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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 HIRDETÉSEK;

□ centiméterenként — fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők- és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMÚVELÖDÉSI ES TÁRSADALMI HETILAP.

A kéziratok a szer.esztöségher küldendők 
Késlrntok vínnsa nem adatnak.

Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS.
Megjelenik:

Minden vasárnap reggel.
A hirdetéackct, előfizetésieket a a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Az örök béke.
A rómaiak vetették fel először 

az örök béke magasztos eszméjét. 
Mikor a verhetetlen légiók leigáz- 
ták az akkor ismert összes földré
szeket és a római sas maga alá 
gyúrt minden népet és Nemzetet, 
akkor a római császárok égető 
gondja az óriási birodalom biztosí
tása lett. A szabadságuktól, függet
lenségüktől megfosztott nemzetek, 
melyek az elviselhetetlen római 
járom alól gyakori felkeléseikkel 
igyekeztek szabadulni, örökös harcra 
kényszeritették elnyomóikat. Az 
óriás területen megszálló csapatok
ként szétszórt római nép az állam
alkotó faj elvérzésének meggátlására 
dobta az örökké harcra kész nemze
tek közé az örök békePax Romanum 
jelszavát. Sikertelenül ... A hatal
mas birodalom-a belső meghason- 
lások és a barbár népek hatalmas 
csapásai alatt összetört. A népván
dorlás óriás hullámai végigseperték 
az egész birodalmat és a római 
kultúra az örök béke gondolatával 
együtt eltűnt a barbárság féktelen, 
szennyes áradata alatt.

Néhány század múlva a minden 
idők leghatalmasabb szervezete, a 
római katholikus egyház hirdeti újból 
az Isten békéjét. Ez is csak jám 
bor óhajtás maradt. A pax sacra, 
a Treuga Dei gyönyörű eszméje 
nem tudta meghódítani a lelkeket 
és az a pápaság, mely királyokon és 
népeken korlátlan uralmat gyakorolt 
nem tudta hüvelyébe zárni a kardot.

A gondolat azonban nem veszett 
el s újra életre támadt a bécsi kon
gresszuson. Az 1815 szeptember 
25-én Párisban megkötött szent 
szövetség az örök béke biztosítá
sára fűzte össze Európa három leg
hatalmasabb uralkodóját. A napo 
leoni háborúk két évtizedes harcai
ban elvérzett nemzetek, megundo
rodva a folytonos vérontástól, 
komolyan vették a pietista gondo 
lat megvalósitását és őszintén csat
lakoztak a szövetséghez. Az ideális 
eszmekörbe azonban Metternich 
hátsó gondolatokat vegyitett és a 
szent szövetség eltérve eredeti cél 
jától a béke őrzésének álarca alatt 
a szabad szellem elnyomója lett. A 
nemzeti gondolat hatalmasabb volt 
és szétszakította a szövetség láncait, 
a béke helyett a harc lett az ur 
Európa népei felett.

Most újból kisért a gondolat. A 
népszövetség egyik bizottsága most 
dolgozik a leszerelési javaslaton, 

mely arra volna hivatva, hogy való
vá váltsa az annyiszor sikertelenül 
megpróbált örök béke gondolatát.

Mi nem kételkedünk a fenkölt 
és nemes eszme megvalósítására 
irányuló törekvés komolyságában, 
mi hiszünk az eszmét propagálók 
őszinteségében. De vannak hitetlen 
Tamások, akik úgy vélik, hogy a 
béke biztosítása csak ürügy, hogy 
a világot megváltó eszme mögött 
ott leselkedik egy hátsó gondolat. 
Mi őszintén óhajtjuk a békét, mi 
hiszünk és állítjuk, hogy a genfi 
konferencia eredményes lesz. De 
azok a nemzetek, amelyek még tá
vol tartják magukat a népszövet
ség kereteitől azt állítják, hogy nem 
a béke biztosítása, hanem a hábo
rús zsákmány biztonságba helye
zése az öncél.

Nem a világháborúban elcsigá
zott népek nyugalmának megóvása, 
nem a gazdasági rend pusztuló 
kereteinek újraépítése, nem a leron
gyolt, haldokló kultúra megmen
tése az, amit a genfi üléseken a 
világ szellemi és politikai hatalmas
ságai nagyképűen hirdetnek, hanem 
a győzelem gyümölcsének örökös 
időkre való biztosítása. Nem a világ 
békéjének gondolata uralkodik a 
népszövetség mandatariusainak lel
kében, hanem a béke kötések revízió
jának immanens erővel előretörő 
gondolatának megfojtása képezi 
egyetlen törekvésüket.

Szomorú volna, ha a sors a hi
tetlen Tamások igazát bizonyítaná. 
Végtelenül deprimáló már az a tu
dat is, hogy vannak nem csak egye
sek, hanem egész nemzetek, akik 
a készülő hatalmas orgánizmusban 
már a bomlás csiráit keresik, mintha 
eleve elakarnák gáncsolni a nemes 
törekvést.

Mi hiszünk az örök béke meg- 
valósithatásának eszméjében és meg
vagyunk győződve arról, hogy 
Géniben helyes utón haladnak, 
amikor felvetik a leszerelés eszméjét.

Mi hisszük és reméljük, hogy a 
nyugaton éledt szellő felíiissitő ereje 
eljut hozzánk s megindul nálunk is 
a politikai élet tisztulási folyamata. 
Le kell szerelni nálunk is a harcos 
lelkeket, meg kell teremteni a poli
tikai békét, a pártcélokat alá kell 
rendelni az állameszmének, az egyéni 
érdeket a közérdeknek. A világbéke 
áldásait csak úgy élvezhetjük, ha 
meg van a mi szükebb körünk 
belső békéje, s akik ezt megterem
tik, segítenek a genfi célok keresz
tülvitelén és elnémítják a kétkedőket.

A vilán-eseményekböl
A kormány németnyelvű lapjának jelen

tése szerint az uj állampolgársági törvény 
javaslatát még az őszi ülésszakban fogja 
elintézni a nemzetgyűlés. A lap jelentése 
szerint a törvénytervezet mindazoknak a sze
mélyeknek megadja a cseh szlovák állampol
gárságot, akiknél az állammal való huzamos 
kapcsolat kimutatható. Eme kapcsolat krité
riumát alkotja a köztársaság jelen területén 
va ó huzamos tartózkodás. Hogy azonban 
hány évesnek kell lennie ennek a huzamos 
tartózkodásnak, arról egyelőre hallgat a lap.

Franciaország de jure elismerte Szov- 
jetoroszországot.

Cseh Szlovákia minisztertanácsa elfo
gadta a genfi jegyzőkönyvet és elhatározta, 
hogy a köztársasági elnök elé terjeszti azt 
aláírás céljából.

A konzervativek döntő választási győ
zelme Angliában. A konzervativek 154 man
dátumot nyeltek, 8 mandátumot vesztettek; 
a ii unkáspártiak 25 öt nyertek, 62 t vesz
tettek ; a liberálisok 9 et nyertek, Ill et 
vesztettek ; a szövetkezetiek 1 mandátumot 
nyertek, 2 mandátumot vesztettek ; az alkot
mánypártiak 3 at nyertek ; a függetlenek 2 
mandátumot vesztettek; a kommunisták 1 
mandátumot nyertek A konzervativek tehát 
végeredményben 146 mandátumot nyertek, 

i A rájuk eső szavazatok száma 7,162 168.
A .Nemzeti Újság* arról értesül, hogy 

Szcitovszky Tibor, volt kereskedelmi állam
titkárt, jelenleg a Hitelbank igazgatóját kine
vezik külügyminiszternek.

A Journal szerint az uj angol kormány 
külpolitikájában vissza fog térni azokhoz az 
elvekhez, amelyek az entente cordiale alap
jait képezik.

Nagyatádi Szabó István volt földmive- 
lésügyi miniszter nov. 1 én szivszélhüdésben 
meghalt. Temetése másnap délután ment 
végbe Erdöcsokonyán országra szóló gyásszal.

1925. január elsejével felállítják Nagy- 
britannia légi védelmi főparancsnokságát. 
Feladata abban áll, hogy Angolország védel
mére 52 légi eszkádert építsen ki, amelyek
nek felállítását a múlt évben határozták el

A német—francia kereskedelmi szerződés 
tárgyalására kiküldött német delegáció három 
hetes szünet után Párisba utazott a tárgya
lások folytatása végett. November 15 én a 
francia delegációval újra megindítják a tár
gyalásokat.

Fenjusjang és Vupeifu fegyverszünetet 
kötöttek. A harcok megszűntek, a béketár
gyalások folynak. Csaokun elnök lemondott.

Baldwin elvállalta az uj angol kormány 
megalakitását.

Bethlen István gróf miniszterelnök kije
lentette, hogy ragaszkodik a Nagyatádi Sza
bóval kötött megegyezés 16 pontjához. A 
miniszterelnök ez a kijelentése rendkívül 
megnyugtatóan hatott.



1924. november 9.2 BARS

Budapestről félhivatalosan jelentik, hogy 
a kormány rendeletet ad ki, mely szerint 
olyan vidékeken, hol valamely nemzeti ki
sebbség a lakösság egy ötödét teszi ki, bár 
mely kinevezés vagy választás esetén csak 
olyan személy jöhet tekintetbe, aki annyira 
jártas a kisebbség nyelvében, amennyire az 
hivatala ellátásához szükséges.

December 10 én összeülő népszövetségi 
tanácsülés, mely a leszerelésről fog tárgyalni, 
a következő szempontokat fogja szem előtt 
tartani: I. A fegyverkezési megszorítások 
általános terve a jegyzőkönyv 8 ik pontja 
értelmében. Idetartozik egy mintabudget föl
állítása is, mely példakép szerepelne az 
általánosan megengedett hadikiadások szá
mára. II. Bizonyos államok kiváltságos hely
zete a leszerelés tekintetébeo. Idetartoznak 
azon államok ügyei, melyek különösen expo 
náltnak jelentik ki helyzetüket. III Demili- 
tarizált zónák ajánlása. IV. A szerződéses 
hatalmak leszerelési feltételeinek ellenőrzése 
és megvizsgálása.

Coolidget nagy többséggel újra megvá
lasztották az Unió elnökének. Alelnök Dawes 
lett. Coolidge elnök köztársasági programmal 
jelöltette magát, a versaillesi békét illetően 
megfigyelő álláspontot foglal el. Dawes 
alelnök demokrata, aki a wilsoni elvek szelle
mében óhajtaná kezelni a versaillesi békét.

Az uj angol Baldwin-kormány december 
elején mutatkozik be.

Olaszországban 23-szorosan jegyezték 
túl a német kölcsönt.

A .Vorsiche Zeitung* jelenti Washing
tonból, hogy a fehér házban az Unió kül 
politikájának következő irányelveit közölték 
a hirlapirókkal: Ragaszkodás a nemzetközi 
döntőbirósághoz, a leszerelés folytatása, a 
szövetségesek háborús adósságait nem törlik, 
Németország újraépítésében való közreműkö
dés, az európai ügyekben való közreműködés, 
amennyiben Amerika érdekei tekintetbe 
jönnek.

Szcitovszky Tibor már bejelentette, hogy 
kilép a Hitelbank igazgatóságából, minthogy 
magyar külügyminiszterré való kinevezése 
rövidesen várható.

Az uj kisbérletl törvény.
A kisbérleti törvény a kisemberek érde

kében készült. Azt a célt szolgálja, hogy 
azoktól a földmivesektől, akik bérelt földön 
gazdálkodnak, a föld tulajdonosa ne vehesse 
el a földet csak azért, hogy rangénak na
gyobb bérösszeget csikarjon ki, vagy hogy 
másnak adja.

A törvény értelmében azok a bérletek, 
amelyek ebben az évben járnak le, kétesz- 
tendövel meghosszabbittatnak, az 1925. év 
végén lejárók pedig csak egy évvel Ez tehát 
azt jelenti, 1926 végéig a földbérletet nem 
lehet elvenni senkitől, aki hat hektárnál 
(körülbelül 10 kát. holdnál) nem nagyobb 

I birtokon gazdálkodik.
De ha a föld tulajdonosának összes gaz

■ dálkodásra alkalmas földbirtoka nem tesz 
ki többet 15 hektárnál, a bérlő nem igényel- 

" heti a bérlet meghosszabbítására való jogát. 
Fontos rendelkezése a törvénynek az 

is, hogy a nem magánosok, (hanem állam, 
község, egyház stb ) tulajdonában lévő földe 
két csak nyilvános árverésen lehet bérbeadni 
s az árverésben csak azok vehetnek részt, 
akik 6 hektárnál nem nagyobb földön gazdal
kodnak. Azonban, ha az első árverés nem 
sikerült, a másodikon már bárki bérbeve
heti az ilyen birtokot.

Az akinek a bérlete az idén jár le, 
október 31-ig, akié pedig jövőre 1925 julius 
31 ig köteles bejelenteni a tulajdonosnak, 
hogy a bérletet megakarja hosszabbítani A 
bérbeadók béremelést nem kérhetnek.

A csehszlovák véderfireformról.
Az egész művelt világon mind nagyobb 

tért hódit az a nézet, hogy a népek, nemze
tek békéje tartós csak úgy lehet, ha kérész ül 
viszik az államok leszerelését. Genfben 
hetekig tanácskoztak e nagyfontosságu kérdés 
felett a népszövetség tagjai és ha pozitív 
eredményt nem is értek el, de a gondolatok 
az eszmét mélyebben belevitték az örökbéke 
után vágyódó emberi szivekbe és talán a 
népszövetség jövő konferenciája eredménye
sebb lesz.

Eddig csak a legyőzött államok leszere 
léséről volt szó, de természetes a kérdésnek 
ily egyoldalú megoldása nem vezethet igaz, 
megnyugtató eredményhez. Örök béke csak 
az összes nemzetek, népek egymásiránti 
bizalmán, szeretetén alapulhat. Hogy az 
antant államok miként akarják, miként gon
dolják keresztülvinni a leszerelést a volt 

központi államokkal szemben, azt jól tudja 
mindenki, dehogy mikép képzelik a aajat 
magukra nézve a leszerelést, kiviláglik abhól 
a javaslatból, melyet Klofáé a cseh nemzeti 
párt szenátora a csehszlovák véderőre vo
natkozólag benyújtott a parlamenthez. Ceske 
Slovo közlése szerint a javaslat következő 
főbb pontokat tartalmazza :

1. A szolgálati időt a legkisebb mértékre 
csökkentik, még pedig a gazdasági erők elvé
nek alapján, de a kiképzésben fenntartja^ 
azoknak az államoknak szinvonalát, amelyekkel 
Csehország ellentétbe kerülhet. 2. Ennek kö
vetkeztében a lakosságot a lehető legszélesebb 
kőiben ki kell képezni a fegyverszolgálatra. 
3 A hadügyi költségeket le kell szállítani.

Az átmeneti időre a szolgálati időt 14 
hónapra korlátoznák. Klofác szenátor indít
ványa értelmében 7—9 hónapban állapítanák 
meg a szolgálati időt, de természetesen elő
zetes tanulmányozás alapján. E'öfeltétele, 
hogy a fiatalság megfelelően elökészittessék 
és hogy sorozásra szélesebb körben uj szabá 
lyokat állítsanak fel Arról van ugyanis szó, 
hogy lehetőleg minden állampolgárt bevonja
nak a katonai szolgálatba. A hadsereg állo
mányának Csökkentéséről tehát nem lehet 
beszélni. A javaslat lényege, hogy a polgá 
rok annyi ideig szolgáljanak, amennyit éppen 
a rendes kiképzés szükségessé tesz.

Most mikor az összes népek örök békéről 
álmodoznak szines álmokat, Nollet francia 
hadügyminiszter azt hangoztatja, hogy az 
ország egész férfinépségét ki kell képezni 
katonának. Klofác szenátor javaslatával 
szintén ezt a célt akarja elérni. Ha a javas
latból törvény lesz, akkor Csehszlovákiában 
minden férfit bevonnak katonai szolgálatra. 
Ez pedig akkor egyáltalán nem fedi a lesze
relés szép nemes gondolatát és messze elve
zet az örökbéke útjáról.

Konok álmok.
Bús időben, vig időben jönnek még 

apránkint az álmok, mikor az ébredés nem 
hagy mát nyugton. És simák.

És sajnálnak, mert rossz az ébredés.
És kiizködnek, hogy fogva tartsanak még.
És tündökölnek, hogy tessenek.
Szegény álmok szegény ébredés, szegény 

magunk I
Az álmok rontják-e az ébredést, vagy az 

ébredés csúfolja e ki az álmokat ?
Mig álmaink vannak, addig vagyunk, de 

ha azok is megszűnnek, ébredésünk sem lesz 1 
- jaj —

VAGYUNK.
Vagyunk
Éjszakában a ftlst
Amely szétvert tűzhelyről száll.

Vagyunk
Riadt fogolysereg
Tépett tollal, véres tollal.

Vagyunk
Síró félbuzaszem
Elejtve az üt porába.

Vagyunk
Asztalon a vízcsepp, 
Mint utolsó kortymaradék.

S vagyunk
Bár bánat, de vagyunk I
Vagyunk és leszünk és leszünk I... I 

ZSOLNAI TIVADAR, I 
i

■ ■ ■ ' ■ ■ ■ —---------I

üzent a tál 1 . .
Irts: FARKASÁÉ SIPOSS ERZSI.

I
Tegnap még a nyártól vissza lopott 1 

ezer arany és ezüst szegélyű bárányfelhők
től körülölelten mosolyogva bocsuzott el a 
nap; ma komor sötét felhők közül vérpiros 
haragos arccal bukik alá.

Egy csúf irigylelkü ember járt itt nálunk ' 
az éjjel az: ősz. Hideg csontos kezével 
ellopta a napsugár melegét, aranyát, a virá

gok kelyhéből a szint, az illatot, és gúnyosan 
felkacagva fut erdőn mezőn avaron tova.

— Üzent a tél 1
Alattomos sunyi arccal közéig és dia

dalmas kegyetlenséggel néz szerte a 
didergő világon.

És aki még tegnap meleg napsugárban 
fürödve élvezte a gyönyörű őszi színekben 
tobzódó és néma haldoklásában is nagyszerű 
természetet, most azomoruan nézi az első 
hópihét amely vidáman repkedve jön az 
öreg Szitnya felől.

— Üzent a tél I
Vájjon kinek mit üzen ? —
Annak a két elegánsan öltözött nőnek 

akik gyönyörű őszi ruhájukban kipirult arccal 
mennek el mellettem bizonyára csak örö
met ; mert az első hópihe láttára az egyik 
vidáman szól:

— Oh, úgy örülök már a télnek I A 
Tátrába megyünk, csak már jönne mielőbb I

— Istenem — sóhajt fel néhány pilla 
nattal később egy szegény asszony mellettem 
a pádon, gyengéden szorítva keblére didergő 
gyermekét — már itt a tél I és nincs fa, 
nincs meleg ruha és két forró könycsepp 
hull kis gyermeke szöszke fejére.

— Üzent a tél I
Majd mezitlábas gyermek sereg jön, 

hátuk csak úgy görnyed az erdőben szedett

rőzséktöl s irigy szemmel nézik a melegen 
felöltözött, s nevelőnők által kisért gazdag 
gyermekeket. *

— Istenem milyen jó is ezeknek — 
villant át a sok toprongyos gyermek agyán 
a gondolat. Ezeket bizonyára meleg szoba, 
jó vacsora, puha ágy várja de mi lesz 
velünk ? ? —

— Üzent a tél I —
Es én úgy szeretném a gazdag gyerme 

keket mind ide hivni magam köré és mesélni 
nekik nem Hófehérkéről, erdei manókról, 
hanem az emberszeretetröl, a szánalomról.

És úgy szeretném ha haza térve mind 
mind igy szólna az édes anyjához:

— Óh anyuskám ha láttad volna azt 
a szegény rongyos gyermekeket ott fenn a 
Kálvárián. Ügy dideregtek, egész kék volt a 
lábuk, a kezük, és bizonyosan éheztek is.

Anyuskám, én úgy sajnálom őket, ugye 
segitjük őket, hiszen úgy is annyi ruhám és 
cipőm van és én úgy de úgy szeretném 
anyuskám, ha egy éhes didergő gyermek 
sem lenne a világon.

Én pedig úgy szeretném még azt is, ha 
este puha hófehér ágyacskájukban, imád 
ságaikban is megemlékeznének szegény 
didergő kicsi embertársainkról mert:

— Üzent a tél I —
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Különfélék.
— Kultúrestély Léván. Mint érte 

■ülünk, a lévai Kaszinó újra megkezdi 
kultúrestéit. Nov. 29én a Városi Vigadó 
nagytermében egy különösen nagyszabású 
estély lesz, melynek fényét Mécs László, 
kiváló költőnk szavalata fogja emelni. Ugyan 
akkor Cziczka Angéla művésznőnk zongora
játékában és Kéthelyiné budapesti művésznő 
énekszámaiban is gyönyörködhet közönsé
günk. Igazán nagy elismerés illeti Schubert 
Tódort, aki nem kiméi semmi fáradságot, 
hogy Léva város kultúréletét ébren tartsa.

— Gyászhlr. Lapunk zártakor vettük 
a szomorú hirt, hogy Hoffmann Istvánná 
szül. Kuchejda Mária, Hoffmann István lévai 
telekkönyvezetö neje 46 éves korában f. hó 
8 án meghalt. Temetese héthön f. hó 10 én 
d. u. 4 órakor lesz. A köztiszteletben álló 
úrasszony pár nap előtt betegudett meg 
tüdőgyuladásban, de mivel a szive gyönge 
volt, az orvosi tudomány nem tudott rajta 
segiteni. A legjobb feleség és kiválóan 
gyöngéd jó édes anya volt, ki családját a 
rajongásig szerette s ezért halála á talanos 
részvétet keltett a lévai közönségben. Halálát 
férjén kivül leányai, hu s nagy rokonság 
gyászolja. Áldott legyen emlekezete.

— Gyászhlr. Zimmer Károly Újbánya 
város jegyzője, mint részvéttel értesülünk, 
november hó 1 én 40 éves korában hosszas 
szenvedés után elhunyt Kötelességének élő, 
szorgalmas tisztviselő volt, kit az egész várqs 
szeretett és nagyrabecsült. Temetése e hó 
3-án ment végbe, melyen a nagyszámú 
rokonságon kivül megjelent Újbánya város 
tisztikara s nagyszámú közönség. Halálát 
neje özv. Zimmer Károlyné szül. Budinsky 
Júlia, fia Károly, két fivére és kiterjedt 
rokonság gyászolja.

— Értesítés. A Léva és vidéke civil 
nyugdíjasok által október hó 2-án tartott 
értekezletének határozata alapján tudomására 
hozzuk úgy egyesületünk tagjainak, mint 
összes nyugdíjas polgártársainknak, hogy 
érdekeink erőteljes védelmére az ujonan ala
kult nyugdijegyesületben tömörülnünk kell. 
Az egyesületnek cime, melynek alapszabályai 
jóváhagyattak: „Az állami civil nyugdíjasok 
egyesülete Szlovenszkón a Cseh-szlovák köz
társaságban." Aláírás végett jelentkezni lehet 
egyesület hatóságánál Léván. Aláírásokat 
elfogad Kucsera Imre ur egyesületünk pénz 
tárnoka Léván, aki a Katholikus Kör helyi 
ségeiben minden szerdán és szombaton 
délelőtt 10—12 között rendelkezésre áll. 
Beiratási dij 1 K , évi tagsági dij a nyugdíj 
minden 1000 koronája után 50 fillér. Elnökség

__ írók arcképcsarnoka. A Népaka
rat ulóbbi számának egyik közleménye ked
ves példáját nyújtja annak, hogy a lelkes 
olvasóközönség személy szerint is ismerni 
óhajtja azokat, akik írásaikon át már régen 
meghitt barátai, szerettei. Az Olvasóinkhoz 
címzett közlemény igy szól : „Több oldalról 
megnyilvánult és ismételten elhangzott kéré
sekre elhatároztuk, hogy lapunkban a jövő 
hónaptól kezdödöleg bemutatjuk munkatár
sainknak arcképeit. A sorozatot Tichy Lajos 
arcképével nyitjuk meg, akinek „A turbán 
és egyébb elbeszélések" c. kötetete novem
berben fog megjelenui a magyar könyvpia
con. Tichy Lajos után Jankovics Marcalit, 
N. Jaczkó Olgát, Horváth Danit, Kersék 
Jánost, Mécs Lászlót, Ölvedi Lászlót, Rémé 
nyik Sándort, Tamás Lajost, Tichy Kálmánt 
és Torna Istvánt fogjuk bemutatni olvasóink
nak s gondunk lesz arra is, hogy a megfe
lelő életrajzzal egyidejűleg az illető iró tollá
ból olyan munkát közöljünk, amely kellőké 
pen jellemzi azt az irányt és érzés világot, 
amely a szerzőben kifejlődött és tehetségé
nek főerősségét alkotja.

_ Lopás a Járásbíróságon. No
vember 5 én éjjel ismeretlen tettesek ellop
ták a járásbíróság egyik vadonatúj Royál 
írógépét. Másnap reggel, mikor az Írógépen 
írni akartak s levették az írógép fedelét, 
meglepődve az Írógépnek csak hült helyét 
találták. Ismeretlen tettesek ellen megindí
tották a nyomozást.

— Áthelyezés. Kliment Rudolf alsó- 
váradi jegyző Hontfüzesgyarmalra helyez
tetett át.

— Kapuzárás a Iával színházban. 
A Pozsony—kassai magyar szintársulat a ; 
lévai színházi szezont vasárnap este fejezte 
be a „Mézeskalács" előadásával Felvonás 
közben Faragó Ödön színigazgató a szín
padról meleghangú beszéd keretében búcsú 
zott el a lévai közönségtől s arra kérte, 
tartsa meg jó emlékezetében, mert jövőre 
ismét felkeresi városunkat. A közönség jövőre 
bizonyára szintén lelkes örömmel fogja látni 
Faragót és társulatát, különösen akkor, ha 
ilyen jól szervezett társulattal jön, mint 
ezalkalommal. Varga Béla, a szintársulat 
agilis titkára ezúton mond búcsúszavakat a 
lévai közönségnek.

— Eljegyzés. Feldmann Aladár elje
gyezte Grosz Rózsikét

— Az uj féui-ótkoronások. Az öt 
koronások veretéséröl szóló törvényt már 
közzétették. Az öt koronások anyaga bronz 
lesz nikkellel keverve és pedig 75 rész 
vörösréz és 25 rész nikkel. Egy kiló fém
ből 100 ötkoronást, összesen 300 millió 
korona értéküt vernek. A pénz egyik olda 
Ián a köztársaság kis címere, a másik olda
lon az értékmegjelölés lesz. Az állami és 
közpénztárak korlátlanul kötelesek ezeket 
az érmeket elfogadni, a magánforgalomban 
azonban senkisem köteles 250 koronánál 
nagyobb mennyiséget elfogadni.

— Fostarablás Garatuszeutkereaz- 
ten. Garamszontkereszt község elöljárósága 
a községben épített vizvozeték költségeinek 
törlesztésére október hó 23 án a postán 
Maschek prágai mérnök cimére 56000 Ke. t 
adott fel 5 és 1 koronás bankjegyekben. A 
postáról a postaanyagot Dvoncs András szer
ződéses viszonyban álló fuvaros szálútja az 
állomásra már évek óta A jelzett napon 
Dvoncs András, postaszállitó kocsisa a pos
taanyagot a postásoktól átvéve kocsival az 
állomásra hajtott, arról tudomása nem volt, 
hogy a zsákban uagyobb összegű pénz fog
laltatik, mert erre az utasítás dacára figyel
meztetve nem volt A postát az esti Zólyom 
folöl Pozsonyba haladó gyorsított személy 
vonat viszi. A postát szállító kocsis miután 
az állomásra megérkezett, a két kerekű tályiga 
után indult, hogy a kocsiról az anyagot arra 
átrakva, azt a mozgó postára feladja. Nem 
tudni mi okból a két kerekű taiyiga nem 
volt a rendes helyén. A kocsis mig a talyigát 
kereste, a kocsit az anyaggal együtt őrizetle
nül hagyta, mert kisérő nem volt. Rövid 
időre, hogy a kocsis a talyigával a kocsihoz 
visszaérkezvén a csomagok átrakása közben 
nagy rémülettel vette észre, hogy a posta 
zsák nincsen meg. Az első pillanatban azt 
hitte, hogy a zsákot a postán felejtette, 
nyomban visszahajtott, de ott azt közölték 
vele, hogy a zsákot átvette, s igy megálla
pítást nyert, hogy a zsákot tartalmával együtt 
ellopták. A posta a zsák oltünését nyomban 
a helybeli csendörségnek bejelentette, a nyo
mozás azonnal megindult. Másnap reggel a 
nyomozó járőr az üres postazsákot az álló 
más ellenkező oldalán egy vasúti árokban 
megtalálta természetesen üresen. A tettes 
gondoskodott arról, hogy árulójel ne marad
jon. Megállapítást nyert, hogy a postarablást 
csak a viszonyokkal ismerős követhette el, 
aki tudta, hogy a posta aznap nagyobb 
összeget szálút. A széles körben megindított 
nyomozás eddig eredményre nem vezetett.

— Katonai házasság biztosítékok. 
A nemzetvédelmi minisztérium felhívja minda
zon csehszlovák állampolgárokat, akiknek 
a volt Osztrák Magyar monarchiában katonai 
házassági kautiójuk biztosítva volt és akik 
ezideig valamely okból ezek jóváírását sem 
a wieni katonai likvidáló hivatalnál sem a 
nemzetvédelmi minisztériumnál nem kérel
mezték, hogy azon esetben, ha ezen jóvá
írás engedélyezését nem is akarják kérel
mezni legalább saját érdekükben Írásban 
tudassák a nemzetvédelmi minisztériummal 
(34 osztály), hogy miből állott ezen házassági 
kautió, ki részére volt biztosítva melyik volt 
katonai központ állította ki a házassági 
engedélyt és mikor állította azt ki. Így 
módjában lesz a nemzetvédelmi minisz
tériumnak felülvizsgálni, hogy a csehszlo
vák állampolgárokra vonatkozó összes ilyen 
katonakautiókról szóló akták átadattak- e a 
ő. katonai vezetőségnek és ily formán a 

jogosultaknak későbbi használatra megőriz- 
tetnek-e. — Ezen felhívás nem vonatkozik 
azokra, kiknek kautió kötelezettségük már 
feloldatott és akiknél a jóváírás átvezetése 
még el nem rendeltetett és be nem 
fejeztetett.

— Faludi Kálmán és Fenyő Irma 
TÓ rún. Szlovenszkón oly népszerű és váro
sunknak is kedves művész párja Faludi 
Kálmán és Faludiné, Fenyő Irma e hóban 
ellátogatnak városunkba, mikor alkalmunk 
lesz ismét nagyszerű és fejlett művészetük
ben gyönyörködni Folyó hó 29 én szomba
ton és 30 án vasárnap befogják mutatni a 
Városi színházban Budapestnek jelenleg leg
nagyobb sikerű, pompás moziszkeccsét a 
„Goldstein Számit." Budapesti lapok nagy 
elismeréssel Írnak a sikerült filmről és Faludi 
páratlan s fölülmulhatatlan játékáról. A mü- 
vészpár mint mindég, úgy most is művészit 
és értékeset produkált. A darab minden 
dicséretet megérdemel és mi szeretettel várjuk 
a kedves vendégeket

— Lejáró Irodalmi pályázat. Novem
ber 10-én jár le a szlovenszkói és ruszinsz
kói szövetkezett ellenzéki pártok Kulturrefe 
rátusa által hirdetett irodalmi pályázat, 
meiynek tétele Jókai müveinek a szlovensz
kói területtel és népekkel foglalkozó részei
nek földolgozása. A pályázaton csak azon 
müveket vesszük tekintetbe, melyek a jel
zett dátumig postára adatnak. A pályadij 
1000 ők, melyet csak irodalmi értékűnek 
Ítélt pályaműnek ad ki a referátus. A pályá
zat eredményét az E S. O. csatlakozott napi 
és hetilapok f évi karácsonyi számában 
fogjuk kihirdetni.

— Halálos elgázolás. Az ipolypásztói 
vasútállomás közelében egy tolató teher
vonat elgázolta a pályatesten áthaladni 
akaró Öthegy János 78 éves földmivest, 
akinek testét a vonat kerekei darabokra 
szelték. Az öreg ember saját vigyázatlan
ságának lett áldozata.

— A váróteremben. Csatán a váró
teremben tartózkodó Kubes Ferenc keres
kedelmi utazótól ellápták kézitáskáját, mely
ben néhány száz korona értékű mintagyüj- 
temény volt. A tettest keresik.

— Csehszlovák—magyar döntő- 
bíróság. A csehszlovák—magyar döntőbíró
ság november 6 án ül össze és kezdi meg 
előző tanácskozásait Schröber volt stokholmi 
svájci követ elnöklete alatt. A bizottság tagjai 
magyar részről Balázs Károly dr. egyetemi 
tanár, csehszlovák részről Kadler dr. tanár. 
A magyar kormány képviseletében Gajzágó 
Tibor, a csehszlovák kormány képviseleté
ben pedig Hobza dr. jelennek meg a tanács
kozásokon. Az ülést Zürichbe hívták össze.

— Hálás inas. Megírtuk, hogy a 
szüreti mulatság alatt betörők jártak a bál
anya, Agárdy Sándorné lakásán. A rendőrség 
a tetteseket most kinyomozta Benyo István, 
ifj. Héc Pál és Kiss István suhancok szemé
lyében, akik közül az utóbbi Agárdy Sándor
nál tanulta az asztalosmesterséget. Benyo 
nemrégen biciklit is lopott Heim Aladár 
fakereskedőtől. A gépet a napokban Bátor- 
keszin megtalálták. Mindhármukat megbün
tetés végett átadták a helybeli járásbíróság
nak. — A Schulc nővérek Mártonffy utcai 
lakására a minap este valaki besurrant és 
ellopott négy darab téúkabátot. A kár több 
ezer korona.

— Hangverseny Kóródy Gyula a 
neves cigányprímás ismét Léván játszik. A 
Városi Vigadó kávéházban ma vasárnap 
d. u. 5 órakor nagyszabású uzsona hang
versenyt fog tartani.

— Mozi. Ma vasárnap a mozgószin
házban a világhírű „Sodorna és Gomora* 
cimü film I. részét a bűn és bünhődés 
legendáját fogják bemutatni. A darabot a 
kitűnő magyar iró Vajda László irta és a 
mesteri rendezés Kertész Mihályt, a nagyhírű 
magyar filmrendezőt dicséri. — A film II. 
részét kedden f. hó 11 én adják. — Szerdán, 
12-én „Lángok és vadállatok között* c. 
romantikus 6 felv. drámát fogják bemutatni. 
A főszerepet a kedves, kis Dooly játsza. — 
Csütörtökön 13-án nagy társadalmi dráma a 
„Seik" kerül sorra. A pompás 7 felv. film 
főszerepét Valéntino Rudolf játsza.
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— Ne kOldjünk pénzt egyszerű 
levélben. Több feljelentés érkezett a hely
beli hatósághoz, mely szerint a közönség 
gyakran egyszerű levélben esebszlovák valu
tákat küldözget. A hatoság arra figyelmeztet, 
hogy ez az eljárás büntetendő cselekményt 
képez, amiért a borítékban talált összeg 
tízszeresét rójják ki büntetésül Az elmúlt 
napokban több ilyen büntetés történt már 
Léván

Betörés-lopás elleni biztosítások 
igen kedvező feltételek és olcsó dijak mellett 
köthetők a „DUNA" Ált. Biztositó R. T. 
Levice (Léva) főügynökségénél Honvéd 
utcza 2. sz. Telefon 60.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. november hó 2-től — november hó 9 ig

Születés.
Vári Valentin Koszmáli Anna fiú Valentin

— Lipták István Beiancsík Rozália leány Irén — 
Vank István Gregorics Francsiska fiú János Béla
— Svecz István Szabó Julianna fiú István — 
Murányi Lukács Fránya Mária ikrek fiú Imre fiú 
halva-született. — Dsmanicky Géza Túrás Margit 
leány halva született — Vibostek János Hingyi 
Ilona leány Margit — Mészáros Miklós Bori Eszter 
fiú László

Házasság.
Kis István Szlivka Margit rkath.

Halálozás.
idősb, özv. Kozma Józsefné Sztehlik Auna 

78 éves tüdőgyulladáa.

Gabonaárak:
Levice, 1924. november Ló 8 én

100 kgr. 200 — 208 kor.Búza — — 
Rozs — —
Árpa — —
Zab — — 
Kukorica — 
Bab — — 
Köles — —
Lóheremag — 
Lucernameg

- 180 „ 
150 — 200 ,

- 160 . 
165 - 165 ,
130 — 135 ,

— 120 . 
1C00 - 1300 , 
800 — 1000 .

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.

Devizák:
Magyar kor. átutalás 1 Kő 
Német-osztrák , ,
Lei . s
Lengyel márka w .

ölet-
Ql-éax:

2120.—
2150.—

5 30

T’-éxx.
2130 —
2105 —

5 31

Valuták :
1 angol font - - Kő 152 80 155.05
1 amerikai dollár 33.45 33.35

100 svájci frank , 654.— 655.50
100 francia frank , 177 12 178 25
100 belga frank - - , 162.25 168.—
100 svéd kor. - • • , 903.50 903 50
100 dinár - - - - w 48.90 49 —
100 lei .... - w 18 60 18.72

Cislo 1103 exek 192*..

Licitaőny óznám.
Pudpísany súdny exekútor v smysle 102. § u 

LX. zák. cl. z mku 1881 tymto oznamuje, ie nás- 
ledk<>m vyroku levického okresného súdu cislo 
330/r. 1924, k dobru Mihal Stolár zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Ludevit Kaizer do vysky 
240 Ke. a prísl cestou zabezpecovacej exekúcie 
prevedenej dfia 4. sept 1924. zabavené a na Kő 
1000 odhadnuté následovné movitosti a to: víno 
na verejnei iicitácii sa rozpredajú.

Na prevedetiie licitácie, následkom vyroku 
levického okresného súdu cislo E. 403/24. do vysky 
240 Ke. poziadávky na kapitále, tejie 5%-ové 
úroky odo dna 18 jan. 1924. poci tané, '/»% Pro* 
vízia a útraty doposial v 332 Kő. 12 hal. ustá- 
lené na byte obzalovaného v Növöm Tekove 
urcená je őo lehota 16 hodina odpol. ana 21 nov. 
1924. a prípadní kupci sa pozvú s podotknutím 
toho, ze sa zraienené movitosti v smysle 107 a 
198 § u LX cl z r. 1881. pri platem hotovymi 
najviac srubujúcému v pádé potreby aj pod odhad- 
nou cenou rozpredajú.

Nakoíko by drazbe urcené movitosti ui aj 
iní boli sekvestrovah a supersekvestrovali a na 
ne uhradzovacie právo obdriali, táto licitácia sa 
v smysle 120. §-u LX. zák- cl. z r. 1881. aj k dobru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dha 4 nov. 1924.
Artúr Tóth

sudny exekútor.

Nyilttér.*)
NYILATKOZAT.

A Reggel 252. számában Faragó 
Sándor egy nyilatkozatot tesz közzé, 
melyszerint Dr. Mérey Lajos ügyvéd 
engem, mint tanút állítólag „vérszopó 
bolsevikinek“ nevezett egy sajtóperi 
tárgyaláson. — Amennyiben meggyő
ződést fogok szerezni, hogy ezen alá
való rágalmat Dr, Mérey Lajos ügyvéd 
tényleg használta, úgy ellene a turóc- 
szentmártoni ügyvédi kamaránál a 
fegyelmi, a nyitrai járásbíróságnál pe
dig a becsületsértési eljárást azonnal 
folyamatba tétetem.

Léva, 1924. november 5.
Boros Gyula.

•) Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállai 
felelősséget a Szerkesztőség.

s APRÓ HIRDETÉSEK. =

PÁLLÁS LEXIKON
18 kötet teljesen jókarban jutányos 
áron eladó NYITRAI és TÁRSA 

könyvkereskedésében.

Állandó helyiügynökök 
őslov. épitési sorsjegyek árusítására főivé 
teltnek .MERKÚR BANK" Brüun Neugasse 20

TH- JA Láván Bottka u 19. számú ház, 
JdluUU Közép Óléván legjobb helyen egy 
szőllőtalaj, továbbá 40 mázsa lóhere eladó 
Bővebbet Bottka utca 19 számú házban. 1055

SZÖRMEARUK.
Garnitúrák, női szilskin kalapok, láb
zsákok, muffok dús választékban. — 
Boák már Kő. 100-tól kaphatók. 

Javítások, átalakítások 
külföldi modellek után készülnek:

SEIF SAMU 
szücsmester 

LEVICE-LÉVA 
Btur (Kazinczy) utca 5.

MF* Cti-A.it üCVIJD IZDETQ-l

— HAGY KÁVÉ 0KKASIÓ
KUGLERNÉL, Báti utca 8.
Jóllehet a kávéárak nap nap után emelkednek, nagyobb régi készlet 
folytán módomban van a t. vevőközönséget első minőségű kávékkal 

úgyszólván a mai beszerzési áron alul kiszolgálni.
Nagy választék likőrökben, cognacban, Gotsohlig rumok. 

Zwack Monopol rum. — — Halkonservek.
Oroszkai és Tőrei Taubinger-féle lisztek. Fűszeráruk a legjutányo- 

sabb napi áron. — JEUcev. ööi burgonya.
Egy próba vásárlás meggyőzi önt áraim jutányos és áruim 

elsőrangú voltáról.

Tisztelettel KUGLER.

FüszerUzlet ctm^ÉlSLER^IPÓT
1061

Lakást kaphat fiatal izr. leány csekély 
lakbérért Honvéd u. 27.

Csizmadia segéd. állandó alkal- 
niazást nyer KOLLÁR1K ANDORNÁL, 

1060 Csapás u. 7.

Födeles hintó olcsón eladó. Bém u. 13
1065

hónapos angol faj kan
AlaUQ Perec utca 17 1063

2 személynek l8k&i SV0 
1073 kapható Zugó u. 24.

Törmeléket ingyen elfuvaroz
hat STRÁNSZKY szállodás 1072

Tanuló leány varrni, felvétetik :
MOLNÁR JÓZSEF, cipő felsőrész készítő, 
1089 Kálnai u. 35

Egy különbejáratt b““
kiadó. Cim a kiadóban.

Nyári 'barack, oltványok őszi 
ültetésre kaphatók : MILLE KÁROLYNÁL, 
1068 Majoralja.

T7. priAtt X munkát vállal, úgyszintén 
V OíllUAlv házakhoz is ajánlkozik : 

SZANYÓ VILMA, Zöldkert u. 13.

„Wanderer“ Motorkerékpár
modern 4 ‘/a HP. 1923. Typ: eladó elutazás 
végett HÖBAUS OTTÓ Cifáre. 1056
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FIGYELEM 1
MA, vasárnap azaz 9én megnyílt a

„BALATON11 fűtött téli kertje.
Nagy tea délutánnal éa tea estével

Ne mulassza el senki megtekinteni 
városunk legmodernebbül bérén 
dezett családi szórakozó téli kertjét. 

Pontos kiszolgálás. Szolid árak
Zenéről gondoskodva van 

Kérem a n é közönség szives párt
fogását, maradok tiszte'ettel 
VÖRÖS JÓZSEF 

.BALATON” vendéglős

Gatter fűrésztelepem megnyílt,
Elvállalom kemény és puha fának úgyszintén 

a (.aramon helyszínre leusztatott fenyő
fának felfürészelését, minden méret szerinti 

deszkákra, gerendákra, léczekrc.

TAUB1NGER LÁSZLÓ TŐRE, áll Dolnyvárad,

Hölgyek figyelmébe!
Mérték szerint készítek fűzőket, 

halcsont nélküli haskötőket, külön
böző gumi Drill és selyem Bu
ckátokból, valamint orvos által 
előirt haskötőket is elvállalom 
Különlegességek, selyemtrickó, mell
tartókban és harisnyatartókban. — 
Vászon melltartók 9 koronától kezdve.

ADLER ARANKA 
Deák Ferenc utca 16 
fúrás bírósággal szemben.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a 
MÜLLER házban egy mai kor igényeinek megfelelő 

festék és háztartási cikkek 
— üzletet nyitok. =====

•Raktáron tartom az e szakmákhoz tartozó összes kellé
keket a legjobb minőségben és a legszolidabb árak mellett. 

Szives pártfogást kérve, maradok teljes tisztelettel 

ETú»“&b,° DREXLER FERENC.® *■
[fej

ENGEL SÁNDOR 
posztó-, szövet-, zeig- és 

- bélésárúk raktára.

Fcrfi-ruha és kabát-szövetek 
nagy választékban 

kaphatók.
Angol szövetek állendóan rakfároc!

-I- OPTIKAI SZAKÜZLET. -|-
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy ZEISS Német
ország legmegbízhatóbb gyárának SZEMÜVEG IERAKATÁT 
megkaptam. — Raktáron : Szemüvegek kerettel és keret nélkül, 
Zwickerek, nagyitok, iránytűk, hőmérők, fényképészeti cikkek fokolók.

Pontos kiszolgálási

Elvállalok minden e szakmába 
vágó munkát, u in. : alakítást, 
kabát bélelést, gallérozást, pré- 
mezést legjutanyosabb áron 
A magyar szabó urak részére 
raktáron tartok úgy bőröket, 

mint kész gallérokat.
-mxrvsr ■tsuvasver imi un

. wi -n rr-nan- ku iu lm nort h a ncg

IF1SCHER BÉLA 
szűcs és sapkás 

Kozmaring xi- 3.

PICE. ENDRE droguista, 
vegyi- és oosmeticai laboratóriuma LÉVA

E környék egyedüli SZEMÜVEG nagy raktára 
BV Szemüveg ja vitás 24 óra alatt készül.

Egészségügyi cikkek. Háztartási cikkek. Illatszerek. 
Vegyszerek. Watta- és kötszerek- Bőr- és Diszműárú.

Ma már mindenki rövid- és 
divatáru cikkek szükségletét GERTLER FÜLÖP cégnél Léván

(Szanatórium épület) szerzi be

Állandó nagy raktár:
Női ruhákban, Blusok, gyermek és Bakfis ruhák, kötött kabátok, Jumperek, női és
férfi harisnya, valamint ERCO gyártmányú férfi fehérnemű, nyakkendők és nagy
raktár férfi PESCHL kalapokban. — Bébé kelengyék minden minőségben

---- Szolid é e pontos kiszolgálás.
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ÉrieeitéB.
Ezennel közzéteszem összes üzlet

feleimmel, hogy a BERGER és PORGESZ 
lévai fakereskedö cég egyéni tulajdonba 
ment át, minthogy a másik cégtulaj
donos Berger Lipót úr — kölcsönös 
megegyezés alapján — 1924. évi no
vember hó 1-én a cégből kilépett.

Az üzletet az eddigi szolid alapon 
fogom tovább vezetni és kérem a t. 
vevöközönséget ezentúl is b. bizal
mukban részesiteni.

Nem újság többé,

Léván, 1924. évi nov. hó 5 napján.
Porgesz Árpád..

í Medzihradszky József m ezűosmester•h
a Léva, Petőfi utca 8 ez
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í Minden e szakmába vágó

■H2 legmodernebb munkák ké--0) .
szitásét és javítását a lég-

S
4 olcsóbb árban vállalom.

5 Szőrmékben dús választék 1
•0
((j Tanúié fiú felvétetik.

Tűzifa raktárt 
alapítottam Levíoén 

Kálnai utoa 23 szám alatt 
úgy waggon, mint kisebb mennyi

ségben s felvágva is 
legolcsóbb napi árakon 

házhoz szállítok.
Szives pártfogást kér, tiszleletlel 

Szilárd Henrik.
Megrendelések felvételnek STEIN 
ÁRPÁD villnnyczikkek üzletében.

hogy aki szépen és olcsón akar 
öltözködni, az csak

KOPRDA és Tsa. 
ruhaáruházában (MÜLLER-féle ház) 

szerzi be szükségletét.

Figyelje állandóan kirakatainkat!!

Az összes dohányzó kellékekben 
a legolcsóbb és legjobb 

bevásárlási forrás

GRÓF RUDOLF
DOHÁNYNAGYÁRUDÁJA LEVICE

(városi szálloda ápUletében)
I

Állandóan raktáron van:
Selmeci pipák, valódi brujére angol és 
frarcia pipák valamint csibukok, pipaszárak 
dohányzacskók, cigaretta- és szivsrlárcák 
és szopókak. Abadie és Oilescheu cigaretta 
papirok, hüvelyek és az összes dohányzó

kellékek.
Valódi .SOLINGEN" kések és ollók. 

.P1ATNIK" játékkártyák, kávéházi és ven
déglői felszerelések : Biiliard kréták, kávé
házi kréták, tagobörek, fogvályók és papié 
szalvétták — Levelezőlapok — Nagy 
választék jelzokrétál.bán és szabókrétákban 
Papíráru és Írószerek — Póata cikkek, 

okmánybélyeg, váltók és fuvarlevelek. 
Cigaretta és szivar külföldi különlegességek

Igazolványok prágai mintavásárokra 
Gyutakülönlegességek : .Olasz", .Solo*, 

,Jupiter* stb — öngyújtók.

Elsőrendű LÓPOKRÓCZ.
Felhívom a n é. gazdaközönséget, hogy raktáron tartok 

teljesen ,,Gácsi“ minőségű I. OPOKHOOOT, 
melyet a legolcsóbb napi áron bocsájtok a n. é közönség 
rendelkezésére — Gácsl és Sport pokróczok, úgyszintén chiffon, vászon, 

flanelt nagy választékban
HOCHBERGER JÖZSEF Levice, Szepesi utca 25.

FIGYELEM!
SZEMÜVEGEK

minden formában, osak legmegbízhatóbb németországi gyárt
mányok, lelkiismeretesen a eaükség szerint kaphatók éa 
orvosi előírásnál szigorúan, pontosan az utasításból híven 
— — — — — — kiszolgáltatnak. — — — — — — 

NT* Javítások és pótlások a legmérsékeltebb árakon. 

KNAPP IGNACZ = Drogéria, Levice,

Legjobb bevásárlási forrás!!!

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- éa vasnagykereskedése 

A'aplttatott 1881. LEVICE LÉVA. Telefon az. 14.

Legjobb FŰSZER ég CSEMEGEÁRUX 111
Niponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrerdü uradalmi és garamvölgyi 
teavaj. állandóan friss uradalmi ciemege liptói túró, székely túró, oa.yepka 
és egyéb csemegesajtok — L“gjobb minőségű rizsek és kávék. — 
„Glória" pörköltkávé különlegesség — Sajat töltésű kiváló asztali borok. 
— — Csemege- és gyógyborok, likőrök, cognac és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedök és tisztitók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk. Pouding, parféit, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

Összes gazdasági cikkek, gazdasági kézi eszközök:
Ásó. kapa, lapát, kaszi, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varrószij, gyanta, szíjviaaz, motorbenzin, gép
olaj, hengerolaj, tovotte gépzsir, tőmitö anyagok, rétegfémek, olajozók, benzin 
szivattyúk és kanntk, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

Építést anyagot: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, kátrányfedél- 
lemez, kátrány, karbolineum. Mindennemű szerszámok, épület és bútorvasalások. 

---------- Vízvezetéki és villamossági szerelési anyagok.  
Modern fürdőszoba berendezések: Zománcozott öntöttvas fürdőkádak vörös

réz fürdőkályhák, fayence mosdóasztalok és egyéb toilette berendezések gyárt 
árban ’

Fényképészeti cikkek, footballok, kerékpár alkatrészek és gummik — Tűzijátékok 
lampiónok. J ’

k Nyitrai és Tán* könyvnyomdája Levioe—Léva


