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A tőzsde.
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akkor az annak a jele, hogy or
szágszerte jókedvű minden ember,
akinek adni és venni valója van.
Tőzsdét három-négy ember csi
nálhat, ha kedve tartja. Jöjjön
össze naponta bizonyos meghatáro
zott helyen s tegye rendszeressé az
; alkudozást, az adás-vételt. Alkos
son bizonyos rendszabályokat, a, melynek határvonalát a kereske
delmi tisztesség szabja meg és kész
i a tőzsde

A tőzsde? . . . Ha a formát te
kintjük a tőzsde egy szép palota
Budapesten. Vannak henne tágas
termek, nap nap mellett benépesül
veszekedő, néhanapján verekedő
emberekkel. A napilapok éppen
úgy mint a színházak ré zó re a
tőzsdének is külön rovatot nyitot
tak, amely néha érdekesebb, mint
a színházi rovat. A tőzsdei rovat
iam is jele tékeny hely jut a pri’
. . . Az ország legnagyobb tőzs
madonnáknak és a tőzsde prima
donnái az eszfetikai érzéssel biró déje a budapesti, mo.4 ünnepelte
halandó emberek részéről ugyan fennállásának félszázados jubileuolyan csodálatnak, körül rajongás • mát. Jelentős eseménye ez a ma
nak részesei, mint a színházaknak j iival* közgazdasági életnek, ámde
sajnos, ennek a megtörtént dolog
csillagai.
A tőzsde? . . . Ha a lényegét nak nem mindenki tulajdonit nagy
tekintjük, az adás-vételnek, a ke jelentőséget. Ennek pedig más oka
reskedelemnek szive és lelke. A | nincs, minthogy a budapesti tőzsde
tőzsdén cserélnek ki minden érté rendkívül nauy hatása mellett ötven
ket. A tőzsdén adják el az ország év leforgása alatt nem tudott azzá
termését, itt értékelik a gazdasági fejlődni, aminek lennie kellene.
és pénzügyi vállalkozásokat, itt te ; Nem az intézményben magában
remtik elő az ország gazdasági j van hiba, hiszen maga az intéz
életének legfőbb erőforrásait, nem mény egy ország gazdasági életé
csak a pénzt, de magát a vállalko ben nélkülö'hetlen. A hiba ott van,
zási kedvet is. Ha a tőzsde bágy* hogy a tőzsdét, amint ezt a most
gyadt, szomorú, akkor több, mint lezajlott ünnepségek egyik szónoka
bizonyos, hogy a gazdasági életünk elnevezte — .az üzleti életnek e
is lanyhult. Ha a tőzsde vidám, ha templomát*, — inkább vámosok
szét árad belőle a pezsgő jókedv, és publikánusok tartják megszállva,
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mintsem azok, akik leginkább hi
vatottak a templomi szertartások
vezetésére. A tőzsde maga, mint
intézmény erről nem lehet. A gaz
dasági életnek ez az igazán tekin
télyes faktora a mindenkori minisz
terek szeszélyétől t igg. A tőzsde
ma csupa rendeleteken alapuló in
tézmény, annak dacára, hogy kü
lön Ö Felsége a király nevében
Ítélkező bírósága is van Egy szép
tavaszi napon megeshetik. hogy va
lamelyik haragos miniszter egy toll1 vonással eltörli a földem éről az
j ö ss z e s magyar tőzsdéket, köztük
j természetesen
legelső sorban a
budapestit.
A magyar gazdatársadalom rég
óta sürgeti, hogy a tőzsdének, mint
intézménynek a nemzet törvényho
zása rakja le az alapjait. Sürgeti
egyrészt azért, mert igy a tőzsdén
szóhoz juthatna a gazdasági élet
nek legfőbb tényezője, a magyar
mezőgazdaság is. A magyar mezőgazdaság a mostani jubileum alkal
mával is csak. mint meghívott ven
dég szerepelt Gazdaember a buda
pesti tőzsde falain belül nem té
nyező. holott nyilvánvaló, hogy Ma
gyarországon legtöbb eladni valója
a gazdáknak van. A tőzsdén van
nak búza. rozs, zab, és kukorica
bárók. Yalnmanyi olyan azonban,

Láng és Kun köznonti szálloda, étterem és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye. Telefon 47.
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aki azt sem tudja, hogy ezek a
mezőgazdasági termékek vegviuton
jönnek a létre, vagy pt .igbanaánfán teremnek. Ennek dacára a
búza, rozs, zab és kukorica árát
ők szabják meg az országba**. Itt
a legfőbb ideje tehát annak, hogy
a tőzsde vezetőségéből kirekesszék
a spekulátiót, a mindenáron való
meggazdagodás szellemét. Nekünk
vidékieknek, akik látjuk dolgozni,
küzködni a gazdákat, a jubiláló
budapesti tőzsdéhez intézett jó kí
vánságok mellett kikeli fejezni azt
a külön óhajtásunkat is, hogy a
tőzsdén évente ne adjanak el tíz
szer annvi búzát s egyéb más
mezőgazdasági terméket, mint amennyit a magvar szántóföld pro
dukálni tud. Mig ezt el nem érjük,
addig a tőzsde a mi szemünkben
nem lesz szive lelke az ország ke
reskedelmi életének, hanem csupán
a kétségbe esett és erőszakolt meg
gazdagodási vágy aknak tápláló for
rása.

A Nemzeti Népszövetség
szervezkedése.
Arról értesülünk, hogy a Nemzeti Népszövetség a legközelebb már nálunk s a mi
vidékünkön is megkezdi szervezkedését.
Mivel olvasóink között esetleg lehetnek

Mikor lemondottam . . .
Hófehér téli éjszaka volt akkor
Amikor terólad lemondotta i . . .
Nem volt velem *enki, csak az ősi csend
Csak a csillagok látták odafent,
Hogy vétkes szerelmem, hogy sirattam . .
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olyanok, akik még nem ismerik a Nemzeti szövetség tehát a kisemberek érdekében
Népszövetség céljait, működését és szerve- nagyarányú társadalmi munkásságot fejt ki
rétét, röviden megismertetjük olvasóinkkal és emellett elsőrendű kulturális és nemzeti
a Nemzeti Népszövetséget, amely hazafias missziót teljesít. Kiadványaival, röpirataival
céljainál fogva mindenképen rászolgált arra, és gyűléseivel mentői több törhetetlen hazahogy a nagyközönség a legmelegebben ér fiasságu állampolgárt akar nevelni és a mind
deklődjék iránta és úgy anyagilag, mint er- nagyobb mérvben tért hóditó nemzetiségi
' aspirációknak gátat akar vetni. Azért törek
1 kőlcsileg támogassa.
vése az is, hogy népvédő, néptámogató és
A Nemzeti Népszövetség célja a nem
a népet oktató, tanító demokratikus szer
zeti eszméknek ápolása a nép körében, a
vezetű működésével kiragadja a nem ma
nép kulturális színvonalának emelése, célja
gyar ajkú, magára hagyatott népet is a nem
a nép gazdasági jólétét és fejlődését elő
mozdítani, a gazdaközönség, a kisgazdák a zetiségi agitátorok karjaiból.
A Nemzeti Népszövetség zászlaja alatt
munkások, kereskedők, kisiparosok, kisminden
hitfelekezeti és a nemzetiségi kü
hivaíalnokok érdekeit felkarolni, célja a né
pet oktatni, védeni, vezetni és szervezni. lönbségre való tekintet nélkül a nép leg
További főtörekvése a Nemzeti Népszövet szélesebb rétegei tömörölhetnek, mert a Nép
ségnek a megszervezett és a magyar nem szövetség tagja lehet minden 16-ik életévét
zeti eszméktől átittasult tömegeivel fokozni betöltött magyar állampolgár.
A Nemzeti Népszövetség a szervezés ne
a magyar nemzeti összefartozandóságot, a
nemzeti és faji szeretet érzését. A nép foly héz munkájában számit a nép és a haza
tonos és fokozatos tanításával ki akarja jövőjével törődő minden tényezőre, a ma
egészíteni a Nemzeti Népszövetség az iskola gyar társadalmi és a hivatali vezetőségre,
tanításait és pótolni azt, amit a mindennapi kölönösen a közigazgatási tisztviselők nagy
életben szükséges gyakorlati tudáshoz az | apparátusára, a kulturális téren működő
egyszerű tapasztalat nem nyújthat. Az évi polgárságra s általában mindazokra, akik a
csekély egy koronás tagsági díj ellenében néppel állandó érintkezésben vannak s akik
a tagilletményül havonkint adott füzetek, annak hivatott vezetői.
A városi és községi helyi szervezetek
röpiratok és évenkint a terjedelmes naptár
megalakításának kezdeményezésére a szö
mind a fenti célokat szolgálják.
vetség vezetősége ezúton is felkér mindenA Nemzeti Népszövetség tagjaira nézve ! kit, akinek ez módjában áll. A helyi szervenagy jótéteményt jelent a szövetség hézag | zet megalakításának módozatairól a közpótló jogvédelmi munkássága, mely köz \ ponti iroda (Budapest, VIII., Trefort-utca 2.)
ponti jogvédő hivatalával és a vidékenként | mindenkinek a legnagyobb készséggel rész
megszervezendő ügyészi karával igen inten letes felvilágosítást nyújt és szívesen küld
zív tevékenységet fog kifejteni, amennyiben a gyűlésre központi szónokot. A Népszö
a Népszövetségnek minden tagja bárminő vetség szervezkedését már meg is kezdette
peres és perenkivüli ügyében ingyenesen és máris több ezer tagja van. Egyelőre a
részesül jogi tanácsban. A Nemzeti Nép Népszövetség a magyar ajkú nép által lakott
i
j
j
!
!
|

Az önfejű apród.
Irta: Adolfo Albertazzi.

Ripalla várának ura nagyon gondosan
| nevelte kis apródját, Ugot és már alig várta
a pillanatot, amelyben lovaggá avathatja.
| Madonna Gmevra nem volt féltékeny reá,
mert a kis apród megóvta őt férjének szem
Arcomra ült az örök szomorúság.
rehányásaitól, — lévén Madonna Ginevra
A lelkem a búval eljegyeztem . . .
gyermektelen — és pótolta náluk az áldásS ahogy néztem a téli világra,
; nak hiányát.
Ablakomra Írtam egy jégvirágra:
| A Madonna életét teljesen betöltötték
Hogy mindent, mindent elfeledtem ...
férjének szerelme, a vadászat és a számos
vendégsereg. Madonna vigkedélyü volt. KaAztán jöttek percek . . . tépőn felsírtam . .
cagott amikor a baromfi összemarakodott
Lázban gyötőrten zokogtam neved . .
a kís/órt eledelen, akkor is kacagott, ha a
Reszketett az ajkam . . . Azután egyszer
hátaslova felágaskodott alatta, vagy ha a
Elapadt a könnyem . . . kővé lett a lelkem. kifoltozott gobelin csúnyább volt, mint ak
S elsugtam utóiszor: „Isten veled . .“
kor, mikor meg lyuk éktelenkedett rajta.
Tiszta csengő hangjával vidám dalokat
. . . Nem vigasztalt engem senki . . . senki. énekelt, amelyek elhallatszottak a völgybe
Virrasztottam árván elh -gyottan . . .
és szántóvelő parasztok fülébe csengett.
. . . Hófehér téli éjszaka volt akkor
A vigságával kormányozta alkalmazottait,
Amikor terólad lemondottam . . .
minthogy azonban az ura az ő szép sze
Fai kas Gábor.
mein keresztül nézett mindent és legapróbb
szeszélyének is engedett, a szolgálói nemcsak szerették, de féltek is tőle. Csak a

kis Ugo apród félelem nélkül szolgálta úr
nőjét és ha ilt-ott büntetésből nevetve megcibálta, a fiú szomorúan nézett reá és ügye
sen kibújt a kezei közül.
A kis Ugonak különben is jó dolga
volt. A legszebb gyömölcsöt ő lophatta le
a fákról, i legmerészebb csínyeket követ
hette el az öreg várparancsnokkal szem
ben, sőt — amikor egyszer vetkőzése köz
ben leste meg a bájos kis komornál — az
úrnője csak kacagott, a vár ura pedig meg
sem dorgálta érte.
*
j Amik< r tizenötödik évét töltötte be a kis
I apród, váratlanul megváltozott egészen.
Mindenben a gazdáját utánozta és nem tűrte
tovább, hogy gyermeknek tekintsék.
Furcsa érzelmei és vágyai támadtak, más
hová kívánkozott és különös, érthetetlen
gondolatok bántották.
És miközben a gyermekből kibontakozott
a férfi, maga a természet lett tanítómestere
a szerelemben és a szive megtelt gyöngéd
és szomorú sejtésekkel.
Szeretett és nem tudta, hogy kit szeret
I és azt sem tudta még, hogyan kell sze
! retni.
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területeken folytatja a tagtoborozást, mert tés erkölcsi kötelessége, de amaz egy bi
a nagy néptábor derékhadának innen kell zonyos időpontig való sikeres megvalósítása
elé gördülő akadályok elhárítása nem kizá
rekrutálódni.
A tisztikar a következő : Prónay Gábor rólag tőlük függ.
Kétségtelen, hogy karunk egyes tagjainak
báró elnök, Apáthy István dr.t Vigyázó Fe
renc gróf alelnökök. Baján Gyula főtitkár^ indolenciája sok üdvös törekvésünket jut
Kutkafalvy Miklós dr. főügyész, Hticzik Ele tatta zátonyra, de ez szintén nem szol; álhat
mér d r . Katona Imre, Salamon Rezső dr. okul a lemondásra, mivel az ilyen prece
szervező titkárok A tisztikaron kh'ül részt- : densek lehetetlenné tennék az egylet létezé
vesz a vezetésben egy igazgató-tanács — sét ; már pedig ennek előmozdítását rólad
melynek tagjai Battlay Dezső dr. ügyvéd, legkevésbé lehet okunk feltételezni
A tagdijak behajtása tárgyában hozott leg
Kemény Árpád báró, Sándor József, az
EMKE főtitkára — s a százötven tőből áUó utóbbi határozatunk erélyes alkalmazása
biztos eredmény elérésére alkalmas s igy
választmány.
az egylet zavartalan működése biztosítva
van. Hazafias üdvözlettel:
Zsitvabesenyő, 1914 január 27.
Jegyzői ügyek.
igaz barátod
Nyilt levél

Szcdlacsek János körjegyző ur, mint ;; baismegyei községi (kör) jegyzők egyl. elnökéhez
Zseliz.
Kedves Barátom ! Egyletünk elnöki tiszté
ről való lemondásodat komoly, még kevésbbé megmásiihatlan elhatározásodnak
nem tekinthetjük, főként a felhozott okoknál fogva; egyébként sem, mivel Neked
erre sem egyesületünk, sem anmk — tudtómmal — egyetlen tagja okot nem szolgállatott. Ok nélkül pedig ilyen lépés megtételére egyéniséged kiválóságánál fogva
képesnek nem tarthatunk.
Ugyanis nem fogadható el lemondási szándékod indokolásául a jegyzői Erzsébet árvaház alapítvány részére bizonyos határidő
alatti gyűjtés csekély eredménye, mivel ezen
határidő he nem tartása nem jár valami romboló hatással s noha a kartársaknak a gyüj-

Egy napon a távolból hallotta meg Donna
Gmévra énekét és ekKor villámként cikká
zott át rajta, hogy minden álma, minden
vágya úrnőjének szól.
És aznap este, amikor úrnőjének kéz
mosásra nyújtotta át a vizet, egész testében megremegett, de nem sütötte le a szemét, mert ő férfiasán szeretett, félelem és
szégyen nélkül. . .
Álmaiban nagy lovagjátékok vitézeként
látta magát és Donna Ginévra megmentőjenek.
Mindebből az úrnője nem vett észre sem
mit, mivelhogy nagy szemei jól láttak ugyan,
de megfigyelni még sem tudtak.
Minthogy még buzgóbban szolgálta ót a
kis apród, mint annakelőtte, ennek fájdal
mára, már nem is cibálta meg szőke haj
fürtjeit.
Mikor idősebb lett és férfias szenvedély
hevitette, forró álmaiban Lüntársa lett Gi
névra a buja szerelem mámorában.
Lassacskán elmaradt a merészsége, a bá
torsága és szerelmében való hite, attól félt,
hogy a vár ura leolvashatja arcáról titkait,
így múlt el egy év. Minél jobban fogyott
a reménye, annál nagyobb lett a vágyódása

Ucsnrszkg Vita is

kjegyző jár elnök.
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A jegyzői egyesület elnökének lemon
dása Szrdlacsek János, a Barsvármegyei
községi- és körjegyzők egyesületének elnöke
lemondott eme tisztségéről Szedlacsek Já
nos nagy lelkesedéssel töltötte be az elnök
séget, sok buzgósággal szolgálta a jegyzők
kari érdekeit, azért lemondása fölött csak
sajnálkozhatnak az egyesület tagjai.
Ingyen-kenyer kiosztás A lévai „Beth
len Katalin Keresztyén Nőegyler választ
mánya e hó 25-én tartott ülésében elhatá
rozta, hogy február hó 3-án, azután pedig
minden h Mén kedden, d. e. 11 órától kez
dődőig a ref iskola óvoda termében in
gyen kenyeret f< ; kiosztani felekezeti ktilömbség nélkül a jelentkező szegényeknek
Midőn Nőegyletünk eme nemes elhatározá
sát közhírré tesszük, felhívjuk városunk jószivü adakozóit, szíveskedjenek támogató
adományaikkal segítségére állani Nöegyletünknek, hogy megszakítás nélkül folytat
hassa jótékony cselekedetét, Jirtcsák Ilonka
nőegyleti elnök. Rirthn József nő- gyleti fel.
lelkész.

A rendőrség államsegélye. A belügy
miniszter a törvényhatósági joggal felruhá
zott valamint a rendezett tanácsú városok
| rerd őrsödnek fejlesztésére az 191 1. évre járó
— Adomány az iparos kör szamara Hu- ké* millió koronából a tavaly engedélyezett
1 berth Vilmos 110 kötetet tevő 83 szépiro 1 állj. segély kétszeres összegét engedélyezte
dalmi müvet ajándékozott a lévai iparos I és utalványozta. Ebből az öss/ gböl Kör
! olvasó kör könytárának. A szép ajándékért möcbánya tízezer. Léva ötezer es Újbánya
a kör választmánya jegyzőkönyvi köszöne város négyezei koiona segélyben részesül.
| tét szavazott az adományozónak.
' Az államsegély felhasználására vonatkozóan
i
A Reviczky-Tarsasag zeneiskolája es az 1913 bán kiadott rendeletén változtatást
l dalardaja A Lévai Reviczky-Társaság feb | nem tesz a miniszter. A városok fej.esztéséről szóló 1912. évi törvény értelmében
] ruár hó 2-án (hétfőn) d. u. 3 órakor a i ugyanis a városi rendőrségek országos
városháza kistermében választmányi gyűlést
tart. melyre a meghívók mar szétmentek. A I rendezéséről is két éven belül, vagyis még
' tárgysor: 1. Köveskuti Jenő elnök bemu j a7 19 4. év folyamán törvényjavaslat ter, tatja a létesítendő nyilvános ztneisko la szer ! jesztendó elő s minthogy az erre vonatkozó
, munkálatok tényleg folyamatban vannak,
! vezetét és tanulmányrendjét, mint javaslatot, j ezek befejezése előtt a miniszter nem látta
2. elnök bemutatja a daloskor szervezetét,
j mint javaslatot, 3. elnök előterjesztést tesz ; célszerűnek és indokoltnak a rendőrség
I az alabszabály módosítása tárgyában, 4 fejlesztésére szí * áló államsegélyösszeg kij osztási kulcsa, valamint ennek rendeltetése
kisebb ügyek, indítványok.
1 tekintetében ezúttal ujabb rendelkezéseket
I te*.ni

H I R E K.

Madonna Ginévra fiatal volt, szépséges
és oly üde, mint egy virág Ha meglátta
Ugó, mint fonódnak urának ki.ánó pillan
tásai Ginévra mindent ígérő szemeibe, át
szenvedte a poklok kínjait. Érezte, hogy
meghal szerelmében és vágyódott az. alka
■ lomra, amelyben bevallhatja szerelmét.
I Ekkor eljött a reggel, amely urát elhívta
hazulról. Legszebb lován, fényes kíséretben
indult el egy lovagjátékra
S A kis apród otthon maradt és ekkép
gondolkozott : Ha leszáll az est. bevallom
neki szerelmemet. De hogyan kezdjem ? —
i gondolta szorongva.
Amikor este észrevette, hogy Madonna
i visszavonulni készül lakosztályába, utána
lopódzott és besurrant az ajtón.
Donna Ginévra kibontott hajjal ült a kin
csesládán. Amikor meglátta a kis apródot,
gyorsan a ruhája után kapott és mosolyogva
kérdezte :
— Csak gyere közelebb, mit akarsz tőlem?
Ug<> neki bátorodva, dobogó szívvel kez
dett el beszélni:
— Madonna. - mondotta, — ha pap
vagy lovag, polgár vagy apród — bánci —
már régóta szeret egy hölgyet, asszonyt
vagy leányt, grófnőt vagy királynőt — bár
kit — és hogyha nem lenne elég bátoisága
; bevallani az érzelmeit, minek nevezné ót
urnőm ? Bölcsnek vagy bolondnak ?
(Folyt, köv )
!

A kivándorlás legjobb előmozdítói azok
! az Amerikát magasztaló levelek, melyeket a
l kivándoroltak Írnak otthon maradt hozzá
tartozóiknak vagy a falubelieknek, alaposan
feidicsérvén bennük az ottani „fenékig tej
fel44 állapotokat, amiben persze sokkal több
a lóditás. mint a való igazság. Ámde egy
[ idő óta elmaradtak ezek a dicsekvő levelek
s helyettük panaszos sorokat hoz a posta.
Egy barsmegyei kivándorolt Írja nekünk,
hogy Amerikában karácsony élettől nincsen
munka, a kivándorlók ezrei vannak dolog
nélkül. Jó lesz erre mindenkinek figyelmezni,
aki az óceántuli kivándorlásra gondol, mert
az üzemeket még folyton redukálják és
emiatt a bevándorlási törvényeket is foko
zottabb szigorúsággal alkalmazzák
Elkapta a kerek. Ény községben Ju
hász Pál kisbirtokos és géptulajdonos e hó
24-ér, estefelé benzinmotor által hajtott malmá an őrölt. Szijfeltevés közben a transzmisszió elkapta a kezét és a tubáját s a
szerencsétlen embert annyira összetörte,
hogy azonnal meghalt.
— Megfagyott muzsikuscigany. Magasmart
községben a minap lakodalom volt, ahon
nan Tomcsányi József muzsikuscigány ittas
fővel egyedül ment haza, útközben elesett,
nem birván felkelni, a nagy hidegben meg
fagyott A télnek és az ittasságnak ez már
második áldozata megyénkben
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— A kereskedő ifjak mulatsága. A Lévai
— A sorozások ideje. A képviselőház
— A Reviczky-Társaság ötödik estélye e
hó 23-án volt megtartva nagyszámú közön 31.000 fővel felemelte az ujoncjutalékot, de kereskedő ifjak társulata, mely a kereske
ség osztatlan tetszése mellett. Fehér Flórián mivel Ausztriában az ujoncjutalék felemelé- delmi alkalmazottak szociális és kulturális
kegyest, tanár felolvasása az V. századbeli ' sére vonatkozó javaslat megszavazása bi érdekeit több mint egy negyed század óta
athéni élet s a görög társadalom berende zonytalan, azért az 1914. évi fősorozás istápolja, e hó 24-én tartotta meg farsangi
zésének alapvető gazdasági okait tárta fel aligha tartható meg a szokott időben, igy mulatságát sétahangversennyel kapcsolatban.
a hallgatóság előtt. Laufer Lipót dr. Czinka az később rendeletileg fog megállapittatni. Bár szépszámú közönség gyűlt egybe a Vi
Panna c. kuructárgyu melodráma-költe
— A Lévai Apollo Mozgoszinhazban hétfőn, gadó dísztermében, azonban távolmaradása
ményt szavalta nag/on szép hatással, B e le s ü k február 2-án a tulajdonos különösen élve észrevehető volt több tekintélyes kereskedő
László és Grimm György művészi zeneki- zetes estét őhajt szerezni a közönségnek, családnak, melyek minden évben reszt vet
sérete mellett. Majd Thomée József ismert azért két kitűnő színdarabot mutat be. így tek eme mulatságon s most gyászuk miatt
budapesti költő olvasta fel néhány kedves előadásra kerül Az asszony becsületéért c. nem jelenhettek meg. Egyébként a sikerült
1 2 fel\ nasos drámai színjáték, a vezető sze
versét, nagy tetszést keltve velük Ezután repekben elsőrangú művészekkel, különben mulatság — mely a kereskedő ifjak társu
F e k e te József tanítóképzői tanár Ady költé
az eges, d-.i ib re .i./és dekorálása ma latának könyvtáralapja javára rendeztetek —
szetét méltatta rokonszenves modorban, gán visel’ iiiüv /; kezet. De, hogy a vi a hagyományos vidámság és fesztelen jó
lelkes hangon. Ezt követőleg Freeska Aranka dámságnak se le; yen hijja, arról gondos kedv jegyében zajlott le a cs. és kit. 76.
Ady Endre néhány versét szavalta el köz kodni fo : a Maxi párbaja c. vígjáték, mely gyalogezred, továbbá Sárai és Bartos zene
ben 3 fi 1 • máson keresztül az utolérhetetlen
vetlenül A szép estélyt Hertska Böske fe komikus Max Linder kacagtató mókáit él karának jó muzsikája mellett egészen a haj
jezte be, Hoffman meséiből a Románc s vezheti a publikum. A legfrisebb Pathc- nali órákig. A Lévai Károly által rendezett
utána Kerstknek az Enyém voltál c. meg hiradónak a világ minden részéből össze négyest negyven pár táncolta. Jelen volt
zenésített versét igen szépen énekelte el A gyűjtött újdonságain kívül egy nagyszerű hölgyek: Braun Adolfné, Boros Gyuláné,
közönség az előadókat melegen megtapsolta. ; természeti kép kér ! vetítésre eredeti színe Czakó Jolán, Deutsch Mihályné, Dt utsch
— A 30-iki estély sorrendje: 1. Laufer Li zéssel, Kirándulás Dauphin_ba címen Ez a Margit, Ehrental Mariska, Engel G> ..áné,
kitűnő műsor me! g érdeklődésre tarthat
pót d r.: A szellemi élet egészségtana. 2. i számot.
Fauféder Ilonka, Fauféder Ignáczné, Ft tikó
Józsefné, Frominer Mórné, Fertsner Mónié,
Jaross M rgit: Visszavárlak. Endrődi Sán
Újabb rendelet a kivándorlás ellen. A Fi>cher Natálné, Dr. Frommer Ignáczné,
dor költeménye 3. Köveskuli Jen3 : Versek
belügyminiszter a kivándorlás elien újabb Gríinfeld Adolfné, Goldner Mel mié, Dr!
4. Balbach Lilkó és Halassy Duci. Párjele
rendeletet adott ki a védkötelesek kivándor Gergely Fülöpné, Heimann Irén. Özv. Heinet. 5. Jaross Ferenc : Reviczky Gyuia Lé
lásánál megakadályozására. A rendelet szerint mann Áiminné, Hertzka Böskt, Heimann
ván. 6. B lesák László és Karafiáth Márius
az ország határát akadálytalanul csak a 17 Mórné, Hilvert Manci, Holzmann B dogné,
d r.: Chopin: 9 és 10. Polonaise. Zongora
Hochberger Józsefné, Iritzcr Karola, Klein
éven aluli és a 36 éven felüli korban levő
Benőné Kempfner Izidorné, Kemptner
négykezes. A következő estély február
férfiak léphetik át. A többi mind igazolni Aranka. Kohn Olga. Kohn Arnoldné, Kertész
13-án lesz.
tartozik azt, hogy védkötelezettségének ele Lajosné, Kun Józsefné Lőwy Lipótné, Özv.
— Gondoljunk az állatokra télén Most, j get tett már, vagy hadmentességi adót fizet. Maumer Lászlóné, Neumann Paula, Neumidőn a dermesztő hidegben a szegény ma- ; Akik a határt át akarják lépni, mindannyi man Szidi, Pollák Emilné, Pollák Vilmosné,
darak éjszakai tanyájukon csapatostul hűl- i
Preisach Győzőné. P«ck Sándorné, Pető
lanak el úgy amint alusznak, nappal pedig szor rendes útlevéllel kell birniok, vagy a Pálné, Pető Ilona, Rappaport Manóné, Rapa mindent beborító jégtől nem találnak élel határ átlépésére jogosító igazolványt kell paport Elza, Rónai Olga, Rietzné, Rónai
met s igy sokan éhen vesznek, igazán rá- ! felmutatniuk, különbér vissza küldetnek.
Lipótné, Schulcz Ignátzné, Silbinger Zsigszorulnak a jószivü emberek segítségére. ! — A rodlizás betiltása. Mivel a ródlizás mondné. Silbinger Anna, Singer Grethe,
A szegény emb< rek mellett ezekre is tér- * a Báti partot alkalmatlanná tette a köz Steiner Sándorné, Steiner Ernöné, Spitz Jejedjen ki gondoskodásunk Az egyébként lekedésre, a rendőrkapitány betiltotta azt. nőné, Singer Izidorné, Singer Rózsi, Stern
is évről-évre kevesbedő madarak hasznos Egyébként pedig kistbb szerencsétlenségek Zseni, Stern Simonné, Schőnstein Adolfné,
voltával ma már mindenki tisztában van, is előfordultak a ródlizás közben.
Schvitzer Gyuláné, Schlésinger Leone, Szaazért felesleges azt itt említeni is, de a buz
uer Izidorné, Szuszmann Elza, Weiner
— A lévai izraelita nnegyletnek február Jakabné, Özv. Weisz Samuné, Weisz íren.
dítás csak használ: szórjunk ki nekik egy
kis ocsut, rostaaljat vagy valami más sze 7 iki mulatságára e napokban küldettek szét
— A rosszhiszemű varos — Bírói Lritika
met, esetleg asztalhulladékot, kenyérmorzsát. a meghívók. A rendező bizottság élén Dr.
Olyan csekélység ez, alig kerül valamibe és Weinbcrger Adolfné, Lőwy Lipótné, Dr. Léváról cimek alatt Az Est keddi számá
ezzel elviselhetőbbé tesszük számukra a
Geigely Fülöpné és Deák Adolf nagy buz- ban egy cikket közölt, mely annakidejében
rettenetes telet. Azonban nemcsak a mada
góságot
fejtenek ki, hogy az estély sikerét a város által Fertikó Jó séf hitelezőivel
rakra gondoljunk télen, hanem fordítsunk I
fokozottabb figyelmet mindennemű háziálla biztosítsák. Az idei programm egy kabarét keresztül vitt egyezsége vonatkozik. Dr.
tunkra, mert ezek is sokat szenvednek a a pokolban. A balletot és az énekszámot Gyapay Ede ügyvéd, városi h. ügyész a
cikkben foglalt ténybeli adatok valóságának
mai zord időben, csak hogy panaszkodni Nagy Artúr kiséri zongorán.
nem tudnak Hogy hol mit kell tenni, azt
vagy valótlanságának megállapítása céljá
—
Engedély-átruházás.
A
kereskedelmi
mindenki meglátja, aki csak akarja.
miniszter értesíti a közönséget, liogv a ból Budapestre utazott. A beszerzendő ada
— Leégett keményítőgyár. Óhajon Beer perbete—nagysaliói h. é. vasút előmun tokat a város jogügyi bizottsága veszi tár
Richard keményítőgyárában a villamos vilá kálati engedélyét Baranyai Géza komáromi gyalás alá, ami után a kepviselőtestület
lakos Tuba János komáromi lakosra ru február 3-iki közgyűlése elé lesz terjesztve.
gítástól, rövidzárlat folytán, tűz támadt és házta át.
Az itt hozandó határozattól függ, hogy a
az egész gyár leégett. A vele kapcsolatos
Epilog. Megöltek egy asszonyt . . . cim város indit-e sajtópert vagy se a cikk
szeszgyárat sikerült megmenteni. A kár alatt lapunk műit számában megjelent cikkre I szerzője ellen.
mintegy 350 ezer koronára rúg. A gyár vonatkozólag felkeresett bennünket Zwara »
Mihály, a meggyilkolt Turcsán Emíliának
A megyei tisztviselők kinevezése. Az
foglalkoztatni szokott ötven munkást, akik mostoha öccse és annak a kijelentésére
egész országban élénk érdeklődés tárgyát
kCrte fel lapunkat, hogy nővére nem volt képezi a közelgő államosítás, melyről bemost munka nélkül maradtak.
„utcai leány", hanem a Fővárosi Orfeumavatott helyről nyert értesülés alapján ír
— Meghívó. Az Erzsébet Filléregylet Le- bán buffethölgy.
ányönképzőkörének febr. hó 1-én vasárnap
hatjuk, hogy a törvényjavaslat már febujeszseyugyi
bizottság.
A
közigazg
délután
órakor a ref. iskola dísztermében
ruár hó végén a törvényhozás elé kerül s
tási
bizottság
a
trh.
egészségügy,
hizot
tartandó műsoros nyilvános gyűlésére ez
a kormány március hő végéig tető alá
úton hívja meg az egylet t. tagjait és ven ságába az 1914 10. évekre Bodor Káro
akarja hozni ?z uj törvényt s nem 1915 re,
dégeit a vezetőség Beléptidij 50 fül. le kir. műszaki tanácsost, építészül Czitnili
Rezső lévai építészt, gyógyszerészül ped
ányoknak és deákoknok 30 fill.
hanem már ez év május havában megtörA\edveczky Sándort, Léva, jelölte ki. F
ténnek a kinevezések.
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V e rsen y tá rg y a lá si hirdetm ény.
Pálosnagymező nagyközség az újonnan építendő „Torna* irt vány i iskola épí
tésére árlejtést hirdet
Vállalatba adandó munkák:
föld, kömives, elhelyező, ács, asztalos, lakatos, bádogos, mázoló és üveges munkák.
Előirányzott összeg 53067 korona 53 fillér.
Az épület 2 tanterem, 2 tanítói lakas s megfelelő mellékhelyiségekből áll.
Az ajánlatok az összes munkálatokra együttesen adandók be Pálosnagymező
nagyközség elöljáróságához címezve 1914 évi február hó 8-ig bezárólag, az árlejtés
1914 évi február hó 9 d. e. 10 órakor tartatik meg a község irodájában.
Ajánlat tevők kötelesek az ajánlatokhoz a vállalati összeg 10« o-át tevő kész
pénzt, vagy óvadékképes értékpapírt letenni, illetve mellékelni.
Az árlejtés zárt írásbelivel kapcsolatos szóbeli lesz.
Vállalkozó köteles a közszállitási rendelethez alkalmazkodni, és az épületet ren
deltetési céljának 1914 évi szeptember 1-én teljesen készen átadni
Ajánlatot csak magyar honpolgár s kellő képesítéssel biró egyén tehet.
A többi feltételek a község irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Pálosnagymezö, 1914. évi január hó 14-én.
Közs. elöljáróság.

m indennem ű kézimunkák, alkalmi
kelengyék

s

ruhák,

menyasszonyi

ruhák arany-ezüst hímzést a legizlésesebb

kivitelben elvállal.----------------------------------------------------------------Nálam olcsón beszerezhetők, mivel a környékünkön dol
goztatok s első kézből kapható.---------------------------------------Kívánságra mintákkal is szolgálhatok.
-------------------- m . házi ipari kézimunkák________________

TRÉQER SflNDORN*
TTCAGyAf^-GURAB (Pozsony m Posta: Réthe.)
—

5 Szám

8

i> tiÍ

H írla p

5 szám.

8 napi próbára
küldök m indenkinek
utánvéttel 3 évi jó tá llá ssa l:

Ingaóra t<»r. ütővel B 10‘—
Ingaóra zene- és
t.l szerkcyettel „ 14- Keiekóra ébreszt. „ n —
Közönséges ébresztő óra K ' . 3 évi Írás
beli jótállás. - Szétküldés utánvéttel.

BÖHMEL MIKSA B ecs.
IV .. M a r(ja re th e n s tr a « s tt 27 fc4'í

Eredeti gyári árjegyzék ing* . .1.

GYOMOR-CSEPPEK

Ideális,Tartós, Elsőrendű

CI PŐK

Kovács Sándor
eipőáruházában a legnaiívoob
választékban kaphatók. Mértékszerinti osztály.

M ezőgazdasági- és varrógép ek legnagyobb r a k tá r a :

H o ffh er

ók

N elin in ix

M ayT arŰ i P h .

ók

T *a.

llilc h e r & M e llc lia r

gépeinek vezérképviselete.

(w a n z -fó le m ó ló ró l*
á l l a n d ó a n iizentben
lá th a ló L

M űkőlapos jégszek rén yek . V ilághírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállítása jutóm <>párakban
N yom atott. Sch ulcz Ipmacznál Lévan.
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Wei.'z Henrik

Kohn Manó kályhásmester
.

9

llirla i>

Mozaik és Mükolap gyártó Léva-------50 °/o tüzelő anyag megtakarítás.

cipőáruháza

Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit
az általam feltalált mód
szer szerint rakatja.

la ^ y M a lló .

Cokszés s z é lü 

Na]y választék úri és női divatos
amerikai fazonú cipőkben.

tésre igen alkalmas.
Elvállalom uj kályhák es
tűzhelyek elállítását a
legdíszesebb kivitelig.
Továl)
a már haszná
latban levő kályháknak
az uj módszerre való
t 1
átalakítását.

Két egységár

9 és 11 korona.

Az építtető közönség becses figyelmét fel

BÚTOROK
K árpitos és diszitő munkák. T eljes lakberendezések

hívom saját gyártmányú

W e i * z Á r m i n Cégvezető: l i o l i u \ a t l i a n

Mozaik es műkő

butorkészitőnél szerezh etők be
Zsarnóczan.

járda

lapjaimra egyszerű és díszes

kivitelben, melyek állandóan na
gyobb mennyiségben raktáron van
nak. vagy tetszés szerinti kivitelben
is rendelhetők

Tegyen Ön egy kísérletet!
„CARNEVAL“

h

( t ö r v é n y ile g v é d v e )

I

A LÉTEZŐ LEGJOBB
" T
HYGIENIKUS GUMI KÜLÖNLEGESSÉG
J ó tá llá s m in den d a ra b ért.
Ara t u c a t o n k é n t 6 k o r o n a .
K apható a k ö z p o n tb a n

BÜCHLER GYULÁNÁL
WIEN, VII., KAI SERSTRASRE 109.
Kepes m agyar árjegyzék ingyen, (zárt borítékban
2 0 fillér belyeg ellenében.

V i o z o n t e l á r u o i t ó k m a g a s J u t a lé k .
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Lévai Hírlap

/2.

MEGHÍVÓ.

<

A Z U ] B Á N Y A I N É P B A N K R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 1912. frbruár hó15 napján délután 2'

X X V 7III.

évi

rendes

órakor, saját helyiségében

közgyűlését

tartja, melyre a tisztelt részvényeseket meghívja
Újbányán, 1913. évi január 16.

AZ IGAZGATÓSÁG.

Tárgysorozat:
1.

A közgyűlés megalakulása és a hitelesítés iránti intézkedés.
2. A zárószámadások előterjesztése, az igazgatóság és a
felügyelő-bizottság jelentésének tárgyalása.
3. A mérleg megállapitása és a felmentvények iránti határozat.
4. A tiszta nyeremény felosztása.
5. ügyrend és kezelési szabályzat jóváhagyása.
6. A részvénytőke felemelése és az alapszabályok módosítása iránti igazgatósági indítvány.
7. Indítványok.
Figyelmeztetés:
gt-asrit ver.y mc ett letenn..

vagyon

ját gyakorolni kívánja, tartozik az altpszabá

Edényeit a Közgyü

előtt az intézeti pénztáránál legkésőbb február hó 12-ig bezáró

Mérleg-számla 1913. december 31. ______

______ Teher

Lakodalmi és báli

meghívók a legizlésesebb kivitelben készülnek

Schulcz Jgnác nyomdájában Léva.

