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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 trt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
Előfizetést pénzek póatautalványnyal küldhetők.

.^<yes számok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Négyha-.áboB petit-aor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért < kr, többszöriért 5 kr flzatnndA

Bélyepiiij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyilttérben: 
minder. négybasábos garmond sor dija IS kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcz.i 33. »z.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZI TKESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer.
— > vasárnap reggel. <-

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Hivatalosközlemény.
2002./1899. sz.

Hirdetmény.
A folyó évi szeptember hó 26 - i k á r a 

kitűzött országos börvásár, a folyó év 
szeptember hó 28-á n fog megtartatni.

Az országos barom vásár folyo évi 
szeptember 25-é n a kirakóvásár 
pedig folyó évi szeptember 27-ikén, 
vagyis a rendes napokon tartatik meg.

Kelt Léván, 1899. évi szeptember 14-én. 
-A. xexxd.őza.pitáoa.ysá.g'-

Egy pillantás a föld alá.
Egyik tavaszi számunkban a tudo

mány világításánál mutattuk ki ivóvi
zeink egészségtelen voltát. Városunk 
lakosságának egészségügyi statisztiká
jára való tekintettel, melyben t. i. a 
különféle maláriás bajok igen előkelő 
helyet foglalnak el, akár azzal végez
hettük volna néhány jobbnak tartott 
kútvizünk vegyelemzőjének jelentését, 
hogy ha Hygea istennő csak egy kissé 
szigorú akarna lenni, azokat a kidicsért 
kutakat bátran lepecsételtethetné. Mert 
kutaink legnagyobb része valósággal 
a betömetésre szolgál rá.

Ezúttal az ivóvizeink romlottságát 
előidéző okokról akarunk egyetmást 
elmondani, hogy azután rámutassunk 
az egyetlen orvosságra: a mélyszini, 
az egészséges viz felszínre hozatalára.

Ki saját maga számára akar házat 
építeni s az egészségfentartó tényezők
kel nem ismeretlen, mindenekelőtt tel
kének talaját veszi szemügyre, melytől 
első sorban függ, hogy a házban hu
zamosan lakók egészségesek lesznek-e 
vagy sem. Kétszeres oka lehet egy 
egész községnek gondolkozni a felett, 
hogy a nemzedékek sorai milyen talajon 
élik le életüket, milyen helyről kapják 
az élet fentartásának egyik első rangú 

princzipiumát, az ivóvizet. Emelkedett 
vagy mély fekvésű,száraz vagy nedves-e, 
tiszta vagy szenynyes állapotban van-e 
a földréteg melyre építkezünk, melynek 
levegője körlégünkkel folytonos csere
viszonyban áll s melyből a nélkülöz- 
hetlen ivóvizet kapjuk ? — oly kér
dések, melyeket ki kell kutatni, me
lyekre — ha úgy kell — műszaki in
tézkedések által kell megfelelnünk, ha 
csak nem akarjuk kétségbevonni annak 
a tételnek igazságát, hogy a föld geo
lógiai alkata elhatározó befolyást gya
korol a közegészségre s e réven anyagi 
és szellemi műveltségűnkre.

Köztapasztalásból mindnyájan tud
juk, hogy városunk, mint a Kárpátok 
előhegységeinek közvetlen tövében épült 
telep nem kis mennyiségű felszíni csapa
dékot bocsát utczáin és határán ke
resztül le a Garam völgyébe. Azt is 
a tapasztalat mondatja el velünk, hogy 
a felsőbb vidéknek ez a hozzánk majd 
rohanva majd csörgedezve érkező vize 
telítve van rothadásra hajló anyaggal, 
valamint hogy ez a szemnek sem kel
lemes matéria nem igen siet elhagyni 
városunkat. Az őszi és tavaszi olvadá
sokkal távozó felszini s igy szerves 
eredetű bomlási terményekkel teljes 
piszokanyag hónapokon keresztül ven
dégeskedik utczáinkon. Gyarló csator
názásunk folytán egy-egy helyen elakad
ván a csörgedezés, az iszap szinte dagály- 
szerűen visszafelé folyik. A nyári zápo
rokról sem mondhatjuk mindig el, hogy 
kitisztította a várost, sőt alsóbb fekvésű 
utczáinkból legtöbbször csak a nap 
melege, az elpárolgás távolítja el azt a 
vizet, minek hirtelenül le kellett volna 
takarodnia. Kátyus utczáink nyaranta 
a kánikulában nem egy helyen dög- 
leletes levegőt terjesztenek, mely fol
tokat állandó desinficiálás alatt kel
lene tartani.

Azonban bennünket a légköri víz
nek a talajba történő hamaros beszi

várgása sem nyugtathat meg, mint 
egyébb hasonfekvésü várost, mert talaj
vizünknek a természetes eséssel járó 
szabályos lehuzódása elé is több aka
dály gördül. Egyrészről az állandóan 
felduzzasztott Perecz, mint talajunk 
legelső szívtől menő ütere képezi ennek 
akadályát. A vízzel telt szivacs nem 
hajlandó több vizet felszíni. — Más 
részről a Kis-Szecse, Nagyod-Ladányi 
vonal mentén kezdődő Kompa-mocsár 
— ha szabad a hasonlattal élni — 
mint gránitfal áll felesleges talajvizünk 
lehuzódhatása elé. Végül pedig — és 
ezt kevesen tudják — határunk keleti 
és délkeleti részének csapadékai nél
külözik a felszini lefolyást. A Kácsató, 
Nixbrod, Szt.-Jánoshegy, Vargahegy, 
Hidegoldal, Felső-Urbánka Első-Oléva 
csapadékaitösszegyüjtőkanyargós völgy 
egyáltalán nem korrespondeál valame
lyes árok alakjában a Pereczczel s ez ál
tal tovább a Garammal, mint fő gyűjtő 
vizerünkkel. Még a Ladány felé vivő 
megyei utón innen, az Első-Ólévai sző
lők alatt beiszapolődott az a természetes 
árok, a minek a mondott vidék felszini 
vizét le kellene vezetni s igy ezen 800 
kát. holdnyi eső-terület vize mind di- 
rekt a talajba húzódik bele, táplálván 
a CzigáDka-dülő és Füzes talaját miaz- 
más talaj lével, a mi azután a város 
kutjai egy részének vizét befolyásolja, 
természetesen fertőzőleg, felszintes moz
golódása közben nem alakulhatván át 
jó kutforrásvizzé.

Mert a talajba belekerülő szerves 
bomlási terményeket az elpárolgás és 
a kultur növények táplálkozása nem 
egy hamar ereszti mélyre, hol t. i. a 
viz kellőleg megszürődhetik. Persze ha 
erdő állana rajta az hatalmas talajtisz- 
titó és szellőztető közeg volna. így 
azonban ott vegetál a miazmás talajvíz 
a felszinti rétegekben, hogy a szára
zabb hónapokban — a mikor éppen 
legnagyobb a vízfogyasztás — a ku

tak vízgyűjtőibe sietve beszűrődjék. 
Határunknak ez a része volt állandóan 
a legvizenyősebb, miben mindig túl tett 
a Barátkán és Vadalmáson.

A hol ilyen tények uralkodnak, 
ott a vizüket a felső rétegekből, azaz 
csekély mélységből nyerő kutak meg
átalkodott ellenségei a jó egészségnek, 
a mit a kútba dobált csik-halakkal 
hiába igyekeznek javítgatni. Sőt annál 
gonoszabb jószágok t. i. a kutak, mi
vel a gondolkozni nem szerető, vagy 
nem tudó embert meg is tévesztik azon 
tulajdonságukkal, hogy gyorsan, olcsón 
és látszólag bőven árulják tartalmukat.

Nálunk hamar kap vizet a kutásó. 
E körülménynyel áll kapcsolatban kut- 
jaink sekélysége. Ugyanis eltekintve 
az áttört Várhegy s kis részben a Kál
vária domb által képezett trachyt tömb 
közvetlen szomszédsága köré helyez
kedő telkektől, a város többi részein 
oly sekély furásu kutjaink vannak, 
hogy azok tartalmát a tűzoltók szivaty- 
tyuja 5—10 perez alatt fenékig szokta 
felszörpölni. Mivel azonban a felszinti 
rétegekben bőven mozgolódó talajvíz a 
tüzesetek alkalmával kiszivattyúzott, 
vagy a Pereczcsatorna vizének lebocsá- 
tása idején kifogyó kutakat csakhamar 
ismét megtölti: a régi vár árkába s 
a körött létezett ártérbe épült város 
felszini vizeiből aránylag elég bőven 
táplálkozó kutainkat meggyökeresedett 
nézeteinkkel bővizüeknek tartjuk, sőt 
azt is rájok fogjuk, hogy jő ízűek len
nének. Hanem hát a „jó iz“ még nem 
biztosítéka az egészséges víznek.

Tudván az alattunk levő föld fel
szintes rétegeiről elmondottakat, nincs 
okunk csodálkozni rajta, ha még a 
hygienia itélőszéke elé vitt legjobb 
vizeink sem részesültek a meghivat- 
koztuk vegyelemzés alkalmával kedve
zőbb ítéletben.

Most abban a helyzetben vagyunk, 
hogy e kérdésben többet is mondha-

TÁBOZA
Tubarózsa.

Tubarózsa, az a te virágod. — 
Annak hívtál engemet is, — s látod, 
Beczézgettél tubarózsa néven, 
S mint a rózsát, úgy eldobtál épen.

Tubarózsa hervadozó szirma, 
Bája volt a boldogságom írva, 
ti mi történt a gyönge kis levéllel ? 
Tovaszállt az első őszi széllel.

Némán hervad tuba rózsám szirma, 
Ne félj, én sem panaszkodom sírva ; 
Virágnak és lánynak egy a sorsa. . . 
Tuba rózsát tégy a koporsómra.

fíadnóthy Jolán.

Világosságot 1

Valahol messze és valahol régeD a me
sebeli operencziás tengeren túl, nagy Búr- 
kus országban megösziiit tisztességben egy 
szegény poéta, aki halálos ágyán azt kiál
totta oda a messze világnak: „Több vilá
gosságot."

Nagy ember volt ő kegyelme, legalább 
annak tartják öt, az egész világon. Talán 
még ide Gyökérvárra is elhallatszott a hire, 
Goethének hitták, ha jól tudom. — Össze
irt sok szép holmit, amig élt a művelődni 
akaró, a szépet szerető embertársai számára, 
holta után még aa ő kezében sem fogott a 
I

Terjesztette a világosságot nem amúgy 
paraszt módra, lámpással a kezében, az ő 
lámpása a fejében volt és az messze bevi
lágított mindenüvé, ahol gondolkoznak az 
emberek, de soha sem járt semmiféle város
házára, még a tájékát is elkerülte. Haszta
lan is járt volna oda.

Életrajz irói egy szóval sem emlékez
nek meg arról, hogy irt Volna valaha vala
mit különösen és kiválóan csak a gyükerek 
számára, ami pediglen mellesleg mondva 
nem volt szép ö tőle.

De hát német volt szegény, az isten 
bocsássa meg a bűnét, aztán járatlan volt 
a geográfiában, soha sem hallott a gyüke
rek városáról és ezért a hiányosságáért le
sajnáljuk öt egész a sárga földig.

Bizonyos, hogy Gyükétvárról sohasem 
hallott, mert akkor nem több világosság, 
hanem egy kevés világosság után áhítozott 
volna az ö nemes lelke. Nem lehet ott töb
bet kérni, a hol semmi sincs.

De micsoda telhetetlen ember is volt 
az a németke 1 Micsoda sopánkodást vitt 
volna véghez és micsoda lármát csapott 
volna ö kegyelme, ha csak egy éjjel végig 
botorkál nagy Gyükérország szép városá
ban. Azt a mondását meghallották az egész 
földön, hanem amit egy éjjeli botorkálás 
közben itt nálunk mondott volna, azt talán 
még a csillagokban is meghallották volna.

Könnyű a csillagoknak, oda rövid az 
ut, egy pár rongyos millió mértföld, mi az 
egy magyarnak, hanem messze van Gyü
kérvár városházai oda nem haitik a szó, 

• u»gy fflágM falakkal v^n aa körül bátyáivá, 

A falakon belül lakik a sötétség, a lomha, 
fekete sötétség, a melyik pediglen a hiva
talos óra után feltápászkodik valahogy ne
hezen, vándor útra kél Bzerte a városban 
és ráborul az utczákra, a házakra. Jótéko
nyan betakarja mind, aztán meghalt egy 
éjjelre Gyükérvár.

Szegény halandó gyükérfi pedig mielőtt 
beestelednék, szalad az Első Magyarhoz és 
baleset ellen biztosítja a becses életét.

Rossz a világ, azt beszélik, hogy Gyü
kérvár polgármestere províziót kap az 
Első Magyartól, De még furcsább hir^k is 
szállonganak, a szomszédos Podluzsány am* 
bitiosus fiatalsága Gyükérvár nyári kivilágí
tása javára egy felolvasással, egybekötött 
tánczmulatság megtartására kért engedélyt 
a járási főszolgabírótól,

Kampesz neked szegény Egyptóm, elme
hetsz már a sötétségeddel, szépen lepipált 
téged a híres Gyükérvár. Olyan sötétséget 
legöregebb Fáraód nagyapja sem látott, mint 
amelyet a Gyükérfi végig élvez minden éj
jel. Az izraelita Mózes meg aki a mózes 
vallásu zsidókat kikalauzolta a sötétségbe 
hagyott Egyptomból, eljöhetne Írni Gyükér
vár városházára, majd látna ott csudát, 
hogy a száját is nyitva felejtené és elmenne 
a kedve a osudatevéstől. Elbujdosna szé
gyeneiében a pusztába és legalább egy uj 
negyven évig nem merne mutatkozni a vi
lág előtt.

A legutóbbi sötétség-versenyen, hogy 
verte a mellét a híres legsötétebb Afrika, 
hogy kiabálta, nincs sötétebb ország mint 
éu v*gyolí| de behmta án « Urkát nagy* 

hamar, mikor szerényen elősompolygott 
Gyükérvár éjjele,

A jelenvoltak azt állítják, hogy nagy 
busán hazakullogott a császárjuk, mérgében 
megevett három darab kétlábú tollatlan ál
latot és azok még máig is tótágast állanak 
benne. Gyükérvár küldött oda három tótot, 
akik az ágast álló tótokat vissza'ábra ál
lították.

Legsötétebb Afrika császárja pedig Csu
pán hálából Gyükérvár egyik tanácsosa 
javára lemondott az állásáról, azt Írván nagy 
rejtelmesen lemondó levelében: „Csak egy 
város van a világon'*

Stanley a híres angol utazó egynéhány 
elszánt angol tudóssal együtt sok petróleum 
lámpással, fagygyu gyertyával és fáklyás 
menettől vissza maradt fáklyával fölszerelve 
a múlt héten jártak itt. Gyükérvár nagy 
diszsötétséget rendezett fogadtatásukra. Az 
angolok nagy elismeréssel szóltak Gyükérvár 
sötétségéről. Többek között Stanley maga 
becsület szavára állította tanuk előtt, hogy 
ilyen sötétséget még ö maga sem evett, 
e mellett a legsötétebb Afrika kismiska.

Stauley megígérte, hogy könyvet ir 
erről a sötétségről, a könyv czime lesz : 
„Utazás a legsötétebb Gyükérvárban.“ — 
Czimlapján a sötétség lesz lepingálva.

De nini, csupa sötétségről beszélek, 
pedig világosságot írtam a czikkem fölé. 
Nem baj, beakartam világítani ebbe a sö
tétségbe. Talán majd fölvilágosodnak egy 
kicsit tanácsos uraimék és kivilágítanak,

de scbiy majd ki világo«t)dtk hű*



tünk olvasóinknak. A múlt hét folytán 
körünkben tartózkodott a m. kir. föld
tani intézet fögeologusa, llalaváts Gyula 
ur, ki a mi egészséges ivóvizet sürgető 
czéljaink szempontjából tanulmány tár
gyává tette városunk- és vidékének föld
tani viszonyait. Megállapította, hogy az 
a vizet át nem bocsátó trachyt szikla, 
mely a már meghivatkozott Várhe
gyünkben oly festőién könyököl ki 
a rajta levő várrommal egyetemben a 
Garam völgyébe, a Kálvária agyagja 
alá húzódva a Nichtsbród felé tart s 
összeköttetésben van a selmeczi hatal
mas trachittal. Ebből a hazai föld geoló
giai ismeretére nézve is újságot képező 
tudományos tényből bennünket gya
korlatilag érdeklőleg az következik,hogy 
a mi mélyszini víztartóink. — melyből 
szőlőink kipusztulása miatt hovatovább 
többször kell majd merítenünk! —
csakis helyi képződésüek lehetnek s a 
jó forrásvízzel kecsegtető hegyvidéket 
mi egy esetleg beálló artézi kút fúrása 
alkalmával meg nem csapolhatjuk, mert 
városunk földalatti víztartóit észak felől 
egy vizet át nem eresztő trachyt-fal 
határolja. Ez a diagnózis azt is jelenti, 
hogy ha kifogástalan ivóvíz nyeréséről 
lesz szó, azért tetemes mélységig kell 
lefurnunk, a hol t. i. a közvetlen fel
szintes területről leszivárgott viz elég 
bő menyiségben gyűlhetett össze s a 
hol az már minden fertőző anyagtól 
megtisztult az egymásra fekvő külön
böző vizáteresztő rétegeken történt át- 
szürődése közben.

A vizsgálat azonban biztosított arról, 
hogy bővizű földalatti víztartónk van. 
Vízgyűjtő területünk ugyanis, bárcsak 
helyinek tekintendő, de a hirtelenül 
kiszélesedett Garamvölgyhöz képest 
eléggé kiterjedt. Talajunk pedig dél
nek a természetes lejtés irányában sze
líden eső lévén, városunk és a párkányi 
Duna felszíne közt a viszonylagos 
magasság alig 28 meter, mely esés 
több mint 80 kilométeren oszolván el, 
az alszini viz elfolyása meg van ne
hezítve. De a feltevésen túl példára is 
hivatkozhatunk. Az uradalomnak a 
nixbrodi puszta mögött levő völgy
ben fúrt 180 meteres kútja kifogástalan 
minőségű s egy 4 lóerejü benzin-motor 
által ki nem meríthető mennyiségű vizet 
szolgáltat. Ha rá kerül a sor, nem 
kell tőle tartanunk, hogy „száraz" ar
tézi kutat fúrtunk.

De a mi földtani viszonyaink mon
dott sajátságából egy olyan következés 
is folyik, a mit — vérmes remények

künk is Szent-Miháíyra és akkor lesz dáridó 
kivilágoa kivirradtig,

*

Ma az éjféli órákban a kö
vetkező táviratot kaptuk.

„Gyükérvár szept. 16. éjfél 1 óra (sa
ját tudósító). A sötétség kihasználására itt 
bensziilött gyökerekből egy részvénytársaság 
alakult, amelyik egy nagyszabású gyárat akar 
létesíteni. A gyár belföldi fogyasztásra nagyban 
fog termelni szurkot, subiczköt, kátrányt és 
kéményseprőket, termelni fog továbbá a kül
föld különösen Afrika számára közönséges 
és különleges szerecseneket, szerecsen diót, hét
köznapi és ünneplő polgármestereket és szerecsen 
fejedelmeket, tíyükérvárban nagy az öröm, 
hogy nem kell már ezután potadőt fizetni, 
mert drágán elkel a sötétségük.

—faaxx.

Miképen lehetünk halhatatlanokká?

Sok évek előtt Poubelie ur volt a Szajna 
de-partement prefektusa, később nagy követe 
lett Francziaországnak a pápa udvarnál. 
Ezek bizonyára nem kis állások. És mind e 
mellett ki emlékezik Poubelie urra mint 
ilyenre? Neve fel lett jegyezve mint hivatal
noké, mint diplomatáé és ezzel vége Jett 
volna mindennek. Néhány év múlva a fele
dés fátyola borította volna a nevét, ha mint 
prefektus egy uj intézkedést nem hozott volna 
be, mely abból állott, hogy egy szemetes
ládának elhelyezését rendelte el minden ház 
kapujába, hová a lakók reggelenkint a házi 
szemetet beleszórják a melyet aztán a sze
mét hordók elvisznek. — A párisiak gonosz
nyelve elkeresztelte ezen szemétládákat 
|f90ebeUeu«nek> Most már ez a név áita- 

eloszlatása okáért — már most el nem 
hallgathatunk. A közlekedő csövek tör
vényén előálló olyan artézi kutat, mely 
vizét a talaj színéig, sőt azon túl is 
feladná, ne tekintsük a munkálat ok
vetlenül beálló végeredményének. Bár 
az artézi kutak története terén a geo
lógiai kutatás által biztosan várhatónak 
megjelölt eredményen felüli esélyek 
sem tartoznak a ritkaságok közé, mi 
a felszálló víztől eltekintve akkor is 
meg lehetnénk elégedve, ha egy kö
zönséges — egy légnyomásos — szi- 
vatytyus kút napi 180,000 ltr. kifogás
talan minőségű vizet szolgáltatna vá
rosunk lakóinak, a mit t. i. a tanul
mányszemle kilátásba helyezett. Ez a 
mennyiség városunk mostani lakossá
gának nemcsak ivó- és konyhaszük
ségletét fedezné bőven, de házi fürdők 
berendezésére is módot adna.

Midőn a földmivelésügyi minisz
térium jóvoltából városunk geológiai 
viszonyainak tanulmányozása czéijából 
körünkben időzött állami főgeologus 
urnák hálás köszönetünket tolmácsoljuk 
azon önzetlen tevékenységéért, hogy 
szakbeli munkálatai körébe bevonta 
városunkat is, másrészről nem mulaszt
hattuk el, hogy közönségünket is ne 
értesítsük eme egészségügyi viszonyaink 
javulásán nagyot és üdvösét változtatni 
hivatott ügy első lépéseiről.

Ha a szemle és tanulmányra tar
tozó hivatalos adatok is kezünkben 
lesznek, még visszatérünk e tárgyra, 
mely a hazai tudományosságra nézve 
is jelentősnek Ígérkezik, amennyiben 
közvetlenül a Kárpátok tövében ilyen 
nagyobb szabású artézi-kut-furás még 
nem eszközöltetett.

Az alföldi artézi kutak történeté
vel ismerős olvasóink pedig bizonyára 
azon fognak tűnődni jelen tájékoztató 
soraink olvastán, hogy vájjon hol kell 
keresni a mi Nagy-Andrásunkat, aki 
embertársai életéért, egészségéért áldo
zatra kész!?

A házasság és a társadalom.
Irta: HANUSZ ISTVÁN.

(Folytatás.)
A mely fiatal nö Japánban férjhez akar 

menni, a kapuja fölé üres virágcserepet tesz 
ki, — de rá les, ki hoz bele virágot és csak 
akkor öntözi meg, ha kedvére való a vőlegény, 
így hamar megértik egymást a fiatalok, nem 
kell sokat beszélniük. Egy európai nemzet 
fiai sem oly keveset válogatósak az élettárs 
szerzésben, mint a portugálok; akárhol tele- 

nosan behatolt a társadalom minden rétegébe 
és évszázadokra meg van örökítve.

Ép ily hasonló sors érte egy másik pre
fektusát a Szajna departement-nek, Rambu- 
teau urat, ki oly kis épületek felállitását 
rendelte el a boulevardokon a melyekben 
nem szokás hosszú ideig tartózkodni, de az 
mégis igen keresett hely és a mely sürgős 
esetekben valóban humánus intézménynek 
mondható. A néphumor ezen kis házikókat 
elnevezte „Rambuteau“-nak Most pedig két
ségtelen, hogy ugyan e sors fogja érni Mou- 
geot u-at a posta es távírda ügy államtit
kárát, ki magán levélgyűjtő szekrények 
felálitasát engedélyezte, 1899. szeptember 
l-töl kezdve. Ezen levélszekrényeket ep 
úgy kezeli a posta, mint az államiakat, csak 
hogy azért az illetőnek ki azt házán vagy 
irodája előtt felállittatja fizetnie kell. Paris
ban egy ily levélszekrényért az évi díj 1Ü0 
frc. 20,000-töl 80,000 lakossal bíró városok
ban 75 frc. húszezer lakosságú varosokbau 
50 frc. és így lemegy a bénetdíj egész 10 
frankig. A francziaknak nagyon hosszú név 
a „uiagan levélgyűjtő szekrény “ és így 
biztos, hogy azoknak általánosan csak „Mou- 
geot* lesz a nevük. Bőidig államtitkár, ö 
halhatatlanná vált 1

Karczolatok.
Czuczor.

Pannon halmáról hirdetted, a nemzet, a népek 
Tiszta erényeit; s lön nemzeti népnevelő.

Arany János.
A szép forma s a tartalom és nyelv ősi művésze; 

Tiszta aranyfényben fenragyog a te neved.
Faragó. 

pülnek meg, összeházasodnak azonnal a vö
rös, a sárga, a barna, a fekete szinü nép
fajtával. Délamerikában az indiánnal, Kelet- 
Ázsiában a khinai és japánival, Dél-Ázsiában 
a malájokkal, Afrikában a négerrel.

Uj-Guineában az erima-tamol népnél, 
mint Biró Lajos írja, kevés körülményes
séggel megy végbe a házasságkötés. A leá
nyok maguk választják a férjet, senkinek 
sincs beleszólása. Összebeszélnek a szerelme
sek s egyszer csak eltűnnek az őserdőbe, 
a hol várja őket a leveles palota, benne 
kePö számú tárögyümölcs, banán és kókosz 
dió; vagy elvonulnak a szomszéd faluba va
lami ismerőshöz s kijelentik, hogy ők háza
sok. A papának, mamának elküldik, a mi 
őket kiengesztelje, a nászajándékot, a minek 
a mennyiségét a menyasszonynak volt gondja 
előre kitudni s a vőlegénynek beszerezni. 
Akkor aztán törvényes házasok.

Bálok erima-tamoléknál nincsenek ; nem 
is kell ott a mamának mindig attól tartania, 
hogy valamelyik négyesen a lánya ülve 
marad, vagy arra ügyelnie, hogy valami 
rossz parthie nem bolouditja-e el a lánya 
fejét? Selyemruha, prémes fölöltö, báli be
lépő nem kell; a szajó pálma leveleiből min
den leány maga fon magának sallangos czifra 
köténykét, — egyébkép pedig nem szé- 
gyenli, a mit Isten adott.

Nálunk is van eset gyors lefolyású há
zasság kötésre.

Elszóltak a kegyes öreg nénikék a le
génytől hamarjában öt leányt. Befogott az 
apa és el vitte elbusult fiát a szomszéd faluba. 
Este későn érkeztek és szállást a legelső 
háznál kértek, a hol még világ volt. Szives- 
látás közben, uyelvoldogató ujbor mellett 
fakadozott a vendég, hogy a fia részére 
leánykereső alkalmatosságban jár. „Hejnye 1, 
szól a gazda, hiszen nekem is van egy kóczi 
lányom; Zsuzska hé, gyere be fiam 1“ Bejön 
a lány, nem igen szól, csak tesz-vesz egyet- 
uiá-t, — de bezzeg nyiladozik a fiú szeme- 
szive s oldalba böki az öreget titokban : „Éd’a 
apam, ne is mennénk tovább11. Nem is men
tek odébb másnap, csak a papig, hogy hir
desse őket és lett belölök három hét alatt 
takarékos pár, a frissen sült menyecske pedig 
nagyon bevált édes jó feleségnek.

Keletindiában a Nilgherri hegységben 
férfi hatalma jeléül a vőlegény előbb a job
bíts, azután a ballábát teszi arája fejére, 
mikor hazavitte ; és a leány azzal válik 
feleséggé, hogy vizet forral. Az élettárs ára 
m_ 2V—30 rúpia (346'8—5102 frt), de azelőtt 
alantabb jártak az árak. A kaukázusi népek
nél egy szép ló ára 400 rubel, egy szép 
asszonyé ellenben csak 300. Khinában a 
feleség ára 4—1000 dollár között ingadozik, 
de olykor több is; mindaddig azonban csak 
szolgáló számba megy az asszony, mig urát 
figyermekkel meg nem ajándékozta.

Egyébként is nehéz a nő sorsa Khiná
ban meg az előkelő körökben is, mert Con- 
fuc.us vallásszerző tanaiból csak azt tartják 
legerősebb emlékezetökben a férjék, hogy 
a feleséguek jogai nincsenek. Ez az oka 
annak, hogy erősen terjed a hajadonok között 
a titkos szövetség, melynek jelszava „férjhez 
nem menni, inkább meghalni.“ 1897. nyarán 
Cautonban annyi leány ölte magát vízbe, 
hogy szigorú rendőri felügyelet alá kellett 
venni minden nem férjes nőt.

A hazai románoknál még ma is van 
leanyvasár a Gaina hegyen, Ilunyad vár
megyében évente julius 11-én, mely nap a 
görög uaptar szerint Peter-Pal ünnepe. Össze
sereglik akkor oda az Aranyos-mellek, Arad 
és Bihar román fiatalsága ; magokkal hozzák 
a leányok egesz ingó hozományukat a vevő 
legenyek szeme elé és szülemuk is ott sok 
házasság. Indokolt jó szokás olyan helyeken, 
hol a terviszouyok miatt a gyér nepesseg 
nagyon szétszórtan lakik.

Erőszakos házasság kötési mód szokása 
maradt fönn a szerbekuel meg a Bácskában. 
1897. októberben sem hiányzott eset, hogy 
barom legeny egy háztól 8zent-Ivánon egy
szerre három leányt rabolt el. A káros apak 
egyike a két leanya eirablásaba kényszerű- 
segböl utólag belenyugodott s áldását adta 
rajok; de a másik a leányát visszavette s a 
regényeskedő legényt a törvény kezébe adta, 
mely érezteti is szigorát e hevesvérű ifjúval, 
ha az talált kiderülni, hogy az egyéni szabad
ságot sértette meg. Ennek csak a lány volt 
a megmondhatója.

Hajdan az orosz czárok 1000 hajadon 
közül választhattak hites társat, — de aligha 
volt szabad annak oly követelőnek lennie, 
mint az amerikai no tanár, ki a számtudomá
nyokból veit képesítve és igy az^U a fér

jéhez: „Már 26000 másodpercze, hogy há
zasok vagyunk és még csak 358-szor csó
koltál meg." Holott talán ennyi is sok 21 
órára, és ha a földrajzból szerzett volna 
magának az a nőtanárka képesítést, tud
hatná, hogy e csók nem is egészen nemzet
közi váltópénz.

Vannak keleten egész országok, hol az 
ajkak egymáshoz illesztése nem igen van 
gyakorlatban. Előindie, Birme, Khina, Ja
pán számos részeiben, meg a csöndes Oczeán 
nem egy szigetén élnek néptörzsek, melyek 
azt a galambszokást nem követik. Tudnak 
a mandula szemű fiatal hölgyek csábosán 
mosolyogni, de többet nem, a hindu mama 
keblére szorítja gyermekét, de nem csókolja 
össze. Ott a Simon Juditra mért rettentő
Ítélet nem lenne rettentő, hogy anyai csók
ért epedö beteg gyermekét megcsókolnia 
nem volt szabad.

Az eszkimók is élhetnek nélküle, s ha 
már a kölcsönös vonzalom oda fejlődik, 
hogy közelebbi érintkezés szükségessége áll 
be, egymáshoz dörzsölik az orrukat. Es azt 
olvassa rá az orvosi tudomány, hogy kevésbbé 
is veszélyes az orrok, mint az ajkak érint
kezése, mert egyiktől a másikra nem oly 
könnyen hárul át a baj, mint a hogy nálunk 
megesik.

Betiltotta a new-yorki vámhivatal a 
csókolózást. Ugyan mi jogon ? Mert az al
kalmazottjai órákat kitevő időt vesztenek, 
mig 2—6 ezer partra szálló utas végig öleli, 
csókolja a 8—17 ezer váró, szives látó 
amerikait. Az a 34—51 ezer csók sok idő 
vesztegetéssel jár. A kiszálló helyeken ol
vasható is, hogy „itt csókolózás ne történjék11 
mi azonban az egyéni óhajtásokat továbbítja 
addig, mig a vámhivatal a maga teendőit 
lebonyolítja. Azontúl természetesen szabad 
a vásár.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 12-en tartotta rendes havi ülését 
a főispán elnöklése mellett.

Az alispán beterjesztette havi jelentését 
a közigatási ágak augusztus havi állapotá
tól. E szerint az áliategeszség nem vált Ked
vezőbbé, — Zárlat alatt maradt a múlt hó
ról takonykor miatt Szkiczón 2 u., Szent- 
Györgyön 1 u., hólyagos kiütés miatt Felsö- 
Pelen 1 udvar. Rübkór miatt Lengén 1 u. 
Üertesorbaucz miatt Baracskán 35, Füssön 
15, Ladoméren 3, Lévan ő, Nemes-Oroszi- 
bau 1, Nagy-Herestyéoben 1, Nagy-ISárooan 
2, Onajon 1, Ó-Barson 50, iSzelepcsényben 
1, összesen 10 községben 114 udvar. Sertés
vész miatt Ar.-Maróthon 1, Eoedeczen 17 
Garam-Szent-Benedeken 26, Hecsén 1, Le
van 8, Lüién 1, Markóczon 1, Nemcsény- 
ben 1, Németiben 7, Verseczen 1 udvar, 
összesen 10 községben 66 udvar.

A kir. pénzügy igazgató jelentése szerint 
augusztus hóban befolyt egyenes adóban 
132561 frt 26% kr. hadmentességi díjban 
1359 irt 33 kr, mely befizetési eredmeny a 
műit év hason idő szakával szemben az 
egyenes adóknál 5113 frt 86 krral kedve
zőtlenebb, a hadmentességi díjnál 98 frt 24 
krral kedvezőbb.

A megyei főmérnök jelentette, hogy 
úgy az állami mint a törvényhatósági köz
utak allapota megfelelő.

A komarom—kalna—gr.-berzenczei ál
lami közúton f. evben eszközlendő henge- 
reiesi munkák czéljaira kiszállított kavics 
fedanyag, kötő és védő anyag felülvizsgál
tatott es a hengerelek a nyitramegyei határ
nál tényleg meg is kezdetett. Ugyanezen 
állami utón a szt.-benedeki és szt. kereszti 
utmestersegben eugedelyezett építkezések 
megkezdettek és jelenleg már a befejezés
hez közelednek, míg a nagy-kálnai utmes- 
terségben teljesítendő mü-tárgy helyreállítá
sokat a kerületi felügyelő engedélyezvén ; 
a verseny tárgyalás eredményesen megtar
tatott.

Az ar.-maróth—oszlányi th. közúton 
levő 2. sz. Kis- l'apoicsany község előtt 
levő hídnak, valamint a 35. sz. Nagyugrócz 
községben tevő hídnak felszerk.ezete, vala
mint a zsarnócza—selmeczi tvh. utón levő 
8. sz. boltozott áteresz, az utfentartási áta
lány ternere helyre állíttatott. — r. t.

Különfélék.
— A szomorú évfordulót, szeretett 

királynénk egy ev előtt történt eihunytát e 
hó 11-én a köz és számos magánépületre ki
tűzött gyászlobogok hirdették városunkban 
is. A nemes királynét, ki úgy szerette a 
magyarokat, védőasszonyaként tiszteli a 
magyarság s megemlékezik az ö nemes léi
kéről és nagysziveröl, míg ebben a hazában 
csak egy magyar is lesz. A herczegprimás 
pásatorlevele folytán a lévai plébánia-tem- 
plómban tlauepéiyes gyauwee volt, melyen 



Báthy László prépost-plébános czelebrált a 
melyen a tanuló ifjúságon, azok tanári karán, 
az összes állami és közigazgatási hivatalok 
tiszti karán kivül a templomot tel esen meg
töltő közönség vett részt. —• Nemkülönben 
mély gyászszal szivében ünnepelte meg e 
napot Verebély közönsége ie, hol Lu- 
1 i c s e k Izidor esperes, az összes hatóságok 
jelenlétében szintén ünnepélyes gyászmisét 
tartott nagy királynénk lelki üdvéért.

— Egyházi kinevezések. Fludo- 
r o v i c s Zsigmond, volt lévai főgimnázi
um i tanárt a herczegprimás a nagyszombathi 
főgimnáziumhoz tanárrá, Zlatnyánszky 
János muzslai plébánost, az ujbarsi r. kath. 
hivek volt lelkipásztorát pedig, Nagyszom
batba szentszéki ülnökké nevezte ki. Ká
vé g g i a Kálmán segédlelkész, városunk 
szülötte Somorjára és Török Mihály Bu
dapestre a Rókus kórházi plébániához káp
lánokul küldettek ki.

— Személy változások az állomási 
pénztáraknál. Tekintettel a napról-napra 
mindinkább fokozódó teherforgalomra szük
ségesnek találta a magy. kir. államvasutak 
balparti üzletvezetösége, a helybeli teheráru 
pénztárt két részre osztani, fel- és leadásira. 
A feladási pénztár kezelésével ifj. A 11 m a n n 
Antal eddigi személy pénztárnok, a leadási
val Huszár Béla hivatalnok lett megbízva. 
A személy pénztári teendőket B 1 e i e r állo
mási felvigyázó látja el. Ezen uj változás 
f, hó 15-töl lépett életbe.

— Gyászhir. Egy tevékeny és mun
kás élet elbunytáról veszünk hirt. Cziglan 
Gyula, Bakabánya város köztiszteletben álló 
jegyzője e hó 13-án alig 42 éves korában 
az ottani temetőben agyon lőtte magát; az 
nap reggel ugy találták holtan a járókelők. 
Hogy mi vihette öt a végzetes tettre, 
még csak sejteni sem lehet. A korán 
kidőlt férfiú temetése, melyen a nagy
számú rokonságon ób ismerősön kívül 
Bakabánya elöljárósága is megjelent, e 
hó ló-én ment végbe. Haláláról gyászoló 
gyermekei a következő gyászjelentést bo
csátották ki: Alulírottak ugy saját, miut a 
számos rokon nevében fájdalomtól megtört 
szivvel jelentik szeretett édesatyjuk Cziglan 
Gyula közs. jegyzőnek, élete 42-ik évében 
történt gyászos elhunytál. A megboldogult
nak hült tetemei folyó évi szeptember hó 
ló én délelőtt 10 órakor fognak a bakabá
nyai temetőben örök nyugalomra tétetni. 
Bakabányán, 1899. évi szept. 13-án. Béke 
lengjen hamvai felett 1 Cziglan Eda, Cziglan 
Margit, Cziglan Ida, Cziglan Erzsi, Cziglan 
Pista, Cziglan Rózsi, az elhunyt gyermekei.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügy
miniszter Demény Győző aranyos-maróthi 
törvényszéki telekkönyvi átalakító dijnokot 
az eperjesi kir. törvényszékhez nevezte ki.

— A selmeczb anyai honvédszobor 
leleplezése. SelmeczbányAn október 8-án, 
vasárnap délelőtt fogják a honvédszobrot 
nagy üunepségek között leleplezni. A szél
aknai bányászzenekar zenéje mellett vonul
nak a szoborhoz, a hol a Szózat eléneklése 
után uK i r á 1 y Ernő tanár mond ünnepi 
beszédet, a mely alatt leleplezik a szobrot. 
A város nevében Sz 1 t n y a i József királyi 
tanácsos polgármester veszi át a szobrott. Az 
ünnepet a Hymnus eléneklése fejezi be. Egy 
órakor délben a városi vigadóban lakoma 
lesz. A tér, a melyen a szobor áll „Erzsé
bet" nevet fog nyerni.

— Botrány az utczán. Most, hogy 
a tanév megkezdődött és a mi iparos ta- 
nonczaink az előadások után hazamennek, 
duhajkodásaikkal a legbotrányosabb dolgo- 
kát idézik elő az utczákon. A szó szoros ér
telmében a közbiztonság van ilyonkor ve
szélyeztetve, mikor az iparos tanonczoknak 
ez a legelemibb műveltséget és tisztességet 
nem ismerő része, csorda módjára ellepi a 
gyalogjárókat, s azt kizárólag a magukénak 
gondolván, a legtrágárabb kiabálások köze
pette, veszekedés mellett haza mennek. 
Ilyenkor azután valóságos istenkisértés a 
közlekedés és csak a külön véletlennek kö
szönhető, ha az ember ép testré.-zekkel meg
menekülhet. Különösen a védtelen hölgyek 
vannak ennek az inzultusnak kitéve, kidnek 
nemcsak hogy szemlesütve kell az aljasab- 
nál-aljasabb beszédeket hallgatni, hanem 
tűrni kell ezen duhaj csapat lökdöséseit is. 
Bízunk a rendőrkapitány urnák, a közön
séggel szemben tanúsítani szokott tapintatos 
eljárásában, s hisszük, miszerint gondja lesz 
arra, hogy mindazon napokon, mikor az 
iparoB tanonczoknak előadásaik vannak, elő
adás után néhány rendőrt fog felállítani az 
iskolához közelebb eső népesebb utczákon, 
hogy ezek rakouczátlankodásaitói a közön
séget megvédelmezzék, a botrányt okozókat 
pedig intő például, méltóan meg fogja bün
tetni.

— Villámcsapás A szeptember 8-iki 
rettenetes zivatar Verebélyt sem hagyta érin
tetlenül ; sőt nagyon is érintette, mert a 
nagyvendéglő istálójába a villám belecsapott 
s felgyújtván, azt teljesen elhamvasztotta. — 
A kár körülbelül ezer forint, melynek csak 
egy része térül meg a tulajdonos özv. Lamos 
Andrásáénak.

— Újítás a párkány-nána—lévai 
Vonalon. Még elérjük, hogy a mi viczináh* 
sunk ma holnap első rangú vonalak sorába 
fog emelkedni, legalább erre enged követ
keztetni a m, kir. államvasutak igazgatósá
gának ama legutóbbi intézkedése, hogy a 
párkány-nána—lévai vonalon levő örházakat 
• ^vonulj örházak mintájára harang) elsővel 

akarja ellátni s ugyancsak az egyes állomá
sok előtt mechanikai (villamos) távjelzöket 
felállítani. Eme újítás főleg most, mikor a 
répa szállítás idénye kezdődik, válik szük
ségessé, a mennyiben naponkint 20—25 vonat 
is közlekedik s a forgalom biztonsága szem
pontjából nélkülözhetetlen.

— Hitelszövetkezet Bátban. Hont- 
vármegye közönsége az 1898. évi XXIII. t. 
ez. alapján elhatározta, hogy a vármegye 
területén egyelőre 6 helyen s ezek közt 
Báton is „gazdasági s ipari hitelszövetkezetet" 
létesít hiteligény kielégítés és gabona érté
kesítési üzletággal, szerves összefüggésben a 
Budapesten székelő hitelszövetkezettel. Hor
váth Béla főispán dr. Sztankay Abát, Hont- 
vármegye törv. hatósági biz. tagját bízta 
meg a „Báti gazd. s ipari hitelszövetkezet* 
létesítését ezélzó előmunkálatok megtételé
vel, mely előmunkálatok megbeszélése czél
jából f. év szeptember 17-én vasárnap d. 
u. 2 órakor Bát községháza tanácstermében 
értekezletet tartanak.

— A pápa bora. A pápa vatikáni kert
jében finom fajszőlök vannak a melyeket XIII. 
Leó nagy gonddal ápol és a melyek kitűnő 
bort teremnek; igen kevesen vannak azon
ban, kik azon szerencsében részesülnek, hogy 
ezen bort megizlelhessék. Néhány élelmes 
üzletember most azon gondolatra jött, hogy 
ajánlatot tesz a pápának e bortermés meg
vételére. Rendkívül nagy összegeket aján
lottak fel az évenkénti bortermésért a me
lyet azután díszes üvegekbe lehúzva akarták 
az egész világon, mint a Vatikán termését 
„Vino Leonio" czimen elárusitani. Az I900-ik 
évi világkiállítás kitűnő alkalom lett volna, 
hogy ezen vatikáni borokkal, a melyet bizo
nyára rendkívül drágán árusítottak volna, 
nagyszerű üzleteket csináljanak. A pápa 
azonban nem ment bele a felajánlott üzletbe, 
noha minden oldalról ostromolták érte. 
Nehány nap előtt ismét szóba jött ez, de 
XIII. Leó azt felelte az illető magas állású 
urnák, kezét a vállára téve: „Nos barátom 
én nem adom el a termést, mert nem aka
rom, hogy azt mondhassák, hogy a pápa 
borkereskedő.*

— A pénzügyi tisztviselők adóssága. 
Még Kerkápoly csinált egy rendeletet, hogy 
a pénzügyi szolgálatban alkalmazott tisztvi
selőknek adósságokat nem szabad csinálni, 
mert nem szolgálhatják korrektül a kincstár 
érdekeit és meghagyja ez a rendelet, hogy 
a könnyelmű adósságcsináló tisztviselőket 
hivatalukból el kell bocsátani. Mivel pedig 
ezt a rendeletet a pénzügyminisztérium alan
tas hivatalai nem vették szigorúan, a pénz
ügyminiszter elővette a rendeletet és meg
küldte valamennyi pénzügyi hivatalnak azzal 
az utasítással, hogy a rendelet intézkedéseit 
a vezetők saját felelősségük mellett szigo
rúan érvényesítsék és hajtsák végre.

— Borkóstoló vásárral egybekötve 
Nyitrán. A Nyitramegyei Gazdasági Egye
sület abból a czélból, hogy a nyitra- és bars
megyei borokat a fogyasztókkal és nagy 
borkereskedőkkel a maguk valódi tisztaságá
ban megismertesse, vásárral egybekapcsolt 
borkóstolót rendez Nyitrán a f. évi október 
hó végén. Miután a nyitra- és barsmegyei 
boroknak nincs olyan hirnevük a milyet 
megérdemelnek, pedig mindkét vármegyében 
kitűnő borok teremnek, a jobb borok ter
melőinek érdekükben áll, hogy bormintáikat 
ezen borkóstolón bemutassák. Az egyesület 
gondoskodni fog róla, hogy a venni szándé
kozó fogyasztók és kereskedők a borkósto
lón megjelenjenek, s a termelőtől közvetlenül 
vásároljanak. A borkóstolón résztvenni akaró 
termelők jelentkezzenek október hó 1 ig a 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület titkári 
hivatalánál.

— A kinek hét felesége volt, per
sze nem egyszerre, hanem egymásután, az 
már csakugyan unikum, mert sok ember 
azt tartja, bogy egy is elég a jóból. SolymoBÍ 
János, a napokban elhalt óbarsi foldmives- 
nek csakugyan hét felesége volt; hat'ízben 
volt özvegy s hogy a házas élet gyönyöreit 
mindennél elöbre valónak tartotta, még he
tedszer is megházasodott, de az utolsó me
nyecske már az ö özvegye lett. S hogy a 
derék öreg ember hét asszony mellett is jó 
egészségnek örvendett, semmi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy 74 évet élt.

— A korcsmárosok ipara. A keres
kedelmi miniszter az állami italmérési jöve
dékről szóló törvény alapján kimondotta, hogy 
a szeszes italokkal foglalkozók üzlete, a bor
mérés, korcsma, sörház és páiínkamérés nem 
ipari üzlet s így az engedőimet nem az ipar
hatóság, hanem a pénzügyi hatóság adja meg. 
A rendelet sok zavarra és visszaélésre adott 
alkalmat. Hegedűs Sándor kereskedelmi mi
niszter megváltoztatta a rendeletet. Kimon
dotta a miniszter, hogy a pénzügyi hatóság 
csak az üzlet gyakorlásának a föltételeire 
adja meg az engedelmet, egyébként pedig 
ezekre az üzletekre is az ipartörvény hatá
rozatai érvényesek. Ennek alapján fölhívja a 
miniszter az iparhatóságokat, intézkedjenek, 
hogy az ezekben az üzletekben alkalmazot
tak záros határidőn belül munkakönyvét 
szerezzenek s hogy ezekre az alkalmazottakra 
is szól a kerületi betegsegitő pénztárakról 
szóló törvény.

— Hövid hírek. — Jókai Mór, ko
szorús regenyirónk, ki jelenleg 75 éves, a 
múlt héten kelt egybe Nagy Bella színész
nővel, a ki 18 éves. — Kassa városa 
Nemzeti 'színházat emelt a magyar Thaliának, 
melyet e hó 28-án fog a budapesti nemzeti 
színház a Bánk-Bán előadásával megnyitni.

, — Tornaügyi szakosztály. A kultusz
minisztériumban egy testnevelesi szakosztályt 
szándékoznak fel Állítani s ezzel kapcsolatban 
tornafelügyelöi állásokat szerveznek. — 
A szegedi kiállítást hó 13-án berekesz
tették ; összesen 78,000 ember látogatta meg. 
— Az egyforintos államjegyek levál
tása csak ez évi deczember hó 1-éig eszkö- 
zölhetök. — Ellopott német felírás. Ver- 
secen szobrot emeltek Erzsébet királynénak, 
melyen német felírás volt, mely a leleplezés
kor méltó bosszúságot okozott a magyarság
nak. Azonban a dolgot egy ismeretlen ugy 
oldotta meg, hogy a német táblát a szobor
ról ellopta. — Havazás Liptóban. A 
múlt heti esőzések következtében annyira 
lehűlt a levegő, hogy Liptóban havazott.

— Nagyothallás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Ur. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyothallást és fülzugást megszün
tette 20000 márkás alapítványt tett Dr. 
Nicholson intézetének azon kikötéssel, hogy 
ezen összegből olyanok kapjanak mestersé
ges füldobot ingyen, kiknek nincs módjuk
ban, hogy azt máskép megszerezzék. — 
Levelek a következő czimre küldendők: 
B. Y. Nicholson intézetnek, „Longcott*, 
Gunnersburg, London, W. England.

APRÓSÁGOK.

Rovatvezető: ZUHANY.

Pletyka. — Oh, ez a Marossyné, mennyi 
u d v a r 1 ó jár hozzá. — Eh! hová gondol; nem ud
varlók azok, hanem házalók!

Jeles műtét. — No, olyan híres orvosi mű
tétet sem láttam még, mint a milyent dr. Laboda 
vitt véghez. — Mit csinált '? — képzelje; egy gyer
mek elnyelt egy ezüst forintost, a mit képtelenek 
voltak eltávolítani. Dr. Laboda azonban egy általa 
feltalált szert adott be a gyermeknek ; a szer a fo
rintost hatosokra váltotta s igy könnyen 
el lehetett venni az elnyelt összeget . . .

Közönség köréből.
4486./1899. szám.

Hirdetmény.
A nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. 

minisztérium 1899. évi julius hó 13-an 4U16L.
IV. sz. a. kelt rendelete szerint Léván az 
év téli hónapjaiban a mezőgazdasággal fog
lalkozók részere téli gazdasági tanfolyamot 
óhajt rendezni, melyen résztvehet bárki, s 
melyen a tanitas díjmentesen eszközöltetik, 
s mely esetlegesen valamely házi ipari okta
tással is összekötve lesz.

Felhívom tehát az érdeklődőket, hogy 
a tanfolyamon való részvételüknek szándékát 
folyó hó 19-ig Rácz János váron tanácsnok
nál előjegyzés vegett jelentsék be.

Értesítem továbbá a közönséget, hogy 
miként múlt évben — a folyó évben is a 
fenti tanfolyammal kapcsolatban a városház 
tanácstermében gazdasági felolvasások fog
nak vasárnaponként tartatni, melyeket bárki 
meghallgathat.

Léván, 1899. szeptember hó 16.
3BéA«grlx luetjos, 

polgármester,

Szerkesztői Üzenetek.
P. B- Somorja. A magyaradi fürdőt Huszár Károly 

székesfehérvári kanonok és Kiima Miklós vették meg 
80,000 forintért. Azonban a volt tulajdonosnak Keviczki 
Dánielnek szintén maradt benne része, s igy most ők 
hárman a tulajdonosok. — M. G. Léva. A versekben 
itt-ott eredeti gondolat csiliamlik. Ha időnk engedi, 
egyiket némi módositással hozzuk. — Cs. V. A. 
Baglyasalja. Szívesen sorozzuk munkatársaink közé. 
Azonban a beküldött versből még nem Ítélhetünk. 
Kérünk esetleg más dolgozatot. — R. Jolán. Gyöngéd 
kedélyre valló verseit gyönyörrel olvastuk. Alkalom* 
adtán sorra kerítjük.

Henneberg-selyem
65 krig méterenKcut — aKzor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér es szines, — a legdivatosabb 
szövés, szín és mintázatban. Trivát-fo
gyasztóknak postabőr és vámmen
tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) Züricn- 
ben. — Magyar levelezés. Svajczba Két
szeres levéibelyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza.* m.-mázsánként 7 frt 70 kr, 7 írt. 50 Két
szeres 7 frt — kr. 6 frt 50 kr. — Rozs 
6 trt 30 kr. 6 frt 10 kr. Árpa 6 frt 60 
5 írt 60 kr. Kukorioza 6 frt 40 kr 6 frt 20 
kr. Bab 6 frt — kr. 6 frt 20 kr. Zab 5 frt 20 « r 
5 frt 40 kr. Lencse — frt — kr. — frt — t r 
Köles — frt — kr. — frt — kr.

Nyilttér.
i.

672J1899. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hirré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság 
1899. évi V 371/1. számú végzése következ
tében dr. Novotny Imre ügyvéd által képviselt 
Lévai Takarékpénztár javára Koncz Péter 
és Pólya János ellen 300 frt s jár. erejéig 
1899. évi julius hó 5-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 350 frtra 
becsült következő ingóságok, u. m. bútor, 
stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró
ság 1899-ik évi V. 371/2. számú végzése 
folytán fenti tőkekövetelés s jár. erejéig 
Alsó-Váradon leendő eszközlésére 1899. évi 
szept. hó 19. napjának délelőtti 93/4 
Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1899: évi aug. 2. napján.
Tonhaiser, 

kir. bir. végrehajtó.
II.

1899. évi 3227. szám.
Árverési hirdetmény.

A zsarnóczai m. kir. erdöhivatal kerüle
téhez tartozó Geletuek, Bars-Szklenó és Re- 
pistye községek határaiban lévő, és a m. 
kir. kincstár tulajdonát képező, főleg kvarcz 
kisebb részben trachyt porpbyr malomkő
bányák 1900. évi január 1-től 1904. évi de
czember hó végéig tehát 5 évre terjedő 
időtartamra 1899. évi október hó 9 ik 
napján reggeli 10 órakor az alólirott 
erdöhivatal helyiségében nyilvános árverés 
utján bérbe fognak adatni.

A kikiáltási ár a különféle kötezmények 
alap áraiból áll, mely alap árakra az aján
latok közös százalékban teendők.

Az alap árakból eredményezendő kincs
tári évi jövedelem 1200 írtnál kisebb nem 
lehet.

Az alapárak jegyzéke kívánatra postá
val bérmentetlenül megküldetik.

Az árverési és szerződési feltételek az 
alólirt erdőhivatalnál bármikor megtekint
hetők.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Zsarnóczán, 1899. évi szept. hó 8-án.

M. kir. erdőhivatal.
III.

Egy jó bizonyítványokkal rendelkező 
s előkelő helyeken alkalmazásban volt 
vinozellér és kertész állást keres 
azonnali belépésre. Czime: Brat Jó

zsef. Tild u. p. Csillár.
IV.

Kávé
ZFiu.mé’ból

közvetlen a tengeri hajóról szétküldve
1 zsák 4 kgr. Rió kávé jó izü..........................4.60
1 zsák 4 kgr, Portoriko kávé uagyszemü . 5.60
1 zsák 4 kgr. Kuba kávé uagyszeruü . . 5.76
1 zsák 4 kgr, Portoriko gyöngykávé . . . 6.12
1 zsák 4 kgr. kék Jáva gyöugykávé . . . 6.80

elvámolva, bérmentve és csomagolva min
den más költség nélkül.

Árjegyzéket és látképes levelezőlapot kívánatra Ingyen küld,

Fratelli Deisinger,
FIUME, szabad kikötő 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.

V.

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST! |

1 nro n dórii
J i aikáiiiTus

MINT NYÁLKA OLDÓSZER 
ugy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, rekedtségnél, tüdőhurut
nál stb. legjobb gyógysikerrel ajánltatik. 
Nehezen emésztő, gyomoriiurmnál 

Kitűnő Hatása van!
Főraktár: AMSTETTERIMRE Qzéguél
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Bars- és Hontmegye részére

ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN

Beschorner A. M.
első cs- kir. osztr.-magyar-, német franczia-, olasz- és orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából.

Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu

rópában majd 
minden egészség- 
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az ártalmas iégszesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag diszitése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mű
velt országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 frttól 100 frtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron.

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.aJ/tLyymwnw, /

Specialitás, poloskák, hol 
|hák és konyhaférgek ellen

óta kitűnő pótléknak bizonyult a babkavéhoz. — Ideg-, 
és gyomorbajoknal, vérszegénységnél orvosilag ajánlva.

Évek
8ZÍV-

aeöeöí Legkedveltebb kávéital a családok százezreinél,

ö

Zacherlin
Ó8
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Molyok s a háziállatok 
éKpdijsi ellen

X 
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Csak üvegekben a valódi 
ha „ZACHERL" név van rajta.

A leghatásosabb szer mindenféle férgek alapos kiirtására.

Raktár. Léván: Amstetter Imre 
Cserei Gyula, 
Engel József, 
Frommer I., 
Kern Testvérek, 
Medveczky Sándor 

gyógyszerész, 
Poilák Kálmán, 
Wilheim Béla,

Ipolyságon: Dombo Károly,
Trautwein Dániel

Újbányán: Cservioka Mór 
Henrich Ede fodráss.

Verebélyen: Czirok István, 
Pollák József özvegye és fia.

Zsarnócza: Weichberg Izidor.

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.!
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára,

Kern TestiéreknéJ, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra ingyen 

és bérmentve küldetnek.
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Nyomatott Nyitrai é» Társa könyvnyomdájában, Léván-
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