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Kultúra és a nőkérdés.
A jelenkor megváltozott viszo

nyai, nagyfokú gazdasági eltolódásai 
és kulturális változásai egyre jobban 
a nyilvános élet terére sodorják a 
nőt. Az erős létfentartási küzdelmek 
a nőt a szőkébb családi körből ki
ragadták s a tágabb, nyilvános élet 
küzdelmeibe vitték. A nőnek ezen 
megváltozott helyzete és elhelyez
kedése az életben uj feladatok elé 
állítják az emberiséget. Az emberi
ség a férfiak energiája által szédítő 
diadalokat aratott a természet erői 
felett. De ugyanakkor lelkileg, er
kölcsileg nem fejlődött, nem lett 
nemesebb, lelki szabadsága nem 
erősbödött, hanem ellenkezőleg, az 
anyag szolgaságába esett. Itt ellen
súlyozó kulturmunkára, kiegyenlítő 
behatásokra van szükség. Ezt az 
összhangot helyreállító, belső kultur- 
munkát van hivatva teljesíteni a nő.

A férfi a dolgok lényegébe ipar
kodik hatolni, hogy megismerje a 
valóságot; a nő az eszményítés felé 
hajlik, idealizál és az eszménykép
ben nem annyira a valóságot nézi, 
hanem inkább azt, hogy milyenek 
kellene lennie a valóságnak. A nő
értelem ezen jellegével összefügg 
elevenebb, finomabb vonzódása a 
szép, a harmonikus, a rendezett iránt. 
Érzelmeinek mélységében, frissesé
gében és szelídségében a szeretet
nek, a kitartásnak, az ellenálló képes
ségnek oly gazdag forrásai fakadnak 
melyekkel a férfi önzésre hajló ter
mészete nem rendelkezik.

Mindezen lelki és etikai erőket 
a nő kifejtheti és értékesítheti nem 
csupán a családban, hanem a nyil
vános életnek bármely állásában 
vagy foglalkozásában. A nő bármely 
kenyérkereseti pályán is érvényesít
heti a szellemi és erkölcsi világra 
kiható tulajdonságait, melyekkel arra 
van hivatva, hogy kiegészítse, töké
letessé tegye a férfiaknak inkább a 
kultúrára irányuló tevékenységét, 
hogy lelkileg is uralomra segítse az 
embert a fizikai természet fölött 
való uralomban.

A mai társadalmi nyomor ezer 
vérző sebei, a vallás ellenes áram
latok, az erkölcsi romlás veszedel
mei ezernyi feladatot tűznek a nő 
elé. A tanításnak, a nevelésnek, a 
szociális tevékenységnek e sokféle 
göröngyös mezején csaknem pótol
hatatlan kultúrmunkát végezhet a 
Ső. Az üzletekben, a hivatalokban, 

z irodákban, de mindenütt ahová 
a női méltóságának tudatával biró, 

lelkileg - testileg egészséges, erős ; 
meggyőződéstől áthatott nő áll; még i 
a bűn mocsarak közepette is egész- í 
séges légkört teremthet maga körül, , 
szeliditőleg befolyásolhatja a férfiú 
szenvedélyeit, segítségére lehet az 
önuralom, az önmegtagadás meg
szerzésében s az ő fenkölt gondol- 
kozású lelkületével oly hatást sugá
rozhat ki, amelyek a férfi érzületének, 
magatartásának és tevékenységének 
nemesbedésében találják meg kon
krét kifejezésüket.

Természetesen a család, a ház
tűzhely lesz mindig első sorban az 
a műterem, melyben a nő legtöbb 
és legbecsesebb kultúr javakat ter
melheti, melyben leghatásosabban 
és legmélyebbrehatóan mozdíthatja 
elő az emberiség belső kultúrájának 
érdekeit. Egy jó anyának kultúr- 
munkájához semmi sem hasonlítható. 
Mert hiszen a gyermeklélek a leg
fogékonyabb, mert mindaz, ami 
először befolyással bir lelkére, az 
állandó nyomot hagy maga után. 
Es épen ezért egy jó, szerető anya 
nagyon sokban hozzá járulhat kis 
gyermekének lelki világa kialaku
lásához. Nincsenek elég magyar 
iskoláink, nincsenek magyar tan
könyveink, ezt mind a jó, szerető 
anyák pótolhatják. S itt vannak 
hivatva a mi nőink a legnagyobb 
kultúrmunkára. De nem csak a 
gyermekeknél, hanem már a serdül- 
tebb ifjaknál is hatásos kultúrmunkát 
végezhet egy anya. A szellemi 
életben napról-napra új problémák 
vetődnek fel, melyek viharokat tá
masztanak fel és legelsőbben is az 
ifjúság lelkét érintik. E veszedel
mekkel szemben az anya hatáso
sabban védheti felserdült gyermekét, 
elhatározóbb befolyást gyakorolhat 
lelkületűk kialakulására, jellemük 
szilárdítására, ha magasabb, tudo
mányosabb szellemi műveltséggel 
rendelkezik. Tehát a nőnek ezen 
kultúrmunkáját a családban csak 
elősegíthetik a modern nőnek törek
vései magasabb, tudományosabb 
szellemi műveltségre.

Tehát a nő az élet küzdelmeiben 
s forgatagaiban lelkiséget áraszthat, 
erkölcsöket nemesíthet, belső kultú
rát teremthet nőiességének minden 
kára nélkül. Csak tiszta lélek, az 
erkölcs vaspáncélja, az önfékezés 
kardja kell hozzá. Ezen fordul meg 
az egész nökérdés és vele együtt 
a kultúra kérdése is. I

(b. s.)

A világ-eseményekből
Bulgáriában Patkot! dr. képviselőt agyon

lőtték A merénylet az utcán történt s a 
merénylőnek sikerült elmenekülnie.

Herriot francia miniszterelnök külpoli 
tikáját a népek szorosabb összekapcsolásából 
fakadó békére épiti föl. E célból különösen 
a népszövetség hatáskörét akarja kiszélesí
teni és közelebb akarja hozni a megvalósu
láshoz Németország és Oroszország fölvéte
lének kérdését.

A jóvátételi kérdés további fejleményei
nek alcpját fogja alkotni Macdonald és 
Herriot találkozása, amely londoni távirat 
szei int a jövő héten megtörténik. Ezt a hirt 
Macdonald Elginben mondott beszédével is 
megerösitette s kijelentette, hogy minden 
remény meg van arra, hogy a békét rövi
desen helyreállítják

Albán katholikus körök mozgalmat indí
tottak annak érdokében, hogy A'bánia trón
jára olasz herceget hívjanak meg A kormány 
székhelyét Sutariba helyezik át.

Harminc mértföldnyire Chicagótól egy 
tucat rablóból álló banda föltartóztatta a 
chicagói expresszi, gázbombákkal elkábitotta 
az utasokat és személyzetet és kirabolta a 
vonatot.

A pusztitó vihar Budapesten és a kör
nyéken, mely halottakkal, számos balesettel 
és óriási károkkal járt, megismétlődött

A Metteotti olasz képviselő elleni me
rénylet s a még mindig rejtelmes és tisztá
zatlan gyilkosság, kritikus helyzetbe hozta 
az egész olasz belpolitikai életet és válsággal 
fenyegeti Mussolini kormányát és pozícióját.

Herriot a Franciaország és Németország 
közti normális viszony helyreállításának meg
könnyítése végett megbízta Nollet tábornokot, 
hogy a megszállt területen elitéit németek 
megkegyelmezését az elkövetett büntettek 
minősége szerint haladéktalanul vizsgálja 
meg és hajtsa végre.

Angol lapok szerint a magyar korona 
javumi fog, az aratási kilátások Magyar
országon egyre javulnak és a cukortermelés 
fokozódik, ami fontos, mert a magyar cukor 
jobb minden más cukornál.

A népszövetségi tauács nem tud meg
birkózni a tengeri leszerelés kérdésével s 
ezért a népszövetségi tanács elhatározta, 
hogy tekintettel ez erős véleménykü'önbsé- 
gekre, amelyek a flottaleszerelés eddigi tár
gyalásai során felmerültek, az egész prob 
lémát a következő népszövetségi ülés elé 
terjeszteti, hogy az alkossa meg a tengeri 
fegyverkezések korlátozása ügyében létre 
hozandó megegyezés alapelveit.

A magyar kölcsön legnagyobb részét a 
londoni pénzpiac adja 93 as kibocsátási 
árfolyamon nyolc százalékos kamatlábbal. A 
kibocsátáshoz a kincstári hivatal megadta 
az engedélyt és igy a magyar kölcsön a 
legközelebbi napokban jegyzésre kerül.
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Felhívás
a községi képviselőtestületekhez I

Országos állásfoglalás az illetőség kérdésében.

A legfelső közigazgatási bíróság 16455 
—1923. számú illetőségügyi döntvényének a 
közigazgatási gyakorlatban való alkalmazása 
óta a Szövetkezett Ellenzéki Pártok szerve
zeteihez, központjaihoz és a Központi Iro
dához nap-nap után egyre tömegesebben 
érkeznek a panaszok és a kétségbeesett kér- 
dezősködések, amelyekben az illetőség meg
tagadása révén a hatóságok kényekedvének 
kiszolgáltatott és anyagi egzisztenciájukban 
megtámadott, évtizedek óta szlovenszkói terü
leten lakó családfők, özvegyek és nyugdí
jasok rettentő helyzetükben a pártok, a kép
viselők és a Központi Iroda segítségét kérik. 
A szlovenszkói és ruszinszkói őslakosság ezen 
mindennél fontosabb é'etkérdésében pártjaink, 
törvényhozóink és a Központi Iroda minden 
lehető eszközt már eddig is igénybevettek, 
hogy a lakosságot e hallatlan és embertelen 
jogfosztással szemben védelemben részesítsék. 
És megnyugtathatjuk az érdekelt nagyközön
séget, hogy mindnyájan állandóan napirenden 
fogjuk tartani e kérdést és a védelemnek 
minden eszközét és lehetőségét teljesen ki
fogjuk meríteni.

Természetesen a közönségnek tisztában 
kell lennie azzal, hogy védekező munkákban 
eredményeket könnyen és gyorsan nem érhe
tünk el. Miután azonban az igazságtalanság 
és a jogtalanság ezen esetben annyira párat
lanul súlyos és annyira kiabál, hogy biztosra 
vehetjük azt, hogy — ha az itteni kormány
nak a lelkiismerete nem is mozdul meg, 
majd segítségünkre fog jönni a külföld nagy 
közvéleményének lelkiismerete és meg lógja 
akadályozni ezt az embertelen üldözést és 
jogfosztást

Akcióink végső sikeréhez föltétlenül szük
séges az, hogy az illetékes hivatalos ténye
zők is tudomást vegyenek arról, hogy a nép 
legszélesebb rétegeit is állandóan foglalkoz
tatja ez a kérdés és hogy az őslakosság 
érdekelt százezrei nem hajlandók ezt a jog
talanságot eltűrni. Az őslakosság e legége
tőbb életkérdésének megoldása érdekében 
ezúton kérjük fel az összes városok és köz
ségek képviselőtestületeit, hogy Komárom, 

Pozsony, Kassa és más városok példájára 
sürgősen feliratokat intézzenek a köztársaság 
elnökéhez, a belügyminiszterhez és a szlo
venszkói teljhatalmú miniszterhez. E felira
tokban csatlakozzanak Komárom város jo
gászi alapossággal megindokolt feliratához és 
kérjük az államfőtől és a kormánytól, hogy 
a köztársaság lakóssainak illetőségi és ezen 
nyugvó állampolgársági jogviszonya a Saint 
Germaien Laye-ban 1919. szeptember lO én 
kötött nemzetközi szerződés I fejezete 3 
cikkében lefektetett alaptörvény jellegű ren
delkezéseknek megfelelően a szerződésben 
kinyilvánított jogegyenlőség és igazság köve
telményei szerint mielőbb közmegnyugvásra 
szabályoztassék.

A feliratok megszerkesztésénél alapul 
veendő komáromi memorandumot dr Alapy 
Gyula „Az illetőség jogvitája* című s a 
Komáromi Lapok kiadásában megjelent füze
tében közli szószerint. A feliratok megszer 
kesztésének munkájában a képviselőtestületi 
tagoknak készségesen rendelkezésére állanak 
úgy az egyes párttitkárságok és pártközpon
tok, mint a Központi Iroda is.

A Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett 
Ellenzéki Pártok Központi Irodája.

Városi közgyűlés.
Léva város képviselőtestülete múlt szom

baton este közgyűlést tartott. Már, már azt 
gondoltuk, hogy ez a közgyűlés vihartól men
tes, sima lefolyású lesz, mely gondolat azon
ban hiú reménynek bizonyult, mert egy köz
beszólás miatt ez alkalommal is kirobbant a 
vihar.

A közgyűlést Klain Ödön helyettes vá- 
rosbiró vezette. Napirend előtt Breuer Géza 
interpellációt terjesztett elő az iparos tanu
lók rendetlen iskoláztatása ügyében. E'őadta 
azt, hogy tanférfiaktól értesült arról, hogy 
számos tanoncot nem jelentenek be az iparos 
iskolába, illetve nem engedik őket az isko
lába járni. A leánytanulók pedig Léván nem 
részesülnek egyáltalán semmilyen iskolai okta
tásban. A városbiró utján az iparhatóság 
intézkedését kéri e tekintetben.

Továbbá, a üatalkoru tanonczok kora 
hajnali és késő esti foglalkoztatása ellen 
rendőri intézkedést kér.

Szenes Ignác a városban uralkodó lakás
mizériát teszi szóvá. Ismét kilakoltattak egy 
iparost és nincs lakás a városban, ahol az 
illető fedél alá juthatna s a város nem épittet.

Ezután a városbiró egy régebbi közgyű
lésen szociáldemokrata részről tett interpel
lációra válaszolt. Az este 10 órakor karha
talommal közmunkára elővezetni megkísérelt 
munkás ügyében. A választ a közgyűlés több
sége tudomásul vette, a szociáldemokraták 
és kommunisták blokkja azonban nem E 
tárgynál nagy vita volt és a szavazások össze- 
számlálásánál Breuer Géza kifogásokat tá
masztott, úgy, hogy a képviselőket az elnök 
kétszer állította fel, mire Breuer még egy 
harmadszori felállítást, illetve szavazást akart 
provokálni, ekkor Dóka István kisgazda inge
rült hangon közbe kiáltott, hogy a baloldal 
cirkuszt rendez a közgyűlésen és a képvi
selőkből majmokat akar csinálni. Erre óriási 
zaj tört ki a baloldalon. Az asztalt csapkod
ták és a székeket verték a padlóhoz, egye
sek a gyűlés felfüggesztését kérték, de az 

. elnök kijelentette, hogy nem függesztheti fel. 
Az óriási zajban már szót sem lehetett ér- 

' teni. Végre nagy nehezen rend állt be, mi
kor is az elnök megkérdezte a vihar inditó 
okát és azután a kisgazda közbeszólót rendre 
utasította. Ezután nyugodtabban áttértek a 
napirend tárgyalására.

Bódogh Lajos, Léva utolsó magyar 
polgármesterének valamint nejének, aki szin- 

: tén Léva városi tisztviselő volt, visszatartott 
; illetményei és nyugdijasi ügyében, mely már 

számos fórumot foglalkoztatott, a zsupán 
most akként határozott, hogy ezen ügynek 
elintézése a város autonóm hatáskörébe tar
tozik, minél fogva a közgyűlés egyhangúan 
újabb tárgyalást rendelt el ebben.

Az 1923. évi tisztviselői státus rendezés 
alkalmával a képviselőtestület akként hatá
rozott, hogy a város pénztári ellenőrét, akit 
Micsura miniszter 1920 bán Lévára rendelt, 
állásából elbocsájtja, továbbá a pénztárost, 
aki szintén egy más varosban töltött hosszú 
szolgálat után rendelt ide, arra szóllitott fel, 
hogy nyugdíj ügyét az illető várossal, az ott 
eltöltött 25 évi szolgálat tartamára rendezze, 
mert az ott eltöltött időre Léva nem haj 
landó nyugdiját kiutalni és a nyugdijat csak 
a Léván eltöltött időre állapítja meg. A város

ORSZÁGÚTON . . .
Irta: FARKASNÉ, SIPOSS ERZSI.

Mikor az ebédnek vége volt, Konrád 
Jánosné egy megértő tekintetet váltva leá
nyával Katóval, azon a csendes, halk han
gon, — amit húsz év óta az utolsó béres 
gyerek is megszokott a Konrád curián — 
szólt oda az urához, aki szivarra gyújtva 
éppen az újság után nyúlt.

— Igaz, apus irt Jankó, hogy —
Tovább nem is folytathatta, mert egy 

erélyes kézmozdulat elnémította.
— Akár ne is folytasd anyus, tudom 

úgy is, megint pénzt kér a pernabajder.
— Igen, azaz —
Most hirtelen Kató, az öreg kedvence 

vette át a szót:
— De apus kérlek, azt csak te is be

láthatod, hogy Jankó a tavalyi fekete ruhá
jában nem szerepelhet a hangversenyen.

— Hát kimondta, hogy szerepeljen — 
méltatlankodott az öreg ur, hát muzsikus 
cigány az én ham, hogy kiálljon szólót he
gedülni. Igazán érdekes. Nem adok egy fillért 
sem, punktum.

És mivel emberemlékezet óta nem tör
tént, hogy az öreg ur által, oly nagy elősze
retettel és mindig eredményesen használt 
.punktum* ellen valaki felebezni mert volna, 
több szó nem is esett Jankóról.

Az asszony szótlanul kiment, Kató pedig 
egy ideig még tett-vett egyet mást az ebéd
lőben, aztán mikor látta, hogy az öreg ur 
egész elmerül az újság olvasásba, közben 

sokszor hangosan adva kifejezést tetszésének, 
valószinüleg az ö érzelmeit hiven tolmácsoló 
vezércikk felett — lassan Kató is kiment.

Félóra múlva Kató, egyszerű fehérpettyes, 
kékkarton ruhában sietve ment a város felé. 
A szérüs kertjük végén atyjával találkozott, 
aki éppen a béresek felett tartott szemlét.

— Hova, hová ?
— Kelemennéhez megyek, úgy hallot

tam beteg szegény — és Kató ijedten szó 
ritotta magához kis kézitáskáját.

— No, azt ugyan jól teszed kis leányom, 
csak menj.

— Kezeit csókolom
Kelemenné nagy hálálkodva fogadta az 

ajándékot, aztán Kató sietve osont a városba 
vezető országutra.

A kökeresztnél egy pillanatra megállt, 
nem-e látta meg valaki. Hála Istennek senki I

Kék babos fehér kendőjét, mélyen sze
mébe húzva, hogy szembe jövök fel ne is
merjék, Kató vidáman haladt a város felé.

Megtakaritott pénzét vitte a postára Jan
kónak, akit ő olyan nagyon szeret s aki a 
fővárosban járt egyetemre. Erről pedig nem 
szabad tudni senkinek, de nem is lett volna 
kit küldeni, minden cselédjük kinn dolgozott 
a mezőn.

Egy óra múlva már jött is vissza.
— Teremtöm csak még most sikerüljön 

— sóhajtott Kató — csak ne találkozna 
senki ismerőssel.

Alig haladt azonban egy negyed órát, 
egy könnyű fényes úri fogat érte utol. Kató 
szive nagyot dobbant és sietve tért le a 

gyalog útra, mikor is egy női hang szólt le 
hozzá a kocsiból :

— Mondja csak lelkem, jól megyünk 
Gálfalvára ?

— Igen — felelte Kató, de nem nézett 
a kocsira, bár a hang teljesen ismeretlen 
volt előtte.

— És maga hová való?
— Én is oda megyek.
— No, akkor csak üljön fel lelkem, úgy 

is látom, hogy alig szedi lábait.
Kató legjobban szeretett volna elfutni; 

de boszankodva be kellett ismernie, hogy 
valóban fáradt.

Elszántan fordult tehát a kocsi felé s 
megkönnyebbülten sóhajtott fel, mikor a ko
csiban egy teljesen ismeretlen, elegáns, idő
sebb uriasszonyt és egy még elegánsabb 
fiatal embert pillantott meg:

— Ezek valószinüleg hozzánk jönnek 
— villant át agyán és itt egy pillanatra ki 
is esett szerepéből, mert egy éppen nem 
paraszt leányhoz illő köszönés és meghajlás 
közben zavartan ült fel a kis ülésre.

Katónak első gondja volt kezeit elta
karni a magával hozott kis táskával, félt, 
hogy formás fehér kezei elárulják kisasszony 
voltát.

Pedig az úri hölgy még igy is ugyan
csak megnézte, mire Kató még jobban sze
mébe húzta a kendőjét.

A fiatal urat azonban úgy látszik csak 
a vidék érdekelte, mert egy tekintetre sem 
méltatta Katót, amit az egy lenéző ajk- 
bigyesztéssel vett tudomásul.
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határozatát a kerületi hivatal nem hagyta 
jóvá. A város arra való hivatkozással, hogy 
a törvény értelmében a miniszternek nem állt 
jogában idegen városokban eltöltött hosszú 
szolgálat után tisztviselőket ide helyezni, a 
kerületi hivatal határozatát megfelebbezté a 
zsupanátushoz. A zsupán jóváhagyta a kerü
leti hivatal megsemmisítő határozatát, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a zsupanátus a mi
niszteriális intézkedés fölött bírálatot nem 
gyakorolhat. A közgyűlés erre vonatkozóan 
elhatározta, miszerint panaszt intéz a leg
felső közigazgatási bírósághoz.

Igazán szomorú és különös, hogy egy 
jogszerűtlen miniszteri intézkedés tisztviselők 
életének sorsát teszi labilissá öreg napjaikra.

A közgyűlés ezután az állami tisztvi
selők lakásául szolgáló alhmi épület céljára 
a sertéspiacon ingyen átengedett mintegy 
400 O-öl területnek az állam részére való 
telekkönyvezéssel kapcsolatos intézkedéseket 
tette meg, majd az 1922. évi elmaradt zár
számadások letárgyalása után illetőségi ügyek 
kel foglalkozott.

Különfélék.
— A lévai leányiskola előadása. 

Vasárnap és hétfőn a városi színházban 
elragadtatva tapsolt a színpadon sürgő forgó 
kis óvódásoknak és polgárista leányoknak, 
kik valóban szemet-lelket gyönyörködtető, 
szinte káprázatos fénnyel mutatták be Ketsék 
Jánosnak, lapunk szerkesztőjének Álomország 
cimü mesejátékát, melyet a szerző, kinek 
darabjait Szlovenszkószerte játszák a műked
velők, egyenesen a lévai irgalmas nővérek 
intézetének növendékei számára irt. Az Óvo
dásoktól kezdve a polgári iskoláig, több mint 
kétszáz szereplőt foglalkoztat ez a színes és 
látványos mesejáték, melynek előadását már 
hetekkel ezelőtt várta a közönség, a mely 
valóban kellemes meglepetéssel élvezte a 
gyönyörűen megrendezett játékot, mely a 
darab minden szépségét érvényre juttatta. 
A jegyeket már egy hét előtt szétkapkodták. 
A három felvonásból és egy elő- és egy utó 
játékból álló darab erősen valláserkölcsi 
irányzata mellett is színesen kanyargó káp 
rázatos álmát mutatja be egy kis leánynak,

— Ugyan mondja csak lelkem — szó
lalt meg a hölgy, néhány perc múlva — 
ismeri maga Gálfaiván Konrád urékat.

— De anyus — szélt hirtelen közbe a 
fiatal ur, e>y bizalmatlan tekintetet vetve 
Kató kendőjére, mely szerencsére egészen 
eltakarta lángba borult arcát.

Oh igen, ismerem az egész családot 
válaszolta Kató — s mintha gerlék kaca
gása csendült volna meg a hangjába.

Az uriasszony azonban nem igen en
gedte zavartatni magát, gyors, egymás útón
ban beszélt, kérdezett tovább.

Konrád urék csak azért érdeklik őket, 
mert Konrádnéval régen együtt voltak inté
zetbe. Nagyon szerették egymást, nagyon 
kedves, finom lelkű leány volt Hallotta, hogy 
van egy fia és leánya és ő elhatározta, hogy 
a fiával — itt egy büszke tekintetet vetett a 
mellette ülő, egykedvűen cigarettázó fiatal 
emberre — meglátogatja őket, hiszen ki
tudja a régi barátságot nem e lehetne a 
gyermekeikben szorosabbra fűzni. Végül meg
kérdezte szép e a kisasszony ?

Kató, akinek szemében és ajkán folyton 
ott kisértett a kacagás, egy pillanatra ismét 
kiesett szerepéből; mert hirtelen kiegyene
sedve, kendőjét arcáról leemelve, büszkén, 
de nem minden malicía nélkül adta mog a 
vál&szt •

— ügy mondják, rám hasonlít.
Erre a büszkén csengő, dallamos hangra 

a fiatal ur kiesett egykedvűségéből, mert 
cigarettáját eldobva, tágra nyílt szemekkel 

bámult Katóra.

kit az Őrangyal oltalmaz a Rossz-szellemtől 
és annak cselédeitől és akit az Alom elvezet 
a saját birodalmába, hol bemutatja neki a 
lüudérországot, a Boszorkányhegyet s egy 
kis erdei kápolna mellől bepillantást enged 
neki a gyermeklélek előtt oly titokzatosan 
nagyszerű meuyországba. A szereplők mind 
oly gonddal lettek összeválogatva, hogy mind
egyik pompásan oda illet a maga helyére, 
mintegy remek festői csokorba a művész
kézzel összeválogatott virágok. Szmetanovics 
Mária megható szeretettel játszotta a Mamus- 
kát. Kató szerepében a kis fyiredy Mária 
elragadóan kedves volt, mint egy csicsergő 
fecske. Beyer Ilona az Őrangyal, Lutter Elvira 
az Éj, Szedlacsek Ilona a Csend, Éder Olga 
a Béko és fenyvesi Júlia az Álom allegori 
kus szerepét játszották ügyesen. Róth Erna 
plasztikusan Rossz-szellem volt. Az I. fel
vonás a Tündérországba, tündér avatásra 
vitte a nézőt, kit elkápráztatott a tündér
királyné udvarának látványos fénye. — 
Mesébe illő szép alakok voltak Jánoss Klára, 
mint tündérkirálynö és Ghimessy Erzsébet 
királykisasszony, kiket mindig szigorú, min
dig az udvari etikettre szigorúan ügyelő, de 
végtelon ügyes udvarmester, Fendt Edit és 
egy bájos rokokó udvarhölgy Bresztyenszky 
Mária kisértek fel az emelvényen a törpék 
által ügyesen felállított trónra. A hangulat 
élénkségét ügyesen emelte a szeleverdi bo
hóc szellemes játéka, mely Adamcsa Iloná
nak szerzett nagy elismerést. Két kis, piros
fehér, aranyruhába öltözött udvari lakáj, 
Bézy Elemér és Botomisza Tibor óvódás 
fiukhoz illő komolysággal állott diszőrséget a 
trón mellett A tündér udvar fényes ceremó
niával, remek táncokkal végezte a tündér
avatást A táncot az udvarmester és az ud
varhölgy nyitották meg egy pompás menettel. 
Ezt követte az udvarhölgyek lokoko tánca, 
majd a virágtündérek fátyol-tánca, a király
kisasszony és a vendégsereg inspilangi rózsa
tánca A szem káprázott, a szív ujjongott a 
gyönyörű látványban. Udvari banda fülemüle, 
tücsök, rigó, bölönbika szolgáltatta a zenét. 
A Szent János bogarak rendezték a villamos 
világítást, a törpék csinálták a díszleteket és 
a méhek, mint pincérek szolgálták fel a 
szörpét, meg a mézes bort. A tündértánc 
még máig is tartott volna, ha egy kakas 
be nem ugrik a színpadra és nem kukorékol

És Kató nem lett volna nő — az örök 
asszony — ha valamelyes jól eső elégtétel 
féle nőm dobogtatta volna meg a szivét, az 
ezer kérdéssel teli szürke szemek átható 
tokintete alatt. Mintha azt kérdezték volna :

— Da hát ki vagy te ? Tündér, vagy 
elvarázsolt királykisasszony ?

A Kató szeme pedig pajkosan ragyogta 
vissza :

— Találd ki, hogy hívnak, lehet hogy 
Végzeted vagyok.

— Tulajdonképpen, hogy is hívják csak 
édes lányom (már nem lelkem) kérdezte az 
urhölgy a meglepetéséből felrezzenve és 
mint egy emlékei közt keresgélve, mert a 
Kató arca nagyon emlékeztette valakire.

Már ekkor ott jártak a kökeresztnél a 
falu alatt.

Kató egy hirtelen mozdulattal megállí
totta a kocsit, egy néma meghajlással elkö
szönt és sietve haladt a faluba vezető gyalog 
ösvényen tova.

Néhány perc múlva pedig csinos fehér
ruhában fogadta az érkezőket és bájos mo
sollyal, ajakán piruló arccal adta meg a 
kocsiban feladott kérdésre a választ:

_  Konrád Katónak hívnak. Isten hozta 
nálunk.

. . . Alkonyaikor mikor a Kató szobája 
felett fészkelő fecskepár gyönyörködve nézett 
le Katóra, amint az egy magas barna fiatal
úrral sétált a kertben, a him boldogan csi
cseregte a párjának :

Azt hiszem, ami szép kis Katónkat el
viszik tőlünk nemsokára. 

egy nagyot. Erre eltűnt minden. A második 
felvonás nagy boszorkány-gyűlés volt a Szitnya 
hegyen menydörgés, villámlás között a Rossz 
szellem tiszteletére, ki a földből tűnt elő a 
nagy visitásra, kinek hét gonosz : Irigység 
(Glasz Olga), Nagyravágyás (Steiner Erzsébet), 
Hanyagság (Ozsvald Eszter), Tékozlás (Oroszt 
Klára), Torkosság (Troppa Margit), Lustaság 
(Tóth Júlia) és a gyűlölet (Wertheimer Olga) 
tettek jelentést a földön végzett gonosz mun
káról. Boszorkányok seprőn, lapáton, szén
vonón lovagolva robogtak a gyűlésre, hol az 
ördögök, manók rakták a tüzet a boszorkány 
katlan alatt. Az éjben baglyok huhogtak, 
denevérek röpködtek s villámlás közepette 
zengték harci dalaikat a jó ellen. A közön
ség álmélkodva tapsolt az ügyes szereplők
nek. A harmadik felvonás volt a menyország 

^előcsarnoka, melyet Katónak az erdei tisz
tásról egy kápolna mellől mutatott meg az 
Alom. Hát ezt nem leirni, de látni kellett 
volna. A kápolnában a hívek énekeltek. Jön 
haza Szibériából egy fogoly honvéd, akit 
Vida Etelka személyesitett s úgy játékával, 
mint énekével magával ragadta a közönsé
get. Megható volt a vak muzsikus (Guba 
Margit) játéka, akit leánya (Frankó Ilona) 
vezet s ki nem tudván imádkozni, elhege
dülte az imádságát a feszület előtt. Pom
pásan volt rendezve a bucsujárás, kiknek 
vezetőjét Dely Ida ügyesen személyesítette. 
Pálenik Mária és Bóna Erzsébet kedvesen 
adták a bucsujáró asszonyokat. A löangyal 
szerepében Róthnagel Erzsébet komolyan, 
méltóságteljesen adta elő mondókáját. Az 
angyalok szépen összetanulva fönséges akkor
dokban énekelték az Isten dicsőségét. A 
Hajnal szerepét Kriek Valéria ügyesen töl
tötte be. A Miatyánk gyönyörű verseit a 
következő angyalok mondották szivhez szóló 
kedvességgel. Pekarik Gizella, l-'erenczy Magda, 
Koraluvszky Ilona, Csorba Kata, Kónya 
Aranka, Labancz Ida, Papp Olga, Éder Mária, 
Schnieder Cecília Szerepeltek még Éneklő 
angyalok. Kis angyalok. Búcsúsok. A szerző 
lágy szívvel érezte át és sok melegséggel 
dolgozta fel darabjának a gyermeki lélek 
naivau csapongó fantáziáját, amely termé
szetesen almában még fokozottabb erővel 
foglalkoztatja eleven agyát s az éjszaka 
csodás birodalmából a rózsapiros hajnal 
ébresztő csókjára mosolyogva dörzsöli sze
mét és öleli át nyakát az ágya fölé hajoló 
anyjának a pompás képekben előttünk lepergő 
álomországból visszatérő gyermek s ujjongva 
meséli el, mit látott, hol járt álmában . . . 
A mesejáték nem csak az ifjúságnak, mely
nek eredetileg szánva van, hanem a felnőt
teknek is igazi gyönyörűséget szerzett, amit 
nagyban emelt a darab kitünően alkalmaz
kodó, az egyes jeleneteket kiemelő és pom
pásan aláfestő kísérő zenéje, melyet Heck- 

i niann István, a lévai dalárda kiváló karnagya 
: szerzett s Kmoskó Irén helyettes karnagy 
I interpretált zongorán, ismert művészi kvali

tásaival. A rendezés és betanítás nagy mun- 
' káját a szent Vinoe-rend irgalmas nővérei 

látták el sok buzgósággal és bizonyára — 
! különösen a kicsinyeknél — végtelen türe- 
i lemmel. A tekintélyes bevétel jótékony célt 

szolgál. A jelenlévő Kersék Jánost és Heck
mann Istvánt a közönség meleg ovációkban 
részesítette.

— Érettségi vizsgálatok a hely
beli gimnáziumban f. hó 12 —14.-én foly
tak le Vizsgáló biztos az érettségin Jancsovits 
Ferenc pozsonyi igazgató volt. A vizsgálaton 
23 an jelentek meg, 21-en tették le sikerrel 
a matúrát, 2-t félévre pótvizsgára utasítottak. 
Maturánsok közül jelesen érettek : Féja Géza, 
Gross Sándor, Hridina Lajos, Molnár Béla, 
Tauber József, lói érettek : Finkelstein Tibor, 
Hochberger Sándor, Kiss László, Lelkes 
Béla, Szilárd László. Érettek: Bodó József, 
Gaál Imre, Heimann Alfréd, Kohn Sándor, 
Ledényi László, Mészáros József, Schüssler 
Sándor, Széli Sándor, Vilcsek Pál és Salga 
Dezső.

gyűlés 
felügyelő 
4 órakor 

a r. k. elemi fiúiskola irodájában tartotta 
Kern Oszkár elnöklete mellett első gyűlését. 
Az uj elnöknek úgy a kereskedő, mint az 
iparos osztályt érdeklő tartalmas megnyitó

— Felügyelő bizottsági 
A tanonciskolák ujonan választott 
bizottsága június hó 15-én, d. u. 
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beszéde után Bányai Ferenc, a kereskedő 
tanonciskola igazgatója, a bizottság volt 
elnökének, Szakács Viktor plébánosnak érde
meit méltatta, aki elnökségének tartama 
alatt, körültekintő és tapintatos eljárásával 
a bizottság tagjainak és a tanitótestületnek 
tiszteletét és szeretetét vívta ki. Indítványára 
a jelenvoltak egyhangúlag elismerő köszö
netét szavaztak a leköszönt elnöknek, amiről 
öt jegyzőkönyvi kivonatban értesitik. Azután 
Ohimessy János, az iparos tanonciskola igaz
gatója az uj elnököt, Kern Oszkárt és a 
bizottság többi tagját üdvözölte. A tanonc
iskolák részére a bizottság államsegély kérel
mezését határozta el. Végül elhatározta a 
felügyelő bizottság, hogy Frasch József ipar
testületi elnök utján értesítő - lapokat és 
gyüjtöiveket küld az egyes ipartárBulatok 
elnökeihez oly célból, hogy azok 2—2 tag 
által a társulatok tagjai között a lapokat 
szétosszák és ott a junius hó 29 én és 30 án 
rendezendő iparos tanonciskolái munkakiálli- 
tás költségeinek fedezésére gyűjtést eszkö
zöljenek. A társulatok elnökei által kiküldött 
2 — 2 tag fogja megbirálni a kiállított mun
kákat is. A kiállitás céljaira a gyűlés folya
mán Kern Oszkár elnök 50'—, Antalicz 
Vendel bizottsági tag 20 K t adományozott.

— Egyházi közgyűlés. A barsi ref. 
egyházmegye évi rendes közgyűlését Léván, 
a ref. iskola tanácstermében julius hó 10-én 
délelőtt '/2 9 órai kezdettel fogja megtartani.

— A városi vlllamostelsp vezető
sége, — mint értesülünk — a héten tartott 
gyűlésén elhatározta, hogy eleget tesz az 
iparosság és egyéb érdekeltség azon kéré
sének, hogy nappali áram szolgáltassák. E 
célból akkumulátorokat fog beszerezni és 
azonnal érintkezésbe lép a gyárakkal, hogy 
azok minél előbb beállithatók legyenek így 
remélhető, hogy a nappali világitás két 
három hónapon belül megindul. Ugyancsak 
elhatározta a villamostelep, hogy a ,Vörös 
ökör* telkén emeletes házat épít, melyben 
lakása lesz a mérnöknek, a főgépésznek és 
fűtőnek. Az épitési költséget a telep pénz 
tára fedezi.

— Zászlószentelés Alsópélen. E 
hó 15-én vasárnap, lélekemelő ünnepség 
keretében áldotta meg Epölyi Ferenc nagy
kálnai esperes az alsópéli .Mária ifjak és 
leányok társulatáénak két zászlóját. A szen
telést végző költői lelkű esperes szivreható 
beszéde után felhangzott az általa szerzett 
.Lengj, lobogj zászlónk* kezdetű himnusz 
és a zöld szinü szt. Imre, valamint a kék 
szinü szt Ágnes lobogo a magasba szállt, 
hogy lelkesítő útjelzői legyenek az ifjúság
nak. Jónás Imre alsógyőrödi plébános és 
Csaposs Géza alsópéli plébános segédkeztek 
a szenteléskor.

— .Iglól diákok* Léván. A lévai 
állami ref. reálgimnázium ez évben érettsé
gizett tanulói f hó 28.-án a városi színház
ban szinielőadassal egybekötött táncmu atsá- 
got rendeznek. Szinre kerül Farkas Imre 
nagysikerű vigjátéka. az „Iglói diákok'. A 
kedves, énekes vígjáték rendezői úgy a darab 
megrendezése, mint a kiállítása tekintetében 
mindent elkövettek, hogy a mulatságon meg
jelenteknek egy kedélyes, kellemes estét 
szerezzenek. A meghívókat a hét elején küldik 
szét. Akik véletlenül nem kapnák meg a 
meghívójukat, forduljanak Szilárd Lászlóhoz 
(Deák Ferenc utca) ki készségesen áli ren
delkezésére a diákbál iránt minden érdeklő
dőnek. Az estély kezdete 8 órakor este.

— Nftgymegyénk tanügyi kiállí
tása Zólyomban. Közismert dolog, hogy 
a helyi, járási kiállitás után a nagymegye 
kiállítását rendelte el a minisztérium, mely 
folyó hó 15, 16. és 17-én fényes ünnepsé
gek között tartatott meg Zólyomban. Lázas 
előkészületek történtek minden felől. A kiál
lításon 12 tanfelügyelőség volt jelen és be 
számolt 5 évi sáfárkodásáról, amely várako
záson felüli volt. A lévai tankerületből dele 
gátasként ki voltak küldve : Lucánsky Samu 
igazgató a polg iskolák részéről, Hulják Pál 
igazgató a szlovák iskolák részéről és Csorba 
Győző tanító a magyar iskolák részéről ; 
továbbá a szépészeti bizottságba : Hrúz Vera, 
Tonhaiser Mária és Donaval Mária küldettek 
ki a nagymegyei kiállításra, kik az előbbiekkel egyetértve kiállítási terem nehéz és fárad 

i
|

■

I
I

ságos munkáját vállalták magukra Nem kis 
szolgálatot tettek Behula és Pataki óbarsi 
tanítók is. A kiállitás a zólyomi áll. pol
gári iskola összes termeiben folyt le. Meg
nyitása folyó hó 15-én délelőtt 9 órakor 
volt. A diszterem zsúfolásig megtelt Az 
ünnepélyt Jóska zólyomi tanfelügyelő nyitotta 
meg, melyre Suchy tanfelügyelő, Ertll sená- 
tor, de kivált Hrúz lévai tanfelügyelő mél
tóan válaszolt. A minisztérium részéről Plou- 
hars Bohumil és Suchy Václav országos 
tanfelügyelő jelentek meg. Jelen voltak az 
összes tanfelügyelők és a nagyszámú taní
tóság is. A megnyitás után megnyíltak az 
inspektorátusok szerint berendezett termek 
számszerint 12 és bárki megtekinthette az 
Ízlésesen felékesitett, metodikai szempontból 
beosztott, csodásabbnál-csodásabb gyermeki 
alkotások, rajz, slöjd és női kézimunkáit. 
Alig hogy megnyilt a kiállitás, megjelent a 
megyei zsupán dr. Szlávik György, Maresch 
tanácsos és tisztviselői keretében. Ott láttuk 
Bechó senátort, Érti képviselőt, Blaho túróéi 
képviselőt, Matolin prágai tanfelügyelőt, Glega, 
Jaurta, Buges, Solát stb újságírókat, Slávik 
senátort Dobronyáról s b. Mindezek után 
Plouhars min. kiküldött egy bizottság kisé 
rétében sorra megtekintette az egyes ins
pektorátusok termeit, megvizsgálta azok mun
káit, Írásbeli dolgozatait és altalános meg
elégedésének adott kifejezést. A lévai ins- 
pektorátus termében különösen megtetszettek 
a különleges munkák mondván: .Szép és 
speciális munkáik vannak*. Ezek sorozatát 
ki is szemeltb az országos kiállításra Brati- 
slavába. 16-án ismét megjelent egy szükebb- 
körü bizottság Petricek tanár a Sk. Ref. 
részéről, kinek elnöklete alatt sorra kivá
lasztattak a typikus munkák a bratislavai 
kiáilitásra. így a lévai tankerületlől a rajz
munkából 16 drb, slöjdmunkából 14 drb, női 
kézimunkából pedig 3 drb. választatott ki. 
16 án a tanuló ifjúság ezrei látogatták meg 
a kiállitást. 17-én este 6 órakor befejeződött 
a kiállitás és a tanitóság kedélyes bucsu- 
vacsora után vonult vissza lakóhelyére.

— A lévai Általános Ipartestület 
julius 6.-án tartja meg első közgyűlését, mikor 
megejti a vezetőség választását is.

— Az urnapi körmenet alkalmából 
a lévai városi tűzoltóság húsz tagja vonult 
ki, h >gy a rend fenntartásában segédkezzen 
s az ünnep fényét emelje A szépen, egy
formán öltözött tűzoltók kellemes látványt 
nyújtottak s tapintatos, az ünnepséghez 
méltó komoly viselkedésükkel teljesen meg 
nyerték a közönség rokonszenvét

— Pénzügyi kirendeltség Léván- 
Julius elsejével uj hivatallal szaporodik meg 
a városunk. Ekkor kezdi meg működését itt 
a pénzügyi kirendeltség, ugyanekkor az 
aranyosmaróti pénzügyigazgatóság Zólyom
ban a nagymegye székhelyén kezdi meg 
további működését.

I

— A „aarga oalkók* városa. A hely
beli polgári iskola, a szlovák és a városi 
magyar elemi iskola növendékei a zólyomi 
isko'ai kiállítassa! kapcsolatban, ahol nagyobb 
anyaggal szerepeltek, kirándulást rendeztek, 
egyik része Újbányát, a másik része Kör- | 
möcbányát tekintette meg. Mindkét város ' 
romantikusan érdekes. Körmöcbánya az ara- ; 
nyak városa, ahol az ércpénzt verik, festői | 
völgyben, ódon külsejével nagy történelmi .' 
múltról tanúskodik. Már Krisztus születése i 
e'őtt város volt itt. 1451-ben Hunyadi János ' 
a városházán tárgyalt a várost megszállva ' 
tartó Giskrával. Sok magyar király járt itt. 
Nagy Lajos, Mátyás, I Ferenc német császár, I 
I. és II. Rákóczi Ferenc, Bethlen Gábor fe
leségével, Károlyi Zsuzsannával szintén a 
város vendége volt. Zsigmond király a váron 
piacán szabad ég alatt Ítélkezett. A tatárjárás , 
alatt a várost feldúlták, IV. Béla németekkel 
telepítette be, akik azután a várost megerő 
sitették. Nagy nevezetessége a városnak a 
pénzverő intézet, melyet sok kiváló vendég 
szokott meglátogatni. A pénzverő alapításának 1 
ideje ismeretlen. De már egy 1342. iki okle I 
vélben ősréginek van feltüntetve. Kezdetben I 
kézi szerszámokkal verték itt a pénzt, a XVI I 
században azonban gépeket akartak alkal- | 
mázni, de a munkások ellenszegültek, miért 
azután lemondtak róla. 1660 bán végre mégis 
sikerült bevezetni a pénzverő gépeket. A há

ború előtti időkben számos ország verette 
itt pénzét. Katonai fedezettel, vaggonszámra 
szá litották az aprópénzt, különösen a bal
káni államokba. A hajdani szabad királyi és 
főbányaváros ma méla csendben ül a hegyek 
között, nagy múltja felett merengve és csak 
ily tanulmányi kirándulással kapcsolatban 
esik róla szó.

— Iparos tanoncalskolal kiállítás. 
A lévai iparos tanonciskola tanévét tanonc 
kiállítással fejezi be. Az iparos tanulók erről 
idejében értesítve lettek. Azonban ez alka
lommal arra kérjük meg a tanító mestereket, 
hogy tanulóiknak adják meg a módot és 
alkalmat, hogy a folyó hó 29-én megnyíló 
kiállításra kiállítandó tárgyaikkal elkészül
hessenek. Mivel az ilyen kiállítások fokmérői 
a helyi ipar fejlődésének, azért kívánatos a 
tömeges részvétel. Nemkülönben fontos az 
anyagi támogatás is, a kiállított érdemes 
munkák díjazása céljából, miért is felkéret
nek az ipartársulatok, az érdekeltek, vala
mint az ipar ügyei iránt érdeklődést és lel
kesedést tanuBitó egyének, hogy adománya 
ikkal mozdítsák elő a kiállitás sikerét. Ado
mányokat az általános ipartestület vezetősé
géhez kérjük intézni.

— Tanítók utazási kedvezménye. 
A nyilvános elemi- és polgári iskolák, vala
mint más nyilvános tanintézetek tanítói, aki
ket nem illet meg a valóságos állami alkai 
mazotti jelleg (kivéve az óvónőket) junius 
15 töl szeptember 15-ig igazolványokat kap
hatnak, amelyeknek alapján 33 százalékos 
menetdijkedvezményben részesülnek, mint 
az egyébb állami alkalmazottak. A kérvé
nyeket az iskolaigazgatóság láttamozásával 
az illetékes vasutigazgatósághoz fénykép 
kiséretében be kell terjeszteni és a II. 
kocsiosztályra jogositó igazolványhoz 30 
koronát, a III. kocsiosztályra jogositó igazol
ványhoz 25 koronát kell beküldeni.

— Iskolai belratások. A felvételre 
jelentkező tanulók beiratása a lévai róm. 
kath fiú — és az irg. nővérek vezetése alatt 
álló leány elemi iskolában valamint a polgári 
leányiskolákban junius hó 28. 29. 30. napján 
d. e. 8—11 és d. u. 2—4 óráig", fognak 
eszközöltetni. Itt közöljük, hogy a lévai 
irgalmas nővérek intézetében modern kénye
lemmel berendezett internátusba e jövő 
tanévre is felvesznek polgári leányiskolái 
tanulókat, kik az intézetben végzik tanul
mányaikat. Jelentkezni lehet úgy a beiratás 
alkalmával, valamint az egész vakáció alatt.

— Záróünuepély és belratások a 
lévai izr. népiskolában. A záróünnepély 
június hó 26-ikán d o. 9 órakor lesz s az 
1924—25. tanévi beiratások június 29. és 
80 án d. e. 9 töl 12 óráig és d. u. 3—5-ig.

— Értesítés. A nové-zámky-i (érsek
újvári) róm. kath. magyar reálgimnázium I 
osztályába a felvételi vizsgálatok júuius hó 
28 án és 30 án fognak megtartatni A fel
vételi vizsgálat tárgyai a magyar nyelv 
(beszédrészek—mondatrészek) és a mennyi
ségtannak (szorzás, osztás, kivonás, össze
adás) az elemi iskolában tanult anyaga. A 
vizsgálat Írásbeli és szóbeli. Minden tanuló 
legalább IV elemi iskolai elbocsátó bizonyít
ványával és születési bizonyítványával fel
szerelve az említett két nap valamelyikén 
reggel 8 — 10 óra között jelentkezzék a gimn. 
igazgatóságánál. Az Írásbeli vizsgálat d. e. 
10 órakor kezdődik, amolyre a tanulók papi 
rost, sorvezetőt, téntát és tollat hozzanak. 
A felvételi vizsgálat díjtalan. Igazgatóság.

— Üdülő otthon Kremnloa. Szlo- 
venszkó legolcsóbb üdülő és gyógyhelye. 
Ellátás napi 6 szőri komplett étkezéssel, 
lakás, fűtés, világitás, orvosi gyógykezelés 
(beleértve esetleg injektiót is) — napi leg
feljebb 87 Kés gyógy és egyébb dijak nem 
lesznek felszámitva, 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 tüdőcsucshurutban, idült hörg
hurutban, verszegénységbeu stb. szenvedők 
részére. Hízó és fekvökurák. — Lég és nép
fürdők. Hydrotherapia. Villanyvilágítás. For- 
rásvizvezeték. — Nyitva május hó 15-től. 
Közelebbi informatiót nyujtdr. Kiéin Kremnica
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A közönség köréből.

„Mi itt nem tudunk magyarul.“
E napokban a Széchényi utcán jártam. 

Lassú megfontolással mendegélt előttem egy 
öregedő, idegennek látszó úriember, kicsi 
utazótáskával kezében. — Mosolyogva nézett 
ide-oda------------ mintha régi emlékek kő
zött keresgélne, — — mintha régen elmúlt 
diákéletének derűs visszaemlékezései rohan
nák meg a lelkét . . . Az emlékezés köd- 
fátyolán keresztül talán ott látja magát, mint 
kis diákot, talán eszébe jut az első cigaretta,
— a rettegett szekunda--------s a szivébe
jól eső melegséggel vonul be az első szere
lem tavaszi emléke.

De ime--------két kis diák jön velünk
szemben ... — — Az öreg ur arcán mo
soly fut végig . . . Hiszen ö is ilyen kacagó 
diák volt valamikor . . . S hirtelen, — talán 
csak, hogy éppen kérdezzen valamit, meg
szólítja a két kis fiút: „A gymnázium még 
mindég a vár közelében van ?■* Derűsen 
várja a feleletet,------- a kis fiukul akarja
hallani, amit úgy is tud ... S a kis diákok 
egyike tiszta magyarsággal feleli: , Mi itten 
nem tudunk magyarul." — Ez a néhány 
hetykeséggel odavetett szó egy kicsi gyerek 
ajkáról, — mint a tavaszi jégverés a leg
szebb vetést,------- úgy tarolta le a mosolyt
az öreg ur jóságos arcáról s vele talán lel
kének legszebb visszaálmodásait . . . Meg
állt ------- éppen szembekerültünk egymással,
— egy pillanatra egybekapcsolódott a tokin
tetünk végtelen megértéssel, kínzó szomorú
sággal . . . Aztán egy könny hullott lassan 
végig az arcán, — — az a könny úgy fájt 
a szívnek,--------az a könny a lelket égette.
S amint az ismeretlen átutazó fáradt, nehéz 
lépésekkel indult az állomás felé, — hang
talan sirással temetve a múltat,--------féke
vesztett, vad indulattal szerettem volna bele
kiáltani az emberek fásult szivébe, csüggedő 
leikébe, — hogy ne engedjük, — hogy Lé
ván, magyar szülök, magyar gyermeke tegyen 
ilyen kijelentéseket, ne engedjük, hogy fele
désbe menjen a mi szép magyar nyelvünk,
— — ne tűrjük, hogy gyermekeink lelkét
ennyire átformálják, — nemzeti érzéseiben 
bizonytalanná, ingataggá tegyék-------s min
denki, akinek ereiben magyar vér folyik, 
áldozza munkaerejét s minden nélkülözhető 
fillérét a magyar iskolákért 11

W. R. M.

Gabonaárak:
Levice, 1924. junius hó 21-én

Búza — — 100 kgr. 140 — 142 kor.
Rozs — —
Árpa — — 
Zab — —

»
■
■

— 135
— 140
— 130

n

Kukorica — — 140
Bab — — — 200
Köles — —
Lóheremag — _ *
Lucernamag n — w

i
Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.
Devizák :

Magyar kor. átutalás 1 Ke
12-ézx:

2620.—

junius
20-áLix:

2645.—
Német-osztrák „ 2015.— 2009.—
Lei 6 25 6.73
Lengyel márka „ • 149253.— 151050.—

Valuták :
1 angol font - - Ké 150 45 147.05
1 amerikai dollár 34.30 33.95

100 svájci frank 610.50 603.—
100 francia frank 187 25 183 75
100 belga frank - 159.25 160 75
100 svéd kor. - - 918- 908 —
100 dinár - - - 40.95 40.50
100 lei ... - 16.— 15.10

: = APRÓ HIRDETÉSEK. =
vagy műteremnek alkalmas

XlUU.d«lld,ü két utcai szoba zárt folyo
sóval kiadó. Bővebbet NYITRAI és TÁRSA 

könyvkereskedésében.
+ Házak és ingatlanok

XXuá V wlX bwM. vételét és eladását, laká
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SPITZ 
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöldkert u. 11.

A 19 eladó, két szoba, konyha, 
“bj Megtudható: Petőfi utca 8.

Asztalos tanonc !*"uvé£

Két utcai szoba irodának vagy 
műteremnek kiadó. Bővebbet NYITRAI és 
TÁRSA könyvkereskedésében. 527

A Mácsai-íéle I8Bzálhay ± h‘£ 
eladó. Értesítést lehet kapni özv. dr. DÓMJÁN 
LAJOSNÉNÁL ugyanott. 565

Tó % 4 b1»a1 való fiú tanulónak felvé- UU 113,2 001 tetik PRACHáR ISTVÁN
bádogodnál.

Híj,_ fiiét és annak művészi 
X XUlUly Xlllj mintázása elsajátítására 
tanfolyam nyilik meg Jelentkezni lehet juii 
1-ig, a délutáni órákban. Cim a kiadó 
hivatalban 598

Hegyőr kerestetik előnyben 
részesül Jelentkezzen KÓSA JÁNOS Léva, 
Mező utca 8 593

Nyolc erős
597

méhcsalád eladó. Ugyan
ott kaptárok is kaphatók. 
Cim a kiadóhivatalban.

4- Vihterle gyártmányú cséplőX XUwX Uw garnitúra jókarban, hely miatt 
olcsón eladó. GYÖRGYI LAJOS, Léva, 601 

tanuló kerestetik. Ki gyako
rolt már az előnybe részesül. 

FÖLDVÁRY SÁNDORNÁL. Nagykálna.

"PlítAmm+t Szob*. két személynek JJLLLUXwuUwv különbejárattal jul. 1 töl 
595 kiadó. Zugó u. 24

Eladó ház.Rakóczi lér 4-8za,n
hónapokra elfogadok felnőtt, 

4X1 gyermek - külön és csoport 
német, francia nyelv tanítást. Cim a kiadó 
hivatalban. 596

TraiTTT 'roda helrÍ9é8 kiadó. WdXÜU Vd.gy Szepessy u’ca 3. 599

T?] *> A A László utca 13 számú ház. — 
XJldLLU Bővebbet Rákóczi utca 13. alatt

KÚCS ISTVÁN.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. junius hó 15-tól — junius hó 22-ig

Születés.
Jírusek József Vosátka Anna leány Zdenka 

Anna — Stehlik János Kvassai Ilona leány Ilona 
— Neumann Izidor Diamant Ilona leány kaka 
született.

Házasság.
Schultz Árpád Heimann Olga izr. — Lábady 

Gábriel Novák Antónia rkath — Götz Ferencz 
Fülöp Margit rkath

Halálozás.
Karácsonyi Istvánná Zelenák Anna 48 éves 

tüdővész — Mészáros Julianna 10 hó gyermek
aszály — Remény Viktor 22 hó tüdőgümőkór — 
Klapste Vlasztimil 14 nap tüdőgyulladás - Stehlik 
Ilona 1 nap veleszületett gyengeség.

5758—1924. szám.

Hirdetmény.
Az adófeltigyelőségnek városunkban f. 

évi július hó 1-én való felállításával kapcso
latban, több állami tisztviselőnek családi 
lakásra és illetve bútorozott szobára van 
szüksége.

Felkérem a város közönségét, hogy 
bérbeadni kivánó üres lakáshelyiségeket és 
bútorozott szobákat a város birájánál 8 nap 
alatt bejelenteni sziveskédjenek

Levice, 1924. évi junius hó 20
Klain Ödön s. k.

h. városbiró.

MA. VASÁRNAP június hó 22-én este 8 órakor.
Bemutatásra kerül Harmath Imre és Zerkovitz Béla világ

sikert aratott operettje :

AZ ARANY MADÁR
filmen és színpadon. — A színpadon személyesen fellépnek:

Tamás Benő, a budapesti Blaha Lujza színház táncoskomikusa. 
Pintér Manci, a Blaha Lujza színház szubrettje. 

Víz Juci, a kassai szinház v. tagja. 
Bohonczy Mihály, a Királyszinház tagja.

10 sláger táncduett. — Eredeti Chaplin és Coogan tánckettős. 1 9
..... ... . . . -------------

I

Veiké Krskanyi (Nagykcreskény) mészgyárunkat 
újonnan üzembe helyeztük és a legjobb minő
ségű égetett mészszel bármily mennyiségben 
mindenkor kielégíthetjük t. rendelőink szükségletét.

Árajánlattal ab gyár és ab Levice szolgál a
Gazdasági Intézöség

Veiké Krskany.
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C*nnvslft mitesser, ráuc, májfolt, arc- és Ö4ÖJJ10, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a .Corall" créme éa szappan. Az 
összes .Corall" készítmények raktáron. Fö- 
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák" 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva és környé
kére SM0GR0V1CS A. .Korona" gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

i
i I

Krtötél és vizniGiites pop
jóminőségii zsákok, linóleum 
és mindenfajta kenderspárga, 
dohányzsineg, szövőfonal és 

malomheveder gyári áron kapható: 

Kaiser Gézánál Levice. Mártonfy u.4.

GYÖRGYI LAJOS szíj- és kocsi gyáros. 
Ajánlom saját készitményű és mintájú kocsiaim, amelyet messze 
vidéken is lemérnek és utánoznak, azonban ezek sem formára, 
sem jóságra nem hasonlíthatók össze gyártmányaimmal, miéit is 

saját érdekében 
óva intem a 
vevőket az után
zókkal szemben.
Kocsi alkat
részek külön is 
kaphatók. Kész 
kocsik és lószer
számok állandó
an raktáron és 
a legolcsóbban 

kapható

Mézet veszünk 
minden mennyiségben ab fel 
adó állomás, utánvét mellett.
Edényekkel rendelkezünk.

ZOLLER & Co.
Bratislava, Kórház u. 3.

nFberkocsi
bármely időben V1 dékre és vasúthoz III 
megrendelhető a Városi Szálló portásánál, j 

Qfc=n— =  ~ - n=sa>,

Ha gyermekének 
egészsége kedves 

Ön előtt

„TIBI11
kávét főz részére.
2bvTin.d.exi fűézerüzlet- 

toen Ica pliató-

KOVACS MIHÁLY 
tűzálló agyagbánya, fedélcserép 

és téglagyár tulajdonos 
.= F O L T -A R. = 

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

Gépszij jak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HDGÓ utóda 
börkcrcskcdésébcn 

— LEVICÉN-----
Városi Vigadóval szemben.

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedésében

Alaplttatott 1881. LEVICE’LÉVA. Telefon zz. 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK 11!
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia oroszhal, pisztráng. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek — Naponta friss .Glória" pörköltkávé 
különlegesség. — E'sörendü asztali, csemege- és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefejtésü somlói és móri borok.

Virég-, konyhakerti- ée mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga cckendorfi takarmány répamag, — Valódi 
MAUTHNER-féle virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz psrje, pizsitfümag, raffhháncs, rézgálic. — —____

Legolcsóbb VASÁRUK és K0NYHAFELS7ERELÉBI CIKKEK.
Konyhaedények és az összes modern háztartási cikkek.

Gazdasági cikkek: Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, főrész, metsző
olló, ojtóviasz. ojtókés, ágfürész, ojtógummi, permetezőgép 
alkatrészek, szelepgummik, szénkénegezőgépek — — —

Összes kerti-, mezőgazdasági-, méhészeti- és tejgazdasági szét számok.
Epltósl anyagok : Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony, 

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

^nyképészeti ciKKekl KerákPAr alkatrészek, gummik. 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor gyujtózsinór gyutacs 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerskata —

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Lsvím—Léva,


