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LÉVAI HÍRLAP
Orvossztrájk.

A napokban nagyjelentőségű gyű
lés voit Budapesten. Ez a gyűlés ki
emelkedik az összes politikai, gazda
ság'., külpolitikai események kö
zül. Ránk, M agyarországja, a leg
utóbbi hetekben — kivéve talán 
egy-egy háborús momentumot — 
nem hangzott el olyan lontos ki
jelentés, mint ezen a gyűlésen.

Ezt a gyűlést a magyar országi 
községi és körorvosok tartották, és 
elhatározták, hogy arra az esetre, 
ha nyugdíjtörvényüket 1914. ja 
nuár 1-ig a kormány nem terjeszti 
a képviselőház elé, illetőleg, ha az 
eddig az időpontig érvénybe nem 
lép, — hogy is fejezzük ki ma
gunkat — akkor leteszik alantot. 
Elhagyják állásaikat, nem állnak 
állami és községi szolgálatba, egy
szóval sztr ájkolni fognak. Ternté- 
szetesen csak  az állammal, vagyis 
a kegyetlen munkaadóval szemben, 
de nem a betegekkel szemben.

Orvossztrájk kisebb keretükben 
nz ország több városában most is 
van, igy nálunk Léván is. a kerü
leti munkásbiztositó orvosai már 
több mint egy éve sztrájkolnak. 
A betegekre ebből nem származik 
hátrány, de az intézetre költséges, 
mert ha azt akarja, hogy betegeit 
kezeljék, ? kkor a belügyminiszteri- 
leg megállapított árszabályt kell 
fizetnie az orvosoknak, akik ki
sebb díjazással is beérnék, ha az 
országos pénztár egyszer már ineg-

* felelő módon megegyezne velük.
Különben is ez nem annyira 

közérdekű s nagyjeleniőségű mint 
amiről beszélni akarunk, erről alig 
tudnak a megyében s olyannyira 
az orvosoknak és az intézetnek 
magánügye, hogy mi nem avatkoz
hatunk bele, csupán fölemlíthetjük, 
hogy amint az országos pénztár
ból hallottuk, nemsokára befeje- 

1 zéshez ju t ez az ügy, de a 
szóban levő országos orvos- 
sztrájk lenne ennek az évszá
zadnak legfurcsább, legkülönösebb 
és ránk nézve leggyászosabb 

i sztrá jk ja , amibe igenis bele kelt 
szótnunx. Azért lenne M ágyai- 

I országra gyászos, mert ennek a 
I páratlan sztrájknak a Ilire bizo

nyára elterjedne külföldre és igen 
szomorú képet adna a küllőidnek 
ez országnak amúgy sem igen elő
nyösen ismert kulturális állapotáról.

Ha volt sztrájk, amelyet min 
i den erővel meg kellett akadá

lyozni, ez olyan sztrájk. Nem el
nyomni, hanem megelőzni.

"M agyarország egészségügye a- 
mugy is gyatra állapotban van. A 
tüdő vész, a vérbaj és egyéb ne
vezetes betegségek legjobban egész 
Európában épen nálunk pusztíta
nak. A községi és körorvosi á llá
sok negyedrésze nincs betöltve, 
és amelyik be van töltve, arról 
jobb nem beszélni. Jobb  nem be
szélni azért, mert akárhány kerü
let van az országban, ahol az or
vost például haldokló beteghez 
egyáltalában nem is érdemes hívni,

mert székhelye a haldoklótól két 
óra járásnyira van. Van olyan 
oivom kör az országban, amely
hez 46 taiu tartozik. Tessék kiszá
mítani, hogyan láthatja el 46 falu 
betegeit egy, egyetlenegy orvos. 
A m d pedig már nem is kell szól
nunk, hogy ez a körorvosi hono
rárium milyen minimális, milyen 
lehetetett énül alacsony.

Ezek a nyomorúságosán fizetett 
diplomás proletárok most egyszerre 
feineszeltek. Még azt az egyetlen
egy módot, amely nyugodt, vagy 
legalább nyugodtabb munkásságot 
biztosítana nekik, a nyugdijat, 
sem akarják nekik megadni. A 
nyugdíj intézetük törvénye már 
évek óta áll .előkésziks alatt* a 
minisztériumban, de az előkészítés 
csak nem akar befejeződni.

Magyarországnak igazán köte
lességtudó, dolgozni szerető, mun
kálkodó kedvű em berekre van 
szüksége, különösen az orvosi kar
ban. Ha ezeket az embereket is 
elkedvetlenítjük, akkor megnéz
hetjük nehány év múlva a ma
gyarországi halálozási statisztikát, 
szép számsorokat fogunk látni. A 
kormánynak tehát kötelessége min
den melléktekintetet — akár poli
tikai, akár financiális — félretenni 
és ezeknek az embereknek meg
adni azt, amit ők oly jogosan kö
vetelhetnek, a nyugdijtör\ényt, a- 
mely biztosítja őket, hogy ha nagy 
munkájukban megrokkannak, az 
őket megillető pihenésből kijut nekik
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Aimál n igyobb szükség van erre, 
meri a iiiagyar orvosok, még leg
nagyobb elkeseredésükben is be- 
bizonyítottak, hogy igazán magya- . 
rok és igazán orvosok. Nem azzal 
sztrájkol na w, hogy egész egyszerűen 
megtagadják a betegek gyógyítá
sát és támogatásái, hanem csak 
azzal, hogy az áll .-tinót otthagyják.
A betegek teh át ne féljenek, de 
féljen az állam. Mert a beteg nem 
veheti észre és mire észrevenné, 
már nem érzi, hogy orvosa ked
vetlenül, gondokba elmerülve ke
zelte ót, do az állam ezt észreve
heti és nagyon do nagyon ineg- 
érezheti.

Jegyzői ügyek.
A j e l z ő k  á l la m o s i tá s t t .
A közigazgatásnak az utóbbi időben so

kat hangoztatott reformját a községi- és 
körjegyzők államosításával akarja bevezetni 
a kormány. Mielőtt azonban elmondanánk 
véleményünket erről a kérdésről, köteles- 
ségszeriien regisztráljuk ama értesülésün
ket is, melyszerint vármegyénk jegyzői kara 
igen vegyes érzelmekkel fogadta az álla
mosítás tervét. A barsi jegyzők bizonyos 
lésze ugyanis azt mondja, hogy az a f ő : 
meglegyen végre, amiért már régen küzde
nek, a szolgálati pragmatika, közjogi hely
zet, nyugdíj s fizetésrendezés, mert eleget 
vártak rá. Az éhes ember ha kenyérért ki
ált, azt várja, hogy kenyeret kapjon így a 
jegyzők egy része nem bánja az államosí
tást, ha az különb állapotot hoz a mainál.

Április 7 ikén országos jegyzői értekezlet 
tartatik Budapesten, majd rövidesen utána 
vármegyénk jegyzői egyesülete is gyűlést 
tart, egyöntetű véleménykialakulásról tehát ! 
majd csak azután lehet szó.

Ámde ez nem tarthat vissza bennünket 
attól, hogy saját véleményünket addig is ne | 
hozzuk nyilvánosságra. Mi ugyanis félünk ' 
a jegyzők államosításától. A jegyzőt is félt- ! 
jük, meg a faluját is. Az ország közszelle- ; 
me érezni véli azt, hogy itt nem is annyi- ; 
ra a jegyzők helyzetének javításáról van j 
szó — hiszen a jegvzők legjobban tudják j 
azt, hogy eddig már mennyi teljesítetlen 
ígéretben volt részük — a jegyzők államo
sításával a kormány elsősorban is önma
gára gondol, önmagának megerősítését cé
lozza azzal, amikor teljesen függővé akarja 
tenni a jegyzőt a kormánytól.

Ne is hozzunk föl mást, csak azt a gran
diózus ötletet, melyszerint a kormány a 
községi- és körjegyzői állásokat aféle át
meneti állásokká szervezné, melyekből a 
jegyző magasabb megyei állásokba fog át
lepni. Nos tehát mikor a jegyzők azt kö
vetelik, vagy főls. abaditassanak a rájuk 
nehezedő munkahalmazat alól, nem kénye
lemszeretetből teszik azt, mert sosem is 
volt idejük vagy módjuk a kényelmet meg
ismerni s megszokni, hanem mert látják a 
rendezetlen falut stagnáló, nyomorúságos 
értével és nem tehetnek semmitannak ha
ladása érdekében, annyira lenyűgözve tartja 
idejüket, tehetségüket az adminisztrálás 
munkája.

Az őrs g a jegyzőben a község eszét, 
a község vehetőjét szeretné látni, aki gond

iának mindenre ki kell terjeszkedni, ami a 
falu és a nép haladását célozza. A ma yar 
falvakat csak úgy lehetne kiragadni mai 
elhagyatott mostoha helyzetükből, ha tény
leg is nemcsak névleg vezetőjük volna. De 
a jegyző a jelenlegi s íjnalatos körülmények 
között nem ér rá faluját vezetni, mert a 
házaspárokat kell megesketnie, marhapnsz- 
szust kell kiállítania és a legényeket a so
rozásra vinni, aztán az adót kell behajtania, j 
ha pedig nem fizetnek, akkor az egszeku- j 
ciót hajtja végre, ami ugyebár nem emeli | 
őt arra a tekintélyre, amivel egy vezetőnek | 
bírnia kell a nép előtt, hogyha hatni akar j 
rá. így a falu magára van hagyatva, népe | 
— bizony már Barsmegyébő! is — Ameri- j 
kába vitorlázik, mert itt nincsen aki a bol- i 
dogulás útjára vezetné vagy jó tanáccsal ! 
ellátná, de nem is mer kérni, mert nem ; 
látja azt, hogy itt valaki az ő életével is i 
törődnék az adóbehaltás esetét leszámítva, j 
amikor a jegyzőt okolta aki pedig ko- j 
rántsem volt oka — utolsó tehenének le- . 
foglalása miatt.

Nem, tisztelt állam — vezetőség, nem 
kell már a jegyzőt ta okvetlen államosítani, * 
ha segíteni akarnak helyzetén és ha a falu
ban is jobb közigazgatást akarnak. Bocsás
sanak elegendő segéderőt a jegyző hivata- ! 
Iának vezetésére, ó maga pedig ekkép fel
szabadulva a bürokráciától, vezesse a falut 
előre a haladásnak azon az utján, melyre 
ma már a magyar községeket is rá kell 
vezetni, ha helyes nemzetpolitikát akarunk 
itt csinálni és állítsák a jegyzőt tisztessé
ges fizetéssel az egyszerű falusi nép bi
zalmasává, aki ügyes-bajos dolgaiban se
gítségére leszen.

De képzelje el most magának mindenki, ! 
hogy milyen vezetésre lesz kénytelen az I 
államosított jegyző a falu népével szemben. | 
ha a kilátásba helyezett magasabb megyei j 
állást idővel el is akarja érni. Vagyha csak ; 
állásában megakar maradni. Azt talán mon
danunk is felesleges, hogy mindenben a 
felsőbbség kegyét kell hajszolniok, igy a 
képviselőválasztásoknál is nem kis szere- i 
pet juttat nekik a kormány. Az uj valasz- ! 
tói törvénnyel egyidejűleg ezért is kell a j 
jegyzőket államosítani! Arról pedig ne is 
beszéljünk, hogy mit jelent majd az, úgy j 
a jegyzőre mint a községre, ha a szolgá
lat érdekében a jegyzőket össze-vissza 
fogják helyezgetni ebből a községből a 
másikba. Hogy lehet igy valamin követke
zetesen munkálni?

A helyettes jegyzők illetményei.
A felfüggesztett községi jegyző helyette 

' sének illetményeit rendszerint abban az 
I összegben állapítja meg, amely a felfüggesz- 
! tett jegyző fizetéséből megmarad. A községi 

törvény szerint a felfüggesztett elöljáró fi- 
! zetésének csupán harmadrészét, felét, vagy 

kétharmadát kapja a fegyelmi vétség nagy
sága s az e tárgyban hozott Ítélet szerint. 
A helyettesnek tehát a fizetés harmadára, 
felére, vagy kétharmadára lehet igénye. 
Azonban belügyminiszteri szabályrendelet 
folytán csak a minimális fizetés, 1H00 ko
rona harmadára, felére, vagy kétharmadára, 
tehát legjobb esetben évi 1066 koronára. 
A helyettesítés gyakran hosszabb ideig tart. 
A szomszédos község jegyzőit helyettesül 
alkalmazni nem lehet, az ilyen alkalmaz
tatásnak rendszerint mind a két község 
kárát vallja Aktív segédjegyző sem bizható 
meg a helyettesítéssel, mert ennek kárát 
látja az a község, amelytől a segédjegyzőt 
elvonják. Leggyakrabban tehát olyan ok- 

1 leveles jegyzőt kell helyettesül alkalmazni,

akinek nincs állása. Ez pedig az említett 
csekély javadalomból nem élhet meg. A 
helyettesítés tartama alatt lakbér sem jár. 
A községi és körjegyzők orsz. egyesülete 
feliratilag most újból megkérte a belügy
minisztert, hogyha a vármegyei helyettes 
tisztviselőket a helyettesített ti ztviselő ál
lásával járó magasabb fizetés, lakpénz és 
mindenfelé átalány is megilleti, a helyettes 
községi jegyző kapja meg legalább a mi
nimális fizetést, az 1600 koronát és a 600 
korona lakbért, a helyettesítéssel járó ki
adási többletet pedig az állam és a köz
ség abban az arányban viselje, amilyen 
arányban a helyettesített jegyző fi/etését 
viseli.

H I R_E K.
H o r n i  a d ó z ó  e r l t ó l c K Ó k .

A látszólagos jólét, műveltség, vagyono- 
zodás terjedése közepette a gondolkodó 
elmék és elfogulatlanul itélök egy hajdan 
nagyratörő társadalom szomorú aláhanyat- 
l.tsát veszik észre. A férfias jellem és vas
akarat a múlt emlékeiben él csupán A 
mozgató erő ma a pénz és élvezetvágy, 
mig a közöny a közügyek iránt általános 
jelenség. A bűnesetek száma rohamosan 
nő, a fiatalokra esvén a bűnözök nagy 
része. Terjed az i^zákosság. Színház és 
irodalom szent tűzhely helyett mételyter
jesztő mocsárra válik igen sok elmében A 
gyermektelenség tovább harapózik, a ma- 
teriálista tanokat szabadosán hirdetik, a 
mindent tagadó kétely és pessimista világ
nézet emberroncsokat nevelve.

Valóságos átokként sulyosodik reánk a 
társadalmi betegségek sokasága, az iszá- 
kosság, ebből kifolyólag az öröklődő elme
baj. tüdövész és görvélykór A fiatal nem
zedéket megrontá a ponográfia, a mely 
alattomosan átlépi házunk küszöbét és le
telepszik tűzhelyeink mellé. Vagy nem átok 
e az egygyermekrendszer, a materiálista 
felfogás, mely mindennek a forrását az 
anyagban keresi, csupán érzékeinek él. ki
nevetve az áldozatkészséget, a hazafiságot, 
tagadja az erélyt és magát az Istent is

Bizonyára nem alaptalan az aggodalom, 
mely ezek láttára a jobb lelkekben él s a 
csüggedés közepette csak az ad erőt, ha 
visszatekintünk nemzetünk történelmi múlt
jára. Mennyi erőnek, mennyi ruganyosság
nak kell lenni a magyarban, hogy ennyi 
mérhetlen csapással dacolva, leveretve, 
megálázva újra és újra talpra tudott állani, 
küzdve edződött, ha bilincseiben is, de 
izmosodott, a földet túrva is művelődött s 
diadalmaskodni tudott ármányos, erős el
lenségein. Nem lehet, hogy végleg kiapadt 
volna a forrása ennyi erénynek. Nem le
het, hogy az idegenből ideplántált méreg
nek meghódoljunk. Nem lehet, hogy erőn
ket összeszedve vissza ne tudjuk verni azt 
a támadást, a melyet egy idegen, a ma
gyar természettel merőben el'entétes szel
lem intéz ellenünk. De elbizakodnunk nem 
szabad látva a káros irányzat terjedését, 
fogjunk fegyvert mig nem késő. Nézzünk 
szembe a támadó ellenséggel, vizsgáljuk 
meg a bajt, melyet leküzdenünk kell. Le
győzött csak az, a ki elhagyja a csatateret 
és gyáván, meghunyászkodva leteszi a 
fegyvert.

— Áthelyezés Az igazságügyminisztef 
Lukács Miksa újbányái járásbirósági vég
rehajtót Balassagyarmatra s helyébe Tóth 
Arthurt Alsókubinból helyezte át
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— A bolgár király köszöneté A bolgár 
győzelmek alkalmából dr. Huiczl Kálmán 
garamszentbenedeki plébános latinnyelvü 
üdvözlő levelet küldött Ferdinánd  bolgár 
királynak, aki Léván keresztül Magyaror
szági nyaralása alkalmával ellátogatni szo
kott a kies fekvésű Garamszentbenedtkbe. 
melynek egykori apátsági templomában 
nyugszik anyai őse, a törökök elleni csatá
ban elesett gróf Koháry István. A bolgár 
király ennek a magyar ősének hamvait 
szokta fölkeresni s ilyenkor rendszerint a 
plébános szokta őt vendégéül látni. Ferdi 
nánd március 29-én Drinápolyból a kö
vetkező magyarnyelvű táviratban válaszolt 
a plébánosnak :

Haiczl Kálmán plébános
Garamszentbencdek. j

Drinápolyból, a régi császári városból j 
küldöm meleg köszönetemet szeretetreméltó j 
latin nyelvű üdvözletéért, mely nagyon j 
megörvendeztetett. Adjunk hálát Istennek, ; 
hogy fegyvereinket áldásban részesítette. ! 
Győzedelmes bevonulásomkor gondolataim | 
a Garam menti kedves templomban időz- \ 
nek, ott, hol az nyugszik, aki küzdelmem- j 
ben oltalmazott.

Murányi ’
(A bolgár király gömörmegyei. murányi j 
birtoka után nevezi magát Murányinak s j 
inkognitóban is ezt a nevet használja )

— Eljegyzés. Kostyál János sárói helyet j 
tes körjegyző eljegyezte Kirá'y Gizi kis- 
sárói tanítónőt.

— Halálozás. Vargha Vilma, Vargha Ká- j 
roly lévai cipészmester leánya 21 éves ko- ' 
rában e hó 3-án meghalt. A tüdővesz ál- i 
dozata lett ő is, mint olyan sokan már 
ezen a tavaszon

— Pusztít a baromfivész Nagykoszmáiy- j 
ról Írják nekünk: A községben és annak 
környékén a baromfikolera nagyban pusz
tít, hetenkint százával hullanak el a tyúkok 
és libák. Jó lesz tehát Léván vigyázni. — 
Tényleg, már hallottunk arról Léván pa
naszt, hogy a piacon nemcsak betef, ha
nem döglőfélben levő baromfit is árusíta
nak. Ilyenmódon aztán nemcsoda, ha a 
vészt nem lehet megszüntetni, ha a bajt 
igy széthurcolják a fertőzött falvakból.

—  A barsmegyei cukorrépatermelők szö
vetségének megalakulása. A Barsmegyei gaz
dasági egyesület vasárnap rendkívüli köz
gyűlést tartott Dombay Vilmos elnöklésével 
Léván, a városházán. A közgyűlésen bars- 
és hontmegyei cukorrépatermelők nagy
számban vettek részt és megalakították — 
a Pozsonyban székelő Nyugatmagyarorszá
gi cukorrépatermelők szövetségének kere
tén belül,— a Barsmegyei cukonépatermelők 
szövetségét, mely tagjai érdekeinek meg
védését tűzte ki célul a cukorgyárak kar- 
telijével és túlkapásaival szemben. Az alap
szabályok elfogadása után a jelenlevő ter
melők — mintegy kétezerötszáz katasztrális 
holddal — beléptek a szövetségbe. Végül 
a gyűlés elhatározta, hogy a belépésről 
szóíó aláírások munkájának végleges befe
jezése után fölkéri a Nyugatmagyarors/ági 
cuk< répatermelők szövetségének vezetősé
gét, hogy az országrészi szövetséget képe
ző egyes vármegyei szövetségeket közös 
értekezletre hivja össze Pozsonyba, a to
vábbi egyöntetű eljárás megbeszélésének 
céljából.

Ösztöndíj kereskedők és iparosok ré
szére. A kereskedelemügyi minister az Er
zsébet királyné ösztöndíjalap 1913. évben 
kiosztandó kamataiból 8 egyenkint 2500 
korona értékű ösztöndijat adományoz, me

lyekre pályázatot hirdet. Az ösztöndijak 
elnyerése iránt magyar honosságú fiatalabb 
kereskedők folyamodhatnak, kik keleti ke
reskedelmi akadémiai tanulmányaiknak leg
alább Hjó u eredményűvel történt elvégzése 
után három évig gyakorlati kereskedelmi 
téren működtek, és e mellett igazoljak, 
hogy a tanulmányozandó terület nyelvvi
szonyaiban járatosak. Az ösztöndíjak oda
ítélésénél csak oly egyének jöhetnek tekin
tetbe, akik katonai szolgálatukat már telje
sítették, vagy az alól felmentettek. A keres
kedelmi miniszter minden hazai kereske- 
dJm i és iparkamara területére évenkint 
egy egy hatszáz koronás iparos ösztöndíjat 
is rendszeresített. Ezen ösztöndíjra úgy ipa
rossegédek, mint önálló mesterek is pá
lyázhatnak. A kérvényben a folyamodó lak
helye, családi és vagyoni viszonyai, foglal
kozása, elöképzettsege, nyelvismeretei, er
kölcsi magaviseleté, esetleges tanulmányai, 
az áltaia esetleg nyert kitüntetések végül 
az ösztöndíj elnyerése esetén teendő utalás 
iránya részletesen megjelölendők, valamint 
az is, vájjon az illető katonai kötelezettsé
gének eleget tett-e már és vájjon biztosít
va van-e előre is egy megfelelő külföldi 
gyárban vagy műhelyben való alkalmazta
tása, esetleg valamely külföldi szakiskolá
ban leendő felvétele. Megjegyezzük, hogy 
az illetőnek kötelezettséget kell vállalnia az 
iránt, hogy ?./ ösztöndíj különbeni vissza
fizetésének Lrhe alatt vissza fog térni ha
zájába és külföldön szerzett ismereteit itt 
fogja értékesíteni Azok, ak k katonai köte
lezettségüknek még nem tett* k eleget, vagy 
az alól felmentve nincsenek, az ösztöndíjra 
nem számiihatnak. A kiskorúakért atyjuk 
vagy gyámjuknak kell kezességet vállatniok 
a fenti kötelezettség betartása tekintetében. 
A kellően felszerelt kérvények folyó évi 
május hó 1 ig a besztercebányai kereske
delmi és iparkamarához benyújtandók.

—  Játék közben Barsendréden Gál Vil
mos földbirtokosnak 13 éves kanásza a 
falu végén sertéslegeltetés közben a szal
makazlak közelében egy üres benzines hor
dóra akadt, amivel játszadozni kezdett. A 
hordóban volt még egy kis benzin, amit 
a fiú meggyujtott; a benzin felrobbant és 
nuggyujtotta a szalmaka/lakat. A tűz két
ezer korona kárt okozott. A csendőrök a 
kanászt feljelentették.

— A sorozások vármegyénkben Aranyos- 
maróton kezdődtek meg, ahol a járásból 
723 állitásköteles állt sor alá s ebből 110-et 
vettek be katonának. A sorozóbizottság az
után Verebélyen folytatta működését, ahol 
480-ból 143 vált be. Léván most folynak a 
sorozások Pénteken a lévaiakat és azokat 
az idegeneket ujoncozták. akik itt sorozta- 
tásukat kérelmezték. A 170 állitásköteles 
közül (21 idegen volt köztük) 23-at vettek 
be katonának.

— Csalás az üzletben. Barsendrédről 
Lipcsey Vilmos március ?2-én beküldött 
egy küldöncöt ruhájáért Hamburger József 
lévai szabóhoz Hamburger azt mondta a 
küldöncnek, hogy jöjjön rl egy negyed óra 
múlva, akkor lesz kész a ruha. mire az 
ember elment. A beszédei ajtónál való
színűleg kihallgatta egy másik ember, mert 
alighogy a küldönc kin ént az üzletből, ez 
bejött s szónélkül megállt s várt, Hambur
ger azt hitte, hogy az előbbi emberrel van 
dolga, átadta neki a ruhát tartalmazó cso
magot. A turpisság csak akkor sült ki, 
amikor az endrédi küldönc egv negyed óra 
múlva beállított a ruháért. A csalót nyo
mozzák.

— Uj lap Nyitran. Rövid idő múlva a 
nyitrai heti lapok száma eggyel megsza
porodik, ,,Nyitrai Újság" címmel társadal
mi hetilap indul meg, mely elsősorban az 
iparos érdekekéit száll síkra. A lapot ipa
rosok fogják szerkeszteni és iparos a kia
dója is. Minden valamire való városban 
van olyan lap, mely az iparosság érdekei
nek előbbre viteléért harcol. E tekintetben 
Nyiira is lépest akar tartani.

— A lencseszemek különféle nagysága 
folytán azt a lencsefajtát, amelylyel a Ké
pes Hét 3000 koronás lencse-pályázatán a 
legnagyobb siker kilátásával bárki is részt 
vehet, a Képes Hét e heti számában leraj
zolva találja az olvasó.

Országos gazdagyülés. A magyar gaz
dák minden évben június hónapban nagy
gyűlésre gyülekeznek, mnikor megvitatják 
a magyar mezőgazdaság érdekében felszín
re került legfontosabb kérdéseket. Ezek az 
országos gyűlések immár a külföld előtt 
is igen nagy jelentőségűek, ha tudjuk azt, 
hogy ezen nagygyűlés határozatai a Ma
gyar Gazdaszövetség kebelébe tartozó 
mintegy háromszázezer gazda nevében hozat
nak. A Magyar Gazdaszövetség ez évi or
szágos gyűlésé Kassa v rosában tartatik meg, 
Darányi Ignácz volt íöldmivelésücyi minisz
terünk elnöklete alatt.

— Tilos az ajándék. A kereskedelemügyi
miniszter 1312 1913 sz. leiratával kimon
dotta, hogy ajándékok Ígérgetése, tombola
jegyek kiosztása vagy bizonyos összegű 
vásárlások után igert egyéb előnyök hirde
tése olyba vétetik, mint a lömeges és gyors 
vásárosra ingerlés, ami az ipartörvény 51. 
§-a értelmében kihágást képez.

j — A kisipar állami segélyezésének re-
} formja. A kereskedelmi minisztérium a kis

ipar állami segélyezésének nagyfontosságu 
és igen érdekes reformját készi i el A kisipar 
segélyezésének eddigi formája, különösen a 
gépsegélyezés jelenlegi formója mm elégíti 
ki sem a minisztériumot, sem az * rdekelt 
köröket és már régebben tervezik a segé
lyezés rendszerének megváltoztatását. A ter
vezet most elkészült és alapelve az, hogy 
az állam szerződést köt az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezettel, a melynek alapján 
a Központi Hitelszövetkezet fogja az állam 
által rendelkezésére bocsátott iparalapból a 

* kisipar részére a szükséges tőkéket rendelke
zésére bocsátani és egyúttal a visszafizetés 
folyamatát lebonyolítani Az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet az illetékes kereske
delmi és iparkamara szakvékménye alap
ján fogja a kisiparosoknak a munKanemre 
való tekintet nékül kizárólag az egyéni 
rátermettség alapján a kölcsönöket folyó
sítani, illetve a géperőt rendelkezésére bo
csátani és megfelelő évekre elosztva kényel
mes törlesztésről gondoskodni. Egyes ese
tekben a miniszter a részletek megfizetése 
alól fel is mentheti az illető kisiparost. A 
cél azonban az, hogy olcsó és kényelmes 
törlesztéses ipari kölcsön, illetve munka
eszközök bocsáttassanak a kisiparosok ren
delkezésére és hogy az eddigi nehézkes 
bürokratikus kezelés helyébe a gyorsabb 

j kereskedelmi adminisztráció lépjen. Az uj 
I rendszer életbeléptetése előtt a kereskedel- 
I mi és iparkamarák szakvéleményezése elé 
i kerül.

— Hihetetlen és megi9 igaz A P. H írja:
A füzesgyarmati református tanítót több mint 
félesztendeje választották meg. Fizetőse az 
egyháztól 100 az államtól pedig 900, \agyis 
összesen 1000 korona. Mikor a tanító elfog
lalta az állást, az egyház kiutalványozm
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neki az évi száz koronát, persze havi rész
letekben és igy félév alatt 50 koronát sze
rencsésen meg is kapott. A minisztériumnak 
azonban mindamai napig eszeagába sem 
jutott hogy a 900 koronát folyósítsa, ami 
bői termcszetszerüleg kö\étkezik, hogy a 
tanító ur hat hónap lefolyása alatt mind
össze ötven korona fizetéshez jutott Ez 
azonban mind nem elég. Az egyház ugyan
is 12 korona beiktatási dijat végrehajtás 
terhe mellett követel tőle, az adóhivatal 
pedig ó0 korona nyugdíjhátralékért pörli. És 
még azt mondják, hogy ebben az országban 
nem érdemes tanítónak lenni.

—  A lakások szellőztetése Egészség
ügyi körökben mar régóta hangoztatják, 
mily hátrányos falusi népünk fejlődésére az, 
hogy az ablakok sok helyen ki sem nyit
hatók és a I kasok nem szellöztethetők. 
Hogy milyenek a vi >zonyok a lakásban, ha 
valamelyik családtag megbetegszik, elképzel
hető. Ha bizonyos is, hogy e viszonyok 
népünk tudatlansága és szegénysége miatt 
egy csapasra meg nem változtathatók, azért 
kétségtelen, hogy a felvilágosítás, rábeszé
lés egy kis jóakaratu szigorúsággal páro
sulva, képes javítani az egészségtelen álla
poton. Egyik felvidéki vármegye alispánja 
adott ki most érdekes rendeletet e tárgyra 
vonatkozólag. Áthatva a nép lakásviszonyai 
megjavitásanák szociális és egészségügyi 
jelentőségétől, meghagyta a községi elöljá
róságuknak, hogy sürgősen tartsanak a 
községb-n vizsgálatot arra nézve, hogy a 
lakások ablakai kinyithatok e vagy sem és 
amennyiben nehezen nyíló vagy beszegezett 
ablakokat találnának, nyomban intézkedjenek, 
hogy kinyithatókká legyenek. Azonban 
rendeletileg kellene utasítani a népet arra 
is, hogy a trágyadomb ne házának ajtaja 
előtt foglaljon helyet s a kutakat ne a trágya
domb mellett ássák.

—  A jegyzők fizetésrendezése a vármegye 
közgyűlésé előtt. Vármegyénk törvényható
sági bizottsága e hó 3-án megtartott köz
gyűlésen tárgyalta a községi- és körjegy
zőknek fizetésrendezésük iránt beadott kér
vényét. Szedlacsek János a jegyzői egye
sület elnöke hosszabb beszédben vázolta 
a jegyzők mai helyzetét s ismertette az 
általuk beterjesztett memorandumot, mely
ben a magánmunkálatokfól önként történt 
lemondás ellenében fizetésjavitást kérnek. 
A jegyzők memorandumát támogatta be
szédében dr Kmoskó Béla és dr Ardó Sán
dor, míg Mailáth alispán és Balogh János 
ellene szóltak. A közgyűlés végül 31 szó
többséggel 29 ellenében elfogadta az ál
landó választmány javaslatát, mely a jegy 
zők kérelmét elutasítja. Mailáth alispán ez
után kijelentette, hogy a jegyzők kérésének 
teljesítésére mozgalmit fog indítani. Érde
kes felemlíteni, hogy a vármegye tisztvi
selői, egy-kettő kivételével, a jegyzők ké
relmének teljesítése ellen szavaztak — 
Mailáth alispán a minap a jegyzők államo
sítása eilen nyilatkozott, akkor tehát más 
utón kellene támogatnia a jegyzőket hely
zetük javítására irányuló törekvéseikben.

— A tavasz fölf 'j^zóse A gyönyörű 
napsütés a természetből kicsalta a zöldet, 
sőt a barackfák már virágaikkal pompáz
tak , 1 i 'fz i ! vaszt Léván mégsem ez 
jele .ti, a ’tm a z'üdbeli kirá nduló helyek, 
a szőllőbeli lok^más Amíg ezek meg 
r m nyilnak. ad d ': aligna beszélhetünk itt 
tavaszról De most már bi onyára tavasz 
van, íert ezek a kis „csárdák- odakint 
szolgáhtkészea várjak a vendégeket.

ható. A pénzügyminiszter intézkedésére 
áprilistól az összes dohánytőzsdékben 
árusítják. Ha ezek is olyan gyalázatos 
rosszak lesznek, mint egy idő óta az ösz- 
szes dohányáruk, akkor aligha lesznek va
lami sokan, akik kapkodni fognak az új
donságok után

— Nagy iparvasut építésé Értesülésünk 
szerint a garamvölgyi cukorgyár r. t. 
Oroszka környéken 45 km. hosszú gőz 
üzemű rendes nyomtávú gazdasági vasút 
épitését határozta el. A vasút több helyen 1 
magas átjárókkal szeli át a Máv. vonalát, 
egy helyen pedig vasúidat építenek.

— Végső hullámok A balkáni nagy vér
tenger u olsó huMámait veti. A mindkét ré
szen megny latkozó rettenihetlen erőfeszíté
sek összemérésén a szövetkezett államoknak 
kedvez a szörnyűséges hadi szerencse, mely 
a szent (Drinapoly) város meghódításával 
tán befejezéshez állította a háború véres 
borzalmait. Minden irtózatosságok elmúlta 
után talán végre a béke galambja üt tanyát 
a füstölgő romok, véres haláltanyák, ágyúk, 
gyilkok s emberroncsok teméntelensége fölött 
s szárnyának suhintása tán megnyugvást 
hoz ar.nyi emberfeletti kétkedéssel s bizony
talansággal teli külpolitikánkra is. S ha min
den érzelmünk a beteg Törökország halál
megvetéssel folytatott küzdelme felé fordult 
is, ha lelkünk minden ereje felháborodik | 
is azok felett az európátlan gyalázatosságok | 
felett, melyeket a kereszt jegyében elkövet- i 
tek a szövetkezett balkániak, végső hullá- | 
maiban mégis csak a megnyugvás önző j 
érdeke csititja el egész Európát annak örö- i 
mére, ! ogy végre végső hullámai a balkáni 
tragédiának nem vetődlek át a többi kultu- | 
rában élős azt szomjazó országokba, ha csak ! 
az égés z Európával szembe szálló Monté- j 
negró és Szerbia háta mögött megint ott 
nem áll a nagy északi medve : az orosz, a 
minden szlávok protektora. j

—  A betegapolasi adó leszállítása. A pénz- , 
ügyiminiszter az adótörvények elhalasztásá- 1 
val törvényjavaslatot nyújtott be, mely szerint 
az országos betegápoíási pótadó kulcsa az j 
1912. évi LXV1 t e. 12. §  ában foglaltaktól j 
eltérőleg az 1913. évre 50/0-ban állapittatik , 
meg. A törvényjavaslat indokolása szerint a 
betegápolási pótadó kulcsát az eredetileg i 
tervezett 10o/0-ról azért szállította le a minisz
ter a most is érvényben levő 5 százalékra, 
mert a régi egyenes adótörvények alkalma
zása mellett az állam bevételeiben nem fog 
az a csökkenés beállani, amely az összes uj 
egyenes adótörvények tényleges életbelép- i 
tével kikerülhetetlenül bekövetkezett volna. !

—  Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Kocab Vilmos Bangha Gizella : Géza Sán- i 
dór Jenő, Pieczka József Czuper Erzsébet: 
Erzsébet, Kovács József Mojzes Mária: 
Gyula. Oravecz András Czudor Julianna: 
ikrek utónevet nem kapott fiú és László. 
Neumann Dávid Neumann Aranka: Imre, i 
Chrenko János Turpinszky Erzsébet: Erzsébet. 1 
Házasság'. Konta Károly Galambos Lenke ref. 
Biatt Gyula Weil Gizella izr. H alá lozás : I 
SÍnka István 1 hó hangréslob, özv. Fejes I 
(Féja) Károly 52 éves tüdőgümökór, Óra- i 
v?cz fiú 2 óra koraszületés, Neumer Sán- | 
dór 3 éves agyhártyagyulladás, özv. Má- 
csik Mi ..iyné Rácz Borbála 85 éves agg- ! 
korivégkimérülés, Vargha Vilma 21 éves * 
tüdőgümökór.

z ő k : N. N. 18 K, dr. Balog Sándor 6 K, 
Halmos Jenő Kissalló, Adler Gyula Hont- 
fegyvernek 5 - 5  K, dr. Seiner Ármin 
Bpest 4 K. Demény Árpád, Engel Gyula, 
Gerő József Nagytapolcsány, Köves Samu 
Nagytapolcsány, Kempfner Izidor, Kempfner 
Simon, Salgó Siegfried, Stciner József és 
dr. Török Mór Aranyosmarót 3 —3 K, 
Breuer Janka, Deutsch Mihály, Engel Jó
zsef, dr. Fenyes Dezső Bpest, Fischer Na- 
tál, Frommer Ignác, Józsefcsek László, 
özv Kaufmann Kálmánná, Lévai Károly, 
Lőwy Lipót, Madarassy István, N. N., N. 
N., özv. Missák Zsigmondné, Pollák Emil, 
Pollák Vilmos, dr. Priszner Gyű.a, Rappe- 
port Manó, dr. Rohonyi Gyula, Róth Ignác, 
Schönstein Henrik, Sugár Mór, Szauer Izi
dor, Vámos Mór, Weisz Benő és Weisz 
Gyula 2 2 K, Adler László. Adler Miksa, 
Bleyer Rezső, Deák Adolf, Halász Lipót, 
Holló Miksa Bpest, Holló Oszkár Hont- 
tompa, Hamburger József, Halmos Frigyes 
Kissalló, Grapka Jenő, Groszmann Dezső, 
Karácsonyi Elemér, Klein Benő, Knapp Ig
nác, Kürti Gusztáv, Link Bernát, Műnk 
László, Műnk Károly, Pick Ede, Pick Sán
dor, Rosenberg Jakab, Róth Jenő Deménd, 
Singer Izidor, Steiner Henrik, Sztránszky 
Mór, Wilheim Béla és Weisz Miksa 1 — 1 
kor. Jegymegváltás: Knapp Dávid 10 K, 
Lőwy Ernő 5 K, a tiszta összeg 176 03 
fillért tesz ki.

Kedves barátaimnak és ismerőseimnek, 
kiktől az idő rövidsége miatt egyenként 
elbúcsúzni nem tudtam, ezúton mondok 
lstenhozzádot. Oemény Árpád.

167/1913 vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 

LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy az armaróti kir. törvény
széknek 1913. évi 650 váltó számú végzése 
következtében Dr. Lichtenstcin Adolf ügyvéd 
által képviselt Schachter és Erdős ezég 
javára 194 kor oO íill. s jár erejéig 1913. 
évi február hó 17-én foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján felülfogfalt és 2000 
kor. becsült következő ingóságok u. m. 
összes bolti berendezés, egy Wertheim 
szekrény és 4 érckoporsó nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1913 évi V. 103/1 számú végzése folytán 
194 kor. 90 fill. tőkekövetelés, ennek 1912. 
évi december hó 31 napjától járó 6 száza
lékos kamatai, eddig összesen felm - 
rült és biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Léván leendő eszközlé
sére 1913 évi április hó 10-ik napjának 
délelőtti nyolc órája határidőül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz 107. és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felülfoglaltatták s azok
ra kielégítési jogot nyertek volna, jelen ár
verés az 1881. évi LX t.-cz. 102 § értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván 1913 évi márc. 27 napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir. végrehajtó.
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nt >ssági r. t Újpest 4.
Sürgönyeim: „Ainpére~ Újpest.

|  őazdák figyelmébe! |  *

képviselősége
üiénlflb ■ ^M|ior e»lios(at | C h i l i s a -  
n ja iü y lt .  i in o n i  I l i  | lé tro m o t.
Szárított m.trha- es sertés trágyát a legjobb 
minősógben ugv vaggor.ra .ományt, mint 

kicsinyben a legolcsóbb árak mellett.
Továbbá ajánl mindenné.iü erötakarmany 
cikkeket u m : korpa, száraz repaszelet, 

repce és kender pogácsát stb.

Werbovszky Joachim Lé - ;t, László-uíca 2.

[?• A budapesti műtrágya értékesítési szövetkezet *f
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L é T á t ö l  e g y  ó r a  j á r á ^ n y l i  a

155 katasztrális hold prima tanyai 

birtok nevetséges olcsó áron eladó. 

Tudakozódni: Gura. Gazdasági Aka- 

demia Kassa.

H i r d e t m ó n j

A Zselizi kaszinó által építeni tervezett 

két nagyteremből álló épületre ?z 

árlejtési határidőt április 15 d. e. 8 

órára tűzöm ki, a Zselizi jegyzői 

irodába. Tervek és költségvetések j 

ugyanott megtekinthetők._________

Zseliz, 1913. április 2.____________
Szedlacsek Ján os 

elnök.

Kovács Sándor cipöüzlete Léva.

dD R dnrín  f a l
U R IS Z flB Ó  LÉYfl, 
B O T T K A i-U . 15. *

Tisztelettel értesíti a n. é. kö
zönséget, hogy a tavaszi- és 
nyári szövetek már megérkez
tek és nagy választékot tart be
lőlük raktáron. Mintagyüjtemé- 
nyével kívánatra házhoz megy.

m  o  p  e  m  w
ház a Mángorló utcában (17. sz. 
4 szoba, kony ha, fürdőszoba, kamr*, 
pince, üvegezett folyosó, mellék
épületben cselédszoba és mosó- 
konvha, parkírozott udvar, gazda
sági udvar, kis zöldséges kert. 
kút az udvaron, május 1-től bér
beadó esetleg eladó. Feltételek 

) Tokody Imre vendéglősnél tudha
tok meg.

Láng é< Kan központi szálloda étterem  és k á t é i m ,  a  kereskedők találkozóhelye. Telefon 4 f j
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■■ ~
i *ite in er N án d or

órás és ékszerész.
Le án, Városi szálloda épületében.

Dús aranyéi ékszer
r a k t á r .

Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nic- 

kel órákban

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A já n lo m  v a ló d i e z ü s t é s  
ch in a  e z ü s t d ís z tá r g y a i 
m at, ú g y s z in té n  e z ü s t  

e v ő e s z k ö z e im e t.

Szép v á la s z té k
inga órákban.

1 lasználjunk |
KABlNA-féie ■

szinszappant
Mosáshoz, a legjobb, legtakarékosabb
egyszeri atdörznölése ezzel, felér más 
Nzappanal való 3-szorus atdörzsö- 
\ * * ....................................................

T isztaságért sz a v a to ssá g !

Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek, hogy túlhalmozott szövet 
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére különböző f  jrfiszövetekböl,

E g y  fé rf iö ltö n y t
a legfinomabb ANGOL vagy hazai kel- 
méböl a m i e z e lő t t  8 0  k o r .  volt, 
m ost 5 0 — 5 5  koronáért állíthatom 
elő, készpénz fizetés mellett. Kérem 
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletét még 
a készlet ta rt ilyen előnyösen nálam 
beszerezni

Kiváló tisztelettel
Borcsányi Gyula

fértiszabó.

rajzokk.il bárhol

K Á L M Á N  F E R E N C Z
m ű b u to r  a s z ta lo s

Z s a rn ö c z a , R a rs m e g y e .
Raktáron tart saját készítmény ii legújabb stylü 

szobabútorokat, háló, ebédló 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. Kivánatra 

megjelenek. P á r t o l j u k  a  m a g y a r  i p a r i .

Singernel
Singernél
Singernél

Léva — Főtér (a városháza épületében.

megérkeztek *aM5z* újdonságok
3 L I N K  B E R N Á T  
liinnai iri és síi iililÉln

K á lv in  P a l o t a  (K ow űth l .a j o *  to r )

női Mp m i és is "  S n í
mosó és Ölótt kötények nagy választékban, női 
kötött harisnyák 48 fillértől kezdve, gyermek 
patent harisnyák 36 fillértől kezdve, legu|abb Mak
ramé Costűm gallérok, valamint csipkekehnek es 

betétek. Összes szabónö kellékek kaphatok.

vá'aszték nap és eső ernyőben.
Leányok felvétetnek Schulci nyomdában.
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Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrnk elkészítése és felállítása jutányos árakban

l é v a i  l l i r lnj . 14 izám.

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb rak tára :

Knapp Dárinál bénán
8T 1 T e le fo n  **ám  :i«.

t
f O l l lR I  UUTOKOK
Kárpitos és diszitő munkák.

♦  Teljes lakberendezések
W e iN z írn iin  egyezető; K ő im  N á th á n

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

HOLZJIAWI iio ih m ;
Telefon 25. d vatáruháza L i \  á n Kossuth Lajos-tér Telefon 25.
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