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ELŐFIZETÉSI feltételek. 
Egy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — I.
Három hóra — 18 K — f.

Egyes számok ára 1 korona. BARS
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kiadóhivatalba kérjék ataaltaal.

ALAP KIADÓJA: NYITBAI és TÁBSA.

Az új közigazgatás.
Amint úgy napról napra robot

ban, munkában eltelik az élet, sok
szor észre sem vesszük, hogy a 
mint az idők megváltoztak a fejünk 
felett, úgy változunk mi azzal 
együtt. Milyen igaza is van a latin 
közmondásnak: Tempóra mutantur 
et nos mutamur in illis.

A fordulat után, bármilyen nagy 
is volt a rázkődtatás, még is meg
maradt a régi keret: a vármegye, 
a város, a vezetősége. Léva váro
sának volt polgármestere, kapitá
nya. Aranyosmarótra mentünk, a 
megye székhelyére, ha súlyosabb 
ügyünk volt. Más emberek jöttek, 
de az út, a mód, a hogy ügyein
ket el kellett intézni, a régi volt, j

Most a régi kereteknek vége! .
1923. január l.-ével a nagy me- ' 
gyék felállítására vonatkozó törvény i 
életbe lép, a törvényhatóságok mü- í 
ködése megszűnik. Léva nagyköz- J 
ség lesz és a zólyomi nagymegyé- . 
hez fog tartozni? Barsmegyének ' 
székhelye Aranyosmarót pedig a ' 
nagy nyitrai megyéhez és úgy to- ' 
vább. A szolgabiróságok megszűn
nek, járási főnökök fogják a járá
sokat kormányozni. Később megej
tendő választások által megalakulnak 
a járási tanácsok, melyeknek olyan 
lesz a működési körük, mint eddig 
a közigazgatási bizottságoké volt.

Persze mindezekhez hozzá kell 
szokni a közönségnek, mindent meg 
kell az életben, a valóságban ismer
nünk. Mert bizonyos dolog, hogy 
nem könnyű a régi kereteket el
hagyni s az új viszonyok közt ki
ismerni magunkat.

Minket persze lévaiakat, városunk 
ügye érdekel a legjobban. Talán 
egyeseknek örömet fog szerezni az 
a miniszteri rendelet, hogy azok a 
városok, melyek nagyközségekké 
degredáltattak, megtartják a <város» ' 
elnevezést. Tehát a címünk meg
marad. Titel ohne Mittel.

Különben a2 a városi képviselő- 
testület, melyet a teljhatalmú mi- ' 
niszter rendelete alapján neveztek 
ki, — a maga tagjai közül választ 
elnököt, elnökhelyettest és szükebb 
bizottságot. Az elnök hatáskörébe 
mindazok a jogok és kötelességek . 
tartoznak, melyeket a községi biró, 
a szükebb bizottság hatáskörébe 
pedig azok, melyeket a községi 
tanács köteles végezni. Az elnök
nek joga van a «városi sztaroszta>, ' 
a szükebb bizottságnak pedig a 
városi tanács címét használni. Ahol

A vllág-esaményekbé!
Mussolini útja Olaszországon keresztül 

diadalszerü volt. Territetben nyilatkozott a 
sajtónak. Azt mondotta többek közt: A hár
mas tárgyaláson megbeszéljük az entente 
problémáit. Tudnom kell, hogy Olaszország
nak milyen helyzete van az ententaban. — 
Az entente-ot csak uj egyezmény alapján 
lehet újraépíteni Olaszországnak részt kell 
vennie az értekezlet minden munkájában.

Izmed vasárnap megkapta Poincaré és 
Garzon tárgyalásairól az értesítést. Moso
lyogva mondta : .Szép, csak szererném tudni 
törődik e valaki azzal, hogy mi egyetértünk-e 
a szövetségesekkel ?'

Gróf Bethlen miniszterelnök Hódmező
vásárhelyen beszámolt kormánya eddigi mű
ködéséről és kijelentette, hogy reparációt a

a városi képviselő tagjainak száma 
legalább 24 volt, ott két elnökhe
lyettest is kell választani. A pol
gármester, városi rendőrkapitány és 
városi tanács hatásköre a nagy
községgé átalakított városokban 
azzal a nappal megy át az elnökre, 
s a szükebb bizottságra, melyet a 
főszolgabíró az elnökkel egyetértő
lég megállapít és kihirdet. Ettől a 
naptól kezdve a polgármesteri, vá
rosi, rendörkapitányi s a városi 
tanácsi hatáskörben működő szer
vek csak mint a sztaroszta (elnök) 
és városi tanács segéderői működnek.

Ha ezek a formalitások meg
történnek, Léva városa az uj kere
tek közt megkezdi életét.

Tudjuk, hogy az átmeneti intéz
kedések nem lesznek könnyűek. 
Különösen a személyi részletek 
okoznak gondot, vájjon a megvá
lasztandó új emberek fogják e a 
város közönségének osztatlan bizal
mát bírni? Mert az tény, hogy 
a kinevezett képviselőtestület nem 
kifejezője a város közönsége felfo
gásának, gondolkodásának s ha a 
képviselőtestület választ, akkor az 
ö emberei közül választ. Léva város 
polgársága bizonyosan másokat 
óhajtana azokban a vezető állások
ban, mint a kiket a kinevezett kép
viselőtestület fog választani. De ha 
ezen momentán nincs segítség, 
remélhetőleg rövidesen kiírják a 
községi választásokat s akkor a 
megnyilatkozott közakarat azokat 
fogja a kormányzórúd mellé állítani, 
akiket az oda méltóknak, megfele
lőknek tart. Akkor majd az új 
keretek közt is megkezdődik váro
sunk fejlődése és virágzása.

— y- —

megcsonkított országtól követelni nem lehet 
s az országgal szemben támasztott követe
lések magyar területek elszakitása által kie
gyenlítetteknek tekintendők.

, Mussolini a sajtó képviselői előtt kije
lentette, hogy az ántánt helyzetét és Itáli- 

I ának hozzá való viszonyát sürgősen tisztázni 
kell Vagy szolgája Róma az ántántnak, vagy

' e8y nagyhatalom képviselete. Itt az alkalom, 
hogy nyiltan beszéljünk egymással. Az itteni. 

, tárgyalásoktól függ az ántánt további meg- 
1 maradása.

Az angorai nemzetgyűlés szombaton 
három egymásután tartott titkos ülésen az 
uj uralkodó megválasztásáról tanácskozott. 
Csak két jelölt jöhetett számba: Abdul Med- 
sid effendi, a jogszerű trónörökös és Szelim 
effendi, a néhai Abdul Hamid szultán la.

A nagy nemzetgyűlés Abdul Medsidet 
választatta meg kalifává.

Egész Japánbsn nagy békeünnepségeket 
rendeztek, melyen a hatóságok is résztvettek. 
A tokiói Hibya-parkban kb. 10.000 ember 
gyűlt össze és Libusawa báró külügyminiszter 
lelkes szavakban méltatta a világbéke áldá
sait. November ll.-ikét állami békeünneppé 

' avatták.
Székesfehérváron nagy ünnepségek kere

tében ünnepelték meg a magyar alkotmány 
hétszázéves jubileumát. Emlékkövet Állítottak 
fel megemlékezésül arra, hogy II. Endre 
király 1222.-ben kiadta az arany bullát.

Konstantinápolyból érkező hírek szerint 
a helyzet ott rendkívül komoly. Hire jár, 
hogy az angorai kormány több politikai ellen
felét, köztük a volt igazságügyminisztert és 
Konstantinápoly volt katonai kormányzóját 
kivégeztette.

Athénből érkező hírek szerint a görög 
I forradalmi törvényszék Guzmanin tábornokot, 

Gunaris volt miniszterelnököt és több párt- 
hivét halálra Ítélte. Az elítéltek hivei között 
mozgalom indult meg, hogy az ántánt lépjen 

; közbe és hiusitsa meg az ítéletek végrehaj
tását

Reuter ügynökség rigai jelentése szerint 
a szovjetkormány demonstráció ürügye alatt 
erős csapattesteket küldött a román határra.

Az angorai kormány újabb jegyzéket 
intézett a szövetségesekhez. A jegyzék azzal 
végződik: A szövetségesek tegyenek le arról, 
hegy folyvást beleavatkozzanak Törökország 
belügyébe; a posta- és távirócenzurát nem 

‘ tűrik. Megszüntetendő a rendőrügyekbe való 
l beavatkozás is.

A Lausanne-ba érkezett egiptomi kül
döttség vezére kijelentette, hogy a következő

< követelést terjeszti a konferencia elé :
1. Egiptom teljes függetlensége; az 

i angol csapatok és helyőrség eltávolitása.
2. A kapitulációk megszüntetése.
3 A Szuez-szoros angol felügyeleti jogá

nak felfüggesztése, Egiptom semlegességének
! biztosítása, szabad forgalom a Szuezben.

4 A kairói rádióállomás átadása az 
egiptomi kormánynak.
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Massolini a következőket mondotta: 
„A lausannia konfsrsneia igen nagy jelen
tőségű ax antanté számára. Ha kudarcot vall, 
az antanté ia megsemmisül."

Oroszorsiágnak nagy érdekei fűződnek 
a Dardanellákhoz. Törökország után Orosz- 
orazágot érinti leginkább ez a probléma és 
az orosz igényeket a török békedelegáció a 
legerélyesebben fogja képviselni.

A kia entente delegátusai Laussannaban ; 
egységes frontot alkotnak Törökország ellen, j 
a csehszlovák köztársaság természetesen a 
szövetségesek álláspontját támogatja.

Mussolini követeli az egységfrontot nem
csak Törökországra, hanem Németországra 
való tekintettel is helyre keli állítani. Úgy
szintén egységes álláspontra kell jutni a kis- 
ántánt kérdésében is, mert egyszer már 
véget kell szakítani a háromféle politika 
gyakorlatának. Mussolini sejtette a hallgató
ságával a vatikán képviselőjének részvételét is.

Vasárnap népszavazás folyt le Bulgári
ában. A bolgár nép arról döntött, meg kell-e 
büntetni a háborús kabinetek tagjait, vagy 
sem. A büntetés módját a jelenlegi kormány 
állapítja meg. S a bolgár nép igennel dön
tött A szavazatok 75 százaléka ezt kivánta.

A német szociáldemokraták nem hajlan
dók Cunó kabinettjébe lépni, mig a minisz
terelnök váltig hangoztatja, hogy a szociál
demokraták nélkül nem alakit kabinetet.

A lausannei konferencia köreiben az a 
benyomás, hogy a törökök a muzulmán biro
dalom számos részeiből felszólítást kapnak, 
hogy a legerősebb ellentállást tanúsítsák a 
szövetségesek követeléseivel szemben.

A békekonferencián sok a súrlódási 
terület. Szóba került a béketárgyaláeok nyil
vánossága.

Poincaré azt kivánta, hogy a konferencia 
résztvevői fogadjanak becsületszóra szigorú 
titoktartást.

A szövetségesek békefeltételei a tenger
szorosok szabadságának feltétlen biztosítása.

A Dardanelláknak háború esetében is szaba 
daknak kell lenniök hadihajók számára. A 
tengerszorosok mentén lévő erődítéseket le 
kell rombolni.

Az összes koncessziók, amelyeket Török
ország a háború előtt az idegeneknek adott, 
érvényben maradnak, kivéve a németeknek 
adottakat. Szak megszűnnek.

A török hadsereg létszámát Anatóliában 
leszállítják. Európában a törökök csak önkén
tes osztagokat tarthatnak fenn.

Törökország nem követel Görögországtól 
jóvátételt a kisázsiai pusztításokért.

Stambulinszky megkérte Mussolinit, hogy 
támogassa Bulgária igényét a tengerhez 
vezető ut kérdésében. Mussolini erre nyersen 
azt felelte: Olaszország nem tehet senkinek 
szolgálatot megfelelő ellenszolgáltatás nélkül. 
Bulgária nem nyújthat Olaszországnak sem
mit, ezért ő nem angazsálhatja magát a bol
gár igények mellett

A választások Angliában végleg befe
jeződtek. Eredmény: 343 konzervatig, 144 
munkáspárti, 59 nemzeti liberális (Lloyd- 
George pártja), 55 független liberális (Asquith 
pártja), 14 pártonkivüli.

A .Petit Párisién* írja, hogy ameny 
nyiben a szövetségeseknek a keleten katonai 
erővel kellene fellépniük, úgy ez esetben 
Románia is részt venne az akcióban.

A garamszentbenedeki apátság 
múltjából.

Nem hinném, hogy volna valaki Bars- 
megyében de azon túl is, aki nem ismerné 
a messzeföldön hires templomot Garamszent- 
benedeken. Május hó 2-án a népek ezrei 
sietnek oda a szokásos ünnepségre. A tan
intézetek még manapság is örömmel láto
gatnak el ős régi falai közé és környékére. 
Mindezek dacára a legtöbben sem tudják 
annak eredetét, érdekes történetét és neve
zetességeit. Nagy általánosságban csak a 
remek Góth stylú építkezését, csodás ablak

. jait és hatalmas méreteit csodálják, miért is 
talán nem lesz érdektelen, ha annak mé
lyebb históriai történetét rövidesen vázolom. 
Knanz esztergomi kanonok leírásában az 
erről szóló hagyomány a következő: „1.
Gejcsa magyar király egy alkalommal Bors 
vára közelében vadászván, hol sátrát a me
rész kanyarulatban a halkan folydogáló 
Geyza partján üté fel. Hogy hogy nem, 
szeme a szikla hasadékában akadt meg, 
kétkedve odatekint, felugrik, magamellé szól- 
litja kíséretét s ama hasadék felé tart, mely
ből valami fénynek gyenge lángja villan elő. 
Behatolnak a hasadéiba s ime nagy bámu- 

í latára ott találja a trónjától megfosztott s 
i hontalanná lett Salamon királyt, ki remete

ként térdre borul előtte. Geyza királyt e 
1 jelenet annyira meghatotta, hogy e helyen 

fölépité a templomot és megalapitá a garam- 
i szentbenedeki apátságot".

Területe egyre nőtt a magyar királyok 
' adományozásai folytán. Különféle kiváltságok- 
i bán részesül. Legelső kiváltság-levelet szt. 
i Lászlótól kapta. II. István 1124 ben a tiszai 
’ halászatot adományozza II. Endre az apát 
i részére a főpapi jelvények viselésének jogát 
1 engedélyezi. III. Ince pápa 1209 ben meg- 
> erősiti a monostor jogait. Ili. Endre a mo- 
' nostor népeit is kiváltságokban részesíti. 

1212 ben szt. Erzsébet megerősíti II. István 
adományleveleit 1217-ben András király vá- 

i rossá (oppidum) emeli olyan privilégiumok- 
; kai gazdagítja, amelyeket csak Székesfehér

vár, Buda és Pest élvezett. A város pallos- 
joggal birt 1225 ben Lőrincz apát úgy bün
tette meg a makrancos jobbágyait, hogy fél
fejüket leberetváltatta. 1272. ik évben V. 
Istvántól újabb adománylevelet kap. 1280. 
évtől Selmec 1340. évtől Újbánya város 
rendszeres adót fizetnek Benedeknek 1347-ben 

i Szigfried apát vásárjogot szerez. 1407-ben 
I vörös viaszpecsét alatt újabb adományleve

let kap a magyar királytól, melyet Mátyás 
! király megerősitett és egyébb ereklyével 

gazdagított. Adományleveleket kapott: IV. 
Béla, I. Ferdinánd, Miksa, Ulászló, I. Károly 

! és III. Károly királytól is. 1714-ben 111.
Károlytól újabb vásárjogot kap. 1659 ben a 
benedeki csizmadiák' nyertek magyar céh
szabályzatot és kiváltságlevelet.

Az apátság birtokai oly nagyok voltak, 
hogy egész Dunáig húzódtak le. Még a

Lázitú romok.

Mindent, a vén időknek jóságait, szép
szépségeit hirdetőit, a vén időknek csodás 
diszét szétrugdossa a jelen Őrjöngése.

Az enyészet romboló periódusán minden 
múlik, minden élet díszeket vészit s csak a 
romok, nyargaló ürességek nyilainak szeme
inkbe komoly képeket. Mintha miránk is 
rátört volna a dúló korszak fosztogató keze, 
úgy látom e mohos alkotásokat porban ösz- 
sserogyni. Hullanak sűrűn díszeink s az 
éhes föld mindent emészt; osztályrészünk 
az örjesztő tehetetlenség.

Romok, nyögő, felhörgö romok között 
átkozottak lépéseink. Itt is ott is egy fejlett 
élet kínos vergődése vagy szétzúzott váza; 
ott már a föld ráhajló tagjaival öleli magá
hoz s igy tovább, mit szem belát, mindenütt 
a semmisüléshez vezető ijesztő nyomok Ki 
vet hegesztő Íreket lobogó fájdalmainkra, 
mit e romok bennünk támasztanak ? Kiket 
ragad magával a jajkiáltó rom, hogy jajaink 
messze elhullámozzanak ? Kiket vonz koránk 
könytelen sirásunk, hogy a romokra könyek 
boruljanak s teljes legyen a ránk szakadt 
vészgyász ?

De nincs szükség a távlatokba kiáltásra I ' 
Minden sorsközös élő e romokra rakja le 
könnyeit. Sokak, hatalmas rétegek félő ko
pogása bujkál e gyászhelyeken s az átok 
súlyától gömyedező testük összerogyni kész. 
Állandó ez átkozottak zarándoklása. Zarán
doklók közt vont tagjaimmal egy kedves 

őszi romnál megpihenek. Az őrjöngések kora 
áldozatja. Pusztulását első siratóit a déli 
derültség magához húzta s azóta százados 
falak telve a romok torz barázdáival s gya- 
lázóit nem tudják besúgni.

Valami rejtett felemelő érzés ragadott 
meg mindég, valahányszor e most árván 
maradt falak üregében csenddel barátkozva 
végighordtam magam. Mennyi szellemi kin
csek, kulturszeretetnek volt a néma figyelője 
e kirabolt faltömb s most egy felzokogó 
romnak, dulásnak elitéit nézője. Mindenfelé 
ijesztő zordonság kiabál felém s üldözött 
lelkem zokogva fut tova ez terült hamvakon, 
mely annyi nagyságot, annyi kristályt hor
dott magában s világosodtak benne a sima 
diákagyak Hol vannak, merre lettek a kul 
turforrások frissítői a forrást kutató szomjas 
tábor szomjoltására ? Mozgásukat tagadja 
a jelen.

Sokáig vonszolták összerugdalt lelkűk a 
régi fényes nagyság növekvő roncsain ; ők 
voltak a gyásznak első gyászolói, hangos 
siratói; sírtak egyre növő reményekben, 
nem sújtották le a lefutó csapások. De az 
idő dühös szaladása ritkítást diktált bontott 
soraikban. Hiába rogyott le feléjük tárt 
karunk reménykedő remegéssel; minden 
évben a fecskék vándorlása nekik is biztos 
irányt szabott, hol várnak reájuk az elma
radt mosolyok, melyek fölfrissitik jégre fa
gyott arcuk.

A végtelenbe fuló idő kifogyhatatlan év
dobásait bontott soruk nem viszonozhatta.

Mind, mind a déli derültség megnyerő suga 
rát követte le, csak egy az őszi szeretettel 
ide láncolt maradt továbbra is jogos remény
kedésünk szilárd oszlopává, de a uj idők 
fájdalom marta vastag árkaival. Teljesen 
árván hagyatva meleg sorainkban talált vi
gasztalást ; minden őszi arcról a tiszteletnek, 
hálás szeretetnek lágy mosolya omlott felé. 
Bátor türelemmel párosult nyugvással min
dég a jövőbe meredezett szeme, melynek 
jönnie kell a jelen sötétségeit megvilágítani. 
A rabkenyér mérge nem űzte el.

De az állandó mély hasogatások köze
pette sem maradhatott sorsközösnek, mert 
egy halálba kínzó sorvasztó bagolyvárba 

. ragadták őt titkos kezek.
De visszatért a rab ; fájdalom kovácsolta 

erejével feltörte a börtön súlyos vasait s 
: rohant közénk, kikkel az élete oly szorosan 
I láncolt volt oly sokáig.

S az idő tovább hódol a tomboló jelen- 
. nek, hogy uj bajokat hozzon a nagy bajok

ban. Az utolsó ősi kulturcsatár zárt fájdal- 
■ makkal, de öntött örömökkel mint megkésett 
; vándormadár délre szállt.

Teljes az árvaságunk a sorvasztó ro- 
i mok között. A szertehulló régi szemekbe 

mindenfelé a lázitó idegenszerűség átkot 
szóró szimbólumai emelkednek fel s az 
igazi kedvességek nincsenek többé, vagy 
romokban nyögnek.

Bányai Rezső.
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Tisza mentén is 23 község tartozott hozzá 
168 község és 10 vám tulajdonosa volt. 
Apátjai, kormányzói, püspökök, hires csala
dokból származó főpapok, sőt érsek is volt. 
Apátjai, kormányzói hiányos sorrendben 
ugyan a következők voltak: Henrik, Joo, 
Lőrinc, Céna, II. Lőrinc, Kozma, György, 
Márton, II. Henrik, Pál, János, II. Pál, 
László, Szigfried. Uhrik, Miklós. II. Szigfri- 
ed, Miklós, III. Henrik. Konrád, IV. Henrik, 
Fridrich, III. Miklós, István, II János, II. 
György. III. János, II. H. István, IV. Ch. 
János, Z Jakab, V. B. György, I Máté, 
Thuróczy Miklós, báró Thurn Kristóf, Joze 
fit zengi püspök, Görög Máti, Várady Pál 
érsek.

I. Géza király által kiállított alapító
levele elveszett ugyan, de szövegét meg
mentette II. Endre király, ki azt 1217. év
ben Tamás benedeki apát kérésére aláírta 
és újabb adományozásával gazdagította. 
Ezen okmány eredeti példánya az eszter
gomi főkáptalan levéltárában van meg. Ez 
67 cm. hosszú, 55 cm. széles erős papirusz
hártyára van igen díszesen Írva. 71 sor
ból áll. Alul ki van szakítva a nehéz függő 
pecsétből, mely már hiányzik is. Ezen átira
tot Károly király 1328 bán, Ulászló 1505-ben, 
Miksa 1565 ben ismét átirták és valódiságát 
megerősítették.

Maga az eredeti templom a mostaninál 
sokkal kisebb, keskenyebb, alacsonyabb és 
egész szentéllyel rövidebb volt. Román styl- 
ben és négyszögben épült. Mellette volt a 
benczések hires monostora is. A templom 
1074-ben épült. Igen jól megépítette azt, 
mert évszázadokon át keményen dacolt az 
ellenség és az idők viharainak.

Első komoly veszély a tatárjárás idején 
1242. évben érte, amidőn a tatárok e vidé
ket is dúlták és Selmecbányát teljesen el
pusztították — de a benedeki templom cso
dálatosan épségben maradt. Elkerülte a 
veszély akkor is, amidőn trencséni Csák 
Máté a monostor tulajdonát képező Berzence 
várát és birtokát feldúlta. A további évszá
zadoknak már nem birt ellenállni; mert a 
14 század vége felé falai és boltivei bom- 
ladozni kezdtek. Kellő gondozás hiányában 
a templom teljesen összeomlott. Tanusitja 
VII. Ince pápa 1405. nov. hó 2 án kelt 
levele, melyben említést tesz, hogy : „Geyza 
által épített benedeki monostor olyannyira 
tönkrement, hogy az alapfalain kívül az 
épületnek a legkisebb részecskéje sem ma
radt fönn." — A templom szerelvényeiből 
csak 2 értékes tárgy maradt fönn: egy 
ebedeczi homokkőből készült keresztkút és 
egy nagy fafeszület, mely jelenleg a főoltár 
felett ékeskedik. A templom 1405-ben ismét 
felépült. Hogy a munka erősen folyt, mu
tatja a zobori apátságnak egyik levele 
mely szerint az apátság György nevű bene
deki kovácsát, a kövek felvonásához szük
séges vastag kötélért és csigáért Újbányára 
küldte, kit 1405 junius hó 27 én Nánay 
Pál, lévai Cseh Péter újbányái vámszedője 
magához csalt és 62 uj dénárját orozva 
elrabolta.

A templom fölépítése után igen nehéz 
idők következtek a Garain völgyére s igy 
az apátságra is. A husziták portyázó csapa
tai állandó rettegésben tartották, mert már 
Pozsony és Szakolcza környékét kirabolták. 
1434-ben elfoglalták Nyitrát, Lévát pedig 
kirabolták. 1434. április havában már Ta- 
polcsánynál táboroztak, hogy Benedeket 
elfoglalják. 1435-ben ostrom alá fogták, de 
sikertelenül. 1435. szép, havában bosszúból 
felgyújtották, de oly szerencsésen, hogy 
csak a tetőzete égett el. Alig hogy felépült 
a templom Selmec, Zólyom és Újbánya 
városok 1441-ben politikai okokból feléget
ték. Csakhamar felépítvén 1452-ben kettős 
várfalakkal és védőművekkel megerősítették. 
1452. május havában a csehek birtokába 
került, de Hunyady János és több barsme- 
gyei főnemes hősies magatartása folytán 
már október havában Ipolysággal egyetem
ben visszavétetett. 1483. évben a templomot 
ismét felépítették és rendeltetésének át adatott.

Első orgonáját, mely 1506 bán készült, 
Miklós a hires orgona mester (barát) állí
totta fel.

Az apátság legértékesebb és legbecse
sebb nevezetessége a szent vér ereklye, 

mely igen drága szentségtartóban van elhe 
lyezve. Ez a templomnak külön kápolnájában 
az úgynevezett szent vér kápolnában van 
állandóan.

Az ereklye Krisztus Úrnak szent véré
nek ereklyéje, mely egyszerű szövetdarabból 
álló foszlány, fekete pontokkal Az ereklyét 
(Top Magn. Hung. 381. o. sz.) Hunyady 
Mátyás ajándékozta a monostornak, ki azt
II. Pál pápától kapta ajándékul. Egyébb 

. nevezetessége: a szt. vér állvány, góth 
. stylben készült úrmutató és kehely melyek 

az esztergomi kincstárban vannak elyhelyez- 
ve; továbbá 900 éves Krisztus fából fara
gott teste, Szűz Mária, Szt. Benedek, Szt. 

j Skolasztik szobra, melyet a XVIII. sz. ban 
I Szepesmegyében ástak ki egy bencés kolos- 
; tor romjai alól. 2 drb. szentségtartó, 3 drb. 
I XV. századbeli szobortöredék és 1 drb. fes- 
l tett „Ecce Homo' kép.

Az 1611. években történt restauráció 
1 idején a templom északi oldalhajó hosszfalán 

a mészréteg alól igen érdekes és értékes 
i falfestményeket (freskókat) fedeztek fel, me

lyek a zsidók átkelését a Vörös tengeren, 
Szt. György legendáját, mely a sárkánnyal 
való harcát ábrázolja.

1623. évben Bethlen Gábor fővezére 
Horváth István tartotta megszállva. 1703-ban 
Rákóczy idejében Schlik, 1709-ben pedig a 
császári hadak táboroztak falai között. 
1714 ben óriási pestis pusztított a vidéken. 
Ennek megszűnte emlékére emeltek a temp
lom fölött levő kápolnát, 1881-ben ismét 
leégett; szétolvadt harangjait a főkáptalan 
újakkal pótolta. A templom 1889 évben 
újra felépült. Felszentelését Simor hercegprí
más végezte. Góth stylben és tiszta termés
kőből épült. Kettős toronnyal van ellátva A 
templom hossza 39, szélessége 9, magassága 
11 méter Művészi kivitelő ablakjait, melyek 
drbja 1600 — 2000 koronába került, az esz
tergomi főkáptalan kanonokjai saját költsé
gükön készítettek. Uj orgonáját Mozsny a 
hires orgonatnűvész építette. Kettős és ha
talmas tornya, mely uralja a vidéket az 
építészet remekei; harangjai, melyek hangját 
tova viszi a Garam völgye, nem egyszer 
bámulatba ejtik a garamvölgyi vasúton 
utazó idegent is.

CsBcsemővédelam.
0r. Bergsly Fülke városi tiszti főorvos előadása októ
ber 39.-en a Vöröskereszt egyesület lévai fiókja 

által rendezett estén
Folytatás.

Hogy a csecsemövédelem, illetőleg a 
csecsemő és gyermekhalálozás elleni küzde
lem mily határtalanul fontos sociálpilitikai, 
nemzetgazdasági, szinte államfentartó kérdés, 
erre vonatkozólag szabadjon igazán szem- 
lélhetően ■ tanulságosan az alantiakat elmon
danom : A magyarországi óriási gyermekha 
landóság leküzdésére a magyar vallási és 
közoktatásügyi miniszter, ki emu pusztító 
nemzetveszedelmet már régen teljes mérték
ben felismerte, elrendelte, hogy a csecsemő 
védelemről a női felsőbb iskolai tanfolya
mokon ismeretterjesztő előadások tartassanak.

Ily felkérésre dr. Karafiáth Márius fő
orvos úr már 6 év előtt a zárdái kereske
delmi iskola női tanfolyamán már tartott 
a csecsemő és gyermekvédelemről rend
kívül tanulságos felolvasásokat. A nála 
megszokott és alapos - mély tanulmányra való 
munkájából szabadjon nehány teljesen meg 
győző statisztikai adatot közölnöm: „Ma
gyarországon 1913-ban, tehát a háború 
kitörése előtt az újszülöttek 2Ole/o-a halt 
meg csecsemőkorban. Ez a szám 1915-ben 
— a háború második évében — már 16'4 
% ra nőtt, vagyis 1915 ben 1000 csecsemő 
közül 264, tehát a negyedrészénél több halt 
meg. Sőt ha megfontoljuk, hogy Magyaror 
szágon az évi átlagos 600,000 újszülöttnek 
10 %-a pusztult el a születéstől számított 
első két évben, akkor könnyen megérthetjük, 
hogy az az évi 240,000 gyermekhalái mily 
óriási csapást jelent nemzetgazdasági és 
kulturális téren. Ennek u csapásnak a jelen
tőségét még fokozta az az óriási halálozás, 
melylyel a közel 5 éves világháború a java- 
korbeli férfi népet pusztitotta, valamint az 
is, hogy az áldatlan háború alatt a születé

sek száma tetemesen megfogyott Mig ugyan
is pl. Magyarországon 1913, de még 
1914-ben is átlag 644,708 gyermek született 
élve, 1916 bán pedig már csak 290,000. A 
háború folyamán tehát 1916-ban az évi 
születések száma a háború előttinek majd
nem felével csökkent Ezen csökkenéssel 
szemben, a mint láttuk, a csecsemő hálán 
dóság körülbelül hasonló arányban nőtt*.

Ugye - bár — Mélyen Tisztelt Hallgató
ságom — megrázóan szembeötlők, tanilók 
a fenti feltétlenül megbízható számadatok.

Ha tehát a fenti statisztikai adatok 
szerint az 1916. évi születések számát a 
régi 20 milliós Magyarországon 290,000 
ezernek veszem, az első két évben a halá
lozások számát pedig 40 % nak, úgy az évi 
emberanyag gyarapodása egy volt 20 milliós 
országnak 174,000 ezer lett volna; oly 
elenyésző, oly megdöbbentően csekély. És a 
vérengző, öldöklő, minden tekintetben pusz 
titó és nemzetbontó világháború minden had
viselő államban ily végtelen szomorú viszo
nyokat teremtett.

Fentiekből nyilvánvaló, hogy minden 
államnak a saját jól felfogott, sőt vitális érdeke, 
hogy az anya és csecsemövédelem állami 
gondolkozás tárgyát képezze, ezzel karöltve 
kell járni az önzetlen és jótékony társada
lom támogatásának.

A szent czél érdekében minden eszközt, 
módot, alkalmat meg kell ragadni és igye
kezni az eszméért kamatozóvá tenni.

Az irodalmi és társadalmi propagandá
nak a legbelterjesebbnek kell lennie.

Millió és millió röpiratot kell a nép kö
zött terjeszteni, a melyekben a csecsemők 
halálozásának korlátozása czéljából kifejten- 
dők volnának a törékeny csecsemők egész
ségére, sőt életére ártalmas momentumok, 
melyeket főbb vonásokban az imént már 
ecseteltem.

Tauífer, Bokay — Berend egyetemi taná 
rok szerkesztésében „Az anya és csecsemő
védők vezérfonala' czimén egy kis — de 
rendkívül tanulságos és hézagpótló munka 
jelent meg, mely a terhességrö. - szülésről, 
gyermekaAyról, az egészséges és beteg cse
csemőről szól. A munka azonban nemcsak 
az anya és csecsemő védőknek szól, hanem 
mindeu anyának, de sőt minden tanultabb 
embernek is Tanítók, óvónők, jegyzők utján 
minden legkisebb faluban is terjeszteni kell 
az ily és hasonló irányú könyveket. A sze
gény nép között ingyen kell szétosztani. A 
csecsemőgondozást és ápolást illetőleg még 
sok tévhit és babona él a nép körében, me
lyek sokszor a csecsemő életébe is kerülnek. 
Fenti röpiratok és vezérfonalak czélja az is, 
hogy e babonákat kiirtsa a nép leikéből 
plauzibilis felvilágosítások utján és igy sok 
sok csöpp lélek menthető meg a nemzet 
számára.

Kötelezővé kell tenni minden felső isko
lában az anya és csecsemövédelem tanítását. 
Neveljük leányainkat anyáknak I

A gyermekorvoslás nagy haladása, a 
tudomány kutatásai és korszakalkotó vívmá
nyai elsősorban döntőek a csecsemővédelem 
kérdésében

Az anyavédelemröl tartott felolvasásom
ban immár említettem, hogy az államnak 
szakszerűen képzett és szervezett, államilag 
fizetett védőnői testületet kell létesítenie; a 
védőnő már a terhesség tartama alatt, a 
szülés közeledtével és annak megtörténte 
után ismételten és ismételten jelenjék meg a 
gondozandó helyea. Keresse fel az anyát 
otthonában, igyekezzék teljes bizalmát meg
nyerni, nevelve vezesse csecsemője szopta
tása és egészségben való felnevelése érdé 
kében.

Az anya és esecsemövédőnök részére 
idönkint továbbképző tanfolyamok tartassanak, 
melyek egyrészt régi ismereteik felelevení
tését czéioznak, másrészt a csecsemő és 
gyermekhalálozás további ádáz ellenségei: a 
heveny fertözöbetugségek tuberculosis etc. 
elleni küzdelemre oktatnák ki őket. Parassin 
dr. igy jellemzi a nő kiválóan alkalmas mi
voltát a samaritánus munkában: „A lelki
élet csiszoltabb volta, az anyai szeretet ki
finomult érzése, érzék a háziasság iránt, 
rátermettség a beteggel való bánásmódra, a 
szükölködök helyzetének teljes megértése, a 
a veleérzésből táplálkozó gyöngédség, a fino
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mabb részletek gyors és mélyreható áttekin
tése, mind oly tulajdonságok, melyek a nőt 
különösen képesítik arra, hogy elsőrendű 
szerepet biztositson magának a socialis és 
samaritánus munkákban*.

A csecsemővédelem terén a védőnő és 
a bábaasszony közös - vállvetett együttes 
munkájára van szükség.

Kötelességévé kell tenni hivatalból min
den bábaasszonynak, a hol még védőnő 
nincs, hogy a csecsemővel és gyermekkel 
való helyes bánásmódot, az ezt népies tónus
ban megszerkesztett u. n. .Anyák kátéJ-ját 
ossza szét kis községében minden nőnek; 
ha olvasni nem tud az illető, magyarázza 
meg neki annak tartalmát.

Ennek előfeltétele azonban államosított, 
jól díjazott bábatestület. Mert emberi gyarló
ságból ugye bár érthető, hogy a 60 és 120 
kor. évi fizetéssel rendszeresített és eseten- 
kint is rosszul díjazott községi bába, hogy 
socialis helyzetén javítson, mindenemü babona 
és tévhit terjesztésével gyakrabban kelleti 
magát községe lakosságának : ráolvasás kene- 
getés, melyekkel felvilágosítás helyett a népet 
a legsötétebb tudatlanságba kergetik

A sok helyütt divó, elnéptelenitő ogyke 
rendszert bűnösen támogatják magzatelhaj
tásokkal stb.

Az állami csecsemő és gyermekvédelem
nek 2 alapelve legyen : 1) A nép higiénés 
tudásának és igy ily irányú igényeinek foko
zása ; 2) uj intézmények teremtése.

A nép hygiénás tudását és feiviiág030- 
dottságát a már említettekkel lehetne kielé
gíteni, mig ily irányú igényeinek fokozását a 
lakásügy sociál hygienikus rendezésévei. A 
csecsemő- és gyermekhalandóságra a zsúfolt, 
nedves - penészes lakás átkos befolyása 
mindenütt kimutatható. Eme kiáltó és öldöklő 
közegészségügyi hiányt állami segélylyel fel
építendő munkásházak volnának enyhiteni 
hivatvák. Nagyobb ipartelepeken munkás 
jóléti intézmények volnának létesítendők: 
játszóterek gyermekek részére, bölcsődék, a 
hol munkája tartamára a szoptató nő elhe
lyezhetne felügyelet alá gyermekét és mun
káját rövidre félbeszakítva, a szoptatást el
végezve, tovább folytatja munkáját

Az általános és kötelező népbiztositás 
intézménye az, mint a melytől e tereken 
korszakalkotó eredményeket lehetne várni: 
Sok sok millió embertömeg állna össze, 
100 és 100 millió volna tagjárulék cziinén 
a befolyt összeg, mely hatalmas vagyonból 
sok sociálhygiénás intézmény volna életre 
hívható.

A munkásbiztositást ki kell terjeszteni 
az anyasági biztosításra. Az utolsó hetekben 
munkaképtelenné vált terhes nő segélyét, 
valamint a gyermekágyi - szoptatási segélyt 
és szoptatási praemiumot — melyek az anya 
és csecsemővédelem fontos pillérei — a mai 
drágasági viszonyoknak megfeislőleg fel kel
lene emelni és azt legkevesebb a napibérrel 
kellene honorálni.

Az államnak a fővárosban és a nagyobb 
vidéki empóriumokban csecsemőgondozo és 
rendelő intézeteket (dispensair) kellene léte
síteni, a hol a csecsemösereg hygiénás ellen
őrzése a legnagyobb pontossággal megtör
ténik és az anyák szakszerű tanácsot kannak 
feladataikat illetőleg az orvos és védőnő 
részéről.

A házasságon kivül született csecsemők 
és az elhagyatott gyermekek védelmét ezé- 
lozzák az állami gyermekmenhelyek és ennek 
fiókjai nagyobb városokban és községekben: 
a gyermektelepek, melyek szervezete Önök 
előtt oly közismert, hogy azok taglalásába 
fölöslegesnek tartom belebocsátkozni. Még 
egyszer kiemelem, hogy az elhagyatott gyer
mekek védelme Magyarországon lett a föld 
összes államait megelőzve teljesen állami 
alapon és mintaszerűen megszervezve. A 
magyar állam 1917 évben 80.000 gyermekről 
gondoskodott, akkor még rendkívül hatalmas 
összeggel, évi 10 millió koronával

A csecsemő és gyermekvédelem szem
pontjából óriási fontosságú a heveny fertőző 
betegségek elleni küzdelem. Még ha a köz
egészség nincs is egész teljében államosítva, 
az ijesztően pusztító heveny fertőző beteg
ségek elleni küzdelemnek sürgős állami fel

iadatnak kell lennie. A kanyaró, a vörheny, 
szamárhurut, a ronc«olótoroklob Magyar '

országon hihetetlenül nagyobb mérvben pusz
tít, mint Nyugat-Európa többi államaiban. 
A köztársaság ily irányú statisztikai adatait 
még nem ismerem, talán még nincs is ez fel
dolgozva. Az 1906—1910 évek átlagában 
haláleset volt a négy fertőző betegségben, 
illetőleg egy millió lakosra esett Franczia- 
országban 291; Németországban 827 ; Ma
gyarországon 1752 és ennek nagy része 1 
éven aluli csocsemö. Elképzelhető tehát, ha 
a régi 20 milliós Magyarországot veszszük : 
a fentebb jelzett 4 fertőző betegségben 
20 X 1752, tehát körülbelül 45,000 gyermek 
pusztul, ezek között sok-sok ezer, mondhat
nám tízezer csecsemő; elképzelhető mit 
jelent a fertőző betegségek elleni hathatós 
küzdelem a csecsemővédelem szempontjából.

És ezen életkorban történik a tubercu- 
lotikus fertőzésnek nagy része. Hogy mit 
jelent az állam eredményes küzdelme a 
gümőkór ellen: sanatoriumok, dispensairek 
etc. létesítésével, az a csecsemővédelem és 
általában az állam léte szempontjából sza
vakban ki nem fejezhető.

A továbbiakban a csccsemővédelem 
szempontjából egy rendkívül fontosságú kér
désre kívánnék röviden kitérni és ez a dajka
kérdés és illetőleg annak törvény által való 
rendezése. Szinte — közönyös - köztudatba 
ment át ama végtelenül szomorú tény, hogy 
a dajkaságba szegődött — többnyire házas
ságon kivül született anya gyermeke, ki vagy 
a nagyanya u. n. lelkiismeretes gondozása 
alá vagy más megbízhatatlan nevelő
anyához került, bélhurut vagy gyermek
aszálynak esik — mondhatnám a legtöbbször 
— áldozatává. És ez csecsemővédelem és 
illetőleg államgazdssági szempontból sok száz 
sőt 1—2 ezer gyermek pusztulását jelenti 
évente. Ez anomália ellen fel kell emelni az 
állam, illetőleg a törvény tiltó szavát, vala
mint az ily elhagyatott gyermekek védő 
rendelkezését. Vagy a tejtestvérséget kell 
propagálnia az államnak vagy pedig a daj
kaságba — mesterséges táplálásra — kiadott 
csecsemőt kell kötelező állami felügyelet alá 
helyezni. Ez utóbbi a közegészségügyi köz
igazgatásban annyira-mennyire keresztül is 
van vive.

Mindeme kérdésekkel szemben az orvo
soknak is fel kell különös érdeklődését kel
teni és vonatkozik ez elsősorban a közigaz
gatás szolgálatában álló, tehát a közalkal
mazású orvosokra. Keresztül kell vinni a 
közegészségügyi szolgálat teljes államosítását. 
Még a legszélsőbb peripheriákon is oly meg
élhetést kell a községi és körorvosoknak 
biztositani, hogy saját megélhetési gondjaik
tól mentesitve, teljes lelkesedéssel vegyenek 
részt a nemes munkában, mert a hol nem 
a hivatása magaslatán álló orvos fog vezet
ni, ott az eredmény sohasem lesz teljesen 
kielégi tő.

Eredményes csecsemövédelem és ille
tőleg a csecsemőhalandóság minimumra való 
leküzdése csak az orvos és társadalom együt- 
tes-vállvetett munkájával lahetséges. És en
nek a következő vezérmotivumokból kell kiin- 
dulniok : minden anya maga szoptassa 
gyermekét, ahol ez egyáltalán nem lehet
séges, akkor a csecsemő részére másutt kell 
emlőt keresni, ahol ez sem lehetséges, úgy 
állandó orvosi felügyelet alatt mesterséges 
tápláláshoz kell folyamodni, minden esetre 

Ióvni kell a csecsemőt a túl - táplálástól és 
illetőleg annak sokszor vészes következmé
nyeitől.

A mesterséges táplálás veszélyeit elke- 
' rülendö a jótékony társadalom egyes nagyobb 

I városokban u. n. tejkonyhákat állított fel, 
ahol az egyének szerinti csecsemő-táplálék 
teljes csiramentesen — ivásra készen áll 
rendelkezésre a csecsemőknek, vagy teljesen 
díjtalan vagy önköltségi áron.

Nagyobb városokban gyermekágygon- 
dozó állomásoknak kellene megvalóBulniok, 
ahonnan a szülés-gyermekágy és csecsemő
gondozásra szükséges holmik a szegények
nek díjtalanul állnának rendelkezésre.

És ha az anya és csecsemője részére 
nem állnának a hygienikus és megélhetési 
viszonyok csak tűrhető módon is rendelke
zésre, az ilyenek részére az államnak gon
doskodnia kellene csecsemőotthonokban való 
elhelyeztetésükről. De vonatkozik ez főleg 
azokra, kiknek nincs egyáltalában otthonuk.

A lebabázás és néhány napi gyermekágy 
után az ily nő gyermekével együtt az utczára 
kerülne mig a csecsemőotthonokban az anya 
csecsemőjével együtt díjtalan elhelyezést 
nyer, az anya könnyű házimunkája ellenőr
lékéül.

Ez lenne nagyon is szűk keretek közé 
szoritott vázlatos leírása a csecsemővédelem 
faj- lét- és nemzetfentartó magasztos, de 
sociálpolitikai és nemzetgazdasági szempont
ból oly határtalanul fontos eszméjének.

Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim 1 Ébred
jen fel tehát tespedéséből, fagyos közönyé 
bői minden nemzet fia — hisz világérdekről 
van szó — és egyesült erővel, jótékony és 
jóságos szívvel, teljes tetterővel gyűljünk 
össze mindannyian minden társadalmi elkü 
lönűlés nélkül ama szent lobogó alá, amelyre 
az anya és a csecsemővédelem magasztos 
eszméi vannak felírva I

Ama esdöen kérő szavam hallatom még 
egyszer Önök felé : álljunk mindannyian 
egy szivvel-egy lélekkel az anya és csecsemő- 
védelem szolgálatába, mert minden parányi 
kis sirdombocska egy megtört gyászos anyai 
szivet, egy reményteljes emberiélet pusztu
lását, az államra nézve pedig óriási anyagi 
és nemzetiveszteséget jelent 1 Mentsük meg 
a veszendő csecsemőket I

Amennyiben az anya és csecsemővéde
lemről tartott két felolvasásom megértő szi
vekre és telkekre talált, úgy gyűljön össze 
Léva város jótékonyszivü társadalma rövi
desen, mondja ki az „Anya- és Csecsemő
védő Liga* helyi megalakulását, én szivem 
egész melegével, szerény de teljes tetterőm 
mel sietni fogok rendelkezésükre állani

Vége.

Különfélék.
— Léva Társsa. Mindig bizonyos 

büszkeséggel ejtettük ezt a két szót: Léva 
városa. Büszkék voltunk rá. mert kultúrája, 
kiterjedt kereskedelme a környék minden 
községének gócpontjává, várossá tette. Bár 
hivatalos részről soha sem dédelgették, 
szegény maradt, mint az a régi nemes, ki
nek nem maradt egyebe drága köves fringi
ájánál, meg ócska, lyukas mentéjénél, min
dig tisztelettel emlegették lakóinak szorgalmá
nál, becsületességénél, de különösen azért a 
törekvéséért, hogy a korral haladni akart 
Léva város, mint ilyen, december elejétől a 
múlté. A kormánj- megszüntette városi 
jellegét sok más várossal együtt. Feloszlik a 
városi tanács és a városból dedina vagy 
mondjuk obec lesz, mint a többi körülötte 
fekvő falu s ezekkel együtt a járási főszol
gabíró hatásköre alá lesz rendelve, ki dec. 
elején átköltözik a városházára Most kapta 
meg a város polgármestere Léva nagyközség 
uj képviselőtestületének kinevezését a zsu
páni hivataltól A jövő héten, valószínűleg 
28 án fogja tartani a régi városi képviselő
testület utolsó közgyűlését, amikor is meg
állapítják az utolsó évi zárszámadásokat, 
amely Utána jön a degradáció. Eltűnik a 
város r. t. jellege, mint a katonatiszt, mikor 
közlegényé fokozzák Csak az emléke ma
rad. Sok édes és keserű emlék, mely hova
tovább jobban fog fényleni, amint távolodik 
tőle az unokák kora. Léva városa azonban 
községi jellege dacára is város marad A 
kultúra magasan lobogó fáklyáját, egyszerre 
kioltani, a messzire kiható kereskedelmi 
forgalmat egyszerre megbénítani nem lehet. 
Léva város ennek dacára is a jó Isten se
gítségével élni és virulnt fog, ha fiai becsü
letes munkával és szeretettel fognak dolgozni 
a város jövőjén.

— Fsttfa-flnnspsdg. Petőfi Sándor 
a világhírű magyar költő születésének 10O. 
évfordulója alkalmából a lévai Kaszinó mint 
értesülünk, december 30-án délután 6 óra
kor jubiláris emlékünnepélyt rendez, amely
nek programjában ünnepi beszéd, szavalat, 
Petőfi verseiből élőképek, Petőfi dalok férfi
karra és melódráma lesz. A részletes mű
sort és az ünnepség színhelyét annak idején 
közölni fogjuk. Most csak annyit jegyzünk 
meg, hogy az ünnepség méltó lesz a sza
badság lánglelkű dalnokához s Léva város 
magyar közönsége is egy pálma ágat óhajt
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tenni ez ünnep rendezése által a Petőfi-kultusz 
koszorújához.

— A lévai árvaház javára az árva
házat fenntartó Nőegylet december 26. án 
Karácsony második ünnepén este a városi 
vigadóban jótékonycélú előadást rendez. A 
vezetőségnek sikerült megnyerni a .Falu 
rossza' műkedvelőit, kik készséggel vállal
koztak arra, hogy a kis árvák érdekében 
még egyszer színre hozzák ezt a gyönyörű 
klasszikus magyar népszínművet, amely 
örökbecsű darabja maradt a magyar nép
színmű irodalmának, amelyhez foghatót 
azóta sem irt soha senki. Már most felhívjuk 
rá a nemes szivű, minden szépért lelkesü ő 
lévai közönséget.

— A Barsmegyei gazdasági egye
sület felfüggesztéséről szóló s múlt számunk
ban közölt hírre vonatkozólag a gazdasági 
egyesület igazgatója közli velünk, hogy nem 
a Barsmegyei gazdasági egyesületet, hanem 
a Garam és Ipolyvidéki nevű gazdak szövet
kezetét függesztette fel a minisztérium azért, 
mert működési köre alapszabályai szerint, 
Esztergom vármegyére s illetve az Ipoiynak 
túlsó partjára is kiterjedt, amely m.m tarló 
zik Szloveuszkóboz és midőn a közleményt 
ily értelemben helyreigazitjuk csak azt jegyez
zük meg, hogy a hírt hivatalos részről kap
tuk is csupán tévedésből cserélték fel a két 
gazdasági egyesületet.

— Fapválasztás. Forgács Gyula péczeli 
ref. lelkészt, a belmisziói munka mesterét 
és kiváló munkását Forgács Mihály lévai áll. 
anyakönyvezeiő fiát a sárospataki ref. egyház 
lelkészévé hivta meg.

— Hangverseny. M. Medek Anna a 
budapesti opera európa hirű énekesnője és 
B. Tóth Terus zongoraművésznő szlovenszkói 
művészi kőrútjukban Lévára érkeznek s itt 
december hó 2-án szombaton a városi viga
dóban együttes hangversenyt adnak Műsoruk 
melyet a klasszikus zeneszerzők legszebb 
darabjaiból válogattak össze, a következő :
1) Beethoven variatiók, op. 76 B. Tóth Terus.
2) Ária a .Bűvös vadász" c operából M. 
Medek Anna 3) Liszt VI. rapszódia B. Tóth 
Terus. 4) Ária a ,Tosca“ c. operából M. 
Medek Anna. 5) a) Brahms, b) Schumann, 
c) Chopin B. Tóth Terus 6) a) R. Strauss 
Diimmerung, b) Cecilie, c) Lányi E. Műdal. 
Jegyek 20, 15, 10, állóhely 5 Ke. árban 
Gróf dohánynagytőzsdében előre válthatók 
Kezdete este 8 órakor. A terem fütva lesz

— UJ igazgató. A Szikincze- és 
Podluzsánka patakszabályozó társulat igazga
tójává Hollós Miksa volt államvasuti mérnök 
választatott meg, akiben a társulat szakértő, 
buzgó vezetőt nyert.

— Kettős lakodalom volt e hó 18-án 
Nyáry Ignác zselizi kékfestő, köztiszteletben 
álló polgártársunk házában, amennyiben a 
család két hajadon virágszála egyszerre 
került fökötö alá Nyáry Bözsikét Kovácsik 
Lajos békéscsabai szövetkezeti igazgató. 
Nyáry Maricát Squor István lekéri jegyző 
vezették oltárhoz a zselizi róm. kath. temp
lomban Az esküvő után a boldog öröm
szülők vendégszerető házánál barátságos 
lakodalom volt, melyre minden felől érkeztek 
a gratulációk.

— A pozsonyi nyugdíjas tisztviselők 
orsz. egyesületének lévai fiók-szervezete f. 
hó 19.-én tartotta meg a városháza nagy 
termében évi közgyűlését, amely alkalomból 
megejtett választáson a tisztikar és választ
mány a következő nyugdíjas tisztviselőkből 
alakult meg: Elnök Holló Sándor képző-in
tézeti tanár. Alelnökök: Szedlacsek János 
jegyző, Svarba József képző intézeti igazgató, 
Ponoczky István főszolgabíró. Jegyzők : Holly 
Gyula járásbiró, Kucsera Imre igazgató tanító, 
Balogh Lajos megyei útbiztos Penztárnok. 
Alt János vasúti tisztviselő. Ellenőr: Ku- j 
csera Imre. Választmányi tagok: Ordódy ( 
Endre főszolgabíró, Farkas Orbán járásbiró . 
sági tisztviselő, Bercelly Miklósné főszolga- 
biró özvegye, Belopotoczky Árpádné állami 
tisztviselő özvegye, Márkusz József főmoz
donyvezető, Földi István vonatőr. Drelicska 
Gáspár pósta altiszt, Tatár István állami 
kertész, Petrenka Pál körjegyző, Rudnyanszky 
Titusz alispán, Beluch Mihály foghazőr, 
Szűcs István mozdonyvezető.

— A Kath. Kör ma este */í 8 órai 
kezdettel szmiuiöadással egybekötött „Katalin 
bált" rendez. Megismétli Bérezik : Túri Borosa 
c. népszínművét. Ezúton is meghívja a n ó 

| közönséget a vezetőség.
— Idő,, jeie. Napról-napra jönnek a 

! szegények I. dusok alamizsnáért Ijesztően 
növekszik a ámuk. Gyűjtenek rokkantaknak 

I Legutóbb a {fok katonáknak. De az nagyon 
- furcsa módon ment. Prágából egy férfi és 
: egy nő játí házról házra s hogy előadták 
I jövetelük crájC, a vak katonák szomorú sor- 
I sát, az emhé megsajnálta őket s tahetsé- 
I géhaz mért'tD adott néhány koronát. Erre 
, előhúztak égj skatulyát s az embert kapa

citálták, hogy vegyen tőlük szappant Felbő
szültünk ezen az eljáráson 1 Az embert oda 

' kozásra kérik a világtalan szegények számára 
. s hogy áldozott, nyomban előkerül az üzlet. 
1 A kereskedők hallatlan adók alatt nyögnek 

s az alatt a jótékonyság ürügye alatt ide 
genek házalnak toilot cikkekkel Ez még is 
sok a jóból. Persze mi még jó szivüek 
vagyunk. Minket ezen a ponton meg lehet 
fogni. De vigyázzunk s uz ilyeneknek fel no 
üljünk. Van nekünk elég szegényünk és nyo- 

j morultunk.
— Iparosok 6a gazdák I A Rima

szombatban székelő „gazdák és iparosok
1 orsz. hitelszövetkezete* Léván fiókot akar 
J felállítani. A fiók megalapításához természe 
; tesen Léva és környéke iparosainak és gaz- 
i dáinak közreműködése és a szövetkezetbe 
■ való belépése szükséges. A szövetkezeti 
> fiók létesítése tárgyában f. évi december hó 
• 3-án (vasárnap) d u. */s 4 órakor Léván, 
! a Kath. Kör nagytermében értekezletet tar- 
i tanak, amelyre minden iparos és gazda 
j megjelenése kívánatos, hogy ezt az ügyet, 
! amely az érdekeltekre nézve kiváló fontos

sággal bir, mennél behatóbban megtárgyal
hassák és lehetőleg mielőbb tető alá hoz
hassák.

— Esküvő. Dukesz Franciska Érsek
újvár és Breuer Arnold Léva, f. hó 26. án 
tartják esküvőjüket Bpeaten. (Minden külön ér 
tesités helyett). Sürg. cim : Dukesz Király u 36

— Értesítés. A Szlovenszkói és Pod- 
karpatszka Rusi Munkások Rokkantsegélyző 
és Nyugdíj Egylet értesíti tagjait, hogy 1922. 
évi dec. 1 tői hivatalos lap jelenik meg, 
havonta egyszer. Az egylet minden tagja és 
rokkantja kap egy példányt. A tagok 1922. 
évi dec l.-ső vasárnapjától a lap szállítási 
költség fejében minden hétre 5 fiillért tar
toznak a befizetésnél fizetni. A lapot a befi
zetési helyen a pénztárnoknál lehet átveni, 
minden hó 20 dika után. A vezetőség.

— A Katalin vásár e hó 20-22. 
napján zajlott le. A hétfői áilatvásár igen 
gyenge volt. Az előzőheti rossz időjárás az 
utakat rosszabbakká tette. De az eladók is, 
a vevők is tartózkodtak a vásártól, tartván 
a rohamos áreséstől. A kirakó vásár elég 
népes volt, a szabók, cipészek és csizmadiák 
sátorában elég vevő járt, más áruból keve
sebb cikk kelt el.

— Sorshúzás elhalasztás. A „Bars 
megyei Gazdasági Egyesülőt* által rendezett 
tárgysorsjáték húzása, mely f. évi nov. hó 
26.-ára volt kitűzve, a prágai Lottó-igazgató
ság engedélyével 1923. évi szept. hó 8.-ára 
halasztatott el.

— Maximálták: a káposztát. Már 
jelentkezett is az eredmény: nincs káposzta 
Káposzta nélkül pedig nem lesz főzelékje 
a szegény embernek a télen. Pedig ez na
gyon fontos dolog. Ha már a hatóságok 

i nem gondoskodnak arról, hogy a szegény 
ember élelemhez jusson, miért fosztják meg 
annak lehetőségétől, hogy azt maga szerezze 
be magának I A maximálás előtt az idei 
rossz káposzta termés mellett is lehetett 40 
koronáért 100 kgr. káposztát venni. Most 
maximálva van a káposzta; a termelő, aki 
káposztát hoz a piacra 30 koronánál többet 
nem kérhet érte. Mit tesz tehát ? Egyszerűen 
nem hozza be káposztáját. És mit teszünk 
mi fogyasztók ? Kimegyünk a termelőhöz 
káposztát venni. Talán megkapjuk 30 koro
náért, de oda van egy napunk és fuvart 
kell fizetnünk, mert a hátunkon csak nem 
hozhatjuk haza. így azután 100 kgrja bele 
kerül 50 koronába is A maximálás igy va

lóban maximálás lesz, az az kipréseli belőlünk 
a legnagyobb árat. Jó ha még azután kint 

I a falun káposztát egyáltalában találunk és 
kapunk: mert hát a takarmány is drága . . .

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

— Az összes tartalékos tisztek 
fel lettek híva katonai iskola önkéntes láto
gatására. A nemzetvédelmi minisztérium al
kalmat adott a nagy nyilvánosságnak arra, 
hogy a hadsereg iránti érdeklődését érvénye
síthesse. Az összes fegyvernemek tisztjéhez 
fordult, hogy katonai tudásukat mélyítsék ki 
s ismerkedjenek meg a hadsereg uj előírása
ival, saját akaratukkal igyekezzenek leküz
deni ezen alkalommal minden nehézségeket, 
mellyel találkozni fognak a katonai tudo
mányban való jártasság rflsajátitása közben. 
A nemzetvédelmi minisztérium hadserege 
óriási kiadásait nem növelheti a tartalékos 
tiszteknek fegyvergyakorlatra való tágabb- 
körű behívása által az eddigi érvényes mér
ték föle. Oly gazdasági, szociális vagy más 
okokból kifolyólag, amikor ezen mérték ha
tárának átlépése által kár merülhetne fel, 
óvást tesz, hogy a praktikus hivatásu tar
talékos tisztek foglalkozásukban hosszabb 
időre, katonai kötelesség teljesítésre való 
bihivásuk által ne legyenek háborgatva. A 
nemzetvédelmi minisztérium azért minden 
nagyobb központban a tartalékos tisztek 
számára kurzusokat létesittetett, amelyeken 
azok oly kiképzést fognak nyerni, mint a 
tényleges tisztek. Ezen kurzusok, fegyverne
mek és szolgálat szerint vannak megszerezve 
s azok programmjában vannak katonai szak
előadások, gyakorlatok a szabadban stb. 
Az előadások és gyakorlatok alkalmas idők
ben lesznek megtartva, hogy a tart, tisztek 
civil foglalkozásukban ne legyenek zavartatva. 
Ezen törekvés nagy jelentőséggel bir, és 
egyúttal vizsga-alapul szolgál a hadsereggel 
gondolkodó elemeknek. A tartalékos tisztek
nek jól kiképzett köre a hadsereg alkalma
tosságának nemcsak legjobb kezesévé lesz, 
hanem az ő messzelátó következtetésével 
lehetővé teszi azt, hogy a hadsereg végleg 
megszabaduljon azon elemektől, amelyek 
válságos pillanatban véderőnket sikeres mó
don tudnák komolyan veszélyeztetni A 
demokratikus hadseregben azon szempont lesz 
érvényés, hogy tiszti rang csak arra lehet 
bízva aki minden követelménynek megfelel. 
(Bkdt.)

— Vakmerő zsebmstszők fosztották 
ki e hó 23-áu az érsakujvári vasúti állo
máson Szenes Ignác , lévai kereskedőt, aki 
37 ezer koronával a pozsonyi tőzsdére uta
zott Mikor Érsekújváron felszállott a vonatra, 
akkor vette észre, hogy zsebét kimetszették 
s tárcája a pénzzel együtt eltűnt. A pálya
udvari rendőrség egy utast, kinél csupa 5000 
koronás bankjegyek voltak letartóztatott, de 
később kénytelen volt szabadlábra helyezni, 
mert igazolta magát.

— Tíz fillér lesz egy skatulya 
gyufa. Prágából jelentik: A közélelmezési 
minisztérium legközelebbi ankétjén a gyufa 
uj árát dobozonként 10 fillérben fogják meg
állapítani „

— Leszállították a hús árát. Nem 
nálunk, hanem Párkánban, hol az ármegálla- 
p.tó bizottság az eddigi árakkal szemben a 
marhahús érát 8—9, a sertéshúsét 12 koroná
ban állapították meg. Csökkentették még a 
kávéházi és vendéglői árakat is, mig a többi 
cikkek arai nagyjából a régiek maradtak. A 
szállodai szobaarak a következőkben lettek 
megállapítva: Egyágyas szoba 14, 2 ágyas 
20 korona. Fűtésért 5 korona külön dij számit- 
ható fél. A száraz tűzifa ára ab raktár 360 
korona ölenkint.

— A garammlkolal betöröbanda, 
mint tudjuk, vezetőjével Juhász Andrással 
együtt Komáromban hüsöl. Egy tagja Tóth 
Sándor egész mostanáig bujdosott. A biróság 
minden felé köröztette, de mindig sikerült 
egérutat nyerni, mig végre a múlt héten 
Garammikolán elcsípték s beszállították Lé
vára, innen pedig Komáromba, az ügyész 
ségi fogházba.
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— Leégett malom. Ma egy hete 
vasárnap eate kigyulladt az alsózsemberi 
Rudnay-féle gőzmalom; a lángok csak hamar 
balé kaptak a malom faszerkezetébo s a 
tűz rohamosan harapódzott tora. Azonban az 
uradalom személyzetének a tűzoltóknak s a 
község lakosainak sikerült gátat vetni a 
tűznek. Elpusztult a pádlás emeleten egy 
tömlöszűrö, nagy mennyiségű zsák és korpa. 
A hatóság a tűz keletkezésének megállapítása 
céljából megindította a vizsgálatot.

— Bevallják az éropénzt. A Ná- 
rodni Politika megbízhatónak jelzett forrás
ból jelenti, hogy a hivatalos cáfolatok elle
nére is most már bizonyos, hogy az egy koro
nás, ötven filléres és húsz filléres ércpénzek 
bevonására már megtették a szükséges teh 
nikai előkészületeket. Az uj ércpénzeken az 
értékszámon kivttl, a pénznem megjelölését 
is ráveretik.

— Verekedés Pénteken egy hete, 
november 17-én történt, hogy Balázs János 
nagyodi biró szántógépével Ftasch Béla lévai 
géplakatos felügyelete alatt a Jozsefosek-fele 
földekre ment szántani. A lövölde mellett 
találkoztak hat szecsei gazdával, kik kocsin, 
ittas állapotban törekedtek haza felé. A gaz
dák okoskodni kezdtek, hogy a szántógép az 
országút nem azon oldalán megy, hol a haj
tási szabályok szerint mennie kellene. A 
veszekedésnek az lett a vége, hogy a hat 
gazda kapanyéllel összeverte Balázs János 
biró uramat, úgy hogy őt haza kellett szállí
tani súlyos sebeivel. A csendőrség kinyo
mozta a tetteseket és a súlyos testi sérté
seket elkövetett gazdák felett a járásbíróság 
fog Ítélni.

Betörés-lopás elleni biztosítások 
igen kedvező feltételek és olcsó dijak mellett 
köthetők a „DUNA" Ált. Biztositó R. T. 
Levice (Léva) föügynökségénél Honvéd 
utcza 2. sz. Telefon 60.

A közönség köréből.
Kérelem a város közönségéhez!
Itt a tél I E szó rebben el kicsinyek, 

nagyok ajkán örömet, vigságot öntve szi
vükbe. Mert hiszen kedves évszak ez a tél. 
Különféle szórakozással csalogatja, hívja az 
emberek jó részét. Hangsúlyozom jó részét 
azokét akiknek az Isten megadta a módot, 
hogy a tél szépségeivel szemben annak 
zordságát, fagyos leheletét leküzdeni tudják. 
Azonban de hányán, de hányán vannak
— különösen napjainkban — akiknek a tél 
semmi kellemeset nem hoz, ellenkezőleg a 
száz és ezer különféle gondhoz csak újab
bakat, csak még súlyossabbakat csatol.
— Tekintetünket fordítsuk csak egy pilla
natra az elhagyatott özvegyek, árvak szen
vedése, az elbocsátottak nyomora és a mun
kanélküliek kesergő sóhaja felé, kik közül 
sokan koldulni szégyenlenek és úgy fázva, 
dideregve, étien várják elkeseredett lélekkel, 
kisért szemekkel, hogy mit hoz a holnap ? I 
Látunk ruhadarabnak csúfolt rongyokba búj 
tatott gyermekeket elhaladni mellettünk az 
utcán; egyesek nem küldhetik gyermekeiket 
az iskolába. Miért ? Mert nincs ruhájuk, 
cipőjük — lesz rá a szomorú válasz. — 
Éhségtől, fájdalomtól beesett arcú emberek
kel találkozhatunk, kiknek ajkukról talán már 
örökre eltűnt a mosoly, köny és szenvedés 
az osztályrészük. Ez az életnek másik szo
morú oldala.

Sajnos azonban sokaknak — kiknek 
ebből izlelitőtll sem jutott — nincs alkalmuk 
megtekiteni az élet ezen szomorú oldalát, 
mert ha látnák, önönszemükkel látnák a 
nagy nyomort a legkeményebb kérgű emberi 
szívnek ia fel kellene olvadnia ennek láttára. 
Az éhség, a nyomor a legrosszabb tanácsadó I 
Legyünk tehát emberek a szó nemes értel
mében, legyen szivünk, amely nemcsak 
könyezni, szánakozni tud az ilyenek láttán, 
hanem segíteni is, ahogyan lehet. Azokhoz 
fordítják esdő tekintetüket e szerencsétlenek, 
akiknek ma még módjuk van segíteni. Sies
sünk tehát letörölni a nyomorgók könyeit, 
mentsük meg őket a végső kétségbeeséstől. 
Távoztassuk el körünkből az oly eseteket 

hr amelyek ma úton-útfélen előadódnak — 

nem volt munkám, nincs mit ennem, eldob
tam magamtól az életet Értsük meg ők is 
testvéreink, szerencsétlen szenvedő testvére
ink I Nélkülözhető filléreinkkel, dolgainkkal 
siessünk segítségükre I

Ezen irgalmas szamarii nus szellem 
ápoltása céljából alakult me a helybeli 
Női Kongregáció kebelén belü' egy szakosz
tály : Erzsébet szakosztály né -sn. Célul tűz
ték ki e szakosztályban tömorölt hölgyek, 
hogy nagynevű Szt. Erzsébetünk példájára, 
a szegényeket gyámolitani, -egiteni fogják. 
Fölkeresik saját lakásaikon őket, meggyőződ
nek személyesen szomorú helyzetükről s 
amennyire lehet, segíteni óhajtanak rajtuk. 
Ehhez azonban anyagi segítségre van szük
ségük és ezt vélik feltalálni a város nemesen 
gondolkozó közönségében. Igaz ugyan, hogy 
a város közönsége adakozás tekintetében 
nagyon igénybe van véve, de itt a város 
szegényeiről van szó és ezek segélyezése 
elől senkisem térhet ki Gyűjtőivekkel fogják 
felkeresni hölgyeink a közönséget, legyenek 
tehát oly jók, ne bocsássák el őket üres 
kézzel. Karolja fel a város közönsége, e 
nemes ügyet oly lelkesedéssel, mint ezt 
felkarolják hölgyeink, kik időt, fáradságot 
nem kiméivé igyekeznek gyakorolni az ir
galmasság e cselekedeteit. Különösen termé 
szetbeni adományokat kérnénk: élelmi, 
ruházati cikkeket. A kereskedő és iparos 
urak akár új, akár elhasznált ilynémű cik
kekkel legyenek jók most a tél beáltával 
segíteni a nyomoron. Nagyobb adományokat 
a „Bars*-ban szándékozunk nyugtázni.

Bizva a város vallásfelekezetre való te
kintet nélkül nemesen gondolkozó közönsé 
gében teljes odaadással fogunk hozzá e 
nemes, szent ügyhöz abban az erős hitben, 
hogy Karácsony szent ünnepének beköszön 
tésével nagyon sok könyet felszárithatunk.

Hogy nemes célunknak minél nagyobb 
mértékben eleget tegyünk, e célra a Kongre
gáció tagjai saját készítésű, szebbnél szebb 
játékszereket készítenek, amelyeket Kará
csony előtt bazár keretében kiállítani és 
eladni szándékozunk és erre már most fel 
hívjuk a vásárló közönség becses figyelmét.

R.

Köszönet nyilvánítás.
A folyó hó 13-ára virradó éjjel a maka

róni gyár égése alkalmával kifejtett tevé
kenységünk elismeréseképpen Löwinger Jenő 
gyártulajdonos ur szives volt a tűzőrség 
részére 100 koronát jutalom gyanánt küldeni 
Amidőn ezen összeget átvettük ez utón is 
hálás köszönettel vagyunk

Levice, 1922. november 23.
a készenléti túzőrség nevében: 
Jakab István, alparancsnok.

Az anyakönyvi hivatal be|agyzés&
1S22. évi nov. hó 19 -töl — november hó 26.-ig.

Születés.
Krammer Béla Szvetlánezky Mária leány 

Ilona. — Szcsa8zny János Knaplk Mária 
leány Magdolna, Etel.

Házasság
Iván Imre Sírba Stanlelava róm. kath. 

— Kosziba Lajos Záhorszky Julianna róm. 
kath. — Bázler Károly Hlbácsko Margit ág. 
h. ev. róm. kath.

Halálozás.
özv. Derva József 63 éves Tüdőgyulla

dás. — Jakubík Mária 15 éves Gümökór.

Hirdetmény.
A prágai sxoeiális ügyek minisztériu

mának 4/11. 922 -iki, 10,133. p. 22. számú 
és a bratislavai .Zemsky urad pri peólivost 
v vál. polh “ 9/11, 1922 -iki 8067 pus 1922. 
számú rendelete értelmében a lévai .Osresna 
uradovűa pre peél. v vá). posh.* megszün- 
tettetett. Az eddig ilyen hivatalhoz tartozó 
hadisérűltek forduljanak ügyeikkel ezentúl 
az Ipolysági Okresná uradovna pre peólivost 
v vál. polh. Őahy-hoz ahová át lettek téve.

Újbánya város hadisérültjei az Okresna 
uradovne pre peél. v vál. poih. Zvolen lesz
nek áttéve. Levice. 20/XI. 1922.

Prochazka v. r.

5052—1922 szám.

Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy az 1919. évi 663. 

számú törvény értelmében az állandó válasz 
tói névjegyzékek uj összeállítása megkoz- 
dödött. Felhívom mindazokat, akik 1922. évi 
deczember hó 15 ig töltik be életük 21 élet
évét és legalább 1921. évi szeptember hó 
15 -tői tartózkodnak Levicén, továbbá mind
azokat akik eddig a választói névjegyzékben 
bármi okból felvéve nem voltak — össze- 
iratásuk végett f. hó 26-30.-ig a városi 
főjegyzői hivatalban (városház 1. em. 14. sz.) 
d. e. 9—12. között jelentkezzenek.

Megjegyzem, hogy a választói névjegy
zékekbe csak csehszlovák állampolgárok, 
tehát olyanok vehetők fel, akik 1910 január 
hó 1.-én a csehszlovák köztársaság jelenlegi 
területén illetősséggel birtok.

Továbbá felhívom azon háztulajdono
sokat, illetve családfőket, kiknek házaikból — 
családjukból Levicéről való végleges elköl
tözések előfordultak ezen körülményt ugyan 
csak a jelzett időben jelentsék be.

Levice, 1922 évi november hó 21.
Dr. Zesták s. k.

polgármester.

Lsvloké okrssny tűd, ako pozemnoknlíni vrohnost'.

Cislo: 2489-1922.

Vyt’ahch llcltacného oznamu.
V exekúénej záleiitosti exekventa Kemfner 

Alexandra proti exekvevanému Szabó Jozefoyi 
pozemnoknizná vrchnost nariadila exekúcnú lici
táciu cieíom vypozenia 45 kor. poziadavky istkiy 
a jej príslusnosti na nemovitosti ktore su na üzemi 
levickeho okr. súdu, obsazene v póz. kn. proto- 
kelle obee Oroska őisl. 26 pod A I 1. r. 5. 87. m. 
ő zapisaneho domu éisl. 31. na menő Szabó Jo
zefa pod B 24. 26. zavedeny >/4 podiel vo vykrié- 
nej cene 600 kor. a v hárku 222 pod A I 1. r. c. 
sa nachadzajucej pasiensovej pahiénosti pod B 18.
12. zavedeny podiel vo vykriénej nene 1 kor.

Licitácia bude o 10 hodine prtd poludfíajStj 
dna 18 ho decembra 1922. v obecnom dome Oroska

Podlicitáciu padajúce nemovitosti nemőiu 
sa odpredat, nize dve tretiny vykriknej ceny.

Tí, ktorí chcú licitovaf povinni sú slozit ako 
odstupné 10 */0-ov vykriknej ceny v hotovosti, 
alebo v cennych papieroch, ku kaucii spösobilych, 
pocitanyeh dia kursu urceného v 42. §-e zák. cl. 
LX: 1881. osobe, póz kn. vrchnostou vyslanej, 
alobo tejze odevzdat stvrdzenku o predbeznom 
ulozeni odstupného do súdné depositu a licitaci- 
onálne podmienky podpisat, (§§ 147., 150., 170 
zák. cl. LX: 1881., § 21. zák. cl. XL z. r. 1908.)

Ten, kto za nemnvitost viacej slúbil, néz 
vykrikná cena ciní, jestlinik viacj neslubuje, po- 
vinny je dia precenta vykriknej ceny urcené 
odstupné po vysku práve takého precenta ním 
slúbenej ceny hnécf doplnit.

v Leviciách dna 15 septembra 1922.
HOFFMANN 

v, r. okr. súdcc.
Za hodnovernost vydania.

DODEK. 
ved pozemk. knihy.

Císlo 138 exek. 1922.

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

LX zák. cl. z r 1181. potazne 19. §-u XLI. zák. 
Ól. z r. 1908. tymto verejne oznamuje, ze násled
kom vyroku novobanského okresného súdu éíslo 
1899—1922. k dobru Slovenskej Banky zastupo 
vaného zkrze pravotára dra Júliusa Stefko do 
vyske 4820 kor. a prísl. cestou uhradzovacej 
exekúcie prevedenej dna 4. septembra 1922. 
zhabané a na 3760 kor. odhadnuté nasledovné 
movitosti, a to: Zlato, domáci nábitok atd. na 
verejnej licitácii sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
novobanského okresného súdu éíslo 2140—1922. 
do vysky 4820 kor. poziadavky na kapitále, tejze 
6°/0«ové úroky odo dna 14 augusta 1922. poéítané, 
•/»% provízia a útraty dop?siaí v 604 kor. 40 hali
eroch ustálené na byte 2alovanycs v Novej-Baní 
uréená je éo lehota 9 hodina dopol. dna 9 decembra 
1922. a pripadní kupci sa pozyvajú s podotknutím 
toho, ze sa zmienené movitosti v smysle 107. a 
108. § u LX. zák. öl. z r 1881 pri platení hoto
vymi najviac síubujúcemu v jáde potreby aj pod 
odhadnou cenou rozpredajú.

Nakoíko py drazbe uréené movitosti ui aj 
ini boli sekvestrovali, a na ne uhradzovacie právo 
obdriaii, táto draíba sa v smysle 20 §-u XLI. zák. 
él. z r. 1908 aj k dobru tychto nariaduje.

Dáné v Novej-Bani, dna 18. nov. 1922.

Artúr Tóth
súdny exekútor.
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MEGHÍVÓ.
A LÉVAI HITELINTÉZET RT 

igazgatósága az intézet részvényeseit i 
f évi december hó 7. napjának d. u. ' 
2 órájára Léván, az intézet üzleti ; 
helyiségében tartandó

rendkívüli közgyűlésre
ezennnel meghivja.

TÁRGY:
1) Levatich László és társai az intézet ’ 

alapszabályai 45. § a a) esetleg b) pontjában : 
foglaltak feletti indítványa tárgyában hozandó I 
határozathozatal.

2) Esetleges indítványok.
Kelt Léván, 1922. november hó 24.-én ;

LÉVAI HITELINTÉZET R--T. i 

igazgatósága.

Alapszabályaink 12. Közgyűlésen résztvebetnek
mindazon részvényesek, kik legalább egy nevükre szóló rést- • 
vényt le nem járt szelvényeivel együtt a közgyűlés megnyitása 
előtt legkésőbb egy érával a társulat hivatalos helyiségében 1 
letétemenyeztek S avazati joggal azonban csak sz esetre bírnak, 
ha a nevükre szóló részvények a közgyűlés előtt 90 nappal a 
részvénykönyvben bejegyezve találtatnak.

A zárszámadások s javaslatok az intézet hivatalos helyi
ségében hétköznaponként d e. 9 — it óra között megtekinthetők, [ 
__________________________________________________ ‘ 

s APRÓ HIRDETÉSEK. 2- i 

Minden szó egyszeri hirdetése 40 fillér címszó, < 
valamint minden vastagabb betűből szedett szó 
nyolcvan fillér. — A legkisebb hirdetés Ara négy 
korona. Levélbeli tudakozódásokra pontosan vála
szolunk, kérjük azonban a szükséges postabélyeget.

TTöPTPÍÍ + íei Házak é* in«*t,8D0k 
VCLXUtb. TéIe|ét 4, ei,,dá,4t< 

lakások szerzését Levieén és vidéken 
•IgsIőnyBseb feltételekkel sikerrel köz
vetít : SP1TZ LÁZÁR keresk. ügynök Levice, 
Zöldkert utcza 11

Ipolyszalkán olcsó áron 
ojcv e 11 e n ELADÓ.
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 moaókonyha, kamra psdlásfel- 
járóvnl. egy pince, 2 kocsiszín, elzárható 3 
baromitól Á hátsó udvarban 1 faskamra, ser 
tésólak fiaztatásra igen alkalmasak és 2 
hármashizlaló mind kő és tégla építmény.

Egy szivattyús és gé-n-s kút 
Disz és konykaxert kossá.

Egy 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.
Eisn építmények szabadkézből 

ELADÓK. — Érintkezni lehet,

SZAJKÓ FERENC és GAÁL BÉLÁ-val, ;
Ipolyszalkán.

VpQ7pI/ aranyat 
V tbátíiV ezüstöt 
legmagasabb napi árban.

KOHN JENŐ
órás és ékszerész

LEVICE, Szepesi utoa 3.

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

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

Elvállalok:
Minden szűcs szakmába vágó 
munkát külföldi modellek szerint

SEIF SAMU szücsmester,
LÉVA. Báti utcza 20.

Beköltözhető. £*;
bás beköltözhető utcai lakással, eladó 
Bővebbet: NYITRAI és TÁRSA könyv 
kereskedésiben.

KINŐ = APOLLO — MOZGO.
’T'álí Íróikéf fiuom íekete posztóból X 611 keveset használt olcsón
• ladó; megtekinthető 12—1-ig LÁSZLÓ 
ÜTCZA 18. szám.

Útlevelek vizumozásá-t 
minden állam részére 4 nap a'att megszerzők. 
Eljárási dij 40'— Kő. KREISLER AURÉL, 
Zlaté-Moravce. 1806
P— háló konyha beren-Ö DSCLJLO, dezés, egy nagy 
szőnyeg eladó. Bővebbet BLUMENFELD 
ÁRMINNÁL.______________________ 1886

0-bor Uj-bor U': 
Kapható BARTOS vendéglő, Koháry utca 27. 

Tanuló fiút fivagkereskedö.

November 26-úlxx 0 és 8 órsilcor

„A szent gyűlölet"
dráma 5 felvonásban I. HÉSX.

KTo-vaxELlowr 28-án 8 órakor

„A szent gyűlölet" n. rész.
Novembor 3O-án 8 órakor

„A bestiák ura"

Leszállított versenyképes napiárak I

■ni-Jz Egy ház, mely áll két szoba, Jalia>CLQa konyha, kamra és egy istálló, 
pince és kocsiszín és négy hold föld. DUBA 
JÁNOS, Oaramszentgyörgy^ ____ 1897

megvételre egy jokarban levő 
XkereSBK SINGER fél# süllyeszthető 
varrógépet. Cim a kiadóban, 1400

Tí-x-1 „wAavi lakást é‘ kosztot kap- Jk lSLtéll eHL Dér hat Mángorló u 13

Tr.ás-s- 16 soros Melicher gyártmány 
V etögep jókarban eladó DOLNY PIAL 

M08 ° * ________ MALOMNÁL

Kalap salönomat * IST
Szepesi utca 9. ez. alá • Kovácsit-Fizély- 
házba helyeztem át. Egyúttal értesítem a

MANCI, Szepessy utca 9. szám. 1409

Egy kukorica^ Mészáros utcs 2.

TI > A A Vas Ipolyságon az ujvároaon JsllSLCLO J12LZ 4 szoba, fürdőszoba, gyü
mölcsös kert, pince, éléskamra, mé< két 
ksmra. kút stb. Vétel esetén beköltözhető 
További felvilágosítást nyújt: bZILAoai 
DEZSÖNÉ, Léva Kákái ut 8 1<»

KERN TESTVÉREK
fttexer-, gyarmatáru- éa vaanagykereskedőiében

AlsolHntott 1881. LEVICE - LÉVA. T,l,fon »ai"l4- -
Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.

Állandóan friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. Svájci és belföldi sajtoki 
francia szardínia. Lazac, pisztráng, oroszhalak, heringek. — Datolya, füge, 
déligyümölcs és egyéb dessertek. Valódi angol, Jamaika rumok és tea külön
legességek. Teasütemények és cukorka különlegességek. Cognac, likőr, cse
mege és gyógyborok. Saját töltésű badacsonyi, somlói, szekszárdi borok. — 
Naponta friss .Glória- pörköltkávé különlegesség. -

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

Takaréktüxhelyek, folyton égő kályhák, kályhaellenaők, 
kályhatáloák, kokszkannák és széntartók, szénlapátok. — —

Villamossági szerelési anyagok, zseblámpák, elemek, izzólámpák. 
Fényképészeti IcellélEelc. - *Vadáittati oilcJcalc. 
Pénteki napokon friss élő balatoni halak
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Cislo : 128—1922 exek.

Licitacny óznám.
Popisauy súdny exekútor v smysle 102. $-u 

LV. zák öl. z. r. 1811. p -taáne 19. § u XLI. zák. 
ól. z. r. 1908 tymto verejne oznamuje, ze nasled- 
kom vyroku novobanskeho okresného súdu óislo 
882/1922. k dobru Alrbety Mihalikovej zastupova- 
ného skrze pravotára dr. Alex. Sósa do vyske 
1290 kor. a prisl. cestou zabezpec vacej uhradzo- 
vacej exckúcie prevedenej dna 18/XII 1921. 
zhabaného a na 10540 kor. odhadnuté nasledovné 
movitosti, a to: stabil, lokomobil kláti a seckárna 
na verejnej licitácii sa vypredajú. ,

Na prevedenie licitácie, následkom vyroky 
1290 kor. poziadavky na kapitále, tejze — */0-ové 
odo dna 1922 poáitané, */»”/• provízia a útraty 
dopasial' v 815 kor. halieroch ustálené uróená je 
óo lehota na byte exekucim trpibceho v llronske 
Rudnom 15 (3) hodona odpol. dna 9. XII. 1922 a pri- 
padni kupci sa pozyvaiú s podotknutim toho, ze 
sa zmienené movitosti v smysle 107 a 108. §-u 
LX zák ól z. r. 1881. pri plateni hotovymi najviac 
al’ubujúcemu v pádé potreby aj pod odhadnou 
cenou rozpredajú. .

Nakol’ko by drazbe urcené movitosti uz aj 
ini boli sekvestrovali, a na ne uhradzovacie právo 
obdraiali, táto drazba sa v smysle 20 §-u XLI
xak. 51. z. r. 1908. aj k dobru tychto nariacfuje.

Dáné v Novej-Bani, dna 17 /XI. 1922.
Arthúr Tóth

súdny exekútor.

J7S2CESQJDQíIJaEEgi

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

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

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

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

-------Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben == 3

Císlo: 154 exek. 1922.

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

LX. zák cl. z r 1881. tymto oznámuje, ze násled
kom vyroku novabanskího okresného súdu císlo 
2845/1922 k dobru Mxa Kehn zastupovanúho skrze 
pravotára dr Sámuel Silárd do vysky 864 kor. 
96 hal. a prisl. cestou uhradzovace exekúcie pre
vedenej dna 7 ho okt. 1922. zhabané a na 416 
kor odhadnuté nasledovné movitosti a to: lavice, 
stoliiky na verejnej licitácii sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie. následkom vyroku 
novobanského okresnébo súdu císlo 2846/1922. do 
vysky 864 kor. 96 hal poziadavky na kapitále, tejze 
G’/.-ové úroky od dna 26 jun. 1932. pocitané, '/,’/, 
provízia a útraty dopísaf v 268 kor. 40 hal. ustálené 
urcená je do lehota 16 hodina odpol. dna 80 nov. 
1922. a pripadní kuoci sa pozvjús podotknutim 
oho, ze sa zmienené movitosti v pádé smysle 
107. a 108 § u LX. zák. 1. z. r. 1881 pri plateni 
hotovymi najviac sTubujücemu v pádé potreby aj 
pod odhadnou cenou rozpredajú.

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

Dáné Novej-Bani, dna 16 novem 1922.
Artúr Tóth

st súdny exekút ur

i

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

— LEVICE — FŐTÉR. -

T-tegjobb bevásárlási forrós i Olcsó A.ra.lK 1 
Előzékeny és pontos kriazolg/ö.1 ás 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.

i ■« üroszkai lisztek. ———

Bükk hasáb tűzifa 
elsőrendű, wagontételek- 
ben, a megrendelendő 
vasút állomásra szállítva 
■■ olcsón eladó. ■■ 
Előjegyezni lellet : 

BALOGH LAJOSNÁL
LÉV A, Damjanich utcza 1. szám.

Szakszerű javítóműhely 
varrógépek, írógépek,

g Puskaműves
H kerékpárok, vadász- 

fegyverek és beszélö- 
gépek javítására.

JVE é 1 y-e n. leszállított ft r ak 1
Varrógépek ipari és családi használatra és az összes eredeti Slnger varrógépekhez alkat

részek, tűk, olajok stb. — 
Kerékpárok, gummi és alkat
részek. — Vadászfegyverek, 
forgó- és automatikus pisz 
tolyok, töltények és vadászati 
cikkek — Beszélőgépek, tűk, | 
lemezek és alkatrészek.

3-E K varrógépek részletre .

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy Nagytallóban 

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 elkészítését 
a legjutányosabb áron elvállalom.

Kérem a n. é. közönség szives támogatását.

elei. Icóxxi'ü.'veoxaaeBter 
aT^.a--5rSA.X.XaÓ (Tatán. 78.)

s

KACHELMANN KAROLY ÉS FIA
gépgyára fts -vaBözx'tőd.éje

VYHNE, Éupa Tekovská
-- ALAPÍTVA: 1819. =====

I
£

í^peoieilia gysrlmányal:
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-látogatás. 7
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