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A forgalmi és a luxus adók 
élénken foglalkoztatják egész Szlo- 
venszkó politikai és ipari szövetsé
geit. Most, hogy a kormány ígérete 
ellenére a legrövidebb idő alatt le 
fogja tárgyalni a forgalmi adó tör
vény hatályának meghosszabbítá
sáról és megszigorításáról szóló 
törvényjavaslatot, naponta kapjuk a 
híreket az egész Szlovenszkó terü
letéről, hogy majdnem az összes 
politikai és gazdasági köreink és 
egyesületeink állást foglalnak e le
hetetlen adónemek fentartása ellen. 
A napokban Léván a vendéglősök 
szövetsége emelte fel szavát ezen 
adók ellen és kimondotta, hogy az 
általános drágaság csökkentése és 
megélhetés biztosítása érdekében 
szükséges azok megszüntetése.

Amikor 1919 december 11-iki 
658. sz. törvénnyel a forgalmi adó 
életbe lépett, a törvény értelmi 
szerzői szükségét érezték, hogy a 
törvény indokolásában rámutassa
nak arra, hogy csak a súlyos pénz
ügyi helyzet hatása alatt hozzák be 
a forgalmiadók intézményét és ki
emelték, hogy legkésőbb 1923. év 
végével hatályát fogja veszteni ez 
a törvény. Ennek ellenére most 
mégis egy újabb és még szigorúbb 
tervezetet nyújtottak a parlament elé

Az államháztartás pénzügyeinek 
vezetői nem egy könnyen monda
nak le ezekről a biztos adóforrá
sokról, el lehetünk készülve, hogy 
az adózókra kívánt kedvezőbb mó
dosítás nem minden nehézség nél
kül fog lezajlani. Pedig szükséges 
a módosítás Az uj tervezet telje
sen helytelen alapokra van fektetve, 
nélkülözi az arányos elosztást, ho
lott éppen praktikus lehetőségek 
keretei között kellenne mozognia. 
Általános vezérfonala a kérdések 
és tájékozatlanságok egész özönét 
hagyja megoldatlanul és ezáltal 
tömeges tápot tog nyújtani ügyvédi 
és peres eljárásokra.

Nemzeti és osztálykülönbség nél
kül egyaránt érinti, egyformán 
sújtja ez a törvényjavaslat a köz 
társaság minden polgárát, szegényt, 
épen úgy, mint a gazdagot. Ez az 
egyik legnagyobb igazságtalansága 
a törvénytervezetnek. Még a de
mokratikusnak nem mondható ál
lamokban is van egy létminimum, 
amelyet megadózatlanul hagynak. 
Ott is progressziven emelkedő adó
kulcsok szerint adóztatják meg az 
adóalanyokat, ott setn tűrik, hogy 
a gazdag semmivel sem adózzék 

többet, mint a szegény, koldus 
nincstelen. Égbekiáltó hibája ez, a 
törvénytervezetnek, hogy nem álla
pit meg létminimumot. Forgalmi
adót épen úgy fizet a milliomos 
bankár, mint a szegény napszámos. 
És csak annyi adót fizet a bankár, 
mint a két keze munkájából élő 
munkás. A kereskedő és iparos az 
árakban kénytelen belekalkulálni a 
forgalmi adót és igy történik meg 
az, hogy a szegény napszámos be
tevő falatja azért drágább 10 — 15 
százalékkal, mert a 10—15 száza
lékos többlet forgalmiadó formájá
ban vándorol az adóhivatalba.

10 - 15 százalékot tesz ki a for
galmiadó a legszükségesebb köz
szükségleti cikkeknél is. A földmives 
gabonájáért fizet forgalmit, a ga
bonakereskedő, az ügynök, a pék, 
mind forgalmúidét fizetnek, de nem 
fizet forgalmi adót az a tőzsde
spekuláns, aki milliókra menő ér
tékpapír transakciókat bonyolít le

A luxus adóról szóló törvény
tervezet kivetése nem felel meg és 
igazságtalan, mert a luxus adó defi
níciója szerint fényűzés számba megy, 
ha egy X. rangosztályu hivatalnok 
egy operaelőadást néz végig. Vagy 
ha némely háziasszony egy három
részes konyhakredenccel egészíti ki 
berendezését, avagy egy mosdót 
állít be konyhájába. Ugyancsak luxus 
számba megy, ha a házaséletben 
nélkülözhetetlen ebédlökredenc dió
fából van előállítva, sőt az is, ha 
egy újszülött honpolgár részére a 
szülők oly gyermek kocsiról gondos
kodnak, melynek alkatrészei a rozs- 
dásodás ellen be vannak nikkelezve, 
mi az állam részéről nem maradhat 
megtorolatlanul Ugyanezt a bűnt 
követik el azok is, akik mosdószi
vacsot merészelnek használni, vágj' 
pedig lerongyolt deszkapadlójukat a 
sokkal tartósabb parkettel pótolják. 
Természetes, hogj' az ezekben elté- 
velyedettek súlyos adóbüntetést pro
vokálnak, nehogy a jövőben vissza
esést tanúsítsanak. Soha szatitiku- 
sabb olvasmányhoz senki sem jut
hatott, mint az, ki az uj adóreform 
szerint a luxusnak deklaráltakat 
végig olvasta, melyek között a napi
élethez szükséges cikkek egész raja 
van besorolva

A parlament elé kerül nemso
kára a forgalmi- és íényüzési adók
ról szóló tervezet A törvényhozás
nak kell gondoskodni, hogy ezen 
adónemek, ha nem is egészen, de 
könnyítve és az igazságnak megfe
lelőbben emelkedjenek törvénnyé.

A világ-aseményekböt.
Románia és Jugoszlávia kijelentették 

Benesnek, hogy az angol és olasz közbelé
pés után elhatározták, hogy Franciaország
gal további megegyezéseket nem létesítenek.

Románia és Jugoszlávia a belgrádi kon
ferencián értésére adták a cseh szlovák köz
társaságnak, hogy Szovjetoroszország elis
merése nekik nem olyan sürgős, mint a 
pragai kormánynak. Ezért mindegyik kormány
nak teljes cselekvési szabadságot biztositottak 
Szovjetoroszországgal szemben.

Az indiai mohammedánok elhatározták, 
hogy küldöttséget mmeszteuek Angorába, 
hogy a török köztársaság elnökének kifejez
zék hódolatukat és rokonszenvüket.

Olaszországnak már nem kel! aggódnia 
A kis entente között ugyan fennáll a szövetségi 
rendszer, az öt alkotó államoknak azonban 
túlsók az ellentétes érdekük, ezért csopor 
tosulások nem válhatik Olaszországra nézve 
fenyegetővé.

A világpolitika fordulat elölt áll, különö
sen amióta a német és orosz kérdés megérett 
a megoldásra, Angliában uj rendszer kezdődik 
és Amerika is bele akar szólni az európai 
ügyekbe.

A szovjetkormány római képviselője 
kijelentette, hogy a Moszkva és Róma között 
folyó tárgyalások a kereskedelmi szerződések
ről. A szovjet képviselőjének az a véleménye, 
hogy Mussolini pár napon beiül proklamálni 
fogja a szovjet de jure elismertetését.

Az olasz jugoszláv szerződés a kisán 
tánt bomlását idézi elő.

Az egyptomi választások Angliára igen 
kedvezőtlenek, 28 kormány mandátummal 
szemben az cgyptomiak (a nemzetiek) 150 
mandátumot kaptak.

A belgrádi konferencia más eredményt 
hozott, mint amit Benes francia-csehszlovák 
szerződése után várni lehetett. A középeu
rópai francia hegemónia át van törve. A 
jugoszláv lapok nyíltan Írják, hogy Olaszor
szággal katonai egyezmény is jött létre.

Tokió és Ozaka között földrengés követ
keztében megszakadt a távbeszélő és távirati 
összeköttetés. Yokohamában hatszáz ház 
beomlott.

A franc Zürichben mélyebbre sülyedt 
az olasz líránál. Ez az esemény kétségtele
nül óriási benyomást van hivatva gyakorolni 
és politikai tekintetben sem maradhat visz- 
szabatás nélkül.

Az angolokon kivül amerikai bankárok 
is erősen érdeklődnek a magyar kölcsön 
iránt. Ké’ségtolen, hogy az amerika pénzpiac 
is hozzájárul a kötvények jegyzéséhez.

A felsöház felirati vitája során Grey 
lord hangsúlyozta, hogy az európai helyzet 
kilátásai rendkívül komorak. Németország 
összeomló léiben van, Oroszország pária a 
népek között, a kis entente pedig Francia
országgal együtt szövetséges fegyveres blok
kot alkot Középeurópában. A kontinens azon
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az ulon halad, amely 1914-ben a világka 
tasztrófához vezetett. Grey kifejtette azt a 
véleményét, hogy nem aggódik, ha munkás
párti kabinet kerül kormányra. Uj emberek 
uj módszerekkel tálán abban a helyzetben 
lesznek, hogy nagyobb külpolitikai sikereket 
érnek el, mint a régi hivatásos diplomaták.

„Rude Pravo' a kis entente konferen 
ciájának balsikeréről a következőket írja : A 
francia — csehszlovák szerződés a kis 
éntente egyik koporsószöge volt. A belgrádi 
konferencia uj ut kezdetét jelenti, amelyre 
nemcsak a középeurópai, hanem az összes 
többi államok is reátérnek ezzel a jelszóval : 
„El az imperialista Paristól 1“

A párisi diplomaták számára a belg
rádi konferencia egy intés lehet arra nézve, 
hogy vannak Franciaországon kivül más 
hatalmak is és hogy ezek nem fognak min
dig negativ politikát folytatni.

A frank esése kétségtelenül az olasz— 
jugoszláv megegyezésre vezethető vissza, 
amely teljesen fölborította azokat a francia 
terveket, amelyek a kisantanthoz fűződtek.

Tokiói iapjelentések szerint a földrengés 
elpusztította az az egész kerületet, amely
nek középpontjában Tokói fekszik. A szep
temberi katasztrófa óta nem észleltek ha
sonló erősségű földlökést

Bethlen István gróf miniszterelnök ki
fejtette abbeli agodalomát, hogy abban az 
esetben, ha a bizottság ragaszkodnék a sú
lyos feltételekhez, a magyar kormány részé
ről igen megfontolandó, hogy vájjon egyál
talában igénybe vegye a népszövetség segít
ségét, mert a mostani föltételek mellett az 
újjáépítési munka lehetetlenné válik. A mi
niszterelnök hangoztatta, hogy még olyan 
óvatos es jóakaratu politikusok, mint Appo- 
nyi Albert gróf is a legnagyobb mértékben 
állást foglaltak a kö'csön ellen.
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A lévai nőegylet bálja.
A Stefánia árvaházat fenntartó lévai 

nőegylet e hó 12-én tartotta meg szokásos 
farsangi bálját. Hajdan, a háború előtti bol
dogkorban három vármegyére szállt a híre a 
nöegyleti bálnak és a szomszéd megyékből 
számosán találkoztak s mulattak a barsiak 
kai. Ma, persze, másként van. Kiterjesztették 
a megyék határait, tehát nem három vármegye, 
hanem csupán Léva és környéke társadalma 
jelent meg a lévai Vigadóban A nőegylet 
irgalmas jelszava: „Könyörüljünk az árvá
kon" nagy és díszes közönséget hozott össze 
ez alkalommal is. Eleven, pezsgő élet töl
tötte be a Vigadót, de nem az a lármás, 
féktelen, határt nem ismerő, hanem az a 
disztingvált vidámság, melyre az Ízlés he
lyezi a szordinót. A táncmulatságot kiváló 
érzékkel megválasztott műsor előzte meg, 
melyben egy graciózus leánygárda hintette 
szét ajándékát, liatalságának üdeségét a szín
padról. Első számul a „Lázadó babák* ke
rültek szilire. Mellék cime : Csitri intim jele
nete, Ketsék Jánostól. Ebben a kis egyfel- 
vonásosban tavaszi napsugár ficánkol, mely 
a hallgató szivébe is melegséget lop, mikor 
hallja a „hősnő* bájos monologizálását az 
első báljából haza kerülő kisleánynak, kinek 
szivecskéje tűzet fogott a táncforgatagos éj
szakában.

De nem marad büntetlen, mert a ska
tulyákból előlépnek a kislány bábui és szem
rehányást tesznek neki az elhanyagolásért, 
melyben őket részesítette. S milyen kedves 
mindez I A hallgató, aki személyesen ismeri 
a szerzőt, csodálkozik. Ez a mogorva kül
sejű, kevés szavú ember honnan meriti, 
honnan szedi azt a meleg poézist, mellyel 
az meg van Írva ? A főszerep a Csitrié, ezt 
Kaldrovits Baba játszotta bájos fiatalságának 
minden kedvességével Az ellene lázadó ba
bák meglepő bátor és nem kevésbé kedves 
megszemélyesítői vo'tak : Klaiu Mrnya, Reindl 
Mimi, Dávid Mici és Schlesinger Kató. Meg 
kell jegyeznem, hogy a csöpp Klain Munya 
nem volt megelégedve a szerepével, mert 
arra kérte a szerzőt, hogy olyan darabot 
Írjon, melyben ő lesz a főszereplő és a töb
biek fognak neki segíteni. A szerző a kedves 
csöppség kívánságának teljesítését megigérte.

Tehát kíváncsian várjuk az uj darabot. Az 
első szám után a szerzőt a közönség élénk 
ovációban részesítette.

Ezután egy francia bohózat következett, 
mely alkalmat nyújtott Adler László komi
kus vénájának csillogtatására a címszerep 
ben, játéka csupa humor és ötlet. Hetzer 
Márta biztos fellépésű báróné volt. Jól illesz
kedett az együttesbe Kuruc László és ifjú 
Frasch József, aki úgy ugrott be szerepébe 
más helyett. A nagy vidámságot árasztó bo
hózat után Várady Antal — Poldini Ede : 
„Hamupipőke" cimü, 3 szakaszos énekes 
tündérjátéka következett. A darabot egy 
egész sereg bájos leáuy énekelte és játszotta. 
Az egész darab a maga pompás kiállitásá- 
va), színes kosztümjeivel mintha csak gyer
mekkorunk illusztrált meséskönyvéböl lépett 
volna most elénk, mintha még egy csöppnyi 
meghatottság is ott vibrált volna a szivünk 
tájékán a jónak győzelme láttára, mint gyer
mekkorunkban, mikor a meséskönyv lapjait 
forgattuk. Ennek a darabnak a címszerepét 
Klain Kató vitte, a szerep természetéhez 
képest tartózkodón, egyszerűen, de közvet
lenül A mostohát Feledi 0 ga játszotta szé
pen. Játékának némely része felülemelkedik 
a műkedvelő készségén. Kmosko Irén her 
cege igen stilusos volt. Ha azt mondom, 
hogy Hamupipőkének igen ellenszenves test
vérei voltak Guba Lenke és Konecsny 
Mici, ezzel fejezem ki elismerésemet részükre. 
Meglepetés volt Adám Bébinek öreg koldus
asszonyból tündérré változása. Az apródok 
szerepében jánoss Klári és Singet Gidó szé
pen illeszkedtek a darabba Kellemes látvány 
volt a galambok és a táncosok csoportja : 
Bartos Mária, Csernák Juliska, Essősy Babi, 
Grapka 0 ga, Holovitz Kató, Hradecsnyi 
Manci Kacser Manci, Koncz Irén, Szenessy 
Mariska, Túri Nagy Irén A herceg bálján 
szép táncokat láttunk. Kmoskó Erzsébet 
tüzes magyar tánca frenetikus tapsot ka
pott. Szilassy Iocsi keleties motivumú, pár- 
ducos hajiékonyságu tánca szintén nagy 
tetszést keltett. A női kar éneke nagyban 
emelte az előadás szépséges hatását. Ez 
Cziczka Angéla zongoraművésznő érdeme, 
aki az énekeket betanította és a kisérő zenét 
szolgáltatta. A darabokat nagy készséggel

Egy kis igazság.
Irta: LÁSZLÓ MIHÁLY.

(Folytatás)

FÉRJ. A hűségedet jutalmazom, tehát 
nem tégedet, csak a puszta tényt s nem a 
lelkedet. Mert a lelked sohasem volt az 
enyém, az másé volt.

FELESÉG. Volt.
FÉRJ. Nem. Még most is sz övé, ne 

tagadd Nincsen azon semmi Hiszen ti 
ketten alkotjátok tulajdonképen az igazi 
szerelmet. Én csak amolyan közétek tolako
dott élösdi vagyok. Ne tiltakozz Gondodat 
kellett volna viselnem, mint apádnak. Nem 
pedig férjednek. Akkor nemes lettem volna. 
De megpróbálom jóvátenni, amennyire még 
lehet. A jótétemény az én halá'om, neked 
szabadság, élet.

FELESÉG. Ne beszélj a halálról.
FÉRJ. De igen, beszélek. Mert végem 

lesz, te nem hiszed I De én akarom. És az 
akaratomat rá tudom kényszeríteni öreg 
szivemre. Akkor fog megállni ez az öreg 
vekker, mikor akarom. Hiszen te is akarod, 
csak nem mered bevallani . . . Hétkor na
gyon csendes leszek. Hátkor fogok meghalni, 
máskor akkor vacsoráztam, már nem vacso 
rázom többet hétkor. Ha tudtam volna, 
hogy ez mindig fájni fog neked és nekem 
is fog fájni, akkor másként cselekedtem 
volna.

FELESÉG. (A beteg homlokát simogatja.) 
Nyugodj meg. Én melletted maradok, mindig 
a nem hagylak el soha.

FÉRJ. (Riadozván.) De én, én hagylak 

el. Örülj. Magammal viszem, ami teher, az 
életemet.

FELESÉG. Nekem semmisem teher, 
csak te légy egészséges. Igen, igen, egész
séges.

FÉRJ. Igen, igen egészséges. Milyen 
lágyak a szavaid Mégis milyen kemények. 
Neked nem teher semmi, ha én egészséges 
vagyok. Látod ez az. Csakhogy én nem le
szek soha már egészséges. Akkor pedig 
minek éljek, tehernek ? I Ezt nagyon jól 
montad. Mindenképen teher vagyok.

FELESÉG. Istenem ne érts félre. Te 
kiforgatod minden szavamat.

FÉRJ Nem forgatom ki. Tudom mit 
érzel, ne tagadd. Magad se tudod, mit ér
zel, mert nem akarod tudni. Ez nem baj. 
Sőt. Azután meglásd milyen jó lesz, ha már 
nem leszek. Rátok hagytam mindent. Ebbe 
van az akaratom. Mondd szereted még öt ? 
Nekem elárulhatod, mert már nem vagyok 
más, mint szegény halálos beteg apád. Nem 
lenne nyugtom, ha nem tudnám kire hagy
lak. Tudni akarom. Szereted?

FELESÉG. ? ?
FÉRJ. Felelj. Siess. Mert lejár az idő. 

Még 15 perc az életem. Azután süket leszek 
nagyon Azután minden késő.

FELESÉG (Magával küzdve.) Igen sze
retem. De nem csaltalak meg soha.

FÉRJ. Tudom te szent, te tiszta vagy. 
(W Á/s szünet) De megcsókoltad.

FELESÉG Igen Akkor még nem vol
tál a férjem, de azóta soha többet.

FÉRJ. Engem soha sem csókoltál Pedig, 
hogy vágyódtam Az életemet adtam volna 

egy csókodért. Jól tetted, hogy a tükröt 
elém tartottad Épen ideje félre állni

FELESÉG. Nincs igazad Nincs igazad 
Nagyon fiatal voltam, nem értettelek. Féltem.

FÉRJ De igazam van, érzem. Utálom 
magamat, téged nem. Te nem tehetsz róla. 
A szerelemhez mindenkinek joga van és 
azt nem szabad senkinek elrabolni. A sze
relem azé, akinek kihajt. A szerelmed neki 
hajtott ki. De én megraboltalak benneteket. 
Ezért kell bűnhődnöm.

FELESÉG. Te nem tehetsz semmiről, 
te szerettél.

FÉRJ. Igen szerettelek. De nem lett 
volna szabad téged magamnak követelni, 
mert én voltam a víz, te a tűz. Nagy hiba 
volt, ezt nem bocsájthatod meg nekem

FELESÉG. Én már megbocsátottam. 
Hiszen jó voltál hozám, ki tudja nem ért e 
volna csalódás, ha máshoz megyek férjhez ?

FÉRJ. Milyen nagy lelkűén tudsz te 
bánni. Simogatsz, mikor bosszút kellene 
állnod. Csupa nemes gesztus vagy, mikor 
én gyötörlek. Mindig hófehér maradsz, még
is ez a hófehér tisztaságod fáj, mert érez
teti hitványságomat, én nem tudnék ilyen 
nagylelkű lenni.

FELESÉG. Te nemes vagy.
FÉRJ. Ne kínozz, inkább sújts, verj 

végig, csak azt ne mond. Vagy ha megbo- 
csájtasz tényleg, akkor . . . akkor . . . egy 
csókot. Talán akkor elhinném. Valamikor 
úgy undorodtál tőlem. Gyűlöltél ... És ha 
most is, csak szánalomból, akkor hagyd.

Felyt. köv.
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Adler László tanította be, a táncokat Kósa 
József. A színpadi rendezést Schulcz Gyula 
kiváló ízléssel és sok ötlettel intézte. A fé
nyes siker érdeme Árvay Józsefné elnök és 
a kiváló rendező bizottságé, melynek élén 
dr. Kersék János nöegyleti titkár buzgólko- 
dott, az árvaházban levő mintegy hatvan 
árva érdekében. Az előadást 14 én, a nagy 
érdeklődés miatt megismételték, teljesen zsú
folt ház előtt. Kopa.

Virágot szedtem — csokorba fűztem ... '
1924 január 12

— Csendes morajlással zug a Ferlikó 
Azt mondják, hogy mánia korán jönni jó. 
A program pontosan kezdődik, — Ígérik, 
S azért van pont Léva 8 óra előtt itt. 
Na ma jó napotok lesz lévai lányok I 
A teremben sok-sok ifjú urat láttok. 
Frakkjukban fehér gomb 8 mosollyal az ajkán, 
Finom bókkal vezet helyemre egy arszlán. I
Örömmel üdvözlöm a piros szőnyeget, 
Öh I A rendezőség ma mindent elkövet, í
Hogy művészet, Ízlés, szépség, báj és kellem 
Diadalt arasson ma itt e teremben I

De lebben a függöny Most már meditálni, 
Se időm se kedvem De meg is kell állni,
Mert eleven mese, varázsos káprázat »
Vakítja meg szemem, némitja el számat. 
És nézem csak, nézem, — óh én Istenem ! 
Ni! Köny'ől harmatos lett a két szemem. 
Hisz a Mindenható legszebb csodija azt 
Kemény fagyos télben ha zsendül a tavasz 
Igézet a négy csöpp, bájos leány-bimbó, 
Fekete az egyik, karcsú nádszál ringó, 
Fehér parókában, bájos pikáns arcczal, 
A párisi baba valóságos angyal.
Helyre m igyar ruhás a legkisebb baba, 
Na és a negyedik pergő hunezut hangja I
Mindenki szivébe lágyan belesuhan. 
De édes is ám a nagy piros mázlival. 
És közöttük Csitri olyan, mint agy á'om, 
Üde szép és kedves, 8 csak szívből s tjnálom, ( 
Ki a mai estén nem tudott részt venni I 
Az ily nagy mulasztást nem pótolja semmi.
__  i

Csitri aludni tért. — A függöny leomlik 
Tapsolunk is szívből s nemcsak mert úgy illik, 
Elmondjuk, hogy szép< k, hogy kedvesek voltak. 
... Az alatt odafenni kuliszákat toltak, 
8 rövid percek alatt elegáns kis szalont 
Varázsoltak elő; ugye milyen szép vöt? — 
S szép volt a bárónő, biztos a játéka, 
ügy mozgott ott mintha a kenyere tolna! 
őszintén bevallom, csodálom a bárót 
Hogy amint megtudtuk, nejéhez hűtlen volt. 
— Na de megbocsátjuk ! Hisz tudjuk Cseritől 
„Kinek ninzs babája f!“ S ő sem tért el ettől 
Hanem fess báró ur, mégis csak jól esett, 
Látni, hogy megijedt s drukkol egy keveset, 
Nem tudta leplezni főúri modora, 
Azt, hogy féltékeny lett csupán Izidorra 
óh félszeg Izidor I Derék jő Camouflet! 
Kinek derült fel rózsásan a kedve, 
Mikor őshumorral, tudatlan naivan 
Nézi a konfliktust és nem tudja mi van ! 
Szökne, fél a kardtól, reszket is ijedten, 
Amíg végre megnyugszik, hisz rendbe jő minden. 
— És újra tapsolunk, erősen, melegen, 
Hogy szinte visszhangzik belé a nagy terem

De criftl I JJí látok-e? Avagy csodás álom 
Szállott szemeimre? I De nem, tényleg látom 
A gonosz mostohát, fényes báli dreszben 
Még mesekönyvben se láthatod szebben 
Két gyönyörű lánya, mint két színes virág, 
Leszállt közibink egy egész tündér világ. 
Gőgösen, kevélyen elmentek a bálba, 
(De előbb a hamut beszórták a mákba j 
Szegény kicsi árva, oly szomorú, oly bús I 
— Kocognak az ajtón - kiás? szegény koldus, 
Bejön, vacsorát kap — és a rongyok alatt 
Egyszerre felragyog egy szép tündér alak. 
Pirosarczű, fényes, édese zavú tündér, 
8 Ígéri megteszi az árva bármit kér 
És tényleg úgy is lett Mert hisz ni I mit látok I 
Nyolc kis fehér galamb szemezi a mákot! 
Ejnye be kedvesek t 8 pont mint a mesében, 
Kis Hamupipőkét fölöltözik szépen 
Felöltözik fényes, csillogó ruhába, 
És mind utrukelnek az udvari bálba. 
Ragyog a bálterem, csillogó a pompa, 
Érti jól • dolgát, aki kigondolta. 

Nem tudom kit nézzek, hisz mind olyan szép volt, 
A mesék hercege, a két formás apród, 
Én Hamupipőke, amint félénk bájjal 
Megjelent a 8 kis hófehér madárral 
Szép volt mint a mesék tündérkirálynője 
Bókolt is a herceg hódolva előtte 
S táncrakeltek ; kedves, régi, finom zene 
Gracziöz ritmusú Gavotte hangzott szerte. 
Tánc uián hirtelen his Hamupipőke 
Eltűnt 1 De ott maradt a báli cipője 
Majd mélabus Chopin halk forró drámája 
Búj fel fájdalmasan, s im lássuk csak, rája 
Vonagló karokkal, kígyózó derekú 
Szép görög táncosnő táncol fojtott vadul . . . 
Utána menetbe, nyolez szép lányka járja, 
Finomak, kedvesek, s a princs meg se látja 
Hogy néki táncolnak, észre dehogy veszi, 
Szőke feje csüggedt, — merengt e néz messzi. 
A tüzes magyar tánc, az se kelti kedvre, 
Pedig aki járja, a táncnak mestere. 
Peng a sarkantyúja, leng a keszkenője 
Táncolni az agg is kedvet kaphat tőle. 
Közban vidám humor, hangos .vig kacagás 
Fut végig a termen, s vájjon mi lenne más ? 
Mert mint a mostoha, olyan jó színésznő, 
Nem állíthatom, hogy minden bokorban nő.

A szép mesejáték sajnos végét járja.
Bús a szép princz, mert nincs, sehol sincs a párja, 
Kételkednek érte a bájos nővérek, 
(Az anyjuknak mindegy, melyiket kéri meg !) 
Csak Hamupipőke, az áll elhagyottan 
A kuczkóban, — senki meg.se látja ottan 
Míg mint a mesében, szól a herceg: „ez Ő 1* 
Mert mint a mesében, ráillett a cipői

Készen van a csokrom. Szeretettel fontam, 
Tüske nincs közte, mert az nem nyílt ottan. 
Legyen osztályrésze hála és köszönet — 
Mindenkinek aki bármikép segített 
Hogy a fényes estély ily szépen sikerült. 
(Hisz dolog vesződség bizony elég került.)

Hanem leteszi most tollát a krónikás,
S ami még megmaradt, azt már Írja meg más !

KRÓNIKÁS.

Különfélék.
— A barsi ref. egyhálmegye nagy 

hangversenye. Mint lapunkban közzétett 
felhívásból olvashattuk, a barsi ref. egyház
megye az általa megpendített magyar tanító 
képző felállitási költségeire nagyszabású 
hangverseny rendezését vette tervbe és 
felhívta az egyházak énekkarait, hogy a rész
vételre jelentkezzenek. Az első felhívásra 
nyolc dalárda jelentette ki szereplési kész
ségét a hangversenyre. A rendező bizottság 
most foglalkozik a műsor egybeállításával s 
a hangverseny napját május 6 ában állapí
totta meg s úgy szeretné, ha őt az egész 
környék magyarsága támogatná, hogy a hang
verseny sikere minél teljesebb legyen, most 
hiszen minden szlovenszkói magyar érdeke 
felekezeti különbség nélkül, hogy itt magyar 
nyelvű tanitókat nevelő intézete legyen. A 
részletes programúéról annak idején tájékoz
tatni fogjuk olvasóinkat.

— Vendéglősök és szállodások 
gyűlése. Az országos vendéglős és kávés 
iparszövetség lévai körzete e hó 14 én tar
totta évi rendes közgyűlését a lévai vámosi 
Vigadóban Sztrdnsky Barnát lévai szálloda
tulajdonos elnöklete alatt, a melyen a lévai 
tagokon kívül megjelentek Kern Endre, a 
szövetség ügyv. elnöke, Fábián Walter központi 
titkár Pozsonyból, Lengyel Divid, az ipoly- 
sági körzet elnöke, Porjesz Sándor és dr. 
Weisz Imre Érsekújvárról, kiket a vasútállo 
mason Sztránszky elnök üdvözölt. A köz 
gyűlést társas ebéd előzte meg a Vigadó étter
mében. melyen mintegy 40 en vettek részt. 
A szövetség fentemlitett tagjain kívül ott 
láttuk a járási hatóság képviseletében dr.

; Baska L’jos szo'gabirót, Kötlek Ferenc ipar
ügyi referenst, Stern Sándor a városi java- 
dalmi hivatal vezetőjét, dr. Tóth Sándor 

' városbirót, dr. Vlcsek Ferenc szövetségi 
ügyészt, Koralevszky Rudolf állami főjegyzőt, 

' dr. Kersék Jánost, a Bars szerkesztőjét stb. 
' A harmadik fogásnál Sztránszky Bénát el

nök emelkedett szólásra s először német 
nyelven köszöntötte a központi vezetőség

képviselőit, majd magyarul folytatva üdvö
zölte a hatóság nevében megjelent urakat. 
Utána dr. Weisz Imre érsekujvári kávéház
tulajdonos köszönte meg a vidékiek nevében 
a szives fogadtatást s maga részéről is me
legen üdvözölte sok jóizü humorral fűsze
rezve a kávés vezetőséget, hatóságok és 
sajtó képviselőit, amit dr. Kersék János kö
szönt meg. Délután 2 órakor a színház te
remben vette kezdetét az évi rendes közgyű
lés, melyen Sztránszky Bernát elnökölt s 
megnyitójában a vendégek s a hatóságok 
után a központi vezetőségnek mondott szives 
szavakkal köszönetét megjelenésükért, amely- 
lyel a gyűlés tekintélyét s szavának súlyát 
emelték. Kiemelte a szlovenszkói vendéglős 

' és kávésipar szövetség fontosságát, mivel az 
. egyesülésben rejlő nagy erőtől várható csak 

ezen ipartéren is a javulás. Programpontul 
; állította fel az ipartörvény reviziójának ké

rését. Majd Adler László lévai körzeti titkár 
terjesztette elő a múlt évről szóló jelentését. 
Ezután Fábián Walter központi titkár a szö- 

‘ vétség jövendő törekvéseiről tartott kimerítő 
( előadást; hirdette a testület tagjainak össze

tartását s ennek révén a szövetség céljának 
j mondotta ki azt, hogy jövőben csak a szö- 
i vétség tagjai kapjanak ipar- és italmérési 

engedélyt és ezek közül is csak az, aki kellő 
szakképzettséggel bir s minden egyes eset
ben a szövetség véleménye meghallgattassék. 
Zajos éljenzéssel kisért szavai után Porjesz 
Sándor ipolysági kávés köszönte meg a köz
ponti elnökségnek, hogy a nagy fáradtságot 
igénylő propaganda körutat oly szives kész 
séggel végezi, mert erre már azért is szük
ség van, mivel a szövetség mintegy 3000 
italmérő érdekeit képviseli. Sztránszky elnök 
magyarul ismételte Porjesz beszédét és az 
általa javasoltat határozatként mondotta ki. 
Végül megköszönve a nagy érdeklődést a 
gyűlést berekesztette.

— A lóval ref. lelkéss ügye a 
konventen. A barsi ref. egyházmegye fe
gyelmi bírósága a múlt nyáron tartott ülé 
sében hivatalvesztésre Ítélte Birtha József 
volt lévai lelkészt, mert 1919. év június ha
vában gyülekezetét elhagyta, azóta gyüleke
zete körében lelkész i funkciót nem teljesített, 
dacára annak, hogy úgy az eklézsia mint az 
egyházmegye öt felhivta a visszatérésre s 
állásának újból való elfoglalására. Miután a 
felhívásnak sem tett eleget, az egyházmegye 
meghozta Ítéletét s állását megüresedettnek 
mondotta ki. A kerületi fegyelmi biróság ezt az 
Ítéletet ősszel tartott ülésében helyben hagyta. 
Az egyetemes konveutbiróság Kassán január 
8-án tartott ülésében foglalkozott az üggyel 
s hosszas tanácskozás után Ítéletében minda- 
két alsófokú Ítéletet megsemmisítette, mert 
az egyházi alaptörvényekben nem talált oly 
okot, mely a hivatalvesztést indokolttá te
hetné, elrendelte azonban, hogy ellene a 
nyugdíjazási eljárás tétessék folyamatba, mint 
oiyon lelkész ellen, ki a tőle nem függő 
okok miatt nem teljesithetett funkciót gyü
lekezete körében.

— A lévai Kath. Kör és az Ipa
ros Olvasó Kör elhatározták, hogy szo
kásos mulatságaikat az idei farsangban 
együttesen rendezik meg. Léva város eme 
két tekintélyes testvéregyesületének ilyetén 
kézfogása bizonyára minden körben a leg
nagyobb szimpátiát fogja kelteni és csak a 
legfényesebb sikert vonhatja maga után. A 
közönség számára is csak előnyös lesz az 
estélyek együttes rendezése, mert a közös 
rendezőség válvetett igyekezete, mindkét es
télyt kiválóan élvezetessé fogja tenni. Ez 
megállapítható már előre is a folyamatban 
levő készülődésekből. Ugyanis fehruár 2 án 
a Vigadóban megtartandó estély műsorán 
egy minden izében pompás bohózat kerül 
előadásra. Cime: Urasági inas kerestetik. 
Kitűnő humor, pompásabbnál pompásabb 
ötletek kergetik egymást ebben a darabban, 
melyet Kessik Herold ültetett át magyarba. 
Ugyancsak ö fogja játszani benne a fősze
repet is. Kessik Heroldot ez alkalomból nem 
keli nekünk bemutatni a lévai közönségnek, 
hiszen a lévai Bzinpad sok lúgó tapsos es
téje füzüdik az ő nevéhez. Sikerült őt erre 
a szerepre megnyerni, ami bizonyára nagyon 
előnyösen befolyásolja majd a sikert. A női 
főszerepet Klain Kató volt szives vállalni,
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akinek csak a minap volt fényes sikere a 
Hamupipőke cimü kis opera címszerepében 
A részletes szereposztást később közöljük. 
De ez még nem minden. Ezenkívül még 
tervbe van véve egy kedves, bájos vidám 
operett is, az egytelvonásos Kis kadét, mely 
Bzintén megfogja hódítani a közönséget. 
Még csak annyit tartunk szükségesnek beje
lenteni, hogy a két egyesület vigalmi bizott
ságának közösen megtartott ülésén az es
télyek tisztikarát a következőkből alakította 
meg, kiknek ismert agilitása szintén a siker 
egy részének biztositása. Diszelnök lett dr. 
Kersék János, alelnökök Heckmatin István 
és Éder Kálmán, pénztáros Frasch József, 
jegyző Kopernicky Kornél, ellenőrök Agardy 
Zs'gmond és Korpás István. Intéző bizott
ság : Adler László, Éder Kálmán, Guba Já
nos, Sümegh Lajos, Kónya László, Bartos 
Béla. Á színpadi rendezést Schulcz Gyula 
fogja intézni, a tőle megszokott szukavatott- 
sággal.

— Kef. lelkész kirendelés Lévára. 
Káinay Károly lévai ref. helyettes lelkészt 
tudvalevőleg a kismányai egyház választotta 
rendes lelkészévé Helyébe az egyházmegye 
esperese Antal Gyula felsőszecsei szárma
zású, volt füzesgyarmati segédlelkészt ren 
delte ki Antal Gyula jelenleg Hollandiában 
van tanulmányúton, ahová értesítést küldtek 
számára a kinevezéséről.

— Eljegyzés. Schultz Árpád Boriból 
eljegyezte Heimannn Olgát Léváról. Minden 
külön értesítés helyett

— A lévai reforiu. ifjúsági egye
sület f. évi január hó 20 án a reform, egy 
ház tanácstermében, este 7 órakor kezdődő 
előadásának műsora a következő: 1. Felöl 
vasás Irta és elmondja : Tóth István. 2 Az 
asszony verve jó Tréfás párbeszéd Irta Kér- 
sék János. Előadja az ifjúsági egyesület két 
tagja. 3 Divat. Migándal Szöveget és ze
néjét irta Tóth István. Énekli Vtda E'eika. 
4. Én vagyok az úr a háznál. Vígjáték egy 
felvonásban 5. Olyan ' nincs a sifonérban. 
Falusi tréfa 1 felvonásban. Mindkettőt Kersék 
János irta s a 4 számút 3, az 5. számút 
8 egyesületi tag adja elő. Belépődij 3 ko
rona. A tiszta jövedelem részint a reform, 
egyház, résziut az ifj. egyes, közművelődési 
céljaira fordittatik.

— A lévai protestáns otthon folyó 
hó 20 án vasárnap d. e. 11 órakor a ref. 
iskola tanácstermében közgyűlést tart, melyre 
az egyesület tagjait ez utón is meghívja az 
elnökség

— A Lévai Asztalos, Lakatos és 
Bádogos Ipartársulat január 24 én este 
6 órakor a Városi Szálloda éttermében vá- 
lasztmáuyi ülést tart és február 2 án dé'u 
tán 2 órakor ugyanott tartja a rendes évi 
közgyűlését, melyekre ezúton hivatnak meg az 
érdekelt tagok. Az Elnökség.

— Hóviharok vannak mindenfelé. 
Ilyen hó a mi környékünkön 1911. óta nem 
esett, de akkor is hamar elolvadt, az idén 
azonban erőseu tartja magát a tél. A múlt 
héten már jeleztük, hogy vasútvonalainkon 
mily zavart okozott a közlekedésben a hó
fúvás. Most újabban itmát nagyon megza
varta a vasúti menetrendit E hó 16 án a 
délutáni vonatok egyike sem futott be ren
des időben a lévai állomásra Az Érsekújvár
ból 4 óra 2 perckor induló vonat e hó 16 án 
szerdán Pózba közelében a völgyben össze
torlódott hótömeg között elakadt. A vonat 
húsz munkást is hozott magával, kik clla
pátolták a havat, de meg sem birt tovább 
menni, mert az óriási szél be'űjt minden 
kereket, minden sint s nagy tömegben szórta 
a havat a pályatestre. Több, mint egy óra 
múlva azután jött a Láváról induló vonat 
mozdonya, melynek Bsssén kellett volna ta
lálkozni ezzel, s azátán a két mozdony von 
tatta be a vonatot a bessei pályaudvarra 
Itt a mozdony vizet vett fel s elindult Fel- 
sőpél felé, azonban a meredekben emelkedő 
ponton megállt és se előre, se hátra nem 
tudott menni. Hiába lapátolták a havat, az 
öreg kávédaraló hiába szuszogott, nem bírta 
vontatni, itt vosztegelt a kivilágitott vonat a 
sötétben félhattól tizenegy óráig, mig végre 
Léváról jött egy mozdony Pázmány Vince 
főmozdonyvezető vezetése alatt két katonák

kal megrakott kocsival s azután a két gép 
éjjel 12 óra leié — 6 óra 14 perc helyett — 
bevontatta a megrekedt vonatot a lévai állo
másra, hol sötétség és csend fogadta az uta
sokat, kik podgyászaikkal együtt kénytelenek 
voltak begyalogolni az alvó városba. A Zó
lyomból jövő gyorsított személyvonat a miatt 
a kellemetlenség miatt, esti 7 óra 31 perc 
helyett 11 óra felé indult s Garamlökön ta
lálkozott a két mozdony által húzott vo
nattal. A Párkánynána felől jövő és rend 
szerint 6 óra 16 perckor érkező vonat pedig 
meg sem érkezett. A lévai iparosok, kik a 
kéméndi vásárra vasúton mmtek, csak más
nap tudtak haza vergődni

— Az Idei tél borzalmaiból. Ipoly
ságon a napokban megfagyott egy katona 
Az illető a lőporraktárnái teljesített két órás 
őrszolgálatot éjszaka. Amikor felakarták vál
tani már meg volt fagyva. Ugyancsak Ipoly
ságon a szigorú tél következtében ha'álos 
szerencsétlenség is történt. Az uj temető 
melletti hegyoldalban több cigányputri van 
A hegyről a putrikra egy éjszaka nagyobb 
tömeg hó zuhant, melynek súlya alatt a 
putrik beomoltak Két ember meghalt, töb
ben megsebesültek.

— Muukablróságok felállítása. 
Törvényjavaslat van készülőben, mely kiter
jeszti az ipari bíróságok hatáskörét. Ezeket 
a jövőben munkabiróságoknak fogják nevezni 
és a vállalkozók és a munkások között föl
mérő ő minden vitás ügyben lesznek illeté
kesek. A bíróság ülnökei a vállalkozók és 
munkásokból kerülnek ki, mig az elnök és 
helyettese biró lesz.

— Czigányazereiem a moziban.
Január 24 én c-ütörtökön egy gyönyörű 4 
felvonásos színmüvet fog a mozi a filmen 
lepergetni, mely Mariskának, egy bájos czi 
gánylánynak’ izgató szerelmi történetét plasz- 
tilusan szép lelvételekbeu örökítette meg, 
kapcsolatban egy vele ellentétben haladó 
főúri szerelemmel. Az érdekes, izgató szen
vedéllyel telidráma bizonyára nálunk is fel 
fogja kelteni a mozikedvelő közönség érdek
lődését. A mai, vasárnapi mozi előadása 
pedig szenzáció számba jön, mert Sudermann 
Sodorna vége cimü világhírű drámáját hozza, 
melynek főszerepeit Erna Moréna, Haos 
/unketmann, Gréte Freund, Alfréd Lindt és 
Gerasch játszák. A film fényes rendezését 
pedig a hírneves dán filmtársaságot, a Nordisk 
filmet dicséri.

Jótékonyság.
Egy magát megnevezni nem akaró úrnő 

3 kilo ezukrot adományozott a tüdőbeteg 
gondozó intézetnek, mit két betegünknek 
juttattuk. Hálás köszönet.

Or Frommar Ignácz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1924. január hó 13-tól — januir hó 20 ig 

Születés.

Prajner Károly Orgnoás Janka fiú Fcrencz 
Antal. — Szitka Lajos Kuni Mária fiú Lajos. — 
Deutsch Rudolf Strasser Jozefin leány Lili

Házasság.
Juhász János és Szklenár Ilona ref. rkath. 

— Rotyík László Melicher Erzsébet rkath

ad 8638—1923. szám.

Hirdetmény.

Közhírré teszem és értesítésére adom 
az összes gyámoknak és gondnokoknak, hogy 
amennyiben gyámoltjaik hadikölcsön kötvé
nyeit lombardiroztatni, illetve értékesíteni 
óhajtják, jelenleg az állam erre az érdekel 
teknek módot nyújt aképen, hogy minden 
egyes 100 K. névértékű hadikölcsönkötvény 
75 Kö. ráfizetéssel teljes értékére emelkedik.

Levice, 1924 évi január hó 17

Koralswsky 
tójegyző.

Levice vAroe bírójától.

ad 8951-1923 azám.

Árlejtést hirdetmény.

A városi rendőrlegénység és szolga
személyzet részére :

14 drb köpeny
14 drb szőrme mellény uj nélkül
14 drb zubbony szövetbéléssel
14 drb csizmanadrág
14 drb pantallónadrág szövetből
14 drb teli sapka báránybőr
14 pár téli koztyü kötött és
14 pár csizma lesz beszerezve, értesí

tem tehát azon iparosokat, kik ezen ruházat 
elkészitését vállalják, részletes ajánlataikat 
szövetmintával mellékelve zárt borítékban f. 
hó 31 ig adják be a városi iktató hivatalba.

Levice, 1924 évi január hó 14.
Dr. Tóth 
városbiró.

Hirdetmény.
Fejes János és társai megbízásá

ból közhírré teszem, hogy Zseliz 
község Főutcáján, annak legforgal 
masabb helyén levő kb. 929 o-öles 
beltelket a rajta lévő 20 összeirási 
számú házzal és melléképületekkel 
(3 szoba, 2 konyha, 2 kamra, 1 
pajta, 1 istálló) együtt az 1924. évi 
február hó 21 napjának délelőtt 10 
órájakor Zseliz község házánál meg
tartandó nyilvános önkéntes árve
résen eladom.

Az érdeklődőknek telvilágositás- 
sal bármikor szívesen szolgál:

Dr. Kmoskó Béla 
U g y v á d.

< !sl. 1 3605—1921. grk

Vyfah licitacného oznamu.

V exekuénej záleiitosti exekventa Nagy 
Imrichovej rod. Bartal Alzbety proti exekvova- 
nému Bartal Jánovi pozemnoknizná vrchnost nari- 
adila exekuénu licitaciu cielom vymozenia 863 kor 
C0 hal poziadavky na kapitála a jej prisluánosti na 
nem-vitosti nachádzajuce sa na üzemi levickeho 
okr. sudu obsazene v póz. kn. protokolle obee 
V -Ludany c. 20 pod A ± I r. ö 197 m é cbsa- 
deneho domu ő. 11 na menő Bartal Jana pod B 
3 6 10 zavedeny medzi őasom na Taliga Vilemovu 
rod Bartal Esteru pod B 11 prepisany 9—20 podiel 
vo vykricnej cene 560 kor s spodrzan m vyrokom 
c 835—914 v prospech udove Bartal Pavlovej rod 
Laca Terezic intabulovaneho ud Vekeho prkva, v 
tóm pádé ale jestly by sa táto nem vitost sudom 
ustaleny 2142 kor obnos nutríil, licitacia sa bez 
toh to právo hned pod licitaciu pusti, — dalej v 
pozk. h rku obee Varsany cisl 21 jód A I 1 r c. 
391 m c obsadeneho vyn hradu na menő Bartal 
Jána pod B 30 zavedeny, medzi casom na Taliga 
Vilemovu rod Bartal Esteru pod B 31 prepisany 
2—5 jodiel vo vykticnéj cene 356 kor — na v 
h rku obee Varsny cisl 78 pod A± Ir c 885 
m. c obsadeneho vynobradu na menő Bartal Jána 
pod B 8 zavedeny, medzi cas< m na Taliga Vile- 
movi rod Bartal Esteru pod B 9 prepisany 1/1 
podie'. vo vykricnej cene 178 kor.

Licitacia sa prevedie o 10 hodine predpludnaj&ej 
dna 31-ho januára 1924. v obecnom dome obee 
Varsany

Pod licitaciu spadajuce nemovitosti nemoie sa 
lacnejsie (dprodat, ako za dve tretiny vykriknej 
ceny.

Ti, ktori chcu licitovat, povinni su slozit ako 
odstupné 10’1,-ov vykriknej ceny v hotovosti alebo 
v cennych papierocb, ku kaucii sposobilych, poéi 
tanych dia kursu urceného v 42 §-e zák él LX 
1881 osobe póz. kn vrchnostou vys’anei, alebo 
tejie odevzdat stvrdzenku o predbazn<>m ulníeni 
odstupneho do sudneho depositu a licitacionálne 
podmienky podpisat.

Ten, kto za nemovitost viacej slubil, nei vyk- 
rikná cena őini jestli nik viacej neslubuje, povinny 
je dia tercenta vykriknej ceny uríené odstupné 
po vysku práve takého percente nim slubenej 
ceny hned doplnit

v Levice dna 3-ho novembra 1923.

HOFFMANN v. r. okr. audea.
Za hodnovernost vydania 

HOFFMANN.
•práv póz knity.



1924 január 20. JEt. S

miteaser, ránc, májfolt, arc- é» wAU^Jlv, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a ,Corall“ créme és szappan. Az 
összes .Gora 11“ készítmények raktáron. Fő- 
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák" 
gyógytár Pozsony. Fölerakat Léva és környé
kére SM0GR0V1CS A. .Korona" gyógy
szertára Léva,_Fötér Postán utánvéttel. 8 

Szakácsáénak ’
esetleg vendéglőbe is. Rozmarin utca 15.
T7a»a > kapható. — 100 kilónként
XXI U.1UJJÍ1 55 korona. KLE1N LAJOS
NÁL. Mészáros utca 2. sz. 19
Egy nagyobb

gekkel, forgalmas
helyen május 1-től kiadó. Cim a kiadóban. 62

KINŐ = APOLLO = MOZGO.
Vasárnap, 20-án 6 és 8 órakor 

Nordisk Hím sodoma vége 
SÜDERMANN hason nevű drámája után 5 felv. 

Csütörtökön, 24-én egy előadás 8 órakor

Czigányszerelem.
Életkép 4 felvonásban - Lehár Károly operetje után.

Túléli YYt 1 kgr. 52 Ke. Kapható
AXxüffl.piA Kohári utca 20.

T71 a/ra TS c l-»g és Antilop cipők érkeztek 
JCdegaUS SCHÁFFER SÁNDOR cipő 
áruházában, melyek Ke 55 és 65 lesznek 
árusítva. 68

T?1 *> A Á * Vámosladányban a NEUHAUS 
XilwkXv ■ SAMU féle korcsma, mely áli 
2 önálló épületből, jutányos feltételekkel — 
Feltételek megtudhatók RÓTH MÁRK zselizi 
kereskedőnél és az eladással megbízott Dr. 
KAIZER LAJOS lévai ügyvédnél. 68

ÍRÓGÉPEK: =—=^=
Nagyon olcson eladó egy vak irásu 
jókarban levő ,REMINGTON“ írógép.

Vadonat uj „UNDERYZOOD11 írógép, gépszallagok, 
Garbón-papír a legolcsóbb napiáron kaphatók :

Jóforgalmu sürgősen eladó. Cim a
kiadóban 59

TI A H n A A Dobó utca 8 számú.Xiaz OlaCLO. torda PÁL.

6 évi
állást keres

ÍTaAoÍ gyakorlattal biró per 
AA UUftA fekt gyors és gépirónő

Cim a kiadóhivatalban 49

Plreiprfllnfem rákospalotai lakásomat 
AUJ wbwA UlÁlvJÁl mely áll egy szoba, 
konyha és spajz. szintén Szlovenszkón ha 
sonló lakossal. Cim a kiadóban. 50

Keveset hasznáítl^"ÍT
Cim a kiadóban. 51

Egy fiú
mester, Léva.

lakatos tanoncnak felvétetik
MADARÁSZ JÓNÁS lakatos

55

Eladó híz. Mártonfi utca 18. szám.
Bővebbet: MAKATS 

1STÁNNÉNÁL. 56

Találtatott a kiadóban
Cim

47

171» A A • Széna, bükköny, árpa és búza-
AlaLLO . szalma D0BROVICK1NÁL Szódó

Zselizen 87-es számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet ott a házban

46

könyvkereskedésében, JL,É'VÁ.IM.

Megindult

SYA MALOM
LÉVÁN

cserél, darálást vállal, 
lisztet, árpadarát elad.

KERESEK 
lehetőleg a műtermem közelében 

egy szoba konyha, esetleg 
két szoba konyhái lakást

Ifj. Laufer Béla fényképész
FoíU-u 1O.

/BBTr=== A. ■ —: ; - ■ :  1 r- :—1-_.

Óriási szenzáció.
Sikerült nagy áldozatok árán a konservatori- 
umot végzett külföldi útjáról visszatért közkedvelt 
JÓNÁS JÓSKA czigányprímást 
teljes zenekarával rövid időre leszerzocltetnem. 
/Abban a reményben, hogy az igen tisztelt 
vendégeimnek nem mindennapi élvezetben lesz 
részük. Kérem a n. é. közönség szives támogatását:

ADLER. kávés.
r=

■. Legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás ! ■ ■ —■

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy a Párisi Nemzetközi Szabászat! 
Akadémián oklevelet nyertem és igy Léván, a Rém. Kath. Elemi Népiskolában 

február 1-től női szabászati tanfolyamot nyitok. 
Tanításom időtartama alatt nem ossz hanem egyéni tanításra fektetek súlyt Tandíj 150 K.

Tanítás minden hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken este ’/z8 — * 2 9 óráig.
Szives támogatást kér, tisztelettel

KOCSMAREK SÁNDOR oki. szabász, szaktanító.
Előjegyzést elfogad: NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedése.

19 — 1924. szám.

Árverési hirdetmény.
Hronsky Svcity Júr (Garamszent- 

g-yörgy) község határában az 1883 
XX. t. c. 3 § ának rendelkezése alá 
tartozó földbirtokon gyakorolható

vadászati jog
f. é. január 24-én d. e. 9 órakor a 
körjegyzői irodában tartandó árve
résen hat évre haszonbérbe fog 
adatni.

Kikiáltási ár 955 Ke, bánatpénz 
955 Ke.

Az árverés többi feltételei a kör
jegyző irodában megtekinthetők.

Hr.-Sv.-Júr, 1924. január 8.
Az elöljáróság’.

I

cég

Műhely megnyitás.

férfi cipőt 
női
fiú 35—88 
és leányka 29- Ö4 
gyermek — —
férfi borítás talp és sarokkal 
ugyanaz női — —

Műhelyünkben jó munkaerőnk mellett, a 
szolgáltatjuk. Munkáért jótállunk és idegen

BAT’A“ Levice

15.—
18.— 
ie.— 
10.—

4-9- -
50.—
40.—

lezjobb anyagot
cipőt is javítunk.

Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
Léván, Rozmaring utca 3. szám alatt 

szűcs és sapka műhelyt nyitottam. 
Elvállalok minden e szakmába vágó munkát, 
u m : Boa alakításokat, kabát bé’eléseket 
és mindennemű bőr kikészítését jutányos 
ár mellett vállalom Sport sapkát mérték 
— — — után készítek. — — —
A n. é. közönség szives pártfogását kérve 

maradtam teljes tisztelettel
FISCHER BÉLA 

szűcs és sapkás.

női lag, sevró és antilop
cipők minden színben és fagónban 69. -

jó kivitelben

KNAPP N 

divat és clpőaruhizában 
(DrogerlÁval szemben )

Van szerencsém tudomására hozni 
a n. érdemű vásárló közönségnek, 
hogy a báli szezónra megérkeztek 

a legmodernebb fagonu

koronától továbbá férfi lag és luxus 
cipők izinss antilop betéttel 89 kortól, 
valamint női és férfi eárcipők olcsó és

. , . - . . - TELEFON 65J*- J.*.
A legnagyobb raktár mindenfajta cipőkben.

LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésénél

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon sz 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK Hl 

Állandóan friss felvágottak, prágai sonka, teavsj Srájczi 
ementáli és különféle belföldi sajtok Legjobb minőségű 
rizsek és kávék .Glória” pörköltkávé különlegesség. Datolya, 
füge, mandarin, narancs, malaga szőlő, maróni Angol és 
orosz teák, teasüteményfk, ja naika rum különlegességek. 
Saját töltérü asztali borok. C emege és gyógyborok, likőr, 
— — — cognac, pezsgő stb. — — — 
Legolcsóbb VASÁRUK es KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.

Modern háztartási cikkek, thermosok, villamos vasalók, 
forralók, főzőedények, kávé és teafőzők, teaszürők, hús
vágó gépek, hurkatötök, kávéőrlők Alumínium és nikkel 

edények, alpakka evőeszközök, konyhamérlegek. — 
Takarék-tűzhelyek, folytonégő kályhák, 

kályhaellenzők kályhatálcák, koksz 
kannák, széntartók, szénlapátok.

Vízvezetéki- és villamossági szerelési anyagok! 1

Villamos IZZÓLÁMPÁK, ZSEBLÁMPÁK, ELEMEK.
Fényképészeti kellékek 11 Vadászati cikkek I I

Korcsolyák-, ródlik-, hegedűk-, vonók-, húrok stb

Nyit-nf fa Tár** Lrvioe—


