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Jegyzők mozgalma.
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5. s/án«.

tak, sőt kívánják, hogy a községi
közigazgatás terhes funktiójat néhány
hazafias lelkesedésből
Aki nem ismeri a jegyzők magán tisztviselő
Midőn az ország jegyzői kara
lássa
el
s
amellett
az állami gépe
múlt év folyamán tartott kongresszu foglalkozásáról kimutatott adatokat,
sán az ország szine előtt fölpana az azt hinné, hogy a segély azért zet örök működéséhez a fütő anyag
szolta elnyomott helyzetét, túlterhelt késik, mert csakugyan igaz az az (adópénz) évi beszolgáltatásáról is
ségét és meggyőző érvekkel igazolta elterjedt föltevés, hogy a jegyző gondoskodjék!
Bolondok házába való az, aki a
azt, hogy a segédjegyző 1000 K, kör magánúton ezrekre menő jövede
szociális
eszmékkel telt XX.
szá
lemre
tesz
szelt,
fizttése
^.iát
csak
jegyző pedig 1600 K fizetésből meg
élni képtelen, akkor legfelsőbb he hivatalnoki minőségének a jellegét zadban ilyesmire vállalkozik. Volt
jdő mikor a tisztviselői állásért tü
lyen megnyugtató Ígéretet nyert arra, adja meg.
Hogy mennyire magán viseli ezen lekedtek az ország nemesei, hogy
hogy a közigazgatás általános ren
dezésekor a jegyzői fizetések is ren feltevés a valótlanság bélyegét, az maguknak ez úton szerezzenek ran
megállapítható
magának got és méltóságot, de akkor elég
dezést nyernek. Említés történt akkor könnyen
arról is, hogy az állammal szemben Barsvármegye jegyzői karának múlt volt gualificatioul a vagyon, nem
támasztott igények kielégítése abb í évben hozott ama egyhangú hatá kellett képzettség éskitartómunkásság.
A jegyzői állás még ezen régi
a sorrendben lóg kereszt ivitetni, rozatából, melyben önként lemon
rendszer
itt felejtett torzszülöttje,
dott
a
magánmunkálatatokkali
fog
amint azt az állam pénzügyi hely
lalkozásról, mint olyanról,
mely még ma is a falusi bíró rendelkezése
zete megengedi.
ígéret történt arra is, hogy addig szegénységénél a mankó szerepét alatt áll, holott tudva van, hogy a
jegyző nemcsak az állam, a vármegye
mig a közigazgatás általános rende töltötte be.
Igaz, hogy lemondásánál egvébb kihelyezett tisztviselője, hanem a
zése megtörténik, a jegyzői kar ré
szére bizonyos segély lesz kiutalva. motívumok is közre működtek: ilye községek életének szellemi vezetője,
Egy éve már elmúlt s még csak nek a felelőséggel és nagy fáradság a nép támasza, tanácsadója, oktatója
a puszta ígéretnél tartunk, melyből gal végzett magánmunkálatok önér és vezetője
Minden halad, fejlődik, arról is
azonban családot fentartani nem le zetet sértő alacsony díjtételei, az
het Annyi történt összesen, hogy a ezek által előidézett verseny azon történt gondoskodás, hogy a jegyző
belügyminiszter bekivánta a jegyzők hivatásos ügyvédi karral szemben, magasabb kiképeztetést nyerjen, csak
magánmunkálatairól szóló kimutatá melynek ebbeli foglalkozás képezi egygyel — a jegyzők javadalmazá
sokat, hogy meggyőződjék valljon a létföntartása egyik eszközét; végül sának rendezésével — nem törő
jegyzők följajdulásának van-e alapja ebből levonható lesújtó conseguen- dik senki!
A jegyzői kar türelme ezzel azt
s mennyiben kívánatos segélyezésük? cia azokra, akik a jegyzői állást
Ez a segélynetió lenne a flastrom, szervezték, de annak tisztességes hiszem, kiállotta a tiízpróbát, csekély
melynek rendeltetése
narkotizálni javadalmazásáról nem gondoskod fizetése mellett teljesitette nehéz hi— K é t c ik k . —

azon sebeket, melyek már rég meg
értek az operációra!

2.
vatasát s bár anyagi gondokkal túl
van terhelve, még csak idegességet
sem árult el, midőn az állam ren
dezte a közigazgatási tisztviselők
fizetését; a törvényhatósági bizottság
1912. dec. 12-én megtartott közgyű
lésében 1138 11582/1912 sz. hatá
rozatával a 24 éve szolgáló útbiztos
fizetését 1800 kor. korpótlékát 400
k.,r. szó gálati pótlékát 600 kor. és
lakpénzét 480 kor.-ban összesen
3280 koronában állapította meg, —
s mikor a lapokból értesült a taní
tók fizetésének emeléséről, mely
szerint a felekezeti tanító 3200 kor.
fizetésre és 400 - 6 0 0 kor. lakáspénzre
tarthat igényt, akkor szabadjon kér
deznem, hol van azoknak a lelkiis
merete, akik a sokkal súlyosabb ter
hekkel küzdő jegyzői karnál a mai
viszonyok mellett ezt a munkát
1600 —2000 koronára értékelik.
Távol legyen tőlem annak még
csak a látszata is, hogy sokallanárn
mások javadalmát, mindenkit egyen
lően sújt a drágaság, minden tiszt
viselőnek megvannak a családi ter
hei egyaránt, ebben közöttünk kü
lönbség nincs, de ha arról van szó,
hogy a jegyző sem képes nagy el
foglaltsága mellett sem répát kapálni,
sem napszámba menni, akkor csak
jogos, ha lekötött munkásságáért a
tisztességes díjazást követeli.
Botrányos állapot az. amelyben a
jegyzői kar fetrengés segélyt sehon
nét sem kaphat, nem törődik vele
senki, bárhol zörget, kilincsel, min
denütt elutasítják, de bezzeg, ha

Az én gazdagságom . . . .
Anyi édes álom beszédes tolmácsa
Hűséges pajtásom,
Csak egy kicsinyke toll, pár fillér az ára
Ez a gazdagságom . . .
Nincsen sem aranyból még csak ezüstből
[sem,
Fából van a szára,
Még is együtt járunk hosszú évek óta
Álmok országába.
Kedves kis pajtásom, vájjon em lékszel-e?
Az első versemre ? . . .
A hintánkon Írtam, piros pünkösd napján
Virágos kertünkbe.

L o v a i H ír la p

rendelkezni kell, akkor van főnök tartalékalapja, benyújtotta fizetés eme
több, mint az égen a csillag. S ez lés iránti kérelmét a törvényhatósági
a tehetetlen munkás két rét hajlik bizottsághoz, melytől mint az 1886.
alázatosságában, csakhogy a száraz XXII t. c. végrehajtásra hivatott té
kenyerét megmentse, nem gondol nyezőtől várja sorsa javítását. Azt
arra, hogy azzal a széles körű is azonban megállapíthatjuk már ma,
merettel és kitartó szorgalommal hogy hosszas halogatásra nincs idő[
ahhoz a száraz kenyérhez megkeres a jegyzői intézmény csőd előtt áll,*
hetne még egy kis száraz pörczöt kívánatos lenne addig intézkedni’
is, ha ezt a lenézett, megrugdosott | míg a játékban el nem hangzott a
| „gyerünk c s a k “!
< foglalkozást főicseréli mással.
A patkányban több a leleményes
Hogy megkönnyítsük a törvénység és bátorság, mint ebben a testü hatósági bizottsági tagok helyzetét,
letben, mert ha látja, hogy a hajó másrészt, hogy beigazoljuk, misze
süllyed, merészen vág neki a tenger rint a jegyző ha a reá ruházott teen
nek, igyekszik megmenteni azt ami dőket elakarja végezni, n agánmunmég menthető, — az életet!
kálatokkal nem foglalkozható, tehát
Igaz, hogy a patkány a saját éle egyedül a megállapított 1000 — 1600
tével rendelkezik, talán azért oly koronából kénytelen megélni, fölso
kedves az neki, de a jegyző még rolom azon teendőket, melyek reá
csak azt sem mondhatja, mivel ő várnak:
nem él, csak létezik, iétezik pedig
1. Elkészíti évente községenkint
azért, hogy legyen a közigazgatás 2 —2 példányban a községi költségnak ingyen munkása, a megszámlál vetéseket, felelősség mellett ellen
hatatlan fölebbvalónak eszköze, a őrzi annak kiadás és bevételeit, ve
népnek bűnbakja. No meg ahhoz, zeti a számadó biró pénztári nap
hogy jogot érvényesíteni merjen, aka lóit, azok egyes tételeiről az okmá
rat, erő és elszántság is kell, akit nyokat kiállítja, vezeti a számadási
azonban eszközül használnak, an főkönyvet, az alapok naplóit, és év
nak akarata nem lehet, annál egy végén elkészíti a számadást, azt
kis vállveregetés, fegyelmi és fel- közszemlére kiteszi, a közgyűlést
függesztésseli megfenyegetés pótolja egybe hívja, azon a számadást rész
a fizetés emelést, oly értelemben, ha letesen
előterjeszti, jegyzőkönyvet
hallgatsz—maradhatsz, ha mozdulsz— megszerkeszti, azt kivonatolja, s az
mehetsz!
előirt szabályok értelmében fölsze
Most már az igények országszerte relt számadást a
törvényhatósági
— úgy látszik — ki vannak elégítve közgyűlés elé fölterjeszti.
s mint észleljük, a jegyzői kar sem
2. Évente községenként elkészíti a
hajlandó tovább várni, elfogyván vagyon leltárát, azt a képviselőtestü-

Most is együtt járjuk a bús kálváriát
Mindennap temetve . . .
Hosszú éjszakákon csak együtt virasztva
Csak együtt könnyezve . . .
És most temessük el csendes zokogással
A legszehbik álmom;
Nem is volt még soha ilyen bús temetés,
Ugy-e kis pajtásom ? . : .
«
j
De most Isten veled, lelkem pihenni vágy;
!
Imádkozni fogok
j
..És legyen óh Uram úgy majd a jövőben,
I
Amint Te akarod ! . . .*
Farkasné Siposs Erzsi.

Aki sokat markol.
És arra a piros arany szélű könyvre,
Ugy-e emlékszel még ? . . .
Hová szivdobogva, anyiszor irtuk be
Valakinek nevét . . .
És amikor olyan nehéz lett az é le t :
T e hiven követtél,
Nehéz küzdelmekben sok szomorú érzés
Hü tolmácsa lettél.
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— A Lévai Hírlap tárcája. —
Irta S z a b ó

György.

Jókainak „Az arany ember- című regé
nyét olvasta az ablak mellett. Pirosas, de
különben hófehér arca k észen elpirul.
Alighanem a Dódikáról s/oi a regény. De
hogy, egy keménykalapos fiatalember ment
el az ablak előtt. Egy ajtócsapás, egy kezitcsókolom a konyhában a mamának. A lány,

akit nevezzünk Lenkének, belenéz a tükörbe,
hajában megigazítja a szalagot, fodros kö
tényének gyűrődéseit alighogy elsimítja,
már előtte áll és kezet nyújt egy ifjú, ki
nek babos nyakkendője bomlott, különben
elegáns kabátja poros.
— Jó napot Jenő! Ma korábban jött,
hisz még csak fél három
— Igen, kissé korán jöttem — szólt
Oláh Jenő és engedőimet kérve egy rositára rágyújt s beleveti magát egy karosszékbe. Lenke alumínium hamutartót tesz
eléje.
— Vigyázzon, el ne szórja a hamut,
mert ma én takarítottam ki a szobát, —
mondja dicsekedve a lány.
— Ügyelek, hogy Lenikének ne kelljen
holnap takarítani. Örülök és szinte boldog
nak érzem magam, ha Lenikének örömet
szerezhetek, vagy ha olyan tárgy van kö
zelemben, ami magára emlékeztet, — bókol Oláh.
— Ugyan, hagyjon már fel evvel —
mondja a lány és színlelt haraggal kinéz
az ablakon.
— Lenike talán emlékszik még arra, mi
kor a köri bálon magával megismerkedtem.

3.
letnek bemutatja.
3. Vezt ti községenként ktilön-kiilon
a különféle betétek, óvadékok és
alapok naplóit.
4. Kiveti egyénenként a földadót,
záradékolás végett
fölterjeszti a
pénzügvigazgatósághoz, visszaérkeztekor közszemlére teszi, ennek meg
történtét záradékolja, és az adófőkönyv
be tételenként előírja, a közvetlen
fizetőket az adóhivatalnak kimutatja
5. Begyűjti és kiál litja a házbér
vallomasi iveket, azok felhasználá
sával kiveti a házosztály és házbér
adókat tételenként, a kivetési lajstro
mokat fölterjeszti felülvizsgálás vé
gett a pénzügyigazgatósághoz, viszszaérkeztekor
közszemlére kiteszi,
záradékolja, adófőkönyvbe tételen
ként előírja, a közvetlen fizetőket az
adóhivatalnak kimutatja,
közhirré
tételről kiállított bizonylatokat a
pénzügyigazgatóságnak beterjeszti.

Uj állategészségügyi törvény.*
Élénken foglalkoztatják az állategészség
ügyről és az állatorvosi közszolgálat ren
dezéséről szóló törvények revíziójának kér
dései mezőgazdasági érdekképviseleti szer
vezeteinket. Az állatorvosi karral vállvetve
igyekeztek is tető alá hozni az állategész
ségi törvény tervezetét. S ha leszögezzük
azt az elutasító álláspontot, melyei az
OMGE. a Magyar Országos Állatorvosegye
sület erre vonatkozó alapos, de a gazda
közönség érdekeire lényegileg merőben el
lenkező munkálatát fogadta, nem végzünk
felesleges munkát, ha a legilletékesebb tes* Gazdáink köréből kaptuk ezt a cikket.

Ekkor kaptam magácskától egy szál fehér
szegfűt, nézze meg, most is itt hordom a
tárcámban.
Előveszi tárcáját és egy elszáradt, fakó
virágot mutat a lánynak.
— Szép, de hiszen az egész tárcája
emlékekkel van tele.
— Ugyan kitől? Nem ismerek, jobban
mondva, nem akarok ismerni több lányt,
csak Lenikét.
— Már megint? Maga mindig avval di
csekszik, hogy nem jár egy lányos házhoz
sem, csak hozzánk
Pedig a zsebtárcája tele van szalaggal,
hajtüvel, hajtincsekkel. Ezek mind bizonyí
tékai annak, hogy Oláh nem mond igazat.
Azután beszélgetni kezdtek a maguk dol
gaikról, majd áttértek a kis város esemé
nyeire, eltárgyalták a friss és a legújabb
plety . . . akarom mondani híreket. Oláh
tett olyanféle megjegyzést is, hogy neki
meg kellene házasodni. Egy szép, csinos,
bájos feleség jó volna a házhoz, illetőleg
házzal.
Szeme? Fekete, mély, ábrándos nézésű.
Haja? Itt bajba volt, nem tudta hamariába meghatározni, hogy milyen haja van
Lenikének.
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tületek által kidolgozott törvénytervezet
hiányában felvetjük főbb vonásokban azo: kát az észrevételeket, melyeket a földmivelésügyi minister által közelmúltban kijelölt
í bizottságnak az 1888-ik évi VU.-ik és 1900.
| évi XVII.-ik t. ez. revíziója alkalmából a
lehetőséghez képest figyelembe kell vennie.
Mint minden kormányhatósági felügyele
tet igénylő ügyet, úgy hogy triviális kifeje
zéssel éljünk, nálunk az állategészségügyet
is agyon rendszabályozták, rendelet rende
letet, intézkedés intézkedést követett, s ilyen
körülmények között igazán nem csoda, ha
úgy a gazdaközönség, mini az aránylag
gyengén fizetett, s ezért tiszteletdijakra
utalt állatorvosi kart az állategészségügyet
szabályozó rendeletek utves. tőjében türel
metlenek egymás intézkedései iránt.
Helyes elv, hogy az egyes állati járvá
nyok megelőzésére vagy elfojtására erélyes
rendszabályokat alkossanak Azonban mi
vel az állategészségügyi rendészet fontos
sága az állategészségügy államosítására
szóló iSOO. évi VII. t. ez. életbeléptetése
óta eléggé áthatotta már a közvéleményt,
el kell tüntetni az uj törvényből azokat az
intézkedéseket, melytk a gazdaközönséget
indokolatlan zaklatásoknak és újabb anya
gi m e g terh elések n ek teszik ki, az állat
forgalmat pedig esetről-esetre kelleténél
jobban megbénítják.
A gazdaközönség zaklatásáról és indo
kolatlan anyagi megterhelésétől beszélünk.
De vájjon van-e erre alapos okunk ? Van
Legkézenfekvőbb pl. a védőojtások üg; .
A védőojtások megejtését a földmivelésügyi
kormány már teljesen kivette a gazdakö
zönség kezéből. Állatorvosokra bízta azok
elvégzését, ami nemcsak óriási kiadást
okoz az állattenyésztésnek, hanem a na
gyobb gazdaságokban több napot véve
igénybe, jóformán elvonják az állatorvoso
kat igazi szakszerű hivatásuk teljesitésétől.
Gazdasági akadémiákon rendes tárgyként
j tanítják az áliatboncztant és állatkórtant,
j módot nyújtván ezáltal az intelligensebb
gazdáknak, hogy a szemmel láthatóan fel

ismerhető sérülések és megbeiegedések al
kalmával első segélyt nyújtsanak. Mind
amellett indokolt, sőt szükséges is, hogy a
tulajdonképeni állatgyógyászatot szakképi zett állatorvosokra bízzak, felesleges, sót
szükségtelen, hogy az egyszerű műveletek
(< jtás, prokározas, kasztrálás) végzésénél,
melyhez minden jóravaló parasztgazda ért,
kötelezővé tegye a törvény, állatorvosok
közreműködésének igénybevételét.
Számtalan érvvel lehetne megerősíteni ezt
a kívánságot. Szóba lehetne hozni azt a
sok panaszt, amely az állategészségügyi
törvény célzatát zavaró töméntelen minisz
teri rendelet téves értelmezéséből szárma
zik Beszélni lehetne a főiskolából kikerülő
fiatalabb állatorvos nemzedék nagyrészének
gyakorlati készületlenségéről. Az állati zár
latok elrendelésénél előforduló sokszor le
hetetlen és bosszantó intézkedésekről, az
állatorvosi kar adminisztratív teendőkkel
i való tulhalmozásáró! stb. stb., szóval mind
olyan bajokról, melyek az állategészség
ügyi, valamint az állatorvosi közszolgálat
államosításáról szóló törvények sürgős re
vízióját, úgy az állategészségügy, mint a
gazdatársadalom és az állattenyésztés jo 
gos érdekeinek figyelembe vételével múl| hatatlanul szükségessé teszik.
Hogy e fontos munkálatoknál milyen el• vek érvényesüljenek, erre nézve joggal
: megfontolásra tarthat igényt az OMGE.
álláspontja, mellyel arra kérte a földmive' lésügyi kormányt, hogy az uj törvényja! vaslat tervezet a mai paragrafusoktól duz
zadó törvénynyel szemben lehetőleg rövid
legyen. Kevés paragrafusból álljon. Csupán
az alapvető elveket tartalmazza, módot
adva a földmivelésügyi miniszternek, hogy
rendelkezéseit az adott körülményekhez
képest alkalmazhassa.
A tudomány folytonos haladtával azok
az intézkedések, amelyek ma célravezető
nek és helyesnek látszanak, egy-két év le 
forgása alatt helyteleneknek bizonyulhatnak,
. mint ahogy példáál a száj és körömfájás
I ragályának elfojtása érdekében múltban

— Én nekem nagyon tetszik az olyan
szőkésbarna haj . . . olyan, mint Leniké
nek van — mondta ki elszántan Oláh.
Bejölt a szobába a mama, uzsonához
teríteni. Megitták a csokoládéjukat, Jenő
cigarettára gyújt és már is készülődni kezd.
Már épen kezet akar fogni Lenkével, az
ajtó nyílik és három lány toppan be a
szobába.
— Szervusz Lenke/ — kiáltja egyszerre
mind a három
— Pá Sári! Is*en hozott Klárikám! Végre
te is eljöttél, Manci hozzánk! — üdvözli a
lányokat Lenke és bemutatja nekik a fiatal
embert.
Oláh fülig elpirul dadog . . . Tán a ne
vét felejtette el? Bemutatkozik. De most
már menekülni innen. Egy mentő gondolat
Halálos csend.
— Kedves nölgyeim! Bocsánatot kérek,
de . . . de fontos dolgaim vannak és így
. . . így kénytelen vagyok kedves körüket
elhagyni. Kezeiket csókolom!
Elment. De jól is tettel

akartam szólni nektek, mert ő azt hazudta,
hogy csak engem ismer a városban é t
más senkit. Miket beszélt nekem a házas
ságról! Nem is képzelitek!
— Nekem is — veté közbe Manci.
— Az én fejemet telebeszélte, hogy sze
ret; csakis engem ktd.
és mindig nálunk
vacsorázott. Oh! Én hiszékeny bolond! —
boszankodott Klári.
— Engem meg feleségül akart venni, de
azt mondja, nem azért, mert gazdag va
gyok, hanem imádja az én szememet, meg
a szőke hajamat. így becsapni engem! —
panaszkodott már majdnem sírva Manci.
Lenke nem szólt sémit Csak fogott egy
levelet és megírta benne Oláhnak, hogy ne
merészeljen a városban egy lányhoz sem
közeliteni, mert ő majd szolgál felvilágosí
tással annak a lánynak.
De nem szólt soha senkinek.
Én Oláhtól hallottam, évek múlva. Kollé
gák voltunk, polgáriiskolai tanárok.
15 éves találkozónkon már karunkon
hoztuk feleségünket. Oláh Jenő egyedül jött*
Hát feleségedet? kérdém kíváncsian.
Nincs. Én agglegény maradtam.
- ? Tudod, ki sokat markol, semmit sem fog.

- - Te Lenke — kezdte Sári — én ezt
az embert jobban ’smerem, mint te. Hisz
mindennap »»alunk uzsonál, de eddig nem
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céljából kiosztassanak, ami e héten meg is
történt.
A kimutatásokat Bádogh Lajos polgármesternek következő javaslata vezeti b e :
T ekin tetes Képviselőtestület !
Léva r. t. város Képviselőtestületének
1912. évi deczember 31-én tartott rendes
közgyűlésében 9 50 — 1912. sz. a. hozott
határozatában foglalt utasítása folytán az
esetben a törvény megköti a korm án y kezét is
1912. évi LV1II. t. czikkben megállapított C
A jövőben esetleg helytelennek bizonyuló : melléklet szerint a tisztviselőknek s állá
intézkedések könnyűszerrel nem változtat- ! saiknak fizetési osztályokba és fokozatokba
hatók meg. Ebből kifolyólag múlhatatlanul való osztása tárgyában a következőkben
szükséges, hogy az alkotandó uj állat terjesztem elő a szükséges javaslatokat és
egészségügyi törvény a földmivelésügyi mi kimutatásokat.
niszter kezeit le ne kösse és módot nyújt
1-ör. Az I., alatti kimutatás feltünteti
son arra, hogy a kormány rendelkezéseit azon állapotot, mely szerint Léva r t. vá
mindig az adott körülményekhez alkalmaz ros azon tisztviselői (kik az 1912. évi t. ez.
hassa.
által érintve vannak) a ma is érvényben
Ezek azok a főbb elvek, melyek a mo levő városi szerv, szabályrendelet és az
dern állategészségügyi
törvény kereteit
1912. évi költségvetés által meghatározott
megszabnák Ha számol a kormány ezek illetményekkel dija/.va voltak, — ezek vég
kel az elvekkel, nemcsak a gazdaközönség összege kitesz évi 47000 korona kiadást.
régi óhajtását váltja valóra, hanem helyreA II., alatti kimutatásban az l9 i2 . évi
állitja a gazdaközönség és az állatorvosi
LVIII. t ez. C. mellékletének megfelelően
kar között azt a harmóniát, melynek hiánya vannak a szükséges tisztviselői állások a
nemcsak hogy nem kívánatos, hanem az képviselőtestület 9650 — 1912. sz. határoza
állatorvosi karra bízott egyeteme* nagy ér tai folytán osztályozva és a II. alatti kimu
dekek szempontjából merőben káros is.
tatás 4-ik rovatában kitüntetett szolgálati
idő alapján fokozatokba osztva.
Ezen kimutatások szerint a törzsfizetések
54300 és a lakbérek 11820 koronára rúg
nak s a kettő főösszege 66120 %oronát
tesz ki.
Erre fedezetül szolgál az I. kimulátásban
l részletezett régi kiadás 47000 korona és az
A városok fejlesztéséről szóló 1912. évi J állam által adott évi segély 140 0 korona,
törvény értelmében köteles a város családi í összesen : 61000 korona. Tehát a házipótlékot rendszeresíteni ama tisztviselői ré- I pénztár terhére marad mint az 1913. évben
szére. akiknek fizetése nem éri el az állami ! fedezendő uj kiadás 5120 korona.
tisztviselők részere megállapított fizetésnek
Azonban az 1912. évi LVIII t. ez 1 §.
nagyságát. A törvény 14 § a szerint továb
utolsó pontja értelmében a város erre a
bá „a városi közigazgatási tisztviselők Belügyminisztériumit 1 külön segélyt kérhet
(tiszti, segéd- és kezelő személyzet) fizetés — igy ha azt megkapja a város, a C melés lakáspénz tekintetében az állami tiszt léklet elfogadása által reá egyetlen fillér
viselőkre nézve megállapított fizetési osztá
teher sem hárul.
lyokba soroztatnak, és p ed ig :
A város tisztviselőinek minden személyes
a) a törvényhatósági joggal felruházott pótlékát kimutatva, az 1. alatti 5-ik rovata
városo : közigazgatási tisztviselői a VI -X I.
szerint azok összesen 38 >0 koronára rúgfizetési osztályokba, az e törvény kiegészí nak,
- azonban csupán a házipénztárt
tő részét alkotó B) melléklet szerint;
terhelő s tisztán a hivatalos működéssel
b) a 10.000 nél több lélekszámmal biró járó személyes pótlékot képező kiadások a
rendezett tanácsú városok közigazgatási
III., alatti kimutatás 4-ik rovata szerint
tisztviselői a VII -X I fizetési osztályokba, összesen 2000 koronát tesznek ki, — az
az e törvény kiegészítő részét alkotó C) , 1912. évi LVIII. t. ez. ‘25 §-a értelmében
melléklet szerint.
I azon személyes pótlékot az illető tisztviseA 10.000-nél kevesebb lélekszámmal biró j lőnek a város továbbra is köteles kiadni
rendezett tanácsú városoknak jogukban van, ha a 111 kimutatás 7-ik rovata szerint javára
hogy a közigazgatási tisztviselők fizetését többlet áll elő, — ilyen többlet az 1913.
és lakáspénzéi vagyoni erejükhöz képest e évre csupán 320 koronában mutatkozik.
törvény kiegészítő részét alkotó C ) vagy
A Ill-ik kimutatásban jegyzet czime alatt
D.) melléklet szerint határozatilag maguk fölsorolt dijak, miután részben nem a hiállapíthassák meg. (A D melléklet szerinti vatallal járó kötetes munkaiatokért járnak,
táblázat a legkisebb fizetéseket foglalja ma vagy nem a házipénztár terhére adatnak,
gában s a múlt évi dec. 31 - iki képv. köz olyan személyes pótlékoknak nem tekinthe
gyűlésen ez lett igeigleuesen életbeléptetve
tők, melyek az 19!2. LVIII. t. ez. 25 §-a
Léván, illetve a városi tisztviselők fizetései értelmében a tisztviselőktől beszámít ássál
e táblázat szerint lettek kiutalva A szerk .)
elvonhatok lennének.
Mind a törvényhatósági mind a r. t. vá
Az 1912. évi LVIII. t. ez. 18. §-a értel
rosoknak j<>fcUKban van, hogy az e törvény mében a város a fizetés rendezés és osz
illető melle kittében foglaltnál nagyobb illet tályozástól függetlenül köteles tisztviselői
ményeket is megállapíthassanak, a tisztvi
részére az 1913. évi január 1-töl családi
selőket azonban magasabb fizetési osztály pótlékot adni. a IV., sz kimutatás szerint
ba nem sorozhatják. A magasabb illetmé
Léva város tiz tisztviselője igényelhet csa
nyeket megállapító határozat felsőbb ható ládi pótlékot, — kiknek összesen 4000 ko
sági jóváhagyást igényel.“
rona jár az 1913. évre — ezen összeg fe
Ez uj törvény rendelkezéseinek végrehaj
dezetéről az 1913. évi költségelőirányzatban
tása a múlt év dec. 31 -ikén megtartott kép kell gondoskodni.
viselőtestületi közgyűlésre volt kitűzve, ami
A fenti II.— IV. sz. alatti kimutatásokban
kor a kpvt. elrendelte az erre vonat
részletezett cimek alatt Léva város házi
kozó adatoknak nyomdai sokszorosítását, pénztárának az V., szám alatti összevont
hogy a kpvt. tagjai között tanulmányozás kimutatás szerint összesen 70440 korona
életbe léptetett rendelkezések közül számos
helytelennek és
céltalannak
bizonyult.
Mindaddig, mig az ilynemű intézkedéseket
csupán miniszteri rendelet utján léptetik
életbe, különösebb baj nem származhatik,
mert ha azok a gyakorlati életben nem
válnak be, ugyancsak rendeleti utón hatá
lyon kivül helyezhetők Ha azonban az ily
rendelkezéseket törvényben siatuálják, az

A városi tisztviselők fizetés
rendezése.
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évi kiadása leend az 1913. évben, erre fe
dezetül szolgál a házipénztár eddigi 4 ; q .O
korona előirányzata és a 14000 korona ál
lamsegély, — igy összesen 9 4 4 0 k oron a a j
k ia d á s fed ezetéről kell a t 1 9 1 9 .
vetésben g o n d o sk o d n i.
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2 -o i. Az 1912. évi LVIII. t. cikkhez csa
tolt D
melléklet szerinti osztályozáshoz
szükséges összes . datok a képviselőtestü
lethez 9650/1912. sz. alatt már be lettek
mutatva, a pénzügyi szakosztálynak 1912.
évi december 27-én tartott üléseben hozott
javaslata szerint a D. mellékletnek meg
felelő osztályozást és a tisztviselőket illető
I összes járandóságok meghatározását a VI.,ik sz. kimutatásba összefoglalván,
asze
rint a házipénztárnak 1913. évben összesen
61220 koronára rúgna az összes azon cimekeni kiadása, tehát a C. és a D. mel
léklet végeredményei közt 9220 korona külömbözet jelentkezik.
Már most az a kérdés merül f e l: hogy
a D. melléklet, vagy a C. melléklet szerinti
fizetés meghatározás elégiti-e ki a tisztvi
selők igényeit, illetve e z e ; melyike nyújtja
a szolgáltatott munka igazságos és meg
felelő ellenértékét s melyik felel meg a
mai helyzetnek ^s a tényleges crazdasági
és pénzügyi viszonyoknak?
Léva r. t. városban úgy — mint ország
szerte — a gazdasági és piaci állapotok a
legutóbbi tiz év alatt különösen nagyot vál
toztak, — a VII., sz alatti kimutatás 3-ik
rovatában igazolom a város tisztviselőinek
tiz év előtt, vagyis 1902. évben kiszolgál
j tatott évi fizetése mennyiségét, — a 4-ik
j rovatban kimutatom a törzsfizetés 3-ik
; vagyis kezdöfokának a D melléklet szerinti
\ mennyiségét, — e kettő közti külömbözet
összegét az 5-ik rovat mutatja ki, a 6-ik
rovatban pedig °/o-ban van kimutatva a tiz
év előtti és a mai D. szerinti törzsfizetések
közti különbözet.
A VII alatti 7. 8. f. sz. alatti ügyészi és
I
orvosi állások tisztelejdijjal lévén ellátva,
fizetésnek nem tekinthetők, — 13. alatti
állatorvosi állás díjazása pedig nagyrész
ben niagángyakonatból folyó jövedelemre
• volt fektetve, ezért számításba nem vehető,
a 16. f sz. a. kőzgyáini állás tiz év előtti
díjazása pedig nem volt a megélhetéshez
| szabva, — ezért csupán a 12. f. sz. alatti
iktatói állás tiz év előtti díjazása az, mely
a D. szerintivel 87u o javulást mutat s kö
zelíti meg a mai állapot pénzügyi viszo
, nyait; azonban a többi állás díjazása
17 43°/o emelkedés közt mozog, — már
; pedig tekintve a tiz év előtti piaci árakat,
mely azóta 8 0 - 120°/o-ra emelkedett, emel
lett a D. szerinti tizetések 17— 43° o-os
emelkedése számba nem vehető s a tiz év
1 előtti helyzet és fizetés a piacró! élő tiszt
viselővel szemben a D. melléklet szerinti
fizetés meghatározás rosszabb helyzetet je
lent, mint a múltbeli állapot volt. — Így
határozottan kimondható, hogy a mai hely
zetnek s Léva városnak lOOuO lakost tény
leg meghaladó állapotának a D
melléklet
szerinti fizetés meghatározás nem felel meg
s abból a bekövetkezett drágaság miatt a
tisztviselők megélni nem képesek és azon
fizetések a mai tényleges munkabéreknek
és pénzviszonyoknak meg nem feleinek.

Jó korcsolyák
'Róthnál kaphatók.

5 szám.
— A lévai Ifjúsági egyesület, mely a tanító
képző növendékeinek vezetésével a földmives ifjúság körében fejti ki eredményes
kulturális tevékenységét, vasárnap este a
tanitókép7Ö intézet termeiben sikerült táncmulatságot és szinielőadást rendezett. Szín
re került Tóth Ede népszínműve A tolonc,
amit a polgár bálon újból előadnak.
— Rendelet a hadkötelesek nösüléséröl.
A honvédelmi miniszter az állitáskötelezettségüknek még eleget nem tett férfiak nő
sülésére vonatkozó tilalmat február 1-től
kezdve
esetleges újabb
rendelkezéséig
megszüntette. A házasodó hadköteleseknek
tehát már nem kell kivételes
nősülési
engedélyért folyamodni.
— E lfog tak egy k ato n a sz ö k ev én y t. A
lévai rendőrség december 31-én a vasúti
állomáson letartóztatta
Gáspár Gusztáv
25 éves dóczifürésxi származású asztalossegédet, aki az esztergomi 26. gyalogezred
től mint tényleges
állománybeli katona
megszökött. A rendőrség előtt azt vallotta,
hogy azért szökött meg mert huszár akar
lenni, többször akart ez ügyben kihallga
tásra menni, de az őrmestere nem jelen
tette Gáspár jan. 21-én sógorához Lévára
jött, akinek azt mondta, hogy szabadságot
kapott. Három napig egyenruhában jártkelt a városban es senkinek sem tűnt föl
ittléte. 24-án este sógorának szekrényéből
Jurcsa Ignác siijgyártósegédnek ott éltévé
levő ruháját ellopta s M trtse János nevű
barátjához ment vele, ahol azt hazudta,
hogy temetésre készül, nem akar egyenruhába*menni s azért ott átöltözött, a ka
tonaruhát otthagyta és elment. Mercse
30-áig hiába várta visaza Gáspárt, nem jött
a katonarnháért, gyanúsnak találta a dol
got, jelentést telt a rendőrségnek, amely
aztán letartóztatta és átadta a lévai honvéd
zászlóalj parancsnokságnak.
— Érdskes pör van folyamatban a Brádyféle gyomorcseppek, (ezelőtt
mariacellicseppek),,. utánzása és hamisítása miatt. Az
utánzás oka abban keresendő, hogy a
Brády féle gyomorcseppek,
ezerszeresen
elismert kitűnő hatásuknál fogva, szegény
től és gazdagtól egyaránt nagyon kereset
tek. Óvakodjunk ezért nagyon a hamisít
ványoktól és csakis olyan üvegeket fogad
junk el, melyek vöiös dobozban és nem
csak egyszerű papirosba vannak csoma
golva, és amelyek védjegyén ott van a
mariacelli istenanyja, jobbján a kisded
Jézussal, és amely dobozok „Brády C .aláírásával vannak ellátva. Készítője Brády
C. gyógyszerész, Becs l. Fleischmarkt 2
sz. díjmentesen szállít mindenhová 6 üveg
gel 5.40 koronáért, 3 nagy üveggel 4.80
koronáért.
— A törvényhatósági Ipartanács az 1913.
évrt igy lett m egalakítva: A közigazgatási
bizottság magválasztotta Juszt Ferenc és
Wollmann Antal aranyoamaróti lakosokat
rendes tagokul, Rakovszky Imre körmöczbányai é t Benkovich János aranyosmaróti
lakosokat póttagokul, a keresk. és ipar
kamara által megválaaztattak rendes tago
kul Eisenberg Károly aranyostnaróh ét
Czibulka Rezső lévai, póttagokul Engel
Gyula lévai és Rakovszky István aranyosmaróti lakosok.

L é v a i H írla p
— A zstliz* gazdakör febr. 2-án
javára táncmulatságot rendez.
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könyvtára

— üazdanap Léván. Az OMGE. a Barsmegyei gazd. egyesülettel febr. 9-én a
városháza tanácstermében a magyarovári
gazd. akadémia tanári karának körre mű
ködésével gazdasági előadásokat rendez.
A belépés mindenki részére ingyenes. Az
előadásokat társasebéd követi a Vigadóban.
— Uj izzólámpa. A villamos izzólámpák
kal szemben tanúsított egyik főfeltétel az,
hogy a lámpák úgy állandó fényerősség,
mint tartósság tekintetében a lehető leg
messzebbmenő kivánalmaknak megfelelje
nek. E mellett azonban az áramfogyasztás
ugyancsak fontos tényező, amennyiben az
•lőbb említett előnyök mellett természete
sen azon lámpa lesz a legmegfelelőbb,
amely a legnagyobb árammegtakaritást mu
tatja fel. Ezen feltételeknek leginkább meg
felel a Magyar Simens Schuckert Müvek
r. t. által forgalomba holott Vottan-lámpa.
A húzott drótszálaa Wottán lámpával elpusztithatatlansága mellett a lehető legnogyobb árammegtakaritás érhető el és igy
az mindenütt nagyszerűen alkalmazható.
— A m űtrágyák kiszórásának id e je
tav aszi k a lá sz o so k alá. Az országos
magy. kir. növénytermelési kis,' ti állo
más számtalan kísérleteivel bizonyt otta be,
hogy a tavaszi kalászosok alá célszerűen
alkalmazott műtrágyák éppen olyan nagy
terméstöbbletet adnak, mint akár a búzá
nál. Ha mégis nem mutatkoznék valahol
nagy terméstöbblet, annak nem a műtrágya
az oka, hanem többnyire az, hogy nem
megfelelő .műtrágya- nem is kellő időben
alkalmaztatott. Tavasziak alá kötött talajon
mindig csak könnyen oldható foszforsav
tartalmú műtrágya, tehát szuperfosifát al
kalmazandó. Leghelyesebb 150 kilogram
mot alkalmazni holdanként, a melynek ki
szórása nem hagyandó tavaszra, hanem ha
már elmulasztottuk volna ősszel rászórni a
szántásra, akkor most a tél folyamán, hó
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mentes időbenjkell azt kiszórni, hogy a
téli csapadék feloldhassa, hogy behatol
hasson olyan állapotban a talajba, hogy a
csírázásnak induló növény tavaszszal azon
nal hasznát vehesse. Ha a kiszórást ta
vaszra hagyjuk, s esetleg^ száraz tavasz áll
be, akkor a szuperfoszfát fel nem oldódhatik, a növényzet fejlődésének első idő
szakában nem veheti annak hasznát, holott
a tavaszi kalászos növények éppen fejlő
désük első heteiben igénylik a legtöbb
tápláló anyagot. Ha módunkban van csak
8— 10 szekér istálló trágyát egy kát. hold
földre és ezenkívül 150 kg. szuperfoszfátot
is kiszórni, akkor joggal remélhetjük a
legnagyobb terméseket. Ha azonban istállótrágya nem áll rendelkezésre, úgy a szu
perfoszfát hatását egy kevés chilisalétrom
alkalmazásával fokozhatjuk, a melyet azon
ban nem most, hanem tavasszal, vetés
után, az árpa vagy a rozs csírázásnak In
dulásakor kell rászórni a talajra.
— Anyakönyvi bejegyzések. Siűleiétek :
Sabler János Hugyecz Mária: Mária, Új
laki József Török Mária: László, Sloszár
János Halasi Julianna: Margit, Zsíros Zsigmond Csepe Mária: Katalin. HáBattág:
Drienka János Szabó Erzsébet rkath, Obert
Tódor Korcsik Ilona rkath, Faragó Sándor
Kis Julianna ref. H alálosát: özv Gernsinyi
Pálné Bábel Lídia Ö8 éves agyvérzés, Czocher Károly 57 éves tüdőgyulladás.

Kalvin-téren egy tágas bolti
helyiség portálaustággal má
jus hó l-töl kiadó, jelenleg
borbély üzlet van benne. Bő
vebbet Forgács Mihály tulaji donosnál.
____

.

.

Árverési hirdetmény.

Alulírott község elöljárósága a községi képviselőtestület
14/913. e z . határozata folytán közhírré teszi, hogy Barsberzencze
község úrbéres ő s nemesi közönsége, Barsberzencze község mint
ork. t e s t ü le t és egyes lakosok tulajdonát képező mintegy

1100 k. holdon gyakorolható vadászati jog
1913. aug. l-től 1919. jul. 31-ig
terjedő 6 évre Barsberzenczén a községi biró házánál

1913. évi február hó 20-án d. e. 10 órakor tar
tandó nyilvános árverésen haszonbérbe fog
adatni.
A kikiáltási ár 298 korona.
Az árverési

fe lle lő !, k

Magasmarton a körjegyzői irodában

megtekinthetők.

Barsberzencze, 1913. évi január hő 20-án.

A községi elöljáróság.
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A n »e * 6jfa *d a »* jf Á lla p o ta
m egyénkben,
[A várm egyei g a z d aság i egyesület jelen 
tése lapunk részére.] Az őszi vetések a ked
vezőtlen időjárás következteben nem jól
keltek ki, a kikeltek meg nem jól bokrosodtak meg. A január 20-felé beállott ha
vazás az őszi vetésekre kedvezőleg hatott.
Az Őszi gabonaterületnek körülbelül 30
százaléka bevetetlen, amit tavaszi árpával,
vagy tavaszi búzával kell pótolni a gaz
dáknak. A földmivelésügyi miniszter már
megbízta
a Mezőgazdák
Szövetkezetét,
hogy a gazdák részére nagyobb menyiségü tavaszi vetőmagot szerezzen be s
árát zsákostul, szállítással együtt métermá
zsánként 28 K-ban állapította meg. Kérdés
azonban, hogy tavaszi búza helyett nem-e
volna célszerűbb sörárpát vetni, ami úgy
minőségileg, mint mennyiségileg is nálunk
jobban beválik a tavaszbuzánál, melyet ha
idejében nem lehet elvetni — mint az most
is bekövetkezhet — nem fog sikerülni. —
A cukorrépa szállítása még most is ta r t; a
gyár nagy százalékot von le, igaz azonban,
hogy a répa megvan fagyva. A tavaszi
munkálatok valószínűleg nagyon összetör
lódnak, mert ősszel nem lehetett felszán
tani tavasziak alá a területet, igy munkáshiányra is számíthatunk. A tavaszi munká
latokhoz szükséges munkaerőről már most
kellene gondoskodni a gazdáknak, annálisinkább, mert a vármegye felső részéből
nagyon sok munkást visznek el a nagy
uradalmakba már most. — Most amikor
a gazda rá ér, rendbe hozhatná a gyü
mölcsösöket. A gyümölcsfák tele vannak
kártékony -rovarokkal, ezek tönkreteszik a
termést. A fákat leveleiktől meg kell tiszto
gatni, mert ezekben rejtőzik el a sok
kártevő.

— A L év a i k aszinó v á la sz tá sa i jan.
26-án. a közgyűlésen folytak le. Elnök lett
Huberth Vilmos, igazgató dr Lákner Zoltán,
aligazgató dr Mocsy Aba, jegyző Kottek
Ferencz, pénztáros
Schubezth Tivadar,
gondnok Jaross Ferenc, könyvtáros Kiss
Gyula, ügyész dr Gyapay Ede. Választ
mány: Báthy László, Bódogh Lajos, Csekey
Vilmos, dr Pfommer Ignác, Grimm György,
Hetzer Adolf, Hoffmann Árpád, Hoffmann
Ferenc, Krajtsik Jenő, ifj Lakner László,
Levatich Gusztáv, dr Medvecky Károly,
Medvecky Sándor, Ordódy Endre, lovag
Schoeller Gusztáv, Svarba József, Schuberth Pál, dr W eisz Zsigmond. Számvizsáló bizottság: Jakabfálvay Barna, Ortmann
idél, Szilassy Dezső.
— Az esk ü v ő i lövöld özés v ég e. A
falusi lakodalmak esztelen szokásának, a
lövöldözésnek megint áldozata van. Január
21-én lakodalom volt Csatán, amikor a
násznép áz esküvőre ment, egy Raj nevű
gazdalegény elővette forgópisztolyát, lőni
akart, de az csütörtököt mondott. A legény
erre vizsgálgatní kezdte a pisztolyt, mely
eközben elsült é s a golyó egy ott bám ész
kodó 11 éves fiút talált. Súlyos sérülésé
vel az esztergomi kórházba szállították.

P

— K a lik ó -b á l. Vidám hangulat, fesztelen
jókedv volt az ur múlt szombaton éjjel a
Vigadó diszteimében, amikor a Stefáni ár
vaházat fentartó Lévai nőegylet tartotta ott
szép sikerrel zárult kalikó-bálját A párok,
nagyrészt csinos kalikójelmezben, tiz óra
felé a Rákóczi-induló hangjainál vonultak
be a terembe; igazán kedves látvány volt
a nagy csapat szebbnél-szebb asszony s
leány, akik elvonultak az elnökség dísz
helye előtt s aztán Bartos és Sárai muzsukájára kezdetét vette a tánc, mely \ilágos
reggelig tartott. A hölgyek sokat táncoltak,
mert háromszor annyi ur jelent meg a
vármegye minden részéből, mint nő, igy
tehát táncosokban nem volt hiány. A min
den tekintetben fényesen sikerült estély
rendezésének oroszlánrészét B ellán Sándor*
a nőegyletnek titkára végézte, igy a dicsé
ret is öt illeti meg, hogy a jótékony cél
javára tekintélyes összeget juttathatott a
bál anyagi eredményéből.
— A Jó z s e f kir. h e rce g szanatórium
— M egölte • szén g áz. Verebélyen Préeg y esü let lévai fió k ja k özg y ű lését feb
ruár kilencedikének d. u. 3 órájára halasz lozsni András 52 éves földmives pénteken
este kályhájába szénnel befütött és azután
totta el.
aludni tért, reggelre holtan találták, meg
— A g aram szen tgyörgyi ref. egyház ölte a széngáz.
p a p já v á jan. 28-án M ohiár Gyula bori*i
— V eszett kutya. Zsitvaujfaluban egy
lelkészt választotta meg.
kutya, mely valószUiülfg veszett volt, egy
— E lő ad ás a tu b erk u lózisról. Dr. From- eitibert és egy asszonyt megharapott. A
mer Ignác, a lévai tüdöbeteggondozó in kutyát elpusztították, a megharapottakat
tézet vezető orvosa február 3-án d. u. fél pedig a Pasteur-intézetbe szállították. A
hat órakor a főgimnázium rajztermében kutyákat és m acskáiét hatósági rendeletre
előadást tart a tuberkulózisról és az ellene teljesen kiirtották a községben.
való védekezésről. Az előadásra ezúton is
— G ázol a vonat Párkánynánán január
meghívják az érdeklődőket.
25-én Kovács Mihály 55 éves ebedi szár
mazású vasúti munkást a gyorsvonat agyon
— A Lévai K eresk ed ő ifja k tá rsu la 
gázolta.
tának m u latság a ma szombaton esté lesz
— p iá ló ápolónő. Cziglányi Athanázia
a Vigadóban a következő műsorral kap
csolatban: 1. .Rhapsodies Hongroises. 12\ az Assisi Szent Ferenciről elnevezett beteg
Liszt Ferenc7től. Négykézre játszák Hertzka ápoló testvérek fővárosi rendházából meg
Erzsiké és Qrotte Jankus. 2. Magánjelenet szökött, s a rend gyűjtő iveivel könyör»A monológ* Előadja Rappeport Elzus. 3. adományokat gyűjtött, természetesen nem
„A vén bohém'4 ..Sokszor úgy szeretnék
sirni“ Énekli Pick Sándor, zongorán kíséri a rend számára. Január 25-én a lévai plé
Nagy Arthűr. 4. Tréfa „A peches nap" bániára is bement, ahol Báthy László préMólnár Ferencztől. Előadják Rónai Olga postplebános gyanúsnak találta az egyma
és Groszmann Dezső. Tréfás táncjelenet.
gában utazgató apácát, azért a rendőrség

hez fordult, ahonnan Bilcsek József alkapitány ment a' plébániára. De amikor az
apácánál levő gyüjtőiveket vizsgálgatták
sikerült neki észrevétlenül kereket oldani
Útközben Halasy Kálmán varsányi földbir
tokos szánjával találkozott, melyen a kocsis
egyedül ült. Azf; apáca rábeszélésére a ko
csis kivitte őt szánján a vasúthoz, majd
újabb rábeszélésre K isóvárra; szállította
kisóváron kocsit fogadott és Ipolyságon
lakó szüleihez utazott. A rendőrség eköz
ben más utón üldözte, persze eredmény
telenül, mig végre megtudta tartózkodási
helyét. Most már az ipolysági csendőrség
vette át az ügyet.
8
— A sz a m á rlé tra ellen. Gyula város
Képviselőtestülete —amint olvassuk— szen
zációs határzatot hozott s azt a vármegye
is helybenhagyta. Nyolctagú
bizottságot
küldött ki, hogy az megállapítsa : melyik
városi tisztviselő mennyit dolgozik és milyen
képzettségű, mert ennek alapján szándékozik
megállapítani az ő jövő fizetésüket. Ideálisan
szociális gondolat,: az egyént a munkára
termettség és a munkában igazi önkifejtése
alapján értékelni. Mennyire más tartalma
lenne egész közéletünknek, ha a gyulai
gondolat, amely már jóreszben uralomra
jutott, az ipar és kereskedelemmel vonatko
zásban, az úgynevezett hivatali foglalkozások
vonalán is reálizálódnék ? Amerikai, vagy
legalább is nyugoti magaslatra emelked
nénk. — De mit szóllna hozzá csak
a
szándékhoz is, az a sok ezer sinekura
hivatalát betöltő, a kihajhászott oklevél
alapján álláshoz jutott s a rendes előhaladást
biztositó szamárlétra kényelmében wcsak
annyit, hogy el ne csapjanak*, elve szerint
dolgozó közmunkás ? Hát a sok protektor,
stréber, sarlatán, akikkel tele vagyunk? —
No de nem kell remegni, félni, sok idő eltelik
még addig, mig a gyulai gondolatból valóság
lehet és még több a mig belőle valóság is
lesz. De, hogy valamikor lesz, az bizonyos.
— Adóki vető b izo ttság . Az alispán ax
1913— 15. évekre kinevezte az adókivető
bizottságokat. Léva város területére Medveczky Sándort és Kovácsik Samut rendes,
Frommer Mórt és Borcsányi Belát pótta
gokul ; a lévai járásba Mocsy Lajos garamvezekényi földbirtokost és Kiain Ödön
lévai háztulajdonost rendes, Schwarcz Fe
renc nagykálnai intézőt és Német János
kisóvári földbirtokost pedig póttagokul ne
vezte ki a bizottságba.
— L op ás. A lévai kath. legényegyletből
a céllövö osztály egyik Manlicher fegyverét
valaki ellopta. A rendőrség a zálogházban
találta meg a fegyvert, de hogy ki zálogo
sította el, azt még nem tudja.
— A lévai földbirtokosok bálja, fe.b1ruj r
4-én a Vigadó nagytermében lesz niilkeűvelői előadással kapcsolatban. Tóth boe
népszínműve A tolonc kerül bemutatásra,
az ifjúsági egyesület rendezésében. A tiszta
jövedelem, mint évről-évre, a ref. egynfz
toronyórájának felhuzási költségeire fordittatik, azért felülfizetéseket is szívesen elfo
gadnak s nyugtáznak.

L év ai H írla p
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb rak tára:

Knapp Danidnál bénán.
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M c lir a n t z I
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(iia n z « f é le m o t é r o k
á h a n d é a n üzem ben
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gépeinek vezerkepviselete.
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Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

Qbgr Urin
101»oltson
H öltözni? Tessék

STEIRER ERŰ

üveg-, porcellán' iiszmű-,
tartási cikkek üzlete h

n n ffl

felhtrcsni

Á'B'RAHÁM

játékáru és ház

h

h

h

i

villany felszerelési cikkek és különféle villanykörték raktr i.

a B o le n ia n n ícyóíff.vszertárral N zem ben.

_

Képkeretek nagy választékban.

PÁ L

uriszabót

béna, Bottha-u. 15,
a k i a le g jo b b h o n i és
a n g o l s z ö v etek b ő l
m eg ren d elésre d ivatos
ö ltö n y ö k et készít
Idényszövetek már megérkeztek
Mintagyüjtem ényével
kív án atra h á z h o z is
m egy.

Mindennemű üvegezési munkák elvállaltalak

MODERN BÚ TO RO K *
.
^

Kárpitos és díszítő munkák.
^
Teljes lakberendezések
W e l» z Á rm in Cégvezető: K ő im l a t h a n
butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

T
.

^

V
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N te in e r Ntűndor
ó rá s és é k s z e ré s z .
Léván, Városi szálloda épületében.

D á s a n n fls ékszer
ra k té r.
Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nickel órákban
f ű s z e r és liszt
friss uradalmi l e j
t e a v a j naponta friss, 1 kg. 3 *:0
s z á n té i savanyuviz
mindenkor jutányos áron és a legelőzékenyebb kiszolgálás mellett kaphatók.
Ü z le te m n a g .v o b b itá sá v a l — te te m e s k ia d á s o k a t n e m s a j n á l v a —
a t. vevők őz ön ség ig é n y e in e k k i e l é g í t é s é r e t ö r e k e d t e m , k é r e m s z iv e s
p a r ii gas.íi és ü z le te m jó in d u la tú t á m o g a tá s á t.

Nagy raktár Omega óra
különlegességekben.
j
A j á n l o m v a ló d i e zü st és |
c h in a e z ü s t d ís z t á r g y a i
m a t, ú g y s z in t é n e zü st
e v ő e s z k ö z e im e t.
||

Kiváló tisztelettel

S z é p v á la s z té k

inga órákban.

Léva — Főtér (a városháza épületében.

KÁLMÁN FERENCZ
m ű b u t o r asztalom

Z se /iió e z ji, B a r s i u e g y e .
Raktáron tart saját készitinényü legújabb stylü
szobabútorokat, háló, ebédlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása.
Bútort saját butorszállitó-kocsiján bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra
rajzokkal bárhol megjelenek.
P á r t o lju k a m a g y a r ip a rt.

m eg é rk ez tek

a farsangi újdonságok

M alin c s ip k e k e lm é k Mtr. K. Ő.?SO-tol feljebb
•9 c s ip k é k é s b e té t e k
0 .4 0 -tó l
99
V a l.
„
é s b e té t e k
0 .0 4 -tó l
„
legujab gyöngy moticook és bitétek arany és ezüst gyöngy rojtok nagy
oélaszték báli kesztyűkben és legyezőken nalamint kész női blúzokban

Srqod^iqg i/]ge/(. és
le g j u t d n y o s a b b a n b e s z e r e z h e tő k

LINK

BERNÁT

■joonai iegn;ilt őri is lói iin l islitiien
K á l v i n P a lo t a
(K o n ú t h L a jo s t é r )

Használjunk o

KABlNA-féle ■

szinszappanl
M o s á s h o z a legjobb, legtakarékosabb
ögytieri átdörzsölése ezzel, felór más
szappanul való 3-szoros atdörzsö|ír *

-

-
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Tisztaságért szavatossági
Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek, s
halmozott szőve
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére különböző férfiszövetekböl,

E g y f é r f iö lt ö n y t
a legfinomabb ANGOL vagy hazai kel
méből a m i e z e lő tt S O k o r . volt
m o s t 5 0 — 5 5 koronáért állíthatom
elő, készpénz fizetés mellett. Kérem
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat
felhasználni és ruha szükségletét még
a készlet tart ilyen előnyösen nálam
beszerezni.
Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
féniszabó.

