
XLII. évfolyam. 45 szám. Leviee - Líyi 1922. november 5.

ELŐFIZETÉSI feltételek. 
Egy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — f,
Három hóra — 13 K — f.

Egyes számok ára 1 korona. BARS
közművelődési és

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként — lUlér 
Nyílttéri közlemények garmend 

toronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetéaben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

HETILAP.
* kéziratok a inrkaiztltighn kőldinilOk. 

Kéziratok vissza nem adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KKHSKK JÁNOS.
Magjaién 

vasárnap reggel.
* hlrdstisakat, illtlistiiskst s a reklamációkat 

kladőklvatalba kdrJOk aUlltaol.
A LAP KIADÓJA: NYITHAT és TÁRSA.

Adóleszállitás.
Van egy régi közmondás, hogy 

a fák nem nőnek az égig, hogy 
amikor felkapaszkodtunk a hegy 
csúcsára, onnét már csak a leeresz
kedés lehetséges. A gazdasági élet
ben is eljutottunk az elképzelhető 
legmagasabb árakig, most tehát 
kezdődik az árak esése. A kormány 
hetekkel ez előtt felhívta a lakos
ságot az árak redukciójára és vá
rosokban, falvakban megalakultak 
az ellenőrző bizottságok, melyek 
hatósági segédlettel leszorították 
30—50 °/o-al a közszükségleti cik
keket.

Szükséges dolog volt ez, mert 
mindenki a rossz valutájú orszá
gokba sietett, hogy ott szerezze be 
a ruhaneműjét s a többi cikkeket. 
Az alatt pedig itt ipar, kereske
delem a tönk szélére jutott Ma 
azonban — ha az áresés tovább 
halad — semmivel olcsóbban nem 
vásárolhatnak Bécsben, vagy Buda
pesten, sőt még Berlinben sem.

De az államon is a sor, hogy 
az adók leszállításával hozzájárul
jon a normális viszonyok megvaló
sításához. Pl. egy kg. tea Amster
damban 12 Ke., amire 24 Ke., beho
zatali illetéket adnak, hozzájárul 
még az 1-60 Ke. forgalmi-adó. Vagy 
Londonban egy kg. kávé 7’50 Ke. 
s behozatali vámja 9 50 Ke.

A vámok mellett a vagyon- 
dézsma és a vagyonemelkedési-adók 
lesznek a legterhesebbek. Ez a két 
adó a jövendő valutarendezés cél
jaira fordítandó a törvény előírása 
szerint. A bankjegyhivatal szerint 
pedig 2’5 milliárd aranykoronával 
rendelkezik, mely 10 milliárdnyi 
bankjegy forgalom 25%-os arany
fedezetét jelenti. Az Osztrák-Magyar 
Bank bankjegyei a háború előtt alig 
50%-os aranyfedezettel bírtak. 1 ehát 
a bankhivatal a vagyondézsma és 
értékemelkedési-adó igénybevétele 
nélkül rendelkezik az aranyvalutára 
való áttéréshez szükséges pénzügyi

A vagyon értékemelkedési-adó 
alapja az a különbség, mellyel az 
adóalany 1919. március 1. vagyon- 
állaga meghaladta annak 1914. jan. 
1. állagát. Természetes, hogy 1919.- 
ben az több volt, mint 1914.-ben. 
A törvény a vagyont kifejező koio- 
nák számát nézi s nem a vagyont 
kifejező koronák absolut éitékét. 
Ezt az adót fizetni fogják az adó
alanyok százezrei, dacára hogy 
1919.-ben nem volt a vagyonuk 

nagyobb mint 1914.-ben s amikor 
az arany valutára térvén át az ár
redukció következtében az vagyon
értékemelkedést jelző nagy számok 
is már végleg elenyésztek.

Az állampolgárok nagy része 
már meglizette a maga vagyon- 
dézsmáját. A földesgazda a mikor 
búzáját 400 korona helyett 140 koro
náért volt kénytelen eladni, vagy 
amikor a kereskedő áruraktára 
50%-al csökkent, lerótta a vagyon- 
dézsmáját és igy hozzájárult a valuta
rendezéshez.

Azért ha az állam helyes pénz
ügyi politikát akar folytatni, ha nem 
akarja, hogy polgárai százan és 
százan csődbe kerüljenek, úgy szük
séges, hogy a mai vám és adó 
politikáját megváltoztassa, hogy a 
vámok és adók leszállittassanak, 
hogy a vagyondézsma és vagyon
emelkedési-adók végleg eltöröltes
senek.

A világ-eseményekliSL
A belgrádi kormánykörök az olaszor- 

I szági eseményekkel szemben várakozó állás- 
■ pontra helyezkednek. Az Olaszország és 
' Jugoszlávia között fennálló megállapodást, 
I illetőleg Jugoszlávia álláspontja az, hogy a 
' megállapodást mielőbb ratifikálni kell. Ha a 
1 ratifikálás nem történne meg, Jugoszlávia az 

ügyet a népszövetség elé szándékozik ter
jeszteni.

A „Daily News“ az olaszországi válság
ról a következőket Írja: A faseizmus kétség 
telenül elő fogja mozdítani az aggressziv 
nemzeti célokat és az olasz népet regényes 
és imperialista kr.landok egész sorozatára 
csábítja. A fascisták kísérlete sikerrel járt. 
Olaszországot valószínűleg a legszélsőbb 
káoszba kergetik és ezáltal Olaszország az 
európai nemzetek tanácsában elveszíti min
den tekintélyét és befolyását.

Bonar l.aw az „Observer" szerint úgy 
nyilatkozott, hogy Németországgal szemben 
határozottabb politikát fog követni, mint 
Lloyd George. A miuiszterelnök azt monta, 
hogy engedékenység utján már nagyon 
messzire mentek.

A fascisták bevonulása Romába valósá 
gos diadalünnep volt. Mussolini programmja 
nagyon egyszerű; csak annyit mond, hogy 
a nemzetellenes időszak, mely négy év óta 
uralkodott, most véget ért. A szociálieta ve
zérek elmenekültek, mert meglincseléstöi 
féltek. Legtöbbje Ausztriába menekült. A 
fascista kormány intézkedett, hogy a szoci- 
álisták részéről megakadályozza az esetleges 
nyugalomzavarást és üzemszabotálást.

Mussolini megjelent a királynál és bo 
csánatot kért tőle, hogy fokete ingben jelenik

meg. Azt mondotta, hogy szerencsére vérte- 
len harcból jön. „Átadom Felségednek Vit- 
torio Venetto Itáliáját, mely győzelem által 
újonnan meg van szentelve. Felségednek hü 
szolgája vagyok."

A királynál megjelent fascisták parla- 
' menti csoportjának elnöke kijelentette, hogy 

nem akarják megingatni sem az államot, 
sem a monarchista alkotmány alapjait, ellen
kezőleg, ők a királynak hűséges alattvalói. 
Céljuk, a népnek a háborúban felébredt 

' lelkét a nomzeti ügy érdekében tovább éb- 
reutartani. A képviselő könnyes szemmel 

■ beszélt és a király szintén megilletödve meg
ölelte a képviselőt és kijelentette, hogy * 
háborúból kikerült generáció érzelmeiben ő 

I is osztozik.
Mussolini a sajtó képviselői előtt kije

lentette, hogy Olaszországból erős, dolgos, 
fegyelmezett országot akar csinálni. A mos
tani alkotmányt nem vetik el, de halállal 
fenyegetnek meg mindenkit, aki a haza 

: ellen vét. Jelszavunk: Két szemét egyért, 
I két fogat egyért

A fascisták letartóztatták Nitti volt mi- 
i niszterelnököt. A Facta-kormány néhány 
i miniszterét állítólag biróság elé állítják.

Vilmos császár menyasszonya repülőgé- 
I peu megy Dornba. A polgári esküvőt nyo- 
i mon követi az egyházi, melyet a potsdami 
! kastély volt lelkésze végez

A lengyel kormány jegyzékkel fordult az 
Ukrán Szovjetköztársasághoz, melyben őt 
teszi felelőssé a galíciai zavargásokért. A 
jegyzék szerint Lengyelországnak biztos 
adatai vannak arról, hogy a felkelők mögött 
Ukrajna áll, ki a felkelőket minden tekintet
ben támogatja.

Olaszország külpolitikai helyzetére uj 
szituációkot teremt a fascista puccs, mert 
a Mussolinék külpolitikai programmja lénye
gesen elüt az ántánt programúitól s megren
dültnek kell tekinteni Olaszország helyzetét a 
nagyhatalmak között.

A fascista főparancsnokság kiáltványt 
adott ki, amely azt hangoztatja, hogy a 
faseizmus és az állami hadsereg között hely
reállott az egység, mind a kettő a népből 
ered és a királyhüség tartja össze. Ez volt 
a legszebb forradalom, amelyet valaha nép 
megvívott és átélt. Most minden puska csö
vére virágot kell tűzni, annak jelképezéseül, 
hogy a fascimus ki akarja engesztelni a 
lelkeket.

Az „Emberi jogok ligája" azzal a kérés
sel fordul a francia kormányhoz; hogy a 
francia állami irattár nyilvánosságra hozata
lával járuljon hozzá ahhoz az egyetemes 
érdekű munkához, mely hivatva van teljes 
világosságot deríteni a háború kitörésének 
körülményeire s a világhelyzet általános ala
kulására 1912. január elsejétől 1914. aug. 
elsejéig.

A demokrata párt határozati javaslatot 
fogadott el, amelynek értelmében a fasciz- 
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must lojálisán támogatja az újjáépítés mun
kájában.

Szovjetoroszország közölte, hogy az 
orosz—török szerződést december elsejével 
felmondottnak tekinti.

Mussolini kabinetjében 15 faseista, 6 
néppárti, 3 jobboldali liberális, 3 nemzeti 
párti és 3 szociáldemokrata képviselő van.

Az angol lapok szerb— olasz háború 
lehetőségéről Írnak. Susákban a fascisták és 
délszlávok között összeütközés volt. A ju- 
goszlávok parancsot kaptak, hogy vonuljanak 
viasza. A helységet a fascisták megszállták. 
Komában ezeket a híreket a leghatározot- ■ 
tabban megcáfolják.

Ehrhard kapitány uj puccstervei nem
csak Bajorországra, hanem szomszédos te I 
rületekrakre, úgy Salzburgra és Tirolra is i 
kiterjednek. A fehér forradalom kitörésének ! 
napjául november 11-ikét emlegetik

Angolországban le folytak a községi I 
válalasztások. Ezek eredményéből követkéz- ' 
tetni lehet a küszöbön álló képviselőválasz- í 
fásokra. Az eredmény pontosan még nem 
ismeretes, de annyi már megállapítható, I 
hogy a munkáspárt becslése szerint 94 mán- ' 
dátumot vészit és csak 19 et nyer A füg 
getlen liberálisok a többiek rovására sok ; 
mandátumot nyertek

Vilmos excsászár az illetékes kormány- j 
nál azt kérte, hogy esküvője után külföldre ' 
utazhassák. A szövetségesek értesítették, 
hogy semmi szin alatt sem egyeznének bele 
abba, hogy a császár Doornt elhagyja, ezért 
a császár a mézesheteket Doorntban fogja 
tölteni.

Paris francia tábornok, Kuszinszkó ed j 
digi parancsnoka f. hó 1-én kilépett a cseh- t 
szlovák szolgálatából és visszatért Francia- ; 
országba.

Római jelentés szerint Mussolini hala
déktalanul érintkezésbe akar lépni a jugosz- ( 
láv követtel, hogy a két állam közötti viszonyt 
tisztázza és barátságos együttműködést ké
szítsen elő.

Reálgimnáziumunk.
Jólehet a jövő évi állami költségvetés

— a hírlapok közlése szerint — az eredeti 
tervezethez képest éppen az iskolaügyi minisz
térium tételeinél eszközöl jelentősebb meg 
takaritásokat: alábbiakban előadjuk gondo
latainkat reform-reálgimnáziumunk épüle
tének mid sürgősebbé váló építkezését ille
tőleg

A mi lokális viszonyaink most is — 
miként volt az a tanítóképző organizálásánál
— két irányt jelölnek meg : a mai város 
szempontjait és jövőéit — vagyis, hogy a 
beltelkek közt helyeztessék- e el a Múzsák 
uj épülete, avagy valahol a szélen ?

Amennyiben az ügy effektuálásánál ez 
az utóbbi lenne az irányadó, úgy ma már 
csak a vasút tájéka jöhet szóba, tokintettel 
a diákseregnek mind nagyobb arányban váló 
vasúton bejárására. A tanítás és a tanulók
— családok közös érdeke, — hogy ez a két 
dolog egymással harmonikus kapcsolatba 
jöjjön. Még ha külön diákvonatokra gondol
nánk is, conditio sine qua nOD, hogy a méz
legelő ne legyen távol az egyes méhkasoktól. 
Amig pedig csak a rendes személyvonatok 
hozzák be és viszik haza naponként, a városi 
iskolákat mindjobban kontingantálló diák
ságot, mindaddig az iskola disciplináris és 
tanulmányi érdekei csak azt kívánhatják, 
hogy az epület lehetőleg az állomás köze
lében legyen

A beltelki elhelyezés természetesen 
nagyobb latitüdöt enged.

Kínálkozik a Massaryk- és Galamb-utca 
közt a Görbe közig terülő piarista-kert. A 
templom mellett és mögött elterülő beltelek 
nagyságot illetőleg kielégítő. A lehetetlenül 
görbe Görbe-köz felé eső uj utcza-vonal a 
város e részének egy régi szépséghibáját 
eliminálandó, ahhoz képest is, hogy ehhez a 
hatalmas területhez a Sütőház és a Vietórisz- 
féle kisebb telekrészek valamikor hozzá is 
tartoztak. — Ennek a városrésznek a zajos 
forgalomtól való távolsága bizonyára azt 
ajánlaná legjobban a beltelkek közül. A temp
lomot világitó ablakok erre esése azonban 
a pedagógiai szempontok érdekében szaba
don érvényesülni kívánt mérnöki tervezést 
eleve meggátolják. Minden esetre ennek a 
teleknek megszerzése járna a legkisebb körül
ményességgel.

Erre a városnak ősi „pedagógiai-tala
ját “ alkotó tájon gondolni lehetne a Féja-tér 

és Dobó-utcza között elterülő háztömbre is, 
ahhoz képest is, hogy itt uradalmi telkek 
vannak és a Koháry-utcza felöl mind töme
gesebben bejáró szlovák fiú- és leánydiákság 
itt találná meg leghamarább a maga isko
láját.

Az igazi központban, a Toleky-utczában 
az evang. egyház kettes telke a figyelmet 
magától hívja fel. A hatalmas belterület eleje 
ugyan be van építve, de udvarai s az ille
tékes utczák házszigetének központi magvát 
tevő beépítetlen udvarai valóságos középü
letté predesztinálják ezt a szintén régi idők
től fogva kultúra szentelte területet Az érde
kelt egyház bizonyára szívesen látná, ha 
iskolátlan temploma s paplakja a régi Ozmán
téren kapna meg méltó helyét. Amennyiben 
a Kereszt utczára néző néhány csonka ház
telek kisajáttitatnék, a várost is diszitendö 
uj templom és tartozéka a Ladányi-utczai 
vonalra épülhetne s még mindig maradna 
elég tér a jövőnek. Vásárcsarnoka részére s 
a Teleky-utcza vonala sem záródnék be egy 
eljövendő sugár-ut ideája megvalósulásának 
rovására.

Aki azonban az uj iskolatípust képviselő 
intézet külső-belső szervezetét mérlegeli, az 
leginkább megfelelőnek a Báti-utnak balol
dalán, a Kórházzal szemben levő elárvult 
piacot fogja legalkalmasabb beltelkül tekin
teni ; azt a területet, ahová eredetileg a 
Tanitóképzö is terveztetett. A Kálvária domb
nak ide eső oldalában levő néhány pincze- 
telek kisajátításával egy csekély lejtésű, par
kokká vált és váló elő- és háttérrel biró 
ideális iskolakörnyéke van itt a városnak. 
De azután realiter meg fogják talán fontolni 
az illetékes tényezők, hogy mennyiben lehetne 
kapcsolatba hozni a reálgimnázium belszer- 
vezetét a szomszédos tanitóképzőével, mely
nek kész tornaterme, a tanítóképzés igé
nyein túl terjedő tauitási objektumai (kémiai 
laboratórium, fizikum, biológia, rajz, szlöjd, 
botanikus kert) vannak. S amennyiben a 
közeibe települő testvériskolát pavillon rend- 
szerüleg internátussal kapcsolnak össze, úgy 
a képző köztartási-gazdasági lokalitáaai, ar
tézi kútja is jelentős megtakarítást jelente
nének a reálgimnázium mind sürgősebbé váló 
építkezésében.

Mert — és ezt legelöl kellett volna 
említeni — reálgimnáziumunk mostani helyi
ségeiből már manapság is kinőtt s rövidesen 
várt kifejlődése szerint pedig a régi ruha 
egészen gyermekliicsiny lesz reá.

DALOLOK.
Az élet hozsannáját dalolom.
Lelkem cimbalmát felhangolom, 
Verám a hitem a szeretetem, 
E kit nemes emberi érzelem.

Hangszerem néha búsdalra pendítem, 
Máskor kacag rajta drága érzelem, 
Dalom az est magányába elvesző, 
Hangom siró, meg boldogan nevető-

D. L.

ki elmúlás napja.
A tomboló ősz utolsó sóhajtása rezeg 

rajtunk végig s összerázkodó testünkben az 
elmúlás emel birodalmat.

Lelkünket mély borzadállyal karoló el
múlás az emlékezés, a halottak kultuszának 
kimagasló szent ünnepe Az elmúlás ijesztő 
súlyával láncolja le nyugtalan lelkünk s mi 
a letarolt életek kopárságaiban kétségbeesve 
látjuk meg magunkban is a nagyon rövidre 
Ítélt létünket, melyből a test földdé omolva 
hull szét a földön tehetetlenül s csak a lélek 
emelkedik fel diadalmaskodva az enyészet 
büszke rombolásain, ha edzett egy magasabb, 
örök ideális életre.

Az enyészet dombokkal szórt kertjében, 
az emlékezés napján lendületes mozgás tá- 
ródik elénk. Az élők zarándoklása ez a 
halottak testronesaihoz, melyeket virággal 
hintett dombok féltve rejtenek s végén az 

idő szeszélyeitől megviselt sorvadó fakereszt 
mindent megmond a találkozó borongós 
szemeknek, földhöz hasonló anyagok e takart 
testroncsok a mélyben s a zarándoklás, a 
halotti kultuszt fedő áldozat a sírok felett 
lebegő lelkeknek szór tiszteletet

Jön az öreg alkony misztikus csend
jével, a részvét homályával, mely az enyé
szet mély hangulatához oly méltó. Halványan 
pislogó mécsek, sápadt fénnyel dobálnak 
gyászvilágosságot az alkony vont takarójába 
temetett, süppedt sírokra s igy emlékezés 
ünnepelt dombjait fölemelik a sötétbe sülye- 
désből. A halottak szerény virágai, a kora 
halálra Ítélt krizanténumok búja, nehéz illata 
vibrál szerte a levegőben s láncolt lelke
inket a mély bánatok átérző leikévé teszi, 
melyben már visszhangzik a taposó enyészet 
kegyetlen urának mindent temető dübörgő 
lépte.

önkéntelenül összeborzadunk e rémsé
geket s még is nagy boldogságokat Ígérő 
sötét víziókban s néma menésben az enyé
szet uj áldozatai, a halál csípte lázas levelek 
bocsájtják ki utolsó sugdosásukat, azután 
sároskodnak az enyészet váró dombjaira; itt 
oly jó elterülniük a virágos bánatos illatában 
a megsemmisülésre.

Minden sírnál egy-egy megtört zarándok 
borongós meredezését tárja fel a kinlódó 
méos szellővel harcoló gyenge fénye ; sötét 
gondolatai az arcára ülnek ki mély baráz

i

I

dákban. Az emlékezés ködén keresztül a 
föld falánkságának kitett, rég elporladt ked
vesek merülnek fel, árnyékok elevenednek 
meg s e földhányások komor, homály takarta 
csendjében megered a fájdalmakat temető 
könnyek tisztitó és megkönnyebbitö árjának 
zsilipje. Forró fohászok, halk imák fölszál
lását zsibbadt ajkaknak vont mozgásai szerte 
hirdetik. Az elmúlással szét nem foszlott éles 
szeretet erős sóhajai ezek; a sírok fölött 
repkedő lelkeket csókolják a régi szeretettel. 
Ott egy helyen, hol a kultúra soha nem 
lankadó önzetlen ápolóit és az öreg diákság 
lelki életének fölfegyve-zőit zárja magába a 
neveiket hirdető tábla, csak a sötétség hódol 
emléküknek. Oly jó e sötétben elpihenniök 
távol e kor tépdeső zajától. A tanitványi 
kegyelet hordozói, gondolatban annál többen 
zarándokolnak el és leikeiket hálafénnyel 
övezik körül.

Az emlékezés régi mécse mindenfelé 
feltör ünneplő tüzével s gigászi fáklya vilá
gítja meg a siralmak völgyét, a világot. Az 
emlékezés, a halottak ünnepét hirdeti e nap 
a könnyelműen élőknek, kiknek annyi ünne
pük van.

A sápadt lovas, a csontvitéz pedig 
tovább száguld toborzékoló paripáján és 
vészes koppanással érinti meg újjá a földön 
lapuló, életeket rejtő helyek ablakát. Minden 
véges a végtelenbe visz, csak a fölszálló 
lélek él a végtelenben. Ránvsl Razaá
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A múlt század 80 as éveiben egy derült 
Byiri délután mint villám járta át Léva 
város közönségét a hir, hogy a kórházzal 
szemben egy fiatal leanyélet egy pere alatt 
múlt ki a Báti-part baloldalán. Az enyészet 
eme gyászos helyét mindazóta a profán for
galom tapossa. Vujjon nem úgy illenék, hogy 
a halálnak az a kisded tere, a magvaszakadt 
fiatal leányélel: egy uj-élet, uj tenyészet 
sarokpillérévé avattassák át ?

IpartestUlet és Iparosaink.
A múlt év február havában került napi

rendre ipartestület megalakításának ügye, 
mely akkor sok ellentámadásra talált, ennél 
fogva bizonytalan időre elhalasztatott.

Most amikor közeledik Léva r t. város
nak is nagyközséggé való átalakulása, vita 
tárgya lett, hogy az amúgy is sok mun 
kával megterhelt szolgabirói hivatal nem lesz 
képes rendszeresen elintézni az ipari ügyeket, 
így történt, hogy a múlt évben még ellent
mondó iparosaink, ma nagyszámban csat
lakoztak azokhoz, kik az ipartestüket sürgős 
megalakítását kívánják, ami remélhetőleg meg 
is fog történni.

Nagy hibát követtek el abban az időben, 
mikor a céhrendszert eltörülték, de még 
nagyobb hibát követett el az akkori iparos
ság, hogy nem 
szerhez és nem 
testületbe, mert 
rendszer szerint, 
összetartás és az autonóm bíráskodás, a céh 
mester szava ez alkalommal is döntött.

Ha visszatekintünk a régi időkre, amikor 
a vonat nem járt és tengelyen szállította 
úgy az iparos, mint a kereskedő az árut, 
alig volt Léván 10 üzlet, de ezek között a 
legnagyobb kereskedőnek sem volt oly beren
dezett üzlete, mint ma a legkisebbnek. Néz
zük ma a nagykereskedőt milyen óriási for
galmat csinál, mi teszi ezt, a megértés és az 
összetartás. A kereskedők egymást segítik, 
ezenkívül van takarékjuk ahol szívesen lebo
nyolítják a nagyobb összegű ügyleteket is. 
Még mi egy kis vállalatra sem szerezhetünk 
kölcsönt. Ahol ilyen széthúzás van mint 
nálunk, nem fejlődött ki még egyes nagyobb 
üzem sem, ahol tömegesebb áru készül

Egyes városokban a szorgalmas és 
törekvő iparosokból, ahol összetartás volt, 
nem egy gyár alakult.

Iparunk a kereskedelemmel egyszerre 
indult ki, hol összetartás volt, mint például 
Németországban csak egyet említek ott egyen
lően haladtak is Mi az előrehaladásnak első 
lépését sem tudjuk megtenni, mi még ott se 
tartunk anná: az időnél, amikor a céhrendszer 
megszűnt. Nem azért mintha azóta mi nem 
dolgoztunk volna, sőt az előíróit nyolc óra 
helyett, tizenhat órát is dolgozunk mire a 
forgalom megindul és a redőnyök felgör
dülnek.

Mi az tehát, hogy mégsem haladunk, 
erre röviden csak annyit mondok : amit 
testi fárasztó erőnkkel elkészítünk, azt elrontja 
a szánk, amellyel annyit sokszor saját javunk 
ellen beszélünk.

Gyermekeinket ne csak iparosoknak, de 
kereskedőknek is neveljük, akikkel állandó 
összeköttetésben vagyunk és hozzuk be a 
régi rendszert, amikor egy iparossegéd évekig 
vándorolt a nagy világban, hogy tanuljon es 
nem látta szülei házát. Ma könnyen elvisz a 
vonat, de azért ma is ajánlatos volna fej
lődés céljából minél több fiúnak kinézni egy 
kicsit külországba is. Egy tanuló ha fel
szabadul nem mer kimozdulni saját varo 
sából, vagy tétlenül tölti napjait, vagy kontár 
lesz belőle, amiből ma már több van mint 
adófizető iparos. Sajnos összetett kezekkel 
nézzük addig, antig annyira elterjed mint a 
sáska. De iparunk visszafejlődése mar is 
látható. ,,

Az ipartestület nem törekszik a feltett 
egyesületek vagy társulatok eltörlésére, tisz
tán az összetartás és megértés címe ez.

Ahol pedig nincs ipartestület mint nálunk, 
ott meg nem értik meg egymást. Ami az 
ipartestület terheit illeti, ez oly' cs®kf’y “ § 
több eey társulaténál. Legtöbb he yen - 
segéddel dolgozó iparos évi 20-30 koronát

alkalmazkodott az uj rend
tömörült azonnal az ipar
ebben ha nem is a régi 

de mégis biztosítva volt az

fizet évente, 2 segéden felül pedig 40 koronát. 
Fizetést illetve tiszteletdijat egyedül a jegyző 
kap Erre is lesz gondja a testületnek, hogy 
itt se kerüljön sokba. Ha az ipartestület meg
alakul akkor önsegélyző pénztárt kell hogy 
alakítsunk könyvecskére heti 10 korona befi 
zetéssel. Léván 346 iparos van, hetenkint 
tehát 3460 koronát fizetne be : egy év alatt 
tehát 179.920 korona jönne, igy összesen 2 
évi befizetés után elegendő volna arra, hogy 
saját magunkon segíthetnénk. Már az első ' 
befizetések után is nyújthatnánk segélyt 
csekélyebb kamatra a tagoknak a könyvecs
kébe jegyzett alapszabály szerint. Jobban 
gondoskodhatnánk meg a nélkülöző munka- ; 
képtelen öreg iparosaink és özvegyeinek 
támogatásáról, kik ma öreg napjaikban sokat 
nélkülöznek. 1

Ne legyen tehát ellensége senki az ipar ' 
testület eszméjének, mert ezzel nem csak 
önmagának, de iparostársának is kimond ; 
hatatlan kárt okoz

Györgyi Lajos.
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Az anyavédelmi.
Dr. Gergely Fülöp városi tiszti-orvos előadása. • 

Folytatás
Veséknek különösen jól kell működniük ■ 

a terhesség tartama alatt. A már említett | 
védőnőnek fel kell hívnia a terhes nő figyel- - 
mét arra, hogyha a vizellete feltűnően kevés 
avagy gyakori csipéssel-égéssel kisért vizel- ’ 
lesi ingere van, úgy ez kóros jelenség, orvos- ' 
hoz kell fordulnia Az első esetben való- i 
szinűleg a vesék bántalmazottságáról, a máso- 1 
dik esetben a nőknél oly gyakori hólyag- i 
hurutról van szó.

Ruházata a várandós asszonyoknak le- I 
gyen az évszakoknak megfelelő; fűzőt 
sohase viseljen a terhes nő, még a terhesség 
első heteiben sem. A terhesség végén, a 
minden esetben lógó hasnál, jól tartó, de 
nem feszes haskötőt viseljen a nő

Fürdő: Ideális lenne, ha a terhes nő 
naponta meleg fürdőt vehetne A védőnőnek 
fel kellene világosítani az ezt nem tehető nőt, 
hogy amennyiben fürdő nem lehetséges, úgy 
tetőtől talpig mosakodjék meg, hogy a bőr- 
lélekzés, illetőleg a bőr apró likacsain (pórus) 
keresztül a verejték elválasztás akadálytalan 
lehessen.

A fogak ápolása. A fogak ápolásának 
az általános egészségi állapotra végtelen nagy 
fontossága van. Az odvas fogak azon felül, 
hogy testi fájdalmakat is okoznak, lehetet
lenné teszik az ételek jó megőrlését és igy 
közvetve mindennemű emésztési zavaroknak 
lehetnek kútforrásai. A terhes állapotban köz
tudomás szerint különben is igen romlékonyak 
a fogak, miért is gyakran vizsgáltassa meg 
azokat és reparáltassa a várandós asszony.

Emlők gondozása. A terhesség utolsó 
hónapjaiban az emlők gondozása elsőrendű 
anyai feladat. Naponta szeszes lemosások 
történjenek; a szesz czélja, hogy a bimbó 
hámja kissé eldurvuljon, ne legyen a szo
pásnál érzékeny fájdalmas A behúzódott 
bimbókat szívókkal vagy sodorgatással elő 
kell szoktatni.

Lelki állapot. A várandós nő minden heves 
lelki izgalomtól tartózkodjék, de a környe
zete is kímélje minden lelki traumától.

Terhesség komplikatiói. Fehérjevizellés, 
illetőleg veseyyulladás, melynek folyománya 
igen sokszor a rángógörcs (eclampsia), nielv 
oly sok fiatal, szép reményekre jogosító nőt 
visz idő előtt a rideg sirba. Szemhéjj, arcz- 
duzzanat, boka körüli pöffenet, feltűnő kevés 
vizellet, főfájás, szédülés teszik figyelmessé 
az illető nőt, hogy valami nincs rendben; 
forduljon orvoshoz, ki a helyzet komolyságát 
felfogva mindent megtesz, a fentebb említett 
sokszor halálos véget okozó súlyos - élet 
veszélyes betegség gyógyítására: tej, izzasz
tók, húgyhajtók etc. Sokszor a terhesség 
megszakítását kell javasolnunk, avagy a tér 
hesség végén minden lehető módon és esz
közzel direkte életmentés czéljából a szülést 
idő előtt be kell vezetni és illetőleg be kell 
fejezni.

Hányás. A terhesség első heteiben igen 
gyakoriak a hányások, de ezek nem a gyo
mortól eredők, hanem u. n retlexhányások.

Hogyha ezen hányások tűrhetők, orvosi be
avatkozást nem igényelnek ; tudja ezt külön
ben minden várandós asszony De ha nagyobb 
mérvet öltenek és úgyszólván semmi táplálék 
nem marad meg a nőben, úgy gyógyszeres 
beavatkozáshoz kell nyúlni. Diaeta: folyékony 
ételek, leginkább jégbehűtött tej, aludt tej, 
tea kortyonkint, absolut testnyugalom, hanyat- 
fekvés. Néha a folytonos hányások annyira 
leggyengithetik a szervezetet, hogy művi el
vetélés is szóba jöhet.

Viszértágulatok. Mint pangásos jelensé
gek csomós viszértágulatok szoktak támadni 
a terhes nők alszárain, ezombjain, de sőt 
magán a nemi tészeken is Az ily nők lehe
tőleg kíméljék magukat, keveset járjanak. 
Pólyázzák alsó végtagjaikat; a pólyázás az 
ujjaknál kezdődjék és igy haladjon felfelé, 
esetleg a ezomb közepéig. Néha az ily visz- 
ércsomók megpattannak. Hanyatt kell a nőt 
fektetni, az illető végtagot kissé felemelten 
tartani, a vérző helyet pedig vattával avagy 
tiszta fehérneművel állandóan nyomás alatt 
kell tartani az orvos érkeztéig, ki azután a 
vérzést kellő kötéssel végleg asillapitja.

Vérzések. Ha egy terhes nő csak a leg
csekélyebb mértékben is vérzik/ azonnal or
vost kell hivatni Főleg 3 dologról lehet szó 
ilyenkor. Kezdődő elvetélés, kora szülés avagy 
elülfekvő méhlepény (placenta praevia). Néha 
ijesztő vérzés tamadhat, a nagy - kisajkakon, 
avagy a hüvelyben megrepedt viszértől is. 
Minden esetben sürgős orvosi beavatkozásra 
van szükség.

Zavarhatják a terhesség lefolyását más 
egyébb a terhesség folyamán fellépett beteg
ségek : typhus, tüdőgyulladás, vakbélgyulladás 
melyek egyrészt az általuk termelt mérgek, 
másrészt a magas láz által elvetélés vagy 
koraszülés okozói lehetnek.

Szükségesnek tartottam fentieket is rövi
desen elmondani anyavédelem szempontjából, 
hogy közismertek legyenek terhes nő előtt, 
hogy mi mindentől kell óvakodnia; és sok
szor idején alkalmazott orvosi segitséggel két 
élet menthető meg a társadalomnak.

Szülés előtti napokban a várandós asz- 
szony lehetőleg naponta vegyen fürdőt vagy 
lega'ább is ülő fürdőt, ha mást nem legalább 
körülményesen mosakodjék. Amint az u. n. 
jósló fájások jelentkeznek, hivassa el a bába
asszonyt, ki fürössze meg a nőt, adjon neki 
egy tisztitó ssörét. Ha legkisebb aggálya van, 
hogy abnormis fekvés van jelen, azonnal 
hivasson orvost. A bába csak külső vizsgá
latot ejtsen. Az előhívott orvos is csak fel
tétlenül szükség esetén végezzen belső vizs
gálatot ; csak akkor, ha külső vizsgálattal 
nem tud a magzat fekvéséről kellően - ille
tőleg pontosan orientálódni.

A szülőszoba legyen tiszta, jó levegőjű, 
az ágy mindkét oldalról megközelithető, fehér
nemű hófehér tiszta.

A szülés után következik a gyermekágy, 
mely rendes körülmények között nem kóros, 
hanem egy physiologikus állapot. Semmel- 
weiss világhírű magyar orvos nevéhez fűző
dik a gyermekágyi láz fogalma, mint járvá
nyos, ragadós betegségé, az ő nevéhez fűző
dik annak ideális tisztasággal való megelő
zése. Világáldásos tanainak sok 100 és 100 
ezer asszony köszönhette és fogja is köszönni 
életét és létét. A gyermekágy kezelésére 
részletesen nem térek ki, csak annyit jegy
zek meg, hogy az Semmelveiss tanai értel
mében a legideálisabb tisztaság jegyében 
folyjék le.

A szoptatás és dajkaságról a csecsemő
védelem körzetében kívánok szólani

Fentiek előadását anyavédelem szem
pontjából múlhatatlanul és feltétlenül szük
ségesnek tartottam, mert czélozzák a nép 
tanítását és a szorosan érdekeltek mindenre 
kiterjedő felvilágosítását.

Most pedig az anyavédelem intézményes 
és társadalmi védelmével óhajtok foglalkozni.

A 4 éves, a világtörténelemben páratlan 
hosszú tartamú és iszonyatosan vérengző 
világháború úgyszólván megtizedelte minden 
nemzet férfinemének díszét - virágát, éppen a 
legszebb férfikor delelőjén álló, faj és nemzet- 
fentartás szempontjából oly fontos férfianyag 
színét - javát.

Az esztelenül vérengző emberiség kezé
ből még ki sem hullott a pallos, már a 
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nemzetek nagyjai összeültek józan tanács
kozásra, hogy hogyan volna lehetséges a 
számokban kifejezhetetlen nagy, emberben 
elveszett tőkét, tehát nemzeti vagyont pótolni 
és illetőleg a népesedési mozgalmat kedvező 
irányban befolyásolni. A czélirányosság és a 
kihasználandó forrás a születendő és az új
szülött kis embernél van. Szülendő azért, 
mert az antenatalis védelem, a terhes nő 
védelme; azon anyának védelme, a ki gyer
meket szülni készül; kell, hogy megelőzze 
a csecsemővédelmet.

Az ésszerű népesedési politikának, a mely 
a még megmaradt emberállománynak fen 
tartását és szaporítását célozza, két coeffici- 
ensből kell kiindulnia: a születések számá
ból és az uj szülöttek drága életének fen 
tartásából.

ISI 7. év október havában Budapesten 
megtartott népegészségi országos nagygyűlés 
egyik alosztálya az Anya és csecsemővéde- 
lemmel is foglalkozott, Gróf Apponyi Albert 
magas színvonalú megnyitó beszédében töb
bek között ezeket mondotta : .Közegészség
ügyi intézkedések révén azt az asszonyt, a 
ki szül, helyezzük be abba a milieube, ve
gyük körül azzal a gondozással, biztosítsuk 
neki azt a helyzetet, hogy a szülés oly mó 
dón történjék, a mely nemcsak az ő egész
ségét kíméli, az ő saját személye érdekében, 
hanem a női organizmusban fentartja a to
vábbi egészséges szülésekre való képes
séget is.“

Az anya és csecsemövédelem tehát a 
fentiekből is látható szoros szervi kapcsolat
ban van egymással; az egyik gondolata szinte 
maga után vonja a másikat.

A vészes világháború ébresztett minden 
államot és benne minden jótékony társadal
mat ama tudatra, hogy az ember az állam 
legnagyobb kincse és hogy a drága ember
anyag védelme az állam legelső és kötelező 
feladata.

A sociális kérdések egész halmazát kell 
az államnak és benne az eucharistikus társa
dalomnak megoldani a fenti feladatok telje
sítésére.

Ezek legelső és legerősebb pillére a 
népbiztositás kell, hogy legyen. Kötelező ala
pon álljon a népbiztositás mindazok érdeké
ben, kik egyénenkint nem tudják maguk 
részére megteremteni a hygienikus életmód 
követelményeit.

A népbiztositás kötelező általános kiter
jesztésével oly nagy embertömegek állnának 
ös6ze betegség, baleset, rokkantság, elaggás 
etc. esetére; oly nagy tőke, oly sok 100 
millió állna rendelkezésre, hogy ezen nagy 
összeggel sok hygienikus praeventiv beren
dezkedés, milyen a foglalkozási hygienia, 
balesetelháritás, munkás jóléti intézmények, 
kedvező élet és lakásviszonyok teremtése 
volna lehető, melyek mind az anya és ezzel 
kapcsolatban a csecsemővédelem szolgálatá
ban állanának, mert óvjuk a fentemlitett 
berendezésekkel a leendő anyát, kedvező lét 
és életfeltételeket biztosítva részére és ezzel 
óvjuk gyermekét is.

A Slovenskó területén érvényben levő, 
csaknem teljes népbiztositássá kialakított 
munkásbíztositás a terhes nőnek terhessége 
utolsó 6 hetében fél táppénzt ad.

Szülés, illetőleg anyaság esetében a kö
vetkező támogatásokat nyújtja :

1) Ingyen orvost és szülésznőt;
2) Gyermekágyi segélyt a lebetegedés 

első napjától kezdve 8 héten át, az illető tag 
járulékának kiszámításával alapul vett átlagos 
napibér 75 ’/0 ában ;

3) Szoptatási segélyt, a gyermekágyi 
segély megszűnését követő 12 héten át, napi
bír 50 ■% ában;

4) Azon biztosított nők, kik orvosi iga
zolás szerint szoptatni képtelenek, a szopta
tási segély helyett csecsemőtápszerben része 
sülnek;

ö) A biztosítottal egy háztartásban és 
keresettel nem biró. nem biztositott család
tagok szülészeti támogatást, gyógykezelést, 
6 heti gyermekágyi segélyt kapnak;

6) Ha a gyermekágyi segély lejárt és a 
nő fceresetképtelen továbbra is. úgy munka
képessége visszanyertéig táppénzt kap.

Fenti kidolgozott és életbeléptetett jóté
kony intézkedések előtt meg kell hajolnunk, 
szak hibájuk az, hogy nem a mai drágasági 
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és nyomasztó megélhetési viszonyokkal szá
molók és eme tény sociális irányát és értékét 
nagyon lerontja. Eme díjtételek sok 100 
% al lennének felemelendők.

Az állam és a társadalom vállvetve, a 
fővárosokban, a nagyobb vidéki emporiumok- 
ban anya- illetőleg csecsemőgondozóintézeteket 
— dispensaireket létesített.

Ily intézetek esetleges létesítése érdeké
ben puhatolódzott városunkban is Miss Eliz 
Bond, az Amerikai Vöröskereszt Egyesület 
csehszlovákiai megbízottja is, ki 1922. július 
havában járt városunkban, az idea szerint 
fix időben a terhes nő, majd már anya meg
jelentek volna gyermekeikkel a létesítendő 
gondozó helyiségben és ott nemcsak a meg
betegedés, hanem teljes testi jólét közepette 
is megfelelő tanácsban és anyagi támogatás
ban részesültek volna. A külföldi intézmények 
csaknem mind ily irányúak, hogy a segélyre, 
támogatásra, tanácsra szoruló anya gyerme
kével önmaga keresi fel azt a helyet, intéz
ményt, honnan segítséget remél. A nép intel- 
ligentia hiánya, nemtörődömsége, előítélete, 
szégyenérzete az ily intézmények iránt, a sikert 
illuzóriussá teszik és ezért újból volt taná
rom Dr. Tauffer Vilmost idézem, szintén és 
első sorban is ily felfogással: .Minekünk be 
kell hatolnunk a nép közé, be kell férkőz
nünk bizalmába, hajlékában kell felkeresni, 
le kell küzdenünk előítéletét az uj iránt és 
ki kell ragadnunk a rossz szokások és babo
nák karmaiból; ha arra várunk, hogy 0 
jöjjön hozzánk tanács és segélyért: ügyünk 
veszve van.*

Állam által fizetett anya és csecsemő 
védőnők szakszerű kiképzése és a bábák 
továbbképzése lennének ama feladatok, ame
lyek az anya és kapcsolatos csecsemővédel
met eredményesen szolgálhatnák.

Budapesten a Stefánia Szövetség kezeibe 
van az anya és csecsemővédelem letéve, 
mely állami és társadalmi szervezet.

A védőnő körzetében már a terhesség 
ideje alatt, majd a szülés-gyermekágy és 
szoptatás ideje alatt szivvel-lélekkel, jó tanács 
csal állami anyagi támogatással álljon ren
delkezésre az anyának.

Az anya és csecsemővédelem elenged
hetetlen kelléke, hogy a bábaügy reformá
lódjék és oly díjazási revisión menjen keresz
tül, hogy ama pályára a jobb és intelligens 
elemek is menjenek. A bába és a védőnő 
egymás megértése, közös-vállvetett munkája 
feltétlen biztos siker alapja leend

A védőnő — a bába népies brosúrákat 
terjesszenek a nép között, a papok a szó
székről támogassák a szent ügyet

Az általános népbiztositás egyik főhaj
tása legyen az anyasági biztosítás. A nő 
önmagát legyen köteles biztosítani nemcsak 
baleset és betegség, hanem anyaság esetére 
is. Az anyának nemcsak gyermekágyi, hanem 
terhességi segélyt is kell nyújtani, nem 
szabad kényszeríteni, hogy a szülés utolsó 
pillanatáig megerőltető munkát végezzen. 
Megsínyli ezt az anya, de születendő gyer
meke is.

Úgy a terhességi, mint a gyermekágyi 
segély ne a munkabér felében, hanem annak 
egészében állapíttassák meg.

Az anyasági biztosítást ki kell egészí
teni, mint már említettem szoptatási segéllyel, 
de sőt szoptatási praemiummal jutalommal, 
mert igy az anya nemcsak 12 hétig része
sülne segélyben, hanem ha maga szoptatja 
gyermekét, a VI és IX. hónap után külön 
szoptatási jutalomban részesülne.

Szülő intézetek és anyasági otthonok vol
nának nagy számban létesítendők: ahol az 
előrehaladott állapotban levők, már munka
képtelen nők nyernének elhelyezést ; ama 
u. n. házi terhességi intézmény a klinikákon 
és bábaképezdéken mindenütt meg van; itt 
kellene szülés után elhelyezést nyernie a 
gyermekágyas nőnek is, amig munkaképes
ségét visszanyeri, tehát átlagosan 6 hétig a 
szülés után.

Az anyavédelmi sociális intézmények 
közé tartoznak a vándorkészletintézmény, mely 
az otthon szülőket szükséges fehérneművel 
és más hygienikus szerekkel látná el.

Továbbá szükséges volna a családgon
dozó intézmény vagy a kisegítő személy 
(Hauspflege) intézmény létesítése is. Vala
melyik jótékony egyesület a saját költségén
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gondoskodnék kisegítő házvezetőnőről, hogy 
mig az anya otthon vagy szülőintézetben gyér 
mekégyban fekszik, a háztartás és gyermek
gondozás minden munkáját elvégezze az 
anya helyett. Eme intézmény létesítése azért 
lenne fontos, mert sok nő — egészsége 
egyenes ártalmára — idő előtt kel fel a gyér 
mekágyból, mert nincs, ki ezen idő alatt a 
férjének főzzön, gyermekeit gondozza, tisz- 
tántartsa, iskolába kikészítse.

Végül még az anya és csecsemővédelem 
szempontjából szükségesnek tartom, hogy a 
nép között elterjedt sok ártalmas babonás 
felfogás és előítéletek a község intelligenti- 
ájának (pap, orvos, tanító stb.) népies felvi
lágosításaival kiküszöböltessenek. Ezt czéloz 
nák a már emlitett népies hangú brosúrák is.

És még meg kell említenem anyavédelem 
szempontjából a magzatelhajtást, melynek oly 
sok anya esik áldozatul magzatával együtt. 
Az ügyészi székből én minden esetben — 
elrettentő például — gyilkosságot minősítenék 
és a vádinditványom is e szerint alakulna. 

I Álljon össze az állam és a társadalom, 
hogy mindama sociális intézményeket, melye
ket vázoltam és melyek esetleg már megva
lósultak — fejlessze tovább szívvel lélekkel, 
anyagi áldozatokkal ; amelyek pedig egyelőre 
csak mint jámbor, de feltétlenül szükséges 
óhajok az állami jólét érdekében, igyekezzék 
életre hívni I

Köszönöm szives türelmüket és igen 
megtisztelő megjelenésüket.

I (Vége.)

Különfélék.

i 
i t
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— Október 28. napját a köztársaság 
megalapításának 4. évfordulóját a lévai cseh 
slovák szövetkezett egyesületek is megünne
pelték. Oztóber 27. én a városi színházban 
ünnepi előadás volt melyet a lévai zenekör 
a két himnusz előadásával nyitott meg, mely 
után Sorner Károly a lévai tanitóképző igaz
gatója mondott ünnepi beszédet a köztár
saság alapításának 4. évfordulójáról. Ezt 
követte Preisová Gabriella a falusi életből 
vett három felvonásos drámájának előadása : 
Az ő mostoha leánya A címszerepet Zipper 
Bogdánná játszotta megkapó drámai erővel. 
A két öreg Burijovká szerepében Walterné 
és Proszková tűntek ki Klemen Laca nagy 
szabású drámai szerepét Stryncl személye
sítette művészi rutinnal. Csepek viszont az 
együgyü Burya Stovo szerepét játszotta ere 
deli felfogással. Törülmetszett alak volt Gróf 
Rudolf, mint Starev, ép igy helyesen oldották 
meg feladatukat Okrouhlicky, Houdková, 
Nováková, Tonbáu^rová Konrádová. Kedves 
alak volt a kis VValter, mint Janó. A ren 
dezés Zippe Bogdán ügyességét dicséri. A 
zenekart Prosek Jaroszlav dirigálta nagy 
szakavatottsággal. Különösen szép volt a 
Libusa operából előadott részlet. Uktóber 
28 án reggel 9 órakor ünnepi istentiszte
letek voltak a templomokban. Délelőtt 10 
órakor pedig a főtéren nagy katonai szemle 
volt, amelyen az egybegyült katonaság előtt 
Dosek alezredes tartott lelkesítő beszédet 
éltetvén a köztársaság elnökét Ugyanez alka
lommal eskették fel az újonc katonákat. 
Amelynek végeztével a katonaság tisztelegve 
elvonult a helyőrségi parancsnokság előtt. 
Délelőtt 11 órakor a tanítóképző intézetben 
és a gimnáziumban házi ünnepélyek voltak, 
az ünnepséget délután két órakor a gyakorló 
téren a katonai versenyek fejezték be.

— Halottak napján. Ki ne gondolna 
bánatos kegyelettel erre a napra ? Kinek 
nincs halottja, akinek még emléke most is 
sajog, akinek helye üres az asztalnál, aki
nek elvesztése mérhetetlen bánatot hagyott 
hátra I Mindenszentek napján népes volt a 
lévai temető is. A halottak napjának alkal
mából az élők feldíszítették, kivirágozták a 
komor sirokat. őszi időn, mikor a levelek 
hullanak, csupa virág és zöld koszorú volt 
a temető. A házastársak, a hitvesek, a szü
lők és gyermekek jöttek s sirokhoz, hogy 
meggyujtsák rajta a kegyelet, a megemléke
zés világosságát, hogy imádkozzanak a sir 
felett, mely alatt az életében annyira szere
tett alussza örök álmait, hogy elmerengje
nek esőn, mily közel, alig egy ölnyire a
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föld alatt és mégis mi messze van az elköl
tözött. Lobogtatja a szél a gyertyáit és kau- 
daláberek lángjait, halk sírások esnek és 
könnyek hullanak és a jó Isten oda fent 
látja a sok bánatot s elküldi az ö vigasz
taló angyalát, hogy az élők folytassák itt a 
földön kiszabott útjukat. Gyönyörű látvány 
volt a lévai temető is. Mint ezernyi-ezer 
csillag ragyogott az esti szürkületben. A 
kath. temető végén a cseh szlovák katonák 
sírjai mellett rohamsisakos katonák tábori 
felszerelésben állottak diszörséget. A sírokon 
gyertyák, s oldalt két hatalmas fáklya kévéje 
ragyogott. A temető közepén a nagysallói 
49-iki csatában öleseitek sírja felett álló 
honvédemléket szerető utódok hálás kegye
lettel feldiszitették és kivirágozták. A ref. 
temető mellett levő hősök temetőjében a vi
lágháború hőseinek sírjai gyönyörű látványt 
nyújtottak. Itt a komunista harcokban elesett 
vörös katonák sírjához kivonult a kommu
nista párt vörös zászló alatt s felhasználta 
az) alkalmat, hogy politikai izü beszédet 
tartson a kapitalizmus ellen. Ugyanakkor a 
temetők másik oldalán a honvédemlék mel
lett az ifjúság ajkán magasba emolkedett a 
kegyeletes ének, mely könnyekig megihlette 
azt, a ki hallotta. A városban a hősök em 
lékére emelt kereszt és a szobrok tövében 
mindazok emlékére gyújtottak, akiknek sir 
ját nem tudják, akik messze távol Keleten 
az orosz földön, vagy Nyugaton az olasz és 
francia porban ismeretlen helyen elússzak 
örök álmukat.

— Ismeretterjesztő előadás. A 
Vöröskereszt Egyesület lévai fiókja által 
rendezett előadások másodika október 29-én 
délután volt a városháza közgyűlési termé
ben, hol ez alkalommal is dr. Gergely Fü- 
löp városi tiszti orvos tartott előadást a 
csecsemő-védelemről. A nagy körültekintés
sel kidolgozott és a kérdés minden részle
tére kiterjedő előadást nagy figyelemmel 
hallgatta az egybegyált közönség, mely a nép
szerű előadót szivélyes ovációban része
sítette.

— Haláleset. Özv. Javorek Antalné 
szül. Nyúli Borbála, néhai Javorek Antal 
volt lévai polgártársunk özvegye, mint rész
véttel értesülünk október hó 28-án alig 8 
napi betegség után 75 éves korában elhunyt. 
Szorgalmas, iparkodó családanya volt, ki 
egyedül gyermekeinek élt A múlt évben 
a fia halála mély bánattal sújtotta, mely 
mélyen megviselte. Halálát leánya, Dodek 
János lévai áll. telekkönyvezetö neje, veje, 
unokája, dédunokája s kiterjedt rokonság 
gyászolja. Hült tetemeit o hó 29 én helyez
ték örök nyugalomra nagy részvét mellett. 
Nyugodjék békében!

— Tanltógfyűléa .A Párkányi Magyar 
Tanítók Egyesülete* f. évi okt. hó 26 án 
Párkányban tartotta meg a tisztujítással 
egybekötött öszi rendes közgyűlését. A gyű 
lést Kanoszay József tartalmas elnöki meg
nyitója nyitotta meg, melynek keretében 
elősorolta a tanító társadalmat ért újabb sé
relmeket és ismertette az ezek jogorvoslására 
eddig is megtett központi intézkedések stá
diumát. Üdvözölte a szép számmal megje
lent tanítóságot s közöttük Hrúz S. levicei 
áll. tanfelügyelőt, kinek az Egyesület nevé
ben köszönetét mondott a slov. tanfolyam 
és a nostrifikációs vizsga kieszközlése körül 
tapasztalt ama odaadó s nehéz munkáért, 
amellyel lehetővé tette a járás valamennyi 
tanítója részére a vizsga siknres letételét. 
Tanfelügyelő megköszönte az üdvözlést s a 
sikerelismerés dicsőségét nem vállalva, annak 
érdemeit a tanítóságra hárította, kik őt úgy 
ezen, mint hivatalos tanügyi intézkedéseinél 
mindig megértéssel s a legszebb ügybuzga
lommal támogatták. Ezt a készséget úgy az 
állam, mint a tanügy és a tanítói érdeke 
szempontjából kéri a tanítóság részérói to
vábbra is fenntartani. Múlt gyűlés jegyző 
könyvének felolvasása és hitelesítése után 
.Három kérdés* e. olvasmány helyes tárgya
lását szakszerű tanítási mintaterv keretében 
előadta: Bellus Gyula karvai *
tanulságos szakmunkát a közgyüés 
réttel jutalmazta. „A tanító és politika c- 
mén Biró Béla szőgyéni ig. tanító ér‘0kez,“’ 
ki e kényes, de időszerű thémát nemcsak az 
oktatásügy, hanem a tanító társadalom

| dekképviselete szempontjából is oly ügyesen 
es meggyőző érvekkel kezelte, hogy fejtege
téseit a közgyűlés legnagyobb figyelemmel 
kisérte s a következő indítványát határoza- 
tilag elfogadta: .Mivel a községi képviselő
testületek és vármegyei törvényhatóságok a 
politikai pártok juvaslatai alapján állíttattak 
össze, a tanítóság pedig a párt és országos 
politikától eddig teljesen távol tartotta ma
gát s igy érdekképviselete ott elégtelennek 
bizonyult ; felirattal kéri a kormányt arra, 
hogy minden falusi, városi, és megyei köz
igazgatási testületbe — a politikai pártok 
ajánlása nélkül is — a tanító hivatalból 
neveztessen ki.” — Tanítók illetőségi ügyére 
vonatkozó elnöki figyelmeztetőkre a felvilá
gosító megjegyzéseket a jelen volt tanfel
ügyelő tette meg, miket az érdekelt tanító
ság jól eső tudattal s köszönettel vett. — 
Tisztujitás során elnök a betegeskedésével 
megokolt lemondását az Egyesület nagy 
sajnálatára megújította Ugyan csak szomo
rúan hatott az Egyesületre Hrúz S. áll. tan
felügyelő búcsúbeszéde, amelyben a párkányi 
járásnak a nővé zámki-i II. tanf. kerülethez 
való beosztását befejezett tényként hozta a 
tanítóság tudomására. Érdemeik elismerése, 
valamint a szeretet, ragaszkodás megnyilat
kozása volt az a zajos ováció, amelyben a 
közgyűlés úgy a belépő elnököt, valamint 
a távozó tanfelügyelőt részesítette. — Uj 
tisztikar a következő lett: Elnök: Dinnyés 
Károly, alelnök : Gajdár István, jegyzó: 
Biró Béla, péuztárnok : Bellus Gyula, ellenőr : 
Fehér Gyula. Választmány: Szabó Gergely, 
Kraus Zsigmond, Zoltán Amália, Szegő Jó- 
zsefné, Kerekes Béla, Szvoboda Ilona, kik 
nek bemutatkozása után a közgyűlés véget 
ért. B. B.

— A Lévai Kath. Kör 1922. nov. 
hó 12 én (vasárnap), a kör helyiségében, 
házalap javára, szinielöadással egybekötött 
zártkörű táncmulatságot rendez, mely alka
lommal színre kerül: „Túri Borcsa“ nép
színmű 8 felvonásban. Belépődíj: Szemé
lyenként 10 korona Kezdete este */s 8 
órakor.

— Eljegyzés. Nyári Bözsike urleányt 
Nyári Ignác zselizi kékfestő leányát a múlt 
héten jegyezte el Kovdcsik Lajos Békés
csabáról.

— Egy maiparos jubileuma. Ne
gyedszázados érdemekben és elismerésben 
gazdag tevékeny múlt után a napokban ülte 
meg Pokorny V. nyitrai zongorakészitö és 
hangoló munkásságénak 25 ik évfordulóját. 
Ám az öreg mester azért még nem gondol 
a pihenésre Tovább dolgozik lankadatlanul, 
annál is inkább, mert a közönség bizalma 
messze városokból öt keresi fel, a mi esek 
természetes, mert hiszen egy 25 esztendős 
tisztes múltnál nagyobb garancia nem kell. 
Pokorny működését méltatva, kell, hogy 
eszünkbe jussanak egyes ideszakadt állítóla
gos „zongorakészitők és hangolók” kik vala
hogy megszimatolva, hol van rossz zongora, 
mindenféle színes Ígéretekkel behálózzák a 
zongora tulajdonosát, busás előlegeket vesz 
nek fel, a zongorát szétszedik — és dolgu
kat igy „elvégezvén" megugranak, mig a 
kárvallottak szitkozódva bottal üthetik e 
„hangolok” nyomát. Ezek eléggé meggyőzhe
tik a közönséget arról, ne hallgasson min
denféle szélhámosra, hanem bízzék meg 
feltétlenül Pokornyban, kinek kiváló képes
ségeit talán legjobban igazolja a világ egyik 
legnagyobb zongoraművészének, a nem rég 
Nyitrán járt Dohnányi Ernőnek sajátkezű 
levele, melyet a koncert után (zongoráját 
Pokorny hangolta) Pokornyhoz intézett. 
Dohnányi levele a legértékesebb ajánló levél, 
melynél különben elképzelni sem lehet!

— Gárdonyi Géza halála. A magyar 
irodalomnak súlyos vesztesége van : Gárdonyi 
Géza október 30.-án hajnalban 59 éves 
korában Egerben meghalt. Eger városa saját 
halottjánák tekinti a világhírű magyar irót 
és a városházán ravatalozza fel.

— Járdát székhely Eséllzen. Az 
utóbbi napokban sok szó esett arról, hogy 
a minisztérium Zseliz székhellyel uj főszolga- 
biróságot és járásbíróságot akar felállítani a 

I körülötte fekvő 40—45 magyar község ré- 
I szére. Mi úgy látjuk, hogy az egész akció 
' tulajdonképpen Léva városa ellen irányul, 

amelynek magyarságát a tömegesen ide
helyezett cseh tisztviselőkkel sem lehetett 
megváltoztatni. A tervezett uj járási székhely, 
nem is a közcélt akarja szolgálni és mi sem 
foglalkoztunk volna vele ha Zseliz község 
képviselő testületé ezt az ügyet a napokban 
nem tárgyalta volna. Zseliz község közgyű
lése hivatalosan foglalkozott az üggyel s 
mint értesülünk egyhangúlag felajánlotta a 
község tulajdonát képező nagy vendéglő 
épületét a körülötte levő hatalmas telekkel 
együtt. Mi azt hisszük, hogy ennek dacára is 
meg fogja gondolni mert nem lehet célja 
egy már a gyakorlatban is bevált nagyobb 
járás szétdarabolása, annál kevésbé Léva 
városának mint természetes gócpontnak a 
fejlődés utján való megakasztása.

— Gyásxhir. Jánossy Béla aranyos- 
maróti cukrász, városunk szülötte október 
hó 27 én 50 éves korában elhanyt. Törekvő 
iparos volt, ki szorgalmával magának tisz
teletet és közbecsülést szerzett. Halálát neje, 
gyermekei, testvérei s kiterjedt rokonság 
gyászolja Temetése október 29-én ment 
végbe Aranyosmaróton nagy részvéttel. Gyá
szoló családja a boldogult elhunytét a kö
vetkező jelentésben tudatja: Alulírottak 
mély fájdalommal, de Itten mindenható 
akaratába megnyugodva jelentik, hogy a 
felejthetetlen, szeretett, jóságos, gondos férj, 
apa és rokon Jánossy Béla cukrász, beteg
ségének keresztény türelemmel viselt rövid, 
do kinos szenvedése után áldásos életének 
50. ik évében f. hó 27-éu reggel 6 órakor 
visszaadta nemes lelkét Istenének. Drága 
halottunk földi maradványait f. hó 29-én d. 
u. 2 órakor fognak a gyászházból az anya
földnek átadatni. Léiké üdvösségéért mondandó 
gyászmise f. hó 30-án reggel 8 órakor lesz 
a helybéli róm. kath. templomban az Úrnak 
bemutatva. Zlaté-Moravce, 1922 október hó 
27-én Adj uram örök nyugodalmat neki és 
az örök világosság fényeskedjék neki I özv. 
Jánossy Béláné szül. Kotrusz Teréz hitvese. 
Irénke, Béla, Pista, gyermekei. Dezső mos
toha flia. Mariska, férj. Olgyai Jánosné, 
Irén, férj Bilcsek Józsefné, Józsa, férj. 
Ortmann Fidélné, Juliska, férj. Jánosa Je
nöné testvérei, özv. Szigány Antalné szül. 
Sümegh Katalin nagynénje. Sugorok, sógor
nők és unokatestvérek.

— 19-tagu kisiparos házépítő 
osoport ma vasárnap 11 órakor a Lévai 
Takarékbank igazgatósági termében gyűlést 
tart, az összes tagok saját érdekükben sze
mélyesen jelenjenek meg.

— Tűzeset. November 3-án este 6 
óra után a járó kelők azt vették észre, hogy 
Adler fényképész, a lévai Dukesz-téle házban 
levő Petőfi utcai üzletéből a leeresztett vas
függöny részeiből füst tódul, ami belső tűzre 
engedett következtetni Az üzletet nem lehe
tett mindjárt felnyitni, mert a tulajdonos ép 
azelőtt zárta le az üzletet s eltávozott 
Mire végre felnyitották a vasredönyt, már 
teljesen lángban állott az üzlet belseje, 
amellyet azonban a szomszédok által hozott 
egy-két vödör viz semmi-féle hatást nem 
ért el. De még meglehetett volna menteni a 
tetőt és a szomszéd üzletet ha a tűzoltók 
hamarább jönnek. De esak egy jó óra múltán 
érkeztek meg s még akkor is annyit bíbe
lődtek a hidroforral mintha most látták volna 
először. Mászók meg nem is jöttek, hogy a 
tetőt hamarosan szétbonthatták vagy az égő 
gerendákat leránthatták volna. Tehetetlenül 
nézte a katona kordon mögött álló közönség, 
hogy mint kap bele a tűz a szomszéd üzletbe, 
majd a tetőre. Szerencse, hogy szél nem 
volt s igy nem terjedt a vész. De még igy 
is a szomszéd pléhtetős épület a padlásról 
tüzet fogott, mert valamelyik gondos padlás
járó nyitva hagyta a vasajtót. A sötétben 
az égő ház nappali világosságot árasztott, 
ami megkönnyítette a boltok kiürítését. A 
szemfüles csendőrség azonban igy is nyakon 
csípett több alkalomszülte tolvajt, aki egy- 
egy kisebb csomag áruval el akart illanni. 
A kár elég tekintélyes s csak részben térül 
meg a biztosításból A tűz valószínűleg úgy 
keletkezett, hogy a fényképészre váró ven
dégek közül valaki cigarettát dobott a sza
naszét heverő papirosok közé, amely sokára 
meggyuladt s lángra lobbant.
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— Tfivee letartóztatás Bömhécz 
Gyula mézeskalácsos segéd, levicei lakos, f. 
hó 2 in a tüzeset alkalmával bekisértetett 
a rendőrségre, mert hóna alatt egy csoma
got találtak, melynek tartalma jogtalan 
módon jutott volna a birtokába ; minthogy 
a vizsgálat kiderítette, hogy Bömhécz Gyula 
a csomagban levő svettert a tűzesetet meg
előzően Link Bernát kereskedőnél vette, ! 
szabadlábra helyeztetett.

— A mozi ma, vasárnap és holnap 
hétfőn két előadáson hozza a Két párisi 
lány V. részét, melynek érdekfeszitö jelene
tei nagy érdeklődésre tarthatnak számot. 
November 7-én egy érdekes majom filmet 
fog a mozi bemutatni A vadon árkus tar
goncájában címmel A majmot Jack játsza. 
November 9-én egy Hagenbeck film kerül 
bemutatásra. Gime Borzalmas éjszaka az 
állatseregletben. Vasárnap november 11 én 
Schakleton híres délsarki útjáról felvett fii- ' 
met fogják lepergetni, amelynek megkapóan 
szép felvételei nálunk is csodálatot fognak 
kelteni.

— Naponta 30 ősöd. A prágai ke
reskedelmi kamara titkára egy előadásában 
elmondta, hogy a csehszlovák valuta emel
kedése óta naponként átlag 30 csehországi 
kereskedő vagy vállalkozó jelent be csődöt

__ Két ember élet esett áldozatul a 
feldühödt és italtól is felkorbácsolt emberi 
szenvedélynek. Szomorúan végződött véres 
esemény színhelye volt Mindenszentek napju 
a gr.-szentgyörgyi majorban Ifj. Palkó Ist
ván 27 éves urasági csősz, haragosa volt 
Horváth János urasáéi cselédnek, mert ez 
Állítólag őt kitúrta állásából. Emiatt Minden
szentek napján egy kissé itas állapotban be- I 
ment Horvát János lakásába s ott szóról 
szóra összevesztek. Mire a szintén ittas Hot- ’ 
váth János felkapta az asztalon heverő ke- 
nyérvágó kést és azt teljes erővel az ifj. 
Palkó mellébe döfte, aki még kitámolygott a 
szobából de pár lépés után az udvaron 
összeesett és meghalt. A megölt csősz atyja 
id. Palkó István 60 éves urasági cseléd 
halván a lármát s látva véresen támolygó 
fiát, belépett Horváth János szobájába, hogy 
öt kérdőre vonja, de már ekkor a szenve
délyében elvakult Horváth 1 késsel öt is 
megszűrte, úgy bogy ő is menekülni akart de 
ő is csak pár lépést tehetett az udvaron 
mert végig terült a földön és meghalt A 
kétszeres gyilkost a csendőrség letartóztatta 
és átadta a biróságnak. Az áldozatokat e hó 
3 án a vizsgálati biró felboncoltatta s utánna 
nagy részvét mellett temették el

— Az Uj dohányárak. November 
elsejével a dohányárak a következőképen 
módosulnak Szivarok: Graciosa 3 Ke,, Re 
galia média 2 40 Ke., Havanna Virginia 2 
Ke, Trabuko 160 Ke., Britanika 160 Ké. 
Belföldi Virginia 1'50 Ké, Olasz Virginia 
1 Ke, Operas 120 Ké , Kuba —.80 Ke, 
Virginiosa —60 Ké, Brazíliai Virginia—.60 
Ké, Portoriko —.50 Ké , Rövid —.50 Ke., ■ 
Cigarillos —.30 Ké Cigaretták: Chiubek 
80 f„ Légié 50 f., Dames 40 f, Egiptomi 
34 f., Sport 18 f., Praga 25 f, Zora 7 f, 
— Gigarettadohány : Török kartondobozban 
50 Ké, Macedóniai 8 Ké., Bolgár 4 Ké, 
Maryland 1'80 Ké., Amerikai pipadoháuy 
150 Ké., Finom pipadohány 1 Ké, Köz. 
pipadohány — 50 Ké., Burnót kgja 40 Ke. ,

Galocsnlkat és cipőket szakszerűen * 
javít vulkanizált forrasztással a „Vulkán* 
Cipő Iparvállalat Bratisiava Köztársaság tér 
22. Vidékről postán érkező javítások azonnal 
elintéztetnek.

A közönség köréből.
Qyáazköszenet nyllvántás.

i
Mindazoknak akik kedves anyósom illetve 

édes anyám özv. Javorek Antalné elhunyta 
alkalmával szives részvétükkel fájdalmainkat 
enyhíteni szivesek voltak s végső útjára elkí
sérték, fogadják leghálásabb köszönetünket.

Léva, 1922. október hó 31.-én.
■k Dodak János és neje Jávorok Mária.

Qyászköszönet nyilvánítás.
Mindazon helybeli vas- és fémmunkások

nak kik elhunyt gyermekünk, illetve testvé
rünk sírjára mindszentek napján koszorút 
elhelyezni szivesek voltak, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Léva, 1922. novomber hó 8 -án.
Solllnger Ferencz 

ée családja.

Jótékonyság.
Kroslák Miklósné 20 koronát, Dnkesz 

Lipótnó pedig 10 koronát küldött a tüdő
beteg gondozó intézetnek, mit ezennel hálás 
szívvel megköszönünk. Dr Frommar )g|IÍH

Levice város polgármesterétől

4782—1922. szám

Felhívás.
A 322—1921. számú törvény a cseh

szlovák köztársaság polgárait kik beteg- 
segélyző biztosítás alá tartoznak, munka- 
nélküliségük ideje alatt segélyben részesíteni 
rendeli. Ennek folytán felhívom a munka
nélkülieket, hogy összeírásuk végett a város
háza I. em. 13. ajtó alatt folyó hó 9. és 
10.-én d. e. 9—11 óráig jelentkezzenek és 
a következő okmányokat hozzák magukkal :

1. hatósági bizonyítványt a kérvényező 
koráról, foglalkozásáról, családtagjai számáról, 
koráról és esetleges foglalkozásukról,

2. szegénységi bizonyítványt, hogy tel
jesen vagyontalan, hogy olyan jövedelemmel, 
amely a munkanélküliség alatt a legszűkebb 
megélhetését biztosítja nem bir,

3. munkaadó bizonyítványát a munkából 
való elbocsátás indokolásával

A munkanélküli segélyre igénnyel nem 
birnak: azok, akik sztrájkolnak, vagy a 
munkából ki vannak zárva, — oly személyek, 
kik a munkából a saját hibájuk következ
tében bocsátattak el, vagy akik a munkát 
alapos ok nélkül önkényt hagyták el, oly 
személyek, kik testi, vagy szellemi alkatuk 
következtében rendszeres foglalkozásra kép
telenek, oly személyek, kik valamely beteg- 
segélyző pénztártól táppénzt kapnak, oly sze
mélyek, kik fentartási segélyt kapnak, oly 
személyek kik egyéb jövedelme a munka
nélküliségük alatt a legszűkebb megélheté
süket biztosítja és az időszaki munkások.

A 11 —1922. számú kormányrendelet a 
munkanélküliek segélyezéséről szóló törvény 
hatályosságát az építészeti munkásságra is 
kiterjesztette, miért is felhivatnak a munka
időszak alatti munkanélküli épitési munkások 
is, akik bizonyítványokkal igazolhatják, hogy 
a munkaidőszaknak csak egy része alatt 
voltak foglalkoztatva, hogy a munkaidöszak 
alatt munkát egyáltalán nem kaphattak, össze 
írásuk végett a fentebb kitüntetett időben és 
helyen jelentkezzenek.

Olyanok, akik valamely építészeti mun
kát csakik a saját rendes hivatásukban való 
munkaalkalom hiánya miatt vállaltak, építé
szeti munkásoknak nem tekintetnek.

Levice, 1922. évi november hó 3.
Dr. Zosták s. k.

polgármester

4946 - 1922. szám.

Hirdetmény.
Levice r. t. város közönsége haszon

bérbe kívánja adni a város tulajdonát képező 
u. n. lövölde melletti vadalmási dűlőben levő 
15 magyar hold 247. O-öl kiterjedésű szántó
földet folyó évi november hó 1.-től számított 
hat évre.

Akik a kérdéses szántóföldet haszon
bérbe óhajtják venni (akár többen is együtt) 
adják be ajánlataikat Írásban hozzám, vagy 
a városi tanácsi iktatóba folyó hó 15.-ig

Előzetes tájékozást nálam lehet szerezni. 
Levice, 1922. november hó 1.

Dr. Zoifák s. k.
polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejtflyzíza.
1922 évi okióber hó 29 -tói - november hó 5.-ig.

H fizandó
Kibár László Oravecz Katalin r. k.

Halálozás.
Búra Jónás 42 éves szerviszivbaj. — özv. 

Jávorek Antalné Nyuli Julianna 75 éve. aggvér. 
ömleny. - Fiser Bozsena 17 nap. veleszületett 
gyengeség.

VII esi. osztálysorsjáték IV. húzása 
1922. október 12, és 14.-én.

K: 136467
K: 182515
K: 144566
K: 15034, 73830, 99110,

149842, 171820.

100 000 
70 000 
50.000 
10 000 _ 

106491, 143555 144969,
5000 K: 23884, 26212. 34676, 34999, 

3C670, 38796, 50912, 57232, 65701, 71466, 
78534, 80878, 94227, 97232, 128931, 142293, 
154116. 170622, 175077, 178014

2000 7674, 8055, 10875, 14344, 21573, 
21738, 21994, 22171, 23089, 23881, 25648, 
29060, 32482, 35222, 40369, 41009, 44210, 
44387, 44476, 48619, 59614, 62931, 63199, 
64274, 67358, 72599, 78560, 79511, 86993. 
89936. 91061, 93807, 97636, 100898 101546, 
104477, .......... " ... .....................
119989, 
129043, 
135566, 
145572, 
157818, 
182698,

107723,
125473,
131552,
139316,
153110,
170883,

189863, 189917.

114311, 119186,
127901, ---------
132306,
140500,
155087,
173549,

105399,
125147, 
129873, 
137185, 
147529, 
161209, 

, 186428,
Ezenkívül 1000 K. 800 K. és 260 koro 

nás nyeremények huzattak, melyek részletes 
jegyzéke Gróf Rudolf levicei dohánynagy- 
árudában megtekinthetők s ugyanott s sors 
jegyek is kaphatók A folytatólagos osztály
hoz deczember4ig a sorsjegyek beváltandók.

128388,
132310,
144733,
157358,
173944,

se APRÓ HIRDETÉSEK, a
1 tanítok SZABNI és 

AerieKUllL VARRNI orosz iné 
Rákóczi ut 1. 1332

Bútorozott szobit inteligens
fiatalember november 15.-ére. Gim akiadóban.

1321
sárga hintó ELADÓ. Cim a 

£ QLLS16S kiadóban. 1324
TJaaa saját termés kapható GÁL JÁNOS-
JJQl NÁL Léván, Mezö-utcza 8. Literen
ként 8 korona. 182C

Perfekt szakácsnő kisegitőnek 
vendéglőbe Vagy privát házakhoz vidékre is. 
Cim a kiadóba. 1333

Kijátszott hegedű, eM?y 
dőkád czinpléhből és egy bélyegalbum szép 
gyűjteménnyel eladó Cim a kiadóban. 1329

Eladó Csepregi utcza 18 számú HÁZ.

Gazdai, kulcsári munkafelü- 
gyeiői állást keres uradalomba. Korán kelő, 
fáradtságot nem ismerő ág. ev. vallásu, 
magyar és tót nyelven beszélő 37 éves nős 
családos egyén Akinek a gazdasági terén 
mint gazda hosszú gyakorlata van. Kissebb 
birtokot önálló kezelésre is elvállal. Az állást 
minél előbb elfoglalhatja. Cim a kiadóban.

Jó Varban levö gyermekkocsi,W0 melyet ülésre és fek
vésre lehet használni, megvételre kerestetik 
Cim a kiadóban. 1846

EfTTT eiftnó+fie! Bel»“ OiPer B,jwd “oJ öUlwbüö Demiblock rendszerű
Hammerles jó karban levő 16.-os vadász
fegyver 1800, egy 9 mm. flaubert 200, eset
leg egy uj Köles Mignon 4 X fegyvertávcső 
500 Kő. ELADÓ. Cim a kiadóhivatalban.
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Stovas»er gordonka jutányosán
XkAuUlÁW eladó. Megtekinthető NYITRAI 
és TÁRSA cégnél. 1301

Tanuló leány
divattermében- 1886

Eladó Nagypeszek
pén jó karban levő cseréppel fedett ház két 
szoba, konyha, nyári konyha, kamra, 2 istáló, 
3 táskámra és szin iparosoknak is kiválóan 
alkalmas, barmikor birtokba vehető Átköl
tözés miatt 22.000 korona vételárban. Cim 
a kiadóhivatalban. 1322

Tf1) n A A fa ''l 7 “ ‘“^forgalmasabb uteá- 
£U0«UU ÍLíhü nan, nagy üzlethelyiséggel 
nagy pincével és raktárral, igen alkalmas 
nagykereskedőnek, gépraktarnak, sörnagy
kereskedőnek, gyárnak. Bővebbet Szepessi 
utca 5 szám. i255

Hirdetmény.
Dolná-Seca községben Levice és 

Párkan államvasuti vonalon fekvő, 
két emeletes, pincével ellátott,

gabona raktár 
egészben vagy szétszedve eladatik 
esetleg bérbe adatik. — Vállalkozók 
ajánlataikat 1922. nov. 20 ig nyújt
sák be szóval vagy írásban alulirt 
szövetkezet Igazgatóságához.

Dolná-Seca, 1922. nov. 1 én. 
/'gÖjjN Űverne druzstvo vo Ve kéj Seci 
's—/ Hitelszövetkezet Alsószecsén

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemü 

közönséget, hogy Nagysallóban 

építési vállalatot nyitottam, 
hol mindennemű építkezési munkát u. m.: 
templomok és tornyok javítását, papi lakok 
átalakítását, új építkezéseket, gazdasági 
épületek felépítését, javítását, kisebb-nagyobb 
kőműves- és ácsmunkálatok készítését és 
építési tervek s költségvetések elkészítését 
a legjutányosabb áron elvállalom.

Kérem a n. é. közönség szives támogatását.
VO±\Öo KAROLY 

elei. Jc6zxiT3.-ve«me»tex
XT^.G-'Z’S^-X.X.Ó CTa'toá.xt. 78 >

T\: , ± veszek minden mennyiségben. — 
JJlOe KUGLER csemege-kereskedő, Báti- 
út 8. sz.
■VartflóirlK el“do’ ian- 1’en belió!tös5- V entiugiu hetö CHLEBUVITS IMRE
Alsó-Pel, zupa Tekov. 1347

Egy arany óraJX aX
ISTVÁN Kis-Saró. 1346

6~~ 1 j, motor olcsó árban eladó.
ÁUwÁUw Cim a kiadóhivatalban. 1345

ParacLicsoffi. madár
csudaszép eladó. Cím a kiadóban. 1343

T-— iöóY^TT állást keres üzletbe ki-AZr. ÁUAlly szolgáló nőnek. — Cim 
a kiadóba. 1340

Ügyes ‘biztosítási (elvetetnek 
kedvező feltételek mellett „DUNA* Ált. 
Biztositó R. T. föügynőksegénél, Léva 
Honvéd utca 2. _1290

Útlevelek vizumozását
minden állam részére 4 nap alatt megszerzők. 
Eljárási díj 40’— Kö. KRE1SLER AliREL, 
Zlaté-Moravc#. 13<>6

Ne higyjen -........... •"=
a hirdetéseknek, hanem győződjön meg személyesen, 

hogy KUGLERNÉL Báti utca 
8. szám alatt

a legolcsóbban és legjobban lesz kiszolgálva
specialista Kávé, Tea és Cacaóban!

A közkedveltsegnek örvendő KUGLER keverék Kávé és 
Tea ismét olcsóbb lett.

Nagysallói gőzmalmi liszt főlerakata.
Likőrökben nagy választék.

Friss Prágai sonka.

Egy jobb
Cím a kiadóba.

házból való leány állást 
keres gyermekek mellé.
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A legszebb fénykép nagyítások, 
családi képek, csoport felvételek, 
levelező lapok, igazolvány képek 
— a legrövidebb idő alatt — 
ifj. LAUFER BÉLA 
fényképészeti műtermében készülnek
W Posta u.. 1O- “tpti 
Xueazáullltott árak!

KINŐ = APOLLO = MOZGO.
Nov. 5-én „A két párisi lány" V. rész.

0 és 8 óra.
Nov. 7-én ,A vándor cirkus targoncájában". 
Majomfilm Főszerepben JACK a csodamajom. — 8 óra. 

Nov 9-én „Borzalmas éjszaka az áiiatseregletben.“ 
Hagenbeck film — 8 óra.

Nov 11-én „Sir Ernst Schakleton délsarki fel
fedező útja." - Kulturfilm.

TANULÓ
C. 2187—922.

Árverési hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság köz

hírré teszi, hogy Hronsky Lók község 
tulajdonát képező korcsma mellék
helyiségekkel (magánlakás is) 
1922 november 24-én, d. u. 2 órakor 
nyilvános szóbeli árverésen 1923. 
jan. 1-től számítva hat évre bérbe 
lóg adatni.

Kikiáltási ár évi 500’— Ke
Bánatpénz 500— Kd.
Bővebb feltételek a községi bíró 

házánál Hronsk^-Lokon megtekint
hetők.

Hronsky-Lok, 1922. okt. 24.
Községi elöljáróság.

/-.ma

LACHKY ELEK
fűszer , bor , csemege-, tea-, rum és ásványvíz kereskedése 
__________________LEVICE — FŐTÉR. ----------------------------------

Legjobb be-vABétrléLSi forráis 1 Olcsó Arak 1 
Előzékeny éa pontos klszolgáliáB 1 

Naponta friss felvágottak, sódar, teavaj, liptói, 
sajtok stb. Az összes cukorka különlegességek, 

Svaizi csokoládé és cacaó. Likőrök, borok, pezsgők.
Kávék legnagyobb választékban, naponta friss pörkölés.

Oroszkai lisztek. "■



1923. november 5.

Cislo: 453 exek. 1922.

Licitacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102. §-u 

LX zik. ól z r. 1881. tymto oznamuje, ze násled
kom vyroku Komáromskej sedrie óis 2748—1922. 
k dobru konkurrnej massi, zastupoveného skrze 
majetkováho dozorcu Dr. Elemér Karácsonyi.

Dna 9./11. sept. 1922. inventárované nasle
dovné movitosty a to; klobúky, strinfle, cverny, 
ruéníky, látky, kosele, óipky, hodbáb, atd. na ve
rejnej licitácii sa rozpredajú

Drazba táto prevedie sa v Leviciach u verej- 
niho dlinika dna 11. nov. 1922. po pol o 14. hód 
prtpadny kupci sa porvn podotknutím toho, ze sa 
zmienené movitosti v smysle 107. a 108. §-u LX. 
zák íl. z r 1881 pri platení hotovymi najviac 
slubujúcemu v pádé potreby aj pod odhadnou 
cenou rozpredajú.

Dáné Nová-Bana, dna 21. okt. 1922.
Artúr Tóth

st. súdny exekútor.

Ha olcsón akar inni
És kevés pénzt kiadni 
És amellett jó mulatni
É8 pontos tiszta kiszolgálást 
Úgy jöjjön a hol csak

10 kor. 1 ltr. Ó bor.

BARTOS vendéglős.

—- —1£.
W S 
=3 U

ZÁRTKOCSI 
a rossz idők beálltával az utazó

közönség rendelkezésére áll.
Megrendelhető:

ERTLER-féle füszerüzletben (Zúgó- 
utcza és Szepessy-utcza sarok) és 
Belányinál Schöeller-u. 11 sz alatt.

Isvfcky okresny lúd, ako pozemnoknlzná vrchnost

Cislo 2383—922.

Vytah licitaéného oznamu.
V exekúcnej zálezito>ii exekventá dr. Steiner 

Oskira levického obyvateJa proti exevovanému 
Malolet. Újvári Margité, zastp. Újvári Alexandrom 
tútorom pozemnoknizná vrchnost’ nariadila exe- 
kuénu licitáciu cielom vymoáenia 290 K poziadav
ky na kapitále a jej príslusnosti na nemovitost* 
ktorá je na üzemi levickeho okr. súdu, obsazena 
v póz. kn. protokolle obce Hr. Vozokany Óisl 472 
pod A I. 1. r. ó. 84/b. m. c. zapisaná vo vykricnej 
cene 2260 kor. a sice s tarchom vyrokom ő 1270' 
1889 v prospech vdove Dudás rod. Kotor Rozália 
a vyrokom cis. 1452/920 v prospech vdove Dudás 
Stefanovej rod. Csizmár Julié intabulovanych 
udovskych práv.

Licitácia sa prevedie o 10 hodine pred polud- 
najsej dha 29-ho novembra 1922. v obecnom dome 
obce Hr. Vozokdny vykonaná.

Pod licitáciu spadajúca nemovitost nemőze 
sa lacnejsie odporat, ako za dve tretiny vykrik- 
nej ceny.

Ti, ktorú chcú licitovaf, povinni s>ú slozit ako 
odstupné 10 %-ov vykriknej ceny v hotovosti, 
alebo v cennych parieroch, ku kaucii spősobilych 
Eocitanych dia kursu urceného v 42. §-e zák. cl.

X. 1881 osobe, póz. kn. vrchnosfou vyslanej ale
bo tejze odevzdat stvrdzenku o predbezn m úlo- 
zení odstupného do súdného depositu a licitacio- 
nálne podmienky podpisat. (§§ 147, 150, 170 zák. 
öl. LX.- 1881, § 21 zák cl. XL. z r. 1908).

Ten, kto za nemovitost viacej slúbil, néz 
vykrikná cena cini, jestli nik viacej n^sFubujr, 
povinny je dra percenta vykriknej ceny urcené 
odstupné po vysku práve takého percenta ním 
slúbenej ceny hneJ doplnit.

v Leviciach dha 12. sept. 1922.
HOFFMANN v. r. okr. súdca

CSORBA JENŐ, városi mérnök 
mérnöki irodája 
Levice-Léva, Ladányi utcza 26

VÉGEZ: birtokrendezési, föld- és lejtmérési munkálatokat. 
TERVEZ: minden ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 

gép- és gyárüzemeket, 
vizierő- és elektromos telepeket, vízműveket, 
háztartás-technikai berendezéseket (fűtés, fürdő, 
vizszerzés, szenyvizek)

KIDOLGOZ: ipari- és mezőgazdasági ipari üzemterveket. 
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságosságát.
ELJÁR: mindennemű műszaki megbízásokban.

------- Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben ■ 3

PLATZER J. és TÁRSA 
ká-lyhAb ivr.

Kákái u. 46. LEVICE.______ Zúgó u. 4.
Van szerencsénk a n é. közönség becses figyelmébe és párt

fogásába ajánlani alábbi vállalatainkat :
Kerámia kö lapokkal padlók burkolását bármily kiviteleiben (□ m2)
40 K.-lól feljebb. — Konyha, fürdőszoba és kád, lépcső házak, 
folyosó stb. fehér, avagy különböző szinü porcellán fayenze lapokkal 
fali burkolatokat. — Uj cserép kályhákat. — Uj takarék tűz
helyeket bárminő kivitelben. — Javítások szakszerűen eszközöltetnek.

Vagyunk kiváló tisztelettel

PLATZER J. és TÁRSA.
Za hodnovednost vydania: 

HOFFMANN 
ver. pozemnok knichy.

Bérkocsi árszabály.
Egy 2 fogatú kocsi nappal 

vasúttól vagy a vasúthoz
2. személyig — — — K 8

Ezen felül minden további 
személy — — — — „3

Egy 2 fogatú kocsi nappal 
megrendelve a vasúthoz „ 15

Egy 2 fogatú kocsi nappal 
megrendelve oda és vissza „ 20

Egy 2 fogatú kocsi este a 
vasúttól vagy vasúthoz 2 
személyig — — — „ 15

Ezenfelül minden további 
személy — — — — ,, 5

Egy 2 fogatú kocsi éjjel 
vagy hajnalban személyek 
számára tekintet nélkül „ 25

Podgyász amely a kocsi bel
sejében el nem fér nappal „ 3

este „ 5

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasuagykereskedésében

Alaplttatotl 1881. LEVICE - LÉVA. Telefon szám 14.

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

Virág-, konyh a leérti- és mezőgazdasági magvak. 
Vörös manimut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak 1 — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

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

Gazdasági olkkek: Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtókés, ágfűrész, ojtógummi, permetezőgép alkatrészek, 
szelepgummik, szénkénegező gépek. — — — — —

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

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

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummlk. 
Robbantó anyagok: Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs. 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerakata. —

ÓVÁSI Igen tisztelt vevőinket figyelmeztetjük, hogy a legújabban meghonosított 
helyi házaló kereskedelmet cégünk nem vezette be és ily megbízottai nincsenek 1 

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal.
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