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Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 18 K — I.

Egyes számok ára 1 korona

HIRDETÍEEC
□ centiméterenként — filter. 
Nyílttéri közlemények garmeud 

boronként — fillér. 
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésben levő hird. íródik 
-rr-yikr--.__ ■■ - ------- árengedményben részesülnek
kOzmüvelodébi £8 tabbadalmi hettlap.

A kéllrstsk a sisrkssrtlséokn kOldandOk. 
Kéziratok viseta nőm adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KKRSKK JÁNOS.
Magjaién 

vasárnap raggal.
A hirdetéseket, illflntdiikit • i reklensáeláket 

klsdlklvsislba kérjük etaeltenl.
A LAP KIADÓJA: NYTTRÁI és TÁRSZ.

Ünnepelünk ?
Ebben az esztendőben két ma

gyar költőnek kell emlékét emel
nünk, kik ércznél maradandóbban 
örökítették meg nevünket az utókor 
számára. Ez a két nagy költő: 
Petőfi és Madách.

Az ember szinte félve írja le 
azt a két nevet, mikor egy szűk 
cikk keretében akar velük foglal
kozni.

Napilapok, szépirodalmi folyóira
tok folytán hoznak róluk egy-egy 
cikket. Születésük száz esztendős 
évfordulóján ünnepi áhítattal és 
kegyelettel emlékeznek meg róluk.

Ezt a két magyar költőt ismerik 
ott is nagyon jól, ahol nem zeng 
a magyar nyelv zenéje. A költő az 
•istenség küldötte* minden népnek 
szól, mely a szép, a jó, az igaz, a 
nemes iránt fogékonysággal bir. 
ök olyan gazdagok, ha kincseikből 
adnak mindenkinek, azért a magyar 
még se lesz szegényebb.

Kétszeresen kötelességünk, hogy 
Petőli és Madách gondolatai, eszméi 
minél mélyebben járják át lelkün
ket. Nekünk magyaroknak szüksé
günk van biztatásra, vigasztalásra. 
S ezt náluk találjuk meg. Mert 
igaza van Arany Jánosnak :

Mi a tűzhely rideg háznak 
Mi a fészek kis madárnak 
Mi a harmat szomjú gyepre 
Mi a balzsam égő sebre, 
Mi a lámpa sötét éjben 
Mi az árnyék forró délbon 
S mire nincs szó, nincsen képzet: 
Az vagy nekem, óh költészet.

De a száz esztendős évforduló 
mintha arra is intene, hogy iro
dalmi ünnepségek keretében áldoz
zunk e két költő emlékének.

Fogságban sinlődött hadifog
lyaink beszélték, hogy a lelkűk 
tele volt honvággyal s egyébb 
érzésekkel s milyen boldogok vol
tak, ha összejöttek, ha egy-egy 
nemzeti ünnep alkalmával énekkel, 
beszéddel költemények elszavalásá- 
val könnyítettek a szivükön. Az 
ünnepélyes összejövetel felemelte a 
lelkűket, kölcsönösen erősítették egy
mást s a bizalom a reménység 
erősödött szivükben.

Mi is úgy érezzük, — olvassunk 
el bár száz és egy ünnepi cikket 
erről a két költőről — hogy Petőfi 
és Madách ünnepélyt rendeznünk 
kell.

Léva város közönsége a mult’ 
bán fejlett irodalmi érzékről tett 
tanúságot. Kinek ne élne az emlé
kében a Reviczky Társaság áltál

rendezett irodalmi esték ? Nem 
lehetne azokat megújítani ?

Persze ha arra várunk mig az 
alapszabályokat felterjesztik, meg
erősítik, akkor talán évek múlnak 
el. Most itt az alkalom, mikor alap
szabályok nélkül is rendeznünk kell 
irodalmi estéket s azokon áldoznunk 
Petőfi és Madách emlékének.

Egy történetiró jegyezte meg: 
Minden népnek sziklavára a nem
zeti irodalom melyre támaszkodva 
már többször visszaszerezte elvesz- ‘ 
tett jogait, szabadságát, önállását. 1 
Ha szerencse megint ellenük for
dulna, visszaszerezheti a jövőben is.

A mig Petőfi és Madách szel
leme él a lelkűnkben, a mig a 
magyarok ennél a két költőnél 
keresnek bátorítást biztatást, addig ’ 
a nemzeti irodalom sziklavárára 
támaszkodnak, addig bizalommal , 
tekinthetnek a jövőbe. Fülükbe ‘ 
zeng a költő szava: Ember küzd ; 
és bízva bízzál!

Mi is azt kiáltjuk Léva város 
magyar társadalmának : Áldozzatok 
e két költő emlékének 1

Mert: Csak törpe nép felejthet ős nagyságot 
Csak elfajult kor hős elődökket 
A lelkes eljár ősi sirlakához
S gyújt régi fénynél uj szövétneket

A világ-esaményekbői.
Különböző városokból fascista erősza

koskodásokról jönnek jelentések. Bresciában 
a romboló fáscisták elhamvasztották a szoci 
álisták házát. Cataniában különféle véres 
incidensek voltak.

Az angol választási agitáció a legna
gyobb választási háború karakterét öltötto 
magára Chamberlain egy tegnapi gyűlésen 
a vagyonadó ellen foglalt állást. A konzer
vatívok harceszközeire jellemző, hogy válasz
tási hadjáratban többek között azzal agitál 
a munkáspárt ellen, hogy szovjetbankókat 
osztogat, melynek hátlapján a következő 
szöveg áll: „Szavazzon a munkáspártra és 
majd meglátja, hogy pénze ugyanannyit ér, 
mint ez a cédula*.

Konstantin görög exkirály elhatározta, 
bogy a Doorn melletti Mössberger villában 
fog letelepedni. (Konstantin felesége tudva
lévőén Vilmos excsászár nővére.)

Lloyd George egy népgyülésen kijelen
tette, hogy nem hiszi, hegy a munkáspárt 
elegendő mandátumot fog szerezni ahhoz, 
hogy forradalmi programmját keresztülvihesse. 
Veszedelmes lenne azonban az is, ha győzne 
a reakció

Óriási vihar dühöngött Ungmegyében, 
melyet nagy felhőszakadás követeti. Az Ung 
folyó kilépett a medréből, elszakitotta a hi
dakat s óriási területeket elöntött. Egyes 

községek viz alá kerültek, Ungvár nagy 
részében is térdig érő viz van. A viz elérte 
legmagasabb színvonalát s újból apadni kezd. 
A kár óriási s a pillanatban fel sem be
csülhető.

Konstantinápolyban fegyveres összetűzés 
volt az angol csendőrség és török tüntetők 
között. Tüzelés következtében több török 
megsebesült. A Zsofia-mecset előtt és másutt 
is tüntetések voltak. Éjjel a tüntetők Kemal 
képével ellátott zászlóval behatoltak Perába 
és tüntettek az idegenek ellen. Négy török 
és egy angol rendőr meghalt.

A jelentések a tráciai demoralizált csa
patok és menekültek uj forradalmi mozgal
máról számolnak be. A köztársasági moz
galom szintén terjed. Konstantin hívei Olasz
országban terveznek restaurációs puccsot.

Lloyd George kikelt Bonar Law negatív 
politikája ellen. Felelve Bonar Law kijelen
tésére, aki Lloyd George-ot a háború dobo
sának nevezi, Lloyd George következőket 
mondja: Ezt a szerepemet nem szégyenlem, 
ha Németországnak 1918 bán dobosa lett 
volna, most nem állna igy.

A fegyverszünet évfordulóját két perces 
csöndéi ünnepük meg Angliában.

Kassán a lakáshivatalt kormányrende
lettel feloszlatták. Lakásokat többé nem fog
nak rekvirálni.

D’Annunzió legionistáival, a fascistákkal 
és nacionálistákkal Fiume Olaszországhoz 
való csatolására csinyt tervez.

Az eddigi választási eredmények szerint 
Közép- és Nyugatlengyelországban mindenütt 
a lengyel nemzeti demokraták listája vezet, 
második helyen a szociáldemokraták állanak.

Az angol választások jelöléseit lezárták, 
1246 jelöltet állítottak fel az általános vá
lasztásra, akik közül 461 konzervatív, 13 ir 
nacionalista, 135 nemzeti liberális, 336 libe
rális, 414 munkáspárti, 67 független és pár- 
tonkivüli jelölt küzd a parlamenti votumért.

Az angorai kormány Isméd pasát meg
bízta, hogy a következő követeléseket állítsa 
fel a lausanne-i konferencián :

1. A kapitulációk megszüntetése.
2. Irak és Mesopotania határainak ki

igazítása.
3. Teljes pénzügyi, gazdasági és politikai 

függetlenség.
Konstantinápolyban teljes anarchia 

uralkodik.
A szultán megkísérelte a város elhagyá

sát de a lakósság ebben megakadályozta.
A „Daily Chronicle** azt írja, hogy a 

mudaniai fegyverszünet már ismét holt be
tűvé vált A semleges zóna megsértése na
pirenden van. Alig lehet a közeli keleten 
uralkodó helyzetnek egyre fokozódó komoly
ságáról túlzott képet festeni. Á kemalisták 
konstantinápolyi államcsínyük révén maguk
hoz ragadták a város igazgatását, melynek 
vezetését a szövetségeseknek kellett volna 
átvenniök.
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Cianak környékén vaszélyesié vélt a 
helyzet, mert itt a török csendörség közvet
lenül a brit drótakadályokig hatolt előre és 
a brit őrségeket akadályozta a zónán belül 
való járőrszolgálat teljesítésében.

A négy vezető párt jelöltjeinek eddigi 
elfogadott számát megállapították. A kon 
zsrvativok 483, Lloyd George pártj 178, 
Asquith pártja 325, a munkáspárt 416, más 
pártok 42 jelöltet állítottak fel.

Berlinben a devizapiacon pánikszerű a 
hangulat. Fantasztikus kurzusok alakultak ki, 
anélkül, hogy a devizapiacon áru jelentke
zett volna. A pánikot a jóvátételi bizottság 
tárgyalásairól szó kedvezőtlen hírek okozták. 
Ezenkívül a birodalmi bank kimutatása 60 
milliárd bankjegyforgalmi szaporulatot mutat 
fel. E hírekre az igalom tetőpontjára hágott. 
Mindenki szabadult márkáitól A külföldi 
valuták kurzusai megkétszereződtek az utolsó 
hét alatt. Utolsó árfolyamok London 37000, 
New-York 8260, Becs 1025, Budapest 310, 
Prága 270.

Írországi csapatok légbe akarták röpí
teni a dublini bűnügyi rendőrség épületet. 
Az épület földszintjén éjjel négy rendkívüli 
erős aknát helyeztek el, melynek gyutacsait 
száz-száz méter távolságra huzalokkal elek
tromos telepekkel kötötték össze. Az első 
akna felrobbant, de mielőtt a többi felrob
banhatott volna, az egyik rendörparancsnok 
elvágta a vezető huzolokat. A robbanás 20 
mértiöldnyi távolságra hallatszott. A környék 
valamennyi ablaktáblája betört. A rendőrség 
épülete összedült. Emberéletben nem esett kar.

Heinrich Gusztáv, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia főtitkára nov. 7 én meghalt. 
Temetése f. hó 9-en lesz az akadémia osz
lopcsarnokából.

A törökök a lausannei konferencián uj 
követeléseket fognak felállitaui és pedig 1. 
hogy a törököknek át kell sdni Mytinue és 
Chtos szigeteket; 2. hogy Törökország maga 
kívánja intézni államadósságait.

Hittat pasa jegyzékét nyújtott át a szö
vetségeseknek, amelyben követeli, hogy az 

angol alattvalókat utasítsák ki Konstanti
nápolyból.

Az angorai nemzetgyűlés Szelim herce
get, néhai Abdul Hamid szultán fiát akarják 
kalifává választani.

A román agrárbizottság elkobozta Bánlfy 
Miklós gróf magyar külügyminiszternek több 
száz holdas erdélyi birtokait. Minthogy ez 
ellenkezik a trianoni békeszerződés rendel
kezéseivel, az ügy a békeszerződés illető 
pontja értelmében vegyes döntőbíróság elé 
kerül.

Csecsemővédelem.
0r. Gergely Fülöp városi tiszti főorvos előadása októ
ber 29.-én a Vöröskereszt egyesület lévai fiókja 

által rendezett estén.

Ne tessék szemrehányásnak venni ama 
néhány szavamat, mit leiolvasásom megkez
dése előtt mondandó volnék. Ma két hete 
az ,Anyavedelem“-ről tartottam előadást. 
Igyekezetem teljes mértekben odairanyult, 
hogy ama végtelenül fontos : táj-, lét- és ille
tőleg nemzetfentartas szempontjából határ
talanul megbecsülendő kérdést: a várandós 
nő prophytuisat, az áldott állapotban levő 
nő gondozását, valamint az intézményes 
anyavédelmet minden oldalról megvilágítsam 
lelki szemeik előtt.

Más varosokban midőn az „Anya és 
Cseesemővedeiem* kérdése szerepelt a napi
renden és illetőleg népies ismeretterjesztő 
előadások tartattak eme magasztos eszmék 
propagálása czéljából, valóságos kulturese- 
meny szamba ment ez, midőn is az ezen 
kérdést érdeklő — de köielességszerüleg 
érdeklő korhatár csaknem minden számottevő 
tagja szinte ünneplés hangulatban sietett az 
előadás színhelyére. Levice varos közismert, 
kiterjedt inteiligentiaja, valamint okos es 
felvilagosodott mindeu nepretege nem igen 
honorálta az önzetlen fáradozást Njm vagyok 
hajlandó ezt iudolentianak avagy érdeklődés 
hiányának betudni, mint inkább annak, hogy 
a varos megertö, minden nemes es szépért 
rajongó közönsége nem értesült kellő módon 
és időben fentebb jelzett ismeretterjesztő 
előadások megtartásáról. Es eppen ezért a 
kezdet nehézségem legkevesbbe sem csüg
gedve, teljes igyekezettel, babár csak dió
héjban a téma végtelen nagy terjedelme 

miatt — igyekezem Önök elé tárni A Cse
csemővédelem nagy sociálpolitikai és nemzet
gazdasági kérdését.

Az anya és a csecsemővédelem kérdése 
szinte elválaszthatatlan szervi kapcsolatban 
vannak egymással t az egyiknek csupán merő 
gondolata szinte természetszerűleg maga után 
vonja a másikat. Hogy mégis külön kell 

i foglalnom illetőleg tárgyalnom a 2 kérdést, 
annak oka egyesegyedül az, hogy nem fá
raszthatom elméjüket — a kérdés kiterjedt 
volta miatt — több órán keresztül.

Felolvasásom beosztásában követni fogom 
az „Anyavédelem'-ről tartott előadásomat, 
vagyis először szólani fogok a cseesemő- 
gondozás prophylaxisáról, azután magáról a

■ csecsemőgondozásról, majd az intézményes 
' és jótékony társadalmi cseesemővédelemről.

Miként az anyavédeiem, úgy a csecsemő- 
. védelem is már a házasságkötés előtt kell, 
i hogy kezdődjék. A házasság csak felnőtt, 
i érett, teljesen egészséges, erőteljes egyé

neknek engedhető meg: mert csak érett — 
egészséges szülőktől remélhető viruló egész- 

; segü, életképes nemzedék. Néha az okos 
: laikus is el tudja ezt bírálni, de sokszor még 
' a legszigorúbb orvosi lelkiismeretnek is eg- 
' gályái lehetnek fentiek elbírálása alkalmával, 
i Mert államtársadalmi szempontból igen is 
1 kellene, hogy büntető cselekmény legyen — 
I mint az állam épsége elleni vétség —, hogy 
! tudatosan oly házasságkötések merülhetnek 
i fel és illetőleg e házasságokból oly utódok 
| származhatnának, kik előreláthatólag vala- 
, melyes komoly betegségekben avagy öröklött 
l betegségi hajlamokban (ererbte Anlage) szen- 
I védhetnek avagy életképtelenek lehetnek és 
i a külső ártalmas behatásokkal szemben cse- 
' kély ellenállás képességűek.

Intelligens hallgatóságom előtt ezek 
, előrebocsátása után tudományos munkák
■ alapján — melyejr évezredes tapasztalatok 
: szüleményei — bátran feltárom azt, hogy 
: mi minden lényegben szüléink, nagyszüleink,

ükszüleiuk teremtényei vagyunk; hogy a 
. csiraszövotakben, melyek egyesüléséből mi 
! származunk, lényegben már előre meg van 
' állapítva, hogy mik leszünk és mik lehetünk.

Ezek előrebocsátása után ugyebár tel-
■ jósén nyilvánvaló és világos önök előtt, hogy 
, mily végtelenül fontos mindkét részről a

hazastárs megválasztása a származandó utó- 
I dók és illetőleg államtársadalom szampont- 
i iából. És itt újból ki kell emelnem — mond 
i hatnám fentiek mérlegelésével — korszak

IMÁDKOZZUNK! . . ,
A múltban magam; — nem oly rég kitten; — 
Hárman tesszük össze ma kezünk.
Kísértő-esten, — virradó-reggel 
Kis-lányunk imádkozik velünk'.
Fehér kacsáit kezünkbe vesszük. 
Figyel, — hallván tőlünk az imát; — 
Isién bocsásd l — Ima között lessük 
Amint szemét föltárva vigyáz 1

Van szebb ? — Van e tobzódó világon, 
Amely vér szenny, — száz bűnnel tele.
— Ha az Úrhoz fordul. — hogy rájuk vigyázzon 1 — 
Apa, anya ... s a gyermek szeme . . . ?
Hagy tudja meg ez a parány — Jószág, 
Hogy van kit félnünk; — akii keresünk l 
Kihöz futni oly jó, hogyha bú rág 
S kit annyiszor bánt tévelygő eszünk.
Tanuljon meg imádkozni, — kérni I 
Köszönni, — hogyha vágya teljesüli 
Ne tudjon a rossztól, sorstól félni . . . 
Az imádság enyhít egyedül I

Nem lesz árva — bárha elveszít is, 
Minket, — kinek ö a mindenei 
Vigasztalja, mi elfed a sir is , . . 
Ha a lelke hittel lesz lelel
Nem adhatunk neki nagyobb kincset, 
Az imánál, — mit tölünk tanul, 
A hitetlen szívben béke nincsen/
Bíbor földje bár, — a mélybe hull l

Imádkozzunk édes-feleségem l 
Kicsi-lányom — ide kis kacsód I
Áldjuk azt, ki trónol földön, égen I 
Imádjuk a nagy Mindenhatót I

Tőre, 1922, PÁL IMRE.

Pedagógia dióhéjban,
(Egy tanító naplójából.)

— márc. 10.

A képzőben két esztendőn keresztül 
tanultam pedagógiát. Neveléstant, tanitastant, 
módszertant, neveléstörténetet, számtalan jó 
és rossz vezerkönyvvel egyetemben. Most 
mindent bele kell vinnem a gyakorlati életbe. 
Rajta hát. Olympust hivom segítségül, a 
görögökkel vette kezdetét az igazi nevelés.

a
— márc. 16.

Ma a „szép" fogalmát igyekeztem átta
nulmányozni. Hornyakovics Jankót megkér
deztem tetszik-e neki, ami szép.

Jankó: Tetszik.
Én: Miért tetszik ?
Jankó: (gyáván mosolyog.)
Én: (visszaemlékezve boldogult Riedl 

Frigyes idevágó fejezeteire) No mond háti 1 
Ami az emberre kellemes benyomást gyako
rol, ami érdeklődésünket magával ragadja 
tiszta formaságával, ami figyelmünket öntu
datlan is, mintegy kényszernyomás alatt 
leköti ....

Jankó: (bátrabban nevet. Retten segi- 1 
fenek.)

Én : (csodálkozva) Mire nevettek ?
Jankó és mindnyájan: (Harsongóan 

kacagnak.)
Én: (eszembe jut, hogy Riedl Frigyea-

tól sohasem olvastam semmit, megszégye- 
nülten) Ülj le Jankó 1

— márc. 26.

Valamennyire belejöttem a gyakorlati 
; pedagógiába. Ma szünet alatt Krisják Feró 

elszökött a templomkertbe. Bezártam, ö volt 
az első, akit mióta itt vagyok bezártam. 
Krisják Ferkó tizenegy után öt perccel sírni 
kezdett, de én kemény maradtam. Negyed- 
tizenkettö után öt perccel engedtem haza. Az 
utcán jnem dobált meg senkit, nem volt 
cimborája.

— máj. 1.

Már a módszertannál vagyok A szám
tan tanításnál uj — Weszelyt megsemmisítő 
— módszert hoztam be. Ki mennyit hibázik 
a számításnál annyi packát kap, különféle 
színű vesszőkkel. így a hibája emlékezetes 
maradt. Ezt csinálja utánnam valaki I I I

— máj. 16.

A képzőintézeti szervezettan nem ér 
semmit. Az éjjel elhatároztam magamban, 
hogy felvilágosítom a szerzőket eddigi téve
déseikről s irok egy uj, részletes szervezet
tant. De csak vizsga után.

— máj. 88.
Ma ünneplőbe öltözve jöttek a gyerme

kek a vizsgára. Amikorra megimádkozunk 
hozza a postás a levelet. Felbontom. A 
tanfelügyelő nem engedélyezi a vizsgát, 
csak junius 28 án. Elsápadtam. Elvörösöd- 
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alkotó fontosságát sok kulturállamot massza 
megelőző kormányrendeletünknek, a mely a ' 
házastársak kötelező orvosi vizsgálatát ren- 1 
deli el, vájjon nem szenvednek-e valamelyes 
fertőző betegségben. Eugenika szempontjából 
azonban ezen rendelet nagyon is kibövi- 
tendő lenne minden egyébb alkati avagy 
lelkibetegségre is És itt háramlik az orvosra 
a végtelen felelősségek egész sorozata és 
főleg a házi orvosra, mint a család leg
őszintébb barátjára, legbensöbb bizalmasára. 
Ennek élénk meggyőző ecsetelésére egy esetet 
mondok el sok tapasztalatom közül: Néhány 
héttel ez előtt felkeresett engem egy, az 
iparos osztályhoz tartozó jegyespár házas
ságkötéshez szükséges orvosi bizonyitvány 
kiállittatása és illetőleg előzetes orvosi vizs
gálat czéljából. A férjjolöltet évek óta isme
rem és gyógykezelem eskórja (epilepsia) miatt. 
Eskórja rendkívül súlyos ; eskóros ködös álla
potában dühöng, tör zuz-rombol, szóval neve
zett időnkint eskóros elmezavarban szenved. 
Midőn nálam házasságkötési szándékukat 
felemlítik, teljes tapintattal, gyengédséggel 
megmagyaráztam a betegsége tudatában levő 
férfinek, hogy őneki a házasság nem való, 
figyelmeztettem sok mindenre : állapota csak
nem biztos rosszabbodására, a házasságból 
esetleg származható terhelt utódokra: hülye
ség, siketnémaság, eskórosság ete. A bizo
nyitvány kiállítását — daczára, hogy nem 
volt jogom, mert a kormányrendelet a házas
ságkötés előtti orvosi vizsgálatot csak a ragá
lyos betegségre fixirozza — orvosi kötelessé
gem tudatában megtagadtam. A betegségével 
együttjáró tuiideges iparos ingerülten köve
telte, szinte fenyegetőig, a bizonyitvány kia 
dását. Nagy nehezen lecsillapítva — gon
dolkodási időt ajánlva neki, néhány nap 
múlva magamhoz rendeltem. Másnap korán 
reggel újból megjelenve nálam, a bizonyít 
vány kiállítását követelte; ki kellett állítanom. 
Újból figyelmeztettem házassága minden l 
rossz következményére. Néhány nap múlva 
alázatosan jelentkezett, megköszönte jóságos 
előrelátó gondoskodásomat és felvilágosítá
saimat, kijelentette előttem, hogy a házaso
dásiéi egyszer és mindenkorra visszalép Itt 
tehát az orvosi rábeszélés és józanság győ
zött. De no legyen ez erre bízva, hanem a 
kormányrendelet kiterjesztendő volna nem
csak a ragályos, hanem az alkati és lelki 
betegségekre is.

A házastársak ne legyenek túl fiatalok: 
az anya ne legyen 20 éven, az atya 24 éven 
aluli, mert tulfiatal házastársak utódai gyak

tem. Negyed-kilenckor azt mondtam a gyer
mekeknek, hogy menjenek haza. A szülők 
néztek rám, én rájuk, azután ők is haza
mentek. A fele elfelejtett köszönni ... No 
még egy hónap.

— jun. 29

Tíz évvel ezelőtt ezen a napon egy 
ezüst koronát kaptam a szép bizonyítvá
nyomért. Most én osztom a kevésbé szép bi
zonyítványokat. Ferdinandy Péter apja, a 
kovács visszajön a fiával. Azt mondja: ja 
vitsam ki a bizonyítványt, a fiát gimnázi
umba akarja adni. Nem szívesen veszik fel 
hármasokkal. Egy literes üvegben szilvóriu- 
mot tesz az asztalra . . . Elszégyeltem 
magam. Azt mondom nem tehetem meg 
még egy hordóért sem. Nem szabad. A jó 
érzés sem engedi. Ferdinandy elmegy. Nem 
köszön. A gyermek utánna. Kinn az üveget 
a földhöz vágja. A fia félve hajol az üveg
cserepekért . . .

Tegnap volt a vizsga Kilenckor beállí
tott egy kövér pap, lila cingulussal. A gyer
mekek dicsértessékeztek. A pap bemutat 
kozik :

— Cirkumhegyi Tódor kerületi tanfel
ügyelő.

— Kónusz vagyok — mondom és 
bámulok rá.

A vizsgára jöttem. Folytassák csak 1 
Sok szülő volt nem szóltam semmit.

ran életképtelenek, de sőt gyakran elme
gyengeségben, fejlődési hibákban szenvedők.

A csecsemövédelcm megelőzése pro- 
phyiaxisa szempontjából és az eugenika néző
pontjából leirhatatlanul fontos, hogy idült — , 
elgyengítő betegségben szenvedők — ckár . 
az egyik, akár a másik részről — ne kös- . 
souek házasságot. Ily megbetegedések idült | 
léminérgezések (.ólom, higany), ilyen a buja
kór, gümökór, elmebajok, ideges állapotok, 
alkoholismu", morphinismus.

Előadásom szűk keretében mindezzel 
nem foglalkozhatom csak annyit, hogy az 
anya, illetőleg a fertőzött anya bujakórja 
direkte átvihető a gyermekre aunak minden 
szörnyű következményével ogyütt. Ibsen „A 
Kísértetek' — „Gespenster“ czimü társadalmi 
színmüvében megrázóan ecseteli azt, hogy 
a szülök bűneit az ártatlan gyermekek, illa 
tőieg utódok, mily szörnyűén szenvedik meg.

És még csuk röviden annyit, hogyha a 
bujakórnak nincsenek is nyilvánvaló jelei, 
akkor is fertőző természetű, miért is a háza
sulandókat ennek szigorú elbirálása czél
jából vérvizsgálatnak, u. n. Wassermann 
reactiónak kellene feltétlenül alávetni

Kötet és kötet orvosi tanulmányok jelen
tek meg a verrokonok között kötendő, ille
tőleg kötött házasságokról: Szinte köztudo
mású, hogy vérrokonok házasságából gyak
ran származnak gyengeelméjű, sőt hülye, 
Biketnéma stb. fogyatkozásu gyermekek. A 
vérrokonok között kötendő házasságokra 
vonatkozólag van a törvénynek egy korlá
tozó rendelkezése, nevezetesen elsőfokú 
unokatestvérek csak igazságügy miniszteri 
engedélylyel köthetnek házasságot tisztiorvosi 
bizonyitvány alapján, melyben is körülmé
nyes puhatolodzás után az igazolandó, hogy 
az unokatestvérek családjában sem fal- sem 
lemenő ágban semminemű öröklékeny beteg
ség nem merült e fel Csecsemővédelem 
megelőzése szempontjából ennek határtalan 
jelentőségét nem kell fejtegetnem. Magam 
részéről szerényen csak annyit, hogy még ha 
terheltség absolute ki sem mutatható, minden 
esetben ellene vagyok a vérrokonok között 
kötendő házasságoknak, okulva számos szo
morú tapasztalaton

Ennyit rövidesen a születendő csecsemő 
védelméről és illetőleg a mai modern orvosi 
tudománynak hódolva, a házassági hygiene 
követelményeinek nem megfelelő házasság
kötések és az ily frigyből esetleg születhető 
csecsemők védelmének megelőzéséről, a cse 
csemö prophylaxisról.

Tizenegykor a pap elment, nagy kegye
sen odanyujtotta kis ujját, nem tudom csók
ra-e, vagy kézszoritásra és elment. A leg
szebb virágcsokrot magával cipelte. Láttam 
az ablakon keresztül, amint a kocsis az 
ülés alá tette. Maly Terka — aki a virágot 
hozta — elkeseredésében sírva fakadt. Majd, 
hogy én is nem sírtam — dühömben.

— jul. 28.

Már készül a szervezettanom. A nép
iskolák szervezetét alaposan megjavítottam 
Az igazgató ezentúl biró lesz. Úgyis szeret
nek a bírók pecsételni és aláírni. A múltkor 
is a községháza falán láttam a pecsétet. 
Az igazgató lesz a takarítónő. Aránylag ő a 
leghangosabb és seprőjétől nagyon félnek a 
gyerekek. A tanítók maradnak a tanítók. 
Keveset érnek, de mindegy. Az iskolaszéket 
az egész község fogja alkotni, ők fogadják a 
tanítókat is. Ha sikerül : babért. A fölügye
let joga legyen a kövér lilacingulusos űré, 
csak a virágcsokor után az ajtókat is vigye 
magával. És ha kezet csókoltat jó sok 
Lyzoformot hordjon magával. Ami az állami 
tanfelügyelőt illeti az is maradhat Úgysem 
nyom a latban sokat. Vagyis kevesen hall
gatnak rá. Jómagam pedig remélem, hogy 
e korszakalkotó munkámmal egyetemi tanár
ságot szerzek magamnak A theológiai fa
kultáson, a méltóságos címmel egyetemben.

Firkát István.

Most pedig áttérek a csecsemögondo- 
zásra; e tárgy oly terjedelmes, hogy a ren
delkezésemre álló rövid idő miatt a legfőbb 
pontokra terjeszkedhetem csak ki

De mielőtt a témába bocsátkoznék, szűk
jegesnek találnám ama kormányrendelet 
megalkotását, mely a bábák továbboktatását 
tenné kötelezővé. A bába ne csak a láztalan 
normális szülést és gyermekágyat ismerje, 
hanem az újszülöttek ép és kóros állapotát 
is, szóval a csecsemő és gyermekgyógyá
szatban — ha csak főbb irányelveiben is — 
járatós legyen. Mert ez által a népet a bába
asszonytól beléjük oltott sok tévhit — babo
nától és az ezekből a csecsemőre háruló 
sok végzetes veszélytől megóvnék.

Az anyára — atyára és minden hozzá
tartozóra oly hedvesen — szivetmarkolóan 
ható éktelen sivalkodással jelentkezik a cse
csemő az e világra. Ha az élénk sirás nem 
jelentkezik, úgy gyengéden megpaskoljuk, 
eme első verésre, első testi fenyítékre, több
nyire kitör azután a jajveszékelés. Ha ekkor 
sem jelentkezik a lélekzés és a következ
ményes sirás, akkor a torkában esetleg fel
halmozott nyálkát kell mutatóujjal óvatosan 
kitakaritani, hideg-meleg vizzel locsolni avagy 
felváltva hideg-meleg vizes teknőbe fektet- 
getni, közben paskolni. Ha erre sem reagál 
akkor mesterséges légzést kell alkalmazni, 
még pedig úgy, hogy a csecsemő lélekzési 
nyilvánulásait figyelemmel kisérve, midőn a 
kilégzésen van a sor, akkor gyengéd, de 
e mellett erélyes és hirtelen nyomást gya
korolunk mindkét kitárt tenyerünkkel a mell
kasra. Közben azonban már az orvosért kell 
szaladni, ki a fenti eredménytelen kísérletek 
után az u. n. Schultze-lóbálást alkalmazza, 
amely a mesterséges légzésnek egy erélye
sebb formája. Bizony ez is néha, a hozzá
tartozókra és az orvosra nézve egyaránt 
lesújtóan, eredménytelen. Vigasz legyen az, 
hogy a tetszhalálnak eme végzetesen súlyos 
esetei csak igen ritkák.

Néha oly rohamos a szülés, hogy mi
dimé nélkül folyik le, a házbelieknek kell a 
köldökzsinórral elbánni tudniok. Két darab 
hófehér gallon legyen a várandós asszony 
házánál — minden egyebek között — kéz
nél. Ezek egyikével a köldökzsinórt a cse
csemő hasával való tapadási helyétől 4—5 
cm. távolban lekötjük, körülbelül 2 cm. távolt 
hagyva még egy helyen történjék az alá 
kötés, a két lekötési hely között tiszta ollóval 
kell azután bátran a köldököt átmetszeni. 
A lekötéssel addig kell várni, mig a köl
dökzsinór lüktetése alig érezhető.

A csecsemővédelem szempontjából a 
fentiket, — mondhatnám elBŐ segélynyújtási 
eljárást — a környezet kioktatása czéljából 
szükségesnek tartottam elmondani.

Az újszülött gyermek testén tapadó 
magzatmázt feloldás czéljából kevés olajjal 
vagy zsiradékkal kenjük be, azután jön az 
első fürdő bőséges szappanozással. Ennek 
megtörténte után előtűnik a csecsemő piros
pozsgás teste. Néha azonban a csecsemő 
vagy magával hozza a világra, de néha a 
szülés után néhány nap múlva lép fel a 
csecsemők sárgasága, mely rövid néhány nap 
alatt magától elmúlik; ha nem, úgy orvos 
tanácsát kell igénybe venni

Csaknem minden esetben az újszülött 
bőrének felső rétege korpádzik avagy kis 
lemezekben hámlik, még az ajakpir is. Ez 
rendes élettani folyamat.

Közvetlen szülés után a gyermek szemei 
száraz vattával kitörlendők és utánna 1—1 
csepp l0/0-os lapis vagy Arg Acet cseppen
tendő a szemekbe az anya váladékaival való 
esetleges fertőzés megóvása czéljából.

Előfordul többnyire leány, de fiucsecse- 
möknél is, hogy az emlők és illetőleg a benne 
levő tejmirigyek megduzzadnak és maguktól 
is, de enyhe nyomásra is néháuy osepp tej 
ürül belőlük. Ez magára hagyva nyom nél
kül visszafejlődik, mig nyomogatva, gyulla
dásba jöhet, sőt el is gennyedhet. A nép a 
csecsemőknél jelentkező tejet boszorkány
tejnek nevezi.

Az imént említett módon alákötött és 
elmetszett u. n. köldökzsinórcsonk kezelése 
a leggondosabb figyelmet és tiszta kezelést 
igényli. A csonkot xeroform hintőporral kell 
behinteni, reája gazét vagy hófehér vászon
darabot kell tenni és a haspólyával rögzi- 
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tein. 4—5,-ik napon a csonk magától leesik, 
de a fenti tiszta gondos kezelést tovább kell 
folytatni mindaddig, mig a köldök nedved
zése teljesen meg nem szűnik, mert a köl
dök fertőzés általános genyvérüség avagy a 
rettenetes derme (tetanus) és mindkét eset
ben a csecsemő halálokozójává váihatik.

Az újszülött csecsemő körülbelül 50 cm. 
hosszú, átlagos testsúlya 3250 gr Első élet
napokban minden csecsemő 150—250 gr.-al 
fogy, mely azután a 10—14 napig több 
nyíre megtérül. Kisebb a súly veszteség, ha 
bőven kap a csecsemő az első 24—36 órá
ban Sacharinnal édesitett teát. A különböző 
gyermekgyógyászok összehasonlitó tapasz
talati adatai szerint (Torday): .Súlygyara
podás az I. negyedévben napi 25—30 gr, 
a másodikban 18 gr, a harmadikban 12 gr, 
a negyedikben 8 gr ; hetisúly gyarapodás 
első negyedévben 200 - 210 gr, másodikban 
100—125 gr, harmadikban 80—85 gr, negye
dikben 50— 60 gr Normális 6 hónapos gyer
mek testsúlya körülbelül 7 kgr, egy éves 
10—10 */s itgr, azaz a testsúly az 5. hó 
végén a születéskori testsúly 2.-szerese, az 
első év végén a 3. szorosa*.

Az újszülött a nap 24 órájából átlag 20. at 
alszik : A szopási ösztönnel jön a világra, 
de sőt az örömapa nagy mulatságára egyik 
— vagy másik ujját a szájába véve néhány 
pillanat múlva hangos czuppogásokat hallat

Az újszülött érverése 130, lélekzése 
pedig 40 percenkint.

Az újszülött koponyáján 2 hézag van: 
a fejtetőn és a nyakszirt felső részén : u. n. 
nagy és kis kutacs A kis kutacs körülbelül 
a II. hónapban csontosodik be, mig a nagy 
kutacs teljesen a 12—18 hónapokban. Ha 
még a II. évben is nyitva marad, orvosi 
gyógykezelés válik szükségessé (angolkór)

Az újszülött 3 hétig fénykerülő, a 4. 5. 
hét után már tárgyakat rögzít a csecsemő. 
Az újszülött 3—4 napig, megfigyelések sze
rint teljesen süket, az 5—6. naptól kezdve 
azonban hang iránti érzéke, illetőleg hallása 
nagyon éles; néha a legkisebb neszre is 
összerezzen. Hőérzéke : hideg meleg iránt 
nagyon érzékeny; egy nem sikerült kissé 
hűvös fürdőben mód nélkül sir, mig meleget 
öntve hozzá, azonnal elhallgat. Fájdalom 
iránt rendkívül érzékeny: újszülöttek has
görcseik miatt éjjel-nappal szünet nélkül, 
egészen az anya teljes kétségbeeséséig foly
ton simák. Az izérzéke rendkivüi fejlett. Mes 
terséges táplálás esetén, ha a tej nem elég 
édes, elégedetlenkedve a szájukba többször 
benyomott dudlit kiköpik, ha gusztusuknak 
megfelelően megédesítik a tejet, akkor látha
tólag boldogan, megelégedetten és mohón 
szürcsölgetik azt. Szóval valóságos tyrannus a 
mi kis emberünk.

A 3. 4 hónap között, de néha hama 
rább is a csecsemő az anya határtalan örö
mére már emelgeti fejecskéjét, do némelyik 
nehány percig szilárdan is tartja, mig néha 
egész mulatságosan előre-hátra-jobbra balra 
bicsaklik, közben szivetrepesően hangosakat 
nevet, gőgicsél. Ugyanekkor kezdi kezeit 
minden irányban emelgetni, de az 5. 6. hó
napban már öntudatos, célirányos mozgáso
kat tesz, kapkod fényes avagy színes tárgyak 
után. A 9. hónapban már el-eljátszadozik 
kis csecsebeesés játékaival, botlogni, járkálni 
az első év végén kezd. A 18. ik hónapig 
már teljesen biztos lesz a járás. Ha a máso
dik évig a gyermek járásképtelen, az több
nyire kóros folyamat (Angolkór), néha ilyen 
kor válik nyilvánvalóvá, eddig észre nem vett ' 
kacsázó járás, mint első figyelmeztető jele 
egy veleszületett csipöüzileti ficzamnak.

A csecsemő fogzása többnyire a 6. hó
napra tehető; néha már a 4. hónapban is 
fogzik a gyermek, máskor pedig még az első 
év végén sem mutatkoznak a fogak Saját 
észlelésem volt: egy fiúcska veleszületett 2 
alsó metszőfoggal; rendkivüi fájdalmas lévén 
az anyának a szoptatás, benézve a gyermek 
szájába két szépen kibújt fogat látott szá- 
jaeskájában. Hivatva engem, rémületét termé
szetesen sikerült eloszlatnom. Ha az első év 
végével nem jelentkeznek a fogak, az is 
angolkórra gyanús jelenség, orvos tanácsát 
kell igénybe venni. Először az alsó 2, majd 
a felső 2 középső metszőfog tör elő, majd a ' 
kis metszőfogak jönnek; csecsemőnek az 
első év végén 8 foga van, a második év vé- *

, gén 20. Mielőtt a fogak a kidomborodott 
I Ínyt áttörnék, nyugtalan, siránkozó a cse- 

, csemő. Téves azonban teljesen azon hiede
lem, hogy a fogzás lázzal, köhögéssel, has- 

i menéssel járna
A csecsemő hőmérséklete 36 5°—37 3°, 

mit a végbélben hőmérözünk. Ha a 37'3°-ot 
meghaladja, az már lázas állapot, orvoshoz 
kell fordulni.

1 i Vizellete a csecsemőnek eleinte igen 
gyakran van, akár 10 -12 szer is naponta, 

i színtelen A csecsemő ha nedves, nyugtalan- 
- I siránkozó, szinte figyelmezteti az anyát köte 
i lessége teljesítésére.
■ ■' Első napokban a csecsemő fekete szurkos 

széket űrit, u. n. magzatszurkot, csak a 3.
, 4. napon lesz a székletét világos sárgás.
, Ha csecsemőnek 3—4 szernél gyakoribb szék- 
i létété van és az 'zöldes-nyálkás, túrós, er- 
i jedt sza^ú, úgy hasmenésről beszélünk ; 

azonnal orvoshoz kell fordulni. Ennek ellen
téte a székrekedés, melynek semmi komoly 

i jelentőséget nem kell tulajdonítani; 1-szer 
i vagy 2 X 24 órán keresztül egész jól tűri 
: ezt a csecsemő. Legegyszerűbb szere ennek 

gummilabdával való kezelése oly módon, 
I hogy a labdát langyos kamillával vagy tábla- 
, olajjal megtöltve, annak puha va y csont

végét megvazenilozva a végbélbe vezetjük és 
enyhe nyomással annak tartalmát a végbélbe 
nyomjuk. Pár percig nem hagyjuk a folya- 

i dékot visszaömölni, majd kieengedve a t'olya 
dókkal együtt meg van az eredmény is.

Minden, mi a gyermek testével érintke
zik és mindenki, ki a gyermekhez hozzányúl, 
kifogástalanul tiszta legyen Legyen tehát a 
csecsemő ágy és fehérneműje hófehéren 
tiszta. A csecsemő bőre igen érzékeny, mi
ért is, ha nem tiszta kéz nyúl hozzá, úgy a 
nagyon könnyen sérülékeny bőrön keresztül, 
annak legkisebb hámhiányán keresztül köny- 
nyen fertőződik a csecsemő különböző ma
kacs bőrbajokkal. Körülményes kézmosás 
történjék ezért, mielőtt a csecsemő testéhez 
hozzányúlunk.

A szoba legyen szellőzött, jó levegőjű; 
ne túlmeleg, maximum 20 C°; minthogy a 
csecsemők a meleget nagyon rosszul tűrik; 
nyár idején legyen a szoba napmentes, le
függönyözött, a szoba padlóját többször fel 
kell mosni, de sőt a szobában nedves lepe
dőket kell szétteregetui. Nyári forróság idején 
szoktak a csecsemők leginkább megbetegedni 
és főleg az u n. nyári hasmenésben, mely 
minden anya réme

Állandóan foglalkozni a csecsemővel 
nem szabad, inért a kis csecsemő ezt meg
szokva és észrevéve, szinte követeli azt foly
tonosan úgy, hogy a sok minden egyébb 
házi teendőivel elfoglalt anyát a kis csöpp
ség teljesen a maga részére köti le. Azért 

i helyes sanatoriumokban - szülészeti klinikákon 
i az az eljárás, hogy bármennyire siránkozik 
' a csecsemő, csak a szoptatás idején foglal

koznak vele, különben fekve hagyják. És a
■ kis gyermek beletörődve sorsába, bámulatos 

módon megszokja ezt és szép nyugodtan
■ fekszik

A csecsemő tartózkodjék kedvező idő
járásban minél többet a szabad levegőn;

' nyári időben az újszülöttek már a 2 -ik, 
i hűvös időszakban születés után a 4,-ik héten 

a szabadba vihetők.
A csecsemő fekvőhelyéül könnyen tisz- 

tisztántartható, leereszthető vasrácsos-hálós 
ágy szolgáljon.

Ruházat - fehérnemű a következőkből 
' álljon: Ingecske, mely hátul szallaggal le

gyen megköthető, az ingre horgolt csipke 
vagy flanell kabátka jön. Ezután a gyermeket 
a négyszögletű pelenkára fektetjük, melyet 
harántul 3 szögletesre hajtunk össze, mely
nek csúcsa a két láb közé kerülve fel a hasra 
borítunk, mig a másik két csücsköt szintén 
a hasfelett bontjuk össze. Pelenka fölé 
gummidarab jön, majd a barketdarab. Mind 
e fölé hideg időben az ulczára vitelkor 
gyapjukabátkát kapjon a csecsemő, fejére 
lejkötőt vagy kis sapkát.

A csecsemő pólyázása — minden tév 
hitet félretéve — csak addig történjék, mig 
a köldök teljesen be nem gyógyult, tehát

■ 10—14 napig körülbelül.
Folyt, köv.

Különfélék.
— Magyar Tanítók gyfilóaa. A 

Hars és Esztergom vármegyei általános ta
nító egyesület november hó 8 án Léván a 

■ városháza tanácstermében tartotta első évi 
közgyűlését. A megalakulás óta ma jöttek 
össze először testületig két vármegyéből a 
magyar tanítók s ssaknem teljes számban 
való megjelenésükkel bizonyították összetar

1 tozandóságukat, s a testvéries együttérzés
nek megható jelét szolgáltatták a szlovák 

1 tanítók kik szép számban vettek részt ma 
I gyár kollegáik ülésén. A közgyűlésen megje 
' lentek még Kovács Alajos a szlovenszkói áll. 
| magyar tanító egyesület elnöke, dr. Laufer 
i Lipót a lévai izr. iskolaszék elnöke, Uhereczky 
1 Géza komáromi tanító a központ képviselője, 
j Hrúz Sámuel lévai áll. tanfelügyelő és dr.

Frommer Ignácz Barsmegye tb. főorvosa, 
I akiket az elnök barátságos szavakkal kö- 
1 szöntött elnöki megnyitójában s a kik szívé

lyesen viszonozták a varatlan ovációt. Ez
után dr. Laufer Lipót orvos a tüdővészről 
tartott nagy tanulmányra valló előadást. Egy
szerű világos előadása beható módon vilá
gította meg a tanítók feladatát a tüdővész 
elleni küzdelemben, mivel a család után első 
sorban az iskolában van legfőbb feladata a 
tüdővész ellen való védekezésnek. Mint a 
lévai tüdőbeteggondozó intézet rendelő or
vosa saját tapasztalatai alapján meglepő pél
dákkal illusztrálta, hogy mily arányú mű
ködést kell a tanítónak kifejteni, ha azt 
akarja, hogy iskolája mentes legyen a 
tüdővésztől. Utánna Uhereczky Géza a ta
nítóság részére egy jogvédő iskola felállí
tásáról értekezett s gyakorlati javaslatokkal 
mutatván rá ennek szükségességére Ezt 
követte Kovács Alajosnak egy igen 
fontos kérdésről, a tanitók honosságáról 
szóló előadása, mely sok ferde helyzet és félre 
értés szülő oka lett. Hrűz Sámuel tanfel
ügyelő nyugtatta meg a tanítóságot, hogy 
az opció miatt senkinek kellemetlensége 
nem lesz. Majd megalakították a tisztikart 
és a választmányt a következő eredmény
nyel : Közlelkesedéssel elnökké Dinnyés 
Károlyt, alelnökké Szarka Zsigmondot (Szódó) 
és Székely Bélát (Alsószecse), titkárrá 
Pekarik Vilmost (Léva), jegyzőkké Járdánházy 
Józsefet és Beluch Imrét (Barsendréd), pénz
tárossá Deák Adolfot (Léva), ellenőrré 
Bányay Ferencet (Léva), könyvtárossá Csorba 
Győzőt (Léva), választották meg. A 
választmány tagjai lettek: Huszár Károly 
Kissáró, Végh István Vámosladány, 
Ghimessy János Léva, Zoltán Amália Pár
kány, Soós Géza Barsbaracska, Vajda Já 
nos és Akucs Béla Garamszentgyörgy A 
központi választmányba kiküldöttekké : Ka- 
nozsay József Muzsla, Bányay Ferenc Lé
va, Heckmann István Léva, Soós Géza, 
Biró Géza Szölgyén és Kostyálné Nagysárói 
tanitókat választották. Központi vezetőség 
tagjai : Huszár Károly és Végh István lettek. 
Megalakult a lévai kerület magyar tanítóink 
járásköre, ennek elnökévé Heckmann István 
lévai kántortanitót választották, alelnök Ghi
messy János, pénztáros Lévai Károly, jegyző 
Nagy István, ellenőr Svarba Endre és könyv 
táros Vida Róza lett. A gyűlés után társas
ebéd volt a vigadóban, hol szebbnél szebb 
pohárköszöntök emelték a hangulatot. Ez 
alkalommal búcsúzott el a lévai kerület 
áthelyezett segédtanfelügyelője Vychodil Voj- 
tek a tanítóságtól.

— .Csak egy virAgssAlat* abból a 
i koszorúból amelyet kedves halottainknak 
, szántunk, és sok-sok javakorbeli beteget 
i megmenthettünk és megtarthattunk az élet- 
' nek, hathatósan enyhíthetünk pedig azok 

szenvedésein, akik a halálnak elvannak je 
gyezve. Lapunk Mindenszentek heti, vezető 

( helyen megjelent esdő szózata nem volt 
; pusztában elhangzó szó. Akadtak mint eddig 
, évente mindig áldott jó lelkek, akik a zord 
; esős időjárás dacára vállalták a fáradságot a 
• szegénysorsu tüdőbetegek megmentése érde- 
, kében. Bájos kéregetők járták be a váró- 
, sunkat házról-házra kezükben a Szanatórium 
. tarsolyaival: Reicher Paula, Lehotzky Maris- 
I kával, Jolnay Lenke Gergely Pirikével, Tóth 
, Ella Schrank Matilddal; Léva város nemes 

és áldozatkész közönsége bőven hullajtottá 
adományait a kinyiló tarsolyokba, úgy, hogy 
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szép összeg gyűlt össze, mi által a tüdő
beteggondozó intézet üzeme minden más 
segélynélkül a folyó évben is biztosítva van. 
Hálás elismerés a kedves gyűjtő hajadonok- 
nak és Léva város közönségének!

_ Műkedvelő előadáa Ma lesz a 
Lévai Kath Kör. tánczmulatsága, mely iránt 
városunkban élénk érdeklődés mutatkozik. 
Mint említettük Almási kedves régi népszín
művét, a Túri Borosát adják. A szerepek a 
legjobb kezekben vannak s a következő: Túri 
Gáspár, gazdag paraszt Florek Gyula, Boresa 
leánya Holovicz Kató, özv. Gombos And 
rásné Klincsok Juci, Ferenc fia Kovács István, 
Miczi leánya Uhnák Manci, Boglár Mihály 
falu bírája Tonka Imre, Boglár Marczi öccse 
Sztruhár Béla, Tornya Lázár uradalmi kasz- 
nár Vanger Mihály, Gábor fia, fenyőharaszti 
ispán Zsiak Géza, Szele Tercsi, árva Pre- 
pelik Mariska, Czuruk Jóska kocsis Koszto
lányi József, A horti plébános Kabát Józse: 
Örzse, cseléd Turiéknál Reicher Paula, Benkö 
Pista, parasztlegény Florek László, Zsuzsi, 
Jánossy Ilus, Lidi, Nyemecz Manczi, Biri, 
Bakos Ilus, Bözse, Cseh Ilus, Sári, Uherik 
Juczi, Maris, Uherik Manczi, Arató gazda 
Kronka Sándor, Öreg paraszt Balázs N. 
Gyügyü, kisbiró helyettes Buesek Gyula, Fri- 
czi, czigányprimás Kalocsai Gyula. Rendező : 
Kovács István. Nép, cigányok, aratók. — 
Történik egy pestmegyei faluban Az előadás 
este fél 8 órakor kezdődik. Tekintettel a 
hely szűk voltára a vezetőségnek szándé
kában van egy a „Bars'-ban jelzett idő
pontban a darabot megismételni.

— A tanügy köréből. Az iparos és 
kereskedő tanonciskolái felügyelő bizottság 
a kereskedő tanonciskolához Bányai Ferenc 
iparos és kereskedő tanociskolai tanítót 
igazgató tanítóvá választotta meg és Kriek 
Jenő igazgató óráinak ellátásával Sarba 
Endre és Erdős Ignác tanítókat bízta meg.

— Nyugdíjasok közgyűlése. Lévai 
fiókja, a pozsonyi tisztviselők országos egye
sületének 1922. évi novemher hó 19-én d. 
u. 11 órakor Léván, a városháza nagyter
mében évi közgyűlést tart. Az elnökség 
ez utón kéri fel az egyesület t tagjait, hogy 
az ülésen megjelenni szíveskedjenek. A 
közgyűlés tárgya: az általános tisztujitás 
megejtése.

— Uj gondnok. A lévai ref. egyház 
az id. Fornay István lemondása folytán meg
üresedett gazdasági gondnoki állásra e hó 
5-én egyhangúlag közép Rdcz Jónás pres
bitert választotta meg.

— Gyáeshtr. Egy jó édesanya el
hunytéról vesszük a jelentést, hogy özv. 
Nikischer Józsefné szül Biró Mária, Nikischer 
Árpád polgártársunk édesanyja e hó 9-én 
72 éves korában meghalt Egy régi lévai 
iparos családból származott, ki családjának s 
gyermekeinek boldogságáért fáradozott. Teg
nap temették nagy részvéttel. Halálát két 
gyermekén kívül kiterjedt rokonság gyászolja. 
Gyermekei a következő gyászjelentést adták 
ki: Mélyen szomorodott szívvel jelentik 
alulírottak, úgy a maguk, mint az összes 
rokonság nevében a legjobb anya és testvér 
özv. Nikischer Józsefné szül. Biró Mária 
1922. évi november hó 9-én este fél 5 óra
kor, hosszú szenvedés és a halotti szentsé
gek ájtatos felvétele után, életének 72-ik 
évében történt gyászos elhunytét A meg
boldogultnak hült tetemei f. évi november 
hó 11-én, szombaton délután 3 órakor fog 
nak Léván a róm. kath egyház szertartása 
szerint beszenteltetni és örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat 
f. évi november 13-án reggel 7 órakor lesz 
az Ég Urának bemutatva. Léva 1922. évi 
november hó 11-én. Nyugodjék békében I 
Áldot legyen emléke I Nikischer Árpád, Ni
kischer Margit gyermekei. Partly Józsefné 
testvére. Nikischer Árpádné szül. Korpás 
Erzsébet menye.

- Zongora-eatély. Szombaton tar
totta csekély számú közönség előtt Keleti 
Lilly pesti művésznő első és talán 
zongora estélyét Léván. Eltekintve a kévé 
hallgatóságtól, — nagy tapintatlanság volt 
rendezőségtől, hogy nem gondoskodott a 
műsoron jelzett hatalmas .d««bok^- d# 
leginkább a művésznő technikájához meg

felelő zongoráról. Ezek után nem hinnök, 
hogy egyhamar viszont hallhatjuk városunk
ban. Beethoven: Andante F. Dur. Schu
mann : Carneval-ja volt az első rész, Chopin, 
llebussy Gounod — Liszt, Dvorak. Smetana 
darabjai követték, hogy mélyebb hatásokat 
nem váltott ki, csupán hatalmas techniká
ját emeljük ki, de hisz az előadónál is való
színű a fönt jelzett okok miatt hiányzott a 
lelki dispozitió.

— Áthelyezés. Kardos Sándor érsek- i 
újvári középiskolai tanárt a tanügyi referátus 
a lévai állami reálgimnáziumhoz helyezte át.

— Templom szentelés Felsősze- 
osén. A felsőszccsei gyülekezet temploma 1 
az 1919.-ik évi júniusi harcok alkalmával ■ 
nagyon megrongálódott. Tornyát, tetőzetét I 
falait kívül és belül teljesen kijavítani és 
renoválni kellett A buzgó hívek megadóztatá
suk folytán mintegy 70 ozer korona költség
gel a folyó évben végeztették el ezt a mun
kát. A renoválás be fej estetvén, október hó 
29.-én volt a tomplom ünnepélyes felszentelése
— a felszentelést Csekey Dávid alsóváradi 
lelkész végezte, prédikált Sörös Béla losonczi 
lelkész, Konta Károly kiskálnai leikész egy 
kisdedet keresztelt; gyülekezet lelkésze Patay 
Károly esperes pedig úr vacsorát osztott. — 
Az ünnepély és istenitisztelet áhítatát nagyba 
emelte az énekkar, mely Nagy Sándor tanár 
vezetése mellett több vallásos darabot énekelt, i 
Megújítva áll az Isten háza legyen szont hely 
miként azok, kik benne meg fognak jelenni.
— Az Isten nővére pedig térjen dicséret, 
dicsösség I

— Levicei fogyasztási szövetke
zet ma d, e. 11 órakor tartja évi rendes I 
közgyűlését a Lévai Takarékbank tanács
termében.

— A szlovenszkói középiskolák
ban a magyar nyelv kötelező tantárgy 
lesz. Prágából jelentik : A közoktatásügyi 
minisztérium behatóan foglalkozik a közép
iskolák uj tantervével, melynek egyik sarka
latos pontja az, hogy a szlovenszkói közép 
iskolákban a magyar nyelv tanitását teszi 
kötelezővé, a csehországi, morvaországi és 
sziléziaiakban pedig a német nyelvet, még 
abban az esetben is, ha a tanitasi nyelv 
cseh vagy szlovák.

— Az ujbor ellenőrző szemléje, 
Smutek János a lévai jövedéki ellenőrző 
hivatal igazgatójának értesítése szerint a 
héten lesz megtartva a következő sorrend
ben : 1922. november 14 én kedden délelőtt 
8 órától kezdve Kereszthegy és Kálvária
hegyen, valamint a Báthi-utczai pincékben 
lesz a bejelentett borkészletek felülvizsgálata.
— November 16-án csütörtökön reggel 8 
órától kezdve Káka, Orbán, Kutyaláb, Szent- 
/ánoshegy és őrhegyen, november 17.-én 
pénteken reggel 8 órától kezdve Ólévá, Hideg
oldal, Kőpincze és Vargahegyen. Minden 
szőllőtulajdonos felhivatik, hogy ezen időben 
szöllőjében, a pincéjében tartózkodjék s ott 
várja be, mig az ellenőrzést végző hivatal
nokok megjelennek. Aki meg nem jelennék, 
azt a törvény szerint fogják büntetni.

— Aktuális ügyek tél beállta előtt. 
„Hervad már ligetünk, díszei hullanak” s 
maholnap pedig „tüzmellé, házba szorulunk.“ 
Bizony jó is annak, aki a téli idő zordon- 
sága, hidegsége elöl meleg, fütött szobács
kába menekülhet s ott valósággal nyári 
melegben töltheti napjait. Sajnos, kevesen 
tehetik azt meg! A legtöbben igaz, hogy 
nem is kívánnak ily meleg szobát, kívánnak 
legfeljebb annyit, hogy szobájukban meg
felelő hőmérsékletű levegő legyen — ügy, 
do ennek a megfelelő hőmérsékletű levegő 
előállításához is anyag kell. Ez az anyag 
pedig: fa vagy szén. Régi jó idő, amikor 
válogathattunk mind a kettőben. Különösen • 
a szénnek többféle fajtájában — Ma örül , 
nénk, ha csak az egyik fajtából is kerülne , 
a mai viszonyoknak megfelelő áron annyi, | 
amennyire szükségünk van. Tehát eljutottam ' 
oda, amiről tulajdonképpen szólni akarok: 
a fa és szén áráról. — Mert úgy e bár kérem, 
nem ott van a hiba, hogy fa vagy szén nem 
volna elegendő, a hiba ott van : hogy magas
— (nem a fa kérem, se nem a hegy, amely
ből a szenet bányásszák — hanem) az ára, 
a beszerzési ára. — Mindenféle élelmi stb.

cikk ára esett az utóbbi hónapok alatt 25 
50°/»-al. Ugyancsak esett a ruházati cikkek 
ára is. De nem esett a tüzelő anyag: a fa 
és szén ára. Ez pedig ma igen aktuális kér
dés, s célszerű volna, ha akadna valaki ebben 
a sociális államban, aki megtörné vagy ketté
törné : nem ugyan a szenet vagy a magas 
fákat: hanem a magas árakat — Nagyobb 

. megnyugvással néznénk a zordon tél elé.
— A villamos világítás —- ez idő 

i szerint reggeli 6 óráig tart, mikor már kint 
derengeni kezd. Háziasszonyok köréből kap
juk a panaszt, hogy nekik ez az idő kelle- 

i mellen, mert épen akkor szűnik meg a vil- 
i lamos világítás, amikor a cselédeknek kony- 
, hát, vagy szobát kellene takarítani, a reg- 
I gelit kell főzni. Sőt iparosoknál ép akkor, 
I mikor esetleg vásárra kell még egy két el

maradt darabot bevégezni. Szükségük volna 
tehát legalább még egy félórai világításra, 
ami a villamos üzemében nem okozna zavart, 
de legalább a hat órakor kelők is fel tud
nának öltözködni.

— Csak egy kis elismerést. Vettük 
s minden megjegyzés nélkül adjuk e levelet: 
Tekintetetes Szerkesztőség! A Bars 44-diki 
számában megjelent „Tűzoltóság* cimü cikk 
velünk, a mostam tűsőrökkel foglalkozik, 
hogy minket fel kell oszlatni, mert mi amúgy 
is csak névleg vagyunk tűzoltók. Tisztelt 

j megfigyelő úr, akkor nem voltunk névleg, 
mikor tavaly Nagykálnán ezreket érő vagyont 
mantettünk meg, mikor a község teljes el
ismerését nyilvánította munkánkért és juta
lomban is részesített, vagy a vasúti raktár 
mellett ki mentette meg a mázsaházat és a 
többi raktárt ? Hogy a tűz tovább nem ter
jedt nem mi ? Vagy a katonai raktár égésénél 
éjjel egy órakor, tavaly dermesztő hidegben, 
hogy a gépünk befagyott, akkor nem voltunk 
névleg tűzoltók. Tisztelt megfigyelő úr nem 
tudja, hogy Léván 3 szór alakult önk. tűz
oltó egylet és mindháromszor szépen fel is 
oszlott, azt sem tudja megfigyelő úr, hogy 
30 kötelező tűzoltó rendszeres kiképzése 
most van folyamatban ? Itt van kérem a 
Dukesz-féle tüzeset, ha későn is érkeztünk, 
az nem rajtunk múlik, de megmutattuk azt, 
hogy egy szomszédnak sem szabad leégni, 
nem is égett le és még többet is tettünk 
volna, de minden tűzesetnél megrohannak 
minket, szereinket szétkapkodják avatatlan 
kezek és igy hátráltatják a ténykedésünket. 
Azt is kijelentjük, hogy a hidiofolt nem is 
mi szereltük, hanem a nép, mi igenis tudunk 
vele bánni, mert évek hosszú sora óta meg
tanultuk. Mászók pedig azért Dem jöttek, 
mert nincs. Csak egy kis elismerést kérünk 
Jakab József, városi tüzör.

— A hatnia bukások allén. Az igazság 
ügyminiszter rendeletet intézett az összes 
törvényszékekhez, hogy minden olyan csödön- 
kivül kényszeregyezségi ügy iratait, amely 
nél csak a legkisebb gyanú is merül fel arra, 
hogy adós a hitelezők kijátszására törekszik, 
tegyék át az ügyészséghez a nyomozás meg
indítása végett.

— Magyar nyelvi tanfolyamok 
tisztviselők részire. A kormány elrendolte 
hogy a Szlovenszkón működő cseh tisztvise
lők számara magyar nyelvi tanfolyamok tar
tásának A rendelet célja, lehetővé tenni a 
cseh tisztviselőknek azt, hogy a magyar 
lakossággal hivatalos működés ük közben köz
vetlenül érintkezhessenek és a magyar nyelvű 
periratokat tanulmányozhassák. Ebből a szem
pontból a rendelet hézagot pótol, másrészről 
azonban azoknak is igazuk lehet, akik ebben 
a rendeletben azt a tendenciát látják, hogy 
az a kevés számú magyar tisztviselő, aki 
még a hivatalokban megmaradt és a ma- 

1 gyárul tudó szlovák tisztviselők a magyar 
I vidékeken és a vegyes nyelvű hivatalokban 
i nélkülözhetőkké váljanak és a tisztviselői 
1 állásokból kiszoritassanak. A ma uralkodó 
| gyakorlat a tisztviselői állások betöltésénél, 
' az emlitet feltevésnek valószínűséget ad.

— Négyezer ujonoot elboosáta-
I nak. A szenátusnak a védkötelezettség meg

könnyítésére vonatkozó határozata nemsokára 
törvényerőre emelkedik. Ezen törvény értelmé
ben 4000 újoncot a tényleges szolgálatból 
elbocsátanak, ami kerek 100 millió évi meg
takarítást jelent.
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— Betörés. Vakmerő betörés történt , 
Garammikolán ma egy hete. Vasárnap éjjel 
ugyanis özv. Schweinecker Istvánná fakeres
kedő irodájába a kifeszitett ablakon kérész 
tül ismeretlen tettesek behatoltak s onnan a 
Wertheim szekrényt kicipelték a határba, 
ahol feszítő vasakkal kinyitották. Másnap 
reggel találták meg üresen. A benne volt 
6000 koronára rugó összeget elvitték, a vál
tókat, kötelező nyilatkozatokat és értékpa
pírokat pedig szétszórva, a sárba tiporva 
találták. A csendörség a tettesek nyomában 
van, kik a körülményekkel teljesen ismerős 
egyének lehettek.

— Olcsó gyermekhét. Nem régiben 
valóságos szenzációt csinált Kürti Gusztáv 
ruhatelepe, amikor az áruházában felhalmo 
zott ruhák egyrészét olcsó áron a nagy kö
zönség rendelkezésére bocsátotta. Most mint 
lapunk máshelyén látható hirdetésből kitűnik, 
a gyermekeknek szerez örömet, amennyiben 
sikerült neki ép a téli szezon elején nagy 
mennyiségű gyermek ruhát beszerezni s azt 
a jövő héten ismét eddig nálunk nem ta
pasztalt olcsó áron fogja elárusítani. Fiú 
télikabátok 75, leány kabátok már 55 K. 
áron kaphatók s e mellett jó minőségű áru 
Az árusítás csak e héten, hétfőtől szombatig 
tart. Felhívjuk rá olvasóink figyelmét.

A közönség köréből.
Gyászköazönet nyilvánitás.

Mindazon jó barátainknak és ismerő
seinknek, kik felejthetetlen jó édesanyánk 
özv. Gregory Adolfné elhunyta alkalmával, 
mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni 
szivesek voltak, ez utón is hálás köszönetét 
mondunk.

Léva, 1922. november hó 10
Gyászoló gyermekei.

Nyilvános kdszBnet.
Mindazon ismerőseimnek és felebará

taimnak, kik a f. hó 3.-iki tűzeset alkalmával, 
üzleti berendezésem megmentésénél segéd 
keztek, ezúton is fogadják hálás köszöne- 
temet.

Léva, 1922. november hó 10.
Kllncsok Gyula 

borbély.

Jótékonyság.
•

Egy jólelkű Tarokktársaság, amely már 
több Ízben megemlékezett emberbaráti intéz
ményeinkről, újonnan 10 koronát küldött a 
Gyermek-Otthon czéljaira, mit ezennel hálás 
szívvel megköszönünk.

Ur. Frommer Ignácz

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi nov. hó 5.-től — november hó 12.-ig

Születés.
Agg Bálint Pomothy Gizella fiú Győző, Dávid*

Házasság
Szlanyina Bálint Dalmady Mária r. k. — 

Marko István Váradi Mária r. k.
Halálozás.

Sebestyén János S2 éves Aggaszály. — özv. 
Gregóry Adolfné Bozóky Teréz 84 éves szivbé- 
nulás. — özv. Nikischer Józsefné Biró Mária 
72 éves aggaszály.

I
I

k APRÓ HIRDETÉSEK, se

TT/wrr + fiókos Íróasztal és egy jó- 
karban levő ruha mángorló 

olcsón eladó. Érdeklődni lehet DOBROVITZKY 
dohányárudában Levice, Bástya utca 2. 1364

Közvetítés. vételét és eladását, 
lakások szerzését Levicén és vidéken

k
legalónyBaab feltételekkel alkarral köz
beüt : SPITZ LÁZÁR keresk. ügynök Lavice, 
■ldkert utcza ti.

Kissáróban 2 szoba s konyha fél 
hold telken, gazdasági udvarral és gyümöl 
esőssel, továbbá 8 hold szántóföld és 700 
□ öl szőllő beültetve eladó. — Cim: Gazda 
SZŰCS ANDRÁSNÁL, Kis-Sáróban (iupa 
Tekovska.) 1854

Két szobás lakás Pozsonyban átadó. 
Bővebbet Pozsony Mas-

saryk-tér 2. II. ügyvédi iroda. 1356

T3a~ saját termés kapható GÁL JÁNOS- 
náL Léván, Mezö-utcza 8. Literen

ként 6 korona. 1326

Gazdai, kulcsári munkafelü
gyelői 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.

TFawAAmIx eladó, jan. 1-én beköltöz- V eUCLGgiO hetö CHLEBOVITS IMRE 
Alsó-Pél, zupa Tekov. 1347

Útlevelek vizumozását 
minden állam részére 4 nap alatt megszerzők. 
Eljárási dij 40'— Kő. KRE1SLER AURÉL, 
Zlaté-Moravce. 1306

Kijátszott hegedű, XZ’
dókád czinpléhből és egy bélyegalbum szép 
gyűjteménnyel eladó. Cim a kiadóban. 1329

KINŐ = APOLLO = MOZGO.
Nov. 12-én vasárnap 6—8 óra k: ez de ttel 

„A tenger örvényéből megmentve44 
tengerész dráma 5 felvonásban.

TSTov. 14-én keddtm 8 óra kezdettel 

„RETTENETES IVÁN"
5 felvonásban. Dráma a nagy Czári uralomból.

JNTov. 16-án centörtölcön 8 óra kezdettel 

„Testvér gyilkosság gyanújában" 
kalandor dráma. 5 fel. főszerepben JACKa osoda-majom.

Leszállított versenyképes napiárak! “Wf

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. Télefon szám 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Állandóan friss felvágottak, prágai sonka, teavaj Svájci és belföldi sajtok, 
francia szardínia, Lazac, pisztráng, oroszhalak, heringek. — Datolya, füge, 
déligyümölcs és egyéb dessertek. Valódi angol, Jamaika rumok és tea külön
legességék. Teasütemények és cukorka különlegességek. Cognac, likőr, cse
mege és gyógyborok. Saját töltésű badacsonyi, somlói, szekszárdi borok. — 
Naponta friss ,G 1 ó r i a“ pörköltkávé különlegesség. ---------------------1- ..

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Alumínium és nikkel edények, modern háztartási cikkek. Villamos vasalók, 
gyorsforralók, kávé- és teafőzők, husvágógépek, mandola, dió és mákőrlő- 
gépek, habüstök, rézmozsarak, kávéőrlők, alpacca evőeszközök, konyhamérlegek.

Takaróktüzhelyek, folytonégő kályhák, kályhaellenzők, 
kályhatáloák, kokszkannák ős széntartók, szénlapátok. — —

Villamossági szerelési anyagok, zseblámpák, elemek, izzólámpák. 
Fényképészeti kellékek. . Vadászati cikkek.

Pénteki napokon friss élő balatoni halak

Külön bejáratú
Mártonffi u. 13.______ ________________ 1360
TT; egy hold szőlő hajlék-U l-UrDaHua kai. épített pinezével 
eladó. Bővebbet ÖRDÖGH MÁTYÁSNÁL, 
Bottka utcza 11. sz.___________________ 1865

TTl« J A egy 4 m. hosszú, cilinder selyem XllsLCLO szita, teljesen uj szám. 8—9. 
Damjanich u. 3.______ 1359
TTAl —.aIma vízumot 24 óra alatt szer- U Heveire zek. GÉRIK BÖZSI Praha 
II. Vodiékova 28. Pensionat Tchakert. 1»57 

Eladó jutányos áron T”‘n 
2 szoba, konyha, kamra, istálló, pincze és 
pajtából álló ház. Ugyanott 3 hold föld és 
beültetett szőlő eladó. — Érdeklődni lehet: 
HIKKEL KÁROLY, Tergenyén. 1352

ÉlaíirSzepesi utcza6 
nagy üzlettel, vétel esetén a teljes ház bir
tokba vehető. Továbbá Felső kákában egy 
beültetett szőlő hajlékkal és Alsó kákában 
ház hely. Bővebbet Szepesi utcza 5. 1362

Eladó kisebb kályha, Perecz utca 17. 

Gazdálkodó urak jgyeimébe I
Bognár műhelyt nyitottam Hronski-Lok saját 
házamban, elvállalok: igás szekerek, stráf 
kocsik is más bármilyen kocsik famunka 
lekészitését, valamint gazdasági gépek javí
tását ORMÓS PÉTER bognár mester, 
Hronski-Lok.
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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 
fog adatni.

Kikiáltási ár évi 500'— Ké
Bánatpénz 500— Ké.
Bővebb feltételek a községi biró 

házánál Ilronskjr-Lokon megtekint
hetők.

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

CSORBA JENŐ, városi mérnök 
mérnöki irodája 
Levioe-Léva, Ladányi utoza 36.

VÉG EZ: 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 ás tanácsot ad szakkérdésekben
3

ÉRTESÍTÉS.

Tisztelettel értesítem a férfi 
és hölgy közönséget, hogy

nyitottam Kereszt u. 3 szám 
alatt (Fogadó u. végén).

Készítek : angol és francia 
koslümöket, kabátokat; valamint 
a legmodernebb férfi ruhákat.

A nagyérdemű közönség szi
ves pártfogását kéri

Csuvara László.

ERTESITES.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy Nagyiallóban 

épitési 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 
épitési tervek s költségvetések elkészítései 
a legjutányosabb áron elvállalom.

Kérem a n. é. közönség szives támogatását. 
Vököo KAROLY 

cici. Jc6i»<i.-v««=ao“t,T 
(TaToé-B. 76 )

Eredeti SINGrER varrógépek részletfizetésre.

BAROSSA JÁNOS
MECHANIKUS és PUSKAMÜVES

LEVICE, Szepesi u. 16. —■

Varrógépek, kerékpárok, vadászfegyverek, 
forgó- és ismétlő pisztolyok, töltények, 

Gramofonok, lemezek és alkatrészek.
Elsőrendű Írógép, varrógép, kerékpár és vadász

fegyverek javító műhelye.

GYÖRGYI LAJOS
s z 1 i- és koceigyartó.

Továbbá kőris fa. deszlcAlc és használt
===== olcsón kaphatók. -----------

Értesítem vevő
imet, hogy nagy 
választékban, 

saját gyártmá
nyú, raktáron 
lévő kocsijaim 
fél áron alól 
fs kiárusítom. 
Úgyszintén az 
összes koosl 
vas alkat

részei külön 
is kaphatók.

IcerelzelE

^Rendkívül olcsó gyermekhetet rendez”)
-18-ig

Hu téli k.bíd 5-8 évig
© —13 é víg

téli kabát 5-8 évig
39

99 ”

Gyermek öltöny

___  Minden vevő csupán

75
85
55

9—14 é-vig; — — 65
la 4—7' ávig - 76

8—is — 85
egy darabot kap.

II

II

II

II

II
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„FOTO"-BUSZNAK
modern fényképészeti műterme

Teleki u. 8 sz. LÉVA v4r(”1 sl4llíl kílel^en'

Minden a szakmába vágó munkák 
készülnek:

Nagyítások. Számcsoport fel
vételek, gyermek felvételek. 

Esküvői felvételek. 
Igazolványok.

Műterem télen állandóan fűtve. 
Esti felvételek villanyfénynél készülnek.

szállítva

24 Ke

60 Ke.
25 Ke.

OLCSÓ
kőszén, barnaszén, koksz, aprított 
bükk tűzifa és faszén vasaláshoz 

STEFANOVlCH-nái

íawa ueaa'j

i
Isi

Ami olcsó és ami jó
csak

Szemerénél kapható
1 kályhák, fürdőkád, tüskésdrót, használt 
: tetöpléh, kis és nagy sínek, szekerek, 
: kerekek, ekék, boronák, jármok, kis mér- 
1 lég, marhamérleg, daráló, járgány, rosta, 
: gépalkatrészek, csövek, rézcsövek, réz- 
; csapok, űrt, vaságy, szijtárcsák és fogas- 
j kerekek éa egyéb használható tárgyak, 

ami uj volt, kapható

SZEMERE ÁRMIN
ÓCBkavastelepén

iLevice, Kálnai-u. végén.

55 Ke m'm ként

Máxtenfl-u. 3. kapható
Osztraui elsőrendű kőszén 
házhoz szállítva 
Osztraui elsőrendű 
házhoz szállítva 
Barnaszén házhoz
Aprított bükk tűzifa rövidre 
vágott házhoz szállítva . .
Raktáromon átvéve 100 klg ként 2 
olcsóbb. Faszén 1 kg.-os csomagokban 90 f

Szenet, kokszot és I. rendű 
tűzifát vaggontételekben is 
a legolcsóbb an szállítok

B U 1 O R 
mélyen leszállított árban 

kapható, továbbá 
Díványok, chaiselongeok. 
garnitúrák, matraczok és 
egyes darabok elkészítését, 
valamint minden e szak
mába vágó munkák javí
tását a legjutányosabb áron 
vállalja és gyorsan eszközli

ADLER JÓZSEF
V ó.roslo.ó.sr- köz 3. sz.

LACHKY ELEK
r tr«rv-T ntWKmiJűESaBEn.

fűszer , bor , csemege-, tea-, rum és ásványvíz kereskedése 

____________  LEVICE — FŐTÉR. ——

Legjobb bev.iB.krl0 si forrás 1 Olcsó hrak 1 
ElősséJkeny és pontos Jciszolgó.1 AB 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.

Cipő sárba
zsiros tehénbőrből, elsőrendű talppal, 
mely kitünően 
használatra és

alkalmas közönséges 
legnagyobb strapára, 

kapható

Ke 79

KACHELMANN KAROLY ÉS FIA
gépgyára és -vasörvtőcléje

V Y H N E, 2 u p a T e k o vs k á.
ALAPÍTVA: 1819. =====

Speciális gyártmányai:
Elsőrendű Francis turbinák minden esésre és vizimennyiségre, 
kézi vagy önműködő szabadalmazott szabályozással, malmok, 
fűrésztelepek, villanyos erőközpontok meghajtására. — Modern 
transmissió berendezések. — Vizikerék - alkatrészek. — Önt
vények elsőrendű minőségben és kivitelben. — Tartalékalkat
részek gazdasági gépek részére beküldött minták után-------

Kívánatra költségmentes mérnök-látogatáe. 7
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