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A MAGYAR DAL
ünnepelte szerény ünnepét a dalár
dánk múlt heti hangversenyén. A 
dalok gyönyörű akkordjai megcsen
dültek s a csüggedő magyar szivek 
újra hinni és remélni kezdtek . . . 
Úgy illett volna, hogy városunk 
magyar társadalmából mindenki meg
jelent volna az estélyen. Sajnos azon
ban a megjelent lelkes közönség 
alig töltötte meg a Kath. Kör termét. 
Már megszoktuk, hogy a jobb 
sorsra érdemes dalárdánk mostoha 
gyermeke legyen a városunk ma
gyar társadalmának. Pedig meg
érdemelné az erősebb támogatást 
ami egyik erősségünk, büszkeségünk.

Mindnyájan érezzük, hogy ma
gyarságunk íennmaradása érdeké
ben erős társadalmi életet és érint
kezést kell teremtenünk. Magyarság 
tömörülése osztály és vallás különb
ség nélkül egy táborba ez a régi 
célunk, mert csak ez lehet az erős
ségünk, várunk. Nehéz feladat, 
melynek megteremtése messzemenő 
tapintatot és körültekintést igényel, 
mert úgy kell keresztül vinni, hogy 
a társadalom minden osztályát, min
den egyes tagját kielégítse, de ezt 
csak úgy lehet elérni, ha mindenki, 
különbség nélkül, elgáncsolás helyett, 
hozzájárul a munkához és segíti 
a nemes törekvések valóra válását.

A szerencsétlen vérben, áldoza
tokban és leírhatatlan szenvedések
ben gazdag háború után a társa
dalmi együttérzést erössen háttérbe 
szorította az újonnan keletkezett 
zilált életviszonyok, a lelkek erős 
deprimáltsága, az anyagi gondok 
soha nem képzelt nagysága a szi
vek és lelkek elfásultsága, az újon 
nan teremtett politikai körülmények. 
Szomorú helyzetünkben szükségünk 
van minden egyes teremtő s meg
tartó tényezőre, vezető és munkás 
egyénre, társadalmi egyesületre, kik 
megindítják és ha megindították, 
folytatják a harcot az egészséges 
erős magyar társadalmi élet meg
teremtésére. S nekünk mindnyájunk
nak a szolgálatába kell állani a 
nemes ügynek és minden erőnkkel 
támogatnunk kell őket, mert csak 
vállvetett közös munkával érhetünk 
el sikert, mely mindenkinek örö
mére és megelégedésére vezet.

A nemes célt, az egységes ma 
gyár társadalom megteremtését 
tűzte ki céljául a lévai dalárda is. 
Derekas munkát végzett már eddig 
is és még sok szépet és örömet 
fogunk kapni tőle. Az ő dicsősége

és elért sikerei nemcsak az övé, 
hanem városunk egész magyar 
társadalmáé. Mindenkit felszólítunk, 
támogassa tehát e derék, becsü
lésre érdemes egyesületünket. Hi
szünk fajunk nemes érzéseiben és 
felszólításunk nem talál süket fülekre. 
Bízunk benne, hogy a jövőben 
mindenki ki lógja venni részét a 
munkából és fokozottabb szeretettel 

t fogja keblére ölelni dalárdánkat, 
‘ mint eddig. A magyar dalárda nem 

csak a dalárda tagjaié, hanem mind- 
' nyájunké. Ök dolgoznak, táradnak 
j és mi hálával tartozunk nekik.
i Szeretnénk ha dalárdánk a mai 
I szűk keretei közül kinőve nagy, 

hatalmas, magyarság messze földön 
hires büszkesége lenne. Hogy az le
gyen azonban a lehetőség szerint mó
dot kell adnunk neki, hogy kifejlőd
hessék. Úgy erkölcsileg, mint anya
gilag minden erővel támogatnunk, 
pártolunk kell, mert csak igy lehe
tünk jótékony hatással fejlődésére.

Örök szégyene maradna váro
sunknak, ha felkarolás helyett a 
nemtörődömség sötétsége elhomá
lyosítaná, elnémítaná őket.

Dalárdánk munkáját kisérje bő
ven termő áldás. Épp oly örömmel 
és lelkesedéssel segítsük a daloso
kat, mint amilyen örömmel és 
lelkesedéssel segítik, szolgálják a 
magyar dal önzetlen munkásai a 
magyar kultúra ügyét

Kell, hogy a költővel mindnyá
junk hitvallása magyar dalról ez 
legyen :

„ Büszke magyar nóta tied e szív lélek, 
Te rád gondolok, ha bánat súlya nyom 
Nem volnék én magyar, ha nem szeretnélek, 
Drága imádság vagy forró ajkamon, 
Csendülj magyar nóta, drága szépimádság 
Mondjad meg Istennek amit érézzünk: 
Újra szántunk; vetünk; a világon lássák, 
Hogy valakik voltunk, ez'tán is leszünk."

A világ-eseményekből
Indiából rendkívül nyugtalanító hírek 

érkeznek. Sok helyen heves harcok folytak a 
templomok birtokáért A harcoknak számos 
áldozata van, igen sok a halott és a súlyos 
sebesült. Annak ellenére, hogy a kormány 
mindent megkísérelt, hogy a kérdést a bíró
ságok utján rendezze, a lázadók mindunta
lan elfoglalták a templomokat

Henderson angol belügyminiszter beszé
det moodott s kijelentette, hogy a béke
szerződések nem igazságosak és nem hoznak 
tartós megoldást.

Sucbumban merényletet követtek el 
Trockij ellen. Revolverekkel és kézigráná

tokkal felvegyverkezett egyének támadtak 
Trotzkij villájára, de a támadás nem sike
rült. A merénylőket agyonlőtték.

A párisi jugoszláv követ kijelentette, 
hogy Bulgária tavaszra fegyveres támadást 
tervez Szerbia ellen. Pontos információ 
szerint az akciót a szófiai macedóniai bi
zottság szervezi. Hadműveleti bázisnak a 
Slurma völgyét választották. Törökország és 
Albánia kalandor elemei csatlakoztak a 
tervhez.

Antibolsevista összeesküvést fedeztek 
fel Pétervárott. Az Összeesküvők katonai 
diktatúrával akarták megbuktatni a bolse- 

I vizmust.
A magyar kölcsön ügyének sikerült 

' megnyugtató révbe jutni. A zálogjogok fel
oldásával az utolsó akadály is eltűnt az 
útból, amely Magyaország újjáépítésének 
munkáját lehetetlenné tette.

Franciaország Németországgal szemben 
fennálló követeléseiből csak az esetben haj
landó valamint engedni, ha előzőleg kielégí
tően rendezik a szövetségközi adósságok 
kérdését. Franciaország kész ugyan kompro
misszum elfogadására, a Rajna-vidék vasú 
tainak ellenőrzéséről azonban nem hajlandó 
teljesen lemondani

Anglia 40 millió fontig terjedő hitelt 
nyújt Oroszországnak, ha a moszkvai kor
mány biztosítékot ad, hogy hajlandó Orosz- 

’ ország régi adósságait elismerni.
Bethlen gróf hangsúlyozta, hogy a jó

vátételi bizottság döntése fordulópontot je
lent nemcsak gazdasági, hanem politikai 
téren is Meg van adva a lehetőség arra, 
hogy az slkotmányjogi és politikai intézmé
nyeken demokratikus és időszerű átalakítá
sok legyenek eszközölhetők.

A német kormánynak sikerült oly meg
egyezést létesitenie az angol kormánnyal, 
hogy a jóvátételi illetékek összegét 26 szá
zalékról 15 százalékra csökkentik.

Az indiai nemzeti kongresszus határo
zatot hozott, amely azonnali autonómiát 
követel Iidia részére. Az önkormányzatból 
csak a hadsereg és a külügyek volnának 
kizárva.

A tokiói földrengés harmincháromezer 
áldozatának hulláit egy száz láb magas 
Buddha-alaku szoborban fogják elhelyezni. 
Az emlékművet a katasztrófa színhelyére 
épitik.

Zürichben mindaddig nem akarják a 
magyar pénzintézeteket jegyezni, amig a 
korona véglegesen nem stabilizálódik

A román kamaraban állampolgárság 
megadásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása 
során viharos jelenetek játszódtak le, majd 
általános verekedés támadt

Bechyne miniszter kijelentette, hogy ő 
a csehszlovák valuta tekintetében minden
képen optimista. Szerinte a tőzsdén mutat
kozó tendencia eredménytelen lesz, mert a 
csehszlovák korona nem fog mozdulni.
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Amerika résztvesz a gazdasági konfe
rencián mert azt a benyomást nyerte, hogy 
Franciaország jelenlegi magatartása mellett 
lehetséges volna a jóvátételi kérdés kedvező 
megoldása, ezért kilátás van arra, hogy a 
nagy konferenciának sikere lesz.

Franciaország gazdasági élete ma a 
frank romlásának hatása alatt áll. E tekin
tetben valóságos pánik uralkodik, de mag 
kell jegyezni, hogy ezt a pánikot nem any- 
nyira a frank alacsony árfolyama idézte elő, 
mint inkább az attól való aggodalom, hogy 
a frank még tovább fog hanyatlani és talán 
Ugyanúgy fog összeroppanni, amint ez a 
többi országok valutájával történt

A jóvátételi problémának a két szak
értői bizottság munkája alapján való szabá
lyozása egy gazdasági világkonferencia ösz- 
szehivását vonhatná maga után, melyen 
Amerika is részt venne. A Times szerint 
egy ily konferencia összehivásával valószí
nűleg az angol miniszterelnököt bíznák meg.

Az angol kormány nem hajlandó elfo
gadni az Indiában felállítandó független 
kormány kinevezésére vonatkozó uj terve
zetet. A bárom évvel ezelőtt életbeléptetett 
reformterveietet éppen azért fogadták el, 
mert az akkori angol kormány meg volt 
győződve arról, hogy a teljes felelősséggel 
tartozó kormány fölállítása rendkivül veszé
lyes lenne és az indiai nép számára szeren
csétlenséget jelentene.

Berlinben felmerült az az eszme, hogy 
a birodalmi gyűlés önfeloszlatását kellene 
előidézni. A német néppárt frakciója azt a 
kezdeményező javaslatot tette, hogy május 
10-én feloszlatja magát és hogy az uj vá
lasztásokat május 11-én tartják meg.

A néppárti javaslat főcélja a választási 
határidőnek május 11-ében való megállapí
tása. Ezen a napon tartják Franciaország
ban is a kamarai választásokat.

Dresdenben letartóztattak 66 kommu- 
mumstát, köztük Renner országgyűlési kép
viselőt is.

ADÓZÁSUNKRÓL.
(Folytatás.) 

Házbéradó.
Ez adónemeken kivül nagyobb mérvű 

és gyakoribb kihágások még csak a házbér
adónál észleltettek, s habar ez a törvény 
egyike a legrégibbeknek s novelláris utón 
még 1909-ben pótoltatott, e tekintetben is 
sok mulasztás történik az adófizetők részé
ről, melyeknek nagy része talán nem is 
annyira szándékos, mint inkább a törvény 
nemtudásaból keletkező. A házbéradó beval
lásának határideje az év november hava, 
amikor a háztulajdonosok, akiknek házuk, 
vagy egyes lakrészeik bérbe vannak adva 
kézhez kapjak a hazbér vallomási iveket. A 
vallomási iv nem kézbesítése, senkit sem 
ment föl a bevallás benyújtásától. Tudni 
való, hogy a bérbeadott lakrészek a vallo- 
mási iv baloldalán tüotetendök fel ; a jobb
oldalon az első rovatba bevezetendő, még 
pedig annak a ber ö által történt aláírása 
előtt, a teljes nyers hazbér, tehát nemcsak 
amaz összeg, mely a benő által a háztulaj
donos kezeihez, szorosan vett lakbér cirnén, 
készpénzben uzettetik, hanem mindazok a 
fizetések, természetbeni járandóságok és 
mellékszolgáltatások is, melyek a világítás, 
szemetkihordas, kémenysöpres dijai, a ház- 
bérkrajcarok, stb. címén, ha nem is közvet 
lenül a háztulajdonos kezeihez, de helyette 
fizettetnek. > ;

Ha valamely szoba, vagy lakás búto
rozva adatik bérbe : a vallomási iv jobbol
dalának harmadik rovatába Írandó be az évi 
bér, még pedig minden levonás nélkül. A 
bútorzatra eső 30 százalékos levonást tehat 
nem szabad előre leirni, mert azt a kivető 
közeg hivatalból eszközli.

Aki a vallomást az évi lakásokért ' 
novemberben, az időközieknél pedig 15 nap I 
alatt nem adja be, kihágást követ el, mely 
pénzbírsággá! büntettetik. Az évi lakásoknál , 
azonban a novemberi eltitkolás, illetve a . 
batáridő be nem tartása, vagyis a vallomás ' 
be nem adasa akként büntettetik, hogy az ■ 
adónak 1000 koronáig terjedő bérösszege, I 
az adóalap után 1 százalékkal, azon fölül ' 
pedig 4 százalékkal fölemelt adó vettetik ki j 
s a háztulajdonos Írásban föihivatik a valló . 
másnak 8 nap alatt beadására, mely határi
dőnek elmulasztása eseten az adóemelés a 
löntirt részletezés szerint, 5 százalék, illetve 
25 százalékban vettetik ki s az alapadóval 

együtt iratik elő, a lakbér pedig hivatalból 
becslés utján állapittatik meg. A házbér 
vallomásnak a rendes határidőben való be 
nem adasa tehát, a szó szoros értelmében 
véve még nem képez úgynevezett jövedéki 
kihágást, vagyis a kincstárnak szándékos 
megrövidítését, hanem csak mulasztást, mely 
az adó fölemelésével sujtatik.

Adóeltitkolás.
Adóeltitkolást, illetve a kincstárnak 

szándékos megrövidítését képezi azonban, 
ha valaki a vallomási Ívbe olyan valótlan 
adatokat vezet be. amelyek alapján az adó 
kisebb összegben vettetik ki, mint amennyi 
a kincstárt a törvény szerint megilletné, 
vagyis ami a leggyakrabban szokott előfor 
dúlni, hogy kevesebb házbérösszeget ir be. 
Megemlítendő itt, hogy a bérlő a vallomási 
iv megfelelő rovatában saját névaláirásával 
bizonyitani tartozik, hogy a bérbeadó által 
a vallomási Ívben előzőleg már kitüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek Ezért köti 
ki a törvény, hogy a tulajdonos az adatokat 
még a bérlő által történt aláírás előtt tarto
zik bevezetni. Az esetben pedig, ha a bér
beadó az ivet a bérlőkkel ama rovatok 
kitöltése előtt Íratja alá, annyiszor büntet
tetik meg 100 koronával, ahány bérlővel ez 
megtörtént s azonfölül eltitkolás esetén 
jövedéki kihágást követ el, mely az adó 1-8- 
szoros összegével büntettetik s ha az eltit
kolás a bérlővel egyetértve történt, a bérlő 
is Ugyanúgy büntettetik

Külön intézkedéseket foglal magában a 
törvény a gyáraknak, iparmühelyeknek a 
gazdasági épületeknek fölobirtokkal együtt 
való bérbeadása esetére, melyekre nézve a 
vallomási iv jobboldalának többi rovatai 
szolgálnak. Ezekről e cikk keretében nem 
adhatjuk meg a bővebb részletezést; mind- 
azáltal megemlitendönek tartjuk, hogyha 
például a gyár saját kezelésben van, akkor 
maga a gyár, vagy iparmühely s a bérfize
tés nélkül kiadott munkáslakások adómen
tesek ; mihelyt azonban a gyár bérbeadatik, 
akár a gazdasággal együtt, akár anélkül, a 
gyár, valamint a cseléd és munkáslakásokat 
kivéve, a földbirtokkal együtt bérbeadott 
lakóházak is, házbér adó alá esnek. Aktuális 
ez különösen most midőn a mezőgazdaságok 
többnyire bérbeadatnak s nálunk leginkább 
a szeszgyárakkal együtt, holott eddig saját 
kezelésben, tehát adómentesek voltak. Ilyen 
földbirtokkal együtt bérbe adott gyáraknál

KASZINÓ EST.
1924, febr 23.

A kaszinó nagyterme megtelt. A közön
ség türelmetlenül var. Hiszen ma nem minden
napi műélvezetben lesz része. Mécs László 
az ünnepelt költő szaval a verseiből és 
Sziklay Ferenc kultúrreferens mutatkozik be 
mint hegedűművész

A programm a kezünkben. Milyen gaz
dag I Mécs László nevét háromszor is olvas
suk. A zeneszámok mind klasszikus darabok. 
A kinek a klasszikus zenéhez érzéke van, 
az itt gazdag kielégülést talál. Istenem miért 
is nincs nagyobb zenei műveltségem I Miért 
nekem minden a magyar dal, a magyar áb
ránd ?.................... De hiszen majd segítünk
rajta. Ha nem is vettek fel magyar dalt a 
programba, majd kitapsolunk egyet kettőt. 
Milyen szép lesz a Rákóczi kesergője Bihari 
szerint, milyen kedves a Csak egy kis lány 
van a világon ....

Mécs László verseit olvastam. Verses 
kötete a Hajnali harangszó a földi szenve
désektől millió sebből vérző emberi Szívnek 
van ajánlva. A fiatal költő sikereiről sokat 
Írtak az újságok : Nagyon szépen szavalja a 
verseit. Megjelenése, egész lénye, szép kék 
szemei csak emelik költeményei szépségét, 
értékét. Költői iránya nem a mindennapi, 
megszokott, sablonos. Ady Endre és Szabó 
Dezső, az Elsodort falu Írója mély hatást

gyakoroltak rá. Modern költő, aki magyarul 
ír nehéz problémákról, amiket mindnyájan 
érzünk, amik alatt mindnyájan szenvedünk. 
A mellett pap és próféta..................Bejarja
Szlovenszkó nagyobb helyeit, hogy magot 
vessen az emberi szivekbe. Hogy megértsek 
azok is, akik a könyvéből nem értettek meg. 
. . . . Vájjon megértik e őt ? ? Vagy csak 
ünneplés lesz e ez az est ? Mert a közönség 
nem lehet ünneplés nélkül meg ? I

Ezekről tűnődöm még mindig, pedig 
már megszólalt a hegedű.

A hegedűművész preciz előadása, a 
tökéletes technika, a Grieg muzsika egy egy 
percre leköti a figyelmemet. Istenem milyen 
boldogok, akiket a klasszikus zene fogva 
tart s egy egy darab után őszintén szívből, 
elismerésből tudnak tapsolni............. En a
költőt várom. Masok még türelmetlenebbül 
várják Hisz ők ünnepelni jöttek I

A költő a közönség elé lép. Frenetikus 
taps, lelkesedés. A kékszemű, fehér pap, 
fehér ruhájában elolvassa A derék pap c. 
költeményét s azután szavalni kezd. A Haj
nali harangszót szavalta. Jól ismerem ezt a 
versét Behúnytam a szememet, hogy semmi 
ne zavarjon, hogy a lelkem érezze meg a 
harang szavát S úgy érezem, mintha az 
angyalok karácsony esti éneket hallanám : 
Békesség a földön a jóakaratú emberek 
között ....

Pedig hányféle hatást váltott ki ez a 

vers I Sokan azt mondották, hogy figyeltek 
minden szavára, de nem értették meg. Mások 
megütköztek az ilyen kitételeken: A meg
őrült csillagok vért röhögnek, vad vigyorral 
vért köpött a máskor lányos szűzi hold 
Egyesek azt hitték, hogy a sorok közt a 
költő nekünk beszél elárvult magyaroknak 
.... De a közönség ünnepelni vágyott . . . 
S Mécs László tapsvihart aratott.

Azután jöttek a többi versei: Emberek 
vagyunk, A vándorlásról és Mindenbe szerel- 

, mesedésről. Egyik másik címre is különös. 
Mintha Adynak, vagy a Nyugatosoknak a 
hangját hallanék S tartalmuk ? Az igaz test
vériesülésre való intés, száz változatban az 
.ember" a szent internacionale hirdetése 
költő pap ajkairól:

Magyar testvérik, germánok, szlovákok 
csak ki nem ember: vethet ránk követ . . .
Kezet fogni milliókkal: markomat beoltani 
a kezekbe a kezemmel telkemet beoltani .... 
Tánc feszüljön a harangban: hajnalember szirom 

[tánca 
mely magyar lányt tót fiúcskái testvér láncra 

[pönáörit ....
Atkozott, ki székelyt gyilkol Szent Istvánkor, zsidót 

[gúnyol szombaton . . .
Ezt hirdette a költői Ide akarta fel

emelni a közönséget. De a publikum magyar 
volt s a magyar költőtől mást is várt. De a 
közönség hálás volt. Az ünneplés, a taps 
határtalan volt.

Persze vannak alkalmak, mikor néma 
ünneplés, csönd minden tapsnál többet jelent, 
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legjobb a szerződésben pontosan elkülöní
teni a mezőgazdaságra, a gyárrá és egyéb 
lakásokra eső béreket, mert az adókivetés 
szempontjából elsősorban ez a mérvadó. A 
gyárra és a lakásokra eső évi bérösszege
kért járó házbéradó azonben nem lehet 
kevesebb, mint az érettük járó házosz- 
tályadó.

Adófizetési halasztás.
Könnyebbséget létesített a pénzügyi 

vezérigazgatóság az adózok javára azzal az 
intézkedésével, hogy indokolt esetekben adó
fizetési halasztás, illetve részletekben való 
fizetés kérhető; még pedig olyan módon, 
hogy az ez iránt folyamodó fel elmegy az 
illetékes adóhivatalhoz, átad egy 3 koronás 
oimanybélyeget s a kérelmet szóbelileg 
előadja, amit ott egy erre a célra külön 
rendelkezésre álló nyomtatványba fölvesz
nek Ily kérés a pénzügyigazgatoságnal is 
előadható, de rövidebb az eljárás, ha az 
adóhivatalnál történik Az adóhivatal ugyanis 
az erre a célra szolgáló rovatokat az adó
hátralék összegére nézve is kitölti s a maga 
részéről saját javaslatával ellátva előterjeszti 
a pénzügyigazgatosághoz, ahonnét az igaz
gatóság javaslatával kiegészítve, fölterjesz
tetik a vezérpénzügyigazgatósaghoz. Ez a 
legrövidebb és legcélszerűbb eljárás, amivel 
a felek maguknak és a hatóságoknak is, idő 
és munkamegtakarítást szereznek.
Az utlevélszerzés összefüggése az adózással.

Hasonló egyszerűsített eljárás van az 
útlevelek körül, csakhogy itt az a visszás
ság áll elő, hogy a kérvény a jegyzőnél, 
illetve a rendőrségnél készül, akik az adó
hivatalnál fönnálló adóhátralékokról nem tud
nak ; igy aztán a kérvények 80 százalékánál 
megtörténik az, hogy az adóhivataloktól a 
pénzügyigazgatóságokhoz beérkezett kérvé
nyeket viasza kell adni a feleknek azért, 
mert sz adóhivatal azokban gyakran csak 
20—30 koronás adótartozást tüntetett töl. 
Az útlevelet kérvényezők tehát saját érde
kükben helyesen tennék, ha a kérvényük 
beadása előtt személyesen meggyőződnének 
az adóhivatalnál adótartozásukról, illetve ha 
ezt előbb rendeznék s azután indíttatnak el 
a kérvényüket további utjara

Ahol nincs halasztás.
Különösen figyelmébe ajánljuk az adó

zóknak azt a fontos rendelkezést, hogy a 
forgalmi és féuyu-ési adókra fizetési halasz 

tás egyáltalán nem engedélyeztetik; ami 
önmagától érthető, minthogy ez adókat, 
amint föntebb előadtuk, az adózó már elő 
zetesen beszedte a vevőtől.

Ezek egyelőre a legfőbb tudnivalók, 
kissé bonyolult adórendszerünkből. A neta
lán még szükséges felvilágosításokkal kész
ségesen szolgáiuuk alkalomadtán ; legszíve
sebben majd azután, midőn kilátásba he
lyezett kedvezőbb adómódosítások már 
életbe léptek, ami néhány hó múltán 
remé-hetö.

Vége.

Újbányáról . . .

lljbánya 1345 ben alakult várossá, — 
dicsőséges múltja, mint valami szertefosztott, 
ködbeveszett álom lengi körül . . . Az erdők
től koszoruzott, védett völgykatlanban épült 
házcsoport barátságos, vidám képet nyújt — 
— tálán S2ért is vidámabbak itt az embe
rek ? — Megtanultak mar tűrni, megalkudva 
és megbekülve — hallgatni ... A megvál
tozott körülményekkel lassan lassan nem tö- 

í rödnek itten . .. Hiszen csak igy lehet meg
magyarázni, hogy mulatni, kacagni, hejehu- 
jazni úgy tuduak itt ma is, — mint talán 
sehol másutt a világon ...

— Legutóbb is lám, — 1921. febr. 23-án...
Csodalatosán jól eső, meleg érzéssel 

gondolok vissza erre a dátumra s ezzel kap
csolatban a jelmezes bálra. — Sok sok es
télyt, bált mulattam mostanában végig, voltak 
olyanok, ahonnan kacagó jókedvet hoztam 
magammal, de tudj isten, egy-két nap múlva 
nem gondoltam rajuk vissza.

— De az más volt, ez már végre hason- I 
iitott a régi kedélyes újbányái balokhoz.

A terem téli jellegű diszitése, a sok-sok ' 
hólapda, hűgolyó, zúzmarától csillogó fenyőfa, 
jeges fehérséggel vakító lámpafény, mind, 
mind csak arra volt szánva talán, hogy az 
ember annál inkább megérezze a forrón lük
tető életet, a fiatalság mámorát, — a tavaszt ?

Soha nem tapasztalt türelmetlenséggel, 
lázas izgalommal várta a közönség a jelme
zesek felvonulását. A zene tompán szólt, 
parlűmök enyhe illata áradt, hirtelen úgy 
éreztük, jótékony tündén kezek szemünkre 
álmot szőttek . . .

Mosolygón, csillogva a jégkirálynö ve
zette a jelmezesek szines kavarodását, még 

maga a török szultán is kiséretébe állt egész 
háremével. — A pajzán pierók, pierettek, 
sátánok, japán éa allanok hosszú sora jóked
vűen kezdte meg a táncot, megindult a 
hólapda-verseny, a havat utánzó fehér kon
fetti csata, s a reggeli órákban is kiballat- 
szott a táncolók csoportjából, hogy .sohsem 
halunk meg*.

De végre is vége lett a bálnak, szür
kült a reggel, ébredt a város . . . Elnézem 
a községgé lett egykori szab. kir. rend. tan. 
bánya városkát, — azt mondják, most kezd 
virágozni . . . Újabban szolgabirósága is van, 
s lám, arra való tekintettel, hogy a nagy
szerű présház híre emelkedjék, közelébe he
lyezték a hason működésű „adóhivatalt*.

— A renoválás láza Bzinte betegesen 
lepi meg a község vezetőit, az ember foly
ton újabb meglepetéseket várhat.

Régi Flórián szobor állt évtizedeken át 
töszinű egyszerűségében a piac közepén — 
Ma ? — Vörös barna palástjával, vértjével 
messzire virít, akar a réti pipacs ... A jó 
öreg Nepon>ul<i-szent János is csodálkozik 
azon, miért aranyozták, mázolták be ennyire? 
A városháza értékes 1700 bol maradt képein 
is uj ruhát kaptak a szentek . . — Jól-van 
— talán szebb igy másoknak ... De va
gyunk azért még, — akiknek néha könnytől 
lesz homályos a szeműk s a kezük lassan 
ökölbe szorul . . .

— Most már csak Faragó József Szent- 
Háromság szobrát és esetleg Heinzmannus 
Izenienkel bánya-gróf czimerét kellene a 
tavasz minden szinével tarkitani, hogy a 
renoválás mestermüve folytatódjék. — — A 
levéltár régi iratainak nagy részét kidobálták, 
kilószámra adtak el, — igaz is, minek őrizni 
itt magyar feljegyzéseket ? — Milyen fel
emelő látvány volt napokon keresztül, mikor 
iskolás gyerekek az okiratokból papirhajót, 
csákót gyártottak ? — S milyen furcsa érzés
sel csomagolta ki valaki a hentesnél vásá
rolt szalámit, mert véletlenül olyan iratba 
csomagolták, amin díszes Iniciálé volt, s 
aranyos betűkkel Mária-Terézia aláírása volt 
látható . . .

De nem Írok többet erről . . . Hiszen 
ez úgy is csak pusztában elvesző szó, egy 
hiába elhangzó, fályó sikoly . . .

Szikii.
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A költő elszavalta a Napfogyatkozás c. ver
sét, mely édes atyja haíalaról szói. Nem egy 
ember szeméből fakasztott könyeket e vers. 
De a végen csak felzúgott a taps. A néma 
csönd mennyivel többet jelentett volna ? . .. 
Költő Veled együtt érezünk, megértettünk . . .

A klasszikus zene tette változatossá a 
programmot, amit Sziklay Ferenc kuliur- 
referens nyújtott fáraühatatlanul a közönség 
nek. A zongora kíséretet Kmoskó Irén ur- 
hölgy adta művésziesen. A közönség hálás 
volt. De a rendezőségnek jó lett volna arra 
is gondolnia, hogy a jelenlévők közt csak 
minden tizedik lesz igazán zeneértő, de 
mindegyik kedvelője a magyar dalnak, a 
magyar nótának. S a magyar ember leg
alább rádásnak, de hallani akar magyar nótát 
is. A programm végén merész offenzivával, 
tapsviharral akarta ezt a közönség elérni ... 
Láttuk, hogy fáradt a hegedűművész, ki van 
merülve .... De mindegy I Ha a vége jó, 
minden jó I S mi lett a vége ? Nem kuruc I 
dal, vagy magyar nóta, hanem a végén is 
klasszikus muzsika . . .

Az estély után ünneplés, közös vacsora, 
tánc következett. . . .

Mi pedig úgy elgondolkodtunk a látot
takon. . . .

Mind szép volt, nagyon szép volt .... 
De hiányzott belőle az, amire most igen 
nagy szükség van, ami a mienk, ami a lel 
künk, amiben nem akarunk megfogyatkozni,

hanem napról napra gyarapodni, erősödni. S 
ez a magyar érzés. Amint azt egyik műdal ’ 
költőnk igy fejezett ki:

Ránk szakadt az éiszaka, Sötétségben járunk
Egy csillag ragyog csupán Drága magyarságunk. 

örvend a szivünk, ha magyar költő 
általános egyetemes emberi érzéseket szólal- ' 
tat meg. De a lelkünk éhezi és szomjuhozza 
mindazt, ami magyar, ami nemzeti. Ebből a 
kenyérből, ebből az italból mentül több 
legyen. ... I

S a hol ezek után vágyódnak magyar 
szivek, magyar lelkek, hát elégittessenek is ki 11

C’SJK EG Y KILOGRAMM.
Csak egy kilogramm búza ára!

S száll szerteszét a gondolat: 
Magyar műveltség büszke vára

Épüljön fel egy év alatti 
Mit a vihar romjába döntött,

Rakják meg azt áldott kezek;
S termo földet, mit vész elöntött,

Gátolja dús Igyekezet,

Csak egy kilogramm búza árai
S a száraz fán zöld rügy fakad; 

Ráismerünk a szent hazára,
Hol már nem ömlik vérpatak.

Lengő zászlónk a béke színét
Mutatja legiobban nekünk. 

Érezzük a kenyérnek izét,
És egymásnak tört nem vetünk.

Csak egy kilogramm búza ára,
És képezünk oly ifjakat, 

Kiknek szivét s ajkát nem zárja
Sem félelem, sem érclakat.

Akik tisztelnek föhatalmat,
De nyelvük s érzésük marad; 

S ha égből száll vetésre harmat,
Sok lesz, ki majd dúsan arat.

Csak egy kilogramm búza ára,
S az aggok terhe leesik. 

Uj Józsuák intő szavára
Hősök a küzdést keresik;

S az istenek mély gyülölsége
Fogyván, lassanként elapad. 

Diadal lesz a munka vége.
Gyümölcs terem, virág fakad,

Elő tehát a búza árát,
Szlovonszkó hű magyarjait 

Derítsétek létünk homályát,
Hadd üljenek viharjai!

Tanítókat akiknek nincs még
Ti mindnyájan növeljetek, 

S Ég osztja majd áldását, kincsét:
A boldog földi életet.

(Léva.) TÓTH ISTVÁN.
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Különfélék.
— varos! közgyűlés. Léva város 

képviselő-testülete pénteken este közgyűlést 
tartott, mely negyedfél órát vett igénybe. 
Dr. Tóth városbiró beterjesztette a lévai 
munkanélküliek gyűlése által a képviselő
testülethez intézett memorandumot. A tanács
terem karzatát zsúfolásig megtöltötték a mun 
kanélküliek, akik meggyőződést szerezhettek 
arról, hogy a közgyűlés minden tagja szere 
tettel karolta fel ügyüket. A városbiró beje
lentette azt, hogy a munkanélküliek össze
írását elrendelte Pénteken délutánig a jelent 
kezők száma 257 fő, a családtagokkal együtt 
808. További jelentkezések folyamatban van 
nak. Az elöljáróság utasitotta a rendőrséget 
és felhívta az iparhatóság figyelmét a mun
kásvédelmi törvények betartasara. Egyhan
gúlag elhatározta a közgyűlés, hogy sürgő
sen népkonyhát állit fei a város háztartási 
alapjának terhére, de felhivást intéznek adó- j 
mányokra is. A népkonyha ügyeit átmeneti- i 
lég a városi tanács intézi, később külön bi- ■ 
zottság. A népkonyha naponta egyszer ingyen ' 
levest, főzeléket- és kenyeret oszt ki a rászo- í 
rulóknak. Tüzelőfat is fog a vátos kiosztani. 1 
Elvben már most elhatározta a közgyűlés a ' 
munkanélküliek pénzbeli segélyezését is, mely- | 
nek módozatait a város pénzügyi bizottsága 
a legsürgősebben fogja megállapitani. A város ' 
lépéseket fog tenni a kormánynál az iránt, i 
hogy a munkanélküliek államsegélye Léván 
is kiutaltassák. A munkaközvetítő intézet fel- l 
állítása folyamatban van. A városi közműn- ■ 
kák, amint az időjárás megengedi, azonnal I 
megindittatnak. A kerületi hivatal által a város
házán igénybe vett helyiségekre a zsupa- 
nátus hosszabb időre szóló bérleti szerződést 
akar kötni a várossal. A közgyűlés kimondta, 
hogy bérleti szerződést nem köt, ha pedig a 
helyiségeket, — melyekre a városnak magá- I 
nak is nagy szüksége van — elrekvirálják, a 
közigazgatási birósághoz fordul panasszal. 
Garamszentgyörgy és Kálna községek vásár
tartási kérelmét a közgyűlés nem támogatja, 
ellenben ennek kapcsán elhatározta, hogy 
Léva részére havonta állatvásár tartására kér 
engedélyt. Az állami jegyzői hivatal már 
többször kért a várostól kisegitő munkaerőt. ; 
A közgyűlés a kérelmet mindég elutasította 
azzal hogy a további munkaerők beállítása ' 
az állam feladata. A közgyűlés most végre 
közérdekből beleegyezett abba, hogy az állami 
jegyzői hivatalba a város egy ideiglenes napi- 
dijast alkalmazzon, egyben megkeresi a fel- j 
sőbb hatóságot a jegyzői hivatal részére a 
hiányzó harmadik jegyzőnek sürgős kineve
zése iránt. Ha ez nem történik meg, akkor . 
a város ezt a kisegítőt is kivonja a hivatalból.

— Bzinleiöadás az árvabázban. 
A Lévai Árvaház növendékei, mint lapunk
ban már jeleztük, ma vasárnap délután 4 
órakor az árvaház iskolatermében az árvaház 
jótevői s barátai részére kis szinielőadást 
rendeznek, melyre ismételten felhívjuk a kö
zönség figyelmét. Szép és kedves dolog, amit 
esek a gyermekek produkálnak s nagy örö
met szerzünk vele nekik, ha ebben az ártat
lan örömükben mi is részt veszünk. Belépő 1 
dij nincs, de minden csekély adományt bzc I 
retettel fogadunk.

— Masaryk ünnepély. A Lévai 
Slovenská Matica és a helybeli Csehszlovák 
Egyesületek március hó 6 án este a városi 
vigadóban a köztársaság elnökének születés
napja alkalmából akadémiát rendeznek szini- 
előadással kapcsolatban.

— Gyasshlr. Pető Albert nagyiparos 
februát 15-én este 68 éves korában elhunyt. 
A boldogult vármegyei közéletünknek köz 
tiszteletben álló ismert alakja volt, de hír
neve túlszárnyalta ez ország hatarait s min
denütt mint nagy szervező képességű, éles 
elméjű nagy tehetséget ismertek, ki a sors
sal való harcban kicsiből küzdötte fel magát 
naggyá Tekintélyes vagyonát becsületes és 
kitartó munkával az utolsó fillérig maga 
szerezte. Nem csak szerető gondos család
apa volt, de jóságos szivéhez ölelte minden 
alkalmazottját. A szegények gyámolitására, 
jótékony és kultúrintézmények támogatására 
évenként tekintélyes anyagi áldozatot kozott. 
Ezért temetése e hó 18 án valóban a rész
vét impozáns megnyilatkozása volt, melyen

a esalád tagjain kívül a vármegye számos 
kitűnősége s nagy számú jóbarát vett részt. 
Halálát neje, fia Pető Artúr nejével és Pető 
Sándor, — leányai Ernst Emilné és Máté 
Istvánné és unokái s nagy számú rokonság 
gyászolják. Áldás emlékére I

— A Lévai Kaszinó az ez évi Ill-ik 
népszerű tudományos felolvasását március 
4-én kedden délután 6 órakor tartja a kaszinó 
nagy termében. Felolvasók: Dr. Haiczl Kál
mán és Szabó S Zsigmond. Pontos megje
lenést kér a vezetőség.

— Közgyűlés. A Tüdövész Ellen 
Védekező Lévai Egyesület február 24-én 
vasárnap tartotta saját helyiségében a tagok 
csekély érdeklődése mellett rendes évi köz
gyűlését, amelyen dr. Priszner Gyuláné és 
Schubert Palné elnököltek Dr. Frommer 
lgnácz ügyvezető elnök előterjesztette a lévai 
Tüdőbeteg-gondozó Iotézetnek 1923. évi 
működéséről szóló jelentését, amelyet a köz
gyűlés mindvégig figyelemmel hallgatott és 
elismerése és köszöneté nyilvánítása mellett 
tudomásul vett. E jelentést lapunk jövő 
szamában kivonatban közöljük. Majd a szám
vizsgáló bizottság- és leltári bizottság tették 
meg jelentéseiket, amelyek alapján Arvay 
József egyesületi pénztárosnak és dr. Frommer 
Ignácznak, az intézet vezető főorvosának a 
felmentvény az 1923. évre megadatott. Az 
egyesületnek ezidő szerint 423 tagja van; 
évi tagdija 10 korona. Újonnan belépni szán
dékozók dr. Laufer Lipót egyesületi jegyzőnél 
sziveskedjenek jelentkezni.

— Gyássblr. Budapestről, Magyaror
szág fővárosából vesszük a gyászhirt egyik 
jeles földieknek, a köztiszteletben álló lévai 
Bolemán család egyik előkelő poziciót betöltő 
tagjának elhunytéról. Bolemán Lajos kúriai 
bíró 77 éves korában hosszú szenvedés után 
e hó 14-én elhunyt. Kiváló jogász volt, kinek 
nagy tudása alapos műveltséggel s meleg 
emberszeretettel párosult. Bíró volt a szó 
szoros értelmében s pályatársai mondták róla, 
hogy a vesékbe látott. Hosszú ideig volt a 
besztercebányai kir. törvényszék elnöke s 
mint ilyen megszerezte magának a kormány 
teljes elismerését, mely őt kúriai birói cím
mel s a Lipót-rend keresztjével tüntette ki. 
A magyar éra alatt Zólyom vármegye közé
letében is tevékeny szerepet vitt, minden 
fontosabb kérdésben elfogadták tanácsát s 
ezen kivül, mint a besztercebányai evang. 
egyháztanács tagja nagy buzgalommal műkö
dött egyháza felvirágzásán. A világ-fordulat j 
után megvált hivatalától, kedvelt városától 
s nyugalomba vonulva Budapesten élte utolsó 
napjait, melyeket szeretett családjának szeu- 
telt, amelyé volt teljes életében. Holttestét 
február 16-án helyezték örök nyugalomra a 
családtágok, kartársak és számos jobarát 
jelenlétében a kerepesi-uti temetőben. Halá
lát neje, leánya, két fia, nővére, unokái, 
menye és veje s kiterjedt rokonság gyászol
ják, akik a szeretett jó édes atya elhunytat 
a következő gyászjelentésben közük: Özv. 
dezaéri Bolemán Lajosné szül, kisgorsenyi 
Gegus Adél, mint az elhunyt hitvese, az 
alulírottak, valamint a kiterjedt rokonság 
nevében is mélységes fájdalommal jelenti, 
hogy a forrón szeretett férj, a jóságos édes
atya, a legjobb após, nagyatya, testvér és 
rokon dezséri Bolemán Lajos kir. curiai biró, 
a beszterczebányai kir. törvényszék nyug 
elnöke, a Lipót-rend lovagkeresztese, a meg
szállás előtt a beszterczebányai ág. evang. 
egyház presbitere, Zolyom vármegye törvény
hatósági és közigazgatási bizottságának tagja 
stb. hosszú, keresztényi türelemmel elviselt 
szenvedés után, életének 77 ik, boldog házas
ságának 48 ik évében, folyó hó 14 én d. u. 
'/i7 órakor csendesen elhunyt. Drága jó 
halottunk folyó hó 16 án dé.után 4 órakor 
kísértük a kerepesi ut melletti temető halot
tasházából az ág ev egyház szertartása 
szerint utolsó útjára Budapest, 1924. febr. 
hó 14. Emlékedet a legforróbb szeretet őrzi 
örökkel Tiszaujhelyi U,helyi Sandorne szül. 
Bolemán Margit, Bolemán Ernő dr , Bolemán 
Gáza dr. gyermekei. Özv. nemes Fvbriczius 
Ágostonná sz. Bolemán Maria nővéré Újhelyi 
Sándor veje. Bolemán Gézáné szül. Erdélyi 
Margit menye. Bolemán László nevelt fia. 
Újhelyi Tibor, Újhelyi György, Újhelyi Margit, 
Újhelyi Iius, Bolemán Tibi unokái.

— A Iával dalárda köagyfiléee 
A magyar nemzeti gondolat és érzés fentar 
tása és ápolása terén fontos hivatást betöltő 
egyesületünk, a lévai dalárda kedden este 7 
órakor tartotta évi rendes közgyűlését a 
Katholikus Körben levő helyiségében. A 
dalárda jeligéjének eléneklése után dr. Lakner 
Zoltán elnök megnyitó beszédében örömmel 
állapította meg a nagy érdeklődést, a dal 
Bzeretetére és ápolására hívta fel a jelen- 

í levőket. Ezután Józsefcsek Géza igazgató 
I terjesztette be jelentését a dalárda múlt évi 
' működéséről, melyben beszámolt a különféle 

helybeli és vidéki szereplésről. A jelentés a 
i dalárda fokozatos fejlődésének tanujele, ami 

viszont a szereplő tagok nagy lelkesedésének 
a bizonyítéka A mv.lt évi zárszámadás és a 
jövő évi költségvetés letárgyalása után a 
közgyűlés a pénztárnoknak és a tisztikarnak 
a felmentvényt egyhangúlag megszavazta; 
egyben jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki 
odaadó és buzgó működéséért az egész ve
zetőségnek. Heckmann István karnagy ter
jesztette be ezután indítványát zászló beszer
zésre. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
tette magáévá az indítványt, hogy a dalár
dának egy látható szimbóluma legyen, mely 
alatt tömörülve fokozottabb lelkesedéssel 
áldozzanak a magyar dalnak. A közgyűlés 
elhatározta, hogy a zászló költségeit hang
verseny jövedelméből, esetleg gyűjtés utján 
fedezi s ennek intézésére bizottságot válasz
tott. A zászló felavatása nagyszabású ünne
pély keretében fog megtörténni s meghívják 
erre az összes szlovenszkói magyar dalár
dákat. Dr. Oyapay Ede azt javasolja, hogy 
a zászlóavató üunepélyt kapcsolják össze a 
szlovenszkói magyar Íróknak a közel jövőben 
Léván megtartandó összejövetelével, ami 
nagyban emelné az ünnepély fényét. A köz
gyűlés elhatározta, hogy amennyiben lehet
séges lesz, akkor ilyen irányban viszik ke
resztül. Ezután a tisztikar választása került 
sorra. Egyhangúlag a következőket válasz
tottak meg. Elnök : Dr. Lakner Zoltán, alel- 
nök: Grimm György, igazgató: Józsefcsek 
Géza, karnagy: Heckmann István, b. kar
nagy : Kmoskó Irén, titkár: Taby Lajos, 
jegyző: Jakabfalvay Barna, ügyész: Dr. 
Gyapay Ede, pénztárnok : Guba János, gond
nok : Randik Aranka. — Választmány : Far
kas Olga, Reindl Janka, Taby Lajosné, dr. 
Bolemaun János, Bakos Lajos, Borcsányi 
Béla, dr. Gergely Fülöp, Éder Kálmán, dr. 
Kersék János, Lutovszky Károly. Rónay János 
es Schubert Tódor. — Számvizsgáló bizott
ság : Frascb József, Matéffy Elza és Weszely 
János. — Gyűlés után a dalárda tagjai 
/ózsejcsek Géza igazgató tiszteletére, név
napja alkalmával, üdvözlő dalt adtak elő s 
melegen gratuláltak neki. Az igazgató az 
egész társaságot vendégül látta ezután s 
magyaros vendégszeretettel s figyelmességgel 
töltötte be a házigazda tisztét a dalárda 
helyiségében, ahol a társaság sokáig maradt 
együtt vidám mangulatban.

— SloveuBzkői diakok küliöldön. Zó
lyomból a zsupáni hivatalból kapjuk a kö
vetkező értesítést: A XVIII. zsupa közön
ségét figyelmezteti a zsupáni hivatal, hogy 
ne küldjék gyermekeiket külföldre tanulni, 
mert megtörténhet, hogy ezen külföldön vég
zett tanulmányokat itt nem nostrifikálják s 
ennél fogva az illetők államszolgálatba fel
vehetők nem lesznek. Mindenütt örülnek a 
komoly tanulmányokat végző embereknek. 
Japánból Berlinbe, Bécsbe, Budapestre kül
dik az ifjakat tanulni, sőt Amerika buzdítja 
fiait, hogy minél többen menjenak külföldre 
tanulni, minálunk meggátolják, tiltják. A vagy 
csak az a tudomány, amelyet itt lehet meg 
szerezni ?

— A.Tatárjárás* Léván. Nem az 
1599-itt évi tatárjárásról van szó, mikor is a 
.kutya fejünk* feldúlták a Garam mentét, 
nagy szomorúságba döntvén a barsi népet. 
Most olyan tatárjárásról Írunk, mely vigságot 
hozott a lévaiakra. Múlt szombaton zajlott 
le ugyanis a lévai csizmadia „céh* szokásos 
farsangi bálja, itt adták elő Bakonyi Kálmán 
operettjét, a „Tatárjárást*. Amikor meghal
lottuk, hogy a csizmadia „céh* műkedvelői 
ehhez a darabhoz fogtak, azt gondoltuk 
magunkban, hogy merész dolog ilyen kemény 
fába vágni a fejszét. Meglepetésünkre azon-



Levice város elöljáróságától.

Felhívás Levice város 
közönségéhez!

A munkanélküliek és keresetképtclenck éhezés, nyo
mora, szenvedése sürgős és azonnali segítséget követel. — 
Levice város képviselőtestülete átérezve helyzetük szörnyű 
voltát 1924. évi február hó 29-én tartott ülésében egyhan
gúlag és egyérzéssel elhatározta, hogy étel és tüzelőfa 
nyújtásával igyekszik az éhes gyomrot és didergő testet 
a szenvedésektől megszabadítani.

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

Levice, 1924. évi március hó 1.

KORALEWSKY s. k.
vezető jegyző.

Dr. TÓTH s. k.
városbiró.
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bán a darab igen szépen sikerült. Műkedve
lőink fejlődésénél úgy latszik az ambíciójuk is 
emelkedő tendenciát mutat. Nagyon helye
selhető, hogy a régi monológok, stb.-ik he
lyett ma mér egész estét betöltő színdara
bokat adnak elő műkedvelőink. Ezek az elő
adások egytől-egyig az igyekvő akarat bé
lyegét viselik magukon. Az elismerést a 
közönség tömeges részvételével fejezi ki, mint 
ez alkalommal is. Zsúfolva volt a színház
terem. A szereplők játékáról szólva, elsőbb
séget adunk a nőknek még akkor is, ha férfi 
ruhába bújnak. Kónya Uus fiatalos pajzán 
hetykeséggel adta a huszárönkéntes szere 
pét, csinosan előadott énekeit is megtapsol
ták. Prepellik Mariska közvetlen melegségü 
játéka és énekei eddigi sikereit csak öreg
bítik. Boób Mariska és Hiadecsny Manci 
biztos fellépésükkel tűntek ki. Hradecsny Gé
zának ez volt egyik legszebb alakítása, amit 
Lőrentey főhadnagyban mutatott be. Meglát
szott, rajta a színpadi rutin. Florek Gyula, 
mint elismert grtooszk komikus, ez alkalom
mal is rendkívül kacagtató volt. De az ő 
tehetségének tartozunk azzal, hogy komolyan 
bíráljuk, azért hozzátesszük, hogy a tarta
lékos bakahadnagyot túlzón karikirozta. Kácser 
Mihály higgadt beresgazdaja figyelemre méltó 
volt. (De nem az első jelenetben, mikor talán 
túl sokat sercingetettl) Gregan Mihály huszár 
őrmestere valóságos masa volt az igazinak. 
Nem huszár volt a háború alatt? Kovács 
Ödön bátor és jó megjelenésű színpadi alak, 
egy kis .haragos" túlzástól eltekintve, sokat 
köszönhet neki a harmadik felvonás. — A 
kisebb szerepekben Jakab Juliska, Baranyai 
Piri, Uherik Manci, Bakos Gizi, Duska Manci, 
S varba Margit, Melicher Bözsi, Ludvig Vilma, 
Uherik Juci, Baranyai László, Konta Zoltán, 
Kuzbert Jenő, Vörös Mátyás, Bucsek Gyula, 
Katona László, Baranyai Béla, Szenessy 
Gyula, Balázs László, Mátéffy Béla, Sztruhár 
Béla, Wanger Mihály, Kalocsay Gyula, Kronka 
Sándor, Baranyai Sándor, Boldis Béla, Imre 
Dezső, Sinkó József, Kronka István, Fiorek 
István és Bálint Endre jó igyekezetükkel 
segitették sikerre a darabot, melynek szép 
díszletei, pompás jelmezei, a régi magyar 
huszár ruhák meleg szint és elevenséget köl
csönöztek. Az ügyes rendezés Kovács Istvánt 
dicséri, akinek ötvenedik rendezésül ez a 
darab jutott. Előadás után a Gyuláék rázen
dítettek a csárdásra és megindult a bál. .. 
Bizony a hajnali harangszó már régen tova 
szállt a lévai házak felett, mikor céh mester 
uramiék és a többi eidemes vendegek szent 
János áldása után hazafele indutanak . . . .

— ► ö gyűles. A Lévai Kath Kör 
1924. évi március ho 9 en d. u. tel 3 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését, melyre a kör 
tagjait a vezetőség ez utón is meghívja. 
Gyűlés tárgyai: Igazgató évi jelentése, múlt 
évi számadások beterjesztése, a pénztár- 
noknak a felmentés megadása és a választ
mányi tagok választása.

— Daleatély A lévai izr templomi 
énekkar Heilbraun Samu főkántor vezetésé
vel és közreműködésével febr. 24 én az izr. 
iskolában nagyszámú hallgatóság előtt sike
rűit daleatélyt rendezett. A főkantor opera 
énekeket adott elő Hollós Endre zongoraki- 
sérete mellett. A kar pedig zsidódalokkal és 
műdalokkal szerepelt. Úgy a főkántor kitűnő, 
iskolázott éneke, mint a jól összetanult kar 
nagy tetszést aratott. A legközelebbi dales
tély iránt már most nagy érdeklődés mutat 
kozik.

— A Keresztény Mnnkásegyeaü- 
let f. hó 1 én már előadott és jól sikerűit 
Foltínusz Aurél: .Néni* c. 3 telv. népszimü- 
vét, amely kedvességével párosult jó elő
adásával oly vonzó erőt gyakorolt a hallga
tóságra, — megismétlését határozta el. 
Megismétlésre kerül márc. 3 án (farsang
hétfőn) az Egyesület (Barsi utca 14) színpadán. 
Tisztán csak az előadás ismétlődik meg esti 
8 órai kezdettel. Belépti díj vigalmi adóval 
együtt 8 kor. A nb. közönséget az előadásra 
ezúton hívja meg a vezetőség.

— Farsangi estély Zselizen. A 
Zselizi Kaszinó 1924 évi március hó 3 án 
(hétfőn) saját helyiségében cabaréval egybe
kötött zártkörű farsangi estélyt tart. Kezdete 
pont 8 órakor. — Belépti dij: Személyen
ként 12 Ke.

— A pelenkái nótárluus főpróbája 
pénteken este ment végbe a városi színház 
színpadán. A főpróbáról következtetni lehet 
arra az osztatlan nagy sikerre, melynek ma 
este ennek a pompás magyaros izü és rend
kívül mozgalmas darabnak része lesz Úgy 
látszik, hogy a Kath. Kör és az Iparos 
Olvasó Kör eme második estélye is éppen 
olyan pezső elevenségü s hamisítatlan valódi 
vidámsággal telített lesz, akár csak az első 
volt.

— Házasság. Novy Ferenc a lévai 
róm. kath. templomban ma tartja az eskü
vőjét Brezina Mariskával.

— Tatárjárás másodszor. Kálmán 
Imre hires operettjének nagysikerű előadá
sát a kitűnő szereplők e hó 8 án, szombaton 
este 8 órakor a lévai árvaház javára meg- 
megismétlik. Örömmel üdvözöljük a nagy
szerű műkedvelő gárdát, kik amellett, hogy 
ismét egy igazán élvezetes estét fognak 
szerezni városunk közönségének, a kicsi 
árváinkra is gondolnak. Nagy sikert kivá- 
nunk nekik és reméljük ismét zsúfolt ház 
előtt fognak játszani.

— naokedvelői előadás Nagysalló- 
bán. A Nagysallói Általános Ipartestület 
nagy sikerű farsangi estélyt rendezett f. hó 
24 én vasárnap Ez alkalommal az ipartár- 
suiat műkedvelői előadtak a „Sárdi ház* 
cimü népszínművet Kovács István rendezé
sében. A darabnak nagy sikere volt, a sze
replők kiválóan játszottak Az előadás létre
jötte körül különösen Eder Imre és Nagy 
Aodrás szereztek érdemeket.

— a csehszlovák—magyar bizto
sításokat rendezték. A békében kötött 
biztositások ügye nyitott kérdés volt eddig. Az 
Ügy sürgős rendezésének szükségeségét az 
egyes államok belátták és tárgyalásokat foly
tattak, hogy ebben az ügyben megnyugtató 
megoldást létesitsenek Alig volt szlovenszkó- 
nak olyan lakosa, akinek ne lett volna ma
gyarországi társulatoknál biztositása. A biz
tosítottak nem akarták a békében befizetett 
értékek helyett mai értékben és rossz valu
tában a kifiizetést elfogadni, viszont az egyes 
biztositó társaságok azt hangoztatták, hogy 
ők képtelenek valorizált értéket fizetni, akkor 
amikor tartalékjaik legnagyobb része magyar 
állampapírokban, különösen hadikölcsönökbe 
fektették be. Prágában a most folyó magyar 
— csehszlovák tárgyaláson rendezték ezt az 
óriási fontosságú, a közönség széles rétegeit 
érdeklő, szociális jelentőségű kérdést. A létre 
jött pénzügyi egyezmény kimondja, hogy a 
két állam a békében létesült életbiztositások 
tekintetében kölcsönösen a legtöbb kedvez
mény alapján áll. A csehszlovák kormány 
megengedi, hogy a magyar biztosító társa 
Ságok portefeuilleje csehszlovákiai biztositó 
társaságokra átruháztasBék és hajlandó a 
díjtartalékul szolgáló magyar államadósági 
címleteket nosztrifikálni. Kimondja az egyez
mény, hogy az esedékes biztosításokat egy- 
egy arányban csehszlovák valutában kell 
kiegyenlíteni, tehát a kérdés a közönség 
érdekeinek megfelelően nyert megoldást Vi
szont a biztositó társaságok rekompenzációt

O k r e 8 n y Üradv Leviciaoia..

Cislo: 1164-1924.

Vyhláika.
V smysle § u 27. zák. ől. XVII. z roku 

1884. dávam tymto na váeobecnu známost, 
ze ziadost Stefana Macáka strojnika, obyva- 
tela z Levica vydania osadového povolenia 
na prevádzania strorjnej dielne kovácskej a 
zelezotopiarne, bude sa v meste Leviciach 
na tvárnosti miesta dfia 21. marca 1924 
popoludni o */s 3-ej ’/s 15 ej hodine (Kálnai 
ul. c. 13) pojednávat

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

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

v Leviciách, dfia 25 ho febr. 1924. 

t

nyernek az állam adósági címletek nosztri- 
fikálásával. Ezzel most már a közönség bi
zalma a régi nagy biztositó társaságokkal 
szemben, különösen az Első Szlovák (azelőtt 
Első Magyar) biztositó társasággal szemben 
ismét a régi erős alapokra helyezkedett vissza. 
A régi társaságok különösen pedig ez a tár
saság eddig hátrányban volt az újonnan kelet
kezett kisebb társaságokkal szemben, amenyi- 
ben a közönség a nosztrifikációs egyezmény 
hiánya miatt idegenkedett e társulatnál uj 
biztosításokat kötni, félt, hogy nem kapja 
meg a befizetett értéket. Most azonban az 
egyezmény megkötése után remélhetőleg a 
közönség alaptalan félelme el fog oszlani.

— Műsoros estély Nagypeszeken. 
A nagypeszeki énekkar ma este fél hat órai 
kezdettel iskolai könyvtár és harmónium 
alapra a nagypeszeki ref. iskolában műsoros 
estélyt tart. A nagyszabású műsor keretében 
előadják Kersék János két kis szindarabját: 
,Az asszony verve jó“-t és a „Csoda-sip'-ot. 
Zilaitól az „Ökör* cimü egy felvonásos víg
játékot. Ezenkívül sok ének és tánc-számok 
tarkítják a kitűnő műsort.

Köszönet nyilvánítás.

Mindazon szereplőknek és rendezőknek* 
kik a Lévai Csizmadia Társulat által rende
zett műkedvelői előadás alkalmával szives 
közreműködésükkel a sikert biztosították, 
fogadják ezúton a Társulatnak köszönetét.

Léva, 1924 március hó 1.
Csizmadia Ipartársulat.

Jótékonyság.
Szkladányi Erzsébet úrnő Nitranska 

Stredáról 25 koronát küldött postautalványon 
a tüdöbeteggondozó intézetnek Fogadja a 
nemeslelkü adakozó intézetünk hálás kö
szönetét.

Borcsányi Béla ur a neki megitélt 50 
korona tiszteletdijat a tüdőbeteggondozó 
intézetnek adományozta, mit ezennel sze- 
génysorsu betegeink nevében is hálásan 
megköszönünk.

Dr. Frommer Ignácz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. február hó 24.-től — március hó 2-ig

Születés.
Rotyik László Melicher Erzsébet leány Erzsé

bet Margit, — Ürge János Gráner Paulina leány 
Ilona Etel. — Weisz József Fleischman Alicze fiú 
Róbert. — Mészáros Gyula Ambróz Mária fiú 
György. — Kelemen Lajos Pál Erzsébet leány 
utónevet még nem kapott.

Házasság.
Dr Heiman Miksa Tenenbaum Margit izr. 

Surányi József Nováki Margit rkath.
Halálozás.

Ürge Ilona 86 óra veleszületett gyengeség. — 
Weisz Róbert 6 nap rángó görcsök. — Drapcsák 
Istvánné Szenesi Júlia 63 éves szervi szivbaj — 
Kelemen 8 óra veleszületett gyengeség.

1164—1924. szám.
Hirdetmény.

Az 1884. évi XVII. te. 27-ik §-ában 
foglalt hatáskörömnél fogva ezennel közhírré 
teszem, hogy Macák István levicei lakos 
kérelme vasöntöde és kovácsműhely engede- 
lyezése iránt a helyszínén (Kálnai utca 13.) 
1924. évi március hó 21-én délután fél 8 
órakor fog tárgyaltatni, ezen tárgyalásra az 
érdekeltek már megidéztettek.

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

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

Dr. Zoifak v. r. 
okr. náöelnlk.
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Ti VAm.IvamhX Étkeiöket elfogadok JO HfiLZlEOSZl. olcsó Arak mellett. 
BÍRÓ JÁNOSNÉ, Zugó utca 19. szám 

Szülönök figyelmébe!!! 
Több évi klioikai gyakorlattal biró KRIVDA 
EMÍLIA okleveles városibába, szives bizal
mukat kéri. Cim: Levice, Stefaniková ul 19. 
(Teleky-utcza). 182

T71 a A A HÁZ beköltözhető lakással, Ko £ilu>Uw háry-utcza 26. Érdeklődni lehet 
ugyanott.___  _______________185
CrTO TYI 0 tari eladó, 20 drb. legnagyobb• 1 üLlXÜXUXl. magyar lemezzel. Levice, 
Zúgó utcza 21. 186

Égy szoba- és konyha 
azonnal bérbe kerestetik. Cim e lep kiadó
hivatalában __________187

farkas kutya 4
nőstény ELADÓ. Levice, Csepreghi-u 3 188

ffl <9 A A n88y pincze és rajta nagy helyi- 
AXaLLU ség raktárnak alkalmas a (kór
házzal szemben). Érdeklődni lehet : Zúzó 
utcza 1 Levice. 191

Csabagyöngye ’ÍX? d^lK’ 
kapható GYURCSEK ANDRÁSNÁL Kiskosz- 
mályon 176

Értesítem a t. vevő közönséget, hogy sikerült raktárra szereznem

PÁRISI és BÉCSI
kalap modelleket, melyeket a legjutányosabb 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 rövidárúkban.
J\zT e r~> y asszon y i fatyolok óh koszorúk 

Állandó dús választéka.
Teljes tisztelettel

FEHÉR SOMA.
T71 <a A A Ír ■ 1 elegáns, fess natúr sárga 
JaiXaUÜA. ■ körisfa uj hajtó kocsi Ke. | 
3500, 1 fekete Esterházy haitó-kocsi ui féder 
és tengelyekkel Ke. 1800 FÖRDÖS JÓZSEF 
intéző Nagysalló. i

Ház azonnal eladó Damjanich utczáb'an
30 számú. Bővebb felvilágosítás

Mező utcza 12. Levice. 170

felveszek tanuló leányt STEINER 
üvegüzlet Levice. 166

Egy modern ebédlő 6 valódi bőr székkel, 
jutányosán ELADÓ. Cim a kiadóban 

169

Eladó háztelek érdeklődni lehet
SMATL1K JÓZSEF H’egyalja u. 14. 172

Hagy kredenc asztallal eladó
Cim a kiadóhivatalban. 180

TTéVai iitnn eladó B«y hold föld- 
XXutJXwX UbUXl házzal, vagy a felét. 
Kákái ut 80. szám. 194

a v* se 1 A 1 a A .. w fizetéssel fel vétetik lauuio leány fischer vilmos 
kézimunka üzletében Levice. 173

‘Plrraeva+t februir 22-én egy német 
féXVswuwvw rövidszőrü vizsla, szürke 
alapszín barna petyekkel, barna fejjel, fején 
és fülén fehér sávval. 3 éves. rRencs* névre 
hallgat. — A megtaláló jutalomban részesül 
HEYDRICH KÁROLY erdőmesternél, Zelie- 
zovee._________________________________ i67

3-as Clajton-Sutlevorth 
féle gőzgép eladó. KOLLÁR SÁNDORNÁL 
Garamszeutgyörgyön Ugyanott egy ház is 
eladó.______ _____ _______ _____________ 179

OnartlA mi teaser, ránc, májfolt, arc- és 
orrvörösség legbiztosabb ellen

szere a .Corall* créme és szappan. Az 
összes ,Corall" készitmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák" 
gyógytár Pozsony. Fölerakat Léva és környé
kére SMOGROV1CS Á. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

-|- Optikai szaküzlet! -|- 
Szemüvegek, cvikkcrck, keretbefoglalt 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. 

Bor- és diszmű árak.
----------Hajcsat és szemüveg javítások 24 óra alatt készülnek.------------

SÍT 20 Hl 2S 

droguista, LEVICE.

STRANSKY kávéház Levice.
Március 1-től esténként 8 órai kezdettel
MASANEK ANNA elsőrangú 

női sálon zenekara 
hangversenyez. - Klassikus és modern zene

Nemzetközi műsor. — Hangulat. — Ének.

Ár Vő 7 ott na8V tavaszi és nyári 
ÜlÁÜXüll divat-album
72 oldal terjedelemmel 650 ábrával 
szabás mintával, ára 17 kor. Ugyan
csak egyéb divatlapok nagy válasz
tékban, jutányosán szerezhetők be:

DOBROVITZKY J. 
hírlapíród*, dohányzó kellékek és papír
áru kereskedésében LEVICE—LÉVA

Városházzal szamba*.
Hírlapokra hirdetések és előfizetések 
eredeti áron felvétetnek. — Útlevél 
vízumokat 4 nap alatt 17 kor. dijjért 

megszerzek.

SYA MALOM
LÉlV,Á N

cserél,"/darálást vállal, 
lisztet, árpadarát elad.
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Pályázat. MEGHÍVÓ
A hontfüzesgyarmati r. k iskolaszék 

iskoláját és a tanítói lakot reno- 
váltatni akarja. — Az esetleges vállal
kozók felhivatnak, hogy ajánlataikat 
márczius hó 25-ig nyújtsák be. — Az 
iskolaszék szabadon választ és semmi
nemű kötelezettséget nem vállal. — 
A feltételek megtudhatók a plébánia 
hivatalnál.

Iskolaszék.

Jelmez felvételek 
valamint alkalmi színházi 

osoport és gyermek fényképek
— a legszebb kivitelben —

„FOTO" - RÜSZNÁK 
fényképészeti műtermében készülnek 

Levice—Léva.
A műterem állandóan fütve van.

a Lévai Hitelintézet (részvénytársaság) 
folyó 1924. évi március hó 18 ik napján d. u 3 órakor 
saját épülete tanácstermében Léván megtartandó

51 - i k évirendes közgyűlésére.
.......*••••••.........

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző és a jegyzőkönyv hitelesí

tésére két részvényes megválasztása.
2. Az 1923. évi zárszámadások előterjesztése az igazgatóság és felügyelő-bizottság 

jelentéseivel s mindezekben foglalt javaslatokkal; a mérleg megállapítása; a nyeremény 
felosztása és felmentési határozat.

3. Igazgatósági nyolc tagnak, úgy felügyelő bizottsági három rendes és egy pót
tagnak választása.

4. Esetleges indítványok.
AZ IGAZGATÓSÁG.

Alapszabályaink 12. §-a: Közgyűlésen résztvehetnek mindazon részvényesek, kik legalább egy nevükre 
szóló részvényt le nem járt szelvényeivel együtt a közgyűlés megnyitása előtt legkésőbb egy órával a társulat 
hivatalos helyiségében lettteményestek, Szavazati joggal azonban csak az esetre bírnak, ha a nevükre szóló 
részvények a közgyűlés előtt 90 nappal a részvénykönyvben bejegyezve találtatnak.

A zárszámadások s javaslatok az intézet hivatalos helyiségében hétköznaponként d. e. 9—12 óra 
között megtekinthetők.

Jelmezesek figyelmébe!
Felkérem mindazon hölgyeket és urakat kik 
jelmezben szándékozzák magukat lefény- 
képeztetni, hogy azt lehetőleg előre jelensék 
be, hogy ne kelljen a felvételre várakozniuk.

FELVÉTELEKET 0. E. 7,9-TÖL 0. U. ’/,S-IH KÉSZÍTEK. 

„FOTO" -RUSZNÁK 
modern fényképészeti műterem 

LE VICE —LÉ V A.

Elsőrangú 
Technikus

és Zongora hangoló 
— érkezett. —

Elvállal e szakmában 
mindenféle javítást 

vidékre is kijár.

Cím: a Városi Na?y Szállóban.

MŰTRÁGYA/
SUPERFOSFÁT 18%, TOMASALAK, 
kálisó 42%, kéns. ammóniák, 
MÉSZNITR06ÉN 18%°/., CHILEI
SALÉTROM állandóan raktáron, 
eredeti plombáit zsákokban — 
—t-----, Gyári árak. ■

SZÉNKÉNEGRE
előjegyzést felveszünk.

BERNATH és fenyvesi
DR. MOLNÁR FÉLE HÁZBAN- j

vbmii— ■■===== ------ —rnsai/

1923. évi ■mflrlag-R^éTYlI a

VAGYON: Készpénz készlet 1923 dec. 31-én K 80.188’69. Azonnal esedékes követelések
— belföldi pénzintézeteknél K 31.152’42. Régi követelések— m kir. postatakptr K 16.396-05. 
Váltók —biztosítékra és személyi hitelre K 1,076.869’— Értékpapírok — bankhivatalnál el- 
zálogosíthatok K 1,518.300'— hadikölcsönök és pénztárjegyek K 175 260’— sorsjegyek 
K 1260 — esedékes szelvények K 211.032'— Konzorcionális vállalatok— pénzintézeti köz
ponti üzletrész K 3200— Orsz. bank tkpztár K 2550 — Jednota kölcsön K 27.521’25. 
Előleg (Lombardi — értékpapír fedezettel K 5618’—. /elzálogos kölcsönök — egyszerű 
biztositékos K 402.911’— törlesztéses K 98.595’24. Ingatlanok — intézeti épület’K 250.000— 
egyéb ingatlan K 285’44. Leltár — irodai felszerelés leírás után K 777'— Átmeneti tételek
— hátralékos kamatok K 8668’78. Egyébb vagyon —’ Adósok számlája K 11.372’55. Magy. 
állam—Osztr. Bank K 143.365— M. kir. adóhivatal K 110’000— Házfentartás K 21 231’07.

összesen : K 4,196.553’49.

TEHER : Saját töke — befizetett részvénytőke K 400.000’— Saját tartalék — rendes 
tartalék K 213.115’55. Idegen tőkék — betétek könyvecskére K 3,268.178’28, folyószámlán 
K 30.412’60. Visszleszámitolás — K 236.500’— Adók — betétkamatadó K 6473’66. Oszta
lékok — fel nem vett osztalékok K 7682’— Egyebek — házeladásból K 10.000— Átmeneti 
tételek — előre fizetett kamatok K 18.711’45. Egyenleg — ez évi nyereség K 5479’95.

Összesen : K 4,196.553'49.
Léva, 1923. decz. 31-én.

AZ IGAZGATÓSÁG.

BAVARI A"

A világhírű „M O R A V I A“ sörfőzde és
■ malátagyár R. T. Brünn ■ 

16% „ 
söre minden vasárnap és ünnepnap a

Városi nagyszálló
Jeszenszky István
Freund Gusztáv
Urbán János 

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

iá

ÍRÓGÉPEK: —---------
Nagyon olcson eladó egy vak irásu 
jókarban levő ,REMINGT0N“ Írógép.

Vadonat uj .UNDERW00D" írógép, gőpszallagok, 
Carbon-papir a legolcsóbb napiáron kaphatók :

'9

könyvkereskedésében, L Él "VA.KT.

iág
*
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MEGHÍVÓ.
A Phőnix Szappangyár r. t. Léván

1924. évi március hó 16-án vasárnap d. e. 11 órakor 
----- tartja saját irodahelyiségében Léván--------

VI.-ik évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket az igazgatóság meghívja.

M B

T á r gy 8 o r o z a t:

1. A közgyűlés megalakulása.
2. Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentéseinek tárgyalása.
3. A mérleg megállapítása és felmentvények megadása.
4. Igazgatósági és felügyelő bizottság választása.
5. Esetleges indítványok tárgyalása.

Szavazatra jogosult részvényesek 3 nappai a közgyűlés megtartása 
előtt kötelesek részvényeiket a vállalat pérztáránál vagy a Barsmegyei 
Népbanknál letétbe helyezni

Mérleg-számla 1923. december 31-én. TEHERVAGYON

66
5
6
7
8
9

12
30,61

55

Pénztár — — — — — —
Gyári épületek — — — — —
Lakóház — — — — — —
Gépek és felszerelések — — —
Értékpapírok — — — — —
Hadikölcsön — — — — —
Nyersanyag és készáruraktár — —
Adósok — — — — — —
Állami beruh. kölcsön — — —

7463
40494
10000
9700

10080 
120000 
509212 
715652

9144

47
62

43
95
37

3
33

4,14
61,77

57 62
76

Részvénytőke — — — — —
Tartalékalap — — — — —
Hitezök — — — — — —
Felnem vett osztalék — — —

600000
87433

707444
6075

18121
12678

45
87

52
Átmeneti szia. —

Nyereség

1431747 84 1431747 84
1

Dr. Laufer Arthur s. k.
igazgató

Hónai Emil s. k, 
főkönyvelő.

Léva, 1924. évi február hó 1-én.

Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk:

-A.z igazgatóság:
Huberth Vilmos a. k.
Engel Gyula s k. 
Proo'cázka János s. k.

Dr. Balogh Sándor s. k. 
Dr Ardó Sándor a. k. 
Dr Iiaufer Llpót s. k.

A. fel-ügyelő 'bizottság' i
Kern Oszkár s. k. Borosányl Béla s. k.
Takács Samu s. k. Knapp Géza s. k.

ÉRTESÍTÉS.

Van szerencsém a n. é. közönség 
tudomására adni, hogy 

felső ruha tisztítását
— vállalom. —

A legkényesebb báli selyem ruhák, 
estélyi ruhák, kosztümök továbbá 
tollak, kézimunkák, ágyteritők, 
függönyök bármily nagyságban 
Plüssirozás, guvrirozásokat, csip
kék kreppelését vállalom. Delinek, 
gyapjúszövetek stb. festését bár

mily színben elfogadom.
Tisztelettel

MÉSZÁROS SANDORNÉ
Kálvin ház (cukrászda).

Hölgyközönség figyelmébe!
Tisztelettel értesítem, hogy Budapestről hazaérkeztem és 

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

Kiváló tisztelettel
GRÓSZ BÖöKE, Kólnay utca 5,

Kötszerhez „Hygiea“ 

Bratlslava, Duna n. 51.
Vezető orvos: Dr IZSÁK LAJOS

Sérvben szenvedők
nagy enyhülést szereznek, ha rugómentes , 
pehely könnyű séivkötőnket használják

Hölgyek
sok fájdalmas betegséget előznek meg, ha 
halcsont nélküli hasfilzőinket szerzik be. 
Ezek lógó hasnál, gyomor sülyedésnél el 
hájasodásnál, más állapotnál és női bajok
nál nélkülözhetetlenek Gummiltarisnyáink, 
köldök és gyermekkötöink, operáció utáni 
kötszereink különböző hygienikus női sze
reink és havi kötőink elsőrendűek. Különös 
figyelmet érdemelnek ,Chick 1924' has

kötőink és „KallofornT melltartók.
Képviselőnk /. é. március hó 3 án 
és 4-én, Léván a Városi Szállóban 

található egész napon át.
Tanuló NTITHAI és TÁRSA 

könyvkereskedésében felvétetik.

-LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésénél

AlapIHatntt 1881 LEVICE-LEVA. Telefon sz 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK 111 

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

Modern háztartási cikkek, thermosok, villamos vasalók, 
f o r r a 1 ó k, főzőedények, kávé és teafőzők, teaszúrők, hús
vágó gépek, hurkatőtők, kávéőrlők Alumínium és nikkel
— edények, alpakka evőeszközök, konyhamérlegek. — 

Takarék tűzhelyek, folytonégő kályhák,
kályhaellenzök. kályhatálcák, koksz- 

kannák, 8zéntartók, szenlapátok.
Vízvezetéki- és villamossági szerelési anyagok l I

Villamos IZZÓLÁMPÁK, ZSEBLÁMPÁK, ELEMEK.
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— Korcsolyák-, ródlik-, hegedűk-, vonók-, húrok stb —

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Leviee—Léva,


