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A vasárnapi munkaszünet.
(K.) Kossuth Ferenc, kereskedelem

ügyi miniszter, szociális érdekű tör
vényjavaslatának folytatásaképen nyil
vánosság elé bocsátotta a vasárnapi 
munkaszünet szabályozásáról szóló tör
vényjavaslatát, amely első sorban a 
munkásosztályi érdekli, annak az osz
tálynak érdekében hozatott, amely 
munkásosztály most a kereskedelemügyi 
miniszter nemes intencióit félreértve 
a szocialisták pangója mellől őt a leg
képtelenebb elv-feladással vádolja.

Pedig hát ez a javaslat nem de 
nobis sme noóis, mert oly helyzetet 
tog statuálni a munkás és muukaadó 
között, amelyet még közös megálla
podással sem lehet megváltoztatni. Es 
ez igen helyesen vau, mert eddig alig 
volt valami latszata a vasárnapi muu- 
kaszünetnek, legfeljebb az, hogy déli 
tiz órakor becsuaták a boltokat, azon
ban a műhelyekben, malmokban, gyá
rakban robotolt a munkás. A hatóság 
Léva varos területén a Baross fele 
törvény meghozatala óta egyetlenegy
szer sem szabott ki büntetést a tör
vény megszegése miatt, nem mintha 
erre alkalma uem lett volna, de mert 
rendesen úgy adták elő a mester va
sárnapi muuaáját, hogy az sürgŐB meg
rendelésre készült, vagy csak szüksé
ges javítás. Annyi kibúvó helye volt 
i. törvénynek, hogy utóvégre az ér
vényben levő szabályokat is alig res
pektálta valaki.

Kossuth javaslata határozott kije- 
1 intesse! körvonalozza a vasárnapi
i-iunkaszünetet.  Az l«01 : XXLll. t.-c.- 
ben megállapított munkaszüneti napo
kon, a vasárnapon és Szent István 
király uapjan kívül a Gergely naptar 
szerinti karácsony első napját is muu- 
kaszüneti napnak deklarálja. Igen he
lyesen, mivel a karácsony napja 
evről-evre változik s ritkán esik va
sárnapra, mint a iiusvét vairy pünkösd 
első napja,

A muukaszüuet legkésőbb a mun
kaszüneti napon reggel hat órakor 
kezdődik és megkezdésétől szamitaudó 
huszonnégy óráig, de legalább is a 
niuukaszüueti napot követő nap reggel 
hat órájáig tart. A munkaszünet tar
tama tehat változatlan maradt, de 
Jelentékenyen korlátozzak az emiitett 
általános rendelkezések alól megenge
dett kivételeket,

Nem esik a törvényjavaslat ren
delkezései ala az olyan ipari munka, 
áuielyet az iparos műhelyen, üzletén 
vNfy irodáján kívül lakásán nem 
nyuvánosan és mások munkaerejének 
•8euy bevétele nélkül végez. — Ugyan

csak néni esik a törvényjavaslat ren
delkezései alá a mezőgazdasági termelés, 
a kert- és szőlőművelés, a selyemte
nyésztés és méhészet, valamint a 
haziipar, ez utóbbi azonban csak akkor, 
ha azt idegen munkaerő igénybevétele 
nélkül folytatják.

Ellenben az erdei termelés, vala
mint a mezőgazdasági és erdei terme
léssel, a kert- és szőlőműveléssel, a 
selyemtenyésztéssel és méhészettel kap
csolatos mellekiparágak a törvényja
vaslat rendelkezései alá esnek.

Oly munkára nézve, amely erőha
talom, elemi csapás, vagy forgalmi 
akadaly elhárítására, ezek következ- 
méuyetnek megszüntetésére vagy eny
hítésére, avagy közbiztonsági, köze
gészség!, vagy hadászati érdekből 
szükséges, vagy kivételes ünnepi al
kalmakkor a nyilvános díszítéssel és a 
közélelmezéssel jár, a törvényjavaslat 
7. szakasza értelmében a uiutiaaszüuet 
alól a törvényhatóságok első tisztvise
lője esetröl-esetre kivételt állapíthat 
meg, féltévé, hogy a kérdéses munka 
előrelátható és kisegítő munkaerők al
kalmazásával vagy más módon mellőz
hető nem volt, vagy ha az illető 
munka elvégzését közérdekből vagy 
lényeges magánérdek miatt a muuka- 
azüueti napot követő napra elhalasztani 
nem lehet.

A kereskedelmi üzletek munkaszü
netét oly képén szabályozza, hogy az 
ipari és kereskedelmi árusítás, munka- 
szüueli napokon, reggel hat órától 
déli tizenkét óráig végezhető.

A dohánygyártmányok árusítása 
tekintetében a javaslat fenntartja az 
érvényben álló rendelkezéseket, de az 
égetett szeszesitalok árusítását lényegesen 
korlátozza, olykép rendelkezvén, hogy 
azok az itaimérések, amelyekben az 
engedély szerint kizárólag égetett sze
szes italokat szabad kimérni, munka
szüneti napokon csak reggel hat árától 
délelőtt tiz óráig tarthatók nyitva.

Kirakóvásarok munkaszüneti napon 
is tarthatók, ha a vásár egy napig 
tart, azonban Szent István király nap
ján és karácsony első napján a tör
vényjavaslat szerint sem országos, sem 
hetivásár nem tartható s munkaszüneti 
napokra országos és heti rendes, illetve 
pótvasarokat engedélyezni vagy áthe
lyezni nem lehet.

Úgyszintén az ipari és kereskedelmi 
irodákban egész nap szünetelni kell a 
munkának.

Végül a törvényjavaslat intézkedik 
arról, hogy azok a munkások, kik 
muukaszüueti napon dolgozni kényte
lenek, akként nyerjenek kárpótlást, 
hogy a következő héten egy munka

napon délelőttre vagy délutánra szabad
ságot kapjanak. És erről a jogáról 
sem mondhat le az alkalmazott, ne
hogy a törvény kijátszható legyen.

A hatóságok szigorúan kötelezve 
lesznek ellenőrizni, hogy munkaszüneti 
napon a munka mindenütt csakugyan 
szüneteljen s a rendelkezések ellen 
vétők megbüntettessenek.

Valamikor igy volt ez nagy Ma 
gyarorsz 'gon, anélkül, hogy erre tör*  
vény lett volna. A régi céhek rend
tartásában kivétel nélkül benne állott- 
hogy vasár- és ünnepnapon a munka, 
tilos ; de nem csak ez, hanem, hogy 
ünnep napon az Isten házába tar
tozik menni minden gazda és le
gény. Ma törvényt kellett hozni, hogy 
a magyaroknak ezt a régi jó, de kive
szett szokását a társadalmi életben 
felelevenítsük.

Kossuth Ferenc megpróbálkozik 
most nagynevű elődje, Baros Gábor, 

i nyomdokain. Ila sikerülni fog neki, a 
munkásnép áldani fogja a nevét.

Hol építsük föl a munkásházakat?
Birho1, csak már építsük !
E határozott kijelentés u*án  vi atkoz- 

ha;uuk : a Kákák alatt volna-e jobb helye 
a munkástelepnek ? vagy a Perec pártján, 
a réteken ? vagy a Ladányi-utcs végén ? 
vagy a vasútnál, a Nyitrai-lele földeken ?

A természetes fejlődés azt követeli, 
hogy a vasút falé terjeszkedjék a város. 
Épp ebből a szempontból a munkásházakat 
oly helyre keli építeni, aho. a fejlődésnek 
útjában nem állnak. Az a telek, az a talaj, 
amelyen a munkásházak épülnek, mintegy 
30 évig, a míg aa állami kedvezmények 
tartanak, hozzá nem férhető, lekötött terü
let. Épüljenek a vasút felé gyárak, ipari 
műhelyek.

Hová tegyük hát a munkásházaka. ?
L >va városának szüksége van 50 mun- 

kish.zra. Egy telek szabályrendeleteink ér
telmében 150 □ ölnél kisebb nem lehet. A 
lakások tehát 7500 □ öl területet foglal
nak el.

A törvény értelmében lehetne tizes 
c.oportokban más és más helyen is felálli- 
tani az épü eteket; de kevesebbe kerül, 
meg impozáusabb is, ha valamennyi lakás egy 
kontinuumol képez.

A szükséges telke megvan a városnak 
a Bati-ut mentén, a. temetővel izemben. A 
volt Kndlre féle birtok okoeabb cilra alig 
fordítható. Ebből ki lehet haeí.ani a háa- 
telkeket és még mindig marad mintegy 
5 katasatrális hold homokbányának.

Ha itt épülnénok fel a munkáslakások, 
egy-egy telek 240 koronába kerülne. A vá
rosnak ennyiben van. Az épületek 10 mé
ter hoiizúiágban és 5 méter laéleiségben
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— tekintetbe véve, hogy sz épitkezéshez 
szükséges összes anyagot a legolcsóbb for
rásból önköltségen szállítja a vasút — 1400 
koronából kiállíthatok. E reális alapokon 
megejtett, hozzávetőleges számítás szerint 
150 d-öles telken minden egyes munkásház 
1640 koronába kerülne. A város 2000 ko
ronáért adná át a munkásoknak. Ezt. 30 
évre szóló amortizációs kölcsönnek véve, 
játszva fizetné ki minden lakó. A 7°/g-ból 
t. i. 2%-ot az állsm visel, 5%-ot, ’»gyis évi 
100 koronát a munkás. A városnak pedig 
megmaradna minden lakáson 360 K-ja, az 
50 háznál 18,000 (tizennyolcezer korona.

A Háti-parton nehéz vizet kapni. Akik 
kegyelettel ápolgatják halottjaik sirjait s 
akarják, hogy a virágmagvak a sirok han
tján is kikeljenek, azok tudják, hogy ked
ves virágaikat csak szivük harmatával, 
könyeikkel öntözhetik. Jelentékeny töke is 
összegyűlt már a temetői kútra, még sincs 
víz. Kevés a töke.

Hát a munkásházak 50 családja hol 
veszi a vizet ? Az építkezéssel kapcsolato
sán a vizkérdés is megoldható.

Artézi kutat kell furatni. Az áliam in
gyen küldi ki szakközegét, a föidmivelési 
miniszter jelentékeny pénzsegélyt nyújt, a 
kereskedelmi miniszter — ha nem is egész 
ingyen — jutányos áron adja a szükséges 
gépeket. Ezekhez az előnyökhöz tegyük 
hozzá a munkásházaknál megtakarított 
18,000 koronát, meg a temetői kútra szánt 
összeget, akkor minden kiadás nélkül jut a 
város oly vizforráshoz, amely egyrészt nem 
inficiált, másrészt képes ellátni vízzel nem
csak a munkásházakat és a temetőket, ha
nem a piacot is és a város jelentékeny'reszét.

Az állam 5 hold telket kért a képezde 
céljaira. A város megadta mintegy 50,000 
korona értékben. Jól totte I Ha gyárat 
akar alapítani valaki Léván, az kér ingyen 
telket, vámmentességot, adó-elengedést és 
meg fogjuk adni. A város érdeke ellen vé

tenénk, ha megtagadnék. A munkások 
ennyit sem kérnek. Csak erkölcsi támoga
tásra van szükségük. Est meg nem tagad
hatjuk tőlük.

Jónás Imre.

Hogyan viselkedik a közönség nagy
része az orvossal és beteg ember

társaival szemben ?
Iita Cajus. 

Folytatás.

A laikus azonban nemcsak orvosával 
szemben viselkedik úgy, amint nem volna 
neki szabad, hanem gyengélkedő felebarát
jával is.

III. így a laikusoknak gyakori, rossz 
szokásuk, mely bizonyos korlátoltságra vall, 
hogy beteg embertársuknak gyógyszereket aján
lanak is használatra átadnak, melyek 
Pityipalkónak állítólag hasonló bajban hasz
náltak.

Ezek a hívatlan életmentők meg sem 
gondolják, hogy ezzel esetleg megzavarják 
a betegség terméBzetos lefolyását, sőt, hogy 
azt talán végzetessé is tehetik, vagy hogy 
beavatkozásukkal az orvosi segély ideje
korán való igénybe vételét megakadályoz
zák. Jusson eszükbe a töltött — káposztáról 
szóló adoma, melynek élvezete dacára a 
varga tüdőgyulladásából kigyógyult a sza
bó azonban ugyancsak ebbe a betegségbe 
belehalt.

Azt hiába magyaráznák meg ilyenek
nek, hogy igen sok betegség a kezdetén 
egymással közös jelenségekkel bir és hogy 
nem egyszer a legképzettebb orvos sem 
képes az illető betegség természetét azon
nal felismerni.

Ha azonban már mindenképen kell, 
hogy laikus orvosi dolgokba is belekontár- 
kodjék, akkor legalább érne be valami ho
meopata házi gyógyszertár vagy páter K. 
J. csudafüvei és csudagyökerei beszerzésé
vel. Péczeii bácsitól annak idején lehetett, 
másoktól még most is lehet — ilyen házi 
gyógyszertárt kapni, ameiy a szerint a 
mint 40, 60, 80 vagy 135 szert tartalmazott 
10, 15, 20 vagy 30 koronába került. Ehhez 
még valami homeopata .házi vagy családi 
kincstár1* kell s az ember a betegségek és

B gyógyszerek között sikeresen eligazodik, 
E teljesen érték nélküli segédgyógyeszkö- 
zökkel legalább nem lehet közvetlenül, lég. 
feljebb itt-ott közvetve, a szükségessé’ vélt 
orvosi vizsgálat és idejekorán való szak
szerű beavatkozás elhanyagolásával bajt 
okozni. A legmulatságosabb a dolognál pe. 
dig az, hogy igy minden vénasszonynak 
van módjában homeopata gyógymüvéasnek 
beállani.

IV. Korholást érdemel némelyek azon 
rossz szokása is, mely, ha laikus gyakorolja, 
ugyan nem nagyon veszedelmes, de, ha or
vos teszi, akkor bizony határozottan kár
hoztatandó. Értem, ba valaki mások szen
vedő kinézisén fönnakad.

,Beteg-e kegyed ? valóban rosszul néz 
ki!“ — „Istenem, de halavány ön, mennyire 
lesoványodott !„ — „Rosszá! érzi talán
magát'? hiszen csak úgy vánszorog!11 _
„Beteg volt ön ?" —

Sokan ilyen és hasonló megszólítások
kal, szánakozó arckifejezés kíséretében fo
gadják vagy üdvözlik ismerősüket és nem 
gondolják meg, hogy a legtöbb ember ily 
fajra részvétet és ügyeimet gazdáétól a po
kol fenekére kíván. Sőt vannak, akik auy- 
nyira aggódnak és annyira féltik életüket 
és egészségüket, hogy ily részvét-nyilvání
tás valósággal beteges kedélyhanyulatba 
képes őket ejteni. Ezért fojtsa el kiki ma
gában azt a benyomást, melyet ismerőse 
szenvedést eláruló külseje rá tesz és ne 
alkalmatlankodjék vele a szenvedőnek. Már 
az is unalmas valami, ha az embert minden 
tíz lépésnyire azzal állítják meg az utcán, 
hogy ; „Ejnye, de meghizott !“

De ha még az orvos is megfeledkezik 
a beteg iránti kötelességszerü gyengédség
ről és valakinek megváltozott külsejét 
megjegyzés tárgyává teszi, sőt e megjegy
zést annak a szemébe mondja, akkor ez a 
vigyázatlan hebehurgyaság esetleg igen 
rossz befolyással lehet az illető kedély- és 
egészségi állapotára.

így egy barátom éveken át azzal a 
rögeszmével kínozta magát és családját, 
hogy neki nemsokára gerincagysorvadásban 
fog kelleni tönkre mennie. Est a családját 
nagyon megszomoritó, őt magát lesújtó, ba
rátainak azonban nevetségesnek látszó gon
dolatát egy uem nagy tudománnyal biró,

TÁRCA.
Garamszenkereszti level.

Múlt nyáron ilyonkor Tolnában és Bara
nyában jártam, ahol a rokonság és jó isme
rőseim nemcsak tejben és vajban fürösztöttek, 
de a nagy vendégszeretettől áthatva — s 
azt hiszem : ősi, magyar szokásból is — 
olyan kövér ételekkel traktáltak, hogy még 
ma is csömör fog el, ha visszagondolok a 
kellemes, de emésztöképeBségemre nagyon 
terhes napokra.

Az erősen fűszerezett és zsíros éte'esnek 
nap nap után többször következő hosszú 
sora — szaporán és bőven öntözve a nekem 
szokatlan és nehéz pécsi, siklósi, villányi és 
egyéb kitűnő borokkal, melyeknek ereje 
úgy aránylik a lévai szőlőhegyek terméséhez, 
mint Sámson az óvódás fiúhoa, — bizony 
megfekszi még a legerősebb berendezésű 
gyomrot is ; az enyémet pedig annyira 
tönkresilányitotta, hogy azóta sem bírom 
helyreállítani.

Minden farsangnak megvan a maga 
böjtje. No az én 14 napos lú adunai far
sangomat ugyancsak bosszú böjt követi. 
A hány napi farsang, annyi hónapos koplalás.

Egyébként iiéljék meg Önök, akik e 
sorokat olvassák, hogy nem a koplalásnak 
legnagyobb foka-e, ha az orvos által előirt 
kosztom étlapjáról száműzve vannak ; a 
rostélyos, gulyás, pörkölt, töltött-káposzta, 
rántott-csirke, szalonna, kolbász, cigánype

csenye, ludfertály stb ; és a jobbféle tész
táknak majd minden fajtája ?

Ezeket az eledeleket már csak látásból 
és hirük után ismerem, mert egy év óta 
különböző rangú és rendű felebarátaim 
eszik el előlem. Nem irigylem tőlük. Vál
janak egészségükre I

Ha a fentebb felsorolt finom ételeket 
enni látom, gyakran eszembe jut egyik 
boldogult, kedves kollégám, aki — ha va
lahol nagyobb ebéden vagy vacsorán vol
tunk és már nem volt képes az ételek so
kaságával megbirkózni, rendesen arra kérte 
a háziasszonyt, hogy ne hozzon be már 
semmit, mert ö bizony a feletti bánatában, 
hegy nem bir többet enni, — rögtön sírva 
fakad.

De eszembe jut ilyenkor az egyszeri 
cigány is, meg a mézes kása.

Azt mondja az egyik cigány a másiknak :
— Te móré, felséges étel ám azs a 

mizses kása/
— Igazsán ? És te ettil már ?
— Én nem ettem még ; de azs ereg- 

apám látott enni 1
Hát részben magam is igy vagyok, 

ha például a saját szemeimmel látom enni 
a töpörtyű), túrós csuszát ; de ha a villám
mal feléje merek nyúlni, az egész família 
azonnal egyhangúlag felemeli a tilalom sza
vát és azt dörgi felém; — Nonol Nem 
szabad I

Tréfa, ami tréfa; de az, amit az alábbi 
sorokban elmondok, nem mindennapi dolog.

Megtörtént ugyanis, hogy betegségem 
komolyra fordultával májusban halálhíremet 
költötték és akadtak igen sokan, akik azt 
el is hitték és a legmélyebb részvéttel 
vettek erről tudomást. Nagyon szépen kő- 
szznöm a részvétet ; de egyelőre — nem 
kérek belőle.

Ha igaz ama elterjedt hiedelem, hogy 
az olyan ember, akinek halálát a fáma 
szárnyára veszi, hosszú életű szokott lenni, 
akkor én duplán számitok erre és életem 
Isten kegyelméből bizonyára az emberi kor 
legeslegvégsö határáig fog terjedni, — amit 
szivemből kívánok is magamnak, — mert 
engem nemcsak a közelmúltban, de már 20 
évvel ezelőtt is halottnak hireszteltek.

Gyógyulni és üdülni jöttem ide, ezen 
évek óta megszokott kedves helyemre. Ha 
összehasonlítom múlt évi nyaralásomat a 
mostanival, kénytelen vagyok bevallani, 
bogy itt tapasztalatok gyűjtésére nem igen 
nyílik alkalom; de a pécsi kiállításért, a 
kiállításnak esténként 36 eaer ’illanyfénnyel 
megvilágított tündéri látványosságáért, és 
a korzón hullámzó ezer — meg ezernyi 
tarka sokaságnak — kivált a szépségükről 
híres baranyai nőknek szemléléséért bő 
kárpótlást lelek abban, hogy itt is jó és 
vendégszerető emberek vesznek körül, 
akiknek társaságában zajtalanul és igazán 
pihenve töltőm a napokat és a gyakori ki
rándulások alkalmával teljes megelégedéssel 
élvezem az erdökoszorúzta szép vidéknek 
üde levegőjét.
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. ee(j orvos veite ez erőte'jes fiatal férj 
fjébe midőn egy alkalommal, fürdésiről, 
*’re vonatkozó megjegyzéseket hangozta
tott előtte.

V, Végül megemlítem még azt az izet- 
i „.ágét mely különösen hüpokondriás fér
fiok és ’hüszteriás nők részéről válik kiáll- 
hatatlanná t. i. valódi vagy képzelt betegek 
són igyekezete, hogy kóros állapotukat, a 

isitor és a hol tehetik, a társalgás tárgyává

ez az Ízetlenség már laikusok kö- 
zött is elég visszatetszést kelt, mennél kel
lemetlenebből és bosszantóbban kell annak 
a prsxis* * fáradalmai után pihenést kereső 
orvost érintenie, akit séta közben a ka
szinóban, a söröspohár vagy a tarokasztal 
mellett azzal vél a szomszédja mullattatni, 
kogy a legkimeritőbben tálalja eléje arany
ere, pikkelyes sömöre stb. baja történetét !

Tartsátok magatoknak a nyavalyáito
kat es ne alkalmatlankodjatok velük m s- 
nak. Gondoljátok meg, hogy az illemtudás 
elébbre való a szépségnél és fiatalnak vén
nek egyaránt válik díszére 1

Eddig a régi könyv, de a eárgult lap
jain olvasható dolgok feltűnően illenek a 
mai kor embereire. Találtam még több más 
érdekes dolgot abban az ócska dohaszagu 
kodixben, azokról azonban majd máskor 
referalak, ha a szerkesztő úr megengedi. * 
________ (Vége.)

*) Örömmel I Szerk,

Különfélék.
— UjmiaésOnk. Bób János neoprez- 

bitert, varosunk szülöttjét, püspöke Kar
valyra helyezte segedlelkésznek.

_  Előléptetés. Vanek János, hely
beli Máv. raktárnokot, szolgálatában ezer- 
aett érdemeiért 1. oszt, föraktárnokká lép
tették elő.

— Kihallgatások. A „Bars“ olvasói 
előtt ismeretesen azok a sajtóperek, me
lyeket lapunk felelős szerkesztője es Tokodg 
litván, kántor-tanító, indítottak Birtha Jó- 
uef, ref. lelkész, ellen az (Jrailóőan és Ma
gyar Szóban elkövetett sértegetéseiért. F. 
hó 4-én 36 tanút baiígatott ki ez ügyben 
Csépány E.emer dr., kir. aloiró.

— Gyaszrovat. Hopfer Nándor és 
neje szü1. Hajdú Terez, mint szülök, úgy 

a maguk, mint az összes rokonság nevében 
szomorodott sziwel jelentik, hogy leányuk, 
Lesnyák Ida*  f, évi augusztus hó G-án dél
után 5 órakor életének 15-ik évében hosz- 
azas szenvedés és a haldoklók szentségének 
ájtatos felvétele után jobblétre síenderült. 
A kedves halott porrészei f. évi augusztus 
ho 8 án délután 5 órakor fognak a Honvéd- 
utcza 36. sz a. gyászháztól a róm. kath. 
egyház szertartása srerint örök nyugalomra 
tetetni. Az ergesztelö szentm.se á dozat 
pedig aug. 10-én reggel i/2 8 órakor fog a 
lévai róm. kath. ternpiouaoau a Mindenha
tónak bemutattam!. Léva, 1908. augusztus 7. 
A dás és béke hamvaira !

— Gombaiuérgezés Az esőzések 
következteben nÖ a gomba es kezdődnek 
a gombamé'gezések. Kedden íürst Bertalan, 
lévai 'akos, asztalán is ízletesen elkészített 
gomba párolgott. Étkezes után az egész 
család rosszul lett. Hányás fogta el őket 
és a padlón hevertek. A szomszédok által 
hívott orvosi segély szerencsére segített.

— Házasság, lorbigyi (Thurner) Jó
zsef. budapesti biztosító szövetkezeti főtiszt*  
viselő, lapunk munkatársa, augusztus hó 3-án 
vezette oltárhoz Bányay Gyuriéba széses- 
fövárosi tanitónöt.

— Vége a tanfolyamoknak Három 
törekvő tani.ónk erős munkára fordított 
négy hetet az edes vakációból. Tokodg Ist
ván kereskedelmi tanfolyamon volt Pozsony- 
banf Gbimessy János es Bányai Ferenc 
ipariskolai képesítést nyertek Kolozsvárott. 
Mindhárman dicséretes étedménnyel végezték 
kurzusukat. Gratulálunk!

— Haleset. Folyó hó 1-én Benkoviis 
Istvánná többedmagával hajtatott térié te
metéséről a város felé. A bánatos özvegy 
a Báti-parton elájult. A kíséretében levő 
rokonok hangos sikoltással adtak kifejezést 
ijjedeimÜKnek. Ez okozta a szerencsétlen
séget. A lovak megbokrosodtak, egy hirte
len fordu'atnái a kocsi feidült és megvolt 
a baj. Benkovicsné arcán és mellén oly sú 
lyos zúeódásokat szenvedett, hogy nyomban 
a kórházba keltett szállítani. Többe-kevesb- 
be megsérültek még Koszecz Jánosné, Valter 
Károlyné és Bjnkovics József.

— „Nógrádi és Honti Híradó 
címet vett fel a lokay L*jos  ezerkettesé
ben két évfolyamot ért nXográdvármegye* .

Laptársunk ezzel két vármegye érdekeinek 
a 8zóc«öve le*t.

— Pályázat a postánál. A m. kir. postatávirda- 
é» távbeszélőnél 80 gyakoruokjelöiti állás kerül bétől- 
tésre. Eően álsáttokra csak azon ifjak pályázhatnak, 
akik középiskolát, vagy ezzel egyenraugú más tanin
tézetet, érettségi vizsgával, sikeresen elvégaztek, 18 
életévüket már betöltötték és magyar állampolgárok. 
A pályázat alá bocsátott állásokat a kerületi posta- 
és távirda igazgatóságok fogják betölteni, és pedig a 
budapesti posta- és távirda igazgatóság 16 ot, a többi 
kerületi igazgatóság pedig egyeukint 8-at, A sajátke
zű lég irt folyamodváuyokat f. évi augusztus hó 15-éig, 
althoz képest, hol a pályázók alkalmazást nyerni 
óhajtanak, a budapest-', kassai, kolozsvári, nagyváradi, 
pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári, vagy zágrábi 
posta és távirda igazgatósághoz nyújtsák be. A föl
fogadott posta- és távirdagyakornokjelöltek fogadalmat 
tesznek, és két (2) korona uapidiiat kapnak.

— Gyanús halál Bottyán Jkzoa, 
nyíri lakos, e hó 6-án a nagysallói körorvos
nak jelentette, hogy Maria nevű 10 hetes 
csecsemöleóny kája hirtelen elhalt. Miután 
Nagysallóban ős környékén divattá vált 
a cseciemök hirtelen elhalálozása, a bíróság 
megindító.ta a vizsgálatot a gyanús halál
eset miatt.

— „Üssd agyon az anyádat!“ 
Bélácska, Jancsovics István volt lévai csiz
madiának és Cseh Máriának a fia, egyéb
ként szabótanonc. volt jó nevű cégünknél, 
Borcsányi és Csermák üzletében. A fiú, ki
nek már csak néhány napja volt a felsza
badulásig, rossz útra tévedett. Az üzletből 
több kelmét és gazdájának a kabátját el
zálogosította, a cég számlájára a különbö
ző üzletekben hitelre vásált. Mikor az édes 
anyja rájött büaös cselekedeteire és a cég 
jelentést tett ellene a kapitányságnál, akkor 
szabóollóval támadt anyjára. Aztán meg
szökött. Budapestre ment az apjához, aki 
évek óta elválva él a feleségétől. Az apa 
úti költségét adott a fiának és haza küldte: 
„Menj haza és üssd agyon at anyádat !“ 
Béla, az apja fia. A-. alma nem esett mess- 
szo a fájától. Most a börtönben várja az 
igazságszolgáiatatást.

— Pöffeteg Ez egy gombafaj neve, 
amely fiatalaoráoan ehető, megérett korá
ban mérges. Remek példányát Jarros Fe
renc, igazgatótanitónk, találta. Kriek Jenő, 
jeles botanikusunk, megmérte súly- és hossz
mértékkel. Úgy találta, hogy kerülete 70 cm, 
átmérője 21 cm, súlya 30 dg. Schmied-ven- 
dégiöjeben tálalták fel a pedagógus-asztalon. 
Az ízletes gombának mindezidáig nincs ál
dozata.

Egyébként a pécsi kiállításnak nagy- 
iteiüségén és fényességen kisebb foltokat 
ú volt alkalmam felfedezni I Erek közül 
vz é a kővetkező is.

Egy délután a kiállítás területén a 
u«gy hőségben megszomjazván, beültünk az 
egyik vondéglőbe. A gyerekeim kedvéért 
elfogyasztottunk két üveg mohai Ágnes- 
forrás vizet. A föpiucér az egy liter vízért 
1 korona 60 fillért fizettetett velem. De
erre már kitört belőlem a lévai virtus 1 
Előhívattam a vendéglőst és megmondván 
neki, ki ős honnan való vagyok, így szói- 
tzm hozzá:

— Vendéglős úr 1 ha a sors valamikor
• felvidékre, B.rsvármegyébe, Léva tájé
kára vezérli : ne feledkezzék meg rólam ; 
jelentkezzék nálam. Ünnepélyesen ígérem, 
kogy én önt 1 kor. 60 fillérért, amennyit 
nekem a főpincér az imént egy liter mohai 
n>ért felszámított, — nemcsak meghatom, 
•le tetőtől talpig meg is fürdetem szántói 
•evenyu vízben.

És be sem várva a választ, átballagtam 
1 Littke pavilonjába és méltó haragomban 
’negittam két pohár pezsgőt, melyért csak 
1 koronát fizettem.

A Szuradán, ez a mi utcánk neve, 
®°et Lhogenes lámpásával sem találhatnánk 
°“‘1 oö‘ v«gy férfit.

A götkocsi kérőké nemcsak a legények 
’J^t vitte le még a tavaszon as alföldre, 
* vannak az összes munkabíró férfiak, 

“••onyok és leányok is. Itthon csupán as

öregek és a gyerekek maradtak. A bácsik 
naphosszat az udvaron vagy a ház előtt 
levő lócán üldögélve pipainak és szunyó
kálnak. Az asszonyok — elvégezvén a ke
vés házi teendőt — nappal is tollút foszta
nak. A gyerekek serdültebb része a külső 
vásártéren a libákat legelteti. Az apraja 
pedig reggeltől estig az országút szélére 
ültetett szederfásat ostromolja. Piozkafával, 
seprű- és meszelönyéllel csalogatják le az 
érett es félig érett szedret, amelytől úgy 
festenek, mint az eleven ördögök.

A kis Biurtosokra nagyon ráillik a 
„Szüretünk11 című költeménynek követke
zőleg módosított egyik versszaka :

Fekete szint ölt itt minden gyerek arca ; 
Meglátszik a szeder piszkossága rajta.

Nagyon megszerettem ezeket a pufók- 
képü, többnyire egészséges gyerekeket.

Az első napokban nem igen akartak 
szóba állam ; sőt azt tapasztaltam náluk, 
hogy velem szemben egy jókora adag an
tiszemitizmus szorul, belejük. 11a az utcán 
végigsétáltam — hitetöleg tarka és lapos 
sapkám miatt — hangosan is kétségDe 
vonták keresztény mivoltomat. De most 
már alaposan megismerkedtünk és különö 
sen szeretjük egymást.

N m sok fáradságomba került a barát
ság megkötése. Elmondom röviden ; hogyan 
történt.

O.thon, minden negyedik esztendőben, 
amikor iskolánkban lekerülök az első osz
tályba, a tanév elején cukorral szoktam 

megszelídíteni és az iskolába csalogatni az 
olyan fiukat, akiket némely szülő azzal 
vadít el, hogy az iskolát áristomnak, a 
tanítót pedig Krampusznak, börtönörnek és 
a legkegyetlenebb zsandárnak festi le.

Az ilyen fiúknál a maga idején és 
kellő tapintattal alkalmazott cukorosztoga
tás nálam igen jeles szeliditő eszköznek 
bizonyult ; a cukor — mint valamely titkos 
lakatnak kulcsa — biztosan felnyitja elő
ször a gyerek markát, azután a száját és 
végre a szivét is.

Ezt az egyszerű módszert alkalmaztam 
itt is és mondhaiom, hogy kitünően bevált. 
Amelyik gyerek magyarul köszöni meg az 
ajándékot, annak dupla porció járja.

Ma már annyira összeszoktunk, hogy 
ha meglátnak az u.cau, apró kezeikkel fe
lém böködve azt mondogatják az öregeknek :

— To je más cukovi Pán 1 (Aa a mi 
cukros urunk.)

Azt az időt szeretném megélni, amikor 
az idevaló gyerekek is úgy fognak beszélni 
msgyarul, mint a lévaiak.

Szegény ember vagyok ; de akkor 
ügy jutalmaznám meg őket, hogy egy mé- 
termazsa szaloncukrot osztanék ki közöttük.

Ma még így liaugzik a táj méla danája : 
sSzeutkeresatra megyünk, 
Nagy kalácsot visiunk.
Ha ast mind megsesauuk, 
Még nagyobbat viszünk.

Jaroas Ftreucr

szentm.se
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— A pálinka tolvajok. Fornay István, 
lévai lakos, a rendőrségnél jelentést tett, 
hogy ismeretlen tettesek az ólévai-szőllö-he- 
gyen levő pincehajlékából 25 liter pá inkát 
elloptak. A megejtett helyszíni szemlénél 
megáPapittatott, hogy a tettesek két en 
voltak, s minthogy a csendörBég lopás miatt 
Bondér András vámosladányi lakost kereste, 
a gyanú reá *esett.  Midőn pedig a 
esendörség öt elfogta, akkor a pálinka-lo
pásra is kihallgattatott s beismerte, hogy 
a pince-hajlék zsáp fedelét Bukovics István 
vámosladányi lakos kiszedte, azon a pincébe 
hatolt s onnan a pálinkát kilopva neki 
adta át, ö pedig eza;att őrt állt. Bukovics 
István azonban a lopásbani részeuseget — 
bár Bondér szemébe mondta — határozottan 
tagadta, még akkor ie, midőn a helyszínén 
a nyomok az ö csizmájával összeegyeztettek. 
Mindezen tagadásával azonban egy furfang 
utján a lopás reá bizonyult, amennyiben a 
járási csendőr-őrmester b a városi rendőr
őrmester a rendö-ség börtönének egyik 
cellájába elrejtőztek, a az egymás mellé 
bocsátott tolvajok beszélgetését kihalgatták, 
amidőn Bukovics István társát, Bondér 
Andrást, arra tanította: „Tagadd a
lopást, mert a csendőr jelentése s< mmi, ha 
be nem ismered s igy én te jesen szabadu
lok a büntetéstől, te pedig egy-két napot 
kapsz.“ Erre reájuk nyitották az ajtót a 
villany fénye mellett — nem kis meglepe
tésükre — maguk előtt látták a csendőr-, 
valamint a rendörörmestert.

— Lopás. A lévai uradalom László- 
müve-puszta majoros gazdája, Kovács Jónás, 
— kire a hizó marhák részére szükséges 
kukoricza kiadása bízva volt — 12 béressel 
összejátszva naponta 40-50 kgr. kuko- 
ricca-darát lopatott s abból felét magának 
vitette, felét ped g naponként 4 béres kö
zött szétosztotta. Az uradalmi vadőr lep
lezte le ezen nagyobb szabású lopási esetet, 
melynek alapján a rendőrség a nyomotást 
folyamatba tette. A nyomozás során hasonló 
lopás Génye pusztán Homolya Istvánra s más 
béresekre is reá bizonyittatott, — kik 
ellen befejezett nyomozati iratok — a lévai 
kir. járásbírósághoz tétettek át, hova Ko
vács Jónás, mint a lopás értelmi szerzője, 
átkisértetett.

— Tanácsok házasulandóknak. 
Egy amerikai újság köraerdest intézett ol
vasóihoz, hogy szótöbbséggel megállapítsa 
az igazi feleség ismertető jeleit. A nézetek 
közt több olyan akad, mely azt állitja, bogy 
a házasságra nemcsak a szerelem és a pénz, 
hanem a feleség hajának és szeméuek színe 
is hatással van. Egy szerencsés családapa 
ait ajánlja a vőlegényjelöltnek, hogy csak 
szőke hajú leányt válaassznak menyasszony
nak, mert a szőkék a legjobb, a leghűsé
gesebb asszonyok a világon. Némelyek tá
madják ezt a vőlegényt és javíthatatlan 
kacérsággal vádolják az aranyhajuakat. De 
azért a feketeben sem kell túlságosan bizni, 
mert a szöghajunak olyan a vérmérséklete, 
hogy ember legyen, aki kiállja és békésen 
él vele. Egy tapasztalt férj a két síin egy
bekapcsolódását dicsőíti. Azt mondja, hogy 
a feketeszemü szőke meg a kéksiemü fe
kete a legjobb feleség. És mivel ez a két 
tipus csak kivételes, ezért vau az, hogy 
olyan ritka az eszményi asszony.

— Iparklállitás. Zselizen, nöi-kézi- 
tnunka, kis- és házi ipar fellendülése cél
jából, méltóságos Coudenhove Kunóné, gróf
né, védnöksége alatt, f. évi augusztus hó 
20—23. jótékonycélú kiállítás rendeztetik. 
Résztvenni szándékozók tárgyaikat és ipar 
cikkeiket saját költségükön legkésőbb 
f. hó 15-ig Bely István zselizi tanitó ur 
cimére beküldhetik. A tárgyak kiállitása 
dijmentes. Megnyitása f. évi augusitus hó 
20-án délután 2 */,  órakor.

— A hUselárUBÍtás ügyében a föld- 
mivelési minisiter uj szabályrendeletet ho
lott. A f. hó 1-én életbelépő szabályrende- 
letre vonatkozó tájékoztatást főbb pontjai- 
banjjitt közöljük : Minden közfogyasztásra 
szánt állat levágása előtt egészségi állapota 
tekintetében megvizsgálandó. Szarvasmarha 
és ló előzetes szemle alá veendő még akkor 
is, ha a hús és többi résiek csak magán
fogyasztás oéljaira fognak szolgálni. Ai alkal

mas húst bélyegzővel látják el. A bélyegek 
mindkét testfélen az állat fontosabb testré
szein egyaránt alkalmazandók. A húst min
dig tiszta, hŰKÖs és száraz helyen kell tar
tani, ellenben az eddigi szokástól elteröen 
ag utcára kiakasztani vagy másként pornak, 
piszoknak kitenni — nem szabad. A hús ki
vágásához szüksége, tárgyaknak mindig 
tisztáknak keli lenniük. A mészárszékek és 
hentesüzletekben a hús ára egyes fajok és 
lehetőleg testrészek szerint is külön e célra 
szólgáló táblán szembeötlő helyen jelzendök. 
A hússal házalni tilos. Az egészséget nem 
veszélyeztető, de csekélyebb értékű hús 
elárufitása céljából a szükséghez képest 
„hatósági mészárszék11 állittatik fel, ahol az 
elárusitast az állategészségügyi hatóság által 
megállapított áron és idöbm eszközli. A 
hatósági husszékaől 3 kg.-nál többet egy egy 
félnek egy napon eladni nam szabad. Hus- 
árusitók, hentesek, vendéglősök stb. és 
általában olyanok, akik a hús árusítását 
vagy feldolgozását iparszerüen ülik, hatósági 
mészárszékből húst nem vásárolhatnak. Aki 
a miniszteri rendeletben foglalt rendőri ti 
lalmat vagy rendelkezéseket megszegi, 15 
napig terjedő elzárással és 200 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetík.

— A F. M. K. E. évnegyedem 
gyűlése. A F. M. K. E. központi igazgató 
választmánya, dr. (lyürky Géza elnöklete 
alatt nagy érdeklődés mellett tartotta meg 
évnegyedes gyűlését Nyitrán. A gyűlés el
határozta, hogy az idei naggyülest szep
tember 3 áu tartja meg Zsolnán, a követ
kező napirenddel : I. Elnöki megnyitó. 2. 
Jegyzökönyvhiteleaitök kiküldése. 3. Ügy
vezető alelnök beszámolója az egyesület 
1907/8. évi munkásságáról. 4. Az évi jelen
tés. 5. Az 1907. évi zárószámadás. 6. Az 
1909. évi költségvetés. 7. Az 1909. évi 
naggyülés helyének meghatározása. 8. In
dítványok. A naggyűlést megelőzőleg, 
szept. 2-án d. u. % 4 órakor a központi 
igazgató választmány tart ülést, hogy a 
naggyülés tárgyait előkészítése. A gyűlés 
elfogadta Ivánka Pál indítványát, a magyar 
társadalom szervezése tárgyában, elfogadta 
az Athéneum ajánlatát Szilágyi Sándor, A 
magyar nemzet története czimü mű véne t ter
jesztése iránt, úgyszintén Szeghalmi Szén 
nevitz Gyula polg. iskolai tanár ajánlatát, 
a Felvidéki liegik kiadása ügyében, ifjúsági 
könyvtárat engedélyezett az egybázmató i 
evang. iskolaszéknek s végül a felvételre 
jelentkezett uj tagokat vette föl.

— Bankkartell ellen. A besztercebá
nyai kereskedelmi és iparkamara folyó hó 
6-án rendkívüli közgyűlést tartott, melynek 
egyetlen tárgya a fővárosi pénzintézetek 
által létesített kartell ügyében való állás
foglalás volt. Alapos, és a fővárosi pénzin
tézetek eljárását élesen támadó több felszó
lalás után a közgyűlés egyhangúlag a kö
vetkező határozatot fogadta el : — Mint
hogy a budapesti pénzintézetek szervezkedése 
a magyar közgazdaság, kiváltképeu az ipar 
és kereskedelem éltető elemének, a tökeki- 
nálatnak szabad versenyét támadja meg, 
ezáltal a pénzt önző üzleti óéiból, mester
ségesen megdrágítja, közvetve pedig lehetet
lenné teszi közgazdaságunk fejlődését 
annak Auszfriá ól va'ó íüggetlenitését, 
végűi, minthogy a felvidék nemzetiségi cé
lokat szolgáló pénzintézeteit a kartellben 
nem levő cseh pénzintézetekhez tereli s 
ezek az o'csóbb pénzzel a hazafias intéze
tekkel ezek rovására és a nemzeti eszme 
kárára sikeresen versenyezhetnek, a keres
kedelmi és iparkamara, mint a megtámadott 
közgazdasági érdekek hivatott őre, kimondja 
hogy a bankkartellt károsnak tartja és fel’ 
iratot intéz a kormányhoz, hogy befolyását 
latba vetve, a rendelkezésére álló eszközöket 
használja fel a hitel mesterséges megdrágí
tásának megakadályozására, z tegyen mie
lőbb lépéseket a kartelltörvény megalkotá
sára.

— Rövidhírek. — Wekerle Sándor dr., 
miniszterelnök, aug. 6 án terjesztette a ki
rály elé a választójog reformját, továbbá a 
minisztertanácsnak a kath. autonómiáról, a 
protestáns egyházak vagyonáról és Zmeja- 
novics püspöknek patriarchává történt vá
lasztásáról szóló határozatát. — Törökor

szágnak Abdul Hamid alkotmányt adott 
A kormányalakitásial Kiamil nagyvezér 
van megbízva. — Zeppelin gróf kormányoz- 
ható léghajója aug. 5-én Eohterdingnél elé
gett. Vilmos császár távirati utón kitartásra 
buzdítja az ősz generálist. A német nem
zet pedig néhány óra múlva másfél millió 
koronát meghaladó összeget gyűjtött egy 
uj léghajóra.

— NŐI kereskedelmi tanfolyam, á beizterczebáuyai 
állaun felső kereskedelmi iskola igazgatósága figyel
mezteti az érdekelt szülőket, akik leányukat a felső 
kereskedelmi iskolával kapcsolatos női kereskedelmi 
tanfolyamra akarják felvétetni, hogy e szándékukat 
legkésőbb julius 25-ig jelentsek be. Miután a taufo. 
lyamra csak korlátolt számban vehetők fel a tanulók 
és már csak öt számára van hely, a később jelentke
zők ki vannak téve annak, bogy a tanfolyamról ki
szorulnak. — A tanfolyamra felvehetők korra való 
tekintet nélkül mindazok, kik a felsőbb leány-, poi- 
gári iskola vagy leánygimnáztum négy osztályát 
sikerrel végezték avagy megfelelő előképzettségüket 
felvételi vizsgálattal igazolják.

— Növényeket öntözni teljes nap
tűzésben nem czélszerü azért, mert ezen
közben a növények lehűlése igen nagy és 
rögtönös s emiatt ártalmas. Az öntözőviz 
rendszerint jóval hidegebb, mint a nap 
által felmelegitett növény s ez utóbbi a 
gyors elpárolgás folytán is erősen lehűl. De 
ily naptüzéses időben a talaj is melegebb 
s gyorsabban párologtatja el a vizet és ki
vált az agyagos talaj felső rétege elkérge- 
sedia, ez a kéreg pedig a levegőnek s ned
vességnek a behatolását a mélyebb réte
gekbe akadályozza. Ha közel olyan meleg 
vagy épeu melegebb aaonban az öntözővíz, 
mint a talaj a ha friss ültetésről van szó, 
úgy baj nélkül végezhető az öntözés nap
tűzésben is.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrt vpltáuy

Buaa m.-mázsánként 21 kor. — fill. 21 
kor. 40 fill. — Kétszeres 18 kor. 60 fill. 19 
kor. 20 fill. — Rozs 18 kor. 20 fill. 18 ko- 
60 fill. — Árpa 14 kor. 40 fill. 16 kor. 40 
fill. — Zab 16 kor. — fill. 16 kor. 60 fill
— Kukorica 16 kor. 20 fill. 16 kor. 80 fill
— benose 22 kor. 80 fill. 23 kor. 40 fill. — 
Bab 16 kor 40 fill. 16 kor. 80 fill — Kö
les 9 kor. 40 fill. 10 kor. 20 fill.

Jegyzések nyersaruért 100 kilónként: 
őtzi borsó, idei termés 26—28 sor. — Őui 
borsó, régibb áru 18—20 kor. — Szsntjá- 
nos rozs 21—23 kor. — Őszi bükköny 
28—32 kor. — Stöszös bükköny (Vicia 
viIIosí) 42—44 kor. — Mustármag 52—54 
kor. — Biborhere 40—42 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései-
1908 év. augusztus hó 2-tól 1908 évi augusztus hó 9-éig

Születés.

A szőlők uere
M ® fl ®

< s §
A gyermek 

neve

ifj. Svarc F. Mészáros I, fiú László

Nováki István Cóúdor Zsófia leány Mária

Szolcsik J. Gy üresek R. leány Erzsébet

Halálozá 1.

Az elbunyt neie Kora A halál oka

Kovács Sándor 35 éves Gum. bélhurut

Chovan József 65 . Szívbaj

Dóka I. Vörös R. 36 , Hash. gyűli-

Kakota A. Pisator E <4 , Saivbgj

Lesnyák Ida Tűdögümökór

Ösv. Tóth D Tolnai T- "4 . ! Szívizom elísj.
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Nyilttér.

Enyhe, oldó bázisser mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következni, 
uyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük JUp* JkóEoll 
készítményeit.

FM OLL-FELEn
SÓS - BORSZESZ

TM.™ bedorzsolés,
elismert, régi jéhirnevii háziszer
szaggatás és liiiléshél azirmszii 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára leor, 1.SO
Kapható minden gyógyszertárban 
^99 és drogériában.

Főszétküldási hely MOLL A. gyógyszerész
és kir. ndv. szállító, Bées, I. Tuclila ibeu 9.

TT: « J A 1a IwA a Két szoba előszoba Kl&ClÓ 13>KaS. ;ouyha a hozzátar
tozó mellékhelyiségekkel együtt kiadó, Bő
vebbet Özv. Neumann Adolfné László utca 
6 szám.

Nyugdíjas hivatalnok.
Ki magyarul, németül és tótul ír és 

beszél ; fogalmazásban és irodai teendőkben 
jártas, ügyvédi, biztosítási, gyári, jegyzői 
irodában vagy egyéb bizalmi alkalmazást 
keres.

Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek.

Eladó
circa 100 Hektoliter 5 7 hektoliteres 
príma boros hordó.

Bővebben Amstetter Imre dohány 
nagyárusnál érintkezhetni.

Eladó szőlő.
hajlék és pincével eladó. Bővebb értesítést 
ad a tulajdonos Horváth Imre. Lidányi 
utcza 23, szám.

Zsákkölcsönzö Léván w.cln 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Unyár Adolf Léva Kohári utcza.

TTíaflA Két esetleg háromXXXdALU adáaii. szobás lakás nov. 
1-töl kiadó. Bővebbet Léva, Kobári-utca. 
46. szám alatt.

TTIa/ÍA Léván, a Teleky-utczá-
XJ1UAX.U XXwu. bán egy két lakásból 
álló ház szabad kézből eladó. Felvilágosítás
sal szolgál a tulajdonos megbízottja dr. 
Kersék János ügyvéd Léván.

Ügyvédjelölt. beszterczebányai 
ügyvéd irodájába ügyvédjelölt kerestetik.

Tót nyelv ismerete előnyben részesül. 
Ajánlatok az ügyvéd címére küldendők.

Kályha raktáramat eddigi 
Szepesi ufca 19 szám aló; Szepesi utcza 12 
szám alá Schubert féle húgba helyeztem át, 
Kohn Manó kályhamester Léván.

Császárfürdö Bpesten. Rí 
yyéyyhely, a magyar Iryalmasrend tulajdona 
Elsőrangú kénes hévviz gyógyfürdő ; modern 
berendozésü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-, török-, kő- és márvány fürdők •, hő
lég-, szénsavas-es villamos vízfürdők. Ivó-kura. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld az igazgatóság.

Mótorvevők figyelmébe

Herkulesmótorvállalat
Budapest, “V"., Váczi-ut 30.

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

üzemben megtekinthetők.

_______ b-t. A'.< frvA Teljes
r.. ?» jótállást

r.. Wr kifüíaslalafl
íyíH \ üzemért
Üzemzavarok kizárva.

Bámulatos egyszerű szerkezet I 
Rendkívül csekély benzinfogyasztás I 1 

13—14 éves fiú is kezelheti I
Árjegyzék ingyen I Olcsó árak részletfizetésre 1 

100 dó. elismeri leiéi a Magjarorazágün üzemben létó mótorokísl

Kiadó bolt.
Forgács-féle nKalvintéri“ házban 

— (a város központján) — egy kira
kattal ellátott bolti helyiség 2 műhely 
szobával kiadó; értekezhetni a tulaj
donosnál ; ugyanott saját termésű jó, 
zamatos fehér és vörösbor 50 lit. felül 
kapható.

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1844 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegitő háziszer- 

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

Beszerezhető :
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

KÖNYVKERESKEDÉSÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csakis néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

K&véház
Eladó vagy bérbe adó.

4 szoba, hozzá tartozó összes épületek
kel együtt 26 mét. hosszú pincze, szesz 
főzde vízvezetékkel, nagy gyümölcsös 
konyha és virágos szép kertekkel teke 
pálya ára 5000 korona melyre augusz
tus 11 9 órakor lesz árverés saját 
házamban Bakabányán.

Farbak Mihály.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivatal 1040 q. és a kör- 

möcbányai m. kir. bányahivatal 260 q. összesen 1300 q. 
1908,9 évi zabszükségletét verseny tárgyalás utján kívánja 
beszerezni.

A szállításra vállalkozni szándékozók felhivatnak, 
hogy ajánlataikat közvetlenül vagy posta utján a szélaknai 
m. kir. bányahivatalhoz Hegybányán folyó évi szep
tember hó 1-én délután 5 óráig nyújtsák be annál 
inkább, mert a későbben beérkezett ajánlatok tárgyaltatni 
nem fognak.

Az ajánlatok ivenkint szabályszerűen átirt 1 koronás 
bélyeggel láttandók el, a borítékon Ajánlat zabszálli 
tasra“ felírással, pecséttel lezárt, sértetlen borítékban 
nyújtandók be s az ajánlathoz 1 kgr. zabmustra is 
hatolandó.

Áz ajánlatban kijelentendő, hogy a szállításra fela
jánlott tiszta zab hectoliterenként legalább 44—46 kgr. 
•úlyú az egység és összár pedig méfertnázsára vonatkoz
tatva számokkal és hetükkel kiírandó, megjegyezvén, 
“°gy az egység és összár közötti eltérés esetén irányadó 
legz az összár.

Ajánlattevők kötelesek a szállításra felajánlott zab 
Mikének 5 ezázalékát bánatpénz fejében a Selmecbányát 
m- kir. bányakerületi főpénztárnál esetleg más hazai 
Pénztárnál (adóhivatalnál) készpénzben, vagy óvadékképes 

értékpapírokban, — hivatkozással ezen hirdetés számára, 
— letenni és a letétről szóló igazolványt, vagy közjegy
zőileg hitelesített másolatát esetleg a postai feladó ve- 
vényt, az ajánlathoz csatolni, — A bánatpénzt az 
ajánlathoz csatolni nem szabad.

Az ajánlatban, a bánatpénz letételére hivatkozva ki
jelentendő, hogy ajánlattevő a kiírási miveletet ismeri és 
annak összes határoziuányait magára kötelezőknek elfogadja.

Ezen hirdetéshez tartozó részletes szállítási feltételek 
nemkülönben a szabályszerűen összeállított ajánlati minta 
a kir. bányahivatal hivatalos helyiségében és hivatalos 
időben bármikor megkaphatok esetleg kívánatra posta 
utján is megküldhetők.

A benyújtott ajánlatok folyó évi szeptember hó 2-án 
délelőtt a kiíró kir. bányahivatal tanácstermében, az e 
célból kijelölt bizottság által fognak felbontatni, hol az 
ajánlattevők vagy azok igazolt képviselői is jelen lehetnek.

Az ajánlattevők, ajánlataikkal azoknak felbontásától 
számított 30 napig maradnak kötelezettségben a hivatal 
pedig fentartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett 
ajánlatok között, tekintet nélkül a meg ajánlott árakra, 
szabadon választhasson esetleg valamennyit el is vethesse.

Szélaknai m. kii. báDyahivatal,
Hegybányán, 1908. évi, julius hó 25-én.
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CAZDASAGI CIKKEK:
gabonazsákok, gópszijak, vízmentes 

ponyvák stb. stb. gyári áron.

creolin, carbolpor, clormész. carbolsav, uaftaliu, kék- és zöld paiic, kekpur űb 
kénpor. gyanta, raftiahámo, petróleum, repceolaj, gépolaj, tovofazsir. faggyú, 
irandar ksta. <rnmmi és aszbesztárú, kocsikenő mashaaó, cocubz novéuyzsir,

laltgépek, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és vaságyak, mosdók, kerékpár, 
fényképészeti gépek és kellékek, toruakészletek, balászborgok, villany csengő kész
etek stb. aagyválasztékban Icaplxatóls:

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktár*  Léván.

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

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

Hazai gyártmányú gépek 
u. m. HOFHEBR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

s Meghívók ¥
Y díszes kivitelben készíttetnek <
5 Nyitrai és Társánál Léván. &

Tisztíts csak

a. 5E5

Glóbusz
A legjobb 

fisztitősrera világon

w 
V ö A ’iT A

A
jí

BAZAR
LÉVA, PETŐFI 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- 
tyűk, haj.űk, oldal és bontó
fésűk, legyezők, különféle 
szappanok.

P”----------------
Védjegy. „Horgonyt4 

A Linimení. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult báziazer, mely mar 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító ezernek 
bizonyult köszvénynél, oeűznél és meghűlé
seknél, bedörzeöléaképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ée csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony44 
védjegygyei ée a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba v^n csomagolva. Ára üvegekben 
K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest 

dl Richter gyötyszertíri íz .Árny emzliihoz".
Prágában, Elisabethstrasae 6 non. 

’ K Mindennapi szétküldés. •

•>

__ A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, 
hogy ha vevője utolérlntlen hatásánál fogva közismert nZaoherlinu-t kér, ne 
akasszon nyakába megtévesztő surrogatumot. — Sajnos azonban vannak más
féle kereskedők is. — Ennélfogva mindenkit a ki valódi Zacberlint akar 
venni, nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben 
megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék 
hogy pontosan ügyeljék a „Zacherlin*  névre.

a Nyomatott Nyitrai éa Társa gyorsaajtóján Léván.


