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Egy óvro -- — 50 K. — t.
Hat hóra — — 25 K. — L 
Három hóra — 18 K — f.

Egyes uámok ára 1 korona
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□ centimé taronként — fillér
Nyílttéri köxleaények garaond

Koronként — fillér.
Gyakori hirdetők éa a valőnk 

ftazekőttetéibon lövő hird. irodák 
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A Uilritok i ■isrkaaittikgbii kOldandOk.
KAiiratok viau* nem adatnak

riLSLÓs szcKuszTöiQr. KKHSKK JÁNOS,

Megjelen 
vasárnap raggal.

A klrdatáaakat, alSIIiattaakat a a raklaadalüat 
kladdhlaatalba kórjuk ataaltanl.

A LAP KIADÓJA; NYITSAI ÓD TÁH3*.

Előfizetési felhívás a

BARS"
XL111. évfolyamára.
Lapunk jövő számával zárjuk le pálya 

futásunknak negyvenkettedik esztendejét. Csak működni a rend és a munka helyreállításában, 
nem egy félszázad van hátunk mögött az 
eseményeknek és változásoknak oly tömege, 
amely embereket, intézményeket, ősi, megdönt
hetetlennek hitt dogmákat sodort le a minden
napi élet küzdelmeinek szinteréről. Azt akartuk, 
hogy ennek a hosszú, mondhatni a létért való 
küzdelemnek ne csak hűséges feljegyzői le
gyünk, hogy évek múltán a késő nemzedék a 
Batsra, mint igaz krónikására hivatkozhassék 
a lefolyt időknek, de törekedtünk arra is, hogy 
a minden jó, szép és nemes ügyért harcolók 
lapunkban bátor segítőtársat, erélyes és önzet
len szószólót találjanak. Akkor, amikor mel
lőlünk nemkevésbbé önzetlenül és becsülettel 
szolgáló laptársaink a körülmények kénysze
rítő nyomása mellett elmaradtak, ml a változott 
viszonyok közepette mellett is rendületlenül 
megállottuk a sors által kijelölt helyünket és 
egész erőnkkel szolgálni óhajtottuk fajunknak, 
Barsvármegye magyarságának érdekeit, köze
lebbről segítségére akartunk lenni szülőváro
sunknak fejlődésében és sokat Ígérő jövőjének 
megalapozásában. Célunk volt, hogy Léva 
város közhangulata és érzelme lapunk hasáb
jain hű kifejezést nyerjen, hirdetője és művelője 
volt lapunk a magyar kultúrának, a magyar 
színtiszta erkölcsnek és a józan munkáságnak. 
Hogy miként teljesítettük ezt a feladatunkat, 
a nagy közönség támogatásából azt a reményt 
merítjük, hogy erőnkhöz képest kötelességün
ket az akadályok dacára is mindig teljesítettük 
és ez elöl még akkor sem hátrálunk vissza, 
mikor kemény szavakat kellett papára vetnünk 
és talán ostort suhogtatnunk s amikor ezért 
cserébe sokszor elénk dobott alattomos aka
dályokkal kellett megküzdenünk.

A politikát bár levettük lapunk éléről, 
mindazonáltal résztvettünk a változott idő és 
viszonyok dacára is, vármegyénk és városunk 
közéletében, figyelmünket kiterjesztettük Szlo
venszkó viszonyaira s a változott viszonyok 
között is azt az utat kerestük, amely a lelke
ket az Istenhez, magyar közönségünket pe
dig a nemzeti, faji és egyéni boldogulás utján 
a tiszta és nemes ideálokhoz vezeti. Ápoltuk 
az Itt élő lakosság békéjét s követeltük a 
magyarság létének, művelődésének és fejlődé
sének zavartalan munkáját, amelyben magunk 

• Is tevékeny részt vettünk s mindezért esetébe 
a magyar társadalomtól is csak szeretetet és 
bizalmat kérünk.

Magyar közönség I Nagy területen egyet
len lap a ml lapunk, mely sem hatóságnak, 
sem pártnak, sem személynek sohasem volt 
lekötelezettje, függetlenségünket és pártatlan
ságunkat a jövőben is meg akarjuk őrizni.

t
! Fogadjuk, hogy toliunkat ezentúl is csak a 
\ jó erkölcs és közérdek fogja vezetni. Kitűzött 
i célunktól sem előnyök ígérgetése, sem fenye- 
i getés által nem hagyjuk magunkat elriasztani, 
í bármely oldalról jöjjön is. Ellenben mindig 
1 hűséges szolgái akarunk lenni minden köz- 

érdekű igaz ügynek és igazságnak, különösen 
pedig az elnyomottaknak. Közre akarunk ' vágyódni fog. Mint a növény, 

tény, a világosság felé. De a sza
badságot csak az fogja megbecsülni, 
értékelni, aki érzi a testvériséget. 
E nélkül egy szabad ember, egy 
szabad nép elveszi a testvérétől azt: 
szolgaságba hajtja őt. A szabadsá
got kivetkőztetik eredeti mivoltából, 
azzal visszaélnek. S ami az Isten 
leikéből való lélek kellene hogy le
gyen, abból sokszor a legnagyobb 
átok, szerencsétlenség lesz.

Egyenlőséget is hangosan kiabál
nak az emberek, a nélkül, hogy 
tudnák, hogy mit akarnak? Van-e 
olyan művész, politikus, vagy nép- 
boldogitó, amelyik egyenlővé tudná 
formálni ezt a sok féle törekvő, 
ellentétes célokat hajszoló embere
ket. De a testvériségben még is 
érezzük az egyenlőséget. Abban a 
nagy valóságban, hogy Isten a mi 
atyánk, látjuk azt, hogy Isten előtt 
nincs személy váltogatás, hogy mi 
ő előtte mindnyájan egyenlők va
gyunk. A törtetésben, a vagyon 
szerzésben, a létért való harcban 
látjuk, hogy az egyenlőségről való 
beszéd nem igaz, hazug ige, de a 
testvériség érzésétől áthatva az 
Isten szive előtt megérezzük ezt a 
valóságot.

A családoknak azért van kará
csonyi örömük, mert ott a testvé
riségből áradó szeretet önti el a 
sziveket. Oda künn a világban fa
gyos lehet az emberek szive, tom
bolhat az önzés féke veszett módon, 
de a családi körben a szeretet me
lege felolvasztja a jégkérget s igazi 
karácsonyi örömet varázsol az 
arcokra.

A népek, a nemzetek egy nagy 
családot alkotnak. Most még han
gos a világ a szabadság, az egyen
lőség szavaitól. Ezekkel izgatják a 
tömegeket. Ezekkel a javakkal élnek 
vissza egymás kárára. Majd ha a 
testvériség érzése kovász gyanánt 
hatja át a társadalmat, akkor a 
szabadság az egyenlőség se lesz 
jelszó, hanem komoly valóság. 
Akkor igazán ráborul erre a világra 
a szeretet. Akkor a testvériségből 
fakadó öröm karácsonyi boldogság 
lesz. Akkor a Karácsony az evan
gélium szerint az egész földnek, 
minden népnek öröme lesz.

hogy ezek által mindenki a béke áldásait 
élvezhesse, lapunk mindig nyitva lesz, minden 
jó és nemes cél számára Aljas, meg nem 
engedett fegyverekkel sohasem küzdöttünk és 
nem is fogunk, mert a család és egyént becsület 
mindig szent lesz előttünk. Haladni fogunk 
a korral, de egyúttal hirdetői leszünk az ősi 
magyar erényeknek is. Munkatársaink kipró
bált tolla biztosíték lesz a jövőben is, lapunk 
régi irányától nem fog eltérni.

Magyar közönség I Ez alapon 
munkásságunkhoz támogatásodat, 
43 éven át élvezni szerencsénk volt 
hálás köszönetét mondunk.

Lapunk előfizetési ára:
Egész évre . .
Fél évre . . .
Egy negyed évre 13— K.

kérjük 
melyet 
és érte

50.—
25.—

A'.
K.

Karácsony.
Karácsony a család ünnepe. Az 

öröm forrása az a kicsi kör, hol 
együtt vannak szülő, testvér, gyer
mek s áldozhatnak a szeretet oltá
rán A mikor egybe forrnak abban 
a nagy érzésben, amit az Ég üzent 
a Földnek : Ne féljetek, nagy örö
met hirdetek ti néktek, mely az 
egész földnek öröme lészen.

Öröm, boldogság nélkül nem le
het el az emberi szív. Itt e földön 
nyílnak különböző virágok, melyek 
után kap az ember keze, szeme. De 
ezek nem mind a lelki öröm és bol
dogság forrásai. Sokszor a romlás, 
a pusztulás csiráit hordják maguk
ban. A karácsonyi öröm a legtisz
tább forrásból fakad : a testvériség
ből. Hogy szerető menyei atyánk 
van, aki úgy szerette a világot, hogy 
azt megváltotta, hogy mi emberek 
mindnyájan testvérek legyünk és 
szeressük egymást.

A testvériség érzése mint szent 
muzsika hangzik e világon az ember 
életébe. Nem zajos, mint a szabad
ság és egyenlőség követelése. Ha
nem csendes és halk, utolsó a három 
közt; de ha nincs meg ő, akkor 
az első kettő agitátorok vak lár
máját s a tömeg izgatását szolgálja 
csak.

Szent érzés a szabadság. Az 
Isten plántálta ezt minden életbe. 
A madár oda repül, hová kedve 
tartja. Az erdei vad nem cserélné 
tel semmiért szabadságát. Ha rab
bilincsekbe vernek embert, népet, 
gondolatot, az a szabadság után 

a
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A vllág-esaményakbfil.
Nemcsak Görög- és Törökország kötik 

még egymással a békét, hanem a hatalmak is 
békét kötnek Törökországgal. A törökök* 
bármenyire rokonszenveznek Oroszországgal, 
mégis csak inkább a saját érdekeiket nézik, 
viszont Oroszország sem ellenzi már a tö
rök-angol békekötést és ha résztvehetnek 
ennek a tárgyalásán, az orosz delegátusok is 
alá fogják írni a szerződést.

A .Novoje Vrejma* közli a „Ruíspressz" 
nyomán Rigából, hogy Dél Oroszországból 
gyalog elindult 400 ezer éhező paraszt 
Moszkva felé — kenyérért; útközben igen 
sokan elpusztulnak közülök és a halottak te- 
metlenül hevernek az országút szélén. Uk
rajna éhínség vidékein december 1-én 5 
millió ember volt kenyér nélkül és szorult 
állami ellátásra. A lakósság nagyobb része 
egyelőre még a saját erejéből tudja táplálni 
magát.

Amikor Narutovicz a lengyel köztáraa- 
ság elnöke a Szejm épületebe ment, három 
lövés dördült el, amelyek halálosan megse
besítették. Narutovicz pár percnyi szenvedés 
után meghalt. A merénylő Nioviadomski öt
venéves festőművész, aki egyidöben a kul
tusz minisztérium hivatalnoka volt

A január másodiki párisi konferencia 
eredménytelensége esetén egészen biztosan 
meg fogja szállni Poincaré Essent és Bee 
humot még akkor is, ha a szövetségesek 
eböe nem egyeznek bele. Ezt az akcióját 
óriási stílusban késziti elő. Mindonekelőtt 
a kisántánt támogatását akarja megnyerni. 
Ezzel az akcióval van összefüggésben Pouquet 
prágai követ es Mittelhauser tábornok párisi 
útja ia.

Az antant miniszterelnökök értekezletét 
komoly akadályok lenyegetik. Mussolini ki
jelentette, hogy csak az esetben megy Pa
risba, ha biztosítást kap arra nézve, hogy 
elfogadják Londonban előterjesztett terveit.

Narutovicz elnök meggyilkolása előtt 
számos fenyegető levelet kapott, több képvi
selő anonim halálos itétetet kapott a gyil
kosság előtt.

Éles ellentétek fejlődnek ki a kisebbségi 
kérdéssel foglalkozó bizottságban, amelyben 
a török delegáció ellenjavaslatot terjesztett be-

A tengerszoros kérdésben Isméd pasa 
oly követelésekkel állt elő, amslyek kétsé- , 
gessé teszik a békés megegyezést.

A pesti vármegyeházán megtartott éb- i 
redögyülésen, hatezerfönyi közönség jelent . 
meg, legtöbbnyire vasutasok és egyetem1 
hallgatók, kik mindnyájan feketoingben vet 
tok részt a gyűlésen. Az ébredők a bejára
toknál ellenőriztették a belépőket s csak 
azokat engeték a gyülésterembo, kiknek 
.Ébredő" igazolványuk vagy meghívójuk volt.

Az angol királyhoz a munkanélküliek 
egy küldöttséget jelentették be kihallgatásra, 
mely egy memorandumot akart átnyújtani. 
A király nem fogadta a munkanélkülieket.

Illinoiss nevű amerikai városban kiszá
mította egy türelmes egyetemi tanár, hogy a 
világháború költségei kitettek kétszáztizezer 
milliárd dollárt. Ezen összeg a mi pénzün
kön 6,594.000.000.000 Kc-t jelent. Ennyit 
követelt a huszadik század kultúrája, amelyre 
a pénzen kivül rengeteg ember saját életé
vel fizetett.

A szövetségközi ellenőrző bizottság a 
német kormánynak 100 millió papirmárkáról 
számlát nyújtott át, amelyet a német kor
mány nem ismer el, mert 220 millió már
kát már kifizetett. A bizottság nem hajlandó 
részletezni a számlát. Még a kémszervezetek 
feljelentéseiért járó jutalomdijakat is a német 
kormnányal akarják megfizettetni.

A washingtoni kormány az európai kor
mányokat figyelmeztetni fogja, hogy Ame 
rika nem rendelkezik varázseszközökkel a 
gazdasági válság megoldására

Amerikának az a nézete, hogy a kato. 
nai intervenciók és Németország gazdasági 
leigázása veszélyeztetik a világ gazdasági 
újjáépítésének munkáját. Harding elnöknek 
az az álláspontja, hogy Amerikának nincs 
szüksége arra, hogy tervét katonai rendsza
bályokkal vigye keresztül.

A törökök ragaszkodnak ahhoz, hogy 
a görög patriarchátus Konstantinápolyból el 

távolitassék. A görög ülésen tiltakoztak ez 
ellen As kijelentették, hogy sohasem imák 
alá oly szerződést, amely ily intézkedést 
tartalmaz.

Egy millió görög-török kicserélésről tár
gyalnak Lausauneban úgy, hogy a görög 
kisebbségeket egyszerűen áttelepítik Görög
országba, a török kisebbséget pedig Török
országba

2000 kg. arany érkezett Londonból a 
csehszlovák pénzügyminisztérium bankjának 
céljaira. Az aranyat az uj csehszlovák arany 
pénz verésére fogják fölhasználni. '

Amerikában ogyre sűrűbben emlegetik az 
európai ügyekbe való beavatkozást.

Amerikában soha nagyobb készség nem 
volt, hogy Európára visszatérjenek, mint 
most, mikor a lépés szükségességéről meg 
vannaa győződve.

Longyelországbbn a parlament baloldali 
jelöltjét, Wojciechowski Szaniszlót elnökké 
választották.

Az Írországi zavargások tovább tartanak. 
Dungálnál a táviróvonalakat elvágták. A 
motor postát feltartóztatták, a csomagokat 
átkutatták és cenzúra bélyegzőjével látták 
el. Több hidat a levegőbe röpítettek, az 
országutakat elzárták.

A legutóbbi monarchista szervezetek 
Délnémotországból indulnak ki és Északné 
metországban is erős gyökeret vertek.

Kontinensünk abnormis láza.
Beteges abnormitásban nyög kontinen

sünk gazdasági és politikai élete a vérharcok 
őrjöngéseinek, megfékezése után.

Általánosan tudatos az a messzi re
ményekre elcsalogato vérmes meggyőződés, 
hogy a békés mozgásoknak, életeknek még 
szeretettel recipialó partjai rögzitik tagjaink, 
hol a kínzó zúgásoknak, vastag égéseknek 
veszedelmes utóhatásait gyorsan kiheverve, h 
kölcsönösen megértő és a közérdeket kiélő 
gitö gazdálkodás es a többi mozgások első 
rögzítő lépéseit megkezdhetjük s élhetünk 
úgy, mint ahogy a XX század fennen hir 
detett magas korszellemében rÍDgó modern 
embereknek éiuök kell. A béke tarka virá-

KARÁCSONY-ESTÉN.
Karácsony-estin fölgyúlnak a lángok, 
Besugározzák az égisz világot.
Akik szerény is dús asztalnál ülnek, 
Szegény és gazdag egyaránt Örülnek 

lm itt a vendégi .lelkesen kiáltnak. 
.Csak itt maradna mikOztünk királynak I 
.Igazságosztó, béke hirdetője, 
Nyílnék meg véle éltünk szebb jövője

Meglesz minden Jó, csak híven marasszunk, 
Hitünk' s reményünk' csak hozzá ragasszuk.
S példája révén égi testvérünknek 
Áldott lesz holtig a Kardcsonyünnep 

(Léva.} TÓTH ISTVÁN.

Karácsonyi képek.
A legkedvesebb karácsonyi kép, mikor 

együtt van az egész család, apraja és nagyja 
és a gyermekek szorongva várják az angyal 
érkezését s a szülők örülnek gyermekeik 
boldogságának.

De van másmilyen karácsonyi kép is. 
Milyen lehet az a kórházakban, a börtönök
ben ? Ha bármilyen szomorú is, a szeretet
nek egy egy fénysugára biztosan derűt vet 
a betegek halovány orcájára, egy pillanatra 
elfelejtik a fájdalmat a szenvedést s örül
nek, hogy a Megváltó nekik is megszületett. 
A rabok a börtönökben is megérzik a szere 
tat főidre hajolását Eszükbe jut gyermek

koruk vidámsága, ártatlansága és öröme. S 
akkor Karácsony estéje nem tűnt el nyom
talanul az ő szomorúságukban sem.

Az árvák Karácsonya is megható kép I 
Apátián, anyátlan gyermekekről hogy ne gon
doskodnék a keresztyén szeretet ? Ha máskor 
nem, de a szent estén a fülünkbe cseng az 
Úr szava : Ha eggyel jót tesztek az én kicsi
nyeim közül, akkor én velem teszitek azt. 
Az árvák Karácsonyán könyben úszik két 
szemünk pillája, de könyeinkben keresztültör 
a szeretet a könyörület boldogító, felemelő 
érzése.

Milyen lehetett hadifoglyaink Karácsonya? 
öle arról sok mindent tudnának mesélni. De 
bizonyos, hogy sohasem gondoltak annyit 
haza, mint épen Karácsony estéjén. Vágya
iknak a szárnya megnagyobbodott s álmuk
ban látták az édes otthont, szülőt, testvért 
és gyermeket.

A háborús, fekete Karácsonyról is szól
hatnánk. Istenem de szomorú idők voltak 
azok. Fedezékekben ülve, ellenséggel szem
ben állva közeledett a szent est. De az Eg 
üzenete csak elhangzott a földnek, mely 
békességet hirdetett a jóakaratú embereknek.

De fordítsuk egy pillanatra a tekinte
tünket oda, a honnét minden karácsonyi kép 
a szinét, az elevenségét, a melegségét nyeri: 
az evangéliumra. A hogy olvassuk, a hogy 
mind jobban és jobban belemélyedünk, négy - 

kép körvonalai rajzolódnak élesebben és éle
sebben a lelkűnkbe : A pásztorok, a napkeleti 
bölcsek, az agg Simeon képe és Mária a 
gyermek Jézussal.

A pásztorok I Ki ne ismerné ezt a képet ? 
Hiszen ott van minden iskolai vallástani 
könyvben. Legeltetik nyájukat s nézik éjsza 
kánkint a csillagos eget . . . S ime egyszerre 
megnyílik a meny, angyalok hirdetik, hogy 
megszületett a Megtartó 1 Az öreg számadó 
és bojtárjai pedig erre elmennek, hogy imád
ják a világ Megváltóját és ajándékot vittek 
neki. ,Ada pedig, az öreg pásztor fehér 
báránybőröcskét, mely puhára vala ványolva. 
A bojtárok pedig adának tejet, vajat, túrót, 
gomolyát és sajtot. Ámde a legkisebb bojtár
nak nem vala semmije a mit adhatna ; elő
vevő azért az ő furulyáját és a jászol fölött 
halkkal, elfújá a legszebb nótát, amit tud 
vala, hogy ő is tisztséget tenne a Krisztus
nak. A gyermek pedig mosolyga álmában 
és fényességes lön az ő ábrázatja".

A napkeleti bölcsek I Őket csillag vezeti 
az Üdvözítő jászolbölcsőjéhez. Messze földről 
jönnek Űzi őket a vágy, hogy meglássák, 
megismerjék azt, akiről a természet nagy 
könyvében, a csillagos égben olvasták ki, 
hogy annak el kell jönnie és már meg is 
jelent. A lelkűk nyugtalan, addig keres, mig 
az a fénylő csillag el nem vezeti oda, a hol 
megle’ik a Világ Megváltóját Akinek azután 
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gait hirdetik a személyek (állam-, embersze
mélyek) minden felé s e hízelgő virágok 
karjainkba hulva nem virágok többé, hanem 
földre sújtó durva kövek. Még veszedelme
sebb, mérgesebben sebző harcok rajongnak 
körül mindent a látatlanság széles mezejében 
a riasztó borzalmakat, rémségeket feltáró 
nyílt harcoknál.

Átkosan sújtó idők ezek a humanizmus, 
a szocializmus épületeiben mozgó emberekre.

Kilendülés, remegtető forradalom, gaz
dasági elgyengülés minden vihart nyomon 
követ, de e most zajló utóhatás, minden 
történelmi bizonyítékot nélkülöz.

A most ellobbant világégés után a 
büszke győzők és megalázott győzőitek sírás
sal teli táboraiban a mai korszellem eszmé
inek szépségos hangjait viselő szent lant 
húrjai megrezegtetése dacára a bosszú 
sarkalta áthidalhatatlan tátongó ellentétek 
zörögnek fel (a keservek, sirások ennek 
visszhangjai) úgy, hogy a részeg győztesek 
által összefoltozott béke alkotmányroncs egy 
új a bosszú szenvedélyek még nagy fellán
golásait hordozza magában.

A mindenütt nyomon futó gödrös ráz
kódások messzi kilengülések, nem szűnő 
súrlódások szétrombolnak minden, az évez
redek óta emelt szent korlátokat, maguk 
közt az emberek még mint mai értelemben 
vett emberek mozoghatnak. Súrlódásoknak 
mindég kell lenniök, mert ez a fejlődés lel
kes ösztönzője, irányitója, de e nyomon 
követő hatások a korlátok teljes megvetése, 
sőt felrúgása mellett a fejlődésnek végzetes 
ellentétét, az anarchiát az emberi társadal
mak mérészen hullámzó Őrjöngését haragít
ják ránk.

De az erősen beteges levegőben a 
győztes államszemélyek diktátori polcain 
ülő irányitói ragadó mámoraikban nem me
rültek be teljesen az öntudatlansagba ; mámo
ros meredezésükben meglátták dúló beteg
ségeket, melyekben már egyesek a semmi
sítést sankciónáló ravatalra öröm szemekkel 
néznek, mert tudják, hogy haláluk sokaknak 
talán az összeseknek halála.

E rút, ragályt szóró betegségektől meg
riadva futkostak a javitó eszközök titkos 
kamrájába. Itt kónyes a helyzet. Választaniok 
azokban az elrejtett eszközökben, melyek 
közül csak annak a megragadása hatnának 
felemelő hatással, mellyel békét kíséreltek meg 
teremteni De jaj ezek legkisebbjét is érintoni 1 
megsemmisítésüket sietteti ; tökép morális 
tekintetben, tákolt tekintélyük eluzioni lesz 

oda adják legértékesebb kincseiket : Aranyat, 
tömjént és mirrhát.

Az agg Simeon alakjában előttünk van 
az, aki látta az ő Üdvözítőjét. Ezért vég
telen hálát érez az Isten iránt. De tudja is, 
hogy ha megláthatta az Üdvözítőt, akkor 
•ljött távozásának az órája. Mostan bocsá
tód el a te szolgádat Uram békességgel a te 
beszéded szerint. Mert látták az én szemeim 
a t« Üdvözítődet.

Nem ismerünk ebben a három képben 
önmagunkra ? Ifjú korunkban vagyunk a 
pásztorok. Látunk megnyilatkozott egeket. 
Azután a férfi korban keressük az ismeretet, 
a tudás fényében akarunk mindent látni. S 
mikor életünk napja lealkonyodik s bőséges 
tapasztalattal leszünk gazdagabbak, de érez
zük, hogy közeledik a búcsú a távozás órája 
Milyen boldog, megelégedett lehet az, aki 
agg Simeonként hagyhatja itt o földet: 
örömeinek és bánatának szinterét.

De a negyedik kép is álljon előttünk: 
Mária a gyermek Jézussal. Mária nincs 
királynői pompában. Egyszerű szegény asz- 
szony, ki jászolba helyezi gyermekét, mert 
csak egy istállóban tudott helyt kapni, mikor 
a hosszú utazás után Betlehembe érkezett. 
De ebből a szegényes istállóból a szeretet 
fényessége árad felénk. Az újszülött gyermek 
minden szegénysége mellett gazdag, mert 
felette őrködik az édes anya szeretető. Ez

A mentő tevékenység más oldalát kell 
. tehát felkutatniok, melyeknek hatásaiból fel- 
> kerekedő kilengések érdekeiket nem fenye- 
1 getik.

A szövetségesek, konferenciák, korigrosz- 
i szusok tömegében nyer valósulást operáló 

mentésre irányuló merész munkájuk. Hol 
■ itt, hol ott veti fel táborát egy-egy össze 

futás; hangzanak, botianak sok színes be 
szádok, forró javaslatok, röppenő sóhajok: 
felfújt határozatok terjengős számokban 
fekszik meg a könyvek gyomrait s a lángoló 
betegségek még büszkébben hirdetik alkotó 
gyógyító munkájuk feltörő nagy lázát.

1922 X. 14 én
Bányai Rezső

Különfélék.
— Karáosony a család legkedvesebb 

ünnepe, mert a szeretet és a békesség hir
detője. Dicsőség Istennek a menyben, 
békesség az embereknek és jóakarat. Ezt 
hirdette az angyal csak nem kétezer eszten
dővel ezelőtt Krisztus születésének éjszaká
ján a szegény betlehemi pásztoroknak. És 
ime az ember az élet rögös országutján ép 
ezektől a nemes ideáloktól távolodott el, 
mintha nem is a földön, hanem az önzés és 
gyűlölet világéban élnénk Ezért hangoztat
juk ma jobbaD, mint máskor; Emberek, 
jertek velünk a betlehemi jászolhoz, a bűnös 
emberi világ ma született Megváltójához, a 
szeretet Istenéhez. Legyetek sziveitekben az 
ártatlan gyo mekekhez hasonlók, hogy meg 
tudják érteni egymás baját, bánatát s igy 
meg is szeressétek egymást Legyen a szent 
karácsony a szeretet és békesség ünnepe, 

: mert hiszen egy ideálja lehet minden em
bernek és ez az, hogy Istennek tetsző életet 
éljen, példás összhangban az ö szent törvé 

i nyével és saját lelkiismoretével. Távozzatok 
i az önzés, az erkölcstelenség országutjarol, 
‘ mely a bűn mocsaraiban veszik el. Jertek 
I Betlehembe mai gyermek bittel és szere- 
' tettel, hogy ott találkozva közös énekszóval 

hirdessük. .Dicsőség a menyben Istennek, 
békesség a földön az embereknek.*

— Gyaszbir. Egy régi jó ismerős 
földink elhunytéról vesszük a gyászbirt. 
Dombay Narcis (Béla) rzentbenedek-rendi 
áldozni- esztergomi gimnáziumi tanár, mint 
részvéttel értesülünk e hó lö.-én Budapes
ten 48 eves korában elhunyt. Boldogult özv.

pedig a fajászolt aranyos bölcsőnél értéke
ssebbé, a rongyokat bíbornál drágábbá teszi.

Ezért szeretünk mi Karácsony ünnepén 
a bölcsőnél megmaradni s nem akarunk 
előbbre nézni. Ezért Karácsony igazán a 
családok ünnepe. A szeretetröl beszél nekünk 
Mária, amint aggódva félve borul a gyermek 
Jézus fölé.

A mikor Mária gyermeke mosolygó ar
cára nézett, boldog volt. De ime szeme meg
akad az istálló nyomorúságán, a koldus ruhán 
és az arca elborult. Felmerült lelke előtt 
gyermeke jövője. Az ut milyen hosszú s 
hová vezet ? Mária lelkében felmerült a fél
tés. Mert a szeretet sohasem jön egyedül, 
de kezén vezet egy szomorú vendéget: a 
szenvedést.

A szeretettel együtt jár a szenvedés. 
Mert akit szeretünk, azért készek vagyunk 
a szenvedést is elviselni. Az Úr Jézus is úgy 
szerette a világot, hogy érte a kereszt halált 
is elszenvedni kész volt.

A karácsony-est minden családnál rnás 
és más lesz Előtűnnek a boldog karácsonyi 
képek, de lesznek bánatosok is. Lesz olyan 
szegény is, a hol csak egy gyertyácskát 
gyújtanak a zöld fenyőfára. De igazi kará
csonyi ünnep ott lesz, a hol a szivekben 
mind mélyebben és mélyebben vésődik be 
a pásztorok, a napkeleti bölcsek, az agg 
Simon képe, a hol meglátják a hívők Mária 
karján a kis Jézust. R. M.

Dombay Lajosné szül. Stepessy Mária lévai 
birtokosnö egyetlen fia volt, kiben édes
anyjának és az egész kiterjedt lévai rokon
ságnak nagy örömük volt, mert kiváló szor
galmánál, egyenes je leménél s mély tudo
mányánál fogva az idegenben is előkelő 
helyet biztosított magának a társadalomban. 
Úgy tanár társai, mint növendékei szives 
és előzékeny modoránál fogva szerették és 
nagyra becsülték. Gyermeki szeretető pedig 
egyenesen megható volt, midőn súlyos beteg 

, édesanyját Budapesten az egyik szanató-
• riumban helyezte el és minden héten, néha 
, kétszer is, amikor csak tehette meglátogatta.
• Ennek a gyermeki szeretetnek lett áldozata, 

mert e hó elején maga is betegségbe esett, 
még alig lábbadozott, már is Esztergomból 
édesanyja látogatására sietett Budapestre. 
Itt a kór levette lábáról s alig pár napi szen
vedés után kioltá nemes életét. Ma egy hete 
helyezték örök nyugalomra holtesté‘, nagy 
részvét mellett Budapesten Emléke minálunk 
is élni fog.

— Karáosony az árvaházban. E bó 
21 -én, csütörtökön a lévai nőegylet által 
fentartott árvaházban szép és nagy közönség 
jelenlétében a kis árvák kedves és sikerült 
előadásban , Karácsonyi pásztorjátékot' adtak 
elő. A szegény anyátlan-apátlan árvák köz
vetlen megható játéka a néző közönség 
közül sokaknak szemébe forró könnyeket 
hozott. Az árvákon kívül elragadóan, ked
vesen szerepelt Jézus szerepében a kis Bo 
leman fiúcska is. — Az árvaház vezetősége 
ez utón mond hálás köszönetét a kis árvák 
nevében mindazoknak, kik nemes adomá 
nyaikkai lehetővé tették a vezetőségnek, 
hogy karácsony ünnepén a Szeretet mécsét 
az árvák karácsonyfáján is meggyujlhstták.

— Útleveleket január 1.-től kezdve 
a vJdósén a főszolgabírói hivatalok 
adnak ki. Január elsejétől kezdve a főszol- 
gabiróságok átalakulnak járási főnökséggé és 
a főszolgabiró a járási főnök címet kapja. 
Későbbi időpontban azután megválasztják a 
járási képviselőtestületet is. Az uj alakulás 
egyik érdekes újítása lesz, hogy az útleve
leket és fegyvertartási engedélyeket a járási 
hivatal fogja kiállítani.

— A zárda karáoaouva. Az irgal
mas nővérek lévai intézete 1922. december 

! 25 -én és újév napján d. u. 4 órakor a 
i tornateremben karácsonyi ünnepséget rendez, 
' melynek szép műsora a következő : 1) Kern- 
! stocíc — Höller: Karácsonyi rege, drámai 
i költemény 2 és 3 szólamu énekkel, zongora,
■ harmónium és hegedű kísérettel. Személyek : 
í Jézuska N'egváry Anasztázia, Márta Kora- 
l levszky Margit, Márta gyermekei : Klain 
; Mária, Riszner Márta, Kriek Valéria, Ágnes

Ádám Auguszta, Berta, árva gyermek Schne- 
ider Ceeiiia Angyalok. — Nép. 2) É16-

■ képek a kis Jézus életéből. 1. Glória in excel 
sis Deo 2. Jön a Jézuska 3 Menekülés 
Egyp'omba. 4. Angyalok királynéja 5 A

' názáreti kis ház, a) b) Munkában, c) Asz- 
i tali áldás, d) Pihenés. Személyek : 1) Jézuska 

Major Margit, 2) Jézuska Reindl Rózsi, Szűz 
Mária Jánosa Klára, Szent József Matus 
Ilona. Kisebb, nagyobb angyalok. A jőve 
delmet az intézet céljaira fordítják, miért is 
a felülflzetéseket köszönettel veszik. Hely
árak : I. hely 10 K, II hely 6 K, állóhely 
4 K. — A gyermekek számára január 2 -án 
3 órakor lesz külön előadás.

— Gyászhlr Dr Ruffy Pál msgyar 
államtitkárt, volt kormánybiztost, Barsvár- 
megyo egykori alispánját pótolhatatlan vesz
teséggel sújtotta a kérlelhetetlen sors kezo, 
mert szeretett hitvesét dr Ruffy Pálné szül. 
Szép Blanka úrasszonyt a halál elszóllitotta 
az élők sorából. A boldogult matróna neme
sen szerető hitves és gyöngéd édes anya 
volt, de egyúttal a fővárosi jótékony úri- 
hölgyek egyik vezetője, jó szelleme volt, 
kinek áldott kezét, jó szivét sok jótékony 
egyesület, sok szegény és árva áldva fogja 
emlegetni. Szigorúan vallásos, istenfélő keresz
tény asszony volt, ki egész életét a jó Isten
ben bízva töltötte el s annak akaratában 
megnyugodva hajtotta fejét örök álomra e hó 
17 -én. A budapesti kerepesi temetőben o hó 
20.-án végbe ment temetésén impozáns 
módon nyilatkozott meg a fővárosi társa
dalom részvéte a köztiszteletben álló család 
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iránt, mely a szeretett jö anya haláláról a 
következő gyászjelentést adta ki: Ruffy Pál, 
Morvay Ákos, özv. Vissy Károlyné Szép Irén, 
dr. Ruffy Kálmán és hitvese dr. Ruffy Kál
mánná wihnyei és szemereharaszthi Szom
bathely Margit, küllői Küllei-Rhorer Viktorné 
Ruffy Mária, férje küllői Külley-Rhorer Vik
tor és gyermekeik András és Migda, bajsai 
Vojn'ts Andrásné Ruffy Magda, férje bajsai 
Vojnits András és gyermekei Mária és Ri- 
kard, ifj. Ruffy Pál, Ruffy Erzsébet és Ruffy 
József mély fájdalommal jelentik, hogy az 
angyali jóságu hitves, édesanya, szerető 
nővér és nagyanya királyházai dr. Ruffy Pálné 
szentgyörgyvölgyi és szentivánfalvai Szép 
Blanka (előbb alsódraskóczi Morvay Ákos 
özvegye), a pápai pro Ecclesia et Pontifice 
rend tulajdonosa, az Erzsébet rend keresz
tese, a budapesti Collegium Marianum ala 
pitó elnöke, a Szent István fillér-egyesület 
és a szabadkai Oltár-egylet elnöke keresz
tény türelemmel és megadással viselt hosz- 
szas szenvedés után, miután szent gyónást 
végzett, az Oltári Szentséget felvette és az 
utolsó kenet szentségében részesült, Buda
pesten 1922. december hó 17. én esti 10 
órakor szenvedés nélkül elhunyt s az ö nemes 
lelke visszaszállott az Istenhez Temetését f. 
hó 20-án d. u. 3 órákkor rendezzük a kere- 
pesi-temető halottasházából. Az engesztelő 
szentmise áldozat pedig később megállapí
tandó időben a Collegium Marianum kápol
nájában (VIII, József-utca 11), a palicsi 
családi kápolnában s a Ferenczrendi atyák 
szabadkai templomában fogjuk az Urnsk 
bemutatni. Az ő egész élete a jótékonyság, 
az önfeláldozó keresztény szeretet munkája 
volt. Áldottak legyenek, akik az ö emlékét 
áldják. Az igazak lelkei az Isten kezében 
vannak I

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

— Honosító 'viasga. A lévai állami 
ref. reálgimnázium tanárai közül Bárdos 
Oszkár, tíeántő Hugó és Ferenc Ferenc 
tanárok a nostrifikációs vizsgát a prágai 
tanárvizsgáló bizottság előtt letették és az 
államtanárok állományába átvétettek.

— Esküvő. Kohn Józsika és Fischer 
Dezső e hó 26. án, kedden d u. 1 órakor 
tartják esküvőjüket a lévai izr. templomban. 
(Minden külön értesítés helyett.)

— A lévai keresztény munkás
egye sülét f. hó 25.-én, karácsony napján 
este 6 órai kezdettel az Egyesület helyisé
gében karácsonyi szinielőadast rendez. Színre 
kerül Hofbauer Gvörgy: két anya’ c
karácsonyi szinmü 4 felvonásban. Személyek : 
Vas Péter, gyári munkás Csuvara Endre, 
Rózsika, leánya Randik Anni, Taróczv Kál
mán, főmérnök Mátélfy Béla, Müller Klára, 
mostohatestvére Simovits Mariska, Jenő, 
gyári szolga Balázs László, Ottó, Mttllerné 
fia Klincsok Gyula, M trffy Márta S. M, 
Plébános Krizsuianck Imre, Gyáros Lukács 
Ferenc, I. és II. munkás Szarka Gyula és 
Bucsek Gyula. Belépti dij: Tetszés szerint. 
F. hó 26.-án, karácsony másnapján ugyan 
csak a Keresztény Munkásegyesület saját 
helyiségeiben este 8 órai kezdettel a minden 
évben szokásos tánccal egybekötött teaes 
télyt rendezi Szerpentin, világposta Belépti 
dij: Tetszés szerint. Mindkét estére ez utón 
hívja meg szeretettel az Egyesület pártoló 
közönségét a Vezetőség

— Gyászhlr. Lapunk zártakor vettük 
a szomorú hirt, hogy Kosko Béla városi 
tisztviselő f. hó 22.-én éjjel 12 órakor 50 
évos korában elhunyt. Temetése, 24 -én d. u. 
8 órakor lesz. Három árva gyermeke siratja 
egyetlen támaszát.

— Jótékonyoálu előadás a lévai 
árvák javára. A lévai asztalosok, laka
tosok, bádogosok ipartársulata, hogy méltón 
megünnepelje a Szeretetet Karácsony máso 
dik ünnepén, december 26-án a szegény kis 
árvák javára megismétli a már kétszer nagy 
sikert aratott .Falu rosttá* előadását. Az 
előadás kezdete este 8 órakor.

__ Karácsonyi svinlelőadáe. A
Lévai férfi Mária Kongregáció a karácsonyi 
ünnepekre a város keresztény társadalma 
számára az irgalmas nővérek zárda torna
termében, a karácsonyi ünnepi érzés és han
gulat elömozditása végett, pásztorjátékot ad 
elő, melyből a tiszta jövedelem, részben a 
szegény csládok fölsegélyezésére és részben 
a Férfi Mária Kongregáció zászlóalap javára 
lesz fordítva. Színre kerül: I. Jitus útja, 
karácsonyi szavalat, szavalja : Boób Mariska. 
II. Kétféle karácsony, karácsonyi szavalat 
szavalja: Reicher Paula. III. A megkerült 
gyermek, pásztorjáték 5 részben Szereplők : 
Szűz Mária Sztruhár Iréu, Szent József 
Kabát József, Szent Anna, Mária anyja 
Jánosy Ilus, Gábriel arkangyal Boób Mariska, 
Zakariás, főpap Jeruzsálemben Kovács Jenő. 
Erzsébet, neje Csernicsek Annus, Próféta 
Kuldán Gyula, Napkeleti bölcsek: Gáspár 

’ Stugel Béla, Menyhért Lovas Béla, Boldizsár
Ürmincsek István, Pásztor gazda A kacs 
József, Izmáéi, koldus Kovács Jenő, Pász- 

' torok: Mihály Bucsek Gyula, Tamás Szarka
Gyula, Márkus Bezák István, Pásztorfiuk: 
Pista Csuvara Gyula, Jankó Stugel László, 
Rendőr Vanger Mihály, A'-szony Reicher 

' Paula, Leánya Cseh Ilus, Gyuricza, Gáspár 
' apródja Kabát János, Menyhért szolgája

Szarka Gyuszi, Boldizsár szolgája Budinszky 
Pista, Angyalok : Kovács Böske, Szepesi 
Bős le, Csűri Margit, Vida Etus, Szabó 

, Mariska és Jánosy Margit. Az előadás kez
dete deczember 26. án d. u. 5 órakor. 
Belépő jegyok : I. hely 8 K, II. hely 5 K, 
állóhely 3 K. Gyermek előadás ma d. u. 8 
órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak. 
Külön meghívók nem bocsátatnak ki, az 

' összes érdeklődőket ez utón hivja meg a 
j kongregáció vezetősége.

— Uj tlzfluéresek Prágából jelentik, 
í hogy az uj tizfilléresek valószinüleg már 
; karácsony után kerülnek forgalomba. Az 

érem egyik oldalán a prágai Károly-hid 
néhány ive látható, a másikon a cseh oroszlán.

— A kath. kör a szokásos gazdag 
műsorral és teaestéllyel egybekapcsolt Szil- 

i veszter estélyét ez idén is megtartja. Műsor 
a jövő számban. Belépti-dij : Tetszés szerint. 
Külön meghívók nem bocsátatnak ki. A 

; vezetőség ez utón hivja fel a közönség 
. figyelmét e kellemes estére.

— A régi száz és öt koronások 
beváltásának batárideje. A pénzügymi
nisztérium értesitése alapján az 1919. évi 
április 15-ike kelettel kiadott száz (ibolya- 
szinü) és öt (vörösszinü) koronások bevál- 

' tási ideje 1923 évi január 31 éig tart. Ezen 
időpontig a bankjegyeket minden állami 
baukhivatal átveszi és beváltja. Azon túl 
elveszítik értéküket.

— Karácsony a vidéken A kará
csonyi ünnepek alkalmából a környékbeli 
községekben is szinielőadások és mulatságok 
lesznek így a nagysallói gatdakör december 
26. án táncmulatságot rendez, amely alka
lommal olőadja Abonyi pályanyertes nép
színművét a „Betyár kendőjét “ — Ugyancsak 
karácsony másod napján Fagyod kötség 
földmives ifjúsága egy táncmulatság kero- 
tébeu hozza szinre Csepregby Ferencz örök
szép népszinművét, a ,Piros bugyellárist.* 
— Újbánya városban pedig ugyanezen a 
napon a Szlovák keresztény ifjúság rendez 
szinielöadást s ez alkalommal előadja a 

j „Csavargó* cimü életképet a szlovák nép 
életéből és a Bolondok háza az első eme
letén cimü egy felvonásos bohóságot. — A 
nagysallói műkedvelő iparos ifjúság pedig az 
év utolsó napján rendez nagy Szilveszter 

i estélyt.
— Leszállítják a jövedelmi adót. 

A csehszlovák parlament elfogadta a jöve
delmi adó leszállítására vonatkozó törvény
javaslatot. 6'00 koronáig semilyen adót 
sem kell fizetni a vállalatnak. 6000 —20000 

i korona jövedelmig 1 %-ot, 20—40000-ig 2 
°o-ot, 40—80000ig 8 % ot, 80 -200000ig 
4 °/°-ot és 200.000 koronától feljebb 5 % ot 
fizetnek. A korlátolt kedvezményben része
sülő vállalatok a következőket fizetik: 
20.000 koronáig 4 »/0ot, 20 - 3 .000 ig 5 
% ot, 30000-60 000 6«/0 ot 60.120000-ig 
8 %-ot és 120.000 koronától feljebb 10 
százalékot.

— Olcsóbb less as áramfogyasz
tás nem varosunkban, hanem Iglón. 
Az ármegállapitó bizottság a villanyvilágitási 
társasággal megegyezett s ezen megálla
podás szerint január 1.-től a világítási áram 
hektovattonként 54 fillér, az ipari áram pedig 
83 fillér lesz. A világitási áta'ány 16.-os láng 
után évenként 144 korona, 25-ös láng után 
pedig 225 korona lesz.

Irodalom és művészet.
„UJ-AURÚRA.“

(Mlpaz almanach az 1923 évre.) 
Szerkeszti: Dr. Dohai János.

A Petőfi-centennárium alkalmából az itt 
élő magyarság neves Íróinak és művésze
inek közreműködésével az „Uj-Auróra (Mipsz 
almanach) cimü 1923. esztendőre szóló iro
dalmi évkönyv legközelebb újból megjelenik. 
A változatos, gazdag és értékes tartalmával 
kiváló irodalmi almanach első sorban Pető
finek, a magyarság e világhírű költőjének 
emlékét fogja szolgálni; emellett kegyelettel 
áldoz nemzeti irodalmunk vazérszellemeinek : 
Madáchnak, Gárdonyinak, Zrínyinek, Seéc- 
hőnyinek, s a világirodalom jelesei közül a 
halhatatlan drámaíróknak, Afoliérenek és Sha- 
kespearenek. Ezen aktuális irodalmi keretet az 
itteni költők, tárcaírók és novellisták pompás 
alkotásai, szakavatott tolira valló, essayszerü 
könnyed értekezések teszik változatossá.

Az „Uj-Auróra* 1923. évre szóló II. 
kötetének munkatársai közt, kik önzetlen 
buzgalommal és kiváló rátermottséggel szol
gálják már régibb idő óta az itteni irodalmi 
élet kialakulásának fontos ügyét, a követ
kező elismert nevekkel találkozunk :

Dr. Aixinger László, dr. Alapi Gyula, 
Bauer Ferenc, Bézay Zoltán, dr. Bognár 
Cecil, Borka Géza. dr. Dobai János, Gánóczy 
Sándor, Gosztonyi Nándor, Jankovics Agát, 
dr, Jankovics Marcell, Holly Jenő, Horváth 
Dani, dr. Kersák János, Kopcsányi Gyula 
Matulay Sándor, Nagy Árpád, Ölvedi László, 
Pál Imre, Páll Miklós, dr Pfeifer János, dr. 
Rajcványi Gyula, dr. Reinol János, dr. Simon 
Mihály, Skriletz Ilona, dr. Stublmann Patrik, 
dr. Szorodai-Gruber Károly, dr. Szijj Ferenc, 
dr. Sziklay Ferenc Tamás Lajos, Telek A. 
Sándor. Tichy Lajos, Tóth Ferenc, Urr Ida, 
Végh Ferenc és Wallentinyi Dezső.

A mű 50 különféle tárgyú cikk kere
tében rendkivüi gazdag és élvezetes irodalmi 
anyagot ölel fel, színtiszta szellemével és 
nemes eszméivel pedig a mai nehéz idők
ben valósággal a lelki megerősítés magasz
tos szerepét tölti be. Az évkönyv terjedelme 
körülbelül 250 oldal lesz, modern famentes 
papíron, amely két formában : félvászon 
kötésben (25 Ke) és fűzve (18 Ke.), Ízléses 
kiállításban jelenik meg. A könyvbarátok 
számára merített papíron külön 100 darab 
számozott díszpéldány (50 Ke.) is meg fog 
jelenni. A munka ára postán szállítva 4 
Ke. val, utánvéttel 6 K.-val több. A megren 
delések dr Laky István (Bratiszlava- Pozsony, 
Grössling-utcza 105) címére eszközölhetők

A magyar nemzeti szellemet hirdető 
ezen kulturmozgalom támogatására felhívjuk 
minden igaz magyar figyelmét.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazoknak a jóbarátoknak és isme

rősöknek, kik szeretett jó anyánk elhunyta 
alkalmából részvétüket fejezték ki, igaz szív 
vei ez utón mondunk köszönetét

Janson Vilmos fis JenS.

Az anyakönyvi hivatal ba|agyzéia 
1932. évi dec. hó 17-töl — december hö 24.-ig 

Születés.
Merényi János Bacsarka Mária leány Margit.

— Vrba Károly Ferencz Mária fiú Károly, József
— Kreko András Czudar Erzsébet leány Erzsé
bet — Hengertner Béla Drienka Julianna fiú 
János. — Dóka Károly Domány Eszter leány Er
zsébet. — Schveidl Jenő Kohn Janka fiú Zsig
mond. — Nemcsok Rozália fiú János. — Major 
István Zvora Julianna leány Julianna. — Franya 
Mihály Danko Mária fiú Ferenc — Pető Kálmán 
Boros Vilma leány Irénke, Gizella.

Halálozás.
Hengertner János Ö óra veleszftletett gyengeség.
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Nyilttér.
Köszönet nyilvánitás,
Árpakásamalmomat az 1921-iki 

évben a .Duna általános bittó 
sitó részvény társaságnál biztosí
tottam tűzkár ellen.

Ez évi november hő 13-án tűz
vész teljesen elpusztította ipartele
pemet és a „Duna" általános biz
tosító részvény társaság káromat 
nemcsak gyorsan és minden kése
delem nélkül, hanem legteljesebb 
megelégedésemre becsülte fel és 
közben a megállapított kártérítési 
összeget ki is fizette, úgy hogy — 
saját elhatározásomból indíttatva ér
zem magam ezen biztositó társaság
nak, különösen előzékeny eljárásáért 
nyilvánosan is köszönetét mondani, 
el nem mulasztván ezen társaságot 
a biztosítást kereső nagyközönség
nek a legmelegebben ajánlani.

Léva, 1922. december hó l én.

Löwinger Jenő 
árpakásamalotn tulajdon s.

KINŐ = APOLLÓ == MOZGÓ.
Deoomböi' 25-én ö óa 8 órakor

A „Pók karmai hozott".
Dráma 5 felv. Claire Lotto főszerepben 

December í3*7-ézx (szerda) 

„AZ OT THON". Társadalmi dráma öfelt.
3O-én (szombat) NAGY SLÁGER FILM

„BARABÁS" I-ső rész.
Kaland dráma 4. részben. Főszerepben BISCOL

Cislo : 147. szék. 1022.

Ucitacny óznám.
Podpísany vyslany súdni ezekútor tymto na 

známosf dáva, ze následkom vyroku novobah- 
ského okresného súdu óislo 1514 1922. k dobru 
Jozefa Kőnig zastupovaného skrze pravotára do 
vysky 1606 kor. 90 hal a prísl., cestou uhradzo
vacej exekúcie prevedenej dha 19 zhabané na 
1500 kor. odhadnuté nasledovné movitosti, a to: 
Topanky na verejnej licitácii sa vypredajú

Na prevedenie licitácie, následkm vyroky 
novobanikého okresného sudu óislo 1514—1922. 
do vysky 1606 kor. 90 hal poziadavky na kapitále, 
tejie */t~ové úroké od dha — . 922 poóitané, */,•/» 
provízia a útraty d posiaf v — kor. — halieroch 
ustálené — uróená je óo lehota 8 hód d pol dha 
80 ho decembra 1922. a pripadní kupci sa pozy* 
vajh s podotknutím tuho, ze sa zmienené movi
tosti v smysle 107 a 108. §-u LX zák él z r. 
1881. pri plateni hotovymi najviac sl’ubujúcemu v 
pádé potreby aj pod odhadnoucenou rozpredajú.

Nakol'k > by drazbe urcené movitosti uz aj 
ini boli sekvestrovali, a na nich uhradzovacie právo 
obdrazali, táto drazba sa v smysle 20 § u XLI. 
zák. ál. z. r. 1908 aj k dobru tychto n^riacTu.'e

Dáné v Novej-Bani, dha 8 decembra 1922.

Artúr Tóth
súdny exekútor.

SZÖVÖPAMUT!
Rózsahegyi és Nyúívédjegyü 

nagyban és kicsinyben 
kapható

FRIED GYULA cégnél,
LÉVA, BÁTI UTCA 2. szám.

X-iera.lEa.tz
Kempfner Izidor, Sohüok Gyula, Blau Zsigmond cégeknél.

Cislo: 564 exek. 1922.

Llcitacny óznám. ;
Ppisauy súdny exekutr v smysle 102. § -u 

LV. zák ól z. r. 1881. p Ía2ne 19. §u XLI. zák. 
ól. z. r. 1908 tymto verejne oznamuje, ie naslcd* 
kom vyroku Levického okresného súdu óislo 
8892—1922 k d.bru Michal Stadler zastupovaného 
skrze pravotára dr. Oszkár Steiner do vyske 880 
kor. a prisl. cestou zabezpeó>vacej exekúcie preve- • 
denej dha — 1922. zhabaného a na 4000 kor. 
odhadnuté nasledovné movitosti, a to: dva kohe, 
na verejnej licitácii sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku » 
Levického okresného súdu óislo 88 92—1922. do 
vysky 880 kor. poíiadavky na kapitále, tejie 
5 •/•-övé úroké od dha 8 jún 1922. poóitané, •/,•/» 
pr vízia a útraty doposiar v — kor. — halieroch 
ustálené — uróená je őo lehota 15 hód. odpol. dha 
28. dec 1922. a pripadní kupci sa pozyvajú s 
podotknutím toho, ze sa zmienené movitosti v 
smysle 107. a 108. §-u LX. zák. 51. z r. 1881. 
plateni hotovymi najviac sfubujúcemu v pádé 
potreby aj pod odhadnou cenou rozpredajú

Nakofko by draibe uróené movitosti ui aj 
iní boli sekvestrovali, a na nich uhradzovacie 
právo obdrzali, táto óraiba sa v smysíe 20 £-u 
XLI. zák. cl. z r. 1908 aj k dobru tychto nariaduje.

Dáné Nová-Baha, dha 9. dec. 1922.

Artír Tóth
súdny exekútor.

Üzleti jelentés!

KUGLERTŐL Báti utca 8. sz.
Van szerencsém a t. vásárló közönséget értesíteni, hogy a likőr 
kiárusításból még fennmaradtak egy pár üveg elsőrangú likőrök, 
melyek e hó végéig a hirdetett olosó áron lesznek kiárusítva. 
Érkezett: Maróni, narancs, datolya, szőllő. Héjas mandola, füge 

Halkonservek kis családi dobozokban 4 Ke.-tói kezdve.
Czukorkák : Csokoládék. Ajándék kazetták ’/s kg-osak tartalmuk: 

Kitűnő ezukorka 16.50-től kezdve.
Denaturált, szesz megérkezett! — Kugler keverék kávé a szokott 
jó minőségben kapható. — Tea! Rum, Oognao a tőlem meg

szokott jutányos áron.
Amidőn még kívánok igen tisztelt vevőimnek kellemes és boldog 

karácsonyi ünnepeket, vagyok
kiváló tisztelettel KUGLER MANÓ.

MOLD AVIA-GENERALI
eö

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

írod.: 1.01.., Fotód «. 13. f0MR AD0LF 1111 b«tf*tlMhi>*W

Schön.t.l. bM.rg.k hallban él RÜSENZWEIG LIPÖT fÖttgJüÖkÖk.

TANULÓ JNyitral és Téiraa könyvkereske
désében fel-vétetilc.
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fi n A • Mártonffy utcza 16 sz. bérház, 
£llwU>U ■ Városház köz 4 sz. (Kálvin téri 
sarok) bérház és Kákái-ut 26 sz alatt 1200 
□ ölnyi szőllö (Kugler-féle lakással) pincze 
és présház. Bővebbet a tulajdonosnál. 1517

*7a*4A1AS8A rövid, jó karban, kitűnő 
fcáOIluWlőL hangú sürgősen és olcsón 
eladó. SZENT-IVÁNY Árok utca 1. 1499

TTa _ x mwAMAM Léván Ozmán-tér Híz arveres. 6. sz. autó ház, 
volt sörnagykereskedés i lyen üzletnek meg
felelő teljes berendezéssel együtt f hó 30-án 
d. e. 9 órakor önkéntes bírói árverés utján 
elfog adatni.______ _________________1493

Elsőrendű, széna ^,“*“0 
NAGY SÁNDOR Felsőszecsén._______ 1515
H/TamaaáAkeresek használt, jó MegVÖtelre karban levő nagyobb 
íróasztalt. Ajánlatokat SCHWITZER GYÍJLA 
úrhoz kérek. ________ 1494

3 ajtós szekrény, ágT10^.
sen jó karban eladó. Cim a kiadóba 1498
fi A A A lAwáw levő sz ollómét el- £uS0 U'ievan adom teljes felsze
reléssel. Teljesen uj hajlék (épült 1918—19. 
évben) lakásnak is alkalmas Évi termése 
80 — 35 akó bor. Bővebbet KOVÁCS BALÁZS- 
nál, Felsőszecse 87 szám alatt._______ 1801

jutányosán elvál-QsXbJS vágási lalok házaknál, 
helyben is vidéken is, RUFFKÓ FERENCZ 
hentes Kálnai u. 21. 1496

Tanuló felvétetik POLLÁK KÁLMÁN 
vaskereskedéséheo Lovice.

uos
TTálA<57A>ia és eRyéb butorolt j»“- AaiUSZQ Dw nyosan eladók Zöldkert- 
utca 17._____________________________1513

Élő ponty halak
kaphatók MÉSZÁROS LAJOS halász mester- 
nél Léván._________ ___________ 1510
f 1 a J A ÁAllaAn Felsőszelén azon- LlaCLŰ lainaz na| beköltözhető, 
bővebbet: Zugó u. 1 Léva. 1580

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.

z Kon

z /A 
j Jí o
1 O! eO
ű a1 ® d *
2 *•
J
S 44 
á o
3 *3 rt J ■**o ***

*°2 a
3 ^3 
i **
3 M

...................................................................... . ’
A „KÖZPONTI" szállodában 

MA és 8
mindennap ifj. LAKATOS LACZI zenekarával 
SZÉNÁSSY FERI Xylofon művész közre

működésével, hangversenyez.
Számos látogatásért esedezik :

Stránsky Bernát
Figyelmes kiszolgálás. ■
Családok találkozóhelye. tulajdonos.

AIaaá Viftr GÁL JÁNOS saját termésűVlGSU DQ* borainak kimérése Léván
Mező utca 8 literenkint 6 K. 1491

fflwy TariAac 3 személyes hivatal- 
Xigj noki család keres egy
bútorozott szobát külön bejárattal. Szives 
ajánlatokat .Szoba* jelige alatt e lap kia
dóhivatalához.________________________1507
flA/ÍÁ * 1 drb 2 éves szuka teljesen
XJlaklU « ferm fajtiszta pointer vadász 
vizsla Ko. 1200, 1 drb 1 éves him barna 
német fajtiszta vadász vizsla Ko. 600, 1 drb 
16 oa hamerless kakasnélküli galamblövő va
dász fegyver Ke 1200, cim F Ö R D ö S 
JÓSZEF. intéző Nagysalló. 1500

fi • Ja VAr Ladányi-utca 29 számú hiaao na»z. ház
TTXwwvvéAw f T Használt de jókarban ÜOny Vtar I I levő nagyobb meny- 
nyiségü .Magyar szépirodalmi, tudományos 
regényeket és szakkönyveket* megvételre 
keresek, Árajánlatokat: írói címmel ellátott 
levélben kérek. Cim: JOSZOVITS, Velké- 
Sarluhy. 1480

•jfil x V a 1 a V elsőrendű, több fajta élő Xíiw ÁXwXAaX hal, bármely órában kap
ható : MÉSZÁROS LAJOS halászmesternél, 
Léván________________________________ 1479

Nemcsény községben 2Vén 
de. 11 órakor nyilvános árverésen a 21. 
számú ház eladó. Bővebbet ott a házban a 
tulajdonosnál. 1474

Uradalmi borok olcsóbb napi
áron kapható HEIMANN MÓR vendéglősnél.

Hús füstölést elvállal
NYÍRI PÁL Klapka-utcza 6. 1516

Olcsó Karácsonyi vásár

SZŐRMÉKBEN.
IQ'a.gfy választék naiixcLezi— 
nemű. 8 z <5 r m e A T u. to a. zx_

Hölgyek figyelmébe ajánlom: 
Kész női és gyermek garnitúrákat. 
Elvállalok szőrmék festését és ki
készítését. - Veszek nyers szőrme

árút a legmagasabb áron.
Tisztelettel

SEIF SAMU ssücsmester
LÉVA, BÁTI TJ. J3O.

Megkezdődött a KARÁCSONYI olcsó vásár

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

4-től kezdve
3

28
15
20

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

42.— kezdve. ----
Legnagyobb választók kötött árukban: Jemperek, kötött 
kabátok, mellények, kötött schál é3 sapwa K. 45 kezdve.

Egyedüli raktár: Helceontnélkdll haifűzőkben és melltartókban.
Nagy választék : Kötött és bőrkeztyükben.

K. 19-től kezdve
n

n

n

n

damast

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

n

n

n

n

divatcikkekben: Férfi Ingek

n

n

Y)

20 „
28 ,
34 .
45 ,

n 
n 
»
»

__________ mellel
Nyakkendők, kalapok, sapkák, gallérokK
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KACHELMANN KAROLY ES FIA
— ■ grApg-yéra. ée vasöntödéje —- -J1- i

V Y H N E, Zupa T e k o vs k á.
— ' ALAPÍTVA: 1819. — '

I

I
®I

tpeoialls gyértmíinyai :
Elsőrendű Francis turbinák minden esésre és vizimennyiségre, 
kézi vagy önműködő szabadalmazott szabályozással, malmok, 
fűrésztelepek, villanyos erőközpontok meghajtására. — Modern 
transmissió berendezések. — Vizikerék - alkatrészek. — önt
vények elsőrendű minőségben és kivitelben. — Tartalékalkat
részek gazdi sági gépek részére beküldött minták után------

Kívánatra költségmentes mérnök-látogatás. 7

KERN TESTVEREK 
fűszer-, gyarmatára- és v&anagykéreskedésében 

Alapittatott 1881. LEVICE - LÉVA. Telefon szám 14.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk! - ......
Friss felvágottak, svájci ementáli, trappista és egyéb csemegesajtok. Elsőrendű t e a V a j, 
nyers és főtt prágai Karacsonvi sonkák. — Francia szardínia, lazac, keletien 
peri és göngyölt hering. Oroazhal, kannahal, pisztráng, kaviár, húskonzervek, pástétomok. 
Citrom, narancs, mandarin, olasz maróni, párolt szilva. — Datolya, szultán füge, citrom
nád, vanília, cukrozott déligyümölcsök. — Csokoládé, cacaó, dió, mák, akácméz, mán 
dola, mazsola, mogyoró. — Befőttek, gyümölcsízek, jannék. „G I 0 r i a“ pörköltkávé 
különlegesség. — Jamaika és annel rumok, legfinomabb teák, teaaütemények, Dessert 
—--------— cukorkák, diszkartonok és egyéb csemego különlegességek. - -■■ —

Karáosonyi cukorkák, függelékek, szalon oukorkák 
karáoeonyfadiizek, gyertyák, és osillagszórók.

Likőrök, copnac, pezsgő, csemege, gyógy és asztali borok lerakata.

Karácsonyi ajándéknak legalkalmasabb :

Alumínium és nikkel főzőedények, modern háztartási 
és konyhafelszerelési cikkek nagy választékban. 
Villamos vasalók, gyorsforralók, kávé- és teafözögépek, teaszürők, húsvágó, mandola, 
dió és rrákőrlőgépek, rézmozsarak, hsbüstök, tortaformák, kávéőrlők, alpakka evőesz
közök, konyhakések. Galuska szaggató és passzirozó gépek, konyhamérlegek. — Villamos 
zseblámpák, elemek, Wiktoria-gázlámpák, zsebkések, lombfürész készletek, football, 
flóbert, korcsolyák, ródiik, fényképészeti cikkek -— Szabályozható folytonégö kályhák, 

koksz- és széntartók, kályhaellenzők.

'TelrlzxtM® meg karáosonyl IglAlll+ai sutáira, t ! !

EMACOnyl ünnepek előtti biten

MF friss, élő dunai és balatoni halak. “W
SlőJeg-yzéselKei xxiá.z zaa-oet •lforadLvua.k.
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28 év alatt vállalatom megalapítása óta minden törekvésem odairányult, hogy vevő
imnek a legkissebb jutalomért a legnagyobb szolgálatot tegyem. — Szereztem nagyon sok 
tapasztalatot, melyek lehetővé tették ugyan vevőimet jó áruval olcsó pénzért ellátni, de azért 
nagyon jól tudom azt is, hogy vállalatom üzleti és előállítási szervezésében rések vannak, 
melyek kiselejtezésével vevőimet mégjobban tudnám kiszolgálni.

Az én ideálom a minden tekintetben kielégített vevő. — Ezen irányban megtettem 
minden lehetőt, azonban vevőim, akik a cipőt viselik, biztosan tudni fognak olyan hiányokról 
és hibákról, melyek megakadályozzák, hogy gyártmányommal meglegyenek elégedve tel
jesen. — Nagyon leköteleznének, hogyha ezeket velem közölnék

Tudassák velem már azért is, mert ezzel szolgálják a többi vevő éidekét is.
Hogy vevőimet erre fölbuzditsam, kiírok ezennel Ké 5,000.— azaz öt ezer cseh

szlovák korona jutalmat, azon legjobb tanácsokért, hogyan lehetne gyártmányom minőségét, 
vagy Ped’& gyáram szervezését tökéletesíteni, hogy vevőimet méginkább mint eddig elégítsem ki.

Ezennel fölhívom összes vevőimet, hogy vállalatom kiépitésében részt vegyenek és 
kötelezem magam, hogy minden valóban értékes tanácsot megjutalmazom. Minden egyes 
vevőt vállalatom urának tekintem és ez mint ilyen használja ki jogát úgy saját mint a többi 
vevő érdekében

A válaszokat az újságokban közölni fogom.

BEKÖLTÖZHETŐ.
Léván egy nagyobb ház 3 esetleg 
4 szobás beköltözhető utczai la
kással, eladó. Bővebbet: 

K y itr ai 6 b T * r ■ a.

Értesítés!

Halló I Hallói

Az újévi vásár alatt is tartanak a 
10 °/»-kos árengedmények ezen
felül a kedves vásárló tél a meg
jelölt czikkeknél kedvezményben 

is részesülnek és pedig:
Bőr szivar- éa cigaretta-, valamint fém 
dohány és cigaretta társz* vásárlásánál 

1 drb közép nagyságú juvitit szipka.
Valódi ezüst elefántcsont cigaretta szipka 
vázárlásánál 1 drb 1928 évre szóló zseb 

naptár.
1 drb brujer fapipa vásárlásánál 1 drb 
tartalék szopóka, 1 csőmé g dohány lesz 

díjmentesen kiszolgálva
25 drb levélpapír kenetében való vásárlá
sánál 1 milliók könyve vagy koronás regény 

díjmentesen lesz kiszolgálva.

Dobrovitzky János 
hírlap iroda, dohányzó kellékek 

és papíráru kereskedésében
LÉVA, (Kis piactér).

Hírlapokra hirdetések és előlsetések 
eredeti áron felvétetnek.

Van Bzerenosém értesíteni Léva és vidéke n 6. közönségét, hogy 
Higiénikus czukrászdámban kaphatók a saját készítményű 
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, speciális Dessertek és torták. I. rendű franczia Thea sütemény.

Kérem a n b. közönség szives pártfogását Teljes tisztelettel:

MÉSZÁROS SÁNDOR
czukrász LEVICE, Kelvin ház.

*S9 aWSzakszerű javítóműhely
varrógépek, írógépek,

Mélyen leazellltott áraki
Varrógépek, ipari és családi

■ .1

haiználatre és az összes araditl Slnger varrógépekhez alkat
részek, tűk, olajok stb — 
Kerékpárok, gummi éa alkat 
részek. — Vadásifagyvorok, 
forgó- és automatikus pisz 
tolyok, töltények és vadászati 
cikkek. — Boszélágépak, tűk, 
lemezek és alkatrészek. — 
Villany zseblámpák s elemek.

Eredeti va.rr6^yépa 1<- 3?<ksasl*tr*-

4a Tara* kAncnmvnmdáia T^aíar__T.X»«


