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A vármegyék reformja.
A közigazgatás rendezésével 

kapcsolatosan a sor ráfog kerülni 
a vármegyékre is. Természetesen 
ez nem fog a nélkül menni, hogy 
az érdekelt vármegyék vezetői meg ne 
hallgattatnának. Mindenesetre csak 
az a cél vezetheti a kormányt, hogy 
a vármegyei adminisztrációt olcsób
bá, jobbá és közvetlenebbé tegye. 
Annak a jajgatásnak, hogy ennek- 
vagy annak a varmegyének törté 
nelmi tradíciói vannak vagy hogy 
ez vagy az a magyar érdekeltsége 
révén nem megy bele a megváltoz
tatásba, ma már figyelembe nem 
jöhet. A közérdek előtt minden 
más igénynek háttérbe kell szorulni 
És igy hiába lesznek tiltakozások, 
egyik másik vármegye beosztása 
mégis csak változást kell hogy 
szenvedjen, ha a tervezett célt a 
kormány a vármegyék reformjával 
elérni óhajtja.

A már is megindult előleges 
tiltakozásokra csak azt a régi jó 
anekdotát idézem. Amikor az első 
vasút megindult Gergely bátyánk 
felháborodva kiáltott fel, amikor a 
prüsszögő masinát meglátta, hogy 
hát erre akarják az utasokat felül
tetni, nem léinek az Istent kisérteni. 
És megfogadta, hogy ő lel nem ül. 
Később már amikor éveken keresz
tül látta a rendes közlekedést s 
látta, hogy baja senkinek sem 
történik, mikor ismerősei nógatták, 
hogy hát miért nem ül ő is a va
sútra, nagy büszkén felelte : Nem 
engedik az elveim. Hát igy vagyunk 
a közigazgatás reformjával is. A 
vármegyék sok kis érdekeltségében 
mindig fognak akadni Gergely bá
tyám uramék közül, akik az asztal 
tetején fognak tiltakozni, hogy 
vármegyéjüket beszüntessék, telosz- 
szák és letöröljék Magyarország 
térképeiről.

Pedig már a múltban is voltak , 
beszüntetések, beolvasztások, hogy ' 
egyebet ne említsek, ott van Gömör- 
Kishont, Abauj-Torna, Szolnok-Do- ! 
boka, Krassó Szörény, Jász-Nagy- 
kun-Szolnok, Pestpilissoltkiskun, 
Bács bodrog vármegyék, l lát ezek
nek sem történt semmi bajuk. Az 
egyesítés folytán, erőben számban 
megnövekedtek. Amit el nem birt 
a kis Torna vármegye, elbírta köny- 
nyedén Abauj-Torna. Ép ezért a 
legnagyobb kishitűség, oktalan 
legyezgetése történelmi múltra, ha
gyományra, megtett kötelességre 
hivatkozni akkor, amikor még sen
ki sem tudja miről van.szó.

Kétségtelen hogy nagyszabású, 
Magyarország jövőjébe mélyen be
nyúló reformró' van szó, amely a 
vármegyék alkotmány védelmi hiva
tásának fenntartása mellett a köz
igazgatás teljes újjá szervezését 
célozza. Az is kétségtelen, hogy a 
reform megalkotásánál a kormány
nak sok minden, mellékesnek látszó, 
de egyébként nagy fontosságú 
körülménnyel kell számolnia Egy- 
gyet azonban tudunk, hogy a köz
érdek követeli ezt a reformot, 
amely a községek, városok, a járá 
sok, a vármegyék felvirágzásához 
fog vezetni. Az is kétségtelen, hogy 
az újítások nagyszámú ellenzőre 
fognak találni, kik bizonyára nagy 
lármát is fognak csapni. Azonban 
szomorú orvos az, ki az operálandó 
beteg siránkozásától megijed

Ma is fentartjuk magunknak a 
jogot, hogy annak idején tárgyila 
gosan hozzá szólhassunk a közigaz
gatás reformjához. Mi is majd ar
gumentálni fogunk a mellett, hogy 
miért kell a varsányi, kiskérí, horhi, 
csanki és ezekhez közeli községek
nek Ipolyságra, a két Bakának, 
Derzsenyének Selmecbányára jár
mok, mikor itt vannak Léva szom
szédságában, mikor minden érdekük 
idefüz ? Azonban most, amikor csak 
az újságok vak lármájából tudunk 
valamit, már is megkonditani a 
vészharangot, nem tartjuk ildomos
nak, mert tudjuk, hogy a kormány 
tervezet intézkedéseit törvényjavas
lat alakjában a képviselőház aszta
lára fogja tenni s ekkor mindenki
nek módjában lesz, hogy nyilváno
san foglalkozhassék vele

Nekünk igenis béke és hasznos 
munka kell De az mese beszéd, 
hogy ezt csak úgy fogjuk elérni, 
ha a jelenlegi vármegyei szerveze
tet no'.i me tangerenak jelentjük ki 
A vármegyék már rászorultak a 
reformra ép úgy, mint a magyar 
zsenit i, amely nem akarván haladni 
a koiral, lassanként lemaradt a 
porondról. A magyar fajérdeke, 
hogy olyan reform létesitessék, 
mely valóságos népjóléti intézmény 
lesz, a mai döcögő, emellett nagyon 
drága bürokrácia mellett.

A kormányt ennek az uj beren
dezésnek megalkotásában nem az 
ősi tradíció, de egyedül a közérdek
keli, hogy vezesse. Ép ezért, amig 
nem láttuk a nagyszabású reform 
tervét, addig róla egyebet nem ír
hatunk, mint azt hogy igenis, a 
kö igazgatás reformjára égető szük
ség van

A ruharendelet.
Előzőleg már mi is említettük lapunk

ban, hogy a kormány a polgári célokra ren
delkezésre álló ruházati cikkek felhasználá
sának és forgalomba hozatalának szabályo 
zása tárgyában rendeletet fog kibocsátani. 
Ez a rendelet már meg is jelent, amelyet a 
közönség tájékoztatása szempontjából a kö
vetkezőkben tartunk szükségesnek ismertetni.

Ez a rendelet a szabadkereskedelemben 
még található textilkészletek gyártását, fel
dolgozását és forgalmát is szabályozza. Ezt 
a szabályozást az a körülmény tette paran
csoló szükséggé, hogy a textilanyagok mind
inkább kevesbednek, a kereslet pedig a 
háztartási készletek apadása ‘olytán állan
dóan emelkedik.

Ilyen viszonyok között, mint a Magyar
ország cimü napilap Írja nem lehetett to
vábbra is fenntartani a szabad forgalomnak 
ma alig korlátolt rendszerét, amely mellett 
mig egyrésztől sokan szükségletüket megha
ladó mennyiségű ruházati cikkeket vásárol
hatnak, addig másrészről a valóban rászo
rulók nem tudják szükségletüket fedezni. 
Célja a rendeletnek a textilkereskedelemben 
a láncolatos kereskedés és az ezzel járó 
árdrágítás hathatós megakadályozása is. A 
rendelet azt is célozza, hogy a háztartások
ban használatlanul heverő ócskaruha anya
gokat a fogyasztás céljaira biztosíthassa.

A rendelet hatálya alá tartozik tekintet 
nélkül arra, hogy milyen anyagból készült 
— minden szövet, kötést és kötszövött kel
me, amely felső vagy alsó ruházati cikk, va
lamint ágy és asztalnemű előállítására alkal
mas, továbbá minden uj vagy ócska, kész 
vagy részben kész felső és alsó ruházati 
cikk, ágy és asztalnemű. Kivétel csupán a 
katonai igazgatás készletei. Avégből, hogy 
az országban még meglevő textilanyagok 
mennyisége tehát tájékoztató adatok állanak 
rendelkezésre, közhírré teszi, hogy mindazok, 
akik a rendelet hatálya alá eső cikkeket 
akár a magok, akár mások részére háztar
tási szükségletüket meghaladó mennyiségben 
őrizetben tartanak készleteiket a népruházati 
bizottság textilosztályának (Budapest, VII., 
Szerecsen utca 52) legkésőbb folyó évi ok
tóber hó 15 napjáig jelentsék be. A bejelen
tési kötelesség az 1918. évi Szeptember hó 20. 
napján meglevő készletre vonatkozik. A beje
lentőlapok a területileg illetékes kereskedelmi 
és iparkamara utján kaphatók

A rendelet a bejelentési 1 ötelezettséget 
a közraktári és beraktározási vállalatokra, 
zálogházakra, továbbá azokra a vállalatokra- 
intézetekre és jóléti bizottságokra is kiter
jeszti, amelyek alkalmazottaik, illetve tag
jaik részére rendelkeznek készletekkel Sőt 
kiterjed a bejelentési kötelesség a hatósági 
üzemekre, állami, vagy hivatalos intézmé
nyekre is. Az a készlet, amelynek bejelen
tését elmulasztják,, el fog koboztatni és 
amellett a mulasztó fél kihágás miatt szi
gorú büntetésben is részesül
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Nem kell bejelenteni azokat a készle
teket, amelyeknek bejelentését érvényben 
levő rendeletek már elrendelték Nem kell 
továbbá bejelenteni olyan cikkeket, amelyek 
legnagyobbrészt luxuscélra szolgálnak A 
készletek takarékos felhasználása érdekében 
a rendelet megállapítja a szövetmennyisé
geket, amelyeket az egyes ruhá.ati cikkek 
készítéséhez maximálisan felhasználni szabad. 
A láncolatos kereskedés és árdrágítás meg
akadályozása céljából a rendeletet a forga 
lombahozatalt a következöképppen korlátoz
za : a nagykereskedők s akikkel egyforma el
bírálás alá esnek az ügynökök és bizomá
nyosok, áruikat csakis kereskedőknek, kon
fekcionáló vállalatoknak és iparosoknak 
adhatják el Nem adhat el nagykereskedő 
sem más nagykereskedőnek, sem fogyasz
tónak. A kicsinyben árusító kereskedők el 
adhatnak a fogyasztónak és a fogyasztó ré
szére dolgozó iparosnak, de nem adhatnak 
el sem nagykereskedőnek, sem konfekcionáló 
vállalatnak.

A rendelet megállapítja, hogy a fogyasztó 
milyen módon juthat ruházati cikkhez A 
fogyasztó 1918. évi november hó első nap
jától kezdve csak úgy vásárolhat, hogy a 
felállítandó ruházati hivataltól a vásárolható 
cikkre vásárlási engedélyt kap A fogyasztó 
csakis a lakhelyére nézve illetékes ruházati 
hivatalhoz fordulhat A ruházati hivatal csak 
abban az esetben adhat ki vásárlási enge
délyt, ha a fogyasztó valamely erre jogosi 
tott ócskakereskedőnek, zsibárusnak vagy 
ószeresnek, esetleg a Ruházati Cikkeket 
Beszerző részvénytársaság más megbízottjá
nak erre rendszeresített eiismervényével 
igazolja, hogy az igényelt ruházattal azonos 
rendeltetésű használt, de még használható 
ruhadarabot vételár ellenében vagy ingyen 
átszolgáltatott.

Alsóruházati cikkre, gyermekruhára, ágy- 
és asztalneműre kivételesen textilhulladék 
beszolgáltatása ellenében is lehet olyan át
vételi elismervényt kapni, amelynek alapján 
vásárlási engedélyt ad ki a ruházati hivatal 
Csakis különösen megokolt rendkívüli ese
tekben lehet ócskaruha vagy textilhulladék 
beszolgáltatása nélkül vásárlási engedélyt 
kérni. Ha a kereskedő a vásárlási engedély
ben feltüntetett cikkel -rendelkezik, ennek 
eladását senkinek sem tagadhatja meg. 1918 
október 31. napjáig a kicsinyben árusító 
kereskedők fogyasztók részére vásárlási en
gedély nélkül adhatnak el készletük 20 szá
zaléka erejéig. Ugyanez ideig a közvetlen 
fógyasztók részére dolgozó iparosok készle
teik 25 százaléka erejéig vásárlási engedély 
nélkül válalhatnak rendelést. Átmenetileg 
megengedi a rendelet hogy azok a ruhada
rabok, melyeket a fogyasztók 1918. október 
31-ig rendeltek meg, 1918 december 31 ig 
vásárlási engedély nélkül kiszolgáltassanak. 
Megengedi továbbá, hogy az iparosok a ruha 
kiállításához szükséges anyagot vásárlási en
gedély nélkül is felhasználhassák és hogy a 
fogyasztó a saját háztartási szükségletét meg 
nem haladó szövetkészletből továbbra is 
vásárlási engedély nélkül csináltathasson 
ruházati cikket.

A rendelet az ócska ruházati cikkek 
forgalmát is szabályozza. Eszerint 1918. ok
tóber 16. napjától az ócskakereskedők, zsib 
árusok, ószeresek és a Ruházati Cikkeket 
Beszerző részvénytársaság által megbízandó 
személyek csakis abban az esetben vásárol
hatnak ócska ruházati cikkeket, ágy- és asz 
talnemiieket, amennyiben az illetékes ruhá
zati hivatal részéről vásárlási könyvecskével 
láttattak el. A fogyasztó is csak ilyen gyűj

tőknek adhatja el ócska holmiját Az eladás
ról a fogyasztó átvételi elismervényt kap, 
amelynek alapján igényelheti a vásárlási 
engedély kiadását

Az ócska ruházati cikkek térítési árait 
a kereskedelmi miniszter meghatalmazottja 
szabályozza. Az összegyűjtött ócska ruházati 
cikkeket a ruházati hivatalok fogják a sze
gényebb sorsú lakosság részére utalványok 
alapján kiosztani

A rendeletnek minden megszegése és 
kihágása hat hónapig terjedhető elzárással 
és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés 
sel büntetendő. A pénzbüntetés a megálla
pítható nyereség kétszeresével emelhető. 
Ezenkívül minden esetben elkobzásnak van 
helye

Szitkei István.
/

He/1 de rég itt hagyott minket 
fis hálatelt sziveinket,
Ami üreg hdtanárunk,

i Kedves Szitkei Istvánunk

Ki diák roll egykor Léván
8 olt Ült « hittani órán :
Tudja, hogy öl mért szerették
.4 fiuk kik körülvették

Hány kis fiút vitt magához 
Fel egy édes uzsonnához: 
Ebéd/éből mindig maradt

! Hiúknak pár édes falat.I
Mily sok szép nyári délután

1 Ment fiukkal két oldalán:
Ki sétálni a mezőre
Hová 1 ö mondta előre.

Uyy vezette kis fiad.
Hogy az oktató szarait
Mindig azon helyhez fűzte. 
Hová ő « sétát tűzte.

Isten áldjon, drága lélek l 
Híren őrzik az emléked;
Kik ősz fejjel méy itt tárunk, 
Feledhetetlen jó tanárunk

Vérj 3>'ák.
i _

Különfélék.

! 
i I

I

I

— A lévai tisztviselők egyesületé
nek összes tagjait ez utón is figyelmezteti 
az elnökség, hogy okt. hó elsejétől lisztellá
tásáról már kiki maga gondoskodjék. — Azon 
tényleges tisztviselő, alkalmazott, nyugdíjas 
vagy özvegy, akik állami háborús segélyben, 
pótlékban részesültek s akik ez alapon a 
lévai Beszerzési csoportba léphetnek be, ez 
utón fedezhetik szükségleteiket, lisztellátá- 
saikat, -- Az egyesületnek inás tagjai köz
ségi ellátásban fognak részesülni — Kívá
natos, hogy a jelentkezések mindkét irányban, 
idejében történjenek. — Úgy latszik burgonya 
szükségleteinket is ezen forrásokból fogjuk 
fedezhetni — Némi tüzelő anyag beszerzé
sére kilátásunk van s azt méltányos ará
nyokban fogjuk időszakonként felosztani a 
tagok között, szénre vagy kokszra métermá
zsánként 20 kor előleg fizetendő be, egyen
lőre 5 mázsa részletekben történik a szét
osztás. — Elnökség.

— KltOntetés. Várady Ferenc m. á. 
v ellenőr, a lévai kirendeltség vezetőjét a 
háborúban teljesitett szolgálatainak elismeré
séül ő felsége a király a 3 oszt, polgári 
érdemkereszt adományozásával tüntette ki 
A jól megérdemelt kitüntetés derék, és szór 
galmas tisztviselőt ért.

— Hadigoudozó Népiroda Léván. 
Az .Országos Hadigondozó Hivatal" oly 
célból, hogy egyrészről a hadigondozottak 
(hadiárvák, özvegyek és rokkantak) lakhe 
lyükhöz lehetőleg közel eső helyen taialjak 
meg azt a szervezetet, amely sérelmeiket 
és panaszaikat meghallgassa, jogos kérelmei
ket lehetőleg gyorsan teljesítse vagy azt 
legalább a viszonyokhoz képest legmeg
felelőbb megoldás felé terelje, — hogy te
hát benne támogató pártfogóját találhassa 
meg a háborúnak minden károsultja, más

részről oly czélból, hogy a már hadigondo 
zás teendőivel is túlterhelt közigazgatási 
hatóságoknak legalább ez irányú munkája 
lehetőleg megkönnyítessék, - Lévan Hadi 
gondozó Népirodát létesített. Az iroda, mely
nek vezetésével Kriek Aladár nyug jószág- 
igazga'ó bízatott meg, működését folyó évi 
szeptember hó 2-án megkezdte Hivatalos 
helyisége Léván Bástya utczá 2. sz. a a 
.Barsmegyei Népbank* üzleti helyisége 
mellett van Hivatalos órák naponta (ünnep- 

j nap és vasárnapokon is) d. e. 8 -12 ig 
délután (ünnep és vasárnapok kivételével)
3 -5-ig. Az iroda egyik legfontosabb fela- 

j data az, hogy lehetőlej; mindazokat a hadi
■ károsultakat, akiket a háború élethivatásuk 

betöltésében megzavart, képességeinknek
■ megfelelő munkához, keresetforráshoz juttas 

sa Az iroda ezért lapunk utján is felkéti 
mindazokat akik hadikárosultaknak (rokkan-

I taknak, özvegyekének, árváknak) megfelelő 
| munkaalkalmat mint kéresetforrást adni ké- 
l pesek, hogy erről a keresetforrás részletes 
j adatainak közlésével az irodát értesíteni szí 
' veskedjenek. Az iroda az igy nyert' adatok 

röl nyilvántartást vezet és díjtalanul közve
títi a munkakeresők és munkaadók között 
a szükséges előzetes érintkezést.

— UJ telefonszabályzat Október
1 én uj telefonszabályzat lép életbe, amely 
negyvenkilenc szakaszból áll és több kisebb 
változást és módosítást hoz a telefon hasz
nálatában. így például minden előfizető kö
teles díjmentesen átengedni tele ónját köz
érdekű beszélgetésre. Az orvosok abban a 
kivételes kedvezményben részesülnek, hogy 
telefonjaikat, ha nem mással közösen bérlik, 
mérsékelt díjért, korlátozás nélkül használ 
hatják. A szabályzat újra életbe lépteti azt 
a régi gyakorlatot, hogy telefonon is lehet 
táviratot feladni Ezért külön 40 fillért 
kell űzetni A telefonállomások tulajdonosai 
érkező távirataikat telefonon is átvehetik. 
Ezért harminc fillér pótdij jár.

— UJ ügyvéd. Dr Műnk Károly 63. 
gy. e. tartalékos főhadnagy Műnk Adolf 
lévai kereskedő fia, a múlt héten a maros- 
vásárselyi ügyvédvizsgaló bizottság előtt ki
tűnő sikerrel tette le az egyesített ügyvéd s 
bírói vizsgát.

— Hősi halál. Özv. Árpiid Gyuláné e 
napokban azt a szomorú hivatalos értesítést 
kapta, hogy Jenő ia, hadapródjelölt, az 
olasz harctéren, katonai kötelességének tel
jesítése közben, véletlen baleset folytán, kézi 
gránáttal találva, f. hó 11-én, 19 éves ko
rában hősi halait halt. A mély gyászba bo
rult anyára annal is inkább lesújtó ez a hir, 
mert idősebb fia, aki honvéd hadnagy volt, 
az orosz harctéren mar négy év előtt nyom
talanul eltűnt — Vojnarovszhy Gyula, Voj- 
narovszky lévai vendéglősnek fia. gépész
mérnök-hallgató, a 14 honvéd gyalogezred 
hadapródjelöltje, a pozsonyi helyőrség kór
házban, 23 éves korában, a háború alatt 
szenvedett faradalmai következtében, e hó 
14-én hősi halált hall A mélyen sújtott 
család a kedves hallottnak hült tetemeit 
Lévára szállította és itt e hó 17-én, délután
4 órakor a róm kath temetőben nagy rész 
vét mellett helyezték örök nyugalomra.

— Liszttel való ellátás. A népjó
léti és szociális intézmények liszttel való 
közvetlen ellátását a közélelmezési miniszter 
legújabb rendeletével megszüntette és az 
ellátás az illetékes törvényhatóság kötelessé
gévé tette, továbbá közölte a törvényható
ságokkal, hogy a beszerzési csoportok mind 
ama tagjai részére, akik háborús segélyben 
részesültek, úgyszintén azoknak a nyugdíja
soknak, akiknek, ha tényleges szolgalatban 
állanak, háborús segélyre igényük lehetne, 
továbá azoknak a nyugdíjas özvegyeknek, 
akiknél megállapítható, hogy néhai férjük 
háborús segélyre igényjogosult lenne, vala 
mint a felsoroltakkal tényleg egy háztartás
ban élő és a csoport által ellátásra igény
jogosultnak elismert hozzátartozók részére a 
lisztet naponkint 240 grammal számítva, az 
egész gazdasági évre kiutalja a H. T. nél 
A közélelmezési hivatal közli a vármegyék
kel, hogy gabona-beszerzési engedély ipar
telepek, üzemek, intézmények és intézetek 
részére ki nem állítható, miután a szeptem
ber 30-ig számított szükségletre beszerzési
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utalvány csupán egyénileg állítható ki mig 
a jelzett időpont után való szükségletek 
csak a községi elöljáróság utján szerezhetők 
be Végül újból figyelmezteti a miniszter a 
törvényhatóságokat hogy gabonát csak ab
ban a községben lehet vásárolni, ahol a 
vásárló lakik, másik község lakójának ga
bonát szállítani nem szabad Kivétel ha a 
termelő valamely más helyen lakó rokoná
nak akarja szállítani, de az is csak akkor, 
ha az átvevő bizottságnak a gabona beszol
gáltatásánál azt bejelentette Különösen hang
súlyozza Windischgraetz, hogy inig várme
gyék a kivetett búzát és rozsot, valamint 
árpát be nem szolgáltatják s mig az ellátat 
lanok lisztszükséglete biztosítva nincs, addig 
a legszigorúbban követeli a gabona zár alá 
vételére vonatkozó rendeletének végrehaj
tását.

— A lévai Izraelita nőegylet a f 
hó 9 én tartott rendkívüli közgyűlésen az 
elnöki tisztségről lemondott Dr. krommer 
Ignácnét diszelnöknek, Dr Priszner Gyulánét 
elnöknek és Poros Gyulánét alelnöknek vá
lasztotta

— Városunk Központi Szeszfőz
déje, mely újabban a város tulajdonát ké
pező u n. , LibamalomJ — épületben nyert 
célszerű elhelyezést, üzemét a szilvacefre 
átvételével az elmúlt héten megkezdette s az 
anyag lepárlását néhány nap múlva megkez
di A szilvacefre feldolgozása után a szőlő
törköly, majd a borseprő átvételére és feldol
gozására kerül a sor Úgy tudjuk, hogy a 
szeszfőzde melynek vezetésével a képviselő 
testület Tokody István városi tanácsnokot 
bízta meg azon van, hogy a termel'őközön- 
ségnek a legmesszebbmenő igényeit is kielé
gítse. Értesülésünk szerint eddig mintegy 
300 mm cefre szállíttatott be különböző 
községekből a szeszfőzdébe.

— Léva város hatósági felügye 
letét közkertjeinek gondozása miatt a ta 
vasszal szóvá tettük. Most latjuk, hogy 
végre rákerült a sor a város egyetlen üdülő 
helyének, a kálváriái sétakerteknek is a ki 
takarítására Azt hisszük, hogy a munkát 
jőakaratulag, maliciozus kártokozó szándék 
nélkül rendelték el De hogyan, mily káros 
következményekkel hajtatott az végre I A 
kikavicsozott s pontos méretekben megsza
bott utakat kapukkal nyesték fel, az utszé- 
lekböl minden mérték nélkül levágták, vagy 
hozzá toldottak egy' két arasztot. A felka
pált kavicsot a dudvával keverve sze' ere
ken össze vissza járva, mint az utcasarat 
el is hordattak, hátrahagyva a lovak által 
kitaposott, kerekek által lehengerelt bokro
kat, ültetvényeket — Feltesszük, a munka 
felügyeletével a város jól dotáit kertésze 
volt megbízva Ennek tudnia kell, hogy az 
utakat boritó, drágán felhordott kavicsréte
get elhordani nem szabad, hanem csak a 
dudvát kigereblvézve szokták a kert szé'eire 
kosarakban kihordani, kocsikat a keske
nyebb utakra - annál kevésbbé az ültetvé 
nyék közé — bocsátani lehetetlen. Ha egy 
városi kertész alkalmazása mellett — min
den szakértelmet kigunyoló — ily káros, 
romboló munka, vandal pusztítás nem volt 
elkerülhető, kérdjük : mire való ez az ember! ?

— A központi Sajtóvallalat lévai 
szervezete, amely ma egy hete délután a 
városháza nagytermében alakult meg szé 
leskörü agitációt fejt ki a tagok és részvé
nyek gyűjtésében. Úgy értesültünk, hogy a 
már előzőleg megalakult lévai kath. Sajtó- 
hölgybizottsága is csatlakozott a szervezet
hez, amely három hónaponkint fog gyűlést 
tartani.

— Honvédszobor leleplezése. A 
Nyitrán felállított honvédszobornak leleple
zését f. hó 24-ére halasztották. A leleplezés 
de 11 órakor lesz. Az ünnepségre meg
hívták a kormányt és azokat a törvényha
tóságokat, amelyeknek területéről a 14 hon 
véd gyalogezred kiegészítést nyer. Külön 
meghívókat a fentebb említetteken kívül nem 
bocsátanak ki, hanem a lapok utján hívják 
meg az érdeklődő közönséget

— Tisztviselők földbérleti szövet 
kezete Szegeden. A Szegedi Tisztviselők 
Otthonának tagjai nagyobb földbérleti vállal
kozásba fogtak. A város közgyűlése már 
hozzájárult ahhoz, hogy a tisztviselők 170 

hold földet kapjanak bérbe 160 koronás hol
danként! egységárban. A vezetőség kormány
hatósági támogatással gondoskodik arról is, 
hogy a szükséges pénzösszeg, valamint olcsó 
munkaerő rendelkezésre álljon A földbérleti 
szövetkezet ez év októberében kezdi meg 
működését A tagok 2- 300 négyszögöles 
parcellákat bérelhetnek, de aki nem akarja 
a földet maga művelni, az önköltségi áron 
részesül a közösen termelt terményekből.

— Levelezés Amerikával. Az Ame
rikában szabadon élő, tehát nem internált 
és nem hadifogoly honfitársainknak, üzenetet 
lehet küldeni oly módon, hogy a hozzátar
tozó a Vöröskereszt-Hadfoglyokat Gyámoliló 
és Tudósító Hivatalának (IX , Üllői ut 1 i 
levelet ir. A levélnek tartalmaznia kell az 
Amerikában lévő hozzátartozó nevét (vezeték 
és keresztnevét) korát, foglalkozását és le
hetőség szerint való pontos címét, az üze 
net szövegét s a küldő nevét és pontos cí
mét Lehetőség szerint el kell jegyezni azt 
is, hogy a küldő mily rokonsági viszonyban 
van a címzettel Az igy továbbítandó üzene 
teltnek kizárólag csak családi közléseket 
szabad tartalmaznia, mert az ezen határon 
túl menő üzenetek továbbítását, a külügymi 
niszterium magának tartotta fenn A Hadi 
foglyokat Gyámolitó és Tudósító Hivatal az 
ily módon rábízott üzeneteket, az amerikai 
Vöröskereszthez továbbítja és ugyanezen 
utón kapja a választ, melyet megérkezése 
után az érdeklődővel levélben haladéktalanul 
közölni lóg Csomagot vagy pénzt Ameriká
ba ezidőszerint egyáltalában nem lehet kül 
deni-

— A gulyás fizetése, őszintén szól
va, kissé szédülten olvastuk, hogy Arad vá 
rosa kisgulyásának havi fizetését a tanács 
400 koronára emelte, mert különben a gu
lyás nem akart megmaradni Hát ez rendben 
van, mert azt egyszerre mindenki megérti, 
hogy a gulya nem maradhat gulyás nélkül. 
De mégis az a kérdés motoszkál ezen kap
csolatosan a fejünkben, hogy mi történnék 
akkor, ha egy tanító találná ezt mondani, 
hogy ennél az önérzetes gulyásénál bizonyara 
jóval közel fizetésének méltányos emelése 
nélkül nem marad meg állásában ? 1

— Szabad káposztát savanyítani. 
A közélelmezési miniszter néhány hónappal 
ezelőtt megtiltotta a nyári káposzta savanyí
tását A miniszter most táviratban értesítette 
a törvényhatóságokat, hogy ezt a rendeletet 
hatályon kívül helyezte és a nyári káposzta 
savanyítását engedélyezte. A savanyított ká
posztát külföldre szállítani tilos.

— A hadifoglyok kicserélése a 
mezőgazdaságban. A földművelésügyi mi 
niszter a vármegyékhez és törvényhatóságok
hoz leiratot intézett, amelyben utalva arra, 
hogy a hadifoglyokat a közel jövőben na
gyobb arányukban kicserélik, gondoskodni 
kell arról, hogy a szükséges mezőgazdasági 
munkaerő pótoltassák, Ez alkalomból a mi 
niszter megemlékezik azokról az intézkedé
sekről, amelyeket a honvédelmi miniszter a 
katonai szabadságolások ügyében elrendelt. 
Az 1868 69 évfolyambeli katonákat legké
sőbb december 31-ig szabadságolják Ugyan 
csak legfeljebb négy heti munkaidőre szabad
ságolják azokat a katonakot is, akikre a 
mezőgazdasági munkálatok ellatasa céljából 
szükség van

— Bőrt kap a polgári lakosság. 
A polgári lakosság bőrszükségletének kielé
gítése ezután előreláthatólag valamivel köny- 
nyebb lesz A kereskedelmi miniszter több 
szőri sürgetésére a hadügyminisztérium 
ugyanis hajlandónak nyilatkozott arra, hogy 
polgári fogyasztásra az eddiginél nagyobb 
kész bőrmennyiséget fog felszabadítani Már 
ebben a hónapban is 50 ezer kilogramm 
különféle kész bőrt engedett at a hadveze
tőség sajat készleteiből a magyarországi 
polgári szükséglet céljaira

— Haláleset. Pöldváry Józse né szül. 
Piroska Etelka, az aranyosmaróti kir pénz
ügyi igazgatóság tisztviselőnője 1918. évi 
szeptember 11 én hosszabb szenvedés után 
Aranyosmaróton elhalt Temetése e hó 16-án 
ment végbe a kir pénzügyigazgatóság tiszti 
karának, s a család számos ismerős és 
jóbarátjának részvéte mellett

— A tisztviselőknek burgonyával 
Való ellátása. A közélelmezési miniszter 
a tisztviselőket olcsó burgonyával látja el. 
Az egész gazdasági évre igényelhető burgo
nyamennyiséget személyenkint 120 kilogramm
ban, a térítési árat pedig jutalékmentesen 
14 koronában állapította meg, ezenkívül a 
beszerzési csoport viseli a feladó állomástól 
felmerülő vasúti és egyébb költségeket

— A spanyol nátha. Léván is egyre 
nagyobb mérvben terjed az úgynevezett 
spanyol nátha. A tanítóképzőben a nővén 
dékek legnagyobb részének megbetegedése 
miatt a tanítást nyolc napra be is szüntették. 
Most a főgimnázium tanulói között grasszál 
erősen. Nem veszélyes baj, inkább kelle
metlen Akik megkapják, azok először láz
nak. habár arcuk lázas; utánna pedig vál
takozó forróság, hideglelés és köhögési inger 
fogja el a beteget. Legajánlatossabb a lefek
vés, ez esetben remény van arra, hogy a 
baj 4—5 nap alatt elmúlik.

— Julius Caesar a mozi tegnapi és 
mai műsorának fődarabja, melynek nagy
szerűen beállított jelenetei frappáns hatással 
vannak a szemlélőre Maga a rendezés pá
ratlanul szép, plasztikus; felvételei pedig 
művészi becsűek Különösen arra, a ki 
Shakespeare remekművét olvasta, maradandó 
benyomást tesz a filmen legördülő szín
játék. Ilyen moziképek nevelő ismeretter
jesztői hatását elvitatni nem lehet.

6158—1918 szám.

Hirdetmény.
Mindazon iparosok és üzlettulajdonosok, 

akiknek iparuk és üzletük folytatásához 
lisztre van szükségük hivatalomban folyó 
hó szeptember 23, 24 és 25-ik nap’ain d e. 
10 11 óra k 'zben jelentkezzenek, hogy ne
veiket feljegyezhessem s a liszt beszerzés 
iránt intézkedhessem — Aki nem jelentke 
zik a fenti időben, az később kérelmével hajó 
san fog célt érni

Léva, 1918. szeptember 21
Bődogh Laos, 

polgármester.

A iával járás garamvlsl halászati 
társulattól.

8-1918 szám.

Halászati jog haszonbérbeadasa.

A lévai járási garamvizi halászati tár 
sulat vizi területein gyakorolható halászati 
jog az alábbi megjelölt üzemszakaszok sze
rint 1919 évi január hó 1-től kezdődő hat 
évre nyilvános árverésen az alábbi kikiáltási 
arak mellett haszonbérbe fog adatni A nyit 
vános árverés Léván, a Barsmegyei Népbank 
igazgatósági termében 1918. október hó 
II-én d. e. 10 órakor lesz megtartva

Az üzemszakaszok és kikiáltási árak a 
következők :

1. Kiskoszmály felső határától Marosfalva 
község alsó határáig terjedő, kb 176. kát. 
hold területű I. üzemszakasz, kikiáltási ára 
96 kor.

2 Kiskálna község jobbparti felső hatá 
rálól Zsemlér község balparti alsó határáig 
terjedő, kb. 396. kát hold területű II üzem 
szakasz, kikiáltási ára 288 kor.

3. Zsemlér község balparti alsó határá
tól Nemesoroszi község balparti felső ha
táráig terjedő, kb 217 kát hold területű 
III üzemszakasz kikiáltási ára 168 kor.

4 Nemesoroszi község balparti alsó ha
tárától Garamdamásd község alsó határáig 
terjedő, kb. 280 kát hold területű IV. üzem
szakasz kikiáltási ára 168 kor.

5. Garamdamásd község alsó határától 
Csata község alsó határáig terjedő kb. 176 
kát. hold területű V üzemszakasz kikiáltási 
ára 180 kor

Az árverés részletes feltételeiről alulírott 
igazgató nyújt bővebb felvilágosítást.

Léván, 1918. évi szeptember hó 20 án.

dr. Laufer Arthur. 
halászati társulati igazgató.



4 BARS 1918. uepUtubtr 22

Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a lévai 

állami tanítóképző intézet ezidei 
szőlőtermése folyó hó 22-én (vasár
nap) délután 5 órakor fog az inté
zet tanácstermében a legtöbbet Ígérő
nek eladatni.

Léva, 191b. szeptember 15.
Köveskuti Jenő, 

igazgató.

6340—1918. szám.
Hirdetmény.

Felhívom a város közönségét, hogy úgy 
a nem termelők, mint a termelőknek fede 
zetlenül maradt gazdasági szükségletét a 
rendőrkapitánynál a hivatalos órák alatt 1 
hó 25-ig jelentsék be. mert a később je 
lentkezők bejelentése figyelembe vehető 
nem lesz

Léva, 1918 évi szeptember 16.
Bódogh Lajos, 

nolvármABter

6315 —1918 szám
Hirdetmény

A hadigondozás feladatai első sorban 
helyi eszközökkel valósitandók meg. — Mi
után a törvényhatóság területén a törvény
hatóság kezelése alatt e célok megvalósítá
sára szolgáló anyagi eszközök nem állanak 
rendelkezésére ; helyi gyűjtést indítok meg s 
felkérem a közönséget, hogy adományait, 
jótékonycélu előadások jövedelmeit stb. 
Barsvármegye főispánjához való továbbítás 
végett Léva r t város pénztárához beszol
gáltatni szíveskedjék. — A pénztárban elhe
lyezett ivén az adományozott összeg az ada
kozók által feljegyzendő s a pénztárban le
tétként elhelyezendő, mire a városi pénztárt 
utasítom.

Léva, 1918 szeptember 19.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

6341—1918. szám.

Hirdetmény.
Barsvármegye alispánjának 9816—1918 

sz. rendelete szerint a burgonyából vissza
tartható, illetve vásárolható mennyiség kö
vetkezőkép állapíttatott meg:

Termelők nehéz testi munkát végzők 
évi 160 kgr-ot;

egyéb ellátandók 120 klgr-ot; 
vetőmag kath holdankint 9 q ; 
állatetetésre, ha máskép el nem tartha

tók, hizó sertésre 4 q ;
egyéb sertésre 1 q ;
tejelő tehénre 2 q ;
időszaki munkásoknak ellátásuk tarta

mára 3 hónapra havi 30 kgr
Léva, 1918 augusztus 14 én.

Bódogh Lajos, 
polgármester

6175 - 1918. szám.

Hirdetmény.

50 m2 Habitcz drótháló
300 „
200 „
100 ,

nádszövet 
fedéllemez 
üvegtábla 
lo drb. köedény- 

[mosdó.
I

II

I

50 „ parafatégla
100 kéve nád
100 m2 műpala 
500 , cementlap 

10 drb. kloset- v. pissoár csésze

10 drb vaskályha 10 drb. takaréktűzhely 
100 drb. kályhacsempe 100 drb köagyagés cement- 

|eső.
Bejelentésre kötelezettek : a ) ezek elő

állításával foglalkozó vállalatok, b ) kereske
delmi és ipari vállalatok. — A készletek az 
1918. évi október hó 1. napján volt állapot 
szerint legkésőbb 1918 évi október hó 8 
napjáig bezárólag kell bejelenteni — ■ Minden 
hónap 5 napjáig be kell jelenteni e hó első 
napján volt állapot szerint 1.) az előző hó
nap folyamán termelt vagy előállított meny- 
nyiséget 2.) az eladott vagy feldolgozott 
mennyiséget és 3.) a tényleges készletet. — 
A bejelentéseket az elsőfokú iparhatósághoz 
ott kapható b jelentölapokon kell beküldeni

A közszükségleteknek biztosítása végett 
a fent felsorolt anyagoknak a feltüntetésénél 
nagyobb mennyiségei zár alá vétetnek és ily 
anyagokat felhasználni, eladni csak beszer
zési engedély ellenében szabad. Fenti meny- 
nyiségeket meg nem haladó anyagok beszer
zési engedély korlátozása alá nem esnek. 
Fenti mennyiség kétszereséig a beszerzési 
engedélyek kiállítására az elsőfokú iparha 
tóság, ezen felüli mennyiségekre a közérde
kekből szükséges építkezések biztosítására 
szolgáló intézkedések megtételére szervezett 
„Országos építkezési Miniszteri Biztosság 
(Budapest II Albrecht ut 1.)* illetékes

Téglát, cementet és meszet az elszállí
tási igazolvánnyal lehet szállítani a község 
területén kívül eső helyre, melyet az előző 
pontban felsorolt hatóságok állítanak ki

Aki a jelen rendeletet megszegi, vagy 
abban közreműködik kihágást követ el és 
hat hónapig terjedhető elzárással, és kétezer 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntet 
hető, készlete elkobozható.

Jelen rendelet 1918 évi 
napján lép életbe.

Léva, 1918. szeptember

október hó 1

10.

Dr. Moosy,
li polgármester

i
2411—1918. szám.

I
Páyázati hirdetmény.

A lévai kerOleti munkásblztositó 
i pénztár igazgatósága pályázatot hirdet egy, 

1GC0 korona évi törzsfizetéssel, 480 korona 
évi lakbérrel és 1500 korona háborussegéllyel 
javadalmazott 1. osztályú kezelütissti 
állásra

A sajátkezüleg irt pályázati kérvények 
a lévai kerüieti munkásbiztositó pénztár igaz
gatóságához címezve 1918 évi október hó 

i 15-ének déli 12 órájáig nyújtandók be 
a pénztárnál. Ezen határidőn túl beérkező 
kérvények nem lesznek igyelembe véve.

A pályázók a kérvényben életkorukat, 
magyar állampolgárságukat, előképzettségüket 
és eddigi működésűket okmányokkal tartóz 
nak bizonyítani, pénztári főorvosi vagy ható
sági orvosi bizonyítvánnyal pedig igazolni, 
hogy egészségesek.

Csak teljeskoru de 40 évnél nem idő
sebb egyének alkalmazhatók a fenti állásral 

A pályázatra kiirt állásnak b'etöltéséné 
egyenlő minősítés mellett és általában is 
előnyben részesittetnek azok, akik bármely 
kerületi munkásbiztositó pénztárnál, vagy az 
Országos pénztárnál eltöltött, hosszabb ideig 
tartó sikeres szolgálatot képesek igazolni, az 
üzem- és külellenörzésben tökéletes jártaság
gal birnak.

Egyébként az 1907 évi XIX. te. 110 
§-ában előír, korlátozások szem előtt tar
tandók.

Az állás betöltése egy évi próbaidőhöz 
van kötve ezen idő alatt a szolgálati viszony 
minden kártalanítás nélkül a szabályszerű 
'elmondás mellett — megszüntethető.

A megválasztottnak állását azonnal el 
kell foglalnia és további intézkedésig a kül- 
szolgálati teendőket is el kell látnia

Az é-vényben levő szolgálati, fegyelmi 
és illetményszabályzatnak a megválasztott 
köteles magát alávetnie.

Léva, 1918 szeptember lilén

Bonyh&dy F. Kreskó,
h igazgató elnök

Jó házból való leány, ki 4 polgárit 
végzett, irtii, számolni jól tud, 
vidéki füszerüzletben 

felvétetik Cim a kiadóhivatalban.

Háziszolga
Egy szorgalmas, jóravaló 14-16 

éves liu háziszolgának felvétetik, 
vidékiek is pályázhatnak Cim a 
Kiadóhivatalban.

Eladó 
kávéházi berendezés. 

Biliárd-asztalok, tükrök, márvány
asztalok stb Bővebbet: Adler Miksa 

kávéházában Léva.

Eladó ház.
Damjanich-utca 6 számú négy 

háztelekböl álló, gyárhelyiségekre 
alkalmas házamat eladom. Érdek
lődni lehet a tulajdonosnőnél özv. Ghi
messy Józsefnénál Budapest, Vili., 
Futó-utca 46. sz. a. 14.

Eladó szőllők.
Léván Őrhegyen 600 öl és 

Kereszthegyen félhold szöllő 6 és 
8 éves oltvány beültetéssel eladó. 

Cim e lap kiadóhivatalában.
—

Üres ládák
nagy mennyiségben kaphatók 

Nyitrai és Társa r. t.-nál Léván.

moziba 
megyünk.

Építési anyagok termelésének és forya- 
lombahozatalának stabélyozásáről és építési 
ügyek intézéséről.

A m. kir minisztériumnak 2929—1918. 
sz M. E. és a m. kir. Kereskedelemügyi 
miniszternek 63752—1918. sz réndelelei ér
telmében közzéteszefh következőket.

Be kell jelenteni alább megjelölt mennyi
ségnél nagyobb készleteket:
2500 drb tégla 5000 drb. tolócserép
5000 kg. cement 5000 kg mész

Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására adni, 

hogy L É V Á N, Kazinczy-utca 2. szám alatt (Bakó féle ház)

= fogműtermemet =z= 
megnyitottam. Kiváló tisztelettel:

SzegrnytO'tu íogbetegaknek d u I - 2-ig Ingyen rendeli*. Fúlöp Béla

Nyomatott Nyitrai éa Társa gyomajtóján Léván.


