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Tanév végén.
Ma Péter-Pál napján az iskolák 

kapui bezáródtak, a különböző tan
intézetekből az utolsó osztályt sike
resen elvégző fiatal emberek vállaira 
reánehezedik az Élet első nagy 
gondja, az életpálya, az élethivatás 
választása. A pályaválasztásnál az 
lenne a szabály, hogy mindenki arra emberek a 'diplomákban a megél
sz életpályára menjen, amely lég- hetés legbiztosabb zálogát látták, 
jobban megfelel hajlamának, ösztö- Azonban változtak az idők és .a 

természetének. A való élet mai viszonyok megmutatták, hogy 
' diplomával is lehet keresetnélküli 

koldus az ember. Ma amikor oly 
erős a tülekedés, a konkurencia 
ezeken a pályákon, igazán csak az 
arra rátermettek és szerencsések 
tudnak boldogulni. ltjaink közül, 
kik ezekre a pályák valamelyikére 
lépni akarnak, erősen meg kell íon- 
tolniok, vájjon elég erőt éreznek-e 
arra nézve, hogy megtudnak felelni 
a kiválasztott pályájukon a társa
dalom követelményeinek. Szüksé
günk van diplomás, vezető egyé
nekre, de csak olyanokra, kik a 
társadalom és az élet részére értéket 
tudnak termelni.

Mindenek előtt fajunk megmara
dása a legfontosabb, ebből a szem
pontból gyermekeinket olyan pá
lyákra kell nevelnünk és olyan 
pályákat kell velük megszerettet
nünk amelyek minden tekintetben, 
a legteljesebb értelemben véve füg
getlenek. Szerintem az erős, gerin
ces, úgy gazdaságilag, mint politi
kailag független iparos, kereskedő 
és földművelő osztály a fenmaradá- 
sunk alapja. Mindenek előtt azon 
kell lennünk és dolgoznunk, hogy 
ezeket az osztályokat úgy erkölcsi, 
mint gazdasági szempontból erőssé 
tegyük. Tehát az életpályát választó 
ifjúra, ha a megélhetésnek csak egy 
kis lehetősége is mutatkozik ezeken 
az életpályákon, ha csak egy kis 
kedvet is érez hozzá, ne sokat 
habozzon. Ma már ezek, a régen 
lenézett életpályák a legtiszteletre
méltóbbak, a legjobbak, a legirigyel- 
tebbek. S nekünk magyaroknak 
százszorosán fontosak, mert a gyö
kerünket adják.

Ifjúságunknak nagyon szeretnie 
kell a teremtő szerszámokat és lán
goló szeretettel ápolnia kell a falu, 
kalászos életetadó szántóföldjét, a 
virágos, illatos rétet, a zöldelő madár
dallal telített erdőt. Sokkal tartozunk 
nekik, mert ők adják az erőt az 
életért vívott nehéz küzdelmeinkben.

Nekünk önállóságot adó független 
élethivatásokat kell keresnünk, ahol 
nem csak az egyéni boldogulást . 
találjuk meg, hanem fajunk, népünk, “J10*0, kezdeténtit ^e11 tekinteni Állítólag 
magyarságunk érdekében is ered
ményes munkát tudunk felmutatni 
életünk alkonyán

Háború előtt a diplomás pályák 
voltak a legkeresetebbek, mert az

A világ-eseményekből.
Radics moszkvai útját nagy politikai

nének, I ' ...........................
azonban erre úgy az általános em
beri, mint a termelés szempontjából 
fontos szabályra lépten-nyomon rá
cáfol. Az életben nagyon gyakran 
találkozunk a különböző életpályá
kon működő sorsukkal elégedetlen
kedőkkel, sőt önönmagukkal is meg- 
hasonlott emberekkel.

Úgy kellene lenni, hogy minden 
ember szeresse élethivatását, kedv
vel dolgozzon a maga, a családja 
és az emberiség javáért. Az élet 
azonban mást mutat. Alig van élet
pálya amelyen többségben lennének 
a megelégedett, boldog emberek. 
A magyarázata ennek az, hogy a 
legtöbb ember amikor pályát választ, 
csak fény oldalait nézi annak, az 
árny oldalairól, a munkáról, a fárad
ságról, a küzködésről egészen meg
feledkezik, holott nyilvánvaló, hogy 
sikert, eredményt elérni semmiféle 
életpályán sem lehet munka és 
fáradozás nélkül. Véletlen eseteket 
leszámítva, a biztos sikernek, a leg
több aratásnak és a legnagyobb 
eredménynek mindig a ráfordított 
munka és a szorgalom szokott fok
mérője lenni.

Nehéz kérdés volt az életpálya 
megválasztásának kérdése már a 
háború előtt is, de manapság azon
ban amikor rettenetes, mindent fel
borító háború következtében teljesen 
megváltoztak, eltorzultak a társa
dalmi helyzetek, amikor elviselhe
tetlenek a zilált gazdasági állapotok 
s mindezeket még tetézi a faji és 
nemzetiségi kérdés erős kiélesedése, 
az élethivatás kérdése még sokkal 
súlyosabb. És ez különösen áll mi 
ránk magyarokra nézve. Az élet
pályák köre reánk, magyarokra 
nézve bármint vesszük is: szűkült. 
Ma a magyar ifjúnak állami hiva
talnoki pályákon vajmi kevés keresni 
valója van. Magyarsága nagy aka
dálya lehet előmenetelének. Pedig 
ezek a pályák voltak azok békében, 
amelyeken a 'kenyeret kereső fiatal
ságunk nagy része elhelyezkedést 
talált. Ma ezekre nem számithatunk. nximnnni

Moszkva és a különféle bankári szervezetek 
együttműködéséről van szó, amely a Balkánon 
való uj politikai status előidézését célozza.

Ztglul pasa miniszterelnök bejelentette 
a kamarának, hogy ha Londonban sem sike
rül keresztülvinnie Egyiptom teljes katonai 
kiürítését, úgy a tanácskozásokat azonnal 
felbe fogja szakítani.

Macdonaldnak és Herríotnak a német 
kormányhoz intézott s a leszerelésre vonat
kozó jegyzékében, a két miniszterelnök szí
vélyes, barátságos és udvarias hangon kéri 
a német kormányt arra, hogy a katonai 
ellenőrzésre vonatkozó jegyzékre adjon kielé
gítő választ, mert a német kormány ezzel 
Európának nagy szolgálatot tesz.

Amerika nem vesz részt a londoni kon
ferencián, mert semmi érdeke sem fűződik 
ahhoz, hogy eddigi izoláltságával szakítson.

Egy ismert politikus igy nyilatkozott: Ha 
Herriot legközelebbi hónapokban nem biz 
tositja az európai békét, úgy ennek az 
esztendőnek borzalmas vége lehet.

A kis entente prágai konferenciáján a 
román képviselők felvetik majd a besszará- 
biai kérdést és Jugoszláviától, valamint 
Csehszlovákiától határozott nyilatkozatot kér 
nek, hogy mily álláspontot foglalnának el 
ezek az esetben, ha Románia és Oroszor
szág között fegyveres összetűzésre kerülne 
a sor

A német kormány döntő jelentőségű 
ülést tartott amenyiben is tárgyalta a minisz
tertanács Macdonald és Herriot jegyzékét. 
A német kormány válaszol. A német szociál
demokrata párt elnöksége felhívást adott ki, 
amelyben népszavazást követel az esetben, 
ha a birodalmi gyűlés elutasítaná a szakér
tői javaslatokat.

Az ,Eclaire“ szerint Herriot Angliában 
való tartózkodása alkalmával angol és német 
újságíróknak kijelentette, hogy Mussolini 
bukása szükséges és mindent meg fog tenni 
ennek előmozdítására. A lap szerint Herriot 
azt fogja elemi, hogy Olaszország teljesen 
elfordul Franciaországtól. Az „Eclaire" sze
rint az angol és német újságírók diszkré
cióból nem közölték ezt a nyilatkozatot.

A .Financial Times" vezércikkben mél
tatja a magyar külföldi kölcsön jelentőségét. 
Elismeréssel emlékezik meg a kölcsön meg 
jelenését kisérő kedvező körülményekről, 
amelyek azt bizonyítják, hogy Magyarország 
szilárd elhatározással lát hozzá a gazdasági 
talpraállitásához. A devizaforgalmat a Nem 
zeti Bank akként szabályozza, hogy lehetővé 
teszi a külföldi tökének Magyarországban 
való befektetését. A kölcsön jegyzésének 
eredménye kedvezőbb, mint ausztriánál volt. 
Az aratás jó kilátásai pedig még inkább 
fokozzák a bizalmat.
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Az érzékfölötti metafizika kérdése 
Kant bölcseletében.

Irta: Konecsny Ede.

A mai kor a vallási közömbösség kor
szaka. S ha azt kérdeznők, mi ennek a kö 
zömbösségnek az oka, nehéz volna rá meg
felelnünk. Igen sok összetevő eredményezi 
ezt a korjelenséget. Az uj kor materialista 
világfelfogása mindenesetre a legjobban töm
jénéi annak a világnézetnek, mely a leg- 
könuyelmübb gesztussal kikapcsolja önma
gából az érzékfölötti világ létezésének akcep
tálását.

Ma divatos vallástalannak és atheistá- 
nak lenni. £z is hozzájárul ahhoz, hogy 
az emberek ogyáltalán nem tartják szüksé
gesnek a hasonló problémákról való elmél
kedést. A müveit fiatalságnak nagy része — 
amint az természetes is — lelki forrongások 
keieszttüzében ingadozik s csak hosszas ta
pasztalat és ismeretszerzés után tud szilárd 
nyugvópontra jutni. A legsajnálatraméltóbb 
azonban az emberek azon csoportja, mely 
a legszélsőségesebb, propagandaszerü és 
rossz indulatu vallásellenes tanoknak esvén 
áldozatul, azokat minden kritika nélkül elfo
gadja. Ezen emberek számára az érzékfölötti 
dolgok létezését tagadó s a vallást kímélet
lenül lekicsinylő tanok újszerűségükkel hatva 
kapósakká lesznek. Mivel pedig nem rendel
keznek kellő tanultságijai és Ítélőképesség
gel, hogy ezen uj és eddigi ismereteikkel 
homlokegyenest ellenkező tanitásokat bon
colás tárgyává tegyék, a kevésbé képzett 
emberek pszichológiájának szabályszerű meg
nyilatkozásával lelkes hiveivé válnak azoknak.

Ha ezen, a mai kort nagyon is jellemző 
szimptómák felett gondolkodóba esünk, — 
eszünbe jön Kant, a königsbergi filozófus és 
a ráemlékezést talán előmozdítja az is, hogy 
a jelen év az ő születésének két százados 
évfordulója.

Nem modern filozófus ö, bár az újkori 
filozófiának egyik legtekintélyesebb repre
zentánsa. Nem is azért hivatkozunk rá, mintha 
nézeteit abszolút irányadónak tekintenök, 
hiszen az ő kora óta nagy lendülettel haladt 
előre az emberi gondolkodás a fejlődés 
utján. Az érzékfölötti metafizika existenciá- 
jával szemben elfoglalt álláspontja azonban 
még most is irányadó lehet részünkre abban 
a tekintetben, hogy mily óvatosan, tapinta

tosan és józanul keli hasonló kérüések fej
tegetésénél eljárnunk

Kant filozófiáját a kriticizmus terminu
sával szokták megjelölni. Az volt a meggyő
ződése, hogy a filozófia hagyományos alap
fogalmai nincsenek kritikailag igazolva. Fel
fogása szerint az emberi gondolkodás csak 
úgy tud elfogadható eredményekre jutni, ha 
az emberi ész képességeivel tisztában va
gyunk. Ez, valamint az öt már fiatal kora 
óta nyugtalanító vallási kételyek, melyekkel 
minden áron tisztába akart jönni, vezették 
a kriticizmus felé.

Abból a kérdésből indul ki, hogy lehet- 
séges-e szintetikus a priori Ítéleteket alkotni, 
azaz oly Ítéleteket, melyek nem a tapaszta
láson alapulnak és még is gyarapítják isme
reteinket ? Okoskodásának konklúziója: ily 
ítéletek csak tér- és időszemlélet alapján 
hozhatók létre. A mathematikus pl axiómák
ból fejt ki egy tudományt s uj igazságokat 
teremt. Ámde a mathematikai Ítélet mindig 
tér- és időszemléleten alapszik, mert pl. a 
2 + 3 = 5 Ítéletet úgy mondom ki, hogy 
először két, majd három pontot Írok fel idő 
beli egymásutánban a térben és ezeket 
összeadom.

A mathematikai természettudományban 
is léteznek szint, a priori Ítéletek. Hisz a 
csillagász az üstökös pályáját évszázadokkal 
előre meg tudja állapitani bizonyos adott
ságok alapján. Itt is figyelembe kell vennünk 
azonban, hogy nem csak a mathematika 
alapszik tér- és idő szemléleten, de maga a 
természet is tér- és idő Az üstökös térben 
és időben mozog.

Végül — s ez az, ami bennünket érde
kel — foglalkozik Kant azzal a kérdéssel is, 
hogy lehetséges e az érzékfölöttiek, mint 
Isten, lélek, hallhatatlanság létezését tudo
mányos megállapitásokkal, szintetikus a priori 
Ítéletekkel bizonyitani ? Azaz beszélhetünk-e 
érzékfölötti metafizikáról ? Erre nézve pedig 
éppen a szint, a priori Ítéletalkotás határoz- 
manyaihoz következetesen ragaszkodva azt 
feleli: Ha szint. Ítélet csak szemlélet alapján 
lehetséges, akkor arra vonatkozólag, ami 
nincs térben és időben, nem is lehet szem
léletünk. Szemlélet híján nem alkothatók 
ismeretgyarapitó Ítéletek, tehát az érzékfö 
löttiekről szint. Ítéletek alkotása nincs mó
dunkban

A legérdekesebb és legfigyelemreméltóbb 

megjegyzésünk Kant ezen állásfoglalásával 
párhuzamosan azonban az, hogy bár az 
érzékfölöltiek létezésének tudományos bizo
nyítását lehetetlennek tartja, mégis elismeri 
az érzékfölöttiek létezését. Sőt jellemző, hogy 
mikor tudatára ébred annak, hogy az érzék
fölötti világ számára nem lehet tudományos 
igazságokat levonni, igy kiált fel : .Elvesz
tettem az észt és átadom magam a hitnek. *

E ponton látjuk érvényesülni a nagy 
filozófusnak a hagyományos filozófiából át
vett és teljesen magáévá tett azon nézetét, 
hogy az ember tudása nem az észben, hanem 
az érzületben rejlik.

A meghatódottság érzésével fordulunk 
tehát most, kétszáz év után a königsbergi 
bölcs szelleme felé, aki óva figyelmeztet 
bennünket, hogy oly komoly problémákkal 
kapcsolatosan, mint amilyen az érzékfölöttiek 
vizsgálata, nem szabad pusztán a tudomány 
merev és ridog fegyvereivel operálnunk. De 
hisz egyébként is lehetetlen nem belátnia 
minden megállapodott és józan gondolko
dású embernek, hogy a transzcendens világ
hoz való közelebbjutást előmozditó tényezők 
első sorban is az egészséges lélek finomabb 
talajából fakadnak.

Különfélék.
— Az érettségizők találkozója. Az 

1894. 1899, 1904 és 1914 években a lévai 
főgimnáziumban érettségizettek ma Péter- 
Pál napján találkozót tartanak a lévai városi 
vigadóban. Az érdekes találkozóra a 30, 
25, 20 és 10 év előtt tett ifjak közül számosán 
bejelentették érkezésüket, kik négy generá
ciót fognak képviselni a találkozón s akik 
bizonyára nem kis meghatottsággal fogják 
egymás között megállapítani, hogy bár csak 
ballag a vén diák, de az idő mégis csak el
jár és 10, 20, 30 esztendő csak annyi, mintha 
csak tegnap estek volna át a matúrán és 
ha itt ott a 30 évesek hajába ezüst szálak 
nem vegyülnének, talán el sem hinnék, hogy 
bizony már régen volt, amikor a matúrával 
kezükbe jöttek a gimnázium, az alma máter 
falai közül

— A lévai általános lpartostfllet, 
melynek megalakulásáról és az iparosságra 
uézve a megalakításának szükségességéről és 
fontosságáról lapunkban már irtunk, folyó

Finom miivü óra a lelkem.
Finom miivü óra a lelkem , . .
Muzsikája régi lágy menüett,
A szobád sarkában áll elfeledten 
Nemtörődömség bús könyve felett

Egyedül áll némán elhagyottan . . . 
Közöny porával fedve vastagon. 
Nem jár — nem szól a régi dallam, 
Vár . . . hogy elinduljon a Szent napon

A kulcsát ott hordod Magadnál . . , 
Nem ismered még a régi szép zenét, 
Melyet te százszor visszasírnál, 
Ha a kulcsát egyszer elvesztenéd!

KASZAN1CZKY GYULA.

Karcolat a vasárnapi gyermeknapról.
A kis város vasárnapi unalma ebéd 

után már a háztetőkről lóbálta a lábát. Ek
kor eszembe jutott, hogy a ,J3ars‘ mi napi 
számában azt olvastam, hogy a katonai 
lövöldében ma .front* lesz. Az unalom a 
háztetőkről már lejebb merészkedett s az 
ablakon keresztül szobámba erőszakoskodott, 
egy átkaroló lendülettel engem is hatalmába 
akart keríteni. Ekkor defenzivát inditottam 
a fenyegető ellenség ellen s összeköttetést 
igyekeztem létesiteni a .fronttal*.

Elindultam otthonról. Az égről hatalmas 
zuhatagban áradt alá a meleg fény. A dél
előtti eső tisztára mosta a várost. A fák 
levelei is üde zöldre voltak pucoválva. Észre
vehető volt az ö ruhájukon is a vasárnapi 
tisztaság, mint a szegényember gyerekén.

A délelőtti eső az épülőben levő házak
tól homokot lopkodott el, melyet imitt-amott 
szerte szórt s ebben úgy ragyogtak a kvarc 
szemecskék a rájuk tűző napsugárban, mintha 
egy jókedvű Krőzus, aki az egész éjszakán

Kórody Gyulával muzsikáltatott magának, 
gyémántkövecskéket szórt volna széjjel má- 

( moréban.
Ekkor egy autó pöffögése ijesztett rám 

és lenézőn, büszkén tova suhant mellettem, 
bűzzel töltvén be az én ragyogó, illatos va 

í sárnapomut. Nem lenno szabad megengedni, 
hogy az autók igy pocsékká tegyék a sze
gény emberek vasárnapját, — mondtam az 

1 időközben hozzám csatlakozott tanár isme 
rösömnek, akivel most már együtt haladtunk 

, a gyermeknap felé.
Megváltottuk a jegyeinket és bementünk 

a gyermeknapba. Alig, hogy betettem a lábam, 
| fehérruhában csinos két leány jött felém ha

talmas virágcsokorral. Nem tagadom, kissé 
i meg voltam lepve. Bár hozzá vagyok szokva 

ahoz, hogy sok helyen látnak szivesen, de 
l ünnepélyesen azért még sem szoktak fogadni 

s leányok virágcsokrot először és utoljára ak
kor nyújtottak át nekem, amikor a háborúba 
indultam. Azért kezdett imponálui a dolog, 
hogy lám milyen megbecsültetésben részesí
tik itt a sajtó névtelen munkását. Hozzá 

i még egy kis beszédet is mondtak a hölgyek, 
i Sajnos, ezt azonban nem értettem meg, de 

a kísérőm, nem hiába, hogy tanár, ö meg- 
l értette, mire belenyúlt a tárcájába, pénzt 

vett ki belőle, átadta az egyik leánynak s 
I aztán kivett egy szál virágot a csokorból és 
| betűzte a gomblyukába. Bizony erre aztán 
■ az én magasra ágaskodó büszkeségem is 
' letört, észrevevén a fatális tévedést, mely 

azonban még is egy percnyi örömet lopott 
i sivár életembe. Mit tehettem ezután egyebet, 
| én is bele nyúltam a tárcámba.

Körülöttem jókedvű gyermeksereg han- 
i curozott. Szines dresszekben, sokan mezitláb, 

elevenen ugráltak a gyepen, olyik indiánnak 
' volt kifestve, toliakkal a hajában. Hű képét 

láttam itt a helybeli gyermekkocsi kereske
delem utóbbi időben történt hatalmas felien 
dülésének is. Az árnyas fák alatt a felnőttek 
söröztek, beszélgettek. A kuglizóban a tisz
tek játszottak. De minden felől a vidám gyer
mek zsivaj áradt szerte, az dominált.

Hirtelen valami megszorította a szive
met. Egy bolond gondolat volt ez, amit pedig 
sohasem volna szabad felidézni. Hogy rohan 
az idő ? I Valamikor én is tagja voltam ezen 
a helyen egy ilyen jó kedvűén hancurozó gyer
mek hadnak, de akkor ezek a nyárfák itten 
harminc évgyűrűvel kevesebbet számoltak 
volna, ba ugyan tudnák úgy számontartani 
az idő múlását, mint mi. És akkor a gyer
meknapot majálisnak nevezték . . .

Merengésemben kürtszó zavart meg. A 
gyermekek hirtelen össze szaladtak, rendbe 
álltak. A gimnazisták egy csoportja ügyes 
gyakorlatokat végzett, majd csöppnyi óvo
dások a lévai zenekör muzsikájára csoport
táncokat mutattak be. Ez a játék mindenki 
ajkára mosolyt csalt ki, oly kevdves volt.

A nagy hőségben ekkor a sörös sátor 
felé mentem, hogy egy pohár sörrel lehűt
sem magam. A vendéglőstől kértem egy 
pohár sört.

— Nem megy az csak olyan egysze
rűen, — gondolhatta magában a jó ember, 
mert egy pénztárhoz utasitott sör-jegyért. A 
pénztár egy nyárfa alatt volt; odaállítok.

— Pohara van? — kérdezik tőlem. 
Megtapogatom a zsebeimet. Ekkor jövök 
észre, hogy bizony nincsen poharam, sőt 
esernyőt, vagy esőkőpenyt sem hoztam ma 
gammal. Demokrata vagyok, szeretek ké
nyelmesen utazni, kiváltképpen gyalog.

Hát négy korona betétért kaptam egy 
pohárjegyet is a sörjegy mellé. Megkapom a 
sört, körülnézek Sok X lábú kaszárnyái 
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éri julius hó 6-án (vasárnap) délelőtt 10 
órakor a városház nagytermében tartja első 
közgyűlését, melyre a lévai összes iparosok 
meghivatnak. Tárgysorozat: 1) Az elöljáró
ság elnökének és tagjainak való megválasz 
tása. 2) A testület jövő évi költségvetésének 
megállapítása. 3) Jegyző és szolga megvá
lasztása és azok fizetésének megállapítása. 
4) Pénztárnok és számvevő választása. Végre 
iparosságunk megtalálta önmagát. Belátta, 
hogy csak a szervezőit tömörülésben talál
hatja meg jólétének és fennmaradásának 
alapját. Ráösmert az igazságra : Saját ügyé
ben csak saját maga intézkedhetik.

— A lóval pénzügyt kirendeltség , 
vezetőjévé a vezérpénz ügyigazgatóság 
Sebestyén Kálmán p. ü. tanácsost nevezte 
ki Rimaszombatból. A kirendeltséghez ezen 
kívül még 10 tisztviselőt nevezett ki a vezér- 
pénzügyigazgatóság. Ez a hivatal a hitelin
tézet épületében, az osztálymérnökség volt 
helyiségében lesz. i

— Kmoskó Irén zoDgoralskolá- 
jának vizsgája csütörtökön zajlott le a 
kath. körben, a zeneértö közönség élénk 
érdeklődésétől kisérve. A tanítványok mind 
egyike igen szép előmenetelről tett tanúsá
got, amint arról a jelenlevők meggyőződtek 
Ebben nagy része vau az agilis és tehetséges 
tanárnőnek, aki ambícióval, párosult tudással 
szolgálja Léván a zenekultúrát. A vizsga 
nehéz műsorának kitűnő előadása minden 
dicséretet megérdemel. Különösen feltűnést ! 
keltett az általában sikerült hangversenye is ‘ 
az első elemista Madarassy Eszter, aki egy 
évi gyakorlat után szokatlan technikát mu 
tatott. Bolemann Juditnak pedig a momori- . 
ája figyelemre méltó, két nap alatt tanulta 
be az előadott nehéz darabot.

— A munkakiállltás megnyitása. 
A helybeli iparos-tanonciskola munkakiállitá 
sáuak megnyitása ma, — vasárnap — reggel 
9 órakor lesz a r. k. elemi fiúiskola IV. 
osztályú termőben. A kiállitás megtekintése 
díjtalan.

— Clubközi tenniszverseny Léván. 
A Lévai Sport Egylet és a Lévai Sport Club 
tenniszosztálya julius hó 11 — 13 -án az L. 
S. E. ligeti pályáin clubközi tenniszmérkö- 
zést rendez, amelyre julius 9.-ig bezárólag 
lehet benevezni. A versenyszámok a követ

asztalt látok szerte. Nem, nem, ezekből ne
kem elég volt. Félek, hogy rosszul izlene 
róla a sör. Találtam egy fehér teritős asz
talt, ahoz telepedtem Egyszer csak a habzó 
pilzenin keresztül látom ám, hogy az öreg 
Neptun békanyálas szakállába röhög és szi
gonyával a könnyű, fehérruhás nők felé in
teget, mire nosza, az olympusz szolgái meg
eresztik a vizek zsilipjeit és menten potyog 
az eső. A közönség fedél alá igyekszik. So
kan esernyő-jegyet szeretnének váltani, van
nak férfiak, akik kalap-jeggyel is beérnék, 
ha kalapot lehetne reá kapni.

Én behúzódom a sörös sátorba az eső 
elöl és jobb dolog hiányában azt figyelem, 
hogy a ponyva miként hasasodik a rajta 
összegyűlendő víztől Nézem, hogy a csep
pek mint tapadnak egymásba és a tenger, a 
hatalmas hajókat dobáló tenger sem egyéb, 
mint ilyen apró cseppek tartós és hü szö
vetsége Az esőcseppek, a harmat, mely haj
nalban a fűszálon csillog, a könny, mely a 
bánatos szemeken remeg, ma-holnap malmot 
hajt Léván, idővel kivándorlókat szállít Ame 
rikába. Ha jő kedvében van, áldást oszt má
jusban, de ha megharagszik, kicsépeli idő
nap előtt, még lábán a termést, nem várja 
be Péter-Pált sem. •

A víz veszedelmesen gyűlik a ponyva 
tetején és ki utat keres a lyukakon. Már 
meg is találta a fejem fölött...

Látom, hogy ismerősök szállnak be egy 
fedeles kocsiba. Ott hagyom a sátori mene
déket, felkapaszkodom hozzájuk. A kocsis h 
víztől csurgó lovak közé suhint ostorával és 
szakadó esőben robogunk a vAros felé. Az 
utón jut eszembe, hogy a poharat leadtam, 
de a négy koronás betéti blokk a zsebemben 
lapul. Elfelejtettem az esőbeu beváltani Még 
is csak praktikus dolog ez a jegy-rendszer. 
A fizetést itt nem lehet elfelejteni Kopa 

kezök : 1) férfi egyes, 2) női egyes, 3) férfi 
páros, 4) vegyes páros, ö) junior ogyes handi- 
cap. Nevezési dijak : egyes számokban 10, 
páros számokban személyenként 8 korona. 
Játékidő naponként 4—8 délután. Belépődíj 
a verseny egész tartamára 20, egy napra 
10 sorona Nevezések Belcsák Audor és Laufer 
Oszkár címére intézendők. Sorsolás és prog
ramul lapunk legközelebbi számában.

— Városi fŐBzáiuvevö választás. 
A városi képviselőtestület folyó hó 27-én 
tartott tisztújító gyűlésen városi főszámve- 
vönek egyhangúlag a két pályázó közül Verő 
Ernőt, a régi föszámvevőt választotta meg.

— A vöröskereszt a gyermekekért. A vöröskereszt egyesület a lévai munka
nélküliek gyermekei részére 39 pár cipőt és 
több öltözet ruhát küldött, amit az elöljáró
ság a napokban osztott széjjel.

— UJ orvos. Simái Bélát, Siuger Izidor 
lévai kereskedő liát a prágai német egyete
men tegnap f. hó 28-án avatták fel az orvos
tudományok doktorává.

— Maturánsok bálja. Tepnap, folyó 
hó 28-án a városi vigadóban nagy sikerrel 
zajlott le a lévai matufáusok bálja. Szinre 
került Farkas Imre kitűnő énekes vigjátéka 
az ,Iglói diákok", ügy az előadás, mint a 
darab rendezése pompásan sikerült. - Ugyan
csak tegnap tartották az érsekujvári fögim 
názium maturánsai is Érsekújváron az .Arany 
Oroszlánban* műsoros estéllyel egybekötött 
matúra báljukat.

— Haláleset. Egy köztiszteletben álló 
kereskedő polgártársunk elhunytéról vesszük 
a gyászhirt. Steiner József lévai bútorkeres
kedő életének 69-ik, boldog házasságának 
43-ik évében 1924 évi junius hó 22 én 
elhunyt. Szorgalmas, törokvö kereskedő volt, 
ki családjának szentelte egész éiutét. Mint 
ritka, becsületes és jólelliü polgártársunk, az 
egész város rokonszenvét szerezte meg ma
gának. Hűlt tetemeit folyó hó 24 én helyez
ték örök nyugalomra a gyászoló család, nagy
számú jó barát és ismerős részvéte mellett. 
Halálát neje és gyermekei Steiner Ignácz, 
Steiner Sándor, Steiner Boriska, Kontorovics 
Mihályné Steiner Valéria, Steiner Malvin, Stei 
ner Józsefné szül. Löwy Matild, menye, veje 
s unokái gyászolják. Béke poraira I

— Beiratás a helybeli állatni 
elemi népiskolába és óvodába folyó 
hó 28. 29. és 30-án 8-12 és 14(2)-17(5)-ig 
történik a Zöldkert utcza 8 szám alatt I Szep
temberben beiratkozni mar nem lehet I

— Tanulmányi kirándulás a Tát
rába. A lévai reálgimnázium VII osztálya 
Bartos Ede tanár vezetése alatt, Tátrában 
4 napig tartó kiránduláson volt. Az első nap 
megtekintették a vonatról a Vág gyönyörű 
völgyét és a Csorba tavat. A második nap 
a poprádi tavat, Békás tavakat és megmász- 
ták a 2693 méter magas Tengarszemcsucsot, 
megnézték Lomnicot és Madárházát. A har
madik napon a késmárki itatót, Szepes Bélát 
és az állami Csepkö-barl-.ngot, Poprádot. A 
negyedik nap a dobsinai jégbarlangot és 
27 én reggel érkeztek vissza Lévára.

— Egy község népe egy család 
biról kilakoltatása ellen. Mogyoróméi 
szentkereszti járásbeli községben két rokon 
család egy lakóházat birt. A két család nem 
fért meg egymással, állandó volt közöttük a 
perpatvar, miért is a vagyonközösség meg
szüntetését határozták el. A ház bírói árve
rés utján a perlekedő rokonok egyikének bir
tokába jutott. A hatósági átadás a napokban 
ment végbe, a másik rokon azonban az épü
letből nem akart kiköltözni, amiben mint egy 
kétszáz falubeli lakos is támogatta. A hely
zet aggasztó volt már s a nép több órán 
’-oresztül talpon volt. A kiküldött bírósági 
közeg, Tóth Arthur végrehajtó csendöri se
gítséget kényszerült igénybe venni. Hosszú 
idő múlva a tottleg ■'sség elkerülésével sike
rült a népet lecsillapítani, szétoszlásra birni 
és a hatósági aktust lefolytatni.

— A Magyar Kli'<<azda fis Kisipa
ros Párt tó tm agyért tanulmányútja. 
Az Országos Magyar Kisgazda. Földműves 
és Kisiparos Párt f. hó 22 ón megismételte 
a Székács féle magne-tesitö telepre Tól- 
megyerre rendezett kirándulásé A kedvezőt
len időjárás dacára nagyon szt.p számmal 

gyűltek össze az érdeklődők a volt Pozsony- 
Komárom-Nyitra Esztergom es Bars megyék 
területéről, hogy személyes tapasztalatokat 
szerezzenek a jól bevált és elterjedt Székács
féle nemesitett magvak termeléséről, a ki
váló mütrágyázási kísérletek eredményéről 
s hogy az első rangú mintagazdaságban szer
zett tapasztalataikat a többtermelés utján 
népünk javára hasznosítsák. A látogatókat 
Elek Béla földbirtokos a magnemesitő telep 
lelkes, fáradhatatlan vezetője fogadta és 
kalauzolta. A szerencsétlen, abnormis idő
járás dacára is kiváló állapotban levő vete
ményeset csodálkozással szemlélték a látoga
tók, bámulattal adóztak a fáradságos és 
költséges nomesitési kisérleteknek és nagy 
figyelemmel, folytonosan jogyezgetve hall
gatták Elek Béla földbirtokos szakszerű és 
kimerítő ismertetéseit. A már közismert 
Székács-féle rozs, kukoricza, bab, len és 
búzák nagyszerű tulajdonságain és átlag 
termésein kivül különös érdeklődéssel kisér
ték a mütrágyázási kisérleteket, melyek meg- 
döntik azon eddigi felfogást, hogy földjeink 
káliban túl gazdagok s igy káli trágyázásra 
nincs szükség, mert a kísérletek azt mutat
ják, hogy a mennyiségre és igy a jövedel
mezőségre is legjobb eredményeket ép a 
káli, íoszforsav és nitrogén együttes, megfe
lelő alkalmazásával lehet elérni. A kiránduló
kat Elek Béla földbirtokos és neje igazi 
magyaros vendégszeretettel látták ebédre 
vendégül, a miért, valamint a szives, elő
zékeny fogadtatásért és fáradságos kalauzo
lásért a párt és a kirándulók nevéber ifj. 
Koczor Gyula ügyv. elnök a kirándulás veze
tője mondott köszönetét.

— Kedves ünneplés folyt le folyó 
hó 21-én este Negyed pozsonymegyei község
ben abból az alkalomból, hogy Mészáros 
József földműves költő verseskötete az Orszá
gos Magyar Kisgazda, Földműves és Kisipa
ros Párt komáromi központjainak kiadásában 
megjelent A község valamint a szomszédos 
Vágfarkasd, Zsigárd és Deáki földművesei 
gyűltek össze barátságos társas vacsorára, 
hogy a .Véreimnek" cimü kötet szerzőjét 
ünnepeljék és a kalászt ringató rónák, a 
suttogó füzesek, magyar népűnk izzó szere- 
tetétöl áthatott verseihez es további munkás 
ságához sok szerencsét kívánjanak Felejthe
tetlen jelenete volt az összejövetelnek, mikor 
ifj. Koczor Gyula a Magyar Kisgazda, és 
Kisiparos Párt ügyvezető elnöke a megje
lent verses kötet nyomdából kikerült első 
példányát Mészáros Józsefnek megható be
széd kíséretében átnyújtotta. A „Véreimnek" 
cimü verses kötet megrendelhető a párt 
központjánál Komáromban.

— Leégett a zsembeil malom. 
Alsózsemberen a Rudnay féle gőzmalom, 
valószínűleg rövidzárlattól támadó tűz követ
keztében leégett.

— Cseli-szlovak szülők gyerme
keinek Állampolgársága. Cseh-Szlová
kia területén született egykori osztrák és 
magyar állampolgárok, akik oly osztrák vagy 
magyar szülök gyermekeiként születtek, akik
nek cseh-szlovák területen van a honossá
guk, az 1920 évi 236. sz törvény 1 parag
rafusának 3. pontja értelmében meg abban 
az esetben is megszerezték a cseh-szlovák 
állampolgárságot, ha az idézett törvény élet
belépésekor nem is laktak a cseh-szlovák 
köztársaság területén, illetve nem birtak itt 
honossággal. Egy panasz folytán a legfelsőbb 
közigazgatási bíróságnak azt a jogkérdést kellett 
eldöntenie, vájjon a törvény életbelépésekor 
a szülőknek életben kellett-e lenni még abból 
a célból, hogy az itt ismertetett joghatály a 
gyermekekre nézve érvényben legyen A 
legfelsőbb közigazgatási biróság erre a kér
désre a békeszerződések alapján igenlően 
felelt. A panaszos ugyanis nőm igazolta, hogy 
a szülök a kérdéses határidőben még éltek, 
ennélfogva a jogutódlás ö rá nézve nem ál
lott be és emiatt el is utasitották panaszát.

— Alkohol és asszony miatt. 
Csiszár Károly lévai lakóé az év elején be
rúgott és ezen .lelkes" állapotában össze
kapott feleségével, kitől állítólag valami kü
lönleges házastársi kötelességteljesitést köve
telt. Az asszony a feldühödt ember elől 
egyik majd másik szomszédjához menekült 
Csiszár azonban követte öt és a menedéket 
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nyújtó szomszédok ajtait és berendezési 
tárgyait fejszével darabokra zúzta. Ezért 
magánlaksértés vádjával terhelten állott a 
komáromi törvényszék dr. Teleik büntető
tanácsa előtt, mely a kihallgatott tanuk 
vallomása alapján négy havi fogházra Ítélte.

— öreg ember nem vén ember, 
vagy a nyomravezető szemölcs. Egy 
hatvan év körüli vidéki bácsi, a nevét a 
családi béke érdekében elhallgatjuk, a na
pokban Lévára utazott. A vasúton mégis 
merkedett egy leánnyal, akit útközben gaval
lér módjára meg is vendégelt, Léván azután 
közös szobát béreltek, de, hogy a nő szivét 
nem az önzetlen szerelem hevitette, kitűnik 
abból, hogy éjszaka, miközben a kissé már 
öregecske bácsi az álmok országában tép
deste a csókfának illatos virágait, .az alatt 
szivének választottja elillant. De nem akar
ván minden emlék nélkül elválni, magával 
vitte a bácsinak három ezer korona értékű 
aranyóráját láncostul és 300 korona kész
pénzt. A kárvallott felébredvén, nőnek, órá
nak hült helyét lelvén, jelentést tett a rend
őrségnek, de az illető nőről csupán csak 
annyi felvilágositást tudott adni, hogy a há
tán egy szemölcs van. Ez minden esetre 
elég szokatlan hely, főként a nőknél, a külö 
nős ismertető jelek megfigyelésére és tanul
mányozására, de a lévai rendőrség nem 
olyan fából van faragva, hogy az ilyen eset 
zavarba hozza, mert a megadott jelen elin
dulva, a tettest egy volt pincérlány szemé
lyében kinyomozta. A leány eleinte tagadott, 
de aztán vallott és az ellopott értékek is 
megkerültek. A lakásán voltak. A tüzes nyár
ban hamarosan kiviritott szerelem a férfire 
nézve ezzel a gé húron pendülő méla ak
korddal befejeztetett.

— Betörök munkában. Bteznay Pál 
Szepesi utcai hentes üzletében péntek éjjel 
tolvajok tettek látogatást. Az üzlet kívülről 
egy rozzant lakattal volt lezárva, a betörők 
ezt könnyű szerrel kinyitották és az üzlet
ből elemeitek 8 drb. sonkát és 800 Kor. 
értékű aprópénzt. Sikeres munka után a 
lakatot visszatették a helyére úgy, amint 
volt. A károsult reggel, mikor kinyitotta üzle
tét vette észre, hogy kifosztották, azonnal 
feljelentette az ismeretlen tetteseket és a 
rendőrség nyomban megindította a nyomozást.

— Olosó az ember álét. Junius 25 én 
nagyvásár volt Garamszőllősön s ilyenkor a 
korcsmában nagy áldomást csapnak az eladó 
és vevő felek. Havran József 44. éves garam- 
szőllősi földműves is vásár napján a korcs
mában idogált s ivás közben szóváltásba 
eredt két legénnyel, Kovácsik Gyula és Hribik 
József grszöllősi lakosokkal, kik megtámadták 
és az egyik haragjában egy kővel úgy vágta 
hasba Havrant, hogy ez még azon éjjel 
szenvedett sérülése folytán meghalt. Hatósági 
bonczolás megállapította, hogy az ütés oly 
nagy erővel történt, hogy a bélfalakat is 
össze roncsolta. A csendőrség a tetteseket le
tartóztatta és a lévai járásbíróság fogházába 
kísérte. A szerencsétlenül járt Havran Józse
fet e hó 26 án temették el nagy részvét mellett.

— UJ nyári mulató. Uj nyári mulató 
nyílt meg a múlt héten az uszoda mellett a 
halastónál. A tó túlsó végén a halász-csárda 
elkülönítve továbbra is fenn áll. Ez az újon
nan megnyilt nyári holyiség egy régi óha 
junkat, egy kellemes nyári szórakozó hely 
után, teljesitette. Az Ízlésesen és minden 
kivánalomnak megfelelően berendezett nyári 
vendéglő nyitott és fedett teraszával künn a 
szabadban kellemes pihenő és találkozó he
lyet nyújt a napi fáradtságtól s a nyári 
hőségtől felüdülésre vágyó embereknek. Es- 
ténkint zene szórakoztatja a közönséget. A 
kitűnő konyha, italok és a kiszolgálás min 
den igényt kielégit. A közönség már most is 
nagy számmal keresi fel a csinos kis mula
tót, mely valószinüleg kedvenc találkozó 
helye lesz városunk közönségének.

— Tánctanfolyam. Kezdődik julius 
1-én kedden délután 6 órakor Kása József 
tánctanár iskolájában, a városi vigadóban. 
A tanfolyamon a kedvelt és az ismert tán
cokon kivül Kósa tánctanár tanitani fogja a 
brüsszeli táncmesterkongreszuson elfogadott 
uj táncokat és ujitásokat A diák és gyer
mek kurzuson résztvevő leányok — 6 éves 
kortól — külön klasszikus ritmikus és orchés- 

tikai gyakorlatokat fognak végezni. A tánc
tanár ez utón is felhívja a szülőket, hogy 
leányaikat az órákra mindig pontosan küld
jék el. A pontos megjelenés azért fontos, 
mert ennek az iskolának a célja a szép 
táncmüvészetet megszerettetni és megismer
tetni a tanulókkal, a bevált növendékeket 
pedig fokozatosan a ritmikus iskola lépések
től kezdődőleg a plasztikus, művészi állások 
és mozdulatok megtanulásával egészen a 
klaszikus táncokig kiképezni A tanitás szüni
dőben 3-szor hetenkint, az iskola évben vasár 
és ünnep napokon lesz megtartva. — Az 
esti felnőtt növendékek, hogy az újabb és 
újabb modern táncokat rövid időn belül 
elsajátitani tudják, az egyes táncfigurák taní
tása mellett esztétikai torna gyakorlatokat is 
fognak végezni, hogy a tánc művészetének 

I alapos elsajátítása mellett az egészséges és 
hibátlan testtartást is elsajátítsák. Az eszté- 

1 tikai torna célja az összes izmok fejlesztése, 
! kidolgozása, hogy ezáltal a test mozgása 

szabályos, határozott de mégis gratiöz legyen.
— Orvosi hír. Dr. Löwy Pál az I 

számú bécsi szemklinika orvosa augusztus 
elejétől kezdve dr. Molnár szanatóriumában 
fog szembetegek részére rendelni Operált 
betegei ugyanott fognak elhelyezést nyerni.

— Mozi. Ma, vasárnap a mozgószin- 
házban „Bajtársak" cimü nagysikerű 7 fel
vonásos regényes szinmüvet fogják bemu
tatni. A főszerepet a világhírű kis moziszi- 
nész Jackie Googan játsza.

— Üdülőotthon Kremnloa. Szlo- 
venszkó legolcsóbb üdülő és gyógyhelye. 
Ellátás napi 6 szőri komplett étkezéssel, 
lakás, fűtés, világítás, orvosi gyógykezelés 
(beleértve esetleg injektiót is) — napi leg
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 szine 
felett, körülvéve hatalmas fenyves erdőkkel, 
az erősen ozondus és tiszta levegője által 
igen alkalmas tüdőcsucshurutban, idült hörg
hurutban, vérszegénységben stb. szenvedők 
részére Hízó és fekvőkurák. — Lég és nap
fürdők. Hydrotherapia. Villanyvilágítás. For- 
rásvizvezeték. — Nyitva május hó 15-től. 
Közelebbi informatiót nyujtdr. Kiéin Kremnica

Gabonaárak:
Levice, 1924. junius hó 28 án

Búza —- — 100 kgr. 142 — 143 kor.
Rozs — — n - 130 n
Árpa — — • - 140 9
Zab — — 9 - 130 9

Kukorica — ■ 140 — 145 9
Bab — — ■ - 210
Köles — — • —
Lóheremag — • — 9
Lucernamag n — »

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank Levice, jelentése.
Devizák : jixxxltxs jtMXlXLG

2O-án: 27-ér.;
Magyar kor. átutalás 1 Ke 2645.— 2300.-
Német-osztrák „ 2009.— 2010.—
Lei 6.73 6.89
Lengyel márka „ - 151050.— 151745.—

Valuták ;
1 angol font - - Ké 147.05 147 60
1 amerikai dollár 38.95 33.80

100 svájci frank 603.— 605.50
100 francia frank 183.75 180.25
100 belga frank - • 160.75 159.25
100 svéd kor. - - - 908.— 906.—
100 dinár - . . . 40.50 39.35
160 lei .................... n 15.10 14.85

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1934. junius hó 22-töl — junius hó 29-ig

SzO'.etéa.
Duchon József Kondel Júlia fiú János — 

Gajdos József Czibulka Matild leány Ilona Paulina.
Házast ág.

Gáspár János Bencze Ágnes rkath ref.
Halálosát.

Tóth Dávidné Szobi Eszter 40 éves gyomor
rák — Steiner József 69 éves bélrák — Szászky 
Erzsébet 2 éves agyhártyagyulladás — Hármán 
Mária 8 éves rángógörcsök.

Betőréa-lopáa elleni biztosítások 
igen kedvező feltételek és olcsó dijak mellett 
köthetők a „DUNA" Ált. Biztositó R. T. 
Levice (Léva) főügynökségénél Honvéd 
utcza 2. sz. Telefon 60.

A közönség köréből.
Gyermeknap Léván.

A lévai slovák iskolák junius 22.-én 
nagyszabású örömnapot rendeztek a lövöl
dében a kicsinyek részére. A csejkői népiskola, 
a helybeli gimnázium, tanítóképző-intézet, 
állami polgári elemi iskola növendékei és a 
,Sokol“ kisdedjei és nagyjai igen gazdag 
programmal — tánc és tornagyakorlatokkal 
— vettek részt a szépen megrendezett gyer
mek napon.

A rendezőség megnyugvással tapasztalta, 
hogy nagy volt az érdeklődés a kicsinyek 
napja iránt.

Örömmel fogadtuk a megértést a magyar 
közönség részéről is. Sokan voltak, akik 
megértéssel jöttek figyelni kicsinyeink tevé
kenységét. Sokan adományaikkal segítették 
elő a gyermeknap sikerét. Több üzlettől és 
családtól kaptunk kisebb nagyobb ajándékot. 
Névszerint nem soroljuk fel az adakozókat, 
mert ahhoz nagy helyre volna szükség, de 
mindannyioknak a kicsinyek nevében igaz 
örömmel hálás köszönetét mondunk.

Az összes bevétel: 5940'79 Ke. 
. kiadás: 786'40 ,

és a tiszta jövedelem: 5154 39 „ volt.
Az eső megzavarta az ünnepséget és 

igen sokan voltak, akik készültek a gyermek
napra, nem jöttek el az eső miatt, vagy mikor 
esni kezdett, haza mentek, de még igy is 
megelégedetten állapítjuk meg, hogy a kedves 
ünnepély úgy erkölcsi, mint anyagi tekin
tetben igen szépen sikerült a gyermekeink 
jövőjéért.

Közös megértéssel előre 1
Jelenlevő.

Adományok.
Az iparos-tanonciskola munkakiállitásá- 

nak céljaira a 3. számú gyüjtőiven — a 
gyűjtő: Guttmann János ur — a következő 
adományok folytak be: Pollák Adolf és Fia 
40 kor. Kostyek József, Maczák István 20 
- 20 kor. Agárdy Sándor, Guttmann János 
15—15 kor. Ifj, Agárdy Zsigmond, Csákányi 
Sándor, Éder Kálmán, Halász István, Hlóska 
Samu Mészáros András, Őrei Lajos, Prachár 
István, Strba J„ Szauer Zoltán 10—10 kor. 
Laczko József 6 kor. Adler Sándor, özv. 
Bernschütz Jánosné, Bucsek Lajos, Frasch 
Béla, Kiss Lajos, Kovácsik Márton, Krizsma- 
nek Károly, Madarász Jónás, Mihalcsik János, 
Mordinyi Lajos, Sindler Jakab, Sindler János, 
Szarka István, Tulassay József, Ujfalussy 
Sándor 5—5 kor, vagyis összesen: 291 ko
ronát, mely összeget Frasch József ipartes
tületi elnök úr, mint az asztalos, lakatos, 
bádogos stb. ipartársulat elnökétől: Kostyek 
József úrtól hozzá érkezett gyűjtés eredmé
nyét, a kiállítás céljaira kezeimhez származ
tatott. E szép eredményért fogadják úgy a 
szives adakozók, mint a nemes cél érdekében 
buzgólkodók, a tanonciskolák felügyelő bi
zottságának és tantestületének nevében leg- 
hálásabb köszönetemet.

GhimeBsy János
iparostanonciskolai igazgató.

lése, uriasszony, anyahelyettesi, 
VöliAUö, társalkodónöi, vagy idősebb ur
nái, házvezetőnői állást vállal Leveleket 
.FLÓRA* jeligén a kiadóba.________ 684

Két utcai szoba irodának vagy 
műteremnek kiadó. Bővebbet NYITRAI és 
TÁRSA könyvkereskedésében.___________527

S?PT)lft niitesser, ránc, májfolt, arc- és 
WúU^JXU, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a ,CoralI“ créme és szappan. Az 
összes ,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
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Közvetítés. ,.“iKEIÍ'ÍS
sok szerzését Levicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít : SPITZ 
LAZÁK keresk. ügynök Levice Zöldkert u. 11.

TTflárr Ti á f e 1 * d ó, két szoba, konyha, 
“bJ **** Megtudható : Petőfi utca 8.

Szépen bútorozott
1-re lehetőleg zongora használattal. Ajánla 
tokát kérem posta utján beküldeni. Dr. 
MOLNÁR, Léva. 62t>

Két üzlet 4- 
la akácmézet "Sí “.'íi'r

KGGLER, Báti utca 8. 624

Szlovák és magyaros”' 
felvételi és pótvizsgákra helybeD, vagy vidé
ken előkészít prahai tanárjelölt. — Cim a 
kiadóban. 609

üflPTT konyhát bérbe, butoro-
öúUUíLL zatlanul keresek

C21 Rákóczi u. 18.

Csinosan bútorozott szoba kiadó. 
Mángorló u. 1.

Okleveles szlovák aíu 
elvállalná szlovák nyelv tanítását. Gymn. 
tanulókat előkészitem a vizsgákra. Cim a 
kiadóban. 610

T7I hq/wA okleveles kertész novem-
¥ lúúgdtáwLL bér l ére állást keres, 

bármily nagy uradalomban. Cim a kiadó
hivatalban. 611

Tíhí44 ké3Z őrölt kávé gyermek és j j • • *“ felnötnek a legjobb, minden 
jobb füszerüzletben kapható. 624

Tan 111 A felvétetik: KOHN SÁNDOR, 
XcUllllU borbélynál.

TTágnlA divány és mosdó megvételre
V XevXb kerestetik. Cim a kiadóban. 612

15-16 éves kifutó fiú állandó alkal
mazásra — POLLAK

ADOLF cégnél — felvétetik ; ugyanott egy 
tanonc is kerestetik. 620

Emtv mely üzlet részére alkalmas,(5 y nagyobb községben azonnal
eladó. Bővebbet Mészáros u 2. 830

CJbI avtA 1? kurzust nyitnak julius elsején 
WaXUVwÁx képzett erők. — Előkészítő 
középiskolák alsó osztályaiba. Cim a kiadó
hivatalban. 629

Egykom^et^’I’.aF'"
Érdeklődni lehet: Klapka u. 17.

T.áejló ll + ra 22. szám alatt esetleg 
XdwöólU 14 LUX szobával együtt házi 
608 koszt kapható.

T'IoAA Nagysallón a Főúton modernül 
XHXLLU épített üzlethelyiséggel is biró 5 
szobás ház melyékhelyiségekkel nagy és gon
dozott udvarral és kerttel kifogástalan álla
potban jutányos áron. Felvilágosítást nyújt 
az eladással megbízott dr. KAIZER LAJOS 
lévai ügyvéd. 683 

Árverési hirdetmény.
(Óbars) Star^ Tekov község tulaj

donát képező korcsma «s üzlet 
helyiség 1924. július hó 8-án d. e. 
10 órakor a körjegyzői irodában 
nyilvános árverésen bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 2400 Ke.
Bánatpénz 500 Ke.
A feltételek a st.-tekovi jegyzői 

irodában tekinthetők meg.
Elöljáróság.

CZIPOK.

mélyen leszállított árban

POLLAK ADOLF
czégnéL

J

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedésében 

Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. Taiafon sz. 14.

Legjobb FŰSZER és CSEMEGEÁRUK 1! 1
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia oroszhal, pisztráng. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek — Naponta friss „Glória" pörköltkávé 
különlegesség. — Elsőrendű asztali, csemege- és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefejtésű somlói és móri borok.

Virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga rckendorfi takarmány répamag — Valódi 
MAÜTHNER-féle virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje, pázsitlümag, rafflaháncs, rézgáiic- — —------

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFEÍ.S2ERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaedények és az összes modern háztartási cikkek.

Gazdasági olkkek Ásó, kapa lapát, gereblye, acélville. csákány, fűrész, metsző
olló, ojtóviasz, ojtókés, ágfüresz. ojtógummi, permetezőgép 
alkatrészek, szelepgummik, szenkénegezógépek — — —

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

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

Fényképészeti cikkek! Kerékpár alkatrészek, gummlk 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerskata —

Valódi tájték- é . . ....
joibukok, komáromi éa egyéb'D gyártmá
nyú pipaszárak roinden bosszúsé 
bór es fém dohány és cigaretta
tárcák, szivar- és cigaretta--.pkak. va
lódi tájték és ezüstből borostyán véggel 
.-u:_ li borostyán é3 21 ifántcsont 1 da ab- 
^an Juvllit. kóku8 és fa8zipkék, legujab• 
bán feltalált Kdelrezán mássá czigaretta 
szipkák pár napon belül érkeznek meg 
iziésea kivitelben — Speciális oigaretta* 
hüvelyek arany- és parafavéggel.

Továbbá 3zcpókanélküli minden 
számban, prima Jakobi-hüvelyek 
vatta és azbest betéttel dobozon- 
kint 1 kor. 70 fillér, Cigaretta 
papírok gumírozva jakobi és riz- 
a_ba_di éa az összes d o h á n y z ó 
kellékek, játékkártyák, képes-le

velezőlapok legolcsóbb 
beszerzési forrása : —Dürintify János 

dohány, dohányzó kellékek és papíráru
kereskedése

LEVICE-LÉVA, Bastva-u. 2, (Kis Diarcter.)
Ugyanitt hirlapiroda, hol hírlapokra 
hirdetések és előfizetések eredeti áron 
felvétetnek. Valamint útlevélvizumok 
17 kor. díjért 4 nap alatt pontosan 
— lesznek megszerezve. -

r.
. ____ ■ ■ - — ■ i ■ i -   TK3

Pnlrlovn hanem valósággal minden vásárló egyszeri 
JLN Tj III 1 XX. JLcXULL^ ____ Vásárlással meggyőződhet. -----

L

Tavaszi ujdonsógok 1 Úgymint: Női- és férfi divatáruban, összüs rövidáru cikkekben. 
Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnemüekben, harisnya, keztyü, ■ legújabb modelü 
Blúsokban, úgyszintén gyermek ruhákban és kötényekben - olcsótól a legjobb kivitelben. 

Valamint Férfi fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék. "W 
Bébé kelengyék minden minőségben. ===== Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.

Á



e
1984. junius 29

l/r<£/VC£ LÉVÁN!+ SÉRVBAJOSOK + 
hálásan elismerik legújabb rugónélküli sérvkötőnk 
kővetkező előnyeit; könnyű, kényelmes nehéz 
munka mellett Is. Pelottája egész biztosan minden 

sérvet alulról fölfelé tartja.

Fürdöideijyre: Vízmentes rntónéllínli sérvKötö. 
Köldökkötök, kötszerek orvosi műtétek után Válla
látunk orvosi felügyelete biztosítja megbízhatóságát 
Ne tessék hasonló cégekkel összetéveszteni. Köt 
szer ház ,H Y G I E A“ Bratislava-Pozsony, Duna- 
utca 51. Vezető orvos MUdr. Issac L. H. 0. dr. 
hozzánk intézett levelében írja: sérvkötőjük 

valódi jótétemény

Vállalatunk vezetője felvilágosítással szolgál:

Jul 1. kedden, Lavlcén, Városi szállóban

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

ZOLLER & Co.
Bratislava, Kórház u. 3.

Cacaó, kávé, csokoládé 
fűszer- és csemegeáruk, 

a legjutányosabban

KUGLER-nél 
Báti utca 8. szám.

„TIBI“ 
kész őrölt kávé 

kapható.

KOVÁCS MIHÁLY 
tűzálló agyagbánya, fedélcserép 

és téglagyár tulajdonos
= F O L T A. JR. =

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

Gépsz ijjak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZHÜGÓ utóda 
börkcrcskcdésébcn 

— LEVICÉN — 
Városi Vigadóval szemben.

KSy álSo^k^ ujt^^

^Mlkozó^ely^l^rendü^inDECi'és MELeTkON YH ^"pSüzsí ^szerkü- 

lön leges ital specialitásokkal. — B O V L EK / American t tis, ace 
COCTEILEK. Hideg Büfét, Buschék es Sandvteltek - 1. rendű borok■ k 

mérése. A világhírű Morávia barna es világos sbtbk. — Vallatok _társas 
reggeliket, ebédeket, vacsorákat. — B a nk e tt ek e t' ^'e"dke}etsre 

saját vezetésem alatt. - Esedezem nagybecsű pártfogásukért.
— — Számos látogatást kérve tisztelettel: — — 

STEFANOVICH 
----- volt udvari szakács, üzleti megbízott. -------------

MA. VASÁRNAP június hó 29-én este 8 órakor.
BAJTÁRSAK

*7 felvonásban.

Főszerepben: JACKIE COOGAN.

Mr íkzu-a. és jxzlijxi DEisrisr

a TRENÓIN - TEPLICE Grand Hotel 6 tagú

NÖl symphonikus zenekarának VENDÉGJÁTÉKA.
HANS PlSCHL. karmesternek vezetése mellett 

a STRANSZKY KÁVÉHAZBAN 
■■—— hangversenyez. 1 ■■

Számos 1 étogatést leér

STRÁNSZKY, tulajdonos.

...... %Pergetett mézet =^=
minden mennyiségben veszek.

Árajánlatot kér: VADAS HUGÓ, NITRA
méz és dió nagykereskedő

Elsőrendű nagykereskényi darabos mész
minden mennyiségben lea-phiató Öt méter— 

mézsánél nagyobb rendeléseket Lévén házhoz ■zállitunk. 
Ajánljuk továbbá jól felszerelt raktárunkat épület éo haszonfában, 
friss portlandcement, cementlap, kátránypapir és elszigetelő 
lemez, stokatórnád. cserép, syenitpala és minden egyébb

ITO®® ÉS Hite 

fakereokedők és építési vállalkozók 
asztalosmühely- és áostelep.

Nyitni Tina könyvnyomdája Lovioo—<Uva.


