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A tisztviselők helyzete.
Magyarországon soha sem volt 

rózsásnak mondható a tisztviselők 
helyzete és a háború minden terhe 
kétségkívül a lateiner osztályra ne
hezedett leginkáob Különösen a 
családos tisztviselő helyzete a leg- 
kétségbeejtőbb, mert eddig is csak 
úgy tudta családját fentartani, 
gyermekeit neveltetni, ha adósságot 
adósságra halmozott. Már pedig az 
állami gépezet pontos és összevágó 
működésének lényeges feltétele az, 
hogy a köztisztviselők legalább az 
anyagi gondoktól mentesittessenek 
úgy, hogy ne kellessen nekik azért 
aggódni Maga a kormány már 
régóta figyelemmel kisérte a köz
tisztviselők nehéz helyzetét, külö
nösen a tisztviselők ijesztő módon 
fenyegető vagyoni romlását s mó
dot és alkalmat keresett annak meg
javítására. Ezt célozza a közszol 
gálati alkalmazottak adósságainak 
rendezéséről szóló törvényjavaslat, 
amelyet a kormány megbízásából 
Popovics pénzügyminiszter a héten 
nyújtott be a képviselőházhoz, mely
nek célja a tisztviselők adósságai
nak konvertálása és további eladó
sodásának meggátlása.

Mint látjuk tehát, kettős célt 
szolgál a javaslat. Először ki akarja 
szabadítani a köztisztviselőket az 
uzsorahitelezők karmai közül oly- 
képen, hogy a pénzintézeti központ 
az eddigi terhes tartozásokat a ki
sebb kamatú kölcsönre konvertálja 
s igy lehetővé teszi, hogy kisebb 
törlesztéssel is szabadulhassanak az 
eddig oly nyomasztó terhektől. 
Másodszor pedig a tisztviselők to
vábbi eladósodását iparkodik meg
akadályozni azáltal, hogy a tisztvi
selő jövőben további hitel végett 
csak a pénzintézeti központhoz 
fordulhat, mivel járandóságai jövőben 
más követelések miatt nem vonha
tók végrehajtás aiá.

A pénzintézeti központ lesz 
tehát jövőben minden tisztviselőnek 
hitelezője A tisztviselők adóssága 
az eddigi hozzávetőleges számítás 
szerint mintegy 150 millió korona. 
Ezeket fogja a központ kifizetni 
olyképen, hogy minden tisztviselő 
részére megfelelő törlesztéses köl
csönt fog adni, amely kölcsön ka
mata és törlesztési összege lénye
gesen kisebb lesz a tisztviselő által 
jelenleg fizetett járulékoknál. A köl
csön törlesztési időtartama termé 
szetesen a tisztviselő korától, rang
jától és adósságának nagyságától 
függ, mivel a középpont által nyúj

tott kölcsön fedezete nem lehet 
más, mint a köztisztviselő fizetése 
és hivatali járandósága Egyedüli 
kivételt a lakásbér képez, mert az 
még erre a célra sem vehető igénybe

Pontos a visszafizetés kérdésé
ben az, hogy a tisztviselők adós
ságainak konvertálása a kincstár 
terhére történik, mert ha a kölcsön 
törlesztése előtt az adós tisztviselő 
elhalt, vagy javadalmazásától elesik 
akár lemondás, akár hivatalvesztés 
folytán, a kockázatot az állam vi
seli Halálesetén nem terheli a fenn
maradt adósság a hátramaradt csa
lád ellátását, a ónban hivatalvesztés 
vagy lemondás esetében a kölcsön 
és kamat linak nem törlesztett része 
egész összegében esedékessé válik 
s az általános jogszabályok szerint 
behajtható.

Az adós fizetéséből a kölcsön 
és járulékainak törlesztésére, ha fi
zetése 2400 Kt. meg nem halad, 10 
százalék, 3000 koronáig 20 százalék, 
ezenfelül minden loO K többlet 
után 1 százalék, de legfeljebb 
30°/o vehető igénybe. Tehát a leg
kisebb fokon a tisztviselő fizetéséből 
10 százalék, a legmagasabb fokon 
30% vonható le tartozás törleszté
sére, minélfogva nyomasztóvá és 
elviselhetetlenné soha sem válik, 
anná'inkább, mert mind fentiebb 
érintettem, a tisztviselő járandósága 
más hitelező által végrehajtás alá 
nem vonható, kivéve a törvényen ala
puló tartási kötelezettséget, az adót, 
a szolgálati viszonyból eredő köve
teléseket és a törvény hatálya előtt 
keletkezett tartozásokat.

A javaslat szerint az adósságok 
konvertálására és a kilátásba he
lyezett hitel élvezetére egyelőre 
csak a polgári állami tisztviselők, 
államvasuti alkalmazottak és nyug
díjasok tarthatnak igényt; de a 
kormány már most kijelenti, hogy 
gondoskodni fog arról, hogy a 
megyei, községi és egyéb köztiszt
viselőkre is kiterjesztessék a törvény 
hatálya. Ez adott okot jelen felszó
lalásunkra is, mivel nem lehet a 
tisztviselők között külömbséget ten
ni, mert a törvényhatósági és vá
rosi tisztviselők ép oly fontos szervei 
az állami közigazgatásnak, mint a 
valóságos állami tisztviselők. Ezek 
tehát minden kedvezményre ép oly 
igényt tarthatnak, mint az állami 
tisztviselők.

A hadikölcsön biztonsága
A hadikölcsönjegyzésnek milliárdos szá

mai méltán büszkeséggel tölthetnek el A 
háb ru előtt bizony senki sem gondolt volna 
arra, hogy ezen összegeknek akár csak tized- 
részét is belföldi piacon helyezhesse el. A 
háború, igaz, sok tőkét, amely ezelőtt le 
volt kötve, felszabadított; a nagy bankjegy
kibocsátás az áruk árát felszökteti és igy 
sok uj pénzt teremtett, amellyel uj áru 
szemben nem áll Mindazonáltal nevezetes 
teljesítmény, hogy az államnak ily óriási 
összegek voltak rendelkezésére bocsáthatók.

De a dolognak két oldala van A köl
csönöket nemcsak meg kell szerezni, de 
kamatterhüket is viselnie kell az államnak 
és vissza is kell fizetnie Emellett meg kell 
gondolni, hogy a hadiadósság inég sokkal 
nagyobb, mint a hadikölcsönök összege Az 
első hét hadikölcsön Magyarországon 14 ’/, 
milliárdot eredményezett, mig összes hadi
adósságunk május közepén mintegy 33 mil
liárdot tett ki. Honnan vegye az állam a 
kamatoztatásra és a törlesztésre szükséges 
pénzt ?

Az eddig beszerzett 14’5 milliárd hadi
kölcsön kamatját, amely 827 millió koronára 
tehető, a parlament elé terjesztett s jórészt 
már törvénnyé is vált adójavaslatokkal 
igyekeztek biztosítani. Egyelőre tehát aggo
dalomra nincs ok. De tegyük fel, hogy a 
háborus adósság még hátralévő részét is 
további hadikölcsönökkel fedezik és hogy a 
háborus adósság a békekötésig még 46 mil- 
liárdra növekszik, akkor az összes kamat- 
szükséslet 2 53 milliárdra s évi törlesztésül 
1 1/2%*ot számítva, n kamatoztatás és tör
lesztés évi terhe 337 milliárdot tesz ki, 
ami bizony elég nagy összeg tekintve, hogy 
Magyarországnak e háború előtti utolsó 
költségvetése alig az egy milliárd koronát 
haladta meg

Az állam teherviselő képességének 
egyetlen mértéke a szükségleteknek és a 
bevételi forrásoknak aránya A bevételi 
források pedig a nemzet évi jövedelme, a 
nemzet évi termelésének értéke szerint iga
zodnak. Az állam adóztatási hatalma ugyanis 
ma már olyan nagy, hogy a nemzet jöve
delméből annyit igényelhet magának, ameny- 
nyíre szüksége van ; csak arról kell gon
doskodnia, hogy hagyja meg neki a meg
élhetésnek, üzletük továbbfolytatásának és 
fejlesztésének lehetőségét. Nem szabad 
emellett feledni, hogy amit az állam a maga 
részére igényel, az ismét visszafolyik állami 
tisztviselői és alkalmazotti illetmények és 
állampapírok kamatai alakjában alakossághoz.

A háború előtti nemzeti jövedelmet 
Magyarországon 7'3 milliárd koronára be
csülték Az évi költségvetés összegét s a 
háborus adósság kamatoztatását és törlesz
tését együttvéve 4 5 milliárd koronára számítva, 
bizony édeskevés maradna azok részére, akik 
sem nem állami tisztviselők, sem nem hadi 
kölcsönkötvénytulajdonosok De itt meg éppen 
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a pénznek az az elértéktelenedés siet az 
állam segítségére, amely a háború alatt be
állott. Most minden áru ötszörié, meg tiz- 
szerte annyiba kerül, mint a háború előtt. 
Bizton várható, hogy a békekötés bekövet- 
kaztével az árak rohamosan csökkenni fog
nak. De a békeszinvonalat bizony aligha 
fogják valaha elérni. Nagyon meg lehetünk 
elégedve, ha majd egy idővel a háború után 
az árak a háború előtti áraknak kétszere
sére vagy két és félszeresére csökkennek ; 
természetes, hogy ez is csak akkor lesz el
viselhető, ha a bérek és jövedelmek is meg
kétszereződnek vagy harmad'élszeresekké 
válnak. Ebben az esetben azonban a nem
zeti jövedelem sem 7,3 milliárd lesz többé, 
hanem 14'6 vagy 18'2 milliárd és ebből 
már könnyebben telik 3’37 milliárd a hadi 
kölcsönök kamatoztatására és törlesztésére.

Mindenképen bizonyosak lehetünk azon 
bán arról, hogy a magyar állam megingat
hatatlannak vallja hitelét és nem fog a tönk 
széléhez jutni Manapság minden ember 
tudja, mekkora fontossága van az állam 
hitelének és aki eddig még nem fogta fel, 
az okulhat a bolsevisták kísérleteiből. Az 
államnak a jövőben is szüksége lesz pénzre 
és meg is kaphatja, ha kötelezettségeit 
pontosan teljesiti Azonfelül a hadikölcsön 
belföldön van elhelyezve és igy vissza nem 
fizetése saját közgazdaságunknak megrontá 
sát jelentené. Egyetlen beruházás sem biz
tosabb a hadikölcsönnél; mert ha a hadi- 
kölcsönök értéktelenné válnának, akkor 
kereskedelem és gazdaság, mobil és jelzálog
bankok egyaránt tönkre mennének és az 
összes többi hitelpapírok sem volnának be
válthatók. A nemzeti jövedelem nagysága 
azonban az államnak azt is lehetővé teszi, 
hogy a kötelezettségeinek teljesítésére szük
séges eszközöket aránylag könnyen besze
rezze S itt csak arról lehet szó, hogy mely 
adónemek azok, amelyek a legjobbak, a 
legigazságosabbak és a közgazdaság fellen
dülését legkevésbbé csorbitók Fontos e 
részben az a hivatalosan kifejezésre jutott 
irányelv, hogy a jövendő adók tekintetében 
a hadikölcsönkötvénytulajdonosok semmi 
esetre sem rosszabb, sőt lehetőleg jobb 
elbánásban fognak részesü’ni, mint a többi 
adófizetők.

Prolog.*)
Lángban ég a világ, mélyéből a tőidnek 
Feltört a gyehenna égő óceánja.
V érpatakok folynak ; — titáni csatákban 

Hullik az életnek gyönyörű kalásza. 
A négy világszélen harsog az: előre! 
Magyarok, honvédek, szent hazánk védelme; 
Ezer halál között mint a köszirt állnak 
Százszor szembenézve a rideg halállal . . . 
Vad roham harsog, ezer ágya bömböl, — 
Jajszó, lialálhörgés mindenütt — mindenütt. 
Ellenünk esküdött a fél világ népe, 
Megmaradt a jelszó; győznünk kell, előre) 
Velünk van az Isten és őseink lelke, 
Azért olyan erős a fegyver kezünkbe . . 
Csak a halál kacag és örül e vésznek, 
Nem hallja a jajszót, nem látja a könnyet. 
Vérvirágok nyílnak, ajkak elnémulnak. — 
Messze idegenben sírok domborulnak. 
A halálnak csókja ég sok ezer arcon, 
Reájuk borul az örök, sötét alkony.
A kárpáti bércen, az Isonzó táján, 
Oh hány jelentelen sir — hős katonák sírja — 
Hogy ki nyugoszik ott, csak az Isten tudja / 
Hány szerető hitves sir, zokog és gyászol, 
Ősz szülők támasza hová lett — tudjátok ! , . . 
Hullanak a könnyek, árvák piciny ajka 
Keresi az apját és látni óhajtja.

* •

Sápadt arcú hősök gyógyu'ást keresve 
Szent hazai földre véresen megjöttek. 
Hazahozta őket a szivük, a lelkűk. 
Örök lánggal égő örök honszet elmük. 
Oly boldogok voltak otthon, fehér ágyban, 
Fájdalmuk is enyhült a nagy boldogságban. 
De a sors könyvében másként volt megírva; 
Csendes temetőkben csendesen nyugvóénak. 
Szent vértanuk leltek, életüket adták, 
Hogy megvédelmezzék népünk szabadságát 
Babért a sírjukra, emléket nevüknek;
Mert ők a hazáért s értünk elvéreztek I 
Boruljon reájuk a békesség csendje, 
Pompázó virágok! — Lelkűk fent a menybe 
Kerüljön az Isten szent színe elébe.
Glóriáé hőseink szentek seregébe.
Babért a sírjukra, emléket nevüknek, 
Mert ők a hazáért s értünk elvéreztek i 
Ércbelük hirdessék, egész világ lássa: 
Emlékük köztünk él s nem lesz elmúlása 1

,) A lévai .Hősök sirkertjé“-nek díszítésére 
e hó 7 én rendezett ünnepélyre irta és szavalta 
Csomay Kálmán.

Különfélék.
— Gyászhir. Ifj Ordódy Viimos dr. 

Barsvármegye másodfőjegyzöje. mint részvét
tel értesültünk, e hó 15-én munkás életének 
legszebb idején, negyven éves korában, Ara- 
nyosmaróton elhunyt. A vármegyei tisztikar 
rokonszenves, munkabíró, kedves modorú 
tagja volt, kit egyenes, őszinte jelleménél s 
szolgálatkészségénél fogva minden párton 
egyaránt nagyrabecsültek s mi lévaiak még 
különösen jó barátunkat vesztettük benne, 
ki érdekeinknek a vármegyénél mindenkor 
buzgó pártfogója és szószólója volt.
Előbb Léván járási szolgabiró volt. A
nemzeti ellenállás idején, mely a szabadelvű 
párt felbomlására vezetett, ő is azok közé a 
tisztviselők közé tartozott, kik megtagadták a 
darabantokkai való minden közösséget s in 
kább készek voltak állásukat odahagyni, sem
hogy az alkotmányellenesen kinevezett kor
mánynak behódoljanak A törvényhatóság 
hazafias erényeit méltányolva alig 26 éves ko
rában ültette az I, aljegyzői székbe. Mint 
a tapasztalás mutatta, az előlegezett bizalom 
nem esett méltánytalanra ; egyenes, törhetlen 
jellemű, szorgalmas tisztviselő volt mindig. 
A háború kiütésekor mint népfolkelö hadnagy 
bevonult s itt is vitéz és bátor magatartá 
sáért több kitüntetésben részesült Csak nem
rég mentetett fel. Szabadságát nem élvezte 
sokáig, mert egy hirtelen támadt tüdőgyula- 
dás hamarosan kioltotta nemes életét Hala- 

i lát neje Motesiczky Sarolta, négy kiskorú 
árvája és szülei gyászolják, akiknek egyetlen 

' fiuk volt — Holttestét e hó 17 én a várme 
, gye tisztikara, nagyszámú rokonság, jóbarát 
i és a törvényhatóság számos tagjának rész- 
! véte mellett helyezték ideiglenesen nyugalom 

ra az aranyosmaróti temetőbe. Gyászbabo- 
rult hitvese a következő gyászjelentésben tu
datja szeretett férje elhunytál: Özv ordódi 
és alsóleszkói ifj Ordódy Vilmosné szül, 
motesici és kesseleőkeői Motesitzky Sarolta 
a saját valamint gyermekei Gyuri, Bandi, 
Vilmos és Juliska, szülei id Ordódy Vilmos 
és neje szül, lncze Irma, testvérei, valamint 
a kiterjedt rokonság nevében fájdalomtól 
megtört szívvel tudatja, hogy felejthetetlen, 
szeretett jó férje, apjuk, fiuk, testvérük or 
dódi és alsóleszkói ifj. Ordódy Vilmos dr 
Barsvármegye másodfőjegyzöje, tb főjegyző, 
a m kir. 14 honv. gy. e. népfelkelő főhad
nagya. a 2 Signum Laudis, a III. o. katonai 
érdemkereszt, Károly-csapatkereszt és a II. 
o. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa éle 
tének 41., boldog házasságának 11. évében 
f. hó 15 én hajnali fél 5 órakor, rövid szen
vedés után elhunyt Szeretett halottunk földi 
maradványai folyó hó 17-én délelőtt 11 óra
kor ’ognak Aranyosom róton beszenteltetni 
és a gyászházból ideiglenesen az aranyosma- 
róti r. k temetőbe eltemettetni Az elhunyt 
lelkiüdvéért az engesztelő szentmiseáldozat 
az aranyosmaróti r. k. plébániatemplomban 
folyó hó 18 án reggeli 9 órakor fog a Min 
denhatónak bemutattatok Aranyosmarót, 1918. 
évi julius hó 15 én. Áldás és béke emlékére !

— Feministák Diósé A Feministák 
Egyesületének lévai csoportja e hó 14 én, 
ma egy hete, délután 4 órakor ülést tartott, 
amelyen a tagok nem teljes számban jelen
tek meg, de a jelenvoltak annak a hírnek 
hatása alatt, hogy a miniszterelnök a múlt 
napokban már az országgyűlés elé terjesz
tette a nők választójogáról szóló törvényja
vaslatot, egyhangúlag őszinte és hálás 
köszönetüket fejezték ki a miniszterelnöknek 
ezen határozott állásfoglalásért, amely a 
magyar nők tisztes és érdemteljes közéleti 
működésének jutalmául megfelelő elismerést 
és megbecsülést fog nyújtani. Az ülés meg
bízta az ügy vezetőséget, hogy köszönetét és 
háláját táviratilag közölje a miniszterelnök 
kel. Simái Miklós a nőről, szeretetröl, kul
túráról tartott igen tartalmas, érdekes, álta
lános elismeréssel és tetszéssel fogadott 
felolvasást, amellyel minden irányban ala
posan megindokolta a nőknek politikai jogok
kal való felruházásának szükségességét A 
tagok őszinte sajnálattal vevén tudomásul, 
hogy Bobok Mária egészségi okokból lemon 
dott az ügyvezetőségről és eddig tanúsított 
buzgó működéséért jegyzőkönyvileg hálás 
köszönetüket fejezvén ki, — a legközelebb 
megejtendő választásig az ügyvezetői teen
dők ellátására Belcsák Ilonát kérték fel. A 
választmány az ülésen a következő tagokkal 
nyert kibővítést: Bódogh Lajos, Holló Sán
dor. Ács Bódog, Bódogh Lajosné, Grimm 
Györgyné, Liebermann Jakabné és Szilassy 
Dezsőné. — Néhány kisebb ügynek elintézése 
után az ülés véget ért

— Polóuyi Géza a köziuuukata
I náos elnöke. Polónyi Gézát, a lévai vá

lasztókerület orsz. képviselőjét, volt igazság
ügyi minisztert, kinevezték a közmunkata
nács elnökévé.

— A Lóval Tisztviselők Egyesü
letének elnöksége felkéri azon tagjait 
tik a f évi szeptember hó 30-ig terjedő 
időre gabona, illetve lisztszükségleteiket az 
egyesület utján kívánják fedezni, hogy ebbeli 
szándékukat e hó 22-töl számított 8 napon 
beiül Farkas Dénes egyesületi pénztárnoknál 
bejelenteni szíveskedjenek.

— Meghosszabltották a jegyzési 
határidőt. A pénzügyminiszter a VIII -ik 
hadikölcsönnél- julius 12 én julius 11 ig be
zárólag megállapított haUridejét julius 24. ig 
meghosszabbította még pedig azért, mert 
a nagy lendülettel megindult jegyzés mig 
mindig újabb és nagyobb összegeket sora
koztat fel úgy, hogy a jegyzési határidő 
utolsóelőtti napjaiban sem csökkent a jegy
zés iránt való érdeklődés Még mindig van
nak sokan, akik nem jegyeztek vagy akik 
keveset jegyeztek. Ezeknek a meghosszabbi 
tás módot és alkalmat nyújt hazafias köte
lességük teljesítésére. Iparkodjanak azt fel
használni A julius 12 és julius 24 között 
történő aláirásoknál az aláírási ár, ha az 
aláíráskor az egész aláirt összeget befizetik, 
minden száz korona után 91 korona 90 fillér 
Aki tehát most hadikölcsönt jegyez, biztos 
és jól jövedelmező befektetésre szánja el 
magát.

— Az aratás Országszerte megindult, 
bár a kedvezőtlen időjárás következtében 
itt ott némi késedelemmel, az aratás. Sajnos, 
a kilátások, kivált a kenyérmagvakban és 
zabban az idén sem kedvezőbbek, tehát annál 
jobban kell ügyelni arra, hogy a termésből 
semmi kárba ne vesszen.

— Tisztviselők adósságainak kon
vertálása. Készül a szolgálati pragmatika. 
A pénzügyminiszter nyilatkozata szerint a 
tisztviselők szükségleteit lehetőleg természet 
ben adják ki és a beszerzési csoportokat 
pártolni fogják. A pragmatikára vonatkozó 
törvény.ervezet nemsokára elkészül A tiszt
viselők adósságának konvertálásáról szóló 
javaslat már a Ház asztalara került.

— Miért nincs dohány? A dohány
ínség egyik főoka a közölt statisztikai ada 
tok szerint az, hogy mig a háború előtt 48 
ezer holdat ültettek be dohánnyal, addig ma 
csak 10 ezer hold van beültetve. S mig a 
háború előtt egy évben 187 ezer métermázsa 
dohányt füstöltek el, addig ma 335 ezer 
métermázsa a szükséglet
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— Tej és kenyér szegény gyerme
keknek. Lovag Schoeiler Gusztáv ur a lévai 
nőegyletek és a város által kiválasztott 50 
szegény gyermeknek f hó 20-ától kezdve 
6 héten át naponta és bejenként egy félliter 
tejet és egy adag kenyeret osztat ki. A nagy
lelkű adomány önmagát dicséri 1

— Erkölcstelenség az uszoda kör
nyékén. A legnagyobb megbotránkozással 
hal lót'uk, de személyesen is meggyőződést 
szereztünk arról, hogy délelőtt és napközben 
egyébkor is, amikor urinők és leányok für- 
denek az uszodában, ugyanakkor az uszoda 
mellett levő hid tájékán neveletlen kamaszok 
és durva sihederek ruhátlanul öblögetik pisz
kos testüket és idöközönkint kilépve a víz
ből a patak partján sétálgatnak fel és alá.— 
Figyelmeztetjük a rendőrkapitányt, hogy 
közegei által vessen véget ennek a közer 
kölcsöt mélyen sértő fürdőzésnek. Utasítsa a 
rendőröket, akik jelenleg csak ritkán járnak 
arrafelé, hogy naponkint többször fordulja 
nak meg az uszodánál és a rendőrkapitány 
a legszigorúbb büntetéssel sújtsa a botrány 
okozóit.

— Beszerzési utalványra prémi- 
umos gabonát nem szabad kiszolgáltatni, 
erről értesítette a közélelmezési miniszter a 
hatóságokat. Az utalványra kiszolgáltatott 
terményekért a termelő csakis a legmaga
sabb árat és a rendelet l.§-ában meghatá
rozott ártöbbietet igényelheti, a bizományos 
pedig a beszerzési utalvány alapján a vá
sárlótól ezenfelül hatósági bizományosi 
jutalék stb címen métermázsánkint négy 
koronát számíthat fel. Figyelmezteti továbbá 
a miniszter az összes hatóságokat, hogy a 
végrehajtási utasítás szerint a beszerzési 
utalványok julius 15-től kezdve kiállithatók i 
ugyan, de csak annyi termény erejéig, 
amennyi a község területén termett termé
nyekből a bizományos közlése szerint erre 
a célra már rendelkezésre áll Hogyha a 
beszerzési utalványt mégis nagyobb mennyi
ségről állítanák ki, a bizományos csak akkor 
válthatja azt be, hogyha nem prémiumos 
gabona áll rendelkezésre.

— A Lévai Tisztviselők Egye
sülete f. hó 28-án délelőtt 10'2 órakor a 
városháza nagytermében tartja évi rendes 
közgyűlését, a melyre a tagokat ezúton is 
meghívja as elnökség.

— A fogolytartó gazdák figyel
mébe. A hazánkban dolgozó hadifoglyok- 
nál újabb időben minél gyakrabban előfor
duló szökéseknek főoka, hogy a hadifoglyo
kat sok esetben a hazai lakosság is biz 
tatja és rábeszéli a szökésre. Mivel a 
hadifoglyok elszállítása, illetve önkényü távo 
zása nemcsak fontos gazdasági érdeket 
sért, hanem a hadviselés érdekeit is sérti: 
figyelmeztetjük a gazdákat, hogy a hadifog
lyoknak szökésre való csábításától annyival 
és inkább tartózkodjanak, mert cselekmé 
nyük, mint a hadviselés érdekei ellen irá
nyuló, a fennálló törvények szerint a legszi
gorúbban büntettetik.

— Uj földesur. A nagykereskényi 
ősi Mailáthféle birtok — mint értesülünk, 
— gazdát cserélt. A galíciai csatatéren hősi 
halált halt Ordódíj Lászlónak örökösei az 
1400 holdas birtokot 1,630 000 koronáéit egy 
Reuner nevű budapesti bankárnak adtak el

— őszre ruhajegyek lesznek. A 
féktelen ruhauzsora meggátlására a kereske
delmi minisztériumban rendeletet dolgoztak ki, 
amelyet nemsokára ankét fog tárgyalni A 
rendelet célja, hogy a ruházati cikkek árát 
szabályozza olyan módon, hogy ruházati 
cikket csak ruhajegy ellenében lehessen 
árusítani. A kereskedők és szabók kötelesek 
lesznek ruházati készleteiket bejelenteni A 
közönségre nem vonatkozik a bejelentési 
kényszer. A rendelet a ruhajegyeknek há
rom fajtáját hozza be.

— A mozi ma a nagy háborúra vo
natkozó filmet mutat be. Egy kedves történet, 
a melynek cime dr. Hart naplója, melynek 
nemcsak szép felvételei, de maga a mese 
és rendezés is megérdemlik azt az érdeklő
dést, melyben a fővárosban -része volt Ezt 
megelőzi Teddy inkognitóban cimü kacag
tató vígjáték

Tűzifa árverési hirdetmény.

Radócz község (Bars vm. u. p. Oszlány) 
volt úrbéres birtokossága 1918. évi augusz
tus hó 5-én d e.lO órakor a községházán 
tartandó nyilvános árverésen kizárólag zárt 
Írásbeli ajánlatok utján eladja a tulajdonát 
képező erdőnek 1917 évi félfatömegü vágás 
területén. 13 K. holdon kész, kitermelt álla
potban 125 c|m magasra felrakásolt 
250 ürm8 I. oszt, bükkhasáb és 109 ürm8 
vegyes bükkhasáb és dorong tűzifáját.

Kikiáltási ár:
I oszt, bükkhasáb tűzifa ürm3ént 31 korona 
Vegyes hasáb dorong „ „ „ 27 „
Bánatpénz 1000 korona

A bánatpénzzel felszerelt és 1 koronás 
bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlatok, 
melyekben vevő kijelenteni tartozik, hogy az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
magát azoknak aláveti, az árverés előtti 
napon vagyis 1918. augusztus hó 4-én 
délután 6 óráig adandók be az alólirt 
úrbéres elnöknél Később beérkező, valamint 
becsáron alóli ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

Az eladásra kerülő faanyag a nagyug- 
róczi vasúti állomástól 11 km re fekszik.

Az árverési szerződési feltételek Radócz 
község volt úrbéres elnökénél és az ara
nyosmaróti m. kir jár. erdőgondnokságnál 
megtekinthetők

Radócz, 1918 évi julius hó 17
Kmety György s k. 

úrbéri elnök.

Tűzifa árverési hirdetmény.
Úfelfalu község (Barsvm — up. Osz

lány ) volt úrbéres birtokossága 1918. évi 
augusztus hó 5 én délután S órakor 
a községházán tartandó nyilvános árverésen 
kizárólag zárt írásbeli ajánlatok utján eladja 
a tulajdonát képező erdőnek 1916 és 1917. 
évi félfatömegü vágásaiban 4 5 k holdon, 
valamint legelőerdejének 1913 — 1915 évi 
félfatömegü és 1916 és 1917. évi tarvágá
saiban 2 k holdon kész kitermelt állapot
ban 125 c|m magasra felrakásolt 500 ürm8 
I osszt., 111 ürm8 II. oszt bükkhasáb és 
211 ürm8 bükkdorong tűzifáját.

Kikiáltási ár:
I oszt, bükkhasáb ürm8 ként 31 

II- , „ . 27
Dorong — ,20

Bánatpénz 2100 korona
A bánatpénzzel felszerelt és 

bélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánlatok, me
lyekben a vevő kijelenteni tartozik, hogy az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
magát azoknak aláveti, az árverés előtti na 
pon, vagyis 1918. évi augusztus hó 4-én 
délután 6 óráig adandók be az alólirt urb. 
elnöknél.

Később beérkező, valamint becsáron 
alóli ajánlatok figyelembe nem vétetnek

Az eladásra kerülő faanyag a nagyug- 
róci vasúti állomástól 10 km re fekszik

Az árv. és szerz feltételek ófelfalu 
község volt úrbéres elnökénél és az aranyos 
maróti m. kir jár. erdőgondnokságnál meg 
tekinthetők.

ófelfalu, 1918 évi julius 17.
Jekkel József s. k. 
plébános — urb elnök

korona

1 koronás

4401 — 1918. szám.

Hirdetmény.

Újból közhírré teszem hogy Léva város 
területén az aratás folyamatban van és a 
cséplés megkezdése minden, termelő által 
bejelentendő.

A cséplés eredménye a termelő által 
az A. mintájú beje entő lapon a cséplőgép 
tulajdonosok a B, mintájú lapon kötelesek 
az eredményt dr. Horváth Gyula ható
sági megbízottnál bejelenteni. A géptulaj
donosok a C, mintájú cséplökönyvet kötele
sek vezetni, mely már nekik ki lett adva 
A kicsépelt gabona készpénzfize és ellené 
ben Missák Henrik H. T. R. T bizományos 

illetve albizományosa Reitmann Izidor
hoz Léván szállitandó be, aki a D. min
tájú elismervényt köteles arról a termelő 
nek kiszolgáltatni. A „Termés átvevő bizott- 
ság“ a következőkből áll: elnök dr Mocsy 
Aba (helyettese Tokody István) tanácsnok,- 
hatósági megbízott dr. Horváth Gyula 
(helyettese Jaross Ferencz), gazdák érde
keltségének képviselője: Dóka István (helyet
tese Váczy Jónás).- A bizottságot itt is föl
hívom működése megkezdésére.

A Bizományos az Átvevő bizottságnak 
az E mintájú értesítést köteles beterjesz
teni és a Bizottság az F, mintán köteles a 
termésrőli elszámolást foganatosítani. A bi 
zottság elszámolása után a G, kimutatáson 
köteles a termes felesleget megállapítani s 
hozzám és a m kir. közp Statisztikai Hi 
vatalhoz elküldeni

Fölhívom az átv. biz. elnökét, hogy az 
i, mintájú jegyzéken azon termelők ki
mutatását, kiknek termése szükségletét nem 
fedezi hozzám mielőbb terjessze be.

A bizottság működéséért elsősorban az 
elnök felelős. A termés átvételnél a fömun- 
kálat a hatósági megbízott vállain nyugszik, 
minden nyomtatványért hozza kell fordulni 
s a személyes felvilágosítást ő adja s ő 
veszi át a jelentéseket, hivatalos helyisége : 
Városház rendörkapitányi hivatal. A 120.000 
1918 sz. Min. rendelet az elnökj és ható
sági megbízott által hajtandó végre.

A kihágási eljárásban elkobzott gabona 
értékének ötödé a feljelentőt illeti.

Az átvételi bizottságnak a szükségletet 
és felesleget megállapító intézkedése ellen 
15 napon belül a polgármesterhez mint I. 
fokú hatósághoz és onnan a Közélelmezési 
Minisztériumhoz lehet felebbezni

Léva, 1918. évi julius hó IS. án.

Bódogh Lajos, 
polgármester

4724—1918.
Hirdetmény.

Figyelmeztetem a város gazdaközönsé
gét, hogy az érvényben levő rendeletek sze
rint az a termelő, ki zár alá vett termését 
kellő időben be nem adja, tökéletesen le nem 
csépelted, a cséplés megkezdését, eredmé 
nyét be nem jelenti, a cséplőkönyvet a ren
deletek ellenére vezeti, ki termését az átvevő 
bizottságnak el nem adja, elrejti s rendelet 
ellenére állataival feleteli, más célra felhasz
nálja, elidegeníti, vétel utján eladja, felesle
gét be nem szolgáltatja, kihágást követ el, s 
6 hónapig terjedhető elzárással, 2000 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Léva, 1918. julius hó 20-án.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Igi8. évi (julius hó 7.-tól i9i8. évi julius hó 14.-ig.

Születés.

A szülök neffi A gyermek 
neve

ChrenkoJános Velicsányi K 
Hlóska Jónás Lelovszky P. 
Mauer Géza Becskey J.
Gimessy István Pallér Zs 
Vrba Károly Ferencz M.

fiú Pál
leány Rozália
leány Erzsébet M.
leány Halv. szül.
leány Anna

Házasság.

Völenenv és menyasszony neye Vallása

Halálozás.

özv. Martin Miksa és Ilona ág h. ev r. k.

az elüuuyt nere Kora A halál ok*

Gimessy 85 óra Koraszdletés
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Léva r t. város rendőrkapitányától.

1346/918. sz.
Hirdetmény.

A ni. kir. földmivelésügyi Miniszter Ur 
99103/918 sz rendeletével a vármegyére 
kivetett takarmány kontingens biztosithatása 
céljából Léva r t. városra 364 q szénát 
vetett ki a vármegye takarmány bizottsága.

Figyelmeztetem a város közönségét, 
hogy a 3387|917. M B rendelet értelmé
ben a széna, szalma és takarmányfélék zár 
alatt állanak, azok szabad 'orgalom tárgyát 
nem képezhetik s minden jogtalan felhasz
nálás kihágást képez.

Felhívom a város gazdaközönségét, hogy 
fenti széna mennyiség igénybevétele czél- 
jából hivatalomba a hivatalos órák alatt 
jelenjen meg, széna feleslegét jelentse be, 
mert amennyiben ezen kivetett mennyiség 
beszolgáltatva nem lesz, úgy a legszigorúbb 
requirálása fog elrendeltetni.

Figyelmeztetem a közönséget, hogy a 
múlt évbeu és folyó évben lerequirált, de ki 
nem utalt takarmány és szalma továbbra is 
zár alatt áll s az érdekeltek azt a bizottság 
felszólítására a kijelölendő helyre a jog
következmények terhe alatt beszolgáltatni 
kötelesek.

Léván, 1918. évi julius hó 19 -én.

Dr Horváth, 
rendőrkapitány*

Eladó ház!
Léván, közel a vasút és vásár

térhez egy ház szabadkézből eladó. 
Érdeklődőknek felvilágosítást ad 
Szúnyog Zsigmondné Kálnai-utca 24

Portland cement 
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmondnál, Léván.

Birtokot keres. Barsmegye 
magyar vidékén keresek egy 
birtokot, 300—400 holdast örökáron, 
vagy egy 5—600 holdast bérbe

Sümegit Géza magánzó Eger
— Szervita-u. 33. —

Eladó ház
A Honvéd-utca 9. sz. ház —

Értesítés!
A gazdasági egyesület tudomá

sára hozza a vármegye gazdáinak, 
földbirtokos, motor és gözeketu- 
lajdonosainak, hogy a magy. kir. 
földmivelésügyi minisztérium kezde
ményezésére a hadvezetőség a me
zőgazdaság támogatására

cs. és kir. 52. sz. 

motorekemühely 
elnevezéssel 

Kostyek József 
műszaki- és gépipari telepe 

Léván
cég regijében gépjavító műhelyt 
létesített. — E műhelyben katonai 
mérnökvezető ellenőrzése mellett a 
hadvezetőség által rendelkezésére 
bocsátott anyaggal és munkaerővel 
gazdasági gépek, motor- és gőzekék 
lelkismeretesen, de egyúttal legsür
gősebben kijavíttatnak.

Külön kívánságra szerelőket hely
színére küldünk.

Javítások a katonaság által meg
állapított dij szabás szerint legjutá- 
nvosabban eszközöltetnek.

Meghívó

K r e u t z Gyula főv. tánctanár p. 
a diákcsoport növendékeivel IV 

1918.julius 27-én ti városi szálló 
színház-termében látványos íp 

táncokkal egybekötött \yj

TÁNCVIZSGÁT ih 
rendez, melyre t. címet és kedves eí® 
hozzátartozóit tisztelettel meghívja , 

a növendékekből alakult
rendező bizottság 

Kezdete este 6 órakor.
Czigányzene I | y
Felnőtt csoport növendékeinek 

tánevizsgaja julius 26 ánpenteken.

Megvételre kerestetik
20 holdas birtok

Léva környékén. Cim a kiadóban.

Idei termésű fajazonos magas 
csiraképességü fehér kerek 

tarlórépamagot 
szállít 70 koronáért kilónként 

Weinberger Zsigmond Léva.

Vadászkutya 
találtatott, a tulajdonosa átveheti 
Seemann József urad erdésznél 

u p. Léva. — Génye-puszta.

Eladó vendéglő.
Garamiadomér községben fBars- 

megye) közvetlenül az állomás 
mellett, azonnal eladó, egy beltele- 
ken fekvő ingatlan, amely áll egy 
vendéglőből 110 |_|-öl (hat szoba, 
konyha, istállók, ólak, kocsiszín) és 

egy kertből 679 öl.
Cim: Balazsovits Garamladomér.

Mezőgazdasági 
érdekelt közönség szives fi
gyelmébe ajánlom, a még 
készletben lévő elsőrendű
Magyar,

Osztrák és 
Német 

gyártmányú különböző nagy
ságú motoros cséplő 

garnitúráimat 
BérCSépléSre előjegy
zéseket elfogad s a venni 
szándékozók szives pártfogá
sát kéri teljes tisztelettel: 

TONHAISER JÓZSEF
elektrotechnikus 

Telefon : 61. — LÉVA, Ozmán-tér 6.

nagy istálóval és kerttel — szabad 
kézből eladó. Bővebb felvilágosítás 
nyerhető Teleki-utca 12. sz alatt.

Szíves figyelmébe ajánlom
Törv. védve , AC1DINJ Törv. védve

Vegytiszta eczetpótló 
készítményeimet, melyből 1 rész 14 rész vízzel hígítva 
és élelmezési törvényeknek megfelelő, élvezeti célokra ki

válóan alkalmas és a legjobb eczetet adja.
Készíti: Dr SOLTZ ALADAR pyógyszeresz
Pozsony Deák Ferencr-utoza 11. az. Szent Márton 

gyógyszertár éa chemiai laboratórium.

Gyógyhely

S tubny a-für dö
(Felső-Magvarország).

Kéneefiirdfi rheuma és Isohiaa elleni beteléseknél
Fővonalon 5 órai ut Budapesttől, IO órai ut Berlin 

Oderberg Ruttkán át — Az egész fQrdőtelcp a nagyérdemű 
közönség rendelkezésére áll. Felvilágosítást díjtalanul ad az
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KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telefon uam: 33. -^r jj. y| Telefon szám.' 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányt! gépek:

Ganz-féle motorok ninden nagyságban Ilopferr 
Schrantz gőzeeéplő készletek, etedet! Melichár i 
vetőgép ek, £űcher-fé)e ekék éB talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánozoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.*

1 és
féle

Nyomatott Nyitrai M Tán* r. t. gyormiMjftn Uvm.
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