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A kéziratok a azarkaiztBaéohez kUldandök

Kéziratok viasza nem adatnak
FELELŐS SZERKESZTŐ : Df. K BIRSEK J ANOS.

Magjaién vasárnap rwg-grel.
FÓMUNKATÁRSAK.

AGÁRDI LÁSZLÓ, PAPP JÓZSEF.

A hirtintásakat, slBflz&téaekat a a reklamációkat • 
kladóblvafalta kér|Ok utasítani.

A LAP kiadói a NYITRAI és TÁRSA r.t

Előfizetési felhívás a

XL. évfolyamára.
Lapunk mai számával fejezi be pálya

futásának harminckilencedik évfolyamát. A 
viszonyokra nézve jellemző, hogy utánunk 
keletkeztek lapok, mind szép és magasztos 
céllal törtettek elére a művelődés és haladás 
ösvényén, de laptársaink a folyton nehezedő 
körülmények súlya alatt egymás után szün
tették be működésűket, úgy, hogy egyedül 
maradtunk s ezért kötelességünknek tartjuk, 
hogy lapunkat nagyobb áldozatok árán is 
fenntartsuk. Barsvármegye magyarságának 
érdekét most már csak a Bars szolgálja hí
ven és rendületlenül. Hogy mily áldozatokat 
követel egy lap fenntartása a mai időben, 
azt nem kell külön hangsúlyoznunk, mind
ennek dacára az volt a törekvésünk, hogy 
lapunk minden időben rendelkezésére álljon 
Barsvármegye és különösen Léva városa és 
vidéke közönségének.

Politikai lap nem lévén, politikával nem 
foglalkozunk, azonban erőnk és tehetségünk
höz képest mindig aria törekszünk, hogy ne 
csak krónikása legyünk az időnek, de a vál
tozott viszonyok között is kitartással és oda
adással munkálkodjunk vármegyénk és váro
sunk érdekeinek előmozdításán és az itt elő 
polgárság boldogságán és művelődésén.

A mögöttünk elniaiadt 39 esztendő tanú
bizonyságot tehet arról, hogy soha senkinek, 
sem hatóságnak, sem pártnak, sem személy
nek lekötelezettjei nem voltunk. De igen is 
készséggel állottunk szolgálatára minden köz
érdekű igaz ügynek, szószólói voltunk az 
igazságnak, pártfogói az elnyomottaknak 
Mivel mindenkoron megőriztük függetlensé
günket és pártatlanságunkat s mert mindig 
csak a jó erkölcs és közérdek vezette toliun
kat, kitűzött célunktól sem fenyegetéssel, sem 
előnyök ígérgetése által nem hagytuk magun
kat elriasztani Lapunk mindig készséggel 
szolgálta a 'közrend és munka helyreállítását, 
hogy a polgárság visszatérve a háborúból a 
béke áldásait újból élvezhesse és egy szebb 
és boldogabb jövendő elé evezhessen.

Munkatársaink kipróbált tolla biztosíték 
lesz a jövőre is, hogy lapunk ezután is a jó 
erkölcsöt, liazafiságot, becsületet fogja szol
gálni s lapunk minden jó és nemes cél szá
mára mindig nyitva lesz. Bár a papirinség 
szükebb keretbe szorított bennünket, reméljük, 
hogy a viszonyok javulásával nemsokára a 
régi terjedelemben fog lapunk megjelenni. 
Ez alapon kérjük a nagy közönség jóakaratu 
támogatását, amellyel bennünket eddig is 
szives volt kitüntetni.

Lapunk előfizetési ára: 
Egy évre ■ ■ 20 K. 
Fél évre ■ - 10 K.

Évvégén.
Egy egy év határánál különböző 

hangulat szállja meg az embereket. 
Vérmérséklet és életkörülmények 
szerint hol megelégedéssel tekinte
nek végig az esztendő napjain, hol 
pedig örülnek a múlásnak és a 
jövőtől várják reményeik beteljesü
lését. Különös az élet. Gyakran 
jutalmaz feltűnő érdem nélkül és 
hányszor büntet ártatlanul I Olyanok 
vagyunk a sors kezében, mint a 
szerencseszámok a forgásnak indult 
kerékben. Nehány szám megüti a 
nyereményt, a legtöbb azonban 
tovább vár, hogy vele is történjék 
valami.

Az életsors sok mindentől függő 
meghatározottságát mi sem mutatja 
jobban, mint a most letűnő év his
tóriája Évszázadok alatt nem szo
kott annyi történni, mint amennyi 
részéül jutott városunknak és lakói
nak. Oly változások estek meg ne
hány hónap, sőt hét lefolyása alatt, 
hogy ezek hatása alól egy ember 
sem vonhatja ki magát. Evek óta 
jellegzetes történelmi időket élünk; 
ebben az évben mi is közvetlenül 
tanúi lettünk korszakot alkotó ese
ményeknek. A történelem egy röviu, 
kis fejezete városunk körül íródott 
és századok múltán ismét Léva 
felé fordult népek és nemzetek 
figyelme. Nem minden várossal esett 

, meg ez, hála Istennek, hogy min- 
• den különösebb veszteség nélkül 

jutottunk át rajta.
Egyéb nagyjelentőségű és vál

tozást jelentő eseményekről Írni 
egyelőre korai volna. Sok minden 
érlelődik az idők méhében, ki tudja 
mi jön majd a világra? Vajúdás 
volt az egész esztendő ; élet vár-e 
az útban levő alakulásokra, vagy 
pedig keserves nyüglődés és azután 
pusztulás — hol az a jós, aki ezt 
előre meg tudja mondani ? A való
ság az, hogy a maga életsorsán túl 
manapság mindenki figyelemmel 
kiséri a közösség sorsát is. Emiatt 
az érzések állandóan hullámzás
ban vannak. Az egyén belsejétől 
függetlenül sok-sok tettre vágyásnak 
vagy súlyos és elszomorító levert
ségnek az okozói.

Legelőször számit azonban a 
legtöbb ember előtt a maga élete 
küzdelmeivel és sikereivel. A letűnt 
év folyamán mind a kettőből ki
jutott sokaknak ; csak az egyikből 
vagy másikból is keveseknek. Ama 
zok boldogoknak mondhatják ma

gukat. Küzdés az élet és ha a 
fáradozást siker kíséri, az élet nem 
maradt adós. Mi van azonban azok- 

I kai, akik önhibájukon kívül kitaga- 
I doti gyermekei a sorsnak ? Ezek

nek száma az utóbbi időben nagyon 
felszaporodott. Kétség, hiány és 
szükség vert tanyát olyan házak
ban, amelyek mindeddig a békés 
munkálkodásnak és a csendes meg
elégedettségnek voltak a hajlékai. 
Ezeknek lakói életük végéig keserű 
érzéssel tekintenek majd a letűnt 
évre. Csalódást, fájdalmat és nélkü
lözést jelent ez nekik mindenkor, 
ha emlékezésük ennek az évnek 
eseményeit idézi fel előttük.

Solamen miserum socios habu- 
isse malorum. Szolgáljon a szeren
csétleneknek vigaszul, mondja a 
latin közmondás, hogy osztályosaik 
vannak a balsorsban. Nemcsak vá
rosunkba.. és országunkban, de egy 
egész világrészben eddig ismeretlen 
lelki szenvedés és testi nyomorúság 
uralkodott az elmúlt év folyamán. 
Gyönge vigasztalás ez, valóban nem 
is akar az lenni, hanem az 1919. év 
rettenetes voltának emlékezetbe idé
zése Megszűnik egy világraszóló 
küzdelem és nyomában mindenek 
várakozása ellenére egy egész esz
tendő alatt nem tud létesülni a 
rend, a határozottság, a béke. Nem 
a munkálkodás lehetősége, a meg
élhetés biztosításának természetes 
alapja. Ezer és ezer produktív kéz 
szorongat most is fegyvert vagy 
ernyedten engedi át magát a vára
kozás tétlenségének. A háború alatt, 
de főleg a tétlenség ez idején oly 
magvak meg fogamzására nyilt alka
lom a kevésbbé müveit lelkek mé
lyén, hogy kétséges, vajon a ko
moly munka el tudja-e majd fojtani.

A megpróbáltatásokból tehát bő
ven kijutott ebben az esztendőben. 
A jólét birtokosai sem érezhetik 
magukat még mindig biztonságban, 
mert a jövő minden tekintetben bi- 

; zony tálán. Mindnyájunk lelke mélyén 
i azonban ott él a remény, hogy vége 

szakad a rendezetlenségnek s nem 
ismétlődnek meg a most letűnő év 
külső eseményei és lelki élményei. 
Sokunk számára sok mindenből csu
pán a remény maradt meg, de ezt 
azután makacs kitartással ápoljuk. 
Lehetett bármilyen ez az esztendő, 
szilárd hitünk szerint a jövendőnek 
szebbnek, jobbnak, boldogitóbbnak 
kell lennie. Ha ezt reméljük, úgy 
is lesz.

írssssai
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A vllág-eseményekbll. '

Az amerikai methodista egyház 5 püs
pöke körutat tesz Németországban és 
Ausztriában, hol az élelmezési és az egész
ségi viszonyokat tanulmányozzak es erről 
jelentést tesznek othon s ennek alapján 
fog megkezdődni az amerikai segélyakció. 
Azonban már jelen útjukban is enyhítették 
a nyomort Berlinben pl. többek között a 
Vöröskeresztnek 200 000 markát adtak s 
2000 éhező gyermeket Svájcba küldtek.

Olaszország a magyar kormánynál sze 
mély és teherszállító vaggonokat rendelt. A 
vételárat Olaszország élelmiszerekkel és 
textilárukkal fogja fizetni.

Az angol élelmező misszió vezetője ki 
jelentette, hogy tekintettel Magyarország 
gazdasági helyzetére, megfogja kísérelni 
Kanadából 20 000 tonna vetőmagot szerezni.

Karsteinba internált magyar kommu
nistákat kiakarták szabadítani és Budapestre 
vinni.

A francia kormány a kamara elé in
dítványt terjesztett, amelyben nagyobb ará
nyú mozgósítást követel

Churchill hadügyminiszter az alsó ház
ban közölte, hogy Németország 5000 lőve 
get, 25000 gépfegyvert, 13000 gyalogsági 
löveget és 1700 rapülögepet szolgáltatott ki . 
Vasúti anyagból 40 mozdonyt és 450 vasúti 
kocsit kell kiszolgáltatni.

Salzburg azzal a kéréssel fordul a leg
felsőbb tanácshoz, hogy legalább gazdasá- j 
gilag csatlakozhassák Bajorországhoz

Romániábau ’l'ake Jonesku és Averesku : 
tábornok vezetése mellett erősen terjed a j 
köztársasági mozgalom.

Amerika ellenzi az angol francia sző- | 
vétségét. Amerika pénzügyi segítségét attól 
tette függővé, hogy vájjon Franciaország el
áll a szövetség tervétől.

Az osztrák-magyar bank privilégiumá
nak meghosszabbitasa csak pár hónapra 
fog szólni.

Sciajola olasz külügyminiszter vissza
utazott Rómába, hogy a londoni tárgyalá
sokról jelentést tegyen a kormánynak.

Paderewski Amerikába készül utazni, | 
hogy az amerikai nagy tőkét a lengyel ipar ; 
részére megnyerje. •

Amerikából a csehszlovák állam részére 
86Ü0 vaggon liszt útban van.

A legfelsőbb tanács Voralberg elszaka ' 
dását Ausztriától nem hagyja jova.

Lapok jelentése szerint az amerikai • 
szenátus elhatározta, hogy Európának nagy ; 
összegű hitelt nyújt

Az uj lengyel miniszterelnök Skulski, 
aki előbb Lodz polgármestere volt

Budapesten 5 Lenin fiút ismét halaira 
ítéltek.

A porosz nemzeti gyűlésben elfogadták 
azt a javaslatot, hogy az összes németek 
egy egységes nemzeti állammá tömörüljenek.

A nemzetgyűlés utasította az allamkor- 
mányt, hogy a végleges alkotmány megalko
tása elölt az összes németallamok kormá
nyaival kezdje meg ez ügyben a tárgyalá
sokat.

Budapesten a belvárosban a választók 
egy része Fridriehhel szemben Wekerlét je
lölte képviselőnek.

Ukrániában Petejurat hetmanná kiáltot
ták ki.

Japán erdekei megvédésére csapatokat 
küld Szibériába

Dr. Renner osztrák államkanceliár janu 
ár elejeu Prágába utazik, gazdasági és ke
reskedelmi ügyek tárgyalása végett.

Hoover élelmezési diktátor hosszú le 
járatú kölcsön fejében akar Európa részére 
gabonát szállíttatni Amerikából.

A holland kormány tudatta az entente 
képviselőivel, hogy nem adja ki Vilmos 
exesászart.

Franchet d' Esperay francia tábornok 
Athénba érkezett. A pályaudvaron Venisze- 
losz miniszterelnök fogadta.

Huszár Károly magyar miniszterelnök
a napokban tartottaprogramúi beszédét

meg Csongrádon.
Az olasz kormány a kamarában kije

lentette, hogy a diplomáciai összeköttetést 
Magyarországgal a legközelebbi napokban 
megkezdik.

Amerika nem fog belépni a népszövet
ségbe

Az entente Törökországot nem osztja 
fel, hanem gazdasági és politikai felügyelet 
alá helyezi A gazdasági felügyelet az ország 
anyagi értékeinek kitermelését fogja célozni, 
mig a politikai felügyelet őrködni fog az 
ország más nemzetiségű és vallasu polgá
rainak jogai felett, Örményország valószínű
leg önnállóvá lesz. Siriát Franciaország, 
Palesztinát és Mezopotámiát Anglia fogja 
megkapni.

Rokkantak gyűlése.

Folyó hó 21-én a helybeli és vidéki 
hadirokkantak és hadiözvegyek nagyszámban 
való részvétele mellett alakult meg „a 
Hadirokkantak, hadisérültek, hadiözvegyek 
és hadiárvák szloveuszkói föegyesületének 
lévai fiókja.”

Az alapszabályok felolvasása és elfoga
dása után a választást ejtették meg. — A 
választás, mely egyhangú volt, a következő 
eredménnyel végződött: Tiszteletbeli elnök
nők ■ özv Kherndl Jánosné és Boros Gyulátié.

Tiszteletbeli elnökök : dr. Balog Sándor. 
Ravasz Viktor és Zostyak András, ügyvezető 
elnök: János Jenő, aleluökök : özv. Uhrik 
Sándorné, Csákányi Sándor. Főtitkár : Kop- 
csán Mihály. Titkár: Feldmann Aladár és 
Kovács Jenő. Jegyző Csorba Viktor. Ihring 
Miklós. Ügyész Dr. Műnk Károly Orvos Dr. 
Pick Imre. Pénztáros Koncz József Ellenőr 
Sztribulya János.

Választmány: Gutrai István, Kucs István. 
Kronka Sándor, Balog Máté, Lengyel József, 
Breuer Géza, Dobrovicki János. Bartos Lajos, 
Limák Mihály, Csaszni Ferenc, llanszkó Péter, 
Deutseh Ignác, lleimann Mór, Fuehs Izidor, 
Koster Nándor, Bállá Józsel, Molnár Jenő, 
özv. Óbert Tivadarné, özv. Koczián Józsefné, 
özv. Veesei Janosné.

Felügyelő bizottság : Halász Lipót, Ma- 
darassy István, Szilassy Dezső, Weisz Gyula, 
Dr. Kmoskó Béla, Frasch József, Csernak 
Izidor, Csákányi Kálmán, Tonhaiser László.

Szaktanácsadók: Krajtsik Jenő, Belesük 
Andor, Kostyek József, Pre-ztolanszky Béla, 
Engel Gyula, Koralevszki Rezső, Lehotzky 
Pál, Dr. Gergely Fülöp, Emánuel Géza, Hollo 
Sándor, Dr. Kersek János, Kopcsák Rezső.

Vigalmi bizottság: Dr. Balog Sándorné, 
Bilcsek Jozselné, Cziczka Angéla. Farkas 
Olga, dr. Gergely Fülöpné, Grimm Györgyéé, 
özv. Tóth Ferencné, Benkovics Vilmos, Far
kas Tivadar, Fenyvessi Károly, Dr Kersék 
János. Laufer Oszkár, Madarassy István, 
Kőitek Ferenc.

Szükségesnek tartjuk e helyütt az egye
sület célját röviden vázolni : Hadirokkantak 
és hadiözvegyek erkölcsi és anyagi érdekei 
uek védelme, kérelmeik es panaszaik jogos
ságának megvizsgálása, azok teljesítésének 
vagy orvoslásának illetékes helyen való ki
eszközlése, ingyenes tanácsadás és orvosi 
kezelés, elhelyezésükben való segítség.

Az egyesület alapitó, pártoló és rendes 
tagokból áll. Alapitó tagok azok, kik egy
szerre 300 K-t vagy 3 éven at évenkint 
1(X) K-t fizetnek. — Pártoló tagok kötele
zettsége 3 évre szól, lagdijnk 20 K évente. 
— A rendes tagok, kik a világháborúban 

rokkantakká váltak, vagy családfenntartójukat 
vesztették el. Ezek tagdija évi 10 K.

Azt hisszük nem felesleges megjegyezni 
és erősen hangsúlyozni, miután a címből az 
ellenkezőre lehetne következtetni, hogy a 
fiók egyesület belügyeiben, pénzkezelésében 
önálló, teljesen független, a pozsonyi föegye- 
sülettöl csupán irányítást, támogatást kap, 
hogy ilyképen az egész rokkant ügy egysé
ges elvek mellett nyerjen rendezést.

Léva város es vidékének közönsége 
az egyesület megalakulását bizonyára ősz 
tatlan örömmel es igaz szeretettel fogadjn, 
hadirokkantjaink, hadiözvegyeink és árváink, 
a világháború ezen legszerencsétlenebbjeinek 
ügyét szivébe zárja és az egyesületet a leg
messzebbmenő erkölcsi es anyagi támogs 
tasban fogja részesiteni.

A „Bars” mindig őszinte, igaz rokon- 
szenvvel karolta fel a hadirokkantak és hadi
özvegyek ügyét, hagyományaihoz, múltjához 
híven forró szeretettel üdvözli az egyesületet, 

1 Kívánjuk, hogy az egyesület kitűzött, ma
gasztos célját elélje, hogy a világháború 
legnehezebb, legégetőbb, legfájóbb problé
mája megnyugtató megoldást nyerjen

Különfélék.
Az ingatlanok bejelentése decem

ber 31. napján véget ér. A lévai járásbíró
ság mai naptól kezdve mindennap, ma va- 

’ sarnap is délután 2—6 óráig elfogadja a 
í bejelentéseket, egyúttal figyelmezteti a kö- 
1 zönséget, hogy most mar mindenki jelentse 

be ingatlanait és bekebelezett követeléseit, 
mert a határidőt nem hosszabbítják meg és 
szigorú büntetés éri a mulasztót.

— Forrayné és Czloska hangver
senye. mely e hó 20-án este zajlott le a 
lévai városi vigadóban, meg ott is esemény
számba menne, ahol gyakrabban jelennek 
meg a művészek. Nálunk, hol most csak el
vetve jutunk ilyen előkelő nívón álló 
hangversenyhez, még sokáig fognak beszélni 
erről a paratlan műélvezetről Forrayné is, 
Cziczka is, Isten kegyelméből való tehetsé 
gek s e mellett elvégezték művészetük isko
láját s igy a tehetség a képzettséggel egye
sülve az előadott darabok a szerző inten
ciójának megfelelőleg érvényesülnek. Forray 
nét több ízben hallottuk a Reviczky-társa- 
sagban énekelni. Bár a napokban beteg volt 
s így csak áldozat volt részéről a fellépés, 
mégis láttuk, hogy azóta hangja színesebb, 
csiszoltabb lett, sőt lej és lorokhangja is a 
legszebb csengésű. Először Meyerbeernek az 
Afrikai nő cimü operájából Selika áriáját a 
meregfa alatt enekelle. Nagy terjedelmű han
got, mely érzést kivan ennek a szenvedélyes 
dalműnek előadása. Forrayneban mind a 
kettő megvan. Rangja a magas regiszterek
ben is tisztán, erőteljesen cseng s modu
lálni is pompásan tudja. Mélyen megértő 
lelek szólt következő dalaiból Lányi Sere 
nade-ja, Tarnay Haideja és a Mikor az erdőt 
kedveseddel járod cimü dala nem is talál 
halott volna jobb tolmácsolora. Ép úgy Ner- 
vin, egy ir zeneköltő három hangulatos dala 
gyönyörű vibratiójaval megható érzéseket 
váltott ki a hallgatóság leikéből Mintha sor 
dinot tett volna hangjára, bánatos, méta 
őszi hangulat szólt e dalokból, őszi szel 
zizegése, levelek hullása, halkan ereszkedő 
félhomály. Utana bájos pendante gyanánt 
csattant fel Volksman örökszép hódito dala, 
mely apró trilláival igazan próbára teszi az elő
adót. Utolsó száma két opera ária voli, 
melyek a művésztől nemcsak tehetséget, de 
bizonyos virtuozitást kívánnak. Előbb Faccio 
Hamlet Operájából Ophélia áriáját énekelte, 
melyben az érzelmek egész skálája vissz
hangzik. — Szenvedély, erő, biztos előadás 
jellemzik Forrayné előadását, ki nemcsak 
megtanulta, de át is érezte darabját. Meg 
inkább láttuk ezt a következő darabból, 
Arlgo tíaita Mefistofeles operájának Marga
réta im Kerker áriájából. Bámulatos művészi 
átmenettel enekelte utana Gounod Message 
D’ Amour cimü lágyán csengő mélabús da 
lát. A közönség zajos tapsára még két dalt 
énekeit Forrayné s feledhetetlen emlék*  t 
hagyott a közönség szivében. A zenekisé 
rétet Veber Frigyes látta el finoman, disz- 
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krétai. Cziczka Angéla művészetét ismerjük. 
Béla is elmondhatjuk, hogy öt nem dicsérni, 
de hallani kell. Nem akrobata mutatványokat 
produkál’ zongoráján, de az érzések oly ha
talmas skáláját szólaltatta meg, hogy az is 
tapsra ütötte össze tenyerét, aki még nincs 
a zeneművészet birtokába beavatva. Schu
bert Vándor fantáziáját briliánsul játszotta. 
Mondhatom, ö egyike a legjobb Schubert 
interpretatoroknak. — De Chopin és Liszt 
nagy technikát igénylő darabjai is minden 
szépségükkel kitűnnek az ö precíz játékán 
keresztül. Sőt Liszt magyar rapszódiájában 
a hamisítatlan magyar lelket szólaltatta meg, 
melynek minden szív önkénytelen meghódolt, 
A szívélyes ovációra meg kellett toidaniá 
műsorát, melyért a hálás közönség a legtel
jesebb elismerésével adózott. A művészek, 
kik a jótékony célra való tekintettel még a 
csokorról is lemondottak, diadaluk számat 
szaporítottak ezzel az estével, melynek ak
kordjai feledhetetlenek lesznek előttünk. 
Hatalmas közönség gyűlt össze a terembe, 
de nem volt egyetlen egy hallgató sem, ki
nek szivét meg nem illette volna ez a 
szépén sikerült koncert, meiy a jótékony
célt is szép eredménnyel szolgálta.

— faráosonyl szünidő. A lévai 
gimnáziumban a karácsonyi szünidő dec. 
19-től 1920 januar 7 ig fog tartani A r 
kath. polgári leányiskolában pedig dec. 
21-től jan 7-ig.

— Slmkovlos kormánytauáosoB 
nyilatkozata evangélikus és refor 
mátus egyházi ügyekről Simkovics János 
kormánytanácsos, a szlovenszkoi evangélikus 
es református ügyek referense, a komáromi 
„A Hírek’ egyik munkatársa elölt a követ 
kezőket. mondotta.- — Az egyházi ügyek
rendezése ügyében a múltban Zsolnára jöt
tünk össze megbeszélésre. A gyüléseu a 
kormány megbízottja kijelentette, hogy a 
kormány az ágostai evangélikus és refor
mátus autonómiát teljes tiszteletben tartja 
és azon segélyeket, amelyeket a magyar 
kormány folyósított, továbbra is kiutalja 
Ezen segelyek a következük : adóalapi, adó 
teher megkönnyitesi segeiy, congrua, lelkeszi 
korpót'ék, öteves korpotlek, családi pótlék 
és ruhasegély. — A református egyház ne
vében ez évben dr. Révész Kálmán kassai 
ref püspökkel tárgyaltam. Dr. Révész kije
lentette, hogy bar tiszteletben tartják a je
lenlegi rezsimet, mégis a békeszerződés 
megkötéséig a kormány álljon el attól, hogy 
a reform lelkészek a megkívánt hüségfoga- 
dalmat letegyék — Dr. Srobarral, Szlo- 
venszkó teljhatalmú miniszterével történt 
megbeszélés alapjait értesítettük Dr. Révész 
püspököt, hogy a békeszerződés ratifikálásáig 
a hűség-fogadalom letétele alól feloldjuk a 
ref egyházak lelkészeit — A kormány az 
autonómiát annyira tiszteletben tartja, hogy 
magyar nyelvű vidéken a totositást sem en
gedi meg — Szlovenszkói hatáskörömbe 
314 evangélikus egyház tartozik Ebből 45 
német, 29 magyar, a többi szlovák Szlo- 
venszkót 2 egyházkerületre osztottuk fel. A 
keletibe 9, a nyugatiba 8 esperesseg tarto
zik. A továbbiakat az 1920 januári egyházi 
zsinat fogja szabályozni.

— Értesítés A szlovenszkói egyesült 
szakszervezetek lévai helyi csoportja f. hó 
28. dn, ma, délelőtt 10 órakor a városi 
szálló nagytermében szakgyülest tart.

— Etjegyses Simonyi Viktor rendvei 
róni kath. kántortanító eljegyezte f ho 
24-én Frajka Bözsikét. Minden külön erte- 
sités helyett

_ A ,t. 8. c.‘ jan. lO.-i mulatságara 
az előkészületek nagy erővel folynak. Azt 
hisszük nem túlozuuk, mikor azt mondjuk, 
hogy Léva varos közönségének mar rég nem 
volt alkalma egy ilyen kedélyes és minden 
tekintetben szórakoztató est eltöltésére, mint 
a jan. lO.-i. Minden jogunk megvan azon 
feltevésre, hogy ez az estély és ezzel kap 
csolatban a „Lévai Sport Club mélyen fog 
bevésődni a közönség szivébe.

_ Ainmnanm Selmeoabanyén. 
A Selmecbányái áll. reálgimnázium igazga- 
tótága jelenti, hogy uj évtől kezdve Sel
mecbányán alumneumol rendeznek be, 
mely a diákoknak havonta 160 koronáért 
$béd?t és vacsorát ad. Szorgalmas és sze 

gény diákok kedvezményes áron, esetleg 
díjmentesen részesülnek ellátásban.

— Ipari muukások alakuló gyű
lése Léván. A szlovenszkói egyesült szak 
szervezetek lévai helyicsoportja e hó 21 en 
tartotta alakuló közgyűlését Mar jóval 2 óra 
előtt zsúfolásig megtelt a .Láng4* szálloda 
különterme az érdeklődő ipari munkasokkal 
Pontban 2 órakor Hradecsnyi Géza elnök 
megnyitja az ülést és átadja a szót Berger 
Oszkárnak, ki röviden vázolja az összejövetel 
célját. Utána Nagy Gyula vasmunkás pozso
nyi kiküldött közel 8/éórai beszédben kifejti 
a szervezkedés szükségességét. — Ezután a 
vezetőség megválasztására került a sor. 
Elnök: Hradecsnyi Géza, alel nők: Berger 
Uszkár, titkát '. Budavary József, pénztárnok: 
Kalocsay Ferenc, ellenőrök -. Lengyel Béla 
és Kovács Ödön, jegyző: Oszvald László. 
/ / tagú választmány: Uhrik Gyula, Bús 
József, Schlesinger József, Kohn Jenő, Mach 
Károly, Dohány János, Fleischer Lajos, Bé
res József, Gergő Sándor, Rohács Gusztáv, 
Deutsch Ignác Fegyelmi bizottság : Uhrik 
Gyula, Bándler Sándor, Gergács Pál, Bóna 
Sándor, Schlesinger József, Turpinszky Béla, 
Beres Sándor, Berger Oszkár. Szervező bi
zottság : Kacser Mihály, Hegyi József, Kiss 
József, Bartos József, Takacs Dezső, Laufer 
Sándor, Ujfalusi Gyula, Breier József, Hack 
Béla, Palásti Miklós. A jelenlevők a vezető
séget egyhangúlag elfogadták. A gyűlés 4 
órakor a legnagyobb rendben szétoszlott 
Beiratkozások minden estei—9-ig a „Láng*  
szálló külön helyiségében

— Eljegyzés. Pick Endre drogua- 
tulajdonos eljegyezte Kiéin Margitkat Léván

— Farsangi mulatságok. 1920. 
január 31-én, szombaton az árvaház és a 
tüdőbeteggondozó javara a .Hazam**  asztal
társaság nagy műsoros mulatságot rendez. 
— 19M február 2án Rolh Feri világhírű 
hegedümüvesz az árvák és elhagyatottak 
javára nagyszabású hangversenyt tart. — 
19'20 február 14-én, a tüdöbeteggondozó és 
az árvaház javara a „Hazám4 asztaltarsaság 
nagy teaestélye. — 1920. február 17 én, a 

Hazain “ asztaltarsaság nagy heringestélye 
Következő számunkban bővebben.

— Húsado behozatala. A cseh-szlo- 
vák kormány tervezetet nyújtott be a nem 
zetgyüles legutóbbi ülésén a husadoról. E 
tervezet szerint husadó ala esik 1. A levá
gott marha, bárány, kecske, sertés, továbbá 
ló, számár és öszvér. 2. Ugyanezek az álla
tok s azok részei, ha külföldről levágott álla
potban jönnek. 3 A vágott adatok es azok 
nyers húsának vétele és eladása, amennyi
ben iparszerü eladásról van szó, ha nincs 
igazolva, hogy a hús már meg van adóz 
tatva. A hasadó kiiónként 20 fillér. Ha az 
adót élőállat után vetik ki, lónál, öszvérnél 
a felét, marhánál, báránynál és kecskénél 
egy harmadát, borjúnál, csikónál (85 kg ig) 
es szamárnál egyötödét, sertésnél egy tizedét 
kell levonásba hozni. Ha az adót levágott 
állapotban vetik ki, borjú és csikó után 70 
kg-ig, bárány és kecske után (mind nyuzat- 
lan) egy tizedrészt kell levonni. Húskészít
ményeknél és feldolgozott húsnál az adó a 
felével több, azaz 30 f. kilónkint.

— Eljegyzés Engel Gyula (Léva) és 
Reichenthál Blanka 'Koros) jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyeit).

— ElgftvoláS. Oroszkan. a cukorgyár
ban egy megrakott vasúti kocsi e hó lb án 
Csernák Rudolf nevű 12 éves hűt elgazolta 
úgy. hogy a szenvedett sérülések következ
tében nyomban meghalt.

Jótékonyság.
Kern Testvérek újévi üdvözlések ésaján- 

dékozások megváltása címén a következő 
jótékonycélu adományokat folyósította : 

Városi Szegényalap javára 
Stefánia Árvaház * 
Evangélikus Nöegylet . 
Beth.en Kát Nőegylet „ 
Gyermek Otthon n 
Tüdőbeteg Gond Int.

Összesen K 1,500.

K 
K 
K 
K 
K 
K

400.— 
300.— 
200 — 
200 — 
200.— 
200.—

A? anyakönyvi hivatal bejegyzése.
ISIS, évi dec. hó 2U.-től — dec. hó 27.-ig.

Születés.
Danis András Csernák Szidónia fiú József, 

Maczák Sándor Marko Ilona fiú Sándor, Drobni 
hnrr Mraz Éva leány Irén, Miklósy Béla Gulicska 
Maria leány Anna Magdolna, Tóth Karoly Svarala 
Erzsébet leány Margit, Mile Karoly Kósa Julianna 
leány Julianna.

Házasság.
líj. Sági János Vaszaráb Róza rkath.

Halálozás
Özv, Ublár Bálintné Kovács Katalin 80 éves 

aáSas>zaly, özv. Laufer Simonné Adler Berta 64 
eves vesegyulladas, Prachar Istvánná Lámer 
Hona 23 éves tüdögümőkór.

6016—1H19. szám.

Hirdetmény.
Slovensko vezérpénzügvigazgatöságának 

2020 - 1919 szám alatt kelt rendelete alap
ján az alabbi hirdetményt közhírré teszem 

A/ 1920. januar 1-én hatályba lepő 1919 
szeptember 25 én kelt 533 sz. törv. es rendgy-ben 
foglalt törvénnyel az általános italadó léptetett 
eletbe.

Ezen adó egy liter:
1. bor, ujbor (lefedetlen) s egyéb szóllőból 

. termelt lé után 40 fillért,
2. gyümölcsbor, gyümölcsujbor és gyümölcslé

• után 20 fillért,
3. limonádé után 12 fillért,
4. ásványvíz után 8 fillért,
5. szikviz szódavíz) után szintén 8 fillért

■ tesz ki,
. Az adót köteles fizetni az :

ai aki az említett italokat saját szükséglete 
í számára termeli, amennyiben ezen előállított 
, mennyiség háztartáskint es italnemenkint 100 

litert meghaladja,
b) aki az említett italokat Üzletszerűen ki*  

méri vagy eladja kicsinyben, vagyis ugyanabból 
a nemből és ugyanannak a vevőnek 40 liternél 
kisebb mennyiségben,

c) aki ezen italokat nagykereskedesböl átve
szi vagy külföldről szállítja.

A szölló vagy gyümölcsbornak nagybani
1 termelése és kereskedelme nem adóz.tatik meg 

elvből mindaddig, mig ezen vállalatok a helybeli
, kicsinyben való kiméréstől vagy kereskedelemtől 
| teljesen nincsenek elválasztva

A bor előállítása akkor tekintetik befejezett-
1 nek, amikor elválasztatik a törkölytől vagy azon 
I gyümölcs maradékaitól, amelyből készült.
. Az adófizetési kötelezettség a termelőnél a
i termelt mennyiség után ezen pillanatban beáll, 
I kimerőnel vagy ezen italokkal kereskedőnél azon- 
í bán az üzletbe való beszállítással az összes, az 
i üzletbe beszállított mennyiség után, más szemé*  
i lyeknel az italok átvételével vagy határon túl 
; való szállításává!, az egész szállított vagy átvett 

mennyiség után.
Azon iparüzőknek, kik jelentékeny vagyoni 

károsodás nélkül nem választhatja*  el helyileg a 
J nagyban való kereskedést a kicsinyben való ke- 
' rrskedéstöl, megongedheti a pénzügyi hatóság, 
' hogy helyi elkülönítés nélkül folytathassak mind- 
I kétnemű vállalatul*at.

Az ezen törvény értelmében adó alá tartozó
* italukat köteles a tulajdonos vagy ideiglenes bir

tokos 1(100 Kor.-ig terjedhető pénzbüntetés terhe 
alatt a pénzügyi hivatalnak bejelenteni és azok 
után jaró adót utólagosan .befizetni

Kivételt képeznek ez*alol  azon italok, melyek
1920. január 1-én nagykereskedők, szabadraktárak 
avagy nyilvános szállítási vállalatok birtokában 
vannak.

Az ezen italok után az eddig érvényben 
lévő előírások értelmében a díjtétel szerint he
szolgáltatott fogyasztási adó ievonható. Azon 
készletek, melyek után, minden egyes italnem 
szerint külön számítva, az adó 10 K nal nagyobb 
összeget nem tesz ki, az utólagos fizetési kötele
zettség alól mentve vannak

Bérleti szerződések es a boritalado megvál
tása iránti szerződések 920. januar 1-vel érvé
nyüket vesztik. Bortermelési adó szintén elesik.

Az adónak elzárt városokban való beszedési 
módját a törvény 33. és 34. §-ai állapítják meg.

A limonádé, szikviz és ásványvizek után fi
zetendő adó az eladás előtt, vagy a kész arunak 
a gyárból való egyéb kiszállításává! esedékes.

i Vezérpénzügyigazgatóság :
. KVEGH s. k.

elnök.
Felhívom az összes érdekelteket, hogy 

az 1920 évi január hó 1-én fönt felsorolt 
adóköteles készletüket legkésőbb január hó 
3 napjáig a városi javadalini hivatalba ok
vetlen Írásba jelentsék be. A bejelentéshez 
szükséges nyomtatvány ugyanott a mai na
ptól kezdve átvehető

Levice, 1919. évi december bó 2ö. 
za niestanostu.

Koralewszky s. k. 
hL notár.
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= APRÓ HIRDETÉSEK. =
Minden szó egyszeri hirdetése 30 fillér, a címszó, 
valamint minden vastagabb betűből szedett szó 
negyven fillér. — A legkisebb hirdetés ára három 
korona. — Levélbeli tudakozódásokra pontosan vála- 
b. ólunk, kérjük azonban a szükséges postabélyeget.

Boldog újévet kíván S 
geinek és jóakaróinak H R D I N A LAJOS 
vendéglős LÉVA.

Koutorovics Mihály 
fogtechnikus 1920 január 5-én újból meg
kezdi rendeléseit ; Lévan. Kazinczy utczai 
fogmütermében

Aljak, blousok.pongyolák 
készítését elvállalom Szives megkeresések 
FARKARNE Kossuth u 18 sz alá kéretnek

Viselt ruha.
venni. Adler Mérné Léva. Martonffy utca 12.

eky jókarban levő kézi varrógép
JállaLLO SPITZNÉ Léva Zöldkert ulcza
11. szám alatt.

Mindennemű önjavításokat 
lelkiismeretesen eszközöl WEIL 
ALADÁR MangorlO-utca 1. szám.

keresünk március közepén 
XdbvIwuSaw való belépésre, ki úgy a 
gyümölcs-, mint a konyha- és diszkertészet 
összes ágazataiban perfekt szakember — 
Ajánlatok bizonyítvány másolatokkal, amelyek 
vissza nem küldetnek, a „Saró Uradalom**  
hoz Nagysáró (Velke-áarovce, Tekovska 2upa 
küldendők.

Fehérnemüek es hímzések 
pontos elkészítései elvállalja DEUTSCHNE 
Kossuth utcza 18.

Díváid Bélánál £jl3tCL0 UlGUGSZGl. Barsberzencze 

u. p. Újbányán egy 5 ra. hosszú 2*5  m. 
széles favasas fenyő deszka mehes 15 zirzen 
rendszerű kaptárban található méh csalad 
és 8 üres zirzen kaptárral és mébéueti felszereléssel.

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

Bunda és lábzsák. Koht’y- 
utca 44. szám alatt új kocsi-bunda es 
lábzsák eladó.

Ruhaszövetek. női kosztüm
ruhaszövet kapható GROTTE VILMOS rakta*  
rában Lévan Deák Ferenc utca 8 sz. alatt

rHTT^TTJ A ölekben vagy fűrészelve, 
házhoz szállítva, kapható 

minden mennyiségben DEUTSCH ÁRMIN 
szállítónál, Léván, Szepesy-u. 14. sz

elvállal helyben ésQGTwGS OlGSt Vidékén KUTSERA IMRE 
hentes segéd Léván, Varady-ulca 8. szám

Za m a A 4 hangolok, javítok.OH^Orat Vidékre is megyek.
Cim a kiadóhivatalban.

Száraz tűzifa h^oúc*" a 
gyújtó fa kötegekben, házhoz szállítva, 
kapható TÓN HAL SER LÁSZLÓ tüzifa- 
n agy kereskedőnél, Ladányi utca 16 valamint 
Ozmán tér 6. szám.

Tanoncz HT1TBAI TAKSA 
könyvnyomdájában

------í « 1 v * t • t 1 k.---------

MEGHÍVÓ.
A Batvidéki Takarékpénztár r. t.

tíAT 

rendkívüli közgyűlését 
1920 január hó 12. délután 3 órakor 
az intézet tanácstermében fogja meg
tartani, melyre a tisztelt részvé

nyesek ezennel meghivatnak.*)

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési jegyző választása és a I 

jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése.
2. Elnök előterjesztése az 1919. évi mér- j 

lég összeállítására vonatkozólag, javaslata. : 
Határozat hozatal.

3. Egyéb indítványok.
Bát, 1919. december hó 23.

Az igazgatóság.

•) Megjegyzés. Az alapszabályok 65 §-a értel
mében mindazon részvényesek, kik a közgyűlésen 
résztvenni óhajtauak felkéretnek, hogy nevükre 
szóló részvényeiket a még le nem járt szelvé
nyeikkel egvütt legkésőbb a gyűlés megkezdéséig 
akar az inté'zet. akár a Lévai takarékpénztár r. t 
pénztáránál letéteményezzek, melyről letétjegyet 
nyernek.

LDvTi az a

„Máj a ?“
A „MAJA" a jelenkor legtökéle
tesebb kozmetikai készítményei.
Krém, púder, kölni haj és 

szájvíz, fogpép, vegetale, 
vazelin, parfümök atb. 

Főlerakat Knapp IgnáCZ 
drogériája LÉVA

és a gyógyszertárakban.

Uj cipő áruház.
Léván a «KÁLVIN*  épületben 
férfi-, női és gyermekcipők, nagy 
választék magyar-, női- és férfi 
osizmákban és lábszárvédőkben 
SCHÁFFER SÁNDOR 

cipő raktárában, LÉVA, .Kálvin udvar*  

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vaanagykereakedéie 

Alapittatott 1881 LÉVA. Telefonszám: 14.

Állandóan friss f uls z e r— é e c s e T-n e g o a r u k 11
Naponta friss liptói túró és csemegesajtok. — Garamvölgyi teavaj és első
rendű felvágottak, főtt kassai sonka. — Szardínia, szardella, ajóka gyűrű, 
húskonservek, őz és libamáj paiu és egyéb csemege különlegességek.

= Jfrias maróni ée aaza.lt szilva. ■ < — 
Csokoládé, hollandi cacao, valódi orosz tea, akác; méz, málnaszörp, 
ezukrozott déli gyümölcs, dessert ezukorkák és sütemények. — — — 

Naponta friss .GLÓRIA- pörkölt kévé különlegesség.
Csemege és gyógyborok, likőrök, pezsgők. - Valódi francia rlztkeménylfő.

Vásáruk és konyhafelazereléBÍ cziklcmlc :
Alumínium, zománoz és öntöttvas konyha
edények, modern háztartási cikkek. — — — 
Folytonégö kályhák, koksz- és szénkannák, takaréktüzbelyek. 
füstcsövek. Szén és villamos vasalók, gyorsforralók, kávé a tea
főzők teaszürők, búsvágógépek, konyhamérlegek, evőeszközök. 
Villamossági szerelési anyagok. Zseblámpák és elemek, karbid 
gyertyák es lámpák, valamint fényképészeti cikkek raktára.

Legcélszerűbb és leghasznosabb 
újévi ajándék ma 1 postacsomag 
élelmiszer kor. 100-— értékben az 

alanti összeállítás szerint:
, kg Cacao, kg. I*  Babkává

1 Szardínia, 1 Sprotnl,
2 Frank V, kg oa, */.  kg. Taa !■ 

Beszerezhető Wetzler és Kuriernél 
Léván, Kossuth Lajos-tér fi. sx. 
Postai megrendelések még aznap elintéz- 

tetnek. — Franco csomagolás.

Ifj. Laufer Béla
■ fényképésznél ■■■

LÉVA, Balassa u. 10. sx.
Ca posta mellett).

Még ÚJÉVIG elkéuülhtt 
a legmegfelelőbb ajándék 

egy szép fénykép nagyitáB 
vagy medalllon fényképekkel.

Igaxolványokra fényképek
1 óra alatt elkészülnek I

Nem gyors fénykép, szép és tartós kidolgozási

Kályhás. &
Tisztelettel értesítem, hogy a 

mai naptól fogva árusítok kályhá
kat és takaréktUzhelyeket minden
féle szinekcen.

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

Nagy tüzelőanyag megtakarítás.
Becses megrendeléseket kérve, vagyok

Tisztelettel
KÖZEL JÓZSEF

kályhásmester.
Megbízásokat eilogad KÓTH K. ezég vas

kereskedése, LÉVÁN.

P ÁLLÁS LEXIKON 
megvételre kerestetik. — Czim a 

kiadóhivatalban.

Nyitrai óa Tór»» y. L ktansyawUja Urán,

aaza.lt

