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Szünidő
közepében benne vagyunk egészen. 
A nyári hőségben az embereknek 
nem nagyon izük a munka. Való 
bán az emberiség a nyári meleg 
hónapoknál alkalmasabb időt nem 
találhatott volna az évi nehéz fárad
ságok kipihenésére És a társadalom 
mindenütt, ahol csak lehet, törek
szik is keresztül vinni az egységes, 
nyári szünetet. Az iskolában szü
netel a tanítás, a bíróságoknál nyári 
szünet, a hivatalok nagy részében 
a hivatalnokok nagy része szabad
ságra ment, a parlamentet elnapolták 
s igy tovább, mindenki menekül a 
meleg elől, csak a gazda arat 
javában.

Tagadhatatlan mindenkire egy
aránt, legyen bár testi vagy szellemi 
munkás, rá van szorulva a szünidőre. 
A súlyos, nehéz háborús évek alatt 
elromlott emberi idegeknek nagyon 
szükséges a pihenés. Tapasztalati 
tény, minél idegesebb, minél nehe
zebb időket élünk, minél jobban 
koptatjuk idegeinket, annál inkább 
kívánjuk a pihenést, annál inkább 
rá vagyunk utalva a szünidőre.

Különösen igen fontos kérdés a 
szünidő kérdése egy erős, egész
séges fiatalság szempontjából. Úgy 
látszik ebben a tekintetben nagyon 
egészséges felfogás kerekedik felül, 
amely az ifjúság kezébe turista botot 
ád, a hátára turista zsákot köt és 
a zsebében pár koronával világot 
látni küldi a diákot, jobbára termé
szetesen az apostolok lován. Kellő 
ellenőrzéssel, kellő okossággal egész
ségesebben, hasznosabban és jobban 
eltölteni a szünidőt diáknak nem 
lehet. A szülőknek bele kell neve
lődniük abba a tudatba, hogy gyer
meküknek csak hasznára lehet a 
szünidei turistáskodás, mert testét 
egészséges gyaloglással fejleszti és 
az ut kisebb-nagyobb viszontagságai 
önállósághoz szoktatják. Szükséges 
lenne bizonyos helyeken diák szállók 
intézményét felállítani, amint az a 
külföldön is van.

Az is nagyon okos dolog, hogy 
az egyes városok, mint például leg
utóbb Kassa is, a város csenevész 
gyermekeit szünidei gyermek tele
pekre elviszik üdülni, jótékony ada
kozás alapján. Mennyi és mily nagy, 
csodás változást hoz a gyermek 
minden szervében létre, egy ily 
nyaralás. Vére több lett, fakó arc- 
színét ott hagyta a fák alatt s a 
városba visszahozta az üde, piros 
arcocskáját, persze hogy a sok sza

ladgálás és gimnasztika a testsúlyt 
valami nagyon nem gyarapította, 
de átlag az egészségesen fejlő testi 
súlyt a gyermeknek megszerezte.

A szünidőre nemcsak a gyerme
keknek, a fiatalságnak van szüksége, 
hanem a dolgozók minden rétege 
erősen rá van szorulva, nem lehet 
tagadni hogy a hivatalnok, ki né
hány hétre ott hagyta a hivatalos 
helyiséget és testét-lelkét csendes 
elvonultságban kipihentette, haszno
sabb lett a társadalomra nézve, 
mert intenzivebb, nagyobb munkára 
képes. Feltétlen egy kipihent agy 
teremtőbb munkát tud végezni, mint 
az, aki pihenés nélkül bent ül hiva
talában és a taposó malomban ki
fáradva, agyongyötörve kényszere
detten viszi nap-nap után egyhangú 
robotját. Nem tudjuk elképzelni, 
hogy egy agyonsanyargatott és 
agyondolgozott, kifáradt ember al
kotó munkát teremthessen. Az álla
mok ezt maguk is belátták s ma 
már az államhivatalokban mindenütt 
intézményesen behozták a nyári 
szünidőt. Emberi szempontból ezt 
csak üdvözölni lehet, mert a mi 
klimatikus viszonyaink maguk is 
olyanok, hogy embertelenség volna 
kívánni sok meleg, gyötrő kánikulai 
napon erős szellemi munkát. Végre 
ma már ott tartunk, hogy a magán
hivatalok és magánintézetek is be
látták, hogy a hivatalnok nyári 
pihenője minden tekintetben csak 
hasznos lehet.

A nyári szünetre, emberi szer
vezet kipihentetése szempontjából, 
elismerjük mindenkinek, legyen az, 
hivatalnok vagy munkás, iparos 
vagy kereskedő egyaránt szüksége 
van és a társadalomnak oda kell 
törekednie, hogy ezt necsak a hiva
talnok osztályra, de minden rétegére 
nézve keresztül is vigye.

A vllág-eseményekbQl
Százötven delegátus vesz részt a lon

doni konferencián. Németország szerepe csak 
az, hogy aláírja a határozatokat. Francia
ország és Aogolország, Görögországot meg
hívták a londoni konferenciára.

A magyar—jugoszláv bizottságok plená
ris ülésén három egyezményt Írtak alá : a 
kettős megadóztatás elkerüléséről, a vízügyi 
kérdések szabályozásáról és a határmenti 
pályaudvarok közös használatáról.

Revolvercs merénylet Egyptom minisz- 
terelnöko ellen. Zaglul basa miniszterelnökre 
az alexandriai pályaudvaron, rálöttek. A 
miniszterelnök mellén könnyebb sérülést 
szenvedett. A merénylőt letartóztatták.

A londoni konferenciát megelőző hely- 
zetben az a kérdés domborodik ki legerő
teljesebben, vájjon milyen állásponton fog 
Amerika a konferenciával kapcsolatosan el
foglalni. A Daily Mail közli, hogyj Amerika 
ellene van mindama politikai és katonai 
rendszabálynak, amely a Davesterv tisztán 
gazdasági értékét leszállítaná vagy meg
szüntetné Washingtoni jelentes szerint Hug- 
hes államtitkár semmi körülményok között 
sem vesz részt a londoni konferencián.

Az Északamerikai Egyesült Államok bu
karesti követe utján tiltakozott a Bratianu- 
kormány bányatörvénytervezeto ellen, mely
nek egyes részei az amerikai állampolgárok 
szerzett vagyonjogait veszélyeztetik. Miután 
a bányatörvényt ennek dacára a parlament 
megszavazta, az Unió bukaresti követe el 
hagyta Bukarestet.

A francia kamara vasárnap ülést tar
tott, elfogadták a Caillaux és Malvy amnesz
tiájára vonatkozó szakaszt.

Knirsch és Patzel német nemzeti szoci- 
álista képviselők ellen a köztársaság védel
méről szóló törvény alapján hazaárulás miatt 
megindították az eljárást, mert a salzburgi 
alldeutsch-gyülésen állítólag beszédet mon
dottak Csehszlovákiára vonatkozóan

A magyar kölcsönt Olaszországban 
háromszorosan túljegyezték.

Szerdán megkezdődött a londoni kon
ferencia. A konferencia körülbelül 10—20 
napig fog tartani. A konferencián a követ
kező államok vesznek részt: Angolország, 
Egyesült Államok, Franciaország, Olaszor
szág, Japán, Portugália, Jugoszlávia, Romá
nia, Görögország.

„Daily Telegraph" úgy értesül, hogy a 
konferencián a következőket beszélik meg : 
Milyen diplomáciai eszközzel hajtsák végre 
a szakértői jelentés intézkedéseit ? Milyen 
szerepe legyen Németországnak a megbe
széléseken ? Németországnak a szakértői 
tervezet megvalósítására adandó határidő, 
esetleges egyébb biztosítékok és a katonai 
megszál'ás láthatatlanná tétele Melyik szerv 
döntsön Németország mulasztásakor ? Milyen 
feltételű legyen a 40 millió fontnyi kölcsön 1

A brazíliai felkelés. A san-paoloi harcok 
rendkivül hevesek; a halottak számát három 
ezerre becsülik. A felkelők száma 34.000, 
az útban levő szövetségi csapatoké 24 000, a 
helyzet nagyon komoly. A felkelők 13 kilo 
méternyire állanak Santos előtt

Az angol sajtó a londoni konferenciát 
a versaillesi békekonferencia óta tartott 
konferenciák között a legfontosabbnak, döntő 
jelentőségűnek mondja A konferencián Mac- 
donald megnyitó beszédjén kívül Herriot 
felszólalását is várják.

A , l.okalanzeiger* az „Informáljon11 
moszkvai jelentését közli, mely szerint Hadi- 
csot a vörös hadsereg egyik tisztje, aki az 
osztrák magyar hadsereg volt tagja, meggyil
kolta.



A Radics állítólagos meggyilkolásáról 
szóló hirt az itteni ,Epoca* a revali „Pos- 
lednie lzvestie“ juliuB 11-iki számából vette 
át. Bolgár illetékes körökben erősen kétel
kednek a bir valódiságában A moszkvai 
kormány utasította az Oroszországban meg
jelenő összes lapokat, hogy ne terjesszék 
tovább a .merényletről szóló híresztelést.

A londoni konferenciára kiküldött ameri
kai megfigyelő személyét titokzatosság veszi 
körül. Azt beszélik, hogy az amerikai kikül
döttnek fontos szerepe lesz a konferencián.

A ruhrvidéki bányákban az eladás lehe
tetlensége következtében ijesztő arányokat 
ölt a munkahiány. A hardeni bányatársaság 
öt tárnájában beszüntették az üzemet.

A .Petit Párisién* Írja: A londoni kon
ferencia első bizottságában kijelentette az 
amerikai kiküldött, hogy kormánya nem ki
fogásolja, hogy egy amerikai helyet és sza
vazati jogot kapjon a jóvátételi bizottságban 
arra az esetre, ha Németországnak esetleges 
mulasztását kellene megállapítani. Az ame
rikai szakértőt a jóvátételi bizottság vagy a 
hágai döntöbiróság elnöke nevezi ki.

A párisi sajtó hangulata a londoni kon
ferencia miatt pesszimisztikus. A „Temps“ 
azt Írja, nem volna-e előnyösebb a nehéz
ségek miatt véget vetni a játéknak. Francia
ország a versaillesi szerződés értelmében 
kiléphetne a jóvátételi bizottságból és egy
maga is megegyezhetne Németországgal. 
Ezen megoldás egyre csábítóbb, mert a szak
értő jelentés Ígéreteit mindjobban kompro
mittálják a kölcsönjegyzök feltételei.

A megreformált középiskola alapelvei.
Most készül a középiskola reformja A 

reformot alkotó tanács már a reform alap
elveit meghatározta. Ezek az alapelvek, ame
lyek fundamentumai lesznek az uj középis
kolai oktatásnak, nem mondhatók szerencsé
seknek, mert szellemtulterhelést okoznak, 
amelyek megfosztják a tanulót szellemi 
rugékonyságától Nem helyes ez a reform, 
mert az ismeretek egész tömegével terheli a 
tanulót, akinek gyors szellemi felfogását 
gyöngíti az ismeretek süritése, mert nincs 

ideje azokat feldolgozni, hiszen egymást ra
dírozzák a gyors ismeret halmazok.

Az uj középiskola is nyolc osztályú lesz, 
mint a mostani, csakhogy egységes a VI 
osztályig lesz. V. osztálytól egészen VII. osz
tályig azután két ágra szakad a tanitási terv. 
Vili, osztályban pedig három tanitási ág 
lesz. Az V.—Vili, osztályokban van egy 
gimnáziumi és egy reáliskolai ág. Mindkét 
ágazatban a tantárgyak ugyanazok, kivéve a 
latint, amelyet csak a gimnáziumi ágban ta
nítanak és a leiró mértant és földrajzot, 
amelyet csak a reáliskolai ágazatban köte
lező tantárgyak. A gimnáziumi ágban ezek 
alapjaiban tanítják a leiró mértant.

A nyolcadik osztály ágai a) elméleti tu
dományok, a gimnáziumi ág tanulói részére ; 
b) matematikai és technikai tudományok a 
reáliskolai ág részére; c) természettani tu
dományok mind a két ág részére. Mind a 
három ágnak a következő tantárgyai vannak : 
Az oktatási nyelv, idegen élő nyelvek ismétlő 
kurzusa, egy szlávnyelv, filozófia, torna és 
testmozgási játék. Éhez járul az a) ágban 
több óra az oktatási nyelvből és az idegen 
nyelvekből, továbbá latin, történelem, köz
gazdaság földrajzzal kapcsolatosan; a b) 
ágban matematika, fizika, vegytan, természet
rajz ; a c) ágban matematika, leiró mértan, 
fizika és rajz.

Rendkívüli tantárgyak az uj középisko
lában : ének, zene, kézimunka, gyorsirás, 
rajz, alakítás, a tantervben elő nem forduló 
nyelvek, gépírás. A maximális óraszám az 
I—II. osztályban 26, az V—VII. 28, a VIII 
osztályban 24, bele nem számítva a tornát 
és a játékokat. Minden óra 50 percből áll. 
délutáni előadások nincsenek. A rendkívüli 
tárgyak hotenkint legfeljebb négy órát vehet
nek igénybe. A négy alsó osztályban a pol
gári jogtan és az állampolgári neveléstan 
kötelező tantárgyak. Némely osztályban az 
ének és a kézimunka is kötelezővé tétetik.

A vallásoktatást azután a reform telje
sen kizárja, dacára annak, hogy a nevelésre 
nem fektet súlyt, pedig nagyon jól tudjuk, 
hogy a vallásnak óriási nevelő, erkölcsépitő 
ereje van, amit lehetetlen egyes tárgyak ke
retében megszerezni a nevelés alatt álló 
embernek. Elismerjük, hogy a vallásoktatás 
az egyházak dolga, de éppen ezért nem sza
bad az egyházat az iskolából kizárni, mert 
az ifjúság vallásoktatását iskoláu kivül kellő 
eredménnyel végezni lehetetlen, azután a 
szülőknek is joguk van követelni, hogy az 
iskolában gyermekeik vallásoktatásban része
süljenek.

Különfélék.
Szétszórt gabonaszemek . . .

Erők ereje, Hozzád fordulnak a szétszórt 
gabonaszemek. Mindegyikre ezer meddő göröngy 
nehezedik s ezer meddő göröngynek a súlya még 
a sóhajt sem engedi ki igazán csak bugyborék 
módjára, lappal szabadul ki olykor egy egy sóhaj. 
Erők ereje! Nem sírnak előtted a gabonaszemek, 
mert a göröngyök kisajtolták az aratás után még 
megmaradt könnyeket. Erők ereje, a gabonasze
meknek csak egy fájó sóhaja röppent most toppal 
Hozzád.

Testvérek, néha igy is imádkozzatok I
- faj. -

— Városi közgyűlés. Léva város 
képviselőtestülete kedden este rendkívüli köz
gyűlést tartott Etáin Ödön másodbiró elnök
letével. A napirend előtt Szenes Ignác inter
pellációt terjesztett elő a Posta utcáról, ahol 
előadása szerint nehéz terhet szállitó kocsik 
és autók közlekednek, holott az ott tiltva 
van. A csatorna vizétől a lakások átnedve
sednek, az épületek romlanak, a Kabina 
szappangyárból bűzös vizet eresztenek az 
utcára. Az utca lakói pert készülnek indí
tani a város ellen Ezt megakadályozandó, 
megfelelő intézkedést kér — A mérnök je
lentése szerint az ott eszközölt úgynevezett 
bogárhátu kövezés erősebben feszíti a járdát, 
ami fokozza a rozoga állapotban levő házak 
romlását. A Kabina-gyárból kieresztett lúgos 
víz kimossa a kövezést. A mérnök véle
ménye szerint azonban nem megállapítható 
az, hogy a bogárhátu kövezés miatt lettek 
nedvesek az épületek. Az épitési bizottság 
elhatározta, hogy az aszfalt járda kímélése 
céljából az utcát átfogják kövezni az utca
rendezési program keretén belül, amikor arra 
fedezet lesz. A közgyűlés a választ tudo
másul vette azzal a hozzáadással, hogy an
nak idején ez a munkálat hajtassák végre 
elsősorban is. Ezután az 1922 évi elmaradt 
városi zárszámadásokat egyhangúan elfogadta 
a közgyűlés. Majd a kerületi hivatal által a 
városházán lefoglalt kilenc hivatali helyiség
ről tárgyaltak. A zsupánátus hosszabb időre 
szóló bérleti szerződést kiván kötni e város- 
sál. A városnak azonban mindezekre a helyi
ségekre égető szüksége van, nem akarja 
bérbe adni, hanem azoknak visszaadását 
kivánja. A kerületi hivatal a városhoz inté 
zett leiratában ezt mondja, hogy a városnak 
a hivatal részére épületet kellett volna emel
nie és a városházi helyiségből csak akkor

Prágától — Velencéig.
Felső-Ausztria, Laibach, Rostumia — 

Adelsberg, Abbázia, Trieszt, Miramáre, Ve
lence, Salzburg.

— A külön vonat szines zászlócskáival 
gyorsvonatsebességgel vitt keresztül Délcseh- 
országon. A cseh vidék, akár melyik részén 
járjon az ember, mindég ugyanaz. Mindenütt 
gyárkémény, sok erdő, uj épitkezések.

Ausztriában megváltozik a kép. Alig 
egy-két ember a vasút mentén, terméketlen 
földek, düledező magányos házak, amelyek 
az osztrák sas régi dicsőségét kesergik.

Linzben kiválik az élet Katona sehol, 
de sok polgárember. A drágaság érkeztünkre 
20—30 % os hullámokat ver.

Jugoszláv területére érve, megint ele
venebb a táj, Laibacb tiszta állomásépüle
tében reggelizünk. A nevét változtatták meg, 
máskülönben a régi tartomány — főváros 
Kevert beszédű tömeg hullámzik az utcákon, 
magyar fül nem tud hirtelen különbséget 
tenni, augausz féle a nyelvjárás ezen a vi 
déken.

Adelsberg — Rostumira már olasz terü
let. Az olasz csokoládé katona-rendőrök 
kegyes magatartása csakhamar udvariassá 
változik, amiker a városi zenekar kísérete 
mellett megyünk a városkába.

Az első olaszos ebéd után ballagunk a 
világ legnagyobb csepkőbarlangjához. Két és 
fél óráig bolyongunk Dante poklához hasonló 
labirintusaiban, mig vissza cihelődve boldog 
várakozással robogunk tovább Abbázia felé.

Abbázia sohasem mondhatja, hogy nincs 
szezónja. A magyar és német szó dominál 
most is, pár olasz bolyong a Didón, de a 
bonszülöttek inkább az előbbiekhez húznak.

A strandon eleven az élet. Idegenül 
mászunk a kékesen sós vizbe, egy fél óra 
alatt megszokjuk s az első huszonnégy órá
ban otthon érezzük magunkat Abbáziában. 
(Oly gyönyörű kilátás, mint Abbáziái szo
bámból, aligha jut ez életben osztályrészemül) 

I Kirándulgatunk.
Fiume kikötőjében alig van tiz, valamire 

való hajó Egy csatorna választja el Jugo
szláviától. Azelőtt első magyar kikötő, most 
az olaszok legelhanyagoltabb kikötője talán. 
— Lovrana, lka, Moskina és a Monté Maggi- 
ore a kedvenc és szép kiránduló helyek. 
Barátságosak, kedvesek, egyórát kettőt eltöltve 
bennük, már el nem felejti őket az ember.

Trieszt azelőtt is világváros volt már. 
Éppen úgy fejlődik, mint fejlődött volna 
háború nélkül. Gyönyörű asszonyok hem
zsegnek a mólón és több az autó, mint 
Prágában. Olcsó bor, sok kóbor macska, nagy 
bűz, nagy hőség, rossz ételek, drága sör, jó 
fagylalt ezek tűnnek fel a laikus embernek 
Egy két szép óceánjárót körülsétálunk, ismer- 1 
jük a tengert. ,

Kirándulunk Miramárhoz. A leggyönyö
rűbb tengeri kastély, gyönyörű műkincsekkel, 
gondozott parkkal s elsőrendű kilátással. 1 
Idylli hely, alkalmas szerelmi enyelgésekre, 
ami annál is helyénvalóbb, mert nem em- I 
lékszem már melyik hercegnő hálószobájába 
nagyszerű titkos ajtó vezetett.

— Triesztből Velencébe. I

A dozsepalota előtti mólón rak ki ben
nünket a gondolás, mert hajónk csak a nyílt 
tengeren tud horgonyt vetni.

Kalaplevéve állunk, egy darab történe
lem és egy nagy müértéket magában rejtő 
város előtt.

Azt sem tudjuk hová nézzünk.
Jó vezetővel össze kóboroljuk a várost.
A Rialtó hidon keresztül eljutunk a 

Chiesa dei Frari templomához, ahol gyö
nyörködünk Tiziancs meseszép oltárképében, 
Canova gyönyörű síremlékében. A város meg
tekintése után fagylaltozunk a Márkus téren. 
Ezer és ezer ember rajzik fel s alá a sze
münk előtt, nyolc-tiz nyelvet különböztetek 
meg egy rövid félóra alatt.

Másik napon a dozsepalota mesés ter
meit gyönyörű falfestményeit, freskóit, az 
ólomkamrákat stbt. bámuljuk meg.

A Márkus templomban másfél óráig 
járunk-kelünk, mig a híres négy ló alatt az 
erkélyen megpihenve cigarettára gyu|tunk.

A kampanille (mesés kilátás) az elma
radhatatlan gondolapertie stb. után három 
kedves nap emlékével hagyjuk el Velencét.

Trieszt — Görzön keresztül indulunk 
vissza. Salzburgban kiszállunk. Megmásszuk 
a várat, gyönyörködünk e valóban kedves 
kis osztrák város festői szépségében.

Emlékekkel megrakodva térünk vissza 
Prágába.

Bizony ez csak amolyan Höfer-féle út
leírás, de kevés a hely a sok gondolatnak.

1924. julius.
Farkai látván. 
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költözik ki, amikor a város más megfelelő 
helyiséget bocsájt rendelkezésére. A közgyű
lés elhatározta, hogy a zólyomi zsupánátust 
még újból kérni fogja a kerületi hivatal által 
lefoglalt helyiségek visszaadására. Végül ille
tőségi ügyeket tárgyalt a közgyűlés, 27 ille
tőséget elismert, egyet kilátásba helyezett s 
egyet sem utasitott el.

Áthelyezés. Az igazságügyi kor
mány Valló János korponai járásbirót ha
sonló minőségben a lévai járásbírósághoz 
helyezte át. A lévai járásbíróságnál még min
dig nincs azonban betöltve a negyedik bírói, 
aljegyzői és joggyakornoki állás s ezenkívül 
a kezelő személyzet létszáma sem teljes ; hogy 
mégis nincs nagyobb fennakadás, az csak a 
bírák és az előadó személyzet megfeszített 
munkájának köszönhető.

— A vároBblró választása. A le
mondás következtében megüresedett város- 
birói szék betöltésére szerdán este ült össze 
a képviselőtestület dr. Vlkolinszky Ferenc 
kerületi főnökhelyettes elnökletével. A sza
vazás elölt a koalíciós blokk nevében Breuer 
Géza bejelentette, hogy miként a mulli biró- 
választás alkalmával, úgy most sem állítanak 
jelöltet és a bíróválasztásban nem vesznek 
részt A szavazást Szakács Viktor plébános, 
mint korelnök vezette A szavazásban a ke
resztény szocialista, a magyar kisgazda, az 
egyesült zsidópárt és a Hlinka párt vett részt 
összesen 23 szavazattal. Vezető bíróvá vá 
lasztották Klain Ödönt, (22 szavazat és 1 
üres szavazó lap), másodbiró Dóka István 
(21 szavazat és 2 üres lap), harmadbiró ismét 
Névery Sándor lett (22 szavazat és 1 üres 
lap) Ezután tanácstagokét választottak, kik 
között a keresztényszocialista párt dr. GyBpay 
Edével, Borcsányi Bélával, a kisgazda-párt 
Mészáros Mihállyal, a Hlinka-párt dr. Ravasz 
Viktorral, az egyesült zsidó párt Boros Gyu
lával van képviselve. A koalíciós blokk Kiss 
Géza és Bréuer Géza magyar szociáldemok
ratákat, Tóth Lajos kommunistát és Vasok 
József csehszlovák szociáldemokratát válasz
totta be a tanácsba. A választás után Klain 
Ödön társai nevében is köszönetét mondott 
s kijelentette, hogy a tisztesség alapján, a 
józan fejlődés szemelött tartásával fogják 
szolgálni a város érdekeit.

— A lóval általános Ipartestü
leti választmánya csütörtökön este a város
háza tanácstermében ülést tartott. Titkos 
választás utján egy évi időtartamra megvá
lasztották ifj. Agárdy Zsigmondot és Hatscher 
Károlyt alelnökökké, Kostyek Józsefet pénz 
tárossá. A jegyzői állásra meghívták Tóth 
Antal városi tisztviselőt, az ideiglenes irodai 
teendők ellátásával Tóth Kálmán nyugal 
mázott városi iktatót bizták meg a választ
mány határozata szerint. Hivatalszolgának 
Boldis János volt póstai altisztet alkalmaz
ták a folyó csonka év tartamára szóló próba
időre. A munkaadókból és alkalmazottakból 
álló békéltető bizottságot későbbi időben 
alakítják meg.

— Gyászhlr. Tokody Imre volt lévai 
vendéglős, a lévai iparosság egyik köztisz
teletben álló alakja, mint részvéttel vesszük 
a gyászhirt, e hó 17-én hosszas szenvedés 
után 77 éves korában elhunyt. A boldogult 
energikus, munkás ember volt, ki puritán 
jelleménél, bátor szókimondó voltánál fogva 
ifjabb éveiben a városi polgárság között 
nagy népszerűségre tett szert Tagja volt 
hosszú időn át a városi képviselőtestületnek, 
hol mindig a kis emberek érdekeiért harcolt. 
Természetesen nem is lehetett másként, min
dig a politikai ellenzék egyik csoportjához 
tartozott s igaz hive volt gróf Apponymak s 
meggyőződése mellett mindig bátor nyilt- 
szivüséggel szavazott. E mellett jámbor, jó 
keresztény férfiú volt; része van a Kath. 
Kör megalapításában is, melynek halálig hű
séges tagja volt Példás családi életet élt 
több mint félszázadon által szeretett nejével 
Ki ál Anna úrasszonnyal, kinek gondos ápo
lása tette elviselhetővé évek óta kínzó be
tegségét. Csak pár év óla vonult nyugalomba, 
vejének Palika Jánosnak adván át népszerű, 
magyaros vendéglőjét. Halálát nejéu kivül 
két fia és három leánya, vejei, menye, uno
kái gyászolják. Benne Tokody István egykori 
lévai kántor s Léva városának volt tanács
noka édes atyját vesztette. Gyászoló családja 

a boldogult családfő elhunytét a következő 
gyászjelentésben közli: Özv. rédeki Tokody 
Imréné szül. Král Anna úgy a maga, mint 
gyermekei: özv. Tóth Istvánná szül. Tokody 
Maria, Tokody István, Tokody Imre, Csikós 
Józsefné szül Tokody Anna, Palika Jánosné 
szül. Tokody Ilona, valamint számos unokái, 
dédunoka, vő, menny és rokon nevében faj
dalomtól megtört szívvel, do Isten akarata 
bán megnyugodott lélekkel tudatjuk, hogy a 
felejthetetlen hű férj, szerető édesapa, nagy
apa, dédapa, após, rokon rédeki Tokody 
Imre áldásdus élete 77-ik, boldog házassága 
57-ik évében, hosszú szenvedés és a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után jobblétre 
szenderült Léván, 1924 julius 17-én dél
után 4 órakor. Draga halottunk földi marad
ványai 1924. julius hó 19 én délután 5 óra- : 
kor fognak a róm. kath egyház szertartása 
szerint a gyászbázból (Deák Ferenc utcza 
22) a családi sírhelyben ötök nyugalomra 
helyeztetni Az engesztelő szentmise áldozat 
f. év julius 19 éu reggel 3/4 7 órakor fog a 
lévai plébánia templomban a Mindenhatónak 
bemutattatni. Léva, 1924. julius hó 17-én. 
Szeretett emléke élni fog közöttünk mind
örökké I

— A lévai Férfi Mária kongregá
ció előadása. A lévai Férfi Mária Kong
regáció f. évi augusztus hó folyamán a saját, 
jólismert és sokszor elismerést nyert műked
velő gárdájával egy újabb szinelöadásra 
készül. A szindarab cime .Tévúton", fordí
totta Suszter János. Ezt az 5 felvonásos 
igen változatos társadalmi színmüvet, már 
annyiból is a nagyérdemű közönség figyel 
mébe ajánljuk, mivel igen megfelelő, amikor 
ugyanis a vallástalanság mindinkább terjed; 
kezdve az iskoláktól a társadalom minden 
rétegében, de különösen azért, mert élénken 
tárja elénk a vallás üldözésének sok évvel 
a jövőbe nyűló káros következményeit. Külö
nösen a szülök figyelmébe ajánljuk e szín
müvet, hogy annak tanulsága révén módját 
tudják ejteni, miként kell gyakorlatilag meg 
védenünk vallásunkat, a közéletben számta
lanszor előforduló támadásoktól, melyek kü
lönösen gyermekeink jövőbeni erkölcsi éle
tére igen káros befolyással bírnak. Az elő
készületek és próbák igen szerényen folynak 
s úgy a szindarab rendezése, mint a szere
pek jó kezekbe vannak letéve s igy élőre is 
bizlosithatjuk a nagyérdemű közönséget a 
szindarab sikeréről. A részletos műsort a 
jövőben fogjuk közölni

— Eljegyzés. Rakita Manczikat elje
gyezte Matus József Léván. |

— A lévai magyar kisgazda párt 
közgyűlése. Az országos magyar kisgazda-, 
földmives és kisiparos-párt lévai helyi szerve
zető múlt vasárnap délelőtt a ref. egyház 
tanácstermében tartotta meg rendes évi 
közgyűlését Bándy Endre elnök vezetésével. 
A gyűlés megnyitása után Bándy Endre be 
terjesztette elnöki jelentését, melyben a lévai 
pártszervezet múlt évi tevékenységének ké 
pét tárta fel. A jelentést a közgyűlés egy
hangúan tudomásul vette. Szabó S. Zsigmond 
körzeti titkár jelentésében a lévai párttagok 
ügyeire vonatközó dolgokat terjesztett elő. 
Ezután bejelentette az elnök, hogy a köz
ponti pártvezetőség a lévai helyi szervezet
nek elismerő oklevelet küldött a községi 
választások alatt kifejtett eredményes műkö
déséért. A beterjesztett számadásokat a köz
gyűlés egyhangúan tudomásul vette és jóvá
hagyta. A közgyűlés egyhangúan csatlakozott 
Runya község pártszervezetének a közigaz
gatásban a magyar nyelv érvényesitése érde
kében hozott következő határozatához : Miután 
több ízben előfordult és állandóan napiren
den van, hogy az állam törvényei és rende
letéi csak cseh szlovák nyelven küldetnek meg 
a magyar községeknek és hogy a hatósá
gokhoz magyar nyelven intézett beadványok 
és kérelmek csupán cseh szlovák nyelven 
intéztetnek el ós küldetnek meg a csak 
magyarul tudó feleknek, továbbá, hogy a 
tiszta magyar vagy magyar többséggel biró 
községek képviselőtestületeinek üléseiről fel
vett jegyzőkönyvek is — állítólag felsőbb 
hatósági rendeletre — cseh szlovák nyelven 
vezettetnek s miután mindez az eljárás a 
magyar nemzeti kisebbség törvényekben és 
nemzetközi szerződésekben biztosított kisebb

ségi jogaiba ütközik s azokat sérti, a párt
szervezet tiltakozik a magyar nemzeti kisebb
ségi jogok ily megsértése ellen s a sérelmek 
orvoslását kéri. — A közgyűlés pártügyek 
letárgyalása után a komáromi körzeti választ
mányba a helyi szervezet részéről dr. Belcsák 
Sándor, Hatscher Károly és Tóth Sándor 
tagokat delegálta Ezzel a közgyűlés befe
jezést nyert.

— Galamblövészet Zsoltién. A zse- 
lizi vadászvédegyiet helyi csoportja julius 
27-én vasárnap — kedvezőtlen idő esetén 
augusztus 10 én — Zselizen, a „Nagyszeg"- 
ben agyag és élögalambverseuyt rendez. 
Verseny után nyári mulatság tagok és meg- 
hivottak részére.

— Mától kezdve olcsóbb lett 
néhány dohánygyártmány 1924 julius 
15 étö! a cseh szlovák dohányjövedék néhány 
gyártmányának árát következőkép szállítot
ták le : Szivarok: 100 darab Graciosas 240 
K (eddig 300 Ki, Regalia Media 180 K (eddig 
240 K), Havanna Virginia 180 K (eddig 200 
K), Irabuko 130 K (eddig 160 K), Britannika 
130 K (eddig 160 K), Virginia 120 K (eddig 
150 K), Operas 120 K (eddig 120 K); ciga
retták : 100 darab Ghiubek 70 K (eddig 80 
K), Egiptomi 30 K (eddig 34 K), Pra a 20 
K (eddig 25 K); cigarettadohány: 25 g. 
Macedóniai 7 K (eddig 8 K); pipadohány: 
Maryland 100 g. 5 K, 25 g. 1 30 K (eddig 
6 és 1 50 K), Amerikai pipadohány 100 g. 
5 K, 25 g. 1 30 K (eddig 6 és 1 50 K); 
dohánykivonat: bádogdobozban 50 kg. 445 
K. Ezzel a részleges árszabályozással a 
dohányjövedék azt a célt követi, hogy néhány 
jobb és finomabb dohánynemut az árleszállí
tással a dohányzó közönség széles rétegei 
részere is hozzáférhetővé tegyen.

— Kabaré Léván. Ujváry Károly 
Budapest — Bécs kedvenc komikusa és tár
sulata ma, vasárnap este fél 9 órakor a 
városi színházban előadást tart Az estély 
műsora: 1 rész. 1) Zongora nyitány. E'öadja : 
Mihályi Ernő. 2) Bevezető conferans : Ujváry 
Ferencz. 3) A notesz. Szép Ernő tavaszi 
játéka. 4) Ujváry Ferencz kupiék. 5) Sáudor 
Stefi kupiék 6) A villamos házasság. Opera 
paródia. Irta : Harmat Imre. 7) Ujváry Károly. 
II rész 8) Conferans. Előadja : Pásztor Zol
tán. 9) A pofon. Molnár Ferencztöl 10) Sán
dor Stefi kupiék. 11) Paris kontra Velence. 
Irta : Lakatos László. 12) A kis gazda. 
Pásztor Zoltán. 13) Óh méltóságos asszo
nyom, pesti tréfa. 14) Ujváry Károly.

— A nyugdíjasok külföldi tartós
kodása. A csehszlovákországi állami nyug 
díjasok az eddig érvényben volt rendeletek 
értelmében nem utazhattak külföldre, mert 
külföldi tartózkodásuk idejére megvonták tő
lük a nyugdijat. Több oldalról jövő sürgeté
sek és interpellációk hatású alatt a kormány 
uj rendaletet adott ki, mely szerint az állami 
nyugdíjasok ezentúl 14 napig minden enge
dély nélkül külföldön tartózkodhatnak. A 
pénzügyigazgatóságok három hónapi tartóz
kodásra adhatnak eugedélyt, enuél hosszabb 
időre szóló kérvények felett a miniszté
rium dönt.

— UJ női cigaretták. A „Rauo“ 
jelenti, hogy a dohányjövedéki osztály höl
gyek számara újfajta cigarotátt fog kiadni. 
A cigaretták papirosát könnyen parfömözik 
és szacharinnal is impregnálják, hogy izük 
jobb legyen. Az uj cigaretta nevét és árát 
egyelőre nem közük.

— Megkönnyítik az utlevélklal- 
lltást. A pénzügyminisztérium a keres ke- 
kelmi kamarák központjának kérésére ren
deletét intézett az országos pénzűgyigazga 
tóságokhoz az utlevélkiállitási előírások 
megkönnyítése tárgyában. Az adóhivatalok
nak a rendelet értelmében a legnagyobb 
körültekintéssel és lelkiismerettel olyképpen 
keli eljárniok, hogy az államot egyrészt kár 
ne érje és hogy másrészt kielégítsék az 
utlevélkérelmező jogos igényeit. Tekiutetbe 
kell venniök az illetékes kereskedelmi kama
rának azt az igazolását, hogy az útlevelet 
kérelmező megbízható. Nem szabad biztosí
tékot követelni abban az esetben, ha olyan 
adóról van szó, melynek kivetését megfeleb- 
bezték és ahol a félnek kilátása van arra, 
hogy az adót leírják.
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— Szántáspróba. Az elmúlt hetekben 
mutatták be Kelet- Szlovenszkó gazdái előtt 
a gazdasági egyesületek által rendezett Kord
iáié Fordson nevű traktorral és egy Olivér 
kettős ekévol végzett próbamunkálatokat. A 
bemutatást nagy érdeklődéssel várták Abauj, 
Zemplén, Sáros és Szepes megyék gazdái 
és annak befejezése után legnagyobb meg
elégedésüket nyilvánitották a gép munkájá
ról, mely nem csak a szántást végzi kiváló 
módon, hanem vontatásra, fürószhajtásra, 
malomüzemre stb. is alkalmas. A nagy jövő 
elé néző gép bemutatásának megrendezését 
Az Országos Magyar Kisgazda , Földmives- 
és Kisiparos Párt komáromi központja vál
lalta azon céllal, hogy a mezőgazdaság fej
lődését elömozditsa és a modern gazdálko
dással egyidejűleg az üzemköltségek csök
kentését a fokozott produkció dacára előse
gítse, mely céllal Dél-Szlovenszkó következő 
helyein szándékozik a cég itteni képviselő
jével karöltve a bemutatásokat megtartani : 
Julius 21 Nagysalló délelőtt 11 órakor

„ 22 Érsekújvár „ 9
. 22 Nyitra délután 4
, 23 Ógyalla délelőtt 10 rt
, 23 Nemesóésa délután 6 n
, 24 Dunaszerdahely d. e '/tll »
. 25 Felsöszeli délelőtt 8
, 25 Vágselye délután 4 •

A pártnak a cég képviselőjénél eddig ezen
bemutatásokat sikerült kieszközölni, reméli 
azonban, hogy a bemutatások számát még 
szaporíthatják. A bemutatás helyének pontos 
megjelölését, valamint esetleges változásokat 
a párt komáromi központi irodája körlevél
ben, valamint a hírlapok utján tudatni fogja 
a közönséggel Az Országos Magyar Kis 
gazda-, Földmives- és Kisiparos Párt ez utón 
is felhívja a gazdaközönséget, hogy ezen 
bemutatásoknál minél nagyobb számban meg
jelenni szíveskedjenek, hogy az ott nyert 
tapasztalatokat értékesíthessük.

— Mennyit fizettek be a vagyon- 
dézsmára ? Az állami bankhivatal kimuta
tása szerint a vagyoudézsmára eddig lefize
tett összeg a kezelési levonása után 3738 
millió koronát tesz ki.

Levlcs város elöljáróságától.
2822—1924. szám

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Levice város kép

viselőtestülete f. évi július hó 15-én tartott 
ülésében ad 2822—1924. sz a hozott hatá
rozatával Levice város háztartási alapjának, 
valamint összes többi alapjainak 1922 évi 
zárszámadását, valamint 1922. évi vagyon
leltárát és mérlegét elfogadta és jóváhagyta

Ezen zárszámadások, valamint a vagyon
leltár és mérleg f évi julius hó IG tői — 
julius hó 30 -ig a városi számvevőség hiva
talos helyiségében (városháza 10 sz. a) 
közszemlére vannak kitéve, ott a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők és az esetleges 
nehézmények szóban, vagy Írásban beadhatók.

Levice, 1924. július 16.
Koralewsky v. r. Klain s. k.

v. notár — v jegyző. n. starosta - h. városbiró

Cis. 644G-1924.
Odjit. notáriátu pre mesto Levice.

Vydanie zbrojnych llstkov.
ÓZNÁM.

Dia nar okresného úradu v Leviciách 
cis 11900—1923 vsetky do terajsieho casu 
vydané zbrojné listky, — ponevác ich platnost’ 
31 VII. 1924 beztak vyprsí — sa zrusujú. 
Nővé povolenie na nosenie zbrane vydáva 
okresny úrad mravne a politicne spolahlivym 
a bezúhonnym obcanom, ktori potrebujú 
ochrannú alebo polovnú zbraú

Ziadosti sa podávajú u st. notárského 
úradu, kde ziadatel’ o drzanie polovnej 
zbrane predlozi aj dokiad toho, ze má po 
lovné právo.

Öalsie vysvetlenie mozno obdrzat' u 
notárského úradu

Levice, dna 14. júla 1924.

Köszönet nyilvánitás.
Az Árvaházat fenntartó Lévai Nöegylet 

a következő kegyes adományokat vette :
Özv. Greskó Antalné 2 kosár saláta, N. 

N. a gyermekeknek egy uzsonna, Breznay 
Pál 4 kgr. hurka, Urnák József 2 kenyér 
100 kifli, Phönix szappangyár 50 kgr. szap
pan, Mészáros Sándor egy torta, Egy társa
ság Borcsányi Béla utján 27'50, Egy társa
ság Szenessy Kálmán és Nagy József utján 
7 kor.

Fogadják a nemesszivü adakozók jóté
konyságukért az árvák nevében köszönetünket.

Árvay Józsefné,
alelnöknő.

Od st. notariatu_mesta Levic
6442—1924. szám.

Hirdetmény.
Ezzenel közhírré teszem, hogy a kér. 

főnökség 5121—924 sz rendeletével elren
delt és f hó IG. án megejtett vezető bírói és 
tanácstagok választása következő eredmény
nyel folyt le :

Vezetőbirónak megválasztatott Klain 
Ödön.

I. helyettes bírónak Dóka István.
II. helyettes bírónak mégválasztatott 

Névery Sándor.
Tanácstagokul megválasztattak Dr. 

Gyapay Ede, Dr. Ravasz Viktor, Mészáros 
Mihály, Borcsányi Béla, Boros Gyula, Kiss 
Géza, Briiuer Géza, Tóth Lajos és Vasek 
József képv test, tagok.

Miről a város közönségét azon hozzáadás
sal értesítem, hogy a választás ellen esetleg 
beadandó felebbezés a kér. főnökséghez 
cimezve f. hó 25 -én déli 12 óráig a város 
iktató hivatalába adható be.

Levice, 1924. julius 17.
Koralewsky

st. ved notár.

G409 —1924 szám.
Hirdetmény.

A csehszlovák köztársasági miniszter 
urnák 23812—1924. és 34729-924. számú 
rendelete alapján tüzrtndőri szempontból 
felhivatnak Levice város összes háztulajdo
nosai, hogy lakásuk udvarán egy kádba vi 
zet, létrát, szikra—csapót (pamacsot) tartsa
nak, illetve helyezzenek el, mert mindazok, 
kik ezt tenni elmulasztják a vizsgálóbizott
ság által fel fognak jelentettetni, hogy elle
nük a kihágási eljárás foganatba tétessék.

A gazdák szintén felhivatnak arra, hogy 
gabona és takarmány kazlaikat a lakóházak
tól 500 méter távolságban helyezzék el, mert 
ezen távolságon belül a kazlak elhelyzése 
tilos

Levice, 1924 julius 14.
Nővery Sándor

h városbiró

Fegyvertartási engedélyek. 
Hirdetmény.

Levicei kerületi főnökség 11900—1923 
sz rendelettel az eddig kiadott összes fegy
vertartási engedélyeket — tekintve hogy azok 
érvénye 1924 VII 31.-én úgyis lejár — 
érvénytelenítette.

Uj fegyvertartási engedélyt a kerületi 
főnökség ad ki azon erkölcsileg és politikai
lag kifogástalan és megbízható honpolgárok 
nak, akiknek védelmi vagy vadászati célból 
arra szükségük van.

Ez iránti kérelmek az áll. jegyzői hiva
talnál nyújtandók be, ahol vadászati fegyver 
tartását kérelmező arról szóló okiratot is 
tartozik bemutatni, hogy vadászati joggal bir.

Közelebbi felvilágositás az áll jegyzői 
hivatalnál kapható.

Sebő v. r.
ét. notár

Az anyikönyvl hivatal be|egyzése.
1924 julius hó 13-tól — iulius hó 20-ig

Születés.
Weisz Jenó Blöd Ilona leány Rózsi Anna — 

Csákányi Kálmán Szekér Francsiska fiií László — 
Simek Ilona fiú János — Reis Lina (ikrek) fiú 
Kálmán leány halva születeti.

Halálozás.
Kovács Béla G napos veleszületett gyengeség 

— Szentkereszti Sándor 22 éves szervi szivbai — 
özv. Kóbn Manóné Weisz Julianna 92 éves vég
kimerülés — id Tokody Imre 77 éves Bárzsingrák.

Gabonaárak:
Levice, 1924. julius hó 19-én

Búza — — 100 kgr. — 175 kor.
Rozs — — n — 150 „
Árpa — — — 155 .
Zab — — , — 135 .
Kukorica — » — 145 .
Bab — — .
Köles — — . •
Lóheremag — . 0
Lucernamag „ »

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése

Devizák:
Magyar kor. átutalás 1 Ke 
Német-osztrák „ »
Lei , ,
Lengyel márka „ ,

11-én:
2200 —
2060.—

7.06
152671.—

513.1113.8 
IS-á-ax:

2185.—
2024.—

6.64 
152905. — ‘

Valuták :
1 angol font - - Ke 147.50 148.80
1 amerikai dollár 35.50 33.25

100 svájci frank , 605.50 619.50
100 francia frank 181 25 176.—
100 belga frank - - , 158.— 156 25 (
100 svéd kor. - - - „ 905.— 907.— |
100 dinár - - - - „ 38.90 41.-
100 lei......................... „ 14.85 15.60

ÉRTESÍTÉS !
A nagyérdemű hölgyközönség becses 
tudomására adom — hogy augusztus 
1-től 15-ig — divat áttekintés végeit, 

fővárosba utazom.
Kiváló tisztelettel 

BAKOS LA/OSNÉ, 
Levice.

Pályázati hirdetés.
A velká-kalnicai r. k. iskolaszék 

II. osztálytanítói állásra aug. 12-iki 
határidővel pályázatot hirdet.

Az állás szept. 1 én elfoglalandó.

Amerikai 
herefejtő monitor, teljesen jó kai
ban, Hronskj, Lók községben a biró 
házánál ez év aug. l én d. e. 9 óra 
kor, közös tulajdonjog megszünte
tése végett, nyilvános árverés utján 
el fog adatni.

Elöljáróság.

niitesser, ránc, májfolt, arc- és 
orrvörösség legbiztosabb ellen

szere a .Corall11 créme és szappan. Az 
összes ,Corall“ készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva és környé
kére SMOGROVICS A. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér. Póstán utánvéttel. 8 

Két utcaf szobalxr™', 
műteremnek kiadó. Bővebbet NYITRAI és 
TÁRSA könyvkereskedésében. 527
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Hiztartisban
özvegy, otthont lel magányos úri embernél 
falun. Cim a kiadóban 66ü

e'sö Öléván gyümölcs
SáUXXU és szöllövel ültetett.

Bővebbet: Damjanich u. 3. 643

OK ÖA koronával, elsőrendű vál
■kW WV wavX lalathoz intelligens, im- 
biliózus és szimpatikus társ kerestetik. — 
Ajánlatok .VÁLLALAT' jeligére a kiadóba 
kéretnek. ^54

Jó karban levő kis „Singer" varrógép
ELADÓ. Zugó-utcza 33 705

Eladógramo,on’ lemezekkel. Zugó utca 
1. szám.

TTánrr Ti á 9 e I a d ó, két szoba, konyha, 
“bj Megtudható: Petőfi utca 8.

______________ 606

Zongorát vagy Pianinót
veszek Dérbe azonnal STRÁNSZKY BERNÁT 

szállodás. 697

Jó házikoszt‘-""“Í.
■h+ci 10 szám alatti asztalosnál 

A9XU"lXbUdi EBÉDLŐ KANAPÉVAL, 
jutányos áron eladó 692

A lévai kávés és vendéglős ipartársulat fájó 
szívvel jelenti, hogy szeretett volt elnöke az ipartársulat 
egyik megalapítója

TOKODY IMRE úr
f. hó 17 .-én d. u. 4 órakor hosszú szenvedés után 77 éves 
korában, mindnyájunk nagy fájdalmára elhunyt.

Ti házból való, középiskolát végzett f i u 
• • tanulónak felvétetik KERN
TESTVÉREK cégnél Léván.

10 hold föld
SINGER IZIDOR Levice.

kiadó, vagy részből 
dolgozandó.

688

Gyermektelen házaspár 
teljes ellátással és lakással állandó alkalma 
zást, mint szállodai portás és szobaasszony, 
nyerhet. — Ki ilyen minőségben már alkal
mazva volt és légfűtés kezeléshez ért, előnybe 
részesül. — Bemutatkozás délután 5—6-ig. 
STRÁNSZKY szálloda. 690

Ti házból való fiú tanulónak felvétetik 
• w szlovák nyelvismerettel. KVITT 
SÁNDORNÁL Léván. 691

Zong
eladó. C

óra,
im a kiadóban

elsőrendű, békebeli bécsi 
gyártmány, elköltözés miatt

698

Ti házból való ügyes fiú felvétetik piko- 
U 0 lónak HRUSKA KÁLMÁN vendéglősnél 
Zseliz. 686

TTaT'fiCo'I? két antillue ágyat, kiváló XXwXwbwlx Schunda cimbalmot, egv 
lóra gig vagy effélét Ondrejovce MELICHÁR 
FERENC 678

T'lüflA kanapé 3 fautenillel, 6 kis fau- 
fJldÁXU tenill, kerti bútor, egy pár lóra 
szerszám és Eszterházy kocsi Ondrejovce, 
MELICHÁR FERENC. 677

TPlfl A A egy teljesen uj suszter gépJCiluÁXU „Vesta' jutánvos áron Érdek
lődni lehet DONÁTH FÜLÖPNÉL Nagysalló

685

TT! sodronykerités szövő gép olcsón eladó. 
UJ MACSUHA Nagykálna. 682

Ti 5 A A forgalmas utcában 2 lakásból 
AllwUiW álló ház, egyik lakás azonnali 
beköltözéssel. Bővebbet a kiadóban 680

Ismeretlen, akarom.™
Üzlethelyiség forgalmas helyen 
kiadó. Bővebbet a kiadóba. 703

Magyar szabók figyelmébe.
Van szerencsém értesíteni a 

szabó urakat, hogy bőrök vala
mint gallérok minden színben 
nagy választékban kaphatók.

Egyben tudomásra hozom, 
hogy üzletemet aug. I én Stur 
utcába, Deutsch Izsóval szembe 
helyezem át.

Maradtam kiváló tisztelettel

SEIF SAMU
■x-&cBZZxeatez.

Emlékét lteg-y elettel fogja megőrizni 
az ipartáirBulat.

Elsőrendű nagykereskényi darabos mész
minden mennyiség-ben kia-ptiató- Öt méter
mázsánál nagyobb rendeléseket Léván házhoz szállítunk. 
Ajánljuk továbbá jól felszerelt raktárunkat épület és haszonfában, 
friss portlandcement, cementlap, kátrány papír és elszigetelő 
lemez, stukatórnád. cserép, syenitpala és minden eg-yébb

épitési anyagban

líSKWOlsI ÉS EtM
f^kereskedők és Aplteei vállalkozók 

aszfalosműfaely és acstelep.

ÚJDONSÁG.
ÚJSÁG és KÖNYV OLVASÓK figyelmébe!

Van szerencsém ezúttal értesíteni a M. T. olvasókat, hogy 
í. hó 20.-ától kezdve hirlapirodámban KÖLCSÖNZŐ OSZTÁLYT 
rendeztem be, hol kizárólag az alanti német mustrált lapok és 
folyóiratok mérsékelt díjért, kölcsön olvasásra, az üzleti órák 
alatt minden időben kaphatók

Die Dame, Oas Leben, Oer Die Das, Leipziger llllstrirfe Zeitung Jugend, 
Megendorfer, Simpllciismus, Fliegende Blatt, Oie Grotse Welt

A kölcsönzésre vonatkozó feltételek az összes mai lapokban 
mellékelve vannak

Kiváló tisztelettel

DOBROVITZKY J. Hírlapterjesztési iroda,
LEVICE—LÉVA, Bástya u. 2 Városházzal szemben.

Ugyanitt hírlapokra előfizetések éa hirdetések eredeti áron felvétetnek. Útlevél H 
vízumok 17.— K. díjért legkésőbb 4 nap alatt pontosan lesznek elintézve. R

Modern fürdőszoba 
berendezéseket = 

lakóházak és majorok vízellátását kézi- és 
motoros hajtásra, csatornázást, melegvíz készítő 
berendezéseket, központi gőz, melegvíz és ki
pufogógőz fűtést, fűtési és vízvezeték Javításokat 
garanoia mellett vállal, szakkérdésben fel
világosítást és költségvetést díjmentesen ad 

KAISER ARMI1T mérnök
Karlsbad. Bratislava.
Lévai építési iroda Ladányi TJ- 1O-
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: Nam rűlrlom hanem valósággal minden vásárló egyszeri-LM Cili 1 Uxx.lcL.LLL, == vásárlással meggyőződhet. =====

Tavaszi ujdonBíigok 1 Úgymint: Női- és férfi divatáruban, összas rövidárú cikkekben. 
Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnemüekben, harisnya, keztyü, legújabb modelü 
Blúsokban, úgyszintén gyermek ruhákban és kötényekben - olcsótól a legjobb kivitelben. 

Valamint Férfi fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék.
Bébé kelengyék minden minőségben ---------- ■— Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.L .Jf
Cislo 780—1923. exek

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

LX. zák cl. z r<»ku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku komaromskej súdnej stoiice cislo 
P. 84 — 10. 1922 k dobru Guggenberger Ella zas 
tupovaného skrze pravotára Dr Artbur l.aufer 
do vysky 6000 Ké. a prísl. cestou zabezpecovacej 
exekúcie prevedenej dna 28 júna 1923. zbabané 
na 1000 Ké. odhadnuté následovné movitosti a to: 
luster, zuby, domitci nábitok na verejnej licitácii 
sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okresného súdu cislo P. k. 223—1924 
do vysky 6000 Kcs poziadávky na kapitále, tejze 
ö^/g-ové úroky odo dna 1 júna 1921. poeftané, */»% 
provízia a útraty doposiaf v 2008 Ke. 90 hal. ustá
lené urcená je co lehota v Leviciach 17 hodina 
odpol dna 7 aug 1924 a prípadní kupci sa pozy- 
vajú s podotknutím toho, ze sa zmienené movi
tosti v smysle 107. a 108 §u LX cl z r. 1881. 
plateni hotovymi najviac sfubujűcemu v pádé pot
reby aj pod odhadnou cenourozpredaiú

NakoíKo by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali, a na nich uhradzovacie 
právo obdríali, táto licitácia sa v smysle 20. §-u 
LX1. zák. cl. z r. 1908. aj k dobru tychto nariadúje.

Dáné Nová-Bana, dna 12. júla 1924.
Artúr Tóth 

súdny exekútor

Cislo 634-1924.

Licitacny óznám.
Podpfcany súdny exekútor v smysle 102. § u 

LX. zák. cl. z roku 1881 potazne 19 §-u XLI zák 
cl. z. r. 1908 tymto oznamuje, ze následkom vyroku, 
levického okresného súdu cislo P. 1327—1924 k 
dobru Egonová Bolfras zastupovaného skrze pravo
tára Dr. Vilhelra Hubert do vysyky 1253 Ke s prísl. 
cestou zabezpecovacej exekúcie prevedenej dna 
23. augusta 1922. zhabavené na 1350 Ke odhad
nuté následovné movitosti a to kamene, na verej
nej licitácii sa rozpredajú

Na prevedenie licitácie, následkom vyr< ku 
Levického okresného súdu cislo P. k. 3648 - 1922. 
d • vysky 1253 Ke. i oziadavky na kapitále, tejze 
5*/«-ové úroky odo dna 1-ho mája 1922. pocítané, 
’/>’/• provízia aútraty dopcsial v <59 Ké ustálené 
urcená ie co lehota v 1 Iont. Varsanoch o 14 hodina 
odpol. dna 29. júla 1924 a prípadní kupci sa puzi- 
vaju s podotknutím lob«, ze sa zmienené movitosti 
v smysle 107. a 108. § u LX cl. z r. 1881 plateni 

hotovymi najviac srubujúcemu v pádé potreby aj 
pod odhadnou cenourozpredajú.

Nakoíko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boly sekvestrovacie právo obdrzali, tato drazba 
sa v smysle 20 §-u XLI zák. cl. z r. 1908 aj k 
dobru tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dfia 2 júla 1924.
Artúr Tóth 

sudny exekútor.

Gépszijjak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HUGÓ utóda
bőrkcrcskedésében

----- LEVICÉN =
Városi Vigadóval szemben.

Kévekötél 
vízmentes ponyva, gabonás zsák, 
különféle gurtni, linóleum, kötél
áruk, szőnyeg, lópokrócz. kender
szövőfonál - legolcsóbban kaphatók 
KA1SER GÉZA LÉVA, Mártonffy u. 4. 

zsák ás ponyva kölcsönző Intézetében.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koksz és kőszén!
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy nálam 
elsőrendű osztraui diókoksz 

40—52 Ke és kőszén 30—40 Ke árban ház
hoz szállítva minden mennyiségben kapható.

JÁN FEGL
SZEPESI UTCA 22.

fea1------  1 ..... .aUÜ

Legjobb bevásárlási forrás I! I

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedéss 

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. Talafon sí. 14,
Legjobb FŰSZER és CSEMEGEÁRUK 1!!

Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
teavaj állandóan friss uradalmi csemege liptói túró, székely túró, os’.yepka 
és egyéb csemegesajtok — Legjobb minőségű rizsok és kávék. — 
„Glória" pörköltkávé külöülegesseg — Saját töltéBü kiváló asztali botok. 
— — Csemege és gyógyborok, likőrök, cognsc és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK, és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók vasalók és főzőedények. Vajkőpűlő és fagylaltgépek, 
thermosok. passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedők és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk. Pouding, parfait, tortaformák, habüstök, 
diszes kávédarálók, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek 

Összes gazdasági oikkek, gazdasági kési eszközök :
Ásó, kapa, lapát, kasza, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varrószij, gyanta, szíjviasz, motorbenzin, gép
olaj, hengerolaj, tovotte gépzsir. tömitö anyagok, rétegférnek, olajozok, benzin 
szivattyúk és kannak, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

Építést anyagok : Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, kátrányfedél 
lemez, kátrány, karbolineum. Mindennemű szerszámok, épület és bűtorvasalások.

— — Vízvezetéki és villamossági szerelési anyagok.----------
Fütdűszoba berendezések -. Zománc fürdőkádak, fütőkályhák. foyeoce mosdó- 

asztalok és egyéb toilette berendezek gyári áron.
Fényképészét! cikkek es vadászati kellékek. - Turista és vadász székek, hátizsákok, 

kulacsok, lootballok. Kerékpár alkatrészek és gummik Tűzijátékok, lampiónok.

g'yóg'yfúrdő.
Természetes meleg vasas gyógyfürdő és 
hegyklimatikus gyógyhe y. — Női bajokban, 
vérszegénységben és idegbántalmakban 

szenvedők részére.
Elsőrendű bőséges ellátás naponta 24 K. 
(négyszeri étkezés) — Egyágyas szobák: 
8 -14 K Kétágyas szobák 18—24 K. Fürdők ; 
2 - 8 K-ig. Brat'slavától átszállás nélkül 5 óra 

alatt elérhető
Hivatalos főorvos : Dr. Both János operatőr, nő- 

urvos, v. egyetemi tanársegéd. j5m

Nyitrai és 1 áru könyvnyomdája Levitt—Láva,


