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előfizetési feltételek.
Egy éTre — — 50 K. — I.
Hat hóra — — 25 K. — t
Három hóra — 18 K- — t.

Egyes számok ára 1 korona BARS
KÖZMÜVELÖDÉ8I ÉS TA

HIROETÍtEK
□ centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garaton d 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részelülnek.

HETILAP.
a kézlrstok a aiarkaiitBiágkn kOldendCk. 

Kéziratok vitass nem adatnak
FELELŐS SZERKESZTŐ : ÜT. KKBSKK JÁNOS.

Megjelen 
vasárnap reggel.

A klrdatizvkat, alSflrattaakat a a raklaníalótat 
Hadókliatalka kérJUk ■taaltaasl.

A LAP KIADÓJA; NYITBAI és TÁBSA.

Biró választás.
Hónapok óta rebesgették, hetek 

óta komolyan tárgyalták, hogy ki 
lesz városunk bírója? Magának a 
város közönségének ugyan kevés 
hatása volt arra nézve, hogy befo
lyást gyakoroljon a biró választásra, 
mert a felülről kinevezett városi 
képviselők kapták meg a hatalmat, 
hogy ebben a kérdésben határozza
nak. De városunk polgárait még 
is érdekelte, hogy mit hoz a jövő 
a biró választás dolgában.

A december 7-iki közgyűlésen 
megtörtént a választás, amiről la
punk más részében számolunk be.

E helyen csak néhány tényre 
akarunk utalni.

Mindenek előtt megállapítjuk, 
hogy a választás simán, nyugodtan 
folyt le. A napi lapokból olvastuk, 
hogy sok helyen a választás felleb
bezés alá került. A választó köz
gyűlés hangos, szenvedélyes volt. 
Nálunk szépen, rendben folyt le az 
egész aktus.

A megválasztott bírót a külön
böző pártok üdvözölték. Az egyik 
talán tudatlanul jutatta kifejezésre 
azt a valóságot, amit mindnyájan 
érezünk, hogy a megválasztott bíró
nak még meg kell szerezni a város 
közönségének a bizalmát. Hivatal
nok ember, aki az állam, a község 
napszámosa, aki abból a munkából 
él, amit mint az állam alkalmazott
jának el kell végeznie, dolgozik 
előlegezett bizalommal. Megkapja 
állását bizonyítványa, tanulmánya, 
szakképzettsége alapján. De a ki 
tisztséget kap, ahol nem fontos az, 
hogy az a illető kalapos, fogtechni- 
kus-e, ott igazán a bizalomnak kell 
csupán kifejezésre jutnia. A város 
egész közönségének osztatlan bizal
mát már bírnia kell. Mert ha addig 
nem tudta megszerezni, akkor a 
jövőben mikép fogja azt elérni ? 
Bármilyen állásban, bárhol él az 
ember, bizalmat vagy bizalmatlan
ságot kelt. S ha egyik munka kör
ben megszerezte azt, akkor a má
sikban is az övé lesz az. Mennyivel 
jobb lett volna, ha az üdvözlő vá
rosi képviselő úgy beszélhetett volna. 
Az egész város közönségének bizal
ma a Biró Úrra tekint s azt a bi
zalmat, amit már megszerzett, 
tartsa továbbra is meg.

Mi úgy tudjuk, hogy a városi 
biró szerepe meglehetős szűk kör
ben fog mozogni. Az egyik szónok 
tisztviselők elbocsátásáról, alkalma
zásáról beszélt. A tisztességben meg

öregedett tisztviselőket ajánlotta a 
biró jóindulatába. De hiszen azokról 
úgy is gondoskodik a törvény. A 
sikeres munkálkodásnak a feltétele, 
hogy ismerjük azt a hatáskört, 
amelyben terünk lesz. Jobb lesz a 
rideg valóság talaján megmaradni, 
mint fantáziálni letűnt idők jog
köréről.

Örömmel hallottuk a biró első 
helyettesének ajkairól, hogy prog
ramjában benne van a város ma
gyarságának az érdeke is. Léva 
utóvégre magyar város, melynek 
mint ilyenek első rendű, életbe vágó 
érdekei vannak. Hogy mást ne 
mondjunk a magyar gimnázium 
ügye nagyon fontos kérdés reánk 
nézve, melynek elérésétől függ, 
hogy városunk magyar gyermekei 
intelligens, művelt emberek lehes
senek e ?

Az uj biró programját ebben az 
egy szóban foglalta össze: munka. 
S az első munkát már meg is je
lölte, hogy Zseliznek s az elszakí
tott gazdag magyar vidéknek visz- 
szacsatolását fogják kérni az egész 
vonalon.

Munka hangoztatása ne legyen 
csak a pusztában elhangzott szó, 
hanem valóság. Többet tegyünk, 
mint beszéljünk. S ezt a néhány 
sorunkat nem tejezhetjük be jobban 
mint az egyik városi képviselő 
szavaival: Álljanak a bírók a pártok 
felett, hassa át őket a pártatlan 
igazság szeretet, a legszigorúbb 
tiszta kezűség, viseljék leikükön a 
város jólétét és jövőjét.

A »lláp-ss«ménvt?kbós

Mikor » romén király sz udvari vonaton 
vadállatról Bukarestbe tért vissza, néhány 
gyanúi agyén merényletet követett el a király 
vonata ellen, mely hajszálon múlt, hogy nem 
sikerült. A merénylet tervezőit és végrehaj
tóit a kommunisták sorai között keresik

A bolgárok, a román és jugoszláv hatá
ron nagy csapatösszevonásokat eszközöltek, 
mely miatt a román és jugoszláv kormányok 
jegyzéket intéztek a bolgár kormányhoz. A 
jegyzékre a bolgárok azt válaezolták, hogy 
a bandák elleni védekezést célozza a csapat
összevonás és nincs semmi külpolitikai jelen
tősége A bolgárok jelentését nem tartják 
komolynak, mert a nagy harci készülődés 
mögött titkos hadműveleti célokat rejtenek a 
bolgár tengerpart kiterjesztése érdekében.

A nagyköveti konferencia újabb szigorú 
jegyzéket intézett Németországhoz. 1000 gép 
kiszolgáltatását követeli, amelynek állítólag 
hadianyag előállítására alkalmasak, továbbá 
követeli a porosz hadügyminisztérium és a 

birodalmi tengerészeti minisztérium hábora 
alatti összes aktáinak átadását

A török és orosz ielfogás egyöntetűsé
gére vall Csicserinek a berlini orosz követ
ségen a nemzetközi sajtó képviselői előtt 
telt nyilatkozata. Az oroszok a török nemzet 
teljes szuverenitását követelik, a Dardanellák 
elzárását a hadihajók előtt, kivéve termé
szetesen a török hadihajókat. Törökország 
ügyeibe való beavatkozás minden kisérletét 
elsöpri a török nemzeti mozgalom.

Csicserin nem hiszi, hogy a lausannei 
konferencia megoldást hozhat.

Kemal basa háborús készülődéseiről 
szóló híreket megerősítették A hírek a Isu- 
sanneí török delegáció ellentálló kedvét fo
kozlak. A törökök mögött kétségtelenül az 
oroszok állanak, akik állítólag formális kato
nai egyezményt kötöttek velük a Dardanellák 
védelmére.

Towehend tábornok szenzációs lelep
lezést tett. Elmondotta, hogy Kemal kije
lentette neki, hogy Törökország nyomban 
békét köt, ha a görögök Kisázsiából kivo
nulnak Mikor ezt ö jelentette Lloyd Geor
ginák mondván, hogy erős angolellenes 
mohamedán mozgalom van keletkezőben, 
meiy Kamuinak jeladására vár, Lloyd George 
azt felelte, hogy felhívta a szerbeket Kons
tantinápoly megszállására. Szerencse, hogy a 
szerbak ezt megtagadták, mert akkor most 
javában folyna a háború.

A haditörvényszék az András herceget 
engedetlenség és őrhelyének az ellenség előtt 
való elhagyása miatt mondta ki bűnösnek 
és ezért katonai rangjától való megfosztásra 
és örökös száműzetésre ítéli.

Pasios miniszterelnök megjelent a király 
előtt, hogy átnyújtsa neki a kormány lemon- 

f dását.
Musztafa Kemal basa már elkészül 

minden eshetőségre Amennyire a mudániai 
egyezmény megengedi, nagy csapattesteket 
von össze Konstantinápollyal szemközt és 
Tráciában.

Ez a hadikészülődést, amely kétségte
lenül Franciaország ellen is irányul, aszal 
magyarázzák Isméd basa környezetében, 
hogy az angorai kormány már nem is számit 

' francia támogatásra.
Bonar Law beismerte, hogy a dunai 

. monarchia felosztása a szóban forgó orszá- 
i gok egyikének sem vált hasznára. Hangsu- 
' lyozta azonban, hogy akkoriban ezeknek a 
, kis nemzeteknek lelkében az önrendelkezés 
I eszméje volt a legerősebb, amelyről nehéz 

lett volna őket lebeszélni.
Ha Poincaré a Ruhr-vidék megszállá

sára irányuló szankciós fenyegetéseit beváltja, 
Németország teljes és általános sztrájkkal, 
sőt fegyveres felkeléssel tenne kísérletet. A 
birodalmi gyűlés nyomban felmondaná a 
versaillesi szerződést és kiutasítaná a nem
zetközi ellenőrző bizottságot. Egyúttal meg
szűnnék a köztársaság is.
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Németorsaág végrehajtja ipari mozgo- 
aitását a a háború előtti 132 000 tonnái 
produkcióval szemben ma 500.000 tonna 
légenyt (nitrogént) állít elő.

Az ántánt ellenőrző bizottsága elleni 
tüntetésekre a német kormány ki nem elégítő 
mértékben azolgáltatott elégtételt. írre most 
a nagykövetek tanácsa a következő jegy
zéket intézte a német kormányhoz.

Tartozik a bajor miniszterelnök jegy
zéket intézni a bizottsághoz, amelyben bocsá
natot kér a passzaui és ingolstadti tünteté
sekért. Mindkét várost a bizottság 500000 
aranyfrank büntetéssel sújtja. A mennyiben 
december 10.-éig részben vagy egyáltalában 
nem történnék meg a büntetéspenz beszol
gáltatása, a szövetségesek a bajor Pfalz 
jövedelméből kapnak egy milliót, vagy any- 
nyit, amennyi a büntetésből fizotetlenül marad.

Lord Curzon megkérdezte Izmed pasát, 
hogy a török delegáció milyen álláspontot 
foglal el. Mondja meg — folytatta Curzon 
— tényleg szabad nép-e maguk vagy egy 
másik állam vazalusa?

Nem azért jöttünk szólt Izmod pasa ide, 
hogy fenyegetéseket halljunk, hanem azért, 
hogy a tarthatatlan helyzet békés megol
dásában közreműködjünk. Ami a mi állás
pontunkat illeti, az legközelebb áll az orosz 
felfogáshoz. Álláspontunkat azonban csak 
valamennyi javaslat megvizsgálása után pre- 
eizirozhatjuk. Arra a kérdésre, hogy a török ■ 
szabad népe, csak azt szeretném válaszolni, ; 
hogy ezen a konferencián úgy látom, más ; 
államok azok, amelyek az idegen államok 
mögé bújnak.

Curzon ezután kijelentette, hogy a 
fenyegetésektől mindkét oldalon tartózkodni 
kell és végrehajtható javaslatokat kell tenni.

Azt hiszik, hogy a londoni konferencia 
elé az olasz követelések nehezsegeket fognak 
gördíteni. — Mussolini Olaszország részere 
nagyobb jóvátételt fog követelni. Ez könnyen

szakításra vezethet Franciaország és Olasz
ország között, miután Olaszország kielégítése 
csak Franciaország rovására történhetik.

Amerikában az 1924 évi költségvetés 
i az összkiadásokat 1.138 843.000 dollárban, 

a bevételi többletet 180.960 000 dollárban 
állapítja meg. A budget legnagyobb kiadási 
tétele a haditengerészet költsége.

Az antant a Dardanella-kérdést úgy 
fogja szabályozni, hogy ebből a töröknek 
hasznuk legyen, de a szovjetdalegáció poli
tikájával szemben erős frontot fog alkotni.

A Ruhr-vidék megszállásával való fenye
getés nyomatékos kényszerítő eszköz Német
országgal szemben, anélkül, hogy kivitelére 
sor kerülne, mert az összes katonai szank
ciók eddig eredménytelenek maradtak.

Az angol Alsó Házban Bonar Law 
Wedgevrood kérdésére kijelentette, hogy 
Anglia a szovjet-kormányt a következő fel 
tételek mellett hajlandó elismerni: Az adós
ságok elismerése, a magántulajdon helyre
állítása vagy megfelelő kompenzáció és a 
politikai propaganda megszüntetése.

A volt török szultán elfogadta Huszeny 
király meghívását és ezért a legközelebbi 
napokban Mekkába megy.

Tirard rajnavidéki francia főbiztos in
tézkedéseket fog kapni arra nézve, hogy 48 
órán belül a megszállott területről az összes 
német hivatalnokokat eltávolítsa és az antant 
tisztviselőivel pótolhassa. Az esetben, ha 
Anglia és Olaszország nem hajlandó részt- 
venni ebben az akcióban, kizárólag francia 
hivatalnokok kerülnek a megszállott terüle
tekre. A Ruhr-vidék megszállása csak akkor 
következik be, ha a brüsszeli konferencia nem 
hozza meg a kívánt eredményt.

Cuno birodalmi kancellár a bajor minisz
terelnökkel tárgyal az entente legutóbbi jegy
zékére küldendő válaszról. Felfogásuk meg
egyezik abban, hogy az egy millió arany
márkás pénzbüntetést nem lógják kifizetni.

A Zabláthi Hrussóy család.
Részlet Hrussó várának történetéből.

Folytatás.

1525. márc 26-án a király kolosvári 
Zalczer Lőrinczet és az ő érdemeiért György, 
Jeromos és Mátyás fiait, valamint Zsófia, 
Dorottya és Julianna leányait de novo neme
síti, azaz régi nemességüket megerősíti és 
címeres armálist állíttat ki részükre. J)

A címernek, mely az orsz. levéltárban 
(DL. 24119.) teljes épségben látható, leírása 
a következő: A zafirkék pajzsot kerekbe 
tekeredő sárkány veszi körül. A pajzsban 
arany oroszlán tátott szájjói nyelvét ölti s a 
pajzs jobb szögletében lévő félholdra néz. 
Mellső lábait feltartja, farka hátra felkunko- 

, rodik, hátsó lábain áll. Két arany csillag, 
egyik a pajzs bal szögletében az oroszlán 
fejénél, a másik a pajzsnak alján, az alsót 

; az oroszlán hátsó lábával elérni iparkodik.
A pajzs fölötti sisakból az oroszlán felső 
teste emelkedik ki, a sisakból eredő levelek 
és virágok a pajzsnak egész külső szélét 
körülveszik. a)

Abból, hogy az armális Lőrincnek csak 
három fiát említi, következik, hogy a többi, 
nevezetesen János és Márton mar életben 
nem voltak, amint hogy ketten a birtokvéte
leknél 1506. után már nem szerepelnek 
Viszont érdekes, hogy a leányok közül csak 
Zsófia, Dorottya 8) és Julianna emlittetnek, 
holott a negyedik, Márta, szentmihályi Thu- 
róczy Miklós neje még élt

Zabláthi Lőrinc ekkor már jó hetvenes 
lehetett öreg korara való tekintettel az al- 
ispánságról 1525-ben lemondott, amiből Nagy 
Iván is arra következtet, hogy ez évben meg
halt. Pedig csak a következő évben halt meg. 
Végrendeletét a garamsz'.benedeki konventben 
készítette el 1525 dec 16 án, a melyben 
óriási vagyonáról a következőképen rendel
kezett.

Nehogy halála után az Isten által neki 
juttatott javak fölötti osztozkodásban viszály

') Az armális azt mondja a családról: .nobili- 
tatís honore et armorum insigniis condecorala.* 

■) Nagy Iván érthetetlen módon a címernek 
egészen más leírását adja. A fent közölt leírás az 
armalís fordítása.

Dorottya radnai Syba Holy Pál nejé, akit 
Nagy Iván a családfából kihagyott.

ŐSZI DÉLUTÁN.
Öszi délután volt, naplemente,
S egy busongó rötszinü sugár,
Árnyékát csendben uttanfeledte
A vázán mely asztalomon dU

És az elfonnyadt, bdgyalag-virág
A fényben újra él . . . feléled 
Elmondja élte vágyát, sóhaját . . 
Mesél régi, csodás meséket.

Tavaszról.. . hogy mily boldog voll élte.
Ismét odakünn van a réten . . .
Mígnem egyszer valaki letépte ■ . ■ 
Reszketóen adta oda nékem.

Azóta áll árván elhagyottan.
— Boldogság, élet fonnyaát véle — 
Néma tanúnak maradt ottan
A fény elsuhan . . vége . . . végei

JÖTTMBNT.

A kiravatalozott tetszhalott.
Rajtunk örökös a gyásznak komorsága; 

minket a futó nap újabb mély és rázó keser
vekbe taszít; belőlünk az örök időnek min
den tovaillanó részecskéje uj könnyeket 
présel s mi könytelenül feltörő sírásokkal 
tudunk az újabb fojtogatásoknak messzire 
hullámzó viszhangot adni.

Hegyek síkra szaladó fiainak kebelére 
hűségesen simulva nyújtózkodik a fejlődés 
merész lendülését rejtegető város, mennyi 
erőteljes, életre képes egészséges testtel. 
Hatalmas ütközőpont, melyben az összefutó 
ellentétek megzablázva fejlődésbe szöknek, 

enne találkoznak a mélyek és magasságok 

és ezen haragvó áramlatok dühös hulláma
inak összecsapását csodálatos nyugalommal 

! tűrve meredez szeme a fakó messzeségbe, 
meiy fölnovesének elbájoló képét rejtegeti 
leplébe. Minden komoly nézésé csak a jövőjé 
s a jövő oly távolra nyargal; hiaba szöknek 
utánna terhes sóhajai.

Csodá atos e vidék körülrajongó környe
zetével. A fejődés természetes útja nem 
hiába botlott e megragadó helyre, mely 
minden értékkel ékeskedik. Távol a hegyek, 
ezek az örökös némaságok bukdácsolnak 
háta mögött kísérteties színekben; olyanok, 
mint a szellemek. Egyszer körötte tancolnak 
fenyegető Íves mozdulatban s a város min
den furcsa zenéjét testükbe zárják; máskor 
ijesztő kisértetek fehér lepleikben; sokszor a 
szemekbe nem néz a képük Ilyenkor fiaik 
gördülnek le fészkeikből, de a város szegé
lyét övező síkon összeesnek.

Legtöbbször délnek mereng ez emberi 
alkotásokból növekvő életközpont A síkra 
messzire kifut kutatva őrködő látása s ha 
az idő nyájaskodik, sok sok apró a múltban 
elvesző önarcképét fedezi fel a síkra bomló 
buckákban, melyek mind érte rajongva 
figyelik nézését; anyjuknak tekintik. Hogy 
pompáz erre a róna délre táguló nagyság
ban a mezők és szántók tarkaságokban 
rímelő vonalaival; a horizont nagysága nem 
roppan itt oly tehetetlenségre, mint háta 
mögött.

E mosolygó, ringó síkok a nagy sza
badság, a messzi kilátás kápráztató való
ságát hirdetik, melynek hordozói mi az 

állandóan korbácsoltak vagyunk. Minden, e 
boldogító kilátást megfojtó fal minket is meg
fojt, mint a szabadság lángoló lelkeit I Jőj 
síkság, jőj terjengő róna, ölelkező nyelvei a 
földnek, öleljetek továbbra is szabadságtok 
nagy terével, hű szeretetevel ; ne hagyjatok 
a hátul vihogva táncoló kisértetek kegyetlen 
martalékává l Bennünk az ősidők az egy
séget, az összeretetet, az élet minden rezze
nésében megnyilatkozó jó- és balsorsokat 
rejtegették s most az idő vénü'ésével az 
erőszak erőszak marad forrt szilárdságun
kon ? De ha még régi, fertőzetlen az ősi 
egység, melyet annyi szent közös érdek oly 
merevre kovácsolt, nem hiszem, hogy erős
ségünk dacos vára nagyobb vész hullámok 
nélkül szerteroppan, S ekkor teljes a dia 
dalunk I Régi szilárdságunk, őserőnk meg- 
mant a vigyorgó borzalmaktól. Igaz (ugyan, 
ha mindjárt nem is tudják a szabadságra 
törő élet testétől elszakítva a kísértetek kar 
jaiba lökni, de lejönnek a kisértetek s állan
dóan rémítenek majd furcsa táncaikkal

Nagy összeesküvés, msrész merénylet, 
halálra sebzés vár rád te gondatlanul elfekvő, 
tág reményekre fölsarkalt város I Büszke 
tartásodon, növő szépségeden minden idegen 
szem megakad. Hisz a múltban sokat mozog
tál, hadakoztál fénytelen testtel fényességben, 
hogy mások kapzsi érdekeit takard s a mai 
nagyság, bájoló képed küzdelmeidben izmo
sait Mig a fényben a jövő elkápráztató 
sugaraiban táncolt reménydus nézésed, a 
múltba csak ritkán fordultál vissza; lehet, 
hogy puszta szerénységből, mert jelen tér
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támadjon Ugród várát és kastélyát a hozzá 
tartozó birtokokkal együtt, nevezetesen: Ug
ród, Sythna, Mazna, Lehota, Kisina, Kadys, 
Zavada, Trebigava, Sypko, Cserna Lehota’ 
Nagy Zlatina, Kysseb Zalatina, Chymozohaz’ 
Podlozan, Bruz, Lythow, Dubnytza, Brezo- 
capi, Nazhtyche, Mezkowecz, Bazna, Pod- 
rage és Berenez. Trencsen megyei birtokokat 
György fiának s ennek elhaltéval Jeromosnak 
és fiainak hagyja, továbbá a tótprónai, rúd 
nai, jeszenovai, lestyai, dubovai, breszti és 
hadvigoi (Turócz) reszbirtokokat Mátyás fiá
nak, leányainak pedig: Sárkány Ambrus 
özvegyének Zsófiának, Syba Holy Pál nejé
nek Dorottyának, Thuróczy Miklósné Margit 
nak es Forgách Miklósné Julanriának fejen 
kint 1000 irtot rendel. Ha fia György utódok 
nélkül halna meg, nemcsak Ugród vára tar
tozékaival együtt, hanem Kelemenfalva és 
Kossuthfalva a házakkal és nemesi kúriákkal 
együtt, továbbá a Zsambokréten és Necz- 
palon levő részbirtokok, valamint az Ugródon 
őrzött családi ékszerek is Jeromos fiainak, 
Jánosnak, Gáspárnak és Lőrincnek jussanak 
és Záblathi György azokat senkinek le ne 
köthesse, sem el ne adhassa.

Zabláthi György, Jeromos és Mátyás a 
garamsztbenedeki konvent előtt kijelentették, 
hogy atyjuk végakaratában megnyugszanak. 
Nem is olvasunk sehol róla, hogy emiatt per 
patvar támadt volna köztük. Hogy legifjabb 
nővérüknek Forgách Miklósnenak 1000 frt 
örökségét biztosítsak 1526. év elején peresz
lényi, körtvélyesi (Nyitra) és krscsenei .Bars) 
birtokrészeiket 400 frtban, széplaki egész 
birtokukat pedig 600 frtban lekötötték, de 
még u. a. évi május 30 án a grsztbenedeki 
konvent előtt az 1000 frtot lefizették.

Thuróczi Miklósné 1526. márc 9 én 
meghalt. A harmincadnapi gyászmisén Sz. 
Mihalyon résztvett az egész Hrussóy család, 
még Zabláthi Jakab garamsztbenedeki apát 
is. Zabláthi Lőrinc ekkor már súlyos beteg 
volt, ő maga maradt távol. Utána Thuróczi 
Miklós a Zabláthi testvérekkel a Garamszt- 
benedekbe ment, hol Sz. napján a konvent 
előtt következő egy ességet kötötték : Thuróczi 
Mihály Zabláthi Jeromosnak, Mátyásnak és 
Györgynek átengedi Laszkárt és kabenkai 
részbirtokát, melyeket t feleségével hozo 
mányul kapott, továbbá felsöletóczi részbir
tokát, melyet al Botcsányi és Velcsiczi 

meted bölcsője benne, de lehet, hogy merő 
hiúságból, mert szép, minden bámu'ót meg
hódító vágy.

Most rázlak föl az utolsó percben; még 
a jövőben elmerengő nézésedből ébredj, 
tekints föleszmélve tiszta szemekkel erősen 
a múltba, mert a jelen temetésed hirdeti 
szerte, pedig még virulsz. Nézésed tűzzön a 
múltba, hogy sokak, az érted rajongók, a 
meghódítottak ne csak a jelen, de a múlt 
fényeit is lássák benned s temetésed, melyet 
a kóborló szél minden figyelő fülbe szerte- 
szórt, ne legyen temetés, csak egy elsurranó 
rossz álom

Nem hagyunk temetni I Büszke kin
csünk magadban hordozod nagy védelmeződ, 
kiknek védelemtől dúlt testeikből csak úgy 
hullanak szerte a vérek, mert már sok, min
den féltve rejtegető kincsünk már régen az 
ősi nagyságot emésztő falánkság martalékává 
lett volna.

Ravatalra, fehérben úszó ravatalra terí
tették ki életedre törők, hogy temessenek; 
de nekünk úgy tetszik, nem vagy halott, 
hanem a jelen sötétségeit, ijesztő kopárságait 
takaró; fehérségekben alvó szépséges régi 
test, fölötted őrködünk, hogy élve el ne 
temessenek I

Ismét a szabadság, a kulturszeretett 
élőihez kibocsájtott jajszavunkkal összebor
zadunk az újabb és mindég súlyosabb csa
pásokban és egymás szenvedéseit látva föl
sóhajt lelkünk : meddig ?

Bányai Rezső.

családiól, Divékujfaluban a Rudnayaktól, 
Neczpáton a Horkaiak alias Horenicziáktót 
szerzett, azonfelül a koczúri zálogosrészeket, 
melyeket a Turdomeczi és Simonyi családtól 
és a felsöletóczi réteket, melyeket a Hölvényi 
családtól szerzett. Viszont a Zabláthiak tót
prónai, bresztyei, hadvigai, lyesnai, dubovai, 
jeszenovai, rudnai, borczfalvai (Thurócz) 
birtokrészeiket neki örök jogon átadjak akként, 
hogy ha Thuróczi Miklós Márta leányával 
együtt elhalnak, a thuróczi javakra laszkári 
kastéllyal és Kabenkával a Zabláthiak visz- 
szakapják, a többiekben pedig Zsófia, Péli 
András özvegye jelenleg Tótheőri Antal diák 
hitvese, Thuróczi Miklós nővére, továbbá 
Anna, Füri Gáspár hitvese, Katalin. Egyhá 
zasdivéki Schváb György neje, mindketten 
Miklós fivérének Thuróczi Peregrinnek leányai, 
végül penczi Juhász Péterné, Thuróczi Bor 
bálának, Miklós nővérének Dorottya leánya, 
Szerafin Kristóf jegyese legyenek az örökösök

A beteg Zabláthi Lőrincz helyett a cse
reszerződést fiai Jeromos és Mátyás Írták alá. 
Atyjuk nevében azonban ez ellen János ke 
reszturi plébános a garamszentbenedeki kon 
vént etőtt tiltakozott. De tiltakozott Zabláthi 
Jeromosné is János, Gáspár és Lőrincz fiával 
egyetemben. A király azonban jún. 18 án a 
cserét jóváhagyta és Jakab apátnak meghagyta, 
hogy két konventualistával erről a konvent 
pecsétje alatt bevallást készítsen

Zabláthi Lőricnek utolsó cselekményekép 
megemlíthetjük, hogy trencséni házát és zab 
láthi erdejét kir. engedéllyel Margit unokája 
férjének Scheilendorf Buriánnak vallotta be.

Rövid időre rá, valószínűleg 1526 június 
havában Zabláthi Lőric meghal.

Kevés ember mondhatta magáról, hogy 
családjának minden tagját oly kedvező vagyoni 
és társadalmi állásban hagyta volna hatra, 
mint Zabláthi Lőrinc (családja Bars, Nyitra, 
Trencsén és Thurócz megyék legnagyobb bir 
tokosaivá lettek Ehhez járult, hogy a legelő 
kelőbb családokká rokonsági és sógorsági 
kötelék fűzte őket össze. Zabláthi Lőrinc neje 
Tőkésujfalussy Margit a Divék nemzetségből, 
fivérének Lukácsnak neje Ujfalussy Zsuzsanna, 
fiainak: Mátyásnak I. neje Ugródi Márta, II. 
neje Horváth Margit; Görgynek neje nagy- 
uchei Lipcsei Orsolya, Majthényi Mihálynak 
özvegye ; Jánosnak neje Scheilendorf Anna; ; 
Jeromosnak neje bucsáni Korláthkőy Borbála ; | 
leányai: Dorottya, Syba, Holy Pálhoz, Zsófia 
I ákosházi Sárkány Ambrushoz, majd II. 
Szentgyörgyi és Bazini Farkas grófhoz ; Júlia 
Forgách Miklóshoz, Márta szentmihályi Thu
róczi Miklóshoz mentek férjhez. Jeromos gyér 
mekei is ily előkelő családokkal léptek ősz 
szeköttetésbe. Jánosnak 1 neje Lévai Cseh 
Fruzsina, II. neje Majthényi Anna, III neje ( 
Podmaniczky Anna. Mártának 1. férje Bessei i 
Farkas Ignác II férje Gyallai Sándor Mihály. 
Margitnak férje Scheilendorf Burián Pál, Stiel- 
frich, Hornspick és Szvetlov ura. Borbála férje 
Luhomirszky Szaniszló. Anna térjn sedleci 
Kosztka Miklós. — Kolosvari Mátyásnak fia 
Jakab pedig 1522 -1528 ig garamszentbene 
deki apát

Ilyen hatalmas családdal a Kistapolcsa- 
nyiaknak bajos volt kikezdeniök Zabláthi Lő
rinc életeben nem is igen mozgolódtak. Igaz, 
hogy már 1504 ben Péter f Kistapolcsányi Ger
gely fia, fivérei János és György, továbbá Mi- 
háy, Tamás és László, Kistapolcsányi Bencze 
fiainak nevében hallván, hogy Zabláthi Lőrinc 
és fiai Hrussó várukat (igy I) a királytól uj ado
mánylevél alapján megszerezték s abba ma
gukat titkon (?) bevezettették, őket Lewes, Ma 
holafözde és Kemeseczfözde, a kistapolcsányi 
birtok határába és a Zsitva mellett fekvő szán
tóföldek művelésétől a garamszentbenedeki 
konvent előtt eltitkolták Erre persze Zabláthiak 
birtoklásának nem ártott, sőt — mint láttuk — 
szorultságukban maguk a Kistapolcsányiak is 
Zabláthiakhoz fordultak kölcsönért. Azért ahol 
lehetett kellemetlenkedtek. 1515-ben a gszbe 
nedeki konvent előtt újból tiltakoztak a Zab
láthiak hrussói birtoklása ellen

Az egész években történtekről kevés 
adat áll rendelkezésünkre. Csupán két ese
ményt hozunk fel a szomszédos viszony 
jellemzéséül. 1509.-ben kistapolcsányi Ger
gely és Bencze, meg János, e Gergely fia, 
Perénvi Imre nádor előtt bepanaszoltak Zab
láthi Lőrincet és György fiát, hogy több job
bágyukat bántalmazták és magat Jánost is

megtámadták. Vádaskodásuk azonban vissza 
felé sült el, mert a nádor 1511-ben Ktap. 
Gergelyt és Jánost, valamint Mihályt, Bencze 
fiát, akire atyja halála után az ügy háramiott, 
Zabláthi György ellen 25 nehéz marka, azaz 
100 arany frt birságban és két jobbágy homa- 

j giuma fejében 80 arany frtban marasztotta 
el. De midőn a gsztbenedeki konvent tanúja 

j farkas paptestveri jelenléteben sági Echeley 
László, az országbíró kiküldöttje marc. 23 án 
az Ítéletet Kistapolcsányban végrehajtani s a 

i bírságot rajtuk bevenni akarta, Tapolcsányi 
János kivont karddal ellenszegült.

Hasonló dolgok történhettek később is 
és a helyzet annyira kiélesedett hogy 1516 bán 

' Zabláthi Lőrinc és fiai Kistapo csányi János- 
I nak kúriáját megtámadták. Mikor pedig e 

miatt Z Lőrincet a garamsztbenedeki konvent 
elé idézték a neki Ítélt esküt megtagadta. 
Zabláthi Lőrincnek hosszú élete aiatt semmi
féle erőszakoskodásáról nem olvasunk, holott 
az akkori viszonyok közt ez mindennapos 
jelenség volt Több mint valószínű tehát, 

■ hogy Kistapolcsányi János kúriájának meg 
támadasa is az ő kellemetlenkedéseire vezet- 

1 hető vissza
Zabláthi Lőrinc, hogy hrussói birtoklását 

biztosítsa, a Szencséniekkel kötött egyesség 
j után magát 1517.-ben a pozsonyi káptalan 
' által Hrussó várának és tartszékainak birto 
, kába újból beiktattassa Ez ellen a Kistapol-
• csányiak megint tiltakoztak. Viszont u. azon 

a nyitrai káptalan akarta Kistapolcsányi Já
nost Hrussó várának részbirtokába zálog
jogon bevezetni, ami ellen Zabláthi Jeromos 
tiltakozott.

Hrussó várában ekkor már Zabláthi 
i Jeromos lakott, akinek 1524.-ben atyja az 
1 egész hrussói birtokot is átadta. Sok vizet 

nem zavarhatott, mindössze 1525.-ben olvas-
• suk róla, hogy kir. kúria ele idézték, mert 

a pálosoknak velkapolai tölgyerdejét erőszak-
• kai elfogla ta Kétségtelen, hogy a család-
• tagokat Zabláthi Lőrinc tekintélye is vissza- 
i tartotta az erőszakoskokásoktól. Atyjuk halála 
i után úgy ők, mint ellenségeik szabadabban

mozoghattak.
A Zabláthiak már 1526 bán tiltakoznak 

a garamszentbenedeki konvent előtt Tőkés
ujfalussy Mátyás rokonuk ePen, aki kislubeni 
kúriájukat és malmukat megtámadta. 1526 
karácsony körül pedig Kistapolcsányi Tamas 
bepanaszolja Jeromos özvegyét, (tehát Jero 
mos is 1526.-ban halt el), hogy a hrussói 
erdőből 7 hízott sertését, 1527. sz. Mihály 
napja körül pedig 2 sertését hajtatta el.

Zabláthi Jeromos halá'ával a hrussói 
várban is változás történt. Özvegye férjhez 
ment. Wasserman (Bossorman) Jánoshoz, 
aki e réven Hrussó és Ugród várak birto
kába jutni iparkodott. Ez ellen természetesen 
Jeromos fiai: János, Gáspár és Lőrinc tilta
koztak. Az okiratban Wasserman társaként 
Kacsan János szerepel. De maga Borbála 
sem maradhatot volna soká Hrussó várában. 
Ferdinand király 1529 apr 29.-én kiadott 
rendeletével a gszbenedeki konvent utján 
felhívja, hogy Russó várát adja át Zabláthi 
Györgynek, átvevén tőle hozományát és 
kelengyéjét A konvent kiküldöttje Borbálát 
Hrussó várában találta, aki továbbra is ott 
maradt Sógora György sem foglalhatta el a 
vár birtokát, mert a következő évben meg 
halt Ennek folytán Borbála teljes joggal 
maradhatott Hrussóban fiaival, János, Gas 
pár és Lörinccel együtt

A továbbiak megértéséhez tudnunk kell, 
hogy a Hrussóiak Zapolyai János király párt
jához szegődtek. A rokonságból egyedül 
Thuróczi Miklós és Zabláthi Jakab apát álltak 
Ferdinánd pártjára. A kistapolcsányiak szintén 
Ferdinánd partiak voltak.

E pártfoglalást először Thuróczi szen
vedte meg, akinek szuesáni birtokát Zapolyai 
János elfoglalta s a kastélyt alapostul felfor
gatta. Második áldozat Jakab apát lett, akit 
János király az apátságtól 1527 dec 6.-án 
megfosztott és helyébe víziói Bordách Györ
gyöt nevezte ki. Jakab apát azonban továbbra 
is birtokban maradt 1528 május 3-áig, mely 
napon a selmecziek az apátságot elfoglalták. 
A selmecziek az apátságot junius 3.-án Zab 
láthinak visszaadták ugyan, de ez alatt Bát
hory István nádor is ismeretlen okból meg
fosztotta. Zabláthi Jakab azután úgy játszotta 
ki a nádort, hogy az apátságot rokonának,
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Thuróczi Miklósnak kezére játszotta Az 
egyességet Ferdinánd király jul. 7. én jóvá
hagyta. Jakab apát unokahugához Szent- 
györgyi és Bazini Farkas gróf nejéhez Zsófi
ához vonult vissza. Ib48.-ban hallanak róla 
utoljára.

Zablátii György sem járt különben. 
1528 -bán nejével együtt nótába esett és 
Ferdinánd király Ugród várától és minden 
ingó s ingatlanuktól megfosztotta s a vár 
őrizetét Révay Ferencre bizta. Ugród várát 
azonban először Trencsén városa foglalta el, 
legalább a garamszentbenedeki konvent 
1528.-ban bizonyítványt állít ki róla György
nek. Majd Forgách Zsigmond és Szilágyi 
Péter foglalják el, akiket 1535-ben Hrussóy 
János, Gáspár és Lőrinc, továbbá nővérük 
Anna, Kosztka Mihály né a gsztbenedeki kon
vent utján felszólítottak, hogy a várat bo
csássák vissza A vár azonban még 1636 bán 
is Forgách és Szilágyi kezén volt, mert ez 
évben Josua (Horváth) Margit, Zabláthi Mátyás 
özvegye, majd Ozoróczi Ottlik György neje 
minden ugróczi jogát 24 írtért aladja Szilágyi 
Péternek.

De térjünk vissza Hrussóra. A Hrussóy 
családnak ekkor már csak 3 férfitagja élt: Já
nos, Gáspár és Lőrinc, akik Hrussó várába lak
tak. 1535 április 1 én Hrussóy János embere
ivel Kistapolcsányi Tamás és György kisfa 
polcsányi erősségét (fortalitium) megtámadta, 
felgyújtotta, György unokáját Ferencet és 
Tamás testvérét Lászlót megölte, a többi bir
tokokat is felégette s mindennemű ingóságot 
elhordatott. Ez már főbenjáró cselekmény volt. 
A Kistapolcsányiak természetesen panaszt 
emeltek a királynál és a vétkesek szigorú meg
büntetését kérték. A vizsgálat elrendelése azon
ban egyre húzódott, amit az akkori zavaros 
viszonyoknak és a Hrussóyak nagy és Fér 
dinánd király párthívei közt is kiterjedt családi 
összeköttetéseinek kell tulajdonítanunk. Végül 
is a felek Galgóczon 1538 július 11 én Thurzó 
Elek országbíró és kir. helytartó előtt békésen 
kiegyeztek akkép, hogy Hrussóy János Kne 
siczl birtokát a Kistapolcsányiaknak átengedi 
Mérei Mihály (Forgách Miklósné Zabláthi Ju
lianna hasonnevű leányának férje) u. a. évben 
be is iktatta őket. Mindamellett a béke helyre 
nem állott.

Kétségtelen, hogy Hrussóy János korá
nak embere volt és sem hatalmaskodásokról, 
sem erőszakos foglalásoktól vissza nem riadt.

Hiszen akkoriban ez a divat járta. A 
Kistapolcsányiak sem viselkedtek különbon 
Az országnak széttagoltsága, a pártviszályok 
és a királyi hatalom tekintélyének csökkenése 
az ilyen családi háborúkat csak előmozdították.

Folyt köv.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. A december

7-én  megtartott közgyűlésen választották meg 
városunk biráját, annak helyettesét s a vá« 
rosi tanácsot. A zsupáni kiküldött dr. Do- 
maniczky Gábor megyei főjegyző a gyűlést 
megnyitva ismertette a törvény intézkedéseit 
a választásra nézve. Majd átadta az elnök
séget a korelnöknek Szakács Viktor plébá
nosnak. A pártok képviselői két részre ősz 
lottak : egyfelől a keresztény szocialista, kis
gazdapárt 12 taggal, másfeiől a szociálde
mokraták, nemzeti part, zsidó párt 24 taggal. 
Miután a keresztény szociaiista kisgazda párt 
bejelentette, hogy igényt tart a biró első 
helyettese tisztségére, megválasztották a tag
jaik közül Frasch Józsefet egyhangúlag, erre 
a tisztségre. A másik part tagjai közül ke
rült ki a biró és a biró második helyet
tese. — Bírónak 22 szóval Btduer Gézát, 
második helyettesének 21 szóval Bartys 
Vladimírt választották meg. A megválasztot
takat Boros Gyula, dr. Gyapay Ede, Szenessy 
Kálmán üdvözölték, lelkűkre kötve, hogy 
pártok felé emelkedve szolgálják a város 
érdekeit. A megválasztottak megköszönték 
a bizalmat s rövidesen vázolták programiju
kat. A városi tanács tagjait választották meg 
a két párt számarányának megfelelően. A 
keresztény szocialista, kisgazdapartból: Dr. 
Gyapay Edét, Klain Ödönt és Dóka Istvánt, 
a szociáldemokrata pártból: Szenessy Kál 
mént, Szenes Ignácot, Boros Gyulát, Kiss 

Gézát, Kryl Jánost, Zippe Bobdánt. Miután a 
megválasztottak letették a fogadalmat, a 
zsupáni kiküldött őket lelkiismeretes szorga
lomra, törvénytiszteletre és méltányosságra 
intette, a távozó polgármesternek a város 
érdekében tanúsított fáradságáért a felsőbb 
ség köszönetét és elismerését fejezte ki. 
Zost'ák András dr. a zsupáni kiküldöttnek 
mondott köszönetét, kijelentette, hogy jan. 
1-ig városunkban marad mint polgármester. 
Addig a város tanácsát és elöljáróságát tá
mogatni fogja s azután is ha itt marad, 
mint járási főnök a legszívesebben áll a vá 
ros közönségének a szolgálatára. Szakács 
Viktor korelnök záröszavaival a választó 
gyűlés véget ért.

— A leányiskola karáosonyl elő 
adása. Az irgalmas nővérek vezetése alatt 
álló leányiskola Karácsony első ünnepén és 
újév napján karácsonyi előadást rendez, a 
amely alkalommal színre hozzák a Karácsonyi 
rege cimü kis operát, mely romantikus tör
ténetével és szép zenéjével ke'lcmes élveze 
tét fog szerezni a közönségnek. Ezen kívül 
lezz több élőkép a kis Jézus életéből, ame 
lyek a tavalyi szépen sikerült élőkép mögött 
semmiben sem fognak elmaradni Az elő
adást egy később meghatározandó napon a 
gyermekek részére megismétlik.

— Petöfl űunepély A Lévai Kaszinó, 
mint jeleztük dec. 30-án tartja meg Petőfi 
ünnepélyét a lévai ref. iskola tanácstermé
ben. Az ünnopség műsorát a rendezőség a 
következőképen állította össze : 1) Megnyitó 
beszéd : Tartja. Medveczky Sándor a Kaszinó 
igazgatója. 2) Férfi kar: Richner E Müdal. 
3.) Petőfi: Dalaim. Szavalja Janson Jenő 
tanár. 4.) Ünnepi beszéd: Tartja liálnay 
Károly ref. lelkész. 5 ) Jókay Liszt: A holt 
költő szerelme. Szavalja Kessik Herold, 
zongorán : Szilassy Aladár. 6) Férfi-kar: 
Lányi E. Népdalok

— Párt nap. Az Orsz. Magyar Kis
gazda Földmives és Kisiparos Párt Léván 
1923 január 17. és 18 napjain orsz. pártna
pot rendez, amelyen a vezetőségből már ez 
ideig mintegy kétszázan jelentették be rész 
vételüket. A helyi választmány ez olökészü 
letek tárgyában holnap este 5 órakor a 
lévai ref. iskola tanácstermében ülést tart

— A Női Mária Kongregáció 
— amint már a ,Bars* két hét előtti szá
mában jelentettük — e hó 15, 16 és 17-én 
a Zárda tornatermében karácsonyi bazárt 
rendez. Kiállításra és eladásra kerülnek a 
kongreganisták szebbnél-szebb, saját készí
tésű játékszerei. Hölgyeink oly odaadással, 
lelkesedéssel fogtak a munkához, hogy az 
egész kiállitás nagyszerűnek Ígérkezik. Lesz 
ott mindennemű játékszer, amely nemcsak a 
gyermeksereg, hanem a felnőttek tetszését is 
hivatva van megnyerni Az eladott játéksze
rükből befolyó összeg a helybeli szegények 
segélyezésére fordittatik KongreganÍ3táink 
buzgólkodását és e nemes ügyért való lelke
sedését a helybeli és vidéki nagy közönség 
azzal fogja méltóképen honorálni, ha minél 
nagyobb számmal tekintik meg ezen művészi 
szempontból is értékes kiállításukat és jgyek 
szik náluk beszerezni gyermekeik előtt oly 
kedves és örömetszerző különféle játékszere 
két. A Mária Kongregáció tehát ezúton hívja 
fel figyelmét elsősorban azoknak, kik vásá
rolni szándékoznak, de azokét is, akik gyö
nyörködni akarnak dolgainkban, hogy a jel
zett napok délelőtt-délutánjain tekintsék meg 
ezen kiállításunkat Volt alkalmunk látni a 
kiállítandó tárgyakat, mondhatjuk Léva város 
közönségének kellemes meglepetésül fognak 
szolgálni Gyönyörű szép babák a legszebb, 
legújabb divatu és különböző nemzeti vise
letűkben, melyeknek pazar díszítése és meg- 
varrása sok bájos leányka apró ujjait dicséri. 
Van a babák közt elegáns francia dáma, 
kackiás magyar menyecske, szőke Gretchen, 
piros kendővel átkötött fejű helyre kis 
zsenicska. Némelyik úri kisasszony oly diva-

■ tos kalapot visel, hogy akármelyik élő hölgy 
is megirigyelhetné. A kicsinyek számára van 
Paprika Jancsi, Petitjean, Pagát és sok más 
tapuskáló s ugráló bohócok. Láttunk remekbe 
készült baba házakat, kerti pavilonokat, 
apró kis bútorokkal, asztalokkal, padokkal, 
székekkel, tele kézi festéssel lúgosokat, rózsa

fákat. Az ablakokon díszes üvegfestmények, 
gyermekmesékből vett jelenetekkel S ezen 
kívül sok más tárgy, melyek mind kézimun
kák s karácsonyi ajándéknak kiválóan alkal
masak. Minden egyes tárgy eladó. De meg
tekintésre is érdemes a bazár, ahová 2 
korona a belépő-jegy. A bazár nyitva egész 
nap.

— Kinevezés. Koralevszky Rudolfot, 
Léva város főjegyzőjét a csehszlovák kor
mány az állami hivatalnokok közé felvette 
és a községi jegyzők állományába sorozta s 
mint hivatalvezető főjegyzőt a lévai jegyzői 
hivatal vezetésével megbízta s hivatalának 
azonnali átvételére utasította.

— Áthelyezés. Az igazságügyminisz
ter dr. Török Emil volt aranyosmaróti, 
most besztercebányai törvényszéki bírót a 
pozsonyi törvényszékhez helyezte át

— Eljegyzés. Hints József okleveles 
bányamérnök a magyar általános kőszén
bánya részvénytársulat tisztviselője, eljegyezte 
a múlt héten Bakos Vilma úrleányt, Bakos 
István állami tanító kedves leányát Bpesten.

— Eljegyzés. Szojka Ferencz Léva és 
Kulcsár Mariska Érsekújváron e hó 7-én 
tartották eljegyzésüket.

— Mikulás estély. A lévai cseh
szlovák légionáriusok egyesülete Mikulás 
napján jól sikerült mulatságot rendezett. A 
humoros műsor s a tréfái mikulásnapi aján
dékok nagy derültséget keltettek. A műsor 
után reggelig tartó tánc volt.

— Kórhál Karácsonya. Szent Ka
rácsony ünnepe, legszebb és legkedvesebb 
családi ünnep, amikor kicsinyek és nagyok 
egyformán örülnek a kis Jézus ajándékának. 
Legszomorubbak a kórházak karácsonyai 
amelyekre betegeken és hozzátartozóikon kí
vül, alig gondolnak. Mivel pedig a kórhá
zakba csak a legszegényebb emberek vannak, 
elgondolható hogy a kórházak karácsonyai, 
alig különböznek a hétköznapoktól. Az idén 
még ridegebbnek még elhagyottabbnak tűnik 
fel a kórház, amely mai viszonyok között 
állami támogatásra egyáltalában nem, más 
segélyre is csak nagy ritkán számithat. így 
van ez a lévai kórházzal is, hol az idén, 
szokatlanul nagy a betegek létszáma s a né
pes kórháznak elég gondja van a minden
napi szükségletet fedezni. A közeledő karácso
nyi ünnepek alkalmából a lévai közkórház 
háztartását vezető irgalmas nővérek, azon 
kérelemmel fordulnak általunk a jószivtt kö
zönséghez, hogy amikor a szeretet ünnepén 
a kis Jézus ellátogat a családokhoz, ne fe
ledkezzenek meg azokról, akik messze a csa
ládtól, beteg ágyon nyögve, és elhagyatva 
ünnepelnek szent karácsony estén. Minden 
fillér, minden darab kenyér egy-egy könnyet 
szárit fel, szegény betegek szemében. Akár 
pénzbeli, akár terméuybeli adományt szívesen 
fogad a kórház vezetősége. Magunk részé
ről, a legszívesebben csatoljuk kérésünket 
ezen az igazán az emberiség javát szolgáló 
nemes intézet kéréséhez, s hisszük, hogy 
Léva város közönsége, amelynek szive min
dig nyitva volt minden szép és nemes cél 
számára, a szent karácsony ünnepek alkal
mából meg fog emlékezni a lévai kórház 
termeiben szenvedő betegekről is.

— A posta Ismét felel a szállít- 
mányokert. A póstaügyi miniszter hirdet
ménye megállapítja azokat a kártérítési dija
kat, melyet a pósta elveszett, vagy megsérült 
ajánlott küldeményekért, értékküldemények 
rongálása vagy eltűnéséért, feltéve, hogy f 
hó szeptember 30 a utáni időben lettek fel 
adva, ezentúl fizetni hajlandó ts pedig: 
ajánlott levél kü'deményért belföldi forgalom
ban 100 Ke t, küllöldi küldeményért 50 
aranyfrankot. Belföldi csomagért kg-ként leg
feljebb 12 Kc-t, minden félkilogramnál kisebb 
súlyért 6 Ke t. Magyarországba, Németor
szágba, Lengyelországba és Ausztriába manő 
küldemények után kg-ként legfeljebb 2 arany
frankot A többi államokba kg-ként legfeljebb 
15 arany frankot (5 kg ig) legfeljebb 25, 5—10 
kg ig legfeljebb 40 arany frankot). Az arany
frankos dijakat csehszlovák értékben téríti 
vissza a pósta a mindenkori árfolyam szerint. 
A számításnál az a dátum irányadó, amelyen 
a feladás történt.
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”, Pásztorjáték. A Lévai Férfi I 
Mária-Kongregáció dec. 26-án Karácsony 
második ünnepén pásztorjátékot rendez. I 
Melyből a jövedelem, részben a kongregáció 
zászló javára és részben a szegény családok 
fölsegélyezésére lesz fordítva. Ezúttal hívjuk 
fel a nemes szívű közönség figyelmét.

— A magyar gazda naptára Most 
jelent meg Rimaszombatban a magyar gazda 
szerkesztősége által kiadott „Magyar gazda 
naptára,' — mely a tucat számra megjelenő 
naptár között, úgy kiállításánál, mint tartalmá
nál fogva kellemes feltűnést kelt. A szokásos 
naptári részen kivül, sok hasznos tudnivalók 
gazdasági szakba váló értekezéseket, mulat
tató elbeszéléseket, szép költeményeket és 
dalokat közöl, több mint 200 oldalon s ezen
kívül hozza Tichy Lajosnuk Zsuzsika rózsája 
cimü három felvenásos népszínművét, mely 
az idei pályázaton első dijat nyert s ’ amely 
csakhamar tárgyánál és nemes gondolatánál 
fogva a magyar műkedvelők kedvelt színda
rabja lesz. A naptár elejét Szent lvány József 
nemzetgyűlési képviselő, az országos magyar 
kisgazda párt elnökének szeretettől áthatott 
beköszöntője foglalja el. Csupa szívhez szóló 
szavak, nemes gondolatok, melyek csakhamar 
utat találnak minden magyar ember szivéhez. 
Szabó S Zsigmouduak a bajkai költö pap
nak két kedves versével találkozunk, melyek 
gyöngédlelkü poéta pap legszebb alkotásai; 
ezenkívül Telek A. Sándornak Rimaszombat 
melegszívű poétájának költeménye és Bauer 
Ferencznek Szép Bokor Balázsné eimü csi
nos költői elbeszélése, tűnnek ki a gazdag 
tartalmú közleményekből. Mindezek arra kész 
tetnek bennünket, hogy ezt a naptárt a ma
gyar gazdák figyelmébe ajánljuk. Kapható 
Léván is Nyitrai és Társa könyvkereske 
désében.

— Felhívás. A „Házépítők Szövet
kezete" f. hó 10.-én, azaz vasárnap délelőtt 
9 órakor a róm. kath. iskola helyiségében 
gyűlést tart. Kívánatos, hogy a tagok teljes 
számban jelenjenek meg, mert bemutatásra 
kerülnek a „Prückner'-féle tervek, költség
vetések stb.

— Csehszlovákia aranypénzt ve
ret? A Prager Presse értesülése szerint a 
pénzügyminisztériumban törvényjavaslatot ké
szítenek elő az uj aranyérmék veretéséről- 
Mihelyt az előkészítő munkálatok befejeződ
nek, az uj aranyérméket Körmöcbányán 
készíttetik. Az érmék nagysága súlya és finom
sága megfelel a régi kereskedelmi aranyok
nak, melyek különösen a levantei forgalom
ban terjedtek el. Természetesen kereske
delmi érmékről lesz szó ennél az aranypénz
nél is, melyet napi áron és saját számlára 
beszogáltatott aranyból vernek. Előállításuk 
különös gondossággal történik, mert mint a 
lap megjegyzi, a cseh szlovák állam „rep 
rezentativ' érméi lesznek, amelyeket a kül
földdel való kereskedelmi forgalomban kíván
nak majd fölhasználni. Az uj aranypénzt 
rendkívül komplikált és finom gépekon állít- 1
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ják elő, mert a sulyküiönbözet legfeljebb egy I 
ezredrészig terjedhet. Ha például az érme 
súlyát 3.05 grammban állapítják meg, akkor 
az érme súlya legfeljebb 3 ezredész gram- ' 
mai lehet könnyebb, mint a törvényesen 
előirt súly. Az említett törvényjavaslat körül
belül négy hónap alatt készül el, úgy hogy 
a pénz veretését alkalmasint tavasszal kez
dik meg.

— Beszüntetett gyorsvonat A cseh 
szlovás államvasutak bratiszlavaí igazgatósága 
közli : A budapesti államvasut igazgatóság 
értesítése szerint november 20 tói a 106 és 
105. számú Budapest-párkánynánai gyors- 
vonatok a szénhíányra való tekintettel további 
intézkedésig nem közlekednek. A 105- 302 
számú gyorsvonat 19 én ment utoljára Buda
pestre, a 106—303 számú gyorsvonat pedig 
20 án indult utoljára Budapestről, igy a j 
csehszlovák államvasutak 302. és 303, számú 
gyorsvonatai nov. 20. naptól fogva csak Prága- 
Nove Zámky között közlekednek.

— IiBinbardlro’Gtt hadiaölcsönök 
visszafizetése. A hadikölcsönökre vonat- í 
kozólag, mely még mindig függőben maradt 
és amely kérdésnek rendezetlensége közgaz
daságilag főleg Szlovenszkónak lakosságát 
súlyosan érinti annyival inkább mert sokan 
hadikölcsönüket nem készpénzben hanem 
lombardkölcsön mellett jegyezték, amelynek 
visszafizetését most sürgetik egyes pénzin
tézetek, erre vonatkozólag az égeri járás
bíróság egy felmerült eset alkalmával úgy 
döntött, hogy a visszafizetés még nem ese
dékes, mert a prospektus (1917. évi hadi- 
kölcsönről volt szó) helyes értelme szerint a 
közönség arra számíthatott, hogy 10 évig 
semmit sem kell fizetni, sőt kamat nyere
ségre tehet szert. A 10 év eltelte után, 
szerinte a hadikölcsönlombard esedékessé 
váiik, a bank felmondhatja s perelheti.

— Több mint ezer áldozata van 
a délamerikai földrengésnek. Dél Ame
rikában emberemlékezet óta nem volt olyan 
hatalmas földrengés, mint amilyen pénteken 
és szombaton pusztított Santiago de Chile 
körül 200 kilométer hosszúságú területen. Az 
ország északi részében levő kikötőkben a 
szökő ár házakat szelt le és a hajókat kisza 
kitotta a nyílt tengerre, ahol maga alá temette 
azokat. Coquimbo és La Serena városaiban 
rettenetes a pusztulás, a viztölesér rázuhant 
mind a két kikötőre. A Rio Copiapo torkolatá
nál a vulkán is működött Az első földren
gés másfél percig tartott, majd még további j 
földlökés következett, ez volt a legerősebb 
földlökés Antofagasta partvidékén több mint 
félezer ház rombadölt. A legutolsó jelentés 
szerint a földrengés következtében legkeve
sebb ezer ember pusztult el, több ezer lakos 
fedél nélkül maradt és betevő falat nélkül 
várja a segítséget, — A chilei Santiagóból j 
jelentik, hogy La Serera és Coriago kerüle 
teiben két áj löldlökés volt érezhető, amelyek 
után a tengerből hatalmas viztölcsérek csap- I 
tak ki. Az úgynevezett Husvét-szigetek telje- ' 
sen eltűntek.
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— Miért nem vette tudomásul ■ 
kormány a Magyar Népszövetségi 
Bigfa alapszabályait ? A csehszlovák 
köztársasági Magyar Népszövetségi Liga f. 
évi április 9-én alakult meg Losoncon. A 
Liga ugyanazon alapszabályokkal alakult 
meg amelyek alapján működnek az összes, 
a brüsszeli Unionhoz csatlakozott népszövet
ségi ligák. Ép ezért kellemetlen meglepetés 
a magyarságra és a világbéke minden őszinte 
barátjára nézve a nógrádi zsupánnak a 
Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövet
ségi Liga elnökségéhez . . hó 17 én kikézbe- 
sitett 8148. számú értesítése, amely szerint 
a csehszlovák kormány a Liga alapszabályait 
nem vette tudomásul, — mégpedig szósze- 
rint azon indokolással, hogy „ámbár az 
alapszabályok 2. § a szerint a Liga célja 
kizárja a politikát, azért az mégis politikai, 
ami világos az alapszabályok 2. § ának A, 
B és C pontjaiból s ellenkezik az 1875. 
május 2-án kelt 1508 számú volt magyar 
belügyminiszteri rendelet 2. fejezet II. pont
jával*. — Ez az indokolás annál érthetet
lenebb, miután ez a tudomásul nem vett 
alapszabályzat szószerint egyezik a cseh
országi nőmet ligának már hónapokkal eze
lőtt tudomásul vett alapszabályaival. A visz- 
szautasitott 2 §. szövege különben a követ
kezőkép szól: „A szövetség célja: A politika 
kizárásával kulturális és gazdasági szolidari
tás megteremtése az egyes népek és nem
zetiségek között, amely egyszersmind alapja 
azon törekvéseknek, melyek egyrészt a né
pek közötti ellentétek békés megoldását, 
másrészt az összes nemzetiségek közös kul 
turmunkájának előmozdítását célozzák Ennek 
elérésére a népszövetség — A. annélkül, 
hogy politikai működést fejtene ki, a nép
szövetségnek mint a népek igazi egyesülé
sének kiépitésén munkálkodik, amelyben az 
összes államokat egyforma jogok illetik meg 
és amely egyedüli biztosítéka egy tartós, az 
igazságon alapuló békének; B. a gyűlölet 
által egymástól elválasztott népek közeledé
sét és kibékülését elösegiti, s a kölcsönös 
bizalom lassú föltámasztásával egy békés 
egyesülésnek az előfeltételéit megteremteni 
igyekszik; — C. az egyes kormányoknak és 
egyébb befolyásos tényezőknek megértésre 
és közeledésre irányuló törekvéseit a külön
böző államokban előmozdítja.' A népszö
vetségi liga elnöksége természetesen nem 
nyugszik meg ebbeu a visszautasitó végzés
ben s az ellen szabályszerű panasszal fog 
élni a legfelsőbb közigazgatási biróság előtt

— A tisztviselőt fizetése. A kor
mányhoz közel álló lapok jelentése szerint a 
kormány javaslatot dolgozott ki az állami 
tisztviselők fizetésének állandósítására. A 
javaslat szerint a tisztviselők alapfizetését 
75 százalékkal felemelik, de a drágasági 
pótlékot 75 százalékkal csökkentik. így ha 
ma egy állami tisztviselőnek 8000 korona 
alapfizetése van, ez a rendezés után 14.000 
koronára emelkedik, de drágasági pótleka, 
mely jelenleg 12 000 K, leszáll 8000 K-ra.

Cislo s 100. exek 1822.

Llcitacny óznám.
Podpísany vyslany súdni exekútor tymto na 

známosf dáva, ze následkom vyroku kremeiekého 
okresného súdu éíslo 1611 1922. k dobru exek
venta Kassai könyvny mda zastupovaného skrze 
pravotára dr. Miksa Elkán následkom uhradzovacej 
exekúcie, nariadenej do vysky 6451 kor. 66 hal 
poziadavky na kapitá'e a prísl., na movitosti obzal- 
ovanému zhabané a na 4000 kor. odhadnuté 
vyrokom kremnického okresného súdu cislo 1611 
—■1922. licitácia sa nariadila Táto aj do vysky pod- 
hladávky predoslych alebo supersekvestrujúcich — 
nakolko by títo zákonného zálozného prava boli 
obsiahli — na byte obzalovaného v Kremnici s 
lehotou o 11. hodine dopol. dna 16. decembra 
1922. sa bude odbyvaf, kedze súdobne zhabané 
1« fortepián a iné movitosti najviac srubujúcemu 
Pri plateni hotovymy, v pádé potreby aj pod 
odhadnou cenou budú vypredané.

Vyzyvajú sa vsetci, ktorí z kúpnej ceny dra» 
zobnych movitosti nároky májú na zaspokojenie 
pred pohfadávkou exekventa, ze — nakolko by 
sa pre nich exekvovanie prv bolo staio a to z 
exekuőnej zápisnice nevysvitá, — abv zahlásenie 
®v°jej prednosti do zaéiatku draíby u podpisa- 
n^ho exekútora vybavif nezameskali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyveseni 
oznamu na tabule súdu poéita.

Báné v Novej-Bani, dna 25/XI. 1922.
Artúr Tóth 

súdny exekútor,

- KARÁCSONYI VÁSÁR ■■
KUGLER fűszer és csemegekereskedésében
——i LÉ VÁN, Báti utca 8. szám. ——

Van szerencsém t. vevőimet értesíteni, hogy megérkeztek a 
szebbnél-szebb karácsonyfadíszek és ozukorka oollectiók — 
Collectiók már 16’— Kö.-től kezdve. Szalon ezukorkák, füge és 
malaga szőllő. Csokoládé. — A likőr kiárusítás még tovább tart.

Naponta friss teavaj I Ma ró ni!
Kávék: daczára, hogy az árak szilárdak, még a régi árban.

KUGLER keverék kávé és TEA a szokott jó minőségben.
Édes nemes paprika.

ttsaL>
Tisztelettel KUGLER MANÓ.

* 1 Léván egy nagyobb ház 3 esetleg 4 szobás beköltözhető utcailakással,
JJÖKOllOZlietO. eladó. Bővebbet : NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedésében.
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— Portai megegvexés Magyaror- 
aióggal. A csehszlovák-magyar gazdaság
tárgyalások során megegyezés jött léire Ma 
gyarország és az utód államok között a posta 
ügy nemzetközi rendezésére vonatkozólag és 
rendezték a budaposti posta-takarékpénztár 
tartozásait is. E szerint a budapesti postai 
takarékpénztár adósságainak kiegyenlítése cél
jából az érdekelt államoknak értékpapírokat 
és készpénzt ad olyan összegben, amely elég
séges lesz a pénztárral szemben fennálló 
követelések teljesítésére

— Menetrend változás. Érsekúj
vár— Kistapolcsány vonal : Az 1852 sz. 
vegyesvonat megszűnik (indul KistapoicsAny 
ból 10 27, Aranyosmarótról 1100, érkezik 
Érsekújvárra 13 11 óra), helyatte a 1814. sz. 
személyvonat fog közlekedni: Indul Kista- 
polcsányból 12 62, érkezik Aranyosmerótra 
13 02. indul innen 13 07. indul Barstaszár 
18 18, Bsrrkisfalud 13 24, Zsitvaujfalu 14.32, 
Verebei? 13.42. Vajk 13 62, Szentmihályur 
14.01, Nagymánya 14 08, Kismánya 14.13, 
Zsitvafödémes 14 26, Surány 14 37, érkezik 
Érsekújvárra 14 55. — Caramkovácsi — 
Aranyosmarót vonal: A 2851. sz vegyesvo 
nat megszűnik (ind Garamkovácsi 2005, 
érk Aranyosmarót 21.26), helyette a 2317. 
sz. személyvonat lóg közlekedni: Indul Ga- 
ramkovácsiból 21.20, Valkóc 2147 Perlep 
21.57, érkezik Aranvosmarótra. 22 20

— Saensáolóe irodalmi lelet a ber
lini magyar intézetben. Gragger Róbert, 
a berlini egyetem magyar tanára, egy régi 
latin prédikációs kódexben magyar sző egre 
akadt, melyről már az első vizsgálat után 
kitűnt, hogy vers, Graggor a !elet»t bemu
tatta a Berlini Magyar Intézet gyűlésén 
ahol nagykörűmmel és lelkesedéssel vették 
körül és melegen ünnepelték a föifedezőjét. 
A latin kódex a XIV. és XV. század fordu
lóján, válamelyik stájer kolostorban Íródhatott 
és az iró barát a magyar confrater számára 
két hasábot üresen hagyott, ahová az aztán 
nagy szeretettel jegyezte be a megható 
hangú Mária éneket. Érdekes, hogy ez a lap 
a kódex leghaszuáltabb része, az Írás egé
szen elmosódott, úgy, hogy nagy fáradsággal 
járt a kibetüzése. A kolostorban a századok 
folyamán bizonnyal több magyar barát is 
megfordult, aki innen merített áhítatot. Az 
emlék Mária siralmak, a középkor kedvelt 
müfajtájának körébe tartozik Mária szájába 
adja keservét isteni fiának kinzatás és halála 
fölött és fájdalmára megható szavakat talál. 
Nyelve rendkívül régies a „Halotti Beszéd*- 
korabeli szó- és nyelvtani alakokkal találko
zunk, ami arra enged következtetni, hogy 
eredete sokkal régibb korra mutat vissza, 
mint a befejezés valószínű keltezése.

Megkezdődött a KARÁCSONYI olcsó vásár

LINK B E R N A T úri ®s női divat üzletében
l— LEVICE, Kálvin ház, piacztér. ■ ■

4-től kezdve
3

28
15
20

Tanuló NYITRAI éa TÁRSA 
könyvkereskedésében felvétetik.

Az anyakönyvi hivatal belsgyzésa
1932. évi dec. hó 3 -tói — december hó 10.-ig

SiOletO.
Frasch Béla Pál Irén fiú Zoltán, Andris. — 

Kaszás Pál Obert Gizella leány Erzsébet. — Ko
vács József Pulinger Adél leány Julianna. — 
Szlusni Mátyás Cauvara Julianna leány Rozália, 
Anna.

Halálozás.
Cservenák Rozália 16 éves bélgilmőkór — 

Faderics József 67 éves gümőkór. — Báli Erzsé
bet 3 hó roncsoló toroklob. — Michalek Antal 
44 éves szervi szívbaj.

5290—1922. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a levicei hadi

rokkantakat gyámolitó kerületi hivatal rKnapp- 
féle ház) f. hó elsejével Levicén megszűnt, 
minek folytán a hadirokkantak, özvegyek és 
árvák esetleges kérelmeikkel az ipolysági 
hadirokkantok gyámolitó kér. hivatalhoz fór 
dúljanak.

Levice, 1922. évi november hó 29.
Dr. Zosták s. k.

polgármester.

K.
n
a
»
n
damast

19-től kezdve
20 „
28 „
34 ,
45 .

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

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

42.— kezdve. ----
Legnagyobb választék kötött árukban: Jemperek, kötött 
kaöátok, mellények, kötött schál és sapza K. 45 kezdve.

Egyedüli raktár: HalcsontnélkUli hasfűzőkben és melltartókban.
Nagy választék : Kötött és bőrkeztyűkben.

K

• •

n 
n 
n 
n

n
w
Yl

w 
w

H
melleldivatcikkekben: Férfi ingek

— Nyakkendők, kalapok, sapkák, gallérok

GYÖRGYI LAJOS
szíj- és kocsi gfy6.ro s.

Értesítem vevő
imet,hogy nagy 
választékban, 

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

részei külön 
is kaphatók. 
Egy elegáns 

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

===== használt kerekek olcsón kaphatók. — .

MEDVEGY LAJOS LEVICE
Van szerencsém értesiteni. hogy LEVICÉN a FŐ I ÉREN évtizedek óta fennálló 

cukrászdái vállalatomat modernül herendezett 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.

r A c 8 ony 1 fcalonczukorkék és dl ez: ele 
nagy választékban 111

Leszállított szén és koksz árak!
Bátorkodom a szánt ás kokszot a következő le

szállított árban ajánlani:
Ostraui szalonkoksz - 60 

„ porosz kőszén 50 
Kovácsszén - - - - 52 
Faszén........................ 65

Vaggontételekben való rendelőinél Árengedmény!

JAN FEGL
Szepesi-utcza 22. szám.

K.
K. házhoz szállítva.
K.
K.

gfy6.ro
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s KPRÚ HIRDETÉSEK. s

KORCSOLYAPÁLYA mfflilt.
Számos látogatást kér : MÉSZÁROS LAJOS

TTÍ TH fit útlevelekre és mindenféle 
V XáULUWb utlevéiügyet megbízhatóan

24 óra alatt intéz el a „Hilfsvereln dér jüd. 
HochschUler aus dér Slovakni" Praha I, 
Postfa eh 620. Közbenjárási-dij vízumonként 
Ke. 20

TfiUtiíí élő PONTY halak 
“ wAAUb U> bármely órában kap

hatók : MÉSZÁROS LAJOS halászmesternél 
LÉVÁN._____________________ 1455

Eladó híz.
Utcza 31. sz. alatt. 
ZONGORA eladó.

Léván Rákóczi utcza
29 Bővebbet Rakóczi- 

Ugyanott egy rövid fekete 
1456

Darálómilom. ÍXSiS.-K 
elvállalom és első rendű árpadara kapható: 
LÁZÁR LAJOS Léva, Mezö-utcza 33 1458

"RlaflfS esAlfl Lé'án a Kalíilbttn 
úúUXU. egy 8z,ö'ö hajlékkal, 

pinczével és fölszereléssel ELADÓ Bővebbet 
BAKÓ FERENCZNÉL Teleky-uicza 1. 1443

Egészséges tiszta jég 
kavicsbányából kapható: HOLLÓS mér
nöknél Levice. 1460

Eladó híz. Ladányi utca 29 számú
HÁZ 1447

Barsi-utcza 8. sz ház 
felereeze eladó. Egv pár complett fölszerelt 
lószerszám ELADÓ Érdé lödni lehet 
Árok utcza 16 KIS JÓZSEF. 1448

Allfleif bfiras 'öbb évi irodai 
AXÁCU9U JXCXQid gyakorlattal tót és 
magyar nyelvismerettel egy gépirOuő. Cim 
e lap kiadóbivaialaban 1446
‘E’; „ J a . egy keveset használt Ó er féle 
XdáftliW ■ dupla hengerszek 400 mm. 
hosszú hengerekkel, valamint egy GANZ fele 
’/7-es kombinált heneerazék is. Megtekint
hető MEREY JÓZSEF molnárnál Lutiila. 
vasút állomás Hionski.-Svati Kriz, zupa 
Tekov._____________________________ 1451

Nőtlen fiatalember
lattal azonnali belépésre állást keres 
Cim a kiadóban. __________________ '449

Nyolc évi jegyzői
vizsgát letett urieány, jegyzői vagy bármily 
irodában állast keres. Megkereséseket 
.szorgalmas' jeligére a „Bars' kiadóba 
kérek. 1462

1790—1922 szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott városi végrehajtó ezennel köz 
hírré teszem, hogy Levice város árvaszéké
nek 285/922 számú határozata következté
ben néh. Imre Vince hagyatékát képező 
alább felsorolt értéktárgyak az örökös kisk. 
Imre Dezső javára nyilvános árverésen el 
adatnak

A 756 koronára becsült értéktárgyak a 
következők:

1 drb arany gyűrű kamea kővel, 1 drb 
aranygyűrű korállal, 1 drb arany gyűrű 
sárga kővel, 1 drb női arany óralánc, 1 drb 
női aranyóra, 1 drb aranypánt karperec, 1 
drb ezüst máriás huszas melltű és 1 drb 
ezüst óralánc.

Ezen árverésnek Levicén a városháza 
kis termében 115 sz. a) leendő megtartására 
1822. évi december hó 14. napján d. e 9 
órája tűzetik ki és ahoz venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy’ a 
fenti ingóságok az 1881. évi LX. t c. 107. 
és 108. § ai értelmében a legtöbbet ígérő
nek legalább a kikiáltási áron fognak eladatm.

Levice, 1922 november hó 28
KUTSERA

mastsky exekútor.

KINŐ = APOLLÓ = MOZGO.
December hó 1O-én 

A Köln ói Démon 
clrfi-.nm 5 felv.

December hó 12-én. 8 órakor 

Áldozatok temploma 
drama. 5 fal-v.

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- áa vaiBagykeresksdésében

AhpHMott 1881. LEVICE - LÉVA. Tálefon szám 14.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk! -tt—--‘gsss
Friss felvágottak, svájci ementáli, trappista és egyéb csemegessjtok. Elsőrendű t e a v a j, 
nyers és főtt prágai Karácsonyi sonkák — Francia szerdinia, lazac, keletten 
ueri és göngyölt hering Oroszhal. kannahal, pisztráng, kaviár, húskonzervek, pástétomok. 
Citrom, narancs, mandarin, olasz maróni, páro t szilva. — Datolya, szultán füge. citrom 
nid, vanília, cukrozott déligyümö'csök. — Csokoládé, cacaó, dió. mák, akácméz, mán- 
dola, mazsola, mogyoró. — Befőttek, gyümölcsízek, jannék. „G I 0 r i a“ pörköltkávé 
különlege.-ség. — Jamaika és anüol rumok legfinomabb teák, teasütemények, Dsssert 

cukorkák, diszkartnnok és egyéb csemege különlegességek. ™===

Karácsonyi cukorkák, függelékek, szalon oukorkák 
karáosonyfa-diszek, gyertyák, és osillagszórók.

Likőrök, cognac, pezsgő, csemege, gyógy és asztali borok lerakata. ————

Karácsonyi ajándéknak legalkalmasabb :

Alumínium és nikkel főzőedények, modern háztartási 
és konyhafelszerelési cikkek nagy választékban. 
Villamos vasaiők, gvorsforralók, kávé- és teafözögépak, teaszürök, húsvágó, mandola. 
dió és mákőrlőgépek, rézmozsarak, habüstök, tortaformák, kávéőrlők, alpakka evőesz
közök, konyhakések. Galuska szaggató és passzirozó gépek, konyhamérlegek. — Villamos 
zseblámpák, elemek, Wiktoria-gázlámpák, zsebkések, lombfürész készletek, football, 
flóbert, korcsolyák, ródlik, fényképészeti cikkek — Szabályozható folytonégő kályhák, 

koksz- és széntartók, kályhaellenzők.

Te’rlntae meg karáoeonyl lel Aliiig 3-u.nlca.f ! !

Karácsonyi ünnepek előtti héten

WF friss, élő dunai és balatoni halak.
E16:«4ryzé3elc«t míu most •lfog'a.dtMzxic.
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Lnleky tkruny »íd iltn pozimneknllni vráhno»t*

Cialo; 9518 - 922 grk.

Vyt’ahch lloltacnéno oinamu
V exekúcnej zálozitosti exekventa Bongja 

Jána proti exekvovanému Mészáros Ondrejovi pu- 
zemnoknizna vrchnost nariadila exekuőuú licitáciu 
cialom vymozenia 115 K 72 hal poziadavky istiny 
a jej prisiusnosti na nemovitosti ktore sú na üzemi 
levického okr. súdu obsazene v por. kn protokolle 
obce Hr. Mikula óisl. 79 poa A I 1. 2. r. ó 80. 
<95/6 m c. ravedeny dem ő 50 5. rolu vo vyk- 
riénej cene 645 kor. s podrzavanin vyrokom cisl. 
6178/879 v prospech vdog Mészáros Andrejovej 
rod Kecskeméti Julié intabulovaueho v dovskeho 
PráVLicitacia bude o 10 hodine predpoludnajsej dfía 
28 ho decembra 1922 v obecnom dune Hr. Mikula 
vybavená.

Pod licitáciu spadaiuce nem< vitosti nemuzu sa 
odprodat, nize dve tretini vykriknej ceny.

Ti, ktorí chcú liőitovaf povinni sú slozit ako 
odstupného 10 °/0-ov vykriknej ceny v hotovosti, 
alebo v cennych papierocb, ku kaucn spov>bilych, 
poőitanych dra kursu urceného v 42. § e zák. cl. 
LX: 1881. osobe, póz. kn. vrchnnf ,u vyslanej,
alebo tejze odevzdat stvrdzenku o predbeznom 
uloieni odstupného do súduéhx depositi a licitaci- 
onalne podmienky podpisaf (§§ 147, 150., 170. zák. 
cl. LX: 1881, § 21. zák cl. XL. z r 1908)

Ten, kto za movitosí viacej slúbil, néz vyknkná 
cena ciní, jestlinik viacej neslubuje, povinny je 
dra precenta vykriknej ceny urcenéh<> odstupného 
po vysku práve takého percenta ním slúbenej 
ceny hned doplnif.

v Leviciach dna 15 septembra 1922. 
HOFFMANN 

v r okr. sudca 
Za hodnovernost vydani

DODEK 
ved | ozemkny.

Hölgyek figyelmébe!
Mélyen leszállított érák 1!!

Fűzőket, halesontnéikfili haskötőket, 
melltartókat mérték szerint készítek a 
legújabb modellek szerint, valamint régi 
fűzők átalakitását vállalom.

Saját készitményü melltartók és has 
kötök Állandóan raktáron.

Szives pártfogást kér
ADLER ARANKA, Deák Ferenc u 16

Legszebb és legolcsóbb —
KARÁCSONYI és ÚJÉVI ajándékok 

RAPPEPORT MANÓ ékszerésznél 
-----  Levice (Léva) Petőfi u. 4. ===== 

(Nyitrai papirüzlet mellett.)

Aranyat, ezüstöt legmagasabb napi áron veszek. 

Óra és ékszerjavitások pontosan eszközöltetnek.

CEia. r'-'~irmn.iitJii -rí ur- kumm,

LACHKY ELEK
Legszebb és legalkalmasabb 
KARÁCSONYI és ÚJÉVI ajándékok 

„F0T0“-RUSZNÁK 

= LEVICE —LÉVA = 
modern fényképészeti műteremben 

készült művészi kivitelű fény
képek és nagyítások.

A műterem kiválóan alkalmas iryermek 
felvételekre, mert jó világos és 

állandóan fűtve van.
Esti felvételek villanynál készülnek 

Műkedvelői csoport főtételeket 
vidéken Is jutányosán elvállalok

Felkérem a tisztelt megrendelőimet 
ezlveekedjenek a Karácsonyi é» Újévre 
ezánt képeket mielőbb megrendelni, 
hogy idejében elkéevitheeeem

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

..... ■ LEVICE — FŐTÉR. —

X.eg-jo'b'b bovABárláei forrás 1 Olcsó tk.ra.lc 1 
Előzékeny és pontos kiszolgálás 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. —

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy Nagysalléban 

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

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

oki. IcózziTl-woezaoator 
XT-A.GKX-S.A.X.X.Ö (Ta.toA.zi 78.)

Mechanikus és

Szakszerű javítóműhely
varrógépek, írógépek,

JSZl é 1 y e n

Puskamüves 
kerékpárok, vadász
fegyverek és beszélő
gépek javítására.

leszállított Araki
Varrógépek, ipari és családi használatra és az összes eredeti Slnger varrógépekhez alkat

részek, tűk, olajok stb — 
Kerékpárok, gummi és alkat
részek. — Vadásifegyverek, 
forgó- és automatikus pisz
tolyok, töltények és vadászati 
cikkek. — Beszélőgépek. tűk, 
lemezek ée alkatrészek. — 
Villany zseblámpák a elemek.

Eredeti varrógépek részletre.


