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Karácsony.
Eszmék ünnepe A megértésé, a 

békéé, a szereteté. Örök szimbólum, 
mely minden időben ott élt az em
berek lelkének mélyén. Határozat
lan vágy egy szebb, jobb, tökéle
tesebb élet után, ahogy az az em
berhez illik. Az állandóan kétségek 
között vergődő ember kikötője, hol 
egv kis időre megpihenhet, hogy 
azután tovább folytassa útját a 
ködbe burkolt jövő felé.

Karácsony szent ünnepe! Feléd 
röppennek a gyermek álmai, az 
iíjuság kívánságai, a felnőttek gon
dolatai. Örömet és boldogságot 
vagy legalább gondolkodásra al
kalmas pihenőt jelentesz mindnyá
junk számára. Rövid jelenetet az 
életből, amely olyan nagyon vál
tozatos és amelyben a tényt olyan 
gyakran födi el az árnyék. És ami 
sajnálatos, a homály hozzánk ha
sonló embertől származik. Hol van 
tőlünk még mindig az igaz meg
értés, az áldásos béke, a mindene
ket boldogító szeretet? Az ellenté
tek kevésszer élesedtek ki annyira 
az emberiség történetében, mint 
épen napjainkban A gondolkodónak 
a szeretet ünnepén kétségbe kellene 
esnie, ha magasabb nézőpontra nem 
tudna helyezkedni Ez a magasabb 
nézőpont pedig az örökkévalóság. 
Nem az ellenségeskedésé, hanem a 
megértésé lesz a jövő, amint a múlt
ban is több idő jutott a béke áldá
sainak élvezésére, mint a szenvedé
sekre.

Nincs laj a földön, amely any- 
nyira ellensége volna önmagának, 
mint az ember. Egyszer a szin, 
másszor a vallás, ismét a nemzeti
ség vagy az anyagi javak olyan 
korlátokat állítanak ember és ember 
közé, hogy a dolgok lényegét te
kintő! mélységes szomorúság fogja 
el. Mindnyájan emberek vagyunk 
és a föld meghódítása, a rendelke
zésünkre még nem álló erőknek 
szolgálatunkba való állítása helyett 
hányszor támadunk saját fajunkhoz 
tartozó embertársunk ellen! Nem 
tudom, igaz-e a közmondás, hogy 
varjú nem vájja ki a varjúnak a 
szemét, de azt látjuk, hogy az em
ber üldözi az embertársát, mert az 
más csoporthoz tartozónak érzi ma
gát. A műveltség fikció. Nincs az 
az elmaradt vadember, aki szellemi 
és anyagi vívmányaival jobban tudna 
visszaélni, mint az úgynevezett mü
veit fehérember. Mennyire voltunk 
kultúránkkal és a finomságok ne

továbbját kifejező művészetünkkel! 
A béke áldásainak teljességét csak 
most tudjuk megérteni és értékelni, 
mikor minden megváltozott körü
löttünk. Minden, az ősi tulajdonsá
gok kivételével. A gondolkodás 
eredményei valósággal átkunkká 
váltak ; csak a külső élet területén 
jelentettek változást, de nem egy- 

. úttal a lélek mélyén.
Két évezred óta hangzanak a 

szeretet ünnepén a kiegyenlítés sza
vai, ám hiába. Mégsem lehet talán 
ezt mondani Valami kevés javulás 
tapasztalható az élet rendes (olyasa 
idején A különbség nem tulságo- 

I san szembeszökő Nincsenek ugyan 
I többé rabszolgák, de vannak rette

netes viszonyok között dolgozó és 
nagy családjukkal egy lakószobába 
szoruló emberek. Hirdetjük a vallási 
türelmet, mégis telekezetek szerint 
szeretünk elkülönülni. A nemzetiség 
és anyagi érdekek pedig ma is a 
legközvetlenebb okozói emberek 
midiói pusztulásának Sivár kép a 
szeretet ellentéte, de alkalmas arra, I 
hogy belőle konstruáljuk meg egy 
jobb jövő képét.

Az emberiség fejlődése minden 
visszaesés ellenére tökéletesebb ál
lapot felé tart. Mindenki tudatában 
van embertársa iránt tartózó köte
lességének s habár azt nem teljesiti, 
a látszatott szerfölött iparkodik meg
óvni. Kis emberek életében ép úgy 
tapasztalható ez. mint a vezető ál
lást betöltők intézkedéseiben. A mű
veltség és haladás nem régen íel- 
pattogzott mázát igy iparkodnak 
folytonossá tenni, ahelyett, hogy I 
komoly elszántsággal a máz alapját, 1 
a lelket tennék meg javításuk anya- j 
gául. Hamis vegyül manapság min
denütt a valódival és a lelkek veze- I 
lésében is ez az irányzat érvénye
sül. Hogy ez az állapot nem vezet
het tartós eredményhez, mindenki
nek könnyű belátnia.

Eszmék irányítják minden időben 
az emberek életét és ezeken még 
mindig megtörött a fegyverek ereje. 
Bármily változatos az emberiség 
életének folyása, magasabb irányí
tásra, lelkibb tartalomra mindig 
szükség lesz. Ezeket sugalmazza 
a karácsony szent ünnepe. A kis 
falu fölött ’ feltűnő csillag évezre
dekre szórja majd fényét és örömet, 
boldogságot vagy legalább meg
nyugvást tog hirdetni. Amazokat a 
megelégedetteknek, ezt a gondol
kodóknak. Eljön még az idő, mikor 
az emberek teljesen megértik egy
mást és az a karácsony lesz az igazi I

A világ-eseményekből.

A nemet külpolitikai kelyzet meglehe
tősen kiéleződött A vezető politikusoknak 
az a velemenye, hogy a bekeszerződés pót
cikkeit Németország nem Írhatja alá, mert 
az azokban foglalt kötelezettségüket Német
ország nem vállalhatja. — Ez a felfogásuk 
a szocialistáknak is. — A nemzetgyűlés 
külügyi bizottságának határozata értelmében 
Németország Simson titkos tanácsos elnök
letével szakbizottságot küld Parisba annak 
kimutatására, hogy az .entente áltál követelt 
kikötői felszerelések kiszolgáltatása teljes 
lehetetlenség

Az olasz csapatok bevonulásával egy
idejűleg D’ Annunzió elhagyta Fiúmét. A 
helyzet ilyen megoldását Padoglió tábornok 
eszközölte ki.

A spanyol király Datot bízta meg az uj 
spanyol kormány megalakításával — Goanda 
tábornok a román békedelegaeió vezetője, 
alairta az osztrák és bolgár békeszerződé
seket.

Korányi magyar pénzügyminiszter nyi
latkozata szerint a bankjegyek lebélyegzésé
nél nem fognak visszatartani semmit. A ma
gyar békeszerződes szövege elkészült. A szer
ződés 132 paragrafusból áll. A 126. parag
rafus megtiltja Magyarországnak azt, hogy a 
magyar trónra Habsburgot ültessen. Magyar- 
országnak 18 milliárd hadikarpótlast kell 
fizetnie. A nemzetközi Dunabizottság székhe
lye Budapest lesz.

A legfelsőbb tanács határozata értelmé
ben Magyarország déli hatara a régi Horvát- 
Szlavon határ marad.

Lansing államtitkár le akar mondani. — 
Glemenceau es Lloyd George megegyeztek 
abban, hogy jobb ha elfogadják Amerikának 
a bekeszerzödeshez való összes fenntartásait, 
mint hogy lemondjanak teljesen Amerika 
közreműködéséről. Ferraris olasz miniszter 
szén szállítás ügyében Parisba s onnan 
Londonba utazik.

Németország Becs ehezö lakosságának 
gyorssegeiykepen 12 00 tonna iisztet adott 
kölcsön, addig inig az (entente segítsége 
megérkezik, oly műdön, hogy Németország 
a fejkvótát hetenkent 50 dekával leszállí
totta

Budapesten köteialta.i halaira 14 terro
ristát Ítélték el, köztük van Czerny is Kettőt 
életfogytiglani börtönre Többeket 6 hónap
tól 12 évig terjedő fogházra.

Az entente Budapesten kártérítési bi
zottságot állít fel, mely a románok által 
okozott karokkal foglalkozik. — A bizottság 
előkészítésére Lyon angol őrnagy, Gerard 
francia kapitány és Getrich lengyel őrnagy 
mar Budapestre érkeztek. A napokban fog 
Noseda olasz és Balé amerikai bizottsági 
tag is Pestre érkezni A bizottságban a szer
bek, románok, cseh-szlovákok és görögök is 
kepviseive lesznek.
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Bethmann—Hollweg azon fáradozik, 
hogy a Hohenzoilereknek a trónra való vissza
jutását elősegítse.

Entente körökben a jugoszláv állam 
belső helyzetét aggasztónak ítélik a horva- 
tok separalisztikus törekvései miatt

A legfelsőbb tanács legközelebb dönt 
a felett, hogy Ausztria közigazgatását át
veszi-e ? Továbbá valószínű, hogy a legfelső 
tanács az osztrák államvasutakat hosszabb 
időre kibéreli.

Az Egyesült-államok kincstári államtit 
kára javaslatot terjesztett a szenátus elé az 
iránt, hogy az 1920 iki budgel 5 milliárd 
dollárban irányoztassék elő. Korona érték 
szerint ez 150 milliárd koronát tenne ki.

A magyar minisztertanács megállapí
totta véglegesen a magyar békedelegáció 
tagjainak névsorát. Mint fődelegáltak Apponyi 
Albert vezetésével Bethlen István, lelöki 
Fal, Popovics Sándor volt pénzügyminiszter, 
Lers Vilmos volt államtitkár, Foltán Béla és 
Somsaiéit László, az Országos Gazdasági 
Egyesület elnöke vannak megnevezve

A londoni francia-angol tanácskozáson 
elhatározták, hogy Németországot állandó 
nemzetközi ellenőrzés ala veszik, melynek 
élén Foch tábornagy áll.

Belgium 1 milliárd 250 millió dollár 
kölcsönt kap Amerikától.

Budapest szegényei részere Svájcból 
200.000 cipő jött, melyeket ingyen fognak 
szétosztani a szenvedő lakosság között.

Prágában a hadimilliomosok 500 millió 
korona összegű adót titkoltak el.

Az amerikaiak bérbe akarják venni a 
budapesti Gellért- es Széchényi fürdőket.

Budapesti lapok szerint az osztrák
magyar Bank szabadalmát meghosszabbítjuk.

Január 1-éu Magyarországon uj 100 és 
1000koronásokat bocsátanak ki.

A cseh-sziovák kormány 1000 széli- 
vaggont bérelt ki a magyar kormánytól.

Szovjet-Oroszország újra bekét ajánl az 
ententenak.

Németország 2000 vaggont ad Cseh
szlovákiának cukorért.

A londoni megbeszélésen Francia és 
Angolország vezetői a következő fontos meg
egyezéseket hozták : 1 Megállapítottuk, hogy 
az amerikai szenátus m lyen fen tartásait 
fogadhatják el az európai szövetségesek és 
melyeket nem. 2 Franciaország, Olaszország 
és Anglia szemura uj nyilatkozatot adlak ki. 
mely kimondja, hogy a szövetségesek szilár
dan el vannak szánva, hogy Németországtól 
a békeszerződesnek változtatás nélküli fel
tétlen végrehajtásul követelik és ha Német
ország ezt megtagadna, erőszakkal kénysze
rítik erre. 3. Az adriai kérdésben fontos 
határozatokat hoztak Az olasz külügyminisz
terrel közöltek t' szövetségesek terveit és ez 
a terveket Rómában előterjeszti a miniszter
tanácsnak. 4. Franciaorszag és Anglia kö
zölt pénzügyi megegyezés jött letre, mely 
szerint az angliai bankoknak megengedik, 
hogy u francia gazdasági élet erősítésére 
hosszú lejáratú hitelt nyújtsanak. 5. Szilárd 
alapot teremtettek a Franciaorszag és Anglia 
közti végleges szövetségre, melybe Olasz
ország is belép, ha Amerika tovább kilarl 
semleges magatartasa mellett. 6. Határoza
tokat hoztak a Törökországgal kötendő gyors 
béke elérése céljából. 7. Elhatározták, hogy 
egy miniszterelnöki tanácsot alakítanak, a 
melyben, mint remélik, az Egyesült Államok 
egy képviselője is belép.

A románok megkezdték a Tisza folyó
tol a demarkációs vonalig terjedő területek 
kiürítését.

A budapesti belvárosi keresztény szoci
álist párt Friedrich Istvánt jelölte nemzet
gyűlési képviselőnek. -• A soproni kér soc. 
párt jelöltje Klebersberg Kunó.

A német kormány az entente dec 8 iki 
jegyzékére már megküldte válaszjegyzékét, 
amiben a különféle tévedésre igyekszik fel
világosítást adni

Gleinenceau Londonból Parisba való 
visszatérése után azonnal értesítette Kennel 
dr. Ausztria államkancellárját, hogy hétfőn 
fogadja kihallgatáson

Pershing tábornok egy beszédeben azzal 
foglalkozott, hogy a szövetségesek a háborút 
csakis úgy nyerhették meg, hogy az Egyesült 
Államok közbeléptek.

Állítólag Bulgária a görög és román 
határon csapatait erősiti.

A newyorki „Amerikai Kereskedelmi 
Társaság", melynek már Európa összes nagy 
városaiban van fiókja, legközelebb fiókokat 
állít fel Budapesten es Bécsben is

Az osztrák-magyar Bank szabadalmának 
meghosszabbításáról Valkó magyar pénzügy
miniszteri államtitkár tárgyal a bécsi kö
rökkel.

A régi Ausztria Magyarország állami 
adósságainak 20 °/o_at a cseh szlovák állam 

i veszi át.
Az olasz kormány egy bizottságot akar 

Oroszországba kiküldeni, hogy az ottani 
állapotokat megvizsgálja és a tapasztaltakról 
pontos jelentést tegyen.

A magyar íöldmivelésügyi miniszter 
nyilatkozata szerint a kormány a háború es 
a koinmunismus alatt károkat szenvedő 
gazdáknak 60 millió korona értékű gazda
sági gepekel fog beszerezni.

Jugoszlávia elzárta a halárait s hábo
rús készenlétben áll Olaszország ellen.

Ausztria megsegeléseben Franciaorszag 
vállalja magára a legnagyobb reszt A fran
ciaknak az a céljuk, hogy Ausztriát maguk
hoz kapcsoljak Franciaorszagnak igen nagy 
érdeke a francia — osztrák szövetség. Ausz
triával teljessé válik az a kör, amely már 
Németország keleti és deli határait körül
veszi. Hir szerint a békeszerződés értelmé
ben fenntartható osztrák sereget francia 
tisztek fogjak kiképezni.

Koicsak Szibéria egy részéi Japánnak 
akarja atadni hogy ezt a területet megmentse a 
bolsevizmustól, hu a szövetségesek nem ad
nak további segítséget a fehér seregnek.

A svéd vöröskereszt Passuun át külön- 
vonattal 38 vaggon élelmiszert és ruhane
műt küldött Bécsbe. A svédek penzgyüjtése 
Ausztria részére eddig 750 000 svéd koronát 
eredményezett.

A volt btjor király hosszab időre ma
gyarországi birtokára, Sárvarra költözik.

Wilson ismét nagy beteg A 14 pont 
szerzője sapadtan fekszik betegágyán. Senki 
sem tudja, hogy mi a baja az elnöknek, 
általánosan az a hír van elterjedve, hogy 
Wilson minden munkára képtelen.

Nikita, Montenegró királya, nem akarja 
országai Jugoszláviához csatolni, 0 tovább is 
király akar mai adni. Újabban jegyzékkel 
fordult ez ügyben a iegfelsöbb tanácshoz.

A magyar kormány 1920. januar 1 töl 
fizeti az allamadóssag kamatait bizonyos 
korlátok között.

Lapok jelentése szerint az olasz szoci
alisták győzelmüket annak köszönhetik, hogy 
a valaszlasra jogosultak nagy része több vá 
lasztókerületben nem élt szavazati jogával.

Az entente egy emlékiratot nyújtott át 
Németországnak, amelyben a német vegyé 
szeli ipart titkainak felfedezésére szólítja fel.

Hosszú Nemes István.
— Bár tudnék mesélni, . . . kacagtatón vígat! 
Melyben nincsen bánat ! Csak öröm ! Csak illat!
Akármint próbálom . . . szomorú a vége
— Kezdjek vagy ne kezdjek ? mond hát I e mesébe ?

Mese vagy történet ? Én magam se tudom . . , 
Úgy jutott eszembe egy fárasztó utón.
Leirom ! Rossz szokás ! De úgy kell, hogy írjak ' 

■ Hogy agy néha-napján . . . igaz könyet sírjak,
. ,

| Hosszú Nemes István bevonult bakának,
Hosszú volt, . . ezért nem vették fess huszárnak. 
Megrakta az asszony (szép volt) - a kis ládát/ 
Ügyes, kis zár rajta! . . . Aztán be is zárták!

Utravalót kapott, . . tepertyüs pogácsát 
Megcsókolta százszor asszonva orcáját!
Két éves kis fiát . . százszor ölbe-kapta . .
Nem sirt a kis selyma ; — csak nevetett rajta !

Nehéz volt a búcsú! ... de vege lett mégis. 
„Szeretlek!*  — „Szeretlek!*  Esküvel ígérik!
.Visszajövök . meglásd . . karácsony estére . .
Vigyázz ! -- meg ne hüljön — e kicsi legényre!"

*

Elmúlt a karácsony ! Várt az asszony, várt! várt! 
Se levél! Se irás! . . Hol van ? 1 Egek tudják !
Nyoma veszett! Talán . . . már a föld takarja?
— Vagy tán Szibéria agyongyötört rabja . ?

*

; Harmadik karácsony! — Apadnak a könnyek! 
Nemes Istvánnéhoz vig legények jönnek!
Szép az asszony most is ! Bizony szebb mint régen! 

j — .Eltemettük urad még az első télen!*

• Bánatra feledés I — feledésre öröm !
: .Ha már egyszer halott, . . . szived miért ölöd í'*
1 .Írás is van róla: — hisz a káder küldte !“
I .Nem téved az irás! . . pecsét van ráütve!"

•

Vig a lakodalom! . . Csak a gyerek búsul I 
Más volt az ó apja, . . és úgy fél az újtul I . . 
Lovacska, szán, ostor . . hiába I . . hiába I . .
— Nem ismer az asszony . . pajkos kis fiára 1

•

Messze, . . Szibérián, . . egy kicsi faluban . .
Magyar foglyok fáznak, fázva robotolnak
Nemes István köztük; egyre csak azt várja,
Hogy az ő asszonyát, fiát viszontlássa I

Nemes István dolgos, . . szeretik is érte . . .
i Nem néz ó biztatón lányra, . . menyecskére I 

Bedig csalogatják, ■ . hivják szerelemre .
— De hol az ö lelke I ? Messze innen, . messze I

Az 6 kicsi fia I . . . ma lett épp hat éves.
1 — Ha egyszer hazajut . . mi szépen is élnek ? 

Hogy szalad ölébe . gyerek meg az asszony I 
Jaj I . . csak ez a rabság örökké ne tartson ! ?

Ötödik karácsony I . . Ráborult az éj már I
— I losszú Nemes István . . mégis hazatért lám I 
Egyszer csak kiáltás: „Ki jár kinn a portán?!
„En vagyokl*  Kibeszél? „Hosszú Nemes István I

.Nem ismerjük kendet! Úgy vettük e házat I 
Es akiktől vettük . . tudj’ Isten I — hol járnak ?
Volt egy fiuk, meghalt! . . az maradt csak itten, 
Egy eve lesz lassan, . . megszánta az Isten /"

Nemes István nem szol, . . hogy is tudna szólni ? 
Elkezdi az utat visszafelé róni . .
Viszi-viszi lába ki a temetőbe . . .
— Karácsony éje van ! — A kis Jézus éje! . .

— »ht vagyok kis fiam! — Végre valahára / 
Megnőtéi, . . mig apád Szibériát járta . .
Csak öklömnyi voltál I*  — most sírja egy ölnyi!
— Szegény szív, ember szív mért tudsz özszetörni?

„Hoztam ajándékot / Itt van fiam/ vedd el/ 
Feleségem, . . anyád . . kivel ? merre ment el f
Csókolja a fiát / . azaz, hogy a sírját . . .
— De már csendes / Vége / Többé ő sem sír már /

•

— Hull a hó / . . akárcsak, . . ott, Szibériában, 
Meghasadt egy szív a temető árkában.
— Gyilkosság / Ki tette ? — Törvény aohse kérdi; 
De az Isten tudja . . . s keze utoléri I

PÁL IMRE
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A Lévai Kerületi Mnnkás biztosító Pénztártól.

HIRDETMÉNY. O
A csehszlovák kormány 1919. évi szeptember hó 

23 ról keltezett 516 szánni rendelete Szlovensko terü
letén kiterjesztette a munkásbiztositási kötelezettséget 
és pedig :

A 268. számú törvény és az 516. szánni kormány
rendelet értelmében mindazokra a személyekre, akik 
fizetésért vagy bérért munkát vagy szolgálatot teljesi- 
sitenek, amig ezeket nem mint mellékfoglalkozást vagy 
alkalomszerűleg űzik, tekintet nélkül évi jövedelmük 
magasságára.

Köteles betegbiztosítás alá esnek tehát az összes 
ipari, élelmezési személyek (igazgatók, ügyvivők, cégjegy 
zök és a többi gyári, bank- és más vállalati tisztviselők), 
továbbá a mezőgazdasági és erdei munkásság és tiszt
viselők, házi cselédek és szolgák, akik vidéken vagy 
városban vannak alkalmazva, a háztartásban alkalmazott 
munkások és munkásnök, akik eddig biztosítási kötele 
zettség alá nem tartoztak. Továbbá kötelező biztosítás 
alá tartoznak az állami, országos, kerületi, községi vagy 
nyilvános alapú vállalatoknál alkalmazott összes szemé
lyek, állandó fizetést élvezők is, amennyiben ezen 
személyeknek betegség esetén nincs igényük legalább 
39 heti javadalmazásra.

Az összes fizetésért vagy bérért dolgozó vagy szol
gáló személyek bejelentése kötelező és az alkalmazót 
tak beleegyezése elesik.

Az összes ezen szentélyek részére illetékes az a 
kerületi munkásbiztositó pénztár, amelynek kerületében 
az üzem vagy vállalat fekszik. A mezőgázdasági mun
kások szlovák pénztára nem biztositó intézet ezen tör
vény értelmében és a biztosítást a kerületi munkás
biztositó pénztárnál nem pótolhatja.

A munkaadók kötelesek tehát valamennyi tisztvi
selőjüket, alkalmazottjukat, munkásukat és szolgájukat, 
akik a fentemlitett rendelkezés hatálya alá esnek és 
biztositásrá eddig a munkásbiztositó pénztárnál be
jelentve nincsenek, azok nemére való tekintet nélkül 
a személyi adatokkal egyetemben (név, keresztnév, 
foglalkozás, születési év és hely, fizetés vagy bér és 
természeti járandóságok) a lévai kerületi munkásbizto
sitó pénztárnál haladéktalanul, legkéaöbb azonban 
8 napon belül az 1907. évi XIX t. ez. 8. és 12. §-ai 
bán megállapított büntetés terhe alatt bejelenteni.

A bejelentéshez szükséges nyomtatványok a községi 
elöljáróságoknál és a lévai kerületi munkásbiztositó 
pénztárnál ingyen kaphatók és ezek azután kitöltve 
postán a lévai kerületi munkásbiztositó pénztárhoz 
küldendők. — Megjegyeztetik, hogy a mezogazdasagi, 
erdészeti személyek és a házi cselédség! e vonatkozó 
bejelentő lapok kékek, az ipari és kereskedelmi alkat 
mazottakra vonatkozók azonban fehéiek 1 s hogy egy 
nyomtatványon csupán egy tagot lehet be- \agy i 
jelenteni. , , .

Bárminő felvilágosítás a lévai kerület, munkasbiz- 
tositó pénztárnál nyerhető. Mint az említett alkalma
zottak bejelentése, épugy a szolgálatból való k.lépes 
esetén azoknak a lévai kerületi inunk.isbizto m pénz 
tárnál a kilépéstől sxémitott 8 napon belül való 
kijelentése is a munkaadókra nézve ugyancsa_.it 
vényes büntető következmények teihe alatt köte ez

és ez a kijelentés az ipari és kereskedelmi személyekre 
vonatkozólag vörös, a mezőgazdasági, erdészeti alkalma
zottakra és a házi cselédségre vonatkozólag pedig sárga 
nyomtatványokon történik.

Miután a jelen rendelet már f. év október hó 
1-vel lépett életbe, a munkaadók biztosításra kötelezett 
alkalmazottaikat, amennyiben azok nem később léptek 
szolgálatukba, a lévai kerületi munkásbiztositó pénztár
nál mar f. év október hó 1 tói szabályszerűen bejelen
teni és ha egyikük vagy másikuk azóta már ki is lépett 
a szolgálatból, azt a kilépés napjával ki is jelenteni 
tartoznak.

Az önkéntes biztosításra vonatkozó mindennemű 
felvilágosítás a lévai kerületi munkásbiztositó pénztár 
hivatalos helyiségeiben a hivatalos órák alatt kapható.

A fenti rendelet értelmi ben biztosításra kötelezett 
alkalmazottak, valamint családjuk tagjai, tekintet nélkül 
arra, vájjon a pénztárnál be vannak-e jelentve vagy 
sem, mar f. évi október hó 1-tól igényelhetik mindazokat 
a segélyeket, amelyeket a törvény a pénztári tagok 
részére előír, az. esetben azonban, ha munkaadójuk a 
törvényes határidőn belül a kerületi munkásbiztositó 
pénztárnál őket bejelenteni elmulasztotta volna, a pénz
tárból ugyan, de munkaadójuk számlája terhére.

A segély betegség idejére szól és 39 heti időtar
tamú lehet. — Áll ingyenes gyógykezelésből az illetékes 
pénztári orvos által, gyógyszerek kiadásából, gyermek
ágyi segélyből és egyéb hivatalosan kiszolgáltatni szo
kott segélyekből, valamint nem a család, hanem csupán 
a biztosított tag részére, a táppénzből.

Az összes ily módon biztosításra kötelezett alkal
mazott betegség esetén a jövőben forduljon tehát az 
illetékes, odavaló, jelenlegi pénztári orvoshoz, aki őket 
es amennyiben a biztosított tag évi járandósága a 
12.600 K-t felül nem múlják, családtagjaikat is ingye
nesen kezelni fogja és nekik a táppénznek a lévai 
kerületi munkásbiztositó pénztárnál való felvehetésére 
alkalmas bizonyítványokat kiállítja. — A gyógyszerek 
részükre a munkásbiztositó pénztár számlájára bármely 
gyógyszertárban ingyenesen fognak kiadatni, ha vénye
iket munkásbiztositó pénztári orvos állította ki.

Ellenőrzés veget! a bejelentések megtörténtéig a 
munkaadók megbetegedett alkalmazottaiknak igazolvá
nyokat adjanak, amelyekkel bizonyítják, hogy azok 
valóban szolgálatukban állanak és amelyekkel ezek a 
megbetegedett alkalmazottak magukat azután a pénz
tári orvosnál igazolhatják.

Itt megjegyezzük még, hogy a betegsegélyezési 
járulékok a törvény szerint felerészben a munkaadók és 
felerészben az alkalmazottak által fizetendők, amelyek
ért az előbbiek azonban mégis egészben felelősek és 
hogy alkalmazottaknak, vagy azok valódi adatainak el
titkolása azonkívül, hogy a munkaadók ellen büntető 
következményeket von maga után és nekik nagy költ
séget okoz, még az alkalmazottaknak is nagy kárára van.

A biztosításra kötelezettek bejelentése csupán jelen
leg az uj rendelkezés végrehajtása érdekében történik a 
fenti módon. A jövőben a bejelentések szabályszerű útja 
feltétlenül betartandó, azaz, hogy nyomtatványok csupán 
a lévai kér. munkásbiztositó pénztárnál lesznek kaphatók.

Lévai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár.

ugyancsa_.it
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Ifj. Laufer Béla
===== fényképésznél ==

LÉVA, Balassa u. 10. sz.
(a posta mellett}.

Még KARÁCSONYIG elkészülhet 
a legmegfelelőbb ajándék 

egy szép fénykép nagyítás 
vagy medaillon fényképekkel.

Igazolványokra fényképek
1 óra alatt elkészülnek !

Nem gyors fénykép, szép és tartós kidolgozás I

A n. é. közönség b. tudomására 
hozom, hogy üzlethelyiség hijján 
egyenlőre Koháry utcza 4. sz. 
alatti lakásomon —---------------

Modern előnyomdát 
rendeztem be, a hol minden e 
szakba vágó munkák a legdiva
tosabb és a legfinomabb Ízlésnek 
megfelelően készülne1'. —-----

Előnyomtatott és kész kézimunkákat 
szép választékban raktáron tartok.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve 
teljes tisztelettel

Fischer Vilmos Léva.
Ugyanott ügyes HtMZÖNÖK felvétetnek.

( SORBA JENŐ, városi mérnök 
mérnöki irodája 
Léva, Ladényi-utca Í2&-

VÉGEZ: birtokrendezési, föld- és lejtméi_ési munkálatokat. 
TERVEZ: modern ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 

gép- és gyárüzemeket,
vizierő- és elektromos telepeket, vízműveket, 
háztartás-technikai berendezéseket (fűtés, fürdő, 
vizszerzés, szenyvizek)

KIDOLGOZ: ipari és mezőgazdasági-ipari üzemterveket 
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságosságát
ELJÁR: mindennemű műszaki megbízásokban

Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben

KERN TESTVÉREK
fűszer , gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

Alapittatott 1881 LÉVA. Telefonszant: 14.

Kályhás.
Tisztelettel értesítem, hogy a 

mai naptól fogva árusítok kályhá
kat és takaréktüzhelyezet minden
féle színekben.

Elvállalok régi kályhák és taka- 
réktüzhelyek átrakását, tisztítását 
és javítását.

Nagy tüzelőanyag megtakarítás.
Becses megrendeléseket kérve, vagyak

Tisztelettel
KÖZEL JÓZSEF

kályhásniesler.
Megbízásokat elfogad RÓTH K. czég vas

kereskedése, LÉVÁN.
II

Állandóan friss félszer- ee ceemegeáruk 1 1 
Naponta friss liptói túró, csemegesajt és elsőrendű felvágottak. 
Nyers és fölt kassai karácsonyi sonka. — Garamvölgyi teavaj. 
Szardínia, szardella, ajóka gyűrű, kelettengeri és göngyölt hering, 
hazai pisztráng, húskonservek, öz, libamáj és sonka pain és 
egyéb csemege különlegességek. — — — — — — — 
Svájczi csokoládé, hollandi caeao, valódi orosz tea, pergetett 
akácméz, dió, nták, cukrozott déligyümölcs, dessert cukorkák és 
teasütemenyek — — — — — — — — —------

Karácsonyi cukorkák, szalon cukor, függelékek, karácsonyfa díszek!
Csemege és gyógyborok, likőrök, cognae és pezsgők. — —

K aráceonyi a jóm. eleien a ki jegalkalmsaabb

Villamus és szénvasalok, gyorsforralók, kávé és teafőzők, tea- 
szürők. husvágógépek. mandula, dió és mákörlögépek, konyha
mérlegek, konyhakések, evőeszközök, karbidlámpák nagy raktára.

TONHAISER JÓZSEF
-------- elektrotechnikus Léva. =

I

Elvállal: helyben és vidéken villamos 
világítási és erőátviteli telepek, vala
mint villamos és gyenge áramú 
csengők komplett berendezését. — 
Valamint szállítok vili, dinamókat, 
motorokat, márványkapcsoló és 

— — motortáblákat. — —
------ Ozmán tér 6. szám. ------

W etzler Kugler
— osemegekereskedőktől —

a közelgő karácsonyi ünnepekre való tekin-
lettel kötelességszerüen figyelmeztetjük az 
igen tisztelt vevőinket, hogy Mazsolya. Caeao, 
Vanillla szükségletet már most szerezze be. 
mert ezekben a cikkekben nagy hiány mu
tatkozik és újabb behozatalra egyenlőre nincs 
kilátás. — Egyben tudatjuk, hogy pacolashoz. 
Szükséges Salétrom, Corlander, Majoránna. |

i
Feketeborsot nagy mennyiségben kaptunk és [

KNAPP 
DÁVID 

mezőgazdasági és 
varrógépek

NA<»y RAKTÁRA

LÉVÁN.
oooooo

Telefon szám 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házam
ban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK: 

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopffarr 
éa Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Mell- 
chárféle vetőgepek, Bácher-féle ekék és talaj
művelő es’közök, valamint minden e szakmába 

vágó gépek és géprészek. 
Világhírű RAPID lánooskutak.

-» Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése 
es felállítása jutányos árakban. -**•

:to

azt jutányosán bocsájtjuk a t. vevőink ren- | TANONCZ
debrazéMre. — Friss olajos szardínia------ '

NYITRAI és TÁRSA részv.-társ. 
könyvnyomdájában felvétetik.

Nyitni e T4m r, L kőnyvAjrortty Mvfo,
■» ♦ i I
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— A betlehemi csillár A magas
ba rebbenő szemek hiaba merednek fel az 
égre, hiába lesik a felragyogását, hiaba 
kémlelik a ködfoltokat s hiába kutatjuk 
Úrion és Myrak csillagképének titokzatos 
felcsillanásait, nincs sehol a betlehemi csil
lag. Eltűnt, pedig most is csak egyforma a távlat 
végtelensége, most is ugyanaz a nap 
hinti szét életetö sugarait, hogy fűszállá, 
virággá, állattá, életté transcendentálódva 
folytassa további munkáját. Bedig mily nagy 
szükség volna e csillagra most, mely meg
mutatná az utat ahhoz ki mindeneket meg
gyógyít es megvigasztal. Mily jó volna, ha 
felragyogna a végtelen égi mezön, hogy 
sok önző vaknak megnyílna a szeme Most 
az ember-tömegek éhesen lesik a megje'e- 
nését, pedig nem régen még mit sem akar
tak róla tudni s a törvényeket felrúgták 
Most szeretnék látni szent villanásait, mely 
bátorítaná őket a rémes éjszakéban De 
nincs sehol. A megrendült emberi leiek pe
dig ijedten rezdül össze a jeltelen utakon 
csatangolva. Nem érzi célját, vagyis inkább 
elveszti a céltudatot s ingó lépteivel topó 
gatja az elnyűtt göröngyöket. Emlékéit es 
reményeit pedig a bizonytalanság rozsdás 
karmainak engedi at, mert nincs a csillag 
sehol. De vájjon tényleg eltünt-e a csillag ? 
Nem! Az ragyog régi fényében barátsago 
san. Csak a kétkedő, bizalmatlan lelkek 
nem érzik közelségét, sugarainak enyhítő 
hatását. Csak a nem hivök és a nem re
ménykedők látnak helyén borús ködfoltokat 
imbolyogni. Csak a nem akarók nem rez- 
dülnek villanásain. Csak ök nem látnak De 
a kiben el a hit és a remény egy sugara 
is, az látja a betlehemi csillagot, s örömmel 
szemléli békére intő szent rezdülését. Azok 
megértik. És mennek utánna nem habozva, 
szilárdan lépve a göröngyös utón, nem 
vesztve el a kedvüket, mert az út ö hozza 
vezet, ki jött és jön, kitárt karokkal, a leg
nemesebb szívvé', meiy valaha emberi 
testben dobogott s aki egész földi életeben 
szórta szivének es lelkéndk dús kincseit és 
békét teremtett mindenütt, ahol eddig gyü- 
lölseg és háborúság volt.

— A városi közgyűlésről szóló 
múltkori tudósításunk kiegészítéséül közöljük, 
hogy a rendőrkapitány reszere kiutalt 3000 
koronát a közgyűlés a rendőrkapitánynak a 
kivételes intézkedésekből tolyó költségei 
fedezetere szavazta meg

— Hangverseny. Forrayné és Cziczka 
Angéla tegnapi hangversenye nagy közön 
ség jelenleteben folyt le a városi vigadóban. 
Előkelő, szép programmjukat művészi elő
adás kíséretében mutattak be, meiy nagy 
tetszést aratott. Jövő szamunkban részletesen 
referálunk.

— Esküvő. Hekkmann István lévai r. 
kath kántortanitó tegnap, december 20-án 
vezette oltárhoz kedves aráját, Nyiredy Er
zsiké urleányt, a lévai járásbíróság tisztvi
selőnőjét

— Kereskedelmi alkalmazottak 
gyűlése. A lévai kereskedelmi női és férfi 
alkalmazottak vasárnap, f. ho 14-én tartot
ták alakuló közgyűlésüket a Láng szálloda 
termében dr. Weisz Lipót elnöklete alatt, 
kinek rövid beszéde után a tisztikar meg
választása került sorra A választás a kő
vetkező egyhangú eredménnyel végződött: 
Elnök lett: Dr. Weisz Lipót, aielnök : Kop- 
csák Rezső, titkár: Trauer Róbert, jegyző: 
Müller Aladar, pénztaruok: Weisz Mór. 
Ellenőrök: 1. Gertler Fülöp, II. Hirscbier 
Margit, Ili Hóch Ferenc, könyvtáros: Adler 
Pál. Választmányi tagokul megválasztottak : 
Eliser Jenő, Szolt Jozsei, Horatsik Pál, 
Lévai Ilonka, Hercleld Béla, Czako Jolán, 
Vinkoviis Gyula, Diószegi Gábor, Schiesinger 
Paula, Heksch Gyula, Rosenthal Sándor, 
Feldmann Géza. Póttagok : Banyik Margit, 
Bueeek Gyula, Kemény Géza. A tisztikar 
megválasztasa után az elnök atodta a szót 
a pozsonyi szakszervezet áltál kiküldött 
Kiinger Hugó kartarsnak, ki részletesen is
mertette a szervezet működésének fontos 
ságát és annak megdönthetetlen célját. Rö
vid vita után felolvastak a kollektív szerző
dést, amelyet altalános eljeuzessel fogadtak

es elhatároztak, hogy ietárgyalás és elfoga
dás végett a lévai kereskedelmi csarnoknak 
benyújtják A kidolgozott bérmegállapítást, 
ha azt kölcsönösen ■ elfogadjak, ann-k 
idején lapunkban is közölni ogjuk

- A Sokol testgvakrrló egyesü
let Léván a városi vigadó színház termé
ben december 17 én sikerült kabaré estélyt 
rendezett, melynek szép műsora, annak 
ügyes előadása nagy tetszést aratott. Igen 
szép volt a zongora négyes, melynek precíz 
előadasa művészi színvonalon állott.

—,. Meghívó A nagysallói iparos ifjú
ság „Összetartás asztal társasága- jótekony- 
célu bált rendez 1919 dec. 26. a Fendt-fele 
kaszinóban, az ifjúsági zászló es könyvtár 
javára. Személy jegy 5 kor. Felülfizetést 
köszönettel . ogadunk es hirlapdag nyugtá
zunk. A Vigalmi bizottság Isten áld meg a 
tisztes ipart.

Házasság. Schüch György fogtechnikus 
es neje szül. Deutsch Margit, házasságot 
kötöttek Léván. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Léva város ipari munkásainak 
, gvtllese, amelyben minden szakma képvi

selve lesz, gyűlést tartanak a helyi csoport 
megalakítása céljából. Mivel minden mun
kásnak érdekében áll, kérjük a pontos meg
jelenést e hó 21-en. azaz vasárnap délután 
2 órakor a Lang-fele szálló külön termében.

— A Lévai Sp >rt Club vezetősége 
ez utón hívja fel mindazon tagjait, akik a 
helybeli jégpályára kedvezményes idénybér 
letet vaitani óhajtanak, hogy ezen kívánsá
gukat a klub titkáránál jelentsék be

— A karácsonyi vasúti forgalom 
korlátozása A szerdáról, f hó 24-éről csü
törtökre, f. hó 25-ére virradó ejjel éjféli 
órájától a szombat, f. ho 27-étöl vasárnapra, 

; f hó 28-ara virradó ejjel éjféii órájáig a 
’ cseh köztársaság összes vasúti vonalain 
i szünetelni fog a vasúti forgalom.

— Villamos világítás Verebélyen.
! Az újabb időben a városok és községek a 
1 közvilágitást villamos erőre rendezik be, 
i mint a melyik a legpraktikusabb s felesle- 
I gessé teszi a lámpagyujtogatókat Jelenben 
| a villamosvilagitas bevezetésének legnagyobb 
! akadalya a szénhiány, de a hol vízi erő van, 
; ott meg a mostani időben is könnyebb be- 
! vezetni Varmegyénkben először Lévan majd 
I Aranyosmaróton, Körmöczbanyán s Ujba- 
; nyan vezettek be a villamosvilagitást. Most 

Verebéyen egy részvénytársaság van alakú 
lóban a villamosvilagitas bevezetése céljá
ból, amelyre mar is 150 ezer korona jegy 
zés történt. Remélik, hogy a község és az 
állam hozzájárulásával nemsokára az elő
munkálatokat megkezdhetik.

— Tilos Magyarországból Szio- 
veuszkóra uttzni. Dr Srobár pozsonyi 
teljhatalmú miniszter táviratilag elrendelte, 
hogy a Magyarorszagbol Szlovenszkóra való 
utazási engedélyeket egyelőre be kell szün
tetni.

— A vasutasok é< n nyelvkérdés. 
A felmerült visszásságok elkerülése céljábói 
a vasutügyi miniszter újból kiadta október 
10 en keit 30352 sz. rendeletét, amely ki
fejezetten azt tartalmazza, hogy a vasúti 
személyzetnek azon a nyelven kell válaszol 
nia a lehetőség szerint az utasok kérdezös- 
ködéseire. amely nyelven az utas érdeklő
dik. Ez az állomási személyzetre és igy a 
pénztárosra is vonatkozik

— Az ul hadiadók. A pénzügymi
niszter rendeletet adott ki, melyben meg
állapítja az 1919. és 1920-ra szóló 
hadiadókat. Földadó : Szőlők kertek es er
dők után a rendes eví adónak 400% a, min- 
den más földbirtok után a rendes adónak 
200%-a. Ezen adok esedekesse válnak az 
1920 ik évre szóló földadó kivetés befejezése 
után. Általános keresetadó. Ezen adónem
nek alapja a rendes keresetado, meiyhez 
hadípótlek járul, meg pedig 250%, ha a 
rendes évi keresetado több 2000 koronánál: 
15O’/o» ha az évi adó több mint 300 koro 
na, de nem több 2000 koronánál: 60%» ha 
az évi adó nem több 60 koronánál. Ez az 
adó az 1919 ik évre 1920. január l én lesz 
esedekes. Az 1920. évre pedig esedekes 
lesz, úgy mint a rendes adó januar 1 en és 

október 1-én. jövedelmi adó. Ez az adónem 
3ú00 koronán felül kezdődik s 3800 koro
náig a rendes jövedelmi adónak 10°/0-át 
teszi ki. Azután fokozatosan emelkedik és 
19,000 koronánál elerí a 40%-ot, 19,000 
Koronánál a 60% ot Hatvanezer koronánál 
a .jövedelmi adó 100°/0, kétszázezer koronánál 
170%. egy millió koronánál 260° 0, legma
gasabb jövedelmi adó 350%, mely a három 
millió koronát meghaladó jövedelem után 
vettetik ki. Részvénytársasági alapon álló 
intézetek és vállalatok keresetadoja 150%, 
ha azonban a vállalat rentabiiíiasa 6%-nal 
nem nagyobb, a keresetado csak 80%, 
6-12%-ig a hadi keresetadó 90 — 140%-ig 
emelkedik Nem kedvezményezett gazdasági 
társulások 80% ot. más vállalkozások 50% ot 
fizetnek. A járadékadó a rendes járadékadó
nak 100%-at fogja kitenni.

Az uj cseh ezerkoronások A 
cseh pénzügyminisztérium bankhivataia a 
napokban kezdi meg az uj 1000 koronás 
áliamjegyek kibocsátását. A lebélyegzett 
osztrák magyar 1000 koronás bankjegyek 
december 31-éig lesznek törvényes fizetési 
eszközök a csehszlovák köztársaság terüle
tén. Ezeket dec 31 után 1920. januar 31-ig 
csak a pénzügyminisztérium bankhivatalainai 
lehet becserémi, úgy a pragai főintézetnél, 
mint a fiókoknál.

— Az oroszországi hadlfoglvokról 
nem a legkedvezőbb hírek érkeznek Nehéz a 
hazaszállításuk és élelmezésük is rossz A 
foglyok hazaszaliitasára alakult országos 
szervezet közbenjárására minden hónapban 
egy egy futár megy Wladiwostokba, aki a 
hadifoglyok részére levelpostát és küldemé 
nyékét közvetít. Ezek a küldemények továb
bítás céljából a csehszlovák vörös kereszt 
hadifogolyosztályához, Prága IV , Nőve Za- 
mecke schody intezendők Angliával és 
Amerikával befejezés előtt álló tárgyalások 
folynak a Szerbiával való normális posta
közlekedés céljából Az országos szervezet 
a honv. minisztériumnál egy negyedmillió 
csehszlovák koronát tett le. Ez összeget a 
hon vedel mi minisztérium táviratilag utalja 
at a kiküldöttnek, kifizetés végett a szenvedő 
hadifoglyok szükséges támogatására. A ha
difoglyok ruházatát illetőleg utasítás ment 
Wladiwostokba a honvédelmi minisztérium 
bői, hogy a csehszlovák hadsereg ruhaállo- 
inanya a hadifoglyok felruházására fordítan
dó Szükség eseten a , Liverpol Maru*  ha
jón levő 200 vaggon posztó egv részét is 
rendelkezésükre kell bocsátani. Ezen a ha
jón van dr. Wilhelm kiküldött és a Szibé
riába kiküldött ipari bizottság is.

— Műkedvelő elŐadae. A deméndi 
és hevmagyaradi műkedvelő ifjúság 1919 
december hu 31-én a Hevmagyaradi fürdő- 
szalloda nagytermében, zártkörű tancmulat- 
saggal egybekötött műkedvelő előadást ren
dez. meiy alkalommal Tóth Ede klasszikus 
népszínművét, a Falurosszat lógják előadni. 
A tiszta jövedelem a vörös kereszt kórház 
javara fordittatik. Kezdete este 7 órakor.

Beigrád—párisi expressvonat 
Becs eikerülAsftvei. A csehszlovák vasút 
ügyi minisztérium átiratot küldött a magyar 
kereskedelemügyi minisztériumnak, melyben 
egy keleti express vonat Belgradból indulna, 
elintene Budapestet és Pozsonyi majd Becs 
elkerülésevei Lundenburg, Brünn, Praga, 
Pilsen és Egeren keresztül folytatná útját 
Parisba Az átirat azonkívül a csehszlovák 
köztársaság, Magyarorszag és Jugoszlávia 
közti szabad személy- és áruforgalmat is 
indítványozza.

— A mozi a jövő héten csupa jeles 
újdonságokat fog hozni. Ma bemutatja a 
Halálos boldogság cimü nagy hatású drá
mát, meiy mesejenek érdekességénél fogva 
szamot tarthat az elismerésre. December
25 en Karácsony első napján Don juan 
utolsó kalandja cimü híres francia film 
fogja szórakoztatni a közönséget. December
26 au pedig Ohnet bajos regenye : A bánya 
lesz lathato a filmen, amelyet bizonyara 
azok is megnéznek, akik a regényt olvastak. 
Legközelebb pedig a mayerlingí tragédiát 
es Monté Chrístót lógja a mozi a vaszonon 
lepergetni, a melyek nem reg Bratislavabau 
oly feltűnést keltettek.
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— Az osztrák hivatalnokok fize
tése Bécsböl jelentik: Az osztrák hivatal
nokok uj fizetési tervezete : XI. rangfokozat évi 
össz-illetmény 16000, X. 17040, IX 18600, 
Vili. 20160, VII 23280, VI. 29000, V 
36800, IV. 44600 korona. A törzsfizetés a 
XI., X. és IX. rangfokozatban két evenként 
kétszáz, a Vili rangfokozatban hároméven
ként négyszáz, a VII rang okozatban hat
száz, a VI. rangfokozatban nyolcszáz és az
V.,  IV. és 111. rangfokozatban négyévenként 
ketezer koronával emelkedik.

— 5 milliárd. 5 milliárd deficittel 
zárul a Csehszlovák állam első évi költség
vetése, melynek összes kiadásai ez évben 
közel 9 milliardot tesznek ki a dec. 4-én 
előterjesztett pótköltségvetés szerint Ezen 
pótköltségvetés szerint a csehszlovák állam 
évi rendes kiadása 2,609.823.719 K., rend
kívüli kiadása 6,005 522,073 K , vagyis ösz- 
szesen 8,615 345,792 K. Ezzel szemben a 
rendes bevételek összege 2,613.667,502 K., 
a rendkívüli bevetelek összege pedig 
1,096.086,898 K. összesen tehat 3,709,754.580 
korona.

— Az egyház és állam szétválasz
tása. A napokban Prágában értekezletet 
tartottak az egyház és allam szétvalasztasa 
ügyében az egyházak képviselőinek, valamint 
más tény zök részvétele mellett. Az értekez 
letet Habermann vallás és közoktatásügyi 
miniszter hívta össze és kikérte az egyházi 
vezetők véleményét is ezen kérdésben. Je
len voltak az értekezleten Ivánka Milán dr. 
a szlovenszkó! egyetemes egyház felügyelője, 
Zoch Sámuel és még többen. Az értekezle
ten az a felfogás alakult ki, hogy egyelőre 
az egyház és állam elválasztásának törvény
hozás utján való elintézésétől eltekintenek.

— Mit kell tudni az ezerkoroná 
■okról. A pénzügyminisztérium bankhiva
tala közli: Az Osztrák magyar bank ezer- 
koronás bankjegyei csak az 1236-os széri
áig vannak csehszlovák bélyeggel ellátva. 
Magasabb szériáju lebélyegzett bankjegyek 
tehát feltétlenül hamis béiyegzésüek, viszont 
az 1236 ig terjedő széria egyes 1000 koro
nás bankjegyeit is gondosan meg kell vizs
gálni, mivel itt is előfordulnak a hamis bé
lyegek.

— Hllnka ügye Hlinkát Minavból 
az L'hersky Hradist mellett fekvő Krásnába 
kisérték at és ha oly értelmileg nyilatkozik, 
hogy ez eddig folytatott agitációval a jövő
ben felhagy, szabadon bocsátják.

— Az osztrák műemlékek elzálo
gosítása. Bécsböl érkezett egy müértőkböl 
álló francia küldöttség, amely az angol és 
olasz küldöttségekkel egyetemben ki lógja 
válogatni azokat az osztrák koronajavakhoz 
tartozó műtárgyakat, amelyek az Ausztria 
nak nyújtandó hitelelölegre fognak zálogul 
szolgálni

— lesz világító anyag. A téli hó
napokban talán egy használati cikk hiányát 
sem érzik az emberek annyira, mint a pet
róleumét. A legtöbb falusi haztartasban 
alig tudnak világítani és az est legnagyobb 
részét sötéten kénytelenek eltölteni. Most 
kilátás van a petroleumhiány közeli enyhü
lésére. A csehszlovák kormány több állam
mal szerződést kötött, mely szerint Románia 
4000, Lengyelország 6000 es Mexikó 1600 
cisternát szállít. Dutdevo román kikötőben 
1000 ciBternát raktak tengelyre, llelgrádba 
már 9 hajórakomány petróleum érkezett. 
Az illetékes tényezők kijelentései szerint a 
közel jövőben már nem lesz petroieumhiány

— A osehazlovák hadsereg ve
zényleti nyelve. Prágából jelentik: A 
honvédelmi minisztériumban a csehszlovák 
hadsereg vezényleti nyelvére vonatkozólag 
törvényjavaslatot terveznek, mely szerint 
a vezényleti nyelv az egész hadseregre 
nézve a cseh nyelv legyen és csak kisebb 
csapatoknál engedik meg az egyes nernze 
tiségek nyelveitek használatát.

— Uj bankalapitBB. Mint a lapok 
jelentik, Budapesten uj pénzintézet alakult 
Magyar Nemzeti Agrárbank név alatt 300 
millió alaptőkével Az uj intézet célja ősz 
szeloglalni az ország gazdasági erőit és a 
közgazdasági erdekeket keresztény erkölcsi 
alapon előmozdítani.

— Brautlug a Nobeldljak kiosz
tása ellSD. Stockholmból jelentik: Bran- 
ting szocialistavezér kifogásolta a Nobel- 
bizottság döntését, mely az ez évi 3 Nobeldijat 
németeknek Ítélte oda Különösen az elleti 
tiltakozik, hogy a kémia Nobel-diját Habéi 
német kémikusnak Ítélte oda. ki szerinte az 
embertelen háborúban embertelen szereket 
és eszközöket talált fel. A bizottság Branting 
szerint itt tapintat nélkül járt el. — (Branting 
elfelejti hogy a háborúban feltalált és hasz
nált kémiai eszközök és szerek békében az 
iparban ép úgy használhatók és ezeket lel 
is használják. Haber kémiai találmányai né
mely iparágban forradalmat idéztek elő.)

Jótékonyság.
Botos Gyula ur, mint az adókivelÖ-bi- 

zottság tagja a részére kiutalt 144 korona 
napidiját a „Gyermek Otthonnak*  adomá
nyozta — Egy magát megnevezni nemakaró 
a „Gyermek-Otthon**  karácsonyi kosztjának 
javítására 20 koronát adományozott. — 
Braun Adoif ur a tüdöbeteggondozó intézel 
részére teljesített 3 fuvar diját (tűzifa, koksz, 
fedő anyag) szives volt elengedni. Fogadják 
mindannyian hálás köszönetünkel.

Dr. Frommer Ignác.

SPORT.
Ürömmel állapíthatjuk meg e helyen 

azon tényt, hogy a „Lévai Sport Club, 
vezetőségének ambiciózus és faradhatatlan 
munkáját oly siker kiséri, amely a kezdet 

' nehézségeivel küzdő hasonló intezmények- 
' nel nem mindennapos. — Hála Léva 
i város érdeklődő sport közönségének, sikerült 
' a társadalom minden rétegének érdeklődését 

annyira felkelteni, hogy a legszebb rémé 
nyekkel nézhetünk a jövő elé A club ala
pitó és működő tagjainak száma napról napra 
növekszik; legutóbbi választmányi ülésén is 
8G uj tagot iktatott soraiba, miáltal a mü 
ködő tagok száma 150 re emelkedett. Alta 
Iában a vezetőség mindent elkövet, hogy 
alapszabályaiban megjelölt egyik főcélját: a 
sport népszerűsítését keresztülvigye Ennek 
első kellékéül egy modern sporttelep megte 
remtését tűzte ki célul maga elé, az erre 
vonatkozó munkaiatok már folyamatban 
vannak. Ezen telep megteremtését célozza 
különben a club áltál jan. 10-én rendezendő 
farsangi mulatság is. amely iránt már most 
is nagy érdeklődés mutatkozik.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi dec. hó 13.«től — dec. hó 2ü.-ig.

Születés.
Mikda Katalin, leány Ilona. Kusznyák Pál 

Golbrunner Mária, leány Valéria Margit. Szitka 
Lajos Kuli Mária, leány Mária. Bura Jónás Kósa 
Eszter, fin Jónás. Sztrákos Ilona, fiú Lajos Chlebo 
József Dubovszki Katalin, liu János Ferenc

Házasság.
Scbácb György, Deutsch Marxit, r. kath izr 

özv. Hekkmann István, Nyiredy Erzsébet, r. kath.
Halálozás

Szabó Józsefné Csikós Esztér, 64 éves fel
akasztás öngyilkosság. Kóhm Netti, 70 éves agg
aszály

5940 — 1919. szám
Maximális árak betartása.

Hirdetmény.
A cs. minisztérium 8667—1919. prés, 

administ. számú rendelete folytán közhírré 
teszem, hogy az érvényben levő maximális 
arak áthágása szigorú büntetést von maga 
után, miért is figyelmeztetem a lakosságot, 
úgy az eladókat, mint a vevőket, hogy a 
hatóságilag megállapított arakat minden 
esetben tartsák be és az árdrágítókat a 
rendőrhatóságnál jelentsék fel.

Leviee, 1919. évi december hó 19

Dr. Zostak, 
BMttDMta.

= APRÓ HIRDETÉSEK, k

Kámortanitói állás
r. k. iskolánál betöltendő Pályázatok 1920 
január 6-ig lehetőleg személyesen Kálna 
bőr ön átadandók. Bittner Lázár r. kath. 
plébános, iskolaszéki elnök.

Karácsonyi fel vételekhez 
feldíszített karáosonyfa rendelkezésre áll 
ifj L AU FÉR BÉLA fényképészeti műtermében 
Léva, Balassa u 10 szám.

Villanygép e kiadóhivatalban.

Aranyat és ezüstöt 
minden formában, legmagasabb áron vesz 
HETZER RÓBERT iparművész, Léva, Kákái
ul 30 sz.

sima, tökéletes Síőllő- 
öZaZSZOrOS vessző eladó. — Ezre 
500 K. — Cint a kiadóban.

i

Ruhaszövetek. női kosztüm 
ruhaszövet kapható GROTTE VILfciOS raktá
rában Lévan Deák Ferenc utca 8 sz, alatt

WTTHTTI A ölekben vagy fűrészelve, 
X U mXX XX házhoz szállítva, kapható 
minden mennyiségben DEUTSCH ÁRMIN 
szallitóná', Léván, Srepssy u. 14. az

fl._* Á. al k.l elvállal helyben ésSertés Ölest vidékenKUTSERA IMRE 
hentes seged Lévan Varadv-uica 8. szám

Felhintó Cim a kiadóban.

Tudomásul. Ha reggel hozza estig 
kész a cipő talpalas.i

Ha Gelber Ignaczhoz viszi Léván, Behm- 
utca 12 szám (Adamcsa ház.)

Mindennemű órajavitásokat 
lelkiismeretesen eszközöl WEIL 
A L A D A B Mangorló-utca 1. szám.

Kőbányában
purkolatkö kapható nagyban és kicsinyben 
Érdeklődök forduljanak n Felsöszecse es 
kiskoszmályi erdőb'rtokossaghoz

5 perc alatt késztLlnek
utazási igazolványra szükséges fényképek 
Adler Sándor fényképésznél

2n n fT n T*  á + óangolok, javítok
0 fl. g 0 X a b Vidékre is megyek.

Gim a kiadóhivatalban.

Gyakorolt fel vmz'gELBER *IGNÁ<  
LÉVÁN, Behm-utcza 13.

Száraz tűzifa Sívv 
g/ujto fa kütegekben, házhoz szállítva, 
kapható T0NHA1SEB LÁSZLÓ tűzifa- 
nagykereskeöönél Ladányi utca 16 valamint 
Ozmán-tér 6 szám.

Felhívás.
A hontbeaenyődi „Hangya 

fogy, szövetkezet f. évi december 
14-én tartott rendkívüli közgyűlésén 
a szövetkezet felszámolását mon
dotta ki. Felhívom a szövetkezet 
hitelezőit, hogy igényeiket 1930 
február hó 1-ig az igazgatóságnál 
jelentsék be.

Az igazgatóság-


