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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 

Egy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 18 K- — f.

Egyes számok ára 1 korona. BARS
KÖZMÜVELÖDSBI és tahsadalmi

HIROETÍIEK
□ cenli«eierenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garasod 

•Ólonként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

Bsxeköttetésben levő hlrd. irodák 
árengedményben részesülnek.

hetilap.
A kéziratok a siarkssiteségbai küldeniük. 

Kéziratok vissza nem adatnak 
FELELŐS SZERKESZTŐ :Dr. K 01 R S EK JÁ H 0 S.

Megjelen 
vasárnap raggal.

A klrdatdsakat, sIMiattaakat s a tiklsmíslóksl 
Hadőhlratalka ktrJOk átálltául.

A LAP KIADÓJA; NYITRAI és TÁRSA.

A mi korunk.
A nemzetgazdász azokat az 

időket, amelyekben élünk igy fogja 
jellemezni: 1922. évi utolsó hónap
jaiban nagy volt a munkanélküliség 
és a pénztelenség,

Aki azonban mélyebben belete
kint a mostani viszonyba, akit érde
kelni fog a lakősság anyagi, erkölcsi 
állapota, az elszomorodott szívvel 
fogja megállapítani, hogy nagy volt 
a nyomorúság, nem jutott arra sem, 
amire föltétlenül szükség lett volna 
s ennek következtében az erkölcsök 
meglazultak: lopás, nyugtalanság, 
elégedetlenség napi renden voltak.

A munkanélküliek kapnak segélyt 
az államtól. Ez a segély azokból az 
adókból való, melyeket a lakósság 
keservesen kiizzad. Nem irigylendő 
a segélyezett munkanélküliek sorsa, 
de a jövőre való tekintettel ez a pil
lanatnyi enyhítés nem orvosolja az 
általános betegséget. Mert mi tör
ténik, ha a munkanélküliek száma 
mind nagyobb és nagyobb lesz s 
azoknak a száma, akik adót fizet
hetnek, elapad s rövidesen ők is a 
munkanélküliek sorába jutnak? A 
munkás méltó a maga jutalmára. S 
ha az állam azzal a milliókkal, mi
ket kiosztott a munkanélküliek közt, 
munkaalkalmat teremt, sokkal job
ban orvosolhatta volna azt a nagy 
bajt, melyet mindnyájan élezünk.

A munkanélküliséggel járó sze
génység még jobban elénk tárja azt 
az ellentétet, amely van a felcsepe- 
redett, hivalkodó gazdaság és a 
hideg szobában nyomorgó szegény
ség között. Ezt az ellentétet nem 
lehet megszüntetni luxus adóval, 
úgy sem, hogy a pezsgőre 50, 60 
százalékos forgalmi adót vetnek. 
Itt az sem segít, amint azt egy 
amerikai elgondolta, hogy meg kell 
büntetni azokat a hölgyeket, akik 
naponkint új ruhában, más kalappal 
jelennek meg az utcán. Vagy, hogy 
a fényes toilettekben pompázó höl
gyeket kisérje a szervezett ron
gyosok kara nagy lármájával és 
gúnydalával. A csodák kora lejárt. 
Régen is csak három napig tartott. 
Az emberek megnézik az ilyen dol
gokat. Vagy megszoknák. S több 
mint bizonyos, hogy megjelenne a 
rend őre is. S itt a leghamarabb 
rendet csinálna.

De a nyomorúság, a szegény 
ség, az ínség csak megmaradna. 
Pedig azzal szemben fel kell venni 
a harcot és küzdelmet. Aki dolgozni 
tud és akar, annak adni kell munka

alkalmat. A szegénységet, a nyo
morúságot pedig enyhíteni kell. S 
hogyan lehet azt megcsinálni ? Oda 
az állam nem elég. A társadalom
nak kell megmozdulni, az egyhá
zaknak, az egyesületeknek kell 
hivatásuk magaslatára emelkedni s 
a felebaráti szeretet magasztos mun
káját bármi kicsi körben, de nagy 
szeretettel megvalósítani.

Mi nem vitatkozhatunk theoriá- 
kon, hogy ez vezetne, vagy amaz 
vihetne a célhoz s az alatt százan 
és ezren jutnának még nagyobb 
nyomorúságba, Ínségbe. A tettek
nek kell elkövetkeznie. Mert többet 
ér szociális szempontból is, ha egy 
könnyűt szárítottunk fel, mint ha 
szebbnél-szebb theóriákat találtunk 
ki, melyet a praktikus életben nem 
lehetett megvalósítani.

A mi napjainkat is jellemezni 
fogják. Előbb avagy utóbb. Ne csak 
a nemzetgazdász szólhasson róla, 
hanem az érző, az emberiség nyo
morúsága iránt fogékonysággal biró 
szemlélő mondhassa el róla: Ebben 
az időben egymásután keletkeztek 
napközi otthonok, népkonyhák, nép
jóléti központok, patronázs és rab- 
segitő egyesületek, tüdőbetegeket 
gyógyító szanatóriumok stb. s mivel 
nagy volt a nyomorúság, azok igazán 
áldott munkát fejtettek ki.

Rajtunk a sor, hogy ez csak
ugyan igy legyen.

A viláfj-sseményakbaí.
A londoni konferencia döntés nélkül 

végződött, miért is elhatározták, hogy a vitát 
1928 január 2-án Párisban folytatják.

Narutovicz lengyel köztársasági elnök 
ellen a jobboldali lengyel pártok utcai tünte
tést rendeztek. A tüntetők számos képviselőt 
és zsidót megvsrlsk. Narutovicz elnököt a 
tömeg az után megismerve hóval meghaji- 
gálta. A katonaság beavatkozott.

Írországban nincs nyugalom. Gépfegy
verekkel felszerelt felkelők hatalmukba kerí
tették a Suir folyó mentén lévő Carrick vá
rosát is a laktanyát felgyújtották. A harcban 
két ember elesett, számos megsebesült.

Lloyd George megkozdte cikksorozatát 
a nemzetközi politikáról. Az első cik cime: 
,A Franciaországal kötött paktum*. Lloyd 
George cikkében a francia sovinizmus, de 
különösen Clamencau ellen fordul. Azt 
mondja, hogy a Rajna-vidéki milliónyi né
metség idegen járom alatt nyög. Az emiatti 
támadt veszély a végtelenségig nyúlik. Egye
dül Anglia és Amerika képes a katasztrófát 
feltartóztatni. Feltűnést kelt, hogy ismételten 
ostorozza Franciaország izgatását a Rajna 
mentén.

A török küldöttség a kővetkezőket kí
vánná érvényesíteni a tengerszorosok kor
mányozásában :

1. Garanciákkal biztosítsák a tenger
szorosokat és a Fekete tengert úgy a tenger, 
mint a szárazföld felöl förténö rajtaülés ellen.

2. Korlátozni kell a Fekete tengerbe 
befutó tengeri haderőket, hogy veszélyt ne 
jelenthessenek a Fekete tenger és a tenger
szorosok partjaira.

3. El kell tiltani, hogy hadihajók a Fekete 
tengeren állomásozhassanak.

4. A kereskedelmi hajóknak biztositani 
kell az áthajózást úgy béke, mint háború 
idején. Háborúban a törökök megelégszenek 
az ellenőrzéssel.

Pengalosz görög főparancsnok kijelen
tette, hogy a lausannei tárgyalások meghi
úsulása esetében a hadsereg készen áll, hogy 
a komalistákat haladéktalanul megtámadja.

A Balkánról érkező hírek arról számol
nak be, hogy Bulgária komoly zavarok előtt 
áll, a tömegek elkeseredése elérte tetőpontját, 
a forradalom kitörése már csak hetek kér
dése lehet. Ezek a hírek legmegbízhatóbbak.

Hírek vannak arról, hogy a jóvátételi 
bizottság Magyarországra hat milliárd arany 
frank hadi reparációs kötelezettséget fog 
megállapítani A gazdasági körök, érdekkép
viseletek, már állást foglaltak e kérdésben, 
amonnyibeu megállapították, hogy Magyaror
szág képtelen reparáció fizetésére.

Mussolini követelte, hogy tartsák fenn 
teljes mértékben az osztrák, a magyar és a 
bolgár kártérítést, amelyekre Olaszországnak 

i előjoga van.
Az olasz lapok a londoni konferencia 

I elnapolásáért az angolokat és a franciákat 
okolják. Félő, hogy az esetben, ha az egyet
értés helyre nem áll, széthull az entente és 
Európa az ebből eredő káosz áldozata lesz.

A kis Piandelagotti város Olaszországban 
j talajsüppedés következtében néhány ház ki- 

vételével teljesen eltűnt a föld színéről.
Véres forrongások voltak Varsóban. 

Számos halott és sebesült Megölték a szo- 
ciállistapárt alelnökét. — Páncél autók és 
gépfegyverek jelentek meg az utcán.

Egy bécsi távirat szerint Bulgáriában 
agrárferradslom tört ki. A paraszttömegek 
sok helyiségben elkergették a hatóságokat és 
kifosztották a kereskedőket.

Anglia a német pénzügyi helyzetet rend 
kivül válságosnak tartja. Ha Franciaország 
elvágná az uto'só cérnaszállat, a német 
pénzügyi helyzetben beállana a katasztrófa, 
mely aztán egész Európát magával rántja. 
Ezért az angol politikusok legalább 2—3 
éves moratóriumot követelnek, a német 
állami kiadások ellenőrzését, a bankjegy 
nyomás korlátozását s a jóvátételi összeg 
leszállítását, ami a szövetségesek adósságá
val arányosan történhetnék.

Brecchia tartományban a fascistákat 
mozgósították. A mozgósítás az olasz nép
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párt ellen irányult az agrárkérdésben elfoglalt 
álláspont miatt.

Ságét francia képviselő, aki most tért 
vissza Párisba magyarországi körútjáról, 
beszámolójában kijelentette, hogy a magya
roktól bűn már jóvátételt kérni, miután 
Trianon és a román invázió mindent meg 
fizettetett Magyarországgal. A trianoni béke
szerződést becstelennek és igazságtalannak 
mondja.

A kisantant államainak Londonban lévő 
meghatalmazott miniszterei a londoni külügy
minisztériumnál tiltakozást jelentettek be a 
loudoni tanácskozásból való kizáratásuk miatt.

Báró Korányi, aki Páriában tárgyal a 
jóvátételről, azt az értesítést küldő Buda
pestre, hogy bizonyos körök felszólították 
Magyarországot, hogy mennyit hajlandó 
fizetni a jóvátételből. Ez a hir politikai kö
rökben megnyugvást keltett.

A londoni értekezlet eredménytelensége 
a legrosszabb benyomást kelti. Poincaré 
állása a pártokkal szemben bizonytalan.

Szépitgetés nélkül megállapítható, hogy 
a ko >rencia elnapolása nélkül a szövetsé
gesek özött nyílt szakadás állt volna be. 
Bonar Law közölte Poincaréval az angol 
minisztertanács határozatát, hogy az nem 
egyezik bele Essen és Bohum megszállásába.

A területi kérdéseket intéző bizottság 
megengedte a törököknek, hogy Konstanti
nápolyban 12.000 főnyi helyőrséget tarthas 
sanak. Feljogositották továbbá a törököket, 
hogy Konstantinápolyban tengerészeti bázist 
létesítsenek és, hogy a Márvány-tonger partvi
dékét ágyukkal lássák el, 15 cm el.

Budapes'en az igazságügyminiszterium- 
ban uj amnesztia rendeletén dolgoznak, 
amely Karácsonykor fog megjelenni.

LÉVA.*)
Te ősi város, vén, mohos romoknak 
Tövén épült nyájas, fehér falak, 
Amig melletted mások elrobognak, 
Mindig megállók, hogy csodáljalak. 
Kemény rögön magyar izmok ropognak 
S magyar dal cseng a délidö alatt.
Vidám gyerekraj, apró tűzhelyek: 
Nincs szó, hogy méltón megdicsérjelek.

Vér öntözé a messze rónaságot, 
Hol most magyar kéz dús kalászt arat, 
Hol az utcára hajlik a virág, ott 
Török-labanc had gyúrta a sarat. 
Bár száz sebet száz ellen kardja vágott 
Mindig mienk s mindig magyar maradt. 
Mikor megállók ó falad alatt, 
Szivembe markol minden gondolat.

Mig őszi nap a rád hajló határon 
Piros kévékben szórja sugarát, 
Megállók és a lelkemet kitárom, 
Én, a kifáradt harcos, hü barát. 
Sasoknak fészke, omló szürke várrom, 
Nagy büszke szivvel nézek fel terád. 
Mért föld kőnek tett a történelem: 
Fajom nem fog elmúlni jeltelen.

Bárhonnan jött az ezer év viharja, 
Mindig e szent falakba ütközött, 
Nyugat, kelet mig egymást tépi, marja, 
Mint gránit áll a két világ között. 
Sebét a moh mig búsan eltakarja, 
Mit rá lemondás, beke kötözött, 
Bár a világ ma oly komor setét: 
Simult nagyságról álmodik mesét.

’) A szerző ma olvassa fel a pozsonyi Toldy- 
Mr Petőfi Ünnepélyén.

Ez a rom egy kővé vált néma kérdés, 
Mely a magasból hozzánk lekiált: 
Lesz-e még összetartás, egyetértés ? 
Magyar nép, Isten másként meg nem áld I 
Hogy annyi hős hiába onta vért és 
A sóhajok hidján hiába állt!
A nagy világban itt sincs már helyed, 
Hol áll e rom, mint fejfa sir felett ?

De mégis büszkén hágok e romokra, 
Meggyújtom ra/ta kisded őrtüzem, 
Újra kihajt a múlt szép rózsabokra, 
Magyar nép, érted új tavasz üzen. 
Erős reménnyel állj e bérel fokra, 
Az ős erény uj cél felé viszem 
Nem sírod őrzi itt e büszke vár: 
Uj, boldog és szép husvét fénye vár.

Te ősi város ódon kicsi fészek, 
Serény polgárok, mesteremberek, 
A szent rögért mind élnl-halni készek, 
Nincs szó, hogy méltón megdicsérjelek. 
Fehér faladra büszkeséggel nézek 
És a szememből forró köny pereg: 
Mig régi fényed vissza rám ragyog, 
Kiváltság az, hogy a fiad vagyok.

Te ősi város, vén mohos falaknak 
Tövén épült nyálas, fehér falak, 
Amig melletted mások elrobognak, 
Megállók kissé, hogy csodáljalak, 
Az alkonyatban őrtüzek lobognak, 
Az üllő cseng a kalapács alatt. 
Vidám gyerek zajtól hangos a part, 
Most mar nem féltem többé a magyart.

KERSÉK JÁNOS.
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A Zabláthi Hrussóy család.
Risztet Hrusaó várának történetéből 

Folytatás.
1535. ben Bossányi Szokolóczi Péter a 

garamszentbenedeki konvent előtt vissza
vonja Zablathi János jarára tett bevallását, 
mert János őt Bossányban megtámadta, meg
verte s a bevallást halálfenyegetésekkel csi
karta ki tőle. Hasonlókép Lukács kolosi apát 
1536 jan. 6. án a gszbenedeki konvent előtt 
kijelenti, hogy Zabláthi Hrussóy János erő
szakoskodásának és halálfenyeaetesének en
gedve apátságát Htussóy Lőrincnek engedte 
át és Íratta be. E kényszeradományozást 
tehat visszavonja

A kistapolcsányiak sem viselkedtek más
kép. Be nem érték azzal, hogy Hrussóy 
Jánosnak knesiczi részbirtokát megkapták, 
hanem elfoglalták Hrussóy János és fivé
reinek szőlejét és dézsmáját. ami az egyes- 
ségben nem szerepelt. A keresztúri termés 
egy részét is elvittek és a Hrussóyak embe
reit megfenyegették, ha Hrussó határainak 
megállapításánál résztvenni mernének. Hrus
sóy Lőrinc panaszt emel a garamsztbenedeki 
konvent előtt, hogy a kistapolcsányiak az ő 
knesiczi birtokrészet is elfoglalták. Hrussóy 
Jánostól a vár körül határkiigazitást is kíván
tak, ami ellen megint anyja tiltakozott. Köz
ben pedig a galgóczi egyesség ellenére kijár
ták, hogy az országbíró 1538. márcus 15 én 
kiadott rendeletével a kistapolcsányi véreng
zés ügyében a vizsgálatot elrendelte. U|laki 
Gergely mester nyitrai kanonok Miklosóczi 
Zudar Dávid alispán, kir emberrel április 
5 -én megjelentek Kistapolcsányban, ahová a 
szomszédokat, nemeseket és jobbágyokat 
beidézték. A vizsgálat és tanúkihallgatás 2 
napig tartott, de csak a Tapolcsányiak tanúit 
hal gatták ki, a Hrussóyak teljesen távol 
maradtak. A tanuk kihallgatásának ered
ménye következőkben foglalható össze:

1535 április 1 -én Hrussóy János és 
emberei a kistapolcsányiak megerősitett kas
télyát megtámadták, az udvaron levő őrtor
nyot felgyújtották, a majorságokat és a job 
bágyok házait is felgyújtották, a kastély 
melletti halatsavat kihalasztatták. Tapolcsányi 
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Györgynek és Istvánnak felfalusi házát is 
felégették és a jobbágyokat elhurcolták A 
formális ütközetben 28 ember esett el. Kis
tapolcsányi György feleségét, Máriát gyalázó 
és becstelen szavakkal illették, György uno
káját Ferencet és Tamásnak testvérét Lász
lót megölték, Györgyöt és Tamást előbb Hrus- 
sóra, majd Znió várába, a király ellensége
inek területére törökökkel (per Thurcas I ?) 
elvitették és jószágaikat lefoglalták. Kiszaba
du ásuk után sem mertek Kistapolcsányban 
maradni, hanem 4 évig (?) Garamszentbene- 
dekben Zudar Dávid házában tartózkodtak.

A maróthi tanuk azt hitték, hogy Pod- 
maniczky János jött embereivel A lakosság 
annyira megijedt, hogy ki kocsin, ki gyalog 
szerrel a Garam melletti erdőkbe menekült

A kistapolcsányiak kőházát (nem a kas
télyt) leégése után Hrussóy János lerombol
tatta 8 boros hordót és a lovakat Hrussóra 
szállította.

Garamszentbenedekben börtönben, halálra 
ítélve ült Csáradi Oláh János, Hrussóy János 
kapitánya Kistapolcsányi György, mikor a 
vesztőhelyre vezették, azt kérdezte tőle, váj
jon ő hajtotta e el felfaluról ökreiket ? Azt 
teielte, hogy Hrussóy János parancsára tette. 
Ahol Hrussóy János valamit talált a kista- 
po'csányiak vagyonából, mind elvitette. Ama 
kérdésre : tett e sok rosszat Hrussóy János ? 
Azt felelte, hogy ha oly papirosa lenne, mely 
a monostortól sz. Egyed templomáig ter
jedne, sem tudná leírni.

Az épületekben okozott kárt egyma
gában 1000 frtnál többre becsülték.

A kihallgatott tanuk közt szerepelnek : 
Dereslényi Litassy István, Lüley János, Si 
monyi Sandrin szolgabiró, Gyepes Péter, 
Nagyszelczsényi Ferenc és Mátyás, Tajnay 
Mihály, Névedi Török Pál, Néveri Péter és 
Gáspár, Araniáni Kakas Damján szentbene- 
deki Zakács Márton, Kistapo csányi István 
neje Ilona, Ádam kistapocsanyi plébános.

Kistapolcsányi Lászlót lenyilazták, György
nek fiát, Pált és Ferencet, Pált meg nem 
ölték, Ferenc pedig Györgynek unokája volt, 
másokkal együtt tűzbe és füstbe fojtották. 
Kenesz Jakab bevallotta, hogy Marcsek János, 
Hrussóy János jobbágya Tapolcsányi Tamás 
nak Balázs jobbágyától 70 frtot kapott (?)

Hrussóy Jánost a katonai Curia elé 
idézték, de bizony nem sokat törődött vele, 
nem is védekezett. Minthogy pedig a gal
góczi egyességnek most mar semmi értelme 
sem volt, még 1538. évben kiküldte Gáspár 
fivérét, Lefánti Peter hrussói várnagyát. Dobra 
Ferencet és Magyar Pált gyalogosok és lova
sokkal, akik Knesiczet erőszakkal visszafog
lalták. E miatt a kistapolcsányiak 1540 ben 
újabb panaszt emeltek és a Nádor 1540. 
Űrnapján k. rendeletével a panaszlottakat 
maga elé idézte. A gszb konvent kiküldöttje 
Hrussóy Jánost, Gáspárt és Elefánti Pétert a 
hrussói várban találta, akik megjelenésüket 
meg is Ígérték, Lőrinc pedig távoliévén, a 
megjelenésre megintetett.

A birósági tárgyalások tovább folytak. 
1539. sz. György napján Thurzó E ek kir. 
helytartó rendeletére a kistapolcsányiaknak 
hatod magúkkal esküt kellett a gszb kon
vent előtt letenniük, hogy Hrussóy Jánosnak 
ellenük intézett támadásában teljesen ártat
lanok Viszont a knesiczi szőlők miatt is 
őket hívták fel esküre, bár az tulajdonképen 
Hrussóy Jánost, mint felperest illette volna 
meg. Az idézések is egymást érték. Mikor a 
konvent embere egy ilyen idézést 1539 aug. 
31 én Hrussóy Jánosnak kézbesítendő a vár 
alá ért, Nagy János, Hr. János embere a 
várkapun kilépve fenyegető hangon kérdi 
tő e: mit akarsz itt ? Ha uram hazajön, 
póruljársz. Mikor pedig a várkapun bemenni 
akart, azt becsukták előtte s az ablakon át 
puskát szegeztek rá és lenyilazással fenye
gették meg A konvent erről bizonyítványt 
állított ki.

Végre 1542-ben meghozták az Ítéletet, 
mely Hrussóy Jánost hűtlenségben marasz
talja el és jószágaitól megfosztja, amelyeket 
a király Tapolcsányi Györgynek és Tamás
nak adományoz Az ítélet végrehajtása azon
ban újabb nehézségekbe ütközött. Kiadtak e 
beiktatási rendeletet és kinek ? nem tudjuk. 
Bizonyos, hogy a kistapo'csányiak beiktatása 
egyelőre elhalasztódon. Ellenben 1543. május
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18.-án Hrussóy Jeromos leányai : Anna 
Kosztka Miklósné, Magda Schellendorfné és 
Zsófia, Márta, Borbála, Margit hajadonok 
tiltakoznak a nyitrai káptalan előtt, hogy a 
király Hrussót Kistapolcsányi Tamásnak 
ajándékozta, holott ez örökös jogon őket 
illeti meg. Hrussóy János, birtokban maradt 
továbbra is, sőt 1543. jul. 1 én újból meg
nősült : Podmaniczky Annát, Rafael nővérét 
vette el Vágbeszterczén. Ezzel ügye is újabb 
fordulatot vett.

Podmaniczky János és Rafael a nyugati 
felvidéknek valóságos rémei, ostorai voltak. 
Ferdinánd király hatalmának fittyet hányva 
raboltak, dúltak, pusztítottak, várakat, kas 
télyokat, birtokokat elfoglaltak, községeket 
felgyújtottak, a foglyoktól török módra kín
zások közt aranyat csikartak ki stb. Emlí
tettük, hogy Lednicze várát elfoglalták. 
Ugyan igy tettek a Zsámbokréthyek vátkas 
télyával, a Majthényi Bertalant is megtá
madták, a novaki temp ómban 32 embert 
megöltek, magát Kesseleőkeö várat is ostrom 
alá vették, de innen véres fejjel visszavonulni 
voltak kénytelenek. Az 1542. évi pozsonyi 
országgyűlés 44 tcikkében 2 havi határidőt 
adott nekik arra, hogy a Ferdinánd király 
hűségére térjenek és az elrabolt jószágokat 
jogos tulajdonosaiknak visszaadjak. A Pod- 
maniczkyak erre beadták feltételeiket, melyek 
alatt a király hűségére visszatérni hajlandók. 
Kívánják Palota várát a zirci és jasthi apát
sággal. Lednicze és Hrücko varakat, a zerda 
helyi kastélyt tartozékaival együtt és a kolosi 
apátságot A király mind ezt megígérte, mire 
ők is Ferdinánd hűségére tértek és az 1545 
évi országgyűlés (47. te) őket a nóta alól 
felmentette.

Hrussóy Jánosnak első dolga volt hogy 
1543. dec. 18 án tiltakozzék a Forgáchok és 
Tapolcsányi Tamás ellen, akik 40 puskás 
gyalogost fogadtak fel, hogy őt megöljek és 
Hrussó várát elfoglalják. Ezek közül hármat 
edogott és bebörtönöztetett 1545 ben pedig 
Hrussó várát tartozékaival együtt felcseréli 
a Podmaniczkyak birtokával Ez ellen úgy 
anyja Borbála, valamint az összes leány ági 
örökösök tiltakoztak.

Ez évben egyik levelében elpanaszolja, 
hogy erőszakos rablók e zavaros időkben 
mindenből kifosziották. ennélfogva Kelemen 
alván, Radissón és Medován máskép Muth- 
nán levő összes jogait Rakovszky Györgyre, 
Szklabina várnagyára és turóczi alispánra 
210 frtért örök jogon átruházza. Következő 
évben pedig Sissot (Trencs.l adja zálogba 
Schellendorf Burjánnak 200 frtért.

1546-ban a kistapo'csányiak kir. ren
deletet nyertek a Knesicz birtokába való 
visszavezetésre. Csakhogy midőn a gszbene- 
deki konvent embere jan 28. án Tapolcsanyi 
Györgyöt és Tamast Knesicz helységbe visz- 
szavezetni és Hrussóy Jánosnak összes ingó 
s ingatlan javait lefoglalni akarta, Podma
niczky Rafaelnek hrussói várnagya Nagyber- 
zenczei Gáspár kivont karddal ellenszegült és 
maga Podmaniczky Rafael is. Russóy János, 
felesége és Mihály fia, valamint Margit leánya 
nevében is ellentáilott.

Most már Podmaniczky vette kezébe 
ügyét. 1546. bán Hrussóy Jánosné, Hr Mihály 
és Margit nevében bepanaszolja Kistapol 
csányi Györgyöt és Tamást, hogy bizonyos 
becsületbeli ügyben király itélőlevelet eszkö 
zöltek ki ellenük, holott ez ügyben védel
mezni tudnák magukat. Várdai Pál érsek 
kir helytartó a kistapolcsányiakat a gszb. 
konvent által újra megidézteti Hogy azon 
bán magukat kellőkép biztosítsák, Podma
niczky Rafael kiváltotta a Schellendorf Buri 
ánnál elzálogosított zabláthi egész és szama 
róczi részbirtokát és abba Révay Ferenc ren
deletére nővérét a nyitrai káptalan beiktatta. 
A perújításnál Podmaniczkynak segítségére 
jött a leányág többi tagja is, nevezetesen 
Forgách Péter, Derenchényi Farkasné Fór- 
gách Anna, Mérey Mihály né Forgách Juli
anna és bedeghi Nyáry Lőrincné Thuróczy 
Márta. 1547. ben pedig ugyancsak a leány
ági örökösök keresetet indítanak Hrussóy 
János ellen, hogy Keresztur, Knesicz, Maho- 
lány, Zsikva, Fenyőkosztolány, Lócz, Nagy 
és Kislehota, Zelehén, Széplak egész bir
tokból és a zabláthi és zamaróczi részbir- 
tokból őket megillető részt és az okmányok 

másolatát, — ha pedig ezek csak férfiágra 
szótanának, a leánynegyedet adja ki. Hrussó 
várát, miután zálogjogon Podmaniczky Rafael 
kezei kört volt, kihagyták. Nádordy Tamás 
országbíró az osztozkodást el is rendelte s 
az esztergomi káptalan által foganatosíttatta. 
Hrussóy Mihály az eljárás ellen tiltakozott.

Igen érdekes a levél, melyet 1546. okt. 
8 -án Monoszlói Miklós és Illésy Ferenc, a 
g'iramszibeneneki apátság prefektusai Új
bánya város hatóságának sebtében (raptim) 
küldtek. Egyik felesketett szolgájuk, akit 
kémlelés végett Hrussó felé kü dtek, jelenti, 
hogy Podmaniczky tegnap Hrussó várába 
érkezeit A szolgafivérétől hallotta, hogy Pod
maniczky a lerombol berzenczei várat felé
píteni szándékozik s e vép.ből oda népeit már 
el is kü'dte. Ezenkívül Hrussó vára összes 
jobbágyainak kemény parancsban meghagyta, 
hogy a szükséges eszközökkel odamenjenek. 
A sz. benedeki prefektusok intik szomszéd 
barátaikat, hogy jól erőlködjenek s ez ellen 
orvoslást keressenek, mert ha Podmaniczky 
szándékát megvalósítaná, ez a bányavárosok 
útját nagy veszedelembe hozná A hir s ez 
zel aggodalmuk is alaptalannak bizonyult.

Hrussóy János e perújításnál már nem 
szerepel, a tiltakozások, melyekkel a kista- 
po csanyiaknak hrussói és knesiczi jogigé
nyeit megtámadják és kivált 1548 bán egy
mást érik, mind a leányág képviselőitől és 
Podmaniczkytól erednek. Hrussóy Jánosról 
mindössze annyit olvasunk, hogy Eberhard 
várában levő jogairól (melyekhez Zabtathi 
Zsófia örököseként jutott) 300 magy frtért 
lemondott Merei Mihály javára. Hrussóy 
Jánosnak a Bossányiakkal régóta húzódó 
pereskedése is ez évben nyert elintézést 
Szept. 10 -én kelt Ferdinánd király rendelete 
Nyitra és Bars megyék alispánjaihoz, mely
ben utasítja őket, hívják fel Hrussóy Jánost, 
hogy Bossányi Jánosnak általa elfoglalt janó- 
falvai (Nvitr.) és przsiti (Bars) birtokait bo
csássa vissza, ellenesetben a két alispán a 
rendeletet végre fogja hajtani

A kistapolcsanyiak sem pihentek. Egyre 
sürgetik a királynál, hogy Hrussóy János 
perét soron kivül intéztesse el és panasz 
kodnak hogy a rendes bíróság által hozott 
marasztaló itelet végrehajtását már két Ízben 
erőszakkal megakasztották s attól tartanak, 
hogy a hosszú huza vona atatt Hrussó várát 
vagy Hr. János, vagy atyaflai visszanyerik 
Tapolc-ányi Tamás pedig egyenesen arra 
kéri a királyt, hogy Hrussóy Jánosnak hüt 
lenségben való e marasztaltatása esetén va 
gyonat neki adományozza

Az ország rendéi is közbeléptek — és 
pedig Hrussóy János javára. Arra kérik a 
királyt, hogy Hrussó várat, melyet a per 
folyama alatt a kistapolcsanyiaknak adatott 
át, bocsássa vissza Hrussóy János kezébe.

Ennek tulajdonítható, hogy Hrussóy 
János 1549. év elején a kistapo csányiakhoz 
fordul és újból egyezkedni próbál velük. 
Valósággal salvus conductust kér tö.ük. hogy 
útjában baj ne érje. Kistapolcsányi György, 
Barsmegye alispánja nagybátyja Tamás és 
az összes rokonság nevében május 5 en a 
gszb konvent előtt vallja, hogy bár Russóy 
János ellen jogerős ité etük van. két heti 
halasztást adnak neki a kiegyezés megkísér
lésére, hogy annak sikere vagy sikertelen 
sége eseten mindkét fél szabadon és békésen 
térhessen vissza otthonába.

A kistapolcsanyiak ezt könnyen meg
tehették, mert időközben az ügyet végítélettel 
eldöntötték Az év elején ugyanis a király 
meghagyja a kir. táblának hogy a pert azon
nal vegye revízió alá és de piano et simp- 
lici döntsön benne. Révay Ferenc nádor
helyettes pedig felszólítja a kistapolcsányiakat, 
hogy az egyesség sikeres megköthetése vé
gett a Hrussó várára vonatkozó okleveleket 
rögtön hozzák Szklabinya várába. Hogy az 
egyezkedési kísérlet csak ürügy volt, mutatja 
a királynak 1549. april. 2.-án a garamszt- 
benedeki konventhez intézett iktató parancsa, 
melyben Hrussó várát tartozékaival együtt 
cum jure Régió Kistapo'csányi Györgynek és 
Tamásnak örökjoggal adományozza s a kon- 
ventet megbízza, hogy őket iktassa be A 
beiktatásból azonban 1549 ben semmi sem lett.

Révai Ferenc 1550 febr. 25 én az esz
tergomi káptalant bizza meg a kistapol- 

csányiak beiktatásával. Érdekes, hogy a ren
deletben a Zabláthi Hrussóyakról említés sem 
történik, hanem Zelcheni Pálról ir, akinek 
elhaltéval s a család fiágának magvasza
kadtéval Hrussó vára a királyra háramlott 
vissza Idáig jutottak a Zabláthiak I

Az esztergomi káptalan kiküldötte Tha- 
mássy János mesterkanonokot, hogy Babin 
dali György kir. emberrel a beiktatást eszkö- 
zö je Akik midőn márc 24. én Hrussó várába 
megjelentek, a várnagy a kapu előtt e kér
déssel fogadta őket : mit akarnak ? Mikor 
pedig céljukat előadták, azt felelte : .hogyha 
ő királyi felesége uramnak csak egy papír
lapot is küldött volna, a várat és tartozékait 
minden ellenmondás nélkül átadtuk vo'na". 
így azonban márc 30. án Bessei Farkas 
Ignácné Hrussóy Márta nevében Zekoloczky 
Veborenecz Horváth Tamás, apr. 8 án pedig 
Schellendorf Burián a maga és Stilfrid és 
György fiainak, nem különben Erzsébet és 

I Anna leányainak nevében a káptalanban a 
' beiktatásnak ellenmondottak.

Miután a király donációja csak Hrussóy 
i János birtokrészeire szólott, a leányági örö

kösöknek kielégítése az uj birtokosokra há
ramlott, ami igen nehéz feladat elé állította 
őket Hiszen pl Kosztka Miklós leányai még 
1559-ben is perük Kistapolcsányi Miklóst az 
őket megillető leánynegyedert.

Hrussóy János Nyitra és Trencsén me
gyében levő birtokaira vonult vissza. 1559 ben 
történt halála után fia Mihály még sokat 
szerepel birtokcseréivel és eladásaival. 1583- 
ban halt meg — úgy látszik — fiörökösök 
nélkül.

Bár a Hrussóy család, Barsból elköl
tözött, a kistapolcsányiak Hrussó várát még
sem mondhattak magukénak Maga a vár 
megye 1550 1553 évi postaösszeirásában
39 *'t posta meg mindig Hrussóy János 
nevén szerepel. Hogy pedig a kistapolcsá
nyiak Hrussó várának birtokába nem jut
hattak, Ferdinánd király ama szokásának 
tudható be, hogy egy és ugyanazon birtokot 
némelykor egy időben többeknek is adomá
nyozott így Hrussó várát jónak látta egye
lőre önmagának megtartani. 1553-bó1 olvas 
suk a kir. rendeletet, mely meghagyja, hogy 
Írják össze a marhákat, amelynek Korláthköy 

I Borbála tulajdonában voltak, amikor Vall 
- Konrád de Aurath (Aurach) Hrussó várát 
j királyi parancsra elfoglalta Mikor történt ez ? 
' a rendeletből ki nem olvasható.

Végre 1554. nov. 1 -én kelt a kir ado- 
I mányiévá1, mely a Hrussóy János hűtlensége 
■ fo'ytán a koronára háramlott Hrussó várát 
, tartozékaival együtt Kistapolcsányi György

nek és Tamásnak, valamint férfiágon örö
köseiknek zálogjogon 4200 magy. frtért ado
mányozza Ez időtől fogva azután a Kista
polcsányi családé maradt is 1610 évben 
elkövetkezett kihaltáig.

Dr. Benedek.
(Vége.)

Különfélék.

— & lévai járás feloszlatása ellen 
minden érdekelt község és város felemelte 
tiltakozó szavát. A kormánynak az az elha
tározása, hogy Barsmegyében Zselizen uj 
járást szervez, melynek községeit a jelen
legi ipolypásztói és a lévai járásokból sza
kítják ki nagy ellenzést vált ki mindenütt. 
A terv szerint márciustól kezdve a jelenleg 
Léván székelő szolgabiróság i rövidesen : járá
si főnökség), már Zselizen működnék s ugyan
ekkor a hootmegyei báti járás szolgabirósága 
Lévára költözne, -mivel eme járásnak szlo- 
váknyelvű községeit a magyar falvaitól meg
fosztott lévai járáshoz csatolják. Ezzel egy 
csapásra elérik azt. hogy a ma mag magyar 
többségű lévai járásnak szlovák többsége 
lesz I Gazdaságilag pedig kivégzik Léva vá
rosát, mely erején felüli áldozatokat hozott 
a múltban, mig fejlődésének mai színvonalát 
elérte a egy nagy kiterjedésű vidék magyar
ságának kulturális központjává lett Az, hogy 
Bát és Bakabánya vidékének sz'ovák közsé
geit közigazgatásilag Lévához csatolják, köz
gazdasági tekintetben semmi kárpótlást sem 
nyujt a városnak Ez a vidék szegény hegy 
vidék és eiért a gazdag garamvölgyi síkság-
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nak Léva részére elveszett, a város közgaz
dasági forgalmából mesterségesen kikapcsolt 
jó felvevő képességű piacért kárpótlást nem 
nyújt. Máskülönben is ez a szlovák vidék 
gazdaságilag amúgy is ide gravitált. Kézen
fekvő tehát ama következtetés, hogy Léva 
város a lévai járásnak feldarabolása követ
keztében lassú, de biztos kulturális és gaz
dasági hanyatlásnak volna kitéve, miért is a 
kormánynak ez a rólunk — nélkülünk ho
zott intézkedése Léván nagy megütközést 
keltett s az utolsó városi közgyűlés ebben a 
kérdésben erélyesen állást foglalt. Már párt 
közi értekezlet is volt ebben az ügyben, ahol 
mind a csehszlovák pártok, mind a magyar 
pártok a kommunista párt delegáltjai is, 
egyhangúlag állást foglaltak a lévai járás 
tervezett kettéosztása és a lévai szolgabiró 
ság elhelyezése ellen. Számos érdekelt köz
ség szimpátiája szintén Léva város mellett 
nyilatkozott meg. Az ipolypásztói járás ama 
községeit, melyek az uj zselizi járáshoz csa- 
toltatnának, a hatóság értekezletre hivta 
egybe Ipolypásztóra. Ezen az értekezleten 
a községek jelenlevő képviselei kijelentették, 
hogy inkább a távolabb fekvő Lévát kíván
ják járási székhelyül. Ezek után nagyon 
valószinü az a feltevés, hogy amidőn a többi 
érdekelt községet is állásfoglalásra szóllitják 
fel, azok is a történelmi levegőjű, nagyszerű 
geográfiái fekvésű Léva mellett fognak dön
teni. A kormányköröknek az az érvelése, 
hogy a lévai járás kettéosztása azért válik 
szükségessé, mert az uj alakulásból kikerülő, 
a jelenleginél sokkal nagyobb járást közigaz
gatni lehetetlen volna, nem állja meg helyét, 
mert jóakarattal ezt is meglehetne oldani. 
Zselizen szolgabirósági, illetve járási főnök- 
ségi kirendeltséget kell szervezni, mely a 
központtól távolabb eső községek igazgatá 
sát ellátná. Ez az intézkedés bizonyára ki
elégítené Zselizt is, anélkül, hogy költségve
tését több mint ezer százalékos pótadóval 
terhelné meg a járási székhellyel járó beru
házások eszközlésével. Egyébként pedig a 
politikai pártok bizottságot alakítottak, mely 
Léva városának halálos ítélete ellen a küz
delmet intézi.

— Ab árvaház Karáononya. Mig 
odaben a szobában szent Karácsony estén a 
dúsan megrakott karácsonyfán lobognak a 
színes lángok és vidám, örvendő gyermekek 
állják körül a kis Jézus hozta szent fát, 
gondol-e arra valaki, hogy oda kün az utcán 
süvölt a szél, hull a hó, az ablakon keresz
tül kis árva tekint be a meleg, boldog csa
ládi fészekbe s hogy kicsorduló könnyét oda 
tapasztja jégcsap alakjában a kegyetlen szél 
kicsipett, kifújt, didergő arcára ? Ne feled
kezzetek meg a kis árvákról sem, kiknek e 
szent napon sem jut családi otthon melege 
s az édesanya is csak mint fájó emlék él 
szivükben. Pedig e kis árvákért is megszüle
tett a kis Jézus és hogy megszületett, bi
zonyságot tesznek ők maguk arról, amidőn 
a Lévai Nőegyesület által gondozott árva
házunk kis árvái f. hó 21-én csütörtökön d. u. 
6 órakor az árvaház helyiségében a jó lelkű 
közönség szeretetének felkeltése és a kis 
Jézus dicsőítése okából karácsonyi estélyt 
rendeznek, melyen egy karácsonyi pásztorjá
tékot, Szegények Karácsonya cimü alkalmi 
kis színdarabot, szavalatokat, verseket adnak 
elő. Jó szivü közönség, kell e külön is figyel
medet ezekre a kedves apróságokra felhívni. 
A Krisztus nevében, aki úgy szerette a gyer
mekeket, mindnyájatokat meghivnak általunk 
az előadásra. Jöjjetek és köszöntsétek a kis 
árvákat ez ünnepi köszöntéssel: Krisztus 
született. Belépő-díj nincsen, de ép a kis 
Jézus nevében minden jó szivből jövő cse
kély adományt hálás köszönettel fogadnak

— Oyászhlr. Hosszé nehéz szenvedés 
után költözött el az élők közül özv. Janson 
Adolfné. A szerető, gondos édes anyák 
mintaképe volt. Küonvolt Amerikában is, de 
az Újvilágból visszajött. Korán jutott özvegy
ségre, de két fiát a nehéz nyomasztó körül
mények közt is szépen felnevelte, kik mint 
középiskolai tanárok szép pozíciót foglalnak 
el. A halál kinos, nehéz betegségtől váltotta 
meg öt. Megszomorodott fiai a következő 
gyászjelentést adták ki: Janson Vilmos és 
Jenő, Isten akaratában megnyugodott lélek
kel tudatjuk, hogy önfeláldozó Anyánk, a 

szeretett testvér, anyós, nagyanya és rokon 
özv. Janson Adolfné szül. Czvajna Mária 
életének 59 ik évében 1922 dec. 18-án este 
*/, 7 órakor sok és nehéz szenvedés, a ha
lotti szentségek ájtatos felvétele után lelkét 
visszaadta Teremtöjének. Felejthetetlen, jó 
Anyánk földi maradványait 1922 dec 16-án 
d u. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a lévai róm. kath temetőben. Lelki üdvéért 
az engesztelő szent-misét 1922 dec. 16 án 
reggel >/t 8 órakor a lévai róm kath. plé
bánia templomban szolgáltatjuk az Úrnak 
Sok földi szenvedésnek jutalma legyen az 
örök nyugalom I Anyánk 1 Isten veled I 
Czvajna József neje Székely Kornélia, Czvajna 
Stefánia férje f Payno Alfonz, Czvajna Erna 
férje Getting Zsigmond, Czvajna Viktor, 
Czvajna Auna férje Zoltánfi János testvérei, 
sógornője és sógorai. Janson Vilmosáé szül. 
Klauschek Erzsébet menye. Janson Márta 
unokája.

— Szimfonikus hangverseny. A 
csehszlovák 7 gyalogezred tisztikara az éhező 
oroszok javára és a helybeli szegény isko
lás gyermekok javára karácsonyi ajándékul 
Léván a városi sziuházbau 1922 december hó 
9-én művészi hangversenyt rendezett, me
lyen a 7. gyalogezred teljes zenekara mű
ködött közro. A zeneirodalom világhírű 
klasszikusainak hatalmas ereje ragyogott a 
szép előadásban, melynek hatását fokozta, 
hogy az előadó zenekar tagjai kűlön-külön 
is mesterei hangszerüknek. Hayden 9.-dur 
symphoniája vo.t az első darab, amelynek 
ritmikus melódiája, helyenként teljes magyaros 
ütemei egyszerre meghódították a közönsé
get Utánna Dvorák mély, kolostori hangú 
latu legendájának preciz előadása következett. 
Majd Liszt I rapszódiájában a Kisérj ki 
rózsám síromig és a Magasan repül a daru 
kedves, régi jó magyar nóták hangolták fel 
a közönség lelkét. A műsort a nagy orosz 
muzsikusnak, Csajkovskynak 1812. ünnepi 
nyitánya fejezte be, amely igazán elismerést 
h zott a derék karmesternek, ki a fortissimók- 
tól a leglágyabb pianissimokig egyetlen kéz
mozdulattal dirigálta a szépen összetanult 
zenekart. Az est anyagilag is szép eredményt 
hozott a jótékony célnak.

— Nyugdíjasok választmányi 
ülése, A pozsonyi nyugdíjas tisztviselők 
egyesülete lévai fiókszervezetének választ
mánya decembor hó 26-án d. e. 11 órakor 
a Lévai Takarékbank tanácstermében ülést 
tart Az Elnökség ezúton is kéri a választ 
máuy t. tagjait, hogy az ülésen megjelenni 
sziveskedjenek.

— A .Falu rossza* Karácsony má
sodik ünnepén, december 26-án kerül- újra 
színre a lévai árvaház javára A jótékonyáéi 
érdekében újra felhívjuk rá a közönség 
lgyelmét. De maga, a népszínművek ezen 
remeke is megérdemli, hogy harmadizben is 
gyönyörködjék benne a közönség. Az elő 
adáson Bartos és Sárai zenekara az árvák 
javára a jótékonycél érdekében szivességből 
fog közreműködni.

— Partnap. Az „országos magyar 
kisgazda, földmives és kisiparos párt* jan. 
17. 18.-iki pártnapjának előkészítése céljából 
a lévai párt e hó 11 én választmányi ülést 
tartott melyen elhatározta, hogy az orsz. 
partnak a nagy gyűlés alkalmából Lévára 
érkező tagjait magyaros vendégszeretettel 
szívesen látja, a vendégek fogadására s a 
rendezés eszközlésére bizottságot küld ki, 
melynek elnökévé Bándy Endre ág h. ev. fő
esperest kéri fel, tagjaivá megválasztotta 
Szabó S. Zsigmond bajkai ref. lelkészt, Kát- 
nay Karoly b. lelkész, Pekarik Vilmos tanitót 
és Mészáros Mihályt, az ifjúság részéről 
Tóth Győzőt és ifj. Koncz Jánost. Az első 
napon január 17 én hangversenyt tartanak, 
amelyekre az előadó művészeket az orsz. 
párt vezetősége hozza, második estén a 
lévai ifjúsági egyesület előadja Zsuzsika ró
zsáját s utánna gazdabál lesz.

— A Kér. Munkás Egyesület f hó 
25-én Karácsony napján este saját helyisé
gében karácsonyi szinelőadást rendez Szinre 
kerül Hofbauer György: .A két anya* cimü 
karácsonyi színmüve. Belépti dij tetszés sze
rint. Az Egyesület pártoló közönségének 
figyelmét már most felhívja az Egyesület 
vezetősége.

— Eljegyzés. Kohn Margitkát, Kohu 
Náthán, zsarnóczai butorgyáros kedves 
leányát eljegyezte Spitzei Zsigmond Bpestről.

— Esküvő. Sípos Oyula és Pákozdi 
Etel f. hó 25 -én tartják esküvőjüket Léván.

— A lévai Fetőfl-ünnepélyt, me
lyet a lévai Kaszinó e hó 80 ára tervezett, 
közbejött nkadályok miatt január 2. felére 
halasztották el. A Kaszinó vigalmi bizottsága 
azon fáradozik, hogy az ünnepség szép és 
nivós műsorával méltó kifejezője legyen a 
lévai közönség hódolatának Petőfi halhatatlan 
emléke iránt.

— Az állandó választól névjegy
zékek összeállítása. (ESŐ) Az 1919 de
cember 19 én kelt 668. számú törvény értel
mében az állandó választói névjegyzékek 
összeállítása, illetőleg helyesbítése ismét fo
lyamatban van. A községenkint, illetőleg vá
lasztási körletenkint működő választási bizott
ságok által egybeállitott névjegyzékeket a 
községi elöljáróságok folyó hó 15-étöl kez
dődőig 3 napon keresztül (tehát december 
22 ig bezárólag) közszemlére állítják ki. A 
közszemlére való kiállítás helyét és idejét hir
detmény utján adják a közönség tudomására. 
E 8 nap alatt a névjegyzékekbe mindenki 
szabadon betekinthet valamint azokból má 
sóletokat és kivonatokat is készithet. Ugyane
zen 8 napon belül a kiállított névjegyzékek 
ellen a községi hivatalnál Írásbeli utón kifo
gás emelhető. A kifogásemelési jog azon pol
gárokat illeti meg, akik a választói névjegy
zékekbe föl vanuak már véve, vagy a névjegy
zékekbe való felvételüket igénylik, továbbá 
mindazokat, akik ugyanazon választási kerület 
bármelyik községének választói névjegyzékébe 
fel vannak már véve. A kifogásemelésnél 
tekintetbe kell vennünk azt, hogy a törvény 
határozatt rendelkezése szerint a választói 
névjegyzékekbe nőmre való tekintetet nélkül 
mindazon cseh szlovák állampolgár fölveendő 
aki 1922 december 15 én 21-ik életévét már 
meghaladta, aki legalább három hónap óta 
a községben lakik s aki bttntetőitélet vagy 
csőd következtében a választójog gyakorlá
sából nincs kizárva (Azok is, akiknek cseh
szlovák állampolgársága a hatóságok részé 
röl még végleges eldöntést nem nyert, cseh
szlovák állampolgároknak tekintendők). Miu
tán az igy összeállítót névjegyzékek alapján 
fogják megejteni a községi, megyei képvise 
letekbe és a járási bizottságokba történő vá
lasztásokat, rendkivüi fontos az, hogy minden 
magyar ember (és általában minden őslakos) 
lelkismeretesen utána nézzen annak, hogy a 
törvény rendelkezése ellenére ki ne marad
jon a névjegyzékekből. Aki kimaradt, az az 
állam, sajátmaga és nemzete iránti törvény
ben előirt kötelességének ismerje a kifogáse
melési jog gyakorlását. Természetesen kifo
gással élhetünk olyanoknak a névjegyzékekbe 
való felvétele ellen is, akiknek a törvény 
rendelkezései szerint nincs választói jogosult
ságuk (akik pld nem laknak még három hó
napja a községben). A kifogásokat tartalmazó 
bélyegmentes beadványok megszerkesztésé
ben a pártok helyi szervezetei mindenkinek 
készségesen segítségére lesznek. Erkölcsi 
kötelességünk a fenntiekre mindenkit figyel
meztetni.

— Karáosony-est a ref. óvodában. 
Dás Ilona óvónő dec. 22.-én délután 8 óra
kor a ref egyház tanácstermében kis kará
csonyi ünnepséget' rendez. Akit érdekel az 
ártatlan gyermek szivek tiszta örömének 
megnyilatkozása, az ünnepségen mint szíve
sen látott vendég minden belépti dij nélkül 
részt vehet.

— Helyreigazítás. Boros Gyula urat 
a „Bars* legutóbbi számában a szociáldemo
krata párt tanácstagjaként említettük. Ezt 
korrigáljuk, mert ő a tanácsban mint az 
egyesült zsidópárt tagja lett megválasztva.

— Uj községi Jegyzőségek. A köz
igazgatási reform keretében a megszüntetett 
rendezett tanácsú városokban községi jegy
zői hivatalokat rendszeresitenek, e tárgyban 
Kállay miniszter most adott ki rendeletet, 
mely szerint az 1922. évi julius hó 18 án 
kelt 243. számú törvény 23. § a alapján 
1922 december hó 15 ével a következő vá
rosokban községi jegyzőségeket állítanak fel 
és pedig: Szentgyörgy, Bazin, Modor, Nagy- 
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izombat, Trenosén, Zsolna, Nyitra, Érsekúj
vár, Magyar Szakolca, Komárom, Körmöc
bánya, Léva, Selmecbánya, Rózsahegy, Besz
tercebánya, Breznóbáuya, Zólyom, Losonc, 
Jolsva, Rimaszombat, Rozsnyó, Eperjes, Kis- 
szeben, Bártfa, Gölnicbánya, Igló, Löese, 
Késmárk, Szepesváralja, Poprád, Szepesbéla, 1 
Siepesolaszi. Ezeknek a jegyzőségeknek ha- 
tásköre annak a városnak a területére terjed 
ki, amelyben a jegyzöség székhelye van. Az 
1922 december hó 15-ével a barsmegyei 
Mailáth községet kivonják a felsőzsadányi 
körjegyzőség körletéből és a kislóei körjegy
zőséghez csatolják.

— Seilveeeter est Léván. A lévaiak 
ezidei szilveszter esti mulatságáról a lévai i 
főiskolások fognuk gondoskodni a városi 
színház termében rendezendő tánccal egy 
bekötött kabaréjukkal, melyre az előkészü
letek már az egyetemi városokban megkez- 1 
dőttek és most Léván nagy buzgalommal 
folytatódnak

— Útlevél láttamoBásl Illetékek. 
Ismételt kérdezősködésekre az alábbiakban 
ismertetjük az útlevelek láttamoztatásáért 
fizetendő illetékeket: i

állandó vizűm egysz utazás
Ausztriába 114 K 57 K
Németország 240 K 60 K
Jugoszlávia — 75 K
Románia — 50 K
Bulgária — 50 K
Magyarország

fél évre 70 K 35 K
Lengyelország — 100 K
Anglia — 85 K
Franciaország 75 K 75 K
Spanyolország 60 K 60 K
Svájc — 62 K

Átutazási illetékek : Németországban 40, i 
Ausztriában 11.50 K Mérsékelt illetékek j 
(szegénységi bizonyítványok alapján nyer- I 
hető) Ausztriában 5 K, Jugoszláviában 25 , 
K és Franciaországban 38 K Meg kell még 
jegyezni, hogy a német konzulátus hosszabb • 
időre szóló vizumot csak abban az esetben , 
ad, hogyha a többszöri Németországba való ! 
utazás indokolt.

— Késeié' hentes legény. Majd- , 
nem szomorú vége lett ma egy hete egyik ■ 
vasárnapi mulatságnak, amelyet a kommu- ! 
nista munkások rendeztek a Kalvin-téren 1 
levő Munkás Otthonban. Ugyanis éjfél után 
egy társaság felkerekedett, hogy az egyik 
táncosnőt hazakisérje. A társaságban volt 
Krsidk István, a lévai kommunista párt ve
zetője is. Útközben egyszerre, váratlanul 
eléjük topnant a kötekedő természetéről 
városszerte hires Aklics Gjza hentessegéd, 
ki azzal a kiáltással, hogy „Hej Krsiák, most 
leszámolok veled 1“ hirtelen kést rántott elő. 
A társaság egy másik tagja, Kiss István . 
asztalos munkás megfogta a támadó kezét, 
hogy kivédje a Kraiaknak szánt szúrást, de 
vesztére, mert Akucs a kést az ő karjába 
szúrta, majd pedig gyorsan egy másik szú- ' 
rást is ejtett rajta a mellén, kevés hijján ■ 
csaknem szivén szúrta A kiömlő vér láttára 
a támadó kereket oldott, de rövid idő múlva 
ismét a társaság után osont, azzal a szán- í 
dákkal, hogy Krsiákkal is elbánjon, mert ■ 
hiszen az volt az eredeti terve. De ebben i 
azután a társaság egy harmadik tagja bátor j 
fellépése megakadályozta A rendőrség még I 
az éjszaka folyamán elfogta a támadót A : 
szerencsétlen fiatal embert pedig súlyos se
bével a kórházba szállították.

— Borzalmas hármas rablógyll- I 
kosáét történt december 5 én Kisujalu és 
Kürt állomások közt fekvő 112. sz. őrház
ban. Mig a pályaőr Candrdk Lukács szol
gálati kötelességét látta el, az alatt ottho
nában a legborzasztóbb rablógyilkosság 
történt. Mikor délután 2 órakor hazatért, 
28 éves feleségét vértócsában halva találta, 
gyermekeinek pedig nyoma veszett. Két 
gyermekének a holttestét a kutban találtak 
meg. A pályaőr szekrényéből 800 K kész
pénz és egy két ékszerdarab is hiányzik. Az 
emberben meghűl a vér, hogy akadhat 
ilyen emberi voltát megtagadó, elvetemült 
gyilkos. A csendőrség megindította a nyomo
zást s remélhetőleg az igazságszolgáltatás 
utoléri a bestiális gyilkost

Galoosnikat és otpőket szakszerűen 
javít vulkanizált forrasztással a „Vulkán" 
Cipő Iparvállalat Bratislava Köztársaság tér 
22 Vidékről postán érkező javítások azonnal 
lintézte tnek.

* Még emlékezetesek városunk közönsége 
előtt azon kellemetlen jelenetek, melyek a 
közel múltban a „Bafa“ cipöárleszállitása 
alkalmával a helybeli fióklerakat előtt leját
szódtak. Nehogy azon eset újból megismét
lődjék figyelmeztetjük a tisztelt vásárló kö 
zönséget, hogy még jóval az ünnepek előtt 
szerezze be karássonyi szükségletét.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi dec. hó 10.-től — december hó 17.-ig.

Születés.
Gyuris Péter Tonka Erzsébet fiú József. — 

Stránszky Bernit Láng Gizella leány Aliz. — Pál 
Gyula Lévai Margit leány Klára, leány Mártha 
(ikrek.) — Dubovszky János Kuzbert Mária leány 
Anna, — Chmelovich Lajos Zima Mária leány 
Margit, Hona, — Mezényi János Bacsarka Mária 
leány Margit.

Házasság.
Kosztolányi András Kusik Mária rkath. — 

Bartók András Fekets Magdolna rkath.

Halálozás.
özv. Janson Adolfné Cvajna Mária 58 éves 

agyvérzés. —- Stern Józsefné Schlesinger Regina 
89 éves rosszindulatú mirigydaganatok. — Pál 
Klára 10 óra veleszületett gyengeség — Pál Mártha 
24 óra veleszületett gyengeség.

Levloe város polgármesterétől

5514 — 1922 szám.

Köszönet nyilvánítás.
A levicei hitelintézet igazgatósága 100 

koronát volt szives küldeni czimemre azon 
czélból, hogy az összeg a varos szegényei 
közltt karácsonyi ajándékkép osztassák szét, 
midőn sa összeg átvételét nyugtatom ez u- 
ton mondok köszönetét az adományban ré 
szesültek nevében a nemesen gondolkodó 
intézet Igazgatóságának.
Levice, 1922 évi december hó 7.-én

Dr. Zoéták s. k.
polgármester

Értesítés!
Van szerencsém értesíteni Léva és vidéke n. é. közönségét, hogy 

Higiénikus czukrászdámban kaphatók a saját készitményű 
karácsonyi hab sütemény figurák, czukorkák, csokoládé függelékek, 
/., rendű Szalon stauiolozva különböző izekkel. — Továbbá a legfinomabb 
Dessert Bonbonok bő választékban, a legjobb minőségű puha és száraz 
sütemények, szenzációs Dessertek és torták. I rendű franczia Thea sütemény.

Pontos és tiszta. RiazolgAláe l

Kérem a n. b. közönség szives pártfogAsát Teljee tisztelettel: 
MÉSZÁROS SÁNDOR 

czukrász LEVICE, Kálvin ház.

Köszönet nyilvánítás.
Az Árvaházat fentartó „Lévai Nőegylet, 

a következő adományokat vette :
Béres Jánosné úrnő 8 kgr dió 11 kgr 

bab, Singer Izidorné úrnő használt ruha
neműit, Gubik Lajosné úrnő Garamszentgyörgy 
1 kenyér, 11 kgr kukorica, Sógor János ur 
5 K, Toperczer György ur 20 K, Tóth And- 
rásné úrnő 1 kosár zöldség, dió és bab, 
Zahorák Józsefné úrnő 8 és fél kgr disznó 
aprólék, Hulley ur 50 K, Rácz Hugó ur 12 
pár cipőfűző, Repiczky Jánosné úrnő 8 kgr 
zsir, özv. Mercáder Alajosné úrnő 1 kosár 
kalács, Belcsák Sándorné úrnő ruhaneműk, 
1 kosár dió, Zsember község 80 drb hasz 
nált fehérnemű, Weisz Kálmán ur 18 zsák 
krumpli, Szedlacsok János ur 10 K

Fogadják a nemesszivü adakozók jóté 
konyságukért az árvák nevében köszönetünket

Arvay Józsefné, 
a 1 e 1 n ö k.

5052—1922. szám.
Hirdetmény.

A törvény és rendeletek tárában levő 
1919. december hó 19.-iki 633. számú tör
vény 8- §.-a alapján köztudomásra adatik, 
hogy az állandó szavazati jegyzékek 8 napra, 
azaz 1922. december 15. töl, 1922. decem
ber 23.-ig befejezőleg, nyilvános megtekin
tésre vannak kitéve és pedig (helyiség) a 
főjegyzői hivatalban (városháza 1., em. 14. 
ajtó) a következő órák alatt d. e. 8 — 12 és 
d. u. 2 - 6.

Ezen jegyzékek elleni ellenvetések a 
fentemlitett 8 napi határidőn belül nyújthatók 
be a községi hivatalnál.

A községi elöljáró :
Dr. Zestík s. k.

polgármester.

Jótékonyság.
Egy névtelen adakozó 20 koronát adott 

át gondozó nőnknek azzal, hogy azt egy 
szegény sorsú tüdőbeteg segélyezésére for
dítsuk, mely kívánságnak hálás szívvel eleget 
tettünk: valamint Sümeg Ottó ur Vámos- 
mikoláról 50 koronát adományozott. Hálás 
köszönet I Dr. Frommer Ignász.
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s APRÓ HIRDETÉSEK, s
Minden «ió egyszeri hirdeléze 40 fillér cimizó. 
vnlimint minden v»»t«g«bb bétából izeden izó 
nyolcvan flhér — A Iegltiirbb birdetei ári négy 
korona. Levílbeli tudakozódásokra pontosan vála- 
izolunk, kérjük azonban a azükaéges poatabélyeget

Nyolo évi jegyzői
vizagát letett urleány, jegyzői vagy bármily 
irodában állást keres. Megkereséseket 
.szorgalmas* jeligére a „Bars'* kiadóba 
kérek.___________________ ____________ <400
17 In .3 A. e8Y keveset használt ózer féle JallurvLU a dupla hengerszék 400 mm. 
hosszú hengerekkel, valamint egy GANZ féle • 
’/, es kombinált hengerszék is. Megtekint- I 
hetö MEZEY JÓZSEF molnárnál Lulilla, I 
vasút állomás Hronski.Svati.Kriz, zupa 
Tekov._______________________1451 .

Egészséges tiszta jég; 
kavicsbányából kapható: HOLLÓS mér
nöknél Levice. 1460
TI m A A In A n Ladányi-utca 29 számú hiacLö naz. h a z.

Naponta friss tej Elsőrendű i 
pergetett méz Ko 10'— korona. Mindennemű 
karácsonyi díszek és likőrük jutányosán kap 
hatók SINGER IZIDOR fúszerüzletében Léva.

?»»!<« V,.jó karban eladó, Léván ÖZO Da DUtor Bottka u 5 szám alatt. 
________________________________ 1481

Könyvtári!
nyiségü .Magyar szépirodalmi, tudományos 
regényeket és szakkönyveket* megvételre 
keresek, Árajánlatokat: írói címmel e latoit 
levélben kérek. Cím: JOSZOVITS, Velké- 
Sarluhy. 1480

’tí’ A hí iílr elsőrendű, több fajta élő JiXO HwlatK hal, bármely órában kap
ható : MÉSZÁROS LAJOS halászmesternél, 
Léván________________________________ 1479

Zseliz községben féle vendéglő '■ 
teljes felszereléssel és belietekkel eladó. — 
Bővebbet ugyanott a tulajdonosnál. 1476

ITááT 1A takarmány, hintó Dobó utca
J/wl lOy 2 szám alatt eladó. 1468

Uradalmi borok .olcsóbb napi
áron kapható HEIMANN MÓR vendéglősnél.

T?1 m A a Egy finom keveset használt téli 
AXaUv, férfi kabát, egy kártyázó asztal 
márványlappal, úgyszintén egy jó karban 
levő börfoutel, olcsó árban eladó Eötvös u. 
S. sz. alatt. 1468

Nemcsény községben 28haón 
d e. 11 órakor nyilvános árveresen a 21. 
számú ház eladó. Bővebbet ott a házban a 
tulajdonosnál. 1474

mert a. Grünfeld Nővérek 
czipő üzletébe Bástya u. 2. 

7Ö °lo-ig leszállították az árakat.
Korona 

Férfi es bői czWket barna fekete 55-töl 95-- 
Fei saraa . „ . 45 „
Gyermek „ . 22—25-íí 12»
Leányka » 26- 29-ii 34»
Posztó cziiö női férfi - - - 56» 
Azonkívül I. rendü bakancsok és 

csizmák olcsó Árban kaphatók.

Legszebb és legolcsóbb =
KARÁCSONYI és ÚJÉVI ajándékok 

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

(Nyitrai paplrüzlet mellett.)

Aranyat, ezüstöt legmagasabb napi áron veszek. 

Óra ős ékszerjavitások pontosan eszközöltetnek.

Olcsó Karácsonyi vásár 
= SZÖRMÉKBEN.= 
Nagy választék mindennemű szőrme árúban. 
Hölgyek figyelmébe ajánlom: Kész női és gyermek 
garnitúrákat. — Elvállalok szőrmék festését és ki
készítését. — Veszek nyers szőrmeárút a 

-- -= legmagasabb áron. —=

Tisztelettel SEIF SAMU szücsmester
L É V7 -A-, BÁTI XT. 20.

MEDVEGY LAJOS 7.g>U8 LEVICE.
Van szerencsém értesíteni, hogy LEVICÉN a FŰIÉBEN évtizedek óta fennálló 

cukrászdái vállalatomat modernül berendezett cukorkagyártással 
kibővítettem. - '

E sőrangú gyártelepeken szerzett tanulmányaim alapján azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy a czpkorka elárusitással foglalkozók részére a legjutányosabb 
gyári áron szál'ithatok tetszés szerinti ezukorkaárut.

Állandóan raktáron tartok saját készítményt! kereskedelmi (kommerc) üdítő, 
gyógy és selyemczukorkdt, úgyszintén gyümölcsízzel töltött dessertczukorkdt.

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.

Karaosonyi talonozukorkak 6a cLlazeJc 
xnsLfiryr valaaztéJcbaxi 111

u

Olcsó KARÁCSONYI vásár
HOLZMANN divatáruházában LEVICÉN.

Ismét leszállított árak:
nyúlszőr kalap - 55.— | Dupla széles szövet
szövet sapka • 15.—
Piquet Ingek - 49.—
fllanel „ - 35.— | Női hímzett ing

17-
„ „ barohet - 17.—

Tiszta gyapjú szövet - 45.—
■ 18 —

Férfi
n
n

n

Futó éa zxag-y szőnyegek xieg-y- valaeztékban 
Női és leánykabátok mélyen leszállított árban.

Híres BOR8ALINŐ, GYUKITS és PICHLER kalapok 

egyedüli lerakata.



1912 december 17. □R 8 T
Cislo i 454 exek 1922.

Licitacny óznám.
Podpísany vyslany súdni ezekútor tymto na 

známo«f dáva, ie následkom vyroku levického 
okresneho súdu éíslo 4099 1922. k dobru exek- 
venta Imrichovej Nagy zastupovaného skrze nás
ledkom uhradzovacej exekúcie, nariadenei do 
vysky 1200 kor. — hal poziadavky na kapitále a 
prísl., na movitosti obzalovanému zhabané a na 
790 kor. odhadnuté vyrokom levického okres- 
ného súdu éíslo Pk 4099—1922. licitácia sa naria- 
dila. Táto ai do vysky podhíadávky predoslych ale
bo supersekvestrujúcich — nakorko by títo zákon- 
ného záloíného prava boli obsiahli — na byte 
obialovaneho vo Vámos kych-Ludanoch s lehotou 
o 10. hodine dopol. dna 19 ho decembra 1922. 
sa bude odbyvaí, kedze súdobne zhabané : olyhe 
a iné movitosti najviac srubujúcetnu pri piateni 
hotovymy, v pádé potreby aj pod odhadnou 
cenou budű vypredané.

Vyzyvajü sa vsetci, ktori z küpnej ceny dra- 
zobnych movitosti nároky májú na zaspokojenie 
pred pohrtdávkou exekventa, ze — nakoíko by 
sa pre nich exekvovanie prv bolo stalo a to z 
exekuénej zápisnice nevysvita, — abv zahlásenie 
svojej prednosti do zaciatku draZby u podpísa- 
ného exekútora vybavit nezameskali.

Zakonná lehota sa odo dna po vyveseuí 
oznamu na tabule súdu pocita.

Dáné v Novej-Bani, dha 6. dec. 1922.
Artúr Tóth 

súdny exekútor.

Císlo ; 453—1922
L'ctac<y óznám.

Podpísany súdny exekútor v smysle 102 §-u 
zák. öl. LX- z r 1881 ty.nto oznamme, ze násled
kom vyroku komároinskej sedria öis 2748 — 1922 
k dobru konkursnej massi zastupovaného fkrze 
majetkového dozorcu Dra. Elemér Karácsonyi 
oproti verejnému dlínikovi obehednej firmy Joze
fina Pintér.

Dha 9 11. sept. 1922 inventárované nasle
dovné movitosti a to: klobúky, strimfle, cverny, 
ruőníky, látky, kosele, öipky, hodvab atd. ni ve- 
rejnei licitácii sa odpredaiú.

Drazba táto sa v Leviciach u vere ného dlz- 
nika dha 27-ho decembra 1922 po pol o 15-ej 
hodine, prí adny kupci sa pozvú s podotknutím 
toho, ze sa zmienené movitosti v smysle 107 a 
108 § u zák. öl. LX. z r. 1881. pri platení hntovími 
penazmi najviac slubuiúcému v pádé potreby aj 
pod ophádnou cenou rozpredajú

Nová-Baha, dha 8-ho decembra 1922.
Ar4úr Tó»h

st. súdny exekútor.

KARÁCSONYI VÁSÁR 

csak 8 napig 
mélyen leszállított árban 
czipőjét ott vegye ahol 

— olcsó és jó —

Schwarcz József
ozipöüzletében.

LEVICE Takarék épület.

A n é. vevöközönség szives tudo
mására hozom, hogy a . Kassai 
bútor és faárugyár R T.“ bútorát 
átadtam és e gyár készítményeit 
többé nem árusítom. — Bútor
raktáramat újonnan berendezve, 
abban a kellemes helyzetben va
gyok, hogy jó minőségű, szép 
— — kivitelű bútort —
mélyen leszállított árban 
bocsájthatok a n. é. közönség 
rendelkezésére. Kárpitos munkák, 
valamint javítások és díszítések a 
legolcsóbb áron eszközöltetnek. 
Kérve a n. é. közönség szives támogatását

ADLER JÓZSEF
kárpitos és butorkereskedí.

MOLD AVi A-GENERALI
ES

ASSICÜRAZIONI GENERÁLI 
biztositó intézetek elfogadnak a legelőnyösebb feltételek mellett 
élet-, tűz-, üveg, Jég-, betörés-, szállítmány , baleset és szava
tossági biztosításokat. - - - - Vidéki képviselők kerestetnek. 

Iroda : Levice, Petőfi u. 13. FODOR ADOLF VOlt baDkíÖtíSZtíiSelö 
Schönstsin börkeresk. hazaban éü ROSENZWEIG LITÓT ÍÖÍlgy HÓI Ők.

KERN TESTVEREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében 

Alaplttatntt 1881. LEVICE-LÉVA. . Telefon szám 14.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk! =s
Friss felvágottak, svájci ementáli, trappista és egyéb csemegesajtok. Elsőrendű t e a v a |, 
nyers és főtt prágai Karácsonyi sonkák — Francia szardínia, lazac, keletien 
gori és göngyölt hering. Oroszhal, kannahal, pisztráng, kaviár, húskonzervek, pástétomok 
Citrom narancs, mandarin, olasz maróní, párolt szilva. — Datolya, szultán füge, citrom 
nad vanília cukrozott déligyümö'csök. — Csokoládé, cacaó, dió, mák, akácméz, mán 
dola mazsola, mogyoró — Befőttek, gyümölcsízek, jannék. „G I o r i a“ pfirkőltkávé 
különlegesség. — Jamaika és amol rumok legfinomabb teák, teaeütemenyek, Dessert 
__________cukorkák, diszkartonok es egyéb csemege különlegességek. -

Karácsonyi oukorkák, függelékek, szalon oukorkák 
karáosonyfa-diezek, 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 vasalok, gyorsforralók, kávé- és teafőzögépek, teaszürők, húsvágó mandola, 
d ó és mákörlőgépek, rézmozsarak, habüslök, tortaformák, kávéőrlők, alpakka eyőesz- 
közök konyhakések. G-luaka szaggató és pnsszirozó gépek, konyhamérlegek. — Villamos 
„eblámnák. elemek, Wiktoria-gazlampák, zsebkések, lombfürész készletek, football, 
flóbert korcsolyák, ródlik, fényképészeti cikkek — Szabályozható folytonégő kályhák, 

koksz- és széntartók, kályhaellenzők.

Toirint09 meg karácsonyi TriAlll*'5- eunkat!!

Barao-onyi ünnepek előtti héten

1*** friss, élő dunai és balatoni halak.
E14!eg-y«*-- elc-i zaál xxxoet •lfograd.aaja.la.
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Mindennemű zongora Javításokat 
hosszú zongorák átalakítását, 
legmodernebb kivitelben, úgyszinte 
hangolásokat helyben mint vidéken 
elvállalok. POKORNY VENCEL 

zongora készítő.
Nagyobb javításokért jótállást vállalok. 
Előjegyzést elfogad Nyitrai és Társa könyv
kereskedése és Scbulcz Ignác papirüzlete.

Megkezdődött a KARÁCSONYI olcsó vásár

LINK B E R N A T úri és női divat üzletében
LEVICE, Kálvin ház, piacztér. —r-—

„MÉZET"
veszünk minden mennyi
ségben, legmagasabb napi
áron. Edényeket adunk és 
az árut ab. feladóállomás 
vesszük át és fizetjük ki.

ZOLLER & CO.
Kereskedelmi Méhtelep Mézértékesltés 

BR ATISL AV A 
Kórház ntoa 3. szám

4-től kezdve
3

28
15
20

n 
r
Y)

Y)

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

K.
w

n
damast

19-től kezdve
20 „
28 „
34 ,
45 ,

BOR! BOR! BOR!
Ó loox* 1O kor. 

"CTj 'bor T" kor.
Zárt palackban likőrök,rumok, 

legjutányosabban kapható 
Társas ebédek és vacsorák el
fogadtatnak, tiszta,szolid kiszolgálás

BARTOS vendéglős 
Koliárv ntoa 27.

Y)

Y)

»

mellel

n

n
n
divatcikkekben: Férfi ingek
— Nyakkendők, kalapok, sapkák, gallérok.

Női harisnyák K.
Férfi soknik „ 
Zsebkendők tct. „ 
Női fél kötény „ 
Női melles „ „
Nagy választék férfi 
K 42,— kezdve. ----

Legnagyobb választék kötött árukban: Jemperek, kötött 
kabátok, mellények, kötött schál és eapka K. 45 kezdve.

Egyedüli raktár: HalciontnélkUli hasfűzókben és melltartókban.
Nagy választék : Kötött és bőrkeztyűkben.

Karácsonyra
újra leszállítja az árakat

Bakancs fekete — — — — — — —
Baka nos sárga, katonai előírásnak megfelelően 

elkészítve — — — — — —
Férfi cipő, marhabörből, sárbavaló, elsőrendű 

gerinctalppal — — — — —
Férfi cipő, marhabörből, háromszorosan faszegeit 
Női cipó boxból, ünnepnapi — — — —
Női cipó boxcalf — — — — — —
Gyermek oipő boxból, ünnepnapi 24. sz. 28.-ig 
Fin cipő boxból, ünnepnapi 29. számtól 34.-ig 
Fiú oipő boxból, ünnepnapi 35. számtól 38.-ig

Ajánljuk a mostani időjárás
ba, ktilönkészitett gyermek
cipőt, zsíros tehénbőrből, 
ugyancsak a fenti árban.

Nov. l én M08t
89 — Ké 69.—

89.— Ké 79 —

89 — Ké 79 —
99- Ké 89 —
99 — Ké 89.—
99 — Ké 79 —
49 — Ké 39.—
69 — Ké 49 —
79 - Ke 59.—

Elsőrendű férfi
strapacipő

Kí 79.-

Leszállított szén és koksz árak!
Bátorkodom a szént és kokszot a következő le

szállított árban ajánlani:
Ostraui szalonkoksz - 60 K.

„ porosz kőszén 60 K. házhoz szállítva. 
Kovácsszén - - - - 62 K. 
Faszén............................65 K.

Vaggontételekben való rendelésnél Arengadmínyl

JAN FEGL
Szepesi-utoza 22. szám.


