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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :

Egy évre — — 50 K — f
Hat hóra — — 25 K — f.
Három hóra — 18 K. — f.

Egyes számok ára 1 korona BARS HIRDETÉSEK.-
□ centiméterenként — fillér. 

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként — fillér.

Gyakori hirdetők- és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

közművelődési és társadalmi hetilap.

A kéziratok a szerresztőséghez küldendők 
Kéziratok vlaaan nem adatnak.

Felelős szerkesztő: Er. KERSÉK JÁNOS.
Megjelenik:

Minden vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfisetéaeket m a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Dunakonföderációról
Írnak nap-nap után a belföldi- és 
külföldi lapok. Hírneves politikusok, 
kiváló szakférfiak, nagy tudósok, 
elismert pénzügyi, gazdasági vezető 
egyéniségek fejtik ki az uj, még 
csak .'messze jövőben létező gazda
sági alakulásról nézeteiket és han
goztatják a dunakonföderáció meg
alkotásának szükségességét.

A háború gazdasági, ipari- és 
kereskedelmi téren majdnem min
dent tönkretett. A háborúban részt- 
vett országok nehéz gazdasági- és 
pénzügyi váltságok közé sodródtak. 
A gazdasági élet mindenütt csak 
tengődik és nagy megróbáltatáso- 
kon megy keresztül. A drágaság 
polip karjai között tehetetlenül ver
gődik, nyomorog az emberiség. És 
talán az összes államok közt a gaz
dasági helyzet a legrosszabb viszo
nyok közt van a volt osztrák-ma
gyar monarchi területén alakult álla
mokban.

A gazdasági élet bonyolult rend 
szere, mely a régi monarchiában 
oly kifogástalanul működött, az ösz- 
szeomlás után keletkezett uj álla
mokban lehetetlen helyzetbe került. 
Az egyik állam fejlett iparral ren
delkezik, gyárai fölös számmal van
nak, de nincsen piaca, hol a fölös 
áruit elhelyezni tudná, a másiknak 
megmaradt a mezőgazdasága, de 
nincsenek gyárai, gépei és ahol mező
gazdaság nincs, ott importra szorul
nak. Megszüntették a hosszú fej
lődés következtében hatalmasan ki
épült gazdasági egységet, de újjal 
máig sem tudták még pótolni. Az 
egyes államok egymás után nehéz 
gazdasági váltságokba sodródnak és 
küzdenek a gazdasági összeomlás 
ellen. A nehéz gazdasági harcok, 
megpróbáltatások, váltságok köze
pette az államférfiak lázasan kere
sik a kijutást a normális békebeli 
viszonyokhoz s igy született meg a 
Dunakonföderáció eszméje, vagyis 
ha az államhatalmak a területükön 
ismét a normális gazdasági viszo
nyokat akarják megteremteni, akkor 
béke jobbot nyújtva egymásnak se
gítségre kell sietniök és a Duna 
mentén a régi osztrák-magyar mo- 
narcia örököseinek egy uj gazda
sági alakulást, az úgynevezett Duna- 
konföderációt kell létre hozniok.

Kétségen felül áll, hogy az oszt
rák-magyar monarchia területén, 
melyet a békeszerződés darabokra 
tört, alakult öt állam gazdasági 
szempontból sok tekintetben egy

másra van utalva. Egymás nélkül 
nehezen, vagy legalább is nagy 
áldozatok árán tudják a békebeli 
gazdasági viszonyok normális álla
potát csak némileg is megközelíteni. 
A gazdasági egységet semmiféle 
szerződések nem pótolják. A vámu
niót nem lehet helyettesíteni szer
ződésekkel. A közös vámterület, 
amely az áruk gazdasági- és ipari 
termékek szabad kölcsönös kicseré
lést biztosítják a védővámos rend
szerekkel nem tudják pótolni. Lát
juk azt, hogy az iparunk, kereske
delmünk mennyire küzd a váltsá- 
gokkal, lépten nyomon érezzük, hogy 
termékeink elhelyezésére nem ren
delkezünk elég megfelelő piaccal. 
A helyzet nem, hogy javulna, de 
rosszabbodik és a veszteségek egyre 
fokozódnak.

A Dunakonföderáció gazdasági 
szükség számba megy. A világ las
san ráeszmél arra, hogy a háború 
és a békeszerződések rombolásait és 
sebeit lassanként be kell gyógyítani. 
A népek egymásra vannak szorulva, 
egymást meg kell érteniük. Egyes 
szövetséges államok más államokat 
kizárva egymagukban nem tudják 
konsolidálni a lezüllött viszonyokat. 
Az összes államok odaadó munká
jára van tehát szükség, mert a gaz
dasági leromlás labirintjából csak 
közös erővel tudnak az egészséges, 
normális fejlődések útjára térni. A 
Dunakonföderáció terve ma még 
csak tervezet. Mint pozitívumról 
nem beszélhetünk róla. Mindenesetre 
azonban a Dunakonföderáció meg
teremtése az első nagy lépés lenne 
a háború után — a normális gazda
sági viszonyok megteremtése felé.

A vllág-eseményekbSL
Óriási többséggel választották meg 

Coolidget Egyesült Államok elnökének. Az 
amerikai elnökválasztás legnagyobb megle
petése a köztársaságiak rendkívüli erőssége 
mellett a progresszisták rendkívüli gyönge- 
sege volt. La Follette a leadott 31 millió 
szavazatból csupán 4 milliót kapott, mig 
Davis 8 telet, Coolidge pedig 18 felet.

Örökös lengyel orosz határincidensek. 
Az orosz lengyel határon, Ostrok közelében, 
a határmenti drótsövények közt álló raktár
épületet és lengyel kereskedők expozituráját 
fölgyujtották. A gyujtogatók rendes szovjet
csapatok voltak. A határőrök tüzelni kezdtek 
a tettesekre s a rövid harcban két lengyel 
és egy orosz katona elesett.

A szerb király Marko Trifkovicsot, a 
radikális párt tagját bizta meg a kormány

alakítással. Ez a radikális politikus addig 
helyettesitené Pasicsot, amig ennek egész
ségi állapota meg nem javul. A miniszté
riumot Pasics fölépülése után teljesen a 
Pasics Pribicsevics választási kabinet veszi át.

Schandl Károly lösz az uj magyar föld- 
mivelésügyi miniszter.

Ausztriában szombaton nov. 8 án kitört 
a vasutas-sztrájk. Éjfélkormegszünt a forgalom. 
S lipel dr átnyújtotta a kormány lemondását. 
A lemondott Seipel-kormány egyelőre foly
tatja az államügyek intézését.

Franciaország elhatározta, hogy meg
szünteti vatikáni követségét és amerikai 
miutára hivatalos megfigyelőt küld a Vatikánba.

Csaug Gso-Liu csapatai elérték Pekinget. 
A tábornokok és politikai vezetők nemzeti 
konferenciája, mely az uj államformát meg
állapítja, két hónap múlva lesz. Addig olyan 
kormány vezeti az ügyeket, mely katonai 
diktatúra jellegével bir.

A Radics Istvánhoz közel álló ,Hrvat" 
külön kiadása jelenti, Radics már Zágrábban 
nem tartózkodik.

Forradalom Spanyolországban. A spunyol 
cenzúra a legélesebben ellenőrzi a külfölddel 
való távíró forgalmat Barcelona anarchisták 
és reguláris csapatok közölt lefolyt véres 
összeütközéseknek volt a színhelye. Barce- 

i lonában kihirdették az ostromállapotot.
Baldwin angol kormány programmjáról 

a következőket fejtette ki : A kormány kül- 
1 politikájának főtárgya az előző kormány 
1 müvének stabilizálása és folytatása lesz 

Ragaszkodni fogunk — mondotta — a béke
szerződésekhez és ezek alapján jó viszonyt 
fogunk íenntartani az összes népekkel.

Felkelés Marokkóban a franciák ellen. 
Liautev marsall nyugtalanitónak mondja a 
marokkói helyzetet. A riffkabilok a francia 
zónában lemondásra kényszerilették a szul
tánt. A kabilok szent háborút hirdetnek a 
franciák ellen.

Ausztriában Seipel di.-t a nemzeti tanács 
főbizottsága ismét megbizta a kormány 
megalakításával.

A budapesti spanyol követség megálla
pítja, hogy Spanyolországból kerülő utakon 
érkezett hirek túlzottak. Az országban hely
reállt a nyugalom.

A hitbizományok megszüntetéséről szóló 
törvény 1924. november 14-én lépett életbe.

A budapesti rendőrség összeesküvést 
leplezett le, amelynek részei merényletet 
terveztek Horthy Miklós kormányzó ellen.

Az angol parlamentet december 2-ára 
hivják egybe.

A szerb király dekrétummal feloszlatta 
a szkupstinát. Az uj választásokat 1925. 
február 8 ára írták ki. Az uj szkupstina 
1925. március 7-én ül össze.

Befejeződött az ausztriai vasutas-sztrájk. 
A szövetségi vasutak igazgatósága és a 
szakszervezetek között több óra hosszat tartó 
tárgyalások teljes eredményre vezettek. Ezzel 
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véget ért az osztrák vasutassztrájk és újra 
megindítják a rendes forgalmat. A munkásság 
követeléseit teljes egészében teljesitették.

Londonból jelentik, Baldwin és Herriot 
miniszterelnökök legközelebb találkoznak 
egymással.

Viskovskynak, az állami földhivatal 
elnökének nyilatkozata szerint 1925 bon két
szer annyi földet osztanak ki, mint 1924 ben 
A jövö évben 120000 hektár kerül kiosz
tásra. A teljesen vagyontalan és földéhes 
nép hosszúlejáratú, kedvezményes kölcsönt 
kap. Az eddig kiosztott földterület összesen 
124 000 hektárt tesz ki. Az 1925-ik év 
végéig az összes, kiosztásra kerülő ingatla
nok 50 százalékát osztják fel. A földreform 
alá kerülő egész földterületet 1927 ben oszt
ják ki és ebben az évben fejeződik be.

Kertész István bevallotta, hogy nemcsak 
a kormányzót, hanem Bethlen István grófot 
és más politikai előkelőségeket is elakart 
tenni láb alól. A főkapitányságon biztosra 
veszik, hogy sikerül leleplezni az Ausztriá
ban, Németországban és Franciaországban 
folyó anarchista szervezkedést.

Londoni levői.
London, 1924. augusztus.

Itt vagyunk Londonban. Utunk tökéle
tesen békebeli volt. Vámőrök udvariasak, 
látván magyar útlevelünket, bőröndjeinket 
Londonig ki sem bontották. A La Manche ot 
hála a jó Istennek jól megusztuk, utasok 
nagyrésze fázás ürügye alatt lement, csak 
kevesen voltunk a fedélzeten, mikor Albion 
zöld bársonnyal bevont fehér partjai láthatóvá 
lettek.

Dovertől Londonig 2 és fél óra gyors
vonat megállás nélkül. Az utón végnélküli 
sora a vörös téglából épült egyemeletes há
zaknak. Elől kis kert, hátul udvar, majd 
mindegyikben, még a munkásházakéban is, 
saját készitésű rádió antenna. Bennünket is 
szinte elfog a rádióláz, körülnézünk a rohanó

Pullmannban, hogy nem lógnak-e falain 
rádió hallgatók. A kertvárosok közt nem búza
táblák, kukoricaföldek és legelők váltják fel 
egymást, hanem fotball , cricketpályák és 
golfmezők. Kis fehér pöttyök szaladgálnak 
rajtok jobb ügyhöz méltó buzgalommal.

London.
Szédítő forgalom az utcákon, autóbuszok, 

autók négyes, sőt hatos sorokban. Mikor 
utcakeresztezésnél a rendőr füttyére egyszerre 
egyik irányban megáll minden forgalom, az 
autóbuszok tetején végig lehet sétálni az 
egész utcán. Hotelban vagyunk. A hallban 
feketén nyüzsgő jelvényes urak. Pár szó 
megüti fülemet: , Walesi herceg, nem hoztam 
jackettot. Nem baj, majd maradjon hatul 
Cilinder kötelező ?* Mikor szobámat sürge
tem megtudom, hogy a jelvényes urak a 
„First Worid Power* (világenergia) Confe- 
rence delegátusai és örömmel újságolják, 
hogy a három magyar delegátus is itt lakik. 
Ismert nevek. Valaki néven szólít, régen 
látott kedves angol ismerős; néhány szó és 
már tudom, hogy első utam a konferencia 
megnyitásához visz, mely 1 és fél óra mu.va 
lesz. Rövid időzés a szállodában, már indu
lunk is. A földalattinál óriási tömeg, kérdezni 
csak a hülyének kell, minden ki van Írva, 
egyébként is visz az emberaradat. Nem látom 
merre járok egyszerre megindul alattam a 
föld, a sima útból mozgólépcső lesz. Angliu- 
sok pipázva és újságot oivasva vitetik magu
kat, en pedig megcsípem magam vájjon ébren 
vágyóké? Néhány perc alatt Baker Street. 
Átszállás a Metropolitain gyorsvonatra, meg
állás nélkül száguldunk egy csomó állomáson 
át, csakhamar látszik egy magas mesterséges 
hegy, óriási hullámvasút, reklám léggömbök. 
Mikor vonatunk berobog Wembleybe, a 
perron egyrésze még tele van az előző vonat 
utasaival. Óriási tömeg Minduntalan ,lam 
sorry" t hall az ember, amivel az udvarias 
angol a legkisebb zavarásért is bocsánatot 
kér. Nekem csak egy kabátgombomat vittek 
el szövetestől, élénk sajnálkozás közben

A delegátusok tömegével együtt kerülünk 
a konferencia épülethez Elég korán van még, 
sikerül a második sorban helyet kapnunk 
35 nemzetet 750 delegátus képvisel, a ma
gántagok száma még ennél is nagyobb Bá
beli zsibongás. Egyszerre csend. Jön a 

walesi herceg. Húsz évesnek látszik, igazi 
angol, szép fiú, sárga haj, napbarnított arc, 
minden mozdulata elárulja a sportembert. 
Zöldesszürke sportruha, színes puha ing. 
Milyen jó neki ebben a melegben. Mégis 
kár volt azokat a jacketteket felvenni I Earl 
of Derby megnyitja az ülést, majd a walesi 
herceg beszél hosszasabban. Ezután a nagy
hatalmak vezető-delegátusai szólnak, valamint 
a domíniumok egy képviselője. A sok komoly 
szónoklat között a trónörökös láthatóan unat
kozik, később jól mulat mikor a japán kikül
dött bocsánatot kér „rather rusty* (berozs
dásodott) angolságáért és beszédjének olva
sása közben kiderül, hogy kéziratának lapjai 
nincsenek megszámozva. A kiállításon villa 
mos akkumulátoros kocsik közvetítik a for
galmat, egy részén a never stopping railway 
(soha meg nem álló vasút) Körüljártam az 
előbbi jármüven az egészet összbenyomás 
okából. Hatalmas. Legnagyobb és kiemelke
dőbb épülete az amphiteatrumszerü stádium, 
mely állítólag 100000 embert képes befogadni. 
A legváltozatosabb előadások és sportesemé
nyek színhelye a kiállítás tartama alatt.

Az anyaország a kormánypavillonban, 
Palace of Industry, Palace of Engeneering és 
Palace of Árts bán állít ki, a többi épület a 
domíniumok és gyarmatoké.

Legszebb épület talán India, mely egy 
hires indiai templomnak hű mása és Burma 
pavillonja, mely csupa szebbnél szebb fafa
ragás, üvegmozaik. Az összes részeket ben- 
szülöttek otthon készitették. Az Angliában 
állandó szolgálatban lévő szellő kis üvegha
rangokat csilingeltet a tornyokon. Gold Coast 
az ottani építkezést utánozva olyan mint egy 
darabból dömöckölt vörös vár. Dél Afrika 
mellett jókora baromfiudvar, benne strucc- 
madarak. Ezek sem hitték velem együtt 
tavaly ilyenkor, hogy idén Angliában nyaral 
nak. Mögötte egy Délafrikának készült express 
vonat van kiállítva, melyben étkezni is lehet. 
Arrébb benszülött viskók, messziről nagy 
madárfészekhez hasonlítanak. Az egész remek 
parkban, este raffinált színes világítással, tó, 
rajta szebbnél-szebb hidak vezetnek át. Obii
gát hattyúk. Sok rossz térzene, melyet néhol 
néger zenekar követ el.

Az Amusement Park bán, részben ismert 
bolondságok nagyobb méretben. Óriási hullám-

Múlt — vagy jövő?
Édesanyámnak nov. 19,-rs.

Négyen voltunk a kezdeten. Túl, kis 
család, jó család, békességes, áldásos kis
emberek. Minden esztendőben volt három 
— négy kellemes napunk; és egy minden 
gyönyörűségekkel teljes : a karácsony.

Apánk volt édes; anyánk volt, édes; 
fiúk voltunk, testvérek egy vérből, egy gon
dolattal, hasonló külsővel.

Az élet benne muzsikált nagyjövőtkere- 
sésünkben, mindnyájan egyek voltunk, kutat
tunk, kerestünk és csak: előremenni.

Pénzünk — hála a jó sorsnak 1 — sohsem 
volt sok; és ritkán volt nagyon kevés.

De lüktetett bennünk az élet eljövendő 
gazdagsága, ismeretlen akkor, de megál
modott, elvárt és beteljesülő kincsek.

Hárman maradtunk, sok ideje, ugye ? 
Tizenhatodik éve szakadtunk széjjel és há
rom különböző helyen ezen a napon min
den esztendőben bárom egy és ugyanazon 
gondolat találkozik.

Szivünk gyászharangja egy napon egy
szerre kong minden esztendőben és cézári 
fenségü, nagyobb a lares et penates tiszte
leténél a mi magunkbamondott örök 
requiemünk.

Hárman vagyunk.
Kevesen és még csak nem is együtt.
Novemberi levélhulláskor, didergös, fá- 

zós, késő őszi estén egy kicsi kis szobában 
megint csak összetalálkozunk mi hármacs- 
kán három fehér — feketének mondott lélek 

és megszólal szivünk ünnepi dúr harangja, 
kong-bong halk, csendes melódiákat.

Emberek járnak — kelnek akkora kis 
ablakok alatt és egykedvűen röpítik bámész 
tekintetüket a fehér függönyre, amelyen 
túlnan, most három kis szivharang össze 
csilingel és mégis mindennapi fülek néma 
akkuvztikája nem veszi észre, hála Istennek : 
nem veszi észre . . .

Kozmosz, magyarul egy hömbölygő, 
emberáradat eldugott üstökösön; te nem 
veszed észre a mi örömünket, te nem oszto
zol a mi békességesen és igazul egy ünnepi 
szimfóniánkban I

Jaj de jó, jaj de jó 1
Egy-kettő-három, vagy talán több or

szághatáron is túlnan belőlünk sarjadt ember, 
pirosszivü, prófétásszavú testvér, te is 
hazagondolsz ?

Az én kis szobámban most kirakom 
egy estére a múltat, s e belső kirakatban 
csillognak az emlékek, mint aranyos 
kösöntyűk.

Jaj de jó, jaj de jó 1
Van szivünk és van vágyunk. Van lel

künk és van múltúnk. Mindenünk van, mert 
test és lélek, emberek vagyunk.

Jaj de jó, így boldogan fellélekzeni, jaj 1 
de jó igy messziről egyszer együtt 1 
lenni I....................

Van e célunk?
Van e értelme agyunk sejtromboló, 

testörlő lázas munkájának ?
Egyszer, egy estén, ezen az estén zo- j 

kogva kiáltjuk : vau, van.

Élünk, élni fogunk, mi a jövőben és 
bennünk a jövö.

Tüzes nyelvek megbélyegeznek és mi 
szenvedünk a mindenség nyűge alatt és 
mégis: vagyunk, mi az ember és bennünk 
a jövö.

.... Három szál fehér krizántenum- 
virág nyílik az ablakomban.

Ma estére ezt hozzád viszem, lelkem, 
édesanyám.

És látok más virágot az asztalon és 
ünnepi arcokat az asztal körül.

Már nem vagy egyedül, test — lélek 
emberek reggeltől — estig virággal és kö
szöntő, imádságosan őszinte szóval tömjé- 
nezik lelkedet . . .

Óh, ti áldott emberek, egyetlen könny
csepp, amivel jutalmazni tudlak titeket, az 
enyém, mindnyájunké, hármunké.

Jutalmam, jutalmunk ezen a napon, 
mert lássátok ti nem mai kedves és megértő 
lelkek, mi csak könnyel tudunk fizetni nektek.

Az a mi obulusunk, napóleon d’orunk, 
mindenünk, annak van értéke előttünk és 
minden magunkfajta szegény emberhaj
tás előtt.

Legyetek áldottak s amiben hisztek: 
áldjon meg titeket I

.... Három szál krizántenumvirág 
himbálódzik a novemberi szélben.

Fehér fejük ím, meghejol, lágyan, mintha 
elvarázsolt tündérasszonyok lennének, egy 
fehérhajú asszony előtt.

És mondják, mondjátok helyettem is, 
mert én is mondanám és én is gondolom:

— Légy áldott, légy áldott 11
Farkas István. 
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vasút alagutakkal fűszerezve Forgó földgömb, 
belsejében titokzatosságok. Mozgó hullám 
lemez, melyen 6 pennyért magakormányozta 
kis villamos kocsikban minden pillanatban 
össze lehet ütközni, közben tengeri betegsé 
get is lehet kóstolni.

Ennyit a külsőről.
Az anyaállam kormánypavillonjában van 

egy óriási domború világtérkép, melyet emeleti 
galériáról lehet megcsodálni. Az anyaország, 
dominiumok és gyarmatokat fokozatosan majd 
valamennyit egyszerre megvilágítják, rengeteg 
kis hajó jár az Óceánokon, pici angol lobo 
gók alatt, illusztrálván az angol kereskedel
met, mely folyton angol kézből vett tüzelő
anyaggal etetheti kazánjait. Itt pár perc alatt 
bárki kipótolhatja mindazt, amit földrajztanu
lásnál valaha elmulasztott.

Van egy színpad, melyen tengeri, szá
razföldi sőt légi csatákat mutatnak be a 
programm szerint A valóságban nem hasonlít 
ilyesmihez, ellenben külön beléptit szednek, 
ami súlyosbító körülmény. Adok egy jó ta
nácsot, ha kijöttök — remélem leírásom 
kedvet csinál — óvatosan ugorjatok a külön 
beléptis ügyekbe. Olt van pl. Tuthankamen 
sírjának másolata, me yről már otthon annyi 
csodát olvastam. Mielőtt belépsz: zsarolás, 
mikor benn vagy : boszankodás és öröm — 
ez utóbbi csak akkor midőn már künn vagy. 
Ha csodás valódi egyptomi dolgokat akarsz 
látni, menj a British Museuntba

Az angol gazdasági élet a Palace of 
Industry és a Palace of Engeneeringben 
hordott össze oly terméktömeget, melyből 
egy magunkfajta ország gazdálkodását uj 
alapokra lehetne fektetni, a lakosságot a leg
primitívebbtől a legkényesebb Ízlésig ki 
lehetne elégíteni. Automatagépek dolgozzák 
fel a nyers pamutot egészen a kész haris
nyáig. láttam a hires angol szövetek modern 
szövőszékeit, csokoládégyártást papírgyártást, 
amit akarsz.

Gépekhez tudod nem értek. Hozzáértők 
szerint sok szép dolog van, de kevés olyan 
ami még nem volt a nap alatt.

Hihetetlen leleményességet és pénzt for
dítanak reklámokra. Hogy csak párat említ
sek : Mannequinek parádéznak a nottinghami 
csipkéből készült ruhákban. Van egy nagy 
oszlop valódi szappanhabból, melyet belülről 
színesen világitanak. Csodaszép. Repülőgépek 
felszállanak oly magasra, hogy varjúnál nem 
látszanak nagyobbnak, mig szélmentes leve
gőréteget találnak, akkor akrobatamutatvá
nyok közepette valami füstféle anyagot 
lövellve betűket Írnak, melyek sokáig meg
maradnak, Daily Mail, Morning Post vagy más

Az ipa.csarnok épületében van a „Con- 
ference Hall*. Háromszor voltam benn, midőn 
magyarok tartották feltűnést keltő előadá
saikat. Büszke voltam.

A 38 domínium és gyarmat között kivá
lik Canada. Három pavillonja szerencsés 
művészi ötletekkel, te'jes canadai levegőt 
varázsolt oda és a fáradtan de boldogan 
kijövő utas elhiszi, hogy beutazta az orszá
got. Nagy térképen színesen kigyuló lámpák 
jelzik a főbb útvonalakat. Életnagyságu kör
képben mutatják be a hires piros ,canada* 
alma szüretjét.

Orrcsiklandozó almaszag. Azután szőlő
szüret, aratás, állatvilág, legszebb tájképek 
igazi vízesésekkel, Farm, benne a walesi 
herceg életnagyságu szobra lovával együtt, 
az egész finom teavajból készítve.

A Pacific vasúttársaság épületében eme
leti körtájkép, alagutakkal és hidakkal. A 
vidéknek egy körülfutó vonat ad életet. 
Érdekes mennyire sikerült az összes vidékek
nek mozgó berendezésekkel életet adni

A gyarmatok kiállításaiban csak úgy 
hemzsegnek a miniatűr utánzatok. Kis hajók, 
melyek az illető gyarmatokba közlekedő pos
tahajók legkisebb részletét is mutatják. Égy- 
ben tájékoztatják a nézőt az odajuthatás 
kényelmeiről. Kikötőutánzatok mozgó hajóik
kal. Gondosan tanulmányozott világítás az 
összes vidékeknek kedves, derűs szint ad

Tökéletes művészi értékű néhány szudáni 
genrekép, különösen azok egyike, mely siva
tagot ábrázol három benszülöttel. A három 
szobrocska művészi remek, mindegyik vigyo
rog de mindegyik másképpen. Ugyanúgy a 
nézőközönség : igen érdekes.

A nagyobb dominiumok és gyarmatok 

mozgóképekben is mutatják gazdasági életü
ket, természeti kincseiket, alapos előadásokkal 
kisérve. Átlátszó céljuk kivándorlásra bírni 
az embereket.

Ceylonban sok csodagyöngy, drágakő
Hong Kongnak két utcája van. Az egyik 

azt hiszem Hong, a másik Kong — de nem 
az ürességtől, zsúfolva van bazárokkal, valódi 
kinaiak árulják hazájuk valódi készitményeit. 
Ugyanott van a kínai vendéglő, azt csak 
kívülről hallottam. Madárfészket enni fabo
tokkal, kínai zenekiséret mellett — ez egy
szerre túlsók élvezet egy háború és forradal
maktól elgyötört szegény magyar gyomornak

Úgy az anyaország mint a dominiumok 
és gyarmatok gazdasági életüket teljes égé 
szében mutatják be. Mindannyi idehozta 
mindazt, amit megmutatni érdemesnek tartott 
és táblázatokba foglalva a falra akasztották, 
amit elhozni nem lehetett. Egész világgaz
dagságban.

A művészetek kis helyen húzódtak meg 
— a Palace of Artsban.

Hja az angol praktikus nép, művész 
csak az lesz, kinek igazi nagy tehetsége van, 
akkor esetleg jól meg is él belőle. Éppen 
ezért is sok a portréit, mellszobor az aristrok 
rácia szivesen örökkitteti meg magát.

Csodaszépek Simsnek király és királynője 
teljes díszben, valamint néhány nő és gyér 
mek tanulmánya. A női portraikról divatlapot 
lehetne rajzolni. Akt alig van, s ha van, 
pózuk oly illedelmes, akármelyik óvodába 
be lehetne tenni.

Olyan gyarmatok is hoztak igen jó ké
peket, melyeknek létezéséről eddig nem is 
tudtam. Exotikus tájak, bájos tetovált nők. 
Milyen jó a férjeiknek csak egyszer kell meg
csináltatni. Erős eszköze a kivándorlásra 
csábításnak I

Van egy remek szobor, nem tudom, 
kinek a műve. Egy hatalmas férfialak szap
panbuborékot fúj, gúnyos mosollyal nyúl 
utána, hogy szétpattantsa. ,That is life*.

Ott van ,the yueeo’s dollhause* egy 
tizenketted léptékű (minden láb egy hüvely) 
tökéletes királyi palota, a berendezés minden 
darabját művész készitette. Külváza felhúz
ható, s látszik minden szobája egészen a 
borokkal megrakott pincéig. Autószin, igazi 
villamos kocsikkal, vízvezeték. A könyvtár
szobában, diszkötésű könyvek, pici Kodak, 
mellyel felvételeket lehet csinálni, a falakon 
remek képek. Azonban tapintatlanság volt az 
építésztől a konyhákat a királynő hálószobája 
alá tervezni

A Palace of beautyban kilenc részben 
angol, részben más nemzetek hires, illetve 
hírhedt nőalakjai láthatók. Egyrésze feltűnően 
hasonlít az ismert képekhez. Gyönyörű mind, 
de kivéve Madame Pompadourt, a kezeken 
és lábakon látszik, hogy : made in England. 
A 10-ik szépszépet nevezik „Miss 1824* nek 
tipikus angolszász arc, szőke haj, kék szem, 
széles de formás száj, elég nagy kezek, mér
sékelten nagy lábak.

Ami milleniumi kiállításunk nagyrészt a 
magyar nemzet múltját varázsolta vissza. 
Anglia azt mutatja ami van, kézzel fogható 
és a földgömböt tartó négy oroszlán, mely 
Albiont jelképezi, félig jogosult. A világ 
minden kincse az övék és unokatestvéreiké, 
(U. S. A.), s mi szegény magyarok és hasonló 
sorsuak fájdalommal mondhatjuk el Ady 
Endrével „és minden a másé.*

Városi közgyűlés.
Léva képviselőtestülete múlt szomba

ton este rendkívüli közgyűlést tartott. Napi
rendjén igen fontos tárgyak szerepeltek.

A gyűlés interpellációkkal kezdődött. 
Szenes Ignác (magyar szociáldemokrata) 
interpellációja kapcsán javaslatot is terjesz
tett be a forgalmi adó ellen. Azt mondotta, 
hogy a forgalmi adó immorális, mert né
mely kereskedő a fogyasztón behajtja az 
adót, de nem szolgáltatja be a kincstárnak, 
minek következtében konkurrencia tekinte
tében jelentős előnyben van azokkal a 
kereskedőkkel szemben, akik a forgalmi adót 
be is szolgáltatják. Kijelenti, iiogy a pénzügyi 
közegek zaklató eljárása is tűrhetetlenné 
teszi a kereskedelem helyzetét. Indítványára 
a közgyűlés egyhangúan kimondja, hogy 

állást foglal a forgalmi adó további fenntar
tása ellen, mert azt a progresszív adó elvé
vel összeegyeztethetőnek nem tartja, immo
rálisnak és a drágaságot fokozónak véli. Ez 
okból kérelmet intéz a kormányhoz és az 
illetékes minisztériumhoz a forgalmi adónak 
eltörlése érdekében. De addig is, amig ez 
bármily okból keresztülvihető nem volna, 
az egész vonalon általányositsák a forgalmi 
adót, hogy megkíméljék a kereskedő- és 
iparos-osztályt a jelenlegi zaklatásoktól. 
Kivánatássá teszi ezt a gazdasági érdek is, 
mert az általányositással az óriási ellenőr
zési költségek a minimálisra csökkennek. 
Egyben kimondta a közgyűlés azt is, hogy 
hasonló állásfoglalásra szólítja fel az összes 
városokat, kereskedelmi és iparkamarákat, 
valamint az összes ipari, kereskedelmi és 
közgazdasági köröket.

Ezután Klain Ödön városbiró válaszolt 
a múlt gyűlésen elhangzott interpellációkra. 
Bejelentette, hogy a rendőr ellen, akit 
kommunista részről azzal vádoltak, hogy 
egy munkással szemben brutálisan viselke
dett, vizsgálatot inditott s mivel beigazoló
dott a vád, a rendőrt megbüntette. A föld
igénylők összeirattak, 377-en jelentkeztek. 
Az igény jogosultság hivatalból lesz meg
állapítva.

Majd a napirendre tértek át. Elsőnek 
Csorba Jenő kérvényét tárgyalták, aki villa
mos -telepi igazgatói állásából kifolyólag 
követelést támasztott a birósági felmen
tések alapján. A város jogügyi bizottsága 
kimondta, bogy Csorba Jenő a villamos 
telepen a kötelező ellenőrzés terén mulasz
tást követett el, ennek folytán kérelmét 
elutasitották.

Ezután a kerületi hivatal felmentőhatá
rozatát terjesztették a gyűlés elé, Csorba Jenő 
mint városi mérnök — fegyelmi ügyében. 
A tanács javaslata az volt, hogy a felmentést 
felebbezék meg a zsupanátushoz.

Vita után szavazásra ment a kérdés. 
Tizen ellene, ugyanannyian mellette szavaz
tak. Az elnök szavazata döntötte el az 
ügyet akként, hogy mellőzi a felebbezést. 
Szenes Ignác azonnal bejelentette, hogy a 
határozat nem elégiti ki s felebbezést jelent 
ellene. A gyűlést ezután nagyon izgatott 
hangulatban szerdára halasztották.

A szerdai közgyűlés azzal kezdődött, 
hogy az állami vezető jegyző hivatalból be
jelentette felebbozését a Csorba fegyelmi 
ügyében hozott közgyűlési határozat ellen, 
mivel a szavazásban Borcsányi Béla is részt- 
vett, aki pedig Csorbával rokoni viszonyban 
áll. Ennek kapcsán Szenes Ignác éleshangu 
támadást intézett a vezető városbiró ellen, 
szándékosságnak minősítette az eljárást és 
bizalmatlansági indítványt terjesztett a köz
gyűlés elé. Az elnöklő városbiró átadja a 
közgyűlés vezetését Dóka István helyettes
nek és kijelenti, miszerint nem vette észre 
azt, hogy Borcsányi is részt vett a szava
zásban Borcsányi bejelenti, nem tudta azt, 
hogy a törvény értelmében nem szavazhat 
s bocsánatot kér tévedéséért.

Ezután a bizalmatlansági indítvány felett 
titkos szavazással döntöttek. Egy szótöbb
séggel Szenes inditványát leszavazták.

Breuer Géza bejelentette ezután, hogy 
a szocialista blokk mindaddig nem vesz részt 
az üléseken, mig a Csorba ügy elintézve 
nincsen, mert ugylátja, hogy a túloldal 
Csorbát megakarja menteni. Ezzel kivonul
tak a teremből.

Dr. Kmoskó Béla beszédében azt mondja, 
kár, hogy kivonultak, mert tehetséges embe
rek is vannak köztük, akik, megengedi, hogy 
jóindulatulag dolgoznak a város ügyeiben, 
de oktrojt akarnak gyakorolni és pártpolitika 
által vezettetik magukat. Dolgozók és munká
sok nem csak a kivonulók pártjában vannak, 
hanem a másik oldalon is. Breuer szavaira 
utalva kijelenti, hogy a katolikus körben 
városi s egyébb politikát nem csinálnak.

Ezután áttértek a napirendre. Az állat
vásártér áthelyezésével kapcsolatban az 
érdekeltek meghallgatása után uj vásártér 
részére a barakkok melletti területet 
jelölték ki.

Az előadó bejelentette, hogy felsőbb 
helyről új vágóhíd épitését kivánják. Kmoskó 
szerint fontosabb volna, ha a szegény embe
rek ügyeire forditanának nagyobb gondot, 
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p). a kormány a lévai lakásínségen igye
kezne javítani, ahelyett, hogy uj vágóhíd 
építésit forszirozzák, mely ismét a hús
drágaságot fogja emelni. Nem járul hozzá 
az épitéshez mig más, ennél fontosabb igé
nyek nincsenek kielégítve a városban. — Az 
uj vágóhíd helyéül a városi rét alsórészét a 
Perec mellett, jelölték ki. A tárgyalások 
természetesen még csak elvben folynak.

A földmives iskola létesítésének tervét 
további kidolgozás végett visszaadták a 
tanácsnak.

A ,Jednota‘ (Pénzintézetek Egyesülete) 
ajánlatot tett a városnak a háború előtti 
magyarországi 2.400,000 koronát kitevő 
kölcsöneinek rendezésére A lépéseket meg
fogják tenni.

A barakbeli szükséglakások után a 
lakók által fizetendő fenntartási dijat napi 
ötven fillérben állapították meg.

Csekey Vilmos nyug, tiszti főügyészt a 
jogügyi előadói teendők ellátása alól saját 
kérelmére érdemeinek elismerése mellett 
végleg felmentették.

A közgyűlést csütörtökön is folytatták; 
a szocialisták blokkja nem jelent meg

Kalönfélók.
NOVEMBER.

A hóharmatos éjszakában a süket hold 
sétál az égen, mint elfelejtett régi silbak 
az ősi vártán.

Ugyan mit keres még mindig ott ?
Talán a ragyogó nyarat várja vissza 

vagy őrzi a napfényes múltat ? Melyre zizegő 
levelek hullatnak folyvást megújuló szi
nes takarót.

Millió véres szívből szálló nehéz sóhaj 
Jergetege lépi a fák lombját és az ősz űzi 
a régi tarka kedvet, mely mélán, csendben 
eloson és félénken, sután húzódik meg a 
városvégi kertek alatt, a pusztulásnak indult 
szőlővenyigék filoxéra rágta tőkéi között.

Nyomában a kopogós utcákon uj jőve 
vény feszíti ki gőgös keblét, vizet önt a 
sitvavigadók poharába észrevétlen. A rész 
keteg sötétségben sunyin lopokodik előre 
zimankós árnyak közé rejtetten a Gond . .. 
Htymálón neveti a csillagok haragos szikrá
zását és vadul beleröhög a sötét éjszakába, 
melynek szomorúságán szivbemarkoló keserű 
seggel ringatózik a magyarok Göncöl szekere 
olajozatlan kerekeinek bús vággyal telt pa 
naszos melódiája . . .

KOPERNICZKY KORNÉL.
— A szlovenszkói egyetemes evan

gélikus egyház nov. 12 én tartotta évi 
rendes közgyűlését Zólyomban Az előző 
napokon bizo tsági gyűlések voltak, 11 én 
este pedig az egyetemes gyámintézet ülése
zett és tartott istentiszteletet. A gyűlésen 
elfogadták az Evangélikus Magyar Szövetség 
alapszabályait. A szövetség végre is sok 
hoza-vona, nehézség után megkezdheti mű
ködését. Tárgyalták az államhatalom átira
tát, mely tudomásul adta az egyetemes 
egyháznak, hogy kivétel nélkül, minden 
lelkésztől, felekezeti különkség nélkül, korra 
való tekintettel megköveteli a szlovák nyelv
ből való vizsgát. Különben az államsegélyt 
vonja meg tőlük. A lelkész fizetések rende
zését az önsogélyezés utján kívánja megol
dani. A nyugdíjba menő lelkészek nyugdiját 
12,000 korában kivanja megállapitani. Bel- 
missziói jelentések, lelkész és tanitó válasz 
tási szabályrendelet, a közép és elemi iskolák 
államositása s más kisebb jelentőségű ügyek 
letárgyalása után a közgyűlés a késő esti 
órákban ért véget.

— A tüdőgondozó hete. Mindenszen
tek napjával, amidőn lerójjuk halottaiuk iránti 
kegyeletünk adóját, kezdődik egy hét amely
ben egyúttal az élőkről is megemlékezünk, 
akiket sorvasztó kórság gyötör és akik támo 
gatásunkra szorulnak; amidőn kigyulnak a 
könyörületesség mecsesei a szivekben Léva 
város társadalma, úgy mint eddig mindig 
tanúbizonyságát adta mély megértésének és 
évek során bebizonyuit áldozatkészségének, 
amidőn segitségére sietett ezen boldogtala
noknak. Jólelkü urleányok névszenut Guba 

Jucika Tolnay Lenkével, Schulc Zsófi Wllcsek 
Böskével, Németi Ilus Németi Ellával, bejár
ták városunkat házról-házra kezükben a 
tüdőbeteggondozó intézet tarsolyaival és 
gyűjtögették a szeretet adományait tüdőbete
geink részére az évek óta megszokott szép 
eredménnyel. Az isteni gondviselés is velük 
volt, elősegitette jóságos vállalkozásukat, 
mert két napi zuhogó eső után tavasziasan 
kisütött az enyhe őszi napsugár. A jó Isten 
áldása kisérje őket ezentúl is és áldja meg 
Léva város áldozatkész társadalmát!

— Gyáazhlr. Csiffáty Fióris garam- 
damásdi tanitó, a magyar tanitói kar egyik 
régi, érdemes tagja, mint részvéttel értesü
lünk, e hó 9-én hosazaB szenvedés után 
elhunyt. Majdnem egy félszázadot töltött 
a tanitói pályán s hivatását úgy fogta fel, 
hogy népének nem csak tanítója, de neve 
lője is legyen Rögös, kevés jóval kecsegtető 
pályáját szívvel lélekkel szerette s az egész 
község hálája és szeretete kisérte őt sirjába 
e hó 11 én történt temetése alkalmával. 
Halálát felesége, leánya, unokái és kiterjedt 
rokonság gyászolja, kik elhuuytáról a követ
kező gyászjelentést adták ki : özv. Csiffáry 
Flóriáné a saját valamint leánya Aranka és 
unokái Márton Mariska, János, Barna, Ervin, 
Csiffáry Katóka és az összes nagy rokon
ság nevében, fájdalommal tudatják a szere
tett férjnek, illetve atyának és nagyapának, 
jó rokonnak; csiffári Csiffáry Fióris garam- 
damásdi tanitó 45 évi áldásdús működése, 
második házasságának 33 évi, születésének 
66 dik évében, hosszas szenvedés és a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után 9 én 
*/a3 órakor történt gyászos elhunytét. A 
felejthetetlen halottunk hűlt teteme f. hó 
11 én d u. */23 órakor helyeztetik Garamda- 
másdon a családi sírhelyben örök nyugalomra. 
Az engesztelő szentmise áldozat 12 én reggel 
lesz a boldogultért a Mindenhatónak 
bemutatva. Garamdamásd, 1924. nov. 10 
Nyugodjék békében I

— A kassai Kazinczy-Táraaság 
választmánya dr. Kersék János lévai ügyvé
det, lapunk felelős szerkesztőjét Írói érde
meinek elismeréséül a társaság rehdes tagjává 
választotta

— Autóbusz-közlekedés lesz Léva 
és Bakabánya között, Bakabánya városának, 
mely úgy szólván teljesen el van zárva a 
világtól, amennyiben sem vasútja, sem más 
közlekedési eszköze, de még csak jó ország 
uija sincs, régi óhajtása volt, hogy Léva 
felöl vasúti összeköttetést nyerjen s ezáltal 
pangásra kárhoztatott ipara és kereskedelme 
életre lendüljön. Ez az óhajtása ugyan most 
sem teljesül, de a csehszlovák államkincstár 
tekintettel a Lévától északra eső vidék 
elszigetelt voltára autóbuszjáratot akar létesí
teni Léva és Bskabáuya között Horhi, Bát, 
Bohuuice megállóhelyekkel és pedig akként, 
hogy az autóbuszjárat egész Selmecbányáig 
menne. Léva és Bakabanya varosoktól egy- 
egy autógarázs felállítását s az érdekelt 
községektől 150 ezer korona biztosítékot kö
vetelnek ; ez utóbbit értékpapirokban a zsupán 
helyezné letétbe. Az autó naponként ide oda 
kétszer, délelőtt és délután közlekednék s a 
tervezet szerint már március elején megin
dítják. Az érdekelt községek bizonyára öröm 
mel fogadják e tervet, mely egy régi óhajtást 
fog teljesíteni

— Eljegyzés. Gang Loncika Levice, 
Pollák Siegfried Lucenec, jegyesek.

— Esküvő. Perlaki Andor és Wert
heimer Ella Ilronsky svt. Behadik házassá
got kötöttek.

— Bazár. A lévai férfi és női kongre
gáció a szegényok javára a szokásos kará
csonyi bazárját december 4 én reggel nyitja 
meg. A bazár három napon, december 4, 
5. és 6.-án lesz nyitva. Az érdeklődőket 
szívesen látja a vezetőség. Még élénk emlé
kezetünkben van, hogy ezen bazáron a múlt 
évben milyen csodaszép dolgok kerültek 
eladásra. Szebbnél szebb játékok, babák kü
lönféle nemzeti viseletben, kis házak, tündér
kastélyok stb. Annyit mondhatunk, hogy a 
múlt évi siker arra buzdította a rendezőket, 
hogy még szebbé tegyék karácsonyi kiállítá
sukat. A közönség bizonyára kellemes meg
lepetéssel fogja ezt megállapitani.

— Lelkész választás. A balaton- 
kenessei ref. egyház Molnár Gyula garam- 
rzentgyörgyi lelkészt rendes lelkészévé vá
lasztotta meg. Ezáltal a szlovenszkói ref. 
lelkészi karban ismét eggyel több a hiány; 
mivel itt lelkész képző nincsen, s még a 
közeljövőben sincs annak felállítására remény, 
az évről évre nagyobb arányban mutatkozó 
hiány komoly aggodalmat kelt az egyetemes 
egyház vezetőségében.

— Pollák vonósnégyes a legneve
sebb szlovenszkói quartett dec. 3-án a Vá
rosi színházban hangversenyt rendez. A 
neves vonósnégyes nem ismeretlen előttünk, 
mert egy ízben, 1921-ben már hangversenye
zett a lévai közönség előtt és akkor elismert 
sikerben volt része.

— Dr Kavasz — Hanka sajtópör. 
Csütörtökön a pozsonyi esküdtszék Hanka 
Jaroslav hirlapiró sajtóperét tárgyalta, aki 
a „Slov. Dennik'-ben megjelent cikkében 
megtámadta Ravasz dr. volt honti zsupánt 
és őt „magyarón'-sággal vádolta. Ravasz dr. 
pert inditott Hanka ellen, aki a tárgyaláson 
nem jelent meg. Orvosi bizonyítvánnyal 
igazolta, hogy beteg és egy sajnálkozó nyilat
kozatot is csatolt, amelyben kijelenti, hogy 
nem akarta megsérteni Ravasz dr. t. A 
sértett ügyvédje megelégedett a nyilatko 
zattal, mire ügyész elejtette Hanka ellen a 
vádat és az eljárást beszüntette.

— Felhívás. A családi házakat épí
tők ház és telek tulajdonosai felhivatnak, 
hogy f. hó 16 án azaz vasárnap este 6 
órakor a rk. el. iskola helyiségében saját 
érdekükben megjelenni szíveskedjenek. Tárgy : 
ut és telek rendezés.

— Levelezőlapok méretei. (Posta
hivatal közli) Belföldre, Ausztriába és Né
metországba magán úton előállított levelező
lapok méretei 15X11 cm. Más küldföldre 
nem lehetnek nagyobbak 14X9 centiméter
nél — sem kisebbek 10X7 centiméternél. 
Ezen méreteknek meg nem felelő lapok nem 
továbbittatnak, feladóknak visszakézbesittet- 
nek illetve tértfiküldemónyként kezeltetnek.

— A lévai vendéglősök a vigalmi 
adó ellen. Léva városa a vendéglők és 
kávéházak részére évek előtt számolócédu
lákat rendszeresittetett, melyeket a vendé
geknek minden alkalommal tiz fillérért kellett 
megváltani. A befolyó jövedelem a városi 
szegényügy céljaira szolgál. Később ezt az 
úgynevezett vigalmi adót, a vendégek ké 
nyelme szempontjából, általánosították s a 
vendéglősök évi összegben fizették. Most a 
vendéglősök kérelemmel fordultja városhoz, 
azt kivánják, hogy ezt az adót szüntessék 
meg vagy pedig terjesszék ki a város összes 
kereskedőire. Eddig ezen a címen évente 
húszezer korona folyt be a város pénztárába.

— Birtoktagoaltás Nagyeallóbnn. 
Nagysallóban a háború előtt megindított bir- 
toktagositási munkálatokat ismét folyamatba 
tették. A tagositást a község kérte, mert az 
örökösödések következtében a birtokrészek 
nagyon felaprózódtak, olyannyira, hogy 
némely keskeny föld szalagon már a vetőgép 
sem mehetett végig.

— Faragó színigazgató köszö
neté Lévának. Faragó Ödön a szlovensz
kói magyar szinházak igazgatója f. évi 
október hó 31.-én a város tanácsához inté
zett beadványában hálás köszönetét fejezi 
ki a város közönségének azon hathatós 
támogatásért, amellyel őt és társulatát az 
anyagi gondok súlyos akadályán átsegitették. 
— Kiemeli, hogy Léva város kulturszere- 
tete és a város segitsége mindig szeme előtt 
fog lebegni és sietni fog vissza, hogy újra 
élvezhesse, a mi támogatásunkat.

— A régi aprópénz beváltása. A 
régi osztrák-magyar 1, 2 és 10 filléreseket 
néhány nap múlva vonják be. E hó 20 án 
megszűnik érvényességük. December 4 éig 
már csak a pöstahivatslok váltják be őket.

— Hálás Inas c hírünkre vonatkozó
lag minden félreértés kikerülése végett közöl
jük, hogy a nevezett tolvaj subancok közül, 
Kis István nős és nem azonos Guttman 
János lévai asztalosmesternél segédeskedő 
Kis Istvánnal
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— A régi paplregykoronások 4b a 
régi 50 koronások ez év végén érvé
nyűket vesztik. A legközelebbi napokban 
rendelet jelenik meg, melynek értelmében a 
régi 1 és 50 koronások 1924. december 
31-ikén elvesztik érvényességüket. Ezentúl 
ezeket az államjegyeket csak a pénzügymi
nisztérium baukhivatalában vagy annak fiók 
jaiban lehet becserélni.

— Betörés. Szombat virradóra betör
tek Kreskó Nándor lévai szíjgyártó üzletébe, 
ahonnan négy ezer korona értékű lószer
számot elloptak. Az üzlet udvari ajtajának 
zárát fejszével feszítették fel a betörök. A 
fejszét ott is hagyták, eddig még nem tudni; 
honnan származik

— Tolvaj olgányasszouy. Nappel 
Rezső köteleshez a napokban beállított egy 
cigányasszony. Nem volt benn senki, a 
cigányosszony észrevett egy pénztárcát, fel
kapta és menekülni akart. Éppen ükkor 
lépett be a tulajdonos, erre a cigányasszony 
ijedtében szétszórta az erszényben levő 
négyszáz koronát.

— Az útlevelek egyszerűsítése. A 
belügyminiszter hozzájárult az égeri ipar 
és kereskedelmi kamara ama javaslatához, 
hogy az útleveleken alkalmazott be- és 
kilépést igazoló bélyegzők a lehető legkisebb 
formájuak legyenek. Ezáltal nagy helymeg- 
takaritás történik. Azt is hangoztatják, hogy 
az útlevelek mostani alakját megváltoztat
ják, sokkal erősebbekké, bővebb oldalszámuvá 
teszik a kis könyvecskéket, ami főleg a sokat 
utazgató közönségnek esne jól

— öreg cigány halála a nóta 
miatt. Lakodalom volt a szomszédos Garam 
kelecsényben, nem sajnálják ilyenkor az 
itókát a szegény cigánytól sem. Víg József, 
62 éves cigány is beszeszelt s a lakodal
mas háztól a kocsmába ment Ott muzsikál- 
gatott egy parasztlegény. Az örog cigány 
egyszer életében ur akart lenni, hadd húzzák 
most az egyszer az ő nótáját Meg is ren
delte, de a legény nem akart a cigánynak 
muzsikálni. Víg Józsefnek ez annyira rosszul 
esett, hogy fejbe vágta a legényt. Nem jó 
néven vették ezt tőle, mert azután többen 
nekiestek az öreg cigánynak és annyira 
megverték, hogy a lévai kórházba kellett 
szállitani, ahol másnap meghalt. Temetésén 
kiterjedt cigánynemzetség vett részt, egyszerű 
vályogvetök, vasárnapi muzsikusok között 
uras külsejű, elegáns .zenészek" álltak körül 
az öreg cigány koporsóját.

— A női tisztviselők celibatusa. 
A kormánynak az a terve, hogy a női 
tisztviselőknél behozza a házassági tilalmat, 
úgy hogy amely tisztviselőnő férjhez megy, 
az kénytelen lesz állásáról lemondani, nagy 
elkeseredést szült általában a tisztviselők 
körében. Politikai pártok és parlamenti 
klubbok is erélyes állást foglaltak a kormány 
szándéka ellen. A mozgalom hatása alatt a 
kormány legalább egyelőre elejtette a tervet, 
mert mint a lapok írják, a celebátusra 
vonatkozó törvény belátható időn belül 
nem kerül napirendre.

— Zsebtolvajlás a postán. Szerdán 
a helybeli postán Braun Lajos kárpitos 
zsebéből Szuogent István kassai származású 
foglalkozás nélküli egyén kilopta a pénztár
cát, melyben mintegy 150 K. volt. A zseb
tolvajt a rendőrség elfogta és megbüntetés 
végett átadta a járásbiróságnak. ahol egy 
hónapi fogházra Ítélték.

_  Most Ma vasárnap a moziban 
Ilyenek a férfiak* c 7 felvonásos nagysikerű 

társadalmi drámát fogják bemutatni. Fősze
repet Liedtke Harry játsza. — Kedden nov. 
18 án nagy kacagtató est. ,0, mint tenge
rész* 7 felvonás rendkívül mulatságos víg 
játékot fogják bemutatni Harold Loyddal a 
főszerepben. — Szerdán egy nagyhatású 
8 felvonásos drámát, „A szüzek paradicso 
mát* adják — Csütörtökön gyermek előadás 
lesz, fél 5 órai kezdettel. Beléptidij 1, 2 és 
3 korona. Bemutatják .A kis bohóc* c 
Yackil Coogan filmjét Este rendes hely
árakkal ugyanez lesz.

Irodalmi újdonság nagy választékban 
kapható : NYITRAI és TÁRSA könyvkeres
kedésében Léván.
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Dr. Kaizer Lajos ügyvédi irodáját 
Léván, Deák Ferenc utca 14 szám alatti 
házból Petőfi utca 9 számú Miiller-féle új 
házba az emeletre helyezte át.

Betörés-lopás elleni biztosítások 
igen kedvező feltételek és olcsó dijak mellett 
köthetők a „DUNA* Ált. Biztositó R. T. 
Levice (Léva) főügynökségénél Honvéd 
ulcza 2. sz. Telefon 60.

A közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazon jó barátnak és ismerősnek, 
kik felejthetetlen feleségem illetve édes 
aDyáuk elhunyta alkalmából fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni szivesek voltak, ez 
utón moudunk hálás köszönetét.

Hoffmann István és családja.
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Köszönetnyilvánítás.
Az Árvaházat fenntartó Lévai Nöegylet 

a következő kegyes adományokat vette :
Bándy Endréné 1 kosár paradicsom, 

Lutovszky N. 3 kgr bab, Boleman gyógy
szertár pörsöly 80 kor, KreBkó Lajos 20, N. 
N 2 kgr bab 2 kgr lencse 1 kgr búzadara, 
Wetzler Dávid persely 33 70, Nyitrai és Társa 
persely 23 k. 20 f., Nyisnyányszky Géza 19 
drb tök. Sípos Istvánná 11 kgr bab, W«isz 
Kálmán 6 mm krumpli 50 kgr bab, Terényi 
Grujfalu 1 liba, Schlüster Gyula Máias 2 
zíák krumpli 1 zsák kukoricza, Hatóságtól 
13 liter tej. Hajlék használat 50 kor, Höbaus 
Mártonná 20 kor.

Fogadják a nemesszivü adakozók jöté 
konyságukért az ái vák nevében köszönetünket

Árvuy JOzsefné, 
alelnöknö.

Levice város jegyzői hivatalától,

10242— 924. szám.

Hirdetmény.
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Megállapítást nyert, hogy egyes üzle 
tekben az árak kitüntetése a kirakatokban 
nem tartatik úgy be, amint azt az 516—1920. 
számú törv. és rend, gyűjteményében közzé 
tett kormányrendelet elöir. Figyelmeztetnek 
érdekeltek, hogy a kirakatokban elhelyezett 
árük akár külön, akár közös árjegyzék utján 
feltűnő betűkkel és számokkal ellátván fel 
tüutetendök. Ezen rendelet e'len vétők az 
ugyan azon rendelet G § a alapján 5000 kor. 
terjedő pénzbüntetéssel a vagy 90 napi elzá 
rással büntethetők.

§EB0
notár - jegyző.

i

i
I
I

Hirdetmény.
A Lévai Általános Ipartestület választ

mányának f hó 4 napján tartott ülésében 
hozott határozata folytán felhívjuk a t. kö
zönség figyelmét arra, hogy dij ellenében 
csakis iparigazolvánnyal ellátott hentes- és 
mészáros iparossal szurathatják le sertéseiket 
s hogy erre nem illetékes egyének díja
zás melletti ajánlataikat a t közönség ne 
vegye figyelembe.

Léva, 1924. november 14.
Halász István

ipartestületi elnök.
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■w TÁPSÖR CSAPOLAS!
TN/LincLexi V siaéír- és ünnepnapon

Budweisi 20° Porter sör 
HRDINA LAJOS, vendéglőjében.

Jótékonyság.
Steiner Károly ur 50 koronát adomá

nyozott a tüdőbeteg gondozó intézetnek. 
Fogadja gondozottjaink nevében is hálás 
köszönetünket.

Dr. Frommer Iqnácz

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924 november hó 9-től — november hó 16-ig

Születés.
Fülöp László Kronk Rozália leány Magdolna 

Karolina — Kúcs István Bori Gizella leány Lenke
— Madlenák Károly Majtán Margit leány Katalin
— Noszkovics Rozália leány Gizella — Akossy 
János Dohány Erzsébet leány Valéria.

Házasság.
Kubín Alajos Szalai Irén rkath — Krencsan 

József Gregorics Erzsébet rkath.
Halálozás.

Szűcs Jánosné Rigó Ilona 58 éves Tüdővész.

Gabonaárak:
Levice, 1924. november hó 15 én

100 kgr. 203 — 206 kor.Búza — —
Rozs — —
Árpa — —
Zab — — 
Kukorica — 
Bab — —
Köles — —
Lóheremag — 
Lucernamag

- 185 „
140 — 200 .

— 160 .
150 — 155 .

- 230 ,
— 120 . 

1C00 — 1300 ,
800 - 1000 .

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank
Devizák :

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

Levice, jelentése.
xxo-v.
T’-éxx.

2130 —
2105 —

5 31

ZXO-V. 
l^-éxx : 

2190.— 
2050.— 

5 40

Valuták :
1 angol font - - Ke 155.05 156 80
1 amerikai dollár 33.35 33.65

100 svájci frank 655.50 656.50
100 francia frank 178 25 178 10
100 belga frank - • , 168 — 163.25
100 svéd kor. - - - , 903 50 912.—
100 dinár - - • - „ 49 — 48.65
100 lei . - - - - „ 18.72 18.35

Cislo 562 ezek 1924.

Licitaény óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102. § u 

LX. zák cl. z r<»ku 1881 tymto oznamuje, ze nás- 
ledkom vyroku levického okresného súdu éislo 
1941/r. 1923, k dobru Josef Ekstein zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Arthúr Laufer do vysky 963 
Ke. a prísl. cestou zabezpedovacej exekúcie pre- 
vedenej zabavené a na Ke 1800 odhadnuté nás- 
ledovné movitosti a to: nábytok, na verejnej lici- 
tácii sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okresného súdu cislo 1941/123. do vysky 
963 Ke. rest poziadávky na kapitále a prislusnosti 
ustálené na byte exekovaného v Leviciach uréená 

je éo lehota 9 hodina dopol. dna 28 novembra 1924. 
a prípadní kupéi sa pozvú s podotknutím toho, 
ze sa zmienené movitosti v smysle 107 a 108. §-u 
LX cl z r. 1881. pri platem hotovymi najviac sfu- 
bujúcému v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rozpredajú?

Nakorko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali a supersekvcstrovali 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 8 nov. 1924.
Artúr Tóth

sndny exekútor.
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Levice város blrájától. __
7325 és 7877-1924 szám

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Levice város 

képviseleti közgyűlése folyó november hó 
12. napján tartott ülésében fenti számú ha
tározatával a felsőbb hatóságok rendeletére 
építendő uj közvágóhíd helyéül a tanács, 
mezőgazdasági és építészeti bizottság, vala
mint a műszaki szakértő véleményes javas
lata alapján, a város tulajdonát képező rétek 
alsó részét a Perecz patak hídja melletti 
területet jelölte ki.

Ezen határozat ellen 15 napon belül 
Írásbeli észrevétel, vagy felebbezés a város 
iktató hivatalában f. november hó 27 ig a 
hivatalos órák alatt adható be.

Levice, 1924, november 13.
Klain s. k.

starosta-városbiró.

Levlcs város elöljáróságától.
8770—1924 szám

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Levice város 

képviseleti közgyűlése folyó november hó 12. 
napján tartott ülésében fenti számú határo
zatával a tanács, valamint az összes hivatott 
tényezők véleményes javaslata alapján az 
uj állatvásártér helyéül a város tulajdonát 
képező barak melletti területet jelölte ki.

Ezen határozat ellen Írásbeli észrevétel, 
vagy fellebbezés a város iktató hivatalába 
f. hó 27 ig a hivatalos órák alatt adható be.

Levice, 1924. november 13.
Koralewsky s. k. Klain s. k.

vezető jegyző. városbiró.

10.186-1924. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a családi házak 

felépítéséhez bejelentett telek igénylés tárgyá
ban a zvoleni földhivataltól f. hó 11 napján 
érkezett 7930 — 1924 sz. átirattal kapcso
latban folyó hó 20 napján esti fél 8 ólakor 
a városház közgyűlési termében értekezlet 
lóg tartatni, melyre az érdekelteket igényeik 
megóvása következményével ezennel meg
hívom.

Levicén, 1924 november 13.
Klain s k.

starosta-városbiró

10 295—1924 szám.

Nyilvános nyugtázás.
Protyivoda József ur, lévai lakos egy 

községi bírósági ügyből kifolyólag nekem 50 
K-t átadott, hogy abból 20 K t a lévai* 
Tüdőbeteg szanatóriumnak, 20 K-t a lévai 
Árvaháznak és 10 K-t a lévai róm. kaih 
templomot söprő asszonyoknak juttassak. 
Értesítem a nyilvánosság előtt, hogy ennek 
egyidejűleg megfeleltem, — s az illetők 
hálás köszönettel vették át.

Levice, 1924. november 14.
Klain s. k

starosta városbiró.

ÉRTESÍTÉS.

W ARgyy

Halász Mór lévai lakos vásár
téri vendéglőjét megvettem és már 
átvettem.

Felhivom a hitelezőket, hogy 
követeléseiket 14 napon belül nálam 
jelentsék be, mert ezen túl azokért 
felelősséget nem vállalok.

Léva, 1924. november 14.
Weisz Gyula 

a Halasz ycndealö Inlajdüüosa.

Megvételre kerestetik Szil^y^ Magyar nemzettörténelem 1, 6, 
■— 8, 9 és a 10. ik kötete. — Cim a kiadóban.

0:

KÖZÉRDEK.
Sikerült nagyobb mennyiségű elsőrendű Bükk- 
hasáb tűzifát megszerezni, melyet jutányos áron 
a n. é. közönségnek rendelkezésre bocsátom, u. m.

q.-kint aprítva — — — 20.— K. gg 
Ölenként — — — - 280.— K. 
Autó mely 8 kbm. tartalmaz 550.— K. g

Megrendelhető lakásomon JEHZonvéd. n_ 8. 
vagy jpecLig- Blnmönfeld Drogériában.

BLDMENFELD ÁRMIN szállító.

SZÖRMEARUK.
Garnitúrák, női szilskin kalapok, láb
zsákok, muffok dús választékban. — 
Boák már Ke. 100-tól kaphatók.

Javítások, átalakítások 
külföldi modellek után készülnek :SEIF SAMU

szűcsmester
L.EVIC E-LÉVA

Biur (Kazinczy) utca 5_

.-■ízsilh:

Ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat és pedig:

Fakereskedésünkben kapható : 32,'.
és palló, gömbölyű és faragott épületfa, keréktalp, küllő és mindennemű szerszám
fa, tölgyanyag, kerítés oszlop, gyalult és hornyolt hajópadlódeszka stb
Fnifóci anvnrr róL-térnnl.- bőven el van látva: mindenfajta az épit- 
Lptiesi anyag IdKlcHUIlK kezés minden ágához szükséges anyaggal, 
u. m : cement, cserép és fazsindely, egyszinü ób mintás cementlap, elszigetelő és 
fedélkátránvpapir, börlemezpapir, stukatornád, kátrány carbolineum és facementtel. 
Raktáron tartunk elsőrendű darabos meszet, melyet 5 métermázsánál nagyobb ren
delés esetén Léván, 10 métermázsánál pedig Léva vidékén is házhoz szállítunk. 
Ugyancsak kapható oltott mész is. Pincék és nedves falak elszigetelésére Wattproof 
elszigetelő folyadék kapható.

A Puchó-Koskóci „Syenit“ aszbcsztpalagyár keépvheiői 
vagyunk Léva és vidékén és mint ilyenek eredeti gyári árakon tudunk elsőrendű 
fehér, szürke, vörös és rézszinü Syenit-palával és az összes hozzá szükséges meg
erősítő anyaggal szolgálni. Készséggel és dijmentosen végezzük egész tetőfedések 
kiszámítását úgy a tetőanyag, mint palaanyagot illetőleg és azok szakszerű el
készítését is vállaljuk.

Gépüzemre berendezett asztalos műhelyünk bb™o“e^ü 
épület asztalos munkát válogatott száraz anyagból a legrövidebb idő alatt készít.
Fnitőci vállalatunk mindenfajta épitkezést, épületek tatarozását, átalaki- 
i^piiCbl v dllcllcttuilK Usát vá||a|ja Továbbá tervezések és költségvetések 

k készítését is, melyekért megbízás esetén dijat nem számitunk.
vsaii.1** ___________ ——

készítését is, melyekért megbízás esetén dijat nem számitunk.

I
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Ma már mindenki rövid- és 
divatáru cikkek szükségletét

A.

GERTLER FÜLÖP cégnél Léván
(Szanatórium épület) szerzi be.

llandó nagy raktár:
Női ruhákban, Blusok, gyermek és Bakfis ruhák, kötött kabátok, Jumperek, női és 
fél fi harisnya, valamint ERCO gyártmányú férfi fehérnemű, nyakkendők és nagy 
raktár férfi PESCHL kalapokban. — Bébé kelengyék minden minőségben. 
---------- --------------- "■ Szolid és pontos kiszolgálás.

» APRÓ HIRDETÉSEK. =
17T>aA1A háló- és konyha bútor eladó
AUtflUU, Bsthy tér 3

Egy jó házból való fiú tanulónak felvé 
tetik. Állomási vendéglő. 1109

171 « A rt K ‘Inai utc i 21 sz ház Bővebbet XUO.U.U B tulajdonosnál, NAGY JÓZSEF 
________ 1110

-I- OPTIKAI SZAKÜZLET. +
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy ZEISS Német
ország legmegbízhatóbb gyárának SZEMÜVEG IERAKATAT 
megkaptam. — Raktáron : Szemüvegek kerettel és keret nélkül, 
Zwickerek, nagyitok, iránytűk, hőmérők, fényképészeti cikkek fokotok.

171 5 A 6 ní belföldi p e r z s a szőnyeg. £ild>lXU ILJ Mérete 3x4 méter. Meg
tekinthető hetlőn délután Köztársasagter
6. szám alatt. 1105

FöcLeles hintó olcsón el» dó. Bém u. 13
1065

Üzlethelyiség “‘“utc0; f6wpesi
171a A A Bottka u. 3. számú baz, közép XílttUU Urbánhegyen szőlő, hajlékkal.

Érdeklődni lehet a kiadóban 1092

Egy egészséges tiszta, száraz bútorozott 
szoba kiadó. Cim a kiadóban 1089

Anniié megbízható helyt es kerületi 
•íXglllöy ügynökök magas jutalék mellett 

felvétetnek. Cím a kiadóban. 1087

TIA 9 pl A A E“y jűkarban levő, mely ölflÁiv. áll 2 szoba, 2 konyha, 
1 éléskamra és egy fáskamrából. Vetel esetén 
beköltözhető. ZugO utca 9 szám 1086

Ti TsAbVaI »aló 8“ tanulónak felvé wO JlfiLZ DQ1 tetik ADLER kávéház

T7-X munltat vállal házaknál, V * QiUU helyben és vidékén. Cim: 
1084 Schoeller u. 1.

Előkelő úriemberek zasukat 
nem gátoló magas mellékjövedelemhez jut
hatnak. Megkeresések : „Mellékfoglalkozás" 
címre a kiadóba intézendők 1088

T?1 a 4 A két löesös kocsi éa két szecska- filáCLO vágó gép. HERCZOG LIPÓTNÁL 

Egy kát. hold. bérlet kertészetre 
esetleg örökáron a rajta épült házzal eladó. 
Cim a kiadóban. 1082

Égy különbejáratú
kiadó. Cim a kiadóban.

E környék egyedüli SZEMÜVEG nagy raktára.
Szemüvegek orvosi receptre minden számban raktáron. 

JMF* Szemüveg j a v i t á s 24 ára alatt készül.
Egészségügyi cikkek. Háztartási cikkek. Illatszerek, 
Ve-y8zerek. Watta- és kötszerek Bőr- és Díszműáru.

P1CK ENDRE droguista,
y vegyi- és cosmeticai laboratóriuma LÉVA.
WB—— .......... .......... " ■ ■

szűcs és sapkas 
Bozmaring ix- 3-

Elvállalok minden e szakmába 
vágó munkát, u. m.: alakítást, 
kabát bélelést, gallérozást, pré- 
mezést legjutanyosabb áron. 
A magyar szabó urak részére 
raktáron tartok úgy bőröket, 

mint kész gallérokat.

Legjobb bevásárlási forrás !!!

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

Alapittatott 1881. LEVICE-LEVA. Telefon »z. 14.

Legjobb FŰSZER- és CS EWIEG EÁR U K 111
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
teavaj, állandóan friss uradalmi csemege liptói túró, székely túró, ostyepka 
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. Vajkopülö és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvagógép, gyümölcsszedők és tisztítok, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk, Pouding, páriáit, tortaformák, habüstók. 
díszes kávédarálok, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek

Összes gazdasági cikkek, gazdasági kézi eszközök :
Ásó. kapa, lapát, kaszt, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varrószíj, gyanta, szíjviasz, motorbenzin, gép
olaj. hengerolaj, tovottegépzsir, tömitő anyagok, retegfemek, olajozok, benzin 
szivattyúk és kannak, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek.

Építést anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, katrányfedél- 
lemez, kátrány, karbolineum. Mindennemű szerszámok, épület és bútorvasalasok. 

---------- Vízvezetéki és villamossági szerelési anyagok.-------------
Modern fürdőszoba kerandesések : Zománcozott öntöttvas fürdőkádak, vörös

réz fürdőkályhák, fayence mosdóasztalok és egyéb toilette berendezések gyári 
árban

fényképészeti cikkek, footballok, kerékpár alkatrészek és gummik. — Tűzijátékok, 
lampiónok.

Vadaasatl kellékek ; Vadász lőpor és robbanószerek elárusító helye, üres és kész 
vadásztöltények, sörét, fojtás, gyutacs nagy választékban. Turista, és vadász 
székek, hátizsákok. kulacsok

11 s i u a raaXj
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Azonnal
Nagysallón és Zsarnóczán 

------- eladó. =====
Felvilágosítás : Barsmegyei népbank 

r. t. nál Léván.

FIGYELEM!
SZEMÜVEGEK

minden formában, csak legmegbízhatóbb németországi gyárt
mányok, lelkiismeretesen a ssflkség szerint kaphatók és 
orvosi előírásnál szigorúan, pontosan az utasításhoz híven 
— — — — — — kiszolgáltatnak. — — — — — —

BV* Javítások és pótlások a legmérsékeltebb árakon.

KNAPP IGNACZ = Drogéria, Levice.

Elsőrendű LÓPOKRÓCZ.
Fölhívom a n. é. gazdaközönséget, hogy raktáron tartok 

teljesen „Cfacei“ minőségű LOFOKROCOT, 
melyet a legolcsóbb napi áron bocsájtok a n. é közönség 
rendelkezésére. — Gscsl és Sport pokróczok, úgyszintén chiffon, vászon, 

flanell nagy választékban.
HOCHBERGER JÖZSEF Levice, Szepesi utca 25.

Van szerencsém az érdekeltek tudo
mására hozni, hogy a Léváról eltávo
zott AD LEE fényképész összes 
felvételeit (lemezet) stb. Átvettem 
s Így az ott készült felvételekről is az 
után rendelések nálam eszközölhetők I 
Fénykép nagyítások bármily 
képről életnagyságig minden 

kivitelben.

Esti felvételek nappali fénnyel 
egyenlő villany világításnál minden fel 
vételért vagy nagyításért teljes jótállási 

ifj. LAUPER BÉLA 
tényképészell és fénykép nagyító műterme 

Fosta u. 1O.
V~mni= .......... ............. =rrm

W* CdAK JKOVID IDEIG! ~*g 
_ NAGY KÁVÉ OKKASIÓ _ 
KUGLERNÉL, Báti utca 8.
Jóllehet a kávéárak nap nap után emelkednek, nagyobb régi készlet 
folytán módomban van a t. vevőközönséget első minőségű kávékkal 

úgyszólván a mai beszerzési áron alul kiszolgálni.
Nagy választék likőrökben, cognacban, Gotsohlig rumok. 

Zwack Monopol rum.------ Halkonservek.
Oroszkai és Tőrei Taubinger-féle lisztek. Fűszeráruk a legjutányo- 

sabb napi áron. — Étkezési burgonya.
Egy próba vásárlás meggyőzi önt áraim jutányos és áruim 

elsőrangú voltáról.
Tisztelettel KUGLER.

Tűzifa raktárt 
alapítottam Levioén 

Kálnai utoa 23 szám alatt 
úgy waggon, mint kisebb mennyi

ségben s felvágva is 
legolcsóbb napi árakon 

házhoz szállítok.
Szives pártfogást kér, tisztelettel

Szilárd Henrik.
Megrendelések felvétetnek STEIN 
ÁRPÁD viilanyczikkek üzletében.

ENGEL SÁNDOR
posztó-, szövet-, zeig- és

— bélésárúk raktára. -------

Férfi-ruha és kabát-szövetek 
nagy választékban 

kaphatók.
Angol szövetek állandóan raktárod
Pontos kiszolgálás 1 Olcsó árak I

Megérkeztek HZ 1925 ÓVTÖ SZÓIÓ könyves naptárak
több, mint 60 fajtában, slovák és magyar nyelven, köztük az év
századok óta fennálló KOMÁROMI KALENDÁRIUM is kapható. 
Viszont eladóknak az eddiginél magasabb árusítási jutalék és 

rendkívül előnyős feltételek mellett szolgál:

DOBROVITZKY J.
HÍRLAP és KÖNYVES NAPTÁR TERJESZTÉSI IRODA 

===== LEVICE—LÉVA, Bástya utca 2. ===== 
Városházzal szemben

Ugyanitt hírlapokra előfizetések és hirdetések eredeti áron fel
vétetnek. Slovenskó területére főmegbizás a .CIMBORI" képes 
magyar gyermek hetilap terjesztésére. Előfizetési ára negyed évre 

20-2— K, félévre 40.-— K, egész évre 80.— K.
Útlevél vízumokat legkésőbb 4 nap alatt 17.— K. díjért 
megszerez. — Divatlapok és könyvek nagy választékban. 
Színházi Élet 6 K., Vasárnapi Újság, képes heti
lap 3. K. Milliók könyve és Koronás regény 
friss számok. — Továbbá német Illusztrált képes hetilapok és 

havi folyóiratok kaphatók.

Nyitrai 4a Társa könyvnyomdája Levica—Láva.


