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Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 13 K. — f.

E^yes számok ára 1 korona

HIRDETÉSEK:
□ centiméterenként — fillér. 

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként —, fillér.

Gyakori hirdetők- és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

A kéziratok a szer esztőséghez kü'dendők. 
Késiratok vímrsh nem adatnak.

Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS. I
Megjelenik:

Minden vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetőiteket s a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérjük utaHitanl.

A lap kiedója : NYITRAI és TÁRSA.

KARÁCSONY.
Az idők változásait hirdető nap

tárok vörös színekkel ünnepet ne
vetnek a szemünkbe. Ünnepet, hatal
mas ünnepet hirdetnek, melyben a 
béke az emberek sziveit egy szent, 
megértő, szociális egységgé koszo- 
rúzta. S ma e büszke korban a 
béke nyájassága, a szeretet ölelése 
sehol, hanem helyette a kiengesz- 
telhetetlen éhes gyűlölet ontja 
szikráit az élésre parancsolt töme
gekre. A javulást csókoló messze
ségbe hiába fakul könnyes szemünk. 
A hosszas várakozásban a csalódás 
kimerülésével reménytelenül va
gyunk a földnek szenvedő szeretői.

Karácsonyt hirdet az idő íékez- 
hetetlen rohanása, hogy a békéből 
áradó szeretet emberré tegye az 
embereket. Fehér szirmokban hinti 
ránk a megváltás, a magas meg
becsülés csillagvirágait, hogy az 
idő korlátolt mezőiben legalább 
egyszer örüljenek fel a mindég fel
háborodott telkeikkel a boldogulás 
után rohanó emberek. A béke tönsé- 
ges eszméje minden emberi szívbe 
világosságot lop, hogy megsem
misítse a mérges ellentétek sötét 
árnyékait. Emberi méltóságot, huma
nizmust kigunyoló magas falak ezek 
az árnyékok, amelyek az emberi 
test, a léleknélküliség legmohóbb 
vágyait igyekeznek megvédeni dús 
Ígéretekkel. S ezek az ellentétek az 
általános törekvésben sem olvad
nak te megrögzött keménységük
ből e jelentős napon sem. A külső 
kifejezés, a szemeket tévesztő jelek 
még nem bizonyítékai a szeretet 
karolásának. Az arcokra kiül a 
jámborság, a lélekélés megcsúfolása. 
A régi időkben támasztott formali
tások a legprecízebb megjátszást 
nyernek. S alatta a legnagyobb 
diszharmónia, az értékes bensőség 
hiánya. Nem is csoda, ha a jelen 
emberei egymásra meredt, fanyar 
szemekkel hiába várják a krisztusi 
szeretet boldogitását. Csak szokás- 
szerüen hódolnak az ünnepek piros- 
ságának a test mohó akarása érde
kében 1

Nagy előkészületekben, lázas 
járásokban, fürge munkában (mely 
mind a gyomor, az emberi realiz
mus vakmerő követeléseit akarja 
kielégíteni) végzik a méltónak gon
dolt járulást az ünnepekre. S a 
természet is mily mostoha 1 Fehér
séget, a béke ünnepi ruháját nem 
vonja a földre, hogy a telki nyomott- 
ság még nagyobb romokban hever
jen s teljes tegyen a diszharmónia.

A mohos formák élesen fenn
állnak azért. Jól tanult színészek az 
emberek. Az életvihar színészeket 
nevelt belőlük. S a karácsony ősi 
estéjén minden vérközösség a távla
tokból mind összefut. Uj arcok a 
régi idő ismerős árkaival. Már ez 
is valami újat, a közönséges napok 
meghervadt képeinél valami ünne- 
piesebbet varázsól belénk.

A hegyekről legördülő homály 
titkon alámászik a lépcsős dombo
kon a házak tanyáira. S a házak 
tüzes szemei minden házból a béke 
fényét meresztik a sötétségbe. Itt 
is, ott is a szenvedésre kényszeri- 
tett tagvesztett karácsonyfa karcsú, 
díszekkel megrakott szenvedő teste 
hajol az ablak felé. Jaj e földön 
élőknek, hol minden öröm csak 
szenvedés mellett loboghat. A külső
ség fényessége, különössége kira
gadja e napot a banalitásból és 
szent miszticizmussá csókolja.

Karácsony süt ránk a béke a 
legnagyobb emberi ideáljának szere- 
tet-sugaraival. Krisztus ősi szeretése 
és szenvedése öleljen minket egy 
felörvendő emberi egységgé, hogy 
béke, egy boldogító teljesség te
gyen bennünk, köztünk a világ 
legnagyobb és legszenvedőbb szo
ciális kifejezésének a beteg emberi 
telkeket gyógyító szelleme ! Ilyen
kor mily jó tenne a béke szent 
mezején az étet durvaságait, kínzá
sait feledőn megpihenni teli szere- 
tetben s nem tudni az étet sivár
ságairól !

A vlláQ-esemnnvekböi
Wibour amerikai tengerészeti miniszter 

tiltakozott a tengerészeti kamarabizottságban 
a japán tengeri fegyverkezés ellen. Japán 
ma többek közt egyszerre tiz dreadnoughtot 
épit s oly flottagyakoriatokat tart, amelyek 
határozottan Amerika esetleges támadása 
ellen irányulnak. A miniszter fejtegetéseit a 
bizottságban nagy tetszéssel fogadták s 
bizonyos, hogy az amerikai parlamenti tagok 
aggodalommal figyelik a Csendes Óceánon 
történő eseményeket

A budapesti Kúria hirdette ki Ítéletét 
Károlyi Mihály vagyonelkobzási pőrében. A 
Kúria elutasitotta a védők kifogásait és a 
Tábla Ítéletét annak megokolásával együtt 
helybenhagyta. A perköltségben a kincstár 
az alpereseket marasztalta el és a folperes 
részére egy milliárdot, az alperes ügyvédek 
részére két milliárdot, a zárgondnokság ré 
szére pedig a lefoglalt vagyonból száz millió 
koronát utalt ki. A Károlyi pör tehát végér
vényes befejezést nyert. A Kúria Ítéletében 
beigazoltuak vette Károlyi hazaárulását és 

ez alepon kobozta el birtokait a magyar 
állam javára.

A Westminster Gasetteben A. Spencer 
nagy cikket ir a három európai töproblémá- 
ról : a Rajria-vidék kiürítéséről, az mteraliált 
adósságokról és a genfi jegyzőkönyvről. 
Spencer szerint Herriot francia miniszterel
nöknek idő előtt való visszalépése katasztró
fát jelentene Európa számára.

A Berliner Tageblatt Spanyolországba 
küldött külön tudósítója beszámol arról a 
rendkívül veszedelmes helyzetről. mely 
Spanyolországban a marokkói kudarcok kö
vetkeztében támadt. A tudósitó szerint a 
köztársasági propaganda föfészke Páris, de 
Spanyolország maga nem igen érdeklődik az 
Ibanes és Uaamuno által vezetett mozgalom 
iránt. Sokka! veszedelmesebb az a ietargia, 
mely Spanyolországban uralkodik. Most arról 
beszélnek, hogy a katonai diktatúrának vége 
lesz és Primo de Rivera lemond, helyét 
polgári kormány veszi át, viszont azonban 
olyan hírek is keringenek, melyek a katonai 
párt kettészakadásáról szólnak és Cavalcanti 
tábornokban, a Balearok kormányzójában 

I látják az uj diktátort. A Daily Mail szerint, 
hí a marokkói Andechera törzs föllázadásá- 
rol szóló hírek valónak bizonyulnak, Anglia 
az algecirasi szerződés többi aláíróival együtt 
közös akciót léptet életbe a marokkói kér
dés szabályozására. A lap megerősíti Álca 
zár spanyol helyőrségének lemészárolásáról 
szóló híreket.

Az amerikai tengerészeti léghajózási 
hivatal szakértői közölték a kongresszussal 
az uj Zeppelin-tipusu óriásléghajó terveit. A 
léghajó űrtartalma 6 millió köbláb lesz, 
hossza 185 láb te.jesitménye pedig 3900 
lóerő, úgy hogy akcióradiusa 7150 tengeri 
mértföldre becsülhető. Az épitési költsége
ket a tengerészeti hivatal 6 millió dollárra 
becsüli.

Ebért elnök táviratilag kérette magá
hoz Streesemannt, aki egy délnémetországi 
szanatóriumban üdült. LBpjelentések szerint 
valószínűleg megbízzák Streesemannt, hogy 
alakitsa meg a kormányt. A Zeit úgy tudja, 
hogy a külügyminiszter nem fogadja el a 
fölszólitást. A lap a pártok fölött álló kor
mány alakitásáról szóló hireket nem tartja 
valósziuüeknek. Ezzel szemben bizonyos, 
hogy Streesemann az elnöknek egy parla
menten kivül álló kiváló egyéniséget fog 
megnevezni, hogy ez alakitsa meg a kormányt.

A nemzeti köztársasági liga estélyén 
Millerand, volt köztársasági elnök hosszú 
beszédet mondott, melyben élesen elítélte 
a jelenlegi kormány ténykedését. Szerinte 
Herriot a forradalmárokat támogatja és a 
szónok Franciaország létét látja veszélyez
tetve. Millerand igazságtalannak tekinti, hogy 
a kommunista veszedelmet ugyanolyan ará
nyúnak tekintsék, mint az úgynevezett 
klerikális veszedelmet. Fölszólítja a franciá
kat, hogy szervezkedjenek az uj defaitista 
rendszerrel szemben addig, amig nem késő.
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Népkönyvtárak.
Jó pap holtig tanul. Ez azoban nemcsak 

a papokra all, hanem minden emberre Aki 
nem akar elmaradni, néni akar lemaradni a 
müveit ember színvonaláról, annak folyto
nosan tanu!nia kell A már régen megtanul- 
takat emlékezetébe Kell idéznie és mindig 
újabb es újabb ismereteket gyűjtenie Az 
ismeret megérzésének es újabb ismeretek 
szerzcséneK igen hatalmas eszközei a jó 
könyvek A könyvek szeretetét már magá
ban az iskolában bele kellene oltani a nö
vendékek leikébe, úgy bele oltani, hogy a 
könyv egész életében olyan hü kísérője lenne 
az embernek, mint az árnyék a testnek. Mert 
a könyvek szcretete, nagy jelentőségű mind 
az egyesre, mind a társadalomra és ez 
ál amra A jó könyv az egyesre nézve a 
boldogság egyik megteremtője A könyv 
folytonos tanítója, nevelője az embernek, a 
legjobb barát, aki sohse csal meg a legne 
mesebb szórakoztató, elvon sok hiábavalóság
tól, hogy az alatt, mig az ezekben való 
foglalkozásokkal rontjuk a testünket, meg
fertőzzük a lelkünket, — ismereteinket növelje, 
szivünket nemesítse, a jó, a szép, a nemes 
iránti fogékonyságot bennünk fo'ytonosan 
ébren tartsa. Ami áll az egyesre, áll a tarsa 
Jalomra nézve is, mert • a társadalmat az 
egyesek alkotják. Amelyik társadalomban 
meg van a könyvek szeretete, becsülése : ott 
kivirágzik az irodalom fája, mert az Írókat 
az olvasni szerető emberek tábora teremti 
meg. sokasitja meg és izmositja A legna
gyobb zseni is elsorvad, ha szava pusztába 
kiáltó szó. ha a szivek nem rezonálnak a 
hangjára. Olyan az Írók és az olvasók közötti 
viszony, mint a pap és a hallgatósága között. 
Üres templomban a lélek leereszti a szár
nyait, mig ha látja a sűrű sorokat, a hallga
tási készséget, megtermékenyül a lelke, lobot 
vet a lelke szikraja és szárnyait kibontva 
messze elrepül.

Az olvasási vágyat már az iskolában 
kellene megteremteni Sajnos azonban ennek 
a titkát még a magasabb iskolák sem sajá
tították el. Mert ha különben tudnak a mód
ját annak, hogy növendékeikkel a jó köny
vet megszerettessék, az irodalom pártolása 
iránt fogékonyságot ébresszenek : nem kellene 
szomorúan tapasztalnunk, hogy még a kü>öm 
ben intelligens emberek, orvosok, papok, 
ügyvédek stb. sem szeretik úgy a könyve
ket, nem pártolják úgy az irodalmat; amint 

kellene Mert akármilyen haszontalanságokkal 
eltöltik inkább az idejüket, mint egy ne
mesen szórakoz’ató, ismereteiket gyarapító 
jó könyv olvasásával es inkább kiadják a 
pénzüket bármi ostobaságra, mint egy ked
ves jó könyvre.

Ha ez igy van az úgynevezett intelligens 
embereknél, mennyivel inkább magánál a 
népnél. A nép között igazán kevés, aki olvasni 
szeret, s jó könyveket vásárolni kész. Senltise 
mondja, hogy hát a szegény embernek nem 
telik könyvre és hogy a foglalkozása nem 
engedi meg az olvasást. Ne bizony. Amit 
feleslegesekre kiad, annak a századik részé
ből vehetne magának egy-egy könyvet, éven- 
kint legalább egyet vagy kettőt, s olvasásra 
is akadna ideje, ha máskor nem legalább a 
téli hónapokban Milyen jól eltöltenék az 
idejüket a hasznos könyvek olvasásával, de 
tágulna a látókörük is. Mig ma mivel üti el 
a legtöbb fa usi ember az idejét ? Fonókákba, 
korcsmába való járással, üres beszédekkel, 
amelyek pedig nem nagyon nemesitik a lel
keket, sőt inkább a legtöbb rossznak a 
melegágyai. Nagy, igen nagy feladat vár 
lelkészeinkre és tanitóinkra abban a tekin
tetben, hogy népünket rávezessék ennek a 
nemes vágynak, lelket, szivet képző célnak 
a szolgálatára. Mert ha bármelyik nemzetre 
nezve fontos az, hogy szeresse a hasznos 
könyveket, élvezetet találjon azok olvasásé 
bán s pártolja az irodalmat: kétszeresen 
fontos ez ránk nézve, ez államba szakadt 
magyarokra. A szószék, az iskola mellett 
nincs oly hatalmas eszköz arra nézve, hogy 
a népben a nemzeti és vallási öntudatot 
ébren tartsuk, erősitsük, izmositsuk, szivét 
csiszoljuk, lelkét a föld poránál magasabb, 
eszményibb tájakra irányítsuk, mint velők 
megszerettetése a jó könyveknek, a hasznos 
időtöltésnek, az olvasgatásnak Ha e téren 
eredményt érünk el: megnyerjük a csatát. 
Ha a nép a templom fa'ain kivül is kész 
lesz üres idejét hasznosan eltölteni: amikor 
nincs is mellette papja, a tanítója — ott lesz 
mellette mindig a másik papja, a könyve, 
mint igazságra vezető kalauz.

Az azonban majdnem lehetetlen, hogy 
mindenki mindazt a hasznos könyvet meg
szerezhesse, amire szüksége van, amivel 
tudását nevelheti, szivét nemesítheti. Erre 
valók azért az úgynevezett közkönyvtárak. 
Ilyenek nagy városokban a tudósok részére 
a tudományos, kisebbekben a közönség 
részére a kölcsön és falukban a nép számára 

a népkönyvtárak. Ezeknek a népkönyvtárak
nak a megszervezésére mindent el kell követ
nünk És e cél elérésére szinte kínálkozik is 
az alkalom, amennyiben országos törvény 
van arra vonatkozólag, hogy minden község 
Köteles népkönyvtárat feialiitani s e törvény 
ránk, kisseobségben levő magyar nemzeti
ségre is gondolt, amikor kimondotta, hogy 
ahoi legalább egy magyar iskola van, vagy 
legalább 10 százalékkal szerepelünk a 
községben, ott a könyvtár magyar osztályát 
is fel kell áilitani. Sőt, ha valamely község
ben a 10 százalékot meg sem ütjük, ott e 
célra több ilyen község összeállhat. Nem 
kellett volna azért ezt az alkalmat elszalasz
tani, vagy még most is fei lehet használni, 
mert a törvény úgy intézkedik, hogy amely 
község ezt 1924 december 31 ig elmulasztja, 
ott az állam maga állit fel a község terhére a 
saját belátása szerint válogatott könyvekből 
könyvtárat. Ebből pedig nem sok hasznunk 
lesz. Mert bizony igaz az, hogy az áliam 
nem nagyon fog igyekezni azon, hogy oly 
könyveket szerezzen be, amelyek épen ne
künk nagyon szükségesek volnanák e nehéz 
időben, oly könyveket, amelyek a mi magyar 
nemzeti és vallási érdekeinket szolgálják.

De azt hiszem, hogy ilyeneknek a 
felállítására mi magunk is képesek leszünk, 
csak akarat legyen hozzá. Egyetlen egyházat 
se tenne tönkre, h». évről évre egy bizonyos 
csekélyebb összeget beállitana a költségve
tésbe népkönyvtár, vagy esetleg egyházi 
könyvtár szervezésére Es ha szép szerivel 
rátudnánk menni arra, hogy ezeket a köny
veket nemcsak az egerek rágnák és a por 
lepné, hanem kézről kézre járnának: milyen 
szép jövőnek készitenénk elő a talaját. A 
könyvtárak által felébresztenénk az olvasási 
kedvet, fel a könyvek vásárlási kedvét, 
fellendítenénk nemzeti és vallási irodalmun
kat. kibővülnének a nyomdák, támadna az Írók
ból egész sereg, megszépülne az életünk, 
nemzetünk és egyházunk Siona ismét a régi 
fényben tündökölne. Én nem mondom, hiszen 
minden kezdet nehéz Tömegeket megmoz
dítani különösen nehéz De a jóra készség 
nek a népnél már is számos jeleit tapasztal
juk Csak akarjuk tehát és ez is lehetséges 
lesz. Semmi sem lehetetlen, csak legyünk 
mindnyájan egy akarattal együtt, mint vala
mikor az apostolok pünkösdtkor.

Péter Mihály.

Karácsonyi éjjel.
PAlyadijat nyert novella. 

Irta: FARKAS ISTVÁN.

Az éjszaka Leleveszett a csillagokba. 
Az égbolt mint hatalmas karácsonyfa őrkö
dött a mindenség felett, egy-egy csillag
csoport mint földi csillagszóró szórta széjjel 
aranyszínű fényét.

Az apró, pici házak közö't megbújt a 
csend és benn a szobákban ez estén elült a 
hétköznapok fájdalmas, nehéz gendja.

Egy egy vidám gyerekcsoport betlehe- 
mes éneket kiáltott néha az éjszakába, meg
nyíltak az ablakok és ak'knek kévésük volt, 
nyújtottak azoknak, akiknek még kevesebb 
jutott, mert egyszer egy esztendőben, decem
beri éjszakán fölenged a fagy egypár órara 
az emberszivekben.

Csak egyetlen alig világos ablak nem 
nyilt meg egyetlen csoport előtt sem, a 
Molnár Zsuzsi piciny ablaka.

Amögött még soha uem volt fájdalmasabb 
a szomorúság, mint ezen az estén Mert a 
jó Isten ö ködő szeme bár ezerfelé járjon 
ez éjszaka, az ezeregyedik helyről ezen az 
éjszakán mégis megfeledkezik.

Molnár Zsuzsi egy szál fenyőt nem 
hozott a házba, pedig még késő délután Í3 
kinnjárt a nagyerdőn, hogy az ünnepekre 
elegeadö rózsát gyüj'sön, mert karácsony 
napján még a kutyát is meleg szobába 
eresztik.

Mert ha belefelejti magát az ember a 
búba, nincs másra e széles földön a gon
dolata.

................Karácson? előtti héten Nótás 
Gyurka, az örökkön víg, fiatal legényke benn 
járt már a városban, hogy megvegye a lako
dalmas bort, mert nyár óta amikor a Zsuzsi 
anyját eitemették, úgy számították, hogy 
farsa-.g előtt megtartják még a lakodalmat, 
hogy Zsuzsi ne legyen egyedül a házban.

— Ne félj rózsám I — mondogatta 
Gyurka, — olyan az éu szivem, mint az 
acélos vas a te szivad irányában. Élnem 
fordithatja azt tőled senki széles e világon I 

Ds került — fordult a do'o;, Gyurka 
bennfelejtödött éjszakára a városban és az 
éjjeli pillangók úgy elcsavarták bolondos, 
falusi fejét, hogy reggelre kelve egy fiakrsj- 
cár sem maradt a zsebében.

Zsuzsi várta otthon, szerelmes szivvel, 
menyasszonyos nagy epekedéssel.

Csak délutánra került meg Gyurka.
Zsuzsi eléje szaladt az útra, kis hija, 

bogy nyakába nem borult a falu előtt — 
ami ugvao tiltott dolog, mert a falu csak 
este tűri el az ölelkezéseket, amikor senki 
sem látja, — és vonszolta magával befelé.

— Hol jártál édes párom? Vettél e 
italt a lakzira ?

Gyurka leszegte fejét.
— Nem.
— Nem-e ? Jézus Máriám, csak nem 
tetted el a pénzt ?

— Nem.
— Szólj má’ az Isten is megáldjon 1
— Mit szóljak ? — fakadt ki a keserűség 

Gyurkábó' — késő má' szólnom I Vége az 
egésznek.

Zsuzsi felsírt. Sejtette már a valót.
— Én teremtőm, én Istenem I — bugy

borékolt belőle a keserűség — a mi drága 
szép életünket igy tönkretenni! Volt szived, 
hát volt szived, no ?

Gyurka nem felelt.
lépegette nehezen hajló kézzel a 

bajuszát. Bár azon is kevés volt a lépe
getni való.

. . . Hogy igy kell má’ nekünk elpusz
tulnunk I Szegény anya, jobb neki is, hogy 
elment má’ az örök nyugovóra II. Jobb I

Gyurka végül is elunta magát
Keresztüinézte a lányt, — igy a ron

gyos alsószoknyájában nem is volt valami 
szemrevaló — és ellépegetett.

Az útról még visszafordult. Érezte, hogy 
szó nélkül mégsem mehet el innen.

— Hát máj' meglássuk — hűmmögte 
— bár farsangra úgyse lehet belőle semmi I

■ • . Zsuzsi abbahagyta a sírást. A 
szeme karikás volt a sok kihullott és lepré
selt könnytől.

De nem tudott meg sem mozdulni.
. . ■ Helyette megmozdult valami s

szive alatt. Egy kis emberhajtás kopogtatott
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Különfélék.
Emberek az éjszakában.

Komor fenségü éjszaka borította be a 
tájat. Az égen, mint a földet figyelő fénylő 
szemek szikráztak a csillagok, alattuk suho
gott a szél, mint véget érni nem akaró bor
zalmas sóhajtások és az erdő fáiban meg
fagyott az életnedv.

A fák gályáivá! borzalmas játékot űzött 
a szél, ami igen fájhatott nekik, mert rette
netesen sírtak, jajgattak, nyöszörögtek. 
Ijesztő zenebona volt ez, melyben az egész 
erdő részt vott és minden fája más hangot 
adott, amint megkeményedett testük ide oda 
hajladozott. Egy tulvilági opera orchestere 
zengett itt vérfagyasztó szimfóniát egy lát 
hatatlan dirigens kemény, de fürge közének 
intéseire.

Fehér az egész világ Milliárd és milliárd 
ragyogó, könnyed hópihék csodalatos szépsé
gébe burkolózott be minden.

Drótkerítés mellett áll a figyelő és őrzi 
bajtársainak karácsonyesti nyugalmát.

Rakéták röppenek az éjszakában, zugó 
harangok ércszava helyett égnek törő fények 
lobogasa jelenti be, hogy megszületett a 
Szeretet

Pár száz lépésnyire hátul fáradt emberek 
nehéz lépései ütnek lyukakat a mely hóban. 
Lehajtott fejjel, csendesen jönnek össze.

Fenyösátor, oltár, éjféli mise az őserdő 
ben. Leiekbe markoló misztikum.

Halk csengetyüszó, a tábori pap magasra 
emeli az Ur testét, mely most született . . .

A figyelő áll és fáradtan jártatja tekin
tetét körül a terepen Most gyanús zörej kél 
elől. A su'yos Manlicher nyomban lövésre 
készen a kemény katonakézben, megelőzni 
minden meglepetést.

De a katona szivét hirtelen valami cso
dálatos melegség rezgi keresztül. A karácso 
nyi csillag ragyogása felolvassza a szív 
kemény kérgét. Istenem, hát még ma is lőni 
a fegyverrel, még ezen a szent estén is 
irtani az embert, mikor világra jött a Szeretet?

Miért született meg akkor tu dón- 
képen, hogyha kiirtják egymást az emberek 
a világból ?

A kemény kar lankad a gondolat súlya 
alatt és a lövésre kész fegyver leereszkedik.

A katona meg lassan, fáradtan bele néz 
most a szivébe, abba a melegen dobogó, 
piros jó emberi szívbe, amilyen jó csak az 

az anyafészek falán, hogy : készüljetek mer) 
nemsokára én is köztetek leszek.

Persze. Az édesanyja életében Gyurka 
hazament ésténként, de mióta Zsuzsi egye
dül maradt, többet voltak kettesben, 
mint nem.

így történt a baj is, de ha azok a városi 
cédák Gyurkát meg nem környékezik, még 
fehér fátyollal mehetett volna az esküvőre.

■ • • ■ Kgypár türelmetlen csizma már 
a templom felé vitte a gazdáját

Mint az éjféli hsrangszó, leheltet fino
man hulldogáltak a cifra, fehér pelyhek.

Kis Péter a Zsuzsi anyáról való bátyja 
meg nem állotta, hogy be ne kukkintson az 
ablakon.

— Várjon koma — szólt a cimborájá
nak — megnézem má' a lányt, hogyan 
szerelmeskednek a Jazuska melegében 1 ?

De az ablak alatt ugyan megcsappant 
a tréfás kedve.

Zsuzsi ott ült az asztal mellett, előtte 
kiterítve a vasárnapi imakönyv és zokog, 
amint a teste engedi.

— No a hebehurgyiját I — Csóválgatta 
a fejét Péter — ilyen cifra karácsonyt se 
mindég látni.

De nem szólt semmit, hanem csendes
kén megindult a komája után.

Csak úgy visszafelé köbintett vagy kettőt, 
mintha vigasztaló szavakat guritott volna be 
a kicsiny ablakokon 

ellenség előtt álló szegény katona szive lehe’ 
Nincs az a legfinomabb C-iiss féle távcső, 
mely olyan közeire hozná a dolgokat, mint 

I egy szomorú katona szive.
Látja a kékvizü Garamot, partján a 

vidám muzsikaként zakatoló kis malmokat, 
i a dúsan termő szép rónát a gyöngyöző viz 

mentén, kérődző tarka teheneket, melyek
■ fényes szőrét jóleső öröm lenne most simo- 
; gatni az állati párától melegen gőzölgő istál- 
, lóban. Látja a kis szobát, otthon hagyott

bús asszonyt Látja a gyerekeket is. Mindent 
i lát a szivén keresztül. A szív messzebbre 

hat, mint a szem. Még el is mosoiyodik arra, 
hogy a legkisebbik fia a kemence padkán 
szundikáló muszkának az orrát piszkálja egy 
szalmaszállal ...

. . Elől a gyanús zörej most ismétlődik. 
Finom, karcsú testű szarvas hirtelenül 

elsuhan mellette.
Irtózatos dörrenés Tűz és láng tör ki 

a földből Állat, ember véres darabokban 
; repül szerte

Aknára futott a szarvas I
A szegény katona szép szive, mint egy

■ piros rózsa tündöklik a fehér hóban.
Kopernlczky Kornél.

KARÁCSONY NAPJÁN tegyük le a 
í kalapácsot, a munkát, a gondot, tegyük le a 
i gyűlöletet egy percre amely szivekben tusako- 

dik századok óta. Tisztán, fehéren, folt nélkül 
a lelkűnkben lépjük a lépést a Csillaggal, 
amely elvezet a békesség kútjához. Tisztán 
kell mennünk a fényességgel, bűntől mentesen, 
de a bűnös tudatot beismerve, ne hogy ránk 
vakítsa a hamisságot, hogy csak azért megyünk 
a szent este elébe, mert félünk a háthától, 
mint a farizeusok, akik ott forgatják szemei
ket a hamis fórumokon, csak azért, hogy a 
durvaságból áldást honoráljanak Maguknak 
a képmutatásért.

Mi ne legyünk ilyenek, a népet nevelők, 
a tisztát szeretők Ha elítéljük a ruha szeny- 
nyességét — gondoljuk meg — mennyivel 
csúnyább a lélek piszkossága, züllöttsége. 
Mert az élet megtépheti a ruhát szennyesnek, 
rongyosnak, de a lélek, a hitben acélzott lélek 
csak hajolhat, de mindég visszapattan az 
erkölcshöz, melyben gyökere kapaszkodik a 
végtelen Ölökhöz

Nemsokára eljön a nagy évforduló. Jézus 
Krisztus évfordulója, az Isten ember évfordu
lója, aki azt mondta és mondja : ki megdob 
kővel, azt dobd vissza kenyérrel Vájjon 
hányán cselekszünk tanítása szerint ? Senki, 
senki a világon, mert a világ tele van bűn
nek erdejével s mi nem engedjük a nagy 
gyomlálót szivünkbe, aki segítene. Mi csak 
emberek vagyunk, húsból gyúrtak, ideghez 
kötöttek s mit se törődünk azzal, ami ben
nünk a teremtő lelke, képmása. Magunk va
gyunk az okai, hogy nem tudunk felemelkedni 
ezen nagy tanítás értékéhez. Mát csak azért 
is, mert lépten nyomon csak az önzést, a 
hamisságot, az irigységet és a gyűlöletet ápol- 
gatjuk, amelyek nem engedik boldognak földi 
életünket.

Legalább Karácsony szent napján mén 
jünk a jászolhoz s vigyük ajándékul meg
tisztított szivünket, a mi elhivatottságunknak. 
Megváltónknak. Vegyük elő a bibliát legalább 
egy órára s olvassuk az evangélistákat, akik 
elmondják, hogy mint is tanít ő élni bennünket 
a boldogságért Legalább Karácsony napján 
éljünk Istenfia tanítása szerint és meglátjuk, 
hogy a karácsonyi magunkba szállások, mind
inkább gyöngíteni fogják a bűn gyökerét, 
egyszerre csak ki veszik s eljön az Úr országa

— Léva varos közönsége és Léva 
városának kultur-egyesületei, a „Hars" szer
kesztősége és kiadóhivatala, a lévai Gasinó 
vezetése mellett 1924 december hó 27 én 
d. u 6 órakor Léva város székházának dísz
termében Ke-sék-ünnepélyt rendeznek. Belé
pődíj nincsen Műsor váltása kötelező, 3 K. 
Egyes személyekre szóló meghívók nem bo- 
csatattak ki, érdeklődőket szívesen lát a 
rendezőség

— Városi közgyűlés. A képviselő
testület kedden este folytatta félbeszakított 
közgyűlését. Megválasztották a megalakítandó 
városi közkönyvtár bizottságait. A szlovák 
könyvtár bizottságába Hrúz Sámuel, dr. 
Ravasz Viktor és Somét Karoly képzői igaz-
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gatót, a magyar bizottságba Breuer Gézát, 
Névery Sándort, dr. Szilárd Samut és dr. Tóth 
Sándort választották meg. A közgyűlés 
ezután hatályon kivül helyezte egy régebbi 
Közgyűlésnek azon határozatát, mely szerint 
a közgyűléseken gyorsiró alkalmaztassák. A 
tanács szerint Szlovenszkó egyik városában 
sem alkalmaznak gyorsírót a képviselőtestü
let közgyűlésein. Szenes Ignác a határozat 
ellen felebbezést jelentett be. Az előadó 
bejelentette, hogy 377 egyén 1683 kát. hold 
földet igényel a közel jövőben parcellázásra 
kerülő lévai uradalom birtokából. A köz
gyűlés elhatározta, miszerint szorgalmazni 
fogja azt, hogy a felosztásra kerülő földet 
az itteni igénylők kapják meg, minek érde
kében kéttagú küldöttséget küld ki a köz
gyűlés Prágába. A helybeli epitömesterok 
egyesülete az épitkezési kedv fellendítése 
érdekeben adókedvezményt kért a várostól 
az újonnan épülő lakóházak részére. A 
közgyűlés egyhangúan elhatározta, hogy az 
uj hazakat a beköltözéstől számitott öt éven 
keresztül egész pótadómentességben, további 
öt éven át pedig ötven százaiékos pótadó
mentességben részesíti. Ez a kedvezmény 
azonban nem terjed ki a kerarnit ut mentén 
és a város fővonalain épülő házakra, mert 
az indokolás szerint az épitkezés ezeken a 
helyeken a telek tulajdonosnak az érdeke. 
Hogy mely helyekre nem vonatkozik az 
adókedvezmény, az pontosan meg fog álla
píttatni. Bejelentette az előadó, hogy a ke
rületi hivatal megsemmisítette a közgyűlés
nek azt a határozatát, melyben kimondotta, 
hogy Csorba Jenő mint városi mérnök ellen 
lefolytatott s felmentéssel végződő fegyelmi 
eljárás ellen nem felebbez. A közgyűlés ha
tározatát ugyanis, amint jelentettük, az állami 
vezetőjegyző megfelebbezte, mivel a szava
zásban Borcsányi Béla, mint rokonilag érde
kelt féi is részt vett tévedésből. A tanács 
véleménye szerint a kerületi hivatalnak nem 
kellett volna a közgyűlés határozatát meg
semmisíteni ; hanem csupán a szabálytalan 
szavazatot és az ezt kiváltó elnöki szavaza
tot leszámitsni. (A közgyűlés határozata ezen 
esetben a felmentő határozat ellen való fel- 
lebezést jelentette volna.) A közgyűlés 
Breuer Géza indítványára még azt is ki
mondta, hogy a kerületi hivatalnak ezt a 
felmentő határozatát tudomásul nem veszi. 
Ezután kisebb ügyeket intéztek el, de a köz
gyűlést még mindég nem fejezték be.

— Karácsonyi előadás a Zárdá
ban. Karácsony két napján, 1924. dec. 25. 
és 26 án délután 5 órakor a lévai Irgalmas 
Nővérek vezetése alatt álló róm. kath. pol
gári leányiskola és óvoda növendékei kará
csonyi előadást rendeznek, amikor is elő 
adják a „Fehér Karácsonyt" Kersék János 
3 felvonásos mesejátékát. A mesejáték alap
gondolata az, hogy a gyémánt, gyémánt 
marad bárhol hever is. Ilyen gyémánt egy 
gyermek név, egy árvu gyermek név, akit a 
sors hány vet a rideg világon, mig azután 
melog szive, ártatlan együgyüsége felemeli 
a csá'adboz és újra otthont talál az elveszett 
otthon után Zenéjét Heckmann István kar
nagy szerezte, akioek muzsikája, hol áhí
tattal, hol hajnali életvidamsággal festi a 
megható hangulatot. Helyárak : I. hely 8 K. 
II hely 5 K. Állóhely 3 K. Jegyek előre 
válthatók az intézetben.

— Vallasos-estély. A lévai prot. 
lányok ma este tartják harmadik vallásos 
estélyüket 6 órai kezdettel.

— Haláleset. Frindt Béla polgártár
sunkat a kérlelhetlen sors pótolhatatlan 
veszteséggel sújtotta, amennyiben neje, szül. 
Szúdor Julianna úrasszony e hó 15 én 70 
éves korában elhunyt. Jó feleség, gondos 
háziasszony volt, ki a munkában találta 
minden örömét. Már hosszabb idő óta bete
geskedett, de a leggondosabb ápolás sem 
tudta őt az életnek megmenteni. Temetése e 
hó 17.-én ment végbe nagy közönség rész
véte mellett Gyászoló férje haláláról a kö
vetkező gyászjelentést adta ki; „Frindt Béla 
mint férj és az összes rokonság nevében 
fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy 
forrón szeretett felesége, illetve rokon, Frindt 
Béláné, szül. Szúdor Julianna életének 70 s 
boldog házasságának 20 ik évében, hosszas 

' szenvedés után f. hó 15 én délután 8 órakor 
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történt gyászos elhunytét. A drága halott 
hült tetemét f. hó 17-én délután 3 órakor 
fogjuk a ref. egyház szertartásai szerint örök 
nyugalomra kisérni. Léva, 1924 december 
hó 16-án. Legyen pihenése csendes; emléke 
áldott I

— Karácsonyi szinielőadAs. A lévei 
férfi Mária kongregáció a karácsonyi ünnepi 
hangulat emelésére a keresztény társadalom 
számára az irgalmas nővérek intézetének 
tornatermében, december hó 28-án délután 
4 órai kezdettel szinielőadast rendez. Szinre 
kerül: 1) „Czelli búcsú1* Váradi Antaltól, 
szavalat. 2) .Diák karácsonyi álma* Gabányi 
S.-tól. 3) „Betlehemi bakter.1* Énekes kará 
csonyi pásztorjáték négy részben. Helvárak : 
I. hely 8 K, II. hely 5 K, állóhely 3 Kor. 
December 28-án vasárnap délelőtt fél 10 
órakor gyermek-előadás. Külön meghivók 
nem bocsátatnak ki, ezúton kéri a n. é. 
közönség szives pártfogását a Vezetőség. 
Jegyek előre válthatók a Fogyasztási Szö
vetkezetben.

— Lévai Kereskedelmi Csarnok 
f. évi december hó 28. napján vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor a városháza közgyűlési 
termében tartja évi rendes közgyűlését, 
amelyre a csarnok t. tagjait ezúton is meg
hívja az elnökség. A közgyűlés tárgysoro
zata : 1) titkári jelentés, 2) számvizsgáló 
bizottsági és pénztári jelentés, 3) tisztujitás, 
4.) esetleges indítványok.

— Ellegyzés. Razgha Iluskát eljegyezte 
Tornallyay István Léván.

— Eljegyzés. Ma egy hete vasárnap 
váltott jegyet Schuszta Vilmos, a Schuszta 
Ferenc és fiai cég beltagja Korpás Juliska 
urleánnyal, Korpás István, a lévai magyar
szabó ipartársulat elnökének és városi kép
viselőtestületi tagnak kedves leányával.

— Esküvő. Sárik István és Szanyó 
Vilma urleány f. hó 14-én Pest-Erzsébeten 
házasságot kötöttek.

— Előadás az árvaházban. A lévai 
nőegylet által fentartott árvaház árvái, ma 
vasárnap fogják megünnepelni kis Jézus 
eljövetelét, ahol előadják Kersék János „Az 
édesanya* cimü 2 felvonásos mesejatékat 
Kezdődik délután 4 órakor.

— Értesítés. A helybeli pénzügyigaz
gatósági kirendeltség az adózó közönség 
szives tudomásara hozza, hogy adóügyekben 
felvilágosítást útlevelekhez szükséges adó
bizonylat kiadást csak szerdai és szombati 
napokon d. e. 9—12-ig eszközöl. A hétköz
nap többi napján a kirendeltség a személy
zetnek munkával való túlterhelése miatt 
feleket nem fogadhat.

— A Keresztény Munkásegyesü
let karácsonyi pásztorjátéka — mint a múlt 
számban jeleztük — nagyszerűnek Ígérkezik. 
Dr. Pécby Gusztáv : .Az Ige testté lön" c 
4 felv. pásztorjátéka a legszebb és a lég 
nagyobb karácsonyi játékok közé tartozik 
A darab szépségének minél hatásosabbá 
tételére teljesen uj és gyönyörű dekorációk 
készültek úgy, hogy a darab sikere jó szerep 
lőink mellett teljesen biztositva van. Szerep 
lök: Szűz Mária Uherik Juci, Szent József 
Kabáth József, Szt. Mihály Boób Mariska, 
Gábor főangyal Zsiak Irén, angyalok Stypka 
Mariska, Balázs Bözsi, Chrenkó Juci, Kronka 
Mariska, Nagy Irén és Sinkó Annus. Izaias 
és Dániel próféta: Doleg Lajos, Krizsmanek 
Imre, Zakariás pap Zsiak Géza, Arisztobul 
főpap Gregan Mihály, Achin, Eszon papok 
Mészáros László és Bálint Endre, farizeusok 
Turpinszky József, Izsóf Sándor, Cornelius 
százados Gyuris József Lucifer, Flavius és 
Ésau — Bucsek Gyula — pásztorok Lakatos 
József, Major Gyula és Balázs Márton. Aki 
valami szépet akar látni, megnézi e darabot. 
Az előadás karácsony másodünnepén, decem 
bér 26 án — az Egyesület nagytermében 
pont 1 órakor kezdődik. Az előadás után 
tánccal egybekötött teaestélyt tartunk. Mivel 
meghivókat nem bocsátunk ki ez utón hív
juk fel a közönség figyelmét e nagyszerű 
estére. Beléptidij 6 korona.

— Üzletei Báróraja a karácsonvl 
Időben. A Kereskedelmi minisztérium szlo
vák osztálya sz 1913. évi XXXVI. t. c. és j 
az 1891. évi XIII. t. c. alapján karácsony 

előtti ellátás okából megengedi, hogy az 
üzletek f év december hó 17-töl 24-ig reggel 
8 órától este 7 óráig megszakitás nélkül (a 
déli záróra alatt is) nyitva maradhassanak. 
Vasárnapon, 21-én a munkaidő tart : reggel 
8 órától déli 12 ig és délután 14 órától 16 
óráig. Ezen intézkedéssel az 1908. évi 91 
számú törvénynek a 8 órai munkaidőről 
szóló intézkedései érintve nincsenek.

— Halálos baleset. Horváth Pál 
lévai kisbirtokos e hó 15 én az erdőbe ment 
fáért, a kövérhegyi erdőben nászával Vizi 
Sándor lévai lakossal, már délután volt, 
mikor visszafelé indult s a fatetején ülve 
hazafelé hajtott. Az egyik fordulónál mig ő 
figyelmeztette az utána jöyö Vizit, hogy 
vigyázzon, mert az ut lejt. Ö is fékezett, de 
a vasfék eltörött, a szekér hirtelen megbil
lent, mire a lovak megbokrosodtak s elra
gadták a kocsit. Horváth leesett a szekérről 
fejjel az ut kövére úgy, hogy feje a kő és 
a kerék közé került, félfeje betörött és be
horpadt s egész arca vérbe borult. Az 
utána jövők már eszméletlen állapotban ta
lálták Úgy jött Léváról a hintó, azon hoz
ták haza, de többé eszméletét vissza nem 
nyerte, másnap dec. 16 án reggel kiszenve
dett. Még csak 52 éves volt. Szorgalmas, 
talpig becsületes jó gazda, vallásos, magyar 
ember volt, kit minden ismerőse nagyrabe- 
csült. Családjáért élt-halt, ezek boldogitáaá- 
nak áldozta élete minden percét. Halálát 
neje, fia Horváth Pál postatiszt, Horváth 
Linka, Vizi Sándor neje, menye, veje és 
unokái gyászoljak. Holttestét a mindenfelől 
megnyilvánuló nagy részvét mellett e hó 
18 án helyezték örök nyugalomra. Mély 
gyászba borult családja drága halottjuk 
szerencsétlen elhunytét a következő gyász
jelentésben közük: Mély fájdalomtól meg
tört szívvel tudatják, hogy a felejthetetlen, 
szeretett férj, apa, após és nagyapa Horváth 
Pál munkás életének 52-ik, boldog házassá
gának 30 ik évében f. hó 16-án reggel 8 
órakor rövid szenvedés után elhunyt. A 
megboldogult hült tetemét f. hó 18 an d. u. 
3 órakor fogjuk a ref. egyház szertartása 
szerint a helybeli sirkertben örök nyuga
lomra helyezni. Léva, 1924 dec. hó 16 an. 
Legyen áldott emléke I özv. Horváth Palué 
szül. Pomothy Amália neje. Horváth Pál, 
Vizi Sándorné szül. Horváth Karolin gyer
mekei. Horváth Pálné szül Szalóky Rózsika 
menye. Vízi Sándor veje. Horváth Palika, 
Vizi Karolinka, Vizi Sanyika unokái.

— A Katolikus Kör évenkint fé 
nyesen sikerült Szilveszter estélyét ez évben 
is megtartja. Változatos műsor, tombola, 
malacok kisorsolása, táncverseny teszik 
majd kedvessé és kellemessé az estét Már 
most felhivja tagjainak figyelmét ez estre a 
Kör vezetősége

— Közgyűlés. A Szlovenszkói és 
Ruszinszkói munkások rokkantegvesülete 
f hó 9 én közgyűlésre gyűlt egybe Bratisla- 
vában, hogy az évtizedek óta fennálló, de 
beteges egyesületet talpra, állítsa Legfőbb 
pontja az alapszabályok módosítása volt, 
ami elég vitára adott okot. A közgyűlés 7 
tagja az alapszabályok több pontját, erős 
kritika tárgyává tették. Kifogásolták az 
igazolvány dijaknak a tagilletményhez való 
hozzászámitását; majd egy delegátus 19000 
Ke hiányról beszél, melyet az egyesület tit
kára erélyesen visszautasitott és annak 
ellenkezőjét bebizonyitotta. Zajos vita és 
több perces szünet után sikerült csak a 
teljhatalmú minisztérium által módositott 
alapszabályokat elfogadni oly módosítással, 
hogy jövőben az egyesület özvegyi és baleset
segélyt is fog nyújtani a tagoknak és a 
köztársaság területéről eltávozott tagok segé
lyét teljesen megszüntetik.

— Karácsonyi pásztor játék Zse- 
lizen. A zselizi róm. kath. népiskola a kará 
csonyi ünnepek alkalmából pásztorjátékot 
rendez, melyet 1924. december hó 25, 
26. 28-án és 1925. január 1, 4 és 6 án min
dig este 6 órai kezdettel fognak előadni. 
Sünre kerül Karácsony est, Pap bácsi gyer- 
mekszinmüve és Szabó János alkalmi pász
torjátéka a Betlehemi bakter. Belépti-dij 3 
korona. A tiszta jövedelmet iskolai harmó- 
nium és könyvtáralap javára forditják.

— A lávái isr. nőegylet rendes 
mulatságát 1925. évi január hó 10 én tartja 
a Városi Szálloda színháztermében. A ki
küldött rendező-bizottság serényen dolgozik 
az estély műsorának összeállításán és min
dent elkövet, hogy az sikerüljön.

_  Teadélután. A lévai izr. nőegylet 
teadélutánját ma d u fél 5 órakor tartja a 
Stránszky szálloda éttermében.

— A tanoucok nvugdljblstoBitási 
kötelezettsége kérdésében a Kereskedelmi 
Testületek Országos Szövetsége azon állás
pontra helyezkedett, hogy a tanoncok nyug
díjbiztosítás alá nem esnek. A nyugdíjbiz
tosító intézet ennek dacára felhivja a keres
kedőket, hogy tanoncaikat nyugdíjbiztosítás 
céljából jelentsék be. A kereskedelmi csar
nok felhivja tehát tagjai figyelmét ezen 
körülményre azzal, hogy a követendő eljá
rásra nézve a lévai keres, csarnok titkárá
nál nyerhető felvilágosítás.

— Döglött varjú megállította a 
robogó vonatot. Nem mindennapi tragi 
komikus eset történt a napokban. Garam- 
kelecsényben a vasúti sinpár mentén egy fiú 
döglött varjut talált. A fiú pajkosságból lá
bánál fogva a levegőben forgatta a madarat. 
Éppen akkor robogott arra a Léváról dél
után négy órakor Zólyomba induló vonat. 
A vezető nyilt pályán megállította a vonatot, 
azt hitte, hogy a fiú a vonatnak ad vész jelt. 
Az utasok ijedt kíváncsisággal szálltak ki a 
kocsikból, majd megkönnyebbülve vették 
tudomásul, hogy nincsen semmi veszedelem 
A csendőrség azonban a 13 éves fiút felje- 
jelentette a járásbiróságnál.

— A hitvallásos iskolákért. A 
szloveszkói püspöki kar elhatározta, hogy 
Szlovenszkó katholikus lakosságát leszavaz
tatja a bitvallásos iskolák ügyében. A szava
zás az ez évi pünkösdi ünnepek alatt ejte- 
tett meg és az eredménye az volt, hogy a 
hifvallasos ikolák feDtartása és létesitése 
mellett 774 773 katholikus hivő szavazott 
Mivel a szlovenszkói protestánsok és zsidók 
tú-nyomó többségé szintén a hitvallásos 
iskolák mellett foglal állást, bátran lehet 
áliitaui, hogy Szlovenszkón a lakosság 90 
százaléka kívánja a hitvallásos iskolák 
fente rtását.

— Mosi. Ma, vasárnap a moziban 
Jackie Coogan nagyfilmje az „É jen a király* 
ismétlődik meg. A kedvelt kis mozi színész 
most mint a kis Sacha hercege lép elénk. 
Unalmas és ünnepélyes életet él és bizony 
sokszor nagy fejtörésébe kerül, mikép sza
baduljon ki a sok őrködő szem elöl, hogy 
egy kis tréfát csináljon — December 25 én, 
vagyis karácsony első ünnepén szintén Jackie 
Coogant, a mozi világ e kis kedvencét látjuk 
viszont „A kis koldúsmuzsikus* cimü 6 fel
vonásos nagyhatású drámában. — December 
26 án, karácsony másod ünnepén , Harun 
ai Raschid* cimü drámát adják, melyet Vajda 
László dolgozott át filmre Frank Pál regé
nyéből. Főszerepben : Henry Biackbura, Mary 
Kid és Adóit W üsse. — December 28 án, 
vagyis vasárnap a „Végzetes csók* cimü 
monumentális filmdráma fog leperegni, mely 
a mozikedvelö közönséget Délamerika remek 
tájaiban fogja gyönyörködtetni Főszerepben: 
Glória Sw tuson, akinek egy tekintetűért is 
érdemes megnézni ezt a darabot.

— A szlovenszkói óig <ny király, 
Komlósi — Kolompár Lajos, aki már több 
Ízben vendégszerepelt Léván, most a Stránszky 
kávéházban játszik. Különösen szólójátékával 
arat estéröl-estére meleg sikereket. Lajos 
bácsi nótáiban ma is fiatalos kedv és ifjúi 
tűz lobog vagy méla bánat mereng. Méltán 
viseli ő büszkén Szlovenszkóban a cigány
királyi titulust.

Köszönet nyilvánitás.
Mindazon jó barátoknak és ismerősök

nek kik felejthetetlen hitvesem elhunyta 
alkamából szives részvétükkel mélységes 
fájdamamat enyhíteni törekedtek, fogadják 
hálás köszönetemet.

Léva, 1924. december hó 19.
Frindt Béla.
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Levice város közönségéhez I
A csehszlovák vöröskereszt egyesület 

az általános mindenkire kiterjedő humaniz
mus és segítés bázisán áll — Ebben a 
szellemben működik a helybeli fiók is, nem
zetiségi, vallás külömbség nélkül, egyedül 
és kizárólag a helybeli szegények, betegek, 
árvák, szegénysorsu tanulók segélyezésével, 
támogatásával foglalkozik. S mégis kényte
len vagyok megállapitani, hogy Levice város 
magyar közönsége a vöröskereszt egyesüle
tet munkájában közreműködésével uem 
támogatja. — 6 szór hivtuí össze a csehszlo
vák vöröskereszt helyi fiókjának választ 
mányát. de résztvevők hiányában fontos 
kérdésekben nem határozhattunk.

Egyedül 6 Ke évi tagsági bevételeink
ből fedezzük céljainkat és ebben az évben 
a karácsonyi ünnepek alkalmából a követ
kezőket nyújtottuk :

Kérelmezések folytán egyes nyomor
ban levőknek — — — — — 500 K

helybeli összes iskolák szegény tanu
lói részére — — — — — — 2100 K. 

városi szegényház és a szegények 
gyüjtöivére összesen — — — — 500 K.
a helybeli árvaháznak — — — — 500 K 
a „ kórháznak — — — — — 200 K.

összesen : 3800 b.
Felkérem Levice város magyar közön

ségét, hogy a tagsági dijaik lefizetésén felül 
a csehszlovák vöröskereszt egyesület helyi 
fiókjának működésében és vezetésében is 
közreműködni szíveskedjenek, hogy a jövő 
ben fokozottabb mértékben és nagyobb 
terjedelemben teljesíthesse a csehszlovák 
vöröskereszt egyesület helyi fiókja hivatását

Levice, 1924 évi december hó 19.
Dr. Zosták 

csehszlovák vöröskereszt 
helyi fiókjának elnöke.

Jótékonyság.
A tüdőbeteg gondozó intézetnek újabban 

adományoztak : Medvegy Lajosné ttrnö 30 
kor. LHchky Elekné úrnő 20 kor. Hornyák 
Pál úr építkezési vállalkozó 15 kor. Laufer 
Lajos úr 40 kor. Fogadják mindannyian 
szegénysorsu tüdőbetegeink nevében is inté
zetünk hálás köszönetét és elismerését.

Or. Frommer Ignácz

Gabonaárak :
Levice, 1924. december hó 20 án

Búza — — 10Ü kgr. 227 — 232 kor.
Rozs — — — 200 „
Árpa — — 140 — 180 ,
Zab — — - 190 .
Kukorica — 130 — 135 .
B»b — — - 220 .
Köles — — — 120 .
Lóheremag — 1300 — 1350 .
LuceruamHg - 1000 .

Deviza- és valutaárfolyamok 
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése

Devizák : dec. dec.
L2-ézx: l®-ézx:

Magyar kor. átutalás 1 Ké 2150-— 2070 —
Német-osztrák „ , 2120.— 2050 —
Lei 5 68 5.89
Lengyel márka „ ——

i Valuták:
1 angol font - - Ke 169 70 160.32
1 amerikai dollár 33.60 33.80

100 svájci frank 668.— 659.30
100 francia frank 182 — 179 50
100 belga frank - • , 166 75
100 svéd kor. - - - ■ 914.— 912 —
100 dinár - - • - „ 50 62 50.25
100 lei . - - - - „

Cislo: 10637 — 1924

Hirdetmény.
A XVIII, nagyzsupának költségvetési 

előirányzata az 1925 évre a kerületi hiva
talban 3 sz. az 1920 évi 126 sz. törvény 
45 § a értelmében 14 napra tehát december 
hó 20 ig közszemlére van kitéve.

Miről a közönséget azzal értesítem, hogy 
ez ellen netán beadandó észrevételek ugyanott 
beadhatók f. évi december hó 20 ig.

Levice, 1924 december hó 6.
Dr Zosták v. r. 

okr. nácelnik, kér fónök

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. december hó 14-től — december hó 21-ig

Születés.
Gilányi János Csuvara Erzsébet leány Irén 

Mária — Lakos Sándor Fenyvesi Erzsébet fiú 
Károly — Kosztolányi András Kusik Mária leány 
Mária — Czeczko Pál Uhrik Margit fiú Gyula 
Zoltán — Varsányi Balázs Budinszky Ilona fiú 
Rudolf.

Házasság
Sztraka Béla Pintér Mária felek kivül rkatb 

— özv. Pudrik István Kovács Mária rkath — 
Chvojka János Simeg Ilona rkath — Birner József 
Breznay Ju'ia rkath ref.

Halálozás
Frindc Béláné Czúdor Júlia 70 éves tüdő

gyulladás — Horváth Pál 51 éves véletlen koponya 
agyvelő roncsolás — Hingyi Béla 5 hó tüdő- 
hórghurut.

T7 | « á Újbányán. Szabadkézből na- 
mXaUU gyón jó állapotban áll 3 szoba, 
1 konyha, éléskamra, nagy kert és a többi 
mellékhelyiségekből azonnal beköltözhető 
vétel esetén Ár és a közelebbi feltételek 
megtudhatók VENCEL PORT Nová-Bana 
Stefanikova ulica 253. 1680

MŰVELT CSALÁDOKNÁL KARÁCSONYI AJÁNDÉKUL 
LEŰBECSESEBB AJÁNDÉK A KÖNYV.

KAPHATÓ: NYITRAI ÉS TÁRSA ÖWVKEKES KEPÉSÉBEM.
“ főutcán 2 modern üzlet

ÓSclluwXl helyiség juuius 1 éré kiadó. 
Bővebb felvilágosítással szolgál WILD MÓR 
Zeliezovce. 1195

E
HALLÓI Urasági óbor, újbor Nagy vá
------------ — laszték likőrökben, mint thea-
HAL10! rumban. Jutányosán beszerez
hető BARTOS vendéglősnél Koháry-u 27 1220

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR!
December 7-tői 3i-ig mélyen leszállított árak!

Házi ölest
Szepesi-út 30

elvállalok KUCSERA
IMRE Varadi út 8. vagy

1222

Ebédlő berendezés márvánnyá! eladó
Cim a kiadóban. 1219

x fölvetetik Zúgó utca 15 szám 
XwUlALU alatti szíjgyártónál. 1225

T7ar, J i/yi 1 X és hentes üzlet nyitáshoz 
V wHUiwglU pénzes társát keresek. 

Ajánlatot .Sürgős' jeligére a kiadóba kérrk.
1 1234

TT- kanári madarak eladók, darabjaA3>rCL 100 K. Bővebbet Part u. 2 1235

Ház eladó gyümölcsös kerttel 
a kiadóba.

Cím
1236

vendéglő télikertjében 20 án 
tea-de után és tea est LAKA 

TOS SÁNDOR hangversenyez Számos látó 
gátast kér VÖRÖS JÓZSEF vendéglős. 1238

a jégpálya Számos látó 
gátast kér VÖRÖS

JÓZSEF Balaton vendéglős. 1237 

szoba kiadó. Szepessy
JöutOrOZOll Utcza 3 1239

Asztalossegsi kára azonnal felvé
tetik. MIKLÓSY Kamai-utca 17 Levice. 1241

171 a fi A ®8Y kifogástalan 10 es henger, JjiaCLO üzemben is megtekinthető. Cim 
a kiadóba. 1242

SCHÖNSTE1N HENRIK
női és férfi divatáru üzletében

Maradékok nagyon olcsó árban kaphatók!

KARÁCSONYI SZŐRME OKÁSSIÓ.

Óriási választék boákban, 

mindennemű szőrme árúban.

Megérkeztek a legújabb ruha díszek 
minden színben u. m- : Marabuk, 
Bramanter, utánzatok melyek méter 

számra kaphatók:SEIF SAMU
szücsmester, LÉVA.
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A lévai járási garamyizi Halászati larsnlallól-

Halászati jog bérbeadása.
A lévai járási garamvizi halászati 

társulat az alább megjelölt 2 üzem
szakaszon gyakorolható halászati jogot 
1925. évi január hó 1 töl kezdődő és 
és 1926. évi december hó 31-én vég
ződő 2 évre nyilvános árverésen haszon
bérbe fogja adni.

A nyilvános árverés Léván, a Bars- 
megyei Népbank igazgatósági termében 
1924. évi december hó 29én d. e. 
11 órakor lesz megtartva.

Az üzemszakaszok és kikiáltási árak 
a következők :

1. Kiskálna község jobb-parti felső 
határától, Felsővárad község felső hatá
ráig terjedő kb. 168 kát. hold területű 
üzemszakasz kikiáltási ára 300 kor.

2. Felsövárad község felső határától 
Zsemlér község balparti alsó határáig 
terjedő kb. 228 kát hold kiterjedésű 
üzemszakasz kikiáltási ára 400 kor.

Az árverés részletes feltételeiről 
alulírott igazgató nyújt bővebb fel
világosi tást.

Léván, 1924. december hó 15 én
Dr. Laufer Arthur 

halászati társulati igazgató

RENDKÍVÜLI ALKALOM 
JSTői fehérneműek lepgolcsóbb beszerzésére 

Fischer Vilmos, Levice-Léva
KARÁCSONYI FEHÉRNEMŰ VÁSÁRJA.

FELTŰNŐEN OLCSÓ ÁRAK! ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
Nagy raktár asztalneműéit, törülközők, 
zsebkendők és mindennemű kézimunkákban.

. Fehérnemű különlegességek 1 pjl

UTOLSÓ --------  HÉT !
Végtelenül jutányos ár Karácsonyi cukorkákban és üvegcollectiókban. 

1 cukorka collectió 75 drb szép és jó cukorkával 13— Ke.

R'zskásák üléshez a régi árakban — Datolya I Füge 1 Narancs 1 — Mandarin
narancs a legolcsóbb napi árban I — 0 és gg liszt 1 kg. 3 — K.

Kávé Cub a la nagyszemü 1 kg 45 — K mai nagybani ár 45 50
• Ceylon 1 36 — a a a a 36 —
n Vegyes 1 • 38 — n a a a 39 —
• Ila 1 a 28.— a a a a 28 50
• Ceylon Cotán 1 • 44.— • a a a 46.—
• Pörkölt 1 • 34 — a n a 34.-

Mazsolya 1 a 22- a
Mák 1 a 8.60 a
Dió 1 rt 6 20
Szalon cukorka 1 12 80 n
Japán rizsa I a 1 9 4.20 a

Szives pártfogást kér KUGLER, Báti utca 8.Az összes dohányzó kellékekben 
a legolcsóbb és legjobb 

bevásárlási forrásGRÓF RUDOLF
DOHÁNYNAGYÁRUDÁJA LEVICE 

(városi szálloda épületében).

Állandóan raktáron van:
Selmeci pipák, valódi bruyére angol és 
francia pipák valamint csibukok, pipaszárai, 
dohányzacskók, cigaretta- és szivariárcák 
és szopókák. Abadie és Ollescbau cigaretta 
papirok, hüvelyek és az összes dohányzó 

kellékek
Valódi .SOL1NGEN" kések és ollók. 

.PIATNIK" játékkártyák, kávéházi és ven
déglői felszerelések : Bi'liard kréták, kávé
házi kréták, tágobörek, fogvályók és pspir- 
szalvétták — Levelezőlapok — Nagy 
választék jelzőkrétákban és szabókrétákban 
Papíráru és Írószerek — Pista cikkek, 

okmánybélyeg, váltók és fuvarlevelek. 
Cigaretta és szivar külföldi különlegességek

Igazolványok prágai mintavásárokra 
Gyufakülőnlegességek : ,Olasz", ,Solo", 

.Jupiter" stb. — Öngyújtók.

- Olcsó árak. —
Mindenki megtalálja azt, amit kíván:

Szép, jó, olcsó karácsonyi ajándékot 

LINK BÉRNÁT cégnél, Levice.
‘töl

Y

n

n

w

Női harisnyák — — K. 4 —
Gyerm. „ — — 350
Fér/z , — — n 3 —
Női és férfi keziyük — n 8 —
Gyermek keztyük — rt 6 —

n gamaschni — n 15 —
Női melles kötény — » 18 —

n n — rt 13 —
, barchet blousok — rt 28 —
„ „ ruhák — Y 55 —
» „ nadrág — rt 18 —
n » szoknya — rt 25 —

kezdve
n 
rt

» 

rt 

n 

n

n 

rt

M 

n
a

Foglalkozik a biztosítás minden ágazatával. U m.: 
élet, tűz. betörés, baleset, szavatossági átalány 
(pausáb, szállítmány, állat és jégbiztosítás stb 
Igazolhatóan a legolcsóbb díjszabás és legmél* 

tányosabb feltételek mellett-

TF'ő’űLe'yziöJKség': 

LEVICE, 
Szentháromság-tér 2

Vitái katvények ellatéivaél a fél klváa- 
•écér* gljmentraen vAllaUak.

n
n

n 

n 

rt

A legnagyobb választék Triokó és kötött árukban, Jumperek, 
Mellények és Szvetterek, Női- és férfi fehérneműk, nagy 
Zsebkendő vásár, férfi Nyakkendők, Kalapok, Sapkák, Eső
ernyők és az összes Divatárú cikkek mélyen leszállított árban 

kaphatók.
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Karácsonyi és Újévi ajándékok GERTLER FÜLÖP 
legelőnyösebb beszerzési forrása d i v a t u z ! e t é b e n. Léván.

k Á. llancló nagy r b kt ö r :
Női ruhákban, Blusok, gyermek és Bakfis ruhák, kötött kabátok, Jumperek, női és 
férfi harisnya, valamint ERCO gyártmányú férfi fehérnemű, nyakkendők és nagy 
raktár férfi PESCHL kalapokban. — Bébé kelengyék minden minőségben.

■ — — Szolid és pontos kiszolgálás
T

KINŐ—APOLLÓ—MOZI

Vasárnap 21-én r © és S éralcorEljeu a tirilf
8 felvonásban.

JACKIE COOGAN a főszerepben

Csütörtökön 25-én
6 és 3 órakcr

A kis koldus muzsikus
Dráma 6 felvonásban 

Főszerepben: JACKIE COOGAN

Pénteken 26-án
6 ás 8 öralcor 

Harun ai Raschíd 
Frank Pál regénye után 7 felv.

Főszereplő MARY KID és ADOLF WEISSE

Vasárnap 28-án
S és S óraikor

Végzetes csók
Dráma 8 felvonásban 

Főszereplő: GLÓRIA SWANSON

Karácsonyi■■■—— 
ajánd ékok 

bevásárlásánál f. hó 21 vagyis 
a mai naptól kezdve f hó 31-ig 
10 °|n-os árengedményt 

nyújt b vevőinek 

Dobrovitzky János 
dohányzó kellékek és papíráru 

kereskedő
Léva, Bástya-u. 2. Városházzal szemben

Ugyanitt uj könyvek érkeztek: 
ÉS z 1 n b. ö z i é 1 u t 

állandóan kapható, kívánatra 
házhoz szállítva AZ UHU, 
valamint számos illusztrált 
képes német hetilapok kaphatók

LŐPOR ÉS ROBBANÓ SZEREK ÁRUPÁJA.

Levice BAROSKA JÁNOS Kálnai u. 5. sz.
i mechanikus és puskamüves ——

Vadász-fegyverek 
ás 

vadászati cikkek.
Varrógépek,
kerékpárok, gramofonok, 
gramafon lemezek és 

alkatrészek.

Villanyzseblámpák
és elemek a legjobb 
minőségben és mindig 
frissen kaphatók.

Ólom sörét az összes számokban bármilyen 
mennyiségben kapható.

= SZAKSZERŰ JAVÍTÓMŰHELY. =

Elegáns férfi, cipő
rámán tarrva, nem hegyes és 
nem szorít, da nrm is kerek, ami 
viszont nem lenne modern. A felső
rész is chrombőrböl készült, a 

talp erős, gummisarokkal
Ki- 99 —

Strapacipó
minden fajta. A felsőrész legjobb 
cserzett és csirozott marhabörböl 
készült. A talp erős és háromszor 

szegezett

Ke 79’ —
Kényelmas forméjti, 

e.lacsonysarku cipő, kiváló boxbör 
bői, dolgozó nőknek hiztartasban, 
gazdaságban és gyárban alkalmas

Legkedveltebb cipőfaj a falu népénél.
Kő 79 -

Legjobb iskolás cipő
vízhatlan tehénbörböl, erős talppal 
Ebben a fajtában gyártmányunk 
minősége kiáll minden versenyt

Kö 29 -

A TEL
íó • -♦cipót 

követel!
Elárusítóhely eleken nagy válási 
ték van téli oipőkben. Amelyek nem- 
osak saját használatára, de mint 
karácsonyi ajándék Is alkalmasak

5.000000
vevőt Piolgáituuk mar al az Idén, 
csaknem kétezer aunylr,u.tnt tavaly 

és önt is kielégítjük

A mi cipótok oly au olcsók, hogy 
még marad pénze karáosonyl 

ajándékra Is

Ajándékozzon meg minket buaimávalelárusítóhely
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ssacEs:

osak péntek délig* vesz fel 
— a kiadóhivatal. —

Nem újság többé,
ÉRTESÍTÉS!

Alulírott tisztelettel értesítem a 
nagyérdemű közönséget, hogy 

saját fuvarozást faes°nkisbehr‘z"á 
még sikerült különböző anyagbeszerzési 
forrásokkal összeköttetésbe lépni és igy a 
vállalatokat sokkal jutányosabb árak mel
lett bocsájtom a melyen tisztelt építtető 

közönség rendelkezésére 
Díjmentes költségvetés /

Támogatást kérve vagyok kiváló 
tisztelettel:

Hornyák Pál
oki. köm. mester, 

a bp m. kir. állami felső építő ipariskolát
3 féléven keresztül sikerrel végzett 

volt hallgatója
LEVICE, Nyitrai-sor 16. sz. rgi

(Vasút közelében )
lÖE^I

Pl Van szerencsém az érdekeltek tudo
mására hozni, hogy Léváról eltávozott 
ADLER SÁNDOR fényképész 

összes felvételeit átvettem
Ezen felvételekről is az utánrendelések 

nálam eszközölhetők I
Fénykép nagyítások bármily képről 
életnagyságig minden kivitelben. 
Esti felvételek nappali fénnyel 

egyenlő villanyvilágítás mellett.
Műterem állandóan fűtve!
Jótállás minden felvételért és nagyításért 

ifj. LAUFER BÉLA 
fényképészeti és fénykép nagyitó műterme 

j LÍS XZ -A., Posta ii. 1O b

ffVESZEK »
tört aranyat és ezüstöt. 
Ugyanott nagy választék 
órákban és ékszerekben 

KOHN JENŐ
órás

, LEVICE, Szepesi ul. 3
ó ■ -------- -- ---- —

i

ENGEL SÁNDOR 
posztó, szövet, zeig, bársony __  ás bélés-árúk raktára. -------  

Szövetek 
mélyen leszállított árban kaphatók

Szövet maradékok 
olcsó árban kaphatók

Pontos kiszolgálás.

hogy aki szépen és olcsón akar 
öltözködni, az csak

KOPRDA és Tsa. 
ruhaáruházában (MÜLLER-féle ház) 

szerzi be szükségletét.

Figyelje állandóan kirakatainkat!!
:ZKBCt8X§É?

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru éa vasnagykereskedése 

Alapittatott 1881. LEVICE-LEVA. Telefon az. 14.

Tekintse meg nagy karácsonyi k:iAl>itAsvizxka.t 1 
Karácsonyi cukorkák, függelékek, szalon cukorkák, kará
csonyfadíszek, gyertyák, csillagszórók es karácsonyfa 
vlllam081ámpa készletek óriási nagy választékban!

Legjobb frissei- és csemegoórúk 1
Friss felvágottak, TEAVAJ. caemegeaajtok, különféle II4L különlegességek. Nyers és 
főtt prágai KARÁCSONYI KIS SONKÁK — Cárom narancs mandarin, maróni, 
párol* szilva, datolya, lüge, malagaszőlő, banán, ananász, ALMFRIA CSEMEGE
SZŐLŐ cukrozott déligyümö'c*. narancshéj, citronád — Tej es frtzöcsokoladé, cacaó, 
pucolt dió, mák, aaícmáz. iw dula, movvnró mazsola vanília B Jöttek szilvalekvár
— és gyümölcsízek. „GLÓGIA" PÖRKÖLTKÁVÉ küönlegességek. —

Csemege , gyógy és asztali borok, coirnac és likőrök 
nagy választékban. KARÁCSONYI KIS PEZSGŐK

erőcsony 1 aj indéknak legalkalmasabb z 
Alumínium és nikkel főzőedények, modern háztartási 
és konyhafelszerelési cikkek nagy kiállítása 

Villamos vasaló ’s, gyorsforralók, kávé és teafőző gépek, termophorok, teaszOrők, 
thermosok, húivágo, dió, mandula és mákőrlő gépek, rézmozsarak, habüstök, torta 
formák kuglófsütök, pouding formák, alpacca evőeszközök, konyhakések, konyhamér- 
iegek. Villamos zseblámpák, elemek, zsebkések, lombfürész készletek, football flóbert, 
korcsolya, ródli. FÉNYKÉPÉSZETI és VADÁSZATI cikkek, kályhák, kokaz és szén-
— tartók, kályhatálcák, kalyhaellenzök stb. —

Karácsonyi ünnepek előtt
friss élő dunai- és balatoni HALAK!

 E’ölegvzéseket már elfogadunk.

Nyitrai éa Tina könyvnyomdáin Levice - Léva,


