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Városaink háztartása 
szomorú képet mutat. Egyetlen egy 
város sincs Szlovenszkón, amely 
aktív költségvetéssel dolgozna. A 
költségvetések mindenütt hihetetlen 
méretű passzívákat mutatnak fel. 
A községi pótadó mindenütt 100%— 
500% között mozog (Léván 285%!), 
amely az állami adókkal amúgy is 
túl terhelt és elszegényedett lakos
ságra elviselhetetlen teherként nehe
zedik. Pedig a mai rossz gazdasági 
élet, a szlovenszkói ipar hanyatlása 
és íokozatos megszűnése, nagy 
munkanélküliség, rossz kereskedelmi 
konjukturák mellett az adóterheknek 
nemcsak hogy nem emelkedni, de 
mindinkább csökkenie kellene. Nem 
múlik el nap, hogy ne hallanánk, 
ne olvasnánk erős kifakadásokról 
és panaszokról a szinte kibírhatatlan 
adóterhek ellen. A vagyonadó, a 
nyereségadó, a hat évre visszaható 
erővel kivetett jövedelmiadó és a 
többi állami adóterhek már maguk 
is elég gondot és keserűséget okoz
tak és okoznak a megélhetésért 
küzködö polgároknak. A városi pót
adók hihetetlen magassága pedig 
csak mindinkább elmérgesitik a 
helyzetet és az adóalanyok a leg
kisebb megélhetési lehetőséget is 
veszélyeztetik.

Három évvel ezelőtt beszüntették 
a városok részére folyósított állam
segélyeket, melyeket az egyes váro
sok közigazgatási és rendőri kiadá
sokhoz való hozzájárulásként kaptak. 
Ennek helyébe azt Ígérték, hogy a 
városok az államsegélynél sokkal 
nagyobb segítséget, különféle adó
részesedéseket fognak kapni. Azon
ban az ígéret csak Ígéret maradt 
és a csere határozottan rosszul ütött 
ki a városok részére. Mert mig az
előtt a városok minden évnegyed
ben pontosan megkapták az állam
segélyeket és ezáltal a városok 
költségvetéseik összeállításánál min
den bizonysággal és határozottság
gal tudtak vele előre számolni, 
addig a jelenlegi adórészesedés 
mennyiségének bizonytalansága mi- I 
att a városok költségvetéseinél nem ! 
tudnak előre számolni, mert az adó- ; 
részesedést az évi adó zárlat után i 
és leszámolások után a pénzügy- ; 
minisztérium állapítja meg és ossza ' 
fel a városok között. Aki ismeri a 
pénzügyi adminisztrátiő gyorsasá
gát, melyről köztudomású hogy csak 
akkor gyors, ha kap valamit, az el
tudja képzelni, hogy mily nehezen 
s mily türelmes, hosszadalmas után

járással tudnak a városok a nekik 
kiutalt részesedéshez hozzájutni.

Legtöbb város nem rendelkezik 
számottevő ingatlanokkal vagy 
egyébb állandó jellegű vagyonnal, 
bevételeit nagyban emelték a kü
lönböző hasznot hajtó jogok és java
dalmak és a házi kezelésben levő 
különféle ipari üzemek. Azonban 
ezek közül ma már a legtöbb meg
szűnt. A városok nagy részének 
jelenleg nincs egyébb bevételi for
rása, mint a községi pótadó és az 
állam által nyújtott adórészesedés, 
amelyre természetesen minden bi
zonysággal nem lehet számitani.

A városok, hogy tarthatatlan 
állapotukon némileg segítsenek és 
a legszükségesebb kiadásaikat fe
dezni tudják, drága folyó számla 
kölcsönöket vesznek igénybe, ha 
ugyan tudnak kapni. Nagy igaz
ságtalanság, hogy mig a cseh nagy 
ipar, állami támogatás mellett kor
látlan, hosszú lejáratú kölcsönökhöz 
a legkönnyebben hozzá tud jutni, 
addig a szlovenszkói városok rövid 
lejáratú kölcsönöket se tudnak kap
ni, mert a kormány begombolkozik 
minden pénzügyi támogatás elől. 
Pedig a városok segélyezése az 
államnak kötelessége, mert a váro
sok a segélyt nem kapták ingyen 
eddig sem, hanem azért, mert az 
állam helyett bizonyos munkákat, 
terhes szolgálatokat, mint pl. rend
őri, közegészségügyi, anyakönyv
vezetés, katona ügy teljesítettek.

Az a hir, hogy az állam ismét 
folyósítani akarja az államsegélyeket 
és ebből a célból a városok felszó
lítást kaptak, hogy vagyoni hely
zetükről, jövedelmeikről, tartozása
ikról, kiadásaikról készítsenek kimu
tatásokat és ezt mutassák be a 
kormánynak. Éppen itt az utolsó 
óra, hogy az állam segítsen a tönk 
szélére jutott községesitett városok 
sorsán. Reméljük és elvárjuk, hogy : 
a kimutatás necsak egyszerű sta- ; 
tisztikai adat gyűjtés legyen, hanem < 
az állam részéről a városok segité- ' 
sének komoly szándéka és az erős i 
segítség gyors kiutalásának alapja. •

A viláa-eseményakbfa.
A Pasics-kormány lemondott. A király 

elfogadta a Pasics-kormAny lemondását — 
Jovauovics szkupstinai elnököt bízta meg a 
kormány alakítással. Jovanovics koalíciós 
kormányt alakit.

Budapest uj kormánybiztosának Terstyán- 
szky Kálmán helyett hir szerint Bessenyey 
Zeno képviselőt nevezik ki.

I 
I

Teheránból jelentik, a fanatikus tömeg 
meggyilkolta az ottani amerikai konzult, mert 
le akarta fényképezni az u u. .varázs
kutat*.

Véres harc Lisszabonban. A köztársa
sági gárdisták és a rendőrség összeütköztek 
egymással Öt ember elesett, többen meg
sebesültek.

A londoni konferencia munkája. Az 
eddigi bizottsági tárgyalások során már 
kijegecesedett az a három probléma, amelyek 

’ megoldása nagy nehézségekbe ütközik. Ezek : 
1. az eddigi katonai és gazdasági szankciók 
fokozatos megszüntetése, 2 szankcióknak 
újra való alkalmazása, ha Németország nem 
felelne meg kötelezettségeinek és 3. meg
vitatása annak a formának, miként hívják 
fel Németországot a konferencia határoza
tainak elfogadására.

Amerika feltételei a német kölcsön 
jegyzésére. Minden résztvevő által elismert 

! megegyezés szükséges arra nézve, hogy 
Németországban egyetlen külföldi állam sem 
gyakorolhat intervenciót Továbbá a kölcsön 

■ kamatainak fedezésére szolgáló jövedelmek 
nem foglalhatók le Még közös jogos szank
ciók alkalmazásánál sem szabad a kölcsön 
zálogaihoz nyúlni.

Most megjelent kimutatás szerint Német
ország a békekötés óta 41 milliárd 612 
millió 555 000 aranyinárka jóvátételt tize 
tett. Ez az összeg a kilencszerese a Fran
ciaország által a 70—71 es háború után 
fizetett hadisarcuak, húszszorosa Németor
szág háború előtti évi széntermelésének és 
négyszerese Angolország és az Unió 1913. 
évi kivitelének.

Véres harcok a Balkánon. Szófiában 
katonaság és a kommunisták között véres 
utcai harc folyt le. A kommunisták napokon 
keresztül támadtak, mig végre a megerősí
tett katonai csapatok menekülésre kénysze- 
ritették őket.

Belgrádból jelentik, a jugoszláv csapa
tok Galice falu mellett harcot vivtak a ma
cedón bandákkal. A jugoszlávok 15 tisztet 
veszítettek, a község lakósságából 200 em 
bér meghalt. Bejta baodavezér elmenekült.

Amerika a magyar kölcsönt a megálla
pított 7.5 millió dollár összegben máris 
teljeseu jegyezte.

A braziliai felkelés. Kormánypárti csapa
tok körülzárták San Paolo-t, amelyet bom
báznak.

A görög kormány megbukott. A kor
mány a parlamentben 809 szavazatot tudott 
a saját számára biztosítani.

Az Anvol Bank 3,475 000 font sterlin
get a kölcsön első részlete fejében átirt a 
Magyar Nemzeti Bank folyószámlájára. A 
második részletet augusztus hó 19-én folyó
sítják.

A Ruhrvidék kiürítésének első lépése 
augusztus 16-ére várható, amikor is meg
szűnik • megszállott és meg nem szállott



»
területek között fekvő határvonal és a 
német tisztviselőket visszahelyezik hivata
lukba.

Párisban augusztus 18 án újabb kon
ferencia lesz, valószínűleg Párisban, már 
az amerikaiak részvételével, amely a garan
cia és leszerelés kérdését tárgyalja. Ezen a 
konferencián döntenek a német vasutak meg
szállásáról és a Ruhr vidék katonai kiürí
téséről.

A német minisztertanács elhatározta, 
hogy ha Németországot csak aláírás végett 
hívják meg Londonba, a meghívást visszauta
sítja.

Németország kölcsöne. Morgan kijelen
tette, hogy vállalja a 40 milliós német köl
csön felének elhelyezését.

A Macdonald-kormányt tizedszer is le
szavazták. A kormányt a lakástörvény-javas
lat feletti szavazáson 137 szavazattal 119 
ellenében ismét leszavazták. Ez volt a Mac- 
donald kormány tizedik veresége. A kormány 
nem mond le.

A bolgár kormány Írásbeli megkeresést 
intézett a cseh-szlovák kormányhoz, mely
ben Obov-nak, a volt Stambulinszkij-kormány 
egyik tagjának kiadását kéri, aki Csehszlo
vákiában tartózkodik. Mint hírlik, a cseh 
szlovák kormány nem hajlandó eleget tenni 
a kérelemnek.

San Paoloból jelentik, a felkeléssel kap
csolatos harcokban 3000 polgári személy 
vesztette életét vagy sebesült meg.

Rio de Janeiroból jelentik a washing
toni külügyi hivatalhoz, hogy San Paolo 
lakósságából 200.000-en elmenekültek. A 
legutolsó ütközetekben mindkét félnek súlyos 
veszteségei voltak. A felkelők a santosi ki
kötőben eredményesen bombázták a brazíliai 
hadihajókat.

Jaurés meggyilkolásának tiz éves év
fordulója alkalmával Párisban augusztus hó 
31.-én emlékünnepet rendeznek, amelyre 
Loebe német birodalmi gyűlési volt elnököt 
is meghivták, a ki beszédet fog mondani az 
ünnepen.

1824 julius >T.

Az iparosság mai helyzetéről és 
tértiéiről.

Én, mint évszázados múlttal biró iparos 
család leszármazottja, nem birom nézni tét
lenül napról-napra, mint haladunk a pusz
tulás felé. Ahelyett, hogy egymásban a test
vért törekednénk megismerni és karöltve, 
egymást támogatva a lesújtó csapásokat és 
terheket könnyitenénk, félreismert utakon, 
eltévesztett irány felé megyünk. És csak any- 
nyira vagyunk képesek, hogy egymásnak 
elsirjuk, elpanaszoljuk bajainkat, de segíteni 
önmagunkon képtelenek vagyunk. Mindnyá
jan érezzük, hogy az iparosságnak egy erős 
országos tömörülésre van szüksége, ahonnét 
irányítva volna az iparosság jóléte és boldo
gulása, azonban ennek a tömörülésnek a 
szálait még mindig nem az összetartás felé 
huzzuk, banem saját kárunkra széthúzást 
teremtünk, amelynek gyümölcse már-már 
érni kezd az elsatnyulás felé. Az iparosság 
még mindig nagyon keveset cselekszik a 
közért, mintha valamiért nagyon meghara- 

. gudott volna önmagára, mindenki csak ma
gának tesz, csak magára goudol, széthúzás 
napról-napra látható s valósággal megszállja 
az emberiséget.

A pénztelenség oly nagy, hogy a nép a 
neki szükséges ipari munkát sem tudja meg
venni, pedig ezeknek az ára a versenyben 
annyira leszállitódott, hogy nyereségről szó 
sem lehet, tisztán a napi megélhetési ár az 

■ irányadó. Az újabb és újabb vagyonterhek 
' valósággal izgatottságba tartják nem csak az 
, iparosságot, de az egész emberiséget is, 
l mindenki szeretőé fentartani örökölt vágyó- 
I nát, verejtékkel szerzett lakóházát, kis föl- 

decskéjét öreg napjaira, de a mai viszonyok 
között fárasztó munkájának gyümölcsét nem 
hogy nem tudja összegyűjteni, de az eddig 
gyűjtött csekély vagyonkáját a sok megpró
báltatás között már-már fentartani is képte
len a közbenjött évekre visszamenőleg fel 
számított terhek miatt. Mi adózók pedig 
visszamenőleg nem kérhetünk többet a 21-22 
évben eladott ipari termékeinkért. Ha a ter
heken nem lesz könnyités, teljesen leron
gyolódunk. Súlyos viszonyok között nem 
terhesebb, de tehermentesebb éveknek kel
lene következni, amiről első sorban az ál
lamnak magának kellene gondoskodni, mert 
különben a terhek alatt megerőltetett és 
összeroppant polgároknak kevés hasznát 
fogja venni. Olyan gazda, aki nem elégszik 
meg fájának gyümölcsével, ágainak ritkítá
sával, hanem egyenesen derékon akarja le

vágni, annak nem hoz sem gyümölcsöt, sem 
árnyékot.

Elég volt már mindenkinek a saját nó
táját huzni, egy nótára van szükségünk, a 
megértésre, amely után panaszainkat, baja
inkat meg kell, hogy értsék. Macskazenét 
nyújt az a zenekar, amelynek minden tagja 
más nótát húz egyszerre. Be kell látni min
denkinek, összetartásban van az erő.

A 20—21-es években úgy látszott, mintha 
gazdasági nehézségek enyhültek volna, mintha 
a háborús évek nehézségei után egy jobb 
életnek néztünk volna elébe. Azonban 22-ben 
a pénz értékének emelkedése és a reánk 
zuduló sok uj teher, minden reményünket 
tönkre tette Bekövetkezett újból a szenvedés. 
Az elszegényedett nép már a harmadik éve 
szomorú nélkülözések között él. Az adókulcs 
utolérhetetlen léptekkel szalad előre, s mi 
nem tudjuk követni, lemaradva, fáradtan kia
bálunk utánna, hogy ne siessen olyan nagyon. 
Ebben a nehéz versenyben a ruhánk is le
rongyolódott, zsebeink üresen maradtak, a 
távolság pedig egyre nő és a hangunk nem 
jut megértéshez. A búza és az ipari termé
kek értéke háromszorosan esett. Tehát a 
földnek háromszor annyit kell teremnie és 
az iparosnak háromszor aunyi munkát kell 
előállítani, mint azelőtt, hogy a terheket 
ki tudja egyenlíteni, mert ezek ahelyett, hogy 
szintén csökkentek volna, még folyton emel
kednek.

írjuk a kérvényeket, futkosunk velük 
napokat, rájuk költünk tengernyi pénzt s a 
kérvények elintézetlenül ad akta hevernek. 
Ezrekre megy azoknak a száma, akik mene
külnek, kivándorolnak idegen földre innét. 
Ha az adókulcs emelkedik a kivándorlók kér
vényei ezrekkel szaporodik. Több szó nem 
szükséges mindéhez, mindezek világos fényt 
vetnek megélhetési viszonyainkra.

Hogy az iparosság mennyire nem törő
dik önmagával látszik abból: Volt egy új
ságja a .Magyar Iparos", amely igyekezett 
az iparosságnak érdekeit viselni, sajnos ez 
az egy védő orgánuma is pártolás hiánya 
miatt kénytelen volt megjelenését beszüntetni, 

i Az iparosság ha nem akar az elszegé- 
I nyedés és visszamaradottság lejtőjén leérni, 

akkor fel kell ébrednie tétlenségéből. Amig 
szétválaszt minket különféle pártoskodás, 
addig erőtlenek maradunk. Az iparosságnak 

' meg kell találnia az összetartás felé vezető 
■ utat s egyesülniük kell egy erős országos 
; tömörülésbe, melyik az összes érdekeit vé- 
: deni s képviselni fogja.

Györgyi Lajos.

A RÉTI GYEREK.
Irta: ZSOLNAI 1IVADAH.

Nyolc éves volt már, mikor először ke
rült az iskolába Messze laktak a falutól és 
az anyja nem engedte, hogy a hatéves gye
rek téli időben egyedül járjon a faluba. 
Otthon maradt tehát.

— Mikor mindent hó borít, még haza 
sem találna — fontoskodott az asszony — 
no és ha hófujás van — hiszen odavesz
ne a gyerek, majd, várhat még. Meg talál 
nekem betegedni, aztán egész télen virraszt- 
hatok mellette és biztosan megbetegedne, 
hiszen olyan hitványka s akkor meg hát úgy 
se járhatna iskolába. Majd, később, ha meg
erősödik.

És a gyerek meg is erősödött annyira, 
hogy mikor nyolcadik évében végre a ható
sági kényszer folytán az iskolába adták a 
szülei, a tanitó bizony csak az utolsó pád
ban talált számára helyet, előbbre nem fért 
el. Volt is ám baja vele a tanítónak, de . 
hát hogyne, nem könnyű dolog olyan vadon
ban nőtt gyereket* a rendre szoktatni. A ' 
keze nem nagyon akart a betűvetésre állani. 
A palavesszövel inkább a társait böködte ■ 
oldalba. No és hogy a pad keskenyebb lett f 
ott ahol ö ült, azt nem is kell bizonyítani. ' 
Különben is bebizonyította az a pár csapás, ' 
amit Pista az érzékenyebb felére kapott s '

még inkább annak a pár csapásnak mara
dandóbb nyoma Du nem bőgött azért a 
gyerek. Más, mikor a tanító csak rá szól 
vagy csak meglógja, már akkor ordít mint 
a sakál. Ez nem. Mikor a tanító ráparancsolt, 
hogy menjen ki a pádból, csak nézett, mintha 
nem értené, micsoda beszéd ez, maradt a 
helyén. A tanító szépen megragadta őt 
rárivalva:

— Haszontalan kölyök, mit csináltál? 
Takarodsz ki a táblához 1 — és közben le
kent neki egy pofont.

A gyerek egykedvűen vágott közbe:
— De ne veszekedjen, igazán hát. . .

— és kisebb huza-vona után megadta ma
gát sorsának.

Hiába. Nem lehetett egyhamar kiverni 
belőle a mezei nyers vadságot.

Egyszer, amint hazafelé mentek a gyere
kek az iskolából, kisBé elkísérte őket a tanító 
s észreveszi, hogy Pista nagyon rarákol, de 
látja, hogy az előtte menőnek leszakadt a 
cipőtalpa sarkastul, kérdezi Pistát:

— No gézengúz, azt neveted, hogy 
ennek leszakadt a cipőtalpa?

— Dehogy — felelte Pista — azt, hogy 
majd otthon megverik, mert új a cipő.

— Új cipő? Hát mit csináltál gyerek
— fordult a tanitó a károsulthoz

— 0 semmit — vágott bele Pista — én 

. körülnyiszáltam egy kicsit, mikor levetette 
, az iskolában, aztán sárral összeragasz- 
'■ tottam.

És jókedvűen nevetett . . .
Történt pedig, tízórai szünet alkalmá- 

, val, hogy a tanító odament hozzá s mond- 
. ja neki:

— Te Pista, megtanulod te valamikor 
I azt a nagy D betűt?

— Csak ostorral lehetne írni — vála
szolta a gyerek.

— Hát próbáld meg — biztatta a tanító 
s azzal otthagyta.

A gyerek pedig mindjárt csinált magá
nak ostort: csak nyelet kellett keresnie, mert 
madzag mindig volt a zsebében.

A bentlevö tanító egyszer csak szörnyű 
jajgatásra lesz figyelmes, kisiet és egy fiú 
hozzá futva panaszkodik:

— Megvert a Pista,
A tanító előveszi Pistát.
— Miért verted meg te semmiházi.
— Nem vertem meg, csak a D betűt 

próbáltam a hátán, nézze meg tanító úr.
És csakugyan a besározott ostor körül

belül formájú D betű nyomot hagyott a jaj
gató gyerek hátán.

Ilyen körülmények között kezdődött meg 
Pistának magasabb eszmei körbe való be
jutása.



1924 julius 27. 3B Jk R B

Vasárnapi pillanatfelvétel.
A Siklós alatt egy atyafi azzal mulat

tatja magát, hogy a levegőben üsző bá
rányfelhőket kiséri figyelemmel, hogy mi
ként húzódnak azok a Duna felé. Talán 
még azon túl is, útlevél nélkül. Köztien 
nem sokkal kisebb felhőket ereget utánuk 
a pipájából.

Hát vasárnapi szórakozásnak az is 
szórakozás itten. Különösen, ha tekintetbe 
vesszük hozzá még azt is, hogy a nyári 
nap forró sugarai elöl egy öreg diófának 
terebélyes árnyéka nyújt neki védelmet s 
hűsítőül idöközönkint be-betér a hajlókba, 
hogy felhörpintsen egy-egy pohárba jo 
zamatu fehér otellót.

De hát ezt is meglehet unni, különös 
képpen, ha egymagába van az ember Mert 
megvagyon írva valahol, hogy .ökör iszik 
magába 1“

Hej, de okos és fölötte igazszavu 
ember is vala az, akiuek a pennájából 
kicsordult ez az azóta oly sokat emlege
tett magyar mondás — gondolja magában 
barátunk ott a dióla alatt.

De hat úgy van az, ha farkast em
legetnek, a kert alatt jár I

A látóhatáron egy férfiember alakja 
mutatkozik a napsütötte poros utón. Az 
atyafi a diófa alól mar messzire integet, 
előre kiabál neki, hogy valahogy a cso
dába ne szalassza el a láthatáron mutat
kozó vendeget.

A jövevény a hívásra futva siet fel 
a mesgyén. Ekkor vehető ki, hogy katona. 
A parolija piros, tehát csendőr Az a, 
csendörtiszt.

Izgatottan, izzadtau áll meg a gazda 
előtt, aki a hajlok mellett áll. Beszél mind 
a kettő, de nem értik meg egymás szavát.

A gazda gondol egyet, egy beszéde
sebbet, talán ezt majd megérti: telt poha
rat nyújt feléje. A csendőr eltolja és elsza
lad. A gazda csak úgy a pipaszár mellől 
ereszti utánna a szót: — no, nézd, hát 
ennek meg mi baja ?

Jó vártatvir egyszer csak vissza tér a 
csendőr, de másod magával Egy toimácssal.

— No, hamar, mi a baj ? — kérdezi 
a tolmács utján a gazdát.

— Nekem ? Semmi. — Válaszol ez 
csodálkozva.

— Már mi bajom lenne ?
— De hat miért hivott ide ? Ideges

kedik a csendőrtiszt.
— Miért ? Hát beszélgetni, csak be

szélgetni egy kicsit , . . Kopa

t Mindenütt elemében volt, csak az isko
lában nem. A pusztán ? Olt nem volt nagyobb 
úr nálánál. Szülei megfenyegették őt sokszor, 
mórt még mindig féltették, <le annál ke- 
vésbbé féltette ő magát. Ö engedetlen volt, 
de az összes állatokat engedelmességre taní
totta maga iránt, a lovakat, a teheneket, 
kutyát, macskát, a baromfival nem szere
tett vesződni

És mi volt neki fölmászni a toronyma
gasságú fákra madártojásokért, mi volt neki 
a kútágason hintázkodni, mi volt neki föl
hajszolni a nyulakat, mi volt neki a méh
kasból minden eszköz nélkül mézet szedni 
és nem volna vége — hossza . . .

De templomban még mindig nem volt. 
Elvitték hát. Kérdezik azután otthon, hogy 
hát mit is látott ott. Ö pedig komolyan 
előadta:

— Hát a pap kibújt egy nagy ládából, 
oszt onnét pörőt a néppel Oszt meg olyan 
szép terítő volt rajta, akkor nőm láttam, 
mit csinált, mert hátat fordított a népnek, 
csak láttam, mikor egy fényes, sárga poha 
rat mutatott s ezt a poharat oszt úgy 
mosogatta ....

Ilyen volt a réti gyerek. Nehezen in
dult, de eredetisége minden nehézségnél 
nagyobb volt s ma egy köztiszteletben álló, 
kiváló tanítót lehet benne tisztelni.

Különfélék.
— A Iával járási választmány 

julius 23-án tartotta rendes havi ülését dr. 
Vlkoliuszky Ferenc járasfőnök helyettes elnök
lete alatt Elnök megnyitván az ülést, a múlt 
havi ülésen tett több interpellációra megadta 
a járási főnök válaszát, köztük Patay Karoly 
ref. esperesnek a gabona kontingens behaj
tásra vonatkozó interpellációjára bejelentette, 
hogy az ügyben a zsupanátus utján előter
jesztést tett a minisztériumhoz s mig a vá
lasz onnét beérkezik, addig is a kontingens 
behajtását megszüntette. Megalakították azu
tán a kerületi pénzügyi választmányt, molybe 
a köztársasági párt rendes tagul Jaszenák 
Gyula posta főnököt, póttagul Smatlik János 
grmkelecsényi kisgazdát jelölte, a keresztény 
szoc.-párt es magyar kisgazda párt Schubert 
Tódor takarékbanki igazgatót rendes és Jo- 
zsefcsek Géza hitelintézeti főkönyvelőt pót
tagul, a szlovák néppárt Denk János ven 
döglőst rendes és Srobar József garamuj 
falusi plébánost póttagul jelölték, akiket a 
járási választmány meg is választott Majd a 
tárgyalásra kitűzött ügyök közül elsőben is 
Alsóprandorf község vadászati szerződését 
tárgyalta, mivel a bérbeadás iránt kiirt ár 
verés nem szabályszerűen lett közzétéve. A 
lévai járási főnökség a járásban veszettség 
kiirtása céljából tette azon javaslatát, hogy 
kerületi sintér alkalmaztassák, csak elvben 
fogadta el, mivel annak javadalmazásáról 
gondoskodás nem történt. Elfogadta Nagy- 
koszmály, Garamkelecsény és Óbars köz
ségeknek a községi e.őijárók fizetését meg
állapító határozatát, valamint úgy ezen köz
ségeknek beltelkek kerítésre vonatkozó sza
bályrendeletét. Jóváhagyta Óbars községnek 
a Garampart használatára vonatkozó szabály 
rendeletét, valamint Nagykoszmáiy községnek 
azon határozatát, hogy a szabályozási vo
nalig a beltelkek kiegészítés céljából községi 
területeket ad el □ kint 20 koronáért Pe- 
csenyic községnek a Mravik János és Petkó 
József által megfelebbezett értékemelkedés! 
adóra vonatkozó határozatát a gyűlés fel
függesztette, mert ugyanezen ügyben a mi
nisztériumhoz van felterjesztés intézve. Jóvá
hagyta a választmány Nagykoszmáiy község
nek Fischer Dávid korcsmáros bérének le
szállításra vonatkozó határozatát, Léva váro
sának a faiskola bérbeadására vonatkozó s 
Farkas kertésszel 6 évre kötött bérleti szer
ződését, valamint Bakabánya községnek köz
ségi beltelkek eladására vonatkozó szerző
déseit. Minden vita nélkül elfogadta Tegzes 
borfö, Kálnaborfő, Bori, Derzsenye, Nádasd, 
Felső és Alsóprandorl, Garemsolymos, Ujbars, 
Kiskoszmály, Garamtoimács, Marosfalva, Grm- 
szőllős és Csejkö 1923. évi valamint Felsö- 
prandorf 1920—22. évi zárszámadásait Jóvá 
hagyta Vámosladány ez évi költségvetését 
425% és Kisóvár költségvetését 322% pót
adóval. Hosszabb eszmecsere után jóvá
hagyta Léva város költségvetését 285% pót
adóval s elutasította Breuer Géza és társa
inak felebbezését, mivel ezek olyan tételeket 
akartak a költségvetésbe beállítani, melyre 
vonatkozólag a városnak jogerős határozata 
nincsen. Több tárgy nem lévén, elnök az 
ülést berekesztette.

— Gyászhlr Mindig szomorúbb, fáj 
dalmasabb az elmúlás, mikor a hervadás 
szele egy bimbót tép le, mikor a halál egy 
ifjú életet Aliit meg, mint a mikor rendes, 
ősz időn, aratás és gyümölcs érés után, késő 
vénségben jön az utolsó óra, mert egy isteni 
Ígéret, egy szép jövő reményébe markol á 
vihar, mely legazol kemény tölgyet, nyíló 
virágot. Egy ily sok reményekre jogositó ifjú 
élet kora elmúlásáról kell szomorú hirt hoz
nunk. Dr. Kmoskó Béla lévai ügyvéd idősebb 
fia, Sándor, fögimn. VII. oszt, tanuló alig 
17 éves korában, szüleinek és testvéreinek 
mélységes fajdalmára bosszú szenvedés után 
elhunyt. Szemefénye volt az egész családnak, 
kedves, okos, ifjú volt, egy nagy jövő ara 
nyos bimbója, melyet időnek előtte letört a 
kegyetlen végzet. A tanév végén Komárom
ban hirtelen beteg lett s már betegen hoz
ták haza a szülőházba, de a leggondosabb 
ápolás sem tudta megmenteni s egyébként 
erős szervezete sem tudott megbirkózni sú
lyos betegségével, mely pénteken virradóra 

kioltotta ifjú életét. Az ifjú halott hült tete
meit tegnap délután helyezték örök nyuga
lomra a rokonság s a család nagy számú jó 
barátja részvéte mellett. Mely gyászba borult 
íznlei kedves halottjuk elhunytat a következő 
gyás •jelentésben tudatják : Összetört szívvel 
és | írig alázott lélekkel jelentjük, hogy édes 
jo fiunk, unokánk és testvérünk Kmoskó 
Sándor a komáromi Szent Benedek-rendi 
róm. kath. főgimnázium VII osztályának 
növendéke, 1924. évi julius hó 24 én élete 
tavaszán, 17 éves korában, hosszú és kínos 
betegség után Léván meghalt. Temetése 1924. 
julius hó 26-án délután 4 órakor lesz a róm. 
kath. egyház szertartása szerint. Az engesz
telő szent mise áldozat julius 28-án reggel 
8 órakor lesz a lévai róm. kath. plébánia 
templomban Áldott legyen emlékei Honecz 
J zset és neje P3chíek Mária nagyszülők. 
Dr. Kmoskó Béla és neje Honecz Jolán 
szülők. Kmoskó Sarolta, Erzsébet, Irén, Béla 
testvérek

— Felhívna a közönséghez. A lévai 
protestáns leányok egyesülete városunk prot. 
szegényei érdekében lapunk utján azon kérés 
sel fordul a nemes és áldozatkész közön
séghez hogy anyagi helyzetükhöz mérten 
adakozzanak a nyomor leküzdésére. A nyo
morúság, a nélkülözések ezek között a 
szerencsétlenek között hihetetlen és el nem 
képzelhető mérveket öltött. Gyors és sürgős 
segítségre van szükség A leány egylet bár
milyen csekély adományt legyen az pénz 
vsgy turmeszetbaui ajándék, köszönettel fo
gad s kéri a nemesszivü adakozókat, hogy 
adományaikat Jakatüalvy Baruáué úrasszony 
cimére (Szentháromsagtér) küldeni szíves
kedjenek, aki a gyűjtést felkérésre vállalni 
szives volt.

— Nyugdíjazás. Dodek Jánost, a 
lévai telekkönyvi hivatalnak kiváló vezetőjét 
saját kérelmére, három és fél évtizedre ter
jedő buzgó szolgalat után nyugalomba helyez
tek. Kiváltjuk, hogy pihenését sokáig él
vezhesse.

— A városi tanáosnok választá
sát elhalasztották. Városunk képviselő 
testületé csütörtökön délután tisztujitószé- 
ket tartott dr. Vlkolinszky Ferenc járási 
fönökhelyettes elnökletével. Mivel dr. Kará
csonyi Elemér pályázatát időközben vissza
vonta, igy csak Bocsek Nándor körmöci 
városi tanácsnok volt az egyedüli pályázó, 
miért is a képviselőtestület szótöbbséggel 
újabb pályázat hirdetését mondta ki, ami 
ellen szocialista részről felebbezést jelen
tettek be. Ok ugyanis az azonnali választás 
mellett szavaztak.

— Haraugssentelás Klssaróban. 
Nagy- és kissárói egyesült református egy
ház. híveinek nemes áldozatkészségéből a 
háború alatt elvitt harangjai helyett két uj 
harangot öntetett A harangok julius 6-án 
érkeztek meg Zselisre. ahonnét nagy ünne 
pélyes pompával vitték át Kissáróba. Julius 
13 an volt a harangok felavatása, az ünne
pélyen megjelent Balogh Elemér püspök is, 
kit a zselizi állomáson a református egyház
megye számos lelkésze, ref. tanítók küldött
sége. sárói ref. egyház presbitériuma és nagy
számú közönség ünnepélyesen és szeretettel 
fogadott. A főpásztort Varannay Sándor rel. 
lelkész egyesület elnöke a lelkészek, Szarka 
Zsigmond tanitó a tanítók és Huszár Károly 
a saröi gyülekezet, Koncz Dina pedig a lá
nyok nevében üdvözölte. A püspök kereset
len kedves szavakban köszönte meg a szives 
fogadtatást. Ezután megindult a hosszú 
kocsisorból álló menet. Zselizi református 
templom előtt felállított díszes diadalkapuuál 
Zseliz község elöljárósága és a ref. egyház 
lelkésze Konta Dezső üdvözölték a püspököt. 
Sáréban a templom előtt Szabó Zsigmond 
sárói lelkész és Szinay Sándor nagyölvedi 
lelkész, fogadták a főpásztort. Szabó Zsig 
mond megkapó és a fényes fogadtatáshoz 
méltó beszéde után a föpásztor nyájasan, 
melegen és szivbezszólóan válaszolt. Üdvöz
lések után kezdetét vette a harangszenteiés. 
Az egybngyült helybeli és a nagyszámú vi
déki közönséget a templom befogadni kép 
télén volt s igy az egész ünnepséget a sza
badban tartották meg Balogh Elemér püs
pök hatalmas, magas szárnyalásu beszédet 
mondott, beszéde alatt nem maradt szem
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szárazon, nem maradt szív érzéketlenül. 
Minden szivet lángragyujtott, minden lelket I 
Istenhez vezetett. Majd 100 tagú dalárda 
énekelt Huszár Károly vezetésével. Az uj 
harangok elhelyezése s kellemes megcsen- 
dülése után Szinay Sándor tartott gazdag 
tartalmú egyházi beszédét. Befejezésül Mol
nár Gyula garamszentgyörgyi lelkész olvasta 
fel az adakozók névsorát. Az ünnepség vé 
geztével nt Szabó Zsigmondné úrnő látta 
szíves vendégül az ünnepélyen megjelenteket.

— Szüreti mulatság A Lévai Asz
talos, Lakatos- és Bádogos Ipartársulat okt. 
hó 4-én fogja megtartani a szokásos szüreti 
mulatságát a vigadóban. A vezetőség mint 
eddig, úgy az idéu is kellemes estével akarja 
meglepni a közönséget Amint értesülünk az 
egész tisztikar és választmány átalakult vi
galmi bizottsággá, hogy mennél sikerültebbé 
tegye az estélyt.

— Esküvő. Sebő János László o hó 
26-án vezette oltárhoz Obetfranz József 
postamester kedves leányát Annuskát Dóczy- 
fürészen.

— Hefner müvészpar képkiálli- 
tása Léván. Félre a városi zajtól, tüle
kedő emberek sokaságától elvonultau él 
Kákai-uti csendes otthonában Hefner mes
ter és felesége, kinek kollektív kiállítása 
most nyílik meg a városháza nagytermében, 
hogy fényes tanujelét adják ama régi ^igaz- 
ságnak — .Labor omnia-vincit*. — Festői 
munkásságban egyformán értékes mindkettő 
— művészetük fiatal, de erőteljes hajtása a 
piktura fájának. — Feltűnő éleslátással és jó 
forma érzékkel oldják meg a nehezebbnél 
nehezebb thémákat; színekben kellemes 
csendéleteket, borongós téli tájak hideg 
tónusait, az apró kompozitiók szelíd vona
lait, városképek prespektivikus leniáit. Oserö 
amit szines kaleidosképszerüen látunk elvo
nulni szemeink előtt, igazolni fogjak a mü- 
vészkedés egyszerűségét, példás szeretetét. 
Nincsenek itt nagyzoló gesztusok, sem aflek- 
tált divathóbortok, nem találjuk nyomát sem 
a divatkeresésnek. Becsü'etes és őszinte festő 
szív virágai a kiállított Képek nagy tömege. 
A szklenói fürdő, budapesti utcák, lévai 
részletek, mindmegannyi mélyen átérzett es 
színesen megfestett váBznak. Figyelemre
méltó alkotások az apróbb képek is, amelyek 
mindegyikéből kicsendül a pittoreszk hatás. 
Raffael pompás kópiája már igyekezet a 
klasszikus mesterek felé. Bárha e példás 
munkakedv odaadó megértésre talalna a mű
szerető közönség körében A kiállítás 31 étöl 
3 napig nyitva d. e. 9—12, d. u. 2—6-ig.

— Fiad rendészetünk. A városi 
háziasszonyok egyik legterhesebb feladata a 
piaci bevásárlás. Különösen ma, mikor oly 
kevés a pénz és oly magasak az arak s a 
piaci rendészetünk elhanyagolt. A piaci áru
sok a nap bármely órájában szabadon vásá
rolnák a termelőtől ott a piacon, a bevásá
rolni szándékozó háziasszonyok szeme láttára, 
nyiltan, gyakran éppen előlük, a hatósági 
tilalom ellenére. Jól tudjuk azt, hogy nekik 
is élni kell, joguk van biztosítani valami 
módon szegényes exisztenciájukat, de bizto
sítani kell a közönség részére azt a lehető
séget is, hogy szükségletét első kézből: a 
falusi termelőtől közvetlenül szerezhesse be. 
A mérsékelt jövedelmű osztályt ez a piaci 
árdrágítás érzékenyen érinti. Továbbá azt 
láthatjuk, hogy a tejet ellenőrzi a rendőrség, 
de a tejfelt nem vizsgáljak, így gyakran u 
tapasztalatlanok félig íróval vagy mással ha
misított tejfelt vásárolnak drága áron. Sok a 
panasz amiatt is, hogy a vidéki nép a pa
pírpénz tekintetében nagyon finyás és válo
gatós. Tudott dolog, hogy pénzünk uem a 
legjobb papirosból való, hamar szakad s a 
kissé tépett bankókat sem akarják elfogadni, 
újabban már csak bizonyos levonással. S ki 
fizethet minden alkalommal vadonat uj pénz
zel ? Itt már csak rendőri beavatkozás segít- 
bet, miért is a piacot fokozottabb ellenőrzés 
alá kell venni a városi rendőrségnek. E héten 
több vidéki asszony a már régebben forga
lomban levő uj ötvenkoronásokat nem akarta 
elfogadni. Azt mondták, hogy kitudja, milyen 
cifra papirosok azok T Nem akarták elhinni, 
hogy ezek az uj bankók. Egy kis rendet 
kérünk a piacon, mert a háziasszonyok dolga 
* piacon napról-napra terhesebb lesz, uem 

is beszélne a lévai piac hallatlan drágasá
gáról. (Bkdtt.)

— Letartóztatás Léván A pozsonyi 
államügyészség intézkedésére letartóztatták 
K. Elemér dr. lévai ügyvédjelöltet, aki ellen 
az a gyanú, hogy Apponyi Antal gróf jab- 
lánci kastélyában lopást követett el. K. Elemér 
dr. egy lévai ügyvéd képviseletében végre
hajtási eljárást foganatosított Apponyi Antal 
gróf jablanci kastélyában. A gróf és családja 
a kérdéses napon nem tartózkodtak a kas
télyban s igy az ügyvédjelölt, aki egy végre
hajtóval és egy lévai órással mint hatósági 
becslővel jelent meg a kastélyban, zavar
talanul járkált a kastély termeiben, ahonnan 
a végrehajtás után az egyik Íróasztalról el
tűnt egy arany óra arany lánccal, egy arany 
szivarvágó, egy arany ceruza és egy értékes 
allóóra. A kérdéses ékszerek drágakövekkel 
voltak kirakva. A kastély személyzete csak 
néhány nap múlva vette észre az ékszerek 
hiányát és a gyanú rögtön az ügyvédjelöltre 
irányult, akit letartóztattak ugyan, de rög
tön szabadlábra is helyeztek. Az esetről a 
pozsonyi államügyészség is értesült, — 
amely táviratban rendelte el K. Elemér dr. 
újabb letartóztatását. K. Elemér dr.-nál a 
csendőrség házkutatást tartott és az elve 
szett tárgyak egy részét meg ia találta az 
ügyvédjelölt lakásán. A fiatal ügyvédjelöltet 
beszállították a pozsonyi törvényszék foghá
zába, ahol kihallgatták. Arra való tekint
ettel, hogy a fiatalember derék szülei 10 000 
korona óvadékot ajánlottak fel, valószinü, 
hogy K. Elemért szabadláb) a fogják helyezni.

— A lóval allatvÁBár forgalma. A 
jakabnapi állatvásár közepes jó klasszisu 
volt. Különösen lóban és szarvasmarhában , 
volt nagy felhajtás. A szarvasmarhának mint
egy 70 százaléka kelt el. A vásár statiszti- i 
kaja szerint felhajtattak 963 lovat, 1186 
szarvasmarhát, 431 sertést, 723 juhot és 
16 kecskét, összesen 3319 drb állatot. Eb- ' 
bői eladtak : 259 lovat, 790 szarvasmarhat, 
129 sertést, 698 juhot és 3 kecskét, összesen I 
1779 drb állatot. í

— Egy kocsis megszökött a fo- i 
gattal. Kecskeméti Lajos büntetett előéletű 1 
nagysal.ói származású kocsisnak gazdája i 
Kugler Manó a napokban átadott 1300 ko- i 
rónát, azzal a megbízással, hogy a vasútnál [ 
váltsa ki az érkezett árut es szállitsa az 
üzletbe. A kocsis a pénzzel s az egy lovas 
fogattal megszökött. A csendőrség és a vá
rosi rendőrség erélyes nyomozásának pár 
nap múlva meg lett az eredménye. Hétfőn 
Ipolypasztón az indulásra készen álló vasúti 
kocsiban elfogták. Bizonyára át akart szökni 
Magyarországba, bár ezt tagadja. Kecske
méti a kocsit Gényénél, hogy ne legyen fel 
tűnő, elhagyta az uradalmi földön. Nagyodig 
lóháton tette meg az utat, itt aztán e lovat 
is elhagyta. Egy fához kötötte. Sarón kocsit 
fogadott s Garammikolára ment. Útközben 
fuvarosával együtt berúgott. A fuvaros innen 
mar nem akarta tovább vinni, azért meg
verte az öreg embert és más fuvarost ke
resett Utazása alatt különben 900 koroná
nak hágott a nyakára, 400 koronát találtak 
meg nála. Most a járásbíróság fogházában 
várja büntetését.

Tanügy
Pintér Alice a wieni zeneakademián 

képesitett okleveles zongoratanárnő, augusz 
tus 1-töl kezdödőleg az 1924—25.-Í tanévre 
tanitványokat korlátolt számban vallal Jelent
kezni lehet d. e 10—12 óra között Kazinczy 
d. 3. (Sturova ul).

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. julius hó 20>tól — julius hó 27-ig

Szülefás.
Martinko Lajos Szabó Gizella fiú János — 

Zauko István Bongya Erzsébet fiú László — Urgela 
András Repiczky Anna leány Ilona — Kafka 
Alajos Kovarikova Aloizia fiú Alajos — Visny 
Lajos Gaál Aranka fiú Lajos Adám — Breuer 
Jónás Deutsch Gizella leány Verőn Katalin

Házasság.
Kulavi Mihály Jancso Mária rkath — ifj 

Grman József Mihalovics Julianna rkath — Kabina 
János Patkóczy Teréz rkath

Halálozás.
Vámos József 69 éves aggaszály — Kmeskó 

Sándor 17 éves Typhus

Köszönet nyilvánítás.
Mindazoknak, kik boldogult édes atyám

nak, idb Tokody Imrének elhunyta alkalmá
ból gyászunkban résztvevőén osztoztak, ez 
úton fejezem ki egész családunk nevében 
hálás köszönetemet.

Léván, 1924 július hó 20-án.
Tokody litván.

Mit kell tudnia annak, 
aki Magyarországba akar utazni ?

A prágai magyar királyi követség a 
Magyarországba utazni szándékozó közönség 
tájékoztatására a következőket közli:

Mindazon cseh szlovák utlevéltu'ajdono- 
sok, kik a Magyarországba való beutazásra 
jogosító láttamozást (vízum) óhajtják elnyerni, 
a gráci egyezmény 14. pontja értelmében e 
kérelmüket személyes jelentkezés utján köte
lesek előterjeszteni

A prágai magyar királyi követség a kö
zönség érdekében különös kivételt tesz akkor, 
amikor a személyes jelentkezés kötelezettsé
gétől eltekint és a megbízott vagy a posta 
utján bemutatott utleve'eket láttamozza Ez 
a közönség érdekében tett könnyítés külö
nösen a posta utján beküldött utlevéllátta- 
mozás eseteiben, a követség munkájának oly 
nagymérvű megneheziiését jelenti, hogy az 
ilyen kérelmek gyors elintézését csak az 
esetben biztosíthatja, ha a közönség a maga 
részéről pontosan alkalmazkodik az itt közölt 
tájékoztatáshoz :

Minden egyes útlevél külön (az egyes 
családtagok is), egészen röviden és szabato
san megfogalmazott bélyegtelen kérvénnyel, 
pontos cimmel ellátott bélyegtelen válasz
borítékkal és a megfelelő pénzösszeggel 
együtt pénzeslevélben küldendő be. Akik 
többszöri útra jogosító láttamozást kérnek, 
azoknak 76 Kc-t, akik egyszeri útra jogosító 
láttamozást kérnek, azoknak 41 Kc-t kell 
kérvényükhöz készpénzben csatolniok. A posta 
utján előterjesztett kérelmeknél tehát a 70, 
illetve 35 Ke illetéken felül nyomtatvány- és 
postaköltség fejében útlevelenként még 6 Ke 
fizetendő.

A szükséges pénz feltétlenül az útlevél
lel együtt, nem külön postautalványon kül
dendő, mert a láttamozás a pénz beérkezése 
előtt semmi körülmények között sem adható 
meg, amiből egyúttal az is következik, hogy 
a látamozási illetéket a követség nem után 
vételezi

Különös nyomatékkai hivja fel a követség 
a közönség figyelmét még arra, hogy min
denki a saját neve alatt küldje be az útle
velét (minden családtag is külön borítékban 1) 
és a csoportos beküldéstől tartózkodjék, mert 
ez utóbbi mód a kérelmek elintézését nagy 
mértékben hátráltatja.

Azok a köztisztviselők és családtagjaik, 
akik a gráci egyezmény érteimében díjtalan 
láttamozás iránti kérelem előterjesztésére jogo
sultak, köztisztviselői minőségük igazolásán 
kivül, a fentebb részletezett módon beküldött 
útlevelükkel egyidejűleg olyan hatósági bizo
nyítványt is tartoznak beküldeni, amelynek 
az illetők kereseti és vagyoni viszonyait fel
tüntető adataiból az illetékmentnsségre való 
jogosultság megállapítható. Az ily módon fel
szerelt láttamozási kérelmekhez csak 6 Kő 
csatolandó.

Ugyancsak 6 Ke küldendő be azok ré
széről is, akik az illetékmentes láttamozást 
szegénységi bizonyítvány alapján kérik.

Szegénységi és vagyoni viszonyokat 
igazoló bizonyítványok vissza nem adatnak.

Az egyszer díjmentesen megadott látta
mozás nem szolgál alapul újabb díjmentes 
láttamozás megadására.

Átutazási láttamozást csak azok nyer
hetnek, akiknek útlevelére azon ország be
utazási láttamozása, amelynek területére 
Magyarországon keresztül utazni szándékoz
nak, már rá van vezetve. Ez a láttamozás 
Magyarországon való tartózkodásra nem jo
gosít. Cseh szlovák útlevélre adott átutazási 
láttamozás illetéke, nyomtatvány- és posta 
költség fejében az útlevéllel együtt pénzes
levélben 13 Ki küldendő be
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A háború előtti járulékok. A pénzpiacon 

néhány hét előtt nagy volt a kereslet a 
háború előtti értékpapírok iránt. Ez a körül
mény közrehatott az említett papirok ará
nak emelkedésére. A mozgalom azonban 
holt pontra jutott. Pénzügyi körökből erről 
a következőket jelentik.

A csehszlovák állam a békeszerződések 
értelmében köteles átvenni és beváltani a 
háború előtti járadékokat. Az osztrák állam
adósságokból : a 4 százalékos május—novem
beri járadékot, a 4 százalékos január—júniusi 
járadékot, a 4'2 százalékos február—augusz
tusi és a 4*2 százalékos april—októberi ezüst 
járadékot. A magyar államadósságból : a 4 
százalékos magyar aranyjaradékot, az 1910- 
ik évi 4 százalékos magyar koronajáradékot, 
a 4 százalékos adómentes magyar korona
járadékot és a 3l/a százalékos magyar koro
najáradékot.

Ezeket a járadékokat a csehszlovák 
állam becseréli csehszlovák állampapírokkal, 
melyeknek kamatszelvényei ugyanolyan száza
lékra fognak szólni, mint a régi járadéké. 
Négy százalékos korona járadék helyett ad 
tehát négy százalékos csehszlovák állampapi 
rost. A háború előtti járadékon meg vaunak 
a szelvények 1919 óta, ezeket az állam 
csehszlovák koronákban fizeti ki. A pénz
piacon a.z utóbbi hónapokban 100 kor. névér
tékű rég* járadékokért 68—70 koronát űzet
tek, de ezzel már értékelve volt az 1919-től 
esedekes kamat, körülbelül 18 kor. értékben. 
Szelvények nélkül a papirosokért 50—53 
koronát adtak. Ilyen folyóár mellett külö
nösen Szlovenszkóról nagy mennyiségű régi 
járadékot akartak a pénzpiacra vetni, úgy 
hogy az állami hivatalok nem győzték a 
munkát és az ügy megakadt. Ennek folytán 
ezen papirosok árában is jelentékeny csökke
nés állott be.

A következő hónapokban megindul az 
osztrák járadékok becserélése, de a magyar 
járadékokra csak akkor kerül a sor, amikor 
a Magyarország és Csehszlovákország közölt 
függő jóvátételi kérdések meg lesznek oldva, 
úgy hogy a magyar járadékok beváltása a 
legközelebbi hónapokban nem válik ténnyé. 
Leverő bir ez a szlovenszkói járadéktuiaj- 
donosokra, különösen arra a számos kultu
rális és jótékonysági intézetre nézve, melyek
nek létérdekük az, hogy ezen járadékok öt 
évi halogatás után végre beváltassanak. A 
járadékok ügyét a reparációs kérdéssel a 
csehszlovák kormány kötötte össze.

A háború előtti járadékok árfolyamának 
hanyatlása a hadikölcsön kötvények árfolya 
mára is hátrányosan hatott. A hadikölcsön 
kötvények tulajdonosai 100 kor. névértékű 
kötvényért 75 kor. ráfizetése ellenében két 
75 kor. államkölcsön kötvényt kaptak, melyek 
közül az egyik 3'/j a másik 5*/> százalékot 
kamatoz. Ezen kötvények is a pénzpiacon 
bizonyos árolyamot értek el. A bankok a 
privilegizált hadikölcsönért a névértek 30, a 
nemprivilegizáltért 15 százalékát fizették. Az 
utóbbi hetekben a nem privilegizált kötvé
nyek árfolyama már csak 10 százalék körül 
forgott, ami nem felel meg belső értéküknek.

Cislo 659-1924.

Licitacny óznám.
Podpisany sudny exekútor v smysle 10',§-u 

LX. zák. cl. z r 1881. potazne 19 §-u XL1. zák. 
cl. z r. 1908. tymto verejne oznamujem, ze nás- 
sledkom vyroku levického okr. sudu cislo 4059— 
1923 k dobru Stefan Török zastupovaného skrze 
pravotára Dr. Oskár Steiner — do vysky 290 Ke 
a prisl. cestou zabezpecovacej exekúcie prevede
nej dna 20 sept. 1923 zhabané na 1700 Ke odhad
nuté následovné movitosti a to voz, zrebec na 
verejnej licitácii sa vypredaiu.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okr. sudu cislo 4059—1924 do vysky 
290 Ke poziadavky na kapitálé tejze */s% provizia 
a útraty doposial 101 Ke ustálené urcená je co 
lehota v Csaté o 17 hód. odpol. dna 31 júla 1924 
a p. pripadni kupci sa pozivaju s podotknutim toho, 
ze sa zmienené movitosti v smysle 107 a 108 § u 
LX. zák cl. z r. 1881 plateny hotovomy najviac 
slubujucemu v pádé potreby aj pod odhadnou 
cenou rozpredajú.

Nakolko by drazbe urcené movitosti uz aj 
ini boli sekvestrovali a na nich uhradzovacie právo 
obdriali, táto drazba sa v smysle 20 § u XLI zák 
cl z r. 1906 aj k dobru tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 5 júla 1924.
Artúr Tóth

sudny exekútor.

Gabonaárak :
Levice, 1924. juiius hó 26-án

Búza — — 100 kgr. — 200 
Rozs — — „ — 160
Árpa — - . — 180
Zab — — . - 140
Kukorica — , — 150
Bab — — , —
Köles — — , —
Lóheremag — , —
Lucernamag „ —

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegye! Népbank Levice, jelentése

Devizák: ,j^Ii'u*s13-ctxx: 25-ext:
Magyar kor. átutalás 1 Ke 2185.— 2125 —
Német-osztrák „ 2024— 2000.—
Lei 6.64 7.05
Lengyel márka „ ■ 152905.— 153964.-

Valuták :
1 angol font Kő 148.80 148 80
t amerikai dollár 33.25 33.20

100 svájci frank 619.50 624.50
100 francia frank 176 — 171 20
100 belga frank - 156.25 156.25
160 svéd kor. - - 907.— 904.-
100 dinár - - - 41.- 40.25
100 lei .-- - 15.60 —.—

10 hold föld
SINGER IZIDOR Levice ' 725

TT'anvy *k á h e I a d ó, két szoba, konyha, 
“bv Megtudható : Petőfi utca 8.

' _ _ __ 606
. T*. házból való fiú tanulónak felvétetik.

W U SEIDL JÓZSEF kályhás Levice. 707
1 ------------------------------------------------------------------
T3«.szoba kiadó két nő ré-■WOTOZOtt szere. Zugó-utcza 32 712

Tn+nHirrpne! 'Bány rkalh okl* 
tillö óvónő, úri családhoz 

gyermekek mellé ajánlkozik. Cim a kiadóban. 
713

Eladó
kiadóban.

3 szobás ház, szöllö, külön telek, 
azonnal átvehető. Cim a

714

KaHáTl madarak eladók. Part-u. 2.

Üzletheiység
megfelel Levicén a 

legforgalmasabb utczan azonnal kiadó. Bő
vebbet a kiadóban. 717

-k beszélgetési tanfolyam nyílik 
WalU V i.wJS. iskolás gyermekek részére 
augusztus hó 15. én. Érdeklődés és beiratás 
rk. iskolában vasárnaponként d. e. 8—9.726

Töl DtJÖH végzett komoly fiatal leány, 
W GlUúGll irodai vagy hasonló állást 
keres, szerény feltételek mellett. Cim a 
kiadóhivatalban. 719

171 ö A A használt bútorok BELCSÁK
£U2>UU LÁSZLÓNÉNÁL. Ozmán-tér 4 
szám alatt. 722

' *F1 Ö fi A “ város legforgalmasabb utcá- 
JalÁaUw jában fekvő fél házrész, mely 
áll két szoba, konyhából, hozzávaló nagy 
telekkel. Megvételkor azonnal beköltözhető. 
Cím a kiadóhivatalban 724

személyesen mindenre 
válaszolok, írja meg aIsmeretlen,

czimét, hosszú volna levélbeu nekem erre 
válaszolni. 727

"Pl a A A e8y üzlelh0rendezés : pultok, 
AIaUU állványok, üvegszekrény stb , gyö
nyörű ebédlő-dívány, ingaóra. Cim a 
kiadóban. 720

mitesser, ránc, májfolt, arc- és 
ÖíiSpiU, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a ,Corall“ créme és szappan. Az 
összes ,Corall“ készítmények raktáron. Fö- 
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Főlorakat Léva és környé
kére SMOGROVICS Á. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

Cislo 206 — 1924. ezek

Licitaóny óznám.

I
i

!

Podpisany súdny exekútor v smysle 102. § u 
LX. zák. cl. z r<*ku 1881 tymto oznamuje, ze nás- 
iedk< m vyroku levického okresného súdu cislo 
4614 r. 1922 k dobru Ignacz Praisach zastupova- 
ného skrze pravotára Dr. Oskár Steiner do vysky 
1209 Kő. 69 hal a prisl. cestou zabezpecovacej 
exekúcie prevedenej dna 19 februara 1923. zha- 
bavené a na Kő. 2315 odhadnuté následovné movi- 
tosti a to: frankóvá káva, múky, a vrzky a iné na 
verejnej licitácii sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
novobanského okresného súdu císlo 773—1923.
— do vysky — Kcs. puziadávky na kapitále, tejze
— °/o’0ve úroky odo dna — pocitané, */»% provízia 
a útraty doposiaí v — Ke. ustálené na byte obza
lovaného vo Vihniach urcená je co lehota 17 
hodina odpol dna 1 aug. 1924. a prípadní kupci sa 
pozvú s podotknutím toho, ze sa zmienené raovi- 
tosti v smysle 107 a 108. §-u LX cl z r. 1881. 
pri plateni hotovymi najviac sFubujúcému v pádé 
potreby aj pod odhadnou cenou rozpredajú.

Nakoíko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali a supersekvestrovali a na 
ne uhradzovacie právo obdrzali, táto licitácia sa 
v smysle 120. §-u LX. zák cl. z r. 1881. aj k dobru 
tychto nariaduje.

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

súdny exekútor.

Cislo 628—1924.

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

LX. zák. cl. z roku *881 potazne 19 §-u XL. zak. 
cl. z. r. 1908 tymto oznamuje, ze následkom vyroku, 
levického okresného súdu císlo 4239 r. 1923. k 
dobru Alexander B ;dó zastupovaného skrze pravo
tára Dr. Oskár Steiner do vysyky 720 Ke. a prisl. 
cestou zabezpecovacej exekúcie prevedenej dna 
7 n »vembra 1923. zhabavené na 600 Ke. odhad
nuté následovné movitosti a to; drevo, na verej
nej licitácii sa rozpredajú

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného súdu císlo P, k. 5594—1923. 
do vysky 120 Ke. poziadavky na kapitále, tejze 
— *l9 övé úroky odo dna — poci tané, */|% provi- 
zia aútraty doposiat v 318 Kő. 50 hal. ustálené 

; na byte obzalovaného v Leviciach urcená je co 
• lehota S hodina dopol- dna 31. júla 1924. a prípadní 
I kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze sa zmienené 
| movitosti v smysle 107. a 108. § u LX. cl. z r. 1881. 
i plateni hotovymi najviac sfubujűcemu v pádé pot- 
| reby aj pod odhadnou cenou rozpredajú.

Nakofko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boly sekvestrovali a supersekvestrovali a na ne 
uhradzovacie právo obdrzali, táto licitácia sa v 
smysle 120 §~u XL zák. cl. z r. 1881 aj k dobru 
tychto nariaefuje.

Dáné Nová-Bana, dna 10 júla 1924.
Artúr Tóth

sudny exekútor.

Levicky okresny súd ako pozemnoknizná vrchnost'.

Cislo 1215/1924

Vytah licitacného oznamu.
V exekucnej zálezitosti exekventa Kiss Júliusa 

proti exekvovanému Mikus Ondrejovi pozemnok- 
nizná vrchnost nariadila exekuenu licitaciu cielom 
vymozenia 48 kor. 50 hal. poziadavky na kapitále 
a jej prislnsnosti na nemovitosti nachádzajuce sa 
na üzemi levickeho okr sudu obsazene v póz. kn. 
protokolie obee Male íiarovce őisl. 35 pod A I. 2. 
3. 5. 7. 9. r ő. 98. 178. 280. 328. 376. 457. m. c 
obsabujúcich nemovitost na menő Ondreja Mikus 
pod B. 21. v. 1|4 éiastke znejuci | odiel vo vyk. 
ricnej cene 141 kor. v hárku 193. pod A I. 5. r. ő. 
635/bl. m ő obsadenej nemovitosti na menő toho 
istého pod B. 19. v 1/2 ciástke znejuci podiel vo 
vykricnej cene 22 kor. v hárku c 514, pod A I 
1. m ő, 201 m c. obsadeneho domu cislo 55 na 
menő toho pod B, i. 1/4 ciástke znejuci podiel vo 
vykricnej cene 800 kor.

Licitaeia sa prevedie o 10 hodine predpolud- 
najSej dna 6-ho augusta 1924 v obecnom dome obee 
Male-Siarovce

Pod licitaciu spadajuca nemovitost nemozu sa 
lacnejsie odpredat, ako za dve tretiny vykriknej 
ceny.

Ti, ktori chcu licitovat, povinm su slozit ako 
odstupné 10°|c-ov vykriknej ceni v hotovosti, alebo 
v cennych papieroch, ku kaucíi sposobilich, poöi- 
tannych dia kursu urceného v 42 §-e zák. cl. LX. 1881 
osobe póz kn. vrchnostou vyslenej, alebo tejze 
odevzdat stvrdzenku o predbeznoin ulozeni od- 
stupneho do sudneho depositu a licitacionálne 
podmienky podpisat. (§§ 147. 150. 170. zák. ől. 
LX. 1881. §. 21. zák cl. XL. z. r. 1908)

Ten, kto za nemovitost viacej slubil, néz 
vykricná cena dini, jestli nik viacej neslubuje po- 
vinny je dia percenta vykriőnej ceny urőené od
stupné po vysku práve takého percenta nim slu- 
benej ceny hned doplnit.

Levice, dna 9-ho mája 1924
Dr. SKYCÁK 

okr. súdea. v r.
Za hodnovernost vydania

HOFFMANN, 
správ. póz, knihy.
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Pályázat.
A lévai magyar tannyelvű róm. 

kath. elemi fiúiskolánál üresedésben 
levő segédkántor tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. —Javadalma: 
Tanítói javadalom a város pénztá
rából évi 1200 kor, a többi állam
segély. Segédkántori teendőkért a 
hitközség pénztárából évi 1200 kor. 
és az általa végzett tunktiók utáni 
stólajövedelem. Kötelesség dijlevél 
szerint.

Pályázók, nosztrifikált oklevelük
kel, illetőségi bizonyítványukkal és 
eddigi működésüket igazoló okmá
nyaikkal felszerelt kérvényeiket f. é. 

.aug. 19-ig nyújthatják be, mely napon 
napon d. e. */» 12 órakor az orgona- 
és énekpróba is meg fog tartatni. 
Útiköltség nem téríttetik meg. Az 
állás f. é. szeptember hó 1-én el
foglalandó. iskolaszék.

axHTJSK:i“5f-tjSCBBai^
NE

R g’yóg'y fi3.rcL<5.
H Természetes meleg vasas gyógyfürdő es 
H hegyklimatikus gyógyhely-— Női bajokban, 
» vérszegénységben és idegbantalmakban 

szenvedők részere.
rj Elsőrendű bőséges ellátás naponta 24 K.
8 (négyszeri étkezés) — Egyágyas szobák: 
S 8 i4 K Kétágyas tzobák 18—24 K. Fürdők:
S 2 — 8 K-ig. Bratislavatól átszállás nélkül ö óra 

alatt elérhető
□ Hivatalos főorvos : Dr. Both János operatőr, nő-
£1 orvos, v. egyetemi tanársegéd. ;

Amerikai 
herefejtő monitor, teljesen jó kar
ban, Hronskjr 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.

ÜZLET ÁTHELYEZÉS.

Elsőrendű na^ykereskényi darabos mész 
minden mennyiségben naphatő- Öt mater- 

n-, r»v. anal nagyobb rendeléseket Léván házhoz szállítunk 
Ajánljuk továbbá jól felszerelt raktárunkat épület és haszonfában, 
friss portlandcoment, cementlap, kátránypapir és elszigetelő 
lemez, stokatórnád, cserép, syenitpala és minden egyébb 

építési anyagban

Van szerencsém értesíteni a n. 
é közönséget, hogy

SZŰCSÜZLETENIET
FOLYÓ HÓ 29--ÉN áthelyezem 
STUR UTCA 5 SZÁM ALÁ volt 
GRAPKÁNÉ féle helyiségbe.
Egyben értesítem, hogy raktá
ramat kibővítem minden e szak
mába vágó külföldi modelekkel. 
A közönség szives pártfogasát kerve 

marad'am kiváló tiszteletté’

SEIF SAMU szücsmeste ■. 
? EtIEEa3HBQS3CEr’lTK3OCj£SCES3GSaZH5Cl

Gépszijjak, 
VarrószijjakVí • • •

k. 11 «. .
legjobb minőségben

RÁCZ HUGÓ utóda
börkereskedésében

=-----  LEVICÉN —
Városi Vigadóval szemben

I

t

f ekereBÍr edót Ah »-}DÍt£?BÍ vállalkozók 
asztalosmúhely acstelep.

Legjobb bevásárlási forrás!!!

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Alapittstott 1881, LEVICE-LÉVA. Tslsfon sí. 14.

Legjobb FŰSZER és CSEMEGEÁRUK 111
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
teavaj állandóan friss uradalmi csemege liptói túró, székely túró, ostyepka 
é« egyéb csemegesajtok. — Legjobb minőségű rizsek és kávék. — 
„Glória" pörköltkávé különlegesség. — Saját töltésű kiváló asztali borok. 
— — Csemege- és gyógyborok. likőrök, cognac és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralok, vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedök és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk Pouding, parféit, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálok, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek 

Összes gazdasági cikkek, gazdasági kézi eszközök :
Ásó. kapa, lapát, kasza, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varrószíj, gyanta, szijvíasz, motorbenzin, gép
olaj. hengerolaj, tovotte gépzsir, tömitö anyagok, rétegléniek, olajozók. benzin 
szivattyúk és kannák, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

Építési anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, kátrányfedél- 
lemez, kátrány, karbolineum. Mindennemű szerszámok, épület és bútorvasalások. 

------ — Vízvezetéki és villamossági szerelési anyagok.------------ 
Fürdőszoba berendezések: Zománc fürdőkádak, fütökályhák, foyence mosdó

asztalok és egyéb loilette berendezők gyári áron.
Fényképészeti cikkek és vadászati kellékek. - Turista és vadász székek, hátizsákok, 

ku'acsok. Footballok. Kerékpár alkatrészek és gummik Tűzijátékok, lampiónok

rx

'KToTYI TpIzIqYYI hanem valósággal minden vásárló egyszeri
Xv UXL1 1 UJXlcXXLl., .. — vásárlással meggyőződhet. =====

Tavaszi ujdoxisagrok; 1 Úgymint: Női- és férfi divatáruban, összes rövidárú cikkekben. 
Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnemüekben, harisnya, keztyű, legújabb modelű 
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.
Nyitrai és Társa könyvnyomdája Lavias—Léva.
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—=—=— -—- - - - - - - - - - - - :“ivinlrlnm hanem valósággal minden vásárló egyszeri 
JN em POKJ-cXIH, — vásárlással meggyőződhet
Tavaszi újdonságok 1 Úgymint: Női- és férfi divatárúban, összes rövidáru cikkekben. 

Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnemüekben, harisnya, keztyü, legújabb mode 
Blúsokban, úgyszintén gyermek ruhákban és kötényekben - olcsótól a legjobb kivitelben. 
K* Valamint Férfi fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék. ~W 
Bébé kelengyék minden minőségben — Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.

Cislo 780—1923. exek
Licitaény óznám.

Podpisany súdny exekútor v smysle 102. § u 
LX. zak cl. z r«»ku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku komaromskej súdnej stolice cislo 
P. 84 — 10. 1922 k dobru Guggenberger Ella zas 
tupovaného skrze pravotara Dr Artbur l.auíer 
do vysky 6000 Ké. a prísl. cestou zabezpecovacej 
exekúcie prevedenej dna 23 júna 1923. zhabane 
na 1000 Ké. odhadnuté následovné movitosti a to: 
luster, zuby, domitci nábitok na verejnej licitácii i 
sa vypredajú. |

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku . 
levického okresného súdu cislo P. k. 223 — 1924 | 
do vysky 6000 Kcs poziadávky na kapitále, tejze | 
5%-ové úroky odo dna 1 júna 1921. pocítané, */,% 
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 :.a pozy- 
vajú s podotknutím toho. ze sa zmienené movi- i 
tosti v smysle 107. a 198 §u LX cl z r. 1881. 
plateni hotovymi najviac shibujúcemu v pádé pot
reby aj pod odhadnou cenourozpredaiú

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

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

súdny exekútor

Cislo 634-1924.
Licitacny óznám.

Podphany súdny exekútor v smysle 102. § u 
LX. zák. cl. z roku 1881 potazne 19 §-u XLI zak 
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. Vilhelm 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 dopcsiat v 59 Ke ustálené 
urcená je co lehota v 1 Iont. Varsanoch o 14 hodina 
odpol- dna 29. júla 1924 a prípadní kupci sa pozi- 
vaju s podotknut'm tuh •, 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 mvitosti uz aj 
iní boly sekvestrovacie právo obdrzali, tato drazba 
sa v smysle 20 §-u XLI zák. cl. z r. 19*>8 aj k 
dobru tychto nariaduie.

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

sudny exekútor.

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

zsák- és ponyva kölcsönző Intézetében.

V YHNE
g'yóg'yf'ö.rd.ó-

Természetes meleg vasas gyógyfürdő és 
hevyklimatikus gyógyhe y. — Női bajokban, 
vérszegénységben és idegbántalmakban 

szenvedők részére.
Elsőrendű bőséges ellátás naponta 24 K. 
(négyszeri étkezés) — Egyágyas szobák: 
8 - 14 K Kétágyas t>zobák 18—24 K. Fürdők s 
2 - 8 K-ig. Brat'siavától átszállás nélkül 5 óra 

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

orvos, v. egyetemi tanársegéd.

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.

Gépszij jak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HUGÓ utóda 
börkcrcskedésében 

— LEVICÉN — 
Városi Vigadóval szemben.

Legjobb bevásárlási forrás 111

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatára- és vaenagy kéreekedé se

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon ti. 14.
Legjobb FŰSZER és CSEMEGEÁRUK 11!

Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsörer dü uradalmi és garamvölgyi 
teavaj állandóan friss uradalmi csemege liptói túró, székely túró, os'.yepka 
és egyéb csemegesajtok — Legjobb minőségű rizsek és kávék. — 
„Glória" pörköltkávé különlegesség — Saját töltésű kiváló asztali borok. 
— — Csemege és gyógyborok, likőrök, cognec és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fagylaltgépek, 
tbermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedök és tisztítók, 
ugorka. tök és káposzta gyaluk. Pouding, parféit, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek 

Összes gazdasági olkkek, gazdasági kézi eszközök :
Ásó, kapa, lapát, kasza, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varrószij, gyanta, azíjviasz, motorbenzin, gép
olaj, hengerolaj, tovotte gépzsir. tömitő anyagok, rétegfémek, olajozik, benzin 
szivattyúk és kannak, vaabordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

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

---------- Vízvezetéki ée villamossági szerelési anyagok.-------------  
Fürdőszoba berendezések : Zománc fürdőkádak, fütökályhák. foyence mosdó

asztalok éa egyéb toilette berendezek gyári áron.
Fényképészeti cikkek és vadászati kellékek. - Turista és vadász székek, hátizsákok, 

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

Nyitrai éa Táras könyvnyomdája Leviv.—Lávi>r


