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A POKOL
kavarog- előttünk, amilyenről Dante 
sem álmodott. Az emberek a bűnök 
korszakát élik, mintha egy uj, egy 
modern rossz szellem járna az em
berek között. Gyilkosságok, rablá
sok, betörések, csalások, rágalmazá
sok és egyéb bűnök lépten-nyomon 
felütik a fejüket. A háborúban le 
züllött a világ, bár ismét fényes, 
cifrálkodó életet él. De a szines 
takarók, a világos palást alatt a 
bűnök gonoszul meghúzódtak. Jövő 
század krónikása, mikor majd a 
korunkról akar rajzolni képet, meg
rendülve a bűnök korszakának fogja 
nevezni. Hazugság és képmutatás 
mindenütt. Mennyi nyomorult hit
vány élet ékeskedik hamis csillo
gással, idegen toliakkal, hazug érde
mekkel, mennyi léha jellem birkózik 
ököllel a meg nem érdemelt jussáért 
a megvakult igazság kapujában.

A gonoszság szelleme megszál
lotta az embereket és az ember 
minden jót, szépet és nemeset feledni 
látszik. A nagy erkölcstanitók taní
tásait sárba tiporja s ámításoknak 
nevezi. Minden törvényt, minden 
tiszta erkölcsöt lerombol. Súlyos, 
csapásos idők ezek. A rossz szellem 
kacagva harsogja a ma emberének 
fülébe, megszűnt az igazság tiszte
lete, meghalt az erény, nincs szülői, 
hitvesi, testvéri, nincs emberbaráti 
szeretet. Fiák és apák, leányok és 
édesanyák élete rejtélyes titok egy
más előtt. A hűséges szeretetnek 
egyetlen sugara sem világit be a 
bolyongó, hitetlen emberi szivekbe. 
Hát még az idegenek ! Ember- 
szeretetről prédikálnak s egymást a 
vérbe gázolják. Mindenütt szem
fényvesztés, mindenütt hazugság és 
lelketlenség.

A becsület elvesztette gyakorlati 
értékét és hitvány cicoma, kérkedés 
tárgya lett. Az emberek az erkölcsi 
züllés útjára tértek. Szivesen turkál
nak a szeméten, embertársaik becsü
lete nem szentség előttük, sóvárogva 
lesik a szenzációt, néhány röpke ( 
szóból egész eseményeket koholnak , 
ki s nincs olyan aljasság, amelyet 
másokról minden alaposabb kutatás, 
utánjárás és meggyőződés nélkül . 
el nem hinnének és fel nem tételez- ( 
nének. Kutatva ügyelik egymás 
cselekedeteit és éber figyelemmel i 
fürkészik még a gondolatait is. A > 
jómódút meggyanúsítják és a sze- j 
génységet megszólják. Hitvány és j 
rossz tulajdonságok uralkodnak az 
embereken, mert mások szomorú-

sága, könye örömet vált ki bennük 
és mások öröme irigység, kellemet- • 
lenség érzetét lopja szivükbe.

Az emberi élet megmételyezői, 
a becsület és a tisztesség rablói, a 
pletyka és a rágalom hiénái itt jár
nak közöttünk, laza erkölcsű társa
dalom bozótjaiból orvul reátámadnak 
családok tisztességére, belegázolnak 
a becsületébe, sáros kézzel bepisz- | 
kolják a tiszta jellemek fehér palást- J 
ját. Gonoszságuk mellett gyávák is, ■ 
mert legtöbbször a kimondott szó- ' 
nak nem akad gazdája. A megsér
tett jellem nem tudja megtalálni : 
becsületének rablóját és tehetetlenül 
áll a névtelen rágalmazók tömegé- ; 
vei szemben. Ha néha hurokra is 
kerül egy-egy becsület rabló bacillus, 
a bíróságok előtt meghunyászkodva 
tagadni próbál s mikor rásütik a 
hazugság bélyegét, bocsánat kérések 
között iparkodik menekülni A leg
többször igen könnyen szabadulnak 
a büntetés elől ezek a hirhedt lova
gok, akik lelkiismeretlenül azt hiszik 
egy szánom - bánom nyilatkozattal 
elégtételt szolgáltatnak azoknak, a 
kiket gyanúsításukkal pellengére 
állítottak a szenzációéhes társadalom 
előtt. És mi tehetetlenül állunk ve
lük szemben. Kedvüket szegni csak 
úgy lehet, ha kemény elriasztó pél
dát statuálunk velük szemben, hogy 
még a kedvük is elmenjen a hit
ványságok elkövetésétől.

Megromlott erkölcsök, lezüllött, 
elfajult kor, léha tartalom nélküli 
élet, ezek a mai kor ismertető jelei. 
Az emberek elszoktak a komoly, 
becsületes munkától, a könnyű 
munka nélküli meggazdagodás, üres, 
gyönyörök útjait keresik. Dorbézolás 
és kicsapongás a mai ember ideálja. 
Igazságszolgáltatás gigászi munkát 
végez. Bizonyítja ezt az, hogy a 
börtönzárkák túlzsúfoltak és ez sem 
segít rajtunk. Az erkölcsi züllés 
egyre magasabb tornyokat épit a 
szemétből. A gonosz szellem egyre 
arat és az ember szivébe kialudni 
látszik a becsületesség utolsó szik
rája is,

Az erkölcsi fertőből csak egy 
menekülés van az emberi lélekben 
tisztesség, szeretet és igazság para
zsát lángra lobbantani. Ha a fele
baráti szeretetet szószerint gyakor
latban is keresztül visszük, remél
hetőleg visszatérnek a nemesebb

A vllág-esemányekbőL
: Amerika elfogadta azt a javaslatot, hogy

az Egyesült Államokban a népszövetségbe 
való belépésre vonatkozólag népszavazást 
rendeljenek.

Ktosterneuburgban, ahol egy munkás- 
tornaünnepély alkalmából véres összeütközés 
történt a kampóskeresztesek és a munkások 

. között, a kampóskereszteseket a csendőrök 
j fegyverezték le. Két személy súlyosan, tizen- 
: egyen könnyen megsebesültek.

A macedóniai határon állandó banda- 
' támadások vannak a görög határőrség ellen 
! A szabályszerű küzdelmek során a bolgáro

kat visszaverték.
A lengyel kormány jegyzéket intézett a 

német kormányhoz, melyben elégtételt köve
tel a március 18-án Allensteinben Ripa 
lengyel alkonzul ellen elkövetett revolver
merénylet miatt

Oroszország ismét nagy éhségkatasztrófa 
előtt áll. A Volga mentén ötvenöt nap óta 
nem volt eső s igy a termés valósággal kié
gett. A nép között óriási pánik uralkodik. A 
Kremlben egész közönnyel nézik a Volga- 
mentének katasztrófáját. Szerintük csak öt 
millió embert fenyeget az éhhalál veszedelme, 
holott 1921-ben huszonöt millió ember ma
radt élelem nélkül. A szovjetvezérek arra 
számítanak, hogy az éhezők érdekében ismét 
megmozdul a külföld s a világ minden részé
ből fog jönni a segitség.

Marokóban véres harcok folynak A 
spanyolok csak nagy áldozatokkal tudják 
tartani állásokat.

Mussolini és Kybal cseh szlovák követ 
aláirták a csehszlovák—olasz barátsági 
megegyezést.

Duka külügyminiszter tegnap Szinájába 
utazott, ahol jelentést tett a román király
nak a kisantant konferenciájáról s ahonnan 
Prágába utazik. Valószínű, hogy Titulescu 
londoni román követ szintén Prágába érke
zik, hogy tanácskozást folytasson külügy
miniszterével a londoni konferenciáról.

Macdonald angol miniszterelnök 1. hó 
9-én Párisba érkezett, hogy tanácskozzék 
Herriot miniszterelnökkel.

A népszövetségi ligák lyoni konferen
ciáján Pékár Gyula a lefegyverzés kérdésé
nek vitája során kiemelte, hogy a legyőzött 
államok lefegyverzése után a világ a győzők 
lelegyverzését várja, ami a népszövetség 
alapitólevelében is kifejezésre jut.

Görögországban százhat magasrangu 
tengerésztisztet politikai okok miatt letar
tóztatták.

Forradalmi hangulat Brazíliában. Riódé 
Janeiroban kihirdették az ostromállapotot, 

erkölcsök, újra tért hódit a becsű- i A főváros el van vágva a külvilágtól. Mon- 
letes munka, tisztelt lesz az egy- ■ tevideói jelentések szerint Brazíliában kitört 
mást megbecsülés és boldog, nyu- a forradalom 
godt lesz az ember. Hitler lemondott a bajorországi nemzeti

-------  szocialista mozgalom vezetéséről.
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Reynuld szenátor a magyar—francia 
barátságról. Magyarország — mondja Rey- 
nald — számíthat Franciaország támogatá
sára az újraépítés munkájában és számíthat 
Franciaország bevallott rokonszöuvérc. A két 
nép közt sok rokonvonás van

Kirándulásunk
A helybeli reálgimnázium VI- osztályának 

négy napos tátrai kirándulása.
Irta: KORPÁS LÁSZLÓ.

Junius 24. végre eljött a nagy nap, 
amelyet annyi sok kedves reménnyel vártunk 
és amelyre annyi sokat gondoltunk. Kora 
reggeli órákban boldogan gyülekeztünk, hogy 
a 7 órás vonattal ,Magas-Tátrába“ menjünk. 
Mindenütt mosolygó, nevető arcokat, min
denkin könnyű úti ruhát látni és mindnyá
junk hátán egy-egy jól mogpakolt hátizsák 
van jobbnál-jobb eleséggel telítve. Az idő is 
kedvezett nekünk. A vonat pedig mintha 
csak megértette volna óhajainkat — úgy 
szólván röpített célunk felé, 5 óra tájban 
kétszeri átszállás után — az időközben meg
eredt eső dacára sem szűnő jókedvvel — a 
„strbai* állomásra érkeztünk. A régi huncut 
diákszokás szerint kijátszottunk az idővel, 
gyalogút helyett, fedett fogaskerekű vasúttal 
vitettük fel magunkat a Csorba tóhoz, mind
nyájunkat megragadott a tónak eső dacára 
is gyönyörű tiszta tükre. Az eső nem sokára 
tovább állott s most már gyalog folytathattuk 
utunkat a „Poprádi tóhoz", ahol azután éjje
leztünk is. Itt már a zordon Kárpátok égbe 
merodezö csúcsai között voltunk, a levegő 
észrevehetően tiszta, egészséges s most ez 
eső után kissé mérsékelt volt.

Másnap hajnali 4 órakor már talpon 
voltunk, derékig megmosakodtunk az elég 
hideg tóban, felfrissültén megmásztok a 2503 
méter magas tengerszem csúcsot, itt gyö
nyörű panoráma tárult elénk, messze bepil
lanthattunk az alattunk elterülő Lengyelor
szágba, de egyszersmind a csúcs többi óriás 
testvéreit is jól láthattuk. Útközben meg
néztük a .Békás tavakat*, békát ugyan ben
nük nem láttunk, azonban igy igen szépen 
festettek a hegy óriások tövében szinte befa
lazva. Dél tájban kerültünk vissza a szállá
sunkra. Délután a társaság két részre oszlott, 
az egyik rész „Poprádi tó* hullámzó kék 
vizét szelte csónakon, a másik rész az 1984 
méter magas „Osztervát* mászta meg Már 
egy kissé fáradtak is voltunk, még is har

SZERELEM. »
Irta: László Mihály.

János gazda már megint összeveszett 
feleségével, pedig csak fél éve, hogy össze
kerültek. A nagy szerelem úgy látszik ollobo- 
gott, mert alig múlt el egy nap kötekedés 
nélkül, ami azután nem mindig maradt a 
veszekedés ez enyelgésénél. Sokszor úgy 
érezte, hogy már meg kéne verni az asz- 
szonyt, mert még baj kerekedhetik abból ha 
nem teszi, hiszen az asszony verve jó. De 
Katica asszony sem volt fából, ugyancsak 
magnak való, piros, ropogós menyecskék 
fajtájából sarjadzott ki. Múltkor vacsora után 
Pista gyereket úgy ütötte nyakon, hogy men
ten lefordult a lócáról, pedig csak a malaco
kat nem etette meg. Hátha még valaki beléje 
találna botlani I Jaj volna neki I Ezt nagyon 
jól tudta János is. Ezért szó nélkül vette 
tarisznyáját és kaszáját, az udvaron azután 
jót íugott az ajtón, mert a mérgét valamin 
csak ki kell ön'.enr.

Azonban Jánosból inég a réten sem bujt 
ki a méreg, mint valami féreg fúrta faragta 
minden porcikáját Szinte belecsiklándult még 
a mája is — úgy érezte — persze nem 
vette észre, hogy egész rendeket kaszált egy 
szuszra. A kerekedő fáradság még inkább 
fokozta benne a haragot, ami azutáu, eljuttatta 
egészen a válás gondolatáig. Mivel ők nap

sogó dalolással mentünk a Csorba tóhoz, 
1 éjjelre ott találtunk szállást.

A harmadik nap tiszta, derült volt az 
ég, mosolygott a napocska. Mivel a villamos 
vasút nem ment, befogtuk a még mindig jó 
erőben levő csikócskáinkat és gyalog tettük 

1 meg a 20 km. utat. Fáradságért bőséges 
kárpótlást kaptunk az uj tátrafüredi vendég 
lösünktöl igazi, magyaros ebéd által. Ebéd 
után sikló vitt fel .Tarajkáig*, honnét azu
tán vadregényes erdei utakon kanyarodva 

i jutottunk el a .Zerge szállóhoz." Még e nap 
- elnyargalásztunk az .Óriási vízesést* meg- 
; nézni, ami azután ugyan csak bámulatba 

ejtett mindnyájunkat. Vacsora után sietünk 
lepihenni, mert más nap még sok várt reánk.

A negyedik nap legelőször a 2014 m- 
. magasban levő .Öt tavat" néztük meg. Igaz, 
i hogy csak négyet láttunk, mert az ötödik 
i sikeresen megbújt a szirtek között, de a 
■ négynek a iátása is megérte a fáradtságot. 

Déli órákban kanyargós hegyi utakon villám 
gyorsan röpített visszu minket a viilamos- 

! vasút .Poprád* városába Itt először meg- 
; néztük a barokk stiiü mellékoltáraival a gót 
' stiiü kath templomot. Majd a Kárpáthi Egye- 
! sülét itteni, igazán gyönyörű múzeumában 

tettünk látogatást. E múzeumnak 4 osztálya 
van, ásvány, növény, állattani és etnográfiái, 
amelyeket még halványan körvonalazni sem 
lehet, mert ezeket látni kell. Voltunk a pop
rádi sörgyárban, ahol igazi magyaros ven- 

; déglátásban volt részünk. A gyári kalauzunk 
szakszerű ismertetése által megismerkedtünk 
a sörgyártással és hogy vígan keljünk útra, 

í hazafelé, a gyár igazgatója ogy hordóval, a 
jó fajtából csapra veretett számunkra. Innét 
dalolva mentünk a vasútállomáshoz s da- 

s lunkra, hogy a .poprádi lányok mind büsz- 
’ kék*, innét is, onnét is ki-ki kandikált egy- 
, egy poprádi bájos leányfej.

Meg kel! emlékeznem a munkácsi keres- 
kedelmista leányokról és diákokról, akikkel, 
mint diák testvérekkek találkozniuk, bár 
rövid ideig utaztunk együtt, még is mély 

: barátságot kötöttünk, (de szép leányok is 
* voltak ám, különösen a Giziké 1) Éjfélkor 
I már Ruttkán szórakoztunk, majd 6 óra 39 

perckor visszaérkeztünk Lévára.
Nem tudom, melyikünknek jutott eszébe, 

i mindenütt jó, de legjobb otthon, mert hiszen 
oly sok szépet láttunk s oly jó kedvűek vol- 

’ tünk, hogy bátran állíthatom sokáig emlé- 
‘ kőzetünkben fog maradni a szép kirándulá- 
i sunk. A szép napokat hálásan köszönik a 
; diákok a vezető Tanár uraknak.
I

l
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i
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nap után veszekednek, huzakodnak, abból 
az következik, hogy nem szeretik egymást s 
ha nem szeretik egymást, minek éljenek 
együtt. Körülbelül igy morfondírozott magá
ban János.

A faluban épen megkondult a harang, 
mikor János abba hagyta a munkát. Mivel 
enni valót nem hozott magával és a felesé- 
git pedig úgy is hiába várta volna a vesze
kedés után ebéddel, hát egy bokor árnyéká
ban nyújtózkodott el, gondolva, hogy az 
álom majd megadja, amit felesége megta
gad tőle: Tejfeles paprikás csirkét.

Alig szunőitott egy negyed órát, mikor 
lépések verték fel álmából. Valahonnan a 
jobb füle mögül jöttek a zörejek, amelyek 
hol erősödtek, hol meg megszűntek. Ez a 
hangváitozás végre is kihozta sodrából, 
mert már jó negyed órája tartott s még 
mindig nem tudta; ki, mi az. Felkelni pedig 
nem akart, mivel túlságos kellemesen érezte 
az elnyujtózas renyhitő kellemességét

De hát olyan hosszú ideig tartott a 
bizonytalanság, hogy kutya se állhatta volna 
szó nélkül, azért ö is kinyitotta a torkát.

Ki vagy mán no ? — Mit cicázol, hiszen 
nem vagyok ón ijedős? Választ ugyan nem 
kapott, de a zörejek még gyorsabban köze
ledtek feléje Erre azután ő is hátra fordi 
tóttá a fejét, már amennyire fekvő helyzete 
engedte, s úgy pislogta azt a két fehér lá-

Különfélék.
Vasárnapi pillanatfelvétel.

Az éjszaka sötétje teregeti szárnyát 
a tájra. A hüs esti szellőben kakukfüvek- 
nek messziről érkező illata érzik

Az unalom, mely a kisvárosi hétköz
napokra rátelepedik, mint sárgult levelű, 
zörgő lombú fákra az őszi köd — messze 
elszállt és a vasárnapi vidámságnak eleven 
zsongásával van telítve a levegő.

A szőlők alatt, a kákái poros utón 
egy magányos férfi halad. Lába alá a hold 
hideg sugara veti fényét, igy az utat még 
meg tudja különböztetni az ároktól, noha 
igen szeszélyes cikk cakkokban rójja is 
lépteit.

Bár maga van egyedül, vagy talán 
éppen azért: egyszer csak megszólal és 
rokedtes hangján elkezd magának dudo 
rászni:

.A lábamon alig, alig állok, 
Mégis szeretnek a lányok . . .“

Az első sor mindenek fölött hihető, 
mert hiszen az saját ábrájának a szövege. 
A második sor azonban hamarjában már 
dicsekvésnek tűnik fel, mert nem egészen 
olyan formájúnak látszik az estéli vándor, 
akiért epskedjenek a lányok.

Ámbár ö tudja legjobban azt, hogy 
várják-e őt valahol ölelő karokkal, csókot 
kínáló, vagy talán az elmaradás miatt ha
ragos szidalmakat szóró szájjal

De végtére is ez már csaknem egyre 
megy, hiszen mind a kettő szeretetet je
lent, mert benne van a lényeg s ez.' 
a várás. Akit valahol várnak, azt bizonyára 
szeretik is.

Amint igy hetykemód dudorászva 
megy-mendegél, egyszer csak egy utmenti 
fa vaskos törzsének árnyéka fekszik előtte 
keresztben az utón Mit lehet tenni neki, 
összeszedi maradék erejét, hogy tultegye 
magát e nem várt akadályon. De nem oly 
egyszerű cselekedet ez, mint az első pilla
natban látszik.

Nagyot botlik az akadálynál és elterül 
mellette.

De ő azért csak tovább dudorász; 
Mégis szeretnek a lányok . . .

És a kaján hold, mely a földi embe 
rekkel ilyen tréfákat enged meg magának, 
odafenn a szikrázó csillagokkal kifényesi- 
tett égen egy véletlenül útjába kerülő 
felhöfoszlányba burkolja kárörvendően mo
solygó ábrázatát . . . Kapa

bat, amelyek a falombjai alól vakitottak. Egy 
asszony vagy leány állt a fa alatt s a nagy 
lombos ágak alól csak a lábai látszottak. — 
No nekem ennyi is elég, ha többet nem 
mutat magából, hisz éhes vagyok, mint a 
ma született poronty — gondolta János.

Hunnan is gyüsz te l — kérdezte János. 
Természetesen azért fekve maradt tovább is. 
Mivel nem felelt az ösmeretlen, mérgeskedni 
kezdett János.

Hát mér nem felelsz ? Azér mer szépek 
a lábaid, még beszélhetsz 1 Jaj, de szótalsn 
a nyeved, bizton kifogytál a szóból otthon.

Ühm, volt a felelet. —
Oszten kive veszködté ? Csak nem a 

szomszédasszonnyá ?
Ühm — volt megint a felelet.
Hát mir veszködté, biztosan rá nézett 

az uradra ?
Ühm —
Mostan hová sietsz ? — Mond mán, 

hiszen én nem harapom le a nyelved és még 
a feleségemet se bántottam, pedig az ugyan 
csak belém mártotta. Ügyi te szereted az 
uradat ?

Ühm — volt továbbra is a felelet, semmi 
több.

Egy pillanatra János úgy hallotta, mint
ha nevettek is volna, de nem hagyta magát 
zavartatni.

Osztán te jobb is vagy, mint a zenyim,
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— Egyhtimegyel közgyűlés. A 
barsi ref Egyházmegye ez évi rondos köz
gyűlését julius hó 10 napján tartotta meg 
Léván, Patay Károly esperes és dr. Kersék 
János egyházmegyei gondnok elnöklete alatt. 
A gyűlést a jelenlevők „Jövel el szentlélek 
Ur Isten“ kezdetű éneke után Patay Károly 
emelkedett szellemű imával nyitotta meg, 
majd bevezető beszédében rámutatott a bel- 
misszió nagy jelentőségére és ennek kere 
tében végzendő lelkészt munkásságok fon
tosságára. Majd megállapították a gyűlés 
határozat képességét, hogy egy kivételével 
minden lelkész megjelent, úgyszintén az ősz- 
szes egyházak képviseltették magukat. A köz
gyűlés színe előtt tették le a hivatalos esküt 
az újonnan megválasztott tanácsbirák: Ju
hász Zoltán és Ponoczky István és az uj 
tanítók közül: Nagy Sándor és Baka Ilona. 
Majd az esperesi jelentést tárgyalták, melyet 
általában tudomásul vettek és a tnindonre 
kiterjedő lendületes jelentés szerkesztéséért 
az esperesnek köszönetét szavaztak Ennek 
tárgyalása során sajnálattal állapította meg 
az Egyházmegye, hogy a ref. Egyház még 
mindig nem részesül kormány részéről egyenlő 
elbánásban a többi telekezetekkel s hogy a 
zsinat által hozott egyházi törvények már 
egy év óta jóváhagyást nem nyertek. Azon 
esperesi jelentésre, hogy a ref. teológia kér
dését a hírlapi közlemények szerint a kor
mány olyképen szándékozik megoldani, hogy 
azt a pozsonyi egyetemmel kapcsolatban az 
evangélikus teológiával szándékozik felállí
tani, az egyházmegye azon nézetét fejezte 
ki, hogy ez síné nobis, de nobis intézkedés, 
mely nem elégítheti ki az egyetemes egyhá
zat, mivel még ennek előfeltételeit és meg 
szervezési előkészületeit sem ismeri. Öröm
mel vette tudomásul a közgyűlés a losonci 
ref. egyház azon nagy áldozatkészségét, hogy 
magyar tanitóképzö céljaira felajánlja a szük
séges épületeket, köztük a volt ref. gimná
ziumot is, melyet az állam az állami gim
názium céljaira elrekvirált Sőt, amennyiben 
tanitónők is képeztetnének a képzőben, a 
leány internátus céljára felajánlja egyik ala
pítványát. Az egyházmegye hálás köszönetét 
nyilvánítja a losonci egyháznak s egyúttal a 
konvent utján megkeresi az iskolaügy mi
nisztert, hogy a losonci egyház tulajdonát 
képező épületet bocsássa vissza. Ez után 
pedig köszönetét mondott az egyházmegye 
minden azon egyházközségeknek, kik a taní
tóképző fentartásához szükséges 100,0Ü0 K. 
hozzájárulást megszavazták, valamint mind

aki ládd még ebédet se hoz ki, mert te 
biztos ebédet viszel az uradnak. Mi ?

Ohm.
Hátha olyan jó vagy, adnál-e, ha kér

nék abból a főztetbüi egy csipetnyit ?
Ühm.
És ha adnál, mit szóná, ha megkö- 

szöném egy csókká ?
Übm.
Hátha olyan jó vagy, akkor nem bánom, 

fölkelek
Azzal János gazda komótosan, nyújtóz

kodva tápaszkodni kezdett, hanem az ösme- 
retlen asszonyka nem várta meg a férfit. 
Gyorsan egy petrence mögé bujt, ott hagyva 
az ebédet rejtő edényeket a fa alatt.

János gazda pedig addig pislogta a fe
hér lábakat, hogy egészen elfeledkezett az 
ebédről, csak a csókra éhezett. Nem is 
habozott sokáig, mert egy ugrással a potrence 
tetején termett s az illatos szénán keresz
tül megragadta az asszonykát, akinek még a 
lélegzete is elakadt nagy meglepetésében.

Eriggy mán no, még megfojtasz te cu
dar — lökte el a férfit az asszonyka — nem 
látod ki vagyok 1

A zányád I — kiáltotta a férfi — a fele-
sigem I

És megbékülve, megveregette asszonya
hátát.

azoknak, akik a május havában a tanitó
képzö céljára rendezett hangversenyen közre
működni, annak erkölcsi és anyagi sikerét 
előmozdítani szívesek voltak. Jóváhagyta az 
egyházmegye, hogy az esperes hollandi egye 
temekre két teológust küldött ki. Bejelentette 
az esperes, hogy Konkoly Thege Dezső világi 
aljegyző Magyarországba költözvén, állásáról 
lemondott, mire a közgyűlés elrendelte, hogy 
a gyülekezetek uj választásra hivassanak fel. 
— Majd Molnár Gyula aljegyző a közalap 
és nyugdíj bizottság jegyzőkönyvét ismer
tette, melynek nyomán megállapították, hogy 
az uj közalap 1924 január 1-től kezdi meg 
működését. Csekey Dávid tanácsbiró indít
ványát a lelkész és tanítói dijlevél ügyében 
tárgyalva kimondotta az egyházmegye, hogy 
a lelkészeknek és tanítóknak terményben 
szolgáltatandó járandóságai mindig a folyó 
értékben számíttassanak át készpénzre. Jó
váhagyta a közgyűlés Hontvarsány, Bori és 
Mohi egyházköi.ségek bérszerződéseit, vala
mint a nagyodi ref. egyháznak uj templom
építésre benyújtott tervezetét és szerződését 
s o célból kivetett építési pótadóját, úgy
szintén Ágó építkezését Tárgyalta azután 
a lelkészértekezlet felterjesztéseit, melyeket 
Varanuay Sándor tanácsbiró ismertetett, majd 
a tanügyi bizottság jelentését Várady Gyula 
előadásában s örömmel állapította meg, hogy 
a ref. iskolák a tanfelügyelő jelentése szerint 
is a legkitűnőbben felelnek meg a rendelte
tésüknek. Kis Gyula számvevő olöterjes; tette 
a számvevőszék jelentéseit; igazolja, hogy 
az egyházak számadása teljesen rendben és 
a törvénynek megfelelőleg vannak beter
jesztve, azonban még mindig akadtak egye
sek, akik számadást nem terjesztettek be. 
Ezek ellen az egyházmegye fegyelmi vizsgá
latot rendelt el. A gyűlés utolsó tárgyát 3 
bizottság megválasztása képezte és pedig 
közalapi bizottság tagjainak megválasztattak 
Csekey Dávid és dr. Tóth Sándor. Az épí
tészeti bizottság tagjai lettek Csekey Dávid, 
Bajkai Zsigmond, Juhász József és Pásztor 
Elek, a nyugdijbizottság tagjaivá megválasz
tattak Pomothy István és dr. Tóth Sándor. 
A gyűlést ezután az esperes imával bezárva 
az egyházmegye rövid zárt ülést tartott, 
melyen két kisebb egyházi dolgot tárgyaltak. 
Délután az egyházmegyei bíróság tartott 
gyűlést, melyen az időszaki tanácsot alakí
tották meg és a bíróság egy fegvolmi és 
egy közigazgatási ügyben Ítélkezett.

— Gyászbír Részvéttel vesszük a 
gyászhirt. hogy özv. tiimoriyi Béláné, szül. 
Szirányi Vilma, néhai Simonyi Béla, Bar3- 
vármegyo volt főispánjának özvegye élete 
55. évében a hó 4 éti elhunyt. Leánya volt 
Szirányi Sándornak, az egykori nagyheres- 
tényi földbirtokosnak s mint az ősrégi ma
gyar család tagja igazi mintaképe volt a 
magyar úrasszonyoknak, akiknek háza talál
kozó helye volt a vármegye vezetőinek s 
előkelő családjainak s mint a vidéknek jó
tékonyságáról ismert nagyasszonya pedig 
feledhetetlenné tette nevét azok előtt, akik 
hozzá fordultak. Holttestét e hó 6 -án nagy 
részvét mellett helyezték örök nyugalomra 
Nagyherestényben. Benne Mailáth István 
Barsvármegye legutolsó főispánjának neje, 
sz. Szirányi Lili, egyetlen nővérét gyászolja, 
ki elhunytat a következő gyászjelentésben 
közli: „Mailáth Istvánná szül Szirányi Lili, 
úgy maga, mint férje Mailáth István, vala
mint nagynénje Szirányi Karolin és az összes 
rokonok nevében fájdalmas, de az Isten 
akaratában való megnyugvással jelenti, hogy 
szeretett nővére, özv. Simonyi Béláné szül. 
Szirányi Vilma életének 55. évében, ina 
hajnalban, hosszas és türelmesen elviselt 
betegség után, csendesen elhunyt. A meg
boldogultat e hó 6-án délután '/«& órakor 
fogjuk megszentelés után a nagyherestényi 
családi házból a sírboltba örök nyugalomra 
elhelyezni. Az engesztelő szent miseáldoza 
tokát a helybeli és a simonyi templomokban 
fogjuk a Mindenhatónak bemutatni. Nagy- 
herestény, 1924 julius 4-én. Segítse az örök 
világossághoz az Úri"

— 50 éves tanítói jubileum. Egy 
kedves és ritka szép ünnepély folyt le lolyó 
hó 6 án a nagysárói róm. kath iskolában. 
Az öreg Torma bácsit ünnepelte a község 
és vidék szine java. Az ünnepély disz köz 

gyűléssel kezdődött. Hova az ünnepeltet kül
döttség hívta meg Meghaló látvány volt, 
midőn az ősz tanitó a zsúfolásig megtelt te
rembe lépett, hol Kostyálné Király Gizella 
vezetése mellett működő énekkar fogadta, 
kiváló müértelemmel dirigált üdvözlő dallal. 
Dr Fekete Vince kér. tanfelügyelő a fele
kezeti tanügyi hatóság nevében, Bauer Antal 
az iskolaszék nevében, Huszár Károly a kar
társak nevében, Dudás István, Kutyka Juli
anna, Dudás János, Németh Ilonka és Maró- 
nyák Ilonka a tanítványok nevében köszön
tötték az ünnepeltet és végül Kostyál János 
szives záró szavaival fejeződött be a disz 
gyűlés, amely után nagyszabású népünne
pély folyt le reggelig tartó táncz mellett a 
garamparti szabad térségen.

— Értesítés. A Pozsonyi nyugdíjas 
tisztviselők orsz. egyesülete Lévai szerveze
tének elnöksége tudomására hozza tagjainak, 
hogy alapszabályai végre jóváhagyattak és 
működését folytathatja. Egyesületünk tagjai 
ez utón értesittetnek, hogy ügyeink megbe
szélése céljából és a központtól nyert újabb 
tájékoztatás előterjesztése végett havi gyű
lését mához egy hétre, vasárnap, e hó 20 án 
a szokott időben és helyen tartjuk meg. Az 
elnökség.

— Haláleset. Budaviry Ferencet, a 
lévai uradalom köztiszteletben álló vizmes- 
terét pótolhatlan veszteséggel sújtotta a ke
gyetlen sors, amennyiben szeretett feleségét, 
Budaváry Ferencné szül. Ultich Ludmilla 
úrasszonyt e hó 5.-én 52 éves korában ki- 
szólitotta az élők sorából. Az igazi, jó édes 
anyák mintaképe volt, kit nagyszámú gyer
mekkel áldott meg az ég; mint családjának 
és férjének élő hitvestárs őrző angyala, hű
séges gondviselője volt övéinek, mint jámbor, 
jó keresztény uriasszony pedig például szol
gálhatott mindenkinek. Már régebb idő óta 
betegeskedett, de betegségét keresztényi 
megadással, békén viselte s époly csendesen, 
mint amily csendes volt élete, hunyta le 
örök álomra szemeit. Halálát férje és kilenc 
gyermeke gyászolja. Temetése ma egy hete 

; volt nagy részvét mellett. Mély gyászba bo
rult férje és gyermekei a következő gyász
jelentésben tudatják a felejthetlen jó feleség 
és édes anya elhunytét: .Budaváry Ferenc, 
mint férj és gyermekei: József, László, Gyula, 
Kálmán, Béla, Aladár, Ferenc, Ludmilla és 
Vilma soha el nem múló mély fajdalommal 
jelentik, a legjobb feleség és legszeretöbb 
anya, Budaváry Ferencné, szül. Ulrich Lud
milla élete 52-ik és boldog házasságának 
32 ik évében hosszas szenvedés után a ha
lotti szentségek ájtatos felvétele után elhunyt 
az L’rban. Drága halottunk földi maradvá
nyait a halottas házból (Lévai major) folyó 
hó 6-án délután 4 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a lévai róm. kath. sirkertben. 
Az engesztelő szent mise f. hó 7-én reggel 
8 órakor fog a plébánia templomban az Ur
nák bemutattatni. Léva, 1924. julius hó 5-én. 
Emlékét kegyelettel őrizzük 1“

— A lévai Általános lpartestület 
első közgyűlése. Hosszú évek előkészítő 
munkája után végre megalakult Léván is az 
ipartestület. Első közgyűlését és elöljárósá
gának választását vasárnap délelőtt tartotta 
a városháza tanácstermében Kottek Ferenc 
a járási hivatal iparügyi előadójának veze
tésével. A gyűlésen megjelent az állami jegy
zői hivatal vezetője Koralewsky Rezső is. 
Továbbá a komáromi ipartestület ismert nevű 
elnöke Boldoghy Gyula, az iparhatósági biz
tossal Ivánfy Jenővel, a nagysallói ipartár
sulat Éder Imre és Nágai Józseffel képvisel
tette magát. Kottek Ferenc megnyitván a 
gyűlést, röviden összefoglalva ismertette a 
jóváhagyott alapszabályokat s az iparosokat 
vállvetett munkára, összetartásra hívta fel 
és megállapítván azt, hogy a gyűlésen a lé
vai iparosoknak több mint a fele megjelent, 
kimondta a határozatképességet és elrendelte 
az elöljáróság választását. Két lisztére sza
vaztak. Az egyiken elnökül Frasch József 
volt jelölve, a másikon Halász István. Frasch 
József 44 szavazatot, Halász István pedig 
106 szavazatot kapott. A választás teljes 
eredménye a következő : Elnök: Halász Ist
ván. Választmány: Presztolánszky Béla, Mi
hályka Géza, Kiss Géza, Ferenczy János, 
Csákányi Sándor, ifj Agárdy Zsigmond, Ma-
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czák István, Hlóska Samu, I.aufer Béla, 
Stránsky Bernit, Szabó László, Antalié Ven
del, Rónai Aurél, Weisz Gyula, Hatscber 
Károly, Iváuyi Tódor, Pekarik Andor, Lackó 
József, Vojnarovszky Gyula, Horváth Imre, 
Ghymessy Mihály, ifj. Uhlárik János, Bottka 
Rezső, Koprda István. Póttagok: Csenger 
Ferencz, Szabó Dávid, Kalocsai Gyula, 
Schvarcz János. Számvizsgáló bizottság: Kuna 
Kálmán, Vida Jónás, Klincsok Gyula, ügyész 
Kmoskó Béla dr. Az eredmény kihirde
tése után Frasch József szólalt fel, szeren
csét kívánt az első vezetőség munkájához s 
megjegyezte azt, hogy a vezetőségbe éppen 
azok kerültek be, akik az ipartestiilet esz
méjének ellenzői voltak. Boldoghy Gyula, a 
komáromi iparteslület elnöke üdvözölte ezu
tán a vezetőséget. Elismerően nyilatkozott 
Frasch József, Éder Kálmán és Presztolán- 
szky Bélának az ipartestület felállítása érdé 
kében kifejtett munkájáról és áldozatkészsé
géről ; az uj ipartestületnek felajánlja a régi 
komáromi ipartestület baráti támogatását, 
amit a gyűlés köszönettel fogadott. Frasch 
József indítványára a gyűlés dr. Zosták And
rás kerületi főnököt egyhangú felkiáltással 
az ipartestület diszelnökévé választotta meg. 
Végül Breuer Géza üdvözölte a megválasz
tott vezetőséget és köszönetét mondott a 
komáromi ipartestület kilátásba helyezett 
támogatásáért — Városszerte feltűnést kel
tett az a szokatlan eset, hogy azok a sze
mélyek, akik az ipartestületért vivott utolsó 
győzelmes éttapeot vezették, nem kerültek 
be a vezetőségbe.

— Választók névjegyzéke A lévai 
járási választói felebbviteli bizottság e hó 
5.-én tartott ülésében megállapította, hogy a 
választói névjegyzék ellen egyetlen felszó
lamlás sem adatott be s igy az 1924 évre 
megállapított választói névjegyzéket, mint 
jogérvényeset aláírta.

— Gyászhlr. Botka Ödön, nemcBényi 
földbirtokos, volt barsmegyei tb. főszolgabíró 
hosszú szenvedés után 66 éves korában e 
hó 6-án Nemcsényben elhunyt. Fiatal korá
ban a jogot elvégezvén Barsvármegyu szol
gálatába állott, mint közigazgatási gyakornok 
s mint szorgalmas, törekvő hivatalnokot csak
hamar szolgabiróvá választották. Érdemeinek 
elismeréséül Mailáth István akkori főispán 
tb. főszolgabíróvá nevezte ki Közbe jött 
betegsége miatt azonban otthagyta hivatalát 
s nyugalomba vonulva nemcsényi birtokán 
gazdálkodott s egyedül családjának szentelte 
életét, melyet rajongásig szeretett. Évek 
hosszú során kinzó betegségében szerető 
neje s leánya Erna ápolták, de a leggondo
sabb ápolás dacára életereje folyton csökkent, 
még nem most megváltotta a halál. Halálát 
agg édesanyja, szerető hitvese, két gyermeke 
s kiterjedt rokonság gyászolja. Halála gyászba 
bontotta a Botka, Kherndl, Görög, Giergl csa
ládokat. Temetése e hó 7-én ment végbe 
egykori tisztviselő társai, a rokonság és szá
mos jóbarát részvéte mellett.

— Fárt-gyűlós. Az Országos Magyar 
Kisgazda-, Földmives- és Kisiparos Párt lévai 
szervezete f. hó 13-án délelőtt 11 órakor a 
ref. egyházközség tanácstermében közgyűlést 
tart. Tárgyak : 1) Elnöki jelentések. 2) A 
múlt évi zárszámadások. 3) Runya község 
körirata a nyelvhasználat kérdésében. 4) 
Tisztujitás. 5) Hitelesítők választása es a 
közgyűlés berekesztése.— A olubközi tennisTorseny első 
étappja lezajlott immár, a mennyiben mó
dunkban van a júnior handicap eredményéről 
beszámolni. — A „veteránok* lekötelező 
kedvességgel állottak ki a rövidharisnyás és 
a rövidharisnyából alig hogy kinőtt újoncok 
ellen, — és az érdeklődő publikummal együtt 
ők voltak legjobban meglepve, hogy „tehet
séges kezdőinket* inkább megilleti már a 
„tehetséges* mint a „kezdő* meghatározás. 
De hát igy van ez rendjén És csak öröm
mel registráljuk, hogy igazán becsületesen 
küzdöttek juniorjaink — a sikert megérde
melték — gratulálunk 1 — Hogy az egyes 
játékosokról is megemlékezzünk pár szóval, 
megemlitésre méltónak találjuk, hogy a győz
tes Bogner Gyula csak második éve játszik 
Feltűnt Weisz Laci szivóssága; Balogh Bandi 
minden akadályt legyőzni akarása, hisz ha 
erősen jött a backhand, — két kézre fogta

a rackettet — de visszaadta a labdát. Sok
szor sajnálták, hogy a labda visszaütéseben 
egyedül az gátolta, hogy még sehogysem 
tudta elérni I — Ha a versenyen a szép 
stylust is díjazták volna, úgy azt feltétlenül 
Belcsák Lászlónak Ítélik. Elegáns mozgása, 
nyugodt játéka kellemes feltűnést keltett. — 
ő ugyan tudásban is túlnőtt már a júniurokon 
— róla és a veteránokról a jövő számban 
kellene Írnunk, — csak azért emlékeztünk 
meg róla, mert a verseny elején ő is előny
nyel indult az öregek ellen. — A verseny 
részletes eredményét a következőkben adjuk : 
Indult 14 játékos
Előd.Szító:

v yaU1* ! 5-6 v'eií6 I 2-6
Balogh Endre I g_j Korpás László I

ZDözztő: Bogner Gyula I « .
Weisz László (

I. Bogner Gyula, 11. Weisz László, 111. Korpás 
László és Balogh Endre.

— Pénzügyi hírek Az aranyosmaróti 
pénzügyigazgatóság feloszlatásával Léván lé
tesített pénzügyi kirendeltség hatáskörébe 
utaltattak az összes állami egyenes adóügyek, 
továbbá a forgalmi és vagyondezsma ügyek. 
Felek részére hivatalos órák tartatnak na
ponta 10—12. óra között. A hivatal a Hitel
intézet épületében van. — A lévai adóhiva
talba. melynek hatáskörébe a közigazgatási 
reform előtt 47 község tartozott, most 85 
község adóügyeit intézi, a napokban négy 
újabb gyakornokot nevezett ki és a folyó 
hó végéig egy kisegítő aszisztenst rendelt 
ki a vezérpénzügyigazgatóság

— Meghívó. A Léva és vidéke főis
kolai hallgatók önsegélyző Egyesülete folyó 
hó 19-én szombaton este fél 9 órakor a 
városházi nagytermében zeneestélyt rendez, 
melyre a n. é. közönséget ezut-.m hívja meg 
a rendezőség. Külön meghívók nem lesznek 
kibocsátva

— Festő órák. Szalay Pál festőmű
vész, városunk szülötte, ki a napokban érke
zett meg hosszú külföldi útjáról hozzánk, itt 
tartózkodása alatt festészeti-, rajz és ipar
művészeti stúdiumot ad. A jó és elismert 
nevű művészünkét a szép művészetet pár
toló és szerető közönség szives figyelmébe 
ajánljuk. Meg vagyunk győződve arról, hogy 
a biztos módszerrel tanító, nagy művészeti 
tudással és tehetséggel rendelkező művész 
mindazokat, akik a rajzolásban-, festészet 
ben és iparművészeiben ismereteiket gyara
pítani óhajtják, sikerre! fogja tanitani. Lakik 
Báti-utcza 28 sz. A művész az érdeklődők
nek a nap bármely órájában szívósén áll 
rendelkezésükre.

— A lévai eszperantó-barátok 
köre (Esperaata rondo amica) vasárnap 
tartotta meg alakuló közgyűlését. A vezető 
ség a következőkép alakult Honora estro 
(tisztb. elnöki dr Boleman János. Rondertro 
i elnök) Rudnyánszky Olga. Vicestro (alclnök) 
Jánoss Jenő. Sekretario (titkár) Barta Mór 
(delegátus). Kasisto (pénztáros) Frank Edit 
Instigantó (ügyvivő) Strasser Elemér. Libra- 
risto (könyvtáros) Kovács Magda A kör 
egyenlőre asztaltársaság jelleget bir A köz
gyűlés egy garamvölgyi propaganda út mie
lőbbi megtartását határozta ei. Az összejö
vetelek a ref. iskola külön termében lesznek 
megtartva. Barta delegátus a kör könyvtá
rának nagyobb számú könyvmennyiségot 
ajánlott fel A közgyűlés az alapszabályok 
elfogadása és a tanfolyamokra vonatkozó 
vita után lelkes hangulattal oszlott szét.

— A hadlsérflltek besztercebányai 
XVIII -ik zsupanátusi titkárság folyó hó 20 án, 
vasárnap d. u 2 órakor Léván a városháza 
nagy tanácstermében gyűlést tart Felhivat
nak az összes hadirokkantuk és hadiözvegyek, 
hogy ezen gyűlésre saját érdekükben jelen
jenek meg.

— Változtatások a pénzügy igaz
gatás tarén. A pénzügyminisztérium 1924 
junius 23 án kelt hirdetménye a követkző 
változtatásokat lépteti életbe a szlovenszkói 
pénzügyigazgatás terén : A fent említett hir
detmény értőimében 1924 julius 1-vel meg
szűnik az ipolysági és aranyosmaróti pénz- 
ügyigazgatÓBág és egyidejűleg ezzel a nappal 
megkezdik működésüket a pénzűgyigazgató- 
ságok kirendeltségei, és pedig a boszterce-

bányai pénzügyigazgatóság terén Selmecbá
nyán, Korponán, Léván, továbbá a kassai 
péuzügyigazgalóság terén Király-Helmecen 
és végül a nyitrai pénzügyigazgatóság terén 
Aranyosmaróton és Privigyén. Ezzel meg
nagyobbodott a besztercebányai pénzügyigaz- 
gatoság területe a Selmecbányái, újbányái, 
korponai, lévai és körmöcbáuyai adóhivata
lok területével és a nyitrai pénzügyigazgató
ság területe az aranyosmaróti éa verebélyi 
adóhivatalok területével. A delegált hivatal
nokok hatáskörébe tartoznak az egyenesadó 
ügyek (kivéve a nyilvános számadásra köte
lezett vállalatok kereseti adóját), továbbá a 
vagyondezsma és a forgalmi és fényüzési 
adóügyek. Kirendelt hivatalnokok delegál
tattak : 1. Selmecbányára, a Selmecbányái 
és újbányái adóhivatalok területére, 2. 
Korponára a korponai adóhivatal területére, 
3. Lévára a lévai adóhivatal területére, 4. 
Király Heluiecen a király-helmeci és kaposi 
adóhivatalok területére, 5. Aranyosmarótra, 
az aranyosmaróti és verebélyi adóhivatalok 
területére és végül 6 Privigyére a privigyei 
adóhivatal területére. Mindezen változások 
1924 julius 1-vel léptek életbe.

— A háti templom kegyszerei az 
erdőben. Jelentettük, hogy a múlt hetekben 
kifosztották ismeretlen tettesek a bátl katho- 
likus templomot. A napokban tudvalévőén 
katonai gyakorlatok folytak le környékünkön, 
mely alkalommal a kereskényi erdőben gya
korlatozó katonák a kövek között valamit 
csillogni láttak. Szétszedték a köveket és a 
kőrakás alól templomkegyszerek kerültek elő 
Megállapították, hogy a báli fosztogatásból 
származnak. A tetteseket tehát úgy látszik, 
a közelben kell keresni

— Halálos gombamérgezéa. Múlt 
heti ily cimű cikkünk egy kifejezése sokak
nál félreértésre adott okot. Hangsúlyozni ki 
vánjuk, hogy a gondatlanság csupán a mér
ges gombákat élvező egyénekre vonatkozott.

Betörés-lopás 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.

Köszönet nyilvánítás.
Gyula fiam mindazon jó barátainak, kik 

halaszthatlan orvosi operációt igényelt beteg
sége tartama alatt a Dr. Molnár féle Szana
tóriumban látogatásukkal megtisztelték s ez 
által betegségét könnyítették, fogadják hálás 
köszönetemet.

Nem mulaszthatom el itt azon való tényt 
' is nyilvánosságra hozni, hogy nevezett Sza

natóriumban fiam a legbiztosabb kezekből 
uyerte rövid idő alatti felgyógyulását s a 
legjobb kezelésben, tisztaságban és élelme
zésben részesült, miért a Szanatórium agilis 
vezetőjének, valamint a mellette működő jó 
szivii ápolónőnek is, szintén hálás köszö- 
netomet fejezem ki.

Tisztelettel
Bettiik Lajos.

I
Adakozások.

A „Bars* 27-ik számában kimutatott 
adományokon kivül a helybeli iparos tanonc-

1 iskola muukakiállitásának céljaira, az V. sz. 
gyüjtöiven, Stugel Béla úrtól, mint a cipész 

i ipartársulat elnökétől utólagosan 73, azaz 
hetvenhárom korona érkezett Ez összeg a 
következők hozzájárulásából gyűlt össze :

■ Stugel Béla, Ferenczy János 10—10 kor. 
; Vanek István, Drapák Ráfael, Várady Sán

dor, özv. Dékay Lászlóné, Bezák István,
• Stugel József, Szecső Sándor, Kovács Sán- 
: dór, Pál Imre, Frajka Márk 5—5 kor. Majo-
■ ros Béla 3 kor. E 73 koronával a múlt 
I számban kimutatott 111 kor. 31 fii. hiány: 
( 38 kor. 31 fillérre apadt.

Fogadják ez adományokért a szives 
. adakozók a tanonciskolák Felügyelő bizott- 
1 ságának és a tantestületnek leghálásabb 

köszönetét

Léva, 1924 julius hó 10.
Ghlmessy János 

iparostanonciskolai igazgató.



1924. július 13.
13 A. » » 6

Köszönetny i l vánltás.
Szeretett feleségem, illetve édesanyánk 

elhunyta alkalmából, ez utón tolmácsoljuk 
hálás köszönetünket, a temetésen résztve
vőknek, valamint azoknak, akik szives részvé
tükkel kerestek fel. Budaváry Ferenci 

és családja.

Az anyakönyvi hivatal be|egyzésa.
1924. julius hó 6-tól — iulius hó 18 ig

Születét.
Koncsál Teréz leány Anna Iréna — Hollós 

Rudolf Burger Margit leány Györgyike Zsuzsi 
Netti — Fornai Géza Dóka Gizella leány Lili Etel 
— Hingyi József Bátya Julianna fiú Béla — Vocska 
Ferencz Poláskova Anna fiú Vladimír János — 
Vörösmartiiy Miklós Lázár Ilona fiú Zoltán — 
Juhász Lajos Zólyomi Erzsébet leány Irén Erzsébet.

Házasság.
Német Lajos Vidor Sarolta rkath — Csörgei 

László Mih ilovics Margit rkath.
Halálozás

Rácz András 71 éves csontüszög.

Gabonaárak:
Levice, 1924. julius hó 12 én

Búza — — 100 kgr. 147 — 149 kor.
Rozs — — „ — 130
Árpa — — 145 — 148
Zab — — - 130
Kukorica — — 140
Bab — — —
Köles — — , __
Lóheremag — , — ti
Lucernamag . — »

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank Levice, jelentése.
Devizák: jvilÍMS 

•4-to:
j-a.li.-tis 
Xl-éax:

Magyar kor. átutalás 1 Kó 2230.— 2200 —
Német-osztrák „ 2010.— 2060.-
Lei 7.06 7.06
Lengyel márka „ ■ 152671.— 152671.—

Valuták :
1 angol font * - Kő 147.05 147 50
1 amerikai dollár 33.80 35.50

100 svájci frank 605.50 605.50
100 francia frank 181 25 181 25
100 belga frank - • 158 — 158.—
100 svéd kor. - - - 905 — 905.-
100 dinár - - . . 38 90 38 90
100 lei .... - 14.85 14.85

Jótékonyság.
Nemeslelkü gondolkodásnak adta tanu- 

jelét Neiner Jáno3 szíjgyártó tanuló, aki az 
iparos-tanoncziskola munka kiállításon nyert 
10 korona diját a tüdőbeteg gondozó inté
zetnek adományozta. Fogadja a jóleikü 
adakozó intézetünk hálás elismerését.

Dr. Frommer Ignácz

az APRÓ HIRDETÉSEK, s

Két utcai szoba SiTtS 
műteremnek kiadó. Bővebbet NYIl'RAI és 
TÁRSA könyvkereskedésében. 527

TTrOWac fill tanulónak felvétetik MED- 
W&yCu 11U, ZIHRADSZKY JÓZSEF, 

szücsmesternél.

Elfl-dó kramolon, lemezekkel. Zugó utca 
mXwIXv 1. szám.

OK Oft a7ÖT' koronával, elsőrendű vál-
UV Vuwl lalathoz intelligens, am- 

bitiózus és szimpatikus társ kerestetik. — 
Ajánlatok .VÁLLALAT" jeligére a kiadóba 
kéretnek. . 654

araIIS e's“ Öléván gyümölcs 
wóUllv és szőllővel ültetett.

Bővebbet: Damjanich u. 3. 643

V A h e 1 a d ó, két szoba, konyha, 
“““ Megtudható: Petőfi utca 8.

606 

SzPUlfi "sitésser, ránc, májfolt, arc- és Máw^Jlw, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a .Corall" crémo és szappan. Az 
összes .Corall" készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák" 
gyógytár Pozsony. Fölerakat Léva és környé
kére SMOGROVICS A. .Korona" gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8 

Alkalmi vétel.
dern villa sürgősen eladó. Ugyanott szobák 
kaphatók. ELVIRA VILLA. 637

la akácmézet
KUGLER, Báti utca 8.

Pirit ÖT1 Tó?eí> tekintettel túlzsúfolt “ lULtíl UUáúA raktárára, különféle 
kalapjait, beszerzési áron alul árusitja.

Háztartásban áírftf: 
özvegy, otthont lel magányos úri embernél 
falun. Cim a kiadóban 660

El fl A A K'3 Kálna községben lakóház és 
M1AUU szántóföldek. Felvilágosítást ád 
az eladással megbízott Dr. VLCSEK FERENC 
ügyvéd, Léván. 674

Két használt ttblaku^dkZugó 

fpj íí kész őrölt kávé gyermek és 
Jj”áUl felnőttnek a legjobb, minden 

jobb füszerüzletben kapható.

Birtok bérlet kerestetik, őszi át
vételre .Kis bérlet" jelige. 665

ZL rt rtVi lombos szép leander fa eladó : 
T dl U CS1FFÁRY FLÓRIS tanítónál, 
Hronsky Damaéd, vasúti megálló. 664

“ft/T - n 1 és szlovákul beszélő jobb 
y <** UA családból való 20 éves 

leány üzletben megfelelő állást keres szerény 
igényekkel. FEHÉR RÖZSIKA Léva, Deák 
F utca 24 668

JplpööTT végzett, komoly fiatal leány 
W wlCQCll irodai alkalmazást keres, nem 
is rellektál nagy fizetésre. Cim a kiadóban.

«6c
E(Tf!><5l7e!Ófl'P<! uagy’ világos ^obába el- 

vállalok 4 fiú gyermeket, 
gymnázium vagy polg. isk. tanulót teljes el
látásra, jó anyai gondozás mellett, jutányos 
árért. Cim a kiadóban. 459

Egy nagy fali '“‘.Sía‘aM
2 puha faszekrény, asztalok, csillárok, füg
gönyök, ágyteritő, székek stb. eladók. 
Bővebbet a kiadóban. 668

Egy fiú kárpitos tanoncnak felvétetik 
BRAUN LAJOS, kárpitosnál.

Okresny Orad v Leviciach.
Cislo 5636-1924.

V y h I á s k a.
Dávam tymto na vseobecnú známost', 

ze ziadost’ Ondreja Varga, obyvatera z D. 
Seci o vydania osadového povolenia na 
sprevádzanie valcového mlyna bude sa v 
D. Seci na tvárnosti miesta

dna 19. júla 1924 prepol. o 9. hodine 
pojednávat ’.

Vyzyvam tedy vsetkych, ktorí o proti 
povoleniu tohoto závodu nejaké námietky 
maju, aby tieto pojednávanie veducemi na 
tváry miesta, alebo pisobne, alebo ústne 
predostreli.

Po uplymuti apellacnej lehoty podaté 
námietky nebudu do úvahy braté.

v Leviciach dna 2-ho júla 1924.

5636—1924. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy Varga 

András dolná-secai lakos kérelme malom 
telepének engedélyezése iránt a helyszínén 
D. Seca községben

1924 julius hó 19 én d. e. 9 órakor 
tárgyaltatni fog.

Felhívom ennélfogva mindazokat, akik
nek ezen telep engedélyezés ellen bárminemű 
kifogásuk van, hogy ezeket a helyszíni tár
gyalás alkalmával az eljárást vezetőnek szó
val vagy írásban adják elő

A felebbezési határidő leteltével beadott 
kifogások többé nem fognak figyelembe vétetni.

0r. Zoifák s. k.
kerületi főnök.

Gépszijjak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HUGÓ utóda 
bőrkereskcdéscben 

—= LEVICÉN — 
Városi Vigadóval szemben.

"M/svsa hanem valósággal minden vásárló egyszeri-Nem reklám, - vásárlással meggyőződhet. ------

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP. _ j

’J
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Pályázat.
A lévai magyar tannyelvű róm 

kath elemi fiúiskolánál üresedésben 
levő segédkántor tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. — Javadalma : 
Tanítói javadalom a város pénztá- . 
rából évi 1200 kor, a többi állam- I 
segély. Segédkántori teendőkért a 
hitközség pénztárából évi 1200 kor. I 
és az általa végzett tunktiók utáni 
stólajövedelem. Kötelesség dijlevél 
szerint.

Pályázók, nosztrifikált oklevelük- ' 
kel, illetőségi bizonyítványukkal és 
eddigi működésüket igazoló okmá
nyaikkal felszerelt kérvényeiket f. é. 

.aug. 19 ig nyújthatják be, mely napon 
napon d. e. */» 12 órakor az orgona- 
és énekpróba is meg fog tartatni. 
Útiköltség nem téríttetik meg. Az 
állás í. é. szeptember hó 1-én el
foglalandó. iskolaszék.
^■y'TFEDZ^pm i f Mwr-rwT rrmm-1 ut

ÜZLET ÁTHELYEZÉS.
| Van szerencsém értesiteni a n. 
3 é közönséget, hogy

SZŰCSÜZLETEMET
8 FOLYÓ HÓ 29.-ÉN áthelyezem 

STUR UTCA 5 SZÁM ALÁ volt
i GRAPKÁNÉ féle helyiségbe. 
| Egyben értesítem, hogy raktá- 
i rámát kibővítem minden e szak

mába vágó külföldi modelekkel.
: A közönség szives pártfogasát kerve 
j marad'ant kiváló tiszteletté1

! SEIF SAMU szücsmeste \ 
j 5B(IEEEE[DCj29CE77’HKKI)(ZH3CESjCjSQ35SZ)I

Gépszij jak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HUGÓ utóda 
bőrkereskedésében 

------  LEVlCfcN =====
Városi Vigadóval szemben

g'yóf'yf'Ctxa.ö.
Icrtnészetes meleg vasas gyógyfürdő es 
hegyklimatikus gyógyhely. — Női bajokban, 
vérszegénységben és idegbántalmakban 

szenvedők reszere.
Elsőrendű bőséges ellátás naponta ‘24 K. 
(négyszeri étkezés) — Egyágyas szobák: 
8- t4 K. Kétágyas ?zobák 18—24 K. Fürdők • 
2-8 K-ig. Bratislavatól átszállás nélkül 5 óra 

alatt elérhető
Hivatalos íőorvaa : Dr. Both Jánoe operatőr, nő

orvos, v. egyetemi tanársegéd.

Amerikai 
herefejtő monitor, teljesen jó kar
ban, Hronskjt Lók községben a biró 
házánál ez év aug. l én d. e. 9 óra
kor, közös tulajdonjog megszünte
tése végett, nyilvános árverés utján 
el fog adatni.

Elöljáróság.

Elsőrendű nagykereskényi darabos mész 
min cLen. m ennyisógben, kapható- Öt möter- 

v„Pén>i nagyobb rendeléseket Léván házhoz szállítunk
Ajánljuk továbbá jól felszerelt raktárunkat épület és haszonfában, 
friss portlandcement, cementlap, kátránypapir és elszigetelő 
lemez, stokatóroád, cserép, syenitpala és minden egyébb 

építési anyagban

fekereslt ecLőlr Apitesi vállalkozók
aszíalosműhely éa acítelep.

Legjobb bevásárlási forrás!!!

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedéso 

Alapi itatott 1881, LEVICE-LÉVA. ™.fon« h.

Legjohb FŰSZER és CSEME6EÁRUK II!
Naponta friss félvágottat, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
teavaj, állandóan friss uradalmi csemege liptói túró, székely túró, ostyepka 
és egyéb csemegesajtok. — Legjobb minőségű rizsek és kávék. 
„ülória" pörköltkávé különlegesség. — Saját töltésű kiváló asztali borok. 
— — Csemege- és gyógyborok. likőrök, cognac és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók. vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedök és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk Pouding, parfait, tortaformák, habüstök, 
disz.es kávédarálok, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

Összes gazdasági oikkek, gazdasági kézi eszközök :
Ásó. kapa, lapát, kasza, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varrószíj, gyanta, szíjviasz, motorbenzin, gép
olaj, hengerolaj, tovotte gépzsir. tömitő anyagok, rétegfémek, olajozók. benzin 
szivattyúk és kannák, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

Építési anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, kátrányfedél- 
lemez, kátrány, karbolineum. Mindennemű szerszámok, épület és bútorvasalások. 

---------- Vízvezetéki ée villamossági szerelési anyagok.-------------  
Fürdőszoba berendezések: Zománc fürdőkádsk, fütőkályhák, foyence mosdó

asztalok és egyéb toilette berendezők gyári áron.
Fényképészeti cikkek és vadászati kellékek. - Turista és vadász székek, hátizsákok, 

ku'acsok. l’ootballok. Kerékpár alkatrészek és gummik Tűzijátékok, lampiónok.

'KJriYYl T» o Íz 1 Q Wl hanem valósággal minden vásárló egyszeri 
XV Cili 1 UJX1cXxLl7 ------- vásárlással meggyőződhet. =====

"ks:.

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

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
Nyitrai és Társa könyvnyomdája Lsvím—Lé»a.

disz.es

