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A város temetésén.
November 29-én a kinevezett 

városi képviselőtestület gyűlést tar
tott, amikor a folyó ügyek letár- 
gyalása után az elnöklő polgár
mester búcsúzott Léva városától, 
közgyűlésétől. A rendezett tanácsú 
város rövidesen a múlté. A múltat 
pedig eltemetjük. Pár szóval azon
ban illik róla megemlékezni, mielőtt 
az új viszonyok közt az életet meg- 
kezdenők.

A théma olyan volt, hogy a 
képviselőtestületi tagok közül sokan 
beszéltek. Ilyenkor sokat is lehet 
beszélni, bár őszintén szólva, feles
leges, nem kell. A történetírónak 
lesz a feladata elmondani, hogy a 
szalmazsupos fedelű kis házak he
lyén mikép keletkeztek a modern 
épületek és paloták s mikép változott 
meg hét, nyolc évtized alatt e 
város arculatja. A búcsú legyen 
rövid. Temetni jöttünk, nem pedig 
dicsérni.

Nekünk azonban az elhangzott 
szavakból le kell szögezni néhány 
tényt.

Szinte egyhangúan jutott kife
jezésre az a felfogás, hogy nem 
helyeslik a képviselőtestületben a 
város ledegradálását. Félnek attól, 
hogy amikor elszakították a Garam 
völgye termékeny vidékét városunk
tól, s helyébe adták Bát és Baka
bánya szegényebb vidékét, akkor 
a város fejlődésében visszaesés fog
bekövetkezni.

Az első: a város ledegradálása 
nagyközséggé. Ez fáj kivétel nélkül 
mindnyájunknak. A jövő közigaz
gatás körvonalai még bizonytala
nok, de az bizonyos, hogy a községi 
autonómia igen vékony pénz lesz. 
A jelenlegi városi hivatalok két 
részre szakadnak: államiakra és 
városiakra. Az államiak élén a fő
jegyző a két aljegyzővel áll, a közsé
giek élén a biró két helyettesével. S 
ami a községi hivatalnokok hatáskö
rét illeti, az a város gazdasági ügyeire 
szorítkozik : Erdő, földbirtok, bérleti, 
gazdasági ügyek, kertészeti ügyek 
és városi müvek (szeszfőzde) keze
lése, sociális, városgondozási ügyek, 
szegény ügy és az élelmezés ügye. 
A mindenkori állami főjegyző részt- 
vesz a \__
ülésein s ott a két jegyzővel szavaz 
s mindenkor élhet a városi tanács 
határozatai ellen vétójogával. Meg* 
semmisítheti a tanács határozatait 
és új tárgyalásra küldheti vissza.

A képviselőtestület fájón vette 
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tudomásul a város ledegradálását s 
rosszalásának Boros képviselő fel
szólítására azon a szokatlan módon 
adott kifejezést, hogy pár pillanatra 
mindnyájan felkeltek helyükről. (Ré 
gén tiltakoztak s felírtak a minisz
tériumhoz, küldöttséget meresz
tettek.)

A másik tény, ami gondolkodóba 
ejthet mindnyájunkat, hogy mi lesz 
Léva fejlődésével, ha az alvidék 
helyett, a szegényebb felsővidéket 
csatolják hozzá közigazgatásilag. 
Zseliz ma holnap konkurrense lesz 
Lévának. Ha az emberek oda men
nek járásbírósághoz, szolgabiróság- 
hoz, akkor egymásután nyílnak ott 
üzletek, telepednek le iparosok. S 
hol érzik ezt majd meg legjobban, 
mint Léván ? Ez még érzékenyeb
ben, fájóbb sebet érint, mint az 
előbbi.

Vigasztaló momentumot kerestek 
és találtak is erre. Hogy az egész 
közigazgatási beosztás még nem 
végleges, a nagy zsupa megszün
tethet járásokat s a maga területén 
új beosztást eszközölhet. Mindez a 
temetésnél elhangzott vigasztalás 
volt csak, amikor úgy is bele kell 
nyugodni a változhatatlanba.

Az idő kereke fordult egyet. 
Minden zökkenés kellemetlenül érint. 
De e nélkül nincs előre jutás. A 
zökkenések, a változások között 
azonban meg fogjuk őrizni a jövőbe 
vetett törhetetlen hitünket. A várost 
polgárainak a munkája, okossága, 
szeretete, meg nem alkuvó, gerinces 
viselkedése teszi erőssé, gazdaggá. 
Ezt talán még; se lehet olyan könv- 
nyen eltemetni ? Ha ideig óráig be 
is földelnék, az koporsójából kikel 
és eget kér.

A vUág-«s<mónyakbfr
Az amerikai hivatalos körök nyilatkoza

tot tesznek közzé, miszerint Clamenceau 
fáradozása, hogy Amerikát a németek ellen 
uszítsa, az utóbbi idöban teljesen csődöt 
mondott. Az amerikai szenátusban e kérdés 
körül támadt vita folyamán Borah szenátor 
kijelentette, hogy Glemeticoau felelős Európa 
mai nyomoráért, ö befolyásolta a legkárté
konyabban a versaillesi szerződésnék meg
kötését, úgy, hogy Amerika legjobb szándé
kai is sikertelenek maradtak.

Sonnino szenátor, volt miniszterelnök és 
külügyminiszter meghalt. Sidney Sonnino 
már a háború előtt jelentékeny szerepet 
játszott az olasz politikában Működését azon
ban a történelem előtt az teszi emlékeze
tessé, hogy nagy része volt Olaszországnak 
a világháborúba való beugratásában.

Az indiai mohamedán világ VI. Moha
med szultánt trónjavasztettnek tekinti s fel 
van bőszülve Anglia ellen, amiért a trónja- 
fosztott szultán oltalmazójának szerepére 
vállalkozott. Ez a legnagyobb bizonyiték 
arra, hogy az indiai mohamedánok is vezé
rüknek tekintik Musztafa Kernelt

Morgan kifejezte hajlandóságát, hogy 
részt vesz a brüsszeli tanácskozáson, előbb 
azonban három kérdésben megegyezést akar 
létesíteni Poincaréval. 1. A márka stabilizá
lása 2 A jóvátételi probléma végleges ren
dezése. 3. Öt évi moratórium Németország- 

Ínak Poincaré azonbau kijelentette, hogy a 
jelenlegi helyzet nem alkalmas arra, hogy e 

j három pontról tárgyaljanak. Ezért nem 
j vesz részt a konferencián

Bukaresti hírek szerint csak véletlenen 
1 múlt, hogy a román király nem esett súlyos 

vasúti szerencsétlenség áldozatául. Amint 
! vadászatról vonattal visszatért, észrevették, 

hogy egy helyen a vasúti sinek föl van
nak szedve. Komoly a gyanú, hogy a király 

' ellen merényletet akartak elkövetni.
Borhely az angol alsóhásban beszédében 

bejelentette, hogy a szövetséges hatalmak 
között való antant egészen bizonyosan ellen
szövetséget fog kiváltani és megteremti az 
orosz-német török antantot. Ha Európa ekké- 
pou két táborra oszlik, akkor rövidesen be
következik, hogy a két félből fegyveres tábor 
lesz, amely előbb vagy utóbb háborúban 

1 ütközik össze
A pécii földrengés nem okozott nagyobb 

károkat Az emberek fölriadtak álmukból és 
kirohantak házukból. Az ajtók kicsapódtak, 
a képek leestek a falakról és az ablaküve
gek összetörtek.

A keleti békekonferenciának egyik leg
jelentősebb eseménye játszódott le, amikor 
a konferencián résztvevő amerikai képviselő: 
Chile az Egyesült Államok nevében nyilat
kozatot tett Figyelmozteti a konferenciát 
arra, hogy Amerikának tradicionális állás
pontja az október 30 iki jegyzékben van 
lefektetve, amely jegyzék kijelenti, hogy a 
török területen különleges gazdasági érdek- 

1 szféráknak létesítése nem egyeztethető össze 
a gazdasági egyenjogúság alapelveivel.

Az Ecbo de Paris hosszabb cikkben fejtegeti, 
hogy abban az esetben, ha Törökországra 
fegyveres nyomást kell az antantnak gyako
rolnia, a föszeropet Jugoszlávia vállalja ma
gára és Románia az oroszok elleni mozgó- 

‘ sitással felelne meg a kisantantbeli kötelezett
ségének.

Általános az a vélemény, hogy Orosz
ország és Törökország a tengerszorosokra 
nézve oly rezsimet fognak követelni, amilyen 
a háború előtt lönnállott, továbbá követelni 
fogják a nagyhatalmak ellenőrzésének meg
szüntetését és a hadihajók keresztülhaladá- 
sára vonatkozó tilalomnak föloldását

Poincaré kijelentette, hogy Franciaor
szág és a szövetségesek az év végével fon-
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tói külpolitikai problémákkal állanak majd 
szemben. Fontos kérdésekben kell határozni, 
amelyektől részben Franciaország jövője függ.

Az Elyseeben meg tartott tanácsko
záson Foch marsall és a francia hadügymi
niszter is résztvettek. Ott volt Poincaré, a 
pénzügyminiszter, az újjáépítési miniszter s 
Barthu, a jóvátételi bizottság elnöke Politi
kai körökben a helyzetet rendkívül komoly
nak tartják. A párisi börzén tizenhét centi - 
messzel jegyzik a német márkát, vagyis az 
eddigi legalacsonyabb árfolyamon.

Az oroszok megjelentek Lausanuenban 
és megkezdték a Génuában és Hágában oly 
mesésen bevált politikai intrikájukat. Az 
orosz delegáció vezetője jegyzéket intézett . 
a konferencia elnökéhez, amelyben követelte 
Oroszországnak, mint teljesen egyenjogú 
tárgyaló félnek elismerését és azt, hogy a 
megkötendő békeszerződést Oroszország is j 
áláirhassa. Az orosz jegyzék érthető riadal
mat okozott az antantdiplomaták körében 
s egy távirat arról tud, hogy a konferencia 
elnöksége ama követelést, hogy Oroszország 
a békeszerződést aláírhassa, elfogja utasítani \

Az angorából érkező hírek arra valla- . 
nak, hogy az angorai nemzetgyűlést rend- I 
kivül nyugtalanitja a béketárgyalás lassú 
menete a hogy a nemzetgyűlés bizonyos 
lépéseket készít elő, amelynek részletei azon
ban még ismeretlenek.

Angliának a keleti bonyodalmakkal kap- ' 
csolatban keletkezett katonai és tengerészeti j 
kiadások kétmilliónégyszázhuszonötezer font j 
sterlinget tesznek ki.

Az emigránsok Bécsből Amerikába akar
nak vándorolni Hock János amerikai útja 
azt célozza, hogy az emigránsok részére ' 
beutazási engedélyt szerezzen Jászi Oszkár 
ugyanerről tárgyal Károlyival Dalmáciában.

A görög miniszterek kivégzésének hire 
az egész világon óriási felháborodást idézett 
elő. Washingtoni jelentés szerint Amerika 
ügyvivője utasitést, kapott, hogy erélyesen \ 
tiltakozzék a kivégzések ellen.

Egy szociáldemokrata lap kimutatása 
szerint Németországot kenyérválság fényé- ; 
geti. Elrendelték, hogy a gabonalisztet tiz 
százaléknyira burgonyával keverjék.

A párisi Matin berlini tudósítója azt 
Írja, hogy ha Poincaré végrehajtja a Ruhr- 
vidék tervezett annexióját, akkor Németor
szágban általános sztrájk tör ki és a fegy
veres ellentállást is megfogják kisérelni.

Németországban állítólag a kommunis ■ 
ták az oroszok támogatásával puccsot ké- \ 
szitenek elő. A „Morningpost“ szerint az 
oroszok minden előkészületet megtettek 
Moszkvában nagyszabású német felkelésre. 
Az országot orosz ügynökök árasztják el. 
A legutóbbi sztrájkokat és zavargásokat is 
ők rendezték.

A török delegáció a görögöktől a hábo
rús károkért, főkép Szmirna pusztulásáért 
egy milliárd dollárt 5 és fél milliárd svájci 
franc-t követel.

Az utóbbi napokban Washington és 
London között a moizuli pertoleumterületre 
nézve megegyezés jött létre.

A volt görög miniszterek kivégzését 35 
katona hajtotta végre. Az elitéltek a kivég
zés előtt megáldoztak. A holttestüket az 
ítélet végrehajtása után átadták a rokonoknak.

Rómában a kivégzett görög minisz
terekért gyászünnepet tartanak, melyen a 
görög exkirály ia. részt vett. A kivégzettek 
özvegyeit és árváit erre az ünnepségre 
meghívták. Számos olasz tiszt, különösen 
a magasabb ranguak, visszaküldték görög 
rendjeleiket

A Zabláthi Hrussóy család.
Részlet Hruwó várénak történetikéi. I

Egyike azon magyar családoknak, me
lyeket egy tagjuknak munkássága, szorgalma 
s élelmessége magasba emelt, hogy évtizedek 
múlva újból a szürke homályba merüljenek. 
Régi családnevük Kolosvári, ami erdélyi ere
detüket kétségtelenné teszi Mikor került a 
család a felvidékre ? biztosan meg nem álla
pítható. Nagy Iván szerint Hunyadi János 
kormányzó telepítette le Kolosvári Lörincet 
Trencsénben, melynek 1455-ben várnagyává 
tette. Mikor pedig Zapolyai Imre 1458 ben 
Trencsén várának örökös urává lett, egyben 
az összes sókamarák grófja, az ö révén jutott 
Kolosvári Lőrinc a kincstári sójövedelem ke
zeléséhez s a kamarai só egyedárusitásához, 
ami mindenkor szép hasznot hajtó jognak 
bizonyult. A nép ezért fűzte családnevéhez 
a Szolár, Salzer nevet, mely azután később 
is, mikor már Zabláthiaknak, Hrussóyaknak 
nevezték magukat, rajtuk maradt A család 
az oklevelekben a Kolosvári néven kivül 
Erdélyi (de Transsylvania), Salzer, Salczár, 
Zolár de Trenchin, Zabláthi, Trencséni de 
Zablath, Ugróczy, majd Hrussóy, Russóy, 
Zolár alias Hrussovszky, Hrussóczy, Szép
laki, egyik tagjuk György pedig Haiszky de 
Zablath néven szerepel.

Kolosvári Lőrinc ez időtől fogva vagyon
ban és tekintélyben rohamosan gyarapodni 
kezdett. Rövid időközökben megszerzi Zab- 
láthot, Laszkárt, Nagylelóczot, Kabenkát, 
Zamárdot, Ribárt Trencsén megyében.1) Fia 
Lőrinc 1491-től 1525 ig Trencsén megye al
ispánja, 1489 tői kezdve Bród várának, 1495- 
tői Bajmócznak is várnagya.

Kolosvári II. Lőrinc, akit már Zabláthi- 
nak neveznek, családjával együtt 1482. évtől 
fogva kir. adományba kapja a trencséni 
Orbán-birtokot, zálog és örökjogon meg
szerzi Alsóelefántot, Újfalut, Drithont, Suto- 
veczet, Belát, Baznát, Nagyszalatnyát (Sla- 
tina), Mozgoveczet, Ivanoviczot, Vészeiét, 
Tótprónát, Bresthe, Hadwyga, Rúdna, Jeze- 
nowe, Lesne, Dubowa, Borosfalva, Mezőháza 
birtokokat Trencsénben és Nyitrában, majd 
Liptóban Madácsháza máskép Dömén özde 
birtokot. Zabláthi György nőül veszi Majthé
nyi Mihály özvegyét, nagyiuchei Lipchey 
Orsolyát, akinek révén a háji, stubnyai és 
csremovnoi birtokokhoz jutott és a birtok
szerzést Thuróczban folytatta 1530 bán be
következett haláláig.2)

A Zabláthi család 1504 april 28 án lép 
Barsmegye birtokosainak sorába, amikor 
Lőrinc két veje radnai Holy Pál és ákosházai 
Sárkány Ambrus báró pozsonyi ispánok neki 
Hrussó várát összes tartozékaival, azaz Kne- 
sicz, Maholány, mindkét Lehota, Keresztur, 
Fenyőkosztolány Sikva, Kyczew, Ebedecz, 
Barócz, Lewecz, Lamathyncz (Bars> és a 
nyitramegyei Szölcsénnel (Szolcsán) együtt 
5200 arany írtért eladták

Hrussó várában és tartozékaiban azon
ban másoknak is voltak vitás birtokrészeik, 
akik az előbbi birtokosoknak is sok kelle
metlenséget okoztak. így a Kistapolcsányiak, 
akik kettős címen formáltak jogot hozzá. 
Először azért, mert Kistapolcsányi János és 
Kelemen a cseh zavarok idején Hrussó várát 
elfoglalták néhány éven át kezükben tartot
ták s annak fentartására költöttek. Második 
jogcímük az volt, hogy Szelcséni Pálnak, 
Hrussó vára későbbi urának, akit a Zerda- 
helyiek megöltek, felesége Dorottya, Kistapol- 
csányi Kelemen leánya volt. E címen azon 
bán jogot formált Hrussó birtokára hrussói 
Szelcséni Ilona, Pálnak leánya és Győrödi 
Péter özvegye, valamint Pálnak Katalin leá
nyától Baragyáni György nejétől született 
Anna, Szlopnai máskép Oroszlánkői Miklós 
hitvese. A Kistapolcsányiaknak ezenfelül még 
egy és pedig igen nyomós okuk volt arra, 
hogy Hrussó várának idegen birtoklásába 
beleavatkozzanak. Nekik — terjedelmes bir
tokaik dacára — csak megerősített kőházuk, 
castellumuk volt, váruk azonban sehol Ezért 
minden áron arra törekedtek, hogy Hrussó 

') A birtokszerzéaeket helyűnk ízűké miatt 
caak röviden toroljuk fel.

*1 Haiszky György de Zablath thúróczi dol
gaival Szerémi „A Majthényiak és a felvidék*  c. 
művében részletesen foglalkozik, azokra tehát ki 
nem terjeszkedem.

várának birtokába jussanak, melyet az egész 
felső Zsitva völgye uralt és az ily szomszéd
ság nekik legalább is kellemetlen volt

A gazdag és tekintélyes Zabláthi Lőrinc- 
cel azonban ki nem kezdhettek Egyelőre 
tehát beértek a tiltakozással Zabláthi Lőrinc 
pedig Szelcséni Ilonával és Baragyáni Anná
val alkuba bocsátkozott és 1515-ben a thú
róczi konvent előtt az utóbbiak Hrussó várá
ban, Szelcsénben és a tartozékokban öröklött 
vagy szerzett minden jogukat örök áron el
adtak Zabláthi Lőrincnek és neje Tőkésuj- 
falussy Mártának.

Közben Zabláthi Lőrinc tovább terjesz
kedett. 1505-ben zálogjogon megszerzi Szlop- 
nyai alias Oroszlánkői Miklósnak nagy cho- 
choznai és Rakosub Bernátnak kischochoznai 
(Trencsén) birtokát. 1506 bán pedig Ugródi 
Kosár Borbála, Dobozi Bánffy Endre özve
gyétől 7000 magy. frton megveszi Ugród 
(Trencsén) várát tartozékaival, azaz Ugród, 
Zsitva (Sytna), Mazna, Lehota, Rádis, Ksina, 
Závada, Threbihava, Syiko, Csernalehota, 
Nagy és Kis Slatina, Csimotaház, Podlusán, 
Brúz, Lytov, Dunicza, Brezosupi, Nozticze, 
Mezgovecz, Bazna, Podhragye, Berenicz bir
tokokkal egyetemben önmaga és fiai részére. 
1508 bán Rudnai János fiaitól, Bernát és 
Osváttól 100 frton zálogba veszi laszkári 
birtokrészeiket és Mothuzovszke nevű föld
jeiket és rétjeiket Nagylelóczon és Kabenkán. 
U. a. évben Kistapolcsányi László özvegye 
Anna 100 írtért 9 jobbágytelkét és 8 predi- 
ális telkét adja neki zálogba. 1509 ben Szent- 
mihályi Thúróczi Miklós. Zabláthi Lőrinc 
veje laszkári egész birtokát, a kabenkai, 
felsőlelóczi és gleveni nemesek rétjeivel, to
vábbá Divékujfaluban a Rudnay féle birtok
részt és Koczúron Twrdomezy és Simonyi- 
féle, valamint Neczpálon levő örökös vagy 
zálogos birtokrészeit felcseréli Zabláthi Lő
rincnek és fiainak tótprónai, Brezthye, Had- 
wiga Lyesna, Dubowa, Pezenowa, Rudna és 
Borczfalva, Turócz megyei birtokaival.

Zabláthy Jeromos 1510. márc 15-én a 
királytól hű szolgálataiért * *)  örök jogon ado
mányba kapja a trencséni Nazdrok prédiu- 
mot. U. a. évben Varbóki Ferenc széplaki 
birtokát 500 frton zálogba veti, majd 800 
frtért örök jogon eladja Zabláthi Lőrincnek. 
Ibl2-ben Komorovszky János és Lőrinc 
B atnicza, Bethlehem, Neczpál és Zsámbok- 
réten levő jogaikat, valamint Rutkán, Kör- 
mösön és Békésmegyében levő többi javaikat 
is eladják Z Lőrincnek 1515-ben Sárkány 
Ambrus és neje Zabláthi Zsófia, Z. Lőrinc 
leanya és testvérei Sárkány János és Ferenc 
Raskai Balázstól megveszik a ledniczei várat 
tartozékaival együtt.*)  1519 ben Z Lőrinc és 
fiai Körösi Konczvk Simon és Lászlótól 
azoknak körösi, kishelbeni és odvardi (Nyitra) 
birtokrészeit és malmát 170 frtért zálogba, 
majd Kislubeni Lászlónak ottani részbirtokát 
200 arany frtért örök áron megveszik.

1520 bán a garamsztbenedeki konvent 
Z. Lörincet, feleségét és fiait Tőkésujfalussy 
Mátyással és János özvegyével szemben 
hozott bírói ítélet alapján Lech (Nyitra) bir
tokba és 8 tőkésujfalusi telekbe beiktatja. 
U. a. évben a konvent Ugródi Mártát, Z 
Mátyás nejét mindkét Töhöl (Bars) birtokába 
iktatja be s ugyanaz Beelli László fiaitól 
Istvántól és Jánostól a felsőtheszéri (Hont) 
birtokot megveszi.

1523 bán Z. Lőrinc seimeczi házát, me
lyet Schnayder Simontól 200 arany frtért 
vett meg, az ottani sz. Lőrinc ispita temp
lomának ajándékozza. 1524-ben Hrussó várát 
tartozékaival együtt a budai káptalan előtt, 
fiának Jeromosnak 10,000 frtért örökbe adja.

1525-ben pedig Z. Lőrinc, fiai: György, 
Jeromos, Mátyás, továbbá Jeromos fiai: János, 
Gáspár és Lőrinc, leányai: Anna, Zsófia, 
Magda és Borbála kishlubeni és korossi rész
birtokukat 1000 frtért Tőkésujfalussy Mátyás
nak és Herestyéni Horváth Miklósnak eladják.

íme rövid vonásokban a Zabláthi család 
vagyonának ismertetése, a kisebb ház, telek, 
malom stb. szerzéseket nem számítva. Óriási 
birtoktest, mely 6 vármegye : Trencsén, 
Liptó, Thurócz, Nyitra, Bars és Hont megyék 
területén oszlott meg. Folyt köy

') Jeromos néhány évet a kir. udvar szolgá- 
latéban mint kamarás töltött.
.xi v<rat később Sárkány Ambrus özvegyé*
tői a Podmaniczkyak foglalták el.
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Különfélék.
— Városi közgyűlés. November 

29-én tartotta Léva rendezett tanácsú városa 
kinevezett városi képviselőtestülete utolsó 
közgyűlését, hogy helyt adjon annak az uj 
testületnek, ami majd mint nagyközségnek 
fogja az ügyeit vezetni. Az elnöklő polgár
mester a .Bars" ama megjegyzése kapcsán, 
hogy Léva város vezetősége és képviselő
testülete mit tett annak idején, hogy Zseli- 
zet és vidékét leszakították a lévai járásból, 
azt felelte, hogy ez az intézkedés olyan 
gyorsan jött, hogy bevégzett tények előtt 
álltak és semmit nem tehettek. A maga ré
széről azonban Ígéretet tett, hogy ha az uj 
községi testület e kérdésben állás loglal, 
mozgalmat indít, akkor mindent elkövet a 
mozgalom sikere érdekében. Azután elfo
gadták azokat a szerződéseket, melyekkel a 
városháza földszintjén és a vigadóban lévő 
üzlet helyiségeket bérbeadták. Stafanek Jó
nás, Danis András és Szkladan János rok
kantak számára a Munkás utca mellett 
100—100 négyszögölnyi területet engedett 
át a város öienkint 8 koronáért és kimon
dotta a képviselő testület, hogy nekik az 
építéshez szükséges követ és homokot in
gyen adja. Holló Sándornak, a tanonciskola 
felügyelő bizottsága elnökének lemondását 
tudomásul vette és hervadhatatlan érdemeit 
jegyzőkönyvben örökítette meg. A vadalmáéi 
dűlőben lévő bérletet levette a napirendről. 
Néhány illetőségi ügy elintézése után tár
gyalta az 1921. évi számadást, amit egy
hangúlag elfogadott, illetőleg jóváhagyott. 
Ezzel a napirend véget ért. A polgármester 
néhány közvetlen szóval mondott köszöne
tét a képviselőtestület tagjainak és a város 
tisztviselőinek, hogy őt nehéz munkájában 
támogatták s Lévának a jövőre nézve min
den jót kivánt. Beszéltek Boros Gyula, 
Klain Ödön, Csekey Vilmos, Szenes Ignácz, 
Breuer Géza képviselő tagok, kik a város
nak nagyközséggé való degradálasa felett 
szomorúságukat fejezték ki, de mindannyian 
elismeréssel szóltak a polgármester dr. 
Zost'dk András megértésre, békességre, a 
város felvirágoztatására való törekvéséről. A 
közgyűlési terem karzata tele volt érdeklő
dőkkel, akik eljöttek Léva rendezett tanácsú 
város .temetésére". A véletlen is minha a 
temetéshez járult volna. Egyszerre sötétség 
lett a tárgyaló teremben s a város nagy 
részében. A villamos áram biztosítéka a 
fővonalon kipattant. Előkerültek a gyertyák 
s a tanácskozást gyertya világnál folytatták. 
De hiszen községi tanácsban, falusi birák 
nem is gyüléseznek villanyvilágitás mellett. 
A véletlen is megtrífálja a községekké deg
radált városokat: villany villágitás, gyertya
fény. A rossz ómenben nem hiszünk. A 
világosságnak íénylenie kell városunkban s 
nem szabad a sötétségnek ráboruluia.

— Hangverseny. A 7. sz „Tatransky* 
gyalogezred III. zászlajának tisztikara Levi- 
cén, 1922. dscember 9. én a „Városi vigadó" 
nagytermében az orosz éhezők és a helybeli 
szegény iskolás gyermekek karácsonyi meg 
ajándékozása javára symfoniku* hangver
senyt rendez, a 7. gyalogezred teljes katonai 
zenekara közreműködésével. Műsor: 1) Haydu: 
a) 6 sz. S dur symphonia, b) Adogia Vivace 
assia, c) Andante, d, Menuatto, e) Vivace 
di molto. 2) Dvorák a) 1 sz. Legenda, b) 
2) sz. Legenda. 3) List. Magyar rapszódia. 
4) Cajkovsky: Ünnepélyes ouvertura 1812- 
Helyárak: Nagy páholy (10 hely) 100 K, 
kis páholy (5 hely) 50 K, zártszék 20 K, 
I. hely 15 K, II. hely 12 K, III hely 10 K, 
állóhely 5 K, katonaság 3 K. Kezdete este 
8 órakor. Jegyek előre válthatók Gróf Rudolf 
dohányárudájában.

— Eseliz 1 áriái saékhelve ügyében 
e hó 1-én Paczkó dr. lévai főszolgabíró érte
kezletet tartott a község elöljáróival és kép
viselő-testületével. Miután a községnek meg
felelő épületek nem állanak rendelkezésre, 
mindent építenie kell, úgy alakult a helyzet, 
hogy ha a község csak a legszükségesebb 
épitkezéseket is vállalja, pótadója nyomban 
1600 százalékkal emelkedik, amit a község 
semmi körülmények között meg nem bír. 
De ezen felül, mint járási székhelynek gon
doskodnia kell a község világításáról és

utczáinak kövezéséről is. Gondoskodnia kell, 
mert az állam semmiféle segítséget nem ad, 
hogy hová fog ez vezetni, el lehet képzelni. 
Zsaliz község elöljárósága saivvel-lélekke! 
rajta van, hogy a járási hivatal elhelyezését 
biztosítsa, de ehhez okvetlen szükségé van 
az állam segítségére. A főszolgabírói hiva
taluak március 1.-án kell megkezdenie mü- i 
ködését.

- Gyáazhir. Egy, a községe által szere
tett jó tanító elhunytéról vesszük a gyász- i 
hírt, kit hivatása legszebb idején a legboldo- i 
gabb családi körből ragadott ki a sírok kér- I 
tésze, a halál. Csiffáry Zoltán róm. kath. I 
tanító alig 30 éves korában november 25-én 
rövid szenvedés után elhunyt. Szivvel-lélek- j 
kel tanítói hivatásának s azon kívül szere- ■ 
tett csaladjának élt. s az Élet a legszebb ; 
jövővel kecsegtette, jó férj é3 gondos csa- i 
ládapa, szüleinek jövendő támasza volt s 
ime a sors belenyúlt a széproroények rózsás ! 
kertjébe s kiszólitotta az élők sorából. Te ' 
metése e hó 27-én ment végbe Garamda- ; 
másdon, kertarsainak, nagyszámú rokonság ■ 
és jó barátnak s az egész községnek osztat- ' 
lan részvéte mellett. Halálát nője, kis leány
kája, szülei és testvérei gyászolják, kik sze
retett halottjuk elhunytéról a következő 
gyászjelentést bocsátották ki: özv. Csiffáry 
Zoltánná szül. Novotny Miéi a saját vala
mint gyermeke Katóka; Csiffáry Flórián, 
Csiffáry Flóriánná szül. Stiaszny Mária szü
lei ; Márton Jánosné szül. Csiffiry Mária, 
Csiffáry Aranka testvérei és az összes ro
konság nevébén mélységes fájdalomtól meg 
tört szívvel jelentik, hogy hőn szeretett 
férje, gyermekét forrón szerető apa, jó 
gyermek, legjobb testvér és rokon Csiffáry 
Zoltán oki. tanító folyó évi november hó 
25-én d. u 2 órakor életének 30-ik, boldog 
házasságának 5 ik évében rövid kínos szen
vedés után az Úrban csendesen elhunyt. 
A felejthetetlen drága halottunk f. évi no
vember 27 én d. u. 3 órakor helyeztetik el 
a garamdamásdi r. k sirkertbe örök nyu
galomra Az engesztelő szent miseáldozat a 
megboldogult lelki üdvéért f. évi november 
28 án reggel mutattatik be a Mindenhatónak. 
Áldás és béke lengjen drága hamvai felett I

— Ai utolsó képviselők. Léva vá
ros utolsó képviselőtestületének, mely szer
dán tartotta utolsó ülését, tagjai a követke
zők : Dr. Bányai Sándor, Bartys Vladimír, 
Boros Gyula, Breuer Géza, Breuer Jónás, 
Csernák Izidor, Csuvara László, Dóka István, 
Dusek Ernő, Frasch József, Frtus István, 
Gartler Fülöp, Guba János, dr. Gyapay Ede, 
Hatscher Karoly, Hoffmann Árpád, Jahelka 
Oszkár, Kiss Géza, Klain Ödön, Kovács 
István, Krerkó Nándor, Kryl Ján, Kürti 
Gusztáv, Laczkó József, Laufer Ernő, Moudri 
Jozef, ifj. Nyiredy Géza, Róth Ignác, Stech 
Ferencz, Szakács Viktor, Szenes, Ignácz, 
Szenessy Kálmán, Vasek Jozef, Valábek 
Mihály, Zippe Bohdán. Ezeken kívül a 
képviselőtestületnek tagjai voltak a következő 
tisztviselők: Bodó Sándor városgazda, Cse- 
key Vilmos tiszti főügyész, Csernák László 
pénztáros, Csorba Eugen mérnök, Fábián 
Zoltán aljegyző, dr. Gergely Fülöp tiszti 
orvos, Hrúz Samu tanfelügyelő, Jakubéczy 
Ferencz tanácsnok, Koralewszky Rudolf 
főjegyző, Lehotzky Pál rendőrkapitány, Dr. 
Tóth Sándor árvaszéki előadó.

— A Kath. Kör Katalin-b&lfa ma 
egy hete a legszebb sikert aratta. Kedélyes 
ség, fesztelenség, barátság jellemezte az 
estélyt, amelyen ismét előadták a kör mű
kedvelői a ,Turi Borcsa" c. népszínművet. 
Persze tapsban és elismerésben most sem 
volt hiány, mert a szereplők ugyancsak 
kitettek magukért. A múlt előadásról szóló 
referádában az egyik szereplő Uhnák Mariska 
nevét tévedésből a szedő Uheriknak szedte ; 
pedig Mici kedves alakitója megérdemli, 
hogy róla külön is megemlékezzünk, oly 
szépen játszott. Valamennyi szereplő ismét 
kitűnő előadásban részesítette a megjelent 
közönséget, mely olöadás után is kivilágos 
virradatig együtt maradt. Persze, hogy rop
ták a táncot, kivált a csárdást s kivált a 
lányok, kik pirosén jó kedvvel dalolták a 
táncosuknak, hogy nem vagy legény 
Berci . . . Pedig hát azok is ugyan csak 
izzadtak, nem csoda, hogy fogyott a hűsítő.

— A falu rosszát a lévai műkedvelők 
az asztalos-, lakatos- és bádogos ipartársulat 
felérésére karácsony második ünnepén este 
a Városi Szin ázbau a lévai árvaház javára 
ismét előadják A tiszta jövedelmet a kará- 

I csonyi szent ünnepek alkalmából a nevezett 
iparlnrsulat a kis árváknak óhajtja juttatni s 
a derék műkedvelők a legnagyobb készséggel 
honorálták a társulat eme nemes intencióját.

— Esküvő. Schindler Mariska urleányt, 
Schindler Sándor volt lévai, jelenleg pöstyóni 
vendéglős kedves leányát e hó 4-én vezeti 
oltárhoz Forisch Antal Nagyszombatból.

— Esküvő. Knapp Flóra és Dr. 
Frommer László f. hó 26-án tartották eskü
vőjüket Érsekújváron.

— M. ■’Tedek Anna levele. Igen 
tisztelt szerkesztőség, felkérem az igen tisz
telt szerkesztőséget, szíveskedjék a lévai 
hangversenyt látogató közönség szives tudo
másara hozni, hogy december hó 2.-ára 
hirdetett hangversenyünket betegségem miatt 
kénytelenek voltunk december hó 18-ig eiha- 
lasztatni. A közönség szives elintézését kérve 
vagyok mély tisztelettel M. Medek Anna.

— Korltnioa holland kézen. Korit- 
nica fürdőt egy hollandi társaság vette meg 
8 millió korona vételáron, melyből 4 miliőt 
lefizetett, a másik 4 millióval pedig a jelen 
légi lulajdos az uj részvénytársaság tagjává 
lesz. A hollandok előkészületeket tesznek 
uj szanatórium épitéséro, melynek költsége 
30 millió koronára van előirányozva.

— A Bzlovenezkól biztosító inté
zetek válsága. A szlovenszkói biztositó 
intézetek elhatározták, hogy a kollektív 
szerződésnek az intézeti tisztviselők és al
kalmazottak fizetéseire vonatkozó részét, 
még ezen szerződések lejárta előtt, vagyis 
1923. január 1-ig felmondják. A felmondást 
az iutézetek az üzlet pangásával okolják 
meg s ennek okai az üzemi korlátozások, 
megszűnések de az is, hogy újabb vállalatok 
nem alakulnak.

— A hús Arát Léva városában az 
ármcgállapitó bizottság a múlt hóban 8 
koronában állapította meg, újabban azonban 
tekintettel a sok lam.mtációra 10 koronára 
maximálta. Most arról értesítenek bennün
ket, hogy egyik mészáros mester a katona
ságnak ajánlatot nyújtott be az iránt, hogy 
ő hajlandó a katonaságnak a húst kilogram 
monkiut 5 K. 50 fillérért szállítani s egyúttal 
azt kérdezik tőlünk, hogy mi ez ? Erre 
csak azt jegyezzük meg, hogy azt talán 
csak az. illető ajánlattevő úr tudja megmon
dani, hogy miként tudna ö 5 és fél koro
náért húst szállítani a katonaságnak, mikor 
éppen ő jajgatott legjobban a 8 koronás 
ár miatt

— Lesz állítják a vasúti tarifát. 
A miniszter tanács az elmúlt héten jóváhagyta 
a kereskedelmi minisztérium oly irányú 
előterjeszlesót, hogy az élelmiszerek vasúti 
szállítási diját átlagban 40 százalékkal, a 
gyorsáruét 60 százalékkal szállítsák le.

— A kisebbség nyelvének taní
tása. Prágából Írják : A nemzetgyűlés nép
ügyi bizottsága elfogadott egy javaslatot, 
mely szerint mindenütt, ahol a lakosság 20 
százaléka más nyelven beszél, mint a több
ség. az elemi iskola negyedik osztályától 
kezdve a kisebbség nyelvét is kell tanítani.

— A hadlkölcsönvédö egyesület. 
(Kriegsnnleiheschutzverein, Praga, Nonnen- 
bahn 26) arról értesít, hogy a belépő tagok
nak egyszerű bejelentésükre semmiféle vá
laszt nem küld Ha a jelentkező megtagadó 
hatarozutot nem kap, a védöegyesület tag
jának tekintetik. Csak olyan esetekben, ami
kor valami különös kívánságról van szó, kap 
az illető Írásbeli elintézést. Sok jelentkező 
azt kérdezi: mi történjék azokkal a hadi- 
kölcsönkötvényekkel melyek az összeírás 
idejében külföldön voltak. Ezekre vonatko
zólag közli, hogy azoknak utólagos lebélye- 
goztatése lehetetlen Utólagos bélyegzés csak 
abban az esetben érhető el, ha a hadiköl- 
csönkötvények nem hagyták el a köztársaság 
területét s azok összeirása annak idején 
valami tekintetbe veendő okokból maradt el. 
Ilyen esetben a bratiszlavai vezérpénzügy- 
igazgatóság XII.-ik ügyosztályához, Brati- 
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szlava, Koronázási Domb-tér I. szám az utó
lagos lebélyegzés engedélyezése végett kér
vény nyújtandó be, melyben az okok, ame
lyek miatt az összeirás elmaradt, részletesen 
felsorolandók. A védöegyesület arra figyel 
mezteti az érdekelteket, hogy személyes 
jelentkezőket csak 11—12 és 3—5 óra kö
zött fogad Nonnenbahn 26 szám alatti helyi
ségében.

— Sertéaklvftel korlátoaáea. Miu
tán az utóbbi időben Szlovenszkóból és Pod
karpatszka Ruszból a sertésvész nagy mér
tékben hurcoltatott be Csehországba, Mor
vaországba és Sziléziába, az 1909. aug. 6- 
án kelt 17?. sz- törvény 5 § a alapján a 
földmivelési minisztérium 1922. aug. 23-án 
kelt 60303-IV. számú reudelete folytán a 
sortésbehozatal Szlovenkóból s Podkarpatszka 
Ruszból korlátozva van. 1. Haszon és tar
tás céljából a sertésbevitel Szlovenszkó- és 
Podkarpatszka Ruszból Morvaországba meg ■ 
van tiltva. 2. Vágósertések meg nem fertő
zött községekből vasúton szállíthatók a brünni, 
mihrisch osztraui és ohnüci vágómarhavá
sárokra, valamint a vasúti pályatesttel össze
kötött nyilvános vágóhidakra. Vágósertések
nek olyan községekbo való behozatala, amely 
ekben a nyilvános vágóhidak a pályatesttel 
nincsenek összekötve, csak a brünni orszá
gos politikai hatóság esetről esetre megszer 
zendő külön engedélye mellett történhetik. 
A sertések csakis vasúton szállíthatók s azok 
úgy a feladás, mint a kirakás alkalmával 
állatorvosilag megvízsgalandók. A kísérő le
veleken mindenkor határozottan feltüntetendő, 
hogy vágósertésekről van szó. 3 A 2. pont . 
értelmében behozott vágósertéseket a kirakás- . 
tói számított 3 napon belül le kell vágni. 4. 
Ezen rendelet áthágása az 1909. évi aug. i
6-án  kelt 177. sz törvény 65 és 71. § aisze- ' 
rint büntettetik.

— UJ gyorsvonat Pozsony és Prága 1 
között. (CSI) E héttől kezdve Pozsony és . 
Prága között minden szombaton a 307. sz. i 
uj gyorsvonat fog közlekedni. Pozsonyból in- | 
dúl 12 óra 35 perckor, érkezik Prágába este ' 
9 óra 19 perckor. A gyorsvonat megáll Dé- 
vényujfalun, Zohoron, Malackán és Kultin.

— Tettek és nem jelszavak, ügy 
adjuk közzé, amint azt a Slcvensly Dennik 
Írja: ügy a magán, mint a közéletben érvé
nyesülnie kell a nomzeti és republikánus 
meggyőződésnek. Magyarul sehol ne beszél
jünk, magyartól és zsidótól semmit ne vásá
roljunk stb. stb. Ez az ut igazán a konszo
lidálódáshoz vezet. Ezek jelszavaknak is meg 
gondolandók, tetteknek pedig talán még se 
a demokrácia világba valók.

— Munkanélküliek segélyezése. 
A népjóléti minisztérium közli, hogy október 
hó első felében munkanélküli segélyt 67,C00 
egyén és pedig 43,000 férfi és 24,000 nő, 
továbbá 59,000 háztartásbeli tag kapott. Eb 
bői Csehországra esik 44 000. Morvaországra 
14,000, Sziléziáza 3000, Szlovenszkó és 
Ruszinszkóra 6000. Ezenkívül vállalatok köz 
vetítésével 62,000 ideiglenes munkanélküli 
egyént és 29,200 háztartásbeli tagot segelyez 
tek. A közvetlen segélyben részesült egyének 
száma szeptemberhez képest, amikor 34,000 
egyén kapott állami segélyt, megkétszerező
dött. ;

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

A közönség köréből.
Rovás.

Szerdán délután és este a Vörös Ke
reszt orosz segélyakciója, .Szláv szenvedély* 
c. alatt egy közönséges bakafiimat peregte- 
tett le a városi színházban: mikép hódit és 
szöktet meg egy festő egy apácát. Nem 
akarok itt hosszasan polemizálni, sem apó 
logetizálni, mert ilyenkor és ilyenekkel Ízlés
ről pláne erkölcsről kár disputáim. Azon
ban azt már nem hagyhatom szó nélkül, 
hogy a délutáni előadáson a helybeli gim
názium és tanítóképző serdülő ifjúsága 
(fiúk, leányok vegyest, hiszen koedukációs 
intézetek I) az illetékes igazgatóság engedői
mével és ajánlatára megjelenhettek. A jobb 
Ízlésű diákok szégyenkezve mondottak el az 
érdeklődő szülőknek vagy eltartóiknak a film 
botrányos részleteit és jeleneteit Mig meg
kerül a bűnbak, elégtételképen konstatáljuk 
a következő alternatívát: akár vétkes ha
nyagságból, akár tudatos rosszakaratbol 
történt, rosszul történt, s mindkettőért a 
nyilvánosság előtt rovás jár. (Bkdt.)

Felhívás.
Hivatkozással a cs.-szl. népművelési 

miniszter úrnak 57084 II. 1922. számú ren
deletére értesítjük Léva város közönségét, 
hogy a tél folyamán néptaufolyamot tartunk, 
amelyen a jelentkezők két csoportba osztot
tan (kezdők és haladók) fognak oktatást 
nyerni.

Felhívjuk tehát mindazokat, akik ezen 
tanfolyamon részt venni óhajtanak, beírásuk 
eszközlése végett f. hó 3 tói 10. ig bezáró
lag naponként este 5—7 óra között a róm 
kath el. fiúiskola irodájában jelentkezzenek.

A tanfolyam ingyenes.
Léva, 1922. dec 1.

A lévai el. iskolák tantestületei.

MEDVEGY LAJOS LEVICE.
Van szerencsém értesíteni, hogy LEVICÉN a FÖ1ÉREN évtizedek óta fennálló 

cukrászdái vállalatomat modernül berendezett cukorkagyártással 
--------------- ------------ kibővítettem. .

Elsőrangú gyártelepeken szerzett tanulmányaim alapján azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy a ezukorka elárusitással foglalkozók részére a legjutányosabb 
gyári áron szállíthatok tetszés szerinti ezukorkaárut.

Állandóan raktáron tartok saját készitményü kereskedelmi (kommerc) üdítő, 
gyógy és selyemezukorkát, úgyszintén gyümölcsízzel töltött dessertezukorkát.

Minden törekvésem oda irányul, hogy hézagpótló vállalatommal a nagyérdemű 
vevöközönségnek bizalmát és megelégedését kiérdemeljem, — miért is kérem, hogy 
saját jól felfogott érdekében b. megrendelésével ezégemet megtisztelni szíveskedjék.

Karácsonyi fcalonczukorkék és díszek 
nSL|6fy választékban 111

Nagy Likőr kiárusítás!
KUGLERHÉL, Báti utcza 8. sz. alatt.

Jótékonyság.
Őzt. Schmidtbergvr Jánosné umö 20 

koronát küldött a tüdőbeteg-gondozó inté
zetnek, mit ezennel hálás szívvel megkö
szönünk.

Egy magát megnevezni nem akaró úr
asszony 50 koronát küldött a tüdöbeteggon 
dozó intézetnek Fogadja a nemeslelkü ada
kozó intézetünk hálás köszönetét.

Or. Frommer Ignéaz.

Az anyakönyvi hivatal ba|a|yz4aa.
tS22. évi nov. hó 26-tól — december hó 3.-ig.

Születés.
Zuch Márkus Sonnenschein Regina leány 

Margit. — Zamazanec Ferec Hadincova Jeniíka 
fiú Ferenc, Vaclav. — Frlusz Flóris Pomothy 
Margit fiú László. — Krammer Józaef Kéri Er
zsébet fiú József,

Házasság.
Kócsa Sándor Heyer Mária, ref. r. k. — He- 

ilig János Smutek Johanna r. k. — Peterka József 
Zádori Irma r. k. evang.

Halálozás.
özv. Szvododa Rudolf 67 éves aggaszály. — 

Ilersmanek Lajos 73 éves végelgyengülés

Vpc7Pk aranyat v eszeit ís eZüStöt 
legmagasabb napi árban.

KOHNJENŐ
órás és ékszerész

LEVICE, Szepesi utoa 3.

Cislo: 9533-1921.

Hirdetmény.
A lóosztályozás előkészítése végett fel

hívom a város közönségét, hogy a birtokuk
ban levő jármüveket, lovakaikat és szama 
raikat valamint ezek felszereléseit f. hó 
4 én 5. és 6 án a délelőtti órákban a rend
őrkapitányi hivatalban (ajtó 5 szám) alatt 
büntetés terhe mellett jelentsék be.

Levice, dna 2. dec 1922
Lehotzky

rendőrkapitány.

Kiárusításra kerülnek :
Vanillie, császárkörte, Ananász, köményes és csokoládé likőrök.
Továbbá cocnagok. A mai számlái értékénél 5 %-al olosóbban. 

A vevőnek joga van a számlába betekinteni.
Nagy választék Mikulásokban. — Malagaszöllö, füge, héjas 
mandola, csók ezukorkák. — Csokoládé: kg. 20 korona. — 

Akáczméz! TEA kimérve és csomagokban.
C A. O -A. Ó 1 MAZüOLYA 1

Rizskása és kávé daczára, hogy az árak szilárdak a régi olcsó árban. 
„KUGLER" keverék kávé, Moooa kávé.

L Tisztelettel KUGLER MANÓ.
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Beköltözhet?. K a “5’."“ 
bís beköltözhető utcai lakással, eladó. 
Bővebbet: NYITRAI és TARSA könyv 
kereskedésében.__ _______

útlevelekvizumozá.sát 
minden állam részére 4 nap alatt megszerzők. 
Eljárási dij 40'— Kő. KREISLER AURÉL, 
Zlaté-Moravce ___ 1306
TTAeTTö+í + ée Hftzak és ingaHanok 
X^Q4VölXliCö. vételét és eladását, 
lakások szerzését Levicén és vidéken 
slgéltnyöseb feltételekkel sikerrel köz
vetít : SP1TZ LÁZÁR keresk. ügynök Levice, 
Zöldkert utcza 11. _ _ _ _____

Fiatalember hat Mángorló u 13 

Uj urbánba XX 
pince eladó. Bővebbet ÖRDÖGH MÁTYÁS 
Botka-utcza 11.__________________ 1436

"Pl n í A Vi A r> Léván, Koháry utca 28 hxacLO naz. sz4mu ház eladó.
Bővebbet ott a háznál. 1417

Füszerkereskedő segéd 
több évi gyakorlattal állást keres. BAGI 
LAJOS Szódó (Bars m) 1415

Fiiszerszakma
keres Cim Ladányi-utcza 25 sz. házban. 1435

megvételre egy jókarban levő 
SINGER féle süllyeszthető 

varrógépet Cim a kiadóban. 1400

Cislo Pk. 1387/8. exek. 1922

Licitaén^ óznám.
Podpísany vyslany súdny exekútor tymto na 

xnámost díva, it následk m vyroku Plznického 
okrewného súdu óislo C. VII 127/22.-2 k dobru 
exekventa firma bratri Drexlerove v Plzni zastu- 
povaného skrze pravotára dr. Zigmund Weisza 
opriti exekvovanému Petőve závodt následkom 
zabezpecovacei exekúcie, nariadenej do vysky 
675 kor 72 hal poziadavky na kapitále a prísl., na 
movitosti obzalovanému zhabané a na 6770 kor. 
odhadnuté vyrokom Zl. Moravcckého okresného 
súdu óislo 1357-1922 licitácia sa nariadila. Táto 
aj do vyáky pohradávky predo<lych alebo super- 
sekvestrujúcich — nakolko by títo zákonného zá- 
lozného práva boli obsiahli — na byte obzalova- 
ného Petove závodi s lehotou o 2 hodíne odpol 
dna 6 deoembra 1922. sa buda odbyvaf kedze sú- 
dobne zhabané veci a aice 8 kusov crepenych 
kachie', 370 kusov koritek, a 1 stroj na mletie 
hliny a iné movitosti najviac shibujúcemu pri 
piatení hotovymi, v pádé potreby aj pod odhadnou 
cenou budú vyoredané.

Vyzyvajú sa vsetci, ktorí z kúpnej ceny dra- 
zobnych movitosti nároky maiú na zaspokojenie 
pred pohTadávkou exekventa, ze — nakolko by sa 
pre nich exekvovanie prv bolo staio a to z exe- 
kucnei zápisnice nevysvitá, — abv zahlásenie svojej 
predno*ti do zaóiatku draz.by u oodpisaného exe- 
kútora vybavif nezatneskali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyveseni oz- 
namu na tabule súdu poíita

Dáné Zl. Moravciach, dna 14 novembra 1922.
Cipelt 

súdny exekútor.

Élő halak bármely órában kaphatók 
MÉSZÁROS LAJOS 

halászmesternél Léván.

<"'íslo i 483. exek. 1922.

Licitacny óznám.
Podpísany vyslany súdni ezekútor tymto na 

známosf dáva, ze následkom vyroku Levického 
okresného súdu óíslo Pk. 125 1922. k dobru exek
venta Sfefan Czimer zastupovaného skrze pravo
tára následkom uhradzovacej exekúcie, nariadenej 
do vysky 713 kor poziadavky na kapitále a prísl., 
na movitosti obíalovanému zhabané a na 1200 
kor odhadnuté vyrokom Levického okresného 
súdu éíslo 125—1922. licitácia sa nariadila Táto a| 
do vysky podhl'adávky mredoslych alebo supersek- 
vestrujúcich — nakoíkő By títo zákonného záloz- 
ného prava boli obsiahli — na byte obialovaného 
vo Velkej-Kálnici s lehotou o 8. hodine dopol. 
díia 11. ho dec. 1922. sa bude odbyvaf, kedze 
súdobne zhabané 1. motor asi na 3. konskych sik 
a iné movitosti najviac srubujúcemu pri plateni 
hotovymy, v pádé potreby aj pod odhadnou ce
nou budú vypredané.

Vyzyvajú sa vsetci, ktorí z kúpnej ceny dra- 
zobnych movitosti nároky májú na zaspokojenie 
pred pohl’adávkou exekventa, ze — nakolko by 
sa pre nich exekvovanie prv bolo stalo a to z 
exekuőnej zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaóiatku drazby u podpísa- 
ného exekútora vybavif nezameskali.

Zakonná lehota sa odo dha po vyveseni 
oznamu na tabule súdu pocita.

Dáné Nová-Bana, 24. nov. 1922.

Artúr Tóth 
súdny exekútor.

Bútorozott szoba utczában
azonnal kiadó. Bővebbet e lap kiadó
hivatalában.___ ____ ________ _________ 1429

771 a J A Őrhegyen 541 O-öl szőlőtalaj fiÁAUiU. fele beültetve. Bővebbet
Szepesi-utcza 27. 1427

1?1 a A A ■ Kocsibunda, függölámpa, gyer- JkloAXU ■ mekagy, speisstellass, vaskályha 
stb. FRANK Kossuth-utcza 24. 1440

Kályha alkatrészek “uSjek 
legolcsóbban megrendelhetők, MACZÁK nal 
Lévan,' Kalnai utcza 14 szám._________ 1439

Köszónbánya átvételéhez megfe
lelő jelentkező kerestetik. __________ 1<&7
771 a J A t*1 J Kéménden 11 m.Aiaao ioiclsk. hóid szántóföld és 
félhold szőlőtalaj ELADÓ Bővebbet Léván, 
Honved utcza 43. 
T?—_ keveset használt •/. es plüss
£lgy női kabát olcsón eladó. Honvéd- 
utcza 5 szám. _________ _ _______ l*26

Egy korcsma hentes üzlettel
II. ADÓ. KLEBOVITS DolnJ-Pial
kupa Tekov.__________________________ líl8

Takarító nőnek ’petÉÍslen
ANNA Zöldkert-utcza 13. 1420

Első rendü Ostrau, kar- 
vini és Porosz szenet, 
kokszot és aprított 
tűzifát napi áron szállít 

vaggontételekben is 
Stefanovich 

Mártonfy-utoaa 3.

Ugyanott megtudható a cime egv első rendű 
jcertószno

ki konventiós állást k e r e s. Az illető 

virág és konyhakertész 
borászati tanfolyamot képzett pince

mester és m éhé sí.

Megkezdődött a KARÁCSONYI olcsó vásár 
LINK B E R N A T úri és női divat üzletében 
-L'-gaw LEVICE, Kálvin ház, piacztér. —

K.
ff 
ff

n

3
28
15
20

n
n
n
n

Női ingek
Női flanel nadrág 
Női tricko reform 
Női flanel soknya 
Női Cloth

K. 19-től kezdve
n
n

20 „
28 „
34 ,
45 .

n

T»
damast

Női harisnyák
Férfi soknik 
Zsebkendők tct. 
Női fél kötény 
Női melles „
Nagy választék férfi

42.— kezdve. ----
Legnagyobb választék kötött árukban: Jemperek, kötött 
kabátok, mellények, kötött achál ee eapxa K. 45 kezdve. 

Egyedüli raktár: HelcsontnólkUII halfűzőkben és melltartókban. 
Nagy választék: Kötött ée bőrkeztyűkben.

mellel
K

4-től kezdve
ff
ff
ff
ff
divatcikkekben: Férfi ingek
— Nyakkendők, kalapok, sapkák, gallérok.

Leszállított versenyképes napiárakI

KERN TESTVÉREK 
fttszar-, gyarmatáru- és vaonagy kereskedésében 

Alapított 1881. LEVICE - LÉVA. Telefon «ám 14. 

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Állandóan friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. Svájci és belföldi sajtok, 
francia szardínia, Lazac, pisztráng, oroszhalak, heringek. — Datolya, füge, 
déiigyümölcs 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 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. 

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

Villamossági szerelési anyagok, zseblámpák, elemek, izzólámpák. 
j='óri-y-]c6pé*ze'ti kellékelc. - "VadéBzati ollclcalc. 
Pénteki napokon friss élő balatoni halak
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Cislo Pk. lMk/i. exek. 1S2S.

Licitacny óznám
Popisauy súdny exekútor v smysle 102 $-u 

LV. zák öl. z. r. 1881. p-taine 19. §u XLI zák. 
él. z. r. H08 tymto verejne oznamuje, ze násled
kom vyroku Nitranskej sedrie éislo 2408—1921 k 
debru Juliusovi Salzerovi zastupovaného skrze 
pravotára dr. Ziigmonda Weisza do vyske 1675 
kor. 10 hal a prial. cestou zabezpeé vacej exekúcie 
prevedenej dna 1 augusta 1912. zhabaného a na 
2300 kor. odhadnuté nasledovné movitosti. a to: 
1 cerveny junice, 1 cimbalom, 1 secková masina 
a 5 metrov sena obci Dőlne Kemence na verejnej 
licitácii sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroky 
nitranskej sedrii Őielo 2408/1921/3 do v^sky 1671 
kor. 10 hal. poziadavky na kapitále, urcená je co 
lehota 13 hodina odpol. dija 11 decembra a pripadní 
kupci aa pozyvajú s podotknutím toho, ze sa 
zmienené movitosti v smysle 107 a 108. §-u 
LX zák ól z. r. 1881. pri piateni hotovymi najviac 
al'ubujúcemu v pádé potreby aj pod odhadnou 
cenou rozpredajú.

Nakoíko by drazbe uréené movitosti uz aj 
ini beli sekvestrovali, a na ne uhradzovacie právo 
obdraiali, táto drazba sa v smysle 20 § u XLI 
zák. 51. z. r. 1908. aj k dobru tychto nariad’uje.

Dáné Zl Moravciach, dna 14 novembra 1922.
Cepela

súdny exekútor.
I

cö 

bű

A legszebb és legtartósabb
Fénykép nagyítások 

fekete, bírna, vagy színes kivitelben 
- jótállás mellett -

IFJ. LAUFER BÉLA 
fényképészeti műtermében készülnek 
IV Fosta u- 1O-

ízlései lav. lapok, visít, kabineti Budolr, családi 

csoport képek. — Esküvői, áldozás! stb. alkalmi

felvételek m 0 vészi kivitelben. — Specialista 

gyermek felvételekben. — Fűtött vlláfo« terem 

Megöl,étre vidékre Is elmegyek.

Igazolványokra fényképek 
1 óra alatt elkészülnek!

Leszállított árak !

/ZS" Z ” Karácsonyra ujböl 
leszállította az árakat, 

" amiről mindenki meggyőződhetik, ha aamiről mindenki meggyőződhetik, 
cég kirakatait megtekinti.

A dús raktárból különösen, ajánlhatók: 
Férfi strapacipő, tehénbőrből nedves sáros időben különösen 

alkalmas — — — — — — — — — — 
Férfi strapacipő, tehénbőrből, nagyon erős talppal — 
Férfi boxclpő kitűnő forma, keresztülvarrott — — — 
Férfi boxca félcipő, rámánvarrott, amerikai 

forma — — — — — — —
Női magas boxclpő — — — — — 
Gyermekcipő box vagy tehénbőrből 25-28

. . „ . 29-34
. „ . 35-38

II ha

vagy francia

számig

Kő 79 —
Kő 89 —
Kő 89 —

Ke 99 -
Kó 79 —
Kő 39 -
Kő 49 -
Ke 59-n

Jótékonysági intézmények, emberbaráti társaságok tömeges 
vételnél külön árengedményben részesülnek.

KINŐ APOLLO

F

MOZGÜ

l U ■ UMJLlvUAJ U.1X1U>

I- rész 6 és 8 órakor.

December hó 5-én, 8 órakor
II. rész.

GYÖRGYI LAJOS Értesítem vevő
imet,hogy íjagy 
választékban, 

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

részei külön 
is kaphatók. 
Egy elegáns 

szánkó eladó
Továbbá kőris fa deszkák, uj hintó és kocsikerekek valamint 

------------ használt kerekek olcsón kaphatók.__ _____

ÉRTESÍTÉS.

ÍCBcSL

Bükk hasáb tűzifa
elsőrendű, wagontételek- 
ben, a megrendelendő 
vasút állomásra szállítva 
M olcsón eladó. ■■
Előjegyezni lehet z

BALOGH LAJOSNÁL
LÉVA, Damjanich utcia 1. síim.

Van szerencsém értesiteni a nagyérdemü 
közönséget, hogy Nagysallóban 

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

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

ölel. Icfiraa.-űi.'veaimeater

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

LEVICE — FŐTÉR. ————

EegjoVb bevásárlási forrás 1 Oloeó Araik: 1 
Előzékeny és pontos Iciszolgélés 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.


