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előfizetési feltételek
Egy évre — — 50 K. — !.
Hat hóra — — 25 K. — f.
Hárem hóra — 13 K — f.

Egyes számok ára 1 korona BARS
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O centiméterenként — fillér.
N'ytlítéyi közlemények garmond 

verőnként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

HETILAP.
A Ultrátok a starUiitía<gUi kOldandtlk.

Kéziratok viaaxa nem adatnak 
felelős szerkesztő : Dr. KKRS8K JÁNOS.

Kultúrmunka.
A magyar nemzet azon részé

nek, melyet a trianoni békeszerző
dés az utódállamokba kebelezett, 
hogy nyelvét, nemzeti sajátosságait 
fenntartsa s hogy létezését az új 
állam keretén belül is biztosítsa, 
nincs más fegyver mint magasan 
álló kultúrája, amelyet ápolni, to
vább fejleszteni, a nagy és müveit 
nemzetek kultúrájával verseny ké
pessé tenni, ezen nemzet minden 
tagjának szent kötelessége.

A kultúra az, mely független 
a politikától, amely népeket és 
nemzeteket kibékit, barátokká és 
társakká tesz -ellenfeleket, hogy a 
kultúra legnemesebb versenyén 
együtt küzdjenek nemzetük, hazá
juk boldogulásáért s népük jólétéért. 
A politika mindig szétválasztja az 
embereket. Hasonló fajú, nemzeti
ségű, nyelvű, tehát közös érdekű 
népcsoportokat, sőt egyéneket is 
ellenségekké tesz, s őket egymás 
ellen a legvégsőig való harcra 
ingerli, ellenben a kultúra a benne 
rejlő nagy gondolatoktól áthatva 
az egész emberiség boldogságáért 
küzd s ennek minden tagját egy 
szép jövő érdekében nemes ver
senyre szólítja.

A kultúra ép abban különbözik 
a politikától, hogy nem kénysze
ríti az embert, az egyént arra, 
hogy megtagadja érzéseit, gondo
latvilágát, jellemét, hogy szemfény
vesztő módjára táncoljon a napi 
politika piszkos hullámai fellett, 
hanem módot és alkalmat nyújt 
arra, hogy saját anyanyelvén ma
gát és jellemét kiművelje, saját lelki 
világának, egyéni jó tulajdonságai
nak a való életben érvényt szerez
zen s mint sajátos kulturlény a 
maga összes jellemvonásaival helyet 
foglalhasson s társadalmi szervezet
ben s abban, ha meg van benne a 
a képesség, vezetővé váljék,

A kulturmunka egyik legfőbb 
eszköze az iskola, mely a gyermek 
nevelését átveszi a szülői háztól, hat 
éves korától kezdve. Hogy ennek 
mily fontossága van egy nemzetre 
nézve, azt már e lapok hasábjain 
sokan fejtegették. Egy népre nézve 
mely soha sem tagadhatja meg 
faji sajátosságait, nagy fontosságú 
az, hogy iskolái azon a nyelven 
végezzék a gyermek oktatását, 
amely az ő anyanyelve, mert csak 
akkor végez az iskola kultur mun
kát, ha a gyermek a műveltséget 
azon a nyelven képzi tovább, amely

Megjelen 
vasárnap reggel.

| nyelvet az a családjában használt, 
i amelyet ő anyja tejével a vérébe 

szívott. Minden ellenkező oktatás 
idegen lesz reá nézve, mert ellenke
zik az ő énjével, az ő nemzetiségé
nek, fajának felfogásával.

Nekünk, magyaroknak is ép 
ebből a szempontból ragaszkodnunk 
kell iskoláinkhoz, hogy eddig szép 
magyar kultúránkat necsak fenn
tarthassuk, hanem gyermekeinkben 
s késő unokáinkban tovább fejleszt
hessük. A trianoni béke biztosította 
ebbeli jogunkat, mert a kultúra nem 
politika s csak elvakult, ostoba 
bürokrata láthat abban irridenta 
törekvést. A magyar kultúra nem 
áll semmiféle összefüggésben a 
politikával, nem ellenkezik az állami 

; érdekkell, sőt az állam érdekében 
' végzett nagy építő munkát teljesí

tenek az iskolák, amelyek müveit, 
józan életfelfogásu polgárokat ne
velnek az államnak.

Meg kell érteni minden velünk 
együtt élő más nemzetiségű polgár
társunknak, hogy a mi kultur tö
rekvésünk nem ellenük irányul, csak 
a népleiket mérgező hazug izgatók- 
nak beképzelt ideájuk az, sőt ép 
ez ép úgy az ő érdekük, mert 
müveit népek és nemzetek hamarább 
megértik egymást, s ép ezen for
dul meg a konszolidáció nagy kér
dése is. Nem csak, hogy nem 
ellensége a magyar kultúra a velük 
élő más népeknek, de még csak 
nem is ellenfele, mert minden kul
túra megfér egy helyen, egyik a 
másikat ki nem zárja.

Ezért kérjük, hogy a mi, a 
magyar iskolák ügyében kifejtett 
törekvéseinket ne tekintsék ellen
séges tüntetésnek, hanem épen ér
tékes, építő munkának amely felvi
lágosodott, müveit polgárokat akar 
adni az államnak. Mi csak magya
rok akarunk maradni, meg akarjuk 
őrizni nyelvünket és tovább fejlesz
teni kultúránkat. Ezt pedig csak 
akkor tudjuk megtenni sikerrel, ha 
iskoláink magyarok maradnak. Meg
győződésünk az, hogy csak akkor 
fog ideállis összhang uralkodni kö
zöttünk, ha alkalom és mód adatik 
nekünk, hogy olyanok legyünk és 
maradhassunk, mint amilyeneknek 
bennünket a jó Isten megteremtett, 
vagy is magyarok.

Mi csak arra kérjük idegen nyelvű 
honfitársainkat, hogy ne nézzenek 
bennünket ellenséges szemmel, mi
dőn kultúránk érdekében tanácsko
zásra összejövünk, mert hiszen a 
műveltség kifogyhatatlan kincses

A blrdilisakat, ilOfIzetisakit a a raklamdaldkat 
tladóklkatalba Űrjük ataaltanl.

a lap KiAoójA: NYITHAT is TÁRSA.

bányája minden nép és nemzet 
számára nyitva áll. A magyar
nyelvű iskola sem nekik, sem az 
államnak nem ellensége, sőt a nem- 

Izeti kisebbségek államépitő munká
jának egyetlen eszköze s igy a 
velünk élő összes népeknek ben- 

( nünket iskoláink fenntartásában 
i tárgyalni közös érdekük.

----------------------------- -----__________________ _________________________ _________________________

A viláq-esaményokbfil.
A nemzetközi békekongresszus határo

zatot hozott, amelyben a teljes leszerelést, 
a katonai szolgálatkötelezettség megszünte- 

I tésének a népszövetség által való megbeszé- 
; lését és végül olyan határozat hozatalát 
’ követeli, amely a kisebbségeknek lehetővé 

teszi, hogy sorsukról maguk döntsenek.
Budapestről jelentik: A vizsgálóbíró a 

■ nyugatrnagyarországi incidens miatt eddig 
i még fogva levő öt vádlottat is szabadlábra 
| helyezte.

Írországban Kilmalleck vidékén elkese- 
j redett harc tombol.

A „Temps" szerint a görög kormány 
> Franciaországnak, Angliának, Olaszországnak 

uj jegyzéket nyújtott át a görög-török kon
fliktus ügyében.

A szövetséges hatalmaknak átnyújtott 
görög jegyzék Konstantinápoly megszállását 
mondja az egyetlen eszköznek a békekötés 
gyorsítására A jegyzék felkéri a kormányo
kat, hogy a görög hadsereg akcióját ne aka
dályozzák.

Konstantinápolyból jelentik, hogy Rodos- 
! tóban a görög csapatok partraszállása egyre 

tart. A partraszállitott csapatok számát 
25 000 re becsülik.

A birodalmi széntanács határozatban 
kimondotta, hogy az ontente szénkövetelése 
toljesithetetlen, főleg azért, mert a német 
kőszéntermelés a felsősziléziai hiány óta 
tetemesen csökkent.

Megalakult a lengyel kormány. Elnök: 
Novák Julián dr. tanár.

Hivatalos kimutatásokkal igazolják, hogy 
Németország a 40 millió aranymárkát meg
fizetni nem tudja, mert ez 6 milliárd papir- 
márkának felel meg, amit az állami ház
tartás nem bírhat el. Ezért a kormány kéri, 
hogy a jóvátételi kifizetések havi részletét 
10 millió aranymárkára szállítsák le.

Csataldzsa környékén a török és görög 
csapatok összeütköztek. A görögöket a sem
leges zónából kiszorították.

A párisi sajtó szerint a görögök Kons- 
tantinápolyba való bevonulásukat mielőbb 
megakarják valósitani.

Olaszország és Anglia képviselői Balta
zik külügyminiszternek jegyzéket adtak át 
Görögországnak Konstantinápoly megszállá
sára vonatkozólag előterjesztett jegyzékére. 
A jegyzék szerint a szövetséges csapatok
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ellen fognak állani, ha a görögök Konstan
tinápoly ellen nyomulnak elő.

Aug. l én az „Avanti*  közli a munkás
szervezeteknek kiáltványát, mely általános 
sztrájkot rendel el. A fascista párt kiált
ványt bocsátott ki a sztrájk ellen s felhivja 
a munkásságot, hogy tovább dolgozzanak. 
Észak-Olaszországban és a kikötőkben az 
általános sztrájk megkezdődött. A faszcisták 
kiálltványukban kijelentik, hogy ha a kor
mány 48 óra alatt nem intézi el a sztrájkot, 
a faszcisták maguk fogják azt elintézni.

Dublinből jelentik : A kormánycsapatok 
rövid elkeseredett harc után elfoglalták Tip- 
perary városát.

A német jegyzékre, mely a jóvátételi 
költségeknek havi 10 millióra való leszállí
tását követelte, a francia kormány elküldte 
válaszát, amely elutasitást tartalmaz A jegy
zék augusztus 15 ét jelöli meg határidőnek, 
mely idő alatt, ha a német kormány a tör
lesztésekről nem intézkedik, vagy más meg
egyezés nem jönne létre, a francia kormány 
kényszerrendszabályokhoz folyamodnék.

Berlinben nagy nyugtalanságot idézett 
elő Poincaré nek ez a fenyegetése.

Az elszakított nyugatmagyarországi terű- \ 
létén német, francia, belga és olasz hajós
társaságok egymásután állítják fel irodáikat, ' 
mert a németajkú lakosság a mai határ
forgalmi viszonyok miatt nem tud megélni 
és tömegesen kivándorol.

A .Chicago Tribüné*  jelenti: A szánk- , 
ciók, melyeket Franciaország alkalmazni fog 
Németország ellen, mint hivatalosan közöl
ték, az Elsass Lotharingiában lévő német 
iparvállalatok lefoglalásából állanak.

Poincaré jegyzéke miatt a válság ki
élesedett. A sajtó nincs megelégedve Poin
caré eljárásával, mert azt a veszélyt látja, 
hogy ezzel a londoni konferencia előtt át
töri az egységes frontot.

A görög kormány újabb jegyzékben 
válaszol a szövetségesek tiltakozására, amely
ben fegyveres erővel fenyegették meg Görög
országot, ha a görög csapatok meg akarják

szállani Konstantinápolyt. A görög jegyzék 
határozottan kijelenti, hogy az athéni kor
mánynak sohasem volt szándékában a hatal
mak akarata ellenére Konstantinápoly ellen 
vonulni s csak a szövetségesek beleegyezése 
esetén gondolt volna megszállásra

Az angol csapatok megszállották Csa- 
taldzsát és a San Stefano—Macrajeni vona
lat, amely a Csataldzsa vonal mögött húzó
dik. Magát Caataldzsát a franciák tartják 
megszállva.

Augusztus 3-án az olasz belügyminisz
térium jelentése szerint a sztrájkot be- 

' fejezték.
Óriási az izgalom Bécsben a korona 

újabb hanyatlása miatt. A közönség ismét 
megrohánta a kereskedéseket és utolsó pén
zéért árut vásárol, annak ellenére, hogy a 

‘ kereskedők óráról-órára emelik az árakat.
Berlinben a márka újabb esése valósá

gos pánikot idézett elő. A tőzsdén orgiák 
í folynak a spekulációbán.

Egy pedagógusunk visszaemlékezései.
— Levél a szerkesztőhöz. —

Kedves barátom s Szerkesztő uram /
Tegnap volt futó találkozásunkon emlí

tetted, hogy engem Lapodban egy „kiszer 
kesztés" fenyeget hálás tanítványok részéről,*)  
akik t i. a múlt héten, barátságos vacsorán 
megegzaminálták az én jubilálásra, ünnepel- 
tetesre alkalmatlannak berendezkedett mivol
tomat, öreg csontjaimat. Azt érzem, hogy 
azoknak a jólelkű (habár nem kis részben 
velem együtt a kopaszodás felé vitorlázó, — 
s a .jó pap holtig tanul*  igazságtalanságnak 
elvével ma is tanulásra kényszeredett), öreg
fiuknak tartoztam azzal az egy-pohárnyi 
elbeszélgetéssel. Morálom azonban — melyről 
Te tudod, hogy irtózik mint kinpadra fekte
téstől a — nyilvánosságra jutásnak ntár csak a 
gondolatától is lázong... Meg azután az Idők és 
Körülmények ntai perspektivája talán mást 
is parancsol : úgy a jubilálni akartaknak most 

*) Múlt 31,-iki számunkban közöltük a lanitök 
összejövetelét, melyen a volt tanulok szeretetük 
és bálájuk megható szavaival üdvözölték egykori 
tanárukat.

nosztriflkációs vizsgára készülő érdeke, — 
mint a jubileum vágóhidjára hurcolni szándé- 

I koltnak az uj államban való bizonytalanul 
j labiláló helyzete, „smluvnj: tanár“-os állása 

szempontjából.
Mindezekből folyólag itt is kérlek, hogy 

kedves volt tanítványaimnak a fenyegető 
kezeid közt levő szeretet kirohanását (lássd: 
adományt akartam mondani) melyet velem 
(tudom: inkább barátilag mint Szerkesztő 
minőségben) megsejdittettél, — ismételten 
kérlek ezúttal arra : tedd el (no, nem a 
, Papírkosár*-ba  I; Szerkesztői asztalodnak 
abba a Kiió jelzésű fiókjába, amelyik annyi 
adatát őrzi kis Városunk történetének, ebben 
bizonyára kul túrtörekvéseinek és — hála a 
Mi-Istenünknek — leltározhatott eredmé
nyeinek is.

Ennek részére — lássad meg gyóná
somat I — Inkább én magam mondom el 
itt, hogy mi történt ott azon az öreg tyúk 
szárnyai alá még egyszer összeszaladt . . . 
szívesen Írnám, hogy .csirkék" közt, ha úgy 
tiz húsz-harminc-negyven évet ki tudtam volna 
belőlük operálni: tehát nevezem őket annak 
a derék tanító seregnek, amelyik itt a mi 
becsületes barsi magyar népünk javára a 
magyarság tiszta aranyát, drága kövét keres
géli — kapargatja . . . még az olyan kis 
tereferén is, hová engem néhány volt tanító
képzős tanártársammal invitáltak s a melyre 
holtomiglan szívesen fogok emlékezni, ahhoz 
képest is, hogy megjelentek azon az ő mos
tani előkelő, tanfolyamos előadó-tanáraik is, 
— üdvözölni akarván egy régi ... az éve
ken tűi bizonyára csak érdemtelenségekben 
gazdag Mestert.

A jó fiuk 40 évet akartak bennem ünne
pelni. En az Igazságért küzdő (úgy e bár 
Te is azt tartod kedves Szerkesztő barátom, 
hogy mást nem, csakis ezt érdemes hirdetni), 
mondom : szokottan unalmas preceptorsa- 
gommal jeleztem a körém szeretettel össze- 
seregletteknek (Áldja meg őket Isten minden 
javaival), mely szerint az én kis igaz
ságom az ; hogy a „négy-Iksz" en már túl 
vagyunk I (Neked itt bizalmasan megsúgom, 
hogy katedrás működésem fóliánsainak számai 
egyidősek lapodnak, a „Bars“-nak életéve
ivel, s hogy ne csodálkozzál tehát, ha az 
ő évei növekedését is olyan vegyes érzel
mekkel látom, s hogy az utóbbi években 
az irótollam öregesen meg is feledkezett róla.)

Azonban figyelmeztettem a jubileumozni 
akart s ragaszkodásukban áradozó hiv tanit-

EMLÉK.
Édes kicsi Lelkem I most is Így szólitlak, 
így szólitlak mindig, mikor visszahívlak, 
Mindig úgy hívtalak forró, lázas éjjel 
Vágyódó, gyótró, sajgó, vérző szívvel,

Mióta elváltunk búcsú nélkül, régen , . . 
Mióta siratom összetört reményem,
Mióta temetek annyi szép emléket 
Azóta mindegyre így hívtalak téged.

Fényes napsugaras, kikeleti álmok I 
Hová tüntetek el, illatos virágok?
Csodás, szép mesékkel telik meg a lelkem, 
Mikor harmat csillog őszi rózsa-kelyhen.

Tomszk, (Oroszország) 1916. dec 19.
SZOBI ENDRE.

Kézimunka kiállítás.
A Megyei Magyar Tanítóegyesület elemi 

iskolai rajz, slöjd és női kézimunka kiállítást 
rendezett jul hó 12-24. napján a zárda 
rajztermében. A kiállítást megtekintette a 
megyei tanfelügyelő csehországi rajztanárok 
kiséretében, a tanítóság és a nagy közönség 
is. Az összeállítást az apácák ügyes csopor
tosításban rendezték el, a látogatókban pedig 
tanulságos, gyönyörködtető emléket hagyott 
hátra.

A rajzcsoportban ott láttuk : a szőgyéni 
rk. iskola szép kidolgozású teljesen modern 
rajzait, melyből kivált Tóth Teréz és Valter 
Mária III. o. tanulók szénrajza; a köbölkúti 

rk. iskola meglepő, szincs tájképeiből és tér
képeiből, Valent Mária V. o. tanuló tájképe 
és térpópei; a csatai rk. iskola szemlélet 
utáni rajzaiból, Fehér Jenő IV. o. tanuló ; 
a köhidgyarmati rk. iskola fokozatos fejlődést 
feltüntető rajzaiból bájosak voltak a kicsi I. 
és II.-ik osztálynak rajzai (Sípos Sárika és 
Dinnyés Kamilla I. oszt kéményseprői, 
Grébner J. és Kézmann Jolán tipikus garam- 
völgyi menyecskéi); a lévai zárdaiskola peda
gógiai értékű rajzaiból: Hegedűs Piroska II, 
Bottka Erzsébet III, Blazsek Magda III, 
Frankó Jolán V. és Szocha Gabriella II -ik 
osztály tanulók rajzai ; a lévai rk. fiúiskola 
önálló rajzaiból kitűnt a kiállítás legnagyobb 
tehetségűnek látszó tagja Jaszenovics Tibi 
bámulatos saját teralzésü rajza; a lévai ref. 
és izr. iskolák igen szép magyar motivumu 
rajzai; a lekéri izr. iskola nem modern, de 
pontos kidolgozású rajzai; a mohi ref. isk. 
szép tollrajzai; a málasi állami, az ujbarsi 
és kiskoszmályi iskolák természet utáni, 
önálló tervezésű rajzai. A slöjdmunkából 
kiállított: a barsendrédi rk. iskola mindent 
felölelő nagyszámú lágypapir és famunkákat; 
a kéméndi rk. iskola szép fafaragványokat 
(Tóth Péter gombolyitója, Bartal Sándor 
kerekeskutja, Csókás Pál vegyes faragványa); 
a kissátói ref. iskola munkái közül kivált 
Bágócsi Béla szövőszéke, Szabó Béla töké
letes alkotásu zsámolya.

Az ujbarsi és kiskoszmályi ref. iskolák 

ügyes gazdasági szerszámai. Nagysárói ref. 
iskola feltűnést keltett agyagmunkái (Kostyál 
Tibi II. o. és Hegedűs Angyal II. o. tanulók); 
A köhidgyarmati isk. praktikus anyagmunkái, 
az ujbarsi isk. egyedülálló nagyon szép 
raffia munkái (feltűnt : Mészáros Eszter IV. 
o. Pap Eszter V. o. Bungyi Ilona VI. o. 
Kirchner Erna III. o. Krekó Lenke V. o. 
kisárkai és dobozsai).

A női kézimunkából: a lévai zárdaiskola 
vezet, kivált Drenka Erzsébet, Pázmán Valé
ria II. o Hanszkó Olga, Sebedóvszky Ilona 
III. o. Riszner Hilda IV. o. Szocha Gab
riella V. o. Emmel Jozefa VI o. tanulók 
munkái.

A barsi rk. iskolából Kositzky Márta 
teljesen kész, hatalmas munkájú papi karinge; 
a bélai rk. iskola szép kidolgozású csipkéi; 
a muzslai rk. iskola finom Ízlésű munkáival; 
kivált Oláh Irén, Raáb Rozália, Pór Sarolta 
tüll és horgolt betétű kötény és csipkék.

A köhidgyarmati rk. iskolából Kézmann 
Jolán melienje és Grósz Erzsi magasabb 
fejlődést tanúsító recemunkája.

A barsendrédi iskolából csöppnyi I. 
osztályú Beluch Sarolta horgolása, Ríngvald 
Vali III. o. tarsolya.

Szép munkákkal vett még részt a lévai 
ref. és izr. iskola (asztalközép, tarsoly, csip
kék, zsebkendők); az oroszkai, kéméndi nagy 
és kissárói iskolák (különösen utóbbi szép 
horgolt kosarakkal).
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ványokat, hogy igen, van most egy pont, 
ahová a jubilálni akaró ösztönös érzésüket 
irányíthatják : most 50 éve, 1872. ben írták 
alá az első tanítói diplomákat a lévai magyar 
állami tanitóképezdében.

Ennél a határnál, a változott viszonyok
ban és gazda nélkül is érdemes, szabad, sőt 
szükséges megállani, ahhoz képest, hogy a 
félszázad óta ott kiosztott ezernyi diploma e 
vidék népe kulturálásának — Északra úgy 
mint Délre — aranybányája, a kalásznak 
most is súlyos szemektől hajlongó botját 
megteremi-segilő ekevasa volt. Hogy a 
most is ittbenni szükségleteinket fedezni 
tudó uj pénzeinkben, — a létezésünket a 
külföldieknek is hirdető levélbélyegeinken ez 
az arany, — óh Valuták Valutája 1 — ez a 
kalász, — óh Kalászok Kalásza 1 — oly 
méltán ékeskedök: ezt könyvelje a maga 
számára az a régi tanítóság is, akiknek itt 
egy nem kis karéjnyi földön népnevelő mun
kásságához az első barázdát a lévai magyar 
Tanítóképzőben húzták meg, — a nemzet 
napszámos foglalkozásához illő örök ifjúság 
aranyát az itteni pedagógiai-kohóban válasz
tották ki

És ezzel a ténnyel — a mellettem ült 
két erdemes volt tanártársamnak szivedo- 
bogását véltem hallani, szónoklásra sohasem 
termett akadozó beszédem közben I — a 
múltba elmerült lelkű derék tanitó Uraknak 
emlékezetükbe hoztam Alma materük Meste 
reinek, egykori profeszoraiknak — a Tanítók ta
nárainak képeit. Mi sincs annál természetesebb 
— avagy talán nem igy volna ? — hogy a 
közéleti pályája végén, mindkét kezét már. Do- 
musának kilincsén tartó öreg tanár ilyen pilla
natban a tanítványok serege mellett, volt 
pályatársaira és elöljáróira is gondol. Aki 
nem hiszi, jöjjön utánam és próbálja másként I

Én is meghúztam tehát azon az előttem 
feledhetlennek maradó családias összejöve
telen az emlékezés harangjai s a meleg réz 
géssel könnyesen felcsillanó szemek elé fel
vonultattam — mint jubilálni szomjas lelkek 
felé — a közel ötven évet számlált s most 
befordított pajzsu, pedagógiailag harcedzett 
intézetnek katedráiban, csekélységem mellett 
elváltakozott érdemes tanügyi harcosokat: volt 
tanáraikat és igazgatóikat. Es mint a mi sző
kébb földkaréjunkon túl is érvényes nevelés tör
téneti adalékot állítottam oda az egykori — 
most már bőven kifejlett összehasonlító ité 
letekre sarjadt — preparandistáknak, Kar
társaknak, hogy volt Anyaiskolájuk, a lévai

j
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Sok nézője volt a köhidgyarmati iskola 
által öltöztetett babának (mint menyecske) 
és a kéméndi iskola magyar babájának.

Nagyon szép és magyar kultúrát dicsérő 
válalkozója volt ez a kiállítás a magyar 
tanítóegyesületnek és reméljük ilyent több
ször is foguuk látni.

i 
LEVÉL.

Pozsony, 1022. július 10-én. I

...................... Mondd Édesem, minden ‘ 
szép órának még az emléke is elmúlt szi
vedben ? I Minden eltűnt, kegyetlenül kiül- I 
dözted lelkedből a boldog szép időket.

Édesem hajolj közelebb, a szivedbe 
szeretném súgni emlékeinket, talán igy , 
meghallod

Emlékezel a ragyogó bájos tavaszi reg- ‘ 
gelekre, ha néha robot előtt összekerültünk , 
valamelyik utcasarkon mily édes volt az öt 
és fél percecske mit elcsíphettünk le is én j 
is? Emlékezel? A drága szép kacagó dé- , 
lutánok, cigarettejeink graciöse füstje ősz- 
szesimult török kávénk forró illatával, minek I 
elkészítése a Te feladatod volt.

Fénylő kávéfőző, kicsi csészék, pici 
kanalak, még érinteni sem szabad azóta 
senkinek.

A csöndes intim esték, a félhomály, 
teás csészéink halk zörrenése, sziveink forró 

magyar tanítóképző-intézet az iskola minden
napos szükségleteket őrlő munkája mellett 
mindig megértette az ő évtizedeivel együtt 
haladó tanügyi korszükségleteket is; a mi 
pedig már pedagógiai- történelmi- adalék

A Kárpátalj- Középdunai s a magyar 
névhez fűződő népműveltseg utolsó félszá
zados legfontosabb iskolai és szociális moz
gató eszméi — legyen teljes elismerés a 
többi volt és létező testvérgócoknak is — 
nem kis részben innét, a lévai képzőinté
zetből indultak ki, — az ő tanárainak és 
igazgatóinak nevéhez is fűződik

Nem lehetett mindenre egyáltóban kiter
jedni ; a lelkűkkel hallgatóknak csak az igaz
gatóikról akartam mondani néhány — ismerem 
gyengesémet I — homályosán festő, de igaz- 
tartalmu szót ... a melyeket per és pro 
Memóriám és szives engedelmeddel kedves 
Szerkesztő Barátom most idevetitek erre a 
hallgatag papírra.

Szabó Lajos ez a papos műveltségű, 
nagy szociális érzékkel rendelkezett össze
foglaló filozofus-lélek beszélt legelőször, mind
járt a 70. es években az Első Egyetemes Tani- 
tógyűlésen a tanitók-tanitóinak, a tanitóképző- 
intézeti tanároknak Országos Egyesülésbe 
leendő tömörülésének szükségességéről, mint 
olyan szervől, mely az iskola és a tanügyi 
hatóságok mellett elsőrendű, egészségesen 
éltető ere-vére lenne egy modernebb tanitó- 
generáció nevelésének Az eszme-csira gyü
mölcsét másutt, mások szedték le, de — és 
én erre ma is büszke vagyok 1 — a később 
oly busás eredményeket termett Magyar- 
Tanitóképző intézeti Országos Egyesület esz
méje a nekem is itt első igazgatómnak éles 
látásában fogamzott meg. — Talán nem is 
véletlen, hogy később azután a „preparan- 
dia“, a Szabó Lajos eszméi nyomán is uj 
ideálokkal ékes és terhes uj Tanítóképző
intézet telkestül-palotástól az ő sírhelye 
mellé telepedett ki a Városból! . . . Láttam, 
hogy az aranybetűs obeliszkhoz, mely most 
egy temető magányából hirdeti, hogy itt egykor 
magyar — tanítóképző is volt, nem egyőjök 
zarándokolt ki a kegyeletesen is emlékezni 
tudó tanítványoknak.

Láng Mihálynak két elévületlen érdeme 
van. Senki olyan hévvel — szegény meg is 
szenvedett mindkettőért — nem küzdött a 
tanítók társadalmi elismertetésének, anyagi 
ellátottságának érdekében mint ez a lelke
sedés Pestalozzis higanyából megkonstruált

összesimulása. Emlékezel ? Nem hívnak 
vissza olykor a múltba ? 1

Csodálatos, ilyenkor volt legnehezebb a 
lelnem, fullasztó csókjaink, néha aláperdülö 
könnyeimmel találkoztak, megdöbbentél, 
gyöngéden, becézőn magadhoz szorítottál, 
mily boldogság lett volna igy egyszerre a 
karjaidban meghalni.

Talán inegéreztük ilyenkor mindketten 
korai tragédiáját érzelmeinknek ? I

Egyszer magam sem tudóin hogyan, 
túl feszült a húr, Te lendítetted meg, aka
ratodon kivül is erősebben s én egy elha 
tározó gesztussal kettévágtam — Jó, — 
legyen mindennek vége I

Mondd Édesem, összetett kézzel kérdelok 
boldog vagy e ? Hazudj egyetlenem mondd oh 
mondd találtál egy kacagóbbat, édesebbet, 
simulóbbat, boldog lettél, elfeledtél.

Mily jól esne gyűlölni kacagni, megvetni 
Téged, fejet felvetve napestig dalolva járni 
a bolondját. Jaj csak azt ne mondd, nem ér
dekel senki, nem tudod milyen a csók ize, 
ne lássam üresnek, hidegnek a szemed 
villanását.

Ilyenkor ha meglátlak, elcsöndesedem, 
sápadt didergés fog el, megbúvók egy sa
rokban, a lelkemet tépdesi a múlt, imbolygó 
árnyait reszkető szivemre ölelem s zokogva 
keresem az illatot, aisinis bi'dog verő
fényt szomorú életemben s talán a Tiedben
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tanártanitó. A tanítóság szociális ügyeiben 
hervadhatatlan érdemű Péterfy Sándor, a 
„Tanitók-Atyja*. mikor a tanitóképző-intézeti 
tanárok, fentebb említett Országos Egyesü
letének díszes elnöki székébe került, akkor 
mondotta nekem: Belém is szorult valami 
tűz féle, de Láng Miskában lángoló vulkán 
ég 1 — Azután a ma is eminens kérdést : 
az idegen nyelv tanítását elméleti és gyakor
lati psychologiai alapokon a népiskola részére 
Őt árta fel a legplauzibilisebb módon. Ez a mun 
kája utóbb akadémiai jutalomban részesült.

Láng kutatta s szintén irodalmilag 
is (de ez a maga kifejlettségében már egy újabb 
emléke a lévai magyar Tanítóképzőnek I) a 
legtöbb kezdeti sikerrel a mindenkori em
bernek cselekvő, hatni tenni, rombolni-epiteni 
akaró természeti ösztönére épített, és a többi 
testi lelki (sokszor diszharmonikus) érdekeket 
összeegyeztető u n. szlöjd — tanításnak, 
recte : az alkotó munkára való nevelésnek 
harmonikus beleillesztést a népiskola tanter
vébe Nagy elégtétele a lévai megszűnt Tanító
képzőnek — idevonatkozó felszerelésének — 
hogy ez a régi sablonon szintén „tantárgy*- 
nak elnevezett, valójában pedig egyetemes 
ember érdekű képzési eszköz és mód a 
vi ágháboru által megakasztott iskola-fejlő
désbe^ ismét minden kulturáltamban a tan
ügyi- társadalmi- és iskolahatósági körökben 
megértésre, a tovább fejlesztés szükségének 
elismerésére talál. Még a mai Erdélyből és a 
Regátból is vannak kezeink közt hálálkodó és a 
kidolgozott ösvényen továbbhaladásra tanács 
kérő friss levelek. Szívesen értesültünk, hogy 
Prágában egyik középiskola-tipus is kisér 
létezik vele. — Arról pedig, hogy a szükebb 
itthonban a mi derék magyar tanítóink a 
tanítási terv realisztikus részének elég szabad
jára bocsátott betartásában, ezt az ember
képző eszközt most sem dobják a sutba (ami 
magukban az uj Tanítóképzőkben sajnála
tosan — de talán csak ideiglenesen I — meg 
történt), arról tanúságot tehetett az a heve
nyészd kiállítás is, mely éppen e hó folya
mán volt látható a mi kedves zárdái leány
iskolánk egyik nagy termében, s amelyik úgy 
tömege, mint a ma már precizirozott elvek meg 
értett felfogásának bemutatásával a háborúnak 
tanügyi tereken is sokat emlegetett tomboló 
hírét, szinte meghazudtolni látszott. A kiállító 
iskolák tanítói jórészben a lévai Tanítóképző 
egykori növendékei voltak. — Bizonyára 
sóhajtva száll itt az iskolák felé az elnémult 
intézet pedagógiai intése : per ardua ad astra!
— Szívesen emlékeztünk erről is a „szlöjd*- 
ügyről Láng nevénél, mint aki kézimunka
tanítás egyik fontos anyagának, az össztön- 
szerű gyermek — játéktárgyaknak — quasi 
gyermek etnográfia — szorgalmas össze 
gyűjtője volt.

Pethes János (az igazgatók sorábanmár 4. 
volt) egy új tudománynak, a minden szülőt 
érdeklő Paidologiának, s ebből fejlett ,gyer 
mek-lélektan"-nak volt az első szorgalmas, 
irodalom-műves kutatója a magyar nevelésügy 
horizontján.

Koveskuti Jenő, — napjaink pedagógiá
jának ez az Alkibiadese, a reá bizott új 
intézet külsejéhez-belsejéhez illő előkelő gesz 
tussal vetette röpiratszerüleg porondra a 
„tanítók akadémiai képzésének* gondolatát,
— kemény, de feltörendő s fel is törhető 
diót termelvén a mi s valódi iskolai kultúr
palotának teremtett Tanítóképzőnkben székelt 
tanügyszervező laboratóriumában a köréje 
sereglett európai látkörű, magyarlelkesedésü 
fiatal tanárokkal karöltve. Szívesen hallom, 
hogy ezt a magyar gondolatot az Intézet — 
Szlovenszkó e nemű első, vezető iskolájának 
mostanvaló lakói, mint általában a Köztársa
ságnak iskolaszervező faktorai is átvették; 
belesodródva akarva- nemakarva, — miként 
az minden állam kultúrpolitikusainál megtör
tént a népoktatásügy fejlesztését illetőleg — 
a modern eszmék kényszerítő áradatába. 
(Köveskuti más, egyház zeneirodalmi s álfa 
Iában a magyar literatura (szép- és tankönyv
irodalom) terén való munkásságát a tanító
képzők körén túl mások is magukénak hasít
ják ki; nem lenne illő, ezzel is csak Lévának 
ékeskedni.)

(Folyt köv)
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Különfélék.
— A tanítók nosztrlflkáoiós viss- 

gája julius hó folyamin négy hetes tanfo
lyamra jöttek össze a magyar tanítók váro
sunkban, hogy a tanfolyam végén a nosztri- 
fikációs vizsgát letehessék. A tanfolyam a 
Zárda-iskola tornatermében tartatott s annak 
igazgatója Hrúz Samu tanfelügyelő vezette 
Jelentkezett 180 tanitó, kik a lévai, aranyos 
maróti, nyitrai, honti, pozsonyi tanfelügyelö- 
ségek kerületeiből jöttek a tanfolyamra. Vá
rosunk utcáin reggel és délben feltűntek a 
füzeteket szorongató, siotö tanítók ; megható 
kép volt a sok öszbeborult régi vágású ma
gyar tauitóinknak felvonulása, akik atyjai 
lehettek volna sok miniszternek és képvise
lőnek, akik törvény által Kötelezték őket 
öreg korukban kisgyerekek módjára tanulni. 
Nagy szorgalommal jártak a tanfolyamra és 
várták a vizsgát, amely jul. 29 re volt ki
tűzve. 28-án érkezett meg a magyar nosztri- 
fikáló bizottság /ancovic Ferenc löreáliskolai 
igazgató elnök, Kalcsok Leó, dr. Bezák 
és Zachara bizottsági tagok személyében. 
A vizsgák 29, 31, 1, 2 napokon folytak 
ugyancsak a zárda épületben. 50 es turnu
sokban 6 os csoportokban járultak a bizott
ság elé. A bizottság szigorral és páratlanul 
kezelte a rábizott ügyet s annál szebb az 
eredmény, hogy a jelentkezettek közül csak 
kis szám lett 2 hónapra visszavetve. Az ok
levelek kiosztása után barátságos estét ren
deztek a városi nagyszálló szinháztermében. 
Ezt megelőzőleg a lévai dalárda kara mű
vészi nivóju koncertet adott a tanfolyam 
tiszteletére, mely alkalommal szép összeg 
gyűlt össze az önkéntes adományokból a 
lévai rk. templom orgona alapjára. Az esté
lyen meleg ünneplésben részesítették a bi
zottság tagjait, a tanfelügyelőt és Levice 
város polgármesterét, aki jelenlétével meg 
tisztelte a tanítóságot. Eisö felköszöntőt 
Jancovic bizottsági elnök mondotta Masaryk 
köztársasági elnökre. A bizottságot Hrúz 
S. tanfelügyelő, mig a tanfelügyelőt Dinnyés 
Károly tanítóegyesület elnök köszöntötte föl. ( 
Huszár Károly az előadókat, Bányai F. a 
polgár mestert, Pettás a szellemi munkáso
kat éltetto. Zost’ák polgármester az összes 
tanitókat, Vermes I. né a megyei egyesület i 
elnökét köszöntötte. Kalcsok Leó vigasztaló ; 
szavakkal bátoritotta a visszavetetteket. I 
Járddnházy József szellemes szlovák nyelvű ; 
fölköszöntőjében a bizottságot éltette. A ; 
társaság sokáig a legjobb hangulatban ma
radt együtt és sok kedves emlékkel utazott 
haza a jól megérdemelt pihenésre.

— A Szlovákhoni Magyar Evan
gélikus Szövetség Léván f. hó 11-én d. ■ 
e. 9 órakor tartja közgyűlését az ág. h. ev. 
egyházközség tanácstermében. A közgyűlés 
tárgysorozata negyon érdekesnek Ígérkezik. 
Felhívjuk rá az érdeklődők figyelmét.

— Városi közgyűlés. Léva város 
képviselőtestülete julius hó 31. napján rend 
kívüli közgyűlést tartott, melyen dr. Zost'ák 
András polgármester elnök bejelentette, hogy 
Léva városának a magyar jelzálog hitelbank
nál fennálló tartozásának törlesztési részle 
tét bírói letétbe helyezte, amit a közgyűlés 
jóváhagyólag tudomásul vett. Ezután a vá
rosi villamos telepen megejtett vizsgálat 
eredményét tárgyalta a közgyűlés, amely a 
tanács és a jogügyi bizottság javaslatát 
magáévá téve elrendelte, hogy az ügy a 
büntető bíróság elé terjesztessék, hogy meg 
állapitassék terhel e valakit felelősség a vizs
gálat folyamán konstatált szénhiány miatt és 
hogy a villamos telepvezető városi mérnök 
és könyvelő tiBztáztassék a gyanusitásokból. 
— A villamos telep ideiglenes vezetésé 
vei egy öt tagú bizottságot bízott meg a 
közgyűlés, mely bizottság tagjaivá Boros 
Gyula, Hatscher Károly, Bartys Vladimír, 
Kiss Géza és Csuvara László képviselőtes
tületi tagokat választotta meg A város ré
széről ütem Sándor hivatott meg, kinek a 
közgyűlés az eddigi vezetésért 5000 K. 
tisztelet-dijat szavazott meg. Nagy méltat- 
laukodással fogadta a közgyűlés a város 
tulajdonát képező gimnáziumi épület elrek- 
virálását és elrendelte, hogy amennyiben a 
rekvirálási rendelet a zsupáni hivataltól le
érkezik, az ellen felebbezéssel fog élni s F 

elmegy a legfelsőbb közigazgatási bíróságig, 
mert az iskolaügyi bizottság jelentése sze
rint ez a zsupáni rekvirálási rendelet tör
vénytelen Majd jóváhagyta a közgyűlés a 
Bartos Károlyné, Krizsmanek Károly és 
Puska Imrével kötött kisebb haszonbéri 
szerződést s még egy jelentéktelen előleg 
folyósítása után a közgyűlés véget ért.

— Vallásos színi előadás. Nagy
boldogasszony napján aug. 15 én a férfi 
Mária kongregáció tagjai vallásos tárgyú 
színi-előadást rendeznek a Zárda színpadán 
Színre kerül: Aforus 'tamás történelmi 
dráma 4 felvonásban VIII. Henrik életéből, 
a XVI. századból mely mindenütt, ahol 
színre került, feledhetetlen emléke maradt 
a közönségnek. Az előadás sikerét nagyban 
elősegíti a korhű ruházat, amely a Polgár 
színigazgató gazdag ruhatárából került ki. 
Megelőzőleg gyermekelöadás lesz augusztus 
13-án d. u. 3 órakor. Belépti dij tetszés 
szerint. Jegyek előre válthatók Nyitrai és 
Társa, Hatscher Károly és Borcsányi és 
Csórnák uraknál

— Gyászlifr. Ponoczky János, várme
gyénk földbirtokosainak nesztora, felsőpéli 
földbirtokos nimt részvéttel értesülünk július 
31-éu 96 éves korában elhunyt. A jó Isten 
különös kegyelméből nagy időt átélt öreg úr 
egyike volt azokból a régi táblabirói időből 
való öreg magyar uraknak, akik szorgalmas 
munkában eltelt hosszú matuzsálemi életük
kel mintával szolgálhatnak s késő utókornak 
miként kell jól és bölcsen élni, hogy késő 
aggságunk után .'minden ismerősük tisztelete 
és szeretető kísérjen sírunkba. Halálát hat 
gyermeke, köztük Ponoczky Károly és Lajos 
földbirtokosok, Dr. Ponoczky János orvos és 
Ponoczky István volt oszlányi főszolgabíró 
gyászolják A boldogult holttestet e hó 2-án 
helyezték örök nyugalomra nagy részvét 
mellett ; gyászoló családja a kővetkező jelen
tésben tudatja a szeretett családfő elhunytét: 
Mélységes fájdalommal tudatjuk. Ponoczky 
János földbirtokos julius hó 31-én délután 
2 órakor, életének 96 ik évében történt gyá
szos elhunytét. Az Istenben boldogult kedves 
halott hüH tetemei t. hó 2 án d. u 2 óra
kor fognak a felsőpéli re', temető sirkertjében 
örök nyugalomra helyeztetni. Felsőpél, 1922. 
augusztus hó 1 Legyen áldott emléke örökké I 
özv Patay Józsefné szül. Ponoczky Erzsébet 
Ponoczky Zsuzsanna Ponoczky Károly bir
tokos Dr. Ponoczky János orvos Ponoczky 
István nyug főszolgabiró Ponoczky Lajos 
birtokos germekei. Ponoczky Istvánná szül. 
Lockner Gizella Ponoczky Lajosné szül. 
Mészáros Gizolla menyei. Továbbá unokái 
és dédunokái.

— A mai népgyűlés intéző bizott
sága a következő felhívásban hívja fel a 
magyarságot: Léva és környéke magyar 
anyanyelvű lakossága f. évi aug. hó 6-án d. 
e. 11 órakor a piactéren párt és felekezeti 
különbség nélkül, egy közös érzésben szent 
testvériségbe olvadva tiltakozó népgyülést 
rendez, a magyarságot — mint nemzeti 
kisebbséget — több oldalról ért iskolaügyi 
sérelmek orvoslása tárgyában. A népgyűlés 
célja : 1.) Megkisére'ni még egyszer törvényes 
utón a sérelmek orvoslását. 2) Fölrázni a 
magyarságot annak belátására, hogy e sérel
mek orvoslása ránk — magyarokra — nézve 
életkérdés. 3.) A magyarságnak e népgyűlé 
sen niegnyilvánuit közakaratából kifolyólag 
odavinni sérelmes ügyeinket a külföld itélö- 
széke elé. Testvéreink, magyar véreink 1 Ha 
a különböző politikai pártállás bármennyire 
is szétforgácsol bennünket, csak ebben az 
egy szent érzésben, legalább ebben az 
egyetlen egyben — magyarságunk jogos vé
delmében — legyünk igazán együttértö, jó 
testvérek I . . . Legyen ott a gyűlésen min
denki, akinek lelkében magyar szív dobog. 
Az intéző bizottság.

— Hlinka Aranyoemaróton. A szlo
vák néppárt ma egy hete Aranyosmaróton 
egy minden tekintetben impozáns népgyülést 
tartott, melyen maga a párt elnöke, Hlinka 
András is megjelent. Hlinka és kisérete előtte 
való nap Garamberzence felöl Kovácsin át 
érkezett Aranyosmarótra este fél tiz órakor. 
A község elején diadalkapu várta, rajta e 
felirat: Sláva Hlinkovi. Reggel 7 órakor
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egész processio indult a lelkészlak elé zené
vel és szent énekekkel 8 órakor a templom
ban szentiiiíse volt, mely után a 3 kilo
méterre levő kálváriára vonultak. Mintegy 
20 pap és ugyanannyi ezer főnyi nép volt 
jelen, akik előtt Hlinka megható beszédet 
mondott A tulajdonképeni népgyűlés délután 
volt, amelyen Bucsek esperes elnökölt, mig 
a jegyzői tisztet Planicky titkár töltötte be. 
Domanicky zsupáni tanácsos rövid üdvözlő 
szavai után Hlinka beszélt. Hatalmas szónoki 
erővel rajzolta a mai tarthatatlan állapotokat; 
kimutatta, hogy csak autonómia mentheti 
meg Szlovenszkót, amelyért haláláig küz
deni fog. A föllelkesített néphez Gyurcsán 
szky gazda és Kuntsek munkástitkár be
széltek még, mire felolvasták a 12 pontból 
álló határozati javaslatot a választójogról, 
az iskolákról, a cenzúráról stb. A nép egy
hangú lelkesedéssel elfogadta. Gyűlés után 
a Benkovich-féle vendéglőben diszebéd volt, 
majd ennek végeztével a Migazzy-féle park 
bán népünnepély és színház.

— Esküvő Somodi Márton közép
iskolai tanár e hó 1 én esküdött örök hű
séget kedves menyasszonyának Tolnay Irén 
vámosmikolai tanítónőnek, Tolnay István 
volt lévai, jelenleg balasagyarmati pénzügy
igazgatósági irodaigazgató leányának, Konta 
János lévai polgártársunk unokájának, az 
ipolypásztói ref. templomban

— II ög jegyzői kinevezés. Az igazsság- 
ügyminiszter Karas József dr. zsolnai ügy
védet Aranyosmaróthra, közjegyzőnek kine
vezte

— A lévai csizmadia ipartársulat, 
mint előző számunkban jeleztük augusztus 
hó 19.-én tartja szokásos nyári tánczmulat- 
ságát, amelyen — közkívánatra előadja — 
a farsang vasárnapján oly nagy sikert 
elért ,Sárdi ház* cimü 3 felvonásos nép 
színmüvet, mit a rákövetkező böjti napok 
miatt meg nem ismételhetett. Hisszük, hogy 
ezen mulatságon is a régi jókedv és kedé
lyesség fogja betölteni az estélyt, s a leg
nagyobb siker jegyében fog az lefolyni. A 
meghívók a jövő héten mennek szét, s a 
részletes műsort a következő számunkban 
fogjuk közölni.

— Vlrághullás. Még pár nap előtt, 
mint egy szép rózsa virult a jó Isten leány
kertjében s már vasárnap este ravatalon 
feküdt kiteritve. A sírok kertésze a halál 
kitépte az élet kertjéből, s átültette a menybe. 
Hlavács Ilonka, Hlavács József lévai polgár
társunk ifjú szép leánya volt ez a fehér 
virág, akit pár napi kinos szenvedés után, 
alig 18 éves korában julius 30 -án lotört a 
halál szüleinek kebléről, hogy mérhetlen 
bánatot hagyjon hátra szeretteinek szivében. 
A jó Isten bölcs végzésében való megnyug
vás és a részvét vigasztalja meg őket mély
séges bánatukban. Az ifjú halott temetése e 
hó 1-én ment végbe, amelyen a gyászoló 
rokonságon kivül a leánypajtások a jó isme 
rösök nagy számmal jelentek meg s kopor
sóját elhalmozták virágaikkal. Bánatos szülei 
a következő gyászjelentésben tudatják egyet
len gyermekük kora hervadását : Hlavács 
József és neje szül varsányi és nagykeres 
kényi Kereskényi Ilona úgy a maguk, vala 
mint az összes rokonság nevében, mély 
fájdalommal tudatják egyetlen jó leányuk 
Hlavács Ilonka f. évi julius 30.-án este 8 
órakor virágzó élete 19. évében, rövid kinos 
szenvedés és a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után történt gyászos elhunytét. 
Drága halottunkat f. évi augusztus hó 1.-én 
d. u 5 órakor a lévai róm kath. sirkertben 
helyezték örök nyugalomra. Az engesztelő 
szentmise áldozat f. évi augusztus hó 2 -án 
reggel fél 8 órakor a plébánia templomban 
fog a Mindenhatónak bemutattatni. Virrasz- 
szon felette az örök szeretet I

— A Lévai Főiskolások Egyesü
lete f. hó 12.-én, szombaton 8/< 9 órás 
kezdettel tánccal egybekötött műsoros estélyt 
rendez. A műsor számai : ének, hegedű, 
zongora, tánc, kupiék — két egy felvonásos 
vígjáték lesz. A meghívók e héten lesznek 
szétküldve. Jegyek elővételben hónaptól kezd
ve Gróf nagytrafikban kaphatók. Akik téve
désből meghívót nem kaptak forduljanak a 
rendezőséghez.
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“ ®y?rm*k‘,löad*» A Lubinszky- 
gyerekek csütörtökön, augusztus 3 án láto
gatott előadást rendeztek a városi színház
ban. Csupa közvetlenség, természetesség és 
elevenség jellemzi játékukat Adtak kis szín
darabokat, pajkos kuplékat, tréfákat és más 
kabarészámokat. Nemcsak a gyerek pajtások, 
de a felnőttek is szívósén tapsoltak a kis 
művészeknek, akiket elhalmoztak szeretetük 
minden jelével.

— Megbízatás. Verő Ernő számellen
őrt, aki városunk szülötte, a városi tanács 
a megüresedett föszámvevöi állásra helyet
tesnek megbízta. E megbízásra nézve a köz
gyűlés julius hó 31én tartott ülésében egy
hangúlag hozta meg jóváhagyó határozatát. 
Őszintén örülünk a tanács és a képviselő
testület eme intézkedésének, mert ezáltal a 
város ezen igen fontos hivatali ágazata oly 
szakképzett tisztviselő kezeibe került, aki a 
város pénzügyi érdekeinek gondos őre lesz.

— Házasság. Dómján Viola és Kuncs- 
ner István batidai intéző 1922 jul. 12. én 
Hódmezővásárhelyen házasságot kötöttek

— Áthelyezés. Hron Kudolf, a Slo- 
venská Banka lévai fióktelepének számtisztjo 
Léváról Eperjesre helyeztetett át az ottani 
fiókintézethez.

— Tenniszverseny. A Lévai Sport 
Club és a Lévai Sport Egylet rendezésében 
f. hó 12.-én délután kezdődő tenniszversenyek 
iránt óriási az érdeklődés. A műit évi verse
nyeken nagy sikert aratott Révay grófokon 
kivül Aranyosmarót vidékéről a Keltz testvé 
rek, a Nyáry grófok, Gáldy Kálmán, a Divéky 
házaspár, Érsekújvárról Adamovich, Ipolyság 
ról pedig Dr. Csermák, Dr. Salkovszky és 
ifj. Somogyi Béla helyezték kilátásba megjele 
néeüket. Biztos remény van arra is, hogy a 
M. A. C. -ból is lejön néhány játékos, igy 
az idei bajnokság második helyezettje, Göncz, 
továbbá Oláh Aladár é3 neje, kik stilusos 
játékukkal és rokonszenves egyéniségükkel 
az aranyosmaróti versenyeken az egész 
közönséget meghódították.

— Házasság. Dr. Ballogh Sándor 
orvos Oroszka, Tauber Viola Nagykálna t. 
hó elsején házasságot kötöttek. (Minden 
külön értesiiés helyett).

— Magyar Iskolaügyi népgyűlés 
Érsekújváron. Érsekújvár és széleskörű 
vidékének lakossága az Országos Magyar 
Kisgazda, Földmives Kisiparos Párt s az 
Országos Kér Szoc. Párt f. hó 30-án szö
vetkezetien tartott együttes népgyülésen ha
talmas megnyilatkozásban tárta fel a ma
gyar nemzetiség iskolaügyi sérelmeit. A két 
párt szövetkezett gyűlését dr Kukán Béla 
az Országos Magyar Kisgazda, Földmives és 
Kisiparos Párt érsekujvári osztályának elnöke 
nyitotta meg Megnyitó beszédében rámutatva 
a kormány által a magyar nemzetség erkölcsi 
és gazdasági létalapjai ellon vezetett irtó 
hadjáratra a köztársaságban élő magyarság 
egységének szükségességét hangoztatta s a 
gyűlést a testvéri megértés és egyel akarás 
ünnepének nyilvánította. A gyűlés tárgyának 
előadója dr. Ozorai József pártválasztmányi 
tag tartalmas és nemesen szárnyaló előadása 
tudományos felkészültséggel ölelte fel a 
vonatkozó jogi anyagot. Rámutatott a nem
zetközi szerződésekben és a köztársaság 
törvényei által biztozitott művelődési és 
népnevelési jogainkra. Ezen törvényi rendel
kezésekkel szembeállítva a kormány által 
irányitott gyakorlatot, megdöbbentő képét 
festette a valóságnak, amely egyértelmű a 
legnyersebb eszközökkel űzött elnemzetleni- 
téssel. Megállapítja, hogy ezen nemzotirtó 
kulturhadjárattal szemben csak a legelszán
tabb és legodaadóbb egységes nemzeti ellentál- 
lás mentheti meg a nemzet kulturértékeit 
és kulturérdekeit. Határozati javaslatát elfo
gadásra ajánlja fel. A határozati javaslathoz 
elsőül Ficza Józssf az Országos Magyar 
Kisgazda, Földmives és Kisiparos Párt nem
zetgyűlési szenátora szólott, aki kifejtve 
pártja álláspontját a határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja. A gyűlés következő 
szónoka Palkovics Viktor az Orsz. Kér. 
Szoc. Párt nemzetgyűlési képviselője volt, 
aki az előadói javaslatot elfogadva azon 
kulturális követelést függeszti hozzá, hogy a 

magyar iskolák felett való iskolai felügyelet 
kizáróan magyar tanerőkkel gyakorlandó. 
A gyűlés a benyújtott határozati javaslatot 
egyhangúan viharos lelkesedéssel fogadta el. 
A határozat az országos sérelmek orvoslá
sán kivül becsületbeli kötelességévé teszi a 
nemzetség vezéreinek az érsekujvári köze, 
kath. főgimnáziumnak és népiskoláinak a 
cseh és szlovák iskolák által történt meg
szállása alóli felszabadítását. Követeli a vá 
ros közönsége által fentartott főgimnázium 
cseh szlovák igazgatójának az eltávolítását, 
a komáromcsehi-i, kismányai, vágsellyei, 
alsószöllösi, jászfalusi és köhigyarmati nép- 
iskolák barbár elnemzetieuitése ellen való 
törvényes orvoslásokat. A gyűlést Néder 
János az Orsz. Kér. Szoc. Párt érsekujvári 
szervezetének elnöke zárta be azzal, hogy 
minden magyar ember álljon a harcosok 
sorába, mert csak egyetértéssel és összetartással 
érhetünk el sikert. Ezen gyűlés — amelyen 
38 községi magyar pártszervezet képvisel
tette magát, — az u. n Délszlóvenszkó 
súlyosan komoly eseményéül jegyzendő fel, 
mert az ott kirobbant erkölcsi erők már 
többé nem hajlandók türelmes szemlélőként 
a kormány törvénytiprásait mártírként tűrni

— Eljegyzés. Fekets Lencsikét (Léva) 
eljegyezte Bartók Endre (Oroszka). Minden 
külön értesítés helyett).

— Meghívó. A Keresztény Munkás 
Egyesület által rendezett tánccal egybekötött 
mai Tarkaestélyére. Színre kerül: I. .Monté 
Ghristc" bohózat, szereplők: Férj, költő: 
Sebedóvszky István, Felesége: Sztruhár 
Irénke, Ügyvéd: Rotyik Emil, Szobaleány: 
Bobb Mariska. II. „Tóni a csábító" vígjáték, 
Kazmér: Tóth Nándor, Terka felesége : Le- 
hoczky Manczika, Tóni: Béiik József 1. 
III. . Éljenek a tűzoltók" bohókás vígjáték, 
Kardos lakatos mester, tüzoltó-föparancsnok : 
Zsiak Géza, Anna felesége : Baranya Piriké, 
Erzsiké leányuk : Totzer Manczika, Gergelyi 
György: Tonka Imre, Czincér volt szabó: 
Rotyik László, Petykó lakatos inas : Fiorek 
László, Samu lakatos legény: Sebedovszki 
József, Lojzi szabó legény: ifj. Kalocsai 
Gyula. Nagyszerű, bohókás jelenetekben gaz
dag alkalmi darab. Kezdete esti 8 óra. 
Előadás után tánc. Belépti díj tetszésszetint. 
Aki kellemesen, de emellett jól akar szóra
kozni, azt ez utón hivja meg tisztelettel 
a vezetőség.

— Taglétszámfelüli katonák. Az 
1922. évben elbocsájtandó taglétszámon felüli 
katonákról. A csáládfentartók ideiglenes 
szabadságra való elbocsájtásuk iránti kérvé
nyeiket, rendesen felszerelve f. é. szeptem
ber 1-ig nyújtsák be az I fokú politikai 
hatóságnál, melynek kerületébe állandó tar
tózkodásuk szerint tartoznak. A földtulajdo
nosok kérvényeiket rendesen felszerelve 
szintén f. é. szeptember 1.-ig nyújtsak be 
azon hadtesthez, amelynél a kérvényezők 
ténylegos szolgálatot teljesitenek.

— Haza jött meghalni. Sok szo
morú könnyes éveken keresztül meglépett, 
elhagyott, lenézett rab volt, a családtól, 
szülőföldtől és a hazától távol messze a 
bolyongó lelkek élő temetőjében, messze 
Szibériában. A nyomor tanyán sokszor kopog
tatott a halál. Sok ezerszer győzött a rab
vackokon kínlódott ezrei felett. S bár ö is 
a sorsnak csak a rabok földjén kifosztott 
koldusa volt, vele mégsem birt a halál. Ren
dületlen hite tengernyi veszélyközött meg 
tartotta az életnek. És az élet eljött érte ... 
mosolyra nyíltak a fonnyadt ajkak, piros 
lett újra a sáppadt. arc, fényesek lettek a 
kialudni készülő fénytelen szemek. Hatalma 1 
Feltámadás . . 1 Feltámadás I Az orosz fogoly 
hat évi szenvedés után haza jött. A halál 
pedig csak magában nevetett s végül is ö 
győzött. Dr. Zsiross Jenő esztergomi vár 
megye szolgabirája, tart, hadnagy sok más 
ezer és ezer társával megjárta a szibériai 
foglyok kálváriáját, hol Krasnojarskban mint 
túsz volt letartóztatva a vörösökért. Sok 
nyomor, betegség, testi és lelki szenvedés 
után a múlt év decemberében jött haza a 
második csere transzporttal. Állását elfog
lalta s úgy látszott, hogy testben és lélek 
ben ép maradt. Azonban julius 26.-án reggel 
holtan találták lakásán, a nyakát borotvával 

elmetszette. Bizonyára a régi szenvedésből 
visszamaradt idagrohamában követte el tettét, 
mert előzőleg soha senkinek nem panasz
kodott. Még csak 39 éves és egyetlen fia 
volt édes atyjának Zsiross Lajos kétyi föld
birtokosnak s kívüle csak egy nővére Zsiross 
Jolán van Édes atyja kedves fiának holt
testét hazehozatta és az érsekkétyi teme
tőben e hó 29 én helyezték örök nyuga
lomra a rokonság, tisztviselötársai s nagy 
közönség részvéte mellett. Emlékét a haza 
hálás kegyelettel fogja feljegyezni a többi 
vértanuk közé

— Menetrendváltozás. Az Érsek
újvár—Párkánynána közötti vonalon augusz
tus 15-től a következő vouatjáratokal lép
tették életbe : 312 sz. vonat indul: Érsek
újvárról 22 óra 15 perckor, érkezik Pár- 
kánynánára 23 óra 20 perckor. A 311 sz. 
vonat indul : Párkányoánáról 2 órakor, érke
zik Érsekújvárra 2 óra 57 perckor.

— Művelődés munkája hadsere
günkben. A legnagyobb munka Szlovén 

' szkón az analfabéta katonáknak van szen
telve. Az analfabéták részére 1921. aug. 
1922. január 31-ig 64 kurzus volt rendezve. 
Azon idő alatt az Írni és olvasni nemtudó 
katonák közül megtanult Írni és olvasni 70 %, 
Nagy goud van lorditva a könyvtárakra, 

1 melyeknek Szlovenszkón 49.344 drb. köny
vük van, mégpedig Szlovenszkón létező 
összes nyelvben válogatott olvasmányokkal. 
Fél év alatt összesen 91 555 könyv létt köl
csönözve. A könyvtárak, zászlóaljak, száza
dok, börtönök, őrségek stb. részére lettek 
berendezve. Szlovenszkón összesen 85 ol
vasó kör vau, amelyekben megtalálhatók 
köztársaságunk össszes jobb újságja, össze
sen 666 féle újság. Az olvasó köröket láto
gatta civil közönség is. (Bkdt).

I
— Az 500 koronások bevonása. 

. Azokat az 500 koronásokat, amelyek 1919. 

. április 11 iki kelettel vannak kiállítva, augusz- 

. tus Sí ikével kivonják a forgalomból. A bank
jegyeket aug 31-től szeptember 2 ig az ál
lami bankhivatalokuál és fiókjainál lehet be- 

. váltani.
— Az uj ötvenkorondsok 16—8

• centiméter nagyságúak lesznek. Az első ol- 
1 dal rajza két részből áll, a kisebb balfele

ornamentális jellegű lesz, a nagyobbik rész 
az előtérben egy vetöember alakját fogja 

. mutatni, aki kinyújtott karral szórja a gabona 
i magvakat. A háttérben a trencséni vár képe 
i látható. A négy sarokban van az érték meg- 
' jelölése számokkal, a bal ornamentális rész
■ díszítéseiben pedig az ötnyelvű szöveg. A 
j kép rámájában van a csehszlovák köztár

saság hivatalos elnevezése cseh nyelven. Az
, ornamentális hátsó oldal bal sarkában a
■ csehszlovák köztársaság kis cimere látható, 

a jobb sarokban az értékmegjelölés számok
ban. Azonkivüi mind a négy sarokban a

| bankjegy értéke kisebb számokkal is fel van 
tüntetve. Lent, a baloldalon és a jobb sarok
ban van a bankjegy száma és sorozata, a 
középen Novák pénzügyminiszter aláirása.

• A kivitel színei még nincsenek megállapítva.
— Baromvásár. Levicén a folyó év 

julius hó 24-én tartott országos állatvásárra 
felhajtatott ló: 1420 drb, szarvasmarha : 
1012 drb, sortés: 232 drb, juh: 830 drb, 
kecske : 23 drb, szamár : 2 drb. Összesen : 
3519 darab. Ebből eladott ló: 183 drb, 
szarvasmarha : 827 drb, sertés : 137 drb, 
juh: 578 drb, kecske: 2 drb, szamár: 1 
drb. Összesen 1728 darab.

— Mennyi ércpénzt Adott ki a 
kőrmöcbányal éropénzverde. Az állami 
kincstár körinöcbáuyai pénzverdéje eddig 
mintegy 35 millió korona értékű egy koroná
sokat bocsájtott forgalomba. A legközelebbi 
időben szaporítják az 50 és 20 filléresek 
kiadását mindaddig, mig az apró pénz hiány 
tart.

— Művelődés munkája hadsere
günkben. A katonák minden alkalommal 
fel vannak világosítva az alkohol és a dohány
zás káros hatásáról. Ezen igyekezet ered
ménye Slovenskón az, hogy 36829 emberből 
2426 azaz 6 790 nem dohányoz és 7199 em 
bér, azaz 19 690 szeszes italoktól tartózkodó 
Hogy a legénység meg legyen mentve nemi 
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betegségektől, előadást tartanak nekik szakor 
vosok. Azon célból, hogy a legénységnek 
nelegyen ideje roszra gondolni, asztalos, festő, 
szobrász stb, kurzusok létesittetnek. Ezen 
kurzusok gyönyörű eredménye látható volt 
a legutóbbi kiállításon Bratiszlavában (Bkdt)

— Orvosi könyvtár. Magyar és 
Német orvosi szakkönyvek használt állapot
ban olcsón oladók Nyitrai és Társa könyv- 
kereskedésebon.

— A friss gyümölcs kiviteli dija. 
A CSI jelenti: A kereskedelmi minisztérium 
a friss gyümölcs kiviteli diját métermázsán
ként 5 koronában állapította meg.

Tanuló NYITRAI és TÁRSA
könyvkereskedésében felvétetik.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1922 évi julius hó 30 -tói — augusztus hó 6.-ig

Születés.
Sallai Ferencz Zsiák Julianna leány Gizella

— Misik Kálmán Lórincz Erzsébet leány Margit.

Házasság.
Sztrákos Ferencz Hajnovics Anna r. k. — 

Bagolyub Nikolity (Miklós) Csmarada Mária g. kel. 
róm kath.

Halálozás.
Czaban Irén 1 hónapos gyermek aszály. — 

Hlavács Ilona, Anna, Lenke 19 éves húsmérgezés.
— Hochberger Márk 43 éves tüdőroncsolás gyil
kosság.

Levícky okreiny lúd, ako pozemnoknizná vrchnost.

Cisl. 1099/1922 grk.

Vytah licitacného oznamu.
V exekucnej veci exekventa Hamar Jozefa 

i proti exekovanej Márton Eme stovej rod Breznay 
■ Julié pozemnoknizná vrchnost nariadila exekuenu 
; licitáciu o vymozenie 740 kor. poziadavky istiny 

a jejprislusnosti na ucast nemovi’ost klóra ie na 
üzemi levickeho okr. sudu obsazena, v póz kn. 
protokoli mesta levice cisl. 299 pod A I 5 r c- 
688 m c. sa nachádzajuceho dóm cisl. 626 dvoru 
a zahrady na menő Márton Ernestovej rod Brez
nay Julii pod B 2 v */f ci ástke znejucu vo vy
kricnej cene 2419 kor.

Licltácie bude o 10 hodlne predpoludnajsej dna 11 
ho septembra 1922. v uradnej mlestnosti póz kn 
vrchnostl vydrzlavaná.

Pod licitáciu spadajuca nemovitoM nemoze sa 
odpredat, nize dvoch tretin vykricnej ceny.

Ti ktori chou licitovat povinni su s lozit ako 
odstupné 10%-ov vykricnej ceni v hotovosli, alebo 
v cennych papieroch ku kaucii sposobilych poci- 
tanycy pod la kurzu urceného v 42 §-e zák, LX. 
1881. a to slozit osobe, póz. kn. vrchnostou vys- 
lanej, alebo tejto odov zdat poistenku a predbez- 
nom ulozeni odstupného do sudneho depozitu 
Taktiez ti isti povinni su licitacionálne podmienky 
podpisat.

Ten. kto za nemovitost viacéj s lubil, néz 
vykrienu cenu, jestli nikto viacej neslubuje, po- 
vinny je podla procenta vykricnej ceny urcené 
odstupné po vysku práve takeho procenta nim s 
lubenei ceny hned doplnit.

v Levicisch dna 25-ho juna 1922. Hoffmann 
v r okr sudea.

D q d e k
ved. pozemk. knihy.

Jótékonyság.
Egy Tarokk partié 10 koronái adomá

nyozott a Gyermekotthonnak. — Sok szives 
köszönet I

Or Frammer Ignác?

== APRÓ HIRDETÉSEK, se

Til^ Jx la á n Vámosladányban szoba
XllaLLü LLuvíí. konyha kamra, bővebbet
TÓTH SÁNDORNÁL Vámosladányban. 914

Közvetítés. Hazak és ingatlanok 
vételét és eladását.

lakások szerzését Levicén és vidéken
legelőnyöseb feltételekkel sikerrel köz 
vetít: SPITZ LÁZÁR keresk ügynök Levice, 
Zöldkert utca 11.

Ablak tisztítási vállalat 
ablak tisztítást, padló beeresztést és sző
nyeg porolást vállal F R A N Y Ó MIHÁLY 
Mángorló utca. 14. 969

Tanuló leány felvétetik 
nyitrai és társa tönyvkeresíedeseben.
2 ház eladó,

Nyilttér.*)

Nyilatkozat.
A ,BABS“-ban közölt nyilatkozat

ban Pély István úr azzal vádol, hogy 
a pénztárnok kijelenti, hogy az Elnök 
is fölvett egy 540 koronát, és neki el 
nem számolta.

Én soha senki előtt ilyen kijelen
tést nem tettem, s igy hamis tanukra 
soha szükségem nem volt, azért köve
telem, hogy Pély úr bizonyítson, kü
lönben a rám vonatkozó rágalomért 
illetékes helyen felelősségre vonom.

A nyilatkozatnak azon részére, 
hogy a jegyző a kérdéses összeget 
pénztárnoknak elszámolta tagadom, 
mert ezen összegből pénztári bevételre 
egy fillért át nem vettem.

Léva, 1922. aug. 4.
Bartos István.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal 
felelősséget a Szerkesztőség.

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

■ LEVICE — FŐTÉR. —-------- —

250—1922 szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881, é. LX t.-cz. 

102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a levicei járásbíróságnak 1922. évi 2839. számú 
végzése következtében Jozef Husserre javára 
4000 K. s jár, ereiéig 1922. évi július hó i4-én 
foganatosított kielégítési vagrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 8000 K fillérre becsült következő 
ingóságok u. m; cipó, kalapok nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a levicei járásbíróság 1922. 
évi V. 2889 számú végzése folytán 2753 K. 96 fill. 
hátr. tőkekövetelés, ennek 1922. évi junius hó 19. 
napjától járó 6 % kamatai ereiéig, Nagy-Sallón 
alperes lakásán leendő megtartására 1922. évi 
augusztus hó 21.ik napján délelőtti 9 órája határ
időül kitúzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok »z 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is elfog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglalták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi. 
LX. t -c. 120 §• értelmében ezek javára is elren
deltetik,

Kelte Nová-Bana 1922. aug hó 1. napján

Tóth Arthur 
bir végrehajtó.

k

Van szerencsém tisztelt Vevőim szives tudomására hozni, hogy az 

új őrlésű, eddig minden minőséget felülmúló 
OrOSZkai lisztet mindig a legolcsóbb napi árban bocsát

hatóm rendelkezésre.
ÍN aponta friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb.

JMF" la. magyar szalámi. 'WQ
Cukorka és csokoládé különlegességek. 

Likőrök, borok, pezsgők nagy választékban. 
Fűszer és gyarmatáruk a legjobb minőségben.

« Különféle ásványvizek raktára,
1 1 JBlőzékzexx’y- 6b pontos kiszolgálás 1 1 

Özolid árak.
FIGYELEM

Szíveskedjenek meggyőződést szerezni arról, hogy áraim a legalacsonyabbak, 
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom kifogástalan s lelkiismeretes. 14

l WrnFggrrn ofsztict rrsrvcvj i
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Két ilri leány
tetik. Cim a kiadóba. g03

ügyes kiszolgáló leány felvétetik 
nyitrai és tarsa könYTiercskGilesel)eu. 
Kosztos diákok. .USÍ 
bán kosztos diákokat elvállal JAKABFALVY 
BARNA, Szentháromságtér 3.

Egy gramofon
Koháry utca 20 sz. 987

KíaflA í estAló mühe|ynek is me«JXX4U.U XöüíXXU f01el özv. NHUMÁN 
ADOLFNÉNÁL László utca 6. szám. 984

Legelő.
szám.

Eladó két tehénre való legelő 
Bővebbet Szepesy utcza 5.

979

Znnn'flT'í) használt hosszú zon-
■vUg****. gora eladó, megtekinthető 
RÖTH ADOLFNÁL Béhm utca 10 983

ZEHZatóBágllag engedélyezett

Ingatlan forgalmi és közvetítő iroda.
Tulajdonos : SZILASSY DEZSÖNÉ.

Levice (Léva) Kákái ut 8. szám.
Elvállalja mindennemű ingók és ingatlanok vételét eladását, átvesz 
és továbbit bármilyen megbízást gyorsan, pontosan a legelőnyösebb 

feltételek mellett.
Útlevél vizimok
vagy Ausztriába a legrövidebb idő alatt 

megszereztetnek.

Fűszer üzlet f*? 
teljes berendezéssel, házzal, amelyben 
még két más üzlethelyiség van eladó.

Eladó villa a Kákíiban’ á11C-ldUO Villa 4 szoba, fürdőszoba 
és egy kis lakásból.

Bérbe adó és eladó.
Több kisebb és nagyobb birtok, Bars, 

Hont és Nyitra megyében.

Kí hajlandó itteni lakását, egy r\l IldJIdllUU pozsonyi lakással 
elcserélni.

Eladó szőlő ^íászép 
hajlékkal, gyümölcsfákkal beültetve.

Hőnapos szobák ^ea
díjmentesen lesz közvetítve.

Bérbe adó korcsma,
jó forgalommal, nagyobb községben.

Évenként 6 országos vásár, 
koractofnolr kiadó szobák és r\«l eblttlllCK |akágok bútorral 

vagy anélkül.

Tanuló gyermekek ellátásra, 
válaltatnak tanár családnál. Cim a kiadóban.

986

Jó boros hordók
literig jutányos árban Kiskálnán a vendég
lőben. 985

Szerény igényű alkalmazott r. 
kath. vallásu 34 éves egyén november 1 éré 
ispáni, kulcsári vagy ehhez hasonló állást 
keres jelenleg is egy jól berendezett gazda
ságban már kilencz évtől alkalmazva vagyok. 
Cim a kiadóban. 975

Gazdai állást keres n£ L”
vallásu, magyar és tót nyelven beszélő, 37 
éves, nős, családos egyén. Akinek a gazdaság 
terén, mint gazda 17 éves gyakorlata van. 
Kezelt önállóan 600—1200 magyar holdas 
erdő szántó birtokot 9 évig Jelenleg is 3 
évtől állásban van. Cim a kiadóban. 923
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a legjutányossabban beszerezhetők

RÁCZ HUGÓ
bőrkereskedésében

LEVICE Városi vigadóval szemben.
865
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Értesítés!
Van szerencsém értesíteni az igen 

tisztelt vevőközönségemet, hogy 
fűzőtar m e xn e t 

aug. 1.-től Deák Ferencz-utcza 19. 
szám alól, 16. szám alá, helyeztem át.

Tisztelettel:

ADLER ARANKA
fúzőkészitőnő. 965

Szakképzett gazda 
róm. kath., nős, 53 éves, néme
tül és tótul tökéletesen beszél, 
magyarul a mennyit a szolgálat 
érdekei megkövetelnek, nagyobb 
gazdaságban eltöltött 30 éves ta
pasztalattal, gazdatiszti vagy egyéb 
gazdasági hivatalnoki, ispáni vagy 
önálló segédtiszti állást keres — 
Ajánlatokat „megbízható munka
erő* jeligére e lap kiadóhivata

lába kér.
982

Csépléshez elsőrendű

bármily mennyiségben 
állandóan napi áron 

kapható:
HORN és TÁRSA 

fakereskedésében LÉVÁN 
a vasúti raktár mellett..

980

8°|o-os vámőrlés!
Értesítjük a t. közönséget, hogy 

malmunkat újonnan átalakítottuk 
8 a vámörlést az alanti összeállí
tásban végezzük :
100 kg. búzából adunk:

20 kg. nullás lisztet
20 , főző
30 „ kenyér B
20 „ korpát
2 . a poriás
8 . a vám

100 kg. rozsból adunk
69 kg. kenyér lisztet
20 . korpát

3 , a poriás
8 „ a vám

Igyekszünk mint eddig is a közön
séget a legjobban kiszolgálni és őriemé 
■yeink minőségére ezután is még nagyobb 
.gondot fogunk fordítani, hogy a mai köve
telményeknek megfeleljünk. — Oly raktár
ot! rendelkezünk, hogy mindenkor bár 
milyen mennyiséget azonnal cserélhetünk 

4ULIA GŐZMALOM
Levioe—Liéva.

930

A GAZDASSZONY JELENTÉSE!

Kávét! — Teát! — Cacaot!
KUGLERNÉL kaphatsz jót!

Ugyanott kaphatók : mindennemű ásványvizek, 
likőrök, borok.

Cj) z* ■v e n d. o t 0 s tx ír!
A „KUGLER KEVERÉK11 pörkölt kávé 2 koronával 

olcsóbb lett kg.-ént.
Magyar ar.alAmi — Szegedi paprika leszállított áron kapható 

Olcsó lisztek.

MA moziba megyünk!
Előadások este 6 és 8 órakor.

Egy modern, szilárd, vízveze
tékkel felszerelt ház eladó.

Téglagyár eladó. 
Kőbánya eladó.

Egy fedeles hintó jóka-rban eladó.

MONACO, Léva.

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatára- és vasnagykereskedésében 

Alapíthatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon szám 14.

Legjobb FŰSZER- és C8EMEGEÁBDK.
Naponta friss felvágottak prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, hering'-k — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss „Glória* pörköltkávé 
különlegesség — Elsőrendű asztali, csemege és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő st'D. — Saját lefejtésű somlói és móri óborok.

■Vira.gr-, konyhákérti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, rafflaháncs, rézgálic, szénkéneg.

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

Gazdasági cikkek: 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, 

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

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummik. 
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.


