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Aggodalmas szabályrendeletek.
Talán »ehol a világon nincsen 

annyi figyelmeztető tábla a legkü- j 

lönfélébb helyeken és sehol sem 
rendelkezik annyit a hatóság a 
polgárokkal mint hazánkban ; ha
lomszám kiadott szabályrendeletei
ben, mondván: ezt nem szabad 
tenni, ez tilos, az is, meg amaz is!

De hát ezen igazán nem is lehet 
csodálkozni — legfeljebb ott beszél- ■ 
nek róla egyszerre többet a szokott- j 
nál, ahol sokáig élvezték a meg j 
nem rendszabályozott szabadságot j

s egyszer csak havonta születnek a 
különböző szabályrendeletek, hogy 
véget vessenek a régi, a legtöbb 
esetben tűrhetetlen állapotoknak. — 
A magyar ember nagyon legyei me
zeden természetű, a rendet nem 
igen szereti talán senki e ha/;
— ha azt neki kell betartani -  le 
bezzeg, mástól megköveteli m. 
Ezért kell gyámkodni itt és mii.uen 
magyar városiján a polgárság fölött 
a rendőrségnek. m fiika ember, 
aki betartja t endet, azt
figyelmességet, az egyik em
ber a másiktól jogirai elvárhat. En
nek következtébe \ jönnek létre az
tán a szabályrendeletek, melyek ha
tóságilag körvonalazzák a tiltott 
cselekményeket s a nép nevelését 
és rendre szoktatását célozzák 
Ugyanis az egyén közösségben éi 
embertársaival és ha cselekedet 
nem tudja úgy irányítani, hogy 
ból teher vagy kellemetlenség Mi
kire sem háruljon, úgy en , egyé
nek cselekedeteit a hatóságnak kell 
helyesen irányítva megrendszabá- 
lvozni azok érdekében, akik figye
lemmel és tekintettel vannak má
sokra is. Azért a közrend, a köz
egészség stb. biztosításának szem
pontjából teljes mértékben szüksé
gesnek tartjuk mi is a közönség ér
dekét mindenben szolgáló s tör- C 
nyes erővel biró különböző városi i  - 
bályrendeleteknek alkotását. Azon 
bán szükségesnek tartjuk megint 
csak a közönség érdekében azt is, 
hogy ezek a szabá'^^H 'etek a 
legszélesebb körben telő mó

don ismertessenek abból a célból, 
hogy a benne foglaltak minél előbb 
átmenjenek a koztudaiba. A rend
őrség csak :cy érheti el azt, hogy 
a s âbályr letek éneimében való
eljárás közönség nem kicsi
nyest <.uKlütást, hanem tiszta 
kötelességteijesitést, a feilépö rend
őrben pedig nem fizetett eile iseget, 
hanem a bolgárság érdekeinek és a 
rendnek becsületes védelmezőjét 
fogja látni.

Csak a kozérzületet hozzuk nyil- 
1 vánossáma, amikor leírjuk, hogy 

iparos- és kereskedői körökben most 
amellett aggodalmaskodnak, hogy az 
újabban ikotott egyébként d.. 
retre méhó, de a  vidék népét is trintö 
szabályrendeleteink következtében 
 ̂ városba érkező vidéki nép nio- 
es t̂álásnak és zaklatásnak lehet 
Kéve a rendőrség részéről s ennek 

az említett körök, de végeredmény
ben a város vallja majd anyagi ká- 

I rát. Te ̂  ott dolog ugyanis az. hogy 
Léva iiii.it iparos- és kereskedő vá
ros: a .idékbői él, abból a pénz
ből, amit a környék népe hagy it
ten ;. ünböző ipari- és kereskedel
mi c. • ekért. A vidék $oét tehát 
nem ahad itt tulsá^u* zaklatások
nak kitenni, bizonyos, csekélyebb 
dolgokért elnézőknek kell lennünk, 
nehogy elijesszük őket ebből a vá- 
rosbó1 oaiát magunk kárára, éppen 
ab’ rímkor emelkedő közterheink 

, ti. a város polgárs ga bevételei- 
! nek fokozására a város idesrenfor- 

galr fiaK emelésé’ célzó intézkedé- 
I seko ^bmk.

A r£ orK/.síggliirü

lerakata Kertész íüszer 1 reskedéseben Léván.



9 L é v a i f i i la p 24 szám.

A város polgárainak nagyobb ré
szét képező iparosoknak és a ke
reskedőknek ezt az aggodalmát itt 
a nyilvánosság előtt dr. Horváth 
Gyula rendőrkapitány elé terjesszük 
azzal az előlegezett bizalommal, 
hogy az ő körültekintő figyelmes
sége amint megtudja védeni a köz
rendet, az említett körök aggodal
maira is rá fog cáfolni azzal, hogy 
e iminál minden olyan rendőri túl
buzgóságból eredő moles7tálast, ami
től e városban a vidéket féltik.

Politika és közgazdaság.
Nem a mi feladatunk, hogy az ország 

nagy politikájába beleszóljunk. Az ország 
közvéleményének hangulatát az államférfiak 
sajnos csak igen kis részben kutatják a 
vidéki sajtó hasábjain. Mi a politikai életet 
csak mint távol álló figyelő és szemlélő 
nézzük és most amikor ez a szó cikkünk 
élére kerül, csak annak a szomorú ténynek 
konstatálása akar lenni, hogy a politika, 
amely egész Magyarországon, Magyaror
szág életének minden vonatkozásába bele
szól már, annyira elhatalmasodott egész 
közéletünkön, hogy abba a vonatkozásba 
is kezd belejátszani, amely vonatkozásnak 
a politikai szituációktól, a politikai forron
gásoktól é* pártharcoktól, teljes mentesnek 
kellene lennie.

Az ország fennmaradásának és létének 
legfőbb biztosítéka a közgazdasági élet, és 
áttalában a közgazdaság konszolidált volta. 
A közgazdasági életnek, elismerjük magunk 
is, v mnak a politikával összekötött részei, 
de a közgazdaságnak tnlajdonképen mint 
magában is elég erős tényezőnek teljesen 
önállóan kellene az ország érdekében dol
goznia. Ma Magyarországon a közgazda

ság élete és a közgazdaság hullámzását 
i m az egyedül mérvadó gazda ági szem
pontok, hanem a politika irányítja.

És itt van az a pont, az az archimedesi 
pont, amelyből az egész magyar glóbuszt 
ki lehet emelni a helyéből. Magyarország 
közgazdasága és közgazdasági élete még 
meglehetős fejletlen. Hogy e fejletlenség 
hegyébe megfelelő fejlett gazdasági élet áll- 

’ jón, ahoz szükséges /olna, hogy a gazda- 
! sávi! életet kizárólag gazdasági sz< mpontok 
j befolyásolják. A politikának és közgazda- 
' ságnak különböző utiai vannak. Lehetséges, 
í hogy a politika is Macyarország helyzeté- 
| nek javulására törekszik cp úgy, mint a 
! közgazdaság, azonban a cél elérésére 

mindegyik más utat követ és a két útnak 
[ összezavarodnia nem volna szabad. A mai 

helyzet azonban sajnos az, hogy az ország 
irányadó tényezői a politikát és a közgaz
daságot nem tudják egymástól elválasztani, 
közgazdasági haladásunk tehát nem olyan 

! egyenes mint amilyennek az ország érde
kében lennie kellene.

! A politikai szempontok sohasem olyan 
1 tiszták és kimondottak amilyenek a gazda- 
| ságiak. A politikai szempontok megállapi- 
• tásában annyira különböző körülmény, 

egyéni diszpozíció, pártállás és más körül- 
1 mény játszik közre, hogy ilyen zavaros és 
í nem teljesen egyenes irányban haladó po- 
i liti’cának bevitele a közgazdasági életbe 
1 nemcsak hogy nem hasznos Magyarország 
! fejlődésére, hanem egyenesen károsan be- 
| folyásolja mindazokat a nagy terveket, 
j amelyeket a közgazdasági élet mtgvalósi- 
! tani akar és elhomályosítja azokat a célo- 
j kát, amelyeket a gazdasági haladás maga 

elé kitűz.
‘ Magyarország közgazdasági életének ma 
| már vannak olyan faktorai, amelyek telje

sen politikai célok nélkül, a politika cél
tudatos mellőzésével vesznek részt a köz- 

; gazdasági élet minden fázisában. Ezeknek 
‘ a faktoroknak munkáját kell megkönnyíteni 
| azzal, hogy a közgazdasági dolgokból 
! egyenesen kizárjuk a politikát.

l Amíg a politika Magyarországon és kü- 
I lönösen Magyarország közgazdasági életé- 
| ben, olyan hatalmas tényező és olyai ak- 
i tiv közreműködő lesz mint ma, addig köz- 
; gazdasági életünkbe rohamos vagy csak 
• észrevehető fejlődés nehezen lesz tapasz- 
< tolható. De, hogy különösen a mai politi- 
,i kai helyzet milyen kárára van az ország 
; gazdasági állapotának és hitelének, arrói 
\ n ár jobb nem is szólni.

A jegyzők fizetésrendezése.
Irta: L ip e s e y  A lb in  körjegyző.

s Ugytünik, mintha eme kérdés csak ne- 
; gyed századokhoz volna kötve. Ugylátszik, 

hogy az előző és átmeneti fizetéstől szá
mítva, csakugyan bekell várni az V* század 
leforgását. Ezalatt persze az állati szorga
lommal buzgólkodó községi és körjegyzői 
kar 70 »/o-a kidől. Kétségtelen előnyt jelent 
— ilyen alakban — az állain-a, de nagy 
anyagi hátrányt a jegyzői karra A pilla
natnyi anyagi haszon bár előnyősnek lát
szik az államra, de a reaktió, mely elma
radhatatlan, jelentkezni fog a közigazgatás 
kiterjedt nagy szervezetében 

Már most és. lelhető a jegyzői állások 
közül a rendkívüli nagy, -  eddig még 
sói. sem jelentkezett — munkaerő hiánya. 
Aki iek ezelőtt 4 —5 évvel erre pályára 
lépni kedve is volt, futólépésben retirál. 
Éréttségizett, tanfolyamot végzett egyén 
1000 K. *vi fizetéssel, nem hajlandó a 

j terhes s n 'gyrészt állami érdeket szolgáló- 
| jármot húzni, ?őt magát anyagilag és testi

leg tönkretenni és 6 — 10 évig állás után 
várni. Másutt jobb nzetéssel, kényelmeseb
ben megél, s nincsen kitéve politikai vo
natkozású kötelmeknek tm. Olcsó húsnak 
hig a leve! így i.ézhet lassan sze.nebe az 
állam, az ő érdekeit végrehajtani hivatott 
eme köztisztviselőknek, aki, nek fizetéséről, 
megélhetéséről nem tud, vagy nem akar, 
kellő időben gondoskodni.

A vizsgák hónapja.
Sok ezer kis szív hevesebben <' )bog 

minden kelő n?ppa!. vizsgák előtt vagyunk. 
Minden valószínűség meg van amellett, 
hogy az olvasó már messze túl van azon 
az időn, amikor még vizsgázott, azonban, 
ha egy kissé figyel önmagára, még mindig 
tapasztalni fogja, hogy erre a gondolatra 
még ma tiz. húsz, harminc esztendő múlva 
is végig szalad az idegein valamilyen bor
zongató izgalom, annak a nagy izgatott
ságnak, mely tiz-husz esztendővel ezelőtt 
ilyenkor, akác és hars avirág nyílásának 
idején gyötörte, egy távoli és kcső reflex- 
szerüleg elő emléke.

Mindannyiunk életéből elloptak egy csomó 
tavaszt, azokat a tavaszodat, mikor nem 
azért járlunk ki a Kákába v így a város 
más határába, hogy ott a mező uj zöld 
szőnyegének, a virágillatos pompás levegő
nek örvendezzünk, hanem azért, hogy han
gos, kiabálós szóval magoljuk a leckét, a 
retorika, a poétika rejtelmesen homályos 
meghatározásait, a fizikai képleteket, az 
Írók születésének évé!, a virágok porzói
nak számát és a ]egecek formáját. Aki 
egvszer hallotta, nem felejti el ezt a két
ségbeejtő, monoton, fáradt és erőlködő 
hangot, melylyel a magoló diák a leckéjét 
vágja, sétálva Ír ;? fel a kér i utón. Olyan 
ez a nyújtott és panaszo dárda, mintha

j valami önsanyargató szektának különös 
i rafinériával kieszelt szándékos magagyöt- 

ése volna.
i Természetes, hogy a tanulás nem me- 
j hét máskép, aki tudni akar. annak fáradnia 
, kell érte és a tanulás nem lehet tiszta mu- 
1 latság és szórakozás. Azonban talán a ta- 
: nulásban mégis kevesebb lehetne a gyöt

rődés és több lehetne a szórakozás, mint 
most és mindenekfölött talán teljesen ki 
lehetne küszöbölni az életből azt a kin- 
lódást, amit a vizsga előtti tanulás jelent.

Az embernek természetesebb és ösztö
nei mélyén rejtőző vágya a tudás ösztöne, 
a megismerés vágya. Amikor a gyermek 

1 megszületik, fehérpapiroshoz hasonlít az 
agyában mindaz a hely, amelyikre a ké- 

! söbbi években szerzett tudásnak kell ke
rülnie. És az első lélekzetvétellel megkez
dődik ennek a tiszta területnek a teleirása: 

i az ember talán egész életében nem tanul 
) annyit, mint az élete első négy vagy öt 

esztendejében. Ez alatt a négy vagy öt 
| esztendő alatt találja mi g helyét a tér )en, 
j ez alatt a néhány év alatt ismeri meg a 
: külvilág tárgyait, azokat a fogalmakat, a- 

melyek ezeknek a tárgyaknak megjelelnek, 
azokat a szavakat, amelyek az illető fo- 

1 galmakat jelentik. Azután egy sereg to- 
| vábbi tudomány, megtapasztalása , -*ak, 
i hogy a fiatal ébredező életösztön * al

pontjából mi a kellemes, mi a kelletne* n,

megismerése mind annak az érzés, k, 
mely az embert egész életén kér szíül k - 
séri, megismerése az örömnek, fajdalom
nak, az éhségnek a jóllakottságnak, a hi
degnek, a melegnek, az álomnak és az 
ébrenlétnek.

És azután innen, az alap-érzésekből é 
az alapfogalmakból kiindulva haladás ma
gasabb rangú fogalmak és komplikáltabb 
érzések felé. tigondolni is sok, hogy az a 
kis agyvelö mekkora munkát végez el 
aránylag olyan rövid idő alatt és az a 
gyerek még sem panaszkodik soha fáradt
ságról, még sem esik terhére a tanú.ás. 

i Az a gyerek épen ellenkezőleg soha sem 
| találja elégnek, amit már tud, amit már 
‘ megmagyaráztak neki és a kis ajkán örö- 
‘ kösen rajta a kérdés, ami a legszebb kér- 
j dése a világnak, mert ősi forrása minden 
j emberi haladásnak, az a kérdés, hogy:
! — Miért?
! És ugyanez a gyermek, amikor beviszik 
; az iskolába és ott elkezdik tölcsérrel ön- 
j teni fejébe a tudományt, egyszerre elvesz- 
! ti kedvét a tanulástól és egyszerre úgy 
| kezdi érezni, hogy a tanulás nem élvezet, 

nem egy legemberibb ösztönnek, a ludas 
| vágynak a k ielég ítse , hanem te h e r  és km- 
i szenvedés. Bizonyosra lehet venni, hogy 
| ez nem a gyermek hibája, hanem azé 3 
j módszeré, amelylyel nálunk tanítani szok- 
! tak. Az iskolának azt kellene kitalálni •a'
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Lassan nem lesz ember, aki a felelős
ségteljes, ezernyi czopfokkal járó hivatalt 
vállalja.

A ringiispiles, a komédiás, a kintornás 
manapság megkeresi napi 8— 10 K ját, 
nyáron át s télen pihen. A jegyzői kar — 
s az sem mindenhol — a maga szerény
4 —6 K. átlagos bevételével folyton dol
gozik és soha sem pihen. Társadalmi ál
lása van, — de csak akkor ha hozzá
való pénze is van. A forradalmár, a rab
lógyilkos, a tolvaj, csaló, politikai anarkis- 
ta, kém s hasonló kategóriájú egyén min
dig bizonyos okozati összefüggéssel kö
veti el cselekményeit. Vagy veleszületett 
erkölcsi hiányok, vagy ezzel kapcsolato
san, vagy anélkül anyagi zavarok. Legtöbb 
esetben — ide nem számítva a léha és 
tékozló életmódot. A sikkasztók is leg- 
többnyire a szűk anyagi viszonyok súlya 
alatt születnek meg. Vagy is a rossz vi
szonyok, szükölködés többnyire a szülő- 
okai e cselekményeknek, mert a legszük
ségesebb anyagi előnyökhöz kíván jutni, 
hogy helyzeten segítsen, megélhessen. 
Egy államnak sem állhat érdekében a fenti 
kategóriába eső, hirneves egyének szaporo
dásának nevelése. Ugyanezt rt feltétlenül fon
tos, hogy minden ember megélhetése, szo
ciális alapokon nyugvó intézményekkel 
törvényekkel úgy biztositassék, hogy ne 
legyen oka rosszra gondolni és az ördö
gökkel czimborálni. Ha még ezután is akad 
a hámból kiugró, élvezze a törvény teljes 
szigorát.

A statisztikai adatok készek — a fize
tésiket, jövedelmeket illetőleg — de az 
érlelő kamrában, a tikkasztó hőségre való 
tekintettel, penész lepi el. Ennek nyomán 
pedig a magyar közigazgatás nem virul-

lahogy, hogy önként és apródonként Né
zéssé rá azt a gyermeket a tudásra, hogy 
valamilyen ügyességgel és ravaszsággal 
fölébressze aboan a gyermekben itt is az 
iskola-padok közt is azt a kérdést, hogy
* miért"? és csak ha már él ez a kérdés 
abban a gyermekben, ha már meg van az 
érdeklődés az iránt a dolog iránt, amely
ről éppen szó van, akkor adják meg neki 
a feleletet. És ne tegyék azt, amig ma, 
hogy egy sereg feleletet egyszerűen be
magoltassanak azzal a gyermekkel, csupa 
olyan kérdésre, mely a gyermeket egyál
talában nem is érdekli.

Az ilyen iskolába szívesen és kedvvel 
járnak a gyermekek, mert a tudás és a 
tanulás öröm és ma csak az iskola oka 
annak, hogy még azok is, akikben külö
nösen erős a tanulás és megismerés vágya, 
ezt a vágyat rendszerint fölfüggesztik azokra 
az esztendőkre, amig iskolába járnak és 
csak ha már Kikerültek az iskolából, akkor 
kezdenek a maguk hajlama és a maguk 
érdeklődési köre szerint megint alkalmat 
keresni a tanulásra. Ez mind az iskola hi
bája és hogy az iskola ilyen, abban bi
zonyára nagy része van a vizsgáknak, an
nak, hogy az iskola nem az életnek, nem 
a tudásszerzés céljainak tanit, hanem 
egész esztendőben készülődik az examenre. 
Modern pedagógiai rendszerek ezért ellen
ségei a vizsgáknak, modern iskolákban 
ezért igyekeznek azon, hogy a vizsgák je 
lentőség .vsen eltörpítsék, sőt arra is, 
hogy s .. -v'k.it egyszerűen beszüntessék.

í hat, hanem a legnagyobb katasztrófának 
nézhet elebe. Nemcsak én állítom ide a 
Jolgot, tessék mérlegelje s nyilatkozzék 
oly egyén is aki a jegyzői kar viszonyait 
és a közigazgatást szintén behatóan ösmeri.

A fizetésrendezés az egész vonalon nem > 
csak azt jelenti, hogy a jegyzői kar a jól 
s régen megérdemelt anyagi helyzete te- 

i Teltetik legalább a közepes mederbe — 
j mert valami nagy .fortunai" hozományról 
‘ álmodozni sem lehet — hanem azt is hogy 
! a közszolgálat érdeke — s ez a fő — a 

nyugoti áramok színvonalának megfelelő
i g  szanáltatik a nagyközönség javara.

A jegyzői kar éhes. Gyors segítségre 
vár. Minden huzavona az agónia felé ker- 

i keti a közigazgatást. Humánus fizetés és 
nyugdíj rendezés 1913. jan. 1 -töl vissza- 

- hatólag, szabatos szolgálati pragmatica,
! hatáskör emelése, biztosítani fogja a jegy- 
í zői kar munkakedvét, megélhetését s ezzel 
i a jó Közigazgatást, mert ez is fontos té

nyező a nemzeti czélok fejlesztésére.
Várjuk az éltető nap — fényét.

H Í R E K .

I
— Városi közgyűlés Léva város kép- ' 

viselőtestülete szerdán rendkívüli közgyü- '
, lést tartott. A közgyűlés öódogh polgár- ( 
j mesternek betegsége gyógyítására 35 napi, j 
l Fábián h "nek szintén e cimen egy hó- j 

napi, , fogalmazónak peo.g vizsga- ! 
i zásra .. on  neti szabadságot adott. A 
j vásártéren létesítendő városi kurcs.naépü- ! 
| let felépítésére három ajánlat érkezett be,
; Belcsák Andor, Szauer Izidor - s Mór és 
j Herger Lipót vállalkozóktól. A auer cég 
! tette a legolcsóbb ajánlatot H »6 korona 
{ végösszeggel, amit a közgyűlés elfogadott, 
í Végül a rendőrkapitány által szitett a 
t borbély és fodrásziparról, (mely fodrász

üzletek tisztaságát és a fertő/é megaka
dályozását akarja elérni), és  i ozabadköz- 
lekedés biztosítására vonat: városi sza-
bályrende eteket fogadta el a közgyűlés 
s jóváhagyás végett fölterjeszteni rendelte 
a vármegyéhez.

A közgyűlés után ülést tartott az egész
ségügyi bizottság, amely közegészségügyi 
tekintetekből kifogásolta a Libamalom mel
lett kijelölt szabad fürdő helyet. A bizott
ság elhatározta, hogy fürdőhelyül a Zagó- 
nál levő és megfelelőbb, Koritó nevezetű 
helyet fogja kijelöltetni s ennek érdekében 
tárgyalást ir.dit az ottani birtokosokkal az 
öltöző kabinok felállítása iránt.

— A barsi kivándotlás. A? lispán jeler
tése szerint az előbbi negyedévben z- 
szesen 42 külföldre szóló útlevelet adtak 
ki a vármegyéből, ebből 35 Amerikába 
szólt. Az előző negyedévben kiadott út
levelek száma 6 :, igy tehát a kiván-

I dorlás apadó tendenciát mutat.
I — AlHtdijazas A barsmegyei gazdasági 

egyesület f. hó 8-án szarvasmarha díjazást 
tartott Geletneken. A kiállított állatok ál
talában nem nyerték meg a bizo *ság tet
szését, különösen az üszők nem, melyek
nek takarmányozására kePő gondot nem 
fordítanak a gazdák. A gyenge fc ^ itá s  és 
a silány minőség miatt az eio... it ‘00 
K-ból csak 320 K-t osztott ki a Pinka Sán
dor főszolgabíró elnökletével működő bi- 

. ráló bizottság.

— Uj alügyészi állás vármegyénkben. A
belügyminiszter vármegyénk törvényható
ságának azt a határozatát, amelylyel egy 
uj alügyészi állás szeivezését határozta el, 
jóváhagyta. Az alispán az uj állásra most 
hirdette ki a pályázatot. A kérvényeket f. 
hó 18-ig kell beadni, a választás a 19-én 
tartandó vármegyei közgyűlésen lesz meg
ejtve.

— A mur.kásbiztositó igazgatóválasztását
— értesülésünk szerint — az egyik pályázó 
megfelebbezte. így a régen óhajtott békés 
munka napja ezzel a választással sem vir
radt a munkásbiztositóra, ahol az utóbbi 
időben annyi huza-vona, békétlenség van 
az igazgatóválasztások miatt.

— Halálozás. Pereszlényi Fefcets János , 

nagysárói körjegyző rövid szenvedés után, 
életének 46-ik és boldog házasságának 21- 
ik évében Budapesten meghalt. Ma egy 
heie temetlek el a X. kerületi köztemető
ben. Nyugodjék békében!
— A Zsitvába fűlt. Verebélyen a Zsitvából 
kifogtak egy hullát, a hullábán Paulik Ru-
d»> f 16 éves ottani cipészinast ismerték 
fül. A hatósági vizsgálat után a fiú hulláját 
haza, Csiffárra szállították szülei.

— A Felvidéki magyar közművelődési egye
sület bzevi közgyűlésé augusztus 2o-án
Püstyén-fürdőn lesz, ugyanekkor tartja ott 
évi közgyűlését a Felvidéki magyar irók 
is hírlapírók szövetsége is.

— Tiltott kivándorlás. Cservenák Imre és 
Cservenak Károly csejkői íöldmivelési 
napszámosokat e hó 9-én a pozsonyi

| pályaudvaron, mint gyanús amerikai ki- 
j kivándorlókat, igazolásra szólít >tta föl a 

csendörség. Két földink azt mondta, hogy 
Becsbe készülnek gépvásárlás céljából. A 
határrendőrség táviratilag érdeklődött a lévai 
csendörőrsön irántuk. Az információ sze
rint a két ember szegény, földjük sincsen, 
igy gépre se lehet szükségük, valószínű 
tehát, hogy Amerikába akarnak kijutni. A 
határrendőrség m ginditotta a vizsgálatot, 
mert töbn mint bizonyos, hogy tiltott ki
vándorlással áll szemben ; Csejkőből már 
többen is megy obálkoztak kiszökni Ameri
kába.

— Veszedelmes biróválasztás. Garam- 
szőllősön e hó 9-ére volt kitűzve a biró
választás. Két je'ölt küzdött a birópálcáért. 
A hatóság képviseletében Bolcmann Vilmos 
tb. főszolgabíró jelent meg a választáson, 
dt nem lehetett azt meglartani, mert a két 
párt összeverekedett, csendőrség pedig 
,'em volt kéznél, igy a szolgabitó a vá- 
bsztást elhalasztotta s a nagy tumultusban 
valahogyan elmenekült.

—- Krivacsieh Károly 48  as honvédörnagy,
aki három év előtt halt meg, hulláját Ve- 
rebélyről Szikszóra szállította családja s 

J ott a családi sírboltban helyezte nyuga
lomra.

— Ötven óv közszolgalatban. Vármegyénk 
törvényhatósági bizottságát, hó 19 én meg
tartandó rendes közgyűlésében fogja meg
ünnepelni dr Benkő Lajos kir. ^  \ os, 
vármegyei tiszti főorvos közszolgálatának

í ötvenedik évfordulóját. Ezen ritka al’* *a 
, lomból a vármegye tisztikara a közgyf,,/ 

után a Vadászkürt szálló termében ünn •>. 
ebédet rendez a jubiláns tiszteletére.
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— A Lévai Apolló mozgószinház megér
demelt érdeklődés mellett folytatja előadá
sait. Vasárnapi műsora, különösen a slá
ger-kép Léván tnég nem látott gyönyörű 
film volt, aminek nézésében igazi élvezettel 
merült el a közönség A legközelebbi elő
adás vasárnap d. u. és este lesz, az érde
kes műsor lapunk más helyén van közzé
téve.

- -  A községi takarékpénztárak létesítése 
újabb időben igen gyakran fölvetődik az 
országban, de a kivitt 1 elé elsősorban az 
azmkadíly merül, hogy a kormány a léte

sítést nem hagyja jóvá, azon okból, mert 
törvényjavaslatot készít az ilyen takarékok 
egyöntetű vezetésére. A kormánynak az a 
tapasztalata, hogy a létező városi és köz
ségi takarékok nem a kellő humanitással 
viseltetnek a lakosság hitel érdekei iránt.

— Nagy szerencsétlenség a nyári hőség 
okozta nagy gyermekhalandóság, ha a 
tehéntej hamar megromlik és a szegény 
kis csecsemőknek nincs megbízható táp
lálékuk. Minden gondos anya tehát ideje
korán kísérletet tesz kedvencénél a régbe
vált Nestlé-féle gyermekliszttel, melyet a 
kis gyermekek nagyon szívesen vesznek és 
azonkívül olcsón megszerezhető. — Próba
dobozt díjtalanul küld a Henri Nestlé cég, 
Wien, I., Biberstr. 89.

— Verszegenység, étvágytalanság, ide
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitünőbö készítmény a 
Kriegner-féle Tokaji China-Vasbor. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hatása biztos. Kis üveg 
3 20 K, nagy üveg 6 K a gyógytárakban. 
Póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner gyógyszer- 
tár Budapest Kálvin-tér.

— A városi tanács eltörlése. A Vármegye 
cimü lap értesülése szerint a készülő uj 
városi törvény-tervezet szerint a rendezett 
tanácsú városokban a tanácsnak testületi 
joga nem lesz. A városi tanács jogait a 
polgármester maga gyakorolná olyan for
mán, ahogy a joghatóságot a községekre 
nézve most a főszolgabirák gyakorolják. 
Ennek az újításnak az az intenciója, hogy a 
városok kevesebb tisztviselőt legyenek 
kénytelenek tartani s igy adminisztrációjuk 
kevesebbe kerüljön.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Szabó János Gergely Julianna: Julianna, 
Petrás János Korupka Mária: Lajos, Juhász 
Miklós Mészáros Ágnes:halva született fiú, 
Budinszki Józsa: Mihály József, Duschek 
Ernő Winkler Ilona: Miklós Zoltán H alá
lozás: Spisák Józsefm Frigler Rézi 68 éves 
gataütés, Báli Jánosné Bera Erzsébet 51 
éves vasúti elgázolás, özv. Szalay Zsig- 
mordné Tok Éva 83 évee aggkorivégki- 
mérülés, Kreskó Ferencné Duba Mária 75 
éves bélelcsavarodás, ö z *. Skadra Jánosné 
Király Karolin 88 éves tüdőgyulladás.

Hazánkban a zöldségtermesztésre min
den feltétel megvan. A legfőbb kellék, az 
ezen növénytermesztés felkarolására szük
séges vállalkozás azonban ga/dáinkbar 
nincs meg Pedig nincs még egy olyan 
növénytermesztési ág, amely annyi haszon
nal járna, mint a zöldségtermesztés. Cso
dálatos mégis, hogy ezt a nagy jövedelmi 
forrást kiengedjük a kezünkből és össze
tett kézzel panaszkodva nézzük, hogy az 
élelmes és szorgalmas bolgárok évről-évre 
milyen sok milliót visznek el tőlünk. Ök 
vagyonosodnak, míg mi folyton szegénye
dünk és panaszkodunk, hogy nem tudunk 
megélni. Mindenesetre a szakértelem hiá
nyának is, de főképpen a közönynek és 
számítás nélküli gazdálkodásnak kell ezt a 
visszás helyzetet tulajdonítani. És egészen 
bizDnyos, hogy a mi értelmes kisgazdáink 
és gazdasági munkásaink, főleg pedig ezen 
néposztály ügyes és s .orgalmas asszonyai 
— fényes példa rá •» bakabányai asszonyok

munkája — a tömeges zöldségtermesztés
ben is épp úgy megállanák helyüket, mint 
például a baromfitenyésztésben, ha elhatá
roznák, hogy a jövő tavasszal ők is fel
csapnak zöldségtermelőknek. Alig van oly 
vidék, hol egyik-másik zöldségfélét ter
meszteni nem lehetne. A fődolog az, hogy 
elsősorban azon zöldségféléket termesszük, 
melyek a helyi talajviszonyok között jói 
tenyésznek. A másik igen fontos követel
mény pedig, hogy községenként nagy tö
megben termesszünk néhány jól értékesít
hető, kiváló fajta zöldséget. Téves felfogás 
az, hogy zöldséget csak ott lehet termesz
teni, ahol öntözni lehet. Ez a nézet minden 
zöldségfélére nem áll. Megfelelő nedvessé
get és öntözést kíván : a fejes káposzta, 
kelkáposzta, kalaráb, karfiol, nyári saláta, 
ugorka, zeller, paprika (salátának) stb. 
Azonban öntözés nélkül is termeszthető a 
korai burgonya, borsó, bab (zölden és 
szárazon való fogyasztásra), a csemege 
kukoricza, dinnye, ugorka, főzelék, tök, 
vörös- és foghagyma, paradicsom, téli sa
láta, spenót, sóska, sárgarépa, petrezse- 

, lyem, paprika (őrlésre), mák, földieper stb. 
A választék elég nagy, tehát a maga viszo
nyai között mindenki kiválaszthatja azt, a 
melynek termesztése jövedelmezőnek Ígér
kezik. Ha cukorrépát és más több munká
val járó gazdasági növényt tud a kisbirto
kos termeszteni, azonképpen termeszthet 
szántóföldjén egy-két zöldségfélét is. 

i Ugyanígy termesztik Makón a vöröshagy
mát, Nagykőrösön az ugorkát és több he
lyen a paprikát, babot stb. Attól egyelőre 
nem kell tartaai, hogy a terményeket r ém 
tudjuk értékesíteni. A túltermeléstől még 
igen kevés jut kivitelre, holott sokkal töb
bet is lehetne ily módon értékesíteni.

A hús és egyéb élelmiszerek drágasága 
! meg éppen elő fogja mozdítani a zöldség- 
; félek tömegesebb fogyasztását, a mi egész

ségi szempontból nagyon is kívánatos 
volna. Az aránylag kévés hasznot adó 
szemtermelés, továbbá a birtokelaprózódás 

i egyenesen megköveteli és kötelességünkké 
I teszi, hogy a föld jövedelmezőségét fokoz- 
i zuk és gazdaságunkba oly növények ter- 
! mssztésé illeszszük be, a melyek több 
| munkát kívánnak ugyan, de sokkal több 
! hasznot is biztosítanak. Erre a célra a 
! zöldségfélék és ezek magvainak termesz- 
| tése elsősorban ajánlható. Nagycsaládu 
■ ember kicsiny birtokán, zöldség- és mag- 
} termesztéssel foglalkozva, nagyobb jöve- 
i delmet biztosíthat magának, mint aknr- 
j melyik módosabb, de maradi gazda az ő 
! jóval nagyobb birtokán. Egy hold föld szor- 
| galmas és ügyes kertgazdálkodással 2 K) - 
| lüOü korona tiszta jövedelmet is juttat a 

termesztőnek, a szerint, hogy mit és ho- 
! gyan termeszt. A kezdő termesztő eleinte 

kevesebb haszonnal fogja az évet lezárni, 
j de később önmaga rájön arra, hogy ugyan- 
j azon földterületből miként vegyen be töb

bet és többet. Foglalkozni kell ezekkel a 
dolgokkal komolyan és ha a vármegyei 
gazdasági egyesület propagálná ezt az 
eszmét, bizonyára eredményny d is járna.

Egy német leány
kisebb gyermekekhez ajánlkozik. 

Beléphet azonnal. Cime a Jadóban.
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Hoffher és Schrantz . , , * 1 1  í O an i-fé le  motorok
May Partit Ph. és Tsa. | eDeiIieK VfZ l̂lÖPVlSWfitó. állandóan % e m b c «
A lfa Ncparaior ^  I  ̂ * l láthatók 3$ #

Műkőlapo? ^gszekréuyek. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarrnánykarnrák elkészítése és felállításajutányos árakban

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Kárpitos és dir 00 munkák.
Teljes lakberendezések .

A  WeisjE Á rm in  ':?gvezető; K o h n  M ath an  w
butorkészitőnél s' érezhetők be Zsamóczán.

Telefon 25. d vatáruhá?? l«íván Kossuth Lajos-tér________Telefon 25.

!L © f V m r e r  a
Női felöltök, Costümek, Pongyolák és Blúzok

Ruha és costüm szövetek hozzávaló díszekkel.

INői tehérnemiiek és ^gész mennyasszonyi .elengyék.
legújabb térti divatezikkek.
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