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Város vagy nagyközség.
Újabban több rendezett tanácsú 

városban mozgalom indult meg az
iránt, hogy az egyre jobban szapo
rodó közigazgatási költségek leszál 
litása céljából a rendezett tanácsot 
nagyközségi szervezet váltsa lel. 
Így pl. Kolozs r t. város már el
határozta, hogy a tanácsot meg
szünteti és nagyközséggé alakul 
Rózsahegyen pedig most vajúdik 
a kérdés — Az ellenkezőjére szin
tén találunk példákat.

Már most a Vármegye cimü 
szaklap felvetette a kérdést, vájjon 
a városok a rendezett tanács utján 
avagy a nagyközségi szervezetben 
érvényesíthetik-e jobban kitűzött 
céljaikat? Következtetésében arra az 
eredményre jut, hogy a községek 
boldogulása nincs a közjogi szer 
vezethez kötve, mert a fejlődés és 
érvényesülés inkább az önkormány 
zati kerület vezetésétől és a képvi 
selőtestület kvalitásától függ Égy 
erélyeskezü községi jegyző, ha okos 
és céltudatosan gondolkozó képvi
selőtestület áll mellette, feltétlenül 
keresztül tud vinni annyit, mint 
amennyit egy polgármester a városi 
tanács és a képviselőtestület közre 
működésével produkálni tud. csak 
éppen arra lenne szükség , hogy na
gyobb és tehetősebb községek a 
községi jegyző részére megfelelő 
műszaki vagy gazdasági közegeket 
bocsássanak rendelkezésére

A rendezett tanácsú szervezet 
10-15 ezei lakosú községekre nézve 
nem szerencsés, inkáb luxus, mert 
ennek költségei ólomsullyal nehe
zednek a polgárságra és a tanács 
voltaképen csak kerékkötő intéz
mény, mely a 'község vezetőjének 
egységes és céltudatos munkáját 
megnehezíti, a közigazgatási tenni
valókat megszaporitja s a képviselő
testületet több vonatkozásban 
az egyes ügyek tárgyalásának köz
vetlenségétől megfosztja.

Ezeket olvasva jut eszünkbe 
Léva városának önkormányzata is, 
mely egy kissé szintén drága mu
latság s ennélfogva önkénytelenül 
is felvetődik az a gondolat, vájjon 
nem lehetne a város kormányzását 
a szervezet átmódositása által ol
csóbbá s talán jobbá és közvetle
nebbé tenni ? Hiszen Léva városá
nak lakossága a hadbavonultak le
számításával a most megejtett szám
lálás szerint alul van a tízezren. 
Határa nem nagyobb, mint akár
melyik falué. Vagyona nincs. Egye
dül saját erejére van utalva. Ennél

fogva mindenesetre megfontolandó, 
hogy ha a jövőben is oly óriási 
lépésekkel fog előre szökni a városi 
pótadó, nem lesz-e jobb, ‘ha mi is 
K' lozs, Rózsahegy és más városok 
példáját követjük, hogy ezáltal 
megszabaduljunk a városi szerve
zet óriási apparátusának költségei 
tői mely egyébként is az ily kis
városokban nehézkes

A Vármegye cimü lap szakirója 
az ily kisvárosok 1 észére a tanácsi 
szervezet helyetl egy újabb típus 
kreálását javasolja, amely közép 
helyet foglalna a nagyközség és a 
rendezett tanácsú város között. Es 
ez abban állana, hogy a tanács tel
jesen eltörültetnék. hanem a köz 
ségi jegyzőn kívül szakközegek 
állanának a község vezetőjének ren
delkezésére s ők volnának az előadói 
a közgyűlésnek. Az olyan községek, 
melyek ilyen szakközegek alkalma
zására kötelezettséget vállalnának, 
alkothatnák a községek egy uj 
típusát s ezeket a törvén) hozás oly 
módon különböztetné meg, hogy 
ép ugv részesítené őket államsegély
ben. mint ahogy államsegélyt ad 
most olyan városoknak is, melyek 
egy része viselte ugyan mindmos 
tanáig a városi címet és jelleget, 
tényleg azonban semmivel sem 
fejtett ki magasabb közigazgatási 
teer dőt, mint akármely falu

Ez az uj tipusu város még a 
terveztetés stádiumába sem lépel', 
azonban a kérdést már sok város 
feltette : város-e vagy nagyközség ? 
Mindenesetre jó lesz minekünk is 
gondolkodni telette < s ha a tapasz 
talás azt fogja mutatni, hogy azok 
a városok, melyek a rendezett 
tanácsról a nagyközségi szervezetre 
tértek át, jobban tudnak boldogulni, 
közintézményeiket a közjóiét érde
kében jobban tudják gyarapítani, 
nálunk is fel kell venni a tárgyalás 
fonalát s nem kell restelkedni attól, 
miféle címen fogjuk ellátni váro
sunk közigazgatását, mert a fő 
dolog az, hogy a közigazgatásunk 
jó és olcsó, egyszerű, könnyen kor
mányozható legyen. Elvégre is érde
künk, hogy a polgárság terhein 
könnyitsünk, mert a pótadót emelni, 
emelni s helyette semmi jobb, cél
szerűbb intézményt nem adni, nem 
nevezhető fejlődésnek és boldo
gulásnak.

A címzés nem imponálhat okos 
embernek, mert minden intézmény 
csak annyit ér, amily mértékben 
hasznára van a köznek. Ha nem 
válhatunk a városi tanácsi szerve
zettől mást, csak folytonos pótadó

emelést, hát iparkodnunk kell meg
szabadulni tőle.

Mindenesetre figyelemmel fogjuk 
kisérni a most újra nagyközséggé 
alakult városok közigazgatását s 
ha beválnak, nem fogjuk elmulasz
tani az alkalmat, hogy Léva vá
ros képviselőtestületének figyelmébe 
ajánljuk a nagyközségi szervezetet.

Képek a lagúnákból.
Irta .' Oberhauser Frigyes Forenc.

Reggel a lagúnákon 1 Milyen csodálatos 
itt a hajnal hasadása! A tájat besugározza 
a felkelő nap, a sugarak kacagva kergetődz- 
nek és gyengéd ujjak kibontják a fátylukból 
a messzeségben a honi Alpeseket. Szivünk
be cseng az emlékezés melódiája, megpezs- 
diti a vérünket a vágy, amely forrón felbu- 
gyog bennünk azután az idő után, amikor 
még szabadság uralkodott a földön, amelyet 
most a csaták és kézi lusák nyomán lövész
árkok ezrei hasogatnak fel. Szegény világ I 
Ha egyszer a dühödt gránátok belétek is 
borzalmas sebeket tépnek és szépségetek si
vár pusztasággá iszonyatos csatamezőkké 
változik át, ó szép lagúnák, fényben úszó 
tájak ! A tenger szellője kószál a síkság fe
lett, a kukoricásokban hangos zúgás-búgás 
kel és a lagúnák vizén hullámok fodrozód 
nak. Mintha valami álmodozó fohász leb- 
benne az ég felé. Rózsafüzérnek tetszenek a 
hegyek, bűvösen ragyognak a hómezők. 
Amint a nap rájuk süt, lágyan és mégis 
élesen tűnnek elő a körvonalaik. A katonák 
némán bámulják a messzi karintiai és tiroli 
havasokat A gerincék, a lejtők, a nyergek 
és a sziklafalak tisztán rajzolódnak ki és 
ragyogó kék színben borul föléjük az égbolt 
Kis vándorfelhök lebegnek az égen és duz 
zadt párnáik mosolyogva tükrözödnak visz- 
sza a vizeken. A töltesutakon, a melyek a 
földeket és a szigeteket egymással összekö
tik, időnként egy könnyű járómű halad. 
Ezek a töltésutak olyanok, mint a végtelen 
hosszú hidak: mélyen behatolnak a síkság
ba, hálószerűén ágaznak szerte ; ezek te
szik lakhatóvá a vidéket. Ha esik, akkor a 
lágy talaj csupa süppedés és mélyre vájt ke
réknyom, úgy, hogy alig lehet közlekedni. Az 
úton előbbre a töltéshez érünk, amely az 
elülső arcvonalat alkotja. Ez az arcvonal 
jóformán már a tengerben van. Az előőrsök, 
a Ügyelők és a járőrök valóságos Robinzon- 
életet élnek, legalább is a szolgálat idején. 
Az őrsök kis szigetecskéken, földnyelveken 
állanak és a járőrök éjszakánkint csónakon 
hangtalanul siklanak az ellenség közelébe. 
A Piave lassan, nyugodtan viszi habjait a 
tenger felé Egy töltésűt kiséri és vele pár
huzamosan egy csatorna halad, amely az
után balra tér és a tenger hosszában folyta 
tódik. Az arcvonal képe itt természetesen 
egészen más, mint egyebütt. A terep meg-

< áltoztatta a hadműveleti lehetőségeket, az
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operatív eszközöknek egészen más a képe, 
mint fent az Isonzónál.

Itt megvan a lehetőség rá, hogy kicsi 
dolgoknak nagy hatások járjanak a nyomá
ban. Vagy nem volna e nagy esemény az, 
ha az ellenségnek sikerülne a töltéseket felrob 
bántani és a zsilipek révén hatalmas víztö
megeket zúdítani vonalainkra ? Egészen más 
hábóru ez, ami eddig folyt a kő birodalmá
ban. Azt lehet mondani, tele van titokzatos 
Sággal A figyelmet a végsőkig kell megfe
szíteni. Minden mozdulatnak ellenmozdulata 
kél. Kicsike kis szárazföldön, támaszponttá 
kiépített halomról kell tartani az állást. A 
viz egyhangúan mormolja körülöttünk álmos 
'dalát Titokzatos csendben siklanak a csó
nakok szigettől szigethez, mint az éjszaka 
árnyai A fejszecsapás hangja úgy siet tova 
a lagúnák felett, mint valami felriasztott 
állat.

A viz hatalom Sejtjük a hatalmat, lap ! 
pangó erejét, amely akkor bontakozik ki 
teljes nagyságában, ha szabad lesz és le
rázza láncait. Az elemeknek tér kell Az 
ember szívósan fogát csikorgatva küzködik 
velük Keményen, szigorúan vágódik a vo
nal a vidékbe A töltések közé szorított 
csatornákban csendesen megrekedve áll a . 
víz

Rétek és jegenyefasorok között szende- ■ 
reg. mesterséges ágyak és zsilipek béklyó
jába verve. A csöndet néha a szél zúgása 
vagy sirályok sikoltása töri meg.

„Csendes front" a lagúnáknak ez a 
szakasza Csak aknavetők és kézi fegyverek 
dolgoznak itt. Néha azért a könnyű és a 
középtüzérség is tűzzáport áraszt reá. Ettől i 
visszhangzik az egész vidék és fel felriad j 
az ágyúzengés Máskor a gyalogság puskái i 
ropognak szakadatlanul. Egyébként „csőn 
des“ a vidék. Persze, ahhoz képest, ami a 
Karsztban volt Az a mondás, hogy a 
harcvonalon semmi újság, voltaképpen köz
tudomás szerint lehetetlenség. Csakhogy a 
folytonos események, ezek a kisebb dolgok 
a háború folyamán mindennaposak lettek. 
A harcvonalnak ez a mindennapos megszo- 
kottsága mind többet és többet foglal ma
gában Úgy tetszik azonban, hogy éppen a 
laguna-harcvonalnak sajátos vonása ez A 
viz miatt sok nehézséggel járnak a tervez- 
getések, a kisebb harcok, a háborús forté
lyok ; másrészt azonban kétszeres lehetőség 
kínálkozik a számukra. Csak annyi a kü
lönbség, hogy a tervek megérésének az 
ideje itt hosszabb. Egyébként a napsugaras 
tájak képei gyönyörködtetik szemünket Az 
ég tiszta kék színben ragyog és tágas bolt
ján fehér felhők vándorolnak. A tájék mint
ha valami kiterjedt park volna elhagyott 
kertjeivel, magános házaival. A felhők játéka 
visszatükröződik a vízben Az Adria most 
újra álmodja a harci zaj által annyi időre 
elrebbentett almát a gradói és panzanoi öb
lökben ; künt kis gőzcsónakok füstölögnek. 
Pillantásunk a távoli Alpoktól a tengerig 
révedezve boldog meghatottságtól fátyolos 
ennyi szépség láttára A táj szépsége a ka
tonák lelkét is megfogja, akik mélyen bent 
az idegen országban oly gyakran gondolnak 
hazájukra Valahol messze kis templomba 
rang csendül meg; hangja az esti szellő 
szárnyán árad a síkság felé. A tenger 
gyöngyöző pompába öltözik, a lagúnák hal
kan suttognak, az Alpesekre kékbe alko
nyodó sötétség bársonyát borítja az este A 
világosság most hirtelen kialszik, mintha el- 1 
koppantottak volna.

Itt a szürkület. Az este mintha ezer 
újjal elmosná a vonalakat. A tenger csillogó

pompájától nem tud megválni a rap. Az 
esti csillag üde fényben ragyog fel és nyugo 
vóra int. A lagunak fénylő vizében mintha 
rőt és ezüstös szemek bujkálnának; fel fel
lángolnak, majd kialusznak. Most ránk.bo
rul a gyönyörű, csodálatosan kék alkonyat ( 
és omló fátyolba takarja a tájat Minden el
csendesül, még a szél is elpihen a fák kö- i 
zött Minden nyugszik A lagúna arcvonal 
felett kiteríti köpenyét az éjszaka Csak a 
csillagok ragyognak, visszatükr zödve a víz
ben Nem volna mindebben semmi különös. 
Itt is csak olyan a harcvonal, mint másutt. 
Harc és háború dúl itt is, ott is. De ilyen
kor halkan kopogtatni kezd itt a vágyakozás 
a szivünkben ; elfogja szivünkbet, agyunkat 
egyaránt És emberekké vál oztatja át a ka
tonákat Emberekké, akik éreznek. Milyen 
különbség ez, és milyen különös, amikor 
ezeket az egyszerű katonákat látjuk embe
rekké átalakulni, latjuk őket azokban a pil
lanatokban amikor szivük, lelkűk megtelik 
a világ szépségével. Minő boldogság ez ka 
tonára; mintha láthatatlan kezek csillogó 
álomba ringatnák. És ennek a boldogságnak 
itt van a hazája, ezen a csodás kertvidéken.

A tekintetük a messzeségben révedez 
és szivükben és ereikben forró vérhullániok 
pezsdülnek. A Karszt birodalmában kosivá 
tag vette őket körül, amely forró napokon 
láztól bágyadt, kegyetlenül kietlen hangula 
tót árasztott. A Karszt birodalmában nem 
ejtette meg szivüket egy napsugaras tájék 
enyhe, becéző varázsa. A kö arculata me
redten bámult. De itt reggel, mikor a ten
ger síkja felébred, tekintetünk messze túl 
kalandozik a harcvonalon a távoli Alpesek 
felé és vígan köszönti a napot, amely tün
döklő csúcsok fölött kél az égre Este meg- 
indultan nézzük az alkonyt a nap nehéz bú 
csúját a ragyogó, fényben szikrázó tengertől. 
Ezekben a csöndes órákban, ezen a gyönyö
rű vidéken vágy és felfi issültség fakad a 
lelkűnkben. És ha nem is tudjuk mindig az 
okát, a katona és az ember mégis nyugod- 
tabban hajtja fejét álomra, mert e rettentő 
borzalmak között mégis van a világon egy 
hely, ahol boldogság és szépség terem.

Adja Isten, hogy igy legyen :
Öröm völgyön és hegyen, 
Fehér zászló lengjen Léván, 
Az összes iskolák ormán.

S hirdesse, hogy béke lett már,
A vérözön leapadt már;
S ifjúságnak edzett karját
A béke müvei várják

Véq T)!ák

Koronázás.
ötven íve mull e nyáron, 
Hogy lévai diákságon 
Oly mámoros hív vett erőt. 
Milyet nem ériéit azelőtt.

Híre ment, hogy koronáznak 
Örömére magyarságnak ;
S minden diák sarkantyút vert 
Csizmájára s kis huszár lett.

Mindenütt sarkantyú pengett, 
Hogy az utca csak úgy tenget' : 
S minden diák emlékérmet 
Tűzött a mellére e/ytt.

Óva lön iskola csendje, 
Lett sarkantyú olyan rendje;
Gyufát tettünk taraj mellé 
S úgy meiitünk iskola felé.

A koronázási érmet,
Mig nem zártuk le az évet, 
Nemzetiszinü pántlikán 
Viseltük azon év nyarán.

Ma is elfog a 'régi hév, 
álomnak tetszik ötven év ; 
Visszatekintve Lévára 
És lelkes ifjúságára.

Uj éleire kél a remény,
Nem nyel minket el az örvény;
Uj király esküdött Budán, 
Hogy őrt áll a nemzet javán

Uj nemzedék kél életre,
Von töménység kikeletre; 
Lévának van még diákja, 
Ki hazáért kardját rántja.

Lévai diákok vére
Ömlött már a csatatérre; 
S ezen vér lesz áron vetés, 
Melyből lesz majd gazdag termés.

Különfélék.
— A lévai tisztviselő beszerzési 

csoport újjászervezése. A kormánynak 
a tisztviselők előtt tett Ígérete a természet
ben való ellátásról — valóra válik Windisch- 
gratz herceg, közélelmezési miniszter erre 
nézve konkrét javaslatokat terjesztett a lég 
utóbbi minisztertanács elé, amely azokhoz 
hozzájárult A híradások s a közélelmezési 
miniszter nyilatkozatai szerint a javaslat 
veleje az, hogy a komány a tisztviselőket a 
beszerző csoportok utján a legfontosabb élel
miszerekkel a piaci áraknál jóval olcsóbban 
látja el. Az árkülömbözetet a kormány födözi. 
Ugyancsak a tisztviselőknek természetben 
való segítésére tisztviselői közös konyhákat 
állít föl a közélelmezési minisztérium, 
ahonnan elégséges, jo és olcsó élelmezéssel 
látja el a közös konyháról étkező 
tisztviselőket. E konyhák költségtöbbletét 
szintén a kormány fizeti — A miniszter
tanácsnak ily irányú határozott intézkedései 
arra indították a lévai tisztviselőket, hogy a 
természetben kiutalandó termények és más 
cikkek gyors kiosztása s egyúttal a lévai 
beszerzöcsoportnak életrevalóbb, fürgébb 
működése védett helyiszervezetét teljesen újjá- 
szervezzék, mert a lévai beszerzőcsoport mai 
szervezete s ebből támadó nehézkessége 
miatt a hathatósnak Ígérkező állami segít
ségnek célszerű, gyors s mindenkit kielégítő 
lebonyolítására teljesen alkalmatlan Ebben 
az ügyben a lévai tisztviselők küldöttsége a 
közgyűlés sürgős összehívását a napokban 
kérte Bódogh Lajos polgái mester úttól, a 
beszerző csoport elnökétől Az újjászervező 
közgyűlés julius hó 31-én (szerdán) d u 
hat órakor lesz a városháza nagytermében. 
Minthogy a tisztviselők érdekeit érintő na 
gyón fontos kérdésekről lesz szó és döntés, 
kívánatos, hogy a bes erzőcsoport tagjai 
minél nagyobb számban jelenjenek meg

— Változás a főgimn. tanári 
karában. A kegyestanitórend kormánya e 
napokban ejtette meg az úgynevezett tanári 
mutációt, amely szerint Léváról Kalcsok Leó 
Pozsonyszentgyörgyre dr. Kerkay József 
Szegedre és Kolozsvári Lajos Nagybecskerekre 
helyeztetett át. Lévára jönnek : Teli Sándor 
és Molnár Imre kegyesrendi, továbbá: 
Tóth Kálmán, Vörös János és Koncz Imre vi
lági tanárok. A távozó tanároknak azt 
kívánjuk, hogy uj helyükön is találják fel 
kedves otthonukat; a körünkbe érkezőket 
pedig a legszivélyesebben üdvözöljük.

— A rendőrség államoaltáaa. We- 
kerle Sándor miniszterelnök, mint belügymi 
niszter, e hó 9 én törvényjavaslatot terjesztett 
a ház elé a magyar királyi állami rendőrség 
szervezéséről. A javaslat régi követelések 
teljesitése A rendőrséget a törvény alapján 
egységesen fogják megszervezni és az összes 
törvényhatósági joggal felruházott és rende
zett tanácsú városokban életbelép. A bel
ügyminiszter ezenkívül egyes községekben és 
községi csoportokban is felállíthatja az állam
rendőrséget

— Rondáiét a köztisztaság fenn 
| tartásáról. A belügyminiszter szigorú 

réndeletet intézett az összes törvényható 
Ságokhoz a köztisztaság fenntartásáról és 
ellenőrzéséről. A rendelet szerint a hatósági 
orvosnak helyszíni vizsgálatot kell tartania 
minden helyen, ahol a közegészség forog 
kockán Meg kell vizsgálnia az utcákat, te
reket, árkokat, csatornákat, folyócskákat, 
lehetővé kell tenni mindenütt a szennyvíz 
levezetését nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a vendéglőket, szállodákat, iskolákat, 
gyárakat, ipartelepeket és cukrászdákat. El- 
lenőrizendők a tömeglakások is és amennyire 
lehet, a lakók létszámát meg kell szorítani. 
Különösen ellenőrzendők az élelmiszerek és 
a vágóhidak.
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— A Lévai Tisztviselők Egyesüle 
tének a tagok f. évi szeptember hó 30 ig 
való lisztellátására irányuló összeírásának 
eddig 204 család részéről történi bejelentés 
Minthogy a vásárlási igazolványok kiállítása 
iránt az alispán ur már rendelkezett, annak 
mielőbbi megszerzése, valamint a gabonának 
a Haditermény bizományosától egyszerre le
endő átvétele céljából *elhívja az egyesi! et 
elnöksége azon tagokat, kik az egyesület 
utján kívánnak az ellátásban résztvenni, 
hogy a jövő hó első napjáig okvetlenül 
jelentkezzenek a szükséglet megallapitása és 
igazolvány kiállittatása végett

— Vizsgálóbírói megbízatás. Az 
igazságügyminiszier Króner Géza aranyos- 
maróti kir törvényszéki bírót az aranyosma- 
róti kir. törvényszék területére vizsgálóbíróul 
rendelte ki.

— Prohászka püspökért. A kath. 
körnek e címen tudatott értekezlete 1 hó 
14-én közbejött akadályok miatt elmaradt. 
Ezt az értekezletet f. hó 28-án d u 6 óra
kor tartjuk meg. Érdeklődő férfi — és 
növendégeket szívesen lát a kör vezetősége.

— Eljegyzés. Fogassy Ödön, a lévai 
áll. tanítóképző intézet tanára, eljegyez'e 
Baker Árpád városi számvevőnek kedves 
nevelt leányát, Gabriellát. — Boldog meg
elégedés kisérje frigyüket!

- Uj Járasblró A király Spengler 
Sándor nagytapolcsányi járásbirósági jegyzőt 
Újbányára járásbirónak nevezte ki.

— Garázdálkodás a kertekben és 
a határban. Többször említettük már, hogy 
a közeikölcsiség meglazulása miatt a kertek 
ben, szőlőkben, szóval az egész határban 
óriási módon felszaporodtak a lopások. 
Ezeknek csak a legszigorúbb rendőri eljárás, 
esetleg katonai őrjáratok alkalmazása vethet 
véget Hivatkozhatunk e tekintetben Nyitra 
városára, ahol a minél nagyobb mérvben 
felmerülő jogos panaszok alapjan a nyitrai 
honvédállomasparancsnok intézkedett, hogy 
sűrűén alkalmazott katonai őrjáratokkal 
akadályoztassák meg az érésben levő gyü
mölcsnek illetéktelen eltulajdonítása Az őr
járatok már megkezdték működésűket, még 
pedig mint a Nyitramegyei Szemle Írja — 
látható jó eredménnyel Forduljon városunk 
hatósaga az őrjáratok kiküldése iránt a 
helyben államosozó géppuskások parancs 
nokához s ez a kellőleg indokolt kérést 
bizonyára teljesíteni is fogja.

— A vadászati tilalom meghosz 
szabbltása. Az erdészeti törvény értelmében 
a nyulak és fácánok vadászati tilalmi ideje 
február 1-től augusztus ló ig terjed. Hogy a 
közfogyasztás nagyobb hushozarnmal gazda
godjék, a ftíldmivelésügyi miniszter ezt a 
tilalmi időt most egy hónappal meghosszab
bította.

— Tanári kinevezés A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Merényi Oszkár 
körmöczbányai állami föreáliskolai helyettes 
tanárt a IX. fizetési osztályba rendes tanár 
rá nevezte ki.

— Az áruuzsora újabb fajtája. 
Napról-napra, hetivásárról-helivásárra boszan- 
kodva tapasztaljuk, hogy piacunkon igen 
csekély az eladásra szánt élelmicikk; sőt — 
dacára a jó termésnek — aránylag még a 
gyümölcs is kevés. A piacon nincs; de a 
kofák lakásán és a piac közelében általuk 
bérelt raktárakban van bőven A kofák ugyan
is újabban azzal drágítják az élelmicikkeket, 
hogy a falukról bejövő termelőktől külön'éle 
cselekkel és jelekkel már korán reggel a 
város végén, utcáin vagy a piacon előre 
megvásárolnak és lefoglalóznak mindent, amit 
kezükbe kaparithatnak s az igy összehará I 
csőit holmit nem hagyják a piacon, hanem 
lakásukon vagy pedig a raktárban halmozzak 
össze A kofák előtt csak mutatónak van 
valami a piacon, mert ott nem léphetik túl 
a maximális árakat Mivel az agyongyötört, a ■ 
kofák által kijátszott fogyasztó közönség a 1 
falusiaktól a legtöbbször nem tud bevásá- ' 
rolni, kénytelen vagy a kofa lakására vagy ; 
raktárába fáradni, ahol azután kap, amit csak 
akar De hogy milyen áron ? Az titok, mert 
a raktár küszöbén belül megszűnik a tör
vény, a rendelet, a maximális ár A vevő 
tartsa szerencséjének, hogy a kofa jószívű

sége folytán nem kénytelen koplalni A sok 
árdrágitási eset közül csak egyet hozunk fel 
például: A kofa megveszi a termelőtől a 
zöldbabot kilónkint 2 kor 40 fillér maximális 
áron ; de nagyon valószínű, hogy még ennél 
is olcsóbban ; de nem méri ki nyilvánosan 
a piacon, hanem a taktárban, ahol 4 koro
náért árulja. Ezt és az ehhez hasonló sok
sok esetet méltán nevezhetjük a legpiszkosabb 
uzsorának, amelynek megbélyegzésére alig 
találunk megfelelő kifejezést. A szegény, 
minden oldalról zaklatott fogyasztó közönség, 
kivált a hivatalnok-osztaly, valósággal ki van 
szolgáltatva a kofák határt nem ismerő lel- 
ketlenségének. Az elmondottakból kifolyólag 
felhívjuk a rendőrséget, hogy vegye tudo
másül a ko'áknak ezt az újabb piszkos el
járását. Nagyobb éberséggel figyeljen arra, 
hogy a piacon az árukat a megengedett idő 
előtt össze ne vásárolhassák. Szigorúan 
tiltsa be a raktárakban való elárusitást és a 
kofákat arra kötelezze, hogy csak a nyílt 
piacon és maximális árak mellett szolgálják 
ki a fogyasztó közönséget. De ne kímélje az 
eladókat sem; ha valamelyik termelő meg 
nem engedett időben bocsátkozik alkuba a 
kofával, — az árut kíméletlenül el kell ko
bozni s úgy a termelő, mint a kofa része 
süljön büntetésben. A rendőrség tegye meg 
a szükséges, meg pedig a legradikálisabb 
intézkedést a piacon, mert ha a kofák uzso 
ráskodása miatt már a termés idején ilyen 
szomorúak és elviselhetetlenek az állapotok: 
mire lehetünk elkészülve a bekövetkező 
télen és tavaszkor ?

— Ismét emelik a sör árát. A 
sörkartel, mint hire jár, a közel jövőben 
újra emelni fogja sör árát A kartell 12 
koronás árdrágítást tervez, dacára annak, 
hogy a háború alatt már ötször emelte az 
árakat. Már hozzászoktunk ahhoz, hogy az 
árdrágitási hireket rövidesen be is váltják a 
kartelek, de lassankint elszoktatják a sörtől 
is az embereket, mert az a bizonyta'an szinü 
és még bizonytalanabb izü méregdrága fo 
lyadék mar csak a sörgyarosok hizlalására 
alkalmas.

— Felemelik a fejkvótát. A közé
lelmezési miniszter leiratot intézett a váró 
sokhoz, hogy a városoknak nem kell a 
polgárság részére maguknak beszerezni a 
gabonaszükségletet mert a termésrendelet 
lehetővé teszi, hogy a városok szükségletét 
teljes mértékben kielégítsék A miniszter 
leirata szerint minden remény megvan arra 
hogy a fejkvótát, ha egyelőre csekély mér
tékben is, de rövidesen fölemelhessék. 
Határozottan kijelenti a miniszter, hogy a 
fejkvóta leszállítására az elkövetkezendő 
gazdasági évben nem kerül a sor Egyben 
közli a leirat, hogy a kormány a jövő évi 
termésárakat már a vetés előtt meg fogja 
állapítani, hogy' ezzel a gazdákat a kenyér
gabona intenzivebb termelésére ösztönözze.

- Divatba jöttek a Indtollak. Az 
irótoll, amelyet leginkább Amerikából, Angii 
ából és Németországból kaptunk, kifogyó
bélben van. Például Bécsben már alig lehet 
venni irótollat és a nagyobb osztrák cégek 
nálunk igyekeznek beszerezni szükségleteket 
Bécsben már olyan nagy a hiány irótollban, 
hogy pótláshoz kellett folyamodni. Elővették 
a régi jó recipét és ludtollból faragtak iró- 
tollakat Ilyen tollak kékre, zöldre, pirosra 
festve már bőven láthatók az osztrák boltok 
kirakataiban. Bécsben visszatértek a régi jó 
idők. Lassan majd mi is ludtollal fogunk 
írni és fidibusszal gyújtunk pipára vagy 
szivarra, ha ugyan lesz dohány Csak a 
régi jó idők békéje, bősége és olcsósága 
nem akar visszatérni.

— Népesedési statisztika. Az orsz 
statisztikai hivatal statisztikai közleménye
inek legutóbbi száma az ország népesedési 
mozgalmáról a f. évi március hónapban a 
következő érdekes, de egyben szomorú 
adatokat közli: élveszületett 24.321, meghalt 
7 éven alul 7'762, 7 éven felül 23.779, — 
összesen: 31511 A népesség tehát 
7229 lélekkel fogyott. Az egész ország
ban mindössze három vármegye van, 
amelynek népessége szaporodott, — a 
Dunán tulon egyedül Győrvármegye ilyen, 
ahol élve születeti 144, meghalt 122 s igy a 
szaporodási szánt 22.

— Rövid ideig osak nyers cukor 
lesz. Az ország egyetlen városa sem dicse 
kedhetik azzal, hogy lakossága a legszük 
ségesebb élelmiszerek közül a cukorra) úgy 
el van látva amint azt a lakosság fogyasz
tása megkívánja Megalkudtunk már a kris
tálycukorral is, csak legyen. De még az sem 
lesz, mert a cukorgyárak legnagyobb része 
a szénszállitási zavarok és a szénhiány miatt 
nem dolgozhatta fel répakészletének jelen
tékeny részét finomitmánnya vagy kristály
cukorrá, hanem csak nyers cukrot állítha
tott elő. Erre való tekintettel a finomított 
készletek kifogyása miatt rövidesen sor 
kerül a nyers cukor forgalomba hozatalára. 
A nyers cukor azonban — mint értesültünk 
— csak október közepéig lesz forgalomban.

— Le*! cérna 1 Jó félesztendeje már, 
ahogy a cérna árát maximálták és ennek 
következményeként minden becsületes cérna 
eltűnt a forgalomból, felvetődött a cérnajegy. 
Mint hírlik, nemsokára itt is lesz, csak egy 
kis türelemmel kell még várnunk addig, 
amig a cérnajegyekkel egyidejűleg készülő 
cérnaadagokat feldolgozzák. Valószínű, hogy 
augusztus hónap első felében minden ház
tartás 50 méter fekete és 50 méter fehér 
cérna' fog kapni maximális áron; de az a 
mennyiség, tekintve csekélységét, aligha fogja 
megszüntetni háziasszonyainknak ama eddigi 
gyakorlatát, hogy foltozáshoz régi szétfejtett 
harisnyákból nyert pamutot ne vegyenek 
igénybe, mert sajnos, 50—50 méterrel sem 
ők, sem pedig a családtagok nem sokra 
mennek.

— Rutnklosztás polgári fogyass 
fisra. A kormány, mely a polgári lakosság 
számára a reggeli kávét a bekövetkezendő 
télre nem képes biztosítani, most rumot 
készül adni az izetlen szederfalevél-teába A 
kormány ugyanis 40 ezer hektoliter finom 
szeszt bocsát rendelkezésre, hogy abból a 
polgári lakosság számára 40°/0-os rum 
készíttessék. A rum ára literenkint 13 korona 
lesz s egy egy család legfeljebb 2 2 
rumot kaphat. Az egész kontingens */4 részét 
a kormány a beszerzési csoportoknak en
gedi át

— Az uj búza minősége. A gabo
nakereskedelemhez érkezett jelentések szerint 
az uj búza minősége általában kielégítő, 
mert a korábbi hűvös időjárás kedvező 
hatással volt a szemképzödésre.

— A móri mai fődarabja a Márvány 
szivü asszony című 4 felvonásos dráma, 
mely érdekes beállításával és szép felvéte
leinél fogva nagy érdeklődésre tarthat szá
mot. A humoros részt a Titokzatos koffer 
című bohóság képviseli Ezenkívül a tengeri 
repülőket fogja bemutatni természetes fel
vételekben.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
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Születés.

A szülök neve < É o
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A gyermek 
neve

Okál Karolina fiú István
Noszkovics Rozália leány Anna

Házasság.

VöleaenY és menyasszony ueie Vallása

Dobrovolni János Urbán Gizella r. kath.

Halálozás.

Az elbQiiYl ueie Kora A halál oka

Glász Samu 68 éves Stivs zélhüdés
Lukács Ján.né Gubov M. 30 éves Tüdőgyulladás

ij.ua
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4989/1918 szám

Hirdetmény.
Közhírré teszem hogy ez évi augusztus 

havára érvénnyel bírandó oukor, hadikávé 
és szappan jegyek kiosztása — a városház 
nagytermében
Aug. 1. én csütörtökön d. e. 9—12 óra közben,

, , a d. U. 3—6 n n
, 2.-án pénteken d. e 9 —12 „ ,
„ „ „ d. u. 3-6 „

történik.
Aki ezen a napon a jegyet ki nem veszi, 

később az részére ki nem adatik, úgy te
kintetik, mint aki arról lemondott.

Ezen intézkedésre azért van szükség, 
mert a legutóbbi pár hóban a közönség na
gyobb része azon szokást vette föl, hogy a 
kitűzött napoknak különösen délutánjain 
alig jelenik meg valaki s a kiosztásra kiren
delt tiz egyén kénytelen tétlenül várakozni és a 
czukor-alap terhére tett jelentékeny összegű 
kiadások hiába esnek Azonban a közönség 
elmaradt része azután később 10—15 napon 
át zaklatja a városi hatóságot, hogy hanyag
sága folytán el nem vitt cukorjegyét neki 
utólag adja ki - Miután pedig a hanyagolok 
miatt két nap munkaidő helyett még 10-15 
napot el nem vesztegethetünk — fölkérem 
a közönséget, hogy a kitűzött két napi idő
ben délelőtt vagy délután pontosan jelenjék 
meg a jegyek kiváltása iránt,- mert később 
nem áll módunkban napokon át folyton 
szolgálatára állani,- hanem a késedelmesek 
vissza fognak utasittatni

Kelt Léva, 1918. évi julius hó 26-án
Bódogh Lajos, 

polgármester.

4899/1918. szám

Hirdetmény.-

Háztartási és gazdasági szükségletre 
egv darab sertést mindenki hizlalhat, 
azonban köteles ezt bejelenteni Egy drbon 
felül csak annyi sertést szabad hizlalni, ameny- 
nyinek szalonnájára és zsírjára igazolt szűk 
ség van. A hizlalási engedélyt a Városi 
Elöljáróság nevében dr Mocsy Aba tanács
nok adja ki, két darab sertésén felül a pol
gármester. — Húsz darabnál több sertés 
hizlalásához a Földmivelésügyi Miniszter 
engedélye szükséges.

Hogy a hizlalásra saját terméséből az 
engedélyes mennyi es milyen szemes 
takarmányt használhat föl, a hatóság az en
gedélyben állapítja meg; a kihizlalt sertés 
csak külön engedély után vágható le Gaz
daságban tenyészkan tartásra visszatartható 
vagy vásárolható egy évre 2 mm. árpa vagy 
zab, tenyészkocza és szaporulata részére 
3 mm. Süldő malacz részére 50 kilogram — 
A házi vagy gazdasági szükségletre hizlalt 
sertésre 6 mm. árpa vetetik számításba 
akinek tengeri termése is van, hízónként 2 
mm kukoricza vehető számításba

Házi és gazdasági szükségleten felül 
csak közszükségleti célra szabad hizlalni, — 
miért az illetők az Orsz. Sertésforgalmr 
Irodával kötelesek szerződésre lepni

helyi sertéshizlalások nyilvántartása 
és ellenőrzése a helyi közig Hatóság köte- ' 
lessége, — annak teljesítésével dr. Mocsy 
Aba tanácsnokot megbízom, — ahol ezen 
ügyből kifolyólag a felek városház 1 eme- : 
let 3-ik szám — minden köznapon d. e 10-11 
óra közben értesítést kérhetnek s jelentkezni 
kötelesek.

Léva, 1918. évi julius hó 22.-én.
Bódogh Lajos, !

polgArmcfdnr

Szives figyelmébe ajánlom
Törv. védve „ AC1DIN ‘ Törv. védve

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

válóan alkalmas és a legjobb eczetet adja. 

Készíti: Dr SOLTZ ALADAR pyógyszeresz 
Pozsony I., Deák Ferencz-utczH 11. sz. Szent Márton 

gyógyszertár és chemiai laboratórium.

Megvételre kerestetik

20 holdas birtok
Léva környékéit Cim a kiadóban

Portland cement 
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmondiul), Léván.

Birtokot keres. Barsmegye 
magyar vidékén keresek egy 
birtokot, 300—40o holdast örökáron, 
vagy egy 5—600 holdast bérbe.

Sümegh Géza magánzó Eger
— Szervita-u, 33. —

Eladó ház
A Honvéd-utca 9. sz. ház — 

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

4 ablak
tokkal s teljes felszereléssel, valamint

3 drb spaletta
eladó. Cim e lap kiadóhivatalában.

Állandó konyhakertész 
ajánlkozik uraságokhoz kommenci- 
óra, esetleg olyan helyre is, a hol 

most akarnak berendezni 
Összes kertészeti gyakorlattal. 

Megkereséseket „Szorgalmas" jeli
gére a lap kiadóhivatala közvetít

Gépeszkovács.
ki saját szerszámmal és íujtatóval 

rendelkezik, koinmenciós állásra 
f évi november 1 tói felvétetik.

Cim a lap kiadóhivatalában.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS! !
KERN TESTVÉREKNÉL
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE

LL/G/./Ü/ SM/i. LÉ V Á N. TELEFON 14.

Legjobb fŰBzei- és csemegoáruk Naponta friss felvágottak

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségű k á v ő k. „Glória" pörkölt 

kávé különlegesség Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. Villanos főzőedények, foiralók és vasaló

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvllla, fűrész, ojtókés, metszőolló 

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.

Összes kerti-, mezőgazdasági , méhészeti és leigazdaságl szerszámok.
Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára — —

Eladó ház!
Léván, közel a vasút és vásár

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

Zsarnócza,.
község legfrekvensebb utcájában 
fekvő, szolid építkezésű, 3 lakszobá
ból, egy éléskamrából, — kony
ha, — pince- és istállóból álló 
és bármily — célra használható 
h fi Z a hozzátartozó kerttel, 
mely nagyon alkalmas házépítésre, 
— eladó. Bővebbet PISZTL 
JÓZSEF tulajdonosnál Zsarnóczán.

MA moziba 
megyünk.

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-ter 6.

Nyomé tett Nyitni m dana r, t. gyomai tóján Léván.


