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A városi államsegély.
A vidéki városok az állam szá

mára végzett teendőkért évente 
állami rekompenzacióban részesit- 
tetnek Az 1914 évre szóló állam
segélyt, mint annakidejében e lap 
is jelentette, már felosztotta a bel
ügyminiszter. Ebből az alkalomból 
nem mulaszthatjuk el szóvá tenni 
azt a sérelmet, mely az államsegély 
kiosztásával a kisebb rendezett ta
nácsú városokat, természetesen kö
zöttük Léva városát is, éri a na
gyobb városokkal szemben.

E cikk keretében speciálisan csak 
Léva városára mutatunk rá, mely 
soha sem volt kedvence a kormá
nyoknak, lévén erős ellenzéki ér
zelmű a lakossága, azért soha 
sem is részesült az állam részéről 
olyan támogatásban mint azt való
jában megérdemelte volna. Pedig 
azt a nemes szándékot, mely ezt a 
várost átheviti, gazdasági és kul
turális empóriumává s a magyar 
állameszme messzire világitó tor
nyává lenni az ország eme részén, 
mely a kis alföld és a felvidék 
között kapcsolatot alkot, méltá
nyolni kelletett volna és kellene a 
mindenkori kormányoknak is, hogy 
annál nagyobb mértékben gyűljön 
össze benne a nemzeti erő, mert 
az ország erejét a gazdaságilag fej
lett és kulturált városok teszik. S 
mily szükség van itt egy nagy, 
fejlett, úgy kultúrában mint nemzeli 
érzésben domináló pontra a tót

k !

nemzetiségektől határolt Barsvár- 
megyében, ahol a három város kö
zött a legfejlettebb s legnagyobb 
Léva, az ő tízezer lakójával, meg
áldva a további fejlődés föltételei
nek minden lehetőségével, csa 
éppen anyagiakkal nem, a fejlődés 
nagyobb megindítására.

A kormánynak az államsegély 
felosztásánál tekintette! kellene lenni 
a lélekszámon é pótadón kivid az 
illető város speciális helyi viszo
nyaira is. A kisvárosi polgárság 
teherviselési képességét nem sza
bad túlontúl feszíteni, mé:_ . kkor 

' sem, ha az illető v/izos lakossága 
a legteljesebb méitókben tudatában 
is van lokálpatrióta, állampolgári 
kötelességének és nemzeti hivatá
sának

Az államnak azért nem hogy 
csak kötelessége, hanem egyenesen 
érdeke volna a nagyobb vagy gaz
dagabb városokkal szem ; n az 
arra jobban ráutalt és fejlődés ké
pesebb kis rendezeti tanácsit váro
sokat a jelenleginél nagyobb állam
segélyben részesíteni. Már *1., 
messzire ne menjünk, ar sem ará
nyos, hogy a több millió 
na! rendelkező Körmöcbány • 1 />00 
és a szegény, immár 100°/0-os pót
adóval küzdő Léva csak 14.000 ko
ronás államsegé-vhen rész* siret‘k.
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lékben élvezik: állami intézmények, 
sűrűbb vasúti hálózatok, stb. tor
májában. A kisvárosok, melyek 
egyébként nem igen érzik az állami 
támogatást, mint Léva is, sokat len
díthetnének magukon, előbb meg
nyithatnák fejlődésük útját, ha na
gyobb államsegélyben részesülné
nek. Az országos közvéleményt eb
ben az irányban kellene meg
nyerni a kisebb városoknak, de 
ebben a törekvésben persze ne szá
mítsanak a nagyobb városok se
gítségére.

A nagyobb városok, melye! ma 
a készpénzbeli államsegélyL n a 
kisvárosoknál fokozottabb r k- 
ben részesülnek, az állami gy.no- 
litást természetben is nagyobb mér

Városi közgyűlés.
Léva város képviselőtestülete szerdán 

rendkívüli közgyűlést tartott. A polgár- 
mester a múlt havi pénztárvizsgálatról 
szóló jelentése után a közigazgatási bíró
ságnak az uj házak pótadója ügyében 
hozott végzéséről számolt be. A közig, 
bíróság utasította a várost, eszközöljön 
kutatást a városi és megyei irattárban olyan 
szabályrendelet, vagy szabályrendelet jel
legű határozat után, mely az uj házak köz
ségi pótadómentességéről tartalmaz intéz
kedést. Mivel ez a kutatás nem járt ered
ménnyel a közig, bíróság fog helyszíni 
vizsgálatot indítani erre nézve. Ezután az 
1913. évi fogyasztási adók és pótlékok 
kezelésére s a leszámolás és igénybejelen
tésre vonatkozó jelentés tétetett meg. E- 
szerint a bevétel 40,163 K 22 f, a fogy. 
adók beszedési jutaléka a kincstártól 1,800 
K, összesen 41,963 K 22 f. Kiadás, illetve 
a megváltási összeg 35,000 K. Az 1913. 
évi államsegély összege 28,230 K 1 f, 
melyre a varos 12.000 K előleget kapott, 
igy tehát még 16,230 K 1 f-t fog kapni a 
kincstártól. Az 1914. évre szóló államse
gélyre vonatkozó igénybejelentés szintén

Ha nem ismeri a Meinl kávét
kísérelje m eg ezen ideális

kevert^ket

Láng is  Kun közDonti szálloda, étterem és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye, Telefon 47.
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•zen arányban tétetett meg s 24,000 K 
előleget kért erre a város. Az állami 
tanítóképző intézet uj épületének céljára a 
város által megígért 25 ezer koronás hoz
zájárulás elengedésének érdekében a pol
gármester küldöttséget vezetett a vallás
os közoktatásügyi miniszter elé, aki, mivel 
az ügyet nem ismerte, nem tett nyilatko
zatot. Az előadó azonban, akit a polgár- 
mester felkeresett, kijelentette, hogy Léva 
városa mellett foglal állást. A közgyűlés el
határozta, hogy felkéri a főispánt, ebben 
az ügyben közbenjárni. A város szervezeti 
szabályrendeletének elkészítésére halasztást 
kapott addig, mig az uj városi törvény 
értelmében keresztül vitt, a városi tisztvi
selők osztályozására vonatkozó felebbezés 
ügye befejeztetik. Majd jelentés tétetett 
arról, hogy a Hazai villamossági r.-t. a vá
rossal szemben fennálló fizetési és egyéb 
kötelezettségeit elmulasztotta. A város kö
vetelése 3,600 K. A közgyűlés a polgár- 
mestert kiküldte a társaság ügyeinek mi 
kénti állásáról meggyőződést szeiezni, hogy 
lehetséges-e lesz a telep átvétele. Hosszabb 
eszmecserére adott alkalmat a honv**d- 
zászlóalj parancsnok lakás-kérdésének meg 
oldása. A közgyűlés elhatározta, hogy ál
landó parancsnoki lakás céljára házat fog 
vásárolni, előbb azonban érintkezésbe lép 
ezen ügyben a2 ezredparancsnoksággal. 
Szó volt a közgyűlésen a Ladányi utcában 
levő Nyitrai- és a Honvéd-utcai Fenyvesi
féle ház megvételéről. Az előbbi árát 70 
ezer, az utóbbiét 19 ezer K-ban állapította 
meg a tulajdonos. A kpvt. tagok között 
az a nézet lett úrrá, hogy a Nyitrai-féle 
házat meg kellene vásárolni a városnak. 
Az alkuba bocsájtkozásra utasítást nyert a 
polgármester. Mint a múlt héten említettük, 
a város és Fertikó József között létrejött 
Ingó vételi ügyre vonatkozólag Az Est 
cimü lap cikket közölt, mely sértő volt a 
városra nézve. A városi ügyész közben
járására a lap helyreigazító nyilatkozatot tett 
közzé, a közgyűlés ezt elfogadta elégtételül és J 
elállt a sajtóper indításától. Forgács Mihály

ail. anyakönyvvezető kérelmet intézett az 
anyakönyvi kivonati dijak címén az 1913. 
évben befolyt 248 K átengedése iránt, amit 
teljesítettek. A közgyűlés intézkedett a 
kocsislak és istállóknak a libamalom tel- 
K n való felépítésére a versenytárgyalás ki
irtsa iránt. Ezután a közgyűlés elfogadta 
az 1914. évi községi közmunka kivetésé
nek megállapítását és költségelőirányzatát. 
A városi kőzúzó gépnek nagyobbra való 
kicserélése iránti javaslat, a kellő előkészí
tés hiánya miatt levétetett a napirendről. 
Csorba Győző megválasztott rk. el. isk. 
tanító városi illetményeit évi 1200 K törzs
fizetés és 480 K lakbér járandóságban 
állapitoitik meg. A kultuszminiszter leira
tára a 20 ezer K-t kitevő Simor János ala
pítványi összeget a közgyűlés a miniszté
riumba küldeni határozta magyar korona 
járadék értékpapírok vásárlása céljából. 
Végül László Ede és Demeter Kornélnak 
Léván egy harmadik gyógyszertár létesíté
sére vonatkozó s a belügyminiszterhez in- 
téuft  kérvényére olyan véleményt hozott, 
melyszerint még egy gyógyszertár felesle
ges Léván.

Jegyzői ügyek
Valasz

Tekintetes Ocsovszky Flóris, a verebélyi járás 
jegyzői egylet elnökének zsitvabesenyői 
körjegyző urnák hozzám intézett nyílt le

velére.
Kedves Barátom! Nyílt leveled eljáráso

mat olybbá tünteti föl, mintha én kellő meg
fontolás nélkül, csupán sértett hiúságból 
határoztam volna el elnöki tisztemről való 
lemondásomat.

Tudom ez nem célod, ámde a hírlapot 
olvasó közönség sem a köztünk levő — 
gyermekkortól a mai napig változatlan sze
retet és ragaszkodáson alapuló — viszonyt,

sem Egyleti beléletünket nem ismeri, azért 
irottaidat a szószoros értelemben magya
rázza !

Belügyeink a nyilvánosságot nem érdek
lik, ezért csupán az általad felhozottakra 
reflektálok.

Erzsébet árvaházunk alapítványi ügyében 
— mely szerint Barsvármegye Jegyzői Egye
sülete egy jegyzői árva elhelyezésére 2500 
koronás alapítványt tesz — közgyűlésünk 
1913 évi junius 21-én határozott oly érte
lemben, hogy az Elnökség hívja fel a jegy
zői kart a gyűjtés foganatosítására. Felhívá
sunk még azon hóban a Lévai Hírlapban 
közzé tétetett, de ennek foganatja nem volt. 
Ezen felhívás szerint minden jegyzőnek köz
sége pénztára terhére néhány korona ado
mányt kellett volna felvenni és pénztárunkba 
beküldeni. Számításom az volt, hogyha a 
vármegye 206 községe ezen humánus célra 
átlag 3 koronát adakozik, évi oOO korona 
gyűlik be annélkül, hogy ez a községre ter
het róna, vagy hogy ezen adakozást fölöttes 
hatóságunk kifogásolná. Jegyzői karra az 
egész közreműködés egy postautalvány meg
írásáig terjedne s az árvaházi alapítvány 
törlesztve lenr.e. A községnek ezen csekély 
adományát a jegyzőnek módjában áll meg
takarítani s igy valójában jótékonyságot 
gyakorolnánk annélkül, hogy azzal bárkit 
is megterhelnénk.

Felhívásunknak hat hónap elteltével sem 
volt eredménye, tehát már a kezdetben ká
tyúba jutottunk önhibánkból. Erre követke
zett decemberi újabb fölhívásom, melyben 
erkölcsi hatás kedvéért használtam azt a 
kitételt, hogy ha ennek a felhívásnak sem 
lenne foganatja, ha kartársaim erre a kéré
semre sem teszik lehetővé közgyűlési hatá
rozatunkban vállalt kötelezettségünk teljesí
tését s nemtörődömségükkel az egyletet 
peresités elé állítják abban az esetben én a 
képviseletet nem vállalom, levonom a kon
zekvenciát, lemondok az elnökségről, mert 
semmi kedvem sincs alperesként szerepelni 
egy oly ügyben, mely szomorú képét mu
tatja kartársaim ügybuzgóságának.

Az önfejű apród.
Irta: Adoifo Albertazzi.

Az asszonynak tetszett a kérdés és jó
kedvűen, nem is tekintve férjének távollé
tét, csak azért, hogy ingerkedjék a fiúval, 
ekkép válaszolt kérdésére:

— Bolondnak nevezném. Még ha apród 
is — és oly szép és ügyes, mint te — az ( 
fs beszéljen! Aki szerelmes ne legyen 
gyáva! Minden nő, még hogyha királynő 
is az illető, legalább részvéttel lesz hozzá!

Erre igy szól a kis apród:
— Én vagyok az, Madonna, — szeret

lek! Mái sokat szenvedtem önért, Madonna! 
Könyörületért esedezem! — s szemeiben a 
szenvedély lángja lobbant.
| Ginevra ellenben, akit megsértett a fiú ' 
merészsége, gúnyosan szóllott:

— Bolond vagy te egészen! Miért fut- 
kossz itt körülöttem és miket mesélsz ne- | 
kém! Mit törődöm én a te szerelmeddel? 
Menj! Az urad jót kacag majJ rajtad, ha 
ezt elmondom neki Eredj innen!

Kétségbeesett, tágranyilt szemekkel, moz
dulatlanul állt a fiú és felkorbácsolt érzel
mei közepette szavak után kapkodott, a- 
meiyek felkelthetnék a Donna részvétét és

bebizonyítanák előtte mélységes szerelmét.
Kegyetlenségére egy fenyegetéssel vála

szolt:
— Madonna, ön kikacag engem, pedig 

ön a bűnös; ön, <»ki ennyire megsebezte a 
szivemet. O i, miért nem öl meg engem 
inkább? Istenemre esküszöm, egy falatot 
sem eszem mindaddig, amig Madonna en
gem meg nem hallgat!

Pusztító bánattól egészen görnyedten tá
vozott. Donna Ginevra kacagva aludt el.

Ugo másnap reggel nem hagyta el ágyát. 
Amikor eljöttek étté, kijelentette, miközben 
a gyomrára mutatott:

— Valami úgy nyomja ezt, hogy nem 
tudok enni.

Finom illatú tejet, tojást, pompás szőlőt 
hoztak neki, — mindhiába. Ugo behunyta 
a szemét és nem evett.

Így múlt el három nap.
Az úrnő kézimunka-aaztalkájánál ült. E 

napon nem kacagott. A várnagy tett-vett 
a szobában és közben beszéli is:

— Az ur nemsokára hazajön, — de mi 
szomorúak leszfnk.

— Miért?
— Ugó meghal; egy szőlőt sem bir le

nyelni már.
Ekkor Madonna bement Ugo kis szo

bájába. A fiú csukott szemekkel feküdt, 
mert nagy gyöngesége folytán rémesen 
szédült:

— Alszol, kis apród, alszol? — kérdezte 
édes hangon az asszony.

Az Isten szerelmére, Madonna, könyö
rüljön meg rajtam!

— Sohse jutalmazom meg az önfejűsé
gedet. így hálálod meg uradnak jóságát és 
szeretetét? Ő visszaérkezik . . .

— Oh, bárha visszaérkeznék! — sóhaj
totta Ugó merészen.

— Hazajön és majd bosszankodik fö
lötted. Tudom, hogy összetöri a csont
jaidat.

— De enni azért mégsem fogok!
Madonna elhagyta a szobát. Ekkor trom

bitaszó hallatszott. A vár ura jött haza 
vendégei körében.

— Ki tudja, — gondolta Donna Gi
nevra — nem e szégyenitené meg urának 
megjelenése. Megkérem, hogy ráijesszen a 
kicsikére.

Amikor egy félórával később az ebéd
nél ültek és az uta hívta az apródot, az
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Határidőül január 15-ikét jelöltem meg s 
eme második felhívásomra érkezett pénztár 
nokunk jelentése, hogy összesen 48 kor. 
adó ~iány érkezett be — ebből két közsé
gem részéről 15 korona — s beérkezett 
Stevka Nándor geletneki kartársam egyle
tünk alelnökének lemondása azzal indokolva, 
hogy az egylet vezetésében nem ért velem 
egyet!

Másik a tagdijak fizetése. Azt mindenki 
tudja, hogy egyletet fentartani a tagok ál
dozatkészsége nélkül nem lehet, tagdijakra 
szükség van s mégis erőszakot kell alkal
mazni behajtásuknál. Igaz, hogy múlt évi 
közgyűlésünk felhatalmazott az alapszabá
lyok szigorú alkalmazására, de én ezt csu
pán akként magyaráztam, hogy hatni fogunk 
egymásra s a nehézkeseket igyekszünk ser
kenteni kötelességük teljesítésére. Ez sem 
használt, perelni kellene, még pedig évente 
40— 50 kartársat, erre szinte nem vagyok 
alkalmas, ehhez időm nincs, de nem is te
szem ki magamat az ebből eredő kellemet
lenségeknek. Hogy az ily behajtás sok kel
lemetlenséggel járhat, azt kartársaim igen 
jól tudják, mert ismerik a fizetési megha
gyásokról rendelkező törvényt, tudják azt, 
hogy egyszerű ellentmondással tárgyalás 
tartatik s hogy ennek költségeit az egylet 
viselné.

Van alapszabályainkban még egy kizárási 
rendelkezés ezen felül, melynek alkalmazása 
az egylet tagjainak apasztását vonná maga 
után, ezért nem foganatosítható.

Ha már m< st figyelembe vesszük azt, egy
letünk 70 tagja közül közgyűléseinken 15—20 
tag jeltnik meg, a többi pedig nem törődik 
az egyleti élettel — de ennek a buzgó 
15—20 tagnak az eljárását kicsinyleni s ez
zel szemben elégületlenségét kifejezni nem 
resteli, — akkor igazán sokkal üdvösebb a 
rögtöni „halál4-, mint az ily kínos agoni- 
zálás!

Én szeretek dolgozni s egyedüli örömem 
abban lelem, ha fáradozásaimnak eredményét 
látom. Valamennyitek között a legjobban el-

I. i Mii

vagyok foglalva és mégis egyletünk érde
kében minden lehetőt elkövettem, fáradtam 
és áldoztam annélkül, hogy ezért elismerést 
várnék, de engedj meg kedves Barátom, ha 
ahhoz ragaszkodom, hogy tagtársaim köz- 

1 gyűlési határozataimnak megfeleljenek 1 
Megemlítem még azt, hogy Erzsébet Ár

vaházunk részére gyűjtésűnk nem egészen 
adománynak tekintendő, mert hisz a múlt 
évben e vármegyében két özvegy 200—200 
kor., egy körjegyző pedig 100 ko r, össze
sen 500 kor. segélyt nyert, meiyet nekünk 
legalább részben viszonoznunk Kell !

Kedves Barátom, ebből láthatod, hogy én 
az egyesület vezetését nem vállalhatom, a 
Veletek közölt lemondásomat nem vonha
tom vissza!

Zseliz, 1914. február 3.
Szerető régi barátod

SzedlncscK János 
kjegyző.

Farsang.
A Lévai Katolikus Kör bálja, mely egyik 

kiemelkedő eseménye volt a farsangnak, 
vasárnap éjszaka zajlott le. A címe után 
ítélve azt hinnők, hogy eme mulatságon 
csupán katolikusok vesznek részt, de a va
lóságban úgy van, hogy a közönség >tt fe
lekezeti különbség nélkül jön össze, hogy 
egy vidám éjszakát áldozzon a farsangból 
Terpsichore istennőnek. A kör ide; bálja 
igen mozgalmas volt és fölötte nagysikerű. 
A Vigadó hatalmas díszterme ez alkalom
mal kicsinek bizonyult a messze földről 
egybesereglett díszes közönség befogadásá
ra. Még a fővárosból is számosán jelentek 
meg, köztük Thurócty Kötnél, a magyaror
szági irgalmas rend főnöke. A r. 1 z ős ég 
ritka élvezetességíi kiváló műsort produkált. 
Osztatlan nagy tetszést keltett V" Feli- 
cián, Frigyes főherceg udvari paj • ik ifjú
sági énekkara Pozson ól, mely Mócik sze
mélyes vezetésével több számmal szerepelt

a műsoron. Az énekkart a közönség meleg 
szeretettel fogadta és valóságos elragadta
tással hallgatta előadását s viharos tapsai
val számtalanszor késztette ismétlésre. Mó
cik a 9 -1 0  éves gyermekekkel csodálatos 
hatást tud elérni, az ő sajátos, egyéni elő
adási módja valódi művészet. Az énekkar 
fegyelmezettsége, szabatos, harmónikus és 
nagyon kifejezésteljes előadása igazán a 
legnagyobb csodálkozást keltette a közön
ségben, mely őszinte örömének adott kife
jezést, hogy az énekkart megismerhette. 
Rassovssky Kálmán kegyesrendi tanár Na
póleon tüneményes pályájáról olvasott fel, 
amiért a közönség élénk tapsokkal nyilvá
nította elismerését. A műsornak ezután kö
vetkező nem kis mértékben élvezetes szá
mául Ábrányi: Ha én veled szóba állnék, 
— és Raff: Édes álom, kettősét figyelemre
méltó énekkészséggel Szilassy Dezsőné és 
Bellán Sándor énekelte. A zenekiséretet 
Belcsák László diszklét finomsággal láttáéi 
zongorán. Az egyes számok után általános 
nagy tetszés hangzott fel s Szilassy De
zsőnknek rendkívül meleg ováció közepette 
szép virágcsokrot nyújtottak fel a szinpad- 

• ra. Ezután Garvaynak Romantika cimü egy 
felvonásos vigjáteka került színre gördülé- 

| kény tempóban. A darabban előforduló 
| mulatságos szituációk, amit a szereplők jól 

használtak ki. igen vidám hangulatnak vol
tak okozói. Kőitek Ferenc kitünően eleve
nítette meg a leánya házasságában is csak 
az üzletet látó amerikai milliomost. Edith 
leánya - Tóth Marcsa — kedvesen ját
szotta meg a iomant;kus misst, Novotny 
Ernő pedig kellő hidegvérrel csapta be 
mindkeFőjüket. Bónyik Mici igen helyes 

| volt egy szobalány szerepben Á közönség 
! a szereplőket a lámpák elé hívta és úgy 
j tapsolt nekik. A műsor után Sárai és Bar- 

tos zenekara belekapott a muzsikába és vi- 
j lágos reggelig abba sem hagyta, mert a 
! párok addig táncoltak. A négyeshez mint

egy 80 pár állott fel. Elismerést érdemel a 
! vigalmi bizottság a mulatság rendezése kö- 
j riil kifejtett tevékenységéért és Bellán Sán

dor is, aki a műsort rendezte.

asszony ekkép szólt:
— Már három napja nyomja az ágyat 

és nem eszik semmit, talán sikerül önnek 
helyreigazítani az eszét.

Mindketten bementek tehát a kis apród 
szobájába.

— Mi bajod? — kérdezte az ur.
— Nagyon fáj itten, és nem tudok le

nyelni semmit.
— Nem igaz, szólt közbe az asszony. 

— A betegsége nem gátolja meg az evés
ben. Rögtön megmondom az urnák, hogy i 
miért böjtölsz már három napja! Eszel vagy j 
nem eszel?

— Ön megmondhatja, asszonyom, de 
azért én mégsem eszem, — mondta a fiú, 
aki elhatározta, hogy mint győztes akar 
meghalni.

Az ur, akinek tetszett a fiú válasza, azt 
hitte, hogy Donna Ginevra rosszul bánt 
atlán vele.

De a Madonna felvilágositotta:
— Aznap, amikor ön elutazott, vetkőzé- 

sem közben Ugó belopódzott a szobámba.
Ekkor látta az ur, hogy a fiú a bűnös.
— hs miért? — kérdezte türelmetlenül.
— Akarsz hát enni? — kérdezte Donna

Ginevra a fiútól.
De az csak intett a fejével
— Levetköződtem, ekkor izgatottan 

toppant be és arra kért . . . Nj , találja el!
— Nos?
— Eszel? — kérdezte az asszony utol

jára.
— Nem eszem! — mondta erősen a fiú 

és mélyen belenézett az asszony szemeibe.
— Arra kért, hogy . . . Mind meg

sejtve, a vár ura brutálisan f a
fiú karját és erősen megrázta ben
ráorditolt: — Mit kértél tőle?

Ugó hallgatott. Szemeiből eg egész férfi 
ereje sugárzott és az a kétségbeesett sze
relem, amely erősebb a halálnál. Ginevra 
aki remegett a gyermek életéért, telve cso
dálattal és talán már szerelemmel is, foly
tatta: — Arra kért, hogy adjam neki az ön 
legnemesebb sólymát, amelyet ön nem 
akart odaadni senkinek. A legjobb bará
tainak sem, de még az uralkodónak sem. 
Hogy megkaphessa, csak azért bőjtöl már 
három napja. Ekkor elengedte az ur a fiú 
karját és kacagva mondá: -  Ha ez a be
tegséged akkor ne halj meg! Csak egyél, 
kis apródl Tiéd a sólyom! Erős léptekkel

hagyta el a szobát. De Donna Ginevra mi
előtt eltávozott, lehajolt a fiúhoz és ezt sut
togta a fülébe:

— Én is akarom, hogy elégedett légy!. . . 
És egy hosszú, gyöngédséggel teli pil

lantás — szerelmet Ígért neki . . .
(Vége )

DlUJl) ű£  e ls ő  . . .

S e  oayij az e lső , aki m cyépfetfíd  

(t\z én  epedo titk os séfiajom  . . .

(á k i nteyftaffoftad  k önn yes im ád ságom ,

S  Ccjy-kéf eg y ssetu i é d e s -£ u i d afem  . . .

*’le  t>aay az e lső , aki felién le lk ed  

^ fC in d cn  éd es á lm á t pólant á lm odod . . . 

cB nem  is tudod  fa lá n , ftoyy ntayad e a y y
álom ,

$  ez á lom n ak  paftja én ray y o k  . . .

Farkas Gábor.
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— Gyárak üzembehelyezóse. Az Aranyos- 
maróti takarékpénztár rt. követeléseinek 
biztosítása céljából megvette a fizetésképtelen 
Ruzicska-cég újbányái és g .-rudnói üveg
gyárait. A rudnói gyárat már üzembe he
lyezték és tekintettel a jó konjunktúrára az 
intézet igazgatósága elhatározta, hogy az 
újbányái gyárat is rövidesen üzembe helyezi.

— A Lévai Apolló Mozgószinházban vasár
nap d. u. és este a múlt heti nagy tetszést 
keltő előadásnál nem kisebb érdekesség 
műsor kerül bemutatásra. Az előadás fény
pontja Fr. Bisson világbi.-ü regénye után 
készült müfilm lesz, a Tisztitó tűz címen,
3 felvonásban, előkelő művész szereplőkkel.
A Pathé újság legfrisebb száma aktuális 
eseményeket mutat be s a vidám darabok 
során Max Linder-film most is szerepelni 
fog nagy mulatságára a közönségnek.

— Gyújtogatás Felsőszecsén ifj. Pálinkás
István szérüskertjében tűz ütött ki, amit 
idejében sikerült elfojtani, igy csak egy 
kazal szalma égett el. A csendőrség egy 
ottani gazdát feljelentett gyújtogatás miatt, 
mert nyomós adatok szólnak ellene. — Ne* 
mcaoroszin Urbán Sándor cseréppel fedett 
háza ismeretlen okból kigyuladt és gazda- t 
sági eszközökkel együtt leégett. j

— AdófelszolamUsi bizottságok. A p. ü. mi- \ 
niszter rendeletet intézett a megyékhez, hogy 
az adófelszólam’ási bizottságok haladékta
lan megalakításáról gondoskodjanak. A bi
zottság tagjainak felerészét ház- és földbir
tokosokból, másik felét pedig az iparos- és 
kereskedőosztály köréből kell választani A 
rendelet arra útid, hogy olyan tagok válasz
tassanak be a bizottságba, akik önálló, 
független életviszonyok között vannak, fed- 
hetetlenek és pártatlanok, amellett a helyi 
viszonyokat jól ismerik. Állami, megyei 
vagy községi tisztviselők a bizottságba nem 
választhatók.

— Angyalgyártas Alsóváradon. A kis ma
gyar alföld garammenti részén a gazdag 
református nép által lakott községekben 
uraikodó egygyermek-rendszer fentartásá- 
ban nagyrésze van a falusi javasasszonyok 
bűnös özeiméinek is, azért — mint azt ab
ban az időben jelentettük — Barsvármegye 
közigazgazgatási bizottsága szigorú utasi- | 
tást intézett a főszolgabirósághoz eme j 
üzelmek napfényre derítése érdekében. Úgy- j 
látszik, hogy ennek lesz valamelyes foga
natja és az ecykeellenes akció nem lesz 
minden siker nélkül való. Amint értesülünk, ■ 
Alsóváradon, ebben a dúsgazdag szinma- > 
gyár faluban, ahol a lakósság lélekszáma 1 
évről évre csökken, angyalgyártásnak jött * 
nyomára a csendőrség s Nagy Istvánná, 
szül. Ujszászi Zsófiát a lévai járásbíróság
nál már előzetes letartóztatásba is helyez
ték magzatelhajtás miatt Két esetet maga 
bevallott. Mivel a csendőrség a nyomozást 
folytatja javában, bővebben nem fogl Okoz
hatunk vele, de nem lehetetlen, hogy egy na- 
gvobbarán/u angya gyártó bűnszövetkezet
ről rántják le ezalkalomma! a leplet.

— Betörés. Garammikolán Bongya János 
korcsmáros laVásáb^ éjszaka betörtek és 
onnan a párnákat és fehérneműt ellopták.
A beförésstl cigányokat vettek gyanúba.

— Ai egyesületek köréből. A  Lévai Ka
stinó f. hó 1-én tartotta meg évi közgyűlé
sét. Az igazgatósági jelentés tudomásul vé
tele után a műit évi zárszámadást 6446 K 
6 fill. bevétellel és 6333 K 70 f. kiadással 
és az 1914. évi költségvetést jóváhagyta s 
a felmentvényt a tisztviselőknek megadta. 
Végül a választásokat ejtette meg. Elnök 
lett Huberth Vilmos, igazgató Dr. Laknei 
Zoltán, aligazgató Dr Mocsy Aba, jegyző 
Kottek Ferenc, pénztáros Schubert Tivadar, 
gondnok Jaross Ferenc, könyvtáros Kiss 
Gyula, ügyész Dr. Gyapay Ede, választ
mányi tagok: Báthy László, Bódogh Lajos, 
Csekey Vilmos, Dr Frommer Ignác. Grimm 
György, Hetzer Adoif, Hoffmann Árpád, 
Hoffmann Ferenc, Krajtsik Jenő, Ifj. L.akner 
László, Levatich Gusztáv, Dr. Medveczky 
Károly, dedveczky Sándor, Ordódy Endre, 
Lovag Schoeller Gusztáv, Svarba József, 
Schubert Pál, Dr. Weisz Zsigmond. Szám
vizsgáló Mzottság: Jakabfalvy Barna, Ort- 
mann Fidél, Szilassy Dezső.

— A Lévai Iparos Olvasó Kör évi köz
gyűlését vasárnap tartotta Frasch József 
elnökletével. Az elnök meleg hangon szép 
beszédben méltatta dr. Kersék János ügy
védnek a kor érdekében kifejtett tevékeny
ségét s azt indítványozta, hogy érdemei el
ismeréséül a kör tiszteleti tagjává válasszák. 
A közgyűlés az indítványt egyhangú lelke
sedéssel fogadta el s a megválasztottat er
ről átiratilag értesíteni rendelte. Ezután le
leplezték Kers k Jánosnak a kör által ké
szíttetett a^képét. Majd a pénztáros terjesz
tette elő jelentését. Az 1913. évi zárszáma
dás : bevétel 37öl K 96 f, kiadás 3707 K 
02 f, jóváhagyatott és elfogadták az 191 L 
évi költségvetést Végül uj >ól megalau- 
totiák a 16 tagú választmányt.

— A Barsvármcgyri Kaszinó (Ar -maró- 
ton) múlt hó 31-én tartott évi közgyűlésén 
tisztikarát igy alakította meg. Elnökké vá
lasztották gróf Erdödy Imrét, alelnök Si- 
monyi Béla, igazgató Mailáth István, aligaz
gató Dr. Bottka Győző, ügyész Raschmann 
Taxiás, jegyző Rajczy Géza d r, vigalmi 
biz. elnök ifj Ordódy Vilmos d r , pénztár- 
nuk Benkovich János, gondnok Benkovich 
Géza, könyvtárnok Harkányi Gyula. Meg
választották még a számvizsgáló bizottsá
got és a választmányt.

— A Reviczkv-Tá sasag febr. 13 iki esté
lyének műsora: 1. Báthy László: Gondola* 
tok a nőnevelésről. 2. Csépány Elemérné: 
Az ezüstfátyol legendája. Várady Anitáitól. 3. 
Szilassy Dezsőné: Kern Aurél: Reviczky da
lok. Az Árva Erdélyi Józstf: Emléksorjk. 
Ányos Laci: Viszszavárlak. Három dal zongo- 
rakiséreitel 4. Szabó S. Zsigmond: Versek.
5. Rissovszky Klímán: üti éleményeimből. 6. 
Kahlert GreíeW gnerParsüal Zongoraszoló.

— Tunitono-vaias.tas. Ftlsögyoiödön a 
megüresedett tanítói állasra a r. kaih. hit
község egyhangúlag Sebő I. Ferencné, 
Szopkó Erzsébet oki. tanítónőt, a csiffári 
aljegyző nejét választotta meg.

— Szmitloadás. A Lévai Ifjúsági Egyesü
let, a földmives ifjak köre, e hó 14 én a 
Vigadóban szinielőadással kapcsolatos tánc
mulatságot rendez. S/inre kerül A falu 
rossza, Tóth Erié népszínműve.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Koncz József Nyulász Julianna: Lajos Jó
zsef, Nováki István Czudor Zsófia: László, 
Petrás István Polakovics Karolina: Mária, 
Jancsjár János Manczir Lujza: László, Obert
László Tuícsányi Antónia: Gizella, Bíró 
Gyula Faragó Gizella: Mária Gizella, Gyuris 
János Hrabiua Julianna: Anna, Hacskó Mi
hály Rusznyák Ilona: László Mihály, Horváth 
Gyula Veres Ilona: Erzsébet Ilona. Halálozás: 
özv Ba.assa Petemé Székesvári Mária 87 
éves aggkori végkimerülés, özv. Czimer 
Sándor 84 eves aggkori végkimerülés, özv. 
Adler Lipót 84 éves agyvérzés, Novotny 
Károly 5ü éves általános gümökór, Benkó 
Erzsébet 8 éves tüdővész, özv. Tóth Sán
dor 78 éves aggKori végkunerüles, ifj. 
Pléska József 2 éves tüdőgyulladás, Huszár 
János 4 éves tüdőgyulladás, özv. Baranyik 
Józsefné Szrna Anna 70 éves mellhártya- 
gyulladás.

Tölgy és bükkfa eladási 
hirdetmény.

Magasmart (Barsm) község az 1914 évi 
február hó 23-án d. e 10 orakor Magas
mart községházán tartandó nyilvános szó
beli árverésen eladja:

1., A „Fabkova" erdőrészben kijelölt 
158J db és a „Hradza“ erdórészben ki
jelölt 9j  di b tölgyfából termelhető mint 
egy 337 ni3, müfat.

Kikiáltási ár ms.-kint átlag 14 korona.
Bánatpénz — — — — 470 korona
2 , A „Fabkova" erdórészben kijelölt 61 

drb. bükkfából termelhető mintegy 39 m3. 
müfát.

Kikiáltási ár m3.-kint átlag 6 korona.
Bánatpénz — — — — 25 korona.
Az írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés 

megkezdése elölt adandók be az árverést 
vezető kezéhez.

Utóajániatok nem fogadtatnak el.
Az árverési és szerződési feltételek az 

újbányái m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és alolirottnál meg:ekinthetők.

Magasmart, 1914. évi január hó 29-en.
Községi elöljáróság.

! Menjünk
vasárnap

B

moziba!!
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HW^Teasütemenyek, cukorkák,
és desert sütemények, torták elsőrendüek,

Prafait M̂eghbbakm B 3 T t 0 S H e n r i k  Léva, nárioniry-u, 3
Házhoz szállihndó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

Irodahelyiség.
Irodának agyon kedvező helyiség a leg
forgalmasabb utcán I. eme'et május 1.-től 
kiadandó, esetleg még e«.y két kisebb szoba 
hozzá. Bővebbet a kiadóhivatalban.

J ó ra v a ló  fiú t a n u ló n a k  fel

v é te t ik  Kreskó Nándor szíj
gyártónál Léván.

(O

/**
PM

©

kálmAn  fer e n c z
ntűbutor asztalom

rajzokkal bárhol

ZKsirmlcza, Barsniéj»:ye.
Raktáron tart saját készítményü legújabb stylü  

szobabútorokat, háló s édlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlás1* forrása.

Bútort saját butorszállitó-köcsijén bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás, Kívánatra 

megjelenek. Pártoljuk a magyar iparé.

kapható BRAUN JÓZSEF és fiánál Interurban telefon
szám IS.
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Kohn Manó kályhásmester
-------Mozaik és Mükőlap gyártó Léva.

50 %  tüzelő anyag megtakarítás.
Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit 

^  az általam feltalált mód
szer szerint rakatja.

Cokszés szénfü-

Az építtető közönség becses figyelmét fel
hívom saját gyártmányú

Mozaik és műkő
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“

■  ( tö rvé n y ile g  v é d v e )

* ■  A LÉTEZŐ LEGJOBB " 1 "  
HYG1ENIKUS GUMI KŰLÖRLEGESSÉG 

Jótállás minden darabért, 
ára tucatonként 6 korona. 

Kapható a központban

BÜCHLER GYULÁNÁL
WIEN, VII., KAISERSTRASRE 109.

Képes magyar árjegyzék ingyen, (zárt borítékban 
20 fillér bélyeg ellenében. 

Viazontelápuaiták magas Jutalék.

Deisz Henrik
cip íáruháza

N a g y h a l l á .

Nagy választók úri és n$i divatos 
amerikai fazonú cipőkben.

Két egységár

9 és 11 korona.

fCODERN B Ú T O R O K
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések
W eisz Ármin Cégvezető: Kölni Natkau
butorkészitőnél szerezhetők be 

Zsarnóczán.



8 napi próbára
köldök mindenkinek

utánvéttel 3 évi jó tá llássa l:
Amer. nickelóra K 2 80 
Szab. Rosxopfóra „ 3‘— 
Amer. aranyóra „ 3 — 
Vasúti Roskopfóra „ 4 — 
Rosk. duplafed. „ 4 40 
Lapos fémóra „ 5’— 
Ezüst ntánz. dupl.
fed..........................6-—

14 kar. aranyóra .. 18.— 
Valódi Omega óra „20*— 
Rádium világitó 

ébresztő . . .. 4 —

Kerekóra ébreszt. „ 9 — 
Közönséges ébresztő óra K2 . 3 évi írás

beli jótállás. -  Szétküldés utánvéttel.
BÖHNEL MIKSA B ecs,

IV.. M a rjia re th e n stcB O s e  271846
Eredeti gyári árjegyzék ingyen.

j j é v ui H f r ln p 6 szám

Nyomatott. Schulcz l^nácznál Léván.

BKÁDY-fé le

GYOMOR-CSEPPEK
ezelőtt Máriactlli cseppek 

több, mint 30 esztendő óta úyg 
beváltak, hogy nelkülözhetetlenke 
minden háztartásban. E cseppeknek 
utolérhctetlenül jó hatása van 
emésztési zavaroknál, azután pá
ratlan gyomot rontás, gyomorégés, 
székrekedés, fej- és gyomorgörcsök 
émelygés szédülés, amatlanság kó- 
lika és stb. Fápkór stb. ellen. 
Kapható minden gyógyszertárban. 
Egy nagy üveg K l.ÖO, kis üveg 
-  90 fillér, 6 üveget IC 5.40, 3 
nagy üveget K 4.^0, beküldése 
után küld íranco

BRÁDY K. gyógyszertára
a „Magy. Királyhoz1* BÉCS.

í., Fleischmarkt 2., Depot I. 
Ügyeljünk a védjegyre, amely a 
máriacelli Szűz Márját ábrásoljf, 
a vőrösszinü csomagolásre, s az 
aláirasra, amely az oldalt levő kép 
másolata és utasítsuk vissza min-néáfi i etrii

Ideális,Tartós, Elsőrendű

C I P ŐK
Kovács Sándor

oipőámházában a legnagyobb 
választékban kaphatók. Mérték

szerinti osztály.

MezőgF  ̂ sági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Hoffher £n Sclirnutx I . . , , . . . , . | Manz>r«le motorokM»yr«rti» j*. ** r«*. ggoeinek vezerkepviselete. *n«ndö»n c*ombe»
M űkőlap03 jégszekrények. V ilághírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takr rmánykamrák elkészítése ésfelállitásajutányos árakban
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