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ELŐFIZETÉSI feltételek.
Egy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — L
Három hóra — 18 K — I.

Egye* számolt ára 1 korona

HIRDETÉSEK

0 centiméterenként — fillér

Nyílttéri közlemények g«rm»n^ 
■óránként — fillér.

Gyakeri hirdetők és a velőnk 
ősxekőttetésben levő hird. iredák 

árengedményben részesülnek
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Magjaién 
vasárnap reggel.

* 'iimatáaakat. ilOlliattaakat a a raklaaialtkat 
kladúblratalbs kérjük alailtanl.
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ÚTLEVÉL
megszerzésének könnyítéséről be
szélnek, széliében az emberek s 
erre vonatkozólag gyakran találunk 
kedvező híreket az újságokban is. 
Az emberek a legjobb reményekkel 
telnek el, mikor ezeket az örömteljes 
s mindenkire nézve kedvező és kel 
lemes híreket olvassák. A jóhiszemű 
hiszékeny olvasó vakon bízik benne, 
hogy úgy az útlevél ügyek terén, 
mint általában minden téren a biztos 
konszolidátió útján haladunk s nem
sokára az oly sokszor visszasírt 
rendes, nyugodt békebeli állapotok 
révébe lógnak érni. Makacs kitar
tással várják ezeket a könnyítéseket 
tartalmazó rendeleteket. Várják, de, 
hogy valóban megérkezik-e, ma 
még igen kétséges. Jelenleg ezen a 
téren olyan a helyzet, mondhatni 
semmit sem változott mint volt az 
az államalakulás első hónapjaiban.

A könnyítéseket célzó rendele
tek elfognak jönni, mert el kell 
jönniök, csak az a kérdés, hogy 
mikor ? Azt mondják a közel jövő
ben, de a jövő lehet tiz, húsz, száz 
év is. Minket pedig ebben a kér
désben nem annyira a jövő, mint 
inkább a jelen érdekel. Vagy talán 
amint az eddigi tapasztalat mutatja 
az élet megnehezítését célzó rendel
kezések nagyon is hamar a nya
kunkon vannak, de azon rendelke
zések, melyekben valamely jog 
kiterjesztéséről lenne szó, nagyon 
lassan jönnek vagy egyáltalán soha 
megsem jönnek ?!

A nem régiben a közigazgatási 
bíróság egy döntvényt hozott, mely
ben kimondta, azt, hogy az útle
vélhez kivétel nélkül minden polgár
nak törvényileg biztosított joga van. 
Tehát az útlevél szerzésének a 
jogát az állampolgári szabadság 
jogok tartozékának tekintik. Moz
gási szabadságában senki sem gá
tolható, ha az állam iránt tartozó 
kötelességeinek mindenkor megfe
lelt, ha a hatóságok valamelyike 
megtagadná az útlevél kiadását, a 
megtagadást szabályszerűen kell 
megokolni és a határozata ellen 
jogorvoslattal lehet élni.

Az útlevél megszerzésénél elte
kintve azoktól a fáradságoktól és 
költséges utánjárásoktól, melyet az 
illetőség és állampolgárság igazo
lása okoz, a kálváriák útját kell 
járnia s a tortúrák seregét kell vé
gig szenvednie a kérvényezőnek. 

Az adózás kérdése okozza ebben a 
tekintetben a legnagyobb nehézsé
geket. Ha valaki útlevelet akar, az 
adóhivatalnál egy kérdőíven kérdé
sek egész sorozatát kapja, hogy 
bizonyos tekintetben a kötelességeit 
teljesitette-e ? Pl. az adóhivatalnak 
ezen a kérdőíven igazolni kell, ki
van e fizetve az illetőnek esedékes 
vagyondézsmája ? Van-e biztosítéka 
az egész vagyondézsmára ? Ki van-e 
fizetve a folyó évi adója ? Az 1924. 
—1925. évi adók is ki vannak-e 
fizetve, illetve biztosítva vannak-e. 
Természetesen az útlevél kérők 
sokasága nem is tudja igazolni 
ezeket, mert pl. osztatlan birtokok 
adóját vagy vagyondézsmáját egy 
egyén terhére Írják elő. A horribi
lis adóteher egyedül rá nehezedik 
és ez ellen fellebbezés nincs, hasz
talan megy az illető az adóhivatalba, 
azt nem helyesbítik. Most már ho
gyan tegye le az illető ily horribi
lis tehernek biztosítékát, mely teher 
őt egyáltalán nem terheli, ha útle
velet akar, pláne akkor, ha vagyona 
sok esetben még az osztatlan birtok 
terhénél kisebb. Sokan megfelebbez- 
ték a vagyondézsmáikat, a felebbe- 
zésre még mind ezideig nem kap 
tak határozatot, már most jogos-e 
és helyes-e az egész megfelebbezett 
vagyondézsma fizetését illetőleg 
biztosítását követelni, akkor, amikor 
előreláthatólag a felebbezésnek he
lyet fognak adni.

A vagyondézsma uj novellája 
tetemesen leszállítja a kisebb dézsma 
előírásokat és az adóhivatal mégis , 
követeli az eredeti vagyondézsma 
teljes összegének a kifizetését illetve , 
biztosítását. Ezen a téren semmi- ! 
féle enyhítést nem enged, pedig 1 
célszerű lenne, ha a pénzügyi ha- j 
tóság szigora enyhülne ebben a 
tekintetben, mert ez a súlyos adó- 
zásoktól terhelt nép elkeseredését 
csak fokozza. Ha Prágában és 
Brünnben 24 óra alatt meg lehet ’ 
szerezni az útlevelet bárkinek, mi , 
is jogosan elvárhatjuk, ha nem is 1 
24 óra alatt, de pár nap alatt ha I 
szükségünk van rá, hogy az útle
velet kezünkhöz kapjuk. Fölösleges 
olyan hiábavaló intézkedésekkel az 
emberek életkedvét elrontani, ame
lyeknek semmi jogi alapja nincs.

A világ-eseményekből.
Macedónia véres tavasznak néz elébe 

Bulgáriában változás várható s az egyik hir 
arról tud, hogy az ezt előidéző akció a 
Cankov kormány ellen irányul, a másik hir 
pedig azt állítja, hogy ezt a Cankov-kormány 
késziti elő, hogy a macedóniai kérdést a 
világ fóruma elé vigye.

Bajorországban a népszavazás ama két 
kérdésről, vájjon föloszlassák-e az ország
gyűlést és megváltoztassák-e az alkotmányt 
megkapta az elfogadáshoz szükséges nyolc
százezer szavazatot.

Keletszibériában forradalom tört ki. A 
vörös gárdát lefegyverezték és kikiáltották a 
monarchiát. Ideiglenes kormány alakult, 
amelynek tagjai között a volt vörös gárda 
tagjai is szerepelnek.

Vilmos excsászár régi szívbajában meg
betegedett. Lesoványodott, elgyengült és 
szédülési rohamai vannak.

Kállay pénzügy miniszter lemondott és 
a péuzügyminiszteri teendőkkel ideiglenesen 
Walkó Lajos kereskedelemügyi minisztert 
bízták meg.

A korona nagymértékű leromlása és az 
üzemköltségek megnövekedése miatt a kor
mány elre delte, hogy február hó 25 ikétől 
az államvasutak személyi díjszabását 30 
százalékkal, az árudijszabást 60 százalékkal 
felemeljék Magyarországon

Kaukázusban és a Don-vidéken l’ahals- 
kajew herceg vezetésével szovjetellenes zen
dülés tör ki. A fehéroroszországi Boriszlav- 
ból szintén puccshirek érkeznek.

A jóvátételi kérdésben Franciaország 
nagy engedményekre hajlandó. A jóvátételi 
kérdés még soha sem állott olyan közel 
megoldásához, mint jelenleg.

Londonban az árak a sztrájk következ
tében harminc százalékkal emelkedtek.

A francia reggeli lapok az idegen valu
ták emelkedésével és a franc romlásának 
kérdésével foglalkoznak. A sajtó a kormány 
lemondását sőt a kamara feloszlatását 
követeli

A görög köztársaságot proklamálták 
azzal a feltétellel hegy azt a népszavazás 
jóváhagyja.

Moszkvában megalakult az orosz—olasz 
kereskedelmi kamara.

Budapesten rettenetes át drágítás folyt. 
Egv nadrágtartó 160000, egy puha kalap 
360.000, a puha ing 240000, egy pár haris 
nyá 140.000, a múlt héten még 80.000 
koronás szövet 400.000 koronába, egyszerű 
posztókosztüm 4 millióba került.

Mussolini az angol tengeri haderő tér- 
hódítási törekvései következtében Francia 
országhoz közeledett és arra igyekszik rábirui 
a francia kormányt, hogy a Földközi-tenger 
számára gazdasági antantot és politikai ér
dekközösséget teremtsenek.
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A jugoszláv kormány ki akarja használni 
a görögországi zavaros helyzetet és el akarja 
foglalni Szalonikit, miáltal a menzetközi 
helyzetben újabb komplikációk fognak bekö
vetkezni

Görögország véres polgárháború felé 
halad Pireuszból érkezett jelentések szerint 
a monarcbisták és a republikánusok, vala
mint tengerészek és kikötömunkások között 
borzasztó harc folyt. Az egész országban 
óriási az izgalom, s minden pillanatban 
nagyjelentőségű eseményeket várnak.

Kállay lemondásával a magyar kormány 
helyzete is megrendült. Állandó pénzügy
miniszternek Lukács Lászlót szemelték ki

A szovjet központi bizottságának ülésén 
súlyos személyi ellentétek törtek ki Sinow- 
jew és Trotzki között. A szóváltás hevében 
Sinowjew Trotzkira azt mondta, hogy elá
rulta a kommunizmus ügyét.

Páris forgalma legalább ötször, lakos
ságának száma pedig, az átutazó idegeneket 
is beleszámítva, több mint kétszeresen na 
gyobb a háború előtti adatokhoz viszonyítva.

Anglia kénytelen Franciaország ellen 
folytatni a légi fegyverkezési Ha egy uj 
háború kezdődik, akkor a népen a kétség
beesés vesz erőt és a nép meg fogja dönteni 
a jelenlegi társadalmi rendszert.

Somoskőújfalut és Somoskőt a népszö
vetség múlt év április 23-iki döntése értel
mében átadták a magyar államnak. A bevo
nuló magyar csapatokat nagy ünnepségekkel 
és diadalkapuval várta a magyar lakósság.

A Petit Párisién jelenti, hogy Csicserin 
Rómába érkezik, hogy a pápával az Oroszor
szág és a Vatikán közötti viszony kérdésé
vel tárgyaljon. I

Morning Post jelentése szerint az angol 
király tegnap fogadta a cantenbury és yorki 
szinódus küldöttségeit, akik előtt hangoztat
ta a világbéke szükségességét és utalt arra, 
hogy mily nagy jelentősége van annak a 
barátságnak és együttműködésnek, amelynek 
fönn kell állania Anglia és szövetségesei, 
különösen Franciaország és Amerika között.

ADÓZÁSUNKRÓL.
A közönség tájékozatlansága az adózásban.

Újabban mindegyre gyakrabban tapasz
taljuk, hogy adózó közönségünk, különösen 
az újonnan hozott adónemek tekintetében, 
még ma is általánosan tájékozatlan. Ennek 
oka az, hogy nagyrészt nélkülözi azokat az 
általános rendelkezéseket, melyek az adok 
és egyéb kincstári tartozások kivetése, elő
írása, esedékessége s milyen módón való 
befizetése iránt az újabb időkben hozattak, 
s a korábbi módoktól lényegesen eltérnek. 
A közönség nem ismeri a különféle pénz- 
ügyigazgatási jogorvoslatokat, az adófizetési 
halasztások miként kérelmezésének legköny- 
nyebb és legegyszerűbb módjait, az útlevél
ügy körüli eljárás szabályait stb t, mely ös- 
meretek hiánya sok fölösleges munkát és 
utánjárást okoz a feleknek s amellett a 
pénzügyi hatóságok- és hivataloknak is indo
kolatlan megterheltetésével jár és nem rit
kán az adózóknak, valamint a kincstárnak 
jelentékeny hátrányait vonja maga után.

Felvilágosítás az adózás kérdéseiben.
Tehát nem lesz fölösleges, ha e tekin 

totben legalább főbb vonásokban tájékoztat
juk a közönséget ama legszükségesebb tud 
nivalókról, melyekre az adózóknak, kivált az 
ujjonnan létesitett adónemekre nézve, föltét
lenül szükségünk van arra a célra, hogy ma
gukat a fölösleges utánjárásoktól megkímél
jék s a hatóságoknak se okozzanak okada- 
tolatlan munkatöbbletet.

Tudni kell elsősorban azt, hogy egyes 
adónemek fix évi összegben vettetnek ki s 
esetenként fizetendők be, az adó kötelezett
ség beállta időpontjában, vagy a speciális 
törvényekben megállapított batáridőben, mint 
például a forgalmi és fényüzési adók s a 
fogyasztási adók egyes nemei, amelyekre 
később rá fogunk térni.

Egyenes adók
Azok az egyes régi adónemek, melyek 

a magyar törvényekből vétettek át, úgymint 
a földadó, házadó, I., II, III., IV. osztályú 
kereseti adó, a tőkekamat- és járadék adó, 
a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
adója, a bányaadó, végül a vagyon és jö
vedelmiadó s a hadinyereségadó, mely adó 
nemek évenként fix összegekben vetetnek ki 
és iratnak elő: ezek úgy, mint eddig, ne
gyedévi előleges részletekben esedékesek s 
az évnegyed második havának 16-ik napjáig 

fizethetők be kamat nélkül; későbben történő 
befizetésnél a késedelmi kamat az egész 
évnegyedre jár. Mind ez adónemek egyenes 
adók elnevezése alatt ösmeretesek.

Fogyasztási adób.
Ezektől eltérő az eljárás a fogyasztási 

adóknál. Ide tartozik az általános italadó 
és a husfogyasztási adó. Ez adónemek ese
tenként fizetendők s az ilyen adóköteles 
foglalkozást rendszeresen űzök előtt már 
ösmeretes ez adók befizetésének módja és 
esedékességének ideje. Ide tartoznak a hen
tesek, mészárosok, husfüstölök, korcsmáro- 
sok, italmérök, borkereskedők, füszerárusok 
stb. Ezeket mellőzve, különösen fölhívjuk a 
magánszemélyek figyelmét arra a még ma is 
figyelmen kivül hagyott körülményre, hogy a 
magánfelek még olyan hús után is tartoz
nak husfogyasztási adót fizetni, amelyet a 
saját szükségletükre levágott állatokból, 
például sertés, borjú, malac, bárány stb.-bői 
nyernek; s ezt még az esetben is, ha az 
illető állat saját nevelésű s kizárólag csak 
saját házi szükségletükre szolgál, holott ez 
a régi törvény szerint adó mentes volt. — 
Ilyen levágás előtt az állat élősúlya meg
állapítandó s ennek adója, melynek tarifája 
(árszabása) minden pénzügyi szakasznál, 
vagy hivatalnál megtudható, okvetlenül még 
a levágás előtti napon póstacsekk utján a 
póstára adandó, a bratiszlavai vezérpénzügy- 
igazgatósághoz címezve. A póstacsekk a 
postahivataltól szerzendő be s legcélszerűbb, 
ha azt a pénzügyőri szakasz állítja ki a igy 
a levágás idejéről is tudomást szerez. A 
csekk kiállítása díjtalanul történik. Figyel 
meztetjük erre a közönséget különösen azért, 
mert szórványosan még ma is érkeznek föl
jelentések a pénzügyigazgatósághoz, ennek 
elmulasztása minimális 100 korona pénz
büntetéssel jár, mely nem fizetés, illetve 
behajthatlanság esetén 10 napi fogságra 
változtatható át.

Forgalmi és fényiizési adó.
A forgalmi és fényüzési adó tekinteté

ben meg kell különböztetnünk azokat, akik 
ily adóköteles foglalkozást rendszeresen és 
állandóan, vagyis iparszerüen űznek, azoktól, 
akik csak esetleg adnak el a forgalmi, ill. 
fényüzési adó alá eső árucikkeket.

Habár a forgalmi, vagy fényüzési adó 
alá tartozó üzleteket és foglalkozásokat 
állandóan folytatók, az adóösszegre és ennek 
miként való beflzefésére nézve, a fönnálló

GAMAL1EL.
A főpap hátában, szent Jeruzsálemben 
Valami elfojtott, fájó sóhaj rebben.
Fásnak a nagytermek ablakokon szőnyeg, 
őssszakálu rabbik jönnek, egyre jönnek . . .

Falakmentén 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 belépne!...
Vén bölcsek lelkében a gyűlölet várja 
Fussa, boglyas fészkét feltőn rakosgatja . . , 

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

Tudja, hogy jönni fog .. . Máskor is ha lelke. 
Kínlódó harcában kút ködve kereste,
Eljött és válaszolt . . . Hilel fia kérte 
Addig a nagy Istent nem hiaba kérte

•• •
Vihar csitultdn villám széled, 
Hold bús súgóra félve rebben, 
Ajtó tárul, vad harcosok közt 
tíékóba 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 ellen
— Hiszünk Istenben . . Emberekkel 
Tudjátok, élünk sseretetben . , 

Kigunyoljátok prófétáink,
Bolond kevélyen törvényt oldtok
— Megszűritek a szúnyogot ti
S nincs közietek, csak egy ki boldog 

l'nneptörésre csábit szótok.
Az áldozat tinéktek nem kell,
— Mindenkiért hullt Jézus vére ■ . .
Szombatnak is ura az ember . . .

És borzalom, váltjátok matt ta
Krí,etűdök vívót áldoiotvak I I
— Feltámadott ai Űr bieovnyal

S a hívők benne üdvöt kapnak . . .

Átkozottak I . . Pokolba minden . . 
Irmaitok m a gyehennára . . ,
— Érette halni jutalom csak 
Hivő harcának legszebb ára . . .

Legyen hát úgy, mint óhajtjátok I 
Nyüzsgés, szitok, gúny árja röpköd . 
Az elitéltek egymáshoz bújnak, 
Varjak bús zerge száll fölöttük . . .

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

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

Az ég w mintha megnyugodna rajta, 
Keblére Holdját tűzi ékszerül, 
Szolid mosolytól reszket titkos ajka, 
Ember ha tudná, mit éret belül . , ,

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

De hirtelen, mint sebzett vad, mit hajinak 
Titkos ajtón át jŐ Gamáliel . . .
Megölt beszéde imádságot ajknak,
Mellén ruháját vadul tépi fel.

Mint napba néző szemén könnypatakja,
Csodás beszédű ajka tétova . . .
— A végzésiek, ha lesz, ki végrehajtja, 
A bűn mellőlünk nem fogy el soha , . .

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

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

Tuszkolva küldött . . . menj, perág se késsél, 
Kiáltsd belé a forgatagba majd,
Véres bűnök szülője minden éjfél,
Megtépett eszme bokra újra hajt . . .

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

Parancsolt.,'Jöttem...hagyjátok szaladni mindet.,. 
Legyen vérüktől tiszta telketek.
Nincs semmi mentség . . . Elajchim megintett 
Merjünk-e tenni F , . , Isten van veletek . , .
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törvényeket és rendelkezéseket valószínűen 
ösmerik is, mindazáltal, minthogy ez adó
nemnél nagyon gyakori a kisérlet a vissza
élésre, ezzel bővebben kell foglalkoznunk.

Ez az adónem is egyike azoknak, ame
lyek minden kivetés, vagy előírás nélkül 
fizetendők, póstacseak utján az adóhivatalnál, 
negyedévenként utólagosan, az évnegyedet 
kővető 6 hét alatt. Ez a 6 hét nem vonat
kozik az állami előadásokra, melyekről ké
sőbb lesz bzó

A forgalmi, vagy fényűzés! adó alá eső 
árucikkek nyers eladási áráról, vagyis bruttó
bevételről az adóköteles fél rendes nyilván
tartást tartozik vezetni, melyet az évnegyed 
végével lezárva, kiszámítja az esedékes adót 
s azt a fönt irt módon befizeti. Ezzel azou- 
han még korántsincs befejezve az ügy, mert 
az év lejárta után az összforgalomról is 
rendes bevallást tartozik tenni. Ezt a beval
lást a pénzügyi hatóság fölülvizsgálja, a 
netalán még szükséges pótlásokat elrendeli, 
a forgalomra nézve rendelkezésére álló saját 
adatai, vagy nyomozásai alapján megálla
pítja a múlt évi adót, az igy megállapított 
összegből levonja az év folyamán önként 
befizetett összeget s a végleges kivetési 
összegekről vagyis a még fönnmaradó pót
fizetésről az adózót fizetési meghagyással 
értesíti, mely ellen 30 napon belül fölebbe- 
zés nyújtható be, ez azonban az adó befi
zetésére nézve halasztó hatállyal nem bir.

Nincs tehát semmi értelme annak, hogy 
az évnegyedi adómegállapitas eltitkoltassék, 
vagy csekélyebb összegben fizettessék be 
önként, mert az utólagosan megállapított 
többlet után nemcsak a késedelmi kamat 
számittatik föl a lél terhére, még pedig az 
egész időre, mely annak ésedékességétől 
letelt, hanem az eltitkolás felfedezése esetén 
a jövedéki kihágási eljárás is folyamatba 
tétetik, amidőn az eltitkolt adóösszeg, a 
legenyhébb beszámítás esetés is, az adónak 
mégegyszeres összegével büntettetik meg, 
ami a szándékosság, vagy egyéb terhelő kö
rülmények fönforgása esetén annak huszasos 
összegéig fölemelhető s ez a pénzbüntetés 
is szabadságvesztésre változtatható át, min
den 10 korona után 1 napi ■ fogságot szá
mítva. Megemlitendönek tartjuk itt, hogy az 
adóknak ez a neme voltaképen nem az el
adó, az üzlettel foglalkozó felet terheli, 
minthogy ezt az adót a vevőnek a vételárba 
beszámíthatja s igy ezt a vevő megtéríti az

eladónak. Az adóköteles fél, vagyis a keres
kedő a valóságban már az eladáskor a 
kincstár helyett szedi be az adókat s ezeket 
csak negyedévenként utólag fizeti be az 
állampénztárba kamatmentesen. Ez adók 
elvonása tehát méltóképen szigorú bünte
tésre érdemes.

Másként áll az ügy az egyes alkalmi 
eladásoknál, amidőn egy nem iparüzö egyén 
bizonyos ingóságokat esetlegesen árusít el. 
Ezeknél a forgalmi és fényüzési adó ugyan
csak beszámitandó a vételárba s a vevő 
által az eladónak kifizetendő, aki ily esetben 
a 300 koronán felüli eladási árból az 1—2 
százalék forgalmi, illetve 10 százalék fény
üzési adót azonnal, az ingóságoknak a vevő 
által történt átvétele, után, póstacsekk utján 
föladja az állami adóhivatal címére Tehat 
nem a vételár összegének kifizetése az 
irányadó, ami sok visszásságra és bonyoda- j 
lomra szolgáltathatna okot, hanem a tárgyak 
tényleges átadása, illetve átvétele, amikor 
az adó befizetendő.

Ily alkalmi előadások esetén a forgalmi, 
vagy fényüzési adó eltitkolása, vagyis be 
nem fizetése a következő hátrányokkal jár. 
Először is az eladó jövedéki kihágást követ 
el és a föntirottak szerint büntettetik A 
vevő köteles 14 napon belül az eladónál 
meggyőződni arról, hogy az adót az általa 
néki felmutatandó csikk utján befizette e s 
hogy az a valóságnak megfelelő összegben 

j fizettetett-e ki? Mert különben a vevő is 
i részes lesz a jövedéki kihágásban s az el- 
í adóval hasonló mérvben büntettetik, mely 
■ büntetés alól csak akként szabadulhat meg, 
' ha legkésőbb az átvételt követő 15 ik napon 
i az illetékes pénzügyőri szakasznál bejelenti, 
. hogy az eladó az adófizetési kötelezettségé

nek részben, vagy egészben nem felelt meg ; 
ez esetben az aláírás csak az eladó ellen 
tehető folyamatba. Itt külünösen ki kell 

.emelnünk, hogy ez a bejelentési határidő 
rövidebbre szabott olyan esetben, ha olyan 
eladóról van szó, aki az állam területét 
véglegesen elakarja hagyni, vagyis elköltözik ; 
amidőn a vevő az eladónak még eltávozása 
előtt tartozik a vételt a pénzügyőri szakasz 
nak bejelenteni, mert különben az adóért 
szavata) s 15 nap után a büntetésért is.

(Folyt, köv)

Különfélék.
— Varoal közgyűlés Léva város 

képviselőtestülete ismét rendkívüli közgyűlést 
tartott múlt szombaton este. Napirend előtt 
Szenes Ignác magyar-német szociáldemo
krata szólalt fel és azt fejtegette, hogy Léva 
szegényügye nem megfelelően van kezelve 
Indítványozza, hogy a város népjóléti ügy
osztályt szervezzen más varosok példájára s 
tegye tanulmány tárgyává Érsekújvár és 
Komárom hasonló intézményeit. Továbbá 
tegyen lépéseket a kormánynál az iránt, 
hogy a Léván befolyó büntetéspénzek teljes 
összegükben a város szegényalapja javara 
forditaasauak. Az inditványt elvben a köz 
gyűlés egyhangúan elfogadta s tárgyalását 
a következő közgyűlésre tűzte ki. A városi 
tanács Földesi Sándor délsziovenszkói szín
társulatának február bó 24-étöl számított 
hat heti időtartamra játszási engedélyt adott. 
A tanács kullurérzékre valló határozatában 
a színieiőadásokat mentesítette a vigalmiadó 
kötelezettsége alól és a színpad használatát 
is díjtalanul engedte át. Léva város egyéb- 

; ként, mint ismeretes a közönség előtt, évek 
i óta azzal támogatja a magyar színészetet, 

bogy a koncesszionált színtársulat részére a 
, város tulajdonát alkotó színháztermet min- 
I den alkalommal díjtalanul engedi át. A Vígadó 

bérlője azonban most felebbezéssel fordult a 
városhoz. Azt mondja ebben, hogy Léván a 
színtársulat eddig még mindig a tavaszi és 
nyári hónapokban játszott, ő tehat csupán 
ebben az időben hajlandó a színháztermet 
átengedni. Hivatkozik a farsangi időre és 
arra, hogy a teremben lévő mozija számára 
a személyzet és a filmek levaunak kötve, 
miért kártérítést támaszt. A tanács a varos 
jogügyi bizottságának véleménye alapján azt 
indítványozza, hogy a bérlő kérelmet a köz
gyűlés utasitsa el és kötelezze öt a színház
terem díjtalan átengedésére, mert az a 
színtársulatnak bármely időben átadandó. 
Van a szerződésnek egy pontja, mely azt 
mondja, hogy a fűtést a színigazgató fizeti ; 
ebből megállapítható, hogy a színi-szezon 
télen is megtartható. Az ügy fölött hosszas 
vita támadt. Breuer Géza magyar német 
szociáldemokrata a tanács határozata mellett 
elsőnek szállott síkra és bejelentette, hogy 
a színigazgatótól értesítést kapott, mely 
szerint a lévai szezónt március 15-én fogja 
megkezdeni, mert közben sikerült játékenge-

Én ember, tán ha szóját félre érteni 
Még akkor le jobb, hagyni, fussanak,
Mint szörnyű vétkért ze:ekelni térden, 
Ame'yre nincs ir, poklok lángja csak.

És teljes hittel vallom, kis csapatjuk 
Erőtelen porszem csak egy mayán, 
Átok, vagy áldás karja bizton rajtuk. 
Bizsuk az Úrra sorsukat talán? . . ,

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

Ne küzködjünk Elajchim karja ellen, 
Hisz úgy is az lesz, amit ő akar, 
Bizsutok benne örök rendületlen, 
Való kipattan, higyjétek hamar . , ,

Szinedrium elsápad, megremegnek
Nem szomjuhozza lelkűk már a vért . . • 
Helyeslőn intnek rá a büszke termek: — 
Menjetek békén ... az Isten tutija mért I . . .

* * *
Halk zsolozsma csendül szálló sóhaj szárnyon, 
Erősből az ének földi sztnny'ől mtnten: 
Követünk tégedet megtartó kővárunk,
Amig élni engedsz, mind a tizenketten ■ . .

A főpapok népe meglüvölten nézi 
Ragyogó orcáját hitvalló csapatnak . ■
Lelkűk mélyén titkos még soha sem érzett 
Lágy illatú rózsák szirmai fakadnak . . .

S mig szemükbe lassan könnyek árja rezdill, 
öntudatlan a dalt minden együtt zengik
S a csillagos égnek kárpitján keresztül 
Megcsókolja Krisztus sorban valamennyit . . . 

SZABÓ S. ZSIQMOND 
Múlt heti számban is közölve lett ezen vers, de téves 
verssorrendben, s igy most helyesbítve újra közöl/ik.

Legyező történetek
Farsangban vagyunk Gyakran látjuk a 

legyezőket munkában, tehát foglalkozzunk 
egy kissé a legyező történetével is.

A legyező használata csaknem oly regi, 
mint a világ. A monda szerint legyezőket 

; palmagalyakból legelőször Bábel tornya épi- 
; tésénél használtak. De amint tudjuk a fajok 
I különválva a világ minden részébe elterjedtek. 

Az óvilágban a legyezőknek két fajtájat is
merték : az egyik a forró tartományok legye
zői, amelyek faievél vagy madartollakból 
állott; a másik a luxus legyezők, mely ek 
draga szövetből, selyemből készülték és a 

- hatalom jelképei is voltak. így pl. a thebei 
palota freskói, melyek 111. Rhamzes egyp- 

I tömi király mulatságait ábrázolják, kezükben 
1 felkör alakú legyezőt tartanak, a legélénkebb 
I színekkel vannek képviselve. Már az arabok 
' legyezői feliratokkal vannak ellátva. A legye

zőt minden népnél feltaláljuk. Gön gország- 
I bán útifűalakuak voltak, később pavatoilakkal 

helyettesítették, melyeket a görög nők nia 
guk hordtak, majd később rabszo ganőikkel 

. legyeztették magukat.
Chinaban, ahol a művészet évezredek 

előtt is ismeretes volt, már a keresztény idő
számítás kezdetén gyönyörű legyezőket ké
szítettek, mit fehér selyemhimzesekkel ékesi- 

l tettek. Voltak elefánt legyezőik is. Voltak a 
chinaiaknál oly elelant legyezők is, amelyekre 
egy világhírű vésnök — Vág san-pen-t — 
hegyeket, völgyöket, folyókat a legcsodála
tosabb és legművésziesebb ki tudott faragni. 
A következő században átlátszó szövetből 
készült legyezők jöttek használatba, melyekre 
mindenféle állatokat és isteneket ábrázoltak.

Caesár korától a keresztes hadjáratokig 
a legyező történetét sürü homály fedi. Az 
egyház szertartások alkalmával használta a 
draga kövekkel kirakott legyezőket. Sok 
templomnak, zárdának ez képezi a legnagyobb 
kincsét A XII. században ismét általánossá 
lett a legyező használata. Ekkor már páva, 
struc, holló, papagály toliakból készültek, 
mit drága nyelekre erősítettek. Ezen század 
vége felé már aranyláncokra erősitve, az 
urak is használatba vették ezt.

I. Ferenc francia királynak oly nevezetes 
j és draga legyezője volt, hogy az akkori 
! történetíró, nevezetességként megem ékezett 
i munkájában.

II. Henrik a XI. században a Valois ház- 
' tói örökölt egy legyezőt, amellyel a nap

sugarai ellen védelmezte magat
Olaszországban ugyanezen időkben jöt

tek divatba a legyezők, de ezeket csak a 
nők használtak. Zászló alakúak, draga se
lyemmel diszitva arany szövetből készülték.

Ugyanezen században a japánok rette
netes hosszú nyélbe illesztett legyezőket hasz 
naltak Ezt az olaszok utánoztak, mely csak
hamar egész Európában elterjedt.

A XVII. században oly annyira elterjedt 
a legyező használata, hogy Franciaorszagban 
céhbe állottak es a királytól kiváltságokat is 
kaptak, kiket XIV. Lajos igen pártolt.

A XV11I. században a láz megszűnt, 
kivaltképen a forradalom ideje alatt, de ennek 
elmúltával visszanyerte régi jogait.

A XIX és XX. század legyezője kicsi, 
filigrán, egyszerű, elegáns, hölgyek által 
általánosan ismert piperetárgya és segéd
eszköze lett a kacérsagnak. 
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délyt kieszközölni egy más város részére. 
Azt Állítja, hogyha a színtársulat a kert időben 
nem kapná meg a színháztermet, ezzel el
gáncsolnák lévai szereplését, melynek ideje 
miniszteri engedélyhez van kötve. Beszede 
után több képviselőtestületi tag szemrehá
nyással illette azért, hogy az igazgatónak 
a sziniszezon kezdetének kitolásáról szóló 
értesítését nem korábban tudatta a közgyű
léssel Ezzel a hosszú vitának elejét lehetett 
volna venni, mert március közepere a bérlő 
önkent is hajlandó lett volna átengedni a 
termet, mivel akkor mar a teremben az es
télyek és műkedvelői előadások lezajlottak. 
Ravasz Viktor dr (szlovák néppárti i azt 
fejtegeti, hogy a kérdést nem úgy kell föl
fogni, mint msréuyletet a magyar kultúra 
ellen, mint azt egyesek teszik. Szerinte a 
bérlő és a szioigazgató között vau tárgyalni 
való, mely az ö privát ügyük, miért is kéri 
a bérlő által beterjesztett felebbezes elfoga
dását. Hruz Sámuel, állami tanfelügyelő, 
csehszlovák párti, a hat hetes magyar 
szioiszezón idejéből két hetet a szlovák 
színház részére kér. A közgyűlés végül is 
nagy szótöbbséggel, a magyar ellenzéki pár
tok, a zsidópárt, a kommunisták és a szoci
áldemokraták szavazataival a tanács jav.s- 
latát fogadta el es elutasította a bérlő fe- 
lebbezéset. A közgyűlés folytatását elha
lasztották.

— Kaszinó-estély. A tegnapi kaszi
nói estély maradandó nyomot hagy a Ka
szinó történetében. A felvidéki magyarság 
két legjelesebb tagja szórakoztatta a közönsé
get, mely ebből az alkalomból ugyancsak 
megtöltötte a Kaszinó nagytermét. Mivel az 
estély már lapunk zártakor vette kezdetet, 
róla jövő számunkban referálunk

— Zsemlér községben romba dőlt 
a magyar Iskola Zsemlér községnek már 
évek óta húzódik egy szomorú ku.turaiis 
ügye. A község füt-fát megragadott sereimé
nek reparálása céljából, de eredmenytemuul. 
Most mar a kormányhoz készül panaszával 
Az ügy állása ugyanis a következő: A zsem
lén római katholikus elemi népiskolának a 
fenntartója az esztergomi tökaptaiau. A tő
káptalan birtokainak kilencven százaléka 
Sziovenszkó területen fekszik. Ezek a birto
kok a rCentralná Sprava" kezeiese alatt 
állanak. Ennek következtében tehat a zsem
lén elemi népiskola fenntartásával jaró ősz- 
szes kötelességeket ezidöszerint a birtokokat 
kezelő „Centraluá Správa“ uak kellene tel
jesíteni. Ezt a kötelességet nem is tagadja. 
Azonban nem teljesiti. Azt mondja, hogy 
nincsen pénze rá. Az idő vasfoga azonban 
nem kimeli meg az iskolákat sem, igy tehat 
időközben a zsemlén iskola összeomlott. 
Ugyanerre a sorsra jutott a tanítói lakas is. 
Hogy azonban a zseunéri gyerekek ne marad
janak teljesen iskolázatlanul, a község más 
helyiséget bérelt iskola céljára. De hat falu
helyen nem igen található megfelelő helyiség 
úgy, hogy Zsemléren az iskolai oktatás sötét 
odúban folyik, a mely hozzá még oly szűk, 
hogy az osztályok csak felvá tva vehetik azt 
igénybe. Ennek a helyzetnek tarthatatlansá
gát a zselizi ke rületi hivatal is belátta, tett 
is Ígéretet a változtatásra, azonban eddig 
még mi sem történt.

— A dalárda estély. Házias egy
szerűséggel, közvetlen melegséggel rendezte 
az idei farsangi estélyét február 16 án a 
lévai Kath. Körben, ezért volt oly intim, 
családias jellege, hogy oly általános jókedv 
uralkodott a milyet ritkán van alkalmunk 
láthatni. Az estelyt egy kedves műsor vezette 
be, melyen a dalárda három népdalegyveleggel 
szerepelt. Beleznay és Huber, a magyar 
népdalok eme hivatott művelői mellett nem 
kisebb sikert aratott Heckmann Ütvén, da
lárdánk jeles karnagya, ki megmutatta, hogy 
nemcsak dirigálni, tamtam tud, de mint 
zeneszerző is szamot tarthat az elismerésre. 
Kersék János verseire szerzett dalai törni 
metszett, szivböl jött s szívhez szóló bubá
nktól dalok, pattogó magyar nóták, melye
ket zajos elismeréssel fogadott a közönség 
Bandzi Annuska egy kedves kis leány oly 
kedvesen beszélte el az ö ideálját, hogy 
mindenki megtapsolta. Általános derültséget 
keltett az állatkvartett, melyet egy cica, egy 
csirke, egy kutya és egy valódi angol malac

adtak elő A maszk alól is pompásan össze
vágott a négy szépen csengő hang, melyek 
dalárdánk fő urössege. A közönség annyira 

j elvolt ragadtatva, hogy meg kellett ismételni.
Taby Lajos, a jeles tenorista verseket sza
valt s így gyarapitotta babérait. Csernák 

' Juliska és Kortecsny Micike pedig egy páros 
i jelenetben nagy sikerrel üzenték meg az 
, ultimátumot a fiatalságnak, amely azonban 
I nem hagyta magát, mert a műsor után ha 
. marosan szétkapkodta a székeket s olyan 
| táncot csapott, hogy csak úgy rengettek a 

Kör ablakai. A heje hujába belesodródtak a 
komoly, tiszteBkoru urak és hölgyek is s 
egyszet csak azt vettük észre, hogy nincs 
ember a teremben, aki nem táncolna. Ez 
a mulatság nem hajnalig, de reggelig tar- 

: tott, de meg akkor se mentek volna, ha 
a rendezőség nem mondja, hogy záróra. A 
Gyula primas úgy húzta, hogy hol a köny 

, uyeinket csalta ki, hol a bokasokat vigatta 
■ csárdásra. Hiába uem Jazz Banda ez.

— Sorozásra kötelezettek figyel 
mébe. Hivatalosan közük : A védelmi köte
lesség a 20 ik életévvel kezdődik és 50 ik 
életévvel végződik. A védelmi kötelezettség ' 
két részre oszlik : sorozó kötelességre (20 
éves kortól 22 évig) és szolgálati kötelesség- . 
re Utóbbi ismét tényleges szolgalatra és | 
tartalék szolgálattá oszlik ,50 évig). Soro- 
zűköteleseknek nevezzük mindazon újoncokat, 

, kik kötelesek a sorozobizottság előtt megje
lenni A sorozásra való kötelesség azon 
naptári ev jamár hó 1 évei kezdődik, mely 

' ben a polgár betölti életkora 20 ik évét és 
l azon év december ho 31-ével végződik, 
, melyben az illető betöltötte 22 ik életevét,

(I, II., II . sorozási osztály . Besorozottak- 
I nak nevezzük mindazon polgárokat, akiket 

a sorozobizottsagual alkalmasaknak találnak 
a fegyveres vagy segedszolgalatra. Nem be
osztott újoncoknak nevezzük azon besorozott 
egyéneket egész a beosztás napjáig, kiket 
besoroztak. Beosztott újoncodnak nevezzük 
mindazon besorozattakat, kiket sorozási 
évüktől valamely törzscsspat állományába 
beosztottak (gyalogsági ezredhez, lovasság
hoz, tüzérséghez stb.) és ugyanezzel a nap 
pal (október 1) megkezdik a katonai tény
leges szolgalatot. A katonai tényleges szol
galat 14 hónapig tart Az uj hatandó csak 
1926 évben lep érvénybe és így ezen ked
vezményben csak az 1926 évben besorozot
tak részesülhetlek. Az átmenetet a 14 hónapi 
szo'gáiatra következőképpen módosították: ' 
Az 1900. évben született és besorozott ' 
egyének 24 hónapi (két évi) szolgalatot tel- ' 
jesitnek, mert 1921 és 1922. évben soroztak í 
be őket. Az 1923 —1924 —1925. évben be
sorozottak 18 hónapot szó gáinak. — A tar- I 
talék szolgálatba való áthelyezés azonnal 
megtörténik, amint az illető a tényleges ’ 
szolgálatnak eleget tett. Az 1 tartalékba j 
tartoznak ezek közül mindazon egyének, akik 
a 40 ik életkorukat betöltik A II. tartalékba 1 
azon tartalékosok, kik betöltötték 40 éves 
korukat december hó 31-ével, azon évig, 
melyben 50 éves korukat töltik be. |

— Haláleset. Galambos István, tö ' 
rekvö gazdáink egyike e hó 20 án 58 éves 
korában elhunyt. A boldogult 38 év előtt 
elvesztette egyik lábát, eunek dacára szór- | 
galmasan forgolódott kis gazdaságában, me
lyet becsületes munkájával folyton gyarapí
tóit Nőtlen ember volt. Halálát testvérei: 
Galambos János, Gracza Balintné szül. Ga- I 
lambos Julianna s nagyszámú rokonság 
gyászolják Holt testet e hó 22-én helyeztek 
örök nyugalomra nagy részvét mellett a 
lévai temetőben.

— Felesket nótárius nagyzajtai Zaj- i 
tay István uram szenzációs bevonulása 1 
március 2-an, farsang vasárnapján fog meg
történni a lévai színházban. Meg műkedvelői i 
előadás iránt Léván nem volt olyan nagy I 
érdek.ődes, mint most mutatkozik a Peles- i 
kei nótárius iránt, miért is az Iparos olvasó 1 i 
kór és a kath. kör közös bizottsága eihatá- ; i 
rozta, hogy ez alkalommal a belépő jegyeket I 
előző hetekben is fogják árusítani. E célból I 
felkérte Schulcz Ignácz papirkereskedót, í j 
továbbá Borcsányi és Csernák urakat. A I 
meghívók kézbesítése most van folyamatban, i 
A meghívók iránti esetleges reklamációk 1 
íraich Józsefhez, a közös intéző bizottság t

egyik vezetőjéhez intézendők. A műkedvelői 
garda névsorát, tekintettel a darab 65 sze
repére, nem adhatjuk most közzé, mert az 
nagy helyet igényelue, egyébként rajta van 
a meghivón ; de annyit meg kell jegyeznünk, 
hogy a főbb szerepek kitűnő kezekben van
nak letéve, miért is a közönségnek nagy
szerű szórakozásban Itsz része, mert meg 
van a biztositék arra nézve, hogy ez az 
előadás is méltó helyet fog elfoglani az 
idei farsang igazán kiváló előadásai között. 
A lévai műkedvelők ezalkalommal készülnek 
bemutatni azt, hogy még egy ilyen nagyobb- 
szabásu darabnak mint A peleskei nótárius, 
előadására is képes ennek a vidéki városnak 
fiatalsága Szóval farsang vasárnapja min- 
deokepen mozgalmasnak és sikeresnek ígér
kezik 1 Jo zenéért sem ment a rendezőség 
a szomszédba. Gyula, Lajos és Kálmán 
bandája muzsikál a két Kor bálján.

— A Járási bizottságok gyűlése 
megyémben A zólyomi nagymegye egyes 
járási bizottságai a következő napokon fog
nak összeülni: Február 25-én Losonc, 27 én 

, Garamszentkereszt: 28 an Rimaszombat, 29- 
! én Kékkő, március l en .Selmecbánya, 3 án 
. Zóiyombrezó, 6 an Korpona, 8 án Feled, 
. 16 en Újbánya, 12 én Zoiyom, 13 án Zseliz, 
! 14 én Léva és 18 an Besztercebánya.

— A lévai járási tűzoltó-szövet
ség a napokban alakult meg Léván. Járási 
parancsnok a tűzoltás érdemes, régi bajnoka 
Tatár István, aiparancsnok Bitesek József, 
titkár jegyző Tóth Antal lett.

— Árvák szinielőadása. Az Arvaház 
növendékei március 2 án d. u. 4 órakor 
sziuielöadast rendeznek Az előadáson min
denkit szivesen lát a rendezőség. Beléptidij 
nincsen. Azonban az árvák részére a legki
sebb adományokat is hálásan és köszönettel 
fogadnak.

— A Lévai Keresztény Munkás- 
egyesület 1924. évi március hó 1-én .szom
batom, az egyesület helyiségeiben szinielö 
adassa! egybekötött farsangi mulatságot ren
dez. — Ez alkalommal színre kerül: Foltinus 
Aurél: ,Náné‘ című 100 arany pályadijjal 
juialmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban. 
Rendező : Belik József I. Súgó: —. Szemé
lyek : Krauzel Michel. gazdag sváb paraszt 
Zsiak Géza, — Nani, Totzer Manci, — Szepi, 
Lukacs Ferencz gyermekei, — özv. Molnár 
Janosné, korcsmárosné Vörös Mariska, — 

' Józsi, — Bodi, Tonka Imre gyermekei,
— Szilárd Peter, földbirtokos Kucsera János,
— Róza, leánya Vadkerii Lonka, — Lupi 
bácsi, ügyvéd Vanger Mihály, — Sándor fia, 
jogasz Florek László, — János, pincér Szarka 
Gyu.a. — Belepti-dij Személy jegy 8 korona 
(vigalmi adóval együtt). Kezdete este fél 8 
órakor.

— Eljegyzés. Wertheimer Iiyt Hont- 
varsanyból eljegyezte Nagel Mihály Gál 
góczról.

— A Lévai Sport Club nBgy álar
cos jelmezbálján március hó 1-én Jónás 
Jóska a hírneves uyitrai cigányprímás és 14 
tagú kiegészített baodaja fog játszani. — A 
jelmezesek sziues felvonulásán kivül a ren
dezőség meg a következőkkel kívánja a bál 
közönségének szórakoztatását előmozdítani. 
Eredeti mexieói jazz-bánd — Üriginal néger 
dsigg excsntric. — 2 américan mixter. — 
Eredeti montmartrei apache tanya. Jelmez- 
verseuy I Szavazó-lapok a confetti pénztár
nál. — A kávehaz helyiségében ,Bar‘, 
parkettáncok. — A foyerban, confetti, szer
pentin és virág árusítás. — Ugyanott külön 
társalgók és dohányzók, mivel a teremben 
a dohányzás tiltva vau — A nagyközönség 
részére a bejárat a kávéházi főbejáraton át.
— A Vigadó nagy bejárata zarva, álarcosok 
az étterem utcai bejáratán át lépnek be. — 
Női ruhatár az emeleten, a férfiruhatár az 
előcsarnokban van. — A készülődésből Ítélve 
a farsang egyik minden tekintetben legsike
rültebb mulatsága lesz ez, mely méltóképen 
fog sorakozni a C ub által eddig rendezett 
bálokhoz. A vigalmi bizottság esténként az 
Adler kávéházban ülésezik, ezúton ismételten 
feibivja mindazok figyelmét, kik meghívóra 
még igényt tartanak, hogy fordu'janak ebbeli 
kérésükkel Schulcz Gyula úrhoz, vagy a 
vigalmi bizottság bármely tagjához.
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— Silnlelöadás Garammlkolán A 
garammikolai ifjúság f. hó 17-én a helybeli 
vendéglőben egy jól sikerű t szinielöadást 
tartott, mely alkalommal elöadák a Rozs
nyói Hirad) és Sajóvidék szerkesztőségei 
által hirdetett pályázaton 3000 K első dijat 
nyert Borsovai Lengyel Gyula : .Parasztosan11 
cimü népszínművét. A rendezés, a szinpadi 
diszlet, a szereplők játéka, mind kiáltották 
volna a legszigorúbb bírálatot is A szerep
lők mindannyian nagyszerűen megállották 
helyüket s a színpadi fellépésük, megjele 
nésűk is biztos s kifogástalan volt. — Hajdú 
Lajos, az öregedő, mindent jól megfontoló 
vagyonos j arásztgazda — Tardi — szere
pében töltötte be a komoly és igazán dicsé 
rétre méltó játékával Perizs Irma, a birtoka 
árán is, de uraskodni akaró — Tardiné — 
szerepében mutatta meg ügyességét és jó 
előadását. Galambos Irma kedves volt — 
Jolánka — szerepében, jó partnere volt 
Berka András, mint — Pista — zsellérle
gény Mindketten szépen és odaadóan adtak 
a tiltott, da igazán szeretők játékát. Tóth 
Lajos, mint — Mizso — cigány kitűnő ko
mikus musdulataival, jóízű humorával, cigá- 
nyos beszédével ugyancsak megnevettette a 
közönséget, miért a zugó tapsolásból ki is 
vette jutalmát. Hasznos Lajos a — rektor, -— 
Torma Béla a — segédjegyzö — szerepében 
érdemelte ki az elismerést. Tipikus falusi 
zsidó volt — Magyar András Eredeti kis- 
biró volt Németh Géza. Hasznos Irma — 
(Horváthné). Nyulász Irma — (Julis szol
gáló), — Polcz Jólán — (Panni iskolás 
lány). — Hasznos András — (csendörör- 
moster), — mindnyájan jó, bátor s kifogás
talan szereplőknek bizonyultak. A rendezés 
ért Salga Endre tanítónak mondott köszö 
netet az ifjúság és a közönség. Az előadás 
után reggelig tartó táncmulatság következett.

— A toronyóra bál, amit a lévai 
ref. gazdák szoktak rendezni, melynek hét 
vármegyében oly négy hí e volt, ismét be 
lesz állítva a lévai farsangi kalendáriumba, 
mert március 4 én, farsang keddjén az idén 
ismét megtartják. A lévai ref egyház t gjai 
az elmúlt ősszel megcsináltatták a torony 
órát, mely most az uj harangokon oly szé
pen veri ki a fertályt, meg az egész órát, 
hogy gyönyörűség hallani Mar most úgy 
akarják, hogy azután rendesen is járjon, ne 
hogy azt mondják, hogy korog a kantor 
gyomra, barangozlat gondolomra Azért a 
fenntartásához szükséges összeget igy akar
nák összemuialni Az idén is ez a bál fogja 
régi szokás szerint a farsangot befejezni, 
il'ő tehát, hogy mindenki ott legyen, aki a 
Farsanggal jó barátságban óbajt lenni.

— A lévai munkanélküliek pénte
ken este pártküiönbség né kül nyilvános gyű 
lést rendeztek a városháza nagy tanácster
mében A gyűlést a kommunista part kezde 
ményezte Olt láttuk dr. Tóth Sándor város- 
birót is az érdeklődők között. A gyűlés elnö 
kévé dr. Kucsera Bélát választották, aki 
hosszabb beszédet mondott és üzenetet küld 
a gyűlés a társadalomnak, hogy dolgozni 
akarunk! Ezután Krsiák István, a kommu
nista párt volt titkára fejtegette a munka
nélküliség okát, melyet a technika fejlődé
sében és a mai tőkés termelési rendben lát. 
A szegény családok részére tüzelőfát utaljon 
ki a város. A gyűlésen állandó közbeszólások 
hangzottak el azirányban, hogy ne segélyt, 
hanem munkát adjanak A 7 órától 9 óráig 
tartó gyűlés egyébként simán és rendben 
zajlott le, a tanácsterem előtt álló csendő
röknek beavatkozásra nem volt okuk

— Műkedvelők Kleölveden. A kis 
ölvedi ifjúság március 1-én és 2-án a kis 
ölvedi ref. iskolában mükendvelö előadással 
egybekötött táncmulatságot rendez, melyen 
előadják Kersék Jánosnak, lapunk szerkesz
tőjének két kis darabját: A Csodasip és 
Oiyan nincs a sifonérban cimü tréfáit. A 
tiszta jövedelmet az ifjúsági könyvtár javára 
fordítják.

— OaidAk figyelőiébe, akiket a 
Járási Gazdasági és Erdészeti Egyesület 
Nővé Zámky - Érsekújvár felhív, hogy neme
sitett árpa, zab, tengeri, burgonya, továbbá 
takarmányvetőmag szükségletüket vagy azok
nak eladását az Egyesületnél jelentsék be, 
amely az adás vételt díjmentesen közvetíti.

— A Lévai Csizmadia Ipartársulat 
•átélje tegnap este volt a Városi Vigadóban. 
Az estélyen Kálmán Imre operettjét a Tatár
járást igen szépen és sikerrel adták elő. Az 
előadás után tánc volt hajnalig

— Dal és színlel őadás. Az alsó és 
felsöváradi énekkar ma febr. 24-én a felső 
váradi ref iskolában dal és színi-előadást 
rendez, melyen az énekkar több szép mű
dallal és magyar nótákból kötött bokrétával 
fog szerepelni. Ezen kívül lesz egy tréfás 
magánjelenet s előadják Kersék Jáuosnak a 
Csodasip és Olyan nincs a sifonérban cimü 
tréfáit. Kezdete esti 6 órakor. Műsor után 
tánc A tiszta jövedelmet az iskolára 
forditjak.

— Prágai mlntavásár. A bauska- 
bystricai kereskedelmi és iparkamara érte
sít, hogy a március 16—23 ika között meg
tartandó prágai mintavásarra szóló igazol
ványok a kameránál már kaphatók. Egy 
igazolvány ára 25 K és 3 50 K postadij.

— Tenyéezaliatvásár Budapesten 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
szokásos tenyészállatvasarját ez évben márc. 
hó 15 én és 16 án rendezi Budapesten az 
uj tenyész- és haszonállatvásártelepen. A 
tenyészallalvásár a bejelentések szerint sike
resnek Ígérkezik, meri azon az összes jeles 
tenyésztők szép kollekciókkal részt vesznek, 
igy ott bármely fajtából a szükséges tenyész- 
anyagot gazdag választékból kiváló minőség
ben lehet beszerezni. A tenyészállatvásárról 
a kivitel meg vau engedve, a tenyészállatok 
behozataléhoz esetleg szükséges engedélyt a 
vásárlóknak kell megszerezniük illetékes 
hatóságaiktól. A vételárat a vásárló saját 
pénznemében tartozik lefizetni, illetve arra 
szóló átutalás (deviza) utján fedezni.

— Tolvaj csemeték. Friedmann Mór 
lévai sajtgyárosnak a Kálvária hegy tövében 
van egy pincéje, hol a mindenféle finom 
sajtókat helyezik el szikkadni. Az utóbbi 
időben észre vettek, hogy több sajt eltűnt, 
mintha föld nyelte volna el. És ez napról- 
napra folytatódott, s ezt senki sem tudta 
megfejteni. Végre is az esetet tudomásara 
hozták a rendőrségnek, amely hamarosan 
kideritette, hogy diákgyerekek majszolnak 
sajtot 10 perc szünetekkor. A sajtos gyere
keket a szemfüles rendőrbiztos elővette s a 
keresztkérdések súlya alatt csakhamar bőgve 
ismerték be, hogy a szelem lyukon jártak a 
pincébe s onnan hordták a sajtot, amelyet 
részben elfogyasztottak, részben eladtak. 
Ugyanekkor megállapította a rendörbiztos 
azt is, hogy a saját tejes kannáját az ura
dalmi tejes kocsiról ezek lopták el. A toivaj 
csemeték felett a gyermeki íróság fog ítélkezni

— Kaaaiaturás a lévai líraelita 
hitközség irodájában Szombaton éjszaka 
eddig még ismeretlen tettesek megiurták az 
izraelita hitközség Wertheim szekrényét. A 
fúrás helyén azután benyúltak és kiteszitet
ték az ajtót. A kasszabetörés mesterkézre 
valló, nem kontár munka A pénzszekrény
ben, bár a hitközség tagjaitól előző napon 
szedték be az sdót, mely mintegy 16000 
koronára rúgott, mindössze csupán csak 
egyezer korona volt. A betörök keresték is 
a többit, miközben a szekrényben lévő Írató 
kát széjjel szórták a padlón, de többet nem 
találtak, mert a pénztáros óvatosságból az 
adót másutt helyezte biztonságba. A betörők 
kiváló szakértelmük után Ítélve, nem lévaiak, 
itt csupán csak besúgóik, tanácsadóik lehet
nek, ami Bír abból is gyanitható, hogy épen 
az adógyüjtés után történt a betörés.

— A móri ma vasárnap egy rendzivül 
nagyhatású sláger filmet mutat be, mely 
mint címe Egy forradalmi biztos naplójából, 
a forradalom forró levegőjébe vezet bennün 
két. Csupa idegizgató, nagyhatású jelenet 
gyönyörű képekben megörökítve. Nagy érdek
lődésre tarthat számot a csütörtöki február 
28 iki műsor az Acél ember cimü nagyhatású 
amerikai film dráma

Dr. Molnár Sanatorlum. Quarz- 
lámpa (Mesterséges magaslati fény) kezelé
seket végez Ajánlatos : Vérszegénység, tüdő- 
csucshurut, csontszu, börbajok, hajhullás, 
angolkór, fagydaganatoknál Léva Telefon 37.

A közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

Mindazon jó barátok és ismerősök kik 
felejthetetlen testvérünk elhunyta alkalmából 
fajdalmunkat részvétükkel enyhitették, fogad
ják ez utón is hálás köszönetünket.

Léva 1924 február 22 én.
Galambos János.

Könyvszemle.
A természetes gyógymód könyve.

Dr Zelenyák János lekéri plébánostól.

Lapunk hasábjain is közölve lett egy 
előjegyzési felhívás Dr. Zelenyák János „Á 
természetes gyógymód* cimü nagyarányú 
müvére. Ennek a műnek majdnem egy köte
tét körülbelül 300 oldalt képezik a német 
cégeket dicsérő növényeknek 284 természet 
bü reprodukációi, 86 táblán. A szerző jónak 
látta a .Gyógynövények hatása és haszná
lata* cimü műnek leírt és reprodukált müvé
nek bővitése céljából a tropikus Indiai, Dél- 
Amerikai és egyéb országok és szigetek is
mertetését is. De ezeknek a fáknak illuszt
rációit nem szerezhette meg a szerző és 
igy a mű e tekintetben nem tökéletes, dacára 
annak, hogy a gyógyerövel biró tropikus 
fák és cserjék eléggé tüzetes leirásából az 
olvasó némi fogalmat szerezhet magának a 
gyógy'ák külső és belső értékéről.

A 80 nyomtatott Ívre terjedő terjedel
mes műnek kézirata immár a „Concordia" 
nyomdájában van. Bízvást állítható, hogy a 
közegészség ügyet olyan behatóan és lelke
sen megirt mü még eddig alig ha került 
magyar ember kezébe. Ennek olvasása köz
ben megismeri önmagát, felismeri az egész
sége ellen szándékosan elkövetett hibáit és 
a mi a legfőbb elhagyja ha kelletlenül is 
mindazt ami neki és családjának ártalmára 
volt. Több mint 2C0 betegségnek a kórtü
nete van leírva és a gyógyitást eszközlő 
vagy arra szolgáló természetes eszközök 
ajánlva. Összeforr ebben a műben a termé
szet és emberi tudás.

E terjedelmes műnek az ára díszes 
vászonkötésben 80 korona. Mely a könyvpiac 
árait tekintve mérsékeltnek mondható. E 
komoly mü minden egyes ház és kunyhó 
díszét fogja képezni. Megrendelhető a ,Népa- 
karai'1 kiadóhivatalánál, nemkülönben a szer
kesztők jóindulatából a „Nyitramegyei Szemle" 
„Nyitra,-és a Bars“ kiadóhivatalánál Levice 
Akik az összeget e három újság kiadóhiva
talának előre küldik be 10° o-os árenged
ményben részesülnek.

A mü 1924 áprilisában jelenik meg és 
a szives megrendelőknek a „Népakarat* 
kiadóhivatala által lesz szétküldve. A .Nép
akarat* kiadóhivatalának címe, Bratislava, 
Köztársaság tér 8. A „Barsu szerkesztősége

„Fehér galamb, címen háromfelvonásos 
népszínművet irt Farkas István lapunk régi 
munkatársa melynek bemutatása március 
2 áo lesz Nógrád megyében. Sok szereplő 
tarkitja a különböző jeleneteket, beállítása 
újszerű, amennyiben közelebb hozza a várost 
a faluhoz. Dalai egyszerűek Itt emlitjük meg 
hogy ha valamely magyar iskola, ifjúsági vagy 
dalegylet érdeklődik a darab iránt, forduljon 

' válaszbélyeggel a szerzőhöz Farkas István 
kántortanitóhoz, Jeisovce u. p. Vilke Losonc 
mellett

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1924 február bó 17.-tól — február hó 24-ig

SzDIetée.
Bandzi András Takács Julianna fiú Béla. — 

Lach János Krupicska Mária fiú Drahomir Ján s

Halálozás.
özv. Borkovics Kristófné Harmadi Mária 78 

éves agyvérzés. — Galambos István 57 éves agy
vérzés. — Kalapos József 34 éves túdóvész.



6 R B 1924 február 24.

Leyioe város előljáróságátői.

9388—1923. szám

Pályázati hirdetmény.

Levice város autonóm közigazgatásánál 
egy jogvégzett munkaerő ideiglenes alkal
maztatásra választatik.

Igazolandó az 1912. évi LVIII. t.-c. 21. 
és 22. §§ bán kötelezővé tett s az 1883. évi 
I. t-c. 3 §-ban megállapított jogvégzettség, 
az államnyelvnek, úgyszintén a magyar nyelv
nek úgy szóban, mint Írásban teljesen bírása.

A javadalmazás a 394 — 1922. sz. illet
mény-törvény Vili. fiz. oszt I. fokozatában 
megállapított összeg.

Felhivatnak a pályázók, hogy csehszlovák 
államhonosságukat, kifogástalan politikai és 
erkölcsi magatartásukat, eddigi alkalmaztatá
sukat, egészségi állapotukat s végül családi 
állapotukat igazoló s kellőleg felszerelt kér
vényeiket a városi iktató hivatalba f. 1924. 
évi március hó 15. napjáig nyújtsák be.

A megválasztott köteles leend az állást 
a vonatkozó határozat kézhez vételétől szá
mított 15. napon belül elfoglalni

Kelt Levicén, 1924. évi február hó 12.
Koralewszky Dr Tóth

vezető jegyző városbiró.

Levice város birájátóL

1562—1923. szám.
Városi faiskola bérbeadása.

Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a város területén 
a vadalmási dűlőben fekvő mintegy 20 kát. 
hold kiterjedésű bekerített városi faiskola és 
csemetekert, valamint ennek tartozékai folyó 
1924. évi november hó 1-től, — 1930. évi 
október hó 31-ig terjedő 6 évre haszonbérbe 
adatik. — A város tanácsa az ajánlatok be
szerzésére árverést rendel el, mely árverés 
f. évi március hó 14 napján d. e. 10 órakor 
a városház kis tanácstermében (emelet 15. sz) 
lesz megtartva Az évi haszonbér kataszt- 
rális holdanként őszi búza mennyiségben 
ajánlandó meg.

Árverelni szándékozók Írásbeli zárt 
ajánlatot is tehetnek, mely ajánlatok legké
sőbb március hó 13.-án déli 1'4 óráig a vá
rosi iktató hivatalban nyújtandók be. — A 
lezárt boríték a kővetkezőkép jelölendő 
meg: „Ajánlat a városi faiskola bérletére"

A zárt ajánlattevők, úgyszintén a szóbeli 
árverésben résztvenni kívánók kötelesek az 
árverés megkezdése előtt bánatpénz fejében 
5000 K készpénzt, vagy ennek megfelelő 
államérvényes értékpapírokat a város pénz
tárába letétbe helyezni és az erről szóló le
téti nyugtát az árverés megkezdése előtt a 
város bírája kezébe átadni.

A város fenntartja azon jogát, hogy a 
beérkezett ajánlatok felett tekintet nélkül 
azok nagyságára szabadon dönt.

A részleteles feltételeket tartalmazó haszon
bérleti szerződési tervezetet az ajánlatot tenni 
szándékozók a városi iktató hivatalban olvas 
sák át és írják alá.

Levice, 1924. évi február hó 22
Dr. Tóth 
virosbirő.

3 hold jó minőségű szántó föld 
bérbe kerestetik. Cilii 3 WOliail.

Őtátny notariát mesta Lsvic 

Císlo: 1094—924.

V y h I á s k a-
Vyzyvam vsetkí v meste Leviciách na- 

teraz byvajúce osoby muzského pohlavia, 
narodené v rokoch 1881 —1897. ktorí dote- 
raz cs. vojenskym dokumentum podelené 
neboly, aby sa u st. notárského úradu (mest- 
sky dóm prizemie c 3. voj. ref.) v dnoch 
od 25 — 27. februára b. r. predpol od9 —12. 
hodinu pod tarchou zákonnitych následkov 
hlásily.

Levice, dna 13. februára 1924.

Pn-y-lx mitesser, ránc, májfolt, arc és 
MúcpiU, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a ,Corall“ créme és szappan. Az 
összes .Corall" készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rak“ 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva és környé
kére SM0GR0V1CS A. „Korona" gyógy
szertára Léva, Főtér. Póstáu utánvéttel. 8

Eladó ház
ugyanott.

Damjanich-utcza 14 
számú. Érdeklődni lehet

110

Bútorozott szoba küTauai6ia'
Zöldkert utca 11 szám alatt kiadó 168

T71 a rí A % A n Mártonfi utca 18 szám
JJ12.CLQ llwZ. Bővebbet : MAKATS

ISTVÁNNÉNÁL.
TTá Vi Vhü TI Mantuában, egy szőllö 
XXwXXwA. UwXl, megvételre vagy bérbe 
kerestetik. Cim a kiadóban. 160

T? 9 rr 9 V megfelelő és a városon
XwdiJX llwax kívül eső pince helyi
séget keresek Cim a kiadóban. 159

Damjanich, u. azonnal eladó. 152

Levice állami jegyzői hivatala

Hirdetmény.

Felhívom Levice város területén lakó 
az 1881—1897. évi születésű férfiakat, kik 
ez ideig cs. katonai okmánnyal ellátva nem 
lettek, hogy az állami jegyzői hivatalnál 
(városház, földszint 3 katonai előadónál) f. 
é. február hó 25—27 ig d. e. 9—12. óráig, 
törvényes következmények mellett jelentkez
zenek.

Koralewszky
vezető jegyző.

Císlo ezek. 46-1924.

Licitacny óznám.
P< dpísany súdni exekútor v smysle 102. §-u 

LX zák. él z roku 1881 tymto oznamuje, ze nás- 
(edkom vyroku Nov<*banskéb<> okresného súdu éíslo 
1956 r. 1923 k dobru Michal Svarala a Sjol. zas- 
tupovaného skrze pravotára Dr. Július Stefko do 
vysky 140 kor. a prísl cestou uhradzovacej exekúcie 
prevedenej dna 10. uov. 1923 zabavené a na 200 
Ke. odhadnute následovné movitosti a to: juniec, 
na verejnej licitácii sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
N Vóbanského okresného súdu císlo 3762—1923 do 
vysky 140 kor. poziadavky na kapitále, tejze 
— vé úroky odo d.ia — 192— poéítané, */i°/o 
provízia a útraty doposiaf v 184 kor 50 hal ustá- 
lené nabyte v Brehach. uréená je éo Iehota 15 
hodina odpol. diía 27 febr. 1924 a prípadní kupci 
sa pozvú s podotknutim toho, ze sa zmienené 
movitosti v smysle 107. a 108 §-u LX él z r 1881 
pri platení hotovymi najviac sfubujúcemu v pádé 
potreby aj ) od odhadnou cenou rozpredajú.

NakoTko by drazbe uréené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali a supersekvestrovaii a na ne 
uhradzovacie právo obdrzali, tát<> licitácia sa v 
smysle 120 §-u LX zák. cl. z r 1881 aj k dobru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 10 febr. 1924.

ARTÚR TÓTH
súdny exekútor.

r - - - - - - - - - - .
Egy vásárlás meggyőzi Ont üzletem szolidságáról.

• ------- Legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás ! ==

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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MŰTRÁGYA. I
SUPERFOSFÁT 18 Ve, TOMASALAK, 
kálisó 42%, kéns. ammóniák, 
MÉSZNITROSÉN 18‘/s ° <>, CHILEI 
SALÉTROM állandóan raktáron, 
eredeti plombáit zsákokban. — 

----- -■ Gyári árak. ------ 

SZ É N K É N E G R E 
előjegyzést felveszünk.

BERNÁTH és FENYVESI
PR- MOLHÁR FÉLE HÁZBAN

BÚTOR 
nagy választékban és 
mélyen leszállított ár
ban kapható : ■■

STE1NER JÓZSEF 
bútorkereskedő 

LEVICE, ia. 1.
(Kaszárnya mellett.) TANULÓ

LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésénél

Alaplttatott 1881. LEVICE-LEVA. Tilsfon íz. 14.

Legjobb FŰSZER es CSEMEGEÁRUK111

Állandóan friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. Svájczi 
ementáli és különféle belföldi sajtok Legjobb minőségű 
rizsek és kávék. .Glória” pörköltkávé különlegesség. Datolya, 
füge, mandarin, narancs, malaga szőlő, maróni. Angol és 
orosz teák, teasütemények, jamaika rum különlegességek. 
Saját töltésű asztali borok. Csemege és gyógyborok, likőr,
— — — cognac, pezsgő stb. — — —
Legolcsóbb VASÁRUK es KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.

Modern háztartási cikkek, thermosok, villamos vasalók, 
forralok, főzőedények, kávé és teafőzők, teaszürők, hús
vágó gépek, hurkatötők, kávéőrlők Aluminium és nikkel
— edények, alpakka evőeszközök, konyhamérlegek. — 

Takarék-tűzhelyek, folytonégő kályhák,
kályhaellenzők, kályhatálcák, koksz

kannák, szántartók, szánlapátok.
Vízvezetéki- és villamossági szerelési anyagok! I

Villamos IZZÓLÁMPÁK, ZSEBLÁMPÁK ELEMEK.
Fényképészeti kellékek 11

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

T'Tyl.tra.i és Társa Icöiáy-vlKsrsolaé—
cLésólosxx íslvétstÜc..
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