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Közigazgatási reformok.
Minden jel arra enged következ
tetni, hogy a közigazgatásnak az
egész vonalon való államosítása a
jelenlegi kormány programmjának
sarkpontja és a legújabb hírek sze
rint már nemcsak a megyei, ha
nem a városi közigazgatás reformját
is keresztül akarja vinni. A belügy
minisztériumban az erre vonatkozó
uj városi közigazgatási törvényt is
sürgősen készítik, mert a megyei
uj közigazgatási törvénnyel egy
idejűleg 1915. január 1-én kívánja
a kormány életbe léptetni ezt is.
Mivel azonban az uj városi közigaz
gatási törvény gyökerestől felfor
gatja a városok mai autonómiáját,
az ezen év december havától egé
szen a jövő év májusáig megtartatni
szokott városi tisztujitésok - - úgy
mint a legközelebbi megyei tisztujitások is a — kormány által felfüg
gesztenek egy sürgős törvénnyel,
mely az ősszel összeülő parlament
elé fog terjesztetni.
Az uj városközigazgatási törvény
a városokat is nagy lépéssel viszi
az államosítás felé, amennyiben az
uj törvény szerint a városi tisztvi
selők egyik fele élethossziglan
lesz kinevezve, inig a másik felét
fogják hat évenkint választani.
Ha az államkormányzati vezér
elveket vizsgáljuk, tagadhatatlan,
hogy bizonyos munkakörban, melylye! a társadalom és az állam érde
keinek biztonságát, ügyeinek és
feladatainak pontos, rendes menetét

kívánjuk megteremteni, nemcsak
jogosultsága van annak, hogy ezen
szervek akadálytalan és mellék
célok által nem háborgatott műkö
dését az államosításnak nevezett
kormány akcióval biztosítsuk, de ez
egyenes kötelesség is.
A badügy, pénzügy, igazság
szolgáltatás, közbiz:onság és az
egészségügy kezelésében a feltét
len biztonság, a céltudatos, soha
sem ingadozó tevékerység — alapja,
biztosítéka az állam fennállásának,
az államot alkotó nemzet boldo
gulásának. Mint minden a köz
nagy érdekeit felelő akcióban,
ebben is az a fődolog, hogy a
kellő mérték az államhatalomc ki
terjesztésében meg legyen tartva,
mert Európa egyetlen nemzetének
sem kell, mar államjogi helyzeté
nél fogva is, annyira óvatosnak
lenni, oly bölcs nyugalommal és
előrelátással kezelni ezt a kérdést,
mint a magyar nemzetnek.
Egészen világos, hogy a nem
zet munkára kész minden fiának,
működjék az a közélet bármely
területén, a nemzet egész társadal
mának bírnia kell azt a szabad
ságot, amely a kultúra, a köz
gazdaság, a hivatali, a szellemi
élet terén a fajban és annak egyedeiben rejlő erőnek kifejtésére, ered
ményes gyümölcsöztetésére a le
hetőséget megadja. I)e meg kell
lenni egyben az intézményekben,
az állam* kormányzatában is annak
az erőnek, annak a biztonságnak,
mely az államérdekében élő és
ws&rzz

működő, verejtékesen dolgozó nem
zet munkájánuk eredményét óvja,
védi, biztosítja.
Ahol az államhatalom tátong,
ahol az túlságosan központosittatott,
ahol mellék- és hatalmi érdekek
szabják meg az állam, illetve an
nak képviselői keiében levő hata
lom mértékét, ott az egyéni, köz
szabadságok rovására érvényesül
legtöbbször az állam hatalma, ott
az egéiiséges, a természetes fej
lődésnek útjai el vannak vágva. A
történelem szomorú példákat mu
tat fel e tekintetben nagy és mű
velt nemzeteknél is és méltán kell
gondolkodóba esnünk akkor, ami
dőn allaméletünk legféltettebb te
vékenységi területén, a közigazga
tásnak az egyes polgárokat a min
dennapi élet ezer vonatkozásában
érintő széles, nagy mezején készí
tenek elő oly gyökeres átalakítást,
amely egyúttal az államhatalom
központosításának a legteljesebb
panaceaja is lenne.
Feltétlenül gondolkodóba
kell
már afelett is esnünk, hogy maga
az erre való törekvés milyen for
rásból táplálkozik? Régi jelszó
Magyarországon, hogy a közigaz
gatás rossz. Efelett vitának helye
alig van, mert hisz’ az utóbbi évtiz<dek törvényhozási intézkedései
nek egész sora igyekezett a közigazgatás javítására. Rendezték a
közigazgatási tisztviselők fizetéseit,
úgy hogy ma már nem mellékfog
lalkozása ez azoknak, akik a ma
guk vagyonából megélni nem tud->hn ■ i r
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tak, hanem életpálya, amely ha nem rendszer korlátjait, hogy ezeken kívül,
is nyújt kövér falatokat, de leg szabadabban fejlődhessék az ipar, mely
alább a legszerényebb megélhetését sajnos, m ostanáig sem tudott valami nagy
biztosítja a tisztviselőnek Rendez lendületet venni. A céhrendszer megszűné
ték a nyugdíj ügyét, kimondva a se után az iparosok érdekeiknek megvé
viszonosságot Megegyszeriisitették dése céljából ipartestületekbe tömörültek,
a közigazgatást. Szóval a régi patri- |Léván azonban még ma sem jutottak anyarchalis közigazgatáson sokat ja nyira, hanem ehelyett inkább a semmi jog 
vítottak s az útügy részleges s az gal sem rendelkező ipartársulatok keretén
állategészségügy általános államo- ; belül szervezkedtek, bizonyos, a céhrtndsitásával legkiáltóbb hiányait meg szer maradványaira emlékeztető külsőségek
szüntették. Ez a kormányzati tevé s a csekély halálozási segély biztosítására,
A céhládák és a céhek okiratait is ezek
kenység volt azután alapja annak,
hogy 1906-ban a k*x Szapáry, az az ipartársulatok tartotiák meg maguknál.
egyszakaszos törvény teljesen sutba Nem volna felesleges megtudni azt, hogy
ezek a céhekre vonatkozó és a városra
került
De a inai viszonyok között, a nézve történelmi biccsel biró emlékek ér
nemzet felett dúló politikai harcok demes gondozásban részesülnek-e az iparannyi szouoru eredménye után, társulatoknál. Nem-e méltatlan helyen,
bajosan tudja az országgal elhitetni padláson vagy másutt szétszórva küzdenek-e
a kormány azt, houy a széleskörű az idő úgynevezett vasfogával, ami itt bi
államosítással, a varmegyék és vá zonyára előbb legyőzi őket, mintha méltó
rosok tiszt \iselőválasztási jogköré helyen tartják; rendben kellene ezeket meg
nek megszorításával, a közigaz takarítani a jövő számára, mig most talán
gatás megjavítása lebeg előtte ne a penész is lepi, egér is rágja Addig kel
mes célul, mégha olyan rossz is lene erre gondolni, arnig mindez megment
hető volna, de kérdés, hogy idővel, ami
lenne a jelenlegi közigazgatás.

Régi iparüző városunk életében jelentős
szerepet vittek a céhek, különösen a csiz
madiák „nemes céhe" volt itt tekintélyes,
annak a révén, hogy a kordován csizmá
nak akkor tájban nagyobb volt a keletje
mint ma, igy tehát „lábbeli készítő" is
több vala.
A törvény 1872-ben lerombolta a céh

Zyzómhoz.

Közművelődésünk fejlődése.

Még néhány nap és elviszlek magammal
Egy csendes házba, m essze-m essze ki,
Addigra minden zöldelő pompáját
Az idei nyár leveti.

A sárguló mezők mik elterülnek
Falusias kis ablakunk alatt,
Ó, nem az őszt varázsolják elébünk,
Hanem a tüzelő nyarat.

S ha egyszer kalendáriumra téved
Tekintetünk s az borús őszt mutat,
összetiporju k, széttépjük, kacagva
Az ámitót, a hazugat!
P d ron iu s.

gének és elősegítse nyugodt, háboritlan ki
alakítását.
A néplélek minden időben mintegy
A népek élete akkor egészséges, és az ösztönszerüleg kereste a rzéthuzó egyéni
állami élet akkor biztos, ha nagy nemzeti törekvések közepette az összekötő kap
ideálok lelkesítik az embereket, amelyek az csokat.
Régibb időben a vallásos eszmék voltak
emberek sajátságos elégületlenségét a fenn
álló renddel a jövőre irányozzák és ezáltal nagy keltő hatással a nemzeti érzületre;
majd az irodalom, költészet és művészet
a fokozatos haladást biztosítják.
kerültek bensőbb kapcsolatba a népiélek
A mindinkább szélesebb alapokra kerülő
állami és társadalmi élet eseményei között j termékeivel; a monda, a népköltés és a há
a legnépszerűbb és legtermészetesebb ide- j ziipar elemeivel és nyertek nagy jelentősé
ál az, amely ax embertömegek szellemi, j get a nemzeti lét harcában.
erkölcsi és esztétikai nevelését egyetemessé !
Tagadhatatlan azonban, hogy a vallás,
és általánossá akarja tenni.
bár őszinte alázat és ájtatos buzgóság na
Különös nagy átalakító hatással van az gyobb közösségben is nyilvánulhat, mégis
egész társadalomra a műveltség és a tudo inkább az egyes lélek boldogulását és üd
mány, mert a /agyon mellett a műveltség ' vözülését veszi célba, és azért a vallást a
az, amely az embereket az úgynevezett fel- I társadalmi és állami rend alapjául és nem
ső és alsó társadalmi osztályokra szétvá- ; céljául kell kitűzni, mert egyetemes jellege,
lasztja és kétségtelen, bár kevéssé szökik mint összekötő kapocs, az idők folyamán
szembe, hogy a műve'tség milliomojai ép ; elhalványult; költészet és művészet pedig,
olyan veszélyesek lehetnek a társadalmi ' amennyiben remekeik főleg alkotóik egyé
rend egészséges fejlődésére, mint a tulnagy niségének kifejezői, számot tartanak a ro
vagyon birtokosai.
! kon egyéni érzület visszhangjára, de csak
A művelődési mozgalmak között, ame v; lságosabb, vagy ünnepiesebb helyzetek
lyek az utolsó évtizedben Európaszerte el ben válhatnak az egész népet lelkesítő szó
terjedtek, a legjelentősebb az a törekvés, zattá és csekély befolyással vannak a szo
hogy a tudomány eredményeinek népsze
ciális erőviszonyokia. Egyedül a tudomány
rűsítésén túl maga a tudás terjesztése, az egyetemesebb érvényű, értelmes bizonyítá
elösmert igazságok tanulmánya szolgálatá son alapuló eredményeitől várhatni, hogy
ba álljon a nemzeti élet szorosabb egysé oly egyesitő
meggyőződésnek legyenek
Irta M o l n á r V i k t o r .

Őszi verőfény játszik ablakunkon,
Ha rám fonódol, mint a rózsaág,
Kint sárguló fák, múló nyár, meg alkony,
Fészkünkben nász és ifjúság.

S amerre elsuhanunk, csuda támad,
Májust hordunk lelkűnkbe, te meg én,
Virágnyilásban dalolva, vidáman,
Járunk október közepén.

hetett volna összehordani a város, a vár
megye régi, dicsőséges életének emlékeiből,
amiket bizonyára szintén a régi házak pad
lásain és pókhálóval tele szőtt lomtáraiban
borit be az idők és a feledés pora. A lé
vai vár időbarnitotta ódon falai méltó és

stilszerü kerettel szolgálnának — idővel —
egy szépen berendezett múzeumnak. Léva,
j ez a kulturált és már ma is szép — a jö 
vőben bizonyára emelkedő — idegenfor
! galommal biró város lenne a legalkalma
j sabb hely a megyében arra, hogy össze
j gyűljön benne egy múzeumban mindaz,
1 ami a közönség nemes okulására csak
összegyűjthető. Jó tudni azt is, hogy a
vidéki múzeumokat az áilam is évi segély
ben részesíti.
j
Vármegyénk közgazdasága, közművelő
dése terén Léváé a vezetőszercp, azért
ilyen kultúrintézménynek létesítése csak
d icsőségére válna ennek a városnak, mely
, ben a sok vihart átszenvedett fellegvár fe
kete falai hirdetik a hajdani nagy idők vé
res történelmét, és egy m áiik ormon pe
dig már az újabb idők vára emelkedik
magasra, melyből a magyar nemzeti kul
túra katonái indulnak útnak uj történelmet
kor majd valami megértő egyén esetleg vá csin áln i. . .
rosi muzeum szervezéséhez fog itten, nem
KOPERNICZKY CORNÉL.
lesz-e már akkor későn, nem-e kallódnak
el akkora a becses dolgot, amik egy lévai
múzeumnak alapját képezhetnék ? Ebből a
.1 z á r ó r a t ö r fé u y .
célból a város hatósága megkereshetné az
Csütörtökön lépett életbe az 1913. XXXVI.
ipartársulatokat, keUö magyarázatok után ; t. c. az üzleti záróráról, mely az üzleti al
bizonyára átengednék a városnak a még ! kalmazottakat kívánja a tulhosszu napi
foglalkoztatás veszélyei ellen megvédeni
tulajdonukban meglevő s a céhekre vonat
és úgyszintén az egyenlőtlen üzleti verseny
kozó emlékeket.
megakadályozására is törekszik. Ezzel a
Érzéssel és a jövőre gondolással már ré- I törvénynyel akarja kielégíteni a kormány
gebben sok egyébb szép dolgot is le- I úgy a munkaadók mint az alkalmazottak

A céhekre vonatkozó emlékek.

Napsugárt csalunk a borús vidékre,
Az ágakra rózsákat lehelünk,
A természet halk, aluvó szakában
A tavaszi álom leszünk.
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egyik régi és jo g o s kívánságát, ami azon
ban teljesen nem sikeralt neki. Ugyanis
az uj törvény a zárórát csak a főváros és
környékének területén szabályozta, mig a i
o r z ág többi városai, kis- és nagyközsé
geiben t kérdés lendezésenek jogát a vá
rosokra és a vármegyei törvényhatóságokra
ruházta. így tehát az országosan egységes
szellem, melyet különösen szociális szem
pontból e kérdésnél figyelembe kelletett
volna venni, nem nyilatkozik meg a tör
vényben, mert a vármegyék — bár a tör
vény keretein belül — egyik a másikától
eltérő szabályrendeleteket alkothatnak. Ha
ugyan alkotni fognak, mert a törvény csak
jogot ad nekik erre, de nem kötele? i őket
egyben a jo g gyakorlására is
A törvény
hiánya az is, hogy a déli, ebédidő záró/át
nem rendezte. A kereskedők többsége —
hiszen Léván is csak egy-két kereskedő miatt
hiúsult meg ennek a kérdésnek privát ren
dezése — szivesen venné a déli zárórát,
mely legalább nyugodt étkezést biztosít
hatott volna főnöknek, alkalmazottnak egy
aránt. Ám azért e törvény helyessége még
sem vitatható el, sőt az illetékesek csak
örömmel fogadhatják és kívánatos, hogy
vármegyénk törvényhatósága és rendezett
tanácsú városaink sürgősen alkossák meg
az ide vonatkozó szabályrendeleteket, hogy
Barsvármegye területén a záróra kérdése
egységesen szabályozva legyen. Léva vá
rosára irányadó lehet a kereskedők által
már eddig is gyakorolt nyolcórai záróra
idő mely a kereskedők többségét, az al
kalmazottakat és a közönséget is kielégíti.
Eme szabályrendeletek alkotására nézve
a törvény a következőkép tendelkezik:
Addig is, mig arról külön törvény nem !
intézkedik, a városi törvényhatóságok és
rendezett tanácsú városok, nagy- és kis ;
községek tekintetében pedig a vármegyei
törvényhatóságok a nyilt árusítási üzletek
záróráját, a törvény keretein belül és azok
nak megfelelő alkalmazásával szabályren
;
delettel szabályozhatják.
A törvény 8. §-a alapján a szabályren-

alapjai, aminő nélkül a rendekre, osztályokra tagolt társadalom egységes nemzeti éle
tet nem folytathat. Ez az alapja tehát an
nak a törekvésnek, mely elég jellemzően,
Angliából indult ki, a modern államéletnek
ős hazájából, hogy bevigye az elméleti ta
nulmány szeretetét és a tudás felvilágosítá
sát a nép minden rétegébe, és a tudomány
meg a műveltség iránti szeretet és becsü
lést a nép minden rétegében állandóan
ébren tartsa.
Nálunk a Szabad Lyceum szervezése
indította meg a mozgalmat és elsősorban
a középosztály köreire kívánt hatni,
dajd
inkább idegen példákon igazodva, folytatódott a mozgalom a Szabad Líceum munkásságában és legújabb ily hajtása, a Népakadémia néven, kiválóan az alsóbb rétégeket törekszik bevonni az olynemü taaulmányba, mely nemcsak a közelfekvő hasznosságot, hanem a szellemi közösség ápolását, a művelődés áldásaiban való tudatos részvételt tekinti céljának.
Kétségtelen, hogy a szabad intézmények
mind e három ági és fokú munkásságára
szüksége van — a szorosabb sz e rv e z e t
eken kívül — a közművelődésnek.
Az alsóbb néposztályok rászorulnak —
az iskolai tanításon túl — szükkörü tapasz
talataik bővítésére. Föl kell előttük tárni
legalább is hazánk természétes viszonyai
nak kevésbbé ismert tényeit, nemzeti tör-
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deletalkotásnak csak az oly városok, illetve
községek tekintetében van helye, melyek mazottak védelme, további annak szempont
tekintetében maga a törvény, vagy a tör jából, hogy e védelem a versenyviszonyok
vény alapján a kereskedelemügyi minister egyenlőtlenségére ne vezessen, a törvény
egyes konkrét
rendelkezéseiben jutnak
nem rendelkezett.
A törvény megkívánja a szabályrendelet kifejezésre. Különben is kivételes, külön
megalkotása előtt az illetékes kereskedelmi leges körülmények lehetnek csak azok*
és iparkamara meghallgatását, a szabály- melyek nem engedik meg azt, hogy vala
mely helyen a
törvényben fokozatosan
rendelet érvényességéhez pedig a keres
megállapított védelemnek legalább legalsó
kedelemügyi minister jóváhagyását.
A szabályrendeletnek a törvény „keretei foka alkalmazható ne legyen. De ha létez
közt* kell mozognia. Vagyis az egyéni, nek is ily körülmények (pl. fürdőhelyeken)*
illetve ipari szabi dságot azon túl, amint és ha ez alapon a szabályrendelet pl. a
azt a törvény megengedi, a szabályrende ; nyilt árusítási üzleteknek nem minden cso let sem korlátozhatja. Nem teheti tehát pl. ] portjára terjed is ki, vagy pedig zárás a
kötelezővé a zárást oly üzletre, mely a ) törvényben megállapítottnál esetleg későbbi,
törvény és e rendelet szerint nyilt árusí a nyitás pedig korábbi időpontra is tétási Üzletnek, illetve ahhez tartozó irodá | tetik: semmi esetre sem mellőzhetők a
nak vagy raktárnak nem tekinthető; nem i törvénynek, illetve a törvény végrehajtá
sára kibocsátott e rendeletnek oly rendelteheti az üzlet zárását korábbi, nyitását ké
sőbbi időpontra kötelezővé, mint azt ez a í kezései, melyek magának a törvénynek cél
zatából, alapelveiből következnek és metörvény megengedi; azokban az esetekben
melyekben az alkalmazottak foglalkoztatása ! lyeknek mellőzése igy a törvény célzatának
hatálytalanítását jelentenék.
a törvény szerint a zárvatartási idő alatt i alapelveinek
is jogosult, ezt a szabályrendelet sem tilt ! Ily rendelkezések pl. azok, melyek a „nyilt
hatja meg; valamint nem tilthatja meg azt árusítási üzlst“ az „üzlethez tartozó iroda
sem, hogy az elsőfokú iparhatóság az év és raktár", az „üzleti alkalmazott*1, a „zárnek legfölebb 30 napján az üzlet nyitva- vatartás,, fogalmának megállapítására, a
tartását esti 9 óráig is meghosszabbíthassa; törvényben előirt jegyzékek vezetésére, a
a büntetendő cselekmények megállapítására
végül azokon a cselekményeken és mu
stb. vonatkoznak.
lasztásokon kivül, melyeket a törvény ki
hágásnak minősít, más cselekményt és mu
lasztást az üzleti zárórára vonatkozó ren
H Í R E K .
delkezéseivel kapcsolatban a szabályren
delet sem minősíthet annak.
\ — Házasság. Hamburger Olgával, Ham
Az egyéni, illetve ipari szabadság vé burger József tekintélyes szabóiparosunk
delmére felállított korlátokon belül azon szeretetreméltó leányával Kempfner Simon
ban a törvény a különleges szabályrende- f. hó 24-én déli 1 órakor köt házasságot, a
leti intézkedéseknek is elég tág teret biz lévai izr. templomban.
tosit, midőn előírja, hogy az üzleti záróra
—- Áthelyezés — kinevezés. Az igazság
a törvény rendelkezéseinek „megfelelő al ügyi miniszter K ail Antalt, az ar.-maróti
kalmazásával* szabályozható. Viszont e kir. törvényszék elnökét saját kérelmére a
rendelkezésnek értelme szerint, ha lehet székesfehérvári kir. törvényszékhez helyez
séges is, hogy a szabályrendelet a tör te át. — A király Kovdts Jó z s e f királyi ta
vénynek keretein belül ennek rendelkezé- nácsosi cimmel felruházott pénzügyi taná
seitől eltérjen, másrészt nem hagyhatók csost, ar.-maróti pénzügyigazgatót, a VI.
annak megalkotásánál figyelmen kivül a fizetési osztályba kinevezte.
törvénynek azok a céljai, melyek az alkal-

1 ténelmünknek, irodalmunknak és művésze lantást nyerjenek a tudós vizsgálat miihetünknek tanulságos és lelkesítő adatait; . lyébe és hogy ez utón fönntartassék a tu
majd az idegen országok és nemzetek dós pályák közössége.
példáinak
bemutatásával alkalmat
kell
nyújtani összehasonlításra és közállapota
íme, körvonalakban a három, már r e g 
ink szükséges bírálatára, hogy gondolkodva alakult intézmény, a Népakadémia, a Sza
és okulva vehessen részt népünk minden bad Lyceum és Szabad Egyetem külön
fia a kívánatos és folytonos haladás mun
sajátos feladatának egyn ást segítő és ki
kájában.
egészítő működésének jellem zése.
Középosztályunk műveltsége, ha itt-ott
talán külső máz tekintetében javult is, na
Ezen intézmények között és mellett mű
gyon is szükségét láthatja a szélesebbkörü
ködik az Uránia Magyar Tudományos
tájékozódásnak
a tudományos
kutatás
[ megállapodott fogalmi eredményei, vala Egyesület és az Uránia Magyar Tudomá
t mint igazságainak és tételeinek rendszeres nyos Színház, amelyek szélesebbkörü szer
I kapcsolatai körül. Mai nap, az élet bonyo vezetüknél és sokoldalú eszközeiknél fogva
1 dalmaiban, ilyen
eligazodás hiányában, a fent elősorolt intézmények között orszá
i Összefoglaló elmélkedő képesség nélkül tu
gos jelentőségűek nemcsak azért, mert
j datos közreműködést nem várhatunk a
nemzetek nagy versenyében középosztá egyetemes jellegüknél fogva az egész or
szágban egymagukban állanak, hanem kü
I lyunktól, amelyre pedig nemzetünk jövője
I alapítva van. S végre még azok is, akik lönösen azért, mert működésüket az egész
tudományosabb előkészülettel léptek pályá országra, a fővároson kivül nemcsak az
jukra, nem lehetnek el a tudományoknak ország majdnem minden városára már ki
a folyton gyarapodó felfedezésekkel járó
nagy átalakulásában, az uj problémáknak terjesztették, hanem az ország legkisebb
és módszereknek pontos ismerete nélkül. községébe is eljutnak felvilágosító, oktató
Szükséges, hogy ? mindennapos gyakorlat és nemesitő tevékenységükkel.
ban el ne tespedjenek, hogy azok részéről,
akiknek feladata a tudás hagyományainak
megőrzése mellett a tudomány továbbvitele,
a főiskolák tanárai részéről időnkint bepil- '
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— Állatdijazások. A barsmegyei gazda
— A lév«— verebély— nyitrai vasút mind
három érdekeltsége külön-külön értekezle sági egyesület f. hó 24-én délelőtt O sztet tartott a napokban, amikor a 35 szá lányban, ugyanaznap délután Nemeskosztolányban, 31-én Perlepen és szeptember
zalékos hozzájárulás Összehozására kiküld
7 én Barsbessén tenyészszarvasmarha-dijate a szükebbkörü bizottságot. A lévai érde
keltség Báthy László, dr. Gyapay Ede, zást rendez, melyeken összesen 1400 koro
Lakner László, Levatich Gusztáv és Ordó- na kerül kiosztás alá.
dy E n d re; a verebélyi érdekeltség Nagy
— A Perec utca kinyitáaa. Amint értesü
Zoltán, dr. Demény Gyula, Kósa Andor, lünk, Léva város tanácsa egyik uj utcánk,
dr. Lányi Gyula (Aranyosmarót) és Szura Perec utca kinyitását elhatározta. Az ut
may József (Felsőgyőröd), tagokat küldte
ca szélessége tiz méter lesz.
ki. A n y itra i érdekeltség egymaga nem öt,
— A városi vendéglő pályázatai. Léva
hanem tiz tagot küldött ki és elhatározta
városa az állatvásártéren vendéglőt építtet,
Barsvármegye főispánját megkeresni az
iránt, ho^y a leszámolásra megállapított j melynek bérletére beéikező ajánlatok már
félévi határidót az ügy sürgős voltára való j fölbontattak. Három ajánlat érkezett b e :
Gáspár Sándor budapesti hentestől (2660 Kt)
tekintettel szállítsa le.
— A barsmegyei gazdasági egyesület igaz- ; Freund Gusztáv hontfegyverneki korcsmágatoválasztmányanak ülése e hó 4-én Ar- ! rostól ( ‘J 6 0 0 K) és Deutsch Ármin kisóvári
korcsm árostól (2500 K). Az ajánlatok fö 
maróton D ó m b a ./ Vilmos elnökletével volt
megtartva. Az igazgatóválasztmány báró i lött a képviselőtestület közgyűlése fog
Ghiilányi Imre föídmivelésügyi miniszter , dönteni.
bemutatkozó leiratát örömmel vette tudó- j
— Mennyi nyomtatekot szabad adni a
másul. Elhatározta, hogy a f. évben dec.
húshoz ? Léva város képviselőtestülete a
1—jan 15-ig Garamszent enedekben, jan.
husvizsgálatról szabályrendeletet alkotott,
16— febr. 26-ig Garamdamásdon és febr. j ami felsőbb hatósági jóváhagyás után lép
2 6 - ápr. 1-ig Oszlányban kosárfonó tan- ! éleibe. Ebben a szabályrendeletben ki
folyamokat rendez, továbbá Nagysallón és j mondta azt, hogy húst csakis Írástól vagy
Ar-maróton a vidékbeli kovácsiparosok ré- I nyomtatástól mentes, tiszta fehér papírba
szére lopatkolási tanfolyamokat szervez, ; szabad csomagolni. Vevőknek a húst mindmelyeken a z é c'lbó l kiküldött szakember i addig, amíg meg nem vették, érinteni tilos.
fogja a helyes lópatkolást gyakorlatilag j O y helyiségekbe, ahol hu?t árusítanak,
bemutatni
E tanfolyamokra „940 koronát I földolgoznak vagy raktároznak,
kutyát,
irányzott elő az igazgatóválas/tmány. Mi- j macskát bocsátani tilos
A pecsenyehusvei az országrészi vármegyék cukorrépa hoz, valamint az első minőségű leveshutermelőinek közönye következtében nem
sok közül a fartőből való húshoz és a le
sikerült megalakítani a N) ugatmagyarorszávesnek való hátszínhez legföljebb 10 °/o, a
gi cukorrépatermelök szövetségét, igy az többi húsféleségekhez pedig legföljebb 5 %
igazgatóválasztmány a Barsmegyében, (L é
nyomtatékot szabad adni. A vékonyolda
ván). már előbb megalakult megyei szövet
lashoz és vállhoz nyomtatékot nem adhat
ség feloszlását határozta el s kimondta, nak. Nyomtatékul csupán lábcsontokat és
hogy a szerződés aláírásából folyó köte a fejnek csontos husrészeit, továbbá az
lessége a tagoknak ezzel megszűnt. Julius
úgynevezett tarja csontrészeit vagy vesét,
27én a zselizi uradalom fényesen sikerült
májat, lépet, szivet és tőgyet adhatnak a
gazdasági kirándulást rendezett az egyesü
mészárosok.
let tagjai számára. As igazgatóválasztmány
úgy a kirándulásért, mint a nagyszerű fo
— A Hazai V illamossagi ügye. A napi
gadtatásért köszönetét szavazott lovag lapok jelentik, hogy kedden d. u. erősen
K lau dy Frigyes igazgatónak, valamint a látogatott értekezletet tartottak a Hazai Vil
többi közreműködőnek. B ottka Zoltán in
lamossági rt. hitelezői, melyen több mint
dítványára elhatározták, hogy az egyesület hetven hitelező jelent meg a követelések
készpénz vagyonát a Lévai takarék és hi
kétharmadának képviseletében. Az értekez
telintézetből kiveszik és a Barsmegyei nép leten megállapították, hogy a társaság va
bankban kelye/.ik el, méltányossági szem
gyona közel négy millió koronára tehető, a
pontból, mert a Hitelintézetben már hosztartozások 3,202.765 koronájával szemben.
szabb ideje van a vagyon elhelyezve Az (A vállalat vagyonába kilenc bércentrum,
Icazgatóválasztmány végül a f. hó 9 10-én
közte a lévai lelep sincs beleszámítva, mert
Galántán rendezendő motorbemutatásra az ezt a város építtette, a vállalat csak vezeti.)
egyesület részéről Bottka Zoltánt, K oszto
Az azonnal értékesíthető vagyon 1,349.000
lányi Istvánt, Kosztolányi Egont, Krajtsik
K. a hitelezők egy bizottságot küldtek ki
Jenőt és Mailáth Istvánt kiküldte.
a kibontakozás előkészítésére és a társa
— Rendelkezés az esetleges waggnnhiány ságnak addig, mig e bizottság munkájával
esetére. A kereskedelmi miniszter leiratot elkészül, moratóriumot adtak
Itt említjük
intézett a vármegyék és városokhoz, mely meg, hogy Bódogh polgármester jelenleg
ben tekintettel arra. hogy az őszi erősebb
B pesten tartózkodik, ahol a telep megvál
áruforgalom időszakában az idén is valószí tását a nézve tárgyalásokat folytat a válla
nűleg elkerülhetetlenül bekövetkezik a vasúti lat igazgatóságával.
kocsihiány, felhívja a hatóságokat, hogy
A vásári vonat körül. A garamkovácsi
azokat a szállításokat, melyek a nyár folya
— aranyosmaróti vasút kiépítésével az aramán lebonyolíthatók, mint minők a tűzifa,
kavics és köszállitások, lehetőleg aként nyosmáróti vásárok alkalmával külön —
igyekezzenek intézni, hogy a küldemények úgynevezett vásári — vonat szokott köz
lekedni Léva — Aranyosmarót között, amit
még szeptember l-e előtt kerülhessenek
a lévai iparosok tömegesen vesznek igénybe.
feladásra. A későbbi időszakban a szállítá
Kedden országos vásár volt Aranyosmasokhoz
szükséges
kocsik rendelkezésre
róton Sok lévai iparos, mint más alka
bocsátása körül fölmerülhető késedelmek s
lommal, úgy most is, áruját kocsin indí
az azokkal kapcsolatos hátrányok alig lesz
totta útnak a vásárra, maguk pedig a v o 
nek elkerülhetők.
- * Labdarugó mérkőzés. A Lévai ifjúsági nattal akartak oda jutni; elképzelhető meg
döbbenésükre a jegypénztárnál azt a hirt
football club f hó 10-én, vasárnap délután
Újbányán barátságos mérkőzést rendez az kapták, hogy ma nem lesz vonat. Az ipa
rosok erre a kijelentésre bérkocsik után
ottani csapatta1.

néztek és vonat helyett kocsin utaztuk a
vásárra. A vonat azonban nem maradt el
végleg, hanem aztán késéssel indult útnak.
De miért mondták a pénztárnál az utasok
nak azt, hogy nem indul vonat? A vasút
nál nem lenne szabad ilyesminek előfor
dulnia, mert abból az utasoknak, ha azok
különösen vásárra igyekvő iparosok, káruk
származik, meg aztán helyi vasutaink hír
neve szenved csoibát általa. R atatich állo
másfőnök úrhoz foidulunk aziránt faki kü
lönben
biztosította az iparosokat arról,
h< gy ilyeténmódon származott költségeik
megtéríttetnek), hogy hasson oda, ha nem
is Léván van a hiba, hogy ehez hasonló
mizéria a jövőben az utasokat ne érje.
.'
— Körmöcbánya erdei. Körmöcbánya vá| ros tulajdonát képező és 19J 4. évtől kezI dődő tiz év alatt kihasználandó erdőség
1 bérbeadására vonatkozó árlejtés s/erdán
j folyt le. a kikiáltási ár 2,284.181 K volt.
| Igen sokan adtak be ajánlatot. A bérletet
i a G leisinger-cég kapla meg 3,400.000 ko
ronás ajánlatával, mellyel a város a szeii ződést megkötötte és azt jóváhagyás vé| gett a belügyi kormány elé bi csájtja.
j
j
i
I

— Hazatoloncolt kivanilarluk. A hajóstársaságok lelketlen csábításainak Barsmegyében is sokan fölülnek. A/ok az emberek, akiknek nem sikerül útlevelet szerezni,
anélkül is megkísérlik a kivándorlást. A
zsolnai határszéli rendőrkapitányság most
újból három olyan barsmegyei kivándorlót
tartóztatott föl útjában, akik útlevél nélkül
akartak kijutni Amerikába
A kivándorlók:
Szenesi Fülöp, Zsjak István és Mácsai
István garamkeszi i füldmivesek, akiket a
határszéli rendőrkapitányság hazatoloncoltatoit s nthogy kiszökjenek, állandó fi
gyelésükkel megbízta az itteni csendőrséget.
— Hangverseny
Vihnyón. Vilinyefürdőn
holnap vasárnap a kápolna alapja ja /ára
hangversenyt rendeznek,
ami után tánc
lesz A hangverseny műsorának nagy ér
dekességet ad az, hogy };o cz ik F elicián ,
Frigyes főherceg udvari papjának hírneves
énekkára szerepel rajta.
— Táncvizspak. Kreutz Gyula, Léván és
vidékén már régen előnyösen ismert fővá
rosi tánctanár szombaton és vasárnap este
minden izében pompásan sikerült nyilvá
nos vizsgákat rendezett növendékeivel a
közönség nagy részvétele mtllett a Vigadó
ban. A vidám hangulatban lefolyt estélysken hajnalig táncoltak a párok. Kreutz ezalkalommal újból fényes példáját tanúsítot
ta tánctanári képességének, a szép mutat
ványos táncokkal pedig Ízlését árulta el.
Bátran mondhatjuk, hogy a jövőben is
oly szívesen biznak meg benne a szülők s
mindazok, akik a különböző táncokat akar
ják elsajátítani tőle, mint már éveken ke
resztül.
— Csak tótul! A magyarországi pánszlávok fő fészke Turóczszentmártonban van.
Ennek a községnek elöljárósága már másod
ízben tótnyelvű
megkereséseket intézett
Körmöcbánya varos tanácsához. A tanács
nagyon helyesen, elintézetlenül küldte vissza
most a tót Írásokat, azzal a megjegyzéssel,
hogy magyar hatóságok tótnyelvü megkere
séseit a törvény értelmében nem veszi
figyelembe
— Öngyilkosság a kutban. Nagy András
mohi-i származású garamlöki lakos, az
ottani fogyasztási szövetkezet üzletének
kezelője, e hó 6-án korán reggel pillanat
nyi elmezavarában az udvaron levő kútba
fejjel belevetette magát. Szemtanúja volt
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Juhász József, aki
utánnaugrott hogy kimentse, de már későn
volt; csak holttestét tudta kihúzni a kutból,
•gy közben odahívott emberrel.
— Mulatság Léván. Mint értesülünk, Léva
és környéke főiskolai hallgatósága e hó
23-iki mulatságára nagyban folynak az
előkészületek. A rendezőség mindent meg
tesz az estély sikere érdekében. A műsor
minden száma igen nagy sikerűnek ígér
kezik. A jövedelem egy részét a lévai
tn a ek

a

házigasda,

tárja azokat elé, mint békebirói szerepre érzi
Van szerencsém értesíteni a n.
magát hivatottnak.
Ezen provokálásra úgy a kilépett tagok, i közönséget, hogy a s ő s z i I d é n y 
mint a hozzájuk csatlakozott újonnan ala r e
n a g } m « n y l« é g O h o n i ét
kuló .L évai Athlétikai Club* tagjai óhajára
k ü l f ö l d i s z ö v e t e k e t szereztem
néhány, mint a toliforgatáshoz szakértelem
mel nem biró iparos és kereskedő alkalma be, melyekből a lehető legjutányosabban
zottam vagyunk kénytelenek ezen ügyet tel készítek különböző férfiöltönyöket.
jes valóságában, minden színezés nélkül az
M i n t á k k a l k í v á n a t r a h á z h o z is
olvasó közönség előtt föltárni :
A Lévai Keresk. Ifjak Egyesületében
e lm e g y e k .
szünet nélkül dúló
felekezeti-gyülölség,
S z iv e s p á r t f o g á s t k é r
valamint személyeskedésekből eredő stb.
Reviczky művészeti kör javára fordítják.
A jegyek egy része már elővételben elkelt. türhetetlensége miatt s mint leginkább sér
tett Kugler Manó kilépésre határozta el
— Halálraszánt fiatal leány Urbán Eszter, magát s felhíváséi a tömeges, személyükben
férfiszabó
az alsószecsei vasúti pályaőrnek 17 éves
szintén többszörösen megsértett gárdát to 
Léva, Bottka utca 15. s z á m .
leánya csütörtökön öngyilkossági szándék borozva egybe, szónoklataival rövidesen
ból magára lőtt. A golyó a leány tüdejé 56 tagot gyűjtve, mint vezető férfiú egy uj
ben akadt meg, Budapestre szállították,
egyesület létesítésére határozta el magát.
Kohn
kályhásmester
Ebből eredő s kiütött pánik folytán a Ke
abban a reményben, hogy egy sikeres
operáció
talán megmentheti az életnek.
resk Ifjak Egyesülete békéltető bizottságot --------Mozaik és Mükölap gyártó Léva. —
hivott össze, melyre a kilépett tagok nagy
Nem tudják, hogy a fiatal szép leánynak,
50 °/o tüzelő tnyag megtakarítás.
akit falujában igen sajnálnak, mi adhatott része is megjelent s célul a sértett tagok
ügyének orvoslását ígérte s azoknak az Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit
fegyvert a kezébe.
— Gyújtogató gverek, gyujtogato v Ham. egyesületbe vaió visszatérítésén fáradozott.
az általam feltalált mód
A békéltető-bizottság működését talán
Cseke községben Nevicsanszki András szészer szerint rakatja.
siker is koronázta volna, ha egyes tagok
rüskertébe betakarított szénát egy hatéves
gyerek, aki ott cigarettázott, felgyújtotta. A — hepciáskodó — magatartása (tisztelet a
kivételnek) azt lehetetlenné ; em teszi.
kár nem nagy, de nem is volt a széna bizto
Egyedül Kugler Manó volt rábírható a
sítva. — A zselizi majorhoz tartozó földe
ken a jul 27-iki zivatar, alkalmával a villám- visszatérésre, ki szónoklataival s felbujtatásával a legnagyobb ellenharcot sziiotta,
csapás lángbaboritotta az árpakereszteket,
Elvállalom uj kályhák és
ki buzditása közepette erősen azt Hangoz
de mielőtt a tűz nagyobb terjedelmet öhhetett
tűzhelyek felállítását a
tatta,
hogy a 2ö év óta fennálló s tagjai
volna, sikerült eloltani. Emberéletben szeren
nak semmi kedvezményt s hasznosat nem
legdíszesebb kivitelig.
csére nem esett k á r .— Nagy András vámosnyújtó — kaszinói nívón vezetett egyesü
la .ányi gazdának behordott gabonáját valaki
Továbbá a már haszná
letet
tönkre
kell
ten
n
i!
—
mindezt
nem
f-hó 4-én felgyujotta Azt gyanítják, hogy
latban levő kályháknak
boszu müve a gyújtogatás. A csendőrség a sejtve, mint mindennek előidézőjét legna
az uj módszerre
való
gyobb örömmel fogadták vissza környeze
nyomozást megindította.
tükbe.
átalakítását.
— Meddig köteles fizetni a balesetbiztosító.
Már most ha Ádler úrra ezek után is Az építtető közönség becses figyelmét fel
Azt a kérdést, hogy a kerületi munkásbiztositó és vállalati betegsegélyző pénztár a fájóan hatnak az egyesület kebelében be
hívom saját gyártmányú
állott változások, akkor ne távolról szem
baleset ellen biitositott tagját ért üzemi
léljen,
hanem
áldozzon
fel
néha
napján
balesetből fölmerült kórházi ápolási költséget
meddig és
milyen mértékben tartozik a szabadidejéből egy-egy negyed órát s jár
kórháznak fizetni, a közigazgatási bíróság jon be az egyesületbe s igyekezzen azon
lenni, hogy a pöffeszkedők, kétszinüek ki járdás lapjaimra egyszerű és díszes
1913. julius 21-én hozott XX. számú döntvé
nyében kövtekezőleg döntött* e l : A kerületi pusztuljanak onnan, mert mindaddig egye
kivitelben, melyek állandóan na
sülésről, baráti egyetértésről szó sem lehet.
munkásbiztositó pénztár és a
vállalati
Ezen ügy befejezéséül e válaszunk szol gyobb mennyiségben raktáron van
betegsegélyző pénztár a baleset ellen bizto
sított tagját ért üzemi baleset
fölmerült gáljon, mert ennek további vitatása a hely nak, vagy tetszés szerinti kivitelben
kórházi ápolási költségét a sérült teljes zetnek csak fokozottabb kiélesitését szol
is rendelhetők
gálja. — (F. közleménynyel eme ügyben a
felgyógyulásáig és a napi egész kórházi
polémiát befejezettnek vesszük itt mi is I
ápolási dij erejéig tartozik fizetni a kórháznak.

ÁBRAHÁM PÁL
Manó

C ok sz é s s z é n fü t é s r e igen alkalmas.

Mozaik es műkő

— Anyakönyvi

bajegyzósek.

Születések :
Krncsok Anna, József; Krncsok József Sze
get)* Paulina, István; Szolcsik József Gyurcsek Rozália, László; Stadler Adolf Schvarc
Róza, Fáni; Óvári József Dénes Mária,
Ferenc; Huszár Mihály Bongya Zsuzsana,
Mihály. H a lálozás: Krncsok József 2 napos
veleszületett gyengeség, Parina Erzsébet
14 nap gyermekaszály, özv.
Mészáros
Istvánné Ádamka Júlia 63 éves gutaütés.

A szerk .)

A L é v a i K eresk . I f j . T á r s.
kilép ett és a létesíten dő
„ L év a i A th létik a i C lu b * ta g ja i.

Gimnáziumot látogató tanuló
kitűnő ellátásban és nevelés
ben részesülhet. Cim a kiadóban.

Beszterczebányai Fiuinternátus
B e _s z t e r c z e b a n y a .

A közönség köréből.
Válasz Adier Emil úrnak e lap 31 -ik szá
mában a Lévai Kereskedő Ifjakhoz intézett
meséjére.
Mint távoli szemlélő megtámadva ben
nünket, az egyleti belügyeknek nyilvános
ság elé hozásával, minket szerepelni vágyó
ér/, knélküli gyengefelfogásuaknak tüntetve
f^l; — bár saját bevallása szerint az ügyet
tényében nem ismervén — szállingó hírek
nek hitelt adva — különös világításban

N eveld in íó z e t b e n tla k ó é s b e já r ó fe ls ő k e re s k e d e lm i, pol
g á ri. g im n áziu m i é s fé m ip a risk o la i ta n u ló k s z á m á r a .

Állandó tanári és orvosi felügyelet.
Gondos nevelés.
Kitűnő ellátás.
Prospektust kívánatra az internátus

igazgatósaga

Beszterczebányán

Lázár Emil Léva, ingyen és bérmentve küld.

vagy

L é v a i H ír la p

32 szám.

KÁLMÁN FERENCZ

B é r b e a d ó !

m fib ito r a s z ta lo s

Z sarn ó cza, B a rsm e g y e .
Várady utczai házamat 2 ut
cai szoba és konyha, előszoba
3 udvari szoba, egy konyha,
pince és kamra, udvarral és
a mögötte elterülő I hold
szántó földet november hó rajzokkal
|-étől bérbe adnám, egy oly f
egyénnek, ki az egészre vál
lalkozna. Akik netán erre haj
landók volnának, Horvát utcai
házamnál a bővebbeket meg
tudhatják.
GOLDFINGER ADOLF.

Raktáron tart saját készítményt! legújabb stylü
szobabútorokat, háló, ebédlő é s konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása.
Bútort saját butorszállitó-kocsiján bárhová ház
hoz szállit. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra
bárhol megjelenek.
P á r t o lju k a m a g y a r ip a rt.

Használjunk ■
a lk a lm a s e r ő s p a la c k o k

KABlNA-féle I
V

i a s z

Levélpapírt Schulcznál

színszappant
Mosásihoz a legjobb, legtakarékosabb
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más
szappanal való 3-szoros atdörzsölé F s

4 f i l l é r j é v e l k a p h a tó k
a lé v a i a a g y fo g a d ó b a n .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tisztaságért szavatossági
Szives tudomására adom a t.
közönségnek, hogy szövet
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére n y á r i és őwzi leg
finomabb h o n i és Iliiből divat
szövetekből

K e d v e z ő f e l té t e l e k
é n j u t á n y o s síra k
mellet rendelést eszközlök. Kérem te
hat ezen kedvező alkalmat felhasználni
és ruha szükségletét ilyen előnyösen
nálam beszerezni.
Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
férfiszabó.
a nagytőzsde mellett.

megérkeztek nnári újdonságok
LINK

BERNÁT

újonnan m e g n y í l t úri és női diuat ü z l e t é b e n
K á lv in P a lo t a (K o s ú tli L n jo § tor)

niif blousok és SS“ S in x í

mosó és ölott kötények nagy választékban, női
kötött harisnyák 4 8 fillértől kezdve, gyermek
patent harisnyák 36 fillértől kezdve, legújabb Mak
ramé Costüm gallérok, valamint csipkekelmék és
betétek. Összes szabónő kellékek kaphatók.

'Sím nap és eső ernyőben.
Kész pongyolák K. 6*50 fill. feljebb.

L évai H írlap

ü o fT lic r é n N rh rantz
M ayTarth P h . és T s a .
B á c h c r & .H elichar

gépeinek vezérképviselete.

3 2 tó im .

G a n z -fé le m o tó ro k
á lla n d ó a n ü zem ben
lá th a tó k # # # ff

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

ICODER1 BÚTOROK
Kárpitos és diszitő munkák.
Teljes lakberendezések
W e f c z Árnnii* Cégvezető: K ő im N á th á n

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

Női felöltök, Costümek, Pongyolák és

Blúzok

Ruha és costiim szövetek hozzávaló díszekkel.
Női fehérnemüek és ( gész mennyasszonyi kelengyék.
___________ Legújabb térti divatczikkek.
Nyomatott Schulcz IgnácznáJ Lévan.

