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előfizetési feltételek.
Egy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — t,
Három hóra — 18 K — f.

Egyet számok ára 1 korona. BARS
közművelődési és társadalmi

HIROETt I E K

□ centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garmend 

soronként — fülér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

HETILAP.
* kéziratok • iiirkiitlátigbii kOldandlk.

Késiratok vissza nem adatnak
KLELÓS SZERKESZTŐ : Dr. KKBSKK JÁNOS

M » gj e 1 e n 
vasárnap raggal.

A klrdattaakil, alOfliitlaikat i a raklaaiMlákat 
kiadóhivatalba kórjuk ataillaal.

A LAP KIADÓJA: NYITBÁI ÓS TÁBSA,

Pünkösd.
Minden ünnepnek van valami 

varázsa, ami az ember lelkét fogva 
tartja. Karácsony a gyermekek 
ünnepe, amikor a felnőttek is elme 
rülnek abban a boldog érzésben: 
Gyermek vagyok, gyermek lettem 
újra. Husvétkor az élet diadalának 
örvendezünk. Az ébredő tavasz, 
a virágok nyílása, a nagy meg
újulás emeli szivünket. Hát piros 
Pünkösd napján ? Mikor a rózsák 
kezdenek nyílni s kezdődik a nyár, 
mi az a mi szivünket fogva tartja?

Az élet nem csak emelkedésből, 
nagy pillanatokból áll, hanem abban 
több a hétköznap, amikor robot, 
törtetés, küzködés jut osztályrészül. 
Az ünnep napok nyugalma békes
séget, vigasztalást adhat szivünk
nek. Az ünnep fényénél és mele
génél elteletjük az élet sivárságát 
és minden kellemetlenségét. A 
reájuk való visszaemlékezés pedig 
az áldás forrása lehet. De nekünk 
többre van szükségünk. Erőre, se
gedelemre, bátorságra, amely han
gulatként nem száll tovább, hanem 
állandóan kisér, velünk van, nem 
hagy el. A Szent Lélek vigasztaló, 
bátorító erejét kérik a hívek Pün
kösd ünnepén: Jövel Szent Lélek 
Úr Isten, töltsd be a mi szivünket 
bőven mennyei szent ajándékoddal.

A régi keresztyének a Pünkös
döt tartották a legnagyobb ünnep
nek. Remegő lélekkel várták, hogy 
el tudják e mondani: Vettük a 
Szent Lélek erejét, hogy annak 
tuvalma megérintette őket is? S 
valami kimondhatatlan boldogságot 
jelentett az, ha a Szent Lélek rá
juk szállt. A félő remegő emberek
ből bátor, elszánt, minden áldozatra 
kész férfiak lettek. Akik elrejtőztek, 
bezárt szobákban voltak, a nyil
vánosság elé léptek és szóltak, 
beszélni kezdtek. A belső tűz, a 
lelkesedés űzte, sodorta őket s ez 
átszállt egyik emberről a másikra, 
úgy, hogy ámulva kérdették egy
mást, mi lesz ebből ? S ime azok a 
különböző gondolkodású, nemzeti
ségű és érzésű emberek mindnyá
jan egybeolvadtak a Szent-Lélek 
ereje által ama első pünkösdi na
pon. Megértették egymást és szól
ták az Isten nagyságos dolgait.

Mióta a világ fönáll, szokszor 
jöttek össze különböző nyelvű, 
nemzetiségű és gondolkodású embe
rek. Két ilyen nagy összejövetelt 
mindenki ismer. Az egyik Babylon- 
ban történt, amikor égig érő tor

nyot akartak épiteni. S a vége lett, 
I hogy megzavarodtak. A bábeli 

nyelvzavarról ki ne hallott volna ? 
Pünkösd ünnep-napján nincs zavar, 
hanem megértés. Ott nem emberi 
indulatok, nagyra vágyás, nemzeti, 
felekezeti viszályok, erőszakoskodás, 

I gyűlölet, hanem a Szent Lélekben 
' való öröm és békesség tölti be a 
’ sziveket.

A világ most is válasz utón áll.
A gyűlölet, a hatalmaskodás, az 

' önzés s egyébb ilyen infernális in
dulatok viszik a bábeli zavar felé. 
Remegő félelemmel várjuk a pün
kösdi napokat! Lesz e újból ünnep
nap, mikor a Szent Lélek ereje 
közölve lesz ezzel a pusztulásba 
rohanó világgal? Addig is csak 
kérjük mindnyájan hivő ajakkal: 

’ Jövel Szent Lélek Úr Isteni

A vllág-eseményekbSI.

A Bécsújhely melletti Blumeuauban 15 
ezer kg. nitrogéngricerin robbant felt, 12 
halott és 70 sebesült az áldozat.

Hamburgban 270 év óta egy örökséget 
őriznek, amely ma már 70 milliárd márkára 
emelkedett fel. Az örökhagyó Paul Wiirz 
táborszernagy: örökösei mái;; sem jelent
keztek.

Jassyba hirek érkeztek arról, hogy 
Oroszországban polgárháború kitörése fe
nyeget. A terroristák nem hajlandók végre
hajtani a kormány rendeletéit. A parasztok 
fellázadtak a szovjet ellen. Az utóbbi napok
ban tartott gyűléseken, hol a bolsevista 
vezérek Kománia és Lengyelország elleni 
háborús szándékot hangoztattak, a parasztok 
kitörtek, hogy nem kívánják a háborút.

Poincaré miniszterelnök kijelentette, hogy 
május 31. napja nem lesz oly döntő fontos
ságú, ahogy azt eddig francia részről han
goztatták. A miniszterelnök biztosra veszi, 
hogy a jóvátételi bizottság Németországnak 
két heti, esetleg egy hónapi haladékot fog 
adni, hogy megegyezést hozhasson létre.

Lloyd George kijelentette, hogy Anglia 
nem hajlandó résztvenni a szankciók poli
tikájában s nem hajlandó kötelezettséget 
vállalni Franciaország korlátlan védelmére. 
Anglia állást foglalna az ellen, ha Francia
ország követelné, hogy Németország jóvá
tételi tartozásait az utolsó pfennigig meg
fizesse.

Reguláris olasz katonaság és délszláv 
határőrségek között véres összeütközésre 
került a sor. Az eset miatt a belgrádi kor
mány diplomáciai lépéseket is tett. Az egyik 
jelentés szerint először az olaszok adtak 
sortüzet, majd a délszlávok állásaihoz köze
ledtek, de visszaverték őket.

A Wrangel hadseregnek Bulgáriában 

tartózkodó utolsó csapatát, mely kb. 30,000 
emberből áll, bolgár csapatok lefegyve
rezték. A tisztek többjét kiutasitották s azok 
Koustautinápolyba mentek.

Benes miniszterelnök vöröskönyv kia
dását helyezte kilátásba. A vöröskönyv négy 
részből lóg állani. A négy különálló könyv 
máris elkészült és nyomás alatt van. A négy 
könyv a következő : 1) <A csehszlovák köz
társaság keletkezése. 2) A kis entente kelet
kezése. 3) A Habsburgok restaurálási törek
vései. 4) A légionáriusok működése Szibé
riában.

Münchenben a perszakértők megállapi- 
tották, hogy az osztrák-magyar monarchi
ában és a két szövetséges hatalom állam
férfiéi és katonai méltóságai között egy em
ber látott tisztán, egy emberakarata a ve
szedelmet elháritani és ez Tisza István gróf 
volt. Hogy Tisza a háborút ellenezte, aDnak 
az volt az oka, hogy nem tartotta a szö
vetséges hatalmak haderejét elég erősnek 
egy európai háború sikeréhez. Tisza véle
ménye az volt, hogy a monarciának diplo
máciai utón kell Szerbiát legyőzni.

.Daily Express" jelenti Posenből, hogy 
olt a napokban meghalt egy Krasinsky nevű 
132 éves agg. Európának ez a talán legko
rosabb embere beszélte, hogy 1812-ben a 
„grande armee" soraiban küzdve, részt vett 
a Berezina mellett vivott hatalmas ütközet
ben. Krasinskyval valószínűleg Nagy Napó
leon utolsó gránátosa hunyta le a szemét.

Trockij a kommunista hadiiskola zász
lóstanfolyamának bevégzésekor tartott ünne
pen beszédet mondott, melyben többek kö
zött a következőket jelentette ki: Ne higy- 
jetok a genuai beszédekben! Gsak szuro
nyaitokra és ütegeitekre támaszkodjatok I 
Konferencián nem adják meg nekünk azt, 
ami nekünk kell. Azt, ami nekünk kell, azon 
a napon fogjuk megkapni, melyen a vörös 
hadsereg átlépi a kapitalista államok hatá
rát és Európa felett a vörös zászló leng. 
A vörös hadseregnek még ebben az évben 
be kell bizonyítania erejét és harcképességét.

Az amerikai kongresszus egyik tagja, 
Brighton egyébként kijelentette a .Frankfur
ter Zeitung" egyik szerkesztője előtt, hogy 
az Unió mindaddig nem vesz részt a német 
hitelakcióban, amíg Franciaország makacs 
reperációs és leszerelési álláspontját nem 
enyhíti. Amerika nyomást gyakorol Párisra 
s mindenképen a reparációs terhek csökken
tését követeli — egybekötve egy öteszten- 
dös moratórium engodélyezésével.

Az Írországi kérdés újból aktuális. Kiderült, 
hogy az ír-angol szerződés alkotmányt és füg
getlenséget biztosított a .zöld szigetinek 
de nyugalmat nem. A londoni kabinet most 
a helyzet tisztázását sürgeti s ha nincs más 
módja, megszállja katonailag Írországot.

Közben változatlan hevességgel tarta
nak Belfastban a zavargások. Majd minden 
éjjelen van 10—12 nagyobb tüzeset. A ren-
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dörség és más hivataluk épületében egyre 
történnek bombarobbanások. Higins generá
list a forradalmárok Tipperray mellett 
agyonlőtték. ,

A berlini lapok a „United Telegraph“ 
távirati ügynökség jelentése alapján közük, 
hogy a Quai d’Ursain a hágai konferencia 
elhalasztását tervezik, melyhez Lloyd-George 
már beleegyezését is adta.

Népszövetségi ligáknak kongresszusa a 
jövő héten gyűlik egybe Prágában és e 
kongresszuson tárgyalni fogják a kisebbségi 
kérdést is. A tárgyalás alapjául az angol 
Dickinsonnak javaslata fog szolgálni, aki 
logutóbb Münchenben a kisebbségi konferen- , 
ciának tanácskozásait vezette.

A magyarorszugi választások első nap- ; 
jának eredménye szerint Andrássy Gyula 
gróf pártja megsemmisült. Kevés szavazatot 
kapott Ériednek. A Rassay párt és az 
októbristák két mandátumot kaptak

A választások nyugodtan folytak le.
A megválasztott .egységes párt képvise

lők száma a kormánypártot támogató és 
pótválasztásra kerülő tisztán egysegpárti 
ellenfelekkel együtt 94-re tehető. Az ellen
zéki képviselők száma 16.

A „Deutsche Zeitung* állítólag megbíz
ható forrásból azt az értesülést nyerte, hogy 
az orosz szovjetkormauy Krasszint kine
vezte berlini nagykövetnek.

Az ivalaku útlevelek augusztus elsején 
érvényüket vesztik. Az ivalaku útlevelek, 
amelyek a könyvalaku útlevelek előtt voltak 
forgalomban, ez év augusztus elsején érvé
nyüket vesztik. Az utlevéloszlály tehát fel
hívja a közönség figyelmét, hogy ezen 
időpontig gondoskodjék könyvecske alakú 
útlevélről, mivel ha az ivalaku útlevél feltün
tetett érvényessége továbbra is szól, ezen 
időpont után nem jogosít a határ átlépésre.

Jón Talliafero Tomson uj géppuskát 
talált fel, amely peresükéit 1000 lövést kő 
pes leadni és egytolylaban 3000 et annőlkül, 
hogy újra kellene tölteni. Az uj találmány 

előnye abban áll, hogy nincs szüksége viz- 
hütőkészülékre és nincs visszarugó ereje.

Olaszországból krizishirek jönnek. Nem 
a politikában van zavar, hanem az utca 
hirdet válságot. Különösen Bolognában for
radalmi a hangulat, úgy, hogy a kormány 
odaküldte a biztonsági szolgálat országos 
főnökét. A bolognai faseista vezérlőbizott
ság általános faseista mozgósítást rendelt, 
el. A felhivas ezekkel a szavakkal zárul: 
„Ütött a harc órája; győznünk kell!"

A jugoszláv kormány elhatározta, hogy 
erélyesen fog fellépni s nem tűri továbbra a 
horváth blokk fektelen agitációját A legkö- 
zolebbi napokban elfogató parancsot adnak 
ki a horvát blokk összes vezetői ellen.

A jóvátételi bizottság hivatalosjellegü 
ülést tartott, melynek eredménye gyanánt 
közük, hogy a szövetségesek Németország 
válaszával nagyon megvannak elégedve és 
a berlini kormányt megfelelő formában érte 
siteni fogjak, hogy az ideiglenes moratóriu
mot ez év végéig végérvényesen meghosz- 
szabaitják.

Ezzel a jóvátételi kérdés a folyó esz
tendő tartamára minden esetre megszűnt 
létezni és igy a szankciók végrehajtásával s 
a Ruhr-terület megszálásával való fenyege
tés nem fogja többé az európai helyzetet 
kiélezni A Ruhr-terület megszálásának terve 
eiejtettnok tekinthető.

Az esküvői ünnepségek alkalmával a 
kis entente összes miniszterelnökeinek talál
kozója fog itt végbemenni A minisztcrelnö 
kök állítólag húsz évre szóló szerződést 
fognak kötni, mely a kis-entente politikájá
nak föirányvonalait volna hivatva — külö
nösen Lengyelországgal, Görögországgal és 
Bulgáriával szemben — precizirozni.

Néhány bolgár komitácsicsapat szerb 
területre hatolt be. A komitácsik üldözése 
során ezek megtámadtak egy szerb csen
dőrcsapatot Egy szerb százados e'osett

Szeged határában 8000 holdnyi terület 
felszabadul a szerb uralom alól A szerbek 

ezt a területet kiürítették, valamint az ott 
lévő gazdasági és állami épületeket is.

A Morgán csoport képviselője Bácsb-n 
való megérkezése után Budapestre utazik, 
ahol a Magyarországuak nyújtandó kölcsön 
érdekében tárgyalásokat fog folytatni a ma
gyar kormánnyal.

A .Keleti Újság* közli a román kor
mány rendeletét, mely a nagyváradi püspök
ség működését betiltja és az egyházmegyét 
feloszlatja.

A szenátusi klubfönökök szordai ülésé
ben Benes miniszterelnök kijelentette, hogy 
úgy a hadikölcsön-kérdés, mint a nyelvkér
dés az alaposabb előkészités céljából csak 
később fogják fogják megoldani.

A .Novoja Vremja* Lenin nyilatkozatát 
közli, amelyet külföldi újságoknak tett. Le
nin kijelentette, miszerint elkerülhetetlen, 
hogy újabb, még nagyobb háborút idézzünk 
elő, mely Európa többi országaiban is fel
tétlenül meghozza a társadalmi forradalmat 
Ezt a háborút nekünk kell előkészítenünk, 
az előkészületeken már két éve dolgozunk. 
Angliának Ázsiában való legyőzésre készen 
van a tervük. Európában Németországgal 
sikerült megegyezést létrehoznunk. Njugod- 
tak vagyunk, a legközellebbi béke feltételeit 
a németekkel együtt fogjuk diktálni, nem
csak Európában, hanem Ázsiában is. Leg
fontosabb feladatunk megsemmisíteni a len
gyel frontot, még ha 30 évig is tartana a 
is a háború.

A nemzetközi népszövetségi ligák kon
gresszusa junius 3 -án nyílott meg Prágábau. 
A kongresszuson a következő államok vesz
nek részt : Amerika, Augolcrszág, Olaszor
szág, Magyarország, Németország, Svájc, 
Franciaország, Hollandia, Svédország, Görög
ország, Lengyelország, Kína, Japán, Észt
ország, Uj-Zeeland, Ausztria, Oroszország, 
Ukráuia, Románia és Jugoszlávia. Összesen 
körülbelül 250 küiföldi delegátus lesz jelen.

A fascisták bolognai központja az alája 
rendelt szövetségeknek általános mozgós'tá-

A veszélyes mozdulat.

A tengerparton gyermekek serege épí
tette homokvárait, anyáik lelügyelele alatt 
. . , a fürdőzök uszóruhában lustálkodtak 
a napon . . . midőn egyszerre a sziklacsuc3 
mögül egy elegáns fiatal pár kanyarodott 
be Előttük kis fiúcska szaladt, ugrándozva, 
olykor olykor hátraszaladva a sétálókhoz, 
fölhevült arczocskájára egy csókot, vagy le
galább is hízelgő simogatást követelve

— Nézze, — figyelmeztetett Carés 
Claude — ezek nem házastarsak Túlságo
san udvariassan csevegnek egymással. Sze
retők? Még nem Az asszony védekező 
álláspontot foglal el. Maguk közé helyezte 
a gyermeket Rossz jel I íme a férj 1 Li
hegve szalad utánuk . . . S a gyermek, 
mintha nem a papát helyezné előnybe, 
hanem az idegen sikkes bácsit, aki bi
zonyára elhalmozza ajándékokkal . . . Hml 
De hadd beszéljok el egy luson'ó történetet 
a saját életemből.

A gyermekek csodálatosan tulíinomult 
ösztönnel vannak megáldva. S azok, aki
ket enfant terriblennek neveznek, talán a 
legfinomabbak és ez elnevezésüket egy-egy 
ösztönszerü mozdulatuk, vagy cselekedetük 
következményeiről nyerik, amely öntudatuk 
világán kivül esik Én is ilyen gyermek 
voltam.

Szülőimet a kitűnő házasság példaképé 
nek tekintették, pedig valójában merőben 

ellentétes jelzéssel és természettel bírtak s 
inkább csak a konvencionális érzés fűzte 
össze őket.

Apám sokkul idősebb volt anyámnál, 
meglehetősen pedáns, nagyon fölényes, 
megvetette a művészetet, szeretett erkölcsi 
prédikácziókat tartani és különösen a nő
ket arra a rangra helyezni, ahová szerinte 
tartoztak, a háztartás belső világába, a 
konyha légkörébe. Azért szentimentális is 
volt s egy szép naplemente könnyekig 
meghatotta. Engem viszont nem átallott 
holmi apró csinytevésért menten felpofozni.

Anyám fiatal, kecses, törékony szépség
ben, könnyok nélkül élvezte a nap lemen
tét, szerette Chopint, a szép képeket, a jó 
illatszereket, a jó modort és — akkor még 
özek voltak divatban — Goorges Sand re
gényeit.

Nem szerettem az apámat s minden 
rajongó szeretetem anyám felé fordítóm, 
már csak azért is, mert ösztönöm meg
súgta hogy titkon sokat szenved. Mikor 
kicsi voltam, inkább úgy tekintettem, mint 
egy nagy testvért, akinek ugyancsak félnie 
kell, hogy kikap apámtól, ha rosszat cse
lekszik

Ekkoriban történt, hogy kissé hideg ott
honukba mintha hirtelen egy aranyos nap
sugár lnpózott volna be. E napsugár egy 
nagyon megnyorő angol volt, aki vagyona 
nagy részét elveszítő s most a mi kis vá
rosunkba telepedett le, amelyet megkedvelt 

festői fekvéséért s ahol megmaradt jöve
delmével előkelőén élhetett. Valami üzleti 
dolo/ban került apámhoz, aki büszke volt 
reá, hogy egy ilyen előkelő embert házunkba 
vezethet. Albion hóditó fii csakhamar min
dennapos vendégünkké vált s kellemes, 
mély csengő hangján édes dalokat énekelt, 
anyain zongorakiséreto mellett, mig apám 
elégedetten bólogatva hallgatta e kis házi 
hangversenyeket.

Énjein, kis csirkefogót boldoggá tett az 
érzés, hogy anyám örül sir Fraucis jövete- 

, lének és ha mossziröl láttam, már rajongva 
! szaladtam elébe s nem volt egyébb vágyam, 
1 mint ha olykor anyámat révetegen ábrán- 
, dozni láttam, ösztönszerüleg sir Franciáról 
; kérdezgettem és ép ily ösztönszerüleg apám 
! előtt sohasem beszéltem felőle.

Szünidőben egy kis tengeri fürdőbe 
mentünk és sir Francia is elkísért. Éhez 
hasonló kis hely lehetett ... a tenger 
szürke volt, a szél végtelen szomorú dalokat 
énekelt s az én szivem nehéz és nem lud- 
tain miért . . . Apám egész nap halászott 

; • • . Anyám az angollal sétált, de engem 
mindig magával vitt. Szórakozott volt ős 
gondterhes s én úgy éreztem, apám jelen
léte bántja és vigasztalni szerettem volna.

Egy este — sohasem felejtem el e 
borongós tengeri alkonyt — anyám ős sir 
Francia a tengerparton kóboroltak . . . 

í közöttük én, mindegyikük kezét tartva 
Beszéltek, de nem értettem szavaikat, mert
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sát prokramálta. A felhívásban azt írja, hogy 
elérkezett a harc órája, kell, hogy a győze
lem a mienk legyen

A szerb és francia kormány aláírták a 
Paris—Konstantinápoly közötti repiilöközle ■ 
kedés ügyében közöttük létrejött szerződést. 
A repülőgépek Budapesten is keresztül fog 
nak haladni. Az utat háromszor olyan gyor
san teszik meg, mint az expresszvonat.

A Krupp-müvekhez tartozó Amália bá
nyában nagy robbanás történt, melynek mé
reteit egyelőre nem lehet áttekinteni. Eddig 
18 halottat és 300 sebesültet hoztak elő. 8 
elszerencsétlenedett még a tárnában van. 
Ezeket aligha lehet megmenteni.

Az olasz kézen levő Déltirolban meg
kezdték a sorozásokat. Az állitáskötelesek, 
akik mind gyaszruhában jelentek meg, 
majdnem kivétel nélkül beváltak.

Az olaszok Tripoliszban nagy oflenzi- 
vára készülnek a lázongó arabok ellen.

A dán parlamentben ürönland gyarma
tosításának tervevei oglalkoznak. Az eszki
mók egy részét a túlnepes nyugati részről 
áttelepítik a uepteienebb keletire.

Parlamenti körök szerint Szloveusz- 
kobau meg ez évben megtartják a községi ; 
választásokat, mig Cseh-, Morvaországban 
es Sziléziában csaa a választott községi 1 
képviselők négyévi mandátumara vonatkozó ; 
torvenyjavasiat eiiOgadása után kerül sor a 
választásokra. Ez a fordulat arra az okra 
vezethető vissza, hogy Szioveuszkóban a 
csehszlovák köztársaság lenualiasa óta a I 
Községek autouomtestuleteiben még nem 
volt változás.

A budapesti ezidei árumintavásar f. é. 
junius 17— 26 lg az Iparcsarnokban lesz 
megtartva Az erdekelt Kereskedők es iparo
sok a magyar vízumot utólag szerezhetik 
be Budapesten 51) százalék kedvezmény 
mellett. Az utazasnoz kedvezményes igazol
ványok adatnak ki, melyekkel magyar vasu
takon 50 százalék Kedvezmény vehető 
igénybe.

idegen nyelven szóltak, de egyszerre lát
tám, hogy anyain szép arcau könnyek 
peregnek végig. Nagyon zavart voltam. Azt 
hittem, vaiami ujaób összeszóialkozásuk 
volt apámmal, aki epen e reggel engem is 
megvert. — A szivemben mar lázongva a 
haragtól, e szerintem igazságtalan büntetés 
felett . . . eliagyuiva ez idegen iránt, aki 
miudig csak jo es Kedves von hozzam . . . 
egyszóval, mar nem tudom, micsoda zavaros 
sejtelemtől vezetve . . . kezemet egymásba 
kapcsoltam és úgy összeau.csolva, megeső-
holtam ...

__0 Claude, mit csinálsz ? — jajául t tel. 
fia jáltam - - - muam, h°«

omlik sir Francia karjaiba.
Azóta nem is láttám viszont. Mert más

nap kora reggel elment az angollal - a 
mint később megtudtam, 
levél hátrahagyásával, aparn 
többé sohasem láttuk.

reszere es

" De mikor réggé! elment, engem még 
félálomban megcsókolt, oly hevesen oly 
fájdalmasan, hogy éreztem valarn. szere- 
csétlenség közeledtét. Ha nem ap

. -i talán nem törtein volna egybe kezeiket ta
;^rCTSmvirátust es körü

löttük a játszó gyermeket? A fér' 
dettnek látszik, a jövendő sérelmesek 

egymáshoz simulva boldognak • • • 8 
mek dalol ... Ma már az emberek semmit 

•e vesznek komolyan I

A népek lelke.
Nem csak az egyes emberi egyedek 

életeleme a lelek, hanem az emberiség ősz 
szessegenek is van lelke A nép lelek. Az a 
társulás ösztönében, a tajszereterben nyilvá 
nul kiváltképpen Azt kiirtani nem lehet; 
elvaltoztatni, befolyásolni, megrontani, töké
letesíteni — igen Nagyszerűek a nép lélek 
megnyilvánulásai a történelemben, amelyek 
kézenfekvő bizonyítékokat szolgáltathatnak 
s előre vetik árnyékukat a jelen idő bizony
talan vergődéseiben is. A nép lélek most 
béke után sóhajtozik és áhitja a mindennapi 
élet konszolidált viszonyait. Nem a külön
féle allam alakulatok gyötrelmes bel- és 
kül viszonyaira gondolok, hanem az egyes 
ember leiken átszűrődő világnézlet átömlését 
a kisebb-nagyobb összesegbe, a nép lélekbe 
Ez a világnezlet határozottan a béke, az 
igazságosság, a kulturált haladás jegyében 
áll. Ennél-fogva ellenkezik vele minden ha
talmi erőszak, részrehajtó igazságtalanság s 
az önző anyagi érdek minden tünete, amely 
belegázolhat a nép lélek becsületes és csen 
des hullámzásába. Ebben a népiélekben 
most egy szakadék tátong; áthidalása em
beri erőknek fölötte áll, sőt államhatalmi 
erőlködések próbája is kudarcot vall itt. Az 
a nép-lélek beteg s hozzá értő orvosok he
lyett kuruzslók kezelése alatt áll. Gyógysze
rét nem örök forrásokból hanem meghibbant 
koponyák elméleteiből kotyvasztják. Bizony
ság erre nemcsak Trockij vagy Lenin elme 
lete, de még a Wilsoni pontok is. Hiába 
ültek össze Genuában a specialista assisten 
sek az egész kontinensről, a műtét nem si
került, a beteget meg nem gyógyították, a 
kórtünetek elmergesedtek inkább sem, hogy 
enyhültek volna s a beieg allapota válságo
sabb mint volt.

Isten nélkül a nép lélek nem orvosolható ; 
vallás erkölcsnélkül a nép-lélek betegségére 
nincs gyógyír. Akik az isteni tekintélyt el
vetik sőt tagadják, ahol a vallás-erkölcsi 
alapot támadják és rombolják: azok nem 
értik meg a népiélek természetes törekvését, 
ott béke és boldogulás még ki sem csírázik, 
nem hogy virágot hajtana s gyümölcsöt 
hozna. Égi fény, isteni szikrára van a nép- 
léleknek szüksége, a mik sem a bolseviz- 
mus sem a kommunizmus légkörében nem 
otthonosak. Pogány költők említenek az 
ókori hitregékben egy Prométheusz nevű 
szobrászt, ki egyszer igen művészi csinos 
tökéllyel embert készite gipszből, s azon 
törte a fejét, hogy mikép adjon szobrának 
életet ? Minerva istennő megszánta a töp
rengő művészt, s megígérte neki, hogy az 
ég adományaiból valamivel részesíteni fogja 
alkotmányát. Prométheusz az égbe ragad
tatván, körülnéz: mit vihetne el onnét, ami 
szobrának élet erőt kölcsönözne ? Meglátja 
a nagy természet éltetőjét, a tüzes napot, 
ennek lángoló kerekein meggyujt egy for
gácsot ; hirtelen a földre száll az égi szikrá
val és azt szobrának mellébe helyezi, mely 
azonnal élni, lélekzeni, beszélni kezdett. 
Eddig a mese.

Piros pünkösd napján pedig gondoljunk 
az égi tűzre, az apostoli ihletre I Az nem 
mese, de történeti valóság. Azt a fényt nem 
akarják látni a népek sorsát intéző hatal
masságok, ezen ihletet nélkülözik a boldo
gulás problémáját bogozó hivatott és hívat
lan akarnokok Ezen égi tüzet ezen apostoli 
ihletet kell belopni az elpogányosulni kezdő 
nép-lélekbe, éneikül beke és társadalmi 
boldogulás nincsen A földies érzelmű szív, 
meiy hitvány gondolatok s erkölcstelen tö
rekvések szemetes tanyája, gonosz szellemek 
játék labdája. E földre küldi Isten tüzét, 
ezt gyújtja föl a Szentlélek lángjával Es a 
szív, a földszinén lángolni kezd az Isten 
szeretetétől Ez a pünkösdi történet jelentő
sége. Ezt az égi fényt most sem nélkülözi 
a világ, csak nem akarja elismerni, nem 
akar abban járni. A nép boldogítók tévelyeg- 
nek s a népek lelkét tévútra vezetni törek
szenek. A lelkifény forrása az Isten-eszme, 
aki ezt tagadja vagy vak, vagy készakara- 
tos sötétségében bolyong S igy a míg ma
gok nem látnak, másokat sem képesek a 
boldogulásra vezetni A tűznek tisztitó ereje 
is van. Az arany és más ércek benne tisz
tulnak meg a salaktól és rozsdától. Még az 

apostoloknak is szükségük volt erre az égi 
tűzre, azok szive is tele volt salakkal, töké
letlenséggel hitetlenseg és félelemmel, meny
nyivel inkább szükségli ezt a nép lelek I Az 
erkölcsiség általános romlása, az érdek haj- 
hászat mindenben, anyagias gondolkodás és 
az a sok sok erkölcsi salak és jellenrozsda, 
amely annyira ellepte az értelem és érzelem 
világát mostanában, csak ezen égi tűz által 
tisztulhat meg. Az első Pünkösd lángja 
csoda volt és csodás eredményt szült A 
„Spiritus Sanctus” még a pogány helytar
tók, bírák és hóhérok szivébe is nem egy
szer belekapott, és a szentély lámpájaként 
égett el abban — Isten dicsőségét lobogva. 
A pünkösdi láng a nyelvek ajándékát adta 
az apostoloknak. Vájjon nem volna-e szük
séges, hogy a Szentlélek ismét leszáljon a 
nyelveket megtisztítani ? Korunk szájhősei 
uj Bábelt építenek. Tűznyelvök van ezeknek 
is, ámde a pokolból kapják a tüzet; szájok
ban azon tűzkigyókat hordják, melyek 
mérges harapással a zsidókat ölték halomra 
a pusztában. Most az istenfélelmet meg az 
erényt marják halálra Most azon tűz-fény 
után indulnak, amelyet az ördög gyújt; a 
lázas szenvedélyek azon bolygó tüze után 
rohannak most, melyek az erények temető
jébe csábit; azon csalóka fény tűzjátéka 
kedves most, mely az igazságot kigunyolja, 
a tévelynek és áltudománynak szemtelen 
homlokára a pokol lángjaiból sző varázst. 
És mily nagy azok száma, kik azt hiszik, 
hogy ezen ámító fénynél biztos boldogság 
révébe jutnak. Mindazon által ezek most 
még csak egyesek. A népiélek még erős és 
egészséges. Erre még hat a pünkösdi tűz 
varázsa; ezt még vezeti a pünkösdi láng 
fénye ; ez még igaz hit és áhitattal sóhajt: 
„Jöjj el Szent Lélek Isten 1“

Napkeletről napnyugatnak . . .
Napkeletről napnyugatnak
Vándor felhők elsuhannak
Az égen
Könny szökik a kétszemembe
Ahogy ölel elmerengve 
Elnézem.

Futó felhők szárnyán miért is 
Nem repülhetek el én is 
Hazámba,
Hogy a fájó, bús szivembe'
A nagy bánat keserve ne
Tanyázna

Mily nagy boldogság is lenne
Elrepülni innét messze
Örökre,
Az olyan régóta látott
És annyiszor megsiratott
Szent földre.

Szülőföldem be virágos
Csodaszép kis magyar város
Szeretlek
Bár a sors elűzött engem 
Mérföldekre . . . azért mégsem 
Feledlek

Mikor rádgondotok itten, 
Feljajdul olyankor szivem, 
Könnyezem,
Mert az utat hozzád vissza
Évek óta mindhiába
Keresem

4 felhők már messze járnak
Meg megáinak . .. Talán várnak 
Engemet ?
Ne várjatok, repüljetek
Rab vagyok én, nem mehetek
Veletek
Eltűnnek a hegyek mögött
5 én a szegény röghöz kötött 
Úgy érzem
Az égető fájdalomba’, 
Mintha szivem szakadt volna
Meg nekem

Szibéria-Krasznojarsk 1920.
Ifj. KERSÉK jÁNOS.
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Különfélék.
— Pünkösd Nagy Pán halott . . . . ' 

és úrrá lett a kereszt. A golgotái nagy 
tragédia után összebújtak a tanítványok s 
szivük mélyén megrettenve csendes rezig- 
nációval várták a jövendő eseményeket, amely 
részükre csak keserű lemondást és csendes 
közönyt jelentett. Jézus feltámadása kissé 
megerősítette a szivüket, felélesztette remény
ségüket, hogy a Megváltó szavai beteljesed
nek. Jézus azonban eltávozott s a magukra 
maradt tanítványok és kevés számú hivő 
már nem bizott az Életben. De eljött a 
Szentlélek. Tüzes lángnyelv zugó harsonával 
hirdette Krisztus tanainak igazságát és fen
ségét. A suggestiv érzések hatalmas áradata 
lobban fel a szivekben s a gyenge tanít
ványból, az akadozva, félve suttogó, Krisz
tust is megtagadó, erőtlen testvérből féléi 
metes, lángszavu apostol lesz, ki a Szent
lélek ereje által megilletve mint egy varázs
ütésre halni kész vértanúvá változik át s 
egyetlen szavával ezreket térit Krisztus 
keresztje alá. Krisztus él és Krisztus örökké 
élni fog. Bátran hirdetik, Krisztus feltáma
dott s a kősziklára épített anyaszentegyházát 
többé lerombolni nem hagyja. Hitükért bör
tönbe vetik az apostolokat, meghurcolják, 
megkinozzák vadállatok elébe vetik prédául, 
élő fáklyaként meggyujtják és sok más 
kínos halállal vértanuságot szenvednek, de 
még halódó ajkukon is az az utolsó szó : 
Krisztus él és Krisztus örökké élni fog. 
Pünkösd napját ünnepli a keresztény világ. 
Emberek, ihlessen meg benneteket is a 
Szentlélek tüzes lángnyelve, hogy szét ne 
szaladjon a gyönge lelkű tanitványok nyája, 
hanem mindnyájan apostolok legyenek, kik 
bátran kövessék elődeik nyomdokát akár a 
vértanú halál utolsó felvonásáig, mert Krisz
tus él ma is és élni fog örökké, még ember 
lesz a földön. Az ő szeretete erősebb minden 
gyűlöletnél.

— Váróul közgyűlés. Léva város 
képviselőtestülete folyó hó 2 án dr. Zost'ák 
András polgármester elnöklete alatt rend
kívüli közgyűlést tartott, melyen a polgár 
mester bejelentette, hogy a városi tűzoltói 
szabályrendeletet a vármegyei törvényhatóság 
jóváhagyta, s valamint bejelentette azt is, 
hogy a városi alkalmazottak úti általányairól 
szóló szabályrendeletnek átdolgozását ren
delte eh A közgyűlés ezt tudomásul vette, 
majd özv. Backer Árpádné az elhunyt városi 
főszámvevő özvegyének nyugdiját állapította 
meg s egyúttal részére segélyt szavazott 
meg. A városi tanács javaslatára a szám
vevőségi teendők ideiglenes ellátásával Peter 
nák János nyugalmazott adó főellenör biza 
tott meg. A városi és gyámpénztári tőkék 
gyümölcsöző elhelyezésére vonatkozólag ak
ként határozott a közgyűlés, hogy a folyó 
évben még a Lévai Takarékbankban meg
hagyja a városi tőket. Később az uj városi 
közgyűlés fog arról dönteni, hogy uj év 
után mely pénzintézetben lesznek a városi 
pénzek elhelyezendök. Bejelentette a polgár
mester, hogy a katolikus iskola épületéből 
egy kidőlt fal részlete a Phőnix szappan 
gyár falát megrongálta, miért a nevezett a 
helyreállítási költségek megtérítését igényli. 
A közgyűlés hozzájárult a szappangyár 
kártalanításához. A Lévai Gazdasági Egye
sület kérelmére a városi pince béréből 600 
K., bérösszeget elengedett, mivel a Gazda- 
sáyi Egyesület a pincét saját maga költsé
gén állította helyre. Több illetőségi ügy 
tárgyalása után napirendre került a városi 
villamos telep ügye. A polgármester beje
lentette, hogy egy bizottság nála vádat 
emelt, a villamos telep vezetősége ellen, 
minélfogva a városi tanács javasolja a 
vizsgálat elrendelését s egyúttal annak tar
tamára Csorba Jenő igazgató és Fodor 
Gyula könyvvelöt szabadságolta. A városi 
közgyűlés a vizsgálatot az 1920. és 1921. 
évekre visszamenőleg is elrendelte s miután 
az igazgató és könyvvelő szabadságoltattak, 
a villamos telep üzemének technikai vezeté
sével Braier József főgépész és az igazga
tással Boross Gyula, dr. Gyapai Ede, Hatscher 
Károly tagokból álló bizottságot küldött ki. 
A könyvvezetést ideiglenesen Rónai Emil a 
Pfőnix gyár könyvvelője fogja végezni. A 

pénztár vezetésével Stern Sándor városi 
javadalmi hivatal főnöke bízatott meg, aki 
nek a pénztáros minden nap leszámol. A 
vizsgálathoz könyvszakértőül Schubert 1 ó- 
dor és Rónai Emil küldettek ki, az elle
nőrző bizottság tagjaiul pedig Szeness . 
Adolf, Klain Ödön, Róth lgnácz, Bartys és 
Kreskó Nándor küldettek ki A közgyűlés 
ezután véget ért.

— Tanítók gyűlése. A barsmegyei 
magyar tanítóegyesület május hó 31-én 
választmányi ülést tartott melyen több 
aktuális kérdést behatóan megtárgyaltak. A 
tavaszi közgyűlést — tekintve, hogy a taní
tóság a tanfolyamokkal úgy most, mint a 
nyáron nagyon le van kötve — szeptember 
elejére halasztották. Ugyancsak ekkor lesz a 
tervbe vett kézimunka és rajz kiállítás. A 
hivatalos tanfolyam julius hónapban lesz 
Levicén, melyre eddig 150 hallgató van 
előjegyezve A nostrifikációs vizsgák a tan
folyam végén lesznek ugyancsak Levicén. A 
tanfolyam igazgatója Hrúz Sámuel tanfel
ügyelő, előadó tanárok: Óbert, Bartos. dr 
Feley gimnáziumi tanárok és Petráss igaz 
gató tanitó.

— Eljegyzés. Dr Pischl Dezső a 
zselizi uradalom főintézője eljegyezte báró 
Jeszenák Paulát, — királyházai báró Jesze- 
nák Pál nagyfajkürti földbirtokos egyetlen 
leányát.

— Rokkantak mulatsága. A Lévai 
liokkantak 1922. évi junius hó 4-én (Pün
kösd vasárnap) este 8 órai kezdettel, a 
Városi Színházban jótékonycélu műkedvelői 
előadással egybekötött nyári táncvigalmat 
rendeznek, melynek vigalmi bizottsága a 
következő: Diszelnök : lovag Schoeller Gusz
táv. Védnökök: Holló Sándor, dr. Kmoskó 
Béla, dr. Mautner József. Vigalmi elnökök : 
Dr. Kersék János, Széli János. Ügyvezető: 
Sáffár Kornél. Pénztáros: Bojsza József. 
Titkár: Hetzer Márta. Gondnok : Uhnák 
Mihály. Háziasszonyok: Dr. Bolemann Já
nosné, Kostyek Józsefné, Lehotzky Pálné, 
Löwy Lipótné, dr. Mautner Józsefné, dr. 
Priszner Gyuláné. — Ez alkalommal színre 
hozzák Gerö Károly ,A vadgalamb" cimü 
hatásos népszínművet. — Helyárak : Számo
zott helyek az első 10 sorban 20 Ke. a 
többi helyek 10 Ke. Felülfizetéseket köszö
nettel fogadnak és hirlapilag nyugtáznak.

— Házasság Fizély Terus és Czibulka 
Kálmán Újbányán junius l én házasságot 
kötöttek. Az uj párnak szivböl gratulálunk.

— 40 éves jubileum. Neuet Kálmán 
az Első Magyar Ált. Biztositó Társaságnak 
40 éven át volt, ezidőszerint a Szlovák 
biztositó érdemes tisztviselőjét — szolgálati 
jubileuma alkalmából — kartársai május 
27-ik napján egy kedélyes összejövetelen 
lelkesen ünnepelték. Ez alkalommal kartársai 
szép beszédekben méltatták a jubiláns tiszt
viselőt, aki városunk társadalmában és köz 
tiszteletnek és szeretetnek örvend.

— A Prágai Magyar Hírlap első 
száma junius elsején megjelent. A köztár
saság magyarságának legifjabb sajtóorgá
numát örömmel üdvözöljük. Az első számnak 
változatos, gazdag tartalma a záloga annak, 
hogy ez a lap az lesz a magyarság számára, 
a minek megalkotói tervezték, a magyar 
kisebbség veszélyeztetett jogaiért, boldogu
lásáért folytatott küzdelemnek a három, 
őrállója. Lapunk olvasóinak figyelmét fel- 
hivjuk a Prágai Magyar Hírlapra s azt anyagi 
és erkölcsi támogatásukba ajánljuk.

— Felhívás az építő Iparosokhoz. 
1922. május hó 28 án megtartott nagy gyű
lés megalakította a .Délszlovenszkói képe
sített épitöiparosok szövetségét*. Felhívjuk 
az összes kartársainkat, belépésüket jelentsék 
okleveleik bemutatásával Belesük Andor 
szövetségi jegyzőnél Levice Ladányi-utca 
16. (Bkdt.)

— Fostál közlemény. A levicei 
posta hivatal arról értesít bennünket, hogy 
a levelek junius 1-töl a posta indításhoz 
reggel 6 órakor a posta előtt levő szekrény
ből szedetnek ki, mig a városban lévő 
szekrényekből csak reggel 9 órakor d. u. 
14 óra 45 perckor és 17 óra 30 perckor. 
A posta előtti szekrényből a levelek ezen
felül óránként is kiszedetnek.

— Házasság. Kalmár Leó és Kiéin 
Erzsébet f. hó 5. én d. u 1 órakor tartják 
esküvőjüket a mennyasszony szülői házában, 
Ozmán-tér 3. Monaco ház. (Minden külön 
értesítés helyett)

— Birtha József volt lévai ref. lel
kész, mint tudjuk, Magyarorszára ment, hol 
a nyírbátori választókerület orsz. képviselő 
jévé választotta. Magyarországon most foly
nak a választások s úgy olvastuk, hogy 
Birtha kerületében Erdőhelyi Lajost válasz
tották mog hivatalos kormánypárti program
mal. Most arról vesszük a következő érte
sítést, hogy miként jött létre őzen egyhangú 
választás ? A kormánypárt a választások 
előtt kellő lendülettol használta föl agitációs 
eszközül azt, hogy több kerületnek ez az 
impozánsan egyhangú nyilatkozása, a már 
lapunkban felsorolt esetek után nagyon 
jellemző a nyírbátori kerület története. Nyír
bátorban Erdőhegyi Lajos hivatalos kormány 
párti jelölttel szembon Birtha József, a ke
rület volt képviselője szállt harcba. Erdőhegyi 
Ferenc nyírbátori főszolgabíró, a kormány
párti jelölt unokabátyja és Nozdroviczky 
László kisvárad! főszolgabíró, Erdőhegyi só
gora, faluról falura járva dolgoztak Birtha 
József ellen Birtha embereit letartóztatták, 
üldözték, fenyegették, beszédeit, plakátait, 
röpiratait nem engedélyezték, a hivatalos 
ajánlási ivekot maguk a főszolgabirók vitték 
szét a községekben. Birtha mégis benyújtott 
1469 ajánlóval ajáulási iveket, ezekből azon
ban 503 at töröltek és nem adtak módot 
annak pótlására. Ilyen módon aztán Erdő 
hegyi Lajos kormánypárti jelölt egyhangúlag 
bekerült képviselőnek.

— Házépítő csoport f. hó 7.-én 
szerdán d. u. 6 órakor a városháza kis 
tanácstermében értekezletet tart, melyre 
különösen azon tagok feltétlen megjelenése 
kívánatos — akik oly kellő tőkével rendel
keznek, hogy legkésőbb ez ősz elején az 
épitést megkezdeni határozhatnak.

— Faragó két társulatot akar 
szervezni. Faragó Ödön színigazgató a 
kormány elé azt a kérelmet terjeszti, enged
jék meg neki kél társulat szervezését, illetve 
társulatának kettéosztását. Az egyik társulat 
hat hónapot játszana Kassán, négyet Pozsony
ban és kettőt Losoncon A másik Léván, 
Rimaszombatban, Komáromban és Érsekúj
váron játszana, — s még két uj város beik
tatását kéri e társulat részére koncesszió
jába Faragó, mert o négy város nem bir el 
egy színtársulatot.

— Kettős esküvő. Elischer Jenő és 
Lachky Margitka; úgyszintén Lachky Béla 
és Steinemann Bernardina f. hó 4 én Bátbau 
házasságot kötöttek.

— Népszínmű pályázat. Az Graz. 
Magyar Kisgazda, Földmises és Kisiparos 
Part kulturális osztálya pályázatot hirdet 
egy estét betöltő eredeti, magyar népszín
műre. A pályázat határideje: 1922. julius 
31. A pályázat célja a szlovenszkói és ni- 
szinszkói magyar falvak közönségének értelmi 
színvonalán álló, de feltétlenül irodalmi 
értékű népszinmü nyújtása által a falusi 
gazda és kisiparos társadalom kulturális 
haladásának előmozdítása. Ezért csak oly 
népszínművek pályázhatnak sikerrel, melyek
nek tárgya és légköre közel esik a magyar 
gazda és kisiparos társadalom gondolatvilá
gához, melyeknek tendenciája az erkölcs és 
a nemzeti érzés alapján nyugszik, melyek 
nem kívánnak nagy és költséges diszletezést 
és amelyek falusi műkedvelők által sikerrel 
hozhatók szinre. A népszínműben előforduló 
dalszámok zenéje a pályázathoz mellékel
hető. de a párt kulturális osztálya fönntartja 
magának azt a jogot, hogy a pályanyertes 
népszinmü dalszámainak megzenésítését maga 
végeztesse el. Csakis eredeti, eddig nyomta
tásban meg nem jelent és elő nem adott 
népszínművek pályázhatnak. A pályázatban 
résztvevők darabjaikat jeligés levél kíséreté
ben küldje be lehetőleg gépírásos példány
ban a párt kulturális osztálya címére : (Ri
maszombat, Fercnczy utca 2) A pályanyer
tes népszinmü 3000 kor pályadijban része
sül. A második pályadij 1000 kor. Ezen 
pályadijak ellenében az Országos Magyar 
Kisgazda, Földmives és Kisiparos Párt kul
turális osztályát illeti a pályanyertes nép-
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szinmüvek bel- és külföldi előadási és 
megjelentetési joga. Ezenkívül jogában áll 
a kulturális osztálynak minden a pályázatban 
résztvevő népszínmű előadási jogát 500 ko 
rónáért a szerzőtől megvásárolni. A pályá
zatban résztvevő darabok felett 1922. évi 
augusztus hó folyamán a kulturális osztály 
által kiküldendö bíráló bizottság dönt.

— Haláleset. Szanyó Miklós, levicei 
nyomdász, mint részvéttel értesülünk május 
hó 22-én Budapesten 57 éves korában el
hunyt. A boldogult egykor lapunk nyomdá
jában is működött s innen ment 40 évi 
nyomdászság után nyugalomba. Budapesten 
az európai hirü Rózsa Kálmán féle nyom
dában egyfolytában 25 évig működött s 
szakértelméért, szorgalmáért igen kedvelt 
embere volt a tulajdonosoknak. Feleségét, 
kivel 34 évig élt boldog házasságban, három 
hó előtt vesztetto el; ez a csapás még jobban 
megviselte a betegeskedő embert, s rajta az 
operáció sem tudott segíteni. Temetése 
május 24-én ment végbe Budapesten.

— Beiratás a hrantoel (Morava) 
katonai akadémián az 1922. ik évben. — 
A hranicei katonai akadémiába való felvétel 
iránt kérvények f. évi julius 31 ig fogadtat
nak el a hadügyminisztériumban (fötörzs). 
A felvételei: 1.) az egész felső középiskola 
elvégzése, 2) betöltött 17 és el nem ért 25 
éves kor, 3) besorozás által bizonyult testi 
alkalmasság. A felvételek részleteit a pros
pektus tartalmazza, melyet a hadügyminisz
térium (a fötörzs nevelő osztálya) 1 koronás 
postabélyeg beküldése ellenében küld.

— Változások a szlovenszkói 
magyar és német tannyelvű közép
iskoláknál. A közoktatásügyi kormány a 
szlovenszkói magyar és német tannyelvű 
középiskoláknál a jövő tanévtől kezdve egyes ' 
változásokat tervez. A bratiszlavai állami 
reáliskola német tannyelvű párhuzamos ősz 
tályai. melyeket 264 tanuló látogat, elválasz
tatnak a reáliskolától és belőlük önálló német 
tannyelvű reáliskola aiakul. Hasonlókép 
önálló magyar tannyelvű reálgimnázium 
alakul a kassai reálgimnázium párhuzamos 
magyar osztályaiból, melyek 544 tanulót 
számlálnak, úgyszintén a losonci állami 
reálgimnáziumnak 429 tanulót számlaló 
magyar párhuzamos osztályaiból.

— Izgatók letartóztátása. A vá
rosi rendőrség nyomára jutott annak, hogy 
Léva városában és környékén a munkáso- , 
kát állandó sztrájkra bujtogatják s tutorral ; 
és erőszakkal a munka abbahagyására akar- > 
ják kényszeríteni Megállapította a rendőrség i 
nyomozó osztálya, hogy a sztrájkot felelőt- , 
len egyének a vezetőség tudta nélkül, a ; 
munkás otthonban beszélték meg és innét . 
mentek a küldöttek az egyes üzemtelepekre , 
és ottani gazdaságokba. A rendőrhatóság 8 
egyént izgatás és fenyegetés miatt letartóz
tatott s ellenük megindította az eljárást.

— Hablók az érsekujvárl vasúti 
pAnatArhan Az érsekujvári vasúti pénztárt 
csütörtökön este 9 óra tájt ismeretlen tette
sek kirabolták. Feszitövasakkal törték fel a 
pénztár szekrényt s belőle 322.000 koronát 
loptak el. A tettesek elmenekültek. A pozsonyi 
detektivtestület azonnal nyomozni kezdett s 
minthogy az a gyanú merült fel, hogy a 
rablóbanda tagjai Prága felé vették útjukat, 
az esti 10 órai gyorsvonattal az éj folyamán 
átkutatták a vonatokat s egy gyanús egyént 
le is tartóztattak h Brünn lelöl jövő vonat 
érkezésénél A letartóztatottnál egy sárga 
kézitáskát találtuk, melyben sok fúró és be 
törö szerszámot fedeztek fel, ezenkívül egy 
és öt koronásokban mintegy 6400 koronát. 
A nyomozás tovább folyik.

— A katona nyugdíjasok pana- | 
szálhoz. Illetékes helyen érdeklődünk, hogy , 
mennyire jogosultak államunk határain ki- 
vül lakó nyugdíjasok s azok özvegyeinek 
panaszai, mintha a hadügyminisztérium , 
kényszerítené őket csehszlovák területre | 
való költözködésre. Információnk szerint a 
dolog nem úgy áll, mint ahogy ezt a lepő 
közölték Nálunk eddig érvényben van »z 
osztrák rendelet, mely szerint az ellátó járu
lékoknak külföldön való elelvezéséhez külön 
engedély szükséges Mivel a hadügyminisz
térium tekintettel volt a rendkívüli gazda-

. sági állapotokra, a nagymérvű költözködés! 
I kiadásokra s az itthoni lakás-kalamitásra, a 
| visszavonásig általánosan engedélyezte az 
| ellátó illetményeket mindazon nyugdíjasok 

számára, akik már 1918. október 28.-a óta 
a Csehszlovák köztársaságon kivül laktak. 
Sokan vannak azonban akik az államfordu
lat után tartósan kiköltözködtek. Ezeket 

, mint kivándorolottakat kell tartanunk, akik 
I a törvény szerint elvesztik segélyükre való 

igényüket. A hadügyminisztérium ugyanis 
mindazok részére, akik ezt rendes indok 
alapján kérték, az il'otményeknek kifizetését 
további 6 hónapra, azaz f. évi julius hó 
végéig engedélyezte. Bizonyára ezen körül
ményből keletkeztek azon kószahirek, mintha 
a katonai hatóság kényszeritoné őket hat 
hónapon belüli cs.-szl területre való költöz
ködésre, ha nem akarják elveszíteni az 
ellátó-élményekre való igényüket Hogy e 
tekintetben augusztus elejétől miképp intéz
kedhetik majd, még nem lett eldöntve ; ez 
üggyel a hadügyi- pénzügy- és külügyminisz
térium foglalkozik s az elökészitö munka 
már folyamatban van

— Fogat fogért. Ugyancsak kardos 
asszony lehet Jókus Lajosné, nagysárói 
menyecske. Egy maga három asszonyt vert 
meg s helyette az ura húzta a rövidebbet, 
akit a három megvert asszony ura, bátyja 
olyan alaposan elvert, hogy hat hétig nyomta 
az agyat I’etrás Vilmos, Harangozó István, 
Heín Bálint nagysárói napszámosok Jókus 
Lajost vonták felelősségre az asszony vere 
kedéseiért s vaslapáttal, deszkadarabokkal 
agyba főbe verték. A szerdai tárgyaláson 
érdekes paraszti felfogással védekezett : 
„Miért nem tartja féken az asszonyát!* A 
három vádlott Jókus Lajossal hamarosan 
megbékült s igy a bíróság a 2 hónapos, egy 
hónapos és hat hetes elzárásra szóló ítéletet 
felfüggesztette három évi próbaidőre

Magyar gyermekek örlime. A testileg 
szelemileg egészségesen fejlődött gyermeknek 
nem szerezhetünk nagyobb örömöt-, mintha 
könyü, nekiváló, szellemét szórakoztatom 
elfoglaló olvasmányokat nyújtunk neki. A 
mesekönyvet hamar kiolvassa, azután félre
teszi a gyermek. Nem igy van az azonban 
agyermeklapnál, amely ha változatban, ötle
tekben bövelködő, felélénkíti a gyermek 
fantáziáját és gyakran szunnyadó tehetségű 
gyermekben életrehivja az egész emberiségre 
hasznos alkotásai vágyát. A Jó Pajtás, szlo- 
venszkó egyetlen magyar nyelvű, képes, heti 
gyermeklapja valóban betölti ezt a célt: 
hasznosan szórakoztat, játszva tanít. A Jó 
Pajtás negyedévre 25,— félévre 45, K-ért 
küldi meg a lapkiadóhivatala Bratislava— Po
zsony, Szénatér 11. Mutatványszám kívánatra

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás. 

Dr. Tűry József
Bál mező város doktorához.

Felejthetetlen kötelességemnek tartom 
T. doktor ur becses személyéről megemlé
kezni : Nevezetesen akkor, amikor nagy te
hetségét orvosi tudományát a beteg iránt 
fáradságot nem ismerő és életet megmentő 
törekvését kell, hogy nyilvánosság elé hoz
zam. Fogadja hálás köszönetemet sógornőm 
és a hét gyermeke nevében amikor sógoro
mat Farbák Alajost visszaadta az életnek. 
T. doktor úr nem tekintve sem éjjelt sem 
nappalt főcélja az volt, hogy egy apa életét 
mentse meg. Ennélfogva bátor vagyok T. 
doktor urat bármely beteg figyelmébe ajánlani. 

Soraimat zárom maradok kiváló tisztelettel
Léván, 1922. junius hó 4.

Runna Antal 
kocsigyártó es kárpitos.

Nyilvános köszönet
Mindazon ismerősöknek és jóbarátokuak 

kik felejthetetlen jö gyermekünk elhunyta 
alkalmával szivesek voltak részvétükkel fáj
dalmunkat enyhíteni, ez utón is hálás kö
szönetét mondunk.

Pudrik István 4i neje.

Gyászköszönet nyilvánítás.
Mindazon jóbarátok és ismerősök, kik 

felejthetetlen édesanyám illetve anyósom 
elhunyta alkalmából fájdalmamat részvétük
kel enyhíteni és utolsó útjára elkísérni szí
vesük voltak, fogadják ez utón is hálás kö 
szönetemet.

Léva, 1922. junius 1 én.
Bojtra József és neje.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon nemesszivü adakozók, kik 

szivesek voltak adakozni részemre, hogy 
bódémat felállíthatva némi existentiához 
juthassak, különösen pedig: Sinkovits Ma
riska urleány, ki szives volt részemre gyűj
teni s ki fáradságot nem ismerve tett eleget 
nemes erkölcsi kötelességének, fogadják ez 
utón én és családom részéről köszönet nyil
vánításomat.

Léva, 1912 junius 4
Federlts József rokkant.

SFOKTl

A Magyar Testgyakorlók Köre 
Magyarország Bajnok csapata Láván.

Aki egykor az egyetemes sport törté
netét meg fogja Írni, annak elsősorban az 
MTK sporttörténetét kell majd ottan arany
betűkkel megörökíteni. Példátlan az az előre 
haladás amelyet ez az 1888.-ban alapított 
Club a sport terén elért. Nem kisebb bajno
kokat adott mint Weisz Hichárd, Halmay 
Zoltán, Toldi Ödön, Gellért Imre, Fischer 
Tibor, báró Werdener, Dr. Fucks, Domon
kos, Biró, Sebestyén, Károly, Kertész II., 
Schaffer, Konrádok és a mindenidők legna
gyobb footballistája Schlosser és a jelenlegi 
legjobb footballista Orth Gyuszi

Középeurópának jelenleg a legjobb csa
pata, mely bátran felveheti a versenyt az 
angol professionista clubokkal. Elismerés 
illeti a cu'b nagynevű elnökét Brüll Alfrédot 
és Fodor Henrik igazgatót, akik fáradságot 
és áldozatot nem kiméivé e sport ággal a 
clubbot a világ első egyesületévé tették.

A footballban a vételkedés az elsősé
gért közte és a Ferencvárosi Torna Club 
között egy pillanatra sem szűnik meg sőt 
intenzivitásában csak növekszik. Az MTK 
FTC bajnoki mérkőzéseknek közönsége ta
núja annak a roppant felkarolásnak és ér
deklődésnek, mely a sport közönséget a 
football legszélesebb rétegekben áthatja. A 
club 1904.-ben 19O7-.ben és 1913.-tól kezdve 
minden évben megnyerte a magyar bajnok 
Ságot és a bajnoki mérkőzéseken kivül a 
dij mérkőzéseken valamint a nemzetközieken 
is csak jóformán győzelem és babér jut a 
clubnak osztályrészül. A nagy classist, me
lyet az MTK csapata képvisel, bizonyitja az 
a körülmény is, hogy a Magyar Labdarugó 
Szövetség válogatott csapatainak zöme a 
club játékosai közül került ki.

Lévára a csapat délben fél egy órakor 
fog érkezni, a club vezetősége úgy a vasút
nál mint a városi nagy szálló előtt ünnepé
lyesen fogja fogadni. A mérkőzés mely d. u. 
5 órakor fog kezdődni a legérdekesebb 
lesz az eddig itt tartott mérkőzések között. 
Az MTK a rövid lapos háromszögelési pass 
játékot játsza és igy minden valószínűség 
szerint a LSC nagy vereséggel fogja a pá
lyát elhagyni. A LSC csapata a bajnokiak
ban kiváló eredményt ért el és minden 
igyekezettel azon van, hogy ne adja át oly 
könnyen a győzelmet. A csapat a legerősebb 
felállításban veszi fel a küzdelmet. Beneda — 
Kuruc — Moravek — Dolnik — Steiner I — 
Dalmady — Mihók — Steiner 11. — Korpás — 
Bedus — Sokol. — A mérkőzést Keszler 
(Érsekújvár) kerületi előadó vezeti. Este fél 
kilenc órakor a Kucsera-féle ligeti vendéglő
ben nagy bankett lesz melyre vendégeket 
szívesen lát a Club vezetősége.

Hétfőn athlétikai verseny lesz, melyen 
biztos induló Szakáll Máté Magyarország 
többszörös gerely és diszkosvető bajnoka 
és rekordere. Biztosan reméljük, hogy rekord 
közönség fog gyönyörködni e mérkőzésben,.
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Az anyakönyvi hivatal be|egyzésa
1922. évi május hó 28-től — junuis hó 4.-ig

Születés.
Kústyek Lukács Baros Mária leány Julianna.

— Slehér Erzsébet ffu István. — Welvart Henrik 
Laog Sarolta fiú—fiú László és György. — ifj. 
Laufer Béla Windisch Irén fiú Béla János Viktor.
— Schwarcz Jenó Glasz Karolna fiú Sándor. — 
Kroslák Vincze Jelcsicz Anna fiú Vladimír.

Hazaiság
Martai Imre Jokl Hermin izr. — Koréin Miksa 

Rohonyi Caesa izr. — Jakubik Lajos Koncz 
Julianna rkath.

Halálozás.
Lamplot Ferencz 25 éves Koponya roncsolás.

— ifj. Pudrik István 10 hó heveny bélhurut.

141 — 1922. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a levicei járásbíróságnak 1921. évi 1929. számú 
végzésé következteben Dr. Vlcsek Ferenc ügyvéd 
áltál képviselt Vlentinoá Dolezsai javára 2000 K. 
s jár. erejéig 1922. évi május hó 2-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
3950 K. becsült következő ingóságok u. nr: beren
dezés, lovak nyilvános árveresen eladatnak

Mely árverésnek a lévai járásbíróság 1922-ik 
évi 1929. számú végzése folytán 2000 K. tőke
követelés, ennek 1921 évi julius hó 5. napjá
tól járó 5 % kamatai, */» ®/0 váítódij és eddig ősz 
szesen 1059 K. 10 fillérben biróilag már megálla
pított költségek erejéig Léván alperes lakásán 
leendő megtartására 192 2. évi junius hó 
12-lk napjának délelöttill órája határidőül kitúzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok az 1881. évi LX. t.-c 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX t.-c. 120 §.a értelméhen ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Nová-Bana, 1922. év május hó 25 napján.
Tóth Arthur 

769 bir. végrehajtó.

Hirdetmény.
Velkekoszmálovcee (Nagykosz- 

mály) község 1923. jan. 1-töl hat évre 
nyilvános árverésen bérbeadja községi 
korcsmáját.

Az árverés helye és ideje : Nagy- 
koszmály község háza 1922. június hó
18. d. u. 3 óra.

Bánatpénz : 500 kor.
Velkekoszmálovce, 25. máj. 1922.

7g6 Predstavenstvo.

as APRÓ HIRDETÉSEK. =
Tüzifafürészelést. ^1“ 
nyiségben elvállalok. LÁZÁR LAJOS Léva 
Mező utca 38.___________________ 749
"KTXetflI'na aTaKY benösülne jó módú 
XvUúlilUw u r í családhoz 35 éves 
müveit izr. valláau fiatal ember, aki, jelenleg 
ia jó keresettel rendelkezik Urileány vagy 
özvegy ajánlatai a kiadóba kéretnek „Nősülni" 
Jeligére________________________________767

Bútorozott szoba kiadó Cím a 
kiadóhivatalban. 784

szücstanulónak azonnal felvétetik.
* AU SEIF SAMU csücsmester Levicén.
Báti ulcza 20. 783

1 berendezés ELADÓ Nagy banin 
AUlv 1Q8 szám alatt, 770

TTS11- pensionak berendezve azonnal 
V Iliit jutányosán eladó. Közvetítők 

dijaztatnak. .Elvira* villa Vihnyefürdőn. 771
1—2 hold eladó. Böveb 

öátUlbUlUAU. bet Levice Mángorló 
utcza 27 szám alatt. 772

Szívó-gázmotor
pótban azonnal üzemképes. Ara 20 000 K.
Cim : K0STYEK JÓZSEF gépgyár Levicén

s«7

szobát keres bútorral
JllgySZerU vagy anélkül, fiatal gyer-

■ mektelen házaspár, polgári családnál. Cim: 
' Vigadó étterme.
■ TÍTai-baIt aranyat és ezüstöt a legma-
; V gasabb napi áron KOHN
; JENŐ órás és ékszerész Szepesi-utca 3 760

asztalost önálóau dolgozó,
XXwleSwJx állandó munkára magas 
fizetéssel keresek SUBA Dűlné Terany Hont 769

Eladók: Bútorok, ruhanemüek
Zöldkert utcza 17. 791

la á h Kálnai utcza 22 Xiiaa.0 Jiaz Bővebbet KOVÁCS 
ANDRÁSNÁL. 790

Allácf Voroe! özv- kozdatisztné 
■£a11wwu Jó.ül ww intelligens családnál 
esetleg idősebb úrhoz is elmenne házve
zetőnőnek. Cim a kiadóba. 793

■ Eladó Párkányban: 9 darab
1 ból álló ónémet stílben tömör diófából fara 
! gott, kék damaszt selyemmel bevont tiszta 
i lószörrel kárpitozott értékes szalon garni

túra. — Urasági lakások, vagy előkelő 
szállodák díszítésére szolgáló gyönyörű 
óriási élöpálmák és egyébb szoba növé
nyek Cim : Párkány Rákóczi ut 2. 766

I

jól főző szakácsnő ajánlkozik 
“g, y helyben és vidéken lakodalmakhoz, 
keresztelőkhöz, vendégségekhez stb. való 
sütést és főzést jutányos árban vállalja. 
Cim : Dobó utcza 13 76t

' Eladó ház és beltelek.
NAGYPESZEK községben LICSKÓ féle ház 

; több lakáshelyiséggel, gazdasági melléképü
letekkel, egy magyar holdnál nagyobb bel- 

: telekkel biró ház, nyilvános árverés utján, 
I /. évi június llén, d. u. 2 órakot, a hely- 
- szinen el lóg adatni. Árverési feltételek az 

árverés idején az érdeklődőknek tudomására 
adatnak. 712
I------------------------------------------------------------------------------

CJbá— n lábon álló eladó HOLLÓS mér- 
WZüXLU nőknél. 748

Legolcsóbb és legjobb bevásárlási forrós

fűszer , bor , csemege-, tea-, rum- és ásványvíz kereskedésében 

——— LEVICE — FŐTÉR. ......

Naponta friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb. 
grí* Socizi osokoládé és Caoao.

Cukorka és csokoládé különlegességek. 
Likőrök, borok, pezsgők nagy választékban.

Fűszer és gyarmatáruk a legjobb minőségben. 
Különféle ásványvizek raktára,

1 1 JSl.őzélcezx'y- és pontos kiszolgálás 1 1 
Czolld árak.

FIGYELEM
Szíveskedjenek meggyőződést szerezni arról, hogy ára m a legalacsonyabbak, 
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes.

KINŐ ° APOLLO - MOZGÖ.
Junius 5 én 1 előadás 
este ’i.2 8 órai kezdettel

A hetedik nagyhatalom.
Junius 11-én A „Tfi V61ygÖk“ dráma.

Bútorozott szoba kiadó. 
Zách utca 5 Levice 782

egy pénztárca levelekkel
Xllv cSvöbU és fényképekkel. A meg
találó mogfelelő jutalom mellett adja be 
BAT’ÁNÁL Levice. 780

tiszta akácfából készült igás kocsi 
'/ jutányos áron eladó. AGG 

GYULÁNÁL Bori a szekér megte
kinthető Levicén Koháry ut 77. 774

TT- mennyiségű fekete
JLN -ű j 0 0 D cseresznye tán eladó. 
TAUBINGER ÁRPÁD Kiskereskény Levice 
mellett 775

TTarsrem mészárszék, hentes üzlet
XXQ1 GS.tUl', az összes felszereléssel 
gyümölcsös és konyhakerttel eladó. D0LNY 
PIAL, vasútállomás HORNI PIAL. 792

Eladó ház. Léván, Dobó utca 8 sz 
ház eladó Bővebbet :

TORDA PÁLNÁL Szentjánospuszta. 763

TZ í » <3 A junius 15-től istálló, műhelynek
XaIAUJ is megfelel. Özv. NEUMAN
ADOLFNÉNÁL László-ul 6. 781

Házak és ingatlanok 
A* V 0 UA bUw. vételét és eladását, laká
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerre) közvetit: SPITZ 
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöldkert u. 11.

Aranyat, ezüstöt gasabb 
napi árban vesz :RAPPEP0RT MANÓ 
ékszerész Levice, Petőfi utcza 4 375 

"Pa 1 A n 4 A Nyári és őszi káposzta 
AUxALLLÁ-ü. palánta kapható: 
MÉSZÁROS LAJOSNÁL Léván Halász csárda

695

•• rendü sárKa Kor- 180> 
JJUA^UALj d, petrezselem I. rendü 12, 
II. rendü 8 kor., sárga répa 6 K-ért kapható 
Báti utca 42. számú pincében BUCHINGER 
MIKSÁNÁL 706
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Palánták
Nyári és őszi káposzta palánta 

kapható: 

MÉSZÁROS LAJOS-nál 
Léván, Halász csárda.

777 

GYÁRFÁS JÁNOS mérnök
Gépjavító műhely és rézöntödéje 

- --------NAGYKÁLNÁN. =

Elfogad szakszerű javításra :
Cséplőgépek, lokomobilok, 
motorok és gőzekéket.

Berendezését és szerelését vállalja :
Vasszerkezetek, mezei vasutak, 
szivattyútelepek, malmok, túr 
binák, szeszgyárak, fűrésztele
pek és takarmánykamráknak. 

Tartalék alkatrészeket az összes mező
gazdasági gépekhez a megjelölt szám 
v ’gy minta után legpontosabban szállit 

Kívánatra költségvetéssel díjmentesen szolgálok.
288

ÉTEL «s ITAL 
ÁRJEGYZÉK 

Halász raöéfléi

i

H

vásártér.

kor.

Júzamatu asztali bor 12 —
Ezerjó finom 14-—
Olasz rizling Ifi.—
Egy üveg malátasör 2 —

5 üveg vételnél 1 90
ifi üveg vételnél 1 80
1 lit. szalon v. barna sör 4 —

ÉTLAP.
Erdélyi fatányéros, - Borsos 
tokány, - Hizlalt rostélyos, - 
Párolt szelet, - Bécsi szelet, 

Stefánia sült, 
Mágnás pörkölt, 

Omelete palacsinta.
Reggeli, ebéd, vacsora 

egész napi koszt 12 kor.

Kellemes kert, kioszk, 
árnyas helyiségek.

500 személyre fedett helyiség.

—

TAKÁCS és ENGEI
vas-, szerszám- és mezőgazdasági gépek raktára 

LEVICE—LÉVA
Báti és Honvéd utca sarok (BOROS féle ház.)

Dusán felszerelt raktárunkban legjobb minőségben, 
jutányos árak mellett kapható:

Benzin.
Gépolaj, Hengerolaj, Gépzsír, Tömítési anyagok, Gépszijak.

Mezőgazdasági gépek.
Cséplők. Motorok, Vetők, Ekék, Boronák, Rosták, Darálók, 

Gereblyék, Kaszálók, Aratógépek.

Cement.
Kátrány, Carbolin. Kátránypapir.

Vasáruk.
Rúdvas, Épület — Bútorvasalások, Bádog, Szerszámáruk, 
Keritésfonatok, Tüskéshuzal, Kapák. Ásók, Aczéláruk stb.

Pontos és gyors kiszolgálás !
12

KACIIELMANN KAROLY ÉS FIA
...... -'■■ ■<= gépgyára éB -vaaöntőcLéje  —=

V Y H N E, Zupa Tekovská.
—----------- ■--------- ALAPÍTVA: 1819. ............................ f..:

i
§

Speciális gyártmányai :
Elsőrendű Francis turbinák minden esésre és vizimennyiségre, 
kézi vagy önműködő szabadalmazott szabályozással, malmok, 
fűrésztelepek, villanyos erőközpontok meghajtására. — Modern 
transmissió berendezések. — Vizikerék - alkatrészek. — Önt- 

©vények elsőrendű minőségben és kivitelben. — Tartalékalkat
részek gazdasági gépek részére beküldött minták után-------

Kívánatra költségmentes mérnök-látogatás. 7

r

KERN TESTVEREK 
fűszer-, gyarmatára- és vasnagykereskedésében 

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. Tolofon sióm 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak prágai sonka, teavaj — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, heringek. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss „Glória” pörköltkávé 
különlegesség — Elsőrendű asztali, csemege és gyógyborok, likőr, 
eognac, pezsgő stb. — Saját lefejtésű somlói és móri óborok.

Virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mannnut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER fele virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raftiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaedények és az összes modern háztartási cikkek.

Gazdasági olkkek : Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtókés, ágfűrész, ojtógummi, permetezőgép alkatrészek, 
szelepgummik, szénkénegező gépek. — — __ _  __

Összes kerti-, mezőgazdasági, méhészeti- és tejgazdasági szerszámok.
Építési anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony, 

kerítés fonat, tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineum, 
kátrány, gépolaj, gépzsir gyári raktára. — — — — —

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummlk. 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór gyutacs 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerakata. —

ÓVÁS / Igen tisztelt vevőinket figyelmeztetjük, hogy a legújabban meghonosított 
helyi házaló kereskedelmet cégünk nem vezette be és ily megbízottai nincsenek I 

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal.


