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Egy évre — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — 
Három hóra — 13 K — f
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Szomorú következmények.
Ha az ember a következmé

nyeket látja, kutatja az okokat. Ok 
és következmény azonban sokszor 
össze van kuszáivá, úgy hogy em
ber legyen a talpán, aki az össze
köttetéseket észre veszi és éles sze
mének, erős tekintetének kell annak 
lennie, aki a szomorú következ
mények okára rá tud mutatni, hogy 
azokat orvosolni lehessen.

Azt mondják, hogy a drágaság 
elleni küzdelemnek ma már meg
van az a kétségtelen eredménye, 
hogy a falunak többé nincs pénze, 
a gazdák nem bírják az adóter
heket. A gazdának nincs pénze s 
azért nem vásárol. Ezt pedig hogy ne 
érezné meg az ipar és a kereske
delem is ?

Valóban ezek lennének a drá
gaság elleni harc következményei ? 
Szó sem fér hozzá, hogy ezeket is 
elősegítette. De ha valaki a drága
ság letörését kivánja, számolni és 
gondolni kell arra is, hogy az bajok
kal fog járni, sérteni fogja egyesek, 
egész osztályok érdekeit.

A pénzbőség se volt kedvező 
állapot. Hisz ez drágaságot jelentett. 
Ki kívánná Ausztria, vagy Német
ország pénzbőségét? Mindenki tudja, 
hogy a sok pénz, nagy drágaság 
úgy követik egymást, mint a fény 
az árnyat. A falu terményeiért 
nehéz, súlyos pénzeket kapott s ak
kor jutott nem csak adóra, hanem 
ruhára és luxusra is.

Most beállt a pénzhiány, a falu
nak nincsen pénze. Egyik végletből 
a másikba esett. Rendeletek jelen
nek meg, melyek még most is sza
bályozzák az árakat, de csak a mező
gazdasági termékek árait; mert ami 
300 koronába kerül, azt 150 koro
náért odaadni, ez nagyon, de nagyon 
megérezhető veszteség.

S a gazdák nem bírják az adó
terheket és egyéb fizetségeket.

Az adók, vasúti fuvarok, munka
bérek, munkásbiztositási járulékok 
niég mindig a régi állapotban van
nak. A vas, a szén s egyéb cikkek 
csak valamivel szálltak alá. A kia
dások maradtak a régiek, de a be
vétel a minimumra szállott alá.

Hogy mennyire nem egészséges 
a mai helyzet azt mutatja pl- az> 
hogy a bor mai árához képest túl 
magas adó miatt nem csak az uj 
szőllők telepítése szűnt meg, hanem 
a régieket is abba hagyják, sorra 
kivágják, a szöllőtörkölyt kiszórják 
s akik az ősz elején a bőséges szí va 

termésből kifőzés céljaira kádakat 
töltöttek meg, most kiöntik, meg
semmisítik, mert a kifözés adója 
oly magas, hogy nem érdemes vele 
bajlódni. Hogy mennyi baja lesz 
ebből az államnak és a társadalom
nak, azt a későbbi idő fogja meg
mutatni.

Ha pedig nincs pénz, s ami pénz 
van, az adóra megy, akkor miből 
vásárol a földmivelö, gazda ember ? 
Hogy ne lenne ebből kára iparos
nak, kereskedőnek. A gazda ember
rel ők is tönkremennek.

Mitől várhatjuk a helyzet javu
lását ? A termelési kedv lelohadt 
annyira, hogy már kisebb alig lehet. 
A birtokokat bérbeadják s a hol 
eddig eladásra került valami ter
mény, jövőre majd csak annyi lesz, 
amennyi a termelő család kenye
rére elég.

Látjuk a szomorú következmé
nyeket a gazdasági életben s fel
vetettük a kérdést, hogy miben leli 
minden okát, magyarázatát ? Az 
okát teljesen nem tudtuk feltárni, 
de láttuk, hogy a drágaság letö
résével könnyen azt is végvesze
delemmel fenyegetik, ami ha elve
szíti életképességét: a termelő gaz
dasági osztály, ipar, kereskedelem, 
úgy társadalmi életünk halálos csa
pást kap.

Ezt pedig meg kell akadályozni. 
A gazdaság letörését is szakérte
lemmel, előrelátással lehet elérni. 
Persze, amig nem késő, addig kel
lene itt is intézkedni.

A vlláq-esarrénvakböl

Az olasz kommunisták a fascisták elöl 
Becsbe menekülnek A bécsi szociáldemok
rata párt intervenciójára néhány százat a 

i Stiftkaszárnyában helyeztek el, de az egyre 
' érkező menekülök nagy száma következtében 
! az épület helyiségei elégtelennek bizonyultak

A birodalmi bank az utolsó héten 47 6 
' milliárd uj papírpénzt bocsátott ki. A bank

jegyforgalom ezzel 517 milliárd márkát ért el
Angolország szövetségeseinek nem en

gedheti el tartozásaikat
Harding elnök felhívást intézett a nem

zethez, melyben kifejti, hogy Amerika elér
kezett arra a pontra, mikor nem térhet ki a 
sokszor nyomasztó és kényes felelősség elöl. 
Meg kell fizetni az árát annak, hogy a többi 
nemzettől szerencsés kapcsolatokat tarthas
son fenn.

Az angol hivatalos köröket kínosan lepte 
meg az a körülmény, hogy Pellé tábornok 
konstantinápolyi fömegbizott kormányától nem 
kapott felhatalmazást, hogy csatlakozzék a

többi főmegbizotthoz az ostromállapot eset
leges kihirdetésében.

A közeli kelet eseményei hatással van
nak az angol választásokra, mert bennük 
Lloyd George nak sokszorosan elitéit politi
káját igazolva látják.

Santiago de Chiléből jelentik, hogy ott 
katasztrófális földrengés volt, melynek köz
pontja Serena és Cogimbo között fekszik. A 
reri-ést követőleg a tenger 200 méternyire 
elárasztotta a partokat és nagy károkat oko
zott. A földrengésnek 200 halott és 400 sebe
sült esett áldozatul. Cogomboban 500 ház 
összeomlott.

Az angorai kormány a legbékésebb szán
dékokkal akarja fontolóra venni a békefel
tételeket ; de ha befejezett tények elé akar
nák állítani, akkor a törökök faképnél hagy
ják a békekonferenciát.

Olaszország belső állapotai igen meg
javultak. A faseista párt vezetősége a vidéki 
szövetségeknek azt tanácsolta, hogy szün
tessék be az egyes helyeken még előfor
duló erőszakosságokat, miután a fascisták 
most kormányon vannak és a nemzetnek 
belső ellenségeitől való megoltalmazását a 
kormány maga veszi át.

A New York Héráid jelentése szerint a 
kisázsiai keresztény menekültek száma a nép
szövetség becslése szerint másfél millió.

A német birodalmi kormány tegnap a 
késő éjjeli órákban benyújtotta a kabinet 
lemondását. — A birodalmi elnök a lemon
dást elfogadta

A kisázsiai hadsereg volt vezérkari főnö
két, Pallis tábornokot letartóztatták

Az élelmiszerek összevásárlása és a 
vondéglői dőzsölés Bajorországban olyan 
fokra hágott, hogy zavargásoktól lehetett 
tartani.

Az amerikai legfelsőbb törvényszék úgy 
határozott, hogy a japánok sem polgárjogot, 
sem birtokot nem szerezhetnek Amerikában.

A Popolo d’Italia kifejti Mussoliniék 
tervét, amelynek értelmében az egyedüli 
kívánatos megoldás az lenne, ha Felső- és 
Alsóausztriát Béccsel együtt Csehszlovákiához 
csatolnák.

A nemzetgyűlés titkos ülésén megsza
vazta Bolgrádban a fegyverkezés céljaira kért 
800.000.000 dinárnyi hitelt.

A görög kormány és a görög nemzet a 
legnagyobb nehézségekkel küzd, s képtelen 
egymaga arra, hogy a szükségcikkeket besze
rezze. Az ország anyagi forrásai teljesen kia 
padtak, a háborúk tönkretették az országot. 
A görög nemzet sorsának e kritikus órájá
ban Európa, sőt az egész világ támogatá
sára van utalva.

A romániai kommunista párt Brassóban 
megjelenő lapját, a Világosságot a brassói 
sziguranca beszüntette.

Lloyd George a német jóvátétel hely
zetéről egy agitációs gyűlésen a követke
zőket mondotta: „Négy hete annak, hogy
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kormányom ellen döntöttek, de mi minden 
történt e négy hét alatt I Franciaország, 
amely bukásom hírére ujjongott, mert azt 
remélte, hogy a jóvátétel kérdésében az én 
távozásom Franciaországnak kedvező lesz, 
most megállapíthatja, hogy pénzének értéke 
még a német összeomlás előtt elértéktele
nedett."

Neu-Kölnben, Berlin egyik külvárosában 
óriási fosztogatások voltak, melyeknek egy 
egész sor élelmiszerüzlet esett áldozatul. A 
kirakatokat bezúzták és az árukat elhurcol
ták. A több ezer főnyi tömeget, amely az 
utcákon végig vonult, erős lovasrendörké- 
szültség szórta széjjel.

A konstantinápolyi szövetséges főmeg- 
bizottak nem rendelkeznek többé a török 
rendőrséggel és csendőrséggel s azért lehe
tetlen megakadályozni, hogy a nép töme
gesen betóduljon Konstantinápolyba az ázsiai 
partokról, a melyeknek száma napról napra 
ijesztően növekszik s a legközelebbi időben 
a szövetséges konstantinápolyi hatóságokra 
veszedelmesekké válhatnak.

A belgrádi kormány kész Bulgária érde
keit a keleti konferencián képviselni és tá
mogatni fogja Bulgária azon törekvését, hogy 
az Aegei tengerhez szabad utat nyerjen.

Csecsemövédelem.
Dr. Bsrgaly Fülöp városi tiszti főorvos előadása októ
ber M.-én a Vöröskereszt egyesület lévai fiókja 

által rendezett estén.
Folytatás.

A csecsemőt naponta füröszteni kell. 
A fürdővíz hőfoka 35° C (28° R) legyen, de 
a gyakorlott anyának vizhőmérőre nincs szük
sége, kezeivel mindig eltalálja a viz kellő 
hőfokát Bal kinyújtott tenyerünkkel támo- : 
gátjuk a csecsemő fejét-tarkóját és két 
lapoczkaközét úgy, hogy a fülekbe viz ne 
hatoljon, mig a jobb kézzel történik a cse
csemő megmosása. Mosdatáshoz szivacsot is 
lehet használni, de teljesen mellőzhető is.

Szappannal lemosandó a gyermek teste. A 
szájmosást szigorúan kerülni kell; a legkisebb 
felborzsolása a száj gyenge nyálkahártyájá
nak, fekélyes szájgyulladás avagy Bzájpenész- 
nek válhat okozójává. Fürdő után kis lepe- 
döcskével vagy törülközővel megtöröljük a 
csecsemőt; a nyak, a hónalj, a ezombhajla- 
tokat bőségesen hintőporral szórjuk be, fel
öltöztetjük a fentebb említett módon és 
nyugovó helyére teszszük.

Mint a csecsemőgondozás legfontosab
bikát készakarva legutoljára hagytam, még 
pedig a szoptatást és az esetlegesen szük
ségessé válható mesterséges táplálást. Sajnos 
a tér és idöviszonyok kényszerítenek arra, 
hogy ezt nagyon szűk keretek közé szoritsam.

A csecsemő táplálása 2 féle módon 
lehetséges: vagy anyatejjel, tehát természetes 
úton ; vagy mesterséges táplálással.

Minden anya — hacsak egyetlenegy 
lehetősége is van — maga szoptassa a 
gyermekét, mert az anyatejet semmi a vilá
gon még megközelitőleg sem pótolja.

Számtalan statisztikai adat áll rendelke
zésre, hogy a mesterségesen táplált csecse
mők közül mily ijesztő nagy % pusztul el.

Vannak azonban esetek, midőn az anya 
legjobb akarata mellett sem teljesítheti leg
főbb anyai szerepet: a szoptatást. Ilyen ese 
tek többek között a bimbók fejletlen, korcs 
mivolta; behúzódott, felszínre nem hozható 
bimbók ; az anyának valamelyes szerves meg
betegedése : előrehaladott gümőkór, de sőt 
már lázas, habár kezdődő tüdőcsúcshnrutban 
szenvedőnek sem engedhető meg a szop
tatás ; ezukorbetegség, vesebaj, gyakori es- 
kóros állapot is ellenjavalja a szoptatást. 
Nem szabad valamelyes lázas ■ hevenybeteg 
ségben szenvedő anyának sem szoptatni pl. 
typhus, gyermekágyiláz, orbáncz. Ha a lázas 
szak lezajlik és az emlők még alkalmasak 
reá, ágy az anya tovább szoptathatja gyer
mekét. Nem lehetséges a szoptatás oly eset
ben, midőn az anya emlője meggyűlik Ilyen
kor csak az ép mellből szopjon a csecsemő; 
a beteg emlőből szivóval ki kell a tejet 
szívni időnkint; ha a genyes gyulladás le
zajlik, úgy az emlő szoptatásra újból teljesen 
alkalmassá válbatik. Absolut lehetetlenné 
teszi a szoptatást mindkét mell egyidejű 
meggyulladása. Az anyai hivatását komolyan 
felfogó nő ilyenkor duplán szenved: testileg 

és lelkileg, hogy drága gyermeke saját sze 
rető vérével való táplálásáról le kell 
mondania.

Szoptatási akadályok a csecsemő részé- 
! ről az u. n. nyitott vagy farkastorok, midőn 
I hosszú szopókával lehetséges a gyermek 
I táplálása. Veleszületett gyengeségnél a cse

csemő képtelen a szívásra, miért az emlők
ből kiszívott anyatejet kávéskanalankint fo- 
gyasztatjuk vele, illetőleg öntjük a szájába.

És ha sem az anya, sem újszülötte 
részéről nem forognak fenn az imént emlí
tett szoptatási, illetőleg szophatási akadályok, 
honnan van az, hogy oly sok anya minden 
ok nélkül nem szoptatja maga a gyermekét?

Ama mondás, hogy tejhiány miatt nem 
szoptat az anya, az csak kifogás többnyire, 
mert nagyon ritkák az u n. húsos és mirigy 
állomány nélküli mellek.

Hiúság, önző kényelem, eléggé nem 
ostorozható könnyelmű felületesség ennek az 
oka, mit utólag — sajnos nagyon sokszor
— nagyon keservesen bán meg az anya és 
ártatlan gyermeke.

A tejmirigyek szülés után 24— 48 óráig 
sárgás - szívós váladékot az u n elötejet, 
(Colostrum) termelik, de mutatkozik ez mar
— ha kisebb mértékben is — már a váran
dóság tartama alatt is.

A csecsemőt 24— 36 óra múlva helyez
zük először szoptatás czéljából az emlőre, 
addig többször kanaiankint sacharinnal éde
sített orosz teát kapjon.

Az emlők ápolásáról az „Anyavédelem* 
keretében bőségesen szólottám; most csak 
annyit, hogy minden szoptatás előtt és után 
3 °/o os bóroldattal mossa le az anya a bim
bót és annak udvarát.

Intelem legyen minden anyára nézve, 
hogy felváltva kapja a csecsemő hol az egyik, 
hol a másik mellet; mindkettőt csak azon 
kivételes esetben, midőn kevés az anyának 
a teje.

A szoptatás gyakoriságát illetőleg irány
adó legyen, hogy minden 4 órában történjék 
a szoptatás, a szoptatás időtartama 10—15 
perc legyen. Éjjeli szoptatás teljesen fölös
leges, csak kezdettől lógva igy kell a cse
csemőt szoktatni. Hogy elegendő e a csecse
mőnek a kapott táplálék, azt időszakos mé
résekkel ellenőrizzük; ha nem következik 
be bizonyos idő leteltével a várható súly-

.TÚRI BORCSA*.
A Lévai Kath Kör régi hagyományához 

hiven a magyar kultúra ápolását tűzvén ki 
céljául évről-évre szép sikerű felolvasásokat, 
műkedvelő előadásokat rendez, mely alkal
makkor a magyar irodalom szine-javát 
szokta bemutatni a vendégeknek. Ezért elő
adásai mindig a nemes cél jegyében születtek 
s mindig a legszebb eredményei zárultak.

Méltó határköve lesz a Kör történetének 
az e hó 12-én rendezett estély is, amelyen 
előadták Bérezik egyik kedves népszinművét, 
a Túri Borcsát. Az ifjúság pajza jó kedve, 
az öregebbek komolykodó aranyos derűje 
aranyozta be a termet, amelyben a műked
velők csinos kis gárdája ütötte fel tanyáját. 
Természetes, hogy a terem zsúfolásig meg
telt, de még az ajtókban és azokon túl is 
szorongott a közönség.

A függönyön innen és túl csilingelő 
kacagás, mely egyszerre elnémult, amint a 
függöny felgördült. Egy csomó szép leány 
kápráztatta el az ifjúság szemeit, mindenki 
válogatni akart bennük, de oly egyforma 
szépek, szemre valók voltak, hogy ember
nek kellett lenni, aki válógatni tudott volna 
benne. A kritikus is fészkelődött a helyén 
s nem volt egy szava, mert elállott a szeme- 
szája a csodálkozástól. Még az elnök úr is 
csak annyit mondott: Ejnye be jó I

Node gyerünk sorjában. Tuti Botcsa, a 
cim szerepet Holovitz Kató játszotta. Gyön
géd, kedves játéka megaranyozta szerepét 
Szerelmes kis lány volt valóban, ki nemcsak 

a szinpadon, de odalent a nézőtéren is nagy 
hóditást csinált. Nem csoda, hogy az édes 
apja, már mint Túri Gáspár nagyon büszke 
volt rá. Ezt a gazdag parasztot egy kis le
gény Florek Gyula játszotta, ha nem tudtuk 
volna kicsoda, hát igazán az hittük volna, 
hogy a Túri famíliából való. A csalódásig 
hűen és megkapó drámai erővel adta. Kiin- 
csők Jucika, egy sugár növésű, derék leány 
játszotta a nagy tekintélyű és nyelvű özv. 
Gombos Andrásnét, az intrikát. Csupa erély 
és édesanyai szigorúság volt, pedig a végén 
láttuk, hogy mily szeretetreméltó és kedves 
is tud lenni, mikor legyőzte önmagát. A 
nyelve kitünően pereg, arról a legjobb bizo
nyítványt állíthatjuk ki. A szerelmest, a Fe
renc gyereket Kovács István, a már jól is
mert kiváló rendező és szereplő személye
sítette. Erőteljes, duhaj legény volt. Elfogu
latlan játékával elismerést váltott ki. Uherik 
Manci, mint Mici is igen helyes kis lány 
volt, ügyesen perdült. Tonka Imre Bogár 
Mihályt, a szerelmes falubiráját játszotta 
Sikerült, derék alakitás volt. Sztruhár Béla 
Marci szerepében egész otthonosan mozgott 
Vanger Mihály az ellenszenves kasznár 
szerepét ugyancsak ellenszenvessé tette. 
Haszonleső jó firma, a ki fia boldogságát is 
csak a nagy hozományon tudná felépíteni 
Zsiak Géza a szeleverdi ispánt adta. Minden 
izében jó alak volt. Prepelik Mariska Szele 
Tercsi hálás szerepét vállalta s teljes diadalra 
vitte. Szép dalai frenetikus tapsot arattak, 
egyszerű, kedves játéka még a legkeményebb 
szivet is megindította Kosztolányi József

Czuruk Jóska pedig minden nevető idegszálat 
megmozgatott s oly zajjal rontott be, hogy 
csak a nagy tapsvihar zúgta felül. Florek 
László Benkő Pista szerepében bizonyította 
be, hogy mily pompásan tud udvarolni a 
fehér népnek, akiknek egyik legkedvesebb 
tagja volt örzse cseléd, kit Reicher Paula 
alakított. Csupa elevenség és derű sugárzott 
le róla. Majd elnyelte szemével a nézőtéri 
legénység. De mások is tapsoltak neki.

Aztán láttunk féltucat csinos kis lányt. 
Egyik szebb, mint a másik, /ánossy Ilus 
(Zsuzsi), Nyemecz Manczi (Lidi), Bakos Ilus 
(Bözse), Uhetik Juci (Sári), Uherik Manczi 
(Maris), jó hogy nem voltak többen, mert 
még igy is elkáprázott a legénység szeme. 
Szépen csicseregtek, még szebben énekeltek. 
Büszke is volt rájuk az arató gazda, már 
mint Kronka Sándor. Kabát József sokat 
forgolódhatott a papok között, mert nagyon 
természethűen másolta a horti plébános 
szerepét. Balázs is otthon volt az öreg pa
raszt szerepében. Bucsek Gyula tőrülmetszett 
kisbiró volt. Mig a cigányprímás is Kalocsai 
Gyula eredeti figura volt.

Mindezeknek pedig pompás keretül 
szolgált a nép, az aratók, czigányok cso
portja. A jó kedvet magasra hangolta a sok 
szép magyar nóta.

Utánna pedig megkezdődött a tánc, 
melynek csak a hajnal vetett véget. Még 
egy pár deresedő úr is vígan fickándozott. 
Szóval a siker teljes volt Kavlai. 
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gyarapodás, úgy a szoptatás 3 órára is 
engedélyezhető, de ezen időn belül semmi 
esetre sem.

A szoptató anyának sem élet, sem ét
rendjén változtatnia nem kell; csak oly idő
beosztással éljen, hogy az esedékes szoptatási 
terminusokat pontosan betarthassa. A túl- 
erösen sózott, fűszerezett, savanyú ételek
től tartózkodjék. Tejfokozása czéljából bősé
gesen igyék tejet - levest, délben ■ este 1 -1 
pohár sört.

Az anya — hacsak lehet — akár 10 
hónapig is szoptasson. Az elválasztás lehe
tőleg hűvösebb évszakra teendő. Az elvá
lasztás már a 6—8 hónapban kezdődjék, 
ne hirtelen történjék, hanem lassan - fokoza
tosan úgy, hogy az egyik, majd a másik, 
azután a harmadik és igy tovább szopások 
helyett árpakávét, tejbedarát, húslevest tápió
kával, passirozott zöld főzeléket etc. kapjon 
a csecsemő.

Ha az anya akár a már említett fen- 
forgó akadályok avagy nagyon elitélendő 
emberi gyarlósága — mondhatnám könnyel
műsége miatt nem szoptathatja maga gyer
mekét, úgy hacsak lehetséges az anya mellét 
más anya emlőjével: dadával pótoljuk.

Legyen a dada teljesen egészséges; a 
vizsgálatnak különben is legnagyobb alapos 
sága mellett, gümö és bujakórra kell még 
különösebb módon kiterjeszkednie. Minden 
dadánál a Wasserman reactio — mely a 
tünetek nélküli bujakórt felfedi előttünk — 
feltétlenül végzendő. Hogy a dada teje jó 
és elegendő-e, azt a bizonyos idő elteltével 
esedékes testsúlygyarapodás megmutatja. A 
szoptatandó gyermek és a dada gyermeke 
korának nem kell pontosan egyeznie ; inkább 
idősebb legyen a dada teje 2—3 hónappal.

Ha szoptatós dada semmiképen nem 
kapható vagy ha a sociális viszonyok aka
dályozzák felfogadhatóságát, akkor a mester
séges tápláláshoz kel! folyamodnunk. A mes
terséges táplálás mindig a legszigorúbb 
orvosi utasítás és eme orvosi utasítások haj
szálnyi pontossággal való betartása mellott 
történjék.

Mesterséges táplálásnál a tehéntejet 
használjuk különböző hígításban. Arról tör
ténjék gondoskodás, hogy a tehéntej absolut 
egészséges tehéntől származzék, ne legyen 
borjas állapotban, száraz takarmányon éljen.

4 hígításban használjuk anyatejet: f/3, */s 
a/a és teljes tej formájában ; a tejhez ezukor 
jön: tejezukor, Soxleth féle strelizált tej 
ezukor, maltosucco, Loefflund féle Maiz- 
extrakt stb. A kor szerinti 1—1 */2—2 deci 
liter táplálékot leggondosabban felforraljuk, 
lehűtjük langyosra, a szoptató üvegbe önt
jük és mindig gondosan tisztántartott gumi 
szopókát illesztve reá, a csecsemőnek nyújt
juk. Legbiztosabb felforralasa a tejnek az u. 
n. Soxleth féle készülékkel történik, a napi 
mennyiség egyszerre 24 órára.

A mesterséges táplálás i/3-&d tejjei kez
dődjék, t. i. a keverékben egy rész toj, 2 
rész víz van; a 3-ik hónap elején fél tejre 
térünk át, a 4-ik hónapban 2/3 a tej és a 
6. hónapban már tiszta tejet kaphat a 
csecsemő.

Külön kell hangsúlyoznom, hogy a mes
terséges táplálék elkészítésénél a legideálisabb 
tisztasággal és gondossággal járjunk el

A tejen kívüli forgalomban levő sok-sok 
mesterséges concentrált tápszerekre, melyek 
mindegyikéhez használati utasítás vau csa
tolva lehetlen kitérnem, csak egyes nevetőt 
említek: Caphocal, Nestlé, Tapióka, Phos- 
phatin Falliéres, Kufeke stb. Kaphat a cse
csemő 1—1 tejszopás helyett zabdarát, big- 
tejbedarát és az utóbbi időben oly nagyon 
kedvelt vajlevest stb. stb.

No de ez a téma kimeríthetetlen, nem 
egy szükkeretű felolvasás keretébe való és 
annak is csak egyik részlete gyanánt.

Csecsemövédelem szempontjából feltét
lenül szükségesnek tartanám a közönség és 
illetőleg az anyák felvilágosítása czéljából a 
főbb emésztési zavarait a csecsémönek le 
Írni, de szükséges volna a gyakrabban elő
forduló gyermekbetegségeket és főleg a 
hevenyfertőző - kiütéses betegségeket és az 
ellenük való védekezési módokat és az első 
teendőket az elkülönítés körül csak főbb 
vonásokban is ismertetni.

És még sok-igen sok rendkívül fontos

megszívlelendő dologra kellene kitérnem, de 
sajnos — az idő röv'dsóge nem engedi, 

de meg nagyon is próbára tett jóságos tü
relmükkel sem akarok visszaélni.

Áttérek tehát az intézményes és tát 
sadulmi csccsemövédeiemre.

Bizonyításra nőm szorul egyáltalában, 
hogy a kérdés szívvel - lélekkel való felkaro
lása talán sohasem volt és oly égetően 
aktuális mint napjainkban, midőn a világ
háború omberpusztitó forgataga éppen, hogy 
elült. Minden ország ereje népességének 
számában és egésszéges qualitásában van. 
Az eredményes népesedési mozgalom és a 
lakósság egészséges qualitása viszont attól 
függő, hogy mily niveauxon áll és illetőleg, 
hogy mily ideális mértékben van kiépítve az 
illető államban az anya- csecsemő és gyér 
mekvédelem.

És itt ki kell emelnem, hogy Dietrich 
tanár 1907. szeptemberében Berlinben meg
tartott intornationális közegészségi és nép
rajzi kongressuson Magyarországot tette a 
csecsemövédelem terén a legelső helyre, mint 
amely országnak csecsemő és illetőleg el 
hagyott gyermekek védelmi rendszere a 
gyermekmenhalyekre van van észszerűen és 
minden tekintetben bevá't módon kiépítve. 

Folyt köv.

Különfélék.

— Városi közgyűlés. Léva város 
képviselőtestülete dr. Zost’ák András polgár
mester elnöklete alaki e hó 14-én rendkívüli 
közgyűlés tartott melynek első tárgyát a 
villamos telep kezelöségének negyedévi je
lentése képezte, amelyért a közgyűlés a ve
zetőségnek köszönetét fejezte ki s egyúttal 
kimondotta, hogy mindazon általány fogyasz
tók, kik a megállapodás szerint általány 
összeget fizetnek, figyelmeztessenek, hogy a 
megállapított izzók számánál és gyertyafé
nyéné1 több, vagy nagyobb fényű izzókat 
nem szabad használniok, mert ellenesetben, 
őket az üzemvezetőség a telep hálózatából 
kikapcsolja és az illetők ellen áram lopás 
címén a büntető bíróságnál feljelentés fog 
tétetni. Ezután Hirth Henrik szakértő dijat 
a közgyűlés 3000 koronában megállapította 
és kifizetni rendelte. A kereskedelmi csarno
kot azon kérelmével, hogy részére városi 
szálló első és második szobája átsngedtessék, 
eiutasitotta. Elrendelte azután a közgyűlés, 
Belesük Andor helyettes mérnök dijának, 
Zilai Sándor családi pótlékának folyósítását. 
Ezután az állami tisztviselők részére építendő 
épület telkét tárgyalta a közgyűlés s határo- 
zatilag kimondotta, hogy e célra a kórházzal 
szemben a sertés piacot ingyen átengedi, 
mig a kálvária alatt a képszde melletti te
lekért □ ölenkint 30 koronát kért. Elfogadta 
a közgyűlés, a vigadó és városháza épületé
ben levő boltok és lakások bérletének meg
hosszabbításáról szóló szerződéseket. Ezután 
elrendelte a közgyűlés dr. Balog Sándor 
ügyvéd által a lévai szeszfőzde részére adott 
kölcsönéből még hátralékos 4500 kor. városi 
tartozásnak kifizetését, folyósítani rendelte 
Kucsera Andor végrehajtó fizetési előlegét 
és Lehotzky Pál rendőrkapitány ruha általá
nyát, helyesbbiteni Koralevszky Rudolf drá 
gasági pótlékát, végül kiutalta a város ter
hére előirt liszt és trágyapótlékot, valamint 
Kucsera József és Ivanovics Margit megálló 
pitott munkáját. Ezután a közgyűlés véget ért.

— ül ügyvéd Dr. Ravasz Viktor volt 
lévai főszolgabíró, később hontmegyei zsupán 
a múlt héten a turócszentmártoni ügyvéd
vizsgáló bizottság előtt az ügyvédi vizsgát 
kitűnő sikerrel letette.

— Petőfi ős Madáoh ünnepélyekre 
készül az egész magyarság, mert a jövő 
évben lesz a két lánglelkü költő születésének 
100.-ik évfordulója. A „Bars” múlt heti 
vezércikkében a Lévai Reviczky-Társaságra 
hárította a lévai ünnepély rendezésének köte
lességét. A Reviczky Társaság, molynek mükö 
dése ez idő szerint szünete), ezt a feladatot 
úgy oldotta meg, hogy hozzájárul ahhoz, 
miszerint a lévai Petőfi és Madách ünnep
ség rendezését átengedte a Lévai Caainónak, 
mint a lévai társadalom ez idő szerint lég 
illetékesebb faktorának s minden tekintetben 

szép programra keretében fogja megvalósí
tani a mindnyájunk által hőn óhajtott ünnep
séget. A Szlovenszkóba rekedt magyarságnak 
erkölcsi kötelessége, hogy régi nagyjainak 
emlékét ekként megtisztelje A Lévai Reviczky- 
Társaság maga is készséggel külön ünnep
séget rendezett volna, azonban alapszabá
lyai, melyeket a felhívás után nyomban kor- 
manyhatósági megerősítés céljából a minisz
tériumhoz felterjesztett, máig sem érkeztek 
vissza dacára a iöbbszöri sürgetésnek. Ezért 
kénytelen egyelőre működését szüneteltetni.

— Nyugdíjasok közgyűlése. Lévai 
fiókja, a pozsonyi tisztviselők országos egye
sületének 1922. évi novemher hó 19-én d. 
e 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.

— Eljegyzés. Kőcsa Sándor poBta és 
távirdatiszt e hó 11. én váltott jegyet Hayer 
Joli urleánnyal, özv. Hayer Vilmosod uno
kájával Léván.

— Esküvő. Kovácsik Lajos a békés
csabai kisgazdák szövetkezetének ügyvezető 
igazgatója e hó 18 án esküdött örök hűséget 
Nyáiy Bözsike urleánynak, Nyáry Ignác zse
lizi kékfestő kedves leányának.

— A Kath. Tör. f. hó 26 án esti fél 
8 órai kezdettelt Katalin-bállal kapcsolatban 
megismétli Bérezik Árpád jól sikerült „Túri 
Borosa" c. népszínművét, újabb meghívó 
nem bocsáttatik ki s igy ezúton hivja meg 
a nb. közönséget a Vezetőség.

— Feloszlatott egyesület. Szloven
szkó teljhatalmú minisztere a Barsmegyei 
Gazdasági Egyesület et, melynek székhelye 
Léva város volt, feloszlatta. A feloszlatás 
indoka az, hogy a Gazdasági Egyesület mű
ködését az Ipoly túlsó partjára is áttette, 
amit politikai szempontból meg nőm enged- 
hetöuek tart a miniszter.

— Tűzeset A veres kakas megint 
garázdálkodott Léván. Ma egy hete november 
12. én 13.-ára virradó éjjel éjfél után tűzi 
lárma verte fal a város lakosságának éjjeli 
nyugalmát, s csakhamar hatalmas égnek 
emelkedő lángok világítottuk bele a fekete 

! éjszakába. Kigyulladt a vasút mellett épült 
Lövinger-féle makaróni gyár A tűzoltók és a 
környékbeli lakók teljes erejükből dolgoztak 
a tűz tovább terjedésének meggátlásán, ami 

' sikerült is; mert bár magát a gyárat nem 
menthették meg, mivel a belül fából készült 

i épület tövig leegett összes gépeivel és szerel- 
, vényeivel együtt, de a nagy gépház a géppel 
I együtt megmaradt. A kár vagy 800 ezer 

koronát tesz ki, mely azonban biztositásból 
: megtérül. A hatóság a tűz kiderítése céljából 
! megindította a vizsgálatot, valószínű, hogy a 
‘ szomszédban járó vasúti mozdonyból kipat

tant szikra repült be a nyitott ablakok egyi
kén s ott tápot talált a sok faauyagban s 
mivel egész vasárnap senki sem volt a gyár-

■ bau, csak akkor vették észre, mikor a lap-
■ pangó tűz lángra kapott.

— 19-tagu Hsfparoa házépítő 
csoport ma vasárnap 11 órakor a Lévai 
Takarékbank igazgatósagi termében gyűlést 
tért, az összes tagok saját érdekükben sze
mélyesen jelenjenek meg.

— Felhívás I A „Házépítők Szövet 
kezet-e” f. hő 19-én (vasárnap) d. e. 9 óra
kor a róm kath. fiúiskolában ülést tart.

— A zselizi járási székhely ügye 
nagy port vert a környéken, megmozdult 
Nagysallo község is, hogy maganaa szerezze 
meg a járási székhelyet. E tárgyban Nagy
süllő község képviseletében egy küldöttség 
is jár a pozsonyi minisztériumban, azonban 
oredméuyt nem tudtak elérni, mert ott azt 
az értesítést nyerték, hogy Zseliz kapja meg 
a járási székhelyet és őzen, mint befejezett 
tényen változtatni többé nem lehet Termé
szetesen Zselizen is élénk a mozgolódás s e 
tárgyban e bó 8 án a községi képviselőtes
tület ülésén megjelent Marescli zsupán és dr. 
Paczkó Béla lévai föszoigabiró. A zsupán 
kijelentette a közgyűlés előtt, hogy a töszol- 
gabirói hivatal Zselizen haladéktalanul fel 
lesz állítva és működését már 1922. évi 
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december hó 1-én megkezdi A járásbirózág 
és adóhivatal később lesz felállítva. Dr. 
Paczkó lévai főszolgabíró lesz megbízva a 
zselizi főszolgabírói hivatal vezetéséval. A 
közgyűlés elhatározta, hogy a hivatali helyi
ségekre szükséges építkezésekre 500.000 
koronát fordít. Léva város képviselőtestülete 
még mindig hallgat, vagy ez talán nem is 
érdekli a képviselőtestületet, neki mindegy, 
hogy hol lesz a magyarság központja ezen
túl? Nekünk az a véleményünk, hogy a 
kormánynak ez az első intézkedése elhamar
kodott dolog s gyakorlat fogja bizonyítani, 
hogy egy természetes góczpontot nem lebet 
egyszerűen forgalmon kivül tenni.

— A „Lévai Sportügyiét- elnök
sége tagjai tudomására hozza, hogy vívó 
tanfolyamot rendez. Az érdeklődő tagok je
lentkezzenek : dr. Rakovszky László egyleti 
titkárnál.

— Bevonják a régi ötkoronásokat. 
A pénzügyminisztérium f. hó 9 én kelt ren
deleté értelmében az 1919 i kibocsátású öt- 

. koronás bankjegyek csak f. évi december 
31-ig fogadtatnak el törvényes fizetési eszkö
zül. Ezen dátumtól kezdődőleg egy éven at 
csak a pénzügyminisztérium bankhivatala 
váltja be a régi ötkoronásokat.

— TH gyógyszertári árszabály. 
Bratiszlavából jelentik: 1922. junius elsői 
érvényességgel tegnap tették közzé az uj 
gyógyszertári árszabályt, amely úgy a magán
forgalomban, mint a betegsegélyzö pénztárak
nak uj árakat állapit meg. Ez az árszabály 
Szlovenszkóban jelentős mértékben teszi 
olcsóbbá a gyógyszereket

— Olcsóbb lett a magyar vízum. 
A prágai magyar követség november 1 tői 
leszállitotta a magyar vízumok árát Egy
szeri utazásra az eddigi 50 korona helyeit 
csak 30 koronát kell érte fizetni, többszöri 
utazásra 60 koronát Jiz eddigi 100 korona 
helyett. Az utazási vízum 12 korona helyett 
csak 6 koronába kerül ezután.

— A betörők nyomában. Annak 
idején közöltük a Rappeport Manó ékszer
üzletébe történt betörést, melyet úgy hajtottak 
végre, hogy kiadónk üzletében kibontották 
a falat s az igy támadt résen behatoltak az 
üzletbe s azt kifosztották. Azóta Beszterce
bányán is kiraboltak egy ékszerüzletet. A 
betörés hasonlósága arra engedett következ
tetni, hogy a tettesek ugyanazok. Miután 
alapos volt a gyanú, hogy a betörök Ma
gyarországba szöktek a károsult ékszerész 
egy detektív kíséretében Budapestre utazott 
s igy csakhamar kiderítették, hogy a tette
sek egyike Kovács Imre hírhedt, magyaror
szági betörő, akinek segítő társa volt a 
betörésben egy Fogarasi László nevű fiatal
ember és egy Demitz nevű mechanikus. Ez- 
ntóbbit letartóztatták. Demitz annyit beval
lott, hogy tudott a betörésről s abban öten 
vettek részt. Ezek egyike volt Fogarasi is, 
akit most nyomoznak. A nyomozás szálai 
számos orgazdához vezetnek, kik felelni fog
nak az ékszerekért

— A budapesti lapokat beengedik 
Csehszlovákiába ? Újságírói körökben az 
a hir van elterjedve, hogy a prágai kormány 
a budapesti nem kimondottan kurzuslapokat 
rövidesen beengedi Szlovenszkóba és remény 
van arra, hogy a kormány a következő lapok 
szabad terjesztését fogja megengedni: „Vi
lág-, „Az Est-, .Pesti Napló-, „Magyaror
szág-, „Az Újság", .Magyar Hírlap", „Hét
fői uj hírek" és a .Reggel". Ezek a lapok 
állítólag máris lépéseket tettek bebocsátásuk 
iránt.

— öngyilkos aggastyán. Magyar 
András 74 éves garammikolai lakos e hó 
14.-én felakasztotta magát Előzőleg az összes 
hozzátartozóit elküldte a zselizi vásárra s 
mikor maga maradt, végzett magával A ház
beliek holtan lelték, mikor hazajöttek.

— A nemzeti kisebbségek a had
seregben. A „Vecer" pontos kimutatást kö
zöl a nemzeti kisebbségek arányszámáról a 
csehszlovák hadseregben. E szerint 68'19 
-százalék csehszlovák, 21'36 százalék német, 
<7*24-százalék magyar, 008 százalék román, 
3 11 százalék rutén, 0 2 százalék lengyel. A 
nemzeti kisebbségek tehát a hadseregnek 
közel egyharmadát (32 81 százalékot) alkotják.

JL' » »

— Hamis egykorouáeok. Morvaor
szág különböző helyein nagy tömeg hamis 
egykoronás ércpénzt hoztak forgalomba A 
hamis egykoronások az eredetiektől könnyen 
megkülönböztethetők, mert a pénz súlya 
kisebb, nyomása pedig elmosódottabb, mint 
az eredeti.

Galocanikat éa cipőket szakszerűen 
javít vulkanizált forrasztással a „Vulkán" 
Cipő Iparvállalat Bratislava Köztársaság tér 
22. Vidékről postán érkező javítások azonnal 
elintézte tnek.

Batöréa-lopás elleni biztosítások 
igen kedvező feltételek és olcsó dijak mellett 
köthetők a „DUNA” Alt. Biztositó R. T. 
Levice (Léva) főügynökségénél Honvéd 
utcza 2. sz. Telefon 60.

Köszönet nyilvánitás.
Az Arvaházat fentartó .Lévai Nöegylet" 

a következő adományokat vette :
N. N. 1 zsák alma, Wertheimer Vilmos 

ur Varsány 75 kgr. liszt, Demeter Józsefné 
úrnő 1 kosár alma, 1 kosár szilva, Kreskó 
Jánosné úrnő 1 kosár uborka, Schvartzer 
Sándorné úrasszony 1 kosár alma, 1 kosár 
körte, Tóth Jánosné úrnő 1 kacss, 1 kosár 
kukorica, Nagy Imre ur Zseliz 50 kgr. búza, 
10 kgr. bab. Hinfner esperes ur 1 kosár 
szilva, Széli János ur */B kgr. vaj, N. N. 2 
kosár alma. Pálinkás Ferercz ur és neje 40 
kor., Spuller plébános ur 1 kosár szilva, 
Bocsák Mária úrnő tök, uborka, paradicsom, 
1 kosár körte, N. N* 1 liter zsir, Honecz 

- József ur 2 kosár szilva, Kazy Lászlóné 
úrasszony 1 kosár alma, Taubinger Lászlóné 
úrasszony 1 kosár paradicsom, Svarba József 
ur 1 kosár barack, Schlüsler Gyula ur Má- 
las 50 kgr. főzőliszt, Jónás Imre plébános 
ut 50 kgr. szilva, N. N. l/2 kgr. pörkölt
kávé, Adlor Gyula ur Fegyvernek 4 drb, 
malacz, N. N. 3 kosár alma, Szemere Ármin 
ur koszorúraegváltás címén 20 kor., Bor- 
csányi Leláné úrnő 1 kosár szilva, Rudnay 
Béláné úrasszony 1 láda alma, Nyitrai és 
Társa 13 drb tolltartó, N. N. 1 kosár ba
rack, Taubinger Árpádné úrasszony 1 sze
kér szilva, Rothnagel János ur 3 kosár 
szilva, Sebó Flórisné úrasszony 2 drb. hízott 
kacsa, Schvarcz Jenő ur 5 drb. fiú sapka, 
Grapka Józsefné úrasszony 15 kgr. túró és 
20 kgr. gersli, N. N. 1 kosár szőllő, Hacsko 
Antalné úrnő 1 vánkos toll és liszt, N. N. 
1 kosár alma, Drevenya József ur Vámos- 
ladány 1 malacz, Garamszentgyörgyi hivek 
69 kgr. búza és 27 kor. 40 fill, Wertheimer 
Izidor ur 50 kor, N. N. 50 kgr. káposzta, 
Emunel Miklósné úrnő 1 pár nagy csirke, 
Gubik András ur Zsemlér 1 zsák krumpli és 
bab, Spuller plébános ur 1 kosár körte, 
Kostyek Józsefné úrnő ö0 kgr árpa, Kubik 
Jánosné Zsemlér 1 liba, Dékay Istvánná 
úrnő 1 kosár szilva és 1 kgr dió, Bocsák 
Mária úrnő 2 kgr. liszt, 1 kenyér, Vi l'Kr- 
zsir, 1 kgr. lekvár, 1 kosár krumpli és mák. 
Slehér Jánosné úrnő 3 kgr. bab, és dió, 
Nagykálna község 20 kor, Juhász Lászlóné 
úrnő Zsemlér 4 liter tej. Rónai Lipötné 
úrnő használt ruhanemű, Szűcs István ur 
10 kgr. bab, 10 kgr. kukorica, Steiner Ká
roly ur 40 kor., Schvarcz Sándor ur 20 
kor, Láng Gyula ur, Dr. Kmoskó Béla ur 
utján 50 kor, Dohány János ur és Bóna 
János ur 25 kor., Kern Oszkár ur Béres-féle 
ügyből 20 kor., Schlesiuger Leó ur 100 K

Fogadják a nemesszivü adakozók jóté 
konyságukért az árvák nevében köszönetünket.

Árvay Józsefné, 
a 1 e 1 n ö k.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi nov. hó 12-től — november hó 19.-ig. 

Születél.
Balog Julianna leány Anna — Steiner Miksa 

Politzer Szidónia leány Mártha.
Házasság

Csiker János Godál Anna rkath. — Kocs
in arek Sándor Presztolánszky Irén rkath. — 
Uhlárik Sándor Frasch Mária rkath. — Slaher 
Ferdinand Kosziba Julianna rkath.

Halálozás.
Jarábek Margit 2 hó Tüdőgyulladás. — Jará- 

bek Erzsébet 2 hó Rángó-görcsök

Levioe város polgármesterétől.

4926—1922. szám.

Hirdetmény.
A hadikárosultak országos központjának 

3841—1922. sz. a. kelt átirata alapján köz
hírré teszem, hogy a rokkantak, hadiözvegyek 
és árvák ügyeik elintézése czéljából csak 
igen fontos ügyben keressék fel a központot 
és kizárólag hétfőn és csütörtökön d. e. 9—12 
minden más esetben forduljanak kérelme
ikkel a hadikárosultak kerületi hivatalához 
(Knapp-féle ház.)

Levice, 1922 évi november hó 3.

Dr. Zosfák s. k. 
polgármester-

4967—1922. szám.

Hirdetmény.
A villamos-telep harmadik negyedévi 

forgalmáról szóló jelentés tárgyalása alkal
mával a város képviselő-tostülete határoza
tiig kimondotta, hogy mindazon átalány
fogyasztók, akik a megállapodás szerinti izzók 
számánál és gyertyafényénél több vagy 
nagyobb fényű izzókat használnak az üzem
vezetőség által a telep hálózatából nyomban 
kikapcsoltassanak és az illetők ellen áram- 
eltulajdonitás cimén a feljelentés az illetékes 
bíróságnál megtétessék.

Miről a fogyasztó közönséget azon hozzá 
adással értesítem, hogy saját jól felfogott 
valamint a telep érdekében is minden válto
zást előzőleg a villamos-telep irodájában 
múlhatatlanul jelentsék be, mert azon fogyasz
tókat, akiket az üzemvezetőség fenti okból 
kifolyólag kénytelen lenne kikapcsolni, azok 
többé a fogyasztók sorába fel nem vehetők.

Levice, 1922 évi november hó 17.

Dr. Zosfák s. k. 
polgármester.

1711—1922. szám.

Hirdetmény.
Levice város adóhivatala közhírré, teszi, 

hogy az 1922. évre az ebadó kivetése meg
történt és a kivetési lajstrom f. hó 20 ig 
az érdekeltek által a városi adóhivatal 9 
sz. helyiségeiben megtekinthető,

Felhivja egyidejűleg a városi adóhivatal 
az ebadó tulajdonosokat, hogy adóikat a 
közszemlére tétel után, végrehajtás terhe 
mellett 8 nap alatt befizessék.

Mindazon ebek melyek után az ebadó 
nem fizettetett és vagyontalanéig cimén 
gazdájuktól be nem hajthatók, ki fognak 
irtatni.

Levice, . 1922. XI 17.
Városi adóhivatal.

483—1922. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 188!. évi LX- 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a lévai járásbíróságnak i922 évi Pk. 125 
számú végzése következtében dr. Steiner Oszkár 
ügyvéd által képviselt Czimer István javára 713 
K. 30 f. s jár, erejéig 1922. évi október hó 5-én 
foganasitott kielégétisi végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 1200 K. becsült következő ingósá
gok u m.t 1 Motor k. b. 3 lóerős, nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai járásbíróság 1922^ik 
évi Pk 125 számú végzése folytán 713 K. 30 fill. 
tőkekövetelés és eddig összesen 302 K. 80 fillér
ben biróilag már megállapított kötelességek ere
jéig Nagy-Kálnán alperesek volt lakásáu leendő 
megtartása 1922 évi nov. hó 21-lk napjának d. o. 15 
(3) órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1981. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108 §-ai értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben a elárverezendő ingóságokat 
másik is le- és felülfoglaitták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120 § a értelmében ezek javára is ; el
rendeltetik.

Kelt Újbányán 1922. évi november hó 8
ArtWr Téth 

•bir. végrehajtó.
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Okntny «úd iko pozemnokniíná vrohnoit' v Levlcl.

Cili. 2430 -1922. grk.

Vytah licitacného óznám
V exekuónej veci cxekventa Lévai Takarék 

és Hitelintézet proti exekvovanym B ndéz Ludvi- 
kovi a Taliga Janovi pozemnoknizná urchnost 
nariadela exekuőnu licitaciu o vypozenie 210 K 
poziadavky istiny a jei prislusnosti na nemovitosti 
ktore su na üzemi levickeho okr. súdu (bsazene 
v póz kn. protokole obce Vámosske Lud»ny ősi. 
9 pod A ± 3r. 8. <86 m. ő. zapisaneho domu 
Őisl i3 na mene Bondéz Ludvika vöd B 12 20 
znejuci 7/14 podiel vo vykricnej cene 359 kor, — 
v hárku őisl. 1378 pod All r. ő. 1368 m. ő na 
menő Bondéz Ludvika zapisane vinobrad vo 
vykriőnej cena 18 k >r. pod A f 2 r. ő. 14 0/b 
m. ő. zapisany vinohrad vo vykriőnej dene 30 
kor., — a pod A -f- 4 r. ő. 1417/a 2 m ő zapisany 
vinohrad vo vykricnej cene 68 kor., — v hárku 
1650 pod A -f" 1 r- c sa nachadzajucej medzi 
őas< m na malolet Bondéz Vilema prepisanu pasi- 
enkovu patricnost vo vykriőnej cene 16 kor, — 
v hárku 166 < pod A 1 r c. 1083 a m. c. sa 
nachádzajucu medzi casom na Szabó Lud
vika húsára a jeho inanz rod Szabó Esteru pre 
pisanu lúku vo vykricnej cene 84 kor,— v hárku 
114 pod A I sa nachadzajucei patricnosti pasienku 
medzi ca3om na Bondéz Jána pod B 23 zapisany 
1/12 podiel vo vykricnej cene 10 kor, — v hárku 
764 pod All r. c 1832/1150 m. c na menő 
Taliga Jána p d B 6 zapísanu rulu vo vykricnej 
cene 102 kor, — a v hárku 779 pod A I. 1 r. c 
1072/c m c. znejucu na menő Taliga Jána B 2 
zapisanu lúku v vykricnej cene 93 kor , a sice s 
podrzánim na nemovitosti v pozk. hárku 1373 
pod A 4- 2 4. r c 1420/b 1417/a. 2 m c sa 
nachádzajuce vyrokom clsl 55- 9/1904 v prospech 
Bondéz Jónása intabulovaného práva uiitku.

Licitácie bude o 10 hodine predpoludnajéej 
dfía 6 ho decembra 1922 v obecnom dorae ooce 
Vám sske-Ludany vykonaná

Pod licitaciu spadajuce nemovitosti nemozu 
sa odpredar, nize dvoch tretin nykricnej ceny.

Ti ktori chcu licitovat, povinni sú slozit ako 
odstupné 10 °/0 ov vykricnej ceny v hotovosti, 
alebo v cennych papieroch, ku kaucii spósobilych, 
pocitanich podla kurzu urconéhonv 42 §-e zak LX. 
1881 a to slozit osobe, póz. kn. vrchnostou vysla- 
nej, alebo tejto odovzdat poistenku o predbezn m 
ulozeni od stupného do súdneho depozitu Taktiez 
isti povinni su licitacionálne podmienky podpisat. 
Ten, kto za nemovitost viacei slubil, néz vikricnu 
ceeu iestli nikto viacej neslubuje, povinny je 
podle procenta vykricnej ceny urcené odstupné 
po vysku práve taképo procenta nim slúbenej 
ceny hned doplnit

v Leviciách dna 14 ho scpterabra 1922 
HOFFMANN 

v. r. okr. sudca.
Za hodnovernost vydani.

D O D EK 
ved. pozeflák. knihy.

Císlo: 107 exek. 1922

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

LX. zák cl. z r 1881. tymto oznámuie, ze násled- 
kom vyroku levického okresného súdu císlo Pk. 
1604 r. 1922 k dobru dr. Julius ..teiner olyv Levice ! 
zastupovanébo skrze pravotára dr Ludevit Kaiser ■ 
do vysky 350 kor, a prisl cestou uhradzovacej 
exekúcie prevedenej dna IV 4 1922. zhabané a 
a na 250 kor odhadnuté nasledovné movitosti a 
to: kabát zrkadlo, umivadlo na verejnej licitácii 
sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okresného súdu óíslo 1504-1922. do 
vysky 850 kor. poiiadavky na kapitále, leiíe 5%-ové 
úroky od dna 4/1. 1922 poíitané, a útraty dopísaí 
v 288 kor. 70 hal. ustálené v Leviciách na byte 
exekovanej, urcená je co lehota 14 hodina odpoi. 
dna 28 noverabra 1922. a pripadní kunéi sa oozvú 
s podotknutím toho, ze sa zmienené movitosti v 
smysle 107. a 108 §-u LX. zák. 1. z. r. 1881 pri pla- 
tení hotozymi najviac srubujúcemu v pádé potreby 
aj pod odbadnou cenou rozpredaiü.

Nakoíko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali, a na ne uhradzovacie právo 
obdrzali, táto drazba sa v smysle 20 §-u XLI. zák. 
cl a r. 1908 aj k dobru tychto nariaduie

Dáné Novej-Bani, dna 11 novem 1922.
Artúr Tóth

st. súdny exekútor.

Beköltözhető. 3.™'.°.“
bás utcai lakással eladó — Bővebbet: 
NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedésében

TaIí finom f0ket8 P0’1!tóbö1’4 611 J&fiLDav, keveset hasznúit olcsón 
eladó ; ugyanott agy mageaszáru barna cipó 
is eladó. LÁSZLÓ UTCZA 18 szám_______

Útlevelek vizumozását
minden állam részére 4 nap aiatt megszarzek. 
E járási dij 40’— Ké. KRKISLER AURÉL, 
Zlaté-Moravce. 1806

Fiatal házaspár december lö.-ére 
lakást keres egy szobából és egy konyhából 
állót, ár mellékes „Sxolidak" jeligére a 
kiadó továbbit. 1379
Elálló Pu't°s ’telázsi röfös vagy fűszer 
■aXOitXU. üzlotbo alkalmas. Szepesi utca 
il szám. 1383

<M>« 5# Uj-boi
Kapható BARTOS vendéglő, Koháry u’ca 27

Tóm kath. iskolaszéke £ üXwQg y OruQ. rendos tanitói áuásra 
pályázatot hirdet Javadalma: 2 szobás 
lakás, konyha és kamra, 400 négyzetölnyi 
kert, a községtől évi 100 korona Az állás 
államsegélyes. A tanítási nyelv magyar. 
» hatóságok megkívánják a tót nyelv tuda 
sát is. Határidő: november 24 
PLÉBÁNIA, ALSÓGYÖRÖD, u. p. Garamlök.

1394

Eladó Szepesi utcza 6 “ 
nagy üzlettel, vétel esetén a teljes ház bir 
tokba vehető Továbbá Alsó kákában 
ház hely. Bővebbet Szepesi u cza 5 1362

T7 T 7 TT 1VT fi Minden héten 
V 1 fal U JML U XX. Prágába utazom, 

útlevelekre a magyar vízumot személyesen 
kieszközlöm — Szives megbízást kér KNAPP 
ZSIGMOND M-irtonffy utcza 21. 1264

1 fiókos Íróasztal és 1 iókar- 
••IdüU • bán lévő ruhamángorló Érdek
lődni lehet DOBROVITZKY hírlapi irodában 
Bastya utca 2 1389

Kancellársku síin ákolsky 
inspektorát v Leviciách. Stúdium aspon 4 tried 
meStianky a perfektná znalost slovenskej a 
mad’arskej reói v slove a v pisme 1377

VI 9 A A Iá A r> Mángorló utca 10 ssámu üftllQ U4u> ház gyümölcskerttel 
eladó. 1387

Egy ebédlő,
szőnyeg eladó. Bővebbet BLÜMENFELD
Árminnal. i3sg

TTAyTrati + üie! Hizalí és >ng*‘l<mok
ZXwAi V U vl www. vételét és eladását, 
lakások szerzését Levicón és vidéken 
elgelBnybieb feltételekkel sikerrel köz
vetít : SP1TZ LÁZÁR keresk. ügynök Levice, 
Zöldkert utcza 11

Leszállított versenyképes napiárak I “W

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alnplttetott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon ezám 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
legességek. Teasütemények és cukorka kü önlegességek. Cognac, likőr, cse
mege és gyógyborok. Saját töltésű badacsonyi, somlói, szekszárdi borok. — 
Naponta friss .Glória-1 pörköltkávé különlegesség. -

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. 

Takaréktüzhelyek, folytonégő kályhák, kályhaellenzők, 
kályhatáloák, kokszkannák és széntartók, szénlapátok. — —

Villamossági szerelési anyagok, zseblámpák, elemek, izzólámpák. 
Fén-ylzépésszetl kiellélcelc. - "Vadászati oilztlcelc. 

Pénteki napokon friss élő balatoni halak

saját termés kapható GÁL JÁNOS- 
“-U1 NÁL Léván, Mező-utcza 8. Literen
ként 6 korona H26

Ipolyszalkán olcsó áron 
okvetlen ELADÖ.
Egy url lak 5 szobás lakással, kamra, cse
lédszoba nagy konyha és egy végig utó üve
ges zárt folyosóval, cementlapokkal kirakva, 
az udvarban két istálló 14 drb. állat befő 
gadására berendezve. Az épület ellenkező 
oldalán egy mosokonyha, kamra padlásfel- 
járóval, egy pince, 2 kocsiszín, elzárható 3 
baromfiól Á hatsó udvarban 1 faskamra, ser 
tésölak fiaztatáara igen alkalmasak és 2 
h trmashizlaló mind kő és tégla építmény

Egy Bzlv ittyua és gé<u-s kút 
Disz és konykakert h o z i á.

Egy emeleteB magtár 
szilárd építmény gyárépületnek vagy gőzma
lomnak igen alkalmas 1 holdnyi területtel, a 
magtár mellett ugyancsak egy hold területtel 
egy lakás 3 szobával, 2 konyhával, 2 kis és 
1 nagy kamrával, az épület alatt egy nagy 

pince, két istálló, egy gémes kút
Ezen építmények szabadkézből 

ELADÓK. — Érintkezni lehet.
SZAJKÓ FERENC és GAÁL BÉLÁ-val,

Ipolyszalkún.

SZŐRMÉK.
Mindennemű szőrme árú 
jutányos árban kapható.
Raktáron tartok:

Kész garnitúrákat, szilszkin 
kalapokat, gyermek garni
túrákat, vadász muffokat

Elvállalok :
Minden szűcs szakmába vágó 
munkát külföldi modellek szerint

SEIF SAMU siíícsmester,
LÉVA. Báti utcza 20
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FIGYELEM!
Ezennel van szerencsém a 
nagyérdemü közönség b. tudo
mására adni, hogy az 

eredeti „SINGER" ▼•rrtgépek 
árai tetemesen leszálltak és igen 
kedvező feltételek mellett kap
hatók és azonnal átvehetők.

ügy szintén az eredeti ,SINGEB.“ 
varrógépek javítását is elfogadom.

Kiváló tisztelettel :

SZABÓ JÓZSEF

Mikulás hét!
KUGLERNÉL Báti utcza I

■

Levice—Léva, Koháry utcza 75

ZACHAR féle valódi selmeci pipák 
a gyártott minden fajtában, cserép 
csibukok íödeles és fedél nélkül, 
mindig a legolcsóbb verseny áron 
szerezhetők be, ugyancsak BRUJER 
fa csibukok, juvilit szivar- és ciga- 
reta szipkák, valódi bőr és fém szivar 
cigareta és dohány tárcák, Komá
romi esztergált, fényezett és más 
gyártmányú megyfa szárak minden 
hosszaságban stb. dohányzó kellékek 
nagy választékban, olcsó verseny

áron szerezhetők be.
Nagyon ízléses valódi elefántcsont 

cigareta szipkák a napokban 
megérkeznek.

Dobrovitzky János 
dohány- és dohányzó kellékek papír áru 

kereskedésében

Levice—Léva, Kis piactér.
Ugyanitt hírlap iroda, hirdetések és 

előfizetések felvétetnek.
' WA llT—' ' ........... ... _ T

BÚTOR É 
melyen leszállított árban 

kapható, továbbá
Díványok, chais jlongeok, garni 
túrák, matraczok és egyes 
darabok elkészítését, valamint 
minden e szakmába vágó mun
kák javítását a legjutányeeabb 
áron vállalja ea gyorsan essközil 

ADLER JÓZSEF 
Lovloe—Léva, Városháa kös 3. 
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ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 

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, kisebbnagyobb 
kőműves- és ácsmunkálatok készítéséi és 
építési tervek s költségvetések elkészítését 
a legjutányosabb áron elvállalom.

Kérem a n. é. közönség szives támogatását.
VÖRÖöKAROLY 

old. Icőxmi'veszxxester 
Na.OTSJlX.L0 CT*T=>A=. 7S.)
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Mától deczember hó 6.-ig' Czukorkák, Krampuszok, 
Malagaszőllő, Krachmandli, Füge, Datolya, Candli 
ezukor, Likőrök, Borok leszállított áron árusittatnak ki.
Kapható! Friss tormás virstli, Prágai és Kassai 
Sódar felvágottak és az összes fűszer és csemegeáruk.

Fuczolt dió, Akáozméz, Kugler keverék Kávé és Tea.

Tisztelettel KUGLER.

GYÖRGYI LAJOS
----- szíj- és kocBigyártó.---------

Értesitem vevő
imet,hogy nagy 
választékban, 

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

részei külön 
is kaphatók 

és egy elegáns 
szánkó eladó

Továbbá kőris fa deszkák, uj hintó és kocsikerekek valamint 
===== használt kerekek olcsón kaphatók. -----------

KINŐ = APOLLO = MOZGO.
November 19-én 6 és 8 órakor

A villám központ
főszerepben: HARKY HILL.

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

-------------- — LEVICE — FŐTÉR. 
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Legjobb bevásárlási forrás 1 Olcsó áraki 
Előzékeny és pontos íriszéig&1A® 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. —


