a“ 
bérbe vehető.

Boros pincze “ eTldó‘°n
FT a rí n Ír 4 szoba bútor; ebédlő,

IdllUK fdrg szoba háló, szalon 
valódi perzsa szőnyeg és függönyökkel. 
Orvosi mykroskop. — Gyermekágy 
fiókkal. — Kocsi bunda báránybéléssel. 
— Barna velúr uj női kabát. — 
Boros hordók. Sálon garnitúra, ebédlő 
kredenc, férfi Íróasztal, aranykeretes álló 
tükör, elöszobafal, zongorák, harmónium 

cimbalom, — sárga hintó stb.

A legjobb karwini bányából 

Lárisch-Mőmischi Grube, príma 
szalon futöszén 
» és koksz = 
kisebb és nagyobb mennyi 
ségben, házhoz is szállítva, 
a mindenkori legolcsóbb napi 

áron kapható:

SZENES ENDRE Léva 
Báti u. 9. 

Telefon szám: 62. 

Jövő hónappal 
óriási áresés várható. 
Megrendelések már az olcsóbb 

árban lesznek számlázva

Tekintettel a tömeges rendelések
re, kérem a megrendelést már 
most feladni, hogy a szenet ide

jében szállítani tudjam.

1

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.
= Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben

3

Fuvarozás!
Úgy helyben mint vidéken 
búza, liszt, épületanyagok 
és „c z u k o r répa" 
8zállítá80kata legszolidabb 
árak mellett vállalok,

6 tonnás teherautómmal.

Szives megkeresést kér

JANCS0V1TS BÉLA 
Levice, Vágóhíd u 9. 
un _______

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 lefejtésit somlói és móri óborok.

Virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaadények és az összes modsrn háztartási cikkek.

Gazdasági cikkek: Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtókés, ágfűrész, ojtógummi, permetezőgép alkatrészek, 
szelepgummik, szénkénegező gépek. — — — — —

Összes kerti-, mezőgazdasági, méhészeti- és tejgazdasági szerszámok.
Építési anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony, 

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

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

ÓVÁS! Igen tisztelt vevőinket figyelmeztetjük, hogy a legújabban meghonosított 
helyi házaló kereskedelmet cégünk nem vezette be és ily megbízottai nincsenek!

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal. "W

TANULÓ ■N’yitra.l és Tétrea. könyvkereske- 
cLósóloexi fel-vétetilc.
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69 TELEFON 69 
Elsőrendű bükkfa fel
aprítva és házhoz szál

lítva, behordva 

métermázsája 28 korona. 
Blumenfeld Ármin 

tűzifa telepe és szállítási vállalata 
Léva, Honvéd n. Ö_ 

TELEFOU SS.
Városi megrendelőhely:

Schulcz papirüzlet. 
Telefonálni is onnan lehet 

díjtalanul

Gyors szállítás!
Waggontételek és ölfa is 

kapható, kívánatra fel
aprít és eltakarítja 

jutányos áron.

Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
közönséget, hogy Nsgysallóban 

építési vállalatot nyitottam) 
bol mindennemű épitkezési munkát u. m : 
templomok és tornyok javítását, papi lakok 
átalakítását, új építkezéseket, gazdasági 
épületek felépítését, javítását, kisebb- nagyobb 
kőműves- és ácsmunkálalok készítését és 
építési tervek s költségvetések elkészítését 
a legjutányosabb áron elvállalom.

Kérem a n. é. közönség szives támogatását. 
VÓBÖÖ KAROLY 

elei.
XT.A.G--2-S.A.Z-Z-.Ö (Ta'oáizx 7S.)

A takarékos és
számító háziasszonyok 
tudják, hogy az IGAZI 
o 1 c 8 ó 8 á g, 
nem az árban, hanem csak egyedül 
a JÓ ÁRUBAN rejlik 
és ez okból az egyedül valódi 

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

békebeli minőségében kapható. 
Győződjék meg erről Ön is egy 

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

nagy megtakarítást 
érhet el.

Azonban az egyedül valódinak 
kell lennie I

ezen védjeggyel

la Szalonkoksz és kőszén.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű Közön

séget, hogy raktáramon a
la osztraui szalonkoksz 30 °|0-kal, 
porosz és osztraui kőszén 10 
kovácsszén 10 °0,
faszén 20 °i0-kal a tavalyi áraknál olcsóbban, 

állandóan és minden mennyiségben kapható.

JAN FEGL
SZEPESI ULICA 22.

Tisztelettel
DUKESZ LIPÓT 
Levice, Petőfi utca 5.

ÉRTESÍTÉS.

aanrsssiirssssnr

Állítsunk halottainknak szép, olcsó
— és tartós síremléket I ———
Állandó nagy raktár: fekete svéd gránit, fekete syanit, 

sötét és szürke gránit, továbbá 
fehér, vörös és szürke márvány

SÍRKÖVEKBŐL
Aki kegyeletes kötelességének eleget akar tenni, 

tekintse meg 45 éve fennálló nagy raktáramat.
Mélyen leszállított árak I

Különféle férfi és női ruha és Costume szövetek, 
Flancll, Casanne, Barchct, mosó és gyapjú de 
Lainc, Cloth, Bársony, Selyemáru továbbá len és 
pamutvászon, Chiffon, Nanking, Zéfir, Damasztáru 

leszállított árban kaphatók
GROTTE VILMOS

raktárában
DEÁK FERENCZ-UTCA 8.

Legolcsóbb és legjobb bevésárléisi forrós 

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

------------------- LEVICE — FŐTÉR. ——

és ezen aláírással

kiváló tisztelettel
LACHKT ELEK.

Szives tájékozásai.
A most divatban levő röpcédulák és a lapokban megjelenő különféle 

.Olcsóságot hirdető" árak arra késztetnek, hogy az igen t. vásárló közönség szives 
figyelmét felhívjam, miszerint üzletemben ezeknél lényegesen olcsóbban és lelki
ismeretes kiszolgálással elégitem ki vevőimet.

Szives pártfogásukat kérve, maradok

Oroszhal, Ostsee, Rollmops, füstölthal, szardínia, ríngli, szardella kapható. 
FIGYELEM

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


