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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

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

Egyes számok ára 1 korona.

HIRDET ÉSE I
£1 centiméterenként — fillér.
Nf’jtíérí közlemények garmeno 

fóronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésben levő hird. íródik 
árengedményben részesülnek
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Magjaién 
vasárnap reggel.

* kirdatéiaket, aldlliatdiikat a a raklaiséalókai 
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A LAP kiadója ; HYITRAI ée TÁB3A.

Előfizetési felhívás a

XL111. évfoly amára.
Lapunk jelen számával zárjuk le pálya

futásunknak negyvenkettedik esztendejét. Csak 
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 színteréről. Azt akartuk, 
hogy ennek a hosszú, mondhatni a létért való 
küzdelemnek ne csak hűséges feljegyzői le
gyünk, hogy évek múltán a késő nemzedék a 
Barsra, 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, mi 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 elől még akkor sem hátrálunk vissza, 
mikor kemény szavakat kellett papírra 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 cserébe 
a magyar társadalomtól is csak szeretetet és 
bizalmat kérünk.

Magyar közönség 1 Nagy területen egyet
len lap a mi lapunk, mely sem hatóságnak, 
sem pártnak, sem személynek sohasem volt 
lekötelezettje, függetlenségünket és pártatlan
ságunkat a jövőben is meg akarjuk őrizni.

Fogadjuk, hogy toliunkat ezentúl is csak a 
jó erkölcs és közérdek fogja vezetni. Kitűzött 
célunktól sem előnyök ígérgetése, sem fenye
getés által nem hagyjuk magunkat elriasztani, 
bármely oldalról jöjjön is. Ellenben mindig 
hűséges szolgái akarunk lenni minden köz
érdekű igaz ügynek és igazságnak, különösen 
pedig az elnyomottaknak. Közre akarunk 
működni a rend és a munka helyreállításában, 
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 egyéni 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! Ez alapon kérjük 
munkásságunkhoz támogatásodat, melyet 
42 éven át élvezni szerencsénk volt és érte 
hálás köszönetét mondunk.

Lapunk előfizetési ára:
Egész évre . . 50.— K. 
Fél évre . . . 25.— K. 
Egy negyed évre 13.— K. 

Az 1922. év utolsó napján.
Alig néhány óra s az 1922. év is 

elmerül a múlandóság tengerébe. Ha 
máskor nem, de az esztendő utolsó 
napján, meglep valami borongós han
gulat ; olyan érzés, mint amikor attól 
búcsúzunk, akiktől örökre meg kell 
válnunk ami eltűnt, viszajöhetleniil. 
A múlandóságot, a változást juttatja 
eszünkbe az ó esztendőnek utolsó 
napja.

De a tűnő esztendő utolsó estéje, 
a számadás és a számvetés ideje is. 
Elgondoljuk, hogy mit cselekedtünk, 
mit éltünk át ez esztendő 365 napján. 
S lehetetlen, hogy mindabból, ami 
osztályrészül jutott, ne jelenjék meg 
a ,.mérleg", amely valószínűen pasz- 
szivával záródik le. Aminek a vég
eredménye aligha az a boldog, meg
elégedett megállapítás, hogy ez év jó, 
áldott, sikerekben dús esztendő volt, 
hanem inkább az a szomorú, leverő 
valóság, hogy nagy volt a veszteség, 
a csalódás, a megpróbáltatás, a baj. 
Hogy ez az esztendő se hozott semmi 
jót. Sokat nem reméltünk tőle, de azt 
sem váltotta valóra.

Bármi legyen azonban a szám
adás, s jövőre foglalkoznunk kell a 
számvetéssel. Az élet tovább forog 
s meglesz minden napnak a maga

feladata, s az elé ne nézzünk készü
letlenül. Hittel, bizalommal akarunk 
megindulni a jövőnek, hogy az Isten 
velünk lesz s átsegitnehézveszélyben, 
megpróbáltatásokon.

i Az 1922. év utolsó estéjén nem 
, tűnődhetik el magyar ember, hogy 

eszébe ne jusson, hogy száz év előtt 
az ó-esztendő végén, az újesztendő 
hajnalán jelent meg az a fénylő üs
tökös, melynek ragyogása messze 
elvilágitott a magyar égen túl minden
felé. S ez a fényes csillag Petőfi Sándor 

; a legnagyobb magyar költő volt. 
’ Születésének a százados évfordulóját 
; ünnepeljük.

Nemcsak egyeseknek, de népek
nek, nemzeteknek, sőt az egész vi- 

; tágnak, bátoritóra, vezetőre, vigasz
talóra van szüksége. S ezt a szerepet 
töltik be a költők. A költő az istenség 
küldötte. Vagy mint Petőfi mondta : 

i Az Istenség szent levele, Melyet le- 
küld magas kegyében Hozzátok 

; gyarló emberek, A melybe örök igaz- 
’ ságit Saját kezével írta meg.
. A költő több mint az egyszerű, 
• mindennapi ember. A költő látnok, 
; próféta, aki fedd, ostoroz, de vigasz

tal, biztat és felemel is.
Száz esztendő változása közt 

hányszor volt minderre szüksége a 
magyarságnak! A századik évfor
duló pedig nem arra int e, hogy a 
Petőfi lelkét magunkba kell szívnunk, 
hogy minket magyarokat elválaszt
hatnak egymástól, de szétszakitha- 

i tatlan kötelékekkel csatol össze a 
i Petőfi lelke, költészete és szeretete.

A nagy világon mindenfelé meg- 
gyujtják az emlékezés fényét. Páris, 
Belgrád, Róma s a müveit világ áldoz 
a magyar költőnek. Milyen boldog 
érzés, milyen győzelem 1 Mikor a 
szellem, az eszme előtt hódolnak meg 
népek s nem a kard, az éhség kény
szeríti őket megadásra. Lehetne e 
boldogitóbb hír az árvaság és meg- 

! aláztatás napjaiban a magyarra, 
I hogy, aki kincse, hite a magyar faj

tának, hogy őt ünnepli most a mű
vészetben, a költészetben egymásra 
talált világ, hogy a nyugati népek 
a gyűlölködés és nemzet rontás ide
jén leróják a tisztelet adóját a ma
gyar költő iránt.

Ez a legnagyobb, legbiztatóbb 
új évi ajándék.

De ha nekünk magyaroknak ilyen 
értékes kincsünk van, akkor becsül
jük meg őt. Ünnepeljük Petőfit. Ol
vassuk a költeményeit. Szívják ma
gukba azt gyermekeink. Petőfi 
költeményei, életrajza meglegyen 

’ minden ház asztalán. Abból gazda
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godjék a lelkünk. S akkor az 1923. 
esztendő minden nyomorúsága mel
lett is boldog lesz. Ilyen értelemben 
kívánjunk egymásnak: Boldog új 
esztendőt I

A vlláfl-weménvel'bö!
A törökök álláspontja az ösbbs vitás kér

désekben változatlan és az antant hiába igyek
szik Ismét pasát meggyőzni, vagy közvetítő 
megoldást keresni. Ismét pasa nem szűnik 
meg újabb és újabb ellenvetéseket tenni.

Az egyik török delegátus kijelentette 
egy antantdelegátus előtt, aki a törököket 
arra hívta föl, hogy adjanak engedékenysé
gükkel a keresztény kisebbségnek karácsonyi 
ajándékot, hogy őnáluk eddig nem volt szo
kásban karácsonyi ajándékot osztogatni.

Véres bandaharcok dűlnek a deljugosz- 
láviai határon. Alexandrov Todor bolgár 
hadvezér csapatának egyik része áttört a 
határon és megtámadta a dojróni járás köz
ségeit.

A bolgár állapotok meglehetősen zava
rosak. Kétségtelen hogy a paraszttömegek 
anarkiája nemcsak magát Bulgáriát fenyegeti, 
de a szomszédos államokat, igy Romániát 
is nyugtalanitja.

Nápolyban a fascisták két lap szerkesz
tőségét ös’zerombolták. Az egyik lap a nép
párt szolgálatában áll, a másik pedig Nitti 
politikáját követi.

A Nők nemzetközi ligája Hágában vi
lágkongresszusra gyűlt egybe, amely tulajdon
képen nem volt egyéb, mint a világ intelek- 
tuel nőinek békekonferenciája. Méreteire nézve 
elegendő az az adat, hogy a kongresszuson 
20 Ország 111 nőszervezetének kiküldöttei 
összesen 2 millió nő képviseletében jelentek 
meg.

Welsz Manfréd báró, az ismert nagy
iparos 66 éves korában Budapesten elhunyt.

Repülőgépjáratot létesitenek Berlinen 
keresztül London és Moszkva között. Ily 

módon Londonból Moszkvába egy egész na
pig sem tartana az ut. Az aeronlánok a 
London—Berlin-i utat nappal, a Berlin— 
Moszkva i utat pedig éjjel tennék meg A 
repülőgépek elsőrangú hálóhelyekkel vannak 
felszerelve.

A kisantant és Szovjet Oroszország kö
zött titkos megegyezés jött létre, amelynek 
értelmében Szovjet-Oroszország olismeri Ro
mánia fennhatóságát Besszarábia felett

A pénzügyi ellenőrzésben úgy tudják, 
hogy a franciák a régi Törökország ellenőr 
zésének mintájára meg akarják szervezni a 
német pénzügyek ellenőrzését, mig az ango 
lók inkább tanácsadó szerepet szántak az 
ellenőrző bizottságnak

A bolgárok azt kívánták, hogy 50000 
Bulgáriában lévő örmény menjen vissza ha 
zájába Az örmények azt kérték, hogy a 
nagyhatalmak támogatásával Karsban és Ci- 
liciában megállapíthassák hazájukat.

Mussolini kicseréli a prefektusokat s 
: megbízható fascistákkal tölti be a fontos ál- 
; lami tiszteket. A kormány a fascisták jelké

pével, a vesszönyalábbal, uj érpénzt veret. 
A külügyminisztérium bélyegzőin a jelkép 

! már rajta van.
A „Times ‘ írja : A magyarok lelkében 

az a meggyőződés kapott lábra, hogy kilátás 
van a békeszerződés és a jóvátétéli kötele
zettségének megváltoztatására. A sévresi 
szerződést eltörlö angorai egyezménynek Ma
gyarországon óriási hatása volt. Friedrich 
István fascista vezér Rómába és Konstanti- 
nápolyba látogatott el, hogy Mussolini és 
Kemal pasa módszereit tanulmányozza

A haldokló város történetéből.
Országszerte temetik a városokat. Meg

emlékeznek régi fényükről, nagyságukról Mi 
sem maradhatunk el I Illő dolog, hogy váro
sunkról is — mely szép emlékkel rendelke
zik — megemlékezzünk.

Bottka és Kriskó történetírók kutatásai 
nyomán Léva a VII. század elején még nem 

létezett. A Vll. század közepén márConven- 
tus Hospitum mint telep emlittetik, mely 
Bratka (Barátka) község tartozéka volt. Hogy 
ki alapította és kik voltak első lakói, erről 
kutforrásaink nincsenek. 1156 táján Eusidius 
nevű földesúr (comes) egy kis templomot 
épített Közismert dolog, hogy a régi Léva 
nem a mostani helyén, hanem kelet fe é fekvő 
ólévai szőuők (a mai kőpincék helyén) kör
nyékén terült el és a garamszentbenedeki 
monostorhoz tartozott. Vara a mai Kálvária 
hegy alján és a Garam folyó felé néző, 
magas dombon épült, mely a bányavárosok 
védelmére szolgált. Egyike volt a legjobban 
megépített végváraknak Falakkal és palan- 
kokkal volt körülvéve.

Maga a város és környéke eredetileg 
posványos. mocsaras területen feküdt, határa 
is csupa erdőből, bozótos ingoványból állott, 
melyet a szegény nép állandóan pusztított 
és lassan-lassan termékeny és használható 
földre a akitott át. A vára a XIV. sz. köze
pén épült, mely Vencel király uralkodása 
alatt már Csák Máté birtokába kerül és vár 
kapitánnyá Jula coniest nevezi ki. Oklevelek 
szerint a vár birtoka a következő volt: Ke- 
lecsény, Podlusány, Keszi, Soymos, Bars, 
Csütörtökhely, Mohi, Győröd, Töhöl, Páti. 
Lök Várad, Lerk, Kis Nagyszecse, Nagyod, 
O vár, Ladany, Sárók és Mikola 1321 jul. 
6 án a vár Róbert Károly, majd Erzsébet 
tulajdonába megy át, kinek uralkodása alatt 
Becskey főispán Zách Felicián leányát a lévai 
vár udvarán lefejeztette. 1344 ben Léva fele 
részben a zobori apátság birtokába került, 
majd ettől 1395 ben Lévai Cseh Péter vajda 
foglalta el. Ennek fia „Cseh' cognoment el
hagyva II Lajos király uralkodása alatt 
Barsvármegye főispánja lett. Politikai viszo 
nyok következtében I. Ferdinánd 1529-ben 
Léva várát tartozékaival együtt Anna király
nénak adományozta. Első kapitánnyá Tele- 
kessy Imrét majd, a hős Thúry Györgyöt 
nevezte ki Ennek halála után Dobó István, 
Eger várának hősi védelmezője kapta meg, 
egyúttal barsi föispáni méltóságot is meg
kapta Nagy pompával berendezett lakását 
a lévai várba szerette volna átteni, de mivel 
megfelelő nem volt, a vár udvarán saját 
tetszése szerint építtetett egy kastélyt, amely 
a inai nap is büszkén hirdeti az akkori épit 
kezés remekét, amint különben is a várkas 
tély kapuja fölött levő felirat is bizonyít. 
Dobó csak hamar fogságba esvén, fiára,

PETŐFI.
— Születésének 100 ik évfordulóján. —

A műveltség tesz naggyá minden népet, 
De mely megtartja, az a nyelv maga.

Az álmodok ebben álmodnak szépet, 
Ettől kel újra nemzet csillaga

S ki ezt használván kedvvel míveli,
Az a megroniót két kézzel veri 

S habár veszít is életet s hazát, 
Jövő, mely adja örök igazát.

lm egy része az elmúlott időnek, 
De ö nem tűnt el s nem is tűn soha, 

Bár bús szivünknek aggodalmi nőnek. 
Bár létünk gyászos sorsunk mostoha 

S ha Kiskörös öt egyszer szülte csak, 
A honfivágy ezerszer is kicsap 

Belőlünk, hogy éltesse őt az Eg, 
S hunytét ne födje semmi messziség

Szállj hát közénk éjféli szent harangszó, 
S köszöntsd lelkünket újév kezdetén I

Száz éven túl is légy te messzehangzó, 
És meg ne állj a széles földtekén I

A magyar nép fiának nagy hírét
A nap sugára hadd hordozza szétl 

Hadd tudják meg, hogy a ki törve van, 
Kincsét szemléli olykor boldogan

Mit is mondjunk te néked, édes gyermek, 
Midőn szemünk dajkád ölébev lát ?

Bár bús idők nagy változást müveinek, 
Legelső az, ha boldog a család

S ha serdülő szép ifjúságba lép,
Úgy jó, ha lakja erkölcs Édenét, 

S a férfi úgy viselhet bölcs nevet, 
Ha lelke szabad s szíve hűn szeret.

Ez eszmékért küzdtél te mindhalálig, 
Meg hogy független legyen a magyar.

De nagy vész dúlt Kárpáttól Adriáig, 
S egy sötét lepel mindent eltakar.

Csak nevedet, azt nem takarja be
Sem tűz, sem tenger, sem sziklák röge, 

Mert abban egy haldokló nemzet él, 
S ha láncot hord is, szebb jövőt remél.

Reméljünk hát múltúnkért bűnhödők, mi, 
S járjunk itt útat nagy Petőfivel.

Az ága-fosztott nemes tölgy nem dől ki, 
Az ébredő szellem csodát mível.

Előre hát, ki még magyar maradt,
S ha nincs szivében hit és akarat, 

Hőssé s győzővé Petőfi tegye, 
Hogy szent jutalmát újra elvegyel 

(Léva.) TÓTH ISTVÁN.

PetOfl szelleme viharzó lelkűnkben.
Petőfi szabadságért, az ideális boldogság

ért rajongó szelleme koszorú: minket egyre 
erősebben a romlásba sodró napok dőlésével. 
Az ő szedetne föltörésével állandóan bennünk 
él s most mikor a nemzet, melyből az ő ha- 
tálmas irodalmi tekintélye támadt, a legváltsá- 
ságosabb történelmi időket mozogja le. a lesúj
tott nemzet szétdobott roncsait a székesen 
megvilágitott magas eszmél tartják össze Nagy, 
minden kulturnéptől mély hódolattal, messzi 
elismeréssel illetett irodalmi fényesség, a lirai 
lantosok legnagyobb vezére

Szent, magasztos időpont lepi meg a sza
badság lágyan ölelő karjaiból a legnagyobb 
ellenének, a rabság karjaiba belekorbacsolt 
magyarságot Száz év, a magyarság minden 
örömét és gyászát magában hordozó század 

szalad a múltba a nagy költői lángnak föl
csapásával De a múlt e vak mohósága nem 
vet homályt a költői nagyságra, irodalmi gyön
gyeire, hanem ezek a jövőbe törtetéssel nö 
vekvő ragyogással öntik a világosságot kutató 
telkekbe a fényt, a meghódító fényt.

S fölragyogasa minden távol rejtőzködő, 
minden a Szép es jó iránt fogékonysággal biró 

j helyekre világosságot vetít s mi látjuk is a 
lendületes mozgást, melyet a száz éves Petőfi 

! mindenfele indit, még a ritka helyeken is, hol 
a magyar szavak ritmusos muzsikája nem 
hangzik vissza A művelt világ minden zuga 
bán a fokozott érdeklődés tárgyai ez irodalmi 
gyöngyök most a magyar nemzet végzetes tör 
telm valtságba sodródása után, hogy a minden 
korban a egtompabb színekkel festett árvanem 
zet a maga természetes eredetiségét, jobb ma
gasabb sorsa érdemességét az ő, a nemzet lel
kének minden őszinte megnyilatkozását a 
leghívebben visszatükröztető zengzetes költé
szetén keresztül ismerjek meg.

A nemzeti büszkeségtől kísért teli öröm 
rohan rajtunk végig, hogy a mu tban a kul
túrvédő munkákért mindég rabláncokat vont 
s ferde utánra dobott netnze ünk az egyenes 
utakra lett felhozva, melyeken a nemzetbirátó 
külföld megismeri a mauyar nép lovagias és 
egyenes, szabadságért rajongva vágyó lelkét, 
mert költészetében a nemzet lelke tükröződik 
vissza. Hatalmas lelke mindnyájunk lelke. Cso
dálatos mindenkit kápráztató költői magasság, 
.isteniség küldötte" I A nemzet szive méhé- 
böl fakadó hála karó ja körül a költő halha
tatlan érdemeit, melyek kilendülései e terhes 
napokban a legnagyobb bámulattal ragadnak 
meg minket. Egy árva, temetett nemzet, egy 
mindég az összérdekek v,vasáért csak a rab
ság súlyos vasait érdemül kapott nemzet faji 
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majd örököseire szállott át a vár. Ez időtől 
maradt meg a régi pecsétje a következő 
körirattal: „N : Léva Varosának Pecseti Anno 
1604.“ Közepén a város symboluma (címere) 
Koronás fejű kiöltött nyelvű, két farkú orosz
lán, amely jobb oldalán rózsát tartva, bal
oldalán az előtte álló három galy közepéhez 
nyúl. A várnak sárga zöld zászlaja volt, 
amely egy időben állandóan a vár fokán, 
később csak nevezetesebb napokon, öröm- 
ünnepeken a községházán is lengett. Ugyan
ilyen szinű selyemzsineget használt a várka
pitány, később a városi magistrátus az ok
iratok átfűzésénél is.

1605-ben Bocskay vezére Rédey kapitány 
felgyújtana a várost, de a várat bevenni se 
hogy sem tudta. Végre 1608-ban Bocskay- i 
nak sikerült a terve, bevette a várat és ka
pitánnyá Lipthay alispánt nevezte ki, do ez 
csak hamar lemondván tisztéről Koháry Péter 
kezébe került.

Ezidőben a városnak 4 kapuja volt: 
császári, báthy, malom és kiskapuja. Utcája 
is csak 4 volt megnevezett: Guturki (Báthy). 
Malom, Szurdik (Kis) és ópiac utca) Ez 
utóbbiban már 4— 5 szatócs és egyéb bolt 
is volt. A vár nyugati részén az úgynevezett , 
külváros terült el, melynek egy utcája és 
külön piaca volt és amely tulajdonképen 
nem is tartozott a városhoz.

Az 1600 as években Léva nagy protes
táns város volt Pázmány Péter ennek ellen
súlyozására 1624 ben jezsuitákat telepitett ide, 
ami nem kis elkeseredést keltett a protestáns 
lakósság között.

1625 ben országhirű események szin 
helye volt Léva. Eszterházy Miklós herceg és 
nádor legidősebb fia ott tartotta menyegzőjét 
Thurzó Erzsébettel, mely alkalommal az or
szág színe java jelen volt. Lovagjatékot is 
tartottak. 1640 ben I Ferdinánd király a várat 
uradalommal együtt gr. Csáky László vár
kapitánynak ajándékozta, ki jószívűségéről 
messze földön hires volt. A szegény nép kö
zött egyszer megosztotta jövedelmét Gabo- ; 
natermését állandóan a szegényekkel csépel
tette ki, kik kihaszná va jószívűségét több 
izban csúfondárusan megcsalták, mert a ga
bonát csak félig kicsépeive a szalmát nagy
részben azoknak adományozta. Utódai, Esz- 
terházyak alatt e csalások közmondássá válva 
mondogatták : „Hohó nem Csáky szálmája ez*.

A várost a magyarokon kívül, a lengye
lek, rácok és tótok is lakták, kik nagyobb

részt róm. kath. vallásúak, de ev. ref. ág h. 
ev. és gör keletiek is voltak. A gör. keletiek 
bevándorlás utján kerültek a városba és 
annak vidékére Ezek kezében volt az ipar 
és a kereskedelem. Isten tiszteleteket magán
házakba tartották. A reformátusoknak 1656- 
bán már tekintélyes templomuk és parochiá- 
juk van Az ág. h. evangélikusok hamarább 
építették fel templomukat, de az 1638 iki 
császári parancs értelmében át kellett ádniok 
azt. Az 1624—44 években az egyes vallás 
felekezetek között helyreállott a béke, bizo
nyítja az a tény, hogy már a város bírái 
reformátusok is voltak.

Az 1600-as években a város tisztikara a 
következő volt: főkapitány, vicekapitány, lo 
vashadnagy, vaida, zászlótartó, strázsamester, 
seregbiró, 4 prédikátor, több Íródeák, porko
láb, tizedes harmincados és vámos.

Az 1624 évtől ? bírája van a városnak, 
kik hadnagy néven is szerepelnek a városi 
jegyzőkönyvekben. A városnak rögtönitélő 
bírósága is volt, de külön hóhérja soha sem 
volt. Szükség esetén futárt menesztettek Új
bányára, ki azonban csak többszöri felhívás 
után érkezett meg Az ité etet pár perc alatt 
hajtotta végre. Az akasztás színhelye az 
uradalmi vadaskert közelében volt.

Súlyos idők következtek Léva városára 
az 1663 nov hó 1-én A török ostrom alá 
fogta a várat, melyet másnap be is vett, de 
következő évben gróf de Souches császári 
tábornok már is visszafoglalta azt, mely 
alkalommal a várban 200 q puskaport, 
300 —300 q ólom és vasgolyót 200 m. ka
nócot, 4 q kősót, 19 drb kisebb nagyobb 
ágyút és 1500 mérő búzát és lisztet zsák
mányolt. A törökök nem nyugodtak bele 
Léva elvesztésébe 1664 jul. közepén 25-30000 
főnyi emberrel ismét támadni kezdték Léva 
várát Gr. Souches seregei az egyesült ke
resztény sereggel fényes győzelmet arattak a 
törökök fe ett. E csatában esett el a hősies 
ségéről hires gr. Koháry István ezredes is, 
ki mint várparancsnok a végsőkig küzdött a 
vár falai alatt, végre is golyótól találva ken 
gye be esvén lába, megvadult lova a jelenlegi 
Koháry kápolnáig hurcolta el.

1665. évben Róttál gróf osztrák katona
ságot küldött a városba, kik a várost folyton 
fosztogatták és zsarolták. 1675 ben a jezsu
iták eltávozták a városból; ezek helyébe 
Eszterházy Pál minorita ferencrendi szerze
teseket telepitett le és megvette számukra a

mai piarista rendház helyén álló Kőmives 
Endre református atyafi házát 1678 bán 
Tököly Imre elfoglalta Lévát. 1696 aug 
17-án óriási tűzvész pusztitott. 1698 bán 
Jakiin Miklós lévai nemes a város polgárai 
val egyetemben megnagyobbította a város 
kath templomát; a tanítók és az orgonista 
fizetését biztosilotta. 1695 ben Eszterházy 
nádor tisztarttójával együtt a lévai szegények 
között osztotta föl az ólévai hegyen levő 
parlagokat szőllőknek ; jótékonycélokra 3000, 
Kálvária építésére 700 frtot adományozott 
Rakóczy szabadságharca alatt Ocskay 1703 
szept 17 én foglalta el Lévát és itt tartotta 
meg esküvőjét Tisza Ilonával. 1705-ben jan. 
1-én itt tartott haditanácsot Bercsényi Miklós, 
kinek kíséretében Széchényi Pál érsek is jelen 
volt. Midőn ez végleg eltávozott, Egerben 
kelt rendeletével Bottyán János tábornokot 
nevezte ki kapitánnyá és végleg neki ado
mányozta a lévai uradalmat is. 1708 bán 
Heisler császári hadvezér ostromolta a varost, 
feladása után felgyújtották a várat is. Nem
sokára Bercsényi visszafoglalta azt, de látván, 
hogy Rákóczy szerencsecsillaga is hanyatló
ban van, 1709 ben leromboltatta a vár fon 
tosabb részeit s ezzel a vár története is a 
homályba vész. 1709 10-ben óriási pestis 
járvány pusztitott. 1711 ben ismét Eszterházy 
lett a lévai uradalom tulajdonosa. 1714. 
jegyzőkönvvek tanúsága szerint a városi 
magistratus fizetése a természeti járandó
ságon kívül a következő volt; hadnagyé 40 
Irt, jegyzőé 35 frt, adószedőké (preceptor) 
16—16 2, hússzék biró 40 frt, borbiró 12 
frt. volt.

1735 után nagyon válságos idők követ
keztek A felekezetek között kitört a békét
lenség. mert a megválasztott városi tisztviselők 
vonakodtak letenni a hivatalos esküt a róm. 
kath, templomban. Ezért állásukról lemondot
tak mindnyájan. Helyükbe rögtön mást vá
lasztottak és egyszersmindenkorra kizárták az 
összes hivatalokból. 1737 ápr 22 én megje
lent Eszterházy herceg, hogy megbékítse 
őket. Eltávozása után azonnal kitört a fele
kezeti harc, minek az lett a következménye, 
hogy Űrnap után követő nap a kormány 
a reformátusok templomát leromboltatta, 2 
harangját a kath. templomnak adományozta. 
1752 ben a várost portákra osztották fel. 
1754-ben városháza épületét vásárolták meg. 
17o6 évben a ref az összes jogaikat vissza
szerezvén, kibékültek a róm. kath lakósság-

erényeinek jelességei költészetén keresztül 
most tűnnek fel, most találnak megbecsülésre.

Ünnep árad szét. Petőfi halhatatlansá
gát magasztaló, tisztelő szent időszak min
denfelé, merre csak élnek költészetben ringó, 
szent elvekért küzdő nemzetek, szabadságok 
és rabságot nyögök.

A szabadság Petőfi által vont korlátái 
között, mozgó nemzetek az ő költői zenéjé 
ben föl, fölhangzó eszméiben a jelen bol
dogulások lehetőségének hű visszhangját 
hallják s a lelkűkből jövő magasztalás, ün
neplés, hódolat méltó a koszorúzott jubiláns 
költő nagyságához, mert ő nemcsak egy 
nemzetnek, de az egész emberiségnek bol
dogulást, szebb életet csodás ütemekben 
pengető költője. Személyében találkozik az 
ember minden magában vonszoló gyarlósá
gaival és a költő magas ideáiban rebbenése- 
ivel s csodálatos ez ellentétek találkozó har
móniája, zenéje ezért oly elbűvölő s minden, 
érzésektől átitódó embert vonzó, meg
hódító. Petőfi a rabság véglendü lését nyögő 
népben tört életre s a dacoknak az emberi 
gyarlóságokból összekevácsolt súlya viharozta 
fel lelkét oly hű költői felkiáltásokra, hogy az 
az eddigi odvas falak öldöklő terére szorított 
emberi élet, uj, nagyobb, szebb mozgási tereket 
karoló falakat indult meg vívni s Petőfi bá
torságot hintő szelleme mindenütt jelen van. 
Az átkozott vérektől rozsdás terhek hullanak 
tompán s az élet uj örömében lázadó emberek 
döntik a rideg végeket, mely eddigi élésüknek 
tiszteidet parancsoló börtöne volt

A szabadság rabsag folytán űzik egymást, 
mint ősi ellenek s mi ismét kergető játékaik
nak áldozataivá lettünk. Nekünk ismét korbá
csolt, túl viharos a lelkünk s nem támad 
belőlünk második Petőfi! Petőfi varázserőt 
hordozó szellemé’ ölelje tehát körül a rabság 

új véreitől felborzott lelkünket, mert bennünk 
Petőfi minden érzésének megsértése féktelen 
nagy erőket tud összehozni I

A hála, büszkeség s bámulat által fölemelt 
ünnep megujhódást sugárzó tüze nyargaljon 
szerte a magyar rónákon s a kitartás dühös 
szikráit szórja a magyarság minden rétegében, 
kiktől az újabb, de régi falak miazmás leve
gőjét hordozó falak minden nemzeti erényt, 
minden faji kiválóságot el akarnak vitatni, hogy 
ez önharcokkal kivívott érdemek romjain az ő 
érdemeik emelődjenek fel.

Hálánk, emlékezésünk kifejezése azonban 
ne legyen az idő elillanásával szertefoszló, ha
nem a jövő elénk futó érdes harcaira lelkűnk
ben már nyomokat hagyó I Ünnepeljünk ne 
csak külsőleg, hanem belsőleg is, mely min
den külső megnyilatkozásnál mindég legerő
sebb

Ünnepeljünk a legértékesebben, a legma
radandóbban nyomot hagyóan az ő értékes 
kincseiben való belemerüléssel, szellemétől 
körülkarolva.

Közös örökségünk ez mindnyájunknak, 
sőt idegeneknek is, mert szellemi szent ha
gyatékának, mely a százév alkonyán szeme 
inken keresztül lelkűnkbe lövel az a varázsa, 
nagy kiváltsága, hogy minden földi mozgó 
mindjárt megérti és átérzi.

Fantáziája a benne kavargó, kitörni vágyó 
gondolatoktól merészen repdes ; de az egymás
sal hadakozó eszmék nem merültek alkudo
zásba, hogy az összhang hamisan teljes le
gyen Szilárd komolysággal fogta fel képzeleté 
nek minden nyomot hagyó rohanását és 
képzeletének minden teremtett eredeti képét, 
mint váló idealista végig is élte. Az idő mos- 
tohasága egv túl hosszú életpályát teremtett 
nála. A különböző irányú ellentétes eszmék 
hatása alatt idegesen forrongó magyar Iroda

iomban egy új, eszményibb irányzatot teremt, 
mely csakhamar hatalmába veszi a diadal 
költői mezejét s hatása messzi időkig, talán 
örökre kiterjedt Földi mozgása a költő meg
dicsőülése. Teljes szabadság, feljebbvalóságot 
megvető függetlenség után tárja ki vágyának 
szárnyait s a visszahatások nyomorúságot, 
szenvedést, kigúnyolást hozó hullámai nem 
döntik össze tündöklő elveit, nem hagynak 
rozsdát lantjának ércein Az emberi gyarlóság 
tarkaságait rejtegető külvilág minden realiz 
musa nem volt hatással költői lelkére. Min
denkit e büvöiő varázst teremt, hogy nála csak 
a kifejezést szövi át a büszke realizmus s gon
dolataiban páratlanul ideál.

Zenéjéből kihangzó ritmusok nem ideális 
rajongások csaló hangjai, nem szenvelgett föl- 
sóhajtozások vagy más nemzetek szabadság
eszméinek takaró utánzása; az ő hatalma erős 
eszmefénye messze e'őtte járt a dicső, de csa
pásokat osztogató karnak, melyen népének 
végig kel ett rohannia. Csak lángnak kellett 
jönnie, hogy világosságot szórjon a jövőben 
vont titkos utakra s e várt láng feltört Petőfivel 
s tűzoszloppá felnőve a kietlen pusztában 
mindenütt előljárt Egy végzetes álomba me 
rült nemzetet erősen felrázni s a szabadság 
vont utaira vezetni riadt fel korábban Petőfi. 
S ő valóban a fölsőbbség, a magas akarat cso
dás küldötte volt, mert senki sem tudott oly 
le két lehelni az álomból riadt népbe, mint ■ 
lantvezér, midőn a zengő zenébe a puszták, 
a népek minden természetes visszhangját be
vitte; a nép lelke az ő hatalmas lelke volt, mely 
bolygóként benne ragyogott, de vágyott föl az 
égre, a zord kietlenségbe, pedig méltó hajlék 
volt az ő temploma

Petőfi az előrohant új korszak megszemé
lyesítője Jövőt vázoló szavai nem pusstaságba 
rongyolódó színes szavak, de a Jövő tettek 
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gél is. 1772 szeptember 12 ín oly tűzvész 
pusztított, hogy 240 ház égett el; róm. kath. 
templomát a következő évben építették fel. 
1777. évben Eszterházy Miklósi herceg a 
szőllőtelepitési munkálatok emlékére több he
lyen emlékszobrokat és keresztet állíttatott 
fel nevezetesen: Szent Háromság, Flórián, 
Orbán szobrát. 1785-ben, midón József csá
szár a városon keresztül folytatván útját 
Újbányára, az uradalom a várhegy alatt utat 
töretett és igy a várost a külvárossal össze
kötötte. 1786 bán a ferencrendiek eltávoztak 
a városból. Épületük a vallásalapra szállott 
át. 1789 ben a gör. keletiek a Kálvária hegy 
aljában egy templom épületét kezdték meg, 
de be sem bírták fejezni azt, mert számuk 
egyre kisebb lett

1801 ben a biró fizetése már 100 pengő 
forint volt, nótáriusé 95, perceptóré 80, es- 
kütteké 12, strázsamesteré 60 és 1 pár csizma, 
hajdúé 40 és 1 pár csizma, orgonamesteré 
60 frt. volt. 1808 jul. 24 én oly tűzvész pusz
tított, hogy a templom harangjai is elolvad
tak és 303 ház égett le. A kegyesrendiek 
gimnáziumát a város és közadakozás folytán 
1815 nov. 15-én nyitották meg. 1822 okt. 
27-én ismét 158 ház égett le. A város nem
zeti iskolája 1825-ben épült fel. 1831-ben 
kolerajárványban 403 ember halt meg. A 
zsidók 1838 bán telepedtek le és 1840 ben 
már hitközségük is volt. A Kaszinót 1838- 
ban alapították. A város területe 6841 hold 
volt. Lak. száma 4817; róm. kath. 4032, 
ág. h. ev. 82, ref. 597, gör. keleti 7, zsidó 
100. Első polgármestere Farkas Mihály volt. 
1849 jan. 10 én Görgei hadseregével bevo
nult Lévára. A nagysallói győzelem sebesült
jeit Lévára szállították, és az itt elhaltakat 
egy közös sírba temették el. 1872-ben a vá
ros közönsége szép emlékszobrot emeltetett 
emlékükre. Az absolutizmus uralma alatt a 
császári szolgabiró zsandárjaival ellenségké
pen zsarolták a várost. Kényszer utján be
szedte a magyar bankjegyeket mely 50 000 
frtot tett ki és ezt a város piacán égette el. 
Ez a várost nagy nyomorba hozta. A zsidók 
hadisarc fejében külön 600 frtot fizettek. 
1854 ben földrengés érte a várost. A tagosí
tás 1862-ben történt. 1867-ben Schöeller 
lovag vette meg az uradalmat 1865 ben ala 
kult meg a lévai Takarékpénztár. 1866-ban 
újra a kolera pusztított. 1868-ban járásbiró 

dacos kifejezői. A vért megvető forradalom 
örömmámoros napjait véres napok, harci ha
lála követi nyomon, dicső halála, mikor a leg
boldogabb a jelen nála. Minden teljesült, a 
legkényesebb vonásokban minden testet öltött, 
mintha a távlatokba kifutó jós szemekkel látná 
előtomyosultni a tolakodó mozgásokat.

Ritka, különös megjelenése s minden 
mozgása annak, csodálatra ragadó meggyő
ződésnek az erős bélyege, hogy Petőfi nem a 
földön erőszakolt erők, hanem a magas hivatás 
menesztett költői művésze egy súlyokban gör- 
nyedező nép s az össznép számára.

Petőfi a világ minden népét meghódító 
költeményeinek koszorújában a legideálisabb 
vonásokban végiggördüló regény tündöklik, 
mely a legördült valóságokban hordozza alap
jait. Regény ez, melyből a síkon nyújtózkodó 
népnek minden életmozzanata kicseng.

Ritka, de dicső halála a megdicsőülésnek, 
a halhatatlanságnak fényes kezdetét hirdeti, 
mert az ő kezdődő nagysága a múlt homály
vetésével egyre magasabbra növő s mi a ha
landók közönségesei az idővel egyre törpü- 
lünk. Porai a hevülő szelek játszó zsákmá
nyivá lettek s minden helyekre szerteszóródtak, 
hogy ahol csak a magyar föd rögeit taposó 
magyar élet lendül, a honszeretet, a szabad
ság magas eszméit hordozó porszem a lel- 
kekbe essék.

Hatalmas nemzetösszetartó szellemi erős
ség, mely a nemzet részeit az idő minden 
vészes viharában egy dacoló egésszé övezi; 
a nemzet sziklavára ő I

Bennünk élő szellemének csodás varázsát 
a vésznapokban minden vasba botlott érzi s 
mindég visszhangzik minden botlásunkban 
egyik dicső zenéje:

.Dalaim, mik ilyenkor teremnek, 
VillámUai haragot lelkemnek**.

Bányai Rm5. 

ságot, szolgabiróságot és kir. közjegyzőt ka
pott a város, de a szolgabiróság egy ideig 
Nagysallóban székelt. 1870-ben nyilt meg a 
Tanítóképző, 1871 ben a Dalegylet, 1872-ben 
a Hitelintézet, Népkör és két Nőegylet. 1882. 
évben alakult a Stefánia Arvaház, 1876-ban a 
Tűzoltó Egylet, 80 bán megyei kórház. 1885- 
ben építették meg a csata-nánai, 87-ben a 
csata-lévai, 1896-ban pedig a lévai-garamber- 
zencei vasútvonalakat. 1889 ben a város 
pénzügyigazgatóságot kap. 1894 ben alakult 
meg a Barsm. Népbank fióktelepe, 84r-ben a 
Kath. Népnevelők Egylete, 1887-ben a Kath. 
Legény Egyesület, 1891-ben az Iparosolvasó 
Kör, 93-ban a Kath. Kör. 96 bán a Torony 
Egylet, Kér. Ifj. Egylet, 98.ban pedig az Izr. 
Filléregylet.

.Szép volt mint egy álom, elszállt mint 
egy álom, csak a fájó emlék maradt meg 
csupán".

Különfélék.
— Petőfi. Most százesztondeje az 

1828. év január hó 1 napjának első órá
jában született. Petőfi Sándor, a magyar 
nemzet legnagyobb büszkesége, Iánglelkü 
dalosa a magyar szabadságnak és a szere
lemnek. Petőfi nagyságának fénye nő a 
távolodó idővel, ma már mint a legnagyobb 
magyar dalos a világ összes népei előtt 
szinte utolérhetlen fényben tündököl. Soha, 
még költő nem szerette úgy ezt az árva 
nemzetet, mint Petőfi aki életét áldozta 
magyar nemzetéért, annak szabadságáért és 
boldogságáért. Szent kötelessége tehát, hogy 
minden magyar ember megilletödött szívvel, 
felemelt lélekkel, de egyúttal magyaros 
büszkeséggel álljon meg eme, nemzetünk 
nagyságát jelző mérföld kő előtt s ünnepi 
áhítattal gondoljon vissza a dalos-apostolra, 
aki nem csak hirdette, de példájával meg is 
mutatta a magyar jellem igazi nagyságát. 
Mi is, kik az idő tábláján tollal csináljuk a 
rovást, hazafias kegyelettel áldozunk a nagy 
költő emlékének, akinek versein tanultunk 
lelkesedni, tanultunk önfeláldozón szeretni 
és szolgálni magyar nemzetünk érdekeit. A 
magyarok Istene benne mutatta meg a 
világnak, mennyit ér a magyar a nekünk 
szent kötelességünk nyomdokába járni s 
Útmutatásait követni. Léva város közönsége 
is kegyelettel készül a Petőfi ünnepségre, 
mely január hó második felében lesz a melyet 
a Kaszinó rendez.

— Boldog úi évet. Ez a mondás ta
lán ma jobban a szivek mélyéből fakad, 
mint egyébkor, hiszen az emberiség még 
ma sem jutott a világháború okozta romlás 
ból arra az óválisra, ahol magát igazán 
boldognak és megelégedettnek érezhelné. 
Lapunk szerkesztősége is meg áll egy pilla 
natra az idők krónikájának hűséges rovásá
ban, hogy boldog új évet kívánjon kedves 
munkatársainak, kik tollúkkal, biztatásukkal 
segitették lapunkat, hogy hivatását teljesít
hesse. Boldog új évet kívánunk Léva város 
közönségének, lapunk minden olvasójának, 
hogy támogatásukkal honorálták önzetlen 
munkásságunkat, városunk, vármegyénk és 
nemzetünk érdekében kifejtett tevékenysé
günket. De különösen szeretettel köszöntjük 
lapunk kiadóját és tulajdonosát, aki elődeinek 
nyomdokába lepve, fokozottabb készséggel 
tartotta fenn lapunkat hogy a nehezebb 
viszonyok között is teljes erővel szol
gálhassa kitűzött célját s hirdetője s 
művelője lehesson a magyar kultúrának és 
szószólója az igazságnak s a közérdeknek. 
Köszönet mondunk neki önzetlen támogatás 
ért. Igaz szeretettel üdvözöljük, hűséges és 
kitartó munkásságért, nyomdánk személyzetét, 
annak vezetőjét s minden munkásait, akik 
leghűségesebb munkatársaink voltak jó és 
rossz időben s akiknek rendületlen, kitartó, 
munkájuknak köszönhetjük egyedül, hogy 
lapunk nemcsak meg nem szűnt, de soha 
nem is szünetelt. Adjon a Mindenható mind
nyájunknak boldog új esztendőt, hogy ez 
nyissa meg a kaput mindnyájunknak egy 
szebb, boldogabb jövendő felé.

— Városi kösgvfilés. Léva város 
képviselőtestülete e hó 29.-én tartotta utolsó 
közgyűlését Koralevszky Rudolf főjegyző 

elnöklete alatt, a képviselőtestületi tagok 
élénk érdeklődése mellett. A tanács előter
jesztésére 3 havi indemnitást szavazott meg 
az elöljáróságnak, majd egyes alapok hitel
áthelyezéseit, több illetőségi ügyet tárgyaltak. 
Tegnap adták át a pénztárt az uj elöljáró
ságnak. Most már nemcsak a cigány fogja 
huzni, de a valóságban is úgy lesz, hogy ; 
„Panaszom van, Biró uram . . .“

— A zárda karáosonya. Meghatóan 
szép ünnopséget rendezett karácsony első 
ünnepén az irgalmas nővérek lévai intézete, 
amely a termet zsúfolásig megtöltő közön
ségnek felodhetetlen kedvos emléke lesz. A 
műsor első számát Kernstock Höller Kará
csonyi rege cimü drámai költeménye képezte, 
melynek szoreplői pompásan oldották meg 
feladatukat. A kis Negváry Anasztázia igen 
bájosan alakította a kis Jézust Márta szere
pét Koralevszky Margit töltötte be rutinnal. 
Igen helyesek voltak a gyermekek szere
pében Klain Mária, Bitener Mária, Kriek 
Valéria. Ágnest Ádám Auguszta játszotta. 
Biztos fellépése, értelmes előadása biztosí
tották nagy sikerét, Áz árva gyermek szere
pében Schneider Cecilia nyerte meg a közön
ség minden rokouszenvét. A nagyhatást csak 
fokozta a szépen összetenult 2 és 3 szólamu 

i énekkar, s a finom zongora, harmonium és 
hegedű kiséret, amelyet Heckmann István 
karnagy vezetett. Ezután több megható élet
kép következett, melynek ragyogó színei, 

■ pompás rendezése meleg elismerést váltottak 
ki a közönségből. Igazán hódolattal kell 
adóznunk a kedves nővérek bámulatos türel
mének, növendékeik iránt érzett meleg szere
tőiének, mely csodákat varázsolt a zárda kis 
Bzinpadán, hogy miuden nemesen érző szív 
önkénytelen megnyílt azon szép és nemes 
gondolatoknak amelyeknek a szereplők a 
kedves nővérek rendezése nyomán testűt 
adni iparkodtak Az előadást uj év napján 
megismétlik. Január 2.-án délután 8 órakor 
pedig a gyurmekek számára lesz előadás.

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
a belügyminiszterrel és Szlovenszkó teljha
talmú miniszterével egyetértőleg a lévai 
járásbíróság mellé szervezett: I árvaszéki 
hivat úhoz árvaszóki elnökké dr. Hamar 
Gyula táblsbirót. a járásbíróság vezetőjét 
nevezte ki, egyúttal ülnökké és helyettes 
elnökké nevezte ki Moedroviczky Ferenc, 
volt nyitramegyei árvaszéki ülnököt, iroda
tisztté ugyanide Pár Antal volt megyei árva
széki irodatisztet s őket szolgálatuk azonnal 
leendő megkezdésére utasitotta

— Eljegyzés. Dr. Kovács Kálmán 
székesfehérvári ügyvéd eljegyezte Vlaszaty 
Ilonkát. (Minden külön értesités helyett.)

— Kettős eljegyzés. Folyó hó 26-án, 
karácsony második ünnepén tartották eljegy
zésüket, Uhrik Gyula Bártfai Juliskával és 
Horváth Imre Bártfai Margitkával.

— Eljegyzés. Feldmann Géza Léváról 
eljegyezte Lövinger Gizikét Verebélyről. 
(Minden külön értesités helyett.)

— Eljegyzés. Deák Margit, Stilágyi 
Miklós jegyesek. (Minden külön értesités 
helyett.)

— Eljegyzés. Grőmann Gyula vasúti 
személypénztárnok Léváról eljegyezte e hó 
25.-én, Pintér Gizikét Nagykálnáról. (Minden 
külön értesités helyett)

— A lévai keresztény munkás- 
egyesfllet műkedvelő gárdája karácsony 
napján mutatta be nagy érdeklődés mellett 
Hofbeuer György: .A két anya* cimü kará
csonyi színmüvét. Amikor a lelkeket a kará
csony szent misztériuma úgy is fogva tartju, 
oly odaillő, oly szivbemarkoló volt e kedves 
darab szemlélete. A kis Jézus szeretető 
áthatja a szegények lelkét, s teszi naggya, 
tiszteletreméltóvá őket az emberek előtt. 
Megható és tanulságos e tárgy, no és a 
szereplők kedves, közvetlen játéka csak még 
inkább kidomborította, életrekeltette ezt 
sziveinkben. Nem is maradt egy szem sem 
könnyek, a meghatottság könnyei nélkül. 
Tanultunk, okultunk. Hogy tehát e megtekin
tésre érdemes darabot azok is élvezhessék, 
akik még uem látták, az Egyesület vezető
sége jan. 1.-én, újév napján délután 6 órai 
kezdettel az egyesület helyiségében megis
métli. Belépti-dij: Tetszés szerint.
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— Felolvasta A hírneves afrikai 
utazó, Kittenberger Kálmán városunk szülötte, 
ki most körúton van, január havában hoz
zánk érkezik, s afrikai utazásáról, világhírű 
vadászkalandjairól vetetett képekkel illuszt
rált felolvasást fog tartani. A felolvasás 
helyét és idejét lapunkban idejekorán közölni 
fogjuk.

— A kath. kör — mint a ,Bars“ 
múlt heti számában jeleztük — az idén is 
megtartja tánccal egybekötött műsoros Szil 
veszter estélyét. A változatos műsor a követ
kezőképen van összeállítva : 1) Szilveszter 
esti rigmusok, irta; dr Kersék János 2) 
Schumann: ,Cigányéletu, énekli a helybeli 
Dalárda. 3) „Aet hiitem csalódtam Önben*. 
Soloének. 4) „Mihók, mit nevetzi*. Paraszt
bohózat. 5) Népdalok Soloének 6) „Nem 
vagy legény*. Páros nóta. 7) Gál Ferenc: 
.balatoni nóták*, énekli a Dalárda Majd a 
szerencsemalaeok kisorsolása és tánc reg
gelig A kör vezetősége tehát mindent meg
tesz, hogy a vendégek minél kellemesebben 
elszórakozzanak Belépti dij : Tulszés szerint. 
Kezdete este 8 órakor. Külön meghívók nem 
lévén ez utón hivja meg a nb. közönséget a 
kellemesnek Ígérkező estére a vezetőség.

— Kinevezések a bratiszlaval 
nagymegyében. Szlovenszkó teljhatalmú 
minisztere f. hó 20.-án nevezte ki a brati- 
szlavai járási főnököket: a bratiszlavai járás
ban Rudniceky József, somorjaiban Schares 
Adolf, malscksiban Dvoraíek József, gálán- 
taiban dr. Fiiték Sándor, dunaszerdnhelyiben 
dr Nagy Árpád, nagyszombatiban dr Drbo- 
hlav Ferenc, pőstyenibeu dr. Barger József, 
szemeiben dr Procke János, vagujhelyiben 
Hyea Ottó, vágsellyeiben Borosa Ernő, gal 
góciban Braveny Ferenc, ntiavaiban dr 
Svábenseky Jenő főszolgabirákat — A komá
romi járási főnök kinevezése még függőben 
tartatott. A nagyzsupa régi 7 járásához 8 uj 
járást csatoltak at. Lakoséinak száma majd 
nem 700,000 lett. — A zólyomi nagyzsupa 
járási főnökeinek a kinevezése még mindig 
bizonytalan. Félhivatalos értesítések szerint 
a lévai járás élére dr. Zosl'ák András, Újbá
nyára Záborstky, Zsolizre dr. Patczkó, Kör- 
möcro Czuran, Seiinecre pedig Csiesmanecz 
kerül.

— A .Falu rossza" karácsony máso 
dik ünnepén harms.dizben is nagy sikert 
hozott a lelkes műkedvelő gárdának A lévai 
asztalos, lakatos és bádogos ipartársulat e 
harmadik előadást a lévai nőegylet által fen- 
tarlott árvaház javára rendezte és a nagy 
erkölcsi sikeren kívül szegény kis árváink 
részére is szép karácsonyi ajándékot jutta
tott a kis Jézuska. A megjelent közönség 
lelkesen tapsolt a kedves szereplőknek, akik 
fesztelenül, otthonosan mozogtak a színpadon 
s igy játékuk még jobban egybe vágott. Ép 
azért is mm Írunk külön minden szerep 
lőről, mert akkor csak banális ismétlésébe 
bocsátkoznánk régi elismerő kritikánknak.

— Az érsekuívarl női kongregá
ció a szent karácsonyi ünnepek előtt egy 
alkalmi előadást rendezett, amelynek szép 
programmja nagy közönséget vonzott. Ez 
alkalommal előadták dr. Kcrsék Jánosnak, 
lapunk felelős szerkesztőjének az Édes anya 
című mesejátékát, mely a múlt évben a 
zárda szinpidán került szinre, mely itt is 
nagy sikert aratott. Az előadást P. Janzsó 
Dömötör sz Ferenc rendi házföuök rendezte 
művészi érzékkel

— Fártos Vilmos ügyvéd, ügyvéd 
irodáját Léván Széchényi u. 8. sz. alatt meg
nyitotta.

— A Lévnl Sport Club egyetlen 
farsangi estélye a nagy álarcos bál február 
8.-án lesz.

— Kis betlehemesek. Megható aján 
dákban részesült a lévai árvaház a kará
csonyi ünnepek alkalmából. Üt apró kis 
gyermek, kik még most rójják az elemi 
iskola padjait, névszerint Kovács Lajos, Sinka 
Pál. Uhnák Mihály, Heineman József és 
Tóth József összeállónak, Betlehemet csinál 
tak a mint kis betlehemesek pásztorjátékot 
adtak elő, amelyből 50 korona jövedelmük 
volt, s melyet meleg szeretettel az árváknak 
ajánlották fel. Ezért a kedves jószívűsé
gükért az egylet köszönetét tolmácsoljuk.

— A férfi kongregáció színjáték®.
A lévai férfiak Mária kongregációja a kará
csonyi ünnepek alkalmából meghatóan szép 
pásztorjátékot rendezett az irgalmas nővérek 
zárdájának tornatermében melyet zsúfolásig 
megtöltött az érdeklődő közönség. A műsort 
Boób Mariska szavalta nyitotta meg aki 
mély érzéssel adta elő Jézus útja cimü al
kalmi költeményt. Utánna Reicher Paula lé 
pett a színpadra s elszavalta a Két féle ka
rácsony cimü mélyen szántó karácsonyi 
verset. Az előadó, ki teljesen átérezte a bá
jos költemény intencióját, keresetlen, szép 
előadásával teljesen meghódította a közönség 
rokonszouvét. Ezután „Megkerült gyermek*' 
cimü pásztorjátékot mutatták be a lelkes 
műkedvelők Sztruhár Irén, mint Szűz Mária 
és Kabát József, mint Szent József nemes 
alakítása mélyen meghatotta a közönséget. 
Nemes egyszerűséggel játszotta szerepét 
Jánoséi Ilus, mint Szent Anna Igen helyes 
volt Boób Mariska is Gábriel arkangyal sze 
repében. Ugyancsak kimagaslott Kovács Jenő 
előadasa, ki Zakariás főpapot és u koldust 
alakította. Csupa drámai erő és hév sugár
zott játékában mivel teljes siker aratott. 
Csernicsek Anna a főpap neje Erzsébet sze
repét rutinnal játszottia Pompás alakok vol
tak a napkeleti bölcsek Stugel Béla (Gáspár), 
Lovas Béla (Menyhért), Űrmincsek István 
(Boldizsár -, továbbá Akác- József, mint gazda, 
Bucsek Gyűl t Szarka Gyula és Béták István, 
mint pásztorok A sikerben osztoznak a pász- 
torfiúk is, kiket Csuvara Gyula ós Stugel 
László játszottak, valamint a rendőr szere
pében ügyeskedő Vanger Mihály. Beicher 
Paula és Cseh Ilus az asszony és leánya 
szerepét töltötték be nagy színpadi készség
gé1. Kabát János ügyesen forgolódott Gás
pár apród, Szarka Gyuszi Menyhért szolgája 
és Budinszky Pista Boldizsár szolgája sze
repében A kedves képnek hatását fokozták 
a bájos angyalok: Kovács Böske, Szepessi 
Bőske, Csűri Margit, Vida Etus, Szabó Ma
riska és Jánosai Margit. Jelen volt közönség 
sokat tapsolt a szereplőknez, akik a nagy 
sikerre való tekintettel Vizkcreszt napján 
újból előadják a most lejátszott műsort.

— A városi ós megyei árvaszékek, 
mint ilyenek ez uj községi rendszer beve 
zetésével január 1-ével megszűnnek; ezek 
helyett a járásbíróságok mellett szervezett a 
kormány arvaszéki hivatalokat, melyok hatás 
köre a járásbíróságok területére terjed ki s 
melyek elnöke a járásbíróság vezetője, aki 
mellett kinovezntt ülnökök fognak működni, 
mig az irodát a kinevezendő tisztviselők 
fogják kezelni. A lévai járásbiróság is már 
megkapta e tárgyban a kormány rendeletét, 
mely szerint a lévai járásbiróság mellett 
szervezett árvaszéki hivatal azonnal kezdje 
meg működését.

— Fórtgyűlések. A lévai kisgazda, 
földmives és kisiparos párt uj év napján 
délután 4 órakor a lévai ref iskolák tanács
termében tartja évi rendes közgyűlését. Mivel 
a gyűlés tárgyát az újjászervezés és tisztu 
jitás képezi, a párt elnöksége ez utón felkéri 
mindazokat, kik a párt elveit magukénak 
vallják, minél tömegesebben jelenjenek meg. 
— Ma, december 31. én d e. 10 órakor 
pedig a kommunista párt tart népgyülést 
Léván a vigadó nagytermében

— Tűz set. A Főtéren a Józsefcsek- 
féle házban Seidl József kályhamester üzlete 
felett a kéményből kipattanó szikra majdnem 
komoly tüzet okozott. Idejekorán észrevették 
s a tüzet kellő időben eloltották..

— A vasat! forgalom korlátozása 
Budapest—Prága között. A sschszlovák 
államvasutak igazgatóságától nyert értesülés 
szerint a Prága és Budapest között háló
kocsival közlekedő gyorsvonat hetenkint csak 
négyszer fog közlekedni és pedig kedden, 
szerdán, pénteken és vasárnap.

— Petőfi kollégium Magyarorszá
gon. A magyar kultuszminisztériumban Bu
dapesten értekezlet volt, amelyen azt tár
gyalták meg. miként lehetséges Petőfi mell
szobrát a parlament kupolacsarnokában 
felállítani. Megbeszélték azt az indítványt is, 
hogy az aszódi gimnáziumot, amelyben Pe
tőfi diákéveit töltötte, Petőfi gimnáziumnak 
nevezzék el. A gimnázium mellé kollégiumot 

emelnek. Elhatározták, hogy Petőfi összes 
müveit uj kiadásban bocsájtják ki. Ehhez a 
minisztérium fél millió koronával járul hozzá. 
Felmerült az a terv is, hogy az állam Petőfi 
emlékérmet vagy pénzt bocsát ki.

— Uj telakblvatall kirendeltség 
Zólyomban. A folyó évi november hó 1-vel 
Szlovenszkón Zólyom székhellyel egy másod 
telekhivatali kirendeltség létesittetett, mely
nek hatásköre Zólyom-, Bars-, Nógrád-, Tú
róé-, Gömör és Hontvármegyékro terjed ki. 
Ezzel a trencsénteplicei telekhivatal illeté
kessége ezekben a megyékben megszűnik. 
Az uj kirendeltség működését a f. évi uov. 
7-én kezdte meg. Felek a hivatalban csak 
kedden és pénteken fogadtatnak. Hivatalos 
órák naponta 8—12 óráig.

— Nem csökkentik a nyugdija
kat. Az illetékes minisztériumok utasítást 
kaptak, hogy január hóban az eddigi nyug- 
dijilletékeket folyósítsák. Egyelőre tehát nem 
csökkentik a nyugdijakat.

— „Parasztosan". A „Rozsnyói Hír
adó" és a „Sajó Vidék" cimü rozsnyói la
pok szerkesztőségei ez év tavaszán pályáza
tot Írtak ki népszínműre. A 3000 K. díjjal 
jutalmazott „Parasztosan" cimü darabot 
Rozsnyón nagy érdeklődés mellett mar elő 
is adták. Sikere óriási volt, mert levegője 
magyaros, egészséges. Szerzője Borsovai 
Lengyel Gyula alaposan ismeri a magyar 
nép tiszta lelkét. A darab előadási joga a 
két rozsnyói laptársunkké, ba valahol elő
akarják adni, levélben kell fordulni a neve
zett laptársaink szerkesztőségéhez.

— A középiskolák helyzete Sslo- 
venszkóban. A kormány német lapja közli, 
hogy a szlovák középiskolai tanulók száma 
Szlovenszkóban emelkedik. A szlovenszkói 
középiskolai tanulók száma 14,211, szemben 
a tavalyi 13 571 tanulóval. Ebből a szlová
kokra esik 7295, (tavaly 6380), a magya
rokra 3831 (tavaly 4525). A magyar tanulók 
számának csökkenéso legnagyobbrészt arra 
vezotlietö vissza, hogy 722 magyar tanuló 
zsidó nemzetiségűnek vallotta magát. A né
met középiskolai tanulók száma 1179. A 
tanítóképzőbe 1757 tanuló iratkozott be. 
Ebből szlov9k : 1355, cseh; 207, német : 
23, magyar: 103. A polgári iskolákat erősen 
fejlesztik Uj szlovák polgári iskolát létesíte
nek Mosócon, Bakabányán és Rimakokován. 
Még ebben az évben polgári iskolát létesíte
nek Nagysurányban is.

— A pénztári és számviteli szol
gálat a nagyzaupáknál. A kormány 
rendeletet bocsát ki, amely a számvitel és 
a pénztári kezolés kérdését szabályozza az 
uj megyebeosztással kapcsolatban. Az el
számolás a pénzügyigazgatóságokból átkerül 
a nagyzsupákba, esetleg a főszolgabiróságok- 
hoz, amelyek az előzetes vagy utólagos el
számolás kérdésében önállóan járnak el. 
Ezért a belügyminiszternek felelősek (aki a 
szlovenszkói miniszterhez is átutalhatja ezt 
a hatáskört). A kerületi főnökségnél a pénz
tári szolgálatot e célra felállított adóhivata
lok látják el, az utalványozás joga a kerü
leti főnökséget illeti meg. A rendelet e két 
hivatal teendőit részletesen körülírja. Érvé- 
nyo az uj közigazgatással egyidőben lép 
életbe.

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

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi dec. hó 24-től — december hó 31.-ig.

Születés.
Leidenfrost Adolf Pfitzner Irma fiú Tódor, 

Ernő, Sándor. — Lengyel István Laczko Mária 
fiú István, György. — Frajka Katalin fiú Ernó.

Házasság.
Fischer Dávid Dezsó, Kóhn Jozefin izr. —- 

Weisz Jenő Blód Ilona izr.
Halálozás.

özv. Kosko Béla 49 éves általános gOmökór. 
— Nemcaok János 10 nap tüdölob.



R fc5 1922 december 81.

ByátzküszVnat nylldntás-
Mindazon jó barátnak a ismerősnek kik 

felejthetetlen idei atyánk elhunyta alkalmá 
ból szives részvétükkel fájdalmunkat enyhí
teni és utolsó útjára elkísérni szívesek voltak, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Léva, 1922 XII. 26 án.
Kosko testvérek.

Köszönet nyilvánítás.
A Mária Kongregáció vezetősége a vá 

rosban összegyűjtött viseltruha adományok
ból 16 drbot, János Jenöné urnö 4 drb 
használt ruhát küldött iskolánknak a szegény 
tanulók részére karácsonyi ajándékul. Ezen 
adományokért az iskola és a fiúk nevében 
hálás köszönetét mond

Léva, 1922 dec. hó 29
Sárhegyi János

el. fiúisk. ig tanítója

KINŐ = APOLLO E MOZGO.
December 31-ézx 4 és 6 órakor 

„BARABÁS** II. rész.
A mozi után 9 órai kezdettel

NAGY SZILVESZTERI CABARE EST.
Január 1-én 6 és 6 órai Jcezdettel 

„BARABÁS” III. rész.
Január 4-én, csütörtökön „Barabás" IV. rész.

MOLDAVIA-GENERALI
Köszönet nyilvánítás.

A lévai közkórház karácsonyesti üone* 
pélyére a következő adományok folytak be:

Okál József 5 kgr bab, Frasch József 1 
kosár alma, Sárhegyi jános 1 kgr liszt, 1 kgr 
dió és ’/a kgr lekvár, Kertész Lajos 1 do 
boz mézes sütemény, 1 kgr füge, 1 kgr szilva. 
1 kgr lencse, 1 kgr dara, 7 dk. naranos. 
Knapp Ignácz 3 doboz fir.om szappan, N. 
5 kgr lisz, 2 kgr cukor, 1 doboz szalon cu
kor, Jozefcsek Irén 7 kgr liszt 2 kgr dió és 
1 kgr cukor, Weisz Károly 5 kgr rizs. Kohn 
Miksa különféle ruhaszövetek, Rothnagol Já
nosné 2 drb mákos kalács Taubinger Ár- 
padné 1 nagy zsák alma, 50 kgr dió, 1 m. 
kukorica és 1 m. árpa, Wilhelm Béla 5 kgr 
rizs, 5 kgr borsó és sütemény, Kugler Manó 
7 kgr dara, 5 kgr dió és 2 kgr zsir, N. N.
1 kgr Franok Kávé, Vörösmarty Miklós 6 kgr 
fagyu-szappanhoz és egy sertés díjtalan ölése, 
N. N 24 drb tányér és 12 drb csésze, Prei- 
sioh Viktor 6 kgr fagyu-szappanhoz, Laczkó 
Lajosné 25 kor, Záhorszky István 50 kor, 
Knapp Dávid 100 kor. Barsmegyei Népbank 
50 kor. Műnk Adolf 15 kgr liszt, Medvegy 
Lajos 1 tálca finom sütemény, Fizélyi Lajos
2 kgr aszalt gyümölcs, Hridina Lajosné 2 
liter bor, 1 liter rum és 2 kgr töpörtyű, Györgyi 
Lajos 40 drb kalács.

Fogadják mindnyájan azért, hogy e szép 
ünnepélyt lehetővé tették, hálás kőszö- 
netünket I

A kórházigazgatóéig.

ASSICURAZIONI GENERÁLI
biztosító intézetek elfoi^idnak a legelőnyösebb feltételek mellett 

élet-, tűz-, üveg-, Jég-, betörés-, szállítmány, baleset és szava
tossági biztosításokat. - - - - Vidéki képviselők kerestetnek.

Iroda: Levioe, Petőfi u. 13.
Schönsteln börkeresk házában

FODOR ADOLF volt bankíötisztviselő 
és ROSENZWEIG LIPÓT föllgyiiőkók.

i
1

KACHELMANN KAROLY ÉS FIA «
<—n. . gépg-yúLra. és -vasözxtőcLéje ...........e

VYHNE, Éupa Tekovská. ®
......— ALAPÍTVA: 1819. - ~~ Éj

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

Kívánatra költségmentes mérnök-látogatás. 7

Jótékonyság.
Névtelen jótevőktől beérkezett a tüdő

beteg gondozó intézetbe 14 drb kalács és 
5 méter tűzifa, mint arra szoruló tüdőbete
geink közt uétoaztottunk.

A Barsmegyei Népbank igazgatósága 
jótékonysági alapjából 500 koronát juttatott 
a tüdőbeteg gondozó intézetnek mely nagy 
lelkű adományért szegénysorsu tüdőbetegeink 
nevében is kifejezzük hálás köszönetünket.

Végűi egy harmadik névtelen 80 K. t 
küldött.

Or. Frommer Ignász.

9916/022. szám.

Hirdetmény.
A .Zemské voj. Velitelstvo pre Slo 

vensko* 19472/rem. sz. leirata folytán érte
sítem az érdekelteket, hogy az eddig enged
ményre (revers) kikölcsönzött katonai lovak 
ezután e z M. N. O. 314760/35 sz. rendelet 
értelmében az egyes katonai osztagok kibő
vítésére leeznek felhasználva s ennek folytán 
lóvék kölcsönadása iránti kérvények tárgyta
lanok s akérvényezőknek elintézetlenül lesznek 
visszaküldve.

Lebotzky
rendőrkapitány.

SZOVOPAMUT! 
Rózsahegyi és Nyúl védjegyű 

nagyban és kicsinyben 
kapható 

FRIED GYULA cégnél,
LÉVA, BÁT1 UTCA 2. Bzám.

Lerakat:
Kempfner Izidor, Sohüok Gyula, Blau Zsigmond cégeknél.

BEKÖLTÖZHETŐ.
Léván egy nagyobb ház 3 esetleg
4 szobás beköltözhető ntezai la
kással, » 1 a d. ó. Bővebbet:

LJ -y-11 r a. 1 ós T ar ■ a 
leözkyvJKezeekadéaé'ben..
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Hirdetmény.
Azok az adófizetők, kikuok terhére va- 

gyoudezsma és vagyonszaporulati járandósá
gok vaunak előírva, értesnieiuek, hogy az 
esetleges felviiagosiiasokat a vagyoiidezsma 
es vagyonsznporulatok előírására vonatkozó
lag Levice közsegbolieknek felvilágosítást ad 
a Zl -Moravcei pezügyigazgatoság iroda 
lieiyiseg 16. ajtó szám alatt kizárólag csak 
1923 januar ho 8 tol 13 ig d. e. 8 -12 óráig, 
hogy a tömeges megjelenés korlátozva es 
az ügyben megjelenő feleknek gyors felviiágo- 
sitas megadható .egyen

Megemliitelik, hogy a vagyondéz3ma es 
vagyonszaporuiat előírások elleni uotaláni 
fellebbezésük leadásának határideje a fizetési 
meghagyás kézbesítéséiül számított 90uupou 
belül beadható, mely idöu beiül az adeiize 
tőnek feivilagositas is megadható lesz.

Az esetben ha a tói határozottan tudja, 
hogy a vagyoiidezsma előírása sérelmes, 
minden felvilágosítás kikerülésével az e.eiras 
ellen beadhaiju teliebbe-éset (bélyeg nélkül) 
mely beható megvizsgálása és a vágyom vi
szonyok valósága szempontjából a felébb 
bizottság meg egyszer tárgyalni fog.

A fent jelzett napon készséggel minden 
egyes adófizető a kivetés alapjáról felvilágo
sítást nyerhet, mely alkalommal az esetleges 
tévedések a beadott fellebbezések elbualasa

I

Pénzügyigazgatoság.

is gyors elintézést nyerue.
És pedig 8an adófizetők A-tói - D. ig

n 9 en E , - H. ,
n 10. , Ch. - L. .
n 11.. n M . - P. .
9 12.. n s . - T. „
n 13-án n ü „ - Zs „

VÉGEZ: 

TE.RVEZ :

Nagybecsű vendégeinknek 
boldog* új évet kívánunk 

DENK és WE1GL.

Összes vendégeimnek

Boldog új évet kívánok.
HRDINA LAJOS

vendéglős.

Mélyen tisztelt vendégeimnek és 
jóakaróimnak

Boldog uj évet kívánunk
Stránszky B. és neje
a Kczp szálloda tulajdonosa.

oldoe lij évet klv&nok 
az összes n. b. vevőimnek és 

ismerőseimnek
BAROSKA JÁNOS 

mechanikus és puskaműves 
SZEPESI U. 16

Boldog új évet kíván
vevőinek és jő ismerőseinek

KOMÁROMI ÖDÖN 
mézeskalács,viaszgyertya és cukorka 

készítő NAGYSALLO.

Árva, szerény,
be menne, ki ezért hálás tudna lenni Cim 
kiadóhivatalba. I

I

a,-,— J am 3 személyes hivatal- Jligj' reno.es noki család keres egy 
bútorozott szobát külön bejárattal. Szives i 
ajánlatokat ,Szoba" jelige alatt e lap kia
dóhivatalához. 1507

F lfc=?Ó|

BolniyEtésMBSfiDDeptólíráot!
Igen tisztelt Vevőimnek ezúton mondok köszö

netét eddig tanúsított szíves pártfogásukért. Legyen 
szabad remélnem, hogy támogatásukkal úgy mint a 
múltban, a jövőben is megtisztelnek. Részemről Ígérem, 
hogy pontosságom és szolid áraimmal minden igye
kezetem oda fog irányulni, hogy igen t. Vevőim szives 
bizalmát továbbra is kiérdemeljem.

Kiváló tisztelettel

LACHKY ELEK.

KIDOLGOZ:
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságosságát.
ELJÁR: mindennemű műszaki megbízásokban.

- . Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben

cc
1)

2)

3)x:

O 
c 
o

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

birtokrendezési, föld- és lejtmérési munkálatokat, 
minden ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 
gép- és gyárüzemeke, 
vizierő- és elektromos telepeket, vízműveket, 
háztartás-technikai berendezéseket (fűtés, fürdő, 
vizszerzés, szenyvizek) 
ipari- és mezőgazdasági ipari üzemterveket.

FLGVEL BR/L1 FIGYE LE M 1

A „Központi
-------összes helyiségeiben

0 
.n

s w u tJ
o
U-

Nagy szilveszteri tréfás est!
ifj. Lakatos László czigányprimás, mint 
népdal énekes.
Szénássy hudi humoros czimbalom 
xylofon művész kaczagtató új műsorral, 
fíering verseny eves dijjakkal.

stb. stb

Számos látogatásért esedezik 

Szabad bemenet. 
Polgári árak. 
Családok találkozóhelye.

Stránsky Bernát
tulajdonos.

A. tiszta jövedelem egy részét a lévai 
közkórháznak juttatom

T lAtaTSZ.ClLÍ

reno.es
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Olcsó bor GÁL JÁNOS saját termésű 
borainak kimérése Léván

Mező utca 8 literenkint 6 K. 1491

CmaVa VssáAvs jó karban eladó, Léván öZODaDUlOr Bottka u. 6 siáni alatt 
1637

Ma tea-est -
nyitva- Számos látogatást kór MÉSZÁROS 
LAJOS vendéglős._____________________ 1586

Naponta friss T E 0 literje Ke. 1-60 
SINGER IZIDOR füszerüzletében, LÉVÁN.

tanítok varrni és szabni* eriCKlUX OROSZINÉ, Rákóczi u. 1.

szobát keres egy fiatal
JjllZOrOZOliw ember. Cim a kiadóba. 

_______ 1584

Figyelmeztetem közönséget, 
hogy a legújabb divat szerint vállalunk női 
ruhák készitését. Kérem a hölgyközönség, 
szives pártfogását. FRAJKA NŐVÉREK Léva 
Honvéd utca 41. _____ 1641

Elsőrangú: Kenyérliszt 
1 80 2-20 és 2 80 K-ért. 0 ás liszt 2 90 és 
8 20 K-ért. Kapható KÜGLERNÉL. A 1 80 as 
ksnyérlisztből ,kenyérminta- látható a ki- 
rakatban. __________ __________ 1532

Uradalmi borok olcsóbb napi 
áron kapható HEIMANN MÓR vendéglősnél.

Na Rúdnom pri Hröne dna 15. 
januára 1923. roku u urbárneho 
predsedu Laurinca Valku sa budú 
cestou verejnej drazby duby predá- 
vat’ od 41 cm. posnej vyskj nahov, 
13 kusov z usbárnej, 10 kusov z 
farshej honyn. Podmienky na faré 
a u urbárneho predsedu v Rúdnom 
pri Hröne.

Farsky úrid, i urb- predseda.

.Halló! Halló! Hallóig*
sg e*
S Szilveszter estét ha kellemes 2 

zene-est mellett akarja család- 
.m jával együtt eltölteni úgy el g 
jj ne telejtse a ©*7- sz. Ahol £ 
g csekély kiadás mellett kelle- 
o mesen szórakozhatik. Naponta § 

friss csapolt sör kapnató. g; 
óbor 10K, üjbor 7K,31tr felfelé Ó 9,Uj6K.

•9 ___ Igen tisztelt vevőimnek — g
— Boldog új évet kívánok.------

Kiváló tisztelettel c§.
B A B T O 8 vendéglős,

Koháry utcza 27. szám.

Veszek
nyers szőrmeárút 
a legmagasabb árban. 

Úgymint: Bőkát, nyeetet, 
vidrát és görényt. 

Elvállalok szőrmék festését 
és kikészítését.

SEIF SAMU
ssdosmsster
L Báti Utca 20.

m.
8

Levitt Sitjtsi 116
Puskaműves

W kerékpárok, vadász- 
F—« fegyverek és beszélő

gépek javítására.
Szakszerű javítóműhely
varrógépek, írógépek,

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

részek, tűk, olajok stb — 
Kerékpárok gutnmi és alkat
részek. — Vadászfegyverek, 
forgó- és automatikus pisz 
tolyok, töltények és vadászati 
cikkek. — Beszélőgépek, lük, 
lemezek és alkatrészek. — 
Villany zseblámpák s elemek.

Eredeti SINGEK varrógépek részletre.

TANULÓ JSJyitrai éa Társa könyvkereske
désében fel-vótetilc-

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatára- és vasnagykereskedéeében 

Alaplttatott 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 Újévi sonkák — Francia szardínia, lazac, kelotten 
geri és göngyölt hering. Oroszhal, kannahal, pisztráng, kaviár, húskonzervek, pástétomok. 
Citrom, narancs, mandarin, olasz maróni, párolt szilva. — Datolya, szultán füge, citrom 
nád, vanília, cukrozott déligyiirnölcsök. — Csokoládé, cacaó, dió, mák, akácméz, mán 
dola, mazsola, mogyoró — Befőttok, gyümölcsízek, jannék. ,,G I o r i a“ pörköltkávé 
különlegesség. — Jamaika és anqnl rumok legfinomabb teák, tessütemények, Dessert 

■ i-r, — cukorkák, diszkartonok és egyéb csemege különlegességek. ■

Likőrök, coguac, pezsgő, csomagé, gyógy és asztali borok lerakata.

ü j é v i ajándéknak legalkalmasabb :

Alumínium és nikkel főzőedények, modern háztartási 
és konyhafelszerelési cikkek nagy választékban. 
Villamos vasalók, gyorsforralók, kávé- éa toafözögépek, teaszürők, húsvágó, mandola, 
dió és mákőrlőgépek, rázmozsarak, habüstök, tortaformák, kávéőrlők, alpakka evőesz
közök, konyhakések. Galuska szaggató és passzirozó gépek, konyhamérlegek. — Villamos 
zseblámpák, elemek, Wiktoria-gázlámpák, zsnbkósok, lombfürész készletek, football, 
flóbert, korcsolyák, ródlik, fényképészeti cikkek — Szabályozható folytonégő kályhák, 

koksz- és széntartók, kályhaellenzők.
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