
XLIV. évfolyam. _________________ 10. szám._____________ Lerlca - Un 1924. március 9.

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

Egyes számok ára 1 korona. BARS HIROETÍIEK
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á LAP kiadója ; NYITHAI és TÁHSA.

A panaszos nyomor 
jajgat az egész világon. A munka
nélküliség és keresetképtelenség kö
vetkeztében a nélkülözések, a hideg 
és az éhség nap-nap után kérlel
hetetlenül mind nagyobb tömegben 
szedi áldozatait. A hirtelen beállott 
és nem remélt hosszú tél készület
lenül találta az egész ország nyo
morgóinak ezreit. A nyomor rette
netes karmai nyomait mindenütt 
és mindenhol ott látjuk, mert 
ma már a baj nem egyéni, nem 
községi, hanem országos, egyete
mes. Ijesztő méretei egyre nagyob
bodnak. Sötét, borzalmas árnyékukat 
rávetitik amúgy is bizonytalan 
lábakon álló jövönkre és az egész 
társadalmi életünket a végveszély, 
a tönk felé sodorja.

Szüntelenül szól a lélek harang. 
Az utolsó órában segítséget kérnek 
a vonagló ajkak. Városunk nemesen 
gondolkozó és szociális érzésű ve
zetősége, hogy a pillanatnyi szük
séget enyhítse és megmentse az 
éhhalálnak kitett embertársainkat a 
kegyetlen pusztulástól a következő 
felhívással fordult a közönséghez:

Levice város elöljáróságától.
Felhívás Levice város közönségéhez!

A munkanélküliek és kereset
képtelenek éhezése, nyomora, szen
vedése sürgős és azonnali segítséget 
követel. — Levice város képviselő
testülete átérezve helyzetük szörnyű 
voltát 1924. évi február hó 29-én 
tartott ülésében egyhangúlag és 
egyérzéssel elhatározta, hogy étel 
és tűzifa nyújtásával igyekszik az 
éhes gyomrot és didergő testet 
a szenvedésektől megszabadítani.

Levice város minden tőle telhetőt 
ezen cél érdekében meg fog tenni. 
— Saját háztartásából azonban az 
egész kérdés megoldását elvégezni 
nem tudja, ezért kérő szóval fordul 
Levice város jótékony egyesületei
hez, testületéihez, szervezeteihez, 
hogy saját kereteiben egyesült tag
jainak figyelmét hívják fel a város 
ezen akciójára és mindenki, majd a 
város által kijelölt gyüjtőbizottság 
munkáját jó szivü segélynyújtásával, 
pénzben, vagy természetben, segítse 
elő. — Felkérünk mindenkit, akiben 
megértő szív és humánus érzék van, 
segítsen Levice városának, hogy 
nyomorgóinak és munkanélküliéinek 
didergő éhezését enyhítse.

Levice, 1924. évi március hó 1. 
KORALEWSKY S. k. Dr. TÓTHU.

vezető jegyző. városbiró.

Hisszük, hogy a felhívásnak meg 
lesz a kívánt eredménye. Városunk 
közönsége még eddig mindig meg 
tette a kötelességét, most sem fogja 
elmulasztani és az áldozatkészség 
oltárára e célra is le fogja helyezni 
a tőle telhető, lehető legnagyobb 
áldozatát, adományát. A nyomor 
enyhítése mindenkinek erkölcsi köte
lessége. Elhagyatottak sorsán köny- 
nyiteni, embereket menteni meg a 
dolgozó társadalom számára nemes 
tettek között is a legnemesebbike, 
A nyomor mindnyájunkká, az egész 
városé, az egész országé. A sorsunk 
közös.

A jótékonyság álljon a szána- 
lomraméltó embertársaink szolgála
tába. A nemesszivüség és áldozat
készség a jóléten túl is meglássa a 
nyomort, a csillogáson keresztül 
vegye észre a szegénység rongyait, 
a fényes és ragyogó mulatságok 
zaján keresztül hallja meg az es
deklők szavát, találja meg a fázó 
és az éhező embert és segítsen ott 
ahol erre leginkább szükség van.

Kifejezésre kell azonban juttat
nunk azon nézetünket, hogy a 
községi és társadalmi segítség nem 
lehet gyökeres segítség, mert nincs 
az a zsák, melynek fenekét ne érné 
az ember, ha csak mindig ki vesz 
belőle és soha semmit sem tesz 
vissza. Momentán segíthet, de állandó 
segítséget nyújtani nem tud, mert 
maga is szegény, erre csak az 
állam képes. Aki követel, annak 
adni is kell. Az államnak legelső fel
adata, hogy munkaalkalmat teremt
sen a munkabírók részére. Egész
séges ember állandó segítése nem 
célra vezető akkor, ha van munka 
kínálat, mert a segélyezett annyira 
megszokja a tétlenséget, hogy ne
hezére fog esni a tagadhatatlanul 
verejtékes munka, emberi méltóság 
szempontjából is káros a segélyezés 
akkor, ha tudunk adni munkát, mert 
a segélyezéssel megszűnik az em
beri büszkeség, az öntentartás tu
data és gerincteleneket, páriákat 
nevelünk. Minden esetre azonban 
követelni kell és oda kell hatni, 
hogy az állam mindenkor részesítse 
segélyben a munkára képteleneket 
és betegeket, a munkára képesek
nek pedig adjon munkát. Termé
szetesen ha munkát nem tud adni, 
akkor a .segítség szükségessége itt 
is beáll. Be kell látnia a vezető
ségnek, hogy az államháztartás 
kátyúba fog jutni, ha csak mindég 
követel az állam és pénz megszer
zésére munka alkalmat nem teremt.

A világ-esemányekből.
Semmit sem lehet Európában megol

dani addig, amig Franciaország és Anglia 
meg nem egyezik egymással. Amerika csak 
oly Európát támogathat, amely egységesen 
lép föl a gazdasági béke helyreállitása ér
dekében

Románia külpolitikája uj támaszponto
kat keres s igyekszik megvárni azt, amig az 
európai láthatáron a francia vagy az angol, 
vagy az olasz politika nyomul döntően elő
térbe. Valószínűnek látszik, hogy csak a 
francia és olasz választások lezajlása és az 
angol munkáskormány helyzetének eldöntése 
után fogja a román kormány elhatározni 
magát oly diplomáciai lépésre, amely az 
eddigi kötelékeivel való szakítást s egy más 
nagyhatalomhoz vagy hatalmi csoportosulás
hoz való csatlakozást hozna magával.

Az európai politika szempontjából súlyos 
fordulata a petroleumügynek az, hogy állí
tólag igen kellemetlen adatok kerülnek fel
színre. Dawes tábornok Amerika egyike az 
Egyesült Államok által Európába küldött 
gazdasági szakértőknek és a jóvátételi bi
zottság 1. számú szakértő bizottságának 
elnöki székét tölti be.

Poinearé és Macdonald levélváltása 
előjátéka a Franciaország biztonsága érdekében 
folytatandó döntő tárgyalásoknak Anglia tisz
tázni akarja Franciaország annexiós ideáljait. 
A vélemény kicserélésének végső célja elő
reláthatóan az angol és francia miniszterel
nök találkozása.

Egész Európára kiterjedő kommunista 
összeesküvést leplezett le a budapesti rend
őrség. A szervezkedés vezetői közvetlenül 
a moszkvai végrehajtó bizottság vezetése alatt 
állottak és a szervezkedés költségeit is 
Moszkvából kaptak dollárokban. Az agitátorok 
fizetését szintén dollárban utalta ki a moszk
vai végrehajtó bizottság. Mindnyájan hamis 
névvel tartózkodtak a határmenti városokban 
és hamis útlevéllel lépték át a határt. A 
szervezkedés a legveszélyesebb Miskolcon, 
Egerben és Sátoraljaújhelyen volt A kommu
nisták célja az volt, hogy mihelyt eléggé 
erősek leszuek, fölkelést szítanak, a kor
mányt elkergetik és legyilkolják s a hatalmat 
átveszik.

A török nemzetgyűlés megszavazta a 
többség által megvitatott törvényjavaslatot, 
amely megszünteti a kalifátust, a kalifát és 
egykori uralkodócsalád mindkét nembeli 
tagjait örökre kitiltja Törökországból és 
megfosztja török állampolgárságuktól, a mo
hamedán egyházat és az államot különvá
lasztja és egységesíti a közigazgatást és a 
törvénykezést.

A francia kormány néhány napon belül 
kék-sárga könyvet bocsát ki, melyben diplo
máciai aktákkal magyarázza meg, hogy mit 
ért a maga követelte biztonság kérdése alatt 
Garanciákat követel Angolországtól axon 
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esetre ha Németországgal konfliktusba keve 
redne. Angolország ebben az esetben flotta- 
és légi operációkkal támogatná Francia
országot.

Trockij háttérbe szorítása szakadást 
idézett elő a vörös hadseregben. A Szovjet- 
oroszország déli részeiben állomásozó csa
patok körében napok óta erős agitáció fo
lyik Trockij mellett és az agitátorok, akik 
nemcsak katonák, hanem a polgári lakosság 
körében is jelentős tevékenységet fejtenek ki.

A Japán és Oroszország között felme
rült nézeteltérések komoly komplikációra ve
zethetnek. Az oroszok azzal vádolják a ja
pánokat, hogy Vladivosztokban kémkednek, 
amely állítást a japánok mint alaptalant 
visszautasítják.

A francia valutának naponta nagyobb 
elértéktelenedése természetesen az életfelté
telek megdrágulását vonja maga után, ami 
mindjobban növeli a lakosság rossz érzését. 
.Action Francsiese* azt közli, hogy Német 
ország déli részében, a hová a szövetség
közi ellenőrzés nem tud előrehatolni, mérges 
gázokat és légi jármüveket gyártanak az 
újabb háborúra, amely sokkal előbb fog 
kitörni, mint hinnők.

A szófiai angol, olasz és romáo követek 
demarsot adták át a bolgár kormánynak 
Alexendrov macedón fölkelése ügyében. Fi
gyelmeztették a kormányt a súlyos követ
kezményekre. A bolgár kormány a demarsra 
számos felkelő letartóztatásával válaszolt.

A kalifa detronizálásáról szóló határo
zatát Angliában óriási izgalommal fogadtak. 
Beavatott angol körökben akció megindítá
sáról beszélnek a kalifátus visszaállítása 
érdekében

Katonai forradalom fenyegeti Görög
országot. Erőszakkal akarják kényszeríteni a 
kormányt az uralkodóház detronizálására.

Lujza belga hercegnőt Mattasich volt 
főhadnagy feleségét március 4 én temették el.

Jelentés a Lévai Tüdőbeteg Intézet
1923. évi működéséről.

i Kivonatot közlemény.)

Jelentkezett az 1923. év folyamán 96 
uj beteg. (77 lévai, 19 vidéki' ; 27 férfi, 43 
nő és 26 gyermek. Ezek közül tuberkulosus 
nak találtatott 77 és pedig 67 I. fokú, 77 II. 
fokú és 3 111. fokú, 14 nyílt és 63 zárt 
tuberkulózis. Rendes kezelésben részesült, 
illetőleg ismételten jelentkezett 134, 1923 ból 
84, előbbeni évfolyamokból 50. Az összes 
rendelések száma 2000. Specifikus tubercu 
lin kezelésben részesült 35 beteg; 1923 ból 
10, régi évfolyamokból 25; részint Koch féle 
Alttuberculinnal való oltással, részint pedig 
Ponndorf- és Petruschky-féle percutan keze
lésben, amidőn a tuberculint vagy a bőrön 
ejtett felületes karcolásokon át, vagy pedig 
a sértetlen bőrbe való bedorzsöléssel visszük 
a specifikus anyagokat. Azonkívül folytattuk 
az ezelőtti években megkezdett Petruschky- 
féle priiventiv percutan eljárást, amidőn leölt 
baktériumok fajlagos anyagait visszük a 
szervezetbe és ez által elienállóbbá tesszük 
a szervezetet catarrhusok és tuberkulozus 
fertőzése ellen. Folytattuk továbbá a veszé
lyeztetett gyermekek kioktatását a tuberku
lózis fertőzés ellen való védekezés módjairól. 
Sokszor seregesen jönnek : 15-en, 18-an is 
egyszerre; ugylátszik, szórakozást nyújt ne 
kik az intézetben való megjelenés, különösen 
rossz időjárás alkalmával, miglen tavaszkor, 
nyáron csak gyéren jelentkeznek. Számuk a 
lefolyt évben 33-ra rúgott A tuberkulózis 
kezelésének harmadik módját, a fénykezelést 
csak nyáron tudtuk alkalmazni, amidőn a 
közvetlen napfénybesugárzast ajánlottuk be
tegeinknek anélkül azonban hogy módunk
ban lett volna ellenőrizni, vájjon rendesen 
alkalmazták-e. 1923 október havában betel
jesült régi óhajunk. A mesterséges magas
lati napfényt szolgáltató kvarclámpa megvan. 
Nem tulajdonunk, hanem a közegészségügyi 
minisztériumé; az szerezte be és adta köl
csön egyesületünknek azon jótállási nyilat
kozatunk ellenében, mely szerint kötelesek 
leszünk azt a minisztérium kívánatéra telje
sen használható állapotban visszaadni. Okt. 
eleje óta van üzemben hetenként két napon ; 
eddig 10 beteget kezeltünk vele, tuberkulo

zus mirigydaganatok, scrophulások bőrfeké
lyei és bőrsömörje, tuberkulozus hashártya- 
lobok ellen, szembeszökő kedvező eredménnyel. 
A lámpa villamos felszerelése 348 kor. 71 
fillérbe, szállítási költségei és a hasznavehe
tetlen állapotban érkezett tartalékégő oda- 
vissza küldözgetése 157 K. 90 fillérbe, 
összesen 506 K. 61 fillérbe került. Havi 
villany fogyasztása, hetenként kétszeri alkal
mazás mellett körülbelül 40 K, mely kiadás, 
ha esetleg több idetartozó beteg jelentkezik, 
még nagyobb lesz Fertőtlenítést végzett az 
intézet 10 esetben, még pedig elhalálozás 
után 9 lakásváltoztatás miatt 1 esetben. A 
gondozónő 122 beteglátogatást tett; ezek 
közül volt első látogatás 54, ismételt látoga
tás 68. Gondozóbizottságunk látogatásai a 
lefolyt évben gyérebben folytak, de a ked
vező közegészségi állapotnál többre alig is 
volt szükség. Gondozásba vettünk a lefolyt 
évben 14 családot 23 taggal, melyek közül 
volt 10 felnőtt, 13 gyermek. Tuberkulozus- 
nak találtatott 10 felnőtt, 10 gyermek. Hely
beli 54 család közül sociális viszonyai jók 

i voltak 10, tűrhetők 25, rosszak 19 esetben. 
‘ Természetben segélyezettek száma 19. Ezek 
. közt kiosztottunk: 1773 liter tejet 2906 K 
’ 80 fillér értékben, 21.8 kgr húst 260 K ér- 
I tékben, 35 kgr szappant 280 K értékben,

10 q tűzifát 200 K értékben, egy tüdővészes 
I anya gyermekét kihelyeztük egészséges csa

ládba ; ennek 6 havi tartásdija 240 K. így 
az intézet által nyújtott segélyek összege 
3886 K 80 fillér. Azonkívül rendelkezésünkre 
bocsátatott a Lévai Uradalom naponta 5 
liter tejet, amely tüdővészes fertőzésnek ki
tett és csenevész gyermekek közt osztottunk 
ki ; ennek értéke 2920 K A nyújtott se
gélyek értékének főösszege: 6806 K 80 fill

Nem hagyhatom emlités nélkül, hogy 
még több veszélyeztetett gyermeket kellett 
volna kivonnunk fertőző környezetéből, 
anyagi eszközeink azonban erre elégtelenek ; 
ezt csak államsegéllyel lehetne eszközölni. 
A minisztériumnak felterjesztett évi jelenté
sünkben ezt kellőképen hangsúlyoztuk is. 
Államsegélyt pedig nem kaptunk. A minisz
térium államsegély nyújtását azon feltétel
hez kötötte, ha egyesületünk belép a Masaryk- 
ligába. Minthogy pedig 1923 október 21-én 
tartott rendkivüli közgyűlésünk kimondotta,

JÓTEVŐ AZ ÁLOM . . .
Irta: FARKAS ISTVÁN.

Dávid az utszélen üldögélt egy megöre
gedett vadalmafa alatt. A nap a gyér ágak 
közül incselkedvén nevetett a szemébe Le
húzta hát arcára zsíros kalapját és fittyet 
hányva a falura — mert az volt az ö világa 
— elszunyókált az álmok országába.

Hátát a fa derekának támasztotta . . .
Milyen jótevője is a szegény embernek 

az álom.
Elvezeti sohasem átélt nagy disznóto

rokba, elébe rakja méretlenül a szilvóriumot, 
a féldecis üvegek vastagnyaku burzsujüve 
gekké nőnek . . .

Dávid a menyországban érezte magát...
Kolompos Jani jött a faluból. Éktelen 

nagy fűrész a kezében, de mellette azért ott 
szorongatja hatalmi jelvényét a görcsös som
fabotot, mert lássa mindenki, hogy ő a falu 
kisebbik esze, a kisbiró

Biró uram parancsolta, hogy — ráérő 
napja lévén — vágja ki azt az öreg vadal
mafát a faluvégén. Korhadt öreg jószág, 
elbír maga is vele.

Kolompos Jani jött a fűrésszel. De va
lahogy úgy talált odakerülni, hogy nem vette 
észre Dávidot.

Igaz, hogy a szeme felmondja már a 
szolgálatot, nem kötelessége hát minden jött- 
mentet megpillantani.

Leült a másik oldalra.
Nekitámasztotta hátát a fa derekának, 

a fűrészt meg letette maga mellé a gyepre.
Pipára gyújtott. A füstfátyolon keresztül 

olyan szép sugarakat vetett a nap a fűrészre, 
hogy a vakulni kezdő szemét is megesik- 
laudozta.

— Nőné I — Motyogta maga elé. — 
Milyen komégyiát csinál itt nékem a napocskái

Még erősebben szívta a pipát, hogy 
jobban jöjjön a füst.

Addig addig nézegette a csillámló, enyelgő 
napsugarakat, mig a jobbszeme — a gyen 
gébb — magától becsukódott.

A balszem — mit volt mást tenni — 
utánahunyódott szépen.

Kolompos Jani elaludt. A pipa oldalt 
lógott a szájában, elszégyelte magát a gaz
dája miatt, búsan horgásztattá le a fejét. 
Még egypár füstkönnyot is meresztett, de 
aztán bámult a világba tétlenül.

Sárgarigó füttyentett a lombok között.
Ha Jani bácsi értett volna a madarak 

nyelvén, még álmában is kisértette volna a 
, rigó füttye.

Mint jó falubéli madárhoz illik, bizo
nyára azt mondhatta :

— Alszik a kis biró, alszik a kis biró ...
De Jani bácsi nem értett a madarak 

nyelvén, meg különben is, aki alszik az meg
szakít minden közösséget az árnyékvilággal, 

' kivévén földi adósságait, mert azokat még 
álmában is nehezen felejti az ember.

Délfelé járt az idő, a nap óriási léptek
kel haladt fölfelé az égen.

Dávidról csurgóit az izzadtság. A nehéz 
cseppekre legyek szemtelenkedtek, úgy kap- 
dosta, hesegette őket álmában, hogy akár
melyik légyfogónak becsületére vált volna.

A kalapja félrebillent, már csak a sors 
különös kegyelme — no meg a ránehezedő 
zsir — tartotta az orrahegyén.

Jani bácsi arca mosolyra ballagott. Bizo
nyosan, hogy eljövendő szylveszteri ajándé
kokról álmodott.

Szegény, szegények 1 De fölpattantak 
volna a helyükről, ha meglátták volna a kö
zelgő veszedelmet.

A közelgő veszedelem mitsem sejtve 
ballagott az almafa felé.

Rojtosujju ing volt rajta, a „lajbi* illen- 
dökép begombolva, egyik zsebében a pipa, 
másik zsebében a dohányzacskó.

Jött nézni a munkát.
A Dávid tisztes foglalkozása a bakterság 

lévén, az ő teendője most vigyázni a falura.
Egy kicsit furcsa, hogy az utszélen, no 

meg nappal teszi mindezt, de lévén a falu
ban marhavész, kötelessége őrködni afölött, 
hogy idegen marha ne kerüljön be a faluba.

Biró uram, — mert ö volt a suttyomban 
közelgő — messziről észrevette, hogy az 
almafa még mindég ott virul a régi helyén.

De észrevette azt is, hegy Dávid eljátsza 
a falu becsületét, mert nem látni öt sehol.

Még vagy kétszáz lépés az almafa.
No addig ugyancsak meggyülemlett benne 

a harag . . .
— A bitangjai I — Tört ki belőle elége

detlenül. — Két kilo búzával többet fizetünk 
nékik, mint amennyi járna, oszt’ ezzel há
lálják meg 111 No ... no .. .

A vége már köhögésbe fulladt . . .
Dávid álmában épen a komával vitázott 
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hogy 12 éve meglévő önállóságét fenntar
tani óhajtja és azért a Masaryk-ligába be 
nem léphet, leérkezett 1923 november 20-án 
a zvoleni zsupáni hivatal értesítése, hogy a 
minisztérium ezen felterjesztésünket tudó 
másul nem veheti és államsegélyt nem ad. 
Ha bár gondolom, hogy a közgyűlésnek 
minden egyes tagja erről úgyis tudomással 
bir, mégis szükségesnek véltem ezt itt, mint 
az évi jelentés egyik tartozékát, leszögezni.

Gondozónőnk kezdeményezésére nagy 
nyomorral küzdő két család segélyezése 
érdekében felhívás jelent meg a „Bars" 
című hetilapban, mely felhívás folytan az 
egyik csalad részére befolyt 465 K, a másik 
család részére 126 K. Gondozónőnk közben
járására tüdővészben elhunyt szülők rosszul 
táplált 14 éves fiának gondozóbizottságunk 
néhány tagjánál és más könyörületes csalá 
dóknál ingyen kosztot szereztünk

Gyógyszersegélyben részesült 40 beteg 
77 esetben. Az országos betegápolási alap 
terhére rendeltünk 370 esetben, kórházba 
utaltunk 4 beteget, kettőt a lévai kórházba, 
kettőt a bratislavai klinikára Viszont onnan 
kaptunk további kezelés céljából 4 beteget, 
az alsó tátrafüredi szanatóriumból egyet.

Gyermekotthonunk lakás hiányában még 
mindig szünetel. A gyermekotthon vagyona
1923. évi december hó 31 én tőkésített ka 
matokkal együtt kitett 15260 K 80 fillért.

Az egyesületnek 1923 bán 401 tagja 
volt, mégpedig 2 alapitó, 18 pártoló és 381 
rendes tag Belépett az év folyamán egy 
pártoló és 17 rendes tag, kilépett, elköltözött, 
illetve meghaá 7 tag.

Ezzel eljutottam igénytelen jelentésem 
végére. Tisztelt Közgyűlési Nem mondok 
sokat, ha állítom, miszerint talán egyedül 
álló egész Szlovenszkón, hogy egyesültünk 
Léva város intelligens társadalma által felka
rolva tart fenn egy tüdőbeteggondozó intéze
tet. Ezt csakis tagjaink ügybuzgóságának kö
szönhetjük. Odaterjed tiszteletteljes kérésem, 
méltóztassanak kitartani eddig kifejtett mun 
kásságuk mellett, hogy ezen intézményünket 
továbbra is fenntarthassuk és a jövőre is 
kikérve a T. Közgyűlés támogatását, kérem, 
miszerint ezen jelentésemet tudomásál venni 
szíveskedjenek,

Dr. Frommar Ignác/,
ügyvezető elnök, vezető főorvos.

A Z I FJ Ü.
Olyan az ifjú, mint a felhő, 
mely nyugaton
Keletre vágyva összegyűl 
s mire Napkeletre eljö 
a Nap mosolyán szertezüll.

KÖNYV VAGYOK?
Mit gondoltok könyv vagyok I 
mit mocsokra lapozhat minden kéz ?
Ha könyv vagyok, vagyok labirint-százlapu, 
hévül számozatlan, titkos egymásután, 
kívül pántozott, lakatolt tabu.

IFJ. FORGÁCS MIHÁLY.

Különfélék.
— Masaryk elnök születése napját 

a lévai csehszlovák szövetkezett egyesületek 
március 6 án a városi színházban szépen 
sikerült ünnepséggel ünnepelték meg, mely
nek tartalmas műsorát Du3ek Ernő tanár 
vezetése mellett a lévai áll. tanítóképző 
vegyeskara nyitotta meg egy üdvözlő dal 
eléneklésével. Ezután Sorner Károly tanár 
tartott tartalmas ünnepi beszédet. Majd a 
katonai zenekor játszotta a cseh és szlovák 
himnuszt, melyeket a közönség állva hallga
tott végig. Majd Zippe Bogdánná Malik Fe- 
rent diszkrét zongora kísérete mellett mély 
érzéssel adta elő Fibich Zdentes „Vodnik“ 
cimü melodrámáját. Egy remekül sikerült 
duett következett ezután, melyet Hiúz Zsela 
és Dvorák tanitó-képzö intézeti növendékek 
énekeitek szépen összetanulva. Hrúz Zsela 
szép, tisztán csengő szopránja kellemesen 
vegyült össze Dvorák k. a. hárfa zengésű 
mély altjával Dvorák kisasszony különben 
még két Ízben szerepelt a műsoron s a zajos 
taps, moly énekét kísértő, tanúbizonyságot 
tett előadásának művészi voltáról A zongora 
kíséretet mindenütt Malik Ferenc látta el, 
ki különben az egyik szép dalnak szerzője is 
volt. Nagyon kedvesen szavaltak egy iskolás 
leányka Walter Vjéra és egy gimnáziumi 
növendék. Végül egy kis vigjátékot adtak elő, 

melynek címe „A mázsamesterné", melyben 
Kurc és Tonhaiser k. a., Gróf Rudolf, Walter, 
Mison, Kalina, Csapek, Strinel, Rautenkranz, 
Musil és Podrázsky jeleskedtek s összevágó 
játékukkal megérdemelt sikert arattak. Az 
előadást szép és nagy ügyességre valló test 
gyakorlatok fejezték be.

— Segélyakció A lévai éhező és 
nyomorban szenvedő munkanélküliek részére 
tervbe vett gyűjtés és segélyezés részleteinek 
megbeszélése céljából Léva varos elöljáró
sága március 5 éré megbeszélésre hívta össze 
a lévai nöegyletek, egyesületek, társulatok 
elnökségét, a katonai parancsnokságot és a 
lapok szerkesztőit. Az értekezleten Klain 
Ödön h. városbiró elnökölt s a megjelentek 
meleg szívvel s élénk érdeklődéssel tárgyal
ták a megindítandó segélyakciót, de többek 
részéről felszólalás történt, hogy azért nincs 
munka, mert a munkások túlzott követelé
sekkel huzikodnak elő s igy azok, kik az 
előbb mindent munkással végeztettek, most 
inkább maguk végzik el ugyan azt a munkát. 
Ezért az értekezlet javasolta, hogy a zsupán 
ur felkéressék a munkabérek megállapítá
sára. A segélyen kivül az értekezlet azt is 
kimondotta, hogy szükségesnek tartja, hogy 
munka alkalmak szereztessenek a munkások 
részére s hogy csak az részesüljön segélyben, 
aki önhibáján kivül nem jut munkához, de 
aki nem akar dolgozni vagy a kapott segélyt 
elfecsérli, töröltessék a segélyezendők listá
járól. E végből összeiraudók a munkások s 
a munkaadók felhivatnak, hogy munkásokért 
a városi elöljárósághoz forduljanak Fenntar 
tandónak látja az akció a népkonyhát, de 
főleg az éhező gyermekeket kívánja első 
sorban ellátni. Elhatározza, hogy a gyűjtést 
az egész város területén tiz képviselő testű 
leti tag fogja végezni, akik mellé felkéri 
segitőtársakul a nőegyletek által kiküldendö 
tiz hölgyet Egyszersmind a népkonyha felü 
gyeletére is a jótékony egyleteket kéri fel.

— Tudományos előadások aKa°it- 
nóban Folyó hó 4 én a Kaszinóban Dr. 
Haiczl Kálmán volt garamszentbenedeki, jelen
leg magyarszölgyéni plébános egyes helységek 
magyar eredetéről alapos felkészültségű, beható 
tudományos, kritikai felolvasást tartott. Nagy 
tudományos készültségre és okiratokra támasz
kodó előadásában a szerző kétséget kizárólag

az utolsó porció fölött. Mert, hogy a koma 
erővel ki akarta venni az üveget a kezéből.

A biró odaért.
Dühösen ráncigálta meg a Dávid közét.
— Hallja-e kiéd I Beste lelke, ébreggyen!
Dávid rántotta volna vissza az üveget 

a koma kezéből, de nem sikerült.
Egyszerre csak putt 1 az üveg a földre 

pottyant. Dávid már valami vaskos gorom
baságot akart a szájára szalasztani, a mikor 
a koma . . .

Felébredt.
— Vén disznó I Azét' mértem két kiló

val többet, hogy a fa alatt aluggyon I Elbi- 
tangolja a falu becsületét I

Dávid még fél álomban a fülét vakar- 
gáttá volna, de hogy a kalap a fülére csu ; 
szott, arról vakarta le a piszkot.

— Hát a másik vén szamár hol van ? , 
Dávid most tért csak észre. A biró ez ?

Hogy a szöszbe került ez ide I ? Nem tudta i 
az ördög egy köhajitásnyival tovább otthon ! 
marasztani, nem veszett vón oda a szilvó- 
rium 1

De hiába no I Nincs már mentség I Most 
már ezt a keserű földi poharat kell kiüríteni |

— Nono biró uram I Csak egy kicsi- 
nyést elszunyókáltam’. Ne kiabáljon rám 
azér ? nem vagyok én gonosztévö 1

— Nem a’ kend, ha lator I — Mordult 
rá keményen a biró. A szeme oldalvást ba
rangolt.

Hirtelen — mintha szélvész fújta volna 
arra penderedett.

Jani bácsi aludt a másik oldalon.

Kikapta szájából a pipát, a homlokához 
koppintottá.

Jani bácsi mosolyogva hessegette el 
magától.

— De ne hessegessen, nem vagyok én 
légy'.

— Kiáltott rá a biró. — Keljék kiéd, 
mer' összetöröm a pipát I

No erre már csak a halottnak is fel kell 
ébrednie I A pipát akarja eltörni I

— Mi a no ? —
— Aludte kiéd ?
Jani bácsi csak most vette szemügyre 

az emberét. Ijedten kapott a fűrész után, de 
ahogy emelni akarta, az beakadt a bíróba; 
a biró szépen lepottyant.

Most növekedett csak meg a haragja.
— Vén gazember I Becsukatom kiédet 1 

Életemre tör, amér’ a lustaságát me’pillan- 
tottam I I

Jani bácsi szörnyűségesen megijedt.
— De biró uram 1 Az Isteu megáldja 

nem vót azon az én kis eszem 1
— De me’tanitom én kiédet 1 Máj mel

látom kinek lészen igaza I?
Dávid a hátuk mögött bólintgatott a 

fejével. Sután, mint egy beteg tiuó, de ijed
tében nem tudott egyebet tenni.

A biró a pipával hadonászott.
— Ilyen naplopókat tart a falu I Asztán 

még aszongyák, kevés a bér 1 Hat lopom én 
a pénzt, hogy vékaszám dobjam ki kiedéknekI ?

Dávid szóhoz jutott.
— Nono I Nem mongya azt senki biró 

uram I

— Nohát 1 Ezt az öreg vaksit ideküdöm, 
hogy vágja ki a fát, oszt elalszik alatta.

Jani bácsi most vette csak észre Dávidot.
Igen elcsodálkozott rajta, mert, hogy 

jöttiben nem látta itt I No, de azok az öreg 
szemek I Nem gyorsvonat az ő szeme, hogy 

- mindég sebesen szaladjon I
Szeretett volna nevetni rajta, hogy olyan 

szépen aludtak. De, hogyha vágni kezdi a 
fát I Teremtő Isten I Agyonütötte volna ezt 
az embert

Hogy mily szerencsés órában született 1 
, Elnevette magát.

— Hej, ha én a fát vágtam vóna 1 —
A biró most értette meg csak a szörnyű 

lehetőséget.
Rosszalólag csóválta a fejét.
— Amilyen vaksi kend, ráerisztette vóna 

, a fát l Akkor az Isten se menti meg kiédet 
' a börtöntü’ !

Dávidot utólag reszkettette meg a félelem.
— Ha csakugyan . . . valójában . . . 

— hebegte.
— Valójában temettük vóna kiédet — 

segítette ki a biró. — Jó, hogy ez a vén 
csalamádó álomba kódorgott I Különben má’ 
harangoznák kiédet I

Dávid nagy sóhajjal vetett keresztet 
magára . . .

— No, e’ csakugyan szerencse vót I — 
Hunyorgatott Jani bácsi, s látva, hogy elsi
multak a haragos fellegek, csendesen odább- 
tolta a fűrészt.

Most, hogy a nap nem sütött rá, szé
gyenkezve dugta el a rozsdás fejét . . . 
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megállapítja sok oly községről, melyek jelenleg 
más nemzetiségűek, hogy évszázadokkal, az 
Árpádok korában magyarok voltak és csak a 
folytonos háborús viszontagságok következté
ben szükségessé vált telepítések következtében 
vesztették el magyar jellegüket. Az előadót 
zajosan megtapsolta a közönség. — Utána 
Szabó S. Zsigmond tartott az Írók benső életéből 
rendkívül érdekes felolvasást Az előadó lebi
lincselő előadásában megvilágította az Írót az 
alkotás pillanatában Az érdekfeszitő előadást 
hálás elismeréssel jutalmazta a hallgatóság

— A járási bizottságok egymás után 
tartják alakuló gyűléseiket a lévai járási bizott
ság alakuló ülése március hó 14. napjának 
délelőtti fél 10 órájára van kitűzve. A verebélyi 
járási bizottság március 4 én tartotta alakuló 
gyűlését. A bizottsági tagok közül 7 szlovák 
nemzetiségű és 1 magyar. A gyűlés vezetése 
szlovák és magyar nyelven folyt. Egyhangú 
határozattal sürgönyileg üdvözölték a köztár
sasági elnököt, mint az állam első polgárát; 
a belügyminisztert, mint az életbelépő demo
kratikus ujitás megalkotóját; a szlovenszkói 
minisztert és a nyitrai zsupánt, mint a bizott
ság felettes hatóságait. A bizottsági tagok napi 
díja 20 K és távolság arányában fuvarpénz.

— Gyászhír Egymás után dőlnek ki 
azok a férfiak, akik a közel múltban a köz- . 
életben vezető személyiségek voltak, de akik ' 
a változó körülmények következtében kényte
lenek voltak elhagyni azt a kört, ahol évti
zedeken át munkálkodtak. Marék Károly 
Hontvármegye nyugalmazott alispánja, udvari 
tanácsos febr. 25-én rövid szenvedés után 
életének 69 évében Budapesten elhunyt. Hűlt 
tetemeit febr. 29-én helyezték örök nyuga
lomra a kerepesi temetőben Felesége szül. 
Gregersen Margit, gyermekei és kiterjedt 
előkelő rokonság gyászolja.

— Vallásos estélyek. A lévai prot. 
leányok „szegények feisegélyezésére” márc. 
16 án, 30-án és április 13 án d. u. 4 órakor 
kezdődő vallásos esteket rendeznek a ref. 
iskola tanácstermében. A folyó hó 16 án . 
tartandó egyúttal megemlékezés lesz Csoko
nairól, annak születése 150 éves évforduló
jának megünnepléséül. Belepti-dij nincs Mű
sor megvétele kötelező (3 kor) Az érdeklő
dőket szivesen látják.

— A peleekel nótárius Léván. 
Farsangzáró mulatságok között úgy erkölcsi, 
mint anyagi siker tekintetében varosunkban 
évtizedek óta a legsikerültebb estélyek az 
Iparos Olvasó Kör hagyományos március 2-ki 
báljai voltak. Az idei mulatságát az Iparos 
Kör közösen rendezte a Kathoiikus Körrel. 
Le kell szögeznünk a tényt, hogy a közös 
rendezés szerencsés és sikerült gondolat volt. 
Eltekintve attól, hogy a közös rendezés ma
gyarság számára nagy értéket adott az össze
tartás megteremtésének szempontjából, mind 
két egyesület úgy együttesen, mint külön- 
külön csak erőt, sikert nyert a közösen ren
dezett farsangi estélyekből. Az egyesületek 
műkedvelői ez alkalommal is csillogtattak 
tehetségüket, színpadi rátermettségüket. Színre 
került Gaal József hires bohózata: ,A Pe- 
leskei Nótárius". Őszintén beismerjük, féltünk 
ettől a darabtól a régiessége és a sok szín 
változás nehézkes keresztülvitele miatt. A 
kitűnő előadás és rendezes azonban kellemes 
meglepetés volt, mert a Peleskei Nótárius 
szinrehozása minden kritikát kiáll és a hiva
tásos színészeknek is dicséretére válna. Siker 
oroszlán része természesesen a szereplőké. 
A darab címszerepét, a Nótárius uramat 
Adler László, a mi régi kipróbált, tehetséges, 
színésznek is beillő műkedvelőnk alakitotta. 
Elvezettel hallgattuk és néztük pompás játé
kát. Sok színdarabban láttuk őt mar eddig, 
mert hisz alig volt a farsang alatt műked
velői előadás, melyben ne szerepelt volna, 
de megállapítjuk, hogy a Nótárius egyik leg
jobb alakitása volt. Játéka fejlett és biztos 
és a jövőben még sok szépet várhatunk tőle. 
Nótárius hű kísérője, Bacur Gazsi szerepet 
tipikusan, jól alakitotta Varsányi Tivadar. 
Sokszor megnevetette derült játékával a 
közönséget. Tóti Dorka boszorkány szerepét 
eredeti felfogásban, nagy elevenséggel és 
kedvvel alakitotta Mátéffy Elza, játékát sok
szor megtapsolta a közönség. Kedves és 
kilogástalan játékot nyújtott Fanni Guba 
Juci. Biztos mozdulatai, erős színpadi tehet-

séget árulnak el. Méltó partnere volt Sándor 
Drelicska Rudolf. Meglepetéssel szolgált Túr- 
pinszky József, kinek tiszta, kellemes és 
érthető énekét élvezett-l hallgatta a közönség 
Tóth Irénbe, mint sötétség királynéja. Bungyi 
Irénke, mint Désdemona és Htadecsny Géza, 
mint Othelló drámai erőről tettek tanúságot. 
Jól és kedvesen játszottak Némethy Ella, 
mint Zsuzsi, Némethy Paula, mint Nma, 
Gromanii Böske, mint Pauui. Jól és ügyesen 
alakitották szerepeiket Kovács Ödön, mint 
Hoplen serfözö és Szabó Antal, mint Peleskei 
rektor Sikerült alakitast nyújtottak ifj Gyuris 
József, Valasik Béla, Dalmadi József, Szabó 
Vilmos, Lovas Béla, Janosdy Rezső, Stefanik 
Miklós. Katona László. Lovas Imre, Schtvarcz 
Ernő, Protivanyszki Ferenc, Hegedűs Tibor, 
Rajcsányi Sándor, Torma János, Stefanik 
Miklós, Krizsmanek Imre, Deutsch Fdlöp, 
Botka József, Kronka István, B lopotovszky 
György, Tomer János és Ott Lász ó. Elis
merés illeti meg a rendezőket Heckmann 
István karnagyot és Sümeg Lajos, kik semmi
féle fáradtságot sem kiméivé, nagyban hozzá
járultak az előadás sikeréhez. Az előadás 
után virradatig tánc volt és olyan"jó kedv 
uralkodott a terembon, hogy nem csak az 
ifjak, hanem még az éltcsabb bácsik is vígan 
ropták a tüzes csárdást.

— Kinevezés, A komáromi törvényszék 
kinevezte Ing Simko Oszkár oki mérnök, hiva
talosan jogosított földmérőt, a nyitrai törvény
szék szakértőjét hites törvényszéki szakér
tőjévé.

— Eljegyzés. Vanek Irénke urloányt 
folyó hó 2 án eljegyezte Surányi Béla.

— A Lévai Izr. Nőegylet teadélutánja 
olyan sikerült, kedélyes mulatságot nyújtott, 
hogy a közkívánatnak engedve f. hó 23 án, 
vasárnap délután fél 5 órakor tartja második 
teadélutánját a Városi Szálloda (Denk) étter
mének helyiségeiben.

— A Keresztény Mnnkásegyestklet 
előadásainak sorozatában farsangi előadása 
az elsők közé sorakozik. Nagyon sikerült 
darabot, Foltinus Aurél 100 arannyal jutal
mazott darabját a „Náni“-t adták elő 
amelynek tartalma is igazán megkapó, elő
adása nehéz ugyan, de régi, kipróbált sze
replőink igazán remekeltek ennek előadásá
ban. Igazán műkedvelőink lassan annyira 
jutnak, hogy semmi sem lesz akadály és 
amint ezt egy műértő megjegyezte a darab 
végignézése után, egyik-másik szereplő már 
mint egy igazi színész mozog a színpadon 
Mondom a kiváló szereplők alakitása oly 
fényeset produkált, hogy az egész város 
figyelmét a darabra tudta fordítani. Mindjárt 
az első szereplő Krauzer Michel — Zsiak 
Gáza — az igazi sváb paraszt képét nyúj
totta. Öltözete, beszéde, forgása mind-mind 
valódi humorral telítve állandó vig kedvben 
tudta tartani a közönséget. — Mit mond
junk kedves és szép leányáról a Néniről
— Totzer Manci — már sokszor láttuk a 
színpadon szépen szerepelni, de a szerepé
ben elsőrangút nyújtott. Mindenki elragad
tatással beszel a kedves, naiv sváb leányká
ról. Testvére, Szepi — Lukács Ferencz — 
csak kiegészítette a kedves sváb családot. 
Mókáival, ügyes fordulataival igazán bele
élte magét a sváb Szepi gyerek szerepébe. 
Özv Molnár Janosué — Vörös Marisaa — 
a fiáért aggódó, jó anya igazán kellemes 
meglepetést nyújtott a közönségnek. Józsi 
fia — Klincsok Gyula — Náni örlegénye, 
nem kell sokat dicsérnünk, ö már egy kifor
rott tehetség, amelyet jelen alkalommal is 
tapasztalhattuk. A másik liu Bódi — Touka 
Imre — az együgyü gyerek képében nagyon 
sikerült alak volt, igazán sokszor megnevet
tette a közönséget. Szilárd, földbirtokos
— Kucsera János — leányával — Vadkerti 
Ilonka — tanulságos jelenség volt. Az öreg 
kopasz feje ellenére nem átal a Náni körül 
settenkedni, leánya pedig a falusi urilánynak 
szerepét nagyon jól tudta megszemélyesíteni. 
Lupi bácsi — Vanger Mihály — a gondos 
atya képében jelent meg, kinek lump fia
— Fiorek László — aki igazi fővárosi ficsur 
képét varázsolta elénk nagyon sikerültén. 
No és az állandó, jó pincér most sem ma
radt el — Szarka Gyula — szerepében. 
Igazán kellemesen szórakozhatott mindenki,

aki részt vett az előadáson és az első meg
ismétlésen, amelynek legfényesebb bizonyi- 
téka, hogy közkívánatra vasárnap f. hó 9-én 
d. u. 6 órai kezdettel újból, immár harmad
szor fogják előadni. Midőn a szereplőknek 
és a közönségnek ez utón is hálás köszö
netét mond, az újabb előadásra ez utón 
hívja föl a nb. közönség figyolmét a vezetőség.

— Budai Ilonka fellépte Léván. 
A szloverszkói körúton siker útját járó 
„Ilonka kalandja" cimü moziszkecs bemuta
tója március 15-én szombaton lesz 6 és 8 
órai kezdettel A moziszkecs áll 3 színpadi 
részből és 3 film részből. Mindenünnét, ahol 
csak eddig bemutatták e kedves játékot, elis
merő hireket kapunk és olvasunk e pompás 
darabról Fellépnek a darabban : Szlovenszkó 
kedvenc primadonnája Budai Ilonka, Hollai 
Kamilla, Dán Norbert a neves mozi színész, 
Egyed László a hires tánckomikus.

— Jelmezbál A csörgösipkás, bolon
dos Karnevál herceg riadójára megmozdult 
a mulatni vágyók sokasága Léván és vidé
kén, hogy farsang farkán még egyet „rúg
jon". Szombaton este volt a Lévai Sport 
C ub álarcos jelmezbálja a Vigadóban. Da 
cára a márciusnak, mégis valóságos téli, 
farsangi dekorációit állította ki a természet 
nagy rendezője, fehér hólepel burkolt min
dent. Bent a Vigadóban nyüzsög a sokaság. 
Parfüm illat terjeng a levegőben, sokszínű, 
pompás lámpaellenzők tompítják a hatalmas 
csillárok villany körtéinek fényét Ma az LSC 
reprezentál itt Alig lehet ráismerni a Vigadó 
belsejére, minden átrendezve. Kilenc órakor 
bevonul a jelmezcsoport, a vezetője egy 
madárijesztő; mintha csak valamelyik búza
táblából emelték volna ki a nyáron. Mellén 
a fenyegető felirat: Jó madarak reszkesse 
tek I Reszketnek is. De a kacagástól. Utána 
sorba a többi jelmezesek. Valami különös 
jelmezt igazán nem láttunk. A közönség a 
formákat, a test formáit veszi tanulmányo
zás alá, hogy erről ismerje fel a rejtetteket. 
Az elsőt azonnal felismerjük karakterisztikus 
menéséről. A bájos kicsike mégis azt haj 
lógatta éjfél után jobbra-balra: Ugy e nem 
ismert fel? — Egyszerre felzug a jazz bánd 
zenebonája Feketo legények húzzák, fújják, 
ülik a hangszereket, az ember azt hinné, 
hogy valahonnan Szenogamliából hajókáztak 
ide hajdani nemes Léva városába. Csak 
amikor jobban megnézzük, vesszük észre, 
bogy hát ni, hiszen ezek a rikító piros aj
kak, nemkülönben a ragyogó fekete arcok 
csupán pingáltak, a gyapjas, göndör haj meg 
paróka, „jobb sorsra érdemes* tulajdonosaik 
az LSC gárdájából kerültek ki. Majd később 
szétlibben a színpad piros bársony függönye 
és ogy montmartrei apacskorcsma képe tárul 
a nézők elé. Pollák Manci, Róth Irén, Adler 
László, Schulcz Gyula egy rettenetes, fantasz
tikus de ügyes apacstáncotlejtenek, mig Kutucz 
László a külvárosi korcsmáros a rendőrséget 
figyeli és vészjelére eszeveszetten rohan szét 
az apacsbanda. A táncosoknak jó fizikum, a 
nézőknek jó ideg kell, hogy ezt kibírják. 
Da hát nem tartott sokáig. Kezdetét vette az 
incselkedés, a tréfázás a jelmezesekkel, majd 
cigányzene mellett a párok táncba kaptak, 
mely bizony világos reggelig tartott.

— Szlnlelőadáa Garatnlökön. A 
garamlöki műkedvelő ifjúság f. hó 2 án a 
ref. iskolában az iskola felszerelése javára 
sikerült szinielőadást rendezett Előadták 
Tichy Lajos „Zsuzsika rózsája” cimü nép
színművet és dr Kersék Jánosnak „O.yan 
nincs a sifouérban* cimü humoros vígjáté
két Az előadók ügyes, dicséretre méltó, 
kifogástalan és törekvő játékukkal nagy 
tetszést és eiismerést arattak. A szépen 
sikorült előadást meg kellett ismételni Mind 
két előadáskor a nézőteret zsúfolásig meg
töltötte a közönség. A kitűnő rendezés és 
az előadás sikere Nagy Árpád tanítót dicséri. 
Nagy része van a sikerben Tóth Balázsnak 
is, aki a betanítás és a rendezés fáradságos 
munkájában nagy ambícióval segédkezett.

— A Gerenda biztosító r. t-ra 
vonatkozólag laptársunktól a következő köz
leményt hapluk: A „Bund dér Landwirte” 
és a „Doutsche Gewerbe Partéi* kiküldöttei 
párthatározat alapján a Garancia biztositó 
r. t. hoz azon kéréssel fordultak, hogy a 
koakurrencia részéről terjesztett, tudatosan 
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hamis és a lapokban megjelent támadó köz
lemények folytán okozott helyzet tisztázására 
nyújtson módot egy általuk kikülnendö bi 
zottságnak könyveikbe való betekintésére A 
Garancia biztosító r. t. készséggel adott 
helyet ezen kérelemnek és a kiküldött bizott
ság, mely Angermayer Richard kerületi 
elnökből. Metzl György elnökhelyettesből és 
Plesch Mátyás förévi kerületi elnökből, to
vábbá az Ipar párt részéről Kasztl János 
jegyzőből állott, kétségtelenül megállapította 
az üzleti könyvek felülvizsgálata után, a 
Garancia biztositó rt. ellen fe hozott összes 
híresztelések teljes valótlanságát. Ugyanis 
az összes viszontbiztosítások kizárólag első
rendű intézetekkel köttetek es minden tűz
kár a becslés megállapítása után azonnal 
folyósitva lett, továbbá megállapitatott, hogy 
a részvénytöke teljes egészében befizettetett, 
szóval, hogy a Garancia a párt tagjaiuak 
minden tekintetben teljes biztonságot nyújt, 
miről hivatalos lapjukban nyilatkozatot ad 
tak ki. Ezen pártatlan és a tagok érdekében 
lefolytatott vizsgálat a legalaposabb bizonyí
téka annak, hogy a kartelibeu levő biztositó 
társaságok közegei által terjesztett hireszte 
lések nem biztosított felek érdekeit, hanem 
önző céloknak szolgálnak.

— Mozi. ,A legsötétebb Afrikában' 
~~ címen nagyszerű pompás filmszenzációt fog 

bemutatni. A világhitü utazó Stanley rend
kívül érdekfeszitö útleírásai nyomán készült 
három részes dzsungel film főszereplői Louise 
Lerraine és Georg Walsch, a világhírű ame
rikai atléta, A 1 Ara und világbajnok A pompás 
film tele van szebbnél szebb részletekkel. 
Gyönyörű, el nem képzelhető panorámás 
tájakon játszódik le a rendkívül érdekes, 
mozgalmas, de amellett tanulságos cselek
mény. Az első rész vasárnap e hó 9 én, 
második rész kedden e hó 11 én, a harmadik 
rész csütörtökön e hó 13 ái> kerül bemuta 
tásra. Folyó hó 16 án .Lakoma a pokolban* 
bemutatott filmnek folytatásaként a .Végső 
harczu cimü izgalmas mozi dráma kerül 
bemutatásra.

— Galbavl Jojo a híres pozsonyi 
cigányprímás fog hangversenyezni március 
15-től eslénkint a városi vigadó kávéházban

— a. világhírű Meinl Gyula r.-t. 
kávé behozatali cég értesíti a fogyasztó kö
zönséget, hogy háború előtti olárusitóját 
Kertész Lajos kereskedését áruinak egyedüli 
elárusitásával ismét megbizta. — Különösen 
az igazán szakszerűen megválogatott és meg
felelően pörkölt, mindenütt kitűnőnek elismert 
.pörkölt-kávé keverékeire* hívja fel a közön
ség figyelmét. — Ezon kávék a nevezett 
cégnél csakis eredeti Meinl csomagolásban 
és ólomzárolással kerülnek forgalomba.

Köszönet nyilvánítás.
A Lévai Iparos O.vasó Kör és a Kath 

Kör közös vigalmi bizottságának határozata 
folytán hálás köszönetét mondunk „A Feles 
kei nótárius* szereplőinek, valamint mind
azoknak, akik estélyünk erkölcsi és anyagi 
sikerét bármilyen módon, felülfizetéssel avagy 
szinpadi ruhák kölcsönzéssel stb , biztositani 
szívesek voltak.

Az intéző bizottság.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon rokonnak és ismerősnek, kik 

felejthetetlen feleségem illetve édes anyánk 
elhunyta alkalmával részvétükkel fájdalmun
kat enyhíteni és utolsó útjára elkísérni szí
vesek voltak ezúton mondunk hálás köszö- 
netett.

Léva, 1924 március 6
Kemény István és gyermekei.

Jótékonyság.
Belcsák László ur tarokk társasága 10 

K-át adományozott a Gyermek Otthonnak, 
mit ezennel hálásan megköszönünk

Rónai Gyula ur, textiláru nagykereskedő 
30 koránét adományozott a tüdöbeteggondozó 
intézetnek. Hálás köszönet I

Dr. Frommer Ignácz

Lóvá mélységeiből.
Kedden felkeresett egy ismerősöm Va

laki felhívta figyelmét egy nyomorgó özvegyre, 
hivott, látogassuk meg a lakásán. Elmentem. 
Kálnai utci 6 szám. 3X3 lépésnyi szoba. 
Szoba ? Egy nedves, hideg odú, szegényes 
bútor E^y varrógép, de vidám berregése 
rafagyott rozsdás kerekére Az özvegy sápad 
tan, betegen az ágyban. Rajta csüng kilenc 
hónapos csecsemője Ez a legkisebb gyer
meke. rajta kívül van még három, a legidő
sebb hatodikos gimnazista, az asztalon isko
lai feladatát készíti. Székkel kínálnak, leülök, 
de titokban kipróbálom, hogy megtart-e ? 
Nem szégyen a szegénység, sőt még a nyo
mor sem, de nehéz viselni Már pedig min
denre, ami itt van, a nyomor nehéz pecsétje 
van ráütve. Mégis, miből élnek ? Kérdezem. 
Az özvegy elmondja a kálváriáját. Jobb na
pokat látott azelőtt. A férjé meghalt Ekkor 
egy más emberre bízta sorsát A gyerme
kek szaporodtak, az ember egy másik nő 
miatt itt hagyta a nyomorban, betegen. 
Mindennapi eset ez, amit a durva férfiak 
komiszsága produkál Pedig már a gyerme
keset is a nevére íratta s most nem is 
gondol rájuk Nem tudom mit érez, ha vé
letlenül e sorokat elolvassa. Hát mégis mi
ből élnek ? Kérdezem újból Hónapok óta 
tes vízből és a sparherten sütött lepényből. 
Néha varrók, ha van mit. Nem vagyok 
valami jó varrónő, cselédleányoknak csinálok 
néha kötényt vagy efélét. Szégyenlem ki 
mondani, folytatja, de kártyát is vetek, 
ha van kinek, mórt a gyerekek már nem 
bírják az éhezést A házigazda is haragszik 
rá, mert 300 korona a házbérhátralékom, 
mondja. A suszternek is tartozom Harminc 
korona a havi jövedelmem, amit Léva váro
sától kapok szoptatási segély címén. — Ez 
az eset nem magában álló itt a városban. 
Csak kiragadtuk a sok közül. Ez a csendes 
nyomor, mely nem kiabál. Ébredjen fel az 
emberek lelkiismerete, segítsen, ki hogyan 
tud És ami igazán lényeges a segítésnél, 
ott alkalmazza, ahol valóban szükséges 
Hiába tagadják sokan, sajnos, van nyomor, 
mégpedig igen nagy, csakhogy nagyobb részt 
el van rejtőzve ős igy nem igen tudnak 
róla. Hát azt ki hallotta, hogy él itt egy 
„ur*, ki hajdan szép állásban volt. Ma nem 
megy ki az utcára, mert nem tud mibe 
öltözni . . . Bizonyára hasznos volna, hogy 
ha mindazok a bizottságok, melyek a far
sangban a bálokat rendezték, a farsang el
múltával jóléti bizottsággá szerveződnének 
ál és kezükbe vennék egy társadalmi segítő 
akciónak megindítását. Addig is Kálnai utca 
6 szám alá küldjön ki mit tud, ruhát, pénzt 
vagy élelmi szert. Esetleg fogadják kosztba 
a gyermekeket. Hogy is mondta valamikor 
Ruffy Pál, a nagy gyermekbarát, mikor Lé 
van a gyermekvédelem eszméjét proprgál- 
ta ? Meg kell menteni minden gyermekit, 
mert nem tudni, hogy melyikben találjak 
meg az isteni szikrát . . . Kopa

Adom ímyok.

li Nyomorgó diáknak N. N 10 korona 
2) Város szegényeinek Hsnusz András 

Nagysalló 20 korona.
- Felhívjuk a nagy közönség b figyelmét 

a szegény nyomorban sínylődő diákra tegyük 
lehetővé a tovább tanulását.

Adományokat a nevében köszönettel 
fogadjuk és szívesen eljuttatjuk hozzá.

Szerkeaztőség

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1924. március bó 2.-tól — március bó 9 ig

Születés.
Egner Imre Horcska Mária fiú Miroslav Ká

roly. _ Nyúl Laios Horváth Erzsébet leány Er
zsébet. — Heger Ilynek Sialmacber Ilona fiú Ilynek.

Házasság.
Rosenfeht Zoltán Halász Sarolta izr. — Novy 

Ferenc Brezina Mária rk. — Hhva Mihály Juhász 
Erzsébet rk ref. — Akossy László Dohány Juli
anna ref. — RAcz Jenő Freund Elza izr. — Var
sányi Balázs Budinszky Hona ref. rk.

Halálozás.
Özv. Bargár Pál 80 évés végelgyengülés — 

Kemény Istvánné Vaszaráb Ilona 62 éves agyvérzés.

Házhely eladó.Gim a kiadóba“e
TTfiPTro+ífÓe! Hizak és >llKllt|anok XXUu V U wX uUw. vételét és eladását, laká
sok szerzését Lovicén és vidékén legelönyö 
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SPITZ 
LÁZÁR keresk ügynök Levice Zöldkert u. 11.

Eladó: 5203 □ öl prima szántóföld.
Cim a kiadóhan. 202

Damjanich u. 18 azonnal eladó.

Üzlethelyiség
205 Kálnai utca 24. sz.
Pöl CSÖTII % ö varrónő házakhoz ajánl-X wÁwUX kozik. Vidékre is megy.

Gim a kiadóban. 215

Gyakornokot sel azonnali belépés
re keresünk. KLEIN BENŐ UTÓDAI nagy

kereskedők. 210 

5 hold szántóföld bérbeadó, 
kiadóban.

Cim a
211

Eladó László utca 13. számú ház.
Bővebbet Rákóczi ut 13. 218

4 5 HP Ganz-félét jó karban v keres : SZALAY, Léva Kálnai 
utca 35 220

TTlaÁlA 50 □ öl beltelek nagy pincével, JdldiLLU Kereszthegyen két szőlő hajlékkal. 
Kohári ulca 3 sz. az emeleten BOB 216

Krivda Emília
Teleky u. 19. 219

Krumplikapható Mészáros utca 2. 
Levice.

El H <5 A ■ Levicén Árok utca 7a) számAdAAU ■ a|att egy két szoba konyha és 
istállóból álló lakóház — Érdeklődni lehet 
Klapka utca 27 SZABÓ LÁSZLÓ nál. 224

Eladó elköltözés végett egy keveset 
használt sülyesztő varrógép

Féja-tér 4. Uradalmi ház. 227

Sr>aya“i A mitesser, ránc, májfolt, arc- és 
orrvörösség legbiztosabb ellen

szere a ,Corall“ créme és szappan. Az 
összes ,Corall“ készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére „Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva és környé
kére SM0GR0V1CS Á. „Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér. Pó3tán utánvéttel. 8 
Tá'lflflA HÁZ beköltözhető lakással, Ko- 

háry-uteza 26. Érdeklődni lehet 
ugyanott. 185
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POZVANIE
na XXXVIII. riadné valné shromaá- 
denie Zarnickej Úvernej Banky úé. 
spol. ktoré bude dna 23 marca 1924. 
o 3. hodine popoludni v miestnostiach 

ústavu vydráiavané.
Danny porladok:

1. Utvoreuie valného shromazdeoia a zvole 
nio zapisnicu uhodúoveráujucich

2. Zpráva správy, predloáaoia závereíuych 
úétov a súhavy.

3. Óznám dozorného poverenictva a udelenie 
oslobodenia.

4 Uzavretie ohl’adom rozdelenia cistého 
zisku.

5. Zinena stenov § 27.
6. Pojednavanie mct >ych návrhov.

V Zarnovici dúa 26. februára 1924.
SPRAvA

Cislo: 1164-1924.

V y h I á s k a.
V smysle § u 27. zák. cl. XVII. z

1884 dávam tymlo na vseobeenu známost, 
ze ziadost Stefana Macáka strojnika, obyva- 
tela z Levica vydania osadového povolenia 
na prevádzania strorjnej dielne kovácskej a 
zelezotopiarne, bude sa v meste Leviciach 
na tvárnosti miesta dna 21. marca 1924 
popoludni o ’/í 3-ej ’/e >5 ej hodine (Kálnai 
ul. c 13) pojednávat

Vyzyvam teda vsetkych, ktori oproti povo- 
leniu tohoto závodu nejake námienky maju, 
aby tieto vyslanemu pocas pojednávania 
ustne podali.

■ Po uplynuliu apelacnej lehoty podate 
namietky v obee nebudu do povahy braté.

v Leviciách, dna 25 ho febr. 1924.
Dr. Zo&fak v. r.

okr. náóelník.

1164—1924. szám

Hirdetmény.
Az 1884 évi XVII te 27 ik § ában 

foglalt hatáskörömnél fogva ezennel közhírré 
teszem, hogy Macák István levicei lakos 
kérelme vasöntöde és kovácsműhely engedé 
lyezése iránt a helyszínén (Kálnai utca 13)
1924. évi március hó 21-én délután fél 3 
órakor fog tárgyaltatni, ezen tárgyalásra az 
érdekeltek már megidéztettek.

Felhivom ennél fogva mindazokat, akik
nek az engedélyezés ellen kifogásuk van, 
hogy ezen kifogásukat a helyszíni tárgya
lásnál a kiküldöttnél szóval adják elő.

A felebbezési határidő leteltével beadott 
kifogások többé figyelembe vétetni nem 
fognak.

Árverési hirdetmény.
Hronské-Klaéany (Garamkelecsény) 

község korcsmája 1924 évi március hó 
23-án d. u. 3 órakor a község házán 
tartandó nyilvános árverésen 3 évre 
bérbe fog adatni

Kikiáltási ár 1500 kor.
Bánatpénz 500 kor.
Az árverési feltételek a közs. elöl

járóságnál tekinthetők meg.
Hr.-Klaéany 6 marca 1924.

Közs. elöljáróság;.

Árlejtési hirdetmény
Velká Kalnica község körorvosi lak

jának javitása, mely munkálatra 9500 
korona van előirányozva, f. é. márc. 
17-én d. e. 10 órakor a körjegyzői irodá
ban nyílt árlejtés útján biztosíttatni fog.

Ajánlati feltételek a körjegyzői hiva
talban megtekinthetők.

Községi elöljáróság.

Legújabb tavaszi NŐI KOSZTÜM és 
KABÁT újdonságok.

Úgyszintén Női és Férfi belföldi és angol 
szövetekben nagy választék.
Fontos és szolid. kiszolgáléis.

KOPRDA ISTVÁN női és férfi szabó,
TEL.EKY TT. 14.

Ugyanott fiú TANULÓNAK felvétetik

Cislo ezek. 145—1924.

Licltácny óznám.
Podpisany súdny exekútor v smysle 102. §-u 

LX. zák cl. z roku 1881 tymto oznamuje, ie nás- 
ledkom vyroku Levického okresného súdu cislo 
6207. 5208—1922 k dobru úpadkovej podstaty 
Salamon Weisz a spol, zastupovaného skrze pra- 
votéra massi dr. Szám. Szilárd 1500 Ke. odbadnuté 
následovné movitosti a to. 2 zlaté prstene, 1 zlaté 
cblapská retaz 2 bril zausnice, a 1 tenké zlaté 
retaz, na verejnej licitácii sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie. následkom vyroku 
Levického okresného súdu cislo 2507 5208-1923. 
urcená je őo lehota 14 hodina odpol dfia 15 marca 
1924. a prípadní kupci sa pozyvajú s podotknutím 
toho, ie sa zmienené movitosti v smysle 107. a 
108. §-u LX. cl. z r. 1881 pri plateni h< tovymi 
najviac sfubujűcemu v pádé potreby aj pod od* 
hadnou cenou rozpredajú

Nakorko by drazbe urcené movitosti uz aj 
int boly sekvestrovali a na nich uhradzovácie 
právo obdrzali, táto drazba sa v smysle 20. §-u 
LXI. zák. cl. z r. 1908 aj k dobru tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 3 marc. 1924.
Artúr Tóth 

sudny exekútor.

Hölgyközönség figyelmébe!
Tisztelettel értesítem, hogy Budapestről hazaérkeztem és 

női ruhákat a legújabb divat szerint, 
ízléses angol és francia kivitelben készítek.

Kiváló tisztelettel
GRÓSZ BÖBKE, Kálnay utca 5.

ar- KINŐ APOLLO MOZGO.
A legsötétebb Afrikában Q'T' A MI f? V útleírása nyomán 
rendkívül érdek feszítő O 1 illML/IÁ I — fcészült —

DZSUNGEL FILM 3 részben.
I—ső rész márc. 8—én. V a.sá.x*i3.a.p 6 és 8 órakor
TI. „ „ 11-én Kedden
TIT. „ „ 13-án Csütörtökön
Főszerepben : LOUISE LORRANIE és GEORG WALSH u világhírű 

amerikai atléta.

-------------------------- — ------ -——  —

Egy vásárlás meggyőzi Önt üzletem szolidságáról.
== Legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás! =====

Raktáron tartok női ős férfi divatáru cikkeket, kötött árut;
női Jumperek stb. stb. fehérnemüekben nagy választék.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség 

tudomására adni, hogy 
felső ruhák 

vegyileg tisztítását 
garancia mellett vállalom 
A legkényesebb báli selyem ruhák, 
esti ruhák, krepdesinek, pongyolák, 
kosztümök, zsemperek, disztollak, 
napernyők továbbá plissirozásguv- 
lirozás, csipkék, krepdesin, férfi 
ruhák, öltönyök, zakók, kabátok 
és tiszti zubonyok, köpenyek tisz
títását, szövetek festését vállalom.

Tisztelettel
MÉSZÁROS SANDORNÉ 

Kálvin ház (cukrászda).

Stránszky kávéház.
A közkedvelt Masanek szimphonikus női zenekar
— MA d. u. I-ső 1

Nagy uzsonna hangversenyét tartja,
tíok léLtog-atÖLSt kér

STRÁNSZKY B. tulajdonos.

MŰTRÁGYA.1
SUPERFOSFÁT l8"/o, TOMASALAK, 
kálisó 42°/o, kéns. ammóniák, 
MÉSZNITROGÉN 18 ‘/e0 o, CHILEI 
SALÉTROM állandóan raktáron, 
eredeti plombáit zsákokban — 
= Gyári árak. == 

S Z É N K É N E G R E 
előjegyzést felveszünk.

BERNÁTH ts FENYVESI

GYÖRGYI LAJOS szíj- és kocsi gyáros. 
Ajánlom saját készítményt! és mintájú kocsiaim, amelyet messze 
vidéken is lemérnek és utánoznak, azonban ezek sem formára, 
sem jóságra nem hasonlíthatók össze gyártmányaimmal, miért is 

sajat érdekében 
óva intem a 
vevőket az után
zókkal szemben.
Kocsi alkat
részek külön is 
kaphatók. Kész 
kocsik és lószer
számok állandó
an kaphatók.

PR. MOLNÁR-FÉLE HÁZBAN

ÚJDONSÁG
Minden elegáns cigarettázó hölgy toaletje 
színéhez alkalmazhatja cigarettájának szi 
nét a legújabb orvosilag jóváhagyott szi 
nes cigaretta hüvelyekkel, amelyek vörös, 
rózsaszín, sárga, lila, szürke és világos kék 
színekben, úgy egy szin mint szortírozva 
arany véggel 100 darabonkint 4 kor.-ért 
kaphatók. Ezen dobozok mindegyikéhez 

egy töltő lesz mellékelve.
Továbbá minden számban speciális parafa 
és arany végű hüvelyek, bőr és fém ciga
retta tárcák, valódi borostyán, ezüst és 
elefántcsont stb. szivar és cigaretta szip
kák. Mindennemű pipák és pipaszárak s 
az összes dohányzó kellékek, játékkártyák 

a legolcsóbb napi áron szerezhetők bo.

DOBBOVITZKY J. 
dohányzó kellékek és papíráru kereskedé 
sében LEVICE—LÉVA Városházzá! szemben

A világhírű „M O R A V I A*‘ sörfőzde és 
■ — malátagyár R. T. Brünn ■

16°|0 „B AVARI A" 
söre minden vasárnap és ünnepnap a 

Városi nagyszálló 
Jeszenszky István 
Freund Gusztáv 
Urbán János

éttermeiben kerül kimérésre - Lévai főraktár:
Braun József és Fia cégnél.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítjük a nagy
érdemű hölgyközönséget, hogy

Ladányi utca 4. szám alatt 

varrodát 
nyitottunk. A varrást legújabb 
divat szerint és legjutányosabb 

árak mellett vállaljuk.
Becses pártfogásukat kérve 

kiváló tisztelettel 

Platzer Irma és Társa.
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MEGHÍVÁS.
A LÉVAI TAKARÉKBAN A

RÉSZVÉNYTÁRSULAT
-- 58-ik évi ______________

rendes közgyűlését 
1924. évi március hó 25-én délelőtt 11 órakor 
saját épülete tanácstermében fogja megtartani, 
melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

TÁRGYAI:
1) Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv hitelesí

tésére két tag kiküldése. .
2) Zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai a fel

ügyelő-bizottság jelentésével ; a mérleg megállapítása ; a nyeremény felosz
tása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság tagjainak az alapszabályok 
17. és 28. §-ai értelmében 3 évre leendő megválasztása.

4) Az alapszabályok 15. §-a alapján netán beérkező indítványok 
tárgyalása.

Kelt Léván, 1924. évi február hó 7-én AZ igazgatósás
Kivonat az alapszabályok 13 ik S-ából. A közryfl éscn caak olyan részvényét gya- 

torolhatja jogait. aki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal már a részvényetek 
könyvében részvényesként be volt vezetve s ki ily tulajdonjogit részvényét a közgyűlés előtt 
legalább is egy urával az intézet pénztáránál letéteményezte.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként délelőtt 9—la. óra 
között megtekinthetők.

tartozik Mérleg-számla 1923 évi december hó 31-én.követel

m Vagyon kor. fii kor.

86 Pénztár — — — — — 201635
Azonnal esedékes követelések :

147 Bankhivatalnál — — — 3564 84
177 Postecsekkhivatalnál — — 3934 25
58 Csehszlovák pénzintézeteknél 117,200 25 124,699
92 Váltó tárca — — — — 2.181,165

9. 76 Értékpapírok és esedékes szelvényei — 4-789,010
Folyószámlái adósok :

56 Budapesti pénzintézetok — 860,397 63
62 Hadikölcsön lombard — — 40,912 06

39 60 Különféle adósok — — — 580,148 73 1.481,458
11 Kamatozó jelzálog kölcsönök 1.803 655
12 Törlesztéses jelzálog kölcsönök 293,214
13 Kézi záleg kölcsönök — — 10 470
20 Intézeti ház — — — — 500.000
21 Bútor és felszerelés — — 100,000

28 29
30 Hátralékos kamatok — — 99,208
65 Átmenő tételek — — — 414

 ——
11.084,930

fii. Fkl Teher kor. fii kor. fii.

09 2 Részvénytőke — — — — 1.000,000 —
3 Tartalék alaptőke — — — 102,724 97
4 Veszteségi tartalék alaptőke — 20000
5 Értékbiztositási alap — — 75000

34 6 Nyugdíj alaptőke — — — 60000 155,000
1 —- 90 Betétek — — — — — 8,148,023 59

25 81 Hitelezők: folyószámlán — 221,821 31
88 Pénzintézeteknél 1.023,235 88 1.245,057 19
14 Engedményezett kölcsönök — 178,726 47

47-52 Ki nem fizetett osztalékok — 23.405 —
42 78 Adótartalék — — — — 98,301 30

32
31 32

64 Átmenő teher tételek — — 61,383 98
Nyeremény 1923 évben — 72,308 43

97
79

93 11.084,930 93
11 i

LÉVA, 1923 évi december hó 31-én.
Holló Sándor s. k. Schubert Tódor s. k.

elnök-igazgató. ügyvezető igazgató.

Ezen mérleg-számla alólirott felügyelő bizottság által megvizsgáltatott s az teljesen rendben találtatott

Qhtmesey János s. k. Fizály Lajos s. k. Borcaányl Béla s. k.
felügyelő biz. tag. felügyelő biz. elnök. felügyelő biz tag.

»
Szakképzett

r. k. vallásu kereskedő
segéd, fűszer üzlet veze
tését caucióval vállalja 
vidéken is. Vagy társat 
keres tőkével üzlet meg 
nyitáshoz. Fűszer üzlet
ben állást foglal ápr. 15-ére.

O i m a 1e i a d. ó b a xi-Butorgyar 
kiárusít olcsó áron 
a gyár megszüntetése folytán 

ebédlő és hálószoba bútorokat. 
Ugyanott egy féderes bútor 
szállító kocsi is eladó.

Kohn Náthán örökösei 
— Zarnovice. —

LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVÉREK
fiiszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésénél

AlapIHMntt 1881 LEVICE-LÉVA. f.i.fon sz 14,

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK 111 
Állandóan friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. Svájczi 
ementáli és különféle belföldi sajtok. Legjobb minőségű 
rizsek és kávék. .Glória" pörköltkávé különlegesség. Datolya, 
füge, mandarin, narancs, malaga szőlő, maróni. Angol és 
orosz teák, teasütemények, jamaika rum különlegességek. 
Saját töltésű asztali borok. Csemege és gyógyberok, likőr,
— — — cognac, pezsgő stb. — — —

l.egülcsobb VASÁRUK es KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Modern háztartási cikkek, thermosok, villamos vasalók, 
f o r r a 1 ó k, főzőedények, kávé és teafőzők, teaszürök, hús
vágó gépek, hurkatötölr, kávéőrlők Alumínium és nikkel
— edények, alpakka evőeszközök, konyhamérlegek. — 

Takarék-tűzhelyek, folytonégő kályhák,
kályhaellanzök. kályhatálcák, kokáz- 

kannák, ázéntartók, szénlapátok.
Vízvezetéki- és villamossági szerelési anyagok 1 1

Villamos IZZÓLÁMPÁK, ZSEBLÁMPÁK, ELEMEK.
Fényképészeti kellékek 11 Vadászati cikkek 11
— Korcsolyák-, ródlik-, hegedűk-, vonók-, húrok stb —

Nyittai éi Társa könyvnyomdája Leviee—Láva.


