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ELŐFIZETÉSI feltételek. 
Egy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 13 K- — f.

Egyes számok ára 1 korona. BARS
közművelődési és ta.ksa.xjjA.XuIszii

HIRDETÉSEK

C centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

»oi ónként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

öszcköttetésben levő hlrd. irodák 
árengedményben részesülnek.

HETILAP.
A Kiíratok a tiorkaiztOaíghtz kOldindfik. 

Kéziratok viasza nem adatnak
FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KKRSÉK JÁNOS.

Arany valúta.
Még csak kezdenek róla beszélni, 

de maholnap a verebek is arról 
csiripelnek majd, hogy hamarosan 
áttérünk az arany valútára. Az 
emberek várják a legújabb híreket, 
hogy mikor emelkedik a szokol 
Zürichben 20-ra. S akkor azután 
lehetséges lesz a forgalomban lévő 
bankjegyeknek teljes fedezetű, arany
koronákra, ércpénzre való beváltása 
5:1, esetleg 4: 1 arányban. Szóval 
100 mai papirkoronát beváltanak 
20, esetleg 25 aranykoronára.

Mindenki a bélyegzésre gondol, 
mikor a pénz 50 százalékát veszí
tette el. Most esetleg a 80, vagy 
75 százalékát veszíti el. De ez még 
a kisebb baj lenne. Mert hiszen 
ennek az volna a természetes kö
vetkezménye, hogy mindent olcsób
ban veszünk. De ha éppen az a 
kérdések kérdése, hogy az olcsóbb 
világ valóban elkövetkezik-e ezután 
a pénzügyi művelet után ?

Valami csodálatos dolog az a 
valúta! Pénzügyminisztereket, bank 
íérfiakot tesz csúffá, ültet föl. Azt 
hiszik, hogy biztosak benne, csa
lódás nem érheti őket s egyszerre 
csak füst, pára, volt és eltűnik s 
üthetik a nyomát.

A szokol pl. kifelé elsőrendű 
fizetési eszköznek bizonyult. Buda
pesten, Németországban legalább 
egy hónapig élhetünk azzal a 
szokollal, amit itt egy hét alatt 
elköltünk. Befelé azonban nem tudja 
felvenni sikeresen a harcot a drá
gasággal. A pénzünk mind keve
sebb lesz s ezzel nincs arányban az 
árak esése.

Ezt egyszer már szemtől szembe 
megtapasztaltuk s azért arra a 
hírre, hogy rátérünk az arany va
lutára, az lett az embereknek a 
gondolata : Kevesebb lesz a pénzem, 
de a drágaság aligha lesz kisebb, 
azért mig teljes értékben van meg 
a pénzem, vásárolok mindent, amit 
lehet. Az újság hírek szerint Cseh
országban az eddigi hatalmas üzleti 
pangás után, nagy a vételkedv, 
az üzletek forgalmasak s az árak 
szilárdak sőt sokszor emelkedést 
mutatnak. Az ember biztosabbnak 
véli vagyonát még mindig az áiu- 
ban, s nem szívesen veszít 80 
százalékot, mikor bizonyos, hogy 
az áresés 80 százalékban nem fog 
elkövetkezni. , , .

Ez a vételkedv kétségkívül 
lendületet ád iparnak, kereskede
lemnek. Megindul a vérkeringés.

Megjelen
vasárnap reggel.

a pénz forogni kezd. S a gazdasági, 
az ipari életben az arany keringése 
az élet legbiztosabb jele.

De, és itt az ember egymásután 
tudna felsorakoztatni súlyos, nehéz 
ellenvetéseket.

Egyszerű paraszt okoskodással 
is tudják, hogy a frank valúta se 
lesz ment a hullámzástól az állam
háztartás óriási deficitje, a gazda
sági válság okozta kedvezőtlen 
külkereskedelmi mérleg, a belső 
vásárló képesség hiánya ingadozóvá 
fogja tenni a csehszlovák franknak 
nemzetközi értéket s Zürichben az 
új pénznem értéket nem fogják 
tudni rögzíteni.

De végül van e biztosítéka 
annak, hogy politikailag nem ke
letkeznek e komplikációk melyek 
az egész gazdasági koncepciót 
halomra döntik ? Az a forrongás, 
ami egy új, még ismeretlen vi
lág felé sodor minket, még nem 
hozott világosságot, még nem tisz
tázta a teljesen összekuszált világ
politikai helyzetet.

Félő, hogy az új valuta terve
zetet, ha arany is lesz az alapja, a 
köztársaság ipara, kereskedelme s 
az egész lakóssága keservesen fizeti 
majd meg.

A világ-eseményekből
A szovjet és az amerikai nagytőke kö

zött létrejött a kereskedelmi megállapodás 
mely szerint az amerikai nagytőke kapja 
meg a bakui potróleumforrások kiaknázását. 
A bakui telepek korlátlan urai lesz 25 évig 
s itt még a munkaidőt s a munkafeltétele
ket is az amerikai konzorcium határozza meg.

A németek által az 1922. április 30 ig 
lefizetett jóválételi összeg mintegy 
5,009.753 000 aranymárkára rúg. Az összeg
ből a Csehszlovák köztársaság is részesfii, 
még pedig mintegy 6.848000 aranymárka 
erejéig.

A Mont-Blancon keresztül vezető alag
út létesítésének régi terve most megvalósul. 
A francia és olasz mérnökök, akik két év 
óta foglalkoznak az alagút építésének ter
vével, már elkészültek javaslatukkal, mely 
szerint az alagút 17 kilométer hosszúságú 
lesz és összeköti a francia Chomonix-völ- 
gyet az olasz Aostavölggyel. A mérnökök 
becslése szerint a Mont-Blanc átfúrása öt 
évet vesz igénybe és a munkálatok költsé
geit 25-35 millió frankra számítják.

Lloyd George keleti politikáját az utóbbi 
napokban egyre élesebben bírálják. A köz
felfogás szorint a kormány keleti politikája 
teljesen csődött mondott. Azt hisszik, hogy 
a kormányban jelentős változások fognak 
beállni s ezt a kérdést ma már bővebben

» dlrdttinkat, ilOflzatiiikit ■ • raklaméelúkal 
kiadóhivatalba kirjOk utasítani.

A LAP KIADÓJA: HYITHÁ.I ÓB TÁHSA.

kommentálják. A miniszterelnököt oly éles 
hangon birálják, hogy azt hiszik, mihama
rább beadja lemondását a királynak s utó
dául Bonar Luwt fogja megjelölni.

A Times arról értesül, hogy az orosz 
szovjetkormány sürgős jegyzéket intézett a 
török kormányhoz, amelyben kijelenti, hogy 
ha Törökország beleegyezik abba, hogy a 

> tengerszorosok kérdéso felett döntés történne 
' annélkül, hogy Oroszországot is megkérdez- 
' nék, az orosz kormány ezt a török-orosz 
: szerződés megszegésének fogja tekinteni. 

Ezzel összefüggően nagy jelentőséget kell 
■ tulajdonítani, hogy az orosz kormány a 
; török határon újabb csapatokat von össze, 

Oroszországban általános mozgósítást készi- 
i tenek elő. A legutóbbi napokban öt újabb 

hadosztály indult a török határ felé.
A görög sajtó nagy izgalommal foglal

kozik a szövetségeseknek azzal a határoza
tával, amely Tráciát visszaadja a törököknek. 
A lapok azt hiszik, hogy a nyugati hatal
mak közbelépésétől mit sem lehet várni és 
sürgős felhívást intéznek Amerikához Görög
ország megmentése érdekében.

Athénban három újabb korosztályt be 
hívtak, két hadosztályt pedig Szalonikából 
Konstantinápoly felé indítottak. Csataldzsá- 
nál még körülbelül tizezerfőnyi hadsereg áll 
Konstantinápoly közelében A görög tisztek 
a lakosság között fegyvereket osztanak szét 
és felszólították a lakosságot, hogy mindenki 
siessen Trácia védelmére.

Az angol fegyverkezés változatlanul 
tovább folyik. Máltából újabb öt csapatszál- 
litmány van útba a Dardanellák felé.

Athénből jelentik, hogy ott viz- és élel
miszerhiány van, sőt pestisbetegedések is 
fordultak elő. A Szalonikjbe érkezett mene
kültek száma körülbelül 150 000, mig Pire- 
usba vagy 25.000 menekült érkezett. Ott 
meg kolera és tífusz járvány ütött ki.

Athénben érkező táviratok szerint a 
helyzet Athénbon és Görögországban annyira 
kiéleződött, hogy a görög kormány az egész 
ország területére kihirdette az ostromállapo
tot. A katonatisztek erősen agitálnak a had
sereg soraiban, hogy Tráciát ne adják vissza 
Törökországnak A tisztek azt akarják, hogy 
a kormány elkergetésével saját maguk foly
tassák tovább a Törökország elleni harcot.

Az angol kormány helyzete válságos. 
Az angol szakszervezetek tegnap nagygyűlést 
tartottak, melyen elhatározták, hogy követelni 
fogják a kormány lemondását. Elhatározták 

' továbbá, hogy proklamáciőt bocsátanak ki, 
amelyben a többi között utalnak arra, hogy 
a kormánynak a keleti kérdésben folytatott 

I politikája csak arra volt alkalmas, hogy az 
: angol birodalmat újabb háborús veszélybe 
( sodorja. Ezért követelik ennek a politikának 

a megszűnését és követelik a kormánynak, 
amely azért a politikáért felelős azonnali 
lemondását.

Teljes pánik és katasztrófa a berlini 
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tőzsdén. A magyar korona Árfolyama 100-ról 
114 márkára emelkedett. Az osztrák koro 
náért 3.85 márkát fizettek. A csehszlovák 
korona 93 ról 106 márkára emelkedett. 
Pénzügyi körükből szerzett információink 
szerint délután njabb emelkedése várható 
az idegen valutáknak. A katasztrófális baisse 
a newyorki híreken kiviil azzal is összefügg, 
hogy a német nagyipar minden külföldi 
devizát összevásáról, hogy tavasszal fedez
hesse magát, mert a márka emelkedésben 
már senki sem bízik.

A francia kormány a londoni külügyi 
hivatalban a Franciaországnak nyújtandó 
garanciától eltekintve aziránt tapogatódzott, 
hogy milyen ellenszolgáltatásokat kaphatna 
a jóvátétel kérdésében az angol kormánytól, 
amennyiben Franciaország hajlandó volna 
támogatni Angliát a legközelebbi keleti 
konferencián. Anatolia keleti részében szerte- 
széledt görög csapatok rettenetesen pusztí
tanak, városokat felgyújtottak és egész vi
dékeket felperzselnek.

Az indiai kalifálusok bizottsága Kemal 
pasának egy repü'őgépet küld diszajándékul. 
A nyilvános gyűjtést egész Indiában meg
indították.

Rathenau-gyilkosság ügye már két hete 
tart. A tárgyalást váratlan esemény zavarta 
meg. A vádlottakat, kik a gyilkosság adata
inak leleplezésével szolgáltak, a C-szervezet 
tagjai megmérgezték, bár sikerült őket meg 
menteni az életnek. A vádlottak a mérgezési 
kísérlet után csak a tegnapi napon voltak 
újból kihallgathatok és ismételten bevallották 
a C-szervezet ellen felmerült öszes váda
kat, melyek a politikai gyilkosságok egész 
sorát tárjáka nagy érdeklődéssel kisért per 
figyelőinek.

A nagycáral erdőre vonatkozó híres 
pőr jegyzőkönyve.

írva vágjon az Úrnak 1698.-ik esztendejében

E rendkívül érdekes jegyzőkönyv ere
detije barsvármegye régi levéltarában van 
meg. Igen tiszta és olvasható irás. Boronkay 
János főjegyző és Lijtassy László esküdt 
saját keze írása. Másolatát Sch. V.-tól sike
rült megszereznem, mely szóról szóra és 
betűről betűre megegyezik az ereditéssel. A 
jegyzőkönyv tulajdonképen tanuvallatás és 
vallomás, mely Bessey Farkas Ferencné sz. 
Thurzó Katalin (később magas majthényi 
Majthényi Urielné) gr. Thurzó György nádor 
apjának, Ferencnek (később nyitrai püspök, 
végül főispán protestáns hitre térvén meg
házasodott) testvére és Dobó István (egri 
hős, barsi főispán, mint a lévai vár ura) 
közötti nagy pörre vonatkozott.

Tanúságok pynkesd nap előtt vasárna
pon Íratták. Byro mate orozyról, ozvald pál 
orozyról, ozvald istván ugyanazon faluról, 
philep antal Szódolröl, balog ferench job
bágya. Imár ezek eszve-egyaránt valnak 
négyén özve. Tugyok, hogy az fegyverneky- 
eknek az Saray erdőkhöz semmi közek nem 
volt, ezert mykor kertek kevetnem, ha atak, 
vettek, ha nem attak ugyan nem vettek. 
Azért az ház, akyt dobo uram vet pynzen, 
az nem nemes hel veit, hanem parazt hel, 
volt es adó jobagy volt. Kossá albert fölső 
fegyverneky, chychyry peter vagyon azon 
faluról, ordody chrypstoph jobagy, ezek eket 
zemel egyaranth valnak, ezekys úgy tanul 
nak, hogy az fegyvernekyek semmyt som 
byrtanak Saray erdővel, hanem mykoron 
kyvetek, ha atak vetek, ha pediglen nem 
attak, annalkul vetenek; tovaba az ház, 

akyt dobo uram meg vet, azt sem togyok, 
hogy nemes hel leth volna hanem myndettek 
adó jobagy volt azt jól tugyok Bércek 
gergel, zorat mate, csiges sebesken, tót mi- 
haly. szorat gorgy, zabo benedek, ezek a 
farkas ferenchyne jobagy nagy Sarayak. 
Chapo Istvauy tury pál Jobagya ezys ugyan 
azt tanolja, hogy az a ház, akyt dobo uram 
veth, nem nemes he! volt hanem myndettek 
az adó jobbagy volth Stephl gyorgy kip- 

. vezeloy ezys tanulja, hogy togya a dobo 
i uram a makoth es abronchyot elhordotak az

Saray erdorul. Ledechy albort, tamas loryney, 
danit tamas, derzeuy orban, azt kyvanja volt 
levay gaboryantol, hogy neky külön erdoth 

; szakasztana levay gaboryan azt felelte ellen : 
hogy valahol az en jobagyam feyze, a 
tyedys el mehet, ha pedyglen az en joba- 

' gyim az tyialmasban vágnák haznak epulé- 
serth, azt te neked is szabad. Ezek is ezt 
vallják, hogy az ház adó jobagy volt Ez 
elmulth esztendőben mynd makyat mynd 
abronchat horton hordota, mytolunk penyg- 

• len tylva volt, en nachaga dobo uram 
; darabantjaval oryztete az erdőt es myrio- 
' kunk afféléé sem volt szabad menünk. 
! Derzeny orban mykor bozankodyk vala az
■ jobagyakra, levay gaboryan azt felelte az 
■; ellen : halódé, mykorom az the hazadból 
! ketot lepz, ha karmad lépos lypz, hat azen

földemre lepz; ha kertedből ketot harmat 
lepz, otys az en földemre lepz : azal byrz, 
akyt enneked attam, mynd foldyvel, rytyvel 

i az nemeseghez valóval. Eztys valjak ezek a 
zemelyek, hogy levay gaborjan ideyben sem 

' volt zabad az fegyvernekyeknek az Saray 
\ erdőbe jarny, sem barmoknak, sem enma- 

goknak, hanem kevetven mykoron reá boc- 
hatak. Az ledyehy albérlet es galogochy 

i lszlot az dobo uram darabanty találták az 
I elő erdőn evketh megh es Levara vetek es 
, harmadnapyg tömiöcbe tartotak ot eket. 
| Ezek a farkas ferenchyne jobagy e kileuchy
■ zemelyek mynd egyaránt valnak vagy Saryak.

Boronkay János Lyjtassy László
jegyző esküdt sk.

Az uj boradó.
Nem is meglepetéssel, hanem megdöbbe- 

I néssel értesült a bortermelő közönség arról, 
hogy a kormány a boradót az 1922. termés 

; után literenkint 45 fillérrel emelte s igy most 
,- 1 liter uj bor után 1 kor. 45 fillért kell fizetni.

Éppen jókor jött ez az újabb adóemelés
Józan logika szerint a termények utáni adó
nak az emelése akkor indokolt, amikor a 
termények ára felszáll és jó a termés. Ellen
ben emelni az adót akkor, midőn mint ez 
évben is a bor ára a kereskedelmi forgalom
ban 12 kor. ról 4-5 kor.-ra szállt le, midőn 
az uj bornak egyáltalában még semminő ára 
Dincs, úgy hogy az ma még senkinek sem 
kell, midőn továbbá az uj termésről már 
bizonyosan megállapítható, hogy az minőségi
leg gyenge lesz, mennyiségre nézve pedig a 
közepesen alul marad, szóvál emelni a bor 
árát szőlőgazdaságok súlyos válsága idején, 
minden ézsszerüségge), minden igazság és 
méltányossággal ellenkezik

Ha még legalább a napszám csökkent 
volna úgy hogy kisebb müveitetési költségről 
lehetne beszélni, de a napszám ma nem 
kisebb, mint 1, 2 év előtt és nem is csökkent
hető mindaddig, amig az általános olcsóbbo
dás be nem következik. Azt kívánni pedig 
a bortermelő gazdáktól, hogy kényszerítsék 
a napszámosokat alacsonyabb bérek elfogadá
sára csak azért, hogy a gazdák megfizethes
sék a nagyobb adót, furcsa népjóléti érzékre, 
egészen ferde szociális gondolkodásra vallana 
egy demokratikus államban

A kormány az általános árleszállítás 
álláspontra helyezkedett s ilyen értelemben 
felhívást intézett a lakossághoz, melytől az 
olcsóbbodás kérdésében támogatást kér. Meg

ígérte, hogy leszállítja a terheket és adókat, 
a vasúti tarifát, postadijakat, a kőszénadót 
s ebben a nagy leszálitási felbuzdulásban 
hirtelen csak elötoppan — uj adóemeléssel. 
Hát igazán gyönyörű kilátásaink vannak a 
•/árvavárt olcsóságra I Valószínűleg olyan 
lesz az az egész vonalon, aminöt egyik má
sik cikknél észlelünk, melynek ára 10, mondd 
tiz százalékkal csökkent. Ezzel szemben áll 
a gazda jövedelmének csökkenése száz száza
lékkal, a tisztviselőké ötven százalékkal. Hol 
van az a bűvész, aki ezt az arányt ki fogja 
tudni egyenlíteni ?

Különfélék.
— Templomi hangverseny. A leg

tökéletesebb hangszer a világon az orgona, 
mely úgy szólóban, mint éneket kisérve a 
legmélyebben érinti a lelkeket. Ezért alkal
mazták templomaikban már az első keresz
tények is, hogy az áhitatos hangulatot 
eraeive a nagy és nemes gondolatokat az 
ima szárnyán az Egek Urához juttassa. 
Egy egy széphangu orgona igazi kincse az 
eklézsiának. Ily kincshez jutott a lévai r k. 
plébániai templom is, melynok uj orgonáját 
egész szépségben mutatta be október 8-iki 
hangverseny. A Mindenható dicsőségét sem
miféle hangszer nem zengi méltóbban, mint 
az orgona. Hallottuk most is, mikor hatalmas 
akkordokban szállott hangja fel-felé, amely 
mellett szinte eltörpült az ember, majd 
szól-hárfaszerü lágysággal a pianissimok 
leghalkabb tónusán esdekelt az Úrhoz 
Németh István tanár kezében csodálatos 
hangokon szólt az orgona. A művész, ki 
teljesen ura a nagyszerű hangszernek, lel 
két lehelt a hangokba, s még a laikus is 
csodálva nézett fel a külsőleg is csinos 
hangszerre, hogy honnan jön o fölséges 
és tökéletes összhang. Játszotta Bach örök
becsű D moll Toccata és Fuga cimü müvét, 
mely nagy tehnikát kíván az előadótól, 
majd Bossi Himnuszát és Liszt Ave Máriáját 
adta elő. Néma hódolat fogadta a pompás 
előadást. A hangverseny többi száma is 
méltó volt a művészi programmhoz. A ve
gyes kar Heckmann karmester vezetése 
mellett egész kis művész gárdára növi ki 
magát. Szép és fegyelmezett előadásában 
gyönyörűen csendültek az énekek. Bartos 
Mariska erőteljes, ezüst csengésű altja 
Stradella Irgalmazz Istenem 1 című énekében 
remekül érvényesült, laby Lajosné sima 
szopránján keresztül Proch gyönyörű Ave 
Má iája. A Havasi kürt szerzője igazi ke
resztény ábitatot lehelt ebbe a zenei költe
ménybe. Grimm György Goldmark Air he
gedűversenyének egyik bájos részletét adta 
elő hegedűn. Finom tónusa, brilliáns játéka 
elismerést keltett. A hatását még jobban 
fokozta Németh István művészi orgona kísé
rete. Ha e gyönyörű programm közben 
magunk elé idézzük dr. Porubszky Géza 
kémóndi plébános remek beszédét az orgo
náról s a templomi hangversenyről, mely 
szivünkbe markolt, akkor örök emlékezetünk 
ben fog maradni ennek a szép műsornak az 
emléke.

— Drágább lesz a liszt ? A mező
gazdasági tanácsok állandó delegációjának 
kereskedelem politikai bizottsága a „Ceské 
Slovo* ostilapja szerint azt követeli, hogy a 
mezőgazdaságot vámokkal védjék meg. A 
háború előtti vámok hatszorosát vették számi- 
tasba, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy 
a liszt 90 fillérrel drágább lesz.

— A Vörös kárászt hangversenye. 
A csehszlovák vöröskereszt lévai fiókja 
választmányának sikerült megnyerni az euró
pai hirü Sefcsik Lhotsky — vonósnégyest 
egy estélyre. A müvesztarsaság e hó 12 én 
mutatkozott be a lévai közönségnek a vá
rosi színházban. Négy előkelő művész ez, 
kik páratlanul fegyelmezett játékosok s kü- 
lön-külön és mindegyig elsőrangú. Először 
Dvorák D moll kvartettjét játszották, mely 
inkább a zeneértőknek szól s melynek 
előadása nagy tehnikát igényel A kvartett 
első hegedűse Lhotsky B, második hegédüsa 
Procháska K, violistája Moravec K, és a 
cellón Fingerhaud A. játszott, kik már az 
elsó darab előadásával beigazolták művészi 
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előadásukat. Utánna Bethoven A-dur vonós 
négyesét adták elő, amelynek bámulatosan 
preciz és érzésteljes előadása szerezte meg 
számukra az európai hírnevet. Végül Oues 
G moll kvartettjét adták elő. A közönség 
minden egyes darabot viharos tetszésnyil
vánítással fogadott, mert igazán oly zenei 
élvezetben volt része melyhez nálunk 
ritkán jut.

— A lévai Ipartestületi megalakítása 
céljából a lévai iparosság újból szervezkedni 
akar, mivel a városi tanács, mint I. toku 
iparhatóság Léva városának nagyközséggé 
való átalakítása folytán megszűnik s az 
iparhatóságot, mivel ipartestület nincs, a 
szolgabiró fogja képezni. Ezért az előkészítő 
bizottság nevében Eder Kálmán felhívja 
Léva város és vidékének mindazon iparosait, 
kik .óhajtják az ipartestület megalakítását és 
ennek előmunkálataiban részt akarnak venni, 
hogy személyesen vagy levélben jelentkez
zenek, hogy részükre a gyűlésekre a meg
hívó kiállítható legyen.

— Anya- és cneoaemövédelem. A 
Vörös Kereszt Egyesület levicei fiókjának 
választmánya az anya- és csecsemövédelem 
magasztos eszméinek terjesztése céljából a 
következőket határozta el: népies ismeret
terjesztő előadások lesznek, melyek magyar 
nyelven való megtartására dr. Gergely 
Fülöp városi tiszi főorvost, csehszlovák 
nyelvű felolvasására dr. Koukal fötörzsorvost 
kérték fel Az előadások sorrendje a követ
kező : vasárnap (október hó 15.) d. u 4 
órakor a városháza nagytermében Dr. Ger
gely Fülöp városi és tiszti főorvos félolva 
sása az „Anyavédelem'-tói, október hó 22 én 
ugyanazon órában és helyen dr. Koukal 
fötörasorvos tart ugyancsak az „Anyavéde- 
lem'-TŐl csehszlovák nyelvű előadást. Okt. 
hó 29 én (vasárnap) d. u. 4 órakor fentebb 
jelzett helyen magyar nyelvű felolvasás lesz 
a „Csecsemövédelem" röl dr. Gergely tiszti 
főorvos előadásában, mig ilyen tartalmú 
előadást fentebb jelzett helyen és órában 
november hó 4-én dr. Koukal főtörzsorvos 
fog tartani. A lelkészek és tanítók felkéret
tek eiue fontos és magasztos eszméknek a 
szószékről, illetve az iskolákban való hirde
tésére, .felkérettek továbbá arra is, hogy eme 
fentebb jelzett ismeretterjesztő előadásokra 
mindenkinek a figyelmét felhívják. Az anya 
és csecsemővédelem eszméinek népies ter
jesztésére magyar és csehszlovák nyelvű 
rövid ismeretterjesztő röpiraiok terjesztését 
határozta el, melyeket úgy a templomokban, 
mint a nagyközönség körében lesznek szét
osztva. November hó 4-én fentebbi célra 
gyermeknap, illetőleg gyűjtőnap tartását ha
tározta el, melyre Léva város jótékony 
érzésű hölgyei lesznok fel kérve.

— Áthelyezés Deák Miklós lévai 
reálgimnáziumi tanárt a közoktatásügyi mi
niszter a losonci áll. gimnáziumhoz helyezte 
át. Deák Miklós harminc éven át működött 
a lévai főgimnáziumnál, társadalmunk egyik 
kedvelt tagja volt s igy lávozása őszinte 
sajnálatot kelt a baráti szivekben.

— Eakürö. Ifj. Syllaba Ferenc, a 
lévai uradalom tisztviselője e hó 27-én 
esküdött örök hűséget kedves menyasszo
nyának, Frasch Erzsiké urleánynak, Frasch 
József polgártársunk, a lévai iparos olvasó
kör elnöke leányának.

— Koolán hangversenye, melyet e 
hó 10-én kedden adott a városi színházban 
méltó volt a nagynevű művészhez. A ter
met teljesen betöltő közönség elragadtatva 
hallgatta a művész bámulatosan preciz elő
adását. Kocián a hegedű-játszás tshnikájának 
mestere, könnyed és biztos játéka minden 
előadását egyszerűvé pózmentessé teszi. 
Igazi virtuóz, akinek a régi klasszikusok 
melodikus koncertjei ép oly könnyűek, mint 
az újabb zeneszerzők mesteri variációi. 
Hallottuk hegedűjén Mozart IV koncertjének 
mindhárom tételét, Csajkovszky hírneves 
D. dur koncertjét, Smetána a cseh nemzeti 
himnuszra szerzett Paganini-féle előadót 
igénylő variációit, Bach Giacomiáját s több 
kisebb darabot s az a meggyőződésünk, 
hogy a témák andante részleteiben a mű
vész mélyebb, kifejezőbb, bár az allegro 
játéka mesteribb. Azonban igy i®, UK7 18 
Mfázi mesternek tapsolt a közönség.

— A „Falu roaaza* ma délután 5 
órakor ismét bevonul a városi színházba, 
meit a nemes asztalos, lakatos és bádogos 
céh úgy határozott, hogy szeptember 30 í.n 
tartott jubiláris előadását megismétli, hadd 
gyönyörködjék benne a város apraja-nagyja. 
Jegyük előre válthatók Borcsányi és Cser
nák, Schulcz I. és Hlóska Samu üzletében. 
Pénztárnyitás d u. 3 Órakor. Helyárak: 
Pápolyülés 15 K , Oldalszék : 12 K., I hely: 
10 K., II hely: 8 K, Állóhely : 4 korona.

— Postai értékcikkek leszállítása. 
A posta igazgatóság 1922. október hó 15 töl 
a következő értékcikkek árát leszállította: 
Postai szállítólevelek (bel és külf.) ára 20 f., 
postai utanvételi szállító-levelek 30 f., hi
vatalos szállító levelek 10 f, postautalványok 
(bel és külf.) 10 1., postai megbízások 50 f, 
statisztikai bejelentő lapok 40 f., pénzoslevél 
boríték 40 f., távirat űrlapok 10 f., távirat 
űrlap távirati utalványhoz 10 fillér.

— A ref. ifjúsági egyesület tagjait 
a f. é. október 15-én (vasárnap) este 7 
órakor tartandó közgyűlésre ezúton hívja 
meg az Elnökség.

— Haláleset. Kánya, Pál városunk 
egyik törekvő, szerény, köztiszteletben álló 
iparosa e hó 10 én 62 éves korában hosszú 
szenvedés után elhunyt. A közélettől távol 
egyedül nagyszámú családjának élt s minden 
törekvése az volt, hogy övéit megelégedet
teknek s boldogoknak lássa. A jó férj és 
gondos édes atya elhunytét neje kivel 37 
évig a legideálisabb házasságban élt és hét 
gyermeke s nsgy lévai rokonság gyászolja. 
Temetése nagy részvét mellett e hó 11-én 
ment végbe. Haláláról gyászoló családja a 
következő gyászjelentést adta ki : özv. Kónya 
Pálné szül. Szenesy Mária úgy maga, vala
mint gyermekei nevében fájdalomtelt szívvel 
tudatják hogy a forrón szeretett férj, apa, 
após, nagyapa, rokon Kónya Pál f. hó 10 én 
reggel :/s 4 órakor, életének 62.-ik és bol
dog házasságának 37 ik évében az Úrban 
csendesen elhunyt. A megboldogult hült 
tetemei f. hó 11-én d u. 4 órakor fog a 
lévai ref. sirkertben örök nyugalomra helyez
tetni. Léva, 1922. október 10. Szivünkben 
örökké élni fog I Kónya Anna Faragó Gyű- 
láné szül. Kónya Margit, Kónya Mária, 
Kónya László, Kónya Ilus, Kónya József, 
Kónya Aranka gyermekei. Faragó Gyula 
veje Kónya Lászlóné szül Gergely Erzsébet 
menye. Faragó Gyurika, Kónya Bözsike 
unokái.

— Orgona hangverseny. Schmidha- 
uer Lajos orgonamüvósz Nagytapolcsányban 
f. hó 22-én délután 4 órakor a rom. kath. 
templom uj orgonája javára hangversenyt ad.

— Értesítés 1 Rokkantak és hadiözve
gyek, ma vasárnap délután 2 órakor rend
kívüli közgyűlést tartanak. Mindenki saját 
érdekében pontosan jelenjen meg.

— Esküvői meghívó. Engel Károly 
és neje ezúton hívják meg az összes isme 
réseiket Rózsi leányuknak Seif Samu úrral 
folyó hó 22 én délután 1 órakor a lakásu 
kon megtartandó esküvőjükre.

— A Keresztény Munküsegyesü- 
let múlt vasárnapi szüreti mulatsága a leg
nagyobb siker jegyében zajlott Je A pony
vával fedett udvart zsúfolásig megtöltötte a 
közönség úgy, hogy sokan kénytelenek 
voltak visszafordulni Kipróbált szereplőink 
a „Piros bugyelláris'-bán is kitettek magu
kért és e nagybecsű népszínművet a legna
gyobb odaadással alakitották természethüen. 
Igazán azt gondolhattuk, hogy Tölgyesen 
vagyunk. A szereplők mind kivétel nélkül 
legnagyobb dicséretünket érdemlik ki. Kü
lönösen kitűntek Török Mihály biró szere
pében Zsiak Géza, aki igazi falusi biró volt. 
Zsófi felesége: Dohány Gizi, ki Csillag Pál 
huszár őrmesterrel: Klincsok Gyulával énekük 
és már ismert természetes játékukkal több
ször vívták ki maguk számára a közönség 
tetszésznyilvánitását. Zsiak Mancika Kender 
Julié szerepében, Bachár Mancika Manci 
leánya szerepében, Sztruhár Irénke és Boób 
Mariska Panni, Kati cselédleányok szerepé
ben és Ludvig Vilma, egy leány szerepében 
igazán a falusi asszonyt, leányt mutatták be 
nekünk, mint akinek sokszor gyorsan pergő 
nyelvük a leghatásosabb fegyverük. Láthattunk 

elegáns sarkantyújukat pengető huszárokat 
is Sztrtlhár Béla kapitány, Tonka Imre és 
Florek László Peták, Boros huszár káplárok 
szerepében, kik szép megjelenésükkel nagy 
sikert arattak különösen a hölgyeknél. Na
gyon jól értette dolgát Vadkerti Manci Suták 
Kata cigányasszony szerepében, bárkinek 
ajánlhatjuk, mert nagyon jól ki tudja veti a 
jövőt. Vanger Mihály ispán, Kósza Gyurka 
pásztorlegény Bélik József, I nagynevű ko
mikusaink, a két kisbiró Kosztolányi József 
és Lukács Ferenc, az igazi kocsis Bartos 
Sándor nagyon sok jó kedvet hoztak a kö
zönség számára. Igazán nagyon jól mulattunk 
ez és ez után következő reggelig tartó 
tánc előtt. Egy későbbi időpontban — te
kintettel, hogy sokan nem nézhették végig 
az előadást — szándékukban van megismé
telni és azt a közönség becses tudomására 
hozzuk már most. F. hó 22-én vasárnap este 
6 órakor közkívánatra meg lesz ismételve 
tetszés szerinti belépti-dijjal.

— Eljegyzés. Szügyi Irmus Hont- 
teszér és Hoch Ferenc Levice jegyesek. 
(Minden külön értesítés helyett.)

— Családi házak építése Érsek
újvár. F. hó 2-án Prágában 2 millió koro
nát szavaztak meg az érsekujvári postaal
kalmazottak lakásainak felépítésére. Tervben 
van véve 34 ház felépítése. Minden ház két 
szobából, konyhából, fürdőszobából fog 
állani a hozzátartozó mellékhelyiségekkel 
együtt. Ezenkívül minden házban egy külön
álló szoba is lesz, a nőtlen tisztviselők 
szémára A ház körül tágas kert lesz az 
évi zöldség termelésére. Egy-egy ház az 
államnak 35.000 koronájába fog kerülni, 
melyből csak 10.000 koronát kell vissza
fizetni. Ezt olyképen törleszti az illető, hogy 
száz hónapiz havonta 100 koronát köteles 
az állampénztárba befizetni Az utolsó 100 
korona befizetésekor a tulajdonába megy át 
a ház. Kivánatos volna, hogy mér Léván 
is ilyen stádiumban volna az épitkezés, 
hogy a rettenetes lakásínséget enyhítené.

— Uzsora. A rendőrkapitány mint
I. fokú rendőri biró az uzsora kihágás tör
vény alapján a helybeli pékmestereket azért, 
mert olyan süteményeket bocsájtottak áruba, 
melyek az előirt 48—50 gramu sütemények 
helyett a megállapított árba 28-40 gramo- 
sak voltak — megbüntette özv. Neumann 
Dávidnét 2 napi elzárásra és 500 kor. 
pénzbüntetésre, Brnák József pékmestert 2 
napi elzárásra és 500 kor. pénzbüntetésre, 
Kohn Sámuel pékmestert 4 napi elzárásra 
és 1000 kor. pénzbüntetésre, Hegyi József 
pékmestert 3 napi elzárásra és 600 kor. 
pénzbüntetésre, Csikkel János pékmestert 2 
napi elzárásra és 500 korona péuzbüntésre.

— Vasúti szállítási engedmény 
burgonya. ■ gyüuiölcssiallitmáuyokra. 
A cs.-szl. államvasutak vezetősége a saját, 
valamint az állami kezelésben levő magán
vasúti vonalakon a burgonya és gyümölcs 
szállítására a kővetkező viteldijengedménye- 
ket léptette életbe: 'fehéráruként feladott 
vagonoukititi burgonyaszállitmányoknál 50 
százalékos engedményt, teheráruként feladott 
félvagononkinti ’riss vagy szárított gyümölcs- 
szállitmáuyoknál 20—40 százalékos enged 
ményt. Az összes magánvasutakat felszólí
tották, hogy hasonló engedményeket léptesse
nek életbe, aminek a legtöbben már eleget 
tettek.

— A Magyar Gazda népszínmű 
pályázat eredménye. Beérkezett 33 ma
gyar népszínműnek jelzett darab. A beérke
zett népszínművek egyike som ütötte meg 
azt a mértéket, hogy az első dij nyugodtan 
odaítélhető lett volna. Ennek következtében 
a 3000 koronás első pályadij elnyerésére 
egyet sem tartott alkalmasnak a bíráló bizott
ság s igy az nem lett kiadva. A második 
pályadij nyertes darab a bizottság egyhangú 
véleménye alapján Tichy Lajos tanító Pozsony, 
darabja a „Zsuzsika rózsája" cimü három 
felvonásos népszinmű lett, mely iigy az 1000 
koronás dijjal lett kitüntetve. A darab elejé
től végig a hamisítatlan falusi magyarság 
életét testi meg. Alapeszméje: a magyar 

. föld és a Zsuzsika rózsája az amerikánus 
Györgyöt visszatéríti istentelen, egoista életé
ből és Amerikából az ősi földhöz, a magyar 
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dalhoz, a vallásosan jó és szép Zsuzsikához. 
Tiszta, vidám magyar levegő, magyar kedély 
népi élet, a régi alapon ujulás jellemzik. A 
jellemek elsörendüek és következetosek, a 
bonyodalom friss és a kibonatkozás való
szert!.

— Mindenki önmaga határozza 
meg a nemzetiségét. Az 1922 junius 
14 iki kelettel 198. sz. a. kiadott kormányren 
delet 26 paragrafusához fűzött magyarázat 
a következőket mondja : A gyermekek nemze
tisége 14 életévükig a szülök nemzetiséghez 
igazodik Ha a szülök különböző nemzetiség 
hez tartoznak, a gyermek nemzetisége ahhoz 
a szülőhöz igazodik, amelyik eltartásáról 
gondoskodik. Ha mind a két szülő a gyer
mek eltartója vagy a7°k egyike sem, vagy 
a kérdés vitás, akkor a gyermek nemzetisége 
áz anya nemzetisége szerint állapítandó meg. 
A 14 éven felüli gyermekeknél és felnőttek 
nél azon nemzetiség vezetendő he, amelyhez 
tartozónak nyilvánítja az illető Világosan 
kitűnik e rendeletből, hogy minden 14 éven 
felüli ember saját maga állapítja meg nem
zetiségét s ehh6z képest minden családapa 
maga határozza meg, hogy 14 éven aluli 
tanköteles gyormekei milyen tannyelvű isko
lába járjanak. Tehát semmiféle hatóságnak 
nincs joga ahhoz, hogy valakire ráerőszakolja 
a nemzetiségi hovatartózását.

— A postatarifa leszállítása. Prágá
ból jelentik, hogy a közeli napokban meg
jelenik az uj csehszlovák postai dij-tarifa 
Eszerint a szomszédállamokba (Németország-, 
Ausztria-, Lengyelország-, Románia- és Olasz
országba) szóló levelek diját 20—25°/o k**l 
szállítják le, mig a többi országokkal való 
forgalomban a levél dija 2 50 K- helyett 2 
K, a levelezőlapoké pedig 1’ 50 K helyett 
1 K, lesz. A belföldi tarifát - csak újév 
után fogják leszállítani.

— Ismét felemelik a szlovenszkói '■ 
nyugdíjasok Illetményeit. Az 1922. 
augusztus 25 -én kait 247 sz. csehszlovák 
kormányrendelet kiterjesztette az 1921. évi 
99. számú csehszlovák nyugdíjtörvényt az 
összes állami tisztviselőkből lett nyugdija 
sokra és azok hátramaradottéira. Elrendeli, 
hogy a nyugdijak ezen csehszlovák nyugdíj
törvény alapján 1921 január l éig vissza
menőleg fizettessenek. Ezzel az intézkedéssel 
eltünteti a kormány azt az igazságtalanságot, 
amely a régi és uj nyugdíjasok között fenn
állott. Az uj törvény föelvei a következők: 
35 évi szolgálat után az illető tisztviselőnek 
teljes nyugdijra van igénye. A pótlékok jár
nak a nyugdíjasnak a gyermekei után is, de 
járnak a gyermekeken kívül még olyan 
egyének után is, akik a nyugdíjas házában 
élnek és akiknek eltartásáról a nyugdíjas 
gondoskodik. A kormányrendeikezés azonban 
a volt vármegyei tisztviselőkből lett nyug
díjasokra még mindig nem terjeszti ki a 
csehszlovák uj nyugdíjtörvényt. Ezekről hir 
szerint egy később megjelenő kormányren 
delet fog intézkedni. Hogy a végrehajtási 
rendelet megjelent volna, arról nincs tudo
másunk. Mindenesetre szükséges volna, hogy 
a mostani felemelést ne hajtsák végre oly 
késedelemmel és indolenciával, mint az előzőt. 
Az annyira megsanyargatott nyugdíjasok 
megérdemelnék, hogy irányukban a huma
nizmus fokozottan érvényesüljön

— Olcsó ruháért sóhajtozott a 
kisebb vagyonú lévai közönség, de éveknek 
kellett elmúlni, mig az árak enyhültek. Most 
végre Kürti Gusztáv lévai kereskedő áru
háza igazi császármetszést csinált a drága
ságon s a jövő héten mint lapunk hirdetései 
közt látható — oly olcsó áron bocsátja 
ruháit a közönség rendelkezésére, amilyen 
még a háború kezdetén is síig volt. Férfi 
ruháit már 230 K.; női kabátot már 125 
koronán lehet venni. És a többi I Szinte 
mese. Else hinné az ember, ha nem olvasná. 
Azt hisszük, hogy ez lesz a jövő hét leg
nagyobb, de legkedvesebb lévai szenzációja.

— Keresícedeknl szaktanfolyam. 
Mai számunk hirdetései között olvasunk 
egyet, mely városunk nagyszámú kereskedő 
ifjúságának alkalmat nyújt, hogy azon aka- 
akademikus szakismereteket, melyek manap
ság egy modern kereskedőtől megkívántai
nak, a november 1-én kezdődő kereskedelmi 
tanfolyamon elsajátíthat.

A közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás. i

Mindazon jó barátnak és ismerősnek, 
kik drága jó férjem illetve atyánk elhunyta 
alkalmából fájdalmunkat szives részvétükkel 
enyhíteni és utolsó útjára elkísérni szívesek 
voltak, ezúton mondunk hálás köszönetét

Léva, 1922. okt. 13.
özv. Kónya Pálné

és gyermekei. <

Köszönet nyilvánítás.
A „Lévai asztalos-lakatos-bádogos ipar- ( 

testület* f év szeptember 30-án megtartott 
szüreti mulatságának jövedelméből 1000 koro- 1 
nát adományozott a kórházi betegek céljaira, ; 
amiért a betegek nevében hálás köszönetét 
mondok.

Dr. Lakner Zoltán ' 
kórházigazgató. |

__________

Nyilvános köszönet.
A lévai asztalos, lakatos és bádogos ' 

ipartársulat jubiláris szüreti mulatságára 
Lovag Schoeller Gusztáv ur 2 kosár, Hlóska 
Samu és Balogh János urak 1—1 kosár 
szöllöt kegyeskedtek adományozni, miért 
ezúton mond hálás köszönetét az

Elnökség.

Levice város polgármesterétől. 

4636-1922. szám.
A vigalmiadé díjtételeinek felemelése 

tárgyában.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy a vá

rosi pénztár javára eddig szedett vigalmi
adó tételei a kormányrendelet alapján mó
dosított és jóváhagyott vigalmiadó szabály
rendelet értelmében f évi október hó 1. 
napjától kezdve a következő tételekben 
vannak megállapítva:
1. K -ig szóló belépő jegyek után 10 % 
1-5.......................................................20 „
5—10 „ , . „ . 30 „
10-20, , „ „ . 40 „
20 koronán felüli , , „ 50 „

A belépő jegyek minden alkalommal 
hivatalos lebélyegzés végett előzetesen a 
javadalmi hivatalnál bemutatandók.

Levice, 1922 évi októbor hó 13
Polgármester h.

Koralevsky 
főjegyző.

Közgazdaság.
A sok nedvesség ártott a burgonyának 

és a cukorrépának.
Az elmúlt egy hónap alatt a föld túlon

túl sok nedvességet kapott, ami ártott a 
burgonyának és a cukorrépának. A burgonya 
ugyanis a földben másodhajtásnak indult a 
sok nedvesség folytán. A kiszedésig azonban 
nincs elér ideje ahhoz, hogy meg is tudjon 
érni A cukorrépára is sok volt a nedvesség 
A levelei újra kizöldültek, uj hajtásokat 
kapott, ami cukortartalom rovására megy. 
Száraz augusztus és száraz szeptember a 
legjobb a cukorrépára.

Az esőzések miatt a gazda is elkésett 
egy hónapot az őszi munkálatokkal. Most 
már igazán száraz őszre volna szükségünk, 
hogy jövőre jó termés legyen. Az esős idő
járás egyedül a takarmány szempontjából 
volt hasznos. A takarmánytermés rossz 
volt, annak már nem használt a későn jött 
nedv, hanem az újra kizöldült, kihajtott 
legelők lehetővé teszik a gazdáknak, hogy 
állatjaikat a legelőn tartsák és ne kénysze
rüljenek már mind télire eltett takarmánnyal 
etetni. Ez nagyon fontos igy őssz táján, 
mert más években bizony már előfordult, 
hogy ilyenkor téli takarmányt evett a jószág.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi október hó 8-tól — október hő 15.-ig.

Születés.
Franya István Heljak Teréz fin Károly. — 

Majoros Béla Bártvai Julianna leány Hona. — 
Berács Dániel Rakovszky Anna leány Katalin. — 
Komlösi Anna leány Ilona. — Vari Valentm 
Koszmáli Anna fiú József.

Házasáig
Pásztor Sándor Csaja Margit ref. r. k. — 

Kosdy Barna Teppervien Ernesztin’ref. r. k.
Halálozás.

Kónya Pál 62 éves Tüdőgyulladás. — Hers- 
kovics Samu 75 éves szélhüdés. — özv. Tomaso- 
vics Mihályné Tóth Lídia 42 éves szerviszivbaj. 
— llrasko Gyula 11 hó. hök-hurut.

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

Gazdatiszti, intézői
46 éves nős, gyermektelen gazdasági iskolát, 
tejgazdasági szakiskolát és szeszgyárvezetöi 
tanfolyamot végzett, több évi jó gyakorlattal 
biró gazdatiszt, a gazdaság összes ágaiban 
jártas. Beszél magyar és tót nyelvet Szives 
megkereséseket „Rendszereié gazda* jeilige 
alatt a kiadóhivatal továbbit. 1280

Bérlet íelosztás miatt 
teljes élő - holt leltár, takarmány stb. eladó. 
C S Á K Y bérgazdaság IPOLYSZALKA, 
Hontmegye. 1286

Egy „ZOKGO R A“ 
sürgősen és OLCSÓN eladó GRÜNZWEIG 
vendéglősnél Nagykoszmály. 1227

Raktárhelyiségnek, célokra 
esetleg megmunkálásra szolgáló 2216 □ öl 
földterület, az állomás mellett azonnal bérbe 
adó. CSORBA GYŐZŐ Honvéd u. 36. 1226

TZan,"T7űlűeÍ és maáyar> német, tót 
XXwJLLjf V wlvwl kereskedelmi levelezési 
kurzus kezdődik f. évi november 1-én. Jelent
kezéseket SCHULCZ papirüzletében jegyez
nek elő. 1250

Koncert zongora, ^“0?’ 
használt, de jókarbau levő, jutányos áron 
eladó Aranyosmarótou özv, KRAICZ ERNŐ- 
NÉNÉL Keglevich utca 10. 1258

Gazdasági gyakornokot 
keresek, csak erélyes, korán kelő, rendszerető 
egyén pályázzon. Kinek gazdasági gyakorlata 
van előnyben részesül. Cim a kiadóhivatalban.

1262

Ti'i Cl A A* télálló csemegeszőllő és külön- 
•JiAwlAw ■ bejáratú 2 ágyas bútorozott 
szoba kiadó. Kákái ut 26. 1275

Eladó ház nagy telekkel 25 000 ko
ronáért alsó-kákai sorban

Villának jó, lakásnak alkalmas telek. Bőveb
bet Dr. KERSÉK JÁNOS irodában. 1956

Üzleti könyvek
mint magyar, német, tót keresk. levelezést 
és ily nyelvű fordításokat elvállal FODOR 
GYOl.A Szepessy utca 28. 1252

2 szalon garnitúra, lámpák, 
egy kétfedelű hintó és egyéb tárgyak elköl
tözés miatt e la d ö k. Megtekinthető 
AMSTETTER IMRÉNÉL Széchényi utcza 3. 
 1177 

Elfl-dál? ' férfi .könnyű* utazó■■AwklUái ■ bunda ; egy nagy „két szobát 
fűtő* Meidinger kályha; mézpergetyü; ame
rikai szobadiszfenyö „Örankaria* nagy pél
dány ; „Barabás* olajfestmény ; Jogi könyvek 
többféle; baromfiház. — Cim: Újbányán, Fő
utca 9. sz. ház. 1276
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171 a A A néhai özv' ThuróczY Eörinczné JIXalLU volt lévai lakos örökösei tulajdo
nát képező s Léván, a Teleky utcában fekvő 
lakóháza és szöllöje. Felvilágosítás} ad az. 
eladással megbízott Dr. VLCSEK FERENC 
ügyvéd Léván. 1271

Szabászati tanfolyamra 
november 1-ig jelentkezni lehet BELCSÁK 
ANDORNÉNÁL. — Úgyszintén ruha, kostüm, 
felöltő és francia ruhák készítését vállalom

"PVléA 1 szép k!ivés k6í,íllet- 1<is mázsa, XfUoU.1V, nagy lisztes láda, jó varrógép, 
jutányosán eladó, Bém utca 10. 1-'7S 

Vízumok. Minden héten Prágába 
utazom, útlevelekre a ma

gyár vízumot személyesen kieszközlöm. — 
Szives megbízást kér KNAPP ZSIGMOND
Mártonlly utca 21 i2iu

Mindszenti gyertyák °3lc™kk.
kaphatók KUGLERNÉL Báti utca 8. >269

TkXaIIá lehetőleg kocsiszínnel, bérbe
XSU1X1U kerestetik. Ajánlatok KLE1N
BENŐ UTÓDAI céghez intézendök 1268

"f7ar\ rr/Tá 1?' né«y holdról Prandorfon, UlfliH ugyanott kastélyban bécsi 
zongora és bútorok is eladók. Levélcím: 
BLASKOVICH, Tápiószele. (Magyarország)

1719 A A Kossuth Lajos utca 18. számú £iJLoiU.Q Dombay-féle ház. három 3 szobás 
1 két szobás lakással Bővebbet TR1PISKA 
BÉLA Levice, Bercsényi utca 11. 1270

TaI ilyet "Mr ui állapotban eladó. XwXXA>uUdib Léván, Mángorló u 5. sz.

Egy kereskedelmit végzett leány, irodai 
állást keres. Cim a kiadóban. t254

Garami ha] ómalom felszerel
ve, majdnem uj állapotban, előnyös föltételek 
mellett eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt : 
Dr. KERSÉK JÁNOS ügyvéd Léva. 1250

UloAA Vl *19 “ legforgalmasabb utcá- XtldrUiW Uííu bán, nagy üzlethelyiséggel 
nagy pincével és raktárral, igen alkalmas 
nagykereskedőnek, gépraktárnak, sörnagy
kereskedőnek. gyárnak. Bővebbet Szepesi 
utca 5. szám 1256

Egy komolyabb nő vezetön6 
nek vagy kulcsárnönek ajánlkozik. Cim a 
kiadóban. 1261

171 M él A Első ó-lévai hegyenJaflfibCLO SZOliO. egy darab szőllő el
adó, új ültetés és öreg. Bővebbet Felsö- 
Szecsén 43. házszám alatt. 1248

"Dx—-.- -J „ _á Derzsenye november 
JuGrgéLZCL&S&g hó 1-i belépéssel 
keres koránkelö, józan és szorgalmas gazdát 
úgyszintén bognármestort. — Jelentkezés 
DERZSENYÉN (Zupa Hont) a gazdasági 
intézúségnél. 1934

Meghívó
a Barsmegyei Gazdasági Egyesület f. é 
október hó 2l-én szombaton Levicén 
d. e. !0 órakor a Népbank tanács

termében megtartandó
igazgatósági -ílléséra,

TÁRGYSOROZAT:
1. Elszámolás a tenyészállatdijazásrel.
2. A borra kivetett tulmagas adók leszállí

tása tárgyában felterjesztés és küldöttség 
kijelölése a minisztériumhoz és vezér 
pénzügyigazgatósághoz.

3. Állattenyésztésünk érdekében előterjesztés.
Levice, 1922 okt. 12

KRAJTSIK DOMBAY
igazgató. elnök.

GYÁRFÁS JÁNOS mérnök 
gépjavító műhely és rézöntődé 

= VE LKA KALNICA. ==

g Aj énlja:
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.
J 1209

T-egolcsóbb és legjobb bevóBárláBi fomás 

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

------------ ------  LEVICE — LŐTÉR. ------

Szives tájékozásul.
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 elégítem ki vevőimet.

Szives pártfogásukat kérve, maradok kiváló tisztelettel
LACHKY ELEK.

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

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

FIGYELEM!
A selmeczi pipa csak 
akkor valódi, ha ZACHAR 
védjegyével van ellátva. 
Ily pipát a legújabban mé
lyen leszállított áron vásá
rolhat. — Nagy választék.

Egyedüli gyári raktár :

Dobrovitzky János 
dohány és dohányzó kellékek kereskedő 
Levice—Léva Bástya u. 2.

Ugyanitt hirlapiroda, hol hírlapokra 
hirdetések és előfizetések felvétetnek.

Olcsóbb lett a gyógyszer! 
Ennek ellenszere is !

Mi az?
a kitűnő tiszta jó bor!

Szomorodi 1 1. 12--14 K 

Tokaj hegyaljai „ 16 •— kor. 

TÓTH vendéglőiméi 
Báthi utca 34. sz.

Mindenkor forró tea.

KÜRTI GUSZTÁV ruhatelepe Levice-Léva.
A kormány intenciójának vélek eleget tenni, midőn hétfőtől 16.-tól 21.-ig, szombatig egy

rendkívüli olcsó ruházkodási hetet rendezek.
Árak a következők:

Női kabát, bosszú
» n ”

r n 9
n n ”

Leány kabát

divatos Serie I. 125 —
II 145 —

III. 190 —
IV. 240 —

110 —
Minden vevő ceupön

Férfi árúk :
Ragián dublé la
Férfi öltöny, legújabb divatú 
Téli kabát, rövid
Gyermek öltöny
egy darabot kap 1

Rendkívül olcsó ruházkodási hét!

270 —
230 —
130 —
75 —
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69 TELEFON 69 
Elsőrendű bükkfa fel- 
apritva és házhoz szál

lítva, behordva 

métermázsája 26 korona. 
Blumenfeld Ármin 

tűzifa telepe és szállítási vállalata 
Uó-vcl, Honvéd ix. 8.

TELEFO1T ©©. 
Városi megrendelőhely: 

Schulcz papirüzlet. 
Telefonálni is onnan lehet 

díjtalanul

Gyors szállítás 1
Wagp ontételek és ölfa is 

kapható, kívánatra fel- 
aprit és eltakarítja 

jutányos áron >131

KINŐ APOLLO MOZGO.
Október 17-én, este 6 és 8 órakor

A cirkusz grófnő dráma 5 felv.
Főszerepben: FERN ANDRA.

Okt. 22-én

A halál repülője Hány Bill-el

Figyelem ! 30 °|0-al olcsóbb és 
ízléses munka!

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy Nagysallóban 

épitési vállalatot nyitottam, 
hol mindennemű építkezési munkát u. m : 
templomok és tornyok javítását, papi lakok 
átalakítását, új építkezéseket, gazdasági 
épilletek felépítését, javítását, kisebb nagyobb 
kőművis- és ácsmunkálatok készítését és 
épitési tervek s költségvetések elkészítését 
a legju ányosabb áron elvállalom.

Kérem a n. é. közönség szives támogatását.
VÖ-RÖa KÁKOI-.Y 

cici. :i<:<5m-Cx've«xxk.ester 
XT^L.G-’X’S^.X-IaÖ (Tabán. T'S)

------------------------------------------------------------------------------- I
I 

A takarékos és
számító háziasszonyok 
tudják, hogy az IGAZI 
o 1 c s 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 az 
előbbi, régbevált és kiadós 

békebeli minőségében kapható. 
Győződjék meg erről Ön is egy

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

nagy megtakaritást 
érhet el.

Azonban az egyedül valódinak 
kell lennie I

ezen védjeggyel

Aki jó, a mai áraknak megfelelő caerépkályhát 
óhajt, s aki nem akarja, hogy télen lábai a szobában is 
fázzanak ; aki cserép-takarékiűzhelyen fát 
akar megtakarítani és gyorsan akar főzni, sütni, az fordul
jon bizalommal hozzám. — Megfelelő szakgyakorlattal 
rendelkezve vállalom kályhák és takaréktüzhelyek fel
állítását és javítását, minden „Szabadalom" és úgy
nevezett „saját találmányú" tökéletesítés nélkül, 
csupán a tapasztalatra támaszkodva. Munkám után — 
melyért jótállók — nem kell többé máshoz fordulni.

Vállalom fürdőszobák, fürdőkádak és konyhák 
burkolását majolikával, kiválasztott minta szerint, 
a legkényesebb Ízlést is kielégítő módon.

Midőn a nagyérdemű közönséget továbbra is biztosítom 
szakszerű és lelkiismeretes munkámról, vagyok kiváló tisztelettel 

: SE1DEL JÓZSEF Állami szállító, 
kályhásmeater.

Piactér, Knapp gépraktár mellett.

Saját raktár.

r

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alapíthatott 1881. LEVICE - LÉVA. Tolefon szám 14.

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

Virág-, koxx-y-lialcerti- 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
Konyhaedények és az össze3 modern háztartási cikkek.

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

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

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

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummlk. 
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. "W


