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előfizetési 
Kgy évre . •
Hat hóra . .
Három hóra . 
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS
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HIRDETÉSEK
O centiméterenként - 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond- 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird iroák 

árengedményben részesíllnedk.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. . .
Kéziratok vissza nem adatnak. Megjelen vasárnap reggel.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR. I'ŐML'NKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA - NYITRAI és TÁRSA.

A munkásokért.
Múlt szántunkban megemlékez

tünk arról, hogy Léva város polgár
mestere megkereste a töldmivelésügyi 
minisztert a célból, hogy az 1907. ' 
XLVI. t. c. alapján a Léván létesíten
dő munkásházak megvalósítását anyagi 
támogatásával elősegítse, A miniszter 
megbízásából e kérdésben Keller Gyuia 
tárgyalt a polgármesterrel s lehetséges, 
hogy nem sokára, mint önálló indít
vány jön a városi képviselőtestület 
ele s igy nem lesz érdektelen, na a 
munkásüazakról pár sorbau mi is meg
emlékezünk.

Az egész világon előtérbe lépett I 
a törekvés, hogy a munkások helyze
ten javítsanak. Ezt a célt szolgaija a 
tenuebb említett törvény. A munkás
osztály erőteljes szervezxedese, amely 
többnyire ferde irányba terelte az osz
tály törekvéseit es romboló, rendbontó 
törekvéseket váltott ki az elkeseredett 
telkekből, a legújabb idők sürgős föl
adatává tette az ugyaiievezett szociális 
kérdés megoldását.

Időnként és helyenként veszedel
messé mérgesedett a viszony a mun
kás és munkaadó, sőt a társadalom 
összes vezető osztályai között. Önző 
érdekektől vezetett elemek igen sokszor 
a munkásokon kívül álló körökből rá
vetették magukat az elégedetlenek 
millióira. A könnyen izgatható lelkek 
képzelete elé képtelenül meresz álmo
kat varázsoltak. Es a sokszor Műanya
gok uiuukáanép mohón szívta magaba 
a merges, kábító gőzöket. Nem vettek 
észre, hogy hamis vezetőik csak ér
vényesülni akarnak, de nem őszintén 
törekednek a helyzet javítására.

Alagyarorezagon is hasonló jelen
ségek tűntek fel. Mintegy tíz évvel 
ezelőtt annyira fejlődtek az izgatások, 
hogy meg a mezőgazdasági munkások 
is, akik pedig gondolkozásban es ér
zésben nyugodtahbak a városi gyári 
munkásoknál, zendülésbe lörtek ki. 
Azóta nagy lépésekben haladt előre 
* Uiunkasnépről való gondoskodás. 
Szabályozták a munkás es a gazda 
jogviszonyát. Megalapították az Orszá
gos Gazdasági Munkás és Cseledpenz- 
tárt. Es úgy a törvényhozás, mint a 
kormány szívesen támogatott minden 
oly kezdeményezést, amely a munká
lok jogos kívánságainak teljesítését 
célozta.

Ugyanebben az irányban tett 
uj*bb  lépést a gazdasági muukásházak, 
hietőleg otthonok létesítésére.

Mmden embernek ellenállhatatlan 
v^gya, hogy akkor, amidőn a család- 
clcpiias ideje elérkezik, nyugodt és

biztos otthont teremtsen magának. A 
városi ember, akinek alkalma van a 
sok szép üresen álló bérlakás közül 
választania, ha uem is elégedett, de 
meg tud nyugodni kényszerűségből 
abban, hogy nincs sajat háza, állandó 
otthona. Ez ugyan nem azt jelenti, 
hogy a városi munkás részére nem 
volna szükséges állandó otthon létesí
tése. De ami rá nézve különösen kí
vánatossá teszi, az a lakásuzsora, az 
érthetetlenül magas lakbér elleni véde
kezés. Ez egyelőre másként is teljesít- | 
hetŐ.

Más a helyzet a megőgazdasági 
munkásoknál. A falvakban az emberek 
nagy része sajat házában lakik, e te- I 
kiutetben jóreszt egyedül a munkás | 
kivétel, A iöldnélküu kénytelen lakást 
bérelni. De a íaívakbaii kevés az ilyen 
lakás. 8 ha vau, az is igen bizonyta
lan. Egy tűzvész, egy árvíz, amely a ' 
rozoga épületét megsemmisíti, vagy a ' 
tulajdonos csaladjában beálló változás, | 
akármikor azt eredményezheti, hogy j 
a munkás lakás nélkül marad.

Mar maga ez a rettentő bizony
talanság, a jövő miatt való folytonos 
aggódás súlyos gondként nehezedik a 
munkás lelkére, aki emiatt nem na
gyon ragaszkodik lakóhelyéhez. Áöny- 
nyen elvándorol más vidékre, újra 
kezdeni az életet. Vagy éppen búcsút 
mond a hazai földnek és kivándorol. 
Ez a nagy nemzeti veszedelem lebeg | 
a szemünk előtt, amidőn kívánjuk, 
hogy a munkásokat minden lehetsé- ! 
ges módon a földhöz kell kötni. — 
Ebben a tekintetben bir kiváló fontos
sággal a munkás-otthonok kérdése.

Az az ember, akinek egy darab 
szilárd talaj tulajdona vau, aüol lábat 
megvetheti, nehezebben mozdul el on
nan, mint az, akit ily erős kötelék 
nem vonz. Hiszen az a biztos pont ala
pul szolgálhat a további nyugodt fej
lődés szamára. Arra lenet és erdemes 
építem. Az arra fordított munka nem 
inasnak hoz gyümölcsöt, hanem a le
települt munkásnak.

Léva városában s annak környé
kén igen tekintélyes a munkások szá
ma, már csak azért is, mert náluuk 
meg a kisebb iparosoknak is vau egy 
kis szőlőcskéjük, kukorica vagy krump- 
iiföldjük, amelyet mind idegen mun
káskézzel dolgoztatnak. A tavaszkor és 
nyár derekán hihetetlen magasra emel
kedő napszámok bizonyítják, hogy 
bármenuyi is a muukás, mégis kévés, 
mert a legnagyobb részük nem itt a 
varosban, hanem a közeli falvakban 
kénytelen meghúzódni, mivel itten 
uem tud oly bérért lakast kapui, a 
melyet napi vagy heti keresményéből

fizethetne. És mikor alkalom kínálkozik, 
hamar itt hagyja ezt a területet, ami
hez semmi sem köti, a hol annyi he
lye sincs, hogy.este a napi munka 
után fejét lehajthatná.

Igen érthető tehát a munkások 
törekvésé, hogy támaszkodva a kilá
tásba helyezett állami segítségre, ott
hont akarnak maguknak létesíteni. 
De mivel a kormány a segítséget a vá
rosok által kivanja garantálni, a város
ra hárul a kötelesség, hogy munkásait 
ebben a törekvésükben támogassa.

Mivel pedig a városra ez a ga
rancia az erkölcsi támogatáson kívül 
pénzáldozattal nem jár, s mivel a be
fektetett tőke megtérül magából az 
építendő lakásokból, hiszszük, hogy 
Léva varosa a munkásokat céljuk el
érésében támogatni fogja. Hiszen annál 
jobban ide köti őket s annál inkább 
segíti elő ez által saját fejlődését is, 
ha munkásainak uem csak kenyeret, 
de lakást is tud adni. A törvényt 
magat alább ismertetjük.

A munkasházak.
A nemzeti kormány szociális alkotásai 

között nem utolsó az 1907. évi XLVf. t-c. 
A gazdasági muukásházak állami támogatá
sáról szól. Enuek a törvénynek értőimében 
annyi előnyt és oly hathatós segítséget nyújt 
az állam, hogy a törvényhatóságok vagy 
községek ezer es ezer munkást menthetnek 
meg a proletarizmustól.

Hí valamely törvényhatóság vagy köz
ség munkásházak létesítése céljából az épí
téshez kölcsönt nyújt, a fóldmivelésügy 1 
miniszter az államkincstár költségére díjta
lanul elkészítteti a szükséges felmeréseket, 
felosztási vázlatosat, terveket, a szerződések 
és egy eb okmányok terveit. A« államkincs
tár terhere kötelezettséget vállai, hogy a 
kölcsön után járó évi tose- és kamattörlesz
tési részletek meghatározott hányadat(2°/0-oi) 
megfizeti, (1$) Az ingatlan megsaerzesere 
vonatkozó jogügyietek, a kölcsönszerződések, 
a kö.c.ön telekkönyvi bekebelezése és 
kitörlése, a tulajdonjog es a kölcsön 
bekebelezése végett a te.ekkönyvi hatóság
hoz benyújtandó összes okiratok bélyeg
es uletékm sn'esek. (3.§.) Az ujouan létesített 
gazdasági munkásházakra nézve a fennálló 
általános törvények alapján járó ideiglenes 
adómentességnek időtartama 20 évre emel
tetik fel, mely idő alatt a muukásházak 
mindennemű állami, törvényhatósági ez 
községi adónak Diétásé alól mentesek.

A törvényhozás edd g műveletlen talajt 
kezd szántogatm. Na a telje i még a munka, 
mert az ipari munkásokról nem gondoskodik 
a törvény; mégis örömmel kell konstatál
nunk, hogy leghatalmasabb ösztöneink 
szavát, amely eddig elveszett a penázies,
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bűzös pincelakásokban, testet-lelket ölö, 
alacsony, sötét kunyhókban, végre is megér
tették honatyáink.

Kétségkívül az önfenotartási és fajfenn
tartási ösztönök a leghatalmasabbak az 
emberben. A kettő között is első helyet 
kér magának az önfenntartás. A természeti 
rendben is, meg az erkölcsiben is ez a 
központ. Körülötte alakul az élet, csopor
tosulnak az események, fejlődik a történe
lem. Korunk szelleme meg különösen a 
kenyérkérdés bélyegét viseli a homlokán. 
Mint a kovászt az élesztő, ugv hatja át 
fáradalmunkat a szoczializmus. Ez sem más, 
mint az önfenntartás természeti törvényének 
a jogaiba léptetése.

Megélhetésünkhöz három kell : táplálék, 
ruházat és lakás. A legprimitívebb követelé
sek. Ezeket nem nélkülözheti az állatember 
sem. A civilizáció, a tudás, a haladás, a 
szellemi fejlődés, amikre pedig akkoia súlyt 
fektetünk és helyesen tesszük, utánnuk 
következnek. Időrendben határozottan na
gyobb fontosságúak az anyagi szükségleteink, 
mint a szellemiek. Kenyeret, ruhát és lakást 
akarnak az emberek. A gedagok is, a sze
gények is. Ezek a munkaadók aranyaiból, 
tökéiből, kincseiből várják, azok a munká
sok verítékéből és a gépek hasznából meg
szerzik.

Nagy filozófia van abban a keresztény
ségben, amely ráparancsol követőire, hogy 
az éhezőknek ételt, a szomjazóknak italt, 
a mezíteleneknek ruhát, az utasoknak 
szállást adjanak. A szubjektív természeti 
törvényt pozitív kijelentésben állítja elénk. 
Úgy kell berendezkednie a társadalomnak, 
hogy kenyere, ruhája és lakása mindenegyes 
tagjának legyen.

Szent Antal egymrga nem oldja meg 
a kenyérkérdést. A Podmaniczky féle ingyen 
tej sem. Az asztaltársaságok által kiosztott 
ruhadarabok csak kevés didergő izmot 
fedhetnek be. Mégis szép dolgok ezek I 
Csak a lakáskérdésben nőm történik semmi.

T A B C A.

Dr. Katona Jánosnak
Léva.

Nem kedves hir szárnyal a mi városunkban .*  
Hogy elmégy barátuuk, visszavonbatailan, 
Elmegy a homokra, kunok varosába . . . 
Ili való barátid szomorúságára.

Mi less majd mivtlüuk, ha itt hagysz benniiukot . 
Ki tartja majd ébren nemzeti létünkét ?
Ebbe a fatoruyos es görbe országba. 
Ki lesz a magyarság vezérkatonája f !

Bars-ot telelésen ki »<erkeazti majd ki, 
Ha kell a bokorból uyulat kiugratni ? . . ■ 
Ki ail elő éles, gyikiesös tnutával 
Ki versenyez majdan nyűiért az agárral ?

Hogyha hangulat keli, linóm bonuiot, espri 
Egy bús kompániát tahiéi deríteni,
Felbontani a pedagógi asztalt,
Lstöani, kit bü-ho nagyon fehnagasztait . . .

Hol veszüuk Katonát, hogy ha kell a gátra, 
Legényt, ki a rezet bátorán kivágja ?
Ki nem fel, mint a nyúl, amelyet iepufiaut.
8 nem lövi artányban, mint nemet a vadkaut.

Mert hát tudnivaló, hogy oz is megesett, 
Csakhogy neiuettei am ez a iurcsa eset.
Avval ea becsivel, úgy keli neki lassa, 
Minek jött vadászni szép Magyarorszagba,

Hisz ha elmégy, am jó — csakhogy az a tanya 
meg „egy**  meg Rhaz*  ne, hauem kastély volna.

Tele borral, Jóval, homoki viukóvál,
Délibábot lejtő szelíd altatóval.

Pedig mily égető szükség a lakás miiériák 
szanálása.

Tessék csak betekinteni, nem a puszta 
Ctelédlakásokba, ahol béresek vannak, 
hauem az Árok-utca éB Teleky-tér között 
fekvő bérházakba, amelyekhez hasonlók van
nak városunk más részeiben is. Itt iparosok 
laknak évi 130 koronáért. Jó drágán! 
Mosoda családi élet lehet, itt? A penész
gombák és élősdiek légköre nem az emberi 
élet táplálója. A munka kifárasztja, a 
gondok sorvasztják, a lakás m»gmérgezi a 
segény iparost. A csenevész apának csene- 
vész gyermekei — nemre való tekintet 
nélkül — együtt hálálnak 12—14 éves 
korukig ie. Nappal pedig az utca, a piac 
neveli őket, mert szülői felügyelet alatt nem 
maradhatnak. A szoba Bzük, udvar nincs. 
Szegény erkölcs 1 Ezt az iskola eohsem pó
tolhatja.

Ne hagyjuk figyelmen kivül azt eem, 
hogy sok háziúr különös előszeretettel van 
a gyermektelen lakók iránt. A több gyer
mekes családnak valóságos nomád életet 
kell élnie, kénytelen minden negyedben 
költözködni. Nem csoda, ha sok munkás 
megunja a zaklatást, elhagyja a városát, el
hagyj*  a hazáját, mert nincs meleg tűzhelye 
nince családi oltára, idegenbe költözik.

Nagy megnyugvást fog kelteui minden 
gondolkodó és szociális érzékkel biró pol
gártársunkban az a körülmény, hogy váro
sunk értelmisége sürgősen oh.jt segiieni a 
munkások lakásviszonyain. Az 1907. évi 
XLVI. t.-c.-ben biztosított állami támoga
tással, a város minden megterheltetése nél- 
,üi 50-80 muukásbáz épülhet fel már a 

jövő tavaszra. Ezzel ugyanannyi csaladot 
mentünk meg az eizüiléstöl, a hazátlaneág- 
tól. Amit most haszonbér fejőben fizet a 
munkás,azon az összegen 25-30 év alatt 
150 □ öl területen épült (egy szobából, 
konyhából, és kamrából álló jciinos lakas 
tulajdonosává lesz. Ez nagy szó 1 „ Az én 
házam, az én váram. “

JonAs Imre.

Az is jó, hogy ottau a hazát a Gyurka 
Ha majd tótuak néznék, vitézül megvíjja ; 
Megbámul a képe, vonásai meglásd 
Megtagaaják, meg a felföldi származást I !

8 az asszony hogy szokik meg abb*  a városba, 
Amely uem is város — hauem csupa tauya ? 1 
Es te ha majd muszáj, hogyan maradsz ottan, 
Kivált ha bőség lesz itt nyúlbau fogolybau ?

Hej a nimródi vagy — akárki meglássa 
Sokszor sóhajt, sokszor, fatoruyos hazádra 1 
Ki a Perec vizét lüródle és itta 
Nem ízlik majd annak Felegyuaz homokja.

„Tót kaput" uem látod. Nem keseregsz érte I 
Félegyhazán ueiu lesz, csupa kun a uepe. 
Es mind-mind teaele, ezütto leven, leged
Azt hiszem hogy köunyeu nem magyarnak néznek,

Hauem tudd mug, egyszer igy uyárou meglepünk 
A nagy kuu varosban, vcudegeid leszünk.
Leg)-n am ami jó, hogy híre is szálljon
Végesteleu végig tatoruyos hazadon 1

Elmegy ? Jó 1 Kisérjen gyöngynarmat s áldásom 
De ám a subickoi haszna.ni tanácsiéin.
Nem igen veszi be am a kun a szőkét, 
üarnauak ismer vén a magyarság reudjét.

Mi majd rád ismerünk, addig is ég veled . . « 
Magyaiok istene fogja a kezedet,
8 vedjeu abba a nagy homokos városba . , , 
Habar keserg erted a fatornyos haza.

Őrizd, ami beuued uekünk kedves vala, 
Ha lehel, jöjj hozzánk mihamarabb haza. 
Tart karokkal varunk, örömmel fogadunk, 
8 ha tovább uem, boltig, biz együtt maradunk I 1

Léva IVüd. Vili. 24-en.

Búcsúzó.

Hogyan viselkedik a közönség nagy
része az orvossal és beteg ember

társaival szemben ?
lita Caju..

Egy régi köayvben akadtam az aláb
bi korholó prédikációra, amely azt tauu- 
sitja, hogy apáink korában sem bántak kü 
lönben az orvossá1, miut a mienkben.

Ma is tapasztalhatjuk lópten-nyomon, 
hogy még miveit egyének is, orvosi és ai 
egészségi állapotra vonatkozó dolgokban gyak
ran igen neveletlenül viselkednek orvosaikkal 
és embertársaikkal szemben, holott épen ily 
dolgokban másoktól a legnagyobb tapintatot 
követelik és azt vélik, hogy maguk a tár
sadalmi formák ellen nem véthetnek.

I. Első helyen álljon itt az orvosi tu
dás és ténykedés birálgatása. Rendszerint 
olyanok mereszkednek az orvos tudásáról, 
vagy ténykedéséről Ítéletet mondán., akik
nek semmi fogalmuk a természetben és az 
emberi szervezetben uralkodó törvényekről

Mások betegségénél rögtön elkészülnek 
Ítéletükkel : „Hja, rosszul kezelték a bete
get !'__ vagy „piócázták volna, meg vágtak
volna eret rajta!" — vagy,, csak küldtek 
volna mindjárt A. dr.-ért, mert B. dr. 
eleitől fogva könnyeu vette a bajt 1" — 
vagy „ez esetben bizonyára még segítettek 
volna a .... i pap csudafüvei', stb.

Az igazán miveit, jó nevelésű ember 
tartózkodik az orvos és ténykedése elha
markodott birálgatásától és nem fog oly 
dolgokba belekotnyeleskedni, a melyekhez 
nem ért. O.y dolgok felett Ítéletet mondani, 
melyeket az ember nem ismer és nem ért, 
mindig hivalkodással határos neveletlenség 
és szemtelenséggel határos szeréuytelenség. 
Inkább világosutassa fel magát az ille-ö e 
do ogban szakértő által ; ez miveitségre és 
jó modorra vaiiana.

II. A beteg és környezetének az orvos
sal szemben való viselkedése igen sokszor o y 
illetlen, hogy e tárggyal az orvosi kar érde
kében alaposan kell foglalkoznunk. Sokau 
az orvost, úgy latszik ,cselédség számba ve
szik, melyet kedvük szerint szoktak zak
latni és kínozni.

— a.) Leginkább é'demel az korholóét, 
ha a beteg nincs egész bizalommal és nyílt
sággal orvosa iránt. Ez alatt nem azt értem, 
hogy a beteg oly tényeket elhallgat orvom

I olöit, melyek bizonyos összefüggésben vau
nak betegségével, mert ez az eljárás nem
csak korholandó, hauem határozottan meg
bocsáthatatlan, együgyű és sokszor vésze
dé mes is. Itt az orvos háta mögötti alatto
mos titko.ózásró vau szó. A helyett péidaul, 
hogy ennek nyíltan és becsületesen kijelen
tenek, hogy más szakértőt vagy gyógyszert 
szeretnének igénybe Venni, nap-nap után 
hüségeseu magúkhoz járatják orvosukat, 
meguezeiik vele a nyelvüket, megtapintatják 
vele az ütne ükét, recipét iratnak vele, 
pedig tényleg egy másik orvos tanácsai 
követik.

Azt term iszetesen még megbocsáthat
juk a betegünk, hogy orvosa tudta uéisül 
valami kuruzs.únoz, vagy istenkegyeim .bői 
való csudaüoktorhoz torait, mert ily lépés 
csak szégyenére válhat a m.velt embernek I

— b.) Más tapintatlanság, mely aiatt 
az orvosnak igen gyakran keli szenvedőié, 
annak megrendelése, me y gyakran valamely 
buta cseled utjtu történik. Hogy hirteien 
es rendkívüli megbetegedesuél az orvos 
rögtöni, vagy uieuuel előbb való megj >le- 
nését kívánják, az természetes; e kívánság 
jogos vo.lát az orvos sem tagadja és szí
vesen tesz eleget neki. Az azonban m»r a 
szemtelenséggel határos, ha hosszas v gy 
legalább mar egy idő óta tartó betegségbe*  
sürgőién hivatja*  az orvost, tekintet ne*  
kül arra, vájjon nem zavarják-e ezzel pi
henő és üdülő perceit, melyekre annyira 
szüksége vau, vagy mi több, nem fosz:j**- # 
meg éjié i nyugalmától.

Sót nem egy páciens, aki igen jól fá
radhatna el orvosáboa, negyedórái, félórát 
hatai időre követeli annak megjelenés >t, 
mintha az orvosnak egyéb dolga sem vol 
mint hitvány pár garasért a páoienss pa
rancsait lesni I

— c.) Épúgy ellenkezik a butusn'*'  
mm és aa illem szabályaival, ba a pacié* 1
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magára várni. Mintha nem inkább ö szóm - 
na arr» uz orvosa, mint az őrei; m n;ha csak 
- körülötte kellene a világnak forognia és 
w övén kívül más ember baja tekintetbe 
aem jöhet; mintha az orvos egyedül csak 
ai ö érdekében léteznék 1

_  d.) Épenséggel beszámithatatlanuak 
mondhatjuk azt a beteget — és csak ez 
jzolgál neki némi mentségül — aki azért, 
mert baja nem oly gyorsan gyógyul, amint 
ö azt kívánja, az orvossal kurtán, mogorván, 
^úszóval neveletlenül bánik. Ha azt uiég a 
beteg környezete is ily bánásmódban részesíti, 
akkor annak e korlátoltsága és neveletlen- 
aége kemény rendreutasítást érdemel.

_  e.) Nagy illetlenség az is, ha a be
teg vagy környezete az orvosnak, a gyógy- 
liizelésére vonatkozólag indítványoz valamit, 
vagy, (ó'óli, utasításokat ád.

Hiszen minden értelmes embernek érez 
nie kellene, hogy az orvosra nézve felette 
sérelmes és boszantó, ha a betegszobában 
laikusoktól azt kell hallania, hogy : „Nem 
volna-e itt gőzfürdő jó ?“ — „Nem kelíe- 
ne-e piócát rakatni ?*  — „Tessék valami
gyomor- vagy idegerősitöt adni 1“ — „Mit 
tart, orvos ur, ily esetben az izzasztásról ?“ 
_  „Nem próbálna-e meg hideg ledörzsőlé- 
seket '?*  — „Nem kellene-e a beteget meg- 
villanyozni ?“—

, Sokszor az az orvos a beteg és egész
séges laikusok ily viselkedése feletti dühé
ben képes volna megpukkadni, holott azt 
követelik tőle, hogy nyajas, szelíd, türelmes, 
réazvétteljes és önfeláldozó legyen. Az ön
mérséklés, melyet az orvosnak ilyenkor 
gyakorolnia kell, a máján és szivén egy
aránt rágódik.

— f.) Sérti az orvost az a forma is, 
melyben sokan jól megérdemlett, tisztes kere
setét képező díjazását intézik el. Lopva mint
egy suttyomban csúsztatják a búcsukezszori- 
tásrs nyújtott tenyérbe az orvosi honorá
riumod mintha az orvosnak azt szegyeuleni 
kellene, hogy ténykedéséért már e földi 
életben is veszi ki jutalmát.

Mások szégy élik bevallani, hogy nincs mód
jukban az orvos fáradozását pénzzel meg
hálálni, de büszkébbek, semhogy őszintén 
szóval köszönnék meg annak jó igyekeze
tét s ha vele az utcán találkoznak, elfor
dulnak tőle, mintha az és nem az ö hálát
lanságuk volna megvetendő valami.

Folyt, kör.

A barsmegyei gazdasági egyesület 
1907. évi működéséről.

Folytatás.
A kisgazdák gazdálkodásának serkenti- 

lére szolgál a paraszt mmía-birtokok jó 
gazdálkodása, s örömmel emelhetjük ki, 
hogy ifj. Pálinkás István felsöszccsei volt 
mintabirtoaos éppen úgy gazdálkodik és 
vezet számadást mint mar 8 évbeD, amely
ből kitűnik, hogy 1904-ben A.) búzáért
72 q=1680 kort. 30 q árpáért 420 krt. 
B/g q mákért 114 kort. 8 IL, Dórért 
4uó a.=2Ó14 korinát. n.) Állatokért es 
fejért: 2 bikáért 910 art. bor,úkert 50 krt. 
tehén állomány gyarapodása 400 krt. tejért 
400 K.=1760 K. Összesen 4274 kor. Kia
dása 1100 korona, tiszta jövedelme 3174 
koroua. A mai művelés a.aiti 21 c. holdra 
holdaukint 159 korona, azon-2500 K. telek
töke érzék 12 8% ebben a teiektöke is 
henne van. (átlag termés búzából 13 q 80 
kgr. árpa 14 q 40 kgr. kukorica 25 q. 
®»k 4 q. here 21 q. cukorrépa 250 q 
holdsukéul.) 200 koroua 1907-b.en, holdan
ként 1905-ben 150 K. tisztajővedelem.

Kosa Mihály garamvezekéuyi paraszt 
minta birtokos gazdatárs 1907 évi száma
dásából a következőket emeljük ki. Betolta 
kh. Pálinkáséval egyezik területre- 329820 ; 
=20 cat hóid és 982 □ öl. Bovetele : A) 
butából 804 K. árpából 404 K . tengeriből 
íf®7 K. cukorrépából 340 K. baDoói 30 K 
fákból 20 K. 2084 K. B) A la okéit es 
Oarvasmarháert 510 K. sertésen 190 K. 
léért 320 K. tojás es baromfiért 130 K. 
í?íért 3000 iitei —360 kr.— 1500 K. — 
Összesen 3601 K. Kiadas 1419 kor. marad 
"82 K. oat holdra 106 K. tiszta jövede- 
ftu. Átlag termés busából oat holdanként

14 q, árpából 13-70 q. zabból 12’50 q I 
cukorrépa 168 q burgonya 100 q, mák 4 q, 
bab 23 q. luozerna 26 q. Norfu ki négyed 
orgója van. Mindkét gazda gazdálkodása 

követésre méltó; Mily szépen megélhet 
egy család ily kis birtokon teljes függet
lenseggel mindenkitől és mindentől.

Glazd. egyesületünk beleietéböl jelent
jük szomorúan, hogy Diilesz Sándor, Kosz
tolányi Aurél, Br. Pittei Gyula és Szirányi 
Sándor alapitó tagjaink elhunytak, emlékü
ket Jegyzőkönyvileg megörökítettük.

Taglétszámunk a következő állagot 
tünteti fel : A apitó 118. Rendes tag 108. j 
Rendkívüli tag 149—375. Vagyon alapítva- | 
nyokban 33'300 kor. egyebekben 25634 kor. i 
64 üli. Bevétel 13 415 kor. 09 fül. Kiadás 
10925 kor. 42 hll. Á meneti bevétel ala
pítványokban 500 kor. Léva várostól kert 
után 1000 kor. Bars-Endrédtöl 3000 kor.- 
ból törlesztve 1000 kor.=2500 K. — For
mailag az utóbbi tétel 13’425 K. túl fize ! 
tés lenne 9 K. 91 fillér.

Átmeneti kiadás 507 kor. 25 fili. 
Kiobusitzky alapító kamatai is bennfoglal- 
tatnak tehát 507 K. 25 üli. — 9 K. 91. 
= 497 K. 34 fillér maradvány lenne le- I 
nyegileg.

Emuit évi termésünk kitűnőnek mond
ható gabonában, a takarmány, a cukorrépa 
termés nem sikerűitek, előbbi az egér, 
utóbbi az ormányos cukorrépa bogár pusz
títása folytán. Gabona és állat áraink szep
temberig elég magasak voltak, az őszi nagy 
szárazság miatt alább száltak s azóta ala
csonyabbak az állatárak.

Munkás viszonyaink őszig kedvezőtle
nek voltak, a nagy visszaváudoriás Ameri
kából a kivándorlást megapasztá.

Jövő proggrammunkat közgyűléseinken 
körvonalozván nőm akarunk ismétlésekbe 
bocsátkozui. A mezőgazdaság minden 
ügyét tőlünk teihetőleg felkarolni akarjuk, 
minden egyes gazdatara javára, ha törek
véseinkben gazda társadalmunk és első 
sorban tisztelt tagjaink több érdeklődést 
tanúsítanának, az eredmény kétségkívül 
sokkal nagyobb lenne, kérjük tehát foko
zottabb támogatásukat, hogy a kitűzött 
czélnak ezáltal jobban megfelelhessünk.

(Vége.)

Különfélék.
— Felelős szerkesztőnk Lapunk 

volt felelős szerkesztője, Katona János dr., 
hétfőn megy el végieg Feíegyhazara, hogy 
ott mint kepezdoi igazgató uj érdemeket 
szerezzen. Az ö kitüntetése a mi vesztesé- I 
günk. Társadalmi életünkben nagy űrt 
hagy maga u.áu. Jellegzetes eredetisége, | 
mindig víg kedélye, nevettető humora, sen- | 
kit uem sértő élcei, barátságának közvet
lensége sokáig fognak hiányozni. Szerettük | 
benne a tapintatos szerkesztőt, a jeles ta- j 
nárt, a jó családapát, a vig cimborát és 
mindenes, fölött a „gyiikeretu. Veszteségeiért 
találjon kárprótlásc uj állásában 1

— Augusztus hónap. Pedagógiai 
köröaoeu élénk megoeszeles tárgyát képez- | 
te az a felháborodás, amit melián érez 
minden igazságos tanfetfiu a vakáció uiolsó 
hónapjának a szeszélyességén. Egyetlen egy 
hónapban öt vasárnap, két üunep es dicső
ségesen uralkodó királyunknak a szü.etés- 
napja! Öiszeseu nyo.c szünnap, ami a nagy 
vakációba jogtalanul vau beszámítva. A ! 
sörös asztal mellett lefolyt szaktanáéikoz- | 
meny javaslata, hogy a nagy vakációból el- | 
veszített eme nyolc napot szüreti-vakác ó 
óimén kellene kiadui a tanerőknek.

— Eljegyzés. Forgács Gyula, buda
pesti ref. >eikesz, városunk szülötte, a héten 
váltott jegyet Budapesten felső-sőri l'ong- 
rács Pirosas, urleáuyuya .

— Meglepett asszonyok. Három 
hét előtt járt varosunkban tíchlanger Károly 
és Társa magyar féuyaepuagyitö es aickep- 
fesfeszeti müvállalat G.nzo. nevű utazója. 
Több figyelmes asszony ked.es meglepetést 
akart szerezni távol levő férjének. Nagy 
gonddal kiválasztott, csinos minták után 
arcképes zsuzsúsat rendeltek meg. Az elő
leget iiüségoseu megfizették. A’, uláuvettel 
érkezett amu.etteiet nagy várakozással m- 
váltottak, s volt •» 1 Na® • 

férjeknek, az asszonyoknak. Egész más 
minta, rosszul sikerült arcok, drágán olcsó 
portéka. Huszonegy koronáért 4 koronás 
zsuzsú, amit viselni sem lehet. És a sze
gény férjek ? Azoknak perelni kell a cé
get, még pedig Budapesten.

—• Halálozás, id. Schottert Ferenc, 
vajki róm. kath. kántortaniró, életének 58, 
tanítói munkásságának 38-ik evében várat
lanul elhunyt. A megboldogult hűlt tete
meit julius hó 26-án temették el általános 
részvet mellett.

— Szultánból király. A dohányos 
embereket bizonyára érdekelni fogja az a 
hir, hogy a „Szultán11 nevet viselő szivar- 
kák nemsokára kimaradnak a forgalomból. 
A dohányjövedék igazgatósága ugyanis e 
szivarkákat ezentül „Király szivarka*  elne
vezéssel bocsátja útnak ugyanazon árban s 
épen olyan csomagolással . . . Vájjon mit 
mond a névcseréhez a fél-hold birodalmá
nak turbános ura 1 . . .

— Haláleset. Dr. Adam Endre nyug, 
m. kir. honvéd törzsorvos, Nyitramegye 
törv. biz. tagja — volt lévai ezredorvos — 
Nyitrán 65 eves korában meghalt.

— Munkás gimnázium Balassa
gyarmaton. A balassagyarmati ált. ípar- 
lestület f. évi julius 15 én tartott elöljáró
sági ülésében elhatározta, hogy az iparos 
segédek továbbképzésére munkás-gimnáziu
mot létesít. A munkás-gimnázium vezetését 
Both Antal ,balassagya--mati fögimn. tanár, 
vállalta el. Az egyes szaktárgyakat pedig 
a fögimn. toubi tanárai fogják előadni. A 
munkás-gimnázium működését ősszel kezdi 
meg.

— Kinevezés. A Selmecbányái újon
nan önál.óau szervezett tanítóképző intézet 
Kriek Dezsőt, — Kriek Jenő lévai képezdei 
tanár kiváló szakképzettségű fiát — vezető 
tanárává választotta meg.

_  Esküvő. Kuzsicska Rezső, arva- 
széki iktató, oltárhoz vezette julius hó 
30-án a liontnádasi lóm. kath. plébánia 
templomban lirunczlik Lónkat, Brunczlik 
Imre, aranyosmaróti könyv- és papirkeres- 
kedö húgát.

— Iroda áthelyezés. Dr. Kasza- 
niczkg Kálmán lévai ünyved-irodáját f. hó 
1-töl Kossuth Lajos utcza 5. szám alá he
lyezte át.

_  Végzetes szerencsétlenség érte 
szerd-n Csuhor Róza garamszöllösi 16 éves 
munkás leányt, ki Weisz Kálmán fegyver
nek gazdasagában a cseples alkalmával a 
a gépet etette. A gép a jobb lábát elkapta 
és összezúzta, öulyos sérüléséivé! a lévai 
kórházba szállítottak.

— A selrneci újság, mely 3 év óta 
dr. Wagner László szerkesztésében jelent 
meg, julius végével megszűnt. A szerkesztést 
a felelős szerkesztőn kívül az erdész- és 
bányász-főiskola jelos hallgatói végezték, 
akik most tanulmányaik végeztévé! elszé- 
ledtek. Ez volt oka annak, hogy a felelős 
szerkesztő egymaga más oldalú elfoglaltsága 
miatt nem vogezhetven a lap szerkesztésével 
járó nagyobb munkát, alapot beszüntette.

— Tűzoltó tisztek országos köz
gyűlése. A Magyar tűzoltó tisztek országos 
egyesülete tegnapelőtt tartotta évi közgyű
lését Zólyomoréaou. Főtárgya a belügymi
niszter áltál jóváhagyott új alapszabályok 
bemutatása s azok szerint az uj tisztikar 
megválasztó*  vo.t. — A közgyűlés a 
tűzrendészet terén szerzett érdemei elisme
réséül dr. Óvári Ferenc, orsz. képviselőt, az 
országos tüzólto szövetség alelnöket, Allender 
II nr.k m. kir. föbányatanácsost, zolyom- 
brézói kir. vasgyár főnökét, Almady Géza 
székesfővárosi tanácsnokot és Scerbovszky 
Szaniszlót, a székesfővárosi önk. tüzóitósag 
főparancsnokát, az egyesület tiszteletbeli 
tagjává választotta. Az egyesület megürese
dett egyik alelnöki tisztségére Janicsek 
Andor fővárosi tüzfeiügyelöt, főtitkárra 
Lukáts Gyula tüzfelügyelöl, pénztárossá dr, 
Manorovicli Imre kir. jogügyi főtanácsost 
választotta meg ób meg huszonuyolo helyet 
is betöltött. A közgyűlést megelőző esten 
ismerkedési estély volt, mely alkalommal a 
kapcsolatosan rendezett oarabet előadás 
kitünően sikerült. A közgyűlés napján a 
• kir. vasgyári tüaollóság, aa ország első



éi legnagyobb tűzoltósága gyakorlatokat 
mutatott be, melyek ritka látványt nyújtottak 
g az ország minden vidékéről összejött 
tüzóltótisztek nagy tetszését vívták ki. A 
gyakorlatok, a kitűnően szervezett tüzóltóság 
eredményes szakszerű kiképzésnek és veze
tésnek adta fényes tanújelét. A közgyűlés 
kiváló sikere pedig az országos tűzoltó tiszti 
egyesület szükségét és teljes életképességét 
bizonyította.

_  Gyánzrevat. Benkovich István, a 
nyitrai 14-ik honvéd gyalogezred törzsőr
mestere, múlt hó 31-én Léván meghalt, csa
ládja a következő gyászje'entést bocsátotta 
ki : özv. Benkovich Istvánná szül. Nyíri 
Borbála, úgy a maga, valamint az összes 
rokonok nevében mélyen elszomorodott 
szívvel tudatja forrón szeretett férj, apa, 
illetve testvér és sógor Benkovich István 
m. kir. honvéd törzsőrmester, f. hó 31.én 
reggeli 3 órakor élete 53-ik, boldog hazas*  
ságágának 24 ik évében, a haldoklók szent
ségének ájtatos felvétele után történt gyá
szos elhunytét. A boldogult hült tetemei 
f. évi augusztus hó 1-én délután 5 órakor 
fognak a lévai róm. kath. sirkertben örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent
mise-áldozat f. évi augusztus hó 3-án reggel 
71/z érakor fog a lévai róm. kath. plébánia
templomban a Mindenhatónak bemutattatni. 
Léva, 1908. julius hó 31-én. Bske hamvaira 1 
J. Jácint, Béla, Irénke gyermekei. — Ozv. 
Walter Károlyné, szül. Benkovich Júlia, 
Benkovich Mihály, János és Pál testvérei.

— A nagybossányi uradalom 
BOrBa. A Leidentrost-féle nagybossányi ura
dalom, mely, ha nem is a terjedelménél fjg- 
va, de kitűnő termőföldje és rendkívül 
előnyös gazdasági helyzete révén, egyike a 
vármegye legszebb uradalmainak, körülbelül 
egy év leforgása alatt különféle kísérlete
ken ment át. Az uradalmat a Lsidenfrost 
családtól a kalocsai takarékpénztár szán
dékozott megvenni parcellázási célokra, de 
ebből az üzletből semmi sem let'. Azután 
egy fővárosi ügyvéd tett kísérletet a birtok 
megvásárlására, de utóbb az is el állott a 
vételtől. Mo>t végre a tulajdonosok a bir
tokot bérbe adták Lász.ó Sándornak.

— Sörárpavásár Pozsonyban A 
sörárpavásár rendező oizottságát jul. 23 án 1 
alakították meg Poisouyban a nyűgöt 
magyarországi gazdasági egyesületek kikül
döttei.- A vásár elnökei lettek : Pálffy István 
gróf diszelnök, B irtai Aurél elnök és 
Mezei Gyula társelnök. A rendező bízottéig 
tagjai : a barsmegyei gazd. egyesület részé
ről : üombay Vilmos, Vépy Vogronics 
Ödön, Kachelmann Karoly, Ridoyanszky 
János, Ordódy Lajos, Kosztolányi István . 
Vásárigazgatók lettek : Hor-átb Jenő,
Horczmanszky Imre, Levaticb László, Ágos
ton Miklós és Siklaki Iván. A rendező 
bizottság a vásár rendezés teendőit az ösa- 
sses részletekre kiterjedöleg megállapította 
s a vásár határnapjául folyó évi aug. 15-ét 
tűzte ki, amely napon a vásár a pozsonyi 
Bellevue tágas es világos helyiségeiben fog 
megtartatni. — A vásariránt az oszirák, a 
nemet és kii'önösen at angol sör és maláta
gyárosok és kiviteli czégek körében nagy az 
érdeklődés. A bizottsághoz napról-napra nagy 
számban érkeznek tudakozódó levelek.— A 
végleges értesítőket most küldi szét a bi
zottság Ausztriába, Hollandiába és Angliá
ba.— A vásár jelentőséget fokozni fogja, 
hogy a vásárrá beküldendő legszebb árpák 
mintáiból megfelelő gyűjteményt fog külde
ni a rendező bizottság a f. évi berlini és 
londoni nemzetközi sörárpa kiállításokra.

— Felrobbant automobil. Vander 
Becke Imre vmikoiai tkp igazgató B iszter- 
cebányára haladtában Korponan túl Bsba- 
saék alatt járt automobilján, mikor menet 
közben hirtelen láng csapott ki belőle s 
robbanás reszkettette meg a levegőt. A 
veszedelmes gép utasa rögtön leugrott, ideje 
is volt, mert a mseik pillanatban az egész 
kocsi lángba borult. A gépet megmenteni 
nem aiaerttlt, csaa ep a vasváza maradt 
meg. A kár biztosítás áltál megterül.

— Uj fodrász üzlet. Oszuska János, 
fiatal, jóhirü fodrász, Lévan a hitelintézet 
épületében uj fodrása és borbély üzletet 
nyitott.

__________J3 A JR S

— Az ölve lenyelt darázs. Az 
Odenvald egy falujábao különös módon halt 
meg egy paraaatasszony. Mikor a mezei 
munkából hazatért, egy pohár vizet hozott 
magának. Nem itta azonban mindjárt meg, 
hanem e öbb tett — veit valamit a házban. 
Közben egy darázs Került a vízbe. Az sbz- 
szony azonban ezt nem vette észre és egy 
hajtásra leitta a vizet. Veleitta a darazsat 
is. Alig nehány percre rá különös szúrást 
érzett a gyomrában, a fájdalom egyre he
vesebb lett s néhány óra múlva az asszony 
a legrettenetesebb kínok közt meghalt. A 
boncolás megállapította, hogy az élve le
nyelt darázs ki resztül túrta a gyomorfalat 
és igy az asszony halálát okozta.

— Vihnyei Annabál. Az évenkint 
megtartani szokott Anna-bált Vihnyén va
sárnap tartottak meg, de nem nagy sikerrel. 
A bálra Selmecröl is számosán jöttek ki, 
ami nagy szerencse volt, mert ezeken kívül 
alig egynehánvan .ettek részt a mulatságon. 
Érthetetlen, hogy az elég szép számú für
dőközönség miért tartotta magát távol az 
estélytől. Az első négyest alig néhány pár 
táncolta.

— Az uj huszkoronás bankja gyek 
bevonása. Aig pár hite adták át a for
galomnak az uj, sokszínű és különös kül
sejű huszkoronás bankjegyeket, már is szép
ség-hibát födóztek föl rajtuk. Jól értesült 
fővárosi híradás szerint, a már kibocsájtott 
éi forgalomban lévő ropogós uj bankókat 
röviden bevonják a forgalomból és helyet
tük újakat fognak kibocsátani.

Közönség köréből.
Pártos Gyula szerencsétlenségéről-

A napilapok bőven ismertették Pártos 
Gyula gyilkosságát. E re vonatkozik a kö
vetkező levél, mely lapunkhoz érkezett. 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr I
Tisztelettel kérem, kegyeskedjék alábbi 

soraim iák b. lapjában helyet adni.
A fővárosi lapok oly különböző módon, 

javarészt elferdítve és téves informátiók 
alapján, kiszínezve tárgyalják azt a végze
tes kimenetelű esetet, melynek egyik sze
replőié Giatomutzi Virg 1, maroshévizi föld
birtokos fia, a másik öcsém, Pártos Gyula 
mérnök volt, hogy ezükségssnek tartom a 
való tényállást — úgy, a mint az a nyo
mozás folyamán kialakult — e helyütt kö
zölve, öcsémet Partos Gyulát a légből ka
pott es riporteri koholmányokból származó 
ioszinuatiók ellen megvédeni.

Pártos Gyula e hó elsején vállalt állást 
azon vállalatnál, moly a maroshéviz-terdai 
vasúti vonalat építi. Marosbévizen tartóz
kodván megismerkedett G.acomuzzi Virgil 
odavaló fö'dbirtokos f ával, aki egy lova- 
gias ügyből kifolyólag, rövid idő alatt 
ádáz ellensége lett. Tavollétébeo, tanuk 
előtt többizöeu veszélyes fenyegetésekkel 
illette és e hó 12-én az utczán megtámadta, 
mely alkalommal csak az ottani cseodörörs 
közbelépése akadályozta meg a tettlegességet.

Ily előzmények után történt, hogy a 
mérnök vasárnap, f. hó 19-én, — jobb al
kalmatosság hiányéban — egyezel ü paraszt 
szekerei! a szomszédos Pitele Községbe 
igyekezett. Meg nem htgyca el a községet, 
midőn hála mögött feltűnt az olasz magas- 
ülésü vadászkocsija. A gyors lovaktól vont 
vadászkocsi csakhamar be írté a mérnök 
szekerét s midőn mellette elhajtott volna, 
a szenvedélyei olasz ostorával a mérnök 
orcájába csapott.

A mérnök, ki támadóját az első pilla
natokban nem ismerte fei, azt kiáltotta: 
„megállj gazember.**  Erre az olasz vissza
fordította kocsjat és midőn a mérnök — 
aki idöaöabeu a kocsiról leszállóit — reá- 
kialto'.t, hogy szálljon le a kocsiról, az 
olasa a dühtől elvadulva, a magas kocsi
ülésről egyenesen a mérnökre ugrott, tor
kon ragadta és fojtogatni kezdte.

E keseredett küzdeiem közueu dördült 
el a lövés, mely a mérnököt ujjáu köny- 
nyebben — az olaszt halálra sebezte.

á nyomozás folyamán még nem derült 
ki, vájjon Önvédelemből, szándékosan —
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avagy a küzdők ruhájába beleakadva, v<. 
letlenül történt e a végzetes lövés.

Pártos a nyomozás folyamán azonnal 
és a vizsgálóbíró előtt is az utóbbit állítja

A mérnök az eset után önként jelenu 
kezelt a csendörségnél. Az előzetes letar- 
tóztatásjkérdésében a vádtanács a napokban 
határoz.

Maros-Vásárhely 1908 julius 24.
Dr. Pártos Vilmos.

Hivatalos közlemény.
I 4ő22|19i>8 szám.

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Léva város kép- 

viseiötestülete 4331/1908 számú határozatá
ban az 1909 évre szóló községi közmunka 
mérvét, az érvényben levő megyei szabály
rendelet értelmében a következő módon 
állapította meg :

1. Minden egyes igavonó dolgozik 
egyesben 2 napot.

2. Minden egyes igavonó dolgozik pár
ban 2 napot.

3. Önkéntes váltság egy igáé állat 
után 2 napra 4 korona.

4. Önkéntes váltság egy pár igás állat 
után 2 napra 8 korona.

5. Kézi közmunka a háztulajdonosok 
részére 3 kézi napszám.

6. Lakók, zsellérek és családtagok 
közmunkája 1 kézi napszám, ahol is min
den kézi napszám önkéntes vaksága 1 kor 
60 fidér.

7. Kény szer váltság igás közmunkánál 
*/, rész, vagyis egy igavonó után 1 korona,

8. Két igavonó után 2 korona.
9. Kézi közmunkából */,  rész vagyis 

1 nap után 80 fillér.
Fedanyag kihordás:

10. Egy egyfogaiú igás 1 >/, napi azol- 
gálmany fejeben Köteles kihordani 1 halmot, 
ezen felül fél napra fizet kényszerváltság 
czimen 1 koronát.

11. Egy ketfogaiú igás 1 */,  napi 
szogz.mány fejében köteles kihordaui két 
halmot, ezen felül félnapra fizet Kényszer- 
valtság címen 2 koronát.

Miről az érdekeltség jelen hirdetméuy 
utján értesi'.tetík azzal, hogy ezen határozat 
ehea 15 napon belül a Közigazgatási bi
zottsághoz czimzeodő es a városi iktató 
hivatalba benyújtandó fsiebbeséassl lehet 
élni.

Léva, 1908. julius hó 28 án.
Eóctog-lx Zastjos 

polgármester 

4523/1908 szám.

Hirdetmény.
Léva város képviselőtestülete f" évi 

julius ho 14 en tartott Közgyűlésében ho
zott 4332/1908 sa. határozatával a Kálnai- 
utcaa páros számú o.dalának építési irányi 
vonala megádapitasa iránti javaslat felett a 
tárgyalás es határozat hozatalra ezúttal 
mar mtsodizbeu f. évi augusztus hó 19- 
ikeneK d. u. 4 órajara randk.vü.i kösgyüle- 
egy behívását rendelte el, mely közgy üieaiies 
Kitűzéséről éi megtartásáról Léva varok 
kepviseiótesiuietensK tagjait az 1886. evs 
XXII, t. ez. 110. § a rendelkezéséhez kepest 
ezen hirdetmény utján is értesítve a köz- 
gyű esre meghívom s ezt Közhírré teszem.

Léva, 1908. julius hó 28-án.
Eódtog-lx Xustjos 

polgármester.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóaae*  reudörb •p'táuy

Búza m.-mázsánként 21 kor. — fill. Ül 
kor. 60 fid. — Kétsseres 18 kor. 40 fill. 18 
xor. 60 üli. — Ross 18 kor. 40 tilt. 19 ko- 
20 üli. — Árpa 15 kor. 20 fill. 17 kor. 40 
ti.1. — Zab 17 kor. 80 ti 1. 19 Kor. 20 hü
— Kukorica 17 sor. — fi,|. 17 sor. 40 fill
— Lencse 23 kor. 80 üli. 24 kor. 20 Üli. — 
Bao 15 kor 40 tiu. 16 kor. 20 üli — Kő- 
los 10 kor. 40 fill. 11 kor. 40 fill.
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v-tőmaüvak 100 kilónként: Vörös ló-
* nu szettől arAnkamentes 200—210 

k<,r®. 'óhoro kis aránkal 200—j70 Vörös 
°S naeV aránkás 150 — 155 Luczerna, 

lóhere, graukamentes 175—180 Lu- 
térni ‘l Tj|4gos szemű arankái 160—170 
c«ern«, j)a”D^9 B8em(j 150—155 Biborhern 
3^40 liaitaczin 74—76 Muharraag 16—17

Nyilttér.

M OLL-FÉLE

ffl.Jx tUn Léván, a Teleky-utczá- 
mIíLCLO XlólZ. bán egy két lakásból 
álló ház szabad kézből eladó. Felvilágosítás, 
sál szolgál a tulajdonos megbízottja dr. 
Kersék János ügyvéd Léván.

LSE I D LITZ-POR*>|  
Euyh\ oldó iiáziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ü'o életmód egyébb kovetkezmó. 
gyeiben szenveditek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Zvdloll
készítményeit.

L M OLL-FÉLE -J

Nagy mennyiségű j
(Líeiuuríör) van szükségem, a mely mindjárt 
szállítandó. Kimerítő és olcsó ajánlatok 
„málna" jelige alatt a kiadóhivatalba ké
retnek.

Tf^yakönyvi hivatal bejegyzései.
augusztus hó 2 áig1908 ir. Í“«“8 hó 25é’31 1908 évÍ

Születés.

A szőlőt neve
4) H A gyermek

neve

Xgh Erzsébet tiu Gyula József

Síiig*  F- Kreinpaszky K. leány Ilona Anna

p.tris Bél*  Gergely Júliáim. leány Erzsébet

V.lá.ik József Laczkó Anna leány Anna Mária

Halálozás.

Kiadó lakás.
l-töl kiadó. Bővebbet 
46. szám aiatt.

Ai elimiiít neve Kara A halál oka

Ágh Gyula 1 nap. Velesz. gyeiig

Kreucsan József 3 hón. Genyvérüség

özv. Fejes János 58 éves Bélgümösödés

Beukovics István 53 „ Szí b baj

Mótorvevők figyelmébe

Herkulesmótorvállalat.
B-u.cLa.pest, "V.. Váczl-u.t GO.

Ajánlja úgy cséplssi, mint malom
üzemre kitünően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokcmobiljait, melyek V. kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
íiiöíaslaian 
üzemért

Üzemzavarok kizárva. 
Bámulatos egyszerű szerkezet I 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ! 1 
13-14 éves fiú Is kezelheti I 

Árjegyzék ingyen I Olcsó arak részleltizetésre I 

20ű drb, elismerő leiéi a Magyarországon üzemben léri motorokról

SÓS - BORSZESZ
bedörzsölés, 

elismert, régi j >hirnevii háziszer 
szaggatás és hülésből származó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ara Jcor, 1.®O 
Kapható minden gyógyszertárban 

én drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
és kir. udv. szállító, Bécs, 1. Tuchlaibeu 9.

Eladó szőlő. Orbán hegyen, közel 
a városl'oi egy szöiö

bajlék és pite ível eladó. Bővebb értesítést
ad a tulajdonos Horváth Imre. Ladányi 

utca 23. szám.

Két esetleg bárom 
szobás lakás uov. 
Léva, Kohári utca.

Görcs csillapító .szélhajtó
Hodony csöppek

1S44 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer- 

Egy üveg ara i k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után
vét mellett) postán nem küldetik.

Beszerezhető :
Bittner Gyula gyógyszertarában 

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

Olcsó áraim feltűnést keltenek ’.
Egy dektro-goldin hor
gony Bement-Zsebóra 3 
std Roskopp szabadalom. 
Elektroianccal 1 trt 95.
3 drb egyszerre veve 5 
irt. 50, 6 dro. 10 írt.

IGNATZ CYPRES.
Krakau Flonanersgasse 49.

Ú.OM képe, árjegyzék ingyen é. bóriuoulre.

Felsökákában;s’i,“‘j“f.‘“! 
levő szülő eladó. Értesítés Kossuth utca 
19 sz.

Superphosphat őszi szállításra, 
ajániuiu a .ogolciOuu versenyarakban kis- és 
uagy mennyiségben esetleg kocsirakomá
nyonként. Werbofszky Joachlm Léva, Bars- 
megye.

Zsákkölcsönzö Léván Kölcsön 
zsákokat úgy hetyben mint videare, vala
mint uj ponyvákat es zsákokat is jutányos 
áron elad Unyár Adolf Léva Kohári utcza

TTLál- Pa frA Lépcső, KOC íakő sirkeret 
XaLUlwX es bárminemű szakmámba
vágómuukat es bármily nagy megrendelést 
is a legjutauyosaob aruau eivailaioa — 
Nagybecsű megreudeiéseaet pontosan tejesít 
Bukovics István Kőt.ragó in. Kónjos-Lodázty.

Kiadó bolt.
Forgacs-tele „Kálviniért*  házban 

— (a varos központján) — egy kira
kattal ellátott oolti helyiség 2 műhely 
szobával kiadó ; értekezhetni a tulaj
donosnál ; ugyanott sajat termésű jo, 
zamatos teher es vörösbor 50 bt. felüt 
kapható.

Árverési hirdetmény.
Magasmart község tulajdonát képe

ző VenüeylO, bolttal, meheKüelyiségsk- 
kel kerttel együtt t. OVI augusztus hO 
IÜ OH délelőtt 10 órakor Magasmart 
község bírót házánál tartandó nyilvános 
árverésen az árverés napjától 1913. 
december 31-éig haszonbérbe tog adatni.

Felletelek Magasmarion a Körjegy
zőnél es bírónál.
Magasmart u. p. Újbánya 19O8.juL 28.

A község eloljarosaga.

Borókabogyó eladási Hirdetmény !
A besztercebanyai rom. Katii. püspökség tulajdonát 

képező garamszeulKercSzti uradalom területen a „Kupca 
es „UulueK*  nevű mezőgazdasagi oerieteKüez tartózó 
területek Kizárásává! a folyo évi boroKabugyo termes sze
dd joga Lutillam íolyo évi augusztus no 21 ux 
ŰelelOtt 11 ea lei oranor megtartandó írásbelivel egy 
bekötött nyilvános szóbeli árverés utján lóg elauatui.

Kikiáltási ar 125 Korona, bánatpénz 20 Koroua.
A szabályszerűen Kiállított, 1 Koronás bélyeggel 

ellátott zárt nusben ajánlatok legkésőbben az arveresre 
kitűzött óráig alulírotthoz nyújtandók be. — Későbbén 
beérkező, valamint távirati es utóajauiatok el nem to 
gadtatnak. ,

A vetelart, valamint azoaleiül a nyugdija api.t * 
vetelar ö^/o-ka es ugyanannyi erdőőri járulék lejeoen a 
legtöbbel ígérő áltál azouuai az aiveles betejezeee 
luegtizeteuuö, melV összegbe a bánatpénz betudaliK.

Az árverési egyszersmind szerződési feltételek az aluj.
Írottnál megtudnátok.

Lutilla, 1908. évi julius hó 30.

Uradalmi erdőhivatal.

Mr~ Hölgyek “ WH
reszere n élkülözhetatlenll 

Legjobb szépitöszer a 

FÜLDEtí—léle MARGIT CRÉME

lJar nap alatt biztosan eltávolít szeplőt, 
majlmtot, pattanást, borátkát (Miteeser) 
es Imiiden inas böroajt. ju.isimicja a ráncokat 
es az arcot tenorra, simává varázsolja, 
udu es fiatalít.

; Lcis tegrely 1 3eox„ xxagy 2 leox.
KiVALU TOlLETT-CIKKEK: Margit hőigy- 

por (3 színben) 1,20 Kor., Margit szappan 
70 nu., níargit íogpep 1 Kor., Margit 
tucviz 1 Kor.

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszer- 
kereskedésben. — Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes bekül
dése után küld a készítő :

FÖLiIDEö LÜj gyógysz. ARAD.
Főraktár Léván; Medveozky Sándor és Dezaeri 

Boleman gyógyszertárakban.
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CAZDASAGI CIKKEK: 
kaszák-, sarlók-, kévekötelek-, gabonazsákok-, gép- 

siijak- és vízmentes ponyvák gyári áron.

Portlnuil és románcement, stukatőrnád, kátrány, carbolin.ini, earbit, benzin 
ereolin carbolpor, clormész. carbolsav, naftáim, kék- és zöld galic, kékpor és 
kénpor’ gyanta, rafüabámo, petróleum, repceolaj, gépolaj, - tevőt azsir. faggyú, 
kender,' kóc, gommi és aezbesxtárá, kocsiként!, tnashasó, , [ eocusa novényzsir, 
tarlórépamag stl Ecsetek, UK szelők/linóként, lakk festékek

minden színben- ’ "
Húsvágók,(darálók, zománc

lalteépck, iégszekréuyuk, fürclőkádak. sárgaréz- é» vaságyak, mosdók, kerékpár, 
iényképászeti gépek és kellékek. toraakéBzletek, balászhorgok, villanyesengö kész
letek stb. nagy választékban lsa.plia.t0te

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

Knapp Dávid,
U)ezőgazdawági én varrógépek nagy raktára Léván 

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára
— újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplö 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
velamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

<

Meghívók ¥
J‘ díszes kivitelben készíttetnek y 

■)'? Nyitrai és Társánál Léván. jC

BAZAR
LÉVA, PETÖFI-UTCA 9.

Meglepő olcsó áron kap
ható, mindennemű gyermek- 
játék, erszények női és férfi 
nyakkendők, gallérok, kéz
elők, kötények, haj-, ruha- 
és fogkefék, harisnyák kez- 
t.yűk, hajiűk, oldal és bontó
lésük, legyezők, különféle 
szappanok.

Globin
Egyedüli - gYarosTritzSchulzj

a legjobb és legfinomabb

Czipő tisztítószer
un. részv.-társ.LipcseésEger.

iikgkam-pok
az egyedüli szer, mely az összes rovarokat gyorsan és alaposan 
kipu*ztitja  ; üvegben —.30, —.60, 1.— es 2,— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA
csakis Poloskák ellen üvgekben —.40, —.80, 1 20, 2.60 és 5.— koro
kért!; kxphaió minden jobb drogériában, fiisser- es festék kereskedésben, 
ahol T.r^ram Kakátok ki vannak függesztve. Ügyeljünk a ,TIELGB,AM“ 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér , Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheiin Gizella, Bluin R., 

Kertész Lajos, Knapp Ignácz.
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Valóban

segít a 
nagyszerű és 

utolérhetetlen

Rovar

A mosás akár a táncz,
Fáradságba nem kerül,
Schicht szappant ha használsz, 
Még szived is örül.

r

_  A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, 
hogy ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert nZaoherlln“-t kér, ne 
akasszon nyakába megtévesztő surrogatumot. — Sajnos azonban vannak más
féle kereskedők is. — Ennélfogva mindenkit a ki valódi Zacherlint akar 
venni, nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben 
megtévesztően hasonló üvegekben forgalonbt kerülnek, az által óvakodjék 
hogy pontosan ügyeljék a nZ»cherlin“ névre.

Nyomatott Nyitrai éa Tárta gyomajtóján Léván.

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
saját szerű előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
kiválasztásának ködfcöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Műgt skarit fáradságot és vesződséget 
kíméli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát!

** Tisztasága 30.000 koronával 
szavatoltatik.


