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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

így évre — — 50 K. — I.
Hat hóra — — 25 K. — t
Három hóra — 13 K — f.

Egyes számok ára 1 korona BARS HIRDETÉSEK

O centiméterenként — fillér 

Nyílttéri kézlemények garmand 
Móránként — fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
ősxekéttetésben levő hird. irodák 

árengedményben résxesfilnak

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

A kéziratok a siarkasitösÉo'iu küldandftk.
Kéziratok vtaasa nem adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ : D T. K S R S K K J Á N 0 3.

M e g j • 1 a n 
vasárnap reggel.

» Mrdattaikit, siotnsttsaksl a a rallanaaiokal 
■ladotliatalba tér|Ok ataaltaal.

* LAP kiadója . HYITBA.I és TÁBS*.

A HAZTULAJDON 
és a lakás kérdésével már több Íz
ben foglalkoztunk lapunk hasábjain. 
Most, hogy Prágában a parlamenti 
bizottság tárgyalás alá vette a je
lenlegi lakbértörvényt, abból a cél
ból, hogy vájjon lakás és házügyek
ben az eddigi állapotokat továbbra 
is fenn tartsa és a mostani lakbér
törvényt érvényben hagyja vagy 
pedig azt megváltoztassa és módo
sításokkal lássa el, vagy pedig tel
jesén megszüntesse ? Ezen alkalom
mal szükségesnek tartjuk, hogy e 
kérdést mi is ismételten megvilá
gítsuk.

Ma még kétségen felül áll, hogy 
magántulajdon korában élünk, ügy 
áll a helyzet, hogy a háztulajdonos 
nem tudja, hogy tulajdonképpen 
meddig is terjed az ö tulajdona ? 
Ura is a házának meg nem is. Úgy 
a városokban mint a talvakban 
egyaránt a háztulajdonost a tulaj
don csak névleg illeti, de a házzal 
valóságban a hatóság rendelkezik. 
A háztulajdonos hiába szeretné la- 
kásnélkül álló családtagját, nősülő, 
családot alapitó gyermekét, roko
nát házába fogadni, nem lehet, mert 
nincsen felmondás. A ház rongáló
dik, összedüléssel fenyeget és a 
tulajdonos nem tudja reparálni, jó
karba hozni, mert nincs pénze. A 
kicsiny lakbér erre a célra nem 
elég. Az alacsony házbért pedig 
nem szabad felemelnie. Sok esetben 
a háztulajdonos tűrni kénytelen 
a vele ellenséges viszonyban álló 
lakó kellemetlenségeit és igy tovább 
számtalan példát lehetne felhozni, 
melyek mind azt bizonyítják, hogy 
a tulajdonos nem ura a birtokának

A lakáskérdés úgyszólván min
denkire, úgy a tulajdonosra, mint a 
lakóra nézve egyforma fontossággal 
mondhatni létkérdéssel bir. Nem 
akarjuk mi, hogy a lakásokat hir
telen, máról-holnapra felszabadítsák 
mert a felszabadítással a lakbérek 
beláthatatlan magasságra emelked
nének és ez által sok szegény kis
ember az utcára kerülne és exisz- 
tenciája pusztulásba menne. Mig a 
lakáskereslet a lakáskinálattal nem 
áll egymással összhangban, veszé
lyes és katasztrófális lenne a laká 
sok teljes felszabadítása. E kérdés 
tekintetében megnyugvást gyökeres 
és teljes kielégítő megoldást csak 
az építkezések nagymérvű, intenzív 
megindulása hozhatja meg. A lakás 
kérdés igazságos és megelégedést 

keltő megoldása az államnak kezé
ben van. Neki minden eszközzel és 
teljes erővel elő kell mozdítani a 
nagyobb mérvű építkezéseket. A 
lakásnélkülieket lakással kell ellát
nia. A magánembertől ma mikor a 
ház mondhatni mitsem jövedelmez, 
nem lehet kívánni, nem. lehet várni 
az építkezések erősebb, nagyobb 
megindítását.

Miért legyen a háztulajdonos, 
kinek talán egyetlen vagyonkája és 
megélhetési lehetősége a ház tulaj
dona, hogy abban a lakó potom 
áron lakjon. Miért legyen egyedül 
ő altruista, mikor azok kiknek az 
altruizmus szószólóinak kellene len
niük, mint a községek és az állam, 
nem azok ? Az állam összes kiadá
sait százféle adók címén áthárítja a 
közönségre, a lakbérek 60 százalé
kát elveszi adók címén és nem 
nézi, hogy ezeket a követeléseket 
vájjon elbirja-e a közönség ?

Ma a házbérek tagadhatatlanul 
békeparitáson alul vannak és a 
fenntartási költségei egy háznak 
oly nagyok, ha csak nem nagyob
bak, mint volt a háború előtt. Már 
most jogos-e, hogy a ház azért ne 
jövedelmezzen, mert a boldogtalan 
tulajdonosa kénytelen azt potom 
bérért, a háború előtti lakbér pari
tásán jóval alul az uj idők telgaz- 
dagodottjainak átengedni? Igazsá- 
gos-e, hogy a gyengébb háztulaj
donos kénytelen majdnem ingyen 
lakást adni a fényes keresetű, jó 
jövedelmű gazdagnak ? Viszont elös- 
merjük, van sok szegény máról- 
holnapra élő lakó kisember, ezek is 
méltánylást és védelmet érdemelnek.

Az államnak kell az építkezések 
előmozdítása mellett fokozatosan a 
lakások felszabadítása felé töre
kedni. Természetesen azonban addig, 
mig ezt igazságosnak mindenkire 
nézve egyformán megelégedést kel- 

I tőn keresztül vinni nem lehet, az 
I uj lakbér törvényt úgy kellene meg

oldani, hogy a fennti szemponto
kat figyelembe véve megnyugvást 
keltsen minden részen. Az lenne a 
méltányos és igazságos ha a lakók 
nemfizetnének erejükön felül ház
bért, a háztulajdonos sem lenne 
kénytelen ingyen lakót tartani és 
a házba befektetett vagyon nem

A viiág-eseményekbOL
Noha Lengyelország külpolitikáját a 

párisi kormány dirigálja, mindeddig Poincaré- 
nak nem sikerült Lengyelországot a kis enten- 
tebe való belépésre birni.

Görögországban az elbocsátott király
párti tisztek ülést tartottak, melyen elhatá
rozták, hogy az októberihez hasonló felkelést 
szerveznek. Egész Görögországban forrongás 
van A rendfelborulásával lehet számolni.

Benes külügyminiszter expozéjában rá
mutatott arra, hogy az úgynevezett felszaba- 
ditási költség, melyet Csehszlovákiának fizet
nie kell, 5 milliárd koronára rúg. Azonkivül 
a köztársaság az átvett osztrák államvagyo- 
uért a jóvátéte i bizottságnak 20—30 milliárd 
koronával tartozik. Benes bejelentette, hogy 
a cseh szlovák delegáció a jóvátételi bizott
ságnál ezt az összeget megfelelően csökken
teni iparkodik.

A köztársasági elnökhöz közel álló lapok 
azt Írták, hogy Poinearé legközelebb lemond. 
Utóda Clemenceau lesz.

Ausztria meghatalmazott moszkvai kép
viselőjét már utasították, hogy a de jure 
elismeréséről értesítse a szovjetkormányt.

Poinearé elvileg hajlandó lemondani a 
Rajna-vidék megszállásáról megfelelő pénzü
gyi garanciák ellenében.

A Vatikán a Moszkvával való rendes 
összeköttetés végett tárgyalásokat fog kezde. 
ni. Moszkvabau nuuciaturát állítanak fel.

Az oroszországi helyzet válságosra 
fordult A vörös hadsereg orosz hadosztályai, 
amelyekben nincsenek sem tatár, sem mon
gol, sem más csapatok, offenzivára készül
nek a moszkvai tanacskormány ellen.

Uj kommunista országos pucsot lepeztek 
le Németországban Az akciót a .Mentsétek 
meg a nyolc órai munka idött“ jelzésű moz
galom ürügye alatt rendezték volna.

A terv szerint a végcél: A hatalom 
átvétele Németország egész területén.

Rómában a népszövetség nemzetközi 
leszerelési konferenciát tart, melynek össze
hívását három évvel ezelőtt a washingtoni 
konferenciáu határozták el. (A konferenciát 
a prefeklúra palotájában tartják) A konfe
rencia azért jelentős, mert ezúttal vesz részt 
először együttesen Szovjetoroszország és az 
Egyesült Államok képviselői.

Macdonald az alsókázban kijelentette, 
hogy foglalkozik a világkonferencia tervé- 

i vei.
Moszkvában rendkívül fenyegető hangu

lat uralkodik. Fegyveres katonákkal megrak- 
kott autók cirkálnak a városban éppen úgy, 
mint a forradalmi időkben A néptömegek 
benyomulnak a vendéglőkbe és a szovjet
burzsoázia képviselőit kifosztják.

Az angol-orosz konferenciát valószínűen 
a Szent Jakab palotában fogják megtartanii 
Az oroszok az angol kormány vendégéi 
lesznek.
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A japán kölcsön, mely a háború utáni 
időszak egyik legnagyobb tranzakciója lesz 
a nemzetközi pénzpiacon. A japánok 50 
millió font sterlinges kölcsönéről van szó, 
melynek felét a londoni, felét pedig a newyorki 
pénzügyi piacon fogják elhelyezni.

Az angol kormány a nyolc órás munka, 
nap érdekében az összes érdekelt államok 
képviselőit tanácskozásra hívják,, Londonba a 
nyolc órás munkanap ügyében. Arról van 
szó, hogy a washingtoni egyezmény ratifiká
lását sürgessék és a nyolc órás munkanapot 
nemzetközileg megállapítsak. A konferenciára 
Németországot is meghívjak.

Anglia hajlandó a magyar kölcsöntervet 
jóváhagyni.

Adókilátásaink a jövőre.
Nem lennénk konzekvensek, ha adósérel- 

meink megvitatásánál csupán egyoldalú állás
pontra helyezkednénk, minéitogva mudot 
kerestünk ahhoz, hogy orientálást szerezzünk 
arra nezve, vájjon remélhetjük e, hogy az 
adót ezidöszerinti elviselhetetlenseget, a közel
jövőben enyhülés váltja lel, avagy meg a 
mainai is súlyosabb eshetőségekre legyünk 
elkészülve, Szerzett információink alapjait az 
eddigi kivetések az 1875. évi idevágó tör
vény szerint történtek, amelyet — tekintet
tel arra, bogy jövedelmet a valóságnak 
megfelelően senki sem valja be — 10%-os 
alapra fektettek s az adokivetőbizotisagok 
minden jövedelmet es keresetet ezen adó
kulcs szerint vettek, minélfogva ez lenne 
állítólag a magas adóskálak luiajdouképem 
oka. Ellenben az 1923 dec. 20 au kelt 252. 
sz. adótörvény szerint az eddig érvényben 
volt 10%-os rendszer helyett egy méltányo- 
sabb megoldás lep eletbe, a mennyiben 6 
ezertől 20 ezer koronáig %%, 20 ezertől 
40 ezer koronáig 1%, 40 ezertől 60 ezer 
koronáig l* */a u/o, 60 ezertől 100 ezer koro 
naig 2°/0, 100 ezertől 200 ezer koronáig 2%%, 
200 ezertől 500 ezer koronáig 3%, óOO 
ezertől 1 millió koronáig 3%%, 1 milliótól 
följebb pedig 4%, lesz a progresszivitás 
alapján allo adoeiosztas.

Vagyis mig az előző törvény szerint 
20,000 K után a jovedelmiadf) 2000 koronát 
tett ki, addig az uj megoldás értelmében 

20,000 K után 100 K lesz a megadóztatás. 
S megnyugvással kellett tudomásul vennünk, 
hogy 1921-től 1923 végéig az 1924-ik évre 
a vagyonadó fizetése alól mentesítve leszünk. 
Ugyancsak e folyóévben a cselédek, gyári
munkások, napidijasok, a kereskedelmi és 
iparban alkalmazott szolgák után szóló I. 
oszt, keresetiadó, valamint a 11. és IV. oszt, 
keresetiadó, illetve az általános jövedelmi 

| pótadók alól felszabadulunk. Egyben megkön- 
j nyebbülest fog szerezni, hogy 1924-re nem 

szükséges a kamatteher vonásokat beadnunk.
A hadipótlék megmarad 24-re is, miként 

i 1923-ban volt, ellenben a kerteket és erdő
ket érintő földadó utáni pótlék 6OO°/o-ról 
400%-ra és 400% ról 200% ra száll le. 
Egyben az 1923 december 24 eu kelt rende
let alapján az országos betegápolási pótadó 
az eddigi 8%-rol 7%-ra lesz redukálva.

A munkaadók érdekeinek szempontjá
ból fontos, hogy ez év januar végén esedé
kes bejeleutesnel a 6000 K-n túl jövedelme- 
zésben levő alkalmazottjaikról az íveket 
megfelelően töltsék ki, nehogy a helytelen 
adatok alapján keletkezett ellentmondások 
jóvátehetetlen uehézmenyeket vonjanak ma
guk után. Ennek meggátlasa végett tanácsos
nak tartjuk, hogy az adók kivetésekor min
denki idejekorán tekintse meg a kirovást, 
bogy szükség eseten az esetleges tévedések 
ellen a kellő időben protestálhasson.

Mindenesetre üdvös, ha adóink kivetésé
ből! az igazság es a méltányosság ver 
gyökeret, de a felsorolt könnyítések koránt
sem olyanok, hogy azokkal elveszett iparun
kat és kereskedelmünket talpra állíthatjuk. 
Annál frappánsabb volt Kassa város köztisz
teletben aio tényezőjének ama kijelentése, 
mikor egy szóban foró propuzició sorsa 
iránt érdeklődtem, hogy annak megvalósulása 
ez idő szerint szoba sem jöhet, mert a varos 
lakosságára egy újabb megterhelést jelentene, 
holott mar alig bírja az eddigi megadózta
tást is. Ha minden tényező ugyanezt tartaná 
szemei előtt, akkor némileg mégis a jövőbe 
vetett hittel és reménnyel térnénk sújtó 
adóink felett napirendre. De a tapasztaltak 
után elszorult szívvel tekintünk a jövőbe s 
ketsegbeesetten kérdjük : hová jutunk ? — 
mert szomorúan latjuk, hogy mar eddig hova 
jutottunk. (.Közérdek*')

Sztehlik Béla.

Kaiöníélók.
— A Lévai Kaszinó III -lk eattlya 

február 23 szombaton fél 9 órakor és nem 
mint lapunk múlt számában tévesen 26-án 
jeleztük, lesz megtartva Az estély iránt az 
érdeklődést nagyban fokozza, hogy a szlo
venszkói költő gárda egyik legkimagaslóbb 
alakja Mécs László személyesen fogja né
hány költeményét előadni és dr. Sziklay 
Ferencz a szövetkezett ellenzéki pártok 
kulturrefereuse, a kiváló iró, kit közönségünk 
már a Madách ünnepélyről is igen előnyö
sen ismer, mint hegedűművész fog bemutat
kozni Játékát Kmoskó Irén fogja zongorán 
kiBérni Sokat ígérő műsoruk a következő 
lesz: 1) Grieg: Sonata F dur, op 8. 2) 
Wieuriemps: Ballada és polonaise op 38 
3) aj D’ Amarosis : Canzonetta, b) Sibelius : 
Valse triste, c) Wieniawsky : Mazurka, 4) 
a) Godard : Berceuse de Yocelyn, b) Kreis- 
ler: Schön Rosmarin, c) Hubay: Csárda 
jelenet.

— A Lévai Kaszinó február 12-iki 
népszerű tudományos estéjén dr Katafiáth 
Márius folytatta és befejezte felolvasását: 
Mi juttatta Széchényi István grófot Döbling- 
be ? A felolvasó elénk tárta azt a kort, 
melyben a „legnagyobb magyar*  élt és 
dolgozott. Élénk megvilágitásba helyezte az 
ellentétes politikai áramlatokat Az egyik 
oldalon Széchenyi a lassú, de biztos hala
dás jelszavával: nemzetét gazdaggá, azután 
szabaddá akarja tenni A másik oldalon a 
radikális Kossuth, ki a szivekhez megtalálva 
a szót, nemzetét a forradalom útjára viszi, 
azt mondva, legyen csak a nemzet szabad 
s akkor gazdag is Ibbz Széchényi a munka 
az oktatás képviselője, ki semmit nem akar 
feláldozni, Kossuth egy kártyára teszi fel a 
nemzet jövendőjét s azért mindent elveszít
het. A felolvasó bevilágitott Széchényi lei
kébe ; naplójából, leveleiből olvassa fel a 
részleteket, melyek a hazájáért aggódó, érte 
minden áldozatra kész „magyar*  lelki vívó
dásait, töprengéseit tártak elénk. A hazáért 
való aggodalom, sötét szomorú sejtelmek, 
pesszimizmusra hajló természete végül is 
elborult elmével Dóblingbe juttatták. A hall
gatóság áhitatos figyelemmel követte a fel
olvasó minden szavát. — Az est másik elő
adója dr. Pető Imre bankigazgató volt, ki a 
trianoni béke pénzügyi intézkedéseit ismer
tette. A kuszáit intézkedések labirinthusában

GAMÁLIEL.
A főpap házában, szent Jeruzsálemben
Valami elfojtott, fájó sóhaj rebben. 
Fáznak a nagytermek, ablakokon szőnyeg, 
Ószszakulú rabbik jönnek, egyre jönnek , . . 
Fulakmentén körben, hosszú komor asztal. .. 
Pislákoló mécsek lángja nem vigasztal. 
Tomboló vihar zúg, villámok cikkáznak . . 
Reszket sok ajtaja, ablaka a háznak . . .

Sötét éjszakának sokasodik réme, 
Gamálielt várják, ... hol van ... ha belepne / 
Vén bölcsek lelkében a gyűlölet varja
Kusza, boglyas fészkét festőn rakosgatja . . .

Vonaglik a bús föld, akit várnak késik, 
Titkos szobájában lesi szivverésit . . .
Szinte leikéig ér a kétségek árja,
Mégis marad . . . vár még .. .az Adonájt várja ..

Tudja, hogy jönni fog . . Má»kor is ha lelke. 
Kínlódó harcában kötködve kereste, 
El jött és válaszolt . . . Hilel fia kérte 
Eddig a nagy Istent nem hiába kérte . . .

♦ z
*

Vihar csitultán villám széled, 
Hold bús sugara félve rebben, 
Ajtó tárul, vad harcosok közt 
Békóba verve tizenketten . . .

Szemükben titkok fénye csillog 
Fogadja őket szitkok árja,
Mint félénk bárány kis csoportjuk
A szóvihart szelíden állja.

Megrontja szótok Úr igéjét,
A vétketek nagy ég s föld elleti
Az ég is mintha megngugodna rajta,

Keblére Holdját tűzi ékszerül,
Szelíd mosolytól reszket titkos ajka,
Ember, ha tudná mit érez belül . . ,

Szinedrium is menni készül éppen . . .
— Törvényt megvédve, — szive mint madár,
A jól elvégzett munka érzetében
Hozzsaunát zengve fel magasba száll . . .

De hirtelen, mint sebzett vad, mit hajtnak 
Titkos ajtón át jő Gamáliel . . .
Megáll, beszéde tmddságos ajknak
Mellén ruháját vadul tépi fel.

Mintha napba néző szemén könny patakja, 
Csodás beszédű ajka tétova . . .
— A végzésiek, ha lesz, ki végrehajtja, 
A bún mellőlünk nem fogy el soha . . .

Az Úr tanácsolt . . . benső retekemben 
Megkorbácsolva testem kértem öt, . . 
Gyermek nem kéri atyját édesebben 
Vezessen most is, mint sokszor előbb . . .

És jött ... A Nap mellette vak homály csak,
— Mint nád a szélben testem úgy remeg, — 
Tanúja voltam rejtelmes csodának, —
És jaj! Hogy perzselt.. . kezem fogta mey ... I

Tuszkolv a küldött . . . menj, percig se késsél, r 
Kiáltsd belé a forgatagba majd,
Véres bűnök szül je minden éjfél,
Meglépett eszme bokra újra hajt . ,

Mondjad .. ne féljél... ajkam beszél majd szádról : 
Ha tetszik oldok száz bilincs közül ,
És kárhozat virága nyílik máskor . . . 
Kit ö akar csak, — más nem üdvösül

Parancsolt.. Jöttem . hagyjátok szaladni mindet. <
— Hiszünk Istenben . . Emberekkel,

Tudjátok élünk szerétéiben , .
Kigunyoljálok prófétáink,
Bolond kévéi yen törvényt oldatok . . .
— Megszűritek a szúnyogot ti
S nincs köztelek, csak egy ki boldog . . ,

Unneptörésre csábit szótak, 
Az áldozat ti nektek nem kell,
— Mindenkiért hullt Jézus vére . , . 
Szombatnak is ura az ember. . .

És borzalom, váltjátok most is 
Krisztustok “vérét áldozatnak ? /
— Feltámadott az Úr bizonnyal
S a hívők benne üdvöt kapnak . . ,

Átkozzatok 1 , , , Pokolba minden , . , 
Irmaytok is a gyehennára . , ,
— Érette halni jutalom csak 
Hivő harcának legszebb ára . . .

Legyen hát úgy mint óhajtjátok\ 
Nyüzsgés, szitok, gúny árja röpköd , , . 
Az elítéltek egymáshoz bújnak,
Varjak bús serege száll fölö'tök . . ,

• ••
A pisla mécsek lángja végsőt rebben . , , 
Remény, menekvés haloványra vált, 
Tépett ruhában, vérző tizenketten, 
Várják a biztos megváltó halált.

A páleza kettétörve ott a porba,
A ki segítsen, nem látszik sehol . . .
A föld álarcát sebtiben ledobja,
Vérszagtól lelke kéjelegve forr.

Legyen vérüktől tiszta telketek.
Nincs semmi mentség ... Elajchim megintett 
Merjünk-e tenni ? . . , Isten van veletek . , ,
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sok olyan dolgot világított meg, amiről 
egyáltalában nem volt tudomásunk. Élénk
tárta, hogy az egyes államok pénzügyi ve
zetői milyeu mértékben használtak ki a 
békeszerződés intézkedéseit államuk javara. 
Ismertette a Rasin-léle pénzügyi politikát, a 
hadikölcsön kérdést. A közönség láradhatat- 
lan volt a figyelemben. Sósán annak a kí
vánságnak adtak kifejezést, hogy az előadás 
után jó lett volna egy kis eszmecsere. Ez 
mindenesetre tanulságos lett volna a jelen
lévőkre. Az előadó dr. Petőre pedig minden 
dicséretnél többet jelent, hogy ilyen érdek
lődést tudott ébreszteni a közönség körében. 
A Kaszinó vezetősége megbecsülhetetlen 
szolgálatét tett a kultúrának, mikor olyan 
felolvasó estét rendezett, mint amilyen a 
február 12 iki volt.

— Gyaszhlr. Messze, a magyar fővá
rosból vesszük a gyaszhirt, hogy Boleman 
Árpád volt lévai, jelenleg budapesti műépí
tész neje hosszú szenvedés után febr. 8 au 
elhunyt. A legszebb idejebeii való uriasszouy 
alig két hettel ezelőtt vesztette el fivérét s 
minthogy maga is súlyos bajban szenvedett, 
ez oly megrázó hatással volt rá, hogy nem
sokára követte öt a halaiba. Temetése e hó 
10 én meut végbe a család, kiterjedt rokon 
ság es számos jóbarat részvété mellett. Ha- I 
táláról férje es nővére a következő gyász
jelentést bocsátottak ki: Dezséri Boleman 
Árpád mint térje, Beck Connue mint nővéré 
a maguk mint rokonaik nevében mélyen 
szomorodott szívvel tudatjak, hogy bőn sze
retett, lelépheti tleu jo neje, illetve nővéré 
Dezséri Boleman Árpadne szül Beck Erna 
lolyó évi február ho 8-an, kelhette! túlélve 
egyetlen fivérét Beck Zonant, — mindkettő
jüknek példás türelemmel eiviselt hosszú 
szenvedés után — visszaudia jóságos lelket 
Teremtőjének. A boidogultat foiyo ho 10 én 
délelőtt fél 12 órakor lógjuk — Zoltán fivé
rének elégetett hamvaival együtt — a tar- ■ 
kasreli temető halottashazaból az ágostai 
hitvallás szertartásai szerint örök nyugalomra 
helyezni. Budapest, 1924 február ho 8 au. 
Özv. Makay Sandorne ezelőtt DezBéri Bole- | 
mán Jánosné szül. Peter Ágnes anyósa. 
Özv. Beck Zoitánné szül. Ksrger Lily és 
gyermekei, özv. Jauosházy Laszióne szül. 
Dezséri Boleman Ágnes és gyermekei, Bathi 
Báthy Zoltán és neje szül. Dezseri Boleman 
Sarolta és gyermekeik, Dezséri Boleman 
Adóiján és neje szül. Hrabovszky Józsa es ' 
gyermekük, sógorai és sógornői.

Én embtr, tan lia Sióját félre értem 
Még akkor is jobb, hagyni, fussanak, 
Min' szörnyű vétkért veze'.elni térden, 
Amelyre nines ír, poklok lángja csak.

És teljes hittel val'om, kis csapatjuk 
Erii leien porszem csak egy magán, 
Átok vagy áldás karja bizton rajtuk, 
Bizsuk az Úrra sorsunkat talán ? . .

Nem ók az elsők, tenger példa vallja 
Teudás, többi, — szinte légió, — 
Múlandóságé minden eszme alja, 
Kohóban tisztul gondolat ha jó.

Ne küzködjünk Elajchim akarja ellen, 
Hisz úgyis az lesz amit ö akar, 
Bizza'ok benne örök rendületlen, 
Való kipattan, hiygjétek hamar . . .

Sziuedrium elsdpad, megremegnek . , , 
Nem szomivhozza lelkűk már a vért , , . 
Helyeslőn intenek rá a büszke termek: — 
Menjetek békén ... az Isten tudja mért I. •

* •*
Halk zsolozsma csendül szálló sóhaj szárnyon, 
Erősbül az ének földi szenytol menten: 
Követünk tégedet megtartó kővárunk, 
A mig élni engedsz, mind a tizenketten , , .

A főpapok népe megbüvölten nézi 
Rigyogó orcáját hitvalló csapatnak . . . 
Lelkűk mélyén titkos még soha nem érzett 
Lágy illatú rózsák szirmai fakadnak , , ,

S mig a szemükbe lassan könnyek árja rezdül, 
öntudatlan a dalt minden együtt zengik
S a csillagos égnek kárpitján keresztül 
Megcsókolja Kri-z'us sorban valamennyit, . , 

SZABÓ S- ZSIGMOND.

— Tüdő vész Ellen Védekező Ló
val Egyesület évi közgyűlése. A Tü
dővész Ellen Védekező Lévai Egyesület 1924. 
évi február hó 24 én, vasárnap d u 4 óra
kor tartja ssjat helyiségében rendes évi 
közgyűlését Nipirend: 1) Elnöki előterjesz
tések 2) J jleutes az egyesület és a tüdő- 
heteggondozó intézet 1923 évi működéséről. 
3i Számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Lel
tári bizottsági jelentés. 5) Esetleges inditvá- 
nyok.

— A Lévai Iparos Olvasókör va 
sárnap d. u tartotta meg évi közgyűlését 
Frasclt József elnökletével A különböző 
jelentések letárgyalasa után megejtették a 
részleges tisztujitást. A megüresedett jegy
zői tisztségre Csákányi Sándort vállasztották 
meg A választmány a következőkből ala 
kult : Agárdy Sándor, Guba János, Gutmann 
János, H óska Samu, Hatscher Károly, Kor 
pás István, Madarász Jónás, Kónya László, 
Kostyek József, Magory István, Mihályka 
István, Sehrank Nándor, Szalay Vilmos, 
Szecső Sándor, Takács Mihály, Vörösmarty 
Miklós Számvizsgáló bizottság : Dr. Kersék 
János, Ondrejkovics Lajos, Ferenci János.

— A Lévai Izr. Nőegyet ma va
sárnap d u. fél 5 órakor tartja az idei sai- 
sonban első teadélutáoját a Központi (Strán- 
szky) szálloda emeleti helyisegeiben.

— „Felesket NótárlUé" Lévén. A 
Lévai Kath Kör és az Iparos Olvasókör 
március 2 ki közös estélyén Grál József 
nagysikerű, mulatságos bohózatát a „Peles- 
kei Nótárius” ! fogják előadni. A próbák 
már nagyban folynak Minden jel arra mutat, 
hogy a népszerű körök márciusi estélye 
éppen oly sikerült lesz, mint volt a febiuári 
estélyük. Az egész városban nagy az ér
deklődés az előadás iránt. Nem is csoda. 
Hiszen nagyzajtai Zajtay nótárius uram 
bemutatása a lévai színházban ennek a 
farsangnak a legnagyobb szenzációja lesz. 
Több mint félszáz szereplő összehozása egy 
színdarabba. nem csekély dolog, ezért eddig 
ezzel a darabbal műkedvelők még nem is 
mertek kisérletezni Ez az első eset lesz, 
azért olyan nagy a közönség érdeklődése A 
szereplők meg azon igyekeznek, hogy ezt az 
érdeklődést a lehetőségig ki is elégítsék és 
honorálják, igy valószínű, hogy ez az este 
nagyon mozgalmas és meleg lesz. A zama
tos humoru, magyaros izű darab előadása 
nagy élvezetet fog nyújtani a közönségnek

— Kinevezés. A Csehszlovák köztár 
saság kórmánya Szent-lvány Endre, lévai 
járási számvevőt ad personem föszámtana- 
csossá nevezte ki.

— Uj orvostudor. Bányai Zoltán, 
Bányai Ferenc polgártársunk iia a prágai 
német egyetemen a napokban orvostudori 
oklevelet szerzett.

— Haláleset. F. hó 12 én a lévai 
régi iparosság egyik szorgalmas, tevékeny 
tagját Ördögit Mátyást szólította ki a halál 
az élők sorából 66 eves korában. Egész 
élete végéig családjának é ő, munkás ember 
volt, kinek kezéből pár hónap előtt a kiűző 
betegség vette ki a szerszámot s mig most 
az erős, robosztus ember életét is kioltotta 
E hó 14 én nagy részvéttel temették el. 
Halálát felesége, gyermekei, fivére, nő
vére és nagy rokonság gyászolja. Nyugod
jék békében I

— A kereskedelmi alkalmazottak 
estélye. A kereskedelmi alkalmazottak 
febbruár 9-iki estélye minden tekintetben 
sikerült volt. Elfogultság nélkül mondhatjuk, 
hogy a Doktor ur előadása és kitűnő rende
zése a nagyszámú közönségből osztatlan 
elismerést váltott ki és még a túlzott kívá
nalmakat is kielégitette. A műkedvelőknek 
olyan együttesét láttuk, kiknek játéka a meg
szokott műkedvelői előadások átlagán felül 
emelkedett. A rendezőség szakitva a darab 
megválasztásánál a műkedvelői előadások 
szokásos hagyományaival és a korunktól 
messze fekvő, régi darab helyett a mai kor
ból vett uj modern darabbal próbálkozott 
Molnár Ferenc vigjatékat nem mondjuk, hogy 
a legsikerültebb választás a rendezőségtől, 
mert hiszen találhatott volna értékesebbet is, 
de minden esetre dicsérendő dolog az akarat, 

hogy újat, modernet választott és műkedve
lői előadás keretében újszerűt is nyújtott. 
Balta Mór Dr Sárkány szerepében jó ala
kítást nyújtott, szinpadi mozgása biztos, 
kifogástalan és elsőrangú szinpadi erőnek 
bizonyult. Egyetlen hibája volt, hogy néha 
a színfalak felé beszélt s igy olykor érthe
tetlenné vált. — Róth László, mint Csató 
rendörfogalmaző jó kedvű, élethü — bár 
egy kissé túlzott — játékával sokszor meg
nevettette a közönséget. — Veszély Tivadar, 
Cseresznyés, a Pestre ruccanó félszeg vidéki 
szerepét eredetin fogta fel s adta elő. — 
Frecska Aranka a pesti ügyvédnő, Sárkányné 
szerepében jó volt, biztos fellépése, szines 
hanghordozása nagyban hozzájárult a darab 
sikeréhez, meg kell dicsérnünk választékos 
és Ízléses ruháit. — Frecska Irénke Maros- 
syné nevelönö szerepében az estély egyik 
legsikerültebb alakítását nyújtotta, játéka 
után Ítélve, a szerepében egyik legjobb mű
kedvelőnek bizonyult és még sok szépet 
várunk tőle — Rónai Juliska kedves és 
bájos volt szerepében, ügyes partnere volt 
Rónai Sándor, mint Bertalan ügyvéd bojtár. 
Jó alakítást nyújtottak Hochberger Elza, 
Knapp József, Hercfeld Béla, Miiller Árpád, 
Barta Károly. Szándékosan utoljára hagytuk 
Adler Lászlót, ki Puzsér, a betörő szerepé 
ben a darab lelke volt Fejlett játéka, kitűnő 
arcjátéka, a pompás, egészséges humora az 
egész darab alatt élénkségben és derültség
ben tartotta a közönséget. Rendezői tehet
ségéről pedig elég bizonyság az előadás 
sikere. Nem hagyhatjuk szó nélkül Scltulcz 
Gyulát a szinpadi rendezőt, ki a színfalak 
tervezésével, ügyes és Ízléses beállításával 
szintén újszerűt adott és nagyban hozzá
járult a darab sikeréhez Előadás után tánc 
volt, mely a legjobb hangulatban reggelig 
tartott.

— Eljegyzés. Farkas Kiss József 
építész Budapest, eljegyezte Tóth Lenkét 
Léván. (Mindeu külön értesítés helyett)

— A Lévai Dalárda estélyét teg
nap f. hó 16-án a Kath. Körben nagy si
kerrel tartotta meg. A kitűnő műsor min
den egyes száma nagy tetszést és elismerést 
váltott ki a hallgatóságból. A hangverseny 
után a fiatalság táncra kerekedett A kedé
lyes és vig mulatságnak csak a világos reg
gel vetett véget.

— Lemondott városi képviselők. 
Dr. Bandzsala János keresztényszocialista 
párti városi képviselő tagságáról lemondott. 
Helyébe Bakos József kerül. — Kurz Wla- 
dimír őrnagy, csehszlovák nemzeti párti 
szintén beadta képviselőtestületi tagságáról 
való lemondását Áz ő utóda valószínűleg 
Bartys Wladimir, a volt harmadbiró lesz, 
aki a csehszlovák szociáldemokrata párt 
tagja.

— Wllson gyászftnnep. A lévai Slo- 
venská Matica kulluregyesület vasárnap a 
városháza tanácstermében Wilson, az elhunyt 
amerikai köztársasági elnök emlékezetére 
gyászünnepet rendezett Az ünnepi beszédet 
'lomaj János gimnáziumi igazgató mondta.

— Tatát'lárás. A Lévai Csizmadia 
Ipartársulat 1924. évi február hó 23-án, a 
Városi Vigadó nagytermében, a társulatnak 
segély- és temetkezési pénztár alapja javára, 
szinielőadással egybekötött táncestélyt rendez 
Belépőjegy : Személyenként 13 K. (vigalmi 

, adóval együtt) Felüifizetéseket köszönettel 
I fogad az Elnökség Az előadás pont 8 órakor 
' kezdődik. Jegyek és páholyok előre válthatók 

Nyitrai és Társa könyvkereskedésében és 
, este 7 órától a pénztárnál. A zenét Sárai — 
i Lakatos—Bartos zenekara szolgáltatja. — 

Színre kerül : Tatárjárás c. operett 3 felv. 
Irta Bakonyi Károly, zenéjét szerzé Kálmán 
Imre. Szinrendezök : Kovács István és Hra- 
decsny Géza. Személyek : Lohonyay, altábor
nagy Kovács Ödön. Treszka, a leánya Boób 
Mariska. Riza bárónő Prepellik Mariska. 
Imrédy, huszárkapitány Baranyai László. 
Löreutbey, huszárfőhadnagy Hradecsny Géza. 
E'ekes hadnagy Kuzbert Jenő. Wallenstein 
tart, bakahadnagy Fiorek Gyula. Mogyorossy 
huszárönkéntes Kónya Ilona. Virág, strázsa- 
mester Gregan Mihály. Túri, szakaszvezető 
Vörös Mátyás. Suták, közhuszár Bucsek 

1 Gyula. Huszár Katona László. Kempelen
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baka Baranyai Béla. Gerö, intéző Konta 
Zoltán. Idike Jakab Juliska. Elemériné Hra- 
decany Manci Szegfű Bandi Szenessy Gyula. 
Bencze, béreagazda Kácser Mihály. Wuffka 
ezredes Balázs László. Puskás, főhadnagy 
Mátéffy Béla. Dömötör, hadnagy Sztruhár 
Béla. Gyurgyesits, hadnagy * , * Kozma 
hadnagy Vanger Mihály. Poroszlay, tiszt 
helyettes Kalocsai Gyula. Öreg ur Kronka 
Sándor. Adjutáns Baranyai Sándor. Katonák : 
Boldis Béla, Imre Dezső, Kronka István, 
Sinkó József, Florek Istváa. Kastély vendégei 
Bálint Endre, Baranyai Piri, Uherik Manci, 
Bakos Giziké, Duska Manci, Svartz Margit, 
Malicher Bözsi, Ludvig Vilma, Uherik Juci.
— Akik tévedésből meghívót nem kaptak,
— forduljanak Boób Józsefhez, a vigalmi 
bizottság elnökéhez.

— A Iával temetkezési társulat 
évi közgyűlését vasárnap délután tartotta a 
ref. egyház tanácstermében. A közgyűlésen 
dr. Vlcsek Ferenc ügyvéd beszámolt a folya
matba tett perről, valamint arról, hogy a 
hadikölcsönkötvények túlnyomó részben elő
kerültek. A beterjesztett pénztári jelentést a 
közgyűlés egyhangúlag és vita nélkül tudo
másul vette, Ezután kiegészítették a választ
mányt rendes és póttagokkal.

— Lévai Sport Club meghívói e 
hét folyamán lesznek kikézbesitve. A Club 
vigalmi bizottsága súlyt helyez arra, hogy 
mindazok, akik arra igényt tartanak és té
vedésből meghívót nem kaptak, forduljanak 
Scbulcz Gyula úrhoz.

— Haláleset. A kéméndi köztisztelet
ben álló Kozma csaladot pótolhatatlan vesz
teséggel sújtotta a kérlelhetetlen sors keze, 
amennyiben édesanyjuk özv. Kozma Lajosné 
szül. Gábor Lidia e hó 13-án 79 eves ko 
rában elhunyt. A szép életkort ért matróna 
családjának és a jótékonyságnak élt; min
den ismerőse szerette a jó lelkű, Istenfélő 
édesanyát, aki 7 gyermeket nevelt s kikben 
késő aggságaban oly öröme telt. E hó lő én 
temettek el nagy részvet mellett. Gyászoló 
családja a szeretett édesanya elhunytat a 
következő gyászjelentésben közűk : Alulírot
tak fajdalomtól megtört szívvel jelentik, a 
maguk és az összes rokonság nevében, a 
legjobb édesanya, testvér, anyós és rokon 
özv. Kozma Lajosné szül. Gábor Lídia f. 
évi február hó 13-án reggel 7 órakor, életé 
nek 79-ik évében, rövid szenvedés után 
történt gyászos elhunytat A megboldogult 
hült tetemei f. évi február ho 15 én d. u 5 
órakor a ref. egyház szertartása szerint 
fognak a kéméndi róm. kath. temetőben 
örök nyugalomra helyeztetni. Kéménd, 1924 
február hó 13. Aidát és béke poraira I 
Kozma Lajos, Kovács Miklósné szül. Kozma 
Júlia, Kozma Sándor, Kozma Lidié, Kozma 
Mariska, Kozma Károly, Kozma László 
gyermekei. Gábor Juha. Gábor Sándor test
vérei. Kovács Miklós veje.

— A Keres steny Munlrasegyenu 
let március 1 én saját helyiségeiben színi- 
előadással egybekötött farsangi estélyt rendez 
Színre kerül: Tollinus Aurél ,Náni‘ cimü 3 
felvonásos népszínműve, melyre az Egyesü 
letet pártoló ub. közönség ügyeimét ezúton 
is felhívja a vezetőség.

— Az arauyosmarótl állami el
lenőrző pénzügyi tisztviselők estélye 
Lévan tegnap f. hó IG au a Városi Vigadó 
bán, a helybeli helyőrség zenekörének elis
merésre méltó közreműködése mellett azep 
sikerrel folyt le.

— Víg farsangi estélyt rendez 
Nagysalló és Vidéke Ipartársu’at 1924 évi 
február hó 24 én a Fendt léié vendéglőben 
Mely alkalommal színre kerül: „A Sardi 
Ház.' Népszínmű 3 felvonásban. Irta : Geczy 
István. Belépti díj: személyenként I. hely 
10 korona, II. hely 8 kor. ( Vigalmi adóval 
együtt) Kezdete pont fel 8 órakor.

— A lóval erköloal teBtfiletek h& 
zalnak bsoslését elrendelték. Az nra- 
nyosmaróti pénzügyigazgatóság leiratot inté 
zett Léva város adóhivatalához, mely azt 
tartalmazza, hogy az összes helybeli erkölcsi 
és jogi személyek házai az 1923 évi márc. 
elsejei — vagyis a nemzetvagyon likvidaciós 
időpontja szerinti — becsértékükben hivata
losan becsültessenek meg.

— Haláleset. Özv. Horváth Lajosné 
szül. Jaburek Teréz e hó 13 án 63 éves 
korában Léván elhalt Kiue ismerte volna a 
messze földön szakacsmüvészetéről hires 
asszonyt, aki nélkül igazi nagy lakodalom, 
ebéd, vagy vacsora nem esett A Horváth 
néni maga volt az élő szakácskönyv, mórt 
minden recept a tejében volt Emellett Isten
félő, vallásos jó asszony volt, kit egyetlen 
fiának halála véglog levert lábáról. Holttestét 
tegnap helyeztek örök nyugalomra nagy 
részvét mellett.

— Kabaré Zsellzen. A Zselizi és 
Vidéke Ipartársulat 1924 évi febr. hó 23 ikán 
a társulat saját helyiségében (Modrovics- 
vendéglő) — saját könyvtára javára — ka 
brréval egybekötött zártkörű táncvigalmst 
rendez Belépőjegy ára személyenkint 6 K 
(Vig. adóval ) Előadás kezdete 8 óra Felül- 
fizetéseket köszönettel fogadnak és hirlspilag 
nyugtáznak.

Dr Molnár Sanatorlum. Quarz 
lámpa (Mesterséges magaslati fény) kezelé
seket végez. Ajánlatos : Vérszegénység, tüdő- 
csucehurut, csontsz.u, börbsjok, hajhullás, 
angolkór, fagydaganatoknál Láva Telefon 37.

A közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Ezúton mondunk köszönetét mindazon 
jó barátainknak és ismerőseinknek, kilf sze
retett jó édes apánk temetésén megjelenve, 
fájdalmunkban résztvettek es azt enyhíteni 
igyekeztek. I

Ördögit család

Köszönet nyilvánítás.
A lévai keresk alk. 1924 febr 9 én 

tartott estélyén szereplő hölgyeknek, uraknak 
és mindazoknak, kik az estély sikerét elő
mozdítani s az estélyen felülfizetni szivesek 
voltak, ezúton mond hálás köszönetét

a keresk alk. víg. bizottsága.

-Jótékonyság.
A kereskedelmi alkalmazottak által a 

tüdőbeteggondozó intézet javára rendezett 
estélye 1623 korona tiszta jövedelmet ered
ményezett Fogadják mindannyian ezen hat
hatós támogatásukért intézetünk hálás köszö
netét és elismerését.

Rónai Gyula és Dr Székely Arnold urak 
közt felmerült fogadásból 10 koronát aján
lottak föl a tüdóbeteggondozó intézetnek, 
amit ezennel hálásun elismerünk.

Dr Frommer Ignácz.

A Barsmegyei Népbank r. t. 
igazgatósága, felügyelő-bizottsága 
és tisztviselői kara szomorodott 
szívvel jelentik, hogy egyik 
alapítója

PETŐ ALBERT úr
nagyiparos

munkás életének 68. évében 
Aranyosmaróton hirtelen elha
lálozott.

Az elhunytban intézetünk 
egyik legbuzgóbb igazgatósági 
tagját vesztette el, ki intéze
tünket alapítása óta odaadó tá
mogatásban részesítette.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg 1

Aranyosmarót, 1924. febr. 16.

«z anyakönyvi hivatal be|egyzésa
1924 február hó lO.-iól — február hó 17-ig

SzDIatái.
Popracz András Vaszaráb Francsiska fid Lajos 

— Pukan Márt"n Hornyi Mária leány Mária - 
Zelenák János Holly Mária fiú János Antal — 
Rusznyák Pál Goldbrunner Mária leány Magdaléna 
Vechter János Szollár Erzsébet leány Zsófia — 
Szabó Anna fiú Miklós István — Kevan Károly 
Pollák Mária fiú Károly

Házasság.
Nagy Gyula Zilay Julianna ref

Halálozás.
Mikla Katalin 71 éves aggaszály — Kovács 

Mária 10 éves typhus — Ördög Mátyás 66 éves 
májzsugort dás — özv Horváth Laj1 sné Jaburek 
Teréz 68 éves agyvérzés — özv B-rkovics Kris- 
tóíné Harmadi Mária 78 éves agyvérzés

1039 — 1924. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem és értesitésére hozom 
Levice város közönségének miszerint Cseh 
területen a kisebb és közép nagy gazdrsá 
gokban nagy hiány mutatkozik (hajadon) 
leány gazdasági munkásnökben

Felhivom tehát mindazon hajadon leá
nyokat, kik Csehországba kisebb és közép- 
nagy gazdaságokba munkára, illetve szolgá
latba beállaui vállalkoznak 8 napon belül 
városháza földszint 5 szám alatt jelentkez
zenek.

Levice, 1924. évi február hó 15.
Koralewszky 

vezető jegyző.

Lcvicky okresny súd ako pozemnokniind vrchnost 
Cislo 368—1924.

Vytah licitacného oznamu.
V exekucnej zalezitosti exekventa dr. Gab- 

riela Bargára proti exekvovanym mai. Roze Mic- 
halovi a Julié Titurus zast vdovou Titurus Mic- 
haluvou rod. Sebő Baiborou, a na neznamom 
mieste sa drzujucaj Lackó Matejovej rod Titurus 
Marié, zast kurátorom dr Belcsák Alexandrom 
levickym ravotárom, pozemnoknizná vrchnost na 
riadila exekucnú licitaciu ciefom vymozenia 8i8 kó 
25 hal poziadavky na kapitale a jej prislusnosti na 
nemovitosti nachadza úce sa na üzemi levickeho 
okresného súdu, obs-azené v pozk pr-tokolle obee 
Podluzany cisk 85 pod A 12, 4-8 r é 202 632 
751 833 m c obsazenych roly, lúky a pasienkovej 
patricnosii na mene Lackó Matejovej r Titurus 
Marii mai Köze Michala a Julii Titurus pod B 
9 — 12 v ’/, őiastke znejuci podiel vo vykricnej 
cene 804 kor v tóm istom hárku pod A + I r í

t 1019 m ó obsazeneho vynohradu na mén > tych 
istyeh pod B 9 — 12 v ’/t ciasike znejuci podiel vo 
vykncnoj cene 4tt kor, — v hárku cislo 276 pod 
Álarc 179 m c ubsadenú na menő tych istyeh 

’ pod B 7—10 znejucu rolu vo vykricnej cene 124 
! kor v hárku cislo 444 p<d a I 1 r c 25 m c < bsa- 
, zeneho domu cisl 61 na menő tych pod B 23—26 
' v •/« ciastke znejuci podiel vo vykricnei cene 334 

kor. a v hárku cis 492 pod A I 1-3 r c 1155 
1 1210 1302 m c obsazene na menő tych istyeh pod 

B 2—5 zne uce role vo vykricnej cene 88 kor, s 
I podrianira vdovskeh o práva vyr< kom cislo 2966— 
; 9.8 v prospech vdove Titurus Michalovei r d 

Sebő Baibore intabulovanehu ; v tóm padezale 
■ jestly by za tyto nem<>vitusti s dom ustaleny 5836 

k r obnose sa neutrzii licitacia ta bez«hladu na 
. vd ívske j rávo hned" p- kracu e, a v astne tyto 
I nemovitosti sa bez tohoto vdvskcho práva hned 
> pod licitaciu [Ustia

Liciidcia sa prevedie o 10 hodine predpoludüaj- 
Sej dfia 30-ho aprlla 1924 v obecnom dome obee 
Podluzany

Púd licitaciu spadajúce nemovitosti nemózu 
sa lacnejsie odprodat, ako za dve tretiny vykriknej 
ceny

Ti, ktori ebeú licitovaf, p vinni sú slozif ako 
odstupné 10 */t-ov vykriknej ceny v hotovosti, ale
bo v cennych papieroch, ku kaucii spós bilyeh. 
pocitanych dia kursu urceného v 42 §-e zák a cl 
LX: 1881 usobe, pozk, vrchnostou vyslanej
alebo tejze odovzdat stvrdzenku o predbeznom 
uiození odstupneho do súdnéh > depositu a licitaci- 
onálne p dmienky podpisat (§§ 147, 150, 170 zák 
a cl 1881, § 21 zak a cl XI z r, 1908/

Ten, kto za nemovitost viacej slúbil, néz vy- 
krikná cena ciní, jestli nik viacej nesfubu;e, povin- 
ny je dia percenta vykriknej ceny urcené odstup- 
ne po vysku práve takého percenta nim slúbenej 
ceny hned doplnif

V Leviciach, dna 5 februára 1924
Dr SKYCÁK v r 

okr sudea
Za hodnovernost vydania: 

HOFFMANN 
vedúci knihy p zemk vej
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Císlo ezek. 79—1924.

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

LX. zik cl. z roku 1881 tyoiio oznamuje, ze nas- 
ledkoiu vyroku Levickeho okresneh > súdu cislo 
4239 r. 1923. k dobru Alex Bodö zastupovaneho 
skrze pravotára dr. Oskar Steiner do vysky 720 
kor. a prtsl. cestou zabezpecovacei exekúcie pre- 
vedenej dna 7 nuvembra 19z3. zabavene a na 
600 Ke. udbadnute nasledovne niovttosti a to .- 
drevo na verejnej licitacti sa rozpredajú.

Na prevedenie iicitacie, nasledk<»m vyruku 
Levickeho okresneho súdu císlo 5594-1923. do 
vysky 720 kor. poziadavky na kapitále tejze 
—°/0-ové úroky odo dna — pocitane l/ju/0 pro- 
vizia a útraty doposiaf v 318 Ke 50 hal. ustalene 
na byte v Leviciach urcena je co iehota 14 hodina 
odpol. dna 2'2 februara 1924. a prípadní kupéi sa 
pozvú s podotknuum tollú, ze sa znuenene movi- 
tosti v smysle 107. a 108 §-u LX. cl z r. 1881 
pri plateni notovymi najviac slubujúcemu v pade 
potreby aj pod oohadnou cenuu rozpredajú.

Nakofko by drazbe urcené muvitosti uz aj 
iní boly sekvestrovah a supersekvestrovaii a na 
ne uhradzovacie pravo obdrzali, tatu licitacia sa v 
smysle 120. §-u LX. zák. cl. z r. 1881 aj k dobru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 2 íebr. 1924.

Artúr Tóth 
sudny exekútor.

Takarékoskodunk dennemü 
fejelést, uj harisnyát és taipalást megcsinál
tatjuk KELLNER VALÉRIA gepkötödéjébe 
László'Utcza 6, hol minden jö anyagból és 
olcsón késéül r?9

! Értesítem a Lsvice és 
AlöáUlUAö 1 vidéke nHgyerdemü 
közönségét, hogy a mai naptói ismét meg 
kezdtem a férfi GALLÉR- és KÉZELŐ
tisztítást. Szives pártfogást kérve maradok 
tisztelettel : P1GLER SÁNDORNÉ Botka u. 2

118

Cislo exck. 748—1923.

Licitacny óznám,
Podpísany súdni exekútor v smysle 102 §-u 

LX zak. cl z roku 1881 tymto oznamuje, ze nas- 
1 ed kom vyroku Leviekéno okresneho sudu císlo 
2x38 r. 19zd k dobru Fa Simon Lówtnger zastu- 
povaného skrze pravotara — upruti — do vysky 
1140 kor a prísl cestou uhradzovacej exekúcie pre- 
vedenej dna 7 jun. 1923 zabavene a na 2700 kor 
cdhadnute nasledovne movitosti a to: kone, voz 
na verejnej licitacti sa rozpredajú.

Na prevedenie licitacie, nasledkom vyroku 
Levickeho okresneho búdu císlo 2138—1923 do 
vysky 1140 kor poziadavky na kapitale, tejze 6 
%-ové úroky odo d.ta 3 aug. 1922 pocitane, '/,% 
provízia a utraty dopostaí v 73 kor ustalene na 
byte v Dolnej Seci urcena je co Iehota 14 hodina 
odpol dfia 1 niarca 1924 a prípadní kupet sa pozvu 
s podoiknutiui toho, ze sa zmienene inovitustt v 
smysle 107. a 108 §-u LX cl z r 1881 pri piaién! 
hotovymt najviac sfubujúcemu v pade potreby aj 
j od odhadnou cenou rozpredajú.

Nakoíko by drazbe uróené movitosti uz aj 
iní bolt sekvestrovali a supersekvestrovaii a na ne 
uhradzovacie pravo obdrzali, tato licitacia sa v 
smysle 120 §-u LX zak. cl. z r 1881 aj k dobru 
tycúto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 6 íebr. 1924
ARTÚR TÓTH 

súuny exekútor.

s APRÓ HIRDETÉSEK. s

Ma,gy írországi gaoígsesobb 4 
uap íi.ii 17 K, díjért megszerez D0BR0- 
V1TZKY hinepiroda Levice. — Ugyanott 
érkeztek friss tavaszi divatlapok, legújabb 
Kurcmaier, Heimburg és Lehne kouyvek. 
Hírlapokra hirdetések és előfizetések eredeti 
áron felvétetnek. Megjelent a Párisi Futár 
ára 1'50 f. kapható Baatya utcza 2 Város
házzá! szemben. 139

Eladó Rákóczi-ut 13 számú HÁZ 
mely áll 2 szoba, konyha, 2

kamra, 1 nagy istálló KÓSA JÁNOS Léva.
Mező út 8 105

25 drb. 4 koronás okmanybötyoget 
kislányom az utcán elvesztett

kérem a megtalálót jutalom elienebeu nekem 
átadni. BALÁZS JÓZSEF jarasbirOsági hiva-
talazolga Levice.
■w szobát konyhával berbe vennek —Xlgy akár május elsejétől mérsékelt bér
let mellett. Cím a kiadóban.

vwHm ö mazsa príma LUCSrUá mag kisebb tételekben 
is börze áron : Ökör egy pár javított szinteu 
börze áron : Hengernek valO vastag tölgyla 
BOTKA ÖDÖN nemcsényi gazdaságában 
eladók. 127

Egy
varrni

ügyes felső-ruha- és fehérnemű 
varrónő elmenne urihazakkoz 

Cim a kiadóban. 130

Egy *
kiadóban.

karban levő hálószoba, 1 plüss 
divány, 1 asztal eladó. Cim a

186

TTXS felsőruhák készitését legszebb kivi-
JLN 01 telban és jutányos áron elvállalom 
FRECSKA IRÉN Kálvin udvar. 141

Szeplő,
szere a ,(

mitesser, ránc, majfolt, arc- és 
orrvörösség legbiztosabb ellen- 
orall“ créme és szappan. Az 

összes .Corall" készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Fölerakat Léva és környé
kére SM0GR0V1CS Á. .Korona" gyógy
szertára Léva, Főtér Postán utánvéttel. 8

Egy komplett jó karban levő ebédlő 
azonnal eladó. Léva, László u. 24.

125
MptTTTÓ+olrn festetik bor lehúzó- 

® •vll w gép hozzá való töm
lőkkel, szőlő vas prés es szivatyuzót hasz
nálható állapotban. Cim a kiadóban. 89

FJa A A Damjanich utcza 14
UXaLLv 11X4 számú Érdeklődni lehet
ugyanott. 110

Bír tokot veszek vagy 
bérelek,ügynököt díjazok

L. M.
Poste restante : Tardoskedd.

Modern urihíiz 
öt szobás lakással és 

mellékhelyiségekkel, 
egy hold kerttel a 

Verebély—Léva országút 
mentén eladó. "WH

Cim e lap kiadóhivatalában.

Alkalmi vétel! Alkalmi vétel!
OLCSÓ CSÍPŐK

FRANCIA divatos formában érkeztek 

SCHÁFFER SÁNDOR X,uksi.;tzn

Férfi antilop, lack betéttes cipők
francia formában — — — Ke 89 tői 

Férfi félcipők sárga, feketék és
lack francia forma — Ke 69, 79, 89 

Férfi bck3z és sevro francia — Ke 75 töl
amerikai — — — — — Ke 95-től 

Gyermek cipők : boksz, lack betéttes egesz
fél- és kivágott Ke 29-— 39 — 
nagyobbak Ke 49 — 59'—

Nagy választék Boba cipőkben és Comót cipőkben

' --------------------- e=

-|- Optikai szaküzlet! -|-
Szemüvegek, cvikkerck, keretbeíoglalt csiptetök, 
barométerek, fokolók u. m.: Benzin, must, bor, 
tej, pálinka. Viz- és test hömérék. Raktáron az 
összes fényképészeti különlegességek: Papírok, 
— — vegyiszerek, gépek és állványok. — — 
Illatszerek. — Betegápolási cikkek. 

Bőr- és diszmü árak.
------- Hajósat és szemüveg javítások 24 óra alatt készülnek.---------

cLroguiata, LE VICE.

SYA MALOM
LÉVÁN

cserél, darálást vállal, 
lisztet, árpadarát elad.
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I . •-----------  ----------
I Egy vásárlás meggyőzi Ont üzletem szolidságáról

—-- Legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás!

1

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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ÉRTESÍTÉS.
Tudatom a n. é közönséggel, hogy helyiségeimben

a ZENE HANGVERSENYEK
f. hó 16-tól—29-ig szünetelni fognak.

Teljes tisztelettel
STRANSZKY B.

kávéház tulajdonos.
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Értesítem a t vevő közönséget, hogy sikerült raktárra szereznem

PÁRISI és BÉCSI
kalap modelleket, melyeket a lqgjutányosabb árban 

bocsájtok a t. vevőközönség rendelkezésére.
Továbbá : Felhívom érdekeltek figyelmét a raktáron levő szövetek 
áron aluli kiárusítására. Ezenkívül állandó nagy raktár: Női és 
férfi fehérnemű, zsemperek, gyermek ruhák, női és gyermek kötények, 

női, férfi és gyermek harisnyák, valamint rövidárukban.
INZL enyEteszonyi fatyolok és koszorúk 

á.llandó cLixh -valaeztéka.
Teljes tisztelettel

FEHÉR SOMA.

o

O

o

Újdonság!
OIcbó, szép ár pra lctikus
Már régi dolog, hogy különféle emlék
tárgyakat, mint: dobozokat, virágvázákat, 
üveg, porcellán, bőr. selyem fém stb. 
dísztárgyakat külömböző képekkel, diszi 

lésekkel látnak el.
Most nálam mindezeket a tárgyakat saját 
v. hozzátartozója fényképével díszítheti fel! 
fekete, barna, kék, zöld színben kolo- 

rirozva, vagy olajfestékkel átfestve.
Nem papiros fénykép lesz rá ragasztva, 
hanem pl. porcelán virágvázára, selyem 
zsebkendőre vagy divanparnára féoyérzé 
kény réteg (emu/sio) lesz vonva és így 

magára a tárgyra készül a fénykép
Ezen fényképek tartósak és vízzel tisz 

tithatók 1
kép átvitel bármily régi képről; me 

lyet sértetlenül vissza szolgálok vagy 
rrjütermerriben készült felvételről eszkö 

zöltetik-
fílindepriemü fényképészeti munkák és 
fénykép nagyítások jótállás mellett 

készülnek /
Vidéki érdeklődőknek levélben szolgálok 
bővebb felvilágosítással és árajánlattal 

ifi. LAUFER BÉLA 
fényképészeti műterme ■ 

LÉVA, POSTA U. 10. sz.
Ugyanott egy jó házból való tanuló fel

vétetik.

LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésénél

Alipittatntt l»8> ,LEVlCE-Lt VA. Telefen sz. 14

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK!!! 

Állandóan triss felvágottak, prágai sonka, teavaj S/ajczi 
ementáli és belföldi sújtok. Legjobb minőségű
rizsek és kávék „Glória* pörköltkávé különlegesség Datolya, 
füge, mandarin, narancs, malaga szóiő, tnaröni Angol és 
orosz teák, teasutemériyek, jainnika rum különlegességek. 
Saját töltésű asztali borok. Csemege és gyógybt.rok, likőr, 

— — cognac, pezsgő stb. — — —
l.efiolssóbb  VASÁRUK es KONYHA FELSZERELÉSI CIKKEK. 

Modern háztartási cikkek, thermosok, villamos vasalók, 
f o r r a 1 ó k, főzőedények, kávé és teafőzők, teaszürők, hús 
vágó gépek, hurkatőtök, 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 Vsdászstl cikkek I I

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

Nyit'ái és lársa könyvnyomdája Le vice—Léva,


