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A jövő árnyéka
húzódik a magyar iskolák felett, 
ha arra gondolunk, hogy a most 
müködö magyar tanítók az emberi 
élet korlátolt volta miatt évről évre 
kevesebben lesznek, mert nincs után
pótlás. Magyarországról nem hoz
hatnak ide tanítót, mert hiszen még 
az itt levők illetőségét is kemény, 
kegyetlen szemmel vizsgálják leiül 
s a kinek illetőségéhez csak egy 
vonalnyi kétség is fér, azt nem hagy
ják meg állásában. A jövendő virá
gos kertje a gyermeksereg, ezeknek 
növekedését féltékeny szemmel nézi 
a szülő, az egyház és a nemzet. 
Ösztönszerüleg megérzi valamennyi, 
ha valami baj fenyegeti ezt a virágos 
kertet s iparkodik megtenni az óv
intézkedéseket.

Hát lehet-e nagyobb veszedelem, 
érheti-e nagyobb baj ezt a virágos 
kertet, mint az, ha a magyar iskolák 
tanító nélkül maradnak. Az állam 
nem gondoskodik, legalább eddig 
nem látunk ebben az irányban sem
mit, hogy a magyar iskolák magyar 
tanítót kapjanak, pedig ez nemcsak 
elvállalt kötelezettsége ennek a köz
társaságnak, hanem a saját érdeke, 
mert a kultúra legbiztosabb fok
mérője az iskola. Még a destruktív 
világnézetet vallók is elismerik az 
iskolák rendkívüli fontosságát, a 
melynek sehol sincs oly fontos sze
repe, mint a legalsó fokon, a még 
írni és olvasni nem tudó gyermek
világban, a melynek még a családi 
tűzhely melegéhez szokott lelke 
szinte megkívánja, hogy különös 
figyelemmel, úgyszólván dédelge- 
téssel vezessék be a tudományok és 
ismeretek csodás világába.

A szlovenszkói református egy
ház érezte meg legelőször a jövendő 
előre vetett árnyékát a magyar isko
lák felett, amidőn nyilvános közgyű
lésén kimondotta annak a szükségét, 
hogy sürgősen fel kell állítanunk a 
magyar tanitóképzö intézetet, ha 
csak azt nem akarjuk, hogy nem
sokára iskoláink tanító nélkül ma
radjanak. A protestáns lapokban 
felmerült az az eszme is, hogy ahol 
nem lesz tanító, ott a papok foglal
kozzanak a tanítással. V ita indult 
meg e felett is, csak hogy ezen a 
téren is ott vagyunk, hogy ref. teo
lógia sincs a köztársaság területén 
s egyelőre kilátás sincs arra, hogy 
az állam állítson fel s igy a lelkészek 
is egyre fogynak s ma-holnap pá
lyázó sem akad a megüresedett 
helyekre.

Magjaién 
vasárnap reggel.

Csakhogy — és ép itt van a 
helyzet súlypontja - ez a veszedelem 
nem csupán a reformátusokat, ha
nem az egész szlovenszkói magyar
ságot fenyegeti, bármelyik feleke- 
zethez is tartozzék. Mikor tehát a 
ref. egyház e miatt ösztönszerű, 
magyar érzésénél fogva felismeri és 
szanálni óhajtja a veszedelmet, akkor 
az egész magyarság érzését hozza 
nyilvánosságra ; midőn kimondja, 
hogy fel kell állítani a magyar tanító
képzőt, ha csak azt nem akarjuk, 
hogy a magyar gyermeksereg el
vesszen a magyarság részére.

A református egyházi szerveze
tek és hatóságok megkezdették az 
alapvető munkát. Egymás között 
gyűjtéssel tekintélyes összegeket 
ajánlottak fel a tanítóképző intézet 
felállítására és fenntartására. Minden
felé hangversenyeket, szinielőadáso- 
kat, társas összejöveteleket rendez
nek e célra, mert az idő komoly 
cselekvésre szólít. Ma egy hete mi- 
nálunk is hangversenyt rendezett, 
melynek fényes sikerében biztatólag 
nyilatkozott meg a magyar teremtő 
erő. Ez a fényes siker adja kezembe 
a tollat, hogy leírjam vele azt a 
kérdést a többi felekezetek magyar 
ajkú tagjaihoz, vájjon nem érzik-e 
magukra nézve kötelezőnek, hogy 
ehhez a nagy alapvető munkához 
csatlakozzanak, vájjon nem volna-e 
jobb s hamarább célravezetőbb, ha 
a magyarság összesége állítaná fel 
ezt a szlovenszkói magyar tanító
képzőt, ahol minden felekezetű ma
gyarság részére nevelnének tanító
kat ? Hiszen a felekezeti kántorkép
zést annak keretén belül is meg 
lehet oldani.

Azt hiszem, hogy meg kell 
szívlelni az itt élő magyarságnak 
ebben a nagyarányú mozgalomban 
annak a gondolatnak fontosságát, 
hogy a milyen lesz a gyermek, 
olyan lesz a jövő. A magyar taní
tóság megteszi önfeláldozó, becsü
letes munkáját fajának és nemzeti
ségének fentartásában, hát a magyar 
szülők is tegyék meg kötelességüket, 
hogy a megfogyatkozott tanítóság 
esetenként a természet rendje szerint 
újakkal pótolható legyen.

Ez az ügy becsületbeli ügy min
den magyarnak, nemcsak a kálvi
nistának és ha összefogunk hama
rább célt érünk. Az itt élő egy 
millió magyarnak van annyi erkölcsi 
és anyagi ereje, hogy tudjon magá
nak tanítókat és lelkészeket nevelni. 
Hát a református magyarok által 
felvetett eszme legyen olyan, mint
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a vízbe dobott kő, a mely után 
mindaddig gyűrűznek a hullámok, 
mig partot nem érnek. Fogja fel a 
mozgalom horderejét minden magyar 
és keressen módot, hogy a refor
mátusok mozgalmához csatlakoz
hassák, azt az egész magyarság 
közös céljának nyilvánítsa s mielőbb 
megvalósíthassa.

Szent kötelessége ez mindnyá
junknak s ne feledjük el, hogy a 
magyar tanító hiány évről-évre na
gyobb lesz és ennek nyomán támadt 
veszedelem lépésről-lépésre közeledik, 

!

A világ-eseményekből.
Bratianu és Margarescu hadügyminisz

ter megbeszélést tartottak a Dnjeszter-határ- 
vonalon teendő katonai intézkedésekről, mert 
az információk szeiint az oroszok csapat- 
csoporlositásokat végeznek a besszarábiai 
határon.

A francia frank stabilizálására szánt 
összeg kétharmadát a nemzeti blokk válasz
tási agitációjának céljaira használta föl. Egy 
lap azt követeli, hogy az uj kamara vizs
gáló-bizottságot küldjön ki és a „választási 
frank* skandalumát torolja meg.

A Keleten veszedelmes felhők tornyo
sulnak. A török kormány jegyzéket készít 
Franciaországhoz, amelyben tiltakozik a 
francia kormánynak sziriai ténykedése ellen. 
Az északsziriai török nemzeti védelem veze
tősége kiáltványt bocsátott ki, amelyben a 
franciákkal szembeni ellenállást „szent há
borúnak* minősiti és emlékezteti a francia 
kormányt arra, hogy a francia forradalom 
volt az, amely az emberi jogokat prokla 
málta- Nagy politikai jelentőséget tulajdoní
tanak annak a körülménynek, hogy japán 
katonai misszió érkezett Konstantinápolyba, 
ahonnan Romániába és Lengyelországba 
utaznak.

Az elöszavazás Hannoverban az önálló 
Hannover létesitéséről, akként döntött, hogy 
Hannover továbbra is Potoszország része 
marad.

A turkesztani fölkelők olTenzivát kezd
tek a szovjetcsapatok ellen. Az oilenzivát 
nehéz tüzérséggel indították meg s a fölkelők 
a haditechnika legmodernebb eszközeivel 
vannak fölszerelve. A föikelők ezeket a 
fegyvereket magától a szovjet hadikészitő 
szerveitől vásárolták. Több monarchista 
Turkesztánba érkezett és részt vesz a föl
kelők küzdelmeiben.

A kommunisták, a közelmúltban lefolyt 
választásokon Párisban 1.6 millió, Berlin
ben pedig 2.2 millió szavazatot adtak le.

Franciaországban éles támadást intéz
nek Millerand és Poincaré ellen, hogy .go
nosz manipulációik* okozták a franc rom 
lását.
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A kis entente külügyminiszterei julius 
elején Prágában tartják legközelebbi kon
ferenciájukat.

A bajkali szovjetezred fellázadt és meg
tagadta a parancsot, hogy az amuri körletbe 
menjen szovjetellenes mozgalmat letörni A 
lázadók a polgári biztosokat legyilkolták, a 
fegyverraktárakat kirabolták és az erdőkbe 
vették magukat.

Japán és Oroszország közö'.t hivatalos 
tárgyalások indultak mog kereskedelmi szerző
dés megkötése céljából, annak feltételezésé 
vei, hogy a Bzovjetkormány elismerése 
kérdésében megállapodásra fognak jutni.

A román politikai Cletuek általános 
meggyőződése az, hogy a király hazaérke
zésével teljesen nyílt lesz a kormánykrizis. 
Anuyi bizonyos, hogy Románia rendszer
változás előtt áll.

A német nemzetiek ragaszkodnak ahhoz 
is, hogy Tirpitz tengernagy legyen birodal
mi kancellár.

Rakovszki londoni orosz követ a „Mán 
chester Guardian* tudósítójának kijelentette' 
hogy Oroszország semmiképen sem nyugszik 
bele Besszarábia elszakitásába.

A Havai szigetén lévő Kilausz vulkán 
néhány nappal ezelőtt kitört. A kitörés olyan 
hatalmas volt, amilyenre nincs példa a 
történelemben. A benszülöttek legnagyobb 
része a tengerparti városokba menekült. A 
vulkán óriási robaj kíséretében folyton ontja 
a lávát. A szigetet állandóan hamufelhö 
takarja, számos lalu romokban hever.

A franc újabb esése a legkomolyabban 
foglalkoztatja Poincarét és minisztertársait. 
A kabinet néhány tagja a rögtöni lemon 
dás és a kormányzatnak a szociálista radi 
kálisok kezére való átadása mellett foglal 
állást A legutóbb lezajlott választásokon a 
francia nép azt az akaratát juttatta kifeje 
zésre, hogy békét akar. Ha a legközelebbi 
francia kormány jószándékai Berlinben

hasonlókkal találkoznának, akkor nemsokára 
bekövetkezik a némot—francia viszony uj 
korszaka. i

Antánt alakul a bolsevikiek ellen, mely 
nek tagjai Románia, Lengyelország, Török- : 
ország, Bu'gária, Magyarország és Japán. i 

Az uj francia kormány a Ruhr-vidéken ■■ 
lévő katonai funkcionáriusokat baloldali 
republikánus hivatalnokokkal fogja felese- * 
rélni, akik a megszállást inkább gazdasági, . 
mint politikai szempontból fogják föl.

Megkezdődött Törökország és Anglia 
között a mosszuli konferencia. Mindenkiben 
szilárd az a meggyőződés hogy Törökőr- j 
szágnak meg kell kapnia Mosszult s hogy ; 
a kérdés valósággal nemzeti kérdéssé vált.

Masaryk köztársasági elnök a lappangó 
kormányválság mialt megszakítja olaszor
szági üdülését és már a jövő hét keddjén 
májás 27-én visszatér Prágába. A koalíció 
szétzüllésének megakadályozását az Elnök | 
tekintélyétől várják.

Poincaré elhatározta, hogy már június 
1-én visszalép, ha az ország érdeke igy 
kívánja. Teljesen visszavonul a politikától 
és memoárjai megírásával fog foglalkozni.

Miként lehetne a munkanélküliségnek 
véget vetni?

Végre valahára egészséges hangokat 
hallok és alapos igazságokat látok felsorolva 
az iparosok és kereskedők „Közérdek" lap
jában annyira, hogy a magamra is tospedöleg, 
lelki depresszió gyanánt ható helyzet kezd 
ködszerüleg oloszlani szemeim előtt és egy 
bennem régen vajúdó megoldást vagyok bátor 
felvetni:

Az utóbbi években Kassán a pénzinté
zetek, dtustvók gombamódra olszaporodtak s 
úgy ezek, mint az állami intézmények tiszt
viselői minden erőfeszítéssel, kényszerről, 
rekvirálással, fortéllyal, megfizetéssel, minden 
módon iparkodtak a régi épületekben helyi
ségeket, lakást és egészségtelen összezsu'o- 

lódást teremteni, amig az állam nem jött 
tudatára, hogy ez igy tovább nem mehet s 
megkezdte alkalmazottjai lakásépítését és 
ajánlott építési segélyeket, amelyek aplikálása 
a magánépitkezéseknél nem vált be I

Elfelejtkezett azonban — nem keresve 
az okát — a fentemlitett pénzintézetek, 
drustvók és azok alkalmazottjai elhelyezésé
ről, amelyeknél pedig a legindokoltabb lett 
volna azon elvnek a kimondása, hogy amony- 
nyi régi üzleti és lakóhelyet elfoglaltak a 
nekik alkalmas főbb útvonalakon, tereken, 
ugyanannyit tartoznak az üzletükre alkalmat
lanabb helyen pótolni, illetté felépíteni. Ezt 
azért is jogos követelni, mert nevezett intéz
mények keresőt céljából alakultak, tehát az 
ittlévö pénzből hasznot húznak s igy saját 
érdekük is megkívánná, hogy no munkanél
küli segélyezett, de keresetükből élő polgárai 
legyenek e városnak.

Ha o fentkörülirt kötelezettség visszame
nőleg kimondatnék, annyi munkaalkalom 
keletkezne, hogy nem volna kénytelen az 
állam a nehezen befizetett adópénzeket be
építtetni és a senkit ki nem elégitő munka
nélküli segélyre kiosztani. Ebben az esetbon 
még az is fennáll, hogy a munkaalkalom 
nem volna összpontosult, mert alig van város, 
nagyobb község, ahol egy egy uj intézmény 
helyiséget ne igényelt volna és azt ne régi 
épületekben szerezte volna. És hogy a vá
rosok anélkül is tu'terhelt büdzséjét ne kel
lessen megterhelni ut, viz, csatorna, világítás 
kiépítésével, alkalmaztassák a már meglévő 
törvény, mely szerint minden városi kiépített 
üres belterületnek építési telke vagy rozoga 
háza, ha szükséges, kényszer utján is be
építendő.

Természetesnek tartom, hogy ezen ke
letkező munkáknál csak a legközelebbi körzet 
munkaadói és munkásai alkalmazandók, igy 
reménylenék javulást és talán megindulást a 
régi keréknyomon, amely a lezüllésböl és 
tospedésből kivezet.

Mint a politizálást nem kedvelő szerény 
iparos nem szivesen, de kényszerből kényte 
len vagyok annyit megjegyezni, hogy az 
államháztartás is kell, hogy kátyúba jusson, 
ha csak mindig határtalanul követel, de a 
pénz megkeresésére alkalmat nem teremt, 
mert mint a közmondás mondja : nincs az

A szlovenszkói magyar tanítóképzőért.
Nagy és nemes gondolat gyűjtötte egybe 

a barsi magyarokat ma egy hete a lévai 
vigadóba, hogy egy-egy téglával járuljanak 
hozzá a felállítandó szlovenszkói magyar 
nyelvű tanitóképzö intézet felállításához.

Léva városa e gondolat születési helye, 
mert a magyar tanitóképzö intézet létesíté
sének eszméje Léván, a Garam mentének 
ebben a dobogó szivű városában kelt életre, 
ahol Dobó István várának romjai felett rég
múlt idők dicsőséges történelméről susog 
a szellő

Léva végvárának bástyái, melyek egy
kor a felvidék kultúrájának voltak védői, 
romokban hevernek, de a magyar gondolat 
ereje még ép és a gondolat, mely mint szeré
nyen világitó mécses lobbant fel itt, rövide
sen lobogó fáklya módjára világit bele a 
magyar szivekbe szerte egész Szlovenszkó
ban, a kicsi magyar falvakban éppen úgy, 
mint a városokban, ahol a magyar kultúra 
sorsa, jövendője fölötti aggodalom redőkbe 
vonja a homlokokat.

A szlovenszkói magyar tanítóképző 
intézet felállításának eszméjét, mint azt an
nak idején jelentettük, a barsi református 
egyházmegyének lévai közgyűlésén vetették 
fel s annak realizálásait az egyetemes egy
ház vette át.

De a barsi református egyház nőm állt 
meg a gondolat felvetésénél, hanem eszkö
zöket keres a megvalósítás keresztül vitelére.
Ebből a célból rendezte meg vasárnap este

k

lezajlott ünnepélyét, melynek jövedelme tete
mes összeggel fog szolgálni a magyar tanitó
képzö intézet alapjához. I

A fényesen sikerült ünnepély a lévai 
színházban folyt le s zsúfolásig telt meg 
annak hatalmas terme. Felekezeti és osztály 
különbség nélkül jelent meg itt Lávának és 
környékének magyar társadalma, hogy össze
hordja az első téglákat a magyar kultúra 
épülőben levő várához.

Az ünnepélyt Kersék Jánosnak, a srlo- 
venszkószerte ismert költőnek szivbomarkolö 
szép prológusa vozette be. Meghatón, de 
biztatón szálltak Balogh Micike ajkáról a 
költő szavai :

„11a sebzett is szárnyunk, fel magasan széliünk, 
Mert a magyar nóta mindig égbe vitt. 
Hogy édes valóvá válik egyszer álmunk, 
A magyar nótából kicsendül a hit.
A fonóban, torban, minden áldomáson 
Üdítsd fel magyar dal tikkadt népedet, 
Kell, hogy a magyar még jobb napokat lásson 
Hisz minden bűnéért rég megszenvedett "

A tapsviharral fogadott prológ után az i 
alsó- és felsöszecsei, a hölvényi, bontfüzes- 
gyarmati és nagypeszeki egyesült énekkarok 
léptek a színpadra A gyöngyötverö Garam 
és a szőke Szikince völgyében eke szarvát 
nyomó érdes kezű magyarok 185 torokból 
zengték Beethoven : „Isten dicsőségé’-t.

A falvak bejöttek a városba, hogy meg
mutassák csírázó kultúrájukat, mely örven 
detes perspektívát nyújt, mert a dirigens 
Nagy Sándor tanár karjának lendületével 
már összhangot tud teremteni köztük. (Bár 
mindenütt ki tudnók küszöbölni a disszonan

ciát és lennénk összehangolt, együtt érző 
magyarok.)

Ezután Patay Károly barsi esperes állott 
szólásra, akinek agyában fogamzott meg a 
magyár tanitóképzö gondolata. Az ő vég
telen szerény modorán beszélt a képzőről, 
hogy ma még csak a szivekben van meg a 
gondolat, mely azonban rövid idő alatt meg
valósulhat. Hangsúlyozza, hogy az intézet 
felekezeti különbség nélkül lesz a szlovenszkói 
magyarságé. Hogy a létesités gondolata a 
reformátusok köréből indult ki, annak okául 
azt mondja, hogy a hatalmasabb katolikus 
testvérek sajnosán nélkülözik a központi 
irányítás (katolikus magyar püspökség) jóté
kony hatását, mig a többi felekezetek kicsi
nyek ilyen mozgalom megindításához. A 
köztársaság elnöke egyszer kijelentette, hogy 
a magyaroknak gócpontokra van szükségük, 
mely számukra a kultúrát szétsugározza. 
Ezeket a gócpontokat és intézményeket akarja 
a magyarság létesíteni.

A tetszéssel fogadott beszéd után Kér- 
sék Jánosnak Zmertych Edit által megzené
sített „Az öreg hegedős* cimü magyaros 
veretű szépségekben bővelkedő melodrámáját 
szavalta el Tolnay Lenke szép hangon, 
emelkedett érzéssel, a költemény minden 
sorát meleg, magyaros színezéssel tolmácsolta.

Söröss Béla, a losonci egyháznak messze 
földön ismertnevü papja költői szépségű, 
mélyen szántó gondolatokkal telített beszé 
dóben azzal foglalkozott, hogy a lelkek ki
sugárzása miként kapcsolódik bele a keresz
tény világnézetbe. Söröss szónoki művészete 
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* zsák, amelynek ne érné az ember a fene
két, ha csak mindig kivesz és soha be 
nem tesz.

Nem alamizsna kell a dolgozni képes 
munkásnak, hanem munka már azért is 
mert többje annyira megszokja a segélye
zett henyélést, hogy nehezére fog esni a 
tagadhatatlan verejtékes munka ; de egyúttal 
megszűnik emberi büszkesége is, az önfen- 
tartás tudata és ismét páriák leszünk.

Ezt tartottam szükségesnek elmondani, 
de még előbb kellett ezt megtennem, mie
lőtt Sztelllik mérnök ur elmondta nagyon 
találó igazságait amelyeket én már a rég
múltban vallottam és a nemtörődömség nehéz 
korszakában terjeszteni törekedtem. Kemény
lem, hogy most, amikor úgy a munkásnak, 
mint a munka adónak a körmére égett a 
széthúzás következtében teremtett helyzet, 
nem fogják egymást ellenségeknek tekinteni^ 
hanem kéz a kézben együtt fogják jogaikat 
az éleihez kiküzdeni.

Rokkant iparos.
Ezt a felszólalást a Közérdeknek írták, de 

mi is megszívlelhetjük

LÁNYOMNAK . . .
Szemeidben az apád büszkesége
Emberlszerető jósága
Sok szenvedésnek megváltandó 
Hozsannás glóriája.

Homlokod most még hófehér
Egykor redökbe fog összefolyni 
Gondok barázdái lesznek
És nem hagynak megnyugodni.

Szent békesség árad ajkadról
Ha megszólalsz az emberekhez
Emelt fővel, de nyájas szóval:
„Szegény vagyok . . . Azért ne vess meg!'

A karod piciny és hófehér lesz,
De gondolatban zúzni fogsz velük,
Idegölő, vad robotok után
Mikor álmot látsz — életük.

Nem vért kívánva hatalmas vággyal,
Nem megfojtva, összetiporva 
Akarod ezt az életet tönkretenni;
Hanem pontosan előre akarva.

nem szorul dicséretre. Egyszerű, nemes ve
retű közvetlen szivhez szóló előadása ma is 
meghóditotta a hallgatóságot.

Ouba Lenke és Dóka Sándor, Huszka 
Jenőnek .Tündérszerelem9 c. dalművéből 
Csilla és Gergő kettősét énekelték tisztán 
csengő hangon, sok szépséggel. Meg is kellett 
ismételniök.

Szabó S. Zsigmond, a bajkai pap költő, 
„Régi mesgyén' c biblikus tárgyú költői 
szépségekben gazdag költeményét adta elő 
az ö ismert szónoki erejével, nagy hatással.

Sándor dr, a székely pap, 
egy régi élményét Marosvásárhelytől Rómáig 
gyalog, dolgozta és olvasta fel. A kaleidos- 
kop szines képeivel telt úti élmények, nagy 
hatást keltettek.

Közben az alsószecsei énekkar Székely 
Béla, a felsöszecsei Nagy Sándor, a hölvényi 
Vida János, a füzesgyarmati Akúcs Árpád 
és a nagypeszeki Szobi Endre vezetésével 
magyar darabokat adtak elő. \ alamennyi, 
de különösen a felaőszecsoi és füzesgyarma
tiak szép készültségről tettek tanúságot.

Huszár Károly tanitóegyesületi elnök 
szives záróbeszédé fejezte be az ünnepélyt.

A zongorakiséretet Kmoskó Irén, a lévai 
dalárda h, karnagya látta el ismert művészi 
készségével. Az ő érdeme, hogy a szereplők 
teljes sikert arattak, mert nem csak betaní
totta, de szines, diszkrét zongora kíséretével 
szebbé, vonzóbbá tette az előadott darabokat.

Az ünnepélyt táncmulatság követte.

Előre akarva; apád és sokak által 
Készített kitaposott utakon,

> Ujjongva, örömrobajjal,
Hogy a könny is kicsorduljon.

i Szent Idők lesznek, hatalmasak azok
• 4 nap fog elsötétülni, hogy tisztább fénnyel égjen.
, Mámorban úszó emberáradat,

Hogy jobban, szebben, tisztábban égjen.
| Téged ott látlak a soraikban

És nem bújva zsalu gátér mögött . . .
I Ott látlak, akarlak látni
( Mikor az utca ünnepbe öltözött.

Szemeidbe az apád büszkesége
i Ember szerető jósága . .

Te lészel a jövendők, jövendője
Szebb idők fehér prófétája

FARKAS ISTVÁN.

, Vasúti új menetrend 1924. junius 1-től.
omá.s tilos.

i Bratislava Nové-Zámky Levice
Pozsony Érsekújvár Léva
indul érk. ind. érkezik

1 - _  5 08 7 02
7 23 Tótmegyer 1049

1040 13 91 13 50 * 15 46
14 82
15 82

16 601 | y 30 •
16 39 l u 1927

1700 Tótmegyer 20 13
Levice Nővé Zámky Bratislava
Léva Érsekújvár Pozsony

i indul érk. ind. érkezik
5 98 . 7 02 7 52 9 03

i 6 49 Tótmegyer 9 53
13 49 * 15 47 16 01 18 15
17 20 « 19 1» 20 39 23 10
2021 Tótmegyer 23 33

. • jelű vonatoknak Komárommal van összeköttetésük

P.-Nána
indul

Levice 
Léva 

érk, ind.

Zvolen 
Zólyom 
érkezik

_  4 51 7 35
434 6 46 7 24 1099
843 1037 1069 13 29

13 06 f 15 0T jgOl 18 38
17 83 f 19 82 20 22 22 50

Zvolen Levice P-Nána
Zólyom Léva
indul érk. ind. érkezik

4 16 6 39 7 40 939
— 1223 14 32 f

10 56 13 31 15 89 17 49 f
14 85 17 96 2028 2223
17 67 20 14 2024 Bratislava felé
19 20 2207

f jelű vonatoknak Budapesttel van összeköttetésük

Levice Kozarovce Zl. Moravce
Léva Kovácsi Ar.-Ma róth

indul érk. Ind. érkezik
4 61 54' 6 49 742

. 1601 16 24 16 88 17 89
2022 2044 2030 2152

Zl.-Moravco Kozarovce Levice
Ar.Maróth Kovácsi Léva

. indul érk. ind. érkezik
510 6 19 6 17 639

1 1380 14 81 16 44 17"
1 1847 19 48 19 84 20 14
1
| Levice Cata Sahy

Láva Csata Ipolyság
indul érk. ind. érkezik

— 529 6 38
7 40 8 43 9 82 IQ 40

1223 13 39 13 34 1593
15 80 16 33 18 44 1983
2025 21 30 21 43 22 89

Sahy Cata Levice
Ipoiyság Csata Léva
indul érk. ind. érkezik

4 05 5 12 5 89 6 43
747 8 33 9 39 10 87

12 46 13 32 14 99 15 97
15 ” 16 47 18 47 19 32
2024 2132

Különfélék.
— A gimnázium akadémiája. A 

lévai ref. reálgimnázium szombaton, május 
17-én egy minden tekintetben jól sikerült 
akadémiát rendezett növendékeivel, melynek 
mii dán száma a közönség rokonszenvével 
találkozott. A műsort a vegyes kar nyitotta 
meg szépen összetanult énekével. Majd az
I. A. 111. VII. és Vili, osztályú tanulók torna
gyakorlatokat mutattak be A kicsinyek sza
bad gyakorlatai, valamint a nagyobbaknak a 
korláton sokszor bravúros ügyességgel elő
adott mutatványai a vezető tornatanár szak
ismeretét és módszerét dicsérik. Igen kedves 

, volt Wallo K. és Jászénak M. szoprán és alt 
duettjei, különösen Walló tanárnak mostaná- 

' bán nagy sikert aratott operettjéből a ,Sze- 
relmesek*-böl vett páros dala. Kitünően fe
gyelmezett a leány kar is és pompásan 
működött az ifjúsági zenekar, melyet Kojan 
József tanár tanított és vezetett igazi ráter
mettséggel. A műsor főszámát az „Ördög 
malom9, Sedlacsek V. 4. felvonásos vigjátéka 
képezte, melyben oly természethüen, ügyesen 
mozogtak a szereplők, hogy a közönség nem 
győzött nekik eleget tapsolni. Valamennyi 

, megállotta helyét, ezek : Skarba E, Vykrocsil 
0, Kenderessy V, Ilrúz M, Moudry F, Jasenák 
E, Novák M, Bargár V, Fégi T, Hlóska 1, 
Bundala L, Abelovsky V. Brestensky V. és 

, Cserepes V. Mint értesülünk a mulatságnak 
anyagi sikere szép volt.

i — Pályázat. A lévai járási főnök 
közli velünk, hogy a szlovenszkói politikai 

. intézőségnél 30 számvovöjelölti (gyakornok) 
állásra van pályázat hirdetve a törvényes és 
a XI. állami hivatainokosztályba sorozott 
illetményekkel helyi pótlék nélkül. Felvételre 
jelentkezhetnek olyan folyamodók, kik a szám
vevői szolgálatra kellő műveltséggel bírnak, 
akiknek reáliskolai vagy gimnáziumi érettségi 
bizonyítványuk van. A pályázati kérvények
hez, melyek legkésőbb 1924. julius 15-éig 
adandók be Szlovenszkó teljhatalmú minisz
terének közigazgatási referátusi elnökségéhez,

, csatolandók a következő okmányok eredetben 
vagy hitelesített másolatban: 1) Születési 
anyakönyvi kivonat, 2) Illetőségi bizonyitvány, 

■ 3; Érettségi bizonyitvány, 4) Orvosi bizo
nyitvány, hogy a folyamodó állami szolgá
latra alkalmas, 5) Nyilatkozat, hogy a folya
modó nincs, vagy nem volt semminemű állami 
szolgálatban alkalmazva, 6) Katonai okmá
nyai, 7) Bizonyitvány eddigi működéséről, 8) 
Curriculum vitae. Rövid életleirás.

1 — UJ biró. Dr. Tátrai Emil körmöc-
bányai ügyvédet a szlovenszkói minisztérium 
Selmecbányára a járásbírósághoz bírónak 
□evezte ki.

j — A Lévai Kereskedelmi Csarnok 
folyó évi junius hó 1 napján, vasárnap dél- 

; előtt 10 órakor a csarnok saját helyiségében 
tartja évi rendes közgyűlését, amelynek tárgy- 
sorozata a következő : 1) Elnöki megnyitó, 
2) titkári jelentés, 3) számvizsgáló-bizottsági

- és pénztári jelentés, 4) a jövő évi költség
vetés megállapítása, 5) esetlegos indítványok.

— A keresztény világszövetség 
képviselői, mint a szlovenszkói nyugati egy- 

1 házkerületi püspöki hivatal a lévai ág. ov. 
és ref. lelkeszi hivatalokat értesiti, e hó 27-én 
meg fogják látogatni a lévai két protestáns 

1 gyülekezetét. A világszövetség tagjai a két 
1 szlovenszkói püspökkel a jelzett napon déli 

1 óra után érkeznek az ág. ev. lelkészlakra, 
’ 2 órakor pedig a ref. parókiára, hol mind- 
; két helyen fél óráig tartó megbeszélések 

lesznek az egyházak elöljáróival, mivel fél 
négy órakor már elutaznak.

I — Egyházfelűgyelő választás
1 Április hó 27 én a százdi ev egyház meg- 
' üresedett egyházi felügyelő állásra közfel

kiáltással Antal János presbitert egyh. felü- 
' gyelővé választotta meg és ugyan ekkor 

elhatározta, hogy egy uj harangot szerez be, 
' melyre önkéntes adományok utján már 9000 
' Ke. gyűlt össze.

— Az lzr. dalárda hangversenye. 
' Meghitt hangulatú hangverseny zajlott le 
; szerdán este a lévai izraelita hitközség ta

nácstermében. Az izr. dalárda a templomon 
kívül, ekkor lépett fel másod Ízben nyilvános 
hangverseny keretében. Heilbraun Samu, a 
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dalárda karnagya, rövid másfél esztendőnek 
kitartó, de igazán szép eredményű munkáját 
mutatta be ez alkalommal. A vegyeskar több 
számmal szerepelt a magyar, német és héber 
darabokból összeállított műsoron. Mindegyi
ken meglátszott a pompás iskolázottság, a 
kitűnő összhang. Heilbraun Samu fökántor a 
Trubadúrból énekelt egy áriát német nyelven, 
ezután pedig két magyar szólót. Major : Cion 
rózsáját és Kacsóh . Késő ősz van cimü 
haugulatos dalát adta elő, nagy tetszést 
keltve erőteljes, pompás orgánumával. Gyer
mekei, a kis Magda és Lajos német nyelven 
kettősöket énekeltek igen kedvesen A fiú 
erőteljesen szálló altja feltűnést keltett. Iga
zán szép reménnyel biztat a jövőre nézve. 
A zongora kíséretet Rónai Juci látta el igen 
ügyesen. Végtelen kár azonban, hogy csak 
erkölcsi sikerről számolhatunk be, mert nem 
láttuk azt az érdeklődést, melyet ez az elő 
adás méltán megérdemelt volna, amely lel
kesítő érdeklődésnek az önzetlen célokat 
szolgáló törekvések iránt megnyilvánulni kel
lene.

— A Keresztény Munkásegyeaűlet 
a pünkösdi ünnepek folyamán szinre hozza 
Moluár Ferenc fordításában ,A millió* cimü 
5 felvonásos bohózatot. A darab végig igen 
kacagtató és változatos, amelyre már most 
felhívja a nb. közönség figyelmét a vezetőség.

— Felhívás a közönséghez. Egy 
szegény szerencsétlen születése óta vak fiatal 
ember egy kis üzletet, trafikot szeretne be
rendezni a vidéken, azonban a berendezés
hez a hozzá való anyagi eszközöket nélkü
lözi, mert teljesen vagyontalan. Zólyom vár
megye területére könyöradomány gyűjtésre 
engedélyt kapott, azonban mint világtalan 
a gyűjtést nem tudja maga elvégezni s igy 
a lapunk utján kéri a jószivű embereket, 
hogy akik hajlandók csekély adományaikkal 
egy becsületes lelket megélhetéshez juttatni, 
adományaikat a kiadóhivatalunknál adják be, 
a kiadóhivatal készségesen eljuttatja a segélyt- 
kérőhöz. A budapesti vakok intézetében a 
zongorahangolást is kitanulta s ha valaki 
ilyen munkálatait igénybe venni óhajtja szi
vesen áll rendelkezésére.

— UJ orvos-doktor. Pollák Emilt, 
Fóliák Ernő lévai kereskedő fiát május hó 
lű-én a prágai német Tudomány-Egyetemen 
az orvostudományok doktorává avatták.

— Eljegyzés. Kabálh Janika eljegyezte 
Léváról Boros Macát (Minden külön érte
sítés helyett.)

— Pályázat tanulmányi ösztön
díjakra. A banská bystricai kereskedelmi 
és iparkamara pályázatot hirdet tanulmányi 
ösztöndíjakra 20Ö —300 K. összegben keres
kedelmi vagy ipari szakiskolát látogató és a 
kamara kerületében illetőséggel biró, szegény 
és legalább jó előmenetelü tanulók részére. 
A kérvények kellően felszerelve junius 5-ig 
nyújtandók be az iskola igazgatósága utján.

— Szigorított ebzárlatot rendelt 
el a járási hivatal. Újabban Nagykálua 
községben kutyaveszettség állapíttatott meg, 
minek eredményeként 10 km. körzetben elren
deltetett az ebzárlat. A községi elöljáróságok 
utasittattak, hogy az utcán szabadon szalad
gáló kutyákat, macskákat a tulajdonos terhére 
irtassák ki. Az utcára szájkosár és póráz 
nélkül kutyák ki nem engedhetők, otthon 
megkötve vagy elzárva tartandók. A rendőri 
bíró utasítva lett, hogy a kihágásokat a leg
szigorúbban büntesse s minden egyes esetben 
rendelje el az eb azonnali kiirtását.

— Templomi betörés. Csütörtökről 
péntekre virradóra eddig még ismeretlen tet
tesek a felsőkereskényi katolikus templomba 
álkulccsal behatoltak és elvitték a szentség
tartót és a többi értékesebb kegyszereket. 
A kár mintegy kétezer korona.

— Forgalmi adó. A pénzügyminisz
térium figyelmezteti a szövetkezeteket azon 
kérvényeiket illetőleg, melyeket az 1923 évi 
december hó 21-én kelt 268 számú 4 § a 
14. c. értelmében adtak be a forga nii adó 
elengedése iránt, hogy az adóelengedések, 
melyek az idézett törvényes rendelkezések 
feltételei alapján esetleg meg lesznek en
gedve, csupán a szövetkezeti csoportoknak 
lefolytatott szállításokra vonatkoztathatók és 

hogy ezen szállításokból is be kell szolgál
tatni az adót mindaddig, mig az adó elen
gedése nicsen elismerve. Épen ezért minden 
egyes szövetkezetnek saját érdeke, hogy 
minden szállításnál számítsa a forgalmi adót 
s azt a vevőitől beszedje, mert különben 
ezen adót kénytelen volna a sajátjából fedezni.

— Felhívás a közönséghez I A 
; magyar nemzeti kisebbség közjogainak korlá- 
. tozása minden vonalon folyik. Állampolgárság, 

illetőség megtagadásával jutnak dolgos, mun
kás magyar emberek a tönk szélére. Hogy 
ez mit jelent, azt azok érzik és tudják leg
jobban, akik ezen a kálvária járáson átmentek. 

; Mindenki, akivel ezen a téren jogfosztás 
történik és a törvényadta jogok meggyöngi 
tését, szerzett régi jogok megsemmisítését 
uj rendeletek visszaható erejével akarják 

t keresztül vinni, forduljanak jogvédelem cél- 
I jából a politikai pártokhoz, ahol jogsegélyt 

nyernek és a sérelmi anyagot összegyűjtik. 
. Egy magyar ember se mulassza ezt el, mert 

saját nemzetét gyöngíti, ha a jogfosztá- 
i sokba belenyugszik és fajának lesz sírásója. 
' A magyar ellenzéki pártok.

— Honttnegye figyelmébe ajánl- 
, juk. hogy mindazok, kiknek a Hontmegyei 

Gazdasági szövetkezetnél üzletrészeik vol
tak és elvesztek, továbbá a Hontmegyei 
Takarékpénztár betevőit, mely intézet kény
szeregyezség folytán 60 százalékot fizet, 
hogy ezen vagyoni veszteségeiket a Pénzügy
igazgatóságnál a vagyondézsmából való leírás 

. végett bejelentsék, mert a pénzügyigazgató
ság ezen veszteségeket csak a felek kérel- 

' mére hozza levonásba. Közelebbi felvilágo 
sitást az ipolysági titkári hivatal ad.

I — Lóverseny Kéménden. A Szlo- 
, venszkói Gazdasági Tanács a Nyitramegyei 

Gazdasági és Erdészeti Egyesülettel karöltve 
ma, május hó 25 én Kéménd nagyközségben 
lóversenyt és lókiállitást rendez, melyen a 
barsi gazdák közül is sokan résztvesznek. 
Kéménd és a szomszédos községek örömmel 
vették ezt az akciót és nagyszámban jelent
keztek úgy a versenyre, mint a kiállításra. 
Különösen Kéménd község elöljárósága tá
mogatja nagy áldozatkészséggel az akciót és 
az előzetes lépésekből a jó eredmény bizto
sítottnak látszik. Az érsekujvári 3 as számú 
lovasezred parancsnoka, Dyk alezredes, úgy
szintén Rozanek és Koudela kapitányok 
szintén támogatják az akciót, a gazdasági 

. egyesület több szakemberével, köztük Csink 
Gyula és Brestovsky József egyesületi főtit
károkkal A kiállítás és verseny programmja 
a következő: — Vasárnap, május 25.-én : 
1. Reggel 9 órakor megnyitó. 2. 9.30 órakor 
vendégek fogadtatása és a kiállítás megkez
dése. 3. Lovak díjazása 4. 12.30 órakor 
bankett. 5. 14.30 órakor gazdasági lovak 
ügetőversenye. 6. 16 órakor könnyű és nehéz 
fogatok versenye 7. 17.30 órakor négyesek 
versenye. A kiállítás négy részre oszlik: 
2-3 éves lovak, mének, kancák és kancák 
csikókkal Megközelítőleg 300 lovat jelentettek 
be A versenyre szintén számos lovat jelen
tettek be úgy, hogy az ügetőversenyen 6—7 
lovas szerepel és a fogatversenyben 30 kocsi 
vesz részt. A vasutigazgatóság Párkány- 
Nánáról különvonatot indít

— Emberölés. Csütörtökön este 7 
óra tájban véres esemény színhelye vo't 
Felsőszecse község kis vasúti állomása, hol 
Lukács Gyula fiatal szolgalegény szóváltás 
közben leszúrta letusek István 65 éves vasúti 

, őrt, akire haragudott, mert egy Ízben a szc 
csei őrháznál szántott s lovai a vasúti tölté
sen levő füvet legelték, ami miatt az őr öt 
feljelentette. Csütörtökön este véletlenül az 
állomáson találkozott a két haragos. Lukács 

I Gyula megtámadta az öreg vasúti szolgát s 
' kést húzott s beleszurt. Jerusek az első szu- 
j rást karjával felfogta, de a második egye

nesen szivébe talált s rögtön halált okozott. 
I A gyilkos szolgalegényt bekísérték a lévai 

járásbíróság fogházába s megindították ellene 
a bűnvádi eljárást.

— Bubié olgáuyok. Annak idején 
I közöltük, hogy a nyuivölgyi csárdánál három 
j cigány kirabolta Gasparik Ferenc barstaszári 
i lakost, aki a báti vásárról jött haza A csend

őrség elfogta Kristóf József és a két Sztojka 
testvér cigányokat, kik azóta vizsgálati fog

ságban ültek. A komáromi esküdtszék hétfőn 
tárgyalta ügyüket. Az ügyészi vádirat szerint 
Gasparik a vásáron vett tehénkéjét 70 ko
rona haszonnal átadta egy másik falusi 
embernek és útközben — amint ez szokás — 
betértek áldomást inni a nyuivölgyi csárdába, 
ahol három oláh cigány is időzött. A cigá
nyok észrevették Gaspariknál a pénzt és 
előbb távoztak a korcsmából. Amint Gasparik 
és társa gyalogszerrel elindultak, látták, hogy 
előttük kocsi haladt, amelyen három cigány 
ül Egy kanyarulónál a kocsi eltűnt szemük 
elöl, majd a gyanútlanul haladó két gazdát 
a fatörzsek mögött elrejtett három ember 
megtámadta, leteperte és Gaspariktól elrabolta 
az 1940 koronát. A csendörség rablás gya
núja miatt letartóztatta Kristóf József 40 
éves cigányt a Sztojka testvérekkel együtt. 
A fötárgyalást Vince Aurél törvényszéki el
nök vezette. A vádlottak tagadták a bűn
cselekményt és a sértettek sem ismerték fel 
bennük támadóikat egész határozottsággal 
Szeverin dr. államügyész a rablás bűntetté
ben kívánja a vádlottakat marasztalni, mig 
védőjük, Barta Lajos dr. rámutat arra, hogy 
bizonyiték nincsen ellenük és a bűncselek
ményt tagadják. Ezen az alapon az esküdtek 
nem találták bűnösnek a vád'ottakat, miért 
is a törvényszék felmentő ítéletet hozott. 
Az ügyész a felebbezésre vonatkozóan el
határozását függőben tartotta.

— Megszánt újság A „Nitra* cimü 
hetilap, a nyitrai essz szociáldemokratapárt 
lapja tudvalevőleg már hónapokkal ezelőtt 
egyesült a „Bojovnik* cimü bratiszlavai 
pártlappal, olykép, hogy e közös újság 
.Nitra* külön címmel is megjelent, A múlt 
héten a pártvezetöség elhatározta, hogy a 
külön címet is abbanhagyja és ezentúl csak 
a .Bojovnik* fog megjelenni.

— Az Idei hadgyakorlatok vidé
künkön. A nemzetvédelmi minisztérium 
közli, hogy az idén nagyobbszabásu had 
gyakorlat nem lesz. Csak a gyaloghadosz
tályok keretén belül lesznek záró gyakor
latok, Szlovenszkóban a hadgyakorlat a 
hegyi dandárokkal együtt lesz. A pozsonyi 
országos parancsnokság területén a gyakor
latok Nyílra és Aranyosmarót környékén 
augusztus 24— 26 ikán, Kassa környékén 
pedig augusztus 19 -21-ikén lesznek.

— Katonai szabadságok. A nem
zetvédelmi minisztérium közlése szerint egy 
tavalyi rendelet értelmében elrendelték, hogy 
olyan katonák, akiket szeptember 20 án 
tartósan szabadságolni fognak és a tartalékba 
való áthelyezésre még csak szeptember 30 án 
érik el az igényt, nem kaphatják meg a 
második félévben a szokásos hét napos 
szabadságot, mivel katonai szolgálatuk ide
jét a tiz nappal való korábbi elbocsátás által 
amúgy is megröviditik.

— Milyen lesz az idei nyár. 
Myrbach Ottó dr. az osztrák meteorológiai 
intézet adjunktusa vizsgálatot tett arról, 
vájjon az idei nyár hőmérséklete alul marad-e, 
vagy meghaladja e az évek óta tspasztalt 
középhömérsékletet. E vizsgálódások során 
a következő eredményre jutott: junius hó
nap meglehetősen bizonytalan. Valószinű, 
hogy hűvös lesz, de ebben nem igen lehet 
bizni, mivel nagy hőséget is hozhat. Julius 
hónap majdnem bizonyosan hűvös lesz és 
igen valószinű, hogy augusztusban is ilyen 
lesz az időjárás Eszerint előreláthatóan a 
nyári középhömérséklet normálisan alul fog 
maradni. Julius és augusztus középhőmér 
séklete 18—19 fok között ingadozik majd.

— A mozi a héten ismét megkezdte 
előadásait. A tulajdonosnak sikerült első 
kézből megszerezni a mozidarabok legszebb 
gyöngyeit, melyek a moziszinházak slágerda
rabjait képezik. Ma vasárnap, május 25-én 
a ,Jog a szerelemre* cimü 6 felvonásos 
török drámát fog bemutatni, mely érdekes 
tárgyán kivül festői felvételeinél fogva is 
elismerésre tarthat számot. Csütörtökön, máj. 
29 én „A szerelem tragédiája* cimü világhírű 
film I. része kerül szinre, amelyben a fősze
repeket Mia May, a legszebb moziszinésznő 
és Faunigs játszák. Ezen film II. részét a 
következő vasárnap, vagyis junius 1 én fog
ják hozni A hölgy közönség bizonyára sok 
élvezetet fog találni a gyönyörű meséjü, for
dulatokban gazdag mozidarabban.
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— Üdfllöotthon Kremnloa. Szlo- 
venszkó legolcsóbb üdülő és gyógyhelye 
Ellátás napi 6-szori komplett étkezéssel, 
lakás, fűtés, világítás, orvosi gyógykezelés 
(beleértve esetleg injektiót is) — napi lég- 
feljebb 37 Kés gyógy és egyébb dijak nem 
lesznek felszámítva, fenti összegben tehát 
benfoglaltatnak az összes kiadások. A gyógy 
hely 620 méternyire fekszik a tenger színe 
felett, körülvéve hatalmas fenyves erdőkkel, 
az erősen ozondus és tiszta levegője által 
igen alkalmas tüdöcsucshurutban, idült hörg
hurutban, vérszegénységben stb. szenvedők 
részére. Hízó és fekvökurák. — Lég és nap
fürdők. Hydrotherapia Villanyvilágítás. For- 
rásvizvezeték. — Nyitva május hó 15-től. 
Közelebbi informatiót nyújt',dr. Kiéin Kremnica

Halló I Ha jó és friss sört akarsz inni 
és jól akarsz étkezni, akkor ide gyere az 
URBÁN-féle vendéglőbe, ez az erkölcs, ez 
igy van, mert itt mindig jelen vagy az Urban I

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon jó barátunknak és ismerősünk

nek, kik felejthetetlen fiam, illetve testvérünk 
temetése alkalmával részvétükkel fájdalmunkat 
enyhítették és utolsó útjára elkísérték, vala
mint a gimn. intézet igazgatósága fogadják 
hálás köszönetünket.

Levice, 1924. május 20.
Androvich család.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon jó ismerősöknek és jó bará

tunknak, kik felejthetetlen boldogult férjem, 
illetve édes atyánk elhunyta alkalmából fáj
dalmunkat részvétükkel enyhíteni és utolsó 
útjára elkísérni szívesek voltak, ez utón 
mondunk hálás köszönetét.

özv. Grausz Józsefeié 
és gyermekei.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon jó barátok, ismerősök és ro

konok, kik szeretett férjem, illetve édes 
atyánk elhunyta alkalmából mélységes bána
tunkban osztoztak, ez utón mondunk hálás 
köszönetét.

özv. Federics Józsefné 
és gyermekei.

Irodalom és művészet.
A KAZINCZY TÁRSASÁG regénypályázata

A Kazinczy Társaság pályázatot hirdet 
egy magyar történelmi regényre, a következő 
föltételek mellett:

1 ) A magyar történelem korszaka szaba
don választható, föltétlenül megkivántatik 
azonban, hogy a regény föalakjában a magyar 
faj kiválóságai egyénitve legyenek kidom
borítva.

2.)  A regény terjedelme legalább 6 
nyomtatott iv.

■ 3) A pályaművek a papirosnak csak
egyik oldalára Írva, lehetőleg gépírással, 
ennek hiányában idegen, olvasható kézírás
sal másolva, összefűzve, oldalszamozva a 
szerző nevét rejtő jeligés levél kíséretében 
nyújtandók be a Társaság főtitkáránál. (Dr. 
Sziiday Ferenc, Kosice, fider u. 9.)

4) A pályázat határideje 1924 év, 
, december hó 31.

5) A pályadijak: 1. dij 1000 kcs. II. 
díj 500 kcs

6 ) A pályadijakat nyert, vagy a kiadásra 
ezeken kivül is érdemesnek Ítélt pályamű
vek a Társaság tulajdonát képezik, kiadás 

. esetén azonban a szerző a pályadijon kivül 
a szokásos Írói honoráriumban is részesül.

7.)  A pályázat eredményének kihirde
tése a Társaság 1925 évi rendes tavaszi 
közgyűlésén történik meg.

I ---------------
• .Hangzatka*. Regény Irta Sziiday Ferenc.

A napokban értékes és kedves müvei
. gazdagodott a szlovenszkói magyar irodalom. 

Sziklay Ferenc író .Hangzatka* címen egy 
kis regényt adott ki. A regény tárgya a múlt 
század elején játszódik és az iró megkapó 
hűséggel és eredetiséggel varázsolja elénk 
Csermák János, a nagy muzsikusunk élete 

; történetét. Nagy szeretettel és sikerültén 
rajzolja meg regénye főhősének alakját és a 

. regény többi alakjai is mind pompásan sike- 
i rültek. Az egész munkáról megállapítjuk, 

hogy egy kiforrott, kész iró öntudatos alko- 
. tása. Mindenki, aki elolvassa a regényt, nagy 

élvezetet és örömet fog találni az idegenből 
izig-vérig magyarrá és a magyar dalköltészet 
büszkeségévé lett nagy muzsikus Csermák 
János megható, szivbemarkoló történetében. 
A regény kapható kiadóhivatalunkban is.

I ... • --------------------- ---------------------

Nyilttér.

v Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
i 1924. május hó 18.-tól — május hó 25-ig

' SzQlaték.
• Kovács József Puliinger Adél fiú Sándor — 
ISági János Vaszaráb Róza leány Erzsébet — 

Kovács Jenő Mészáros Mária fiú József — Strupl 
Jaroslav Kubesova Mária fiú József — Klácsek 
Katarina leány Margita.

Í Halálozás.
Androvics László 15 éves agyhártyagyulla

dás — Teles Gábor 60 éves máj zsugorodás — 
' Neischl Mihályné Gál Zsófia G9 éves epehólyagrák.

1 Levice váróé elöljáróságától.
í
• 4489—1924. szám.

l Pályázati hirdetmény.
Levice város autonóm közigazgatásánál 

l üresedésben levő föszámvevői állásra ad 1059- 
' 1924. szám alatt hirdetett pályázat erad- 
> ménye kielégitőnek nem találtatott, ezen 

állásra újból pályázat hirdettetik.
Igazolandó az 1883. évi I t. c. 17. 

§-ában előirt szakképzettség, a szlovák és 
magyar nyelvnek, úgy szóban, mint írásban 
bírása.

Előnyben részesül olyau pályázó, aki 
városi számvevőségnél önállóan működik s 

1 amenyiben az illető a szlovák nyelvet nem 
1 birná, úgy a kötelező szlovák nyelvű vizsga 

letételét legkésőbb 2 éven belül, vagyis 1926. 
évi junius hó végéig feltétlenül okmányilag 
igazolni tartozik

Javadalmazás az 1922. évi 394. számú 
illetmény-törvény VIII fiz. osztály I. fokoza
tában megállapitott járandóság.

Felhivatnak pályázók, hogy csehszovák 
állampolgárságukat, kifogástalan politikai és 
erkölcsi magatartásukat, eddigi működésüket, 
egészségi és családi állapotukat igazoló ok
mányukkal felszerelt kérvényeiket f. 1924. 
évi junius hó 4 napjáig a városi iktatói 
hivatalba nyújtsák be

A megválasztott köteles leend a jogerős 
határozat kézhezvételétől számított 30 napon 
belül az állást elfoglalni.

, Levicén, 1924. évi május hó 16
■ Koralewsky a. k. Dr. Tóth s. k.
1 vezető jegyző. városbirö.
I Közzétételt tudomásul vettem :

Levice, 1924. május hó 16.

Jótékonyság.
Özv. Dukesz Lipótné néhai férje halá

lának évfordulója alkalmából Dukesz Lipót 
és neje Dukesz Adél névre 500 K.-ás ala
pítványt tett a lévai izraelita nöegyletnél.

Gabonaárak:
Levice, 1924. május hó 24-én

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

156 — 158 kor.
- 140 „

152 — 154 ,
- 130 .
- 150 ,
- 240 ,
- 100 .

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank levice, jelentése.

Devizák: 15-én.: 22-én.:
Magyar kor. átutalás 
Német-osztrák , 
Lei .
Lengyel márka „

1 Kő 2455.— 
_ 2030.—

5.G0

2515.—
2025.—

5.86

Valuták :
1 angol font -
1 amerikai dollár 

100 svájci frank 
100 francia frank 
100 belga frank - 
100 svéd kor. - • 
100 dinár
100 lei . - - -

Kö 151.67 152.70
84.40 34.35

616.50 ei6.—
206 25 195.75
171.25 165.70
923 - —,—•—
42.70 42 84
16.80 16.35

A Halászcsárda
' vezetését átvettem azzal a célzattal,
. hogy az nevének megfelelve a nagy- } 

közönség kedvenc találkozási helye
| legyen.

A Halastó I
és környéke szinte önmagától kínál- 1 
kozik nyári üdülő és szórakozó hely- J 
nek s hogy valóban ez is legyen, 

l semmiféle áldozatot kímélni nem 1 
í fogok. Vállalkoztam arra, mint üzlet- < 
I vezető, hogy a város kellő közepén, • 
I pormentes helyen ez a Halász-csárda j 
( mind azt a szórakozást és élvezetet ■ 
I adja a közönségnek, amit egy nyári : 
I mulatótól elvárni lehet. i
j Léva városának ez idő szerint • 
1 úgy sincs nyári mulatója, most már j 

hogy legyen, az csak a nagyérdemű
. közönség támogatásától függ, amelyet I 
i szerény vállalatom részére bátor l 
■ vagyok kérni.
I A Halász-csárdát ma, vasárnap j 

nyitom meg. Gondoskodni fogok 
állandóan kitűnő borokról, jó magyar |

1 és francia konyháról, melyet szemé- I 
' lyesen, magam fogok vezetni.

Léva, 1924. május 24. j
Szolgálatkész tisztelettel »

Stef&novios Titusz | 
volt udvari szakács, szállodás 1 

és nagyvendéglős. •

Dr. ZoSfák s. k. 
kerületi főnök.

Levice város bírójától.

ad 4695—1924. szám.

Hirdetmény.
Értesítem a város u. é. közönségét, hogy 

Léva város kezelésében álló uszoda-fürdő 
megnyílt.

A fürdőhasználat idejének beosztása a 
következő :
1) Reggel 5—6 óra között ingyenes fürdő a 

vagyontalan és keresetnélküli férfiak részére
2) Reggel 6—*/2 9 óra között férfiak részére
3) Délelőtt 9—11. óra között nők ,
4) Déli */i 12 — d. u. 2 óra között fiérfiak ,
5) Délután */» 3 —*/a 5 óra között nők ,
6) Délután 5—8 óra között közös fürdő 

férfiak és nők részére
7) Este 8—9 óra között ingyenes fürdő a 

vagyontalan és keresetnélküli nők részére.
Az uszodafürdő használati dija a kö

vetkező :
Egysz. fürd, felnőttek rész, ruha nélkül 1 K — f 

„ . gyermekek „ „ , — , 80 f
, . felnőttek, vagy gyermekek

részére fürdőruh. együtt 2 „ 50 f
Lepedő használati dija — — — 2 , — f
Törülköző , , — — — 1 » — t

Az idényjegyek árai a következők:
Felnőttek rész. (ruh. haszn. nélk.) 60 K — f
Gyermekek , , , , 40 K — t

Levice, 1924. évi május hó 19.
Nívsry Sándor 

városbirö h.



Od notáriátu mesta Lavic,
Cislo : 1484—1924

V y h I á s k a.
V smysle §-u 16. zákona cis. 269 sb 

zák. a nar. z roku 1921. vyzyvam v meste 
Leviciach nateraz zdrzujúcich odvodom po- 
vinnych esi. státnyeh obcanov narodenych 
v rokoch 1903, 1904 a 1905. aby sa za 
úceloin súpisu v státnom nőtársként úrade 
(mostsky dóm, prizemia c. 3.) v dobé od 
25 V. do 15. VI 1924. vynimajúc nedelu 
a sviatok predpoludnom od 9 do 12 hód 
prihláaili.

Vsatci ti, ktori sa v Leviciách nenaro- 
dili musia priniest krstny list takliez do- 
movsky list.

Kto tomuto vyzvaniu zadosf neucini, 
bude prisne potrestany.

Levice, döa 16. mája 1924.

Od notariatu mesta Levic
Cislo: 4476-1924

ÓZNÁM.
Zákonom cis. 58—1923. sb. z. a a nar. 

znovu je dovolené vyvlastuovat do 31. dec 
1924. pozemky pre stavbu domov a pre célé 
kommunikácne.

Ziadosti vyhotovené dia 1 hl. zák. 35— 
1923. sb. z. a nar. májú se podef u okres
ného uradu.

Levice, dna 15 mája 1924

Hirdetmény.
Az 1921. évi julius hó 28 án kelt 269. 

számú törvény értelmében felhivom mind
azon 1903, 1904 és 1905 évi születésű fér 
fiakat, kik esi. állampolgárok és jelenleg 
állandóan Lsvicén tartózkodnak, hogy sorozási 
összeírásuk ügyében, az állami jegyzői hiva
talnál (Városház, földszint 3 ) 1924. május 
hó 25-töl 1924 junius hó 15.-ig délelőtt 
9-12 óra között jelentkezzenek (kivéve 
vásár- és ünnepnapokat).

Mindazok kik nem levicei születésűek, 
hozzák el magukkal születési anyakönyvi 
kivonataikat (keresztlevél) és illetőségüket 
igazoló okmányaikat.

Akik ezen felhívásomnak eleget nem 
tesznek, szigorúan meg lesznek büntetve.

Koralewsky
ved. notár 

vezető jegyző

Hirdetmény.
58—1923. számú törvényével 1924 dec. 

31 éig újból megengedtetett a házak építé
sére és kommunikális célokra való telkek 
kisajátitása.

A 35—1923. számú törv. I. fej. értel
mében kiállított kérvények a kerületi főnök
ségnél nyújtandók be.

Koralewsky
v. notár — v jegyző.

vendéglő, Szklenó fürdőn márXXUSer megnyílt. Szives pártfogást kér
BRACHNÉ. 498

TTx h pályaudvar mellett eladó. BővebbetXiaZ HOLLÓS, mérnöknél. 496

T\/T- és német könyvtár eladó.íviagyar Bém u. 9. 495

p] J 1 . 50 -80 q. teljesen száraz vegy esJuiaCLO . szalma — Cím a kiadóban. 494

U1 a A 6 HP. fekvő Holcsuk benzinmotor. JuiaCLQ GÁPEL ANDRÁS, Baraendréd.

A mitesser, ránc, májfolt, arc- éB wZcPlUy orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a .Corall" créme és szappan. Az 
03sz.es .Corall" készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva és környé
kére SMOGROVICS A. .Korona' gyógy
szertára Léva, Főtér. Póstán utánvéttel. 8

T'--- /I TTD gőzcséplő garnitúra
* Hofer-féle teljes föl

szereléssel eladó STOSZEL MIHÁLYNÁL, 
Garamszentbenedek (Barsmegye). 465

Malom bérbeadás.
Hontfüzesgyarmati volt úrbéresek 

tulajdonát képező turbinás malom 
6 évre 1924 Junius 29-én nyilvános 
árverésen bérbe adatik. Bővebb 
felvilágosítást ad az úrbéresek elnöke 
Hontfüzesgyarmaton.

a APRÓ HIRDETÉSEK. =
TAXawmm 1 aa garami malom üzem- J ÓIOTgálmU képes állapotban, eladó. 
Bővebbet Dr. BALOG SÁNDOR, lévai ügy
védnél. 809

Társat keresek a fedezetére, a 
találmány már kész, be is van már jelentve 
egy államnál, még több államhoz kellene 
bejelenteni és erre kellene a ledozet. Cim 
a kiadóhivatalban. 515

Egy butorozatlan egy konyhát I
keres, gyermektelen házaspár, junius 1 étül. 

Cim a kiadóban 477

Férfi, felöltő Széchenyi u. 8. |

ftl.JXi 6 °s cséplögarnitura. 80 lóerős
■ motoroké. — Különféle hintók. 

Hsjtókocsik. Lószerszámok. Vashordók. Bú 
torok. Villanycsillárok. Valódi Perzsa Kara- 
mán függöny 3 ablakra Karnisokkal. Mán
gorló. Új nagy ablakok. Kőrtebútorfa. 600 
méter kemény tűzifa Magas dísznövények 
Justicia. Cim a kiadóban. 492

Tam IvawTraAA Ozmántér 6. szám iJ2g HápHíllö sörraktárban
508 Heggel 6-tól—8 ig.

Eladó ház.
lehet ugyanott.

Két utcai, két udvari 
szoba, konyhával és 15 

méteres pincével Kálvária sor 3. Érdeklődni
493

GREINER optikus 
ideiglenesen található 

GLAUBER JÓZSEF 
ruhakereskedésében.

(Deutsch Izsóval szemben)

Mindenfajta szemüvegek és 
úgy a javítások is azonnal 

elkészülnek.

Ugyanott egy fűszerberendezés eladó.

SZÉPIRODALMI KÖNYVEK 
IFJÚSÁGI IRATOK 

' IMAKÖNyt/EK 
levélpapírok

UNDERWOOD ÍRÓGÉP
Friss írógép szallagok. Carbon papír stb. dús választékban kapható

NYITRAI ÉS TÁRSA
könyv- és papír kereskedésében Léván.

03sz.es
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A legszebb fényképek, 
legszebb fénykép nagyítások; 
Első áldozást felvételek!

Gyönyörű alkalmi háttérrel, 
jótállás mellett készülnek 

Ífj. Laufer Béla 
fényképészeti műtermében 

LÉVA, I>OSTA U. 10.

KOVÁCS MIHÁLY 
tűzálló agyagbánya, fedélcserép 

és téglagyár tulajdonos 
= ? O L T AK.

Azonnali szállításra ajánl I. rendű Stein- 
brücki kis és nagy hódfarkú cserepet, 
tűzálló téglát minden méretben, tűzálló 
és kályhás anyagot jutányos áron

Ma, vasárnap este 8 órakor

JOG A SZERELEMRE.
Társadalmi dráma 6 felvonásban.

slAger zfilivl s heözben :Szerelem tragédiája.
I. rész május 29-én — II. rész junius 1-én 

— este 8 órakor. ........... .......

Répabogarak ellen !! I
A t. c. gazda urak figyelmébe !

Chlorbariumot bármilyen mennyi
ségben azonnal szállítok tapol- 
csányi gyári lerakatból a leg

olcsóbb napi árban.
ARNOLD NEUMANN

gyári vezérképviselet, V. 1OPOLCANY

Megjelent Junius 1-tőli érvénnyel 
legújabb MENE TREND

Kapható 8 Ke.

DOBROVITZKY J.
hirlapirodájábau,

LEVICE, Bástya u. 2.
Ugyanitt hírlapokra hirdetések és előfi
zetések eredeti áron felvétetnek, valamint 
utlevél-vizumok legkésőbb 4 nap alatt 

17 Ke díjért megszerezhetők.

A hajdan hires Tivoli vendéglőt, (Koháry 
utca 48 sz.) ma vasárnap d. u 4 órakor 
megnyitom. — A vendéglőt költséget 
nem kiméivé a modern igényeknek meg- 
felelőleg átalakíttattam s a közönség 
kényelmére kerti üdülőhelyet rendeztem 
be — A nagyérdemű közönség szives 

pártfogását kérem.
Léva, 1924. május 23

KOTOHA IMKE
vendéglős.

AMER1CAN PETRÓLEUM CÜMPANY 
képvÍBeletét Levice és környékére átvettem.

Állandóan raktáron tártom e

STANDARD 01L COMPANY N. Y.
vilikgtiirij. méirlEéiit :

GÉPOLAJ.—BENZIN—PETRÓLEUM.
SILBINGER ZSIGMOND, LEVICE. Mártonffy utca 8.
Sürgönyeim Silbinger Levice. ------ Telefon sz. 19.

KTzww vinlrlam hanem valósággal minden vásárló egyszeri 
JNI fiTYl ItLLLL, — vásárlással meggyőződhet. =====

Tavaszi újdonságok 1 Úgymint: Női- és férfi divatáruban, összes rövidáru cikkekben. 
Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnemüekben, harisnya, keztyü, legújabb modelü 
Blúsokban, úgyszintén gyermek ruhákban és kötényekben - olcsótól a legjobb kivitelben. 
K* Valamint Bérli fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék. "W 
Bébé kelengyék minden minőségben. ======== Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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i Ősforrás! Prazdroj! Urquell! *
Üzletfeleink szives tudomására hozzuk, hogy a

Pilsení Polgári Sörfőzde R. T.
(ala.pitta.tott 1842.)

képviseletét átvettük és gyártmányait állandóan raktáron tartjuk.

Braun József és Fia.

? Műhely áthelyezés!!
Értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy műhe
lyemet Petöfi-u. 3. sz. alá 
helyeztem át. — (Ilalász- 
:—: féle ház.) :
Kérem a nagyérdemű közönség szives 
pártfogását. Maradiam kiváló tisztelettel 

MEDZIHRADSZKY JÓZSEF 
szűcsmester

Szőrme meórást jótállás mellett TállsloiI

legszebb és legtartósabb 
kivitelben

fényképészeti műteremben 
készülnek. Valamint műked
velői és iskolai csoportképek is. 
Kívánatra vidékre is kimeoyek.

VASÚTI UJ MENETRENDEK — könyvalakban 
kaphatók NYITRAI cs TÁRSA könyvkereskedésébe.

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alsplttstolt 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon sz 14.

Gépszijjak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HUGÓ utóda 
börkcrcskcdésébcn 

= LEVICÉN = 
Várost Vigadóval szemben

I

Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. - Csemegesajtok, lazac, 
sznrdima. oroszhal, pisztráng. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek — Naponta friss .Glória" pörköltkávé 
ku onlegesség. — hsőrendü asztali, csemege- és gvógvborok likőr 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefejtésü somlói és m óri borok

^o^yHakerti- és mezőgazdasági magvak.
MMTHNk-Tw éS- eclt,endo'fi ‘““ármány répamBg. — Valódi
An. i aNE? é V-‘ g’' konrhal‘e’'“- és mezőgazdasági magvak l - 
Angol és olasz perjo, pVs'.tfümag, raffishá.cs, rézgálic — -____

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

azdaségl cikkek : Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló ojtóviasz, ojtókés, ágfürész, ojtógummi, permetezőgép 

l .■ “l“.“lré5Z‘'lc. szelepgummik, szénkénegezögépek — — _
k ''' ",ew^azdasa^ méhészeti és tejgazdasági szetszámok.

9 ‘ BDya80t ■ gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg sodrony
kátránv moí’n h é? hT'’, kátrány fcdéllem8z- kárbolioeum,’ 

ölik™ í "“rilk- -

Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerskata —

k
Nyitrai éa Tária könyvnyomdája Livin—Léva.


