
XXIV. évfolyam. 17 szám. LÉVA, 1904. április hó 24.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek pőstautaleánynyal küldhetők.

nzánok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Néffvhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér

Hivatalom hirdetmények
100 szóig 2 kor. 6) fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk 'S”*8zeköttetésben  levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij. 

kedvezményben részesülnek.közművelődési és társadalmi hetilap-, egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A kéziratók a szerkesztőséghez: (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
*—► vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
1430/1904. szám

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestületének 

1345/1904. sz. határozata folytán közhírré 
teszem az alábbiakat.

A m. kir. Kincstárnak a posta-távirda 
hivatal elhelyezése vég tt a mostani bérbe
adóval kötött szerződése 1905. évi deczem
ber hó 31-én lejár, — miután azon bérleti 
helyiségek jövőre nézve nem e'egendöknek 
jelentettek ki, — a Pozsonyban székelő 
„Posta és Távírda Igazgatóság**  Léva város 
közönségét megkereste egy építkezési terv
rajz áttétele mellett, hoyy nem hajlandó é a 
város közönsége a lévai po3ta távirda-távbe- 
szélö hivatal elhelyezésére alkalmas helyisé
gek st építtetni, avagy annak magánvállalkozó 
áltál leendő fölépítését kieszközölni ? A kép
viselőtestület nem kivanva a magánvállalko
zóknak versenyét gítolni, módot nyújt azok
nak a bérlet elnyerésére. Ezért fölhivom 
azon háztulajdonosokat, akik a fent emlitett 
hivatal céljai a alkalmas házat épiteni kí
vánnak s a bérletet elnyerni óhajtani óhajt
ják, ezen szándékuk a', és aján'a'aikat a 
pozsonyi posta és távírda igazgatóságnál 3ó 
napon be ü', vagyis 1904. évi május 15-ig 
jelentsék be, mert ha addig in ignnválla ko
zok nem akadnak, vagy a fölajánlott ház 
nem lenne közforgalmi tekintetből alkalmas 
helyen, a város képviselt*  estülete fog ezen 
ügyben érdemleges lépeseket tételűi.

A vonatkozó terv a városi kiadónál 
megtekinthető.

Kelt Léva, 1904. évi április hó 15-én.
Bód-Ogril. Xua.jo« 

polgármester.

A Garamvölgye a nagy be
ruházási javaslatban.

A beruházási törvényjavaslat nagy 
jelentősége betek óta képezi kiváló köz
gazdasági irók elmélkedésének tárgyát. 
Kétségtelen, hogy e javaslattól várják 
sokan évtizedek óta pangásnak indult 
közgazdasági életünk fellendülését. Eb
ből a szempontból természetesen szó 
sem férhet a javaslathoz, mert hát be
lőle, el kell ismernünk, sok munkás 
kéznek leend haszna. Ebből a szem

pontból már oly bőven megvitatták e 
kérdést, hogy feleslegesnek tartjuk a 
róla való további értekezést.

Maga a javaslat ezen célon kívül 
más. magasabb érdekeket is óhajt ki
elégíteni. Nevezetesen célja e javaslat
nak az is, hogy a külföldi piacokat a 
közlekedési eszközök szaporítása és fej
lesztése által Magyarország részére 
könnyebben hozzáférhetővé tegye. Áll 
ez főként északnyugati Magyarországra, 
a mélynek forgalma Németország felé 
gravitál s innen keresztül jut összeköt
tetésbe a kontinens egyébb államaival 
és Angolországgal. Látjuk is, hogy a 
Budapest—Mrrcbegg között közlekedő 

' fővonalon immár arra irányul a főtö
rekvés, hogy ebbe irányul á főtörek
vés, hogy ebbe kapcsoltassanak be al
kalmas helyeken azok a vonalak, a 
melyeken legkönnyebben, legolcsóbban 
elérhetők a külföldi piacok.

Már most, ebből a szempontból te
kintve a javaslatot, ha mindjárt nem 
is volnánk barsmegyeiek, ha érdekünk 
nem is a Garam mentének felvirágzá
sához volna kötve, akkor is kénytele
nek volnánk konstatálni, hogy a javas-

■ lat a vagy költség dacára sem kellő 
mértékben szolgálja a célt. S amig

■ kénytelenek vagyunk Barsvármegye
■ és főleg az egész Garam mentének 
: mellőzése miatt, rá kell mutatnunk

arra, hogy milliókat takaríthattunk 
volna meg, ha eme nagy cél keresztül
vitelénél. nem holmi apró cseprő érde- 

| kék ápolását, hanem az egyenes utat 
| követjük.

Vegyük elő Magyarország térképét 
s vessünk egy pillantást a vasúti há
lózat északnyugati vonalaira, akkor 
szembe ötlik egy nagy közgazdasági

■ hiba, a melyei mi is úgy járunk, hogy 
' a derékszögű háromszög átfogójának 
' egyik végéről nem az egyenes irány- 
• bán, de a két befogón keresztül ipar- 
' kódunk a másik végére. A helyes köz- 
' gazdasági politika az lett volna, ha 

előbb a Párkány-Nána—Léva—Garam- 
Berzence—Zsolna—Ruttkai vonal épül 
ki, egyszerűen azon indokból, mert ez 
a legrövidebb ut s a fővonal túl nieg- 
terheltetését már a párkánynánai állo
mástól kezdve lényegesen megszünteti 
s északfelől a külföldről az ország bel
sejébe özönlő áruk körülbelül 100 
kim. útnak megtakarítása utján juthat
tak volna el rendeltetési helyükre. E 
helyett azonban kiépült a Galanta— 
Ruttkai vonal, amelyet fővonallá fej
lesztettek s most 18 millió költséggel 
egész 170 kim. hosszában kettős vá
gánynyal akarnak ellátni.

A Nyitramegyei Ellenőr laptársunk 
maga is beható kritikával méltatja a 
javaslat eme részét s maga is oda 
konkludál, hogy a Budapest—Galantai 
fővonalrész a kettős vágány dacára is 
túlságosan jtneg lesz terhelve, továbbra 
is s mind a mellett az a cél, hogy a 
külföldi forgalom gyorsabban és köny- 
nyebben lebonyolítható legyen, elérve 
nem lesz. E célból a tizenkettedik órá
ban a nyitravölgyi vasutat obajtauá a 
fővonalba bekapcsolni.

Érveit minden tekintetben méltá
nyoljuk, de ha az általa kimutatott 
statisztikai adatokat megkétszerezzük, 
akkor látjuk, hogy kétszeres megtaka
rítással kétszerte könnyebb összekötte
tést létesíthetünk, ha a garamvölgyi 
vasutat kapcsoljuk a fővonalba, mert a 
garamvölgyi vasút az érintkező ponto
kon úgy a vág-, mint a nyitravölgyi 
vasút kifelé irányuló forgalmát is köny- 
nyen absorbeálhatja.

Kétségtelen, hogy a Garamvölgyé- 
nek gazdasági produkciója nagyobb 
akár a Vág, akár a Nyitra völgyénél. 
Hízó marha és gabona kivitele élénk. 
Gazdasági terményeinek piaca a kül
földön van, Ide csatlakozik a szomszéd 
vármegyék területéből a Zsitva és 
Szikince völgye s Hontvármegye túl
nyomó része, a mely felfelé keres ösz- 
szeköttetést, A főeKínye e vonalnak, 

hogy uj vonalakra szükség sincsen. A 
meglevők fej lesztésévels azokon közvet
len összeköttetés létesítésével, a pálya
test kiszélesítésével a fővárosból Berlin 
felé a legrövidebb s legegyenesebb utón 
bonyolittatnék le. A garamvölgyi helyi 
érdekű vasút Lévától—Garamberzen- 
céig mindenütt a rendes nyomtávolság
gal akként épült, hogy az a fővonalba 
minden nagyobb számbavehető változ
tatás nélkül könnyen bekapcsolható 
lenne. Erre a vasútra kellett volna s 
beruházási javaslatok tervezetének meg
állapítása alkalmával a kormánynak 
tekintettel lenni, mert a garamvölgyi 
vonal a legalkalmasabbnak látszik a 
külföld piacaival való direkt összeköt
tetés létesítésére.

Önkéntelenül is szemünkbe ötlött a 
beruházási javaslatokban a Garam 
völgyének teljesen érthetetlen mellőzése. 
Már az első hálózatok lefektetésekor a 
fővárosból Berlin felé vezető síneknek 
ezen az utón kellett volna lerakva 
lenniök, mert ez a legegyenesebb, leg
rövidebb. És valahányszor a legszélsőbb 
vonalakat bővítjük, fejlesztjük, nem 
érjük el a kívánt célt, mert a Buda
pest—Bécsi fővonal túlzsúfoltságát meg
szüntetni, sem a forgalom gyorsabb le
bonyolítását elérni nem tudjuk.

S bár a beruházási javaslatok
ból a Garamvölgye semmi célszerűbb 
javítást nem nyer, a sok és 
minden oldalról jövő kívánságok és 
kérelmek közepette mi is felszólalni 
ezen minden indok nélkül mellőzött 
vidék érdekében kötelességünknek tar
tottuk.

A gazdasági szervezetekről,
A mai állami alakulásoknál mint állami 

föladat, a gazdasági közösségek, érdekek 
(gazdasági politika) játszák a főszerepet. A 
gazdasági politikában kell, hogy az állam 
minden polgára a maga gazdasági erejét 
megta'álja. Ennél fogva e politikának nem 
szabad egyoldalúnak lennie, hanem az egyes

T AE_CZ A.
Tarlővirág.

Kis Tarlóviráguak hívták . . , Izzó nyárbau, 
így találták egysier tarlón, kis korában — — 
— Királyi kiséret vitte a királyhoz, 
Királyi szó hangzott a kis Tarlóvirághoz !

Majd igy szólt a király: Jól bánjatok véle I 
Vigyázzatok rá, mint szemetek fényére I 
Soha meg ne halljam, soha meg ne lássam, 
Hogy liliom arczán — bánat, hervadás van I

. . . Kis Tarlóvirágot — akár hova lépett, 
Ezer szem kisérte , . . Felnőtt s csodaszép lett I

• •
•

Megőszült a király, hogy az évek szálltak. 
De régi álmai mind valóra váltak .*  
Egyetlen fia lett, hét országok szépe, 
Egyetlen fia lett minden büszkesége !

Lánya sohasem volt — igy csak arra vágyott, 
Menyévé fogadni kis Tarlóvirágot I 
(Hiszen a királyfi a cyprusták mellett 
Kis Tarlóvirágnak vallott csak szerelmet.
Kis Tarlóvirágot — imádta . , . imádta 
S királynévá teszi — megesküdött rája I)

* *•
Egyszer az üsz király — nagy zsivajra ébredt, 
Körülötte mindeu hirtelen sötét lett,
Mikor megtudta, hogy mi zavarta meg álmát, 
Hogy Tarlóvirágot — sehol sem találták I

— És az ör remegve jelentette halkan, 
Az udvarmesterrel láttuk öt hajnalban! 
.Az udvarmesterrel ? Kis Tarlóvirágot? 
Akit úgy szeretett, kit fiam imádott ? 
Meg is parancsoltam, jól bánjatok véle, 
Vigyázzatok rí, mint szemetek fényére I 
Vigyázatok rá s igy vigyáztatok rája ?
Kötélbe veletek 1 Az akasztófára I

• •

Királyi gzó után kinoB, néma csend lett,
Majd öreg cselédség törte meg a csendet,
De csak annyit mondott s szavát köny kisérte; 
„Király I a királyfi tört döfött szivébe I"

Karafiáth Jenő.

Ca8inó*e8tély.  
1904. április 16.

Az előzékenyek egise alatt igen sike
rült estély volt tegnap egyhete a Casinóban. 
Igaz, talán nem is tudják, kik ezek az elő
zékenyek ? Röviden elmondom, megértve a 
kor uralkodó eszméjét — „a társulásban az 
erö“ — városunk aranyifjusaga összeáll, 
hogy tehetségéhez képest támogasson Léván 
mindent, mi nagyon is gyenge társadalmi 
életünket kissé élénké teszi. így született 
meg a lévai előzékeny társaság. Hát ez most 
most elhatározta, hogy a Casinóban estélyt 
rendez s hogy üétni jellegzetessége is legyen, 
az estélyt combinatioba hozta a theával s 
ennek révén sikerült városunk szépeit is 
elcsalogatni úgy, hogy igen szép közönség
— a szépet a szó szoros értelmében értve
— gyűlt össze, hogy a haldokló saisonban 
még egyet mulasson.

Tehát eljött a várva-várt est s úgy 9 
óra tájban szépen összegyűlt Láva mulatni 
vágyó közönsége. Az estély jellegénok meg
felelőig hatalmas samovárok kecsegtetők 
nem hüscseppel — mint azt a bizonyos hü 
csehet — hanem párolgó forró itallal, kugler 
kísérettel a bevonulókat. Csakhamar zsi
bongó élet vette kezdetét. A sok szép baba 
édes szóval kínálta a thea jegyet, melynek 
beszolgáltatása mellett a kedves háziasszony

I Huberthné őnagysága s a vezetése alatt álló__________________________ __
Lapunk mai siámáhos féliv melléklet van osatolva

hölgyek a szomjas torkoknak forró theával 
szolgáltak.

Az előzékenyek programmal is szolgál
tak, de cim és jeliegükuek megielelőleg vol
tak oly előzékenyek, hogy a programmot 
lehetőleg rövidre szabták. Két száma volt 
csupán : először ifj. Csekey Vilmos tartott 
felolvasást „Hangulatok* 1 címén a nőkről, 
majd Berreck Hugó producálta magá’, mint 
zene excentricus. Ezután kezdődött a fő- 
programm szám, mely annyira tetszett,hogy 
reggelig ki nem fáradtunk élvezetében — a 
tánc. Lelkes előzékenyeink fáradhatatlanul 
ropták a csárdást, keringöt s itták a theát. 
A thea is igen jó volt, — miért hálás kö
szönet illeti a fáradhatatlan háziasszonyt, 
kinek gondos, mindenre kiterjedő figyelme 
lankadhatatlan volt — de a tánc is nem 
kevésbbé jól esett. A jelszó az volt, hogy 
rövid az élet, örök a sir, mulassunk hát 
még lehet. S e jelszó mellett lelkesen, ló 
kedélylyel ki is tartott a fiatalság. De mag 
kell emlékezni itt Elemér precis játékáról 
is, mely nem kevéssé emelte táncosaink ke- 
délybangulatát, Említette is egy ifjú előzé
keny, hogy igazán csodálatos, hogy ma 
egyszer Bem jött ki a taktusból, mi máskor 
gyakran megesik vele. Hja, Elemér techni
kator. (Ez a tisztelt előzékeny híres arról, 
hogy gyenge fogalmai vannak a táncz mű
vészetéről).

Éjfel után, sőt szóval egy óra után 
végre eljöttnek látszott az idő, hogy kissé 
erősödjünk s elkezdödöts a souper.

Már-már a rózsaszín hajnal (mint a jó

Homeros bácsi mondta) igen közel volt, mi
kor E^emérék rázendítették, hogy :

Nem házasodom én soha
Nem leszek asszony bolondja . . .

Sióval elkezdődött a soupe csárdás. De 
bizooy azt hiszem, sokan hiába fogadkoztak, 
hogy be is tartják ezt a mottót, mert hát 
mindennel erősebb volt s hathatósabbnak bi
zonyult szépeink ragyogó szeme, melynek 
hatása alatt láttam máskor a hölgyek iránt 
csak mérsékelten rajongókat egész extasisba 
jönni 8 látszott az arcukon, hogy rémesen 
iparkodnak fejükben egy elfogadható kis 
vallomást összehozni s hiszem, hogy a sok 
újra alatt ez sikerűit is. Ezt bizonyította a 
boldogságtól ragyogó arcuk.

Istenem, ide kellett volna hozni a bősz 
vasutasokat, bizonyára lemondottak volna a 
szép szemek ragyogásának hatása alatt 
sztrájkukról. De ki is birt volna ezeknek 
ellent állni s pláne ezekkel szemben sztráj
kolni.

Erősen reggel volt; már-már szinte be
ragyogott az ablakon a nap, mikor meg 
folyton a „fagygyu gyertyát égetek én“ 
hangzott. Ez a kis nóta különben annyira 
tetszett, hogy még a délfelé fölvert egyik 
előzékeny alig ocsúdott az álom s talán az 
előbbi éj varázsából a hozzá bevonuló bará
tait ezzel fogadta. Szóval jól mulattunk 6 
azzal az impressioval távoztuuk a tett szín
helyéről, hogy ezt mielőbb mjg fogjuk 
ismételni.

Jelenvolt hölgyeink közül a következő 
névsort sikerült összeállítanunk: Balogh Jo
lán, Barkócy Barnáné, Bslcsák Andorod,



termelő osztályok valódi érdekeit ki kell 
fürkésznie s az összesség érdekeivel kellő 
összhangzásba hozni .. Hogy pedig ez lehet
séges legyen, bizonyos érdekképviseletre, 
szervezetre van szükség.

A mezőgazdáknak is állami támogatás
ban, ellenőrizésben kell részesü'niők (agrár
politika) ; de csrk úgy, hogy az egyénben a 
gazdasági felelősség érzetét ne gyengítse, 
esetleg meg ne semmisítse, hanem minden 
termelő, képességeihez mérten, gazdasági 
tevékenységét kifejthesse. Ez a célja a me
zőgazdasági érdekképviseletnek is.

A mezőgazdasági érdekképviseletnek 
vannak szervei, melyeknek a segítségével az 
állam kormánya a gazdasági állapotok valódi 
érdekeiről pontos értesülést szerezhet. Ezek 
lehetnek olyanok, melyek a termelő osztá
lyok kebeléből alakíttattak (gazdasági cé.u 
intézmények, érdekképviselet) s olyanok,me
lyek az állami hatalommal, mint végrehajtó 
szervek (gazdasági közigazgatás) szerepelnek. 
Mindkettőre szükség van. Az első részint 
szabadtársulás alapján, társadalmi utón léte
sül. a másodikat kényszer utján a törvény 
rendeli el. A gazdasági érdekképviselet lehet 
kereskedelmi, ipari s mezőgazdasági.

A gazdaságierdekképviselet századokon 
keresztül fejlődött ki ; tehát fokozatokon 
esett keresztül. Először csak egyes községek, 
városok lakói tömörültek közös érdekeik 
megvedeimezésére (céhek, gazdasági egyesü
let k). A kisebbek aztán íüggési viszonyba 
jutottuk a nagyoobakkal (anya- s fiók céhek), 
de azért az egész országra nem terjedtek 
ki. Újabb időkben az érdekképviselet lán
colata nagyobb területekre, az egész országra 
kezd kiterjedni egy bitonyos központból. 
Vagyis tehát; van vidéki, (járási), megyei, 
országos szervezet, melyeknek egymással 
szerves összeköttetésben kell álianiok.

E szervezeteknek jogi állásuk van, va
gyis a jogi személyiség kellékeivel vannak 
löiruházva s mivel államiak s társadalmiak; 
azért közjogiak (törvény, vagy kormányha
tósági rendelet áltat szabályozva) és magán
jogiak (egyesületek).

Akkor, amikor a céhrendszer megszűnt, I 
az érdekképviselet céljaira szolgáló szervek 
csak a szabad társulási elv alapján jöttek 
létre. Azonban ezek a gyakorlati élet köve
telményeinek sokáig nem tudtak megfelelni, í 
minek az lön a Következménye, hogy a kény
szertársulási elv kezdett érvényre ju'ni, mi
ből azutan a kereskedelem s ipar terén a ' 
kamarák intézménye jött létre. A mezőgaz- ' 
daság terén ilyen intezménynyel csak akkor 1 
találkozunk, mikor a rendiség s kiváltságos- i 
s£g a földbirtoknál is megszűnt. Ekkor már 
a birtokosok is kezdik belátni, hogy az ér- ! 
dekképviseleti intézményre szükségük van,

Belcsák Laszlóné, Belcsák Tóni, özv. Bole- • 
mán Józsefné, K. Braunmüller Klára, Csekey ! 
Vilmosué, tEekey Magda, özv. Dubeu Jó- ■ 
zseíné, Bűben Mici, Faragó Samuné, Hajass 
Gabi, Harsághy Nandorné, lletzer Adolfué, * 
Ho ló Sandorné, Holló Erzsiké, Holló Amá ia, ' 
Huberth Vilmosné, özv. Jeszenszky Józsefaé, . 
Kabina Ervinné, Kaliczky Józsefné, Kalicky 1 
Emmy, Kern Béiáné, Kern Vilma, Kern 
Emmy, Laysky Margit, Levaiich Aranka, 
Medvecky Sándorné, Pi a ff Elza, liudnyáuszky 
Giga, özv. Skvór Józsefné, Skvór Irén, 
Suhajda Jánosné. Szakmáry Margit, Sátfy 
Katica, Sztankay Józsefné, Vigady Virgilné.
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A farkasölö.
VidéKunkön mindenki csak e néven is

merte.
Volna ugyan tisztességes neve is, de azt 

régon elfeledték az emberek. Ha valami is
meretlen betévedne a fa.uba s megkérdezné, 
hogy hol lakik Varjú Adám, bizonyára nem 
tudnák útbaigazítani ; hanem, ha azt kér
dezné, hogy merre a tarkasölö : azt még a I 
legkisebb gyermek is megmondaná. |

Varjú Adám a farkasölö nevet véletlen- ' 
bői kapta. E.einte büszke volt rá, később ' 
azonban megharagudott . érte és embergyü- ' 
lölövé lett.

Gyermekkoromtól kezdve nem látva, 
mikor falumba visszakerültem, nem ismer
tem rá, annyira elbozontosodot. Az egykor ’ 
délceg, izmos ember bogJyakemence-alakuvá

szemébe omlott. Bajusza eltakarta ajkait.
Szakálla úgy állt, mint a tarlón összevissza- * 
hányt rendek.

Mindketten a major felé tartottunk, ö 
az urasági, én az apámé felé. Utunk egy 

miből folyólag itt-ott ^mezőgazdasági célú 
egyesületek alakulnak, igaz, hogy minden 
szerves kapcsolat nélkül. A közeledés csak 
később következik be, mikor az országos 
szervezkedés kikerülhetetlenné válik.

E szervezkedés igaz, hogy a mezőgaz
dák konzervatív hajlamai miatt nem a ka
marai rendszer szerint történt, hanem inkább 
a már inkább meglevő gazdasági egyesüle
tekben lörekedteK munkájukat kifejteni.

Ez azonban a mezőgazdák érdekeinek 
aahogysem felelvén meg, be kellett lá’niok, 
hogy át kell térniük a kamarai rendszerre, 
annál is inkább, mert hiszen a kényszertár- 
sulásuak is csak az a föelve, hogy javítsa a 
mezőgazda helyzetét. Természetes, hogy 
azért a szab^dtársulás elvén létrejött gazda
sági egyesületek is megmaradhattak.

A kamaráké rn (törvényozási intézkedés) 
az ország összes gazdái képviselve vannak 
(egyöntetű szervezet); mig az egyesületekben 
ott t, >., hol ilyenek léteznek, csak azok, 
akik tagjai óhajtanak lenni. Ennélfogva ter
mészetes, hogy itt a mezőgazdasági érdekek 
nem is istápoltathatnak kellőleg, mert az 
egyénektől függő intézménynél ez másképen 
nem is lohe'séges. (

A kamarai rendszer mellett mellett a 
gazdasági téren akármit akar a kamara,vagy 
a törvényhozás, a kamara küldötteinek a 
véleményét mindig meg is kell hallgatni.

(Folyt köv.)

A tanítóképző kérdéséhez.
A Barsban már három cikk keltette fel 

az érdeklődő közönség tig) elmét a létesí
tendő tanítóképző intézet elhelyezésére, mely 
mindhárom o ég alaposan — az egyik bö 
mérnöki tapasztalat- és szakismerettel — 
indokolva komoly megfontolást érdemel.

Miután magam is jeleztem helyet az uj 
képzőnek, melyen én azt látni szeretőéin s 
miután tudom, hogy ebben többen velem 
egy véleményben vannak, kötelességemnek 
tartom, hogy ezen különleges kérdést én is 
valamivel beha'óbban tárgyaljam.

Indít erre azon körülmény is, hogy ily i 
kérdéshez a városi közgyűlésen alig lehet az 
embernek kimerítően hozzászólni,részint, az 
idő rövid volta és részint azoa körülmény 
miatt, hogy az elröppenő szóval nem foglal- 
kozhatik a figyelő elme, az pusztai szóvá 
válik.

Azt mond'am a Btrs 13. s’ámáhan kö 
zölt cikkemben, hogy az uj képzőt inkább 
a háti ut baloldalán fekvő Calvaria hegy 
déli lejtőjén óhuj anárn lá'ni. Ezen meggyő
ződésemre csakis tárgyilagos okok indítottak, 
mert — azt h szem mindenki tudja — sem • 
a Calvarit hegyen, sem annak környéken 
sehoi anyigilag érdekelve rém vagyok.

A legjoiib he yue‘< azért tartom a jel
zettet, mert az Léván a legegészségesebb, 
már pedig oly intézet létesítésénél, amely . 
sok egyén befogadására szolga , azt a körül- 1 
ményt kell eső sorban szem e ölt tartanunk, j 

__ I 

darabig kötőé volt. Mikor utolértem, ö szó'- 
ütött meg,

— Nmi, a pesti urfi 1 Beh régen nem ■ 
láttam. Mondhatom, jól megemberesedet'. 
Ugy-e, rám se ismer, pedig csak tiz évi; j 
hogy nem látott. Engem az én gúnynevem ’ 
hamar megvénitett.

— Ah, hát Varjú uramhoz van szeren
csém ? Ugyan beszélje el kérem, miképen 
is ragadt rá a gúnyneve ?

Varjú uram beszélő kedvében volt. El
kezdte. i

— Tizenöt-husz évvel ezelőtt még sok- ' 
kai löbb farkas volt a mi környékünkön is, ' 
most. Szigorú télen egész csordák jöttek le 
az erdőből a nem csak utón és falu alatt 1 
ólálkodtak, hanem bontogattak egyes udva
rokba is.

Boldogult apám háza épp az erdő fe'ől • 
eső faluvégen volt. A házat két nagy kutya ’ 
őrizte.

Egy késő éjszaka, mikor már az egész 
háznép mély álomba volt, s’örnyü kutyavo- 1 
nitás ugrasztott ki az ágyból. Húsz éves 1 
legény voltam, de bátorsággal és életerővel. 
Apám rám kiáltott :

— Bot nélkül ne menj ki, hátha farkas 
van az udvarban 1 ?

Rá se hederitettem, Felráatottam a : 
csizmámat s rohantam egy ingujjban az 
udvarra.

Hát uraoifi mit latok ? A két kutya két 
nagy ordassal birkózik.

— Fogd meg Kesely, fogd meg Gondos 
— kiáltottam gyorsan s a másik pillanatban ! 
már én is a farkasokra rohantam.

Eszeveszett küzdelem fejlődött ki. Az 
egyik farkast élőről torkon ragadtam s úgy 
megszorítottam, hogy a páráját azonnal ki
adta. A másiknak az állkapcsát szakítottam 1 
le, aztán a földhöz teremtettem. Az Bem 

hogy az feltétlenül egészséges helyen tör
ténjék.

A másik indító okom az, hogy váro
sunknak ott határozottan díszére válnék a 
képző, mert ha a sertés piaczon levő pince
hajlékok és magtárak egy-két szomszédos 
apró lakóházzal együtt kisajátitatnának s a 
mostani sertéspiac díszes botanicus kertté 
á'alakittatnék. az a megett emelkedő épület 
mint a szép fekvésű kórház párja a szemnek 
tetsző tekintélyes benyomást tenne a szem
lélőre.

Uirmadik indító okom pedig, hogy az 
iskolás gyermekek könnyebben jutnának a 
gyakorló iskolába, mint ha a hegy alá,vagy 
akár a vásártérre kellene kimenniök.

Hogy megboldogult megyei főorvosunk 
Dr. Brach Ferencz a közjóért való fáradha
tatlan küzdelmeinek legszebb em'ékkövét, a 
megyei közkórházat jobb helyen, miut a 
miuön, nem létesíthette, azt az eddigi 20 
éves tapasztalat bizonyítja és mindenki 
tudja.

A meglehetős magas álllásu talaj vizű 
síkon épült, város északi és keleti határán 
Ívben elhúzódó lankáé emelkedés lejtőjén ; 
fölötte a város bü’ös, nyílt csatornáinak, a 
füs'ölgő kémények s a naponta százszor is 
felvert lótrágyás utcapor légkörén ; a leve
gőt tisztitó légáramlatok által mindég frie- 
sitö légcserében részesítve ; a napsugár tisz
tító és elevenítő hatásának kitéve: szinte 
eszményinek mondható a lévai közkórház 
elhelyezése, melyet az idővel felnőtt díszes, 
ültetvényes környezete majdnem páratlauná 
tett.

Ezzel mindenben megegyező lehetne a 
tanítóképző intézetnek a háti ut másik ol
dalán való elhelyezése, sőt ta'án még jobb 
is, ^menyiben — ha nem a rendelkezésre 
álló telkek legmagasabb széléhez kerülne az 
épület — i észben jobb védelmet találna 
nyugat észak-nyugat felé, a kápolnáig még 
jelentékenyen emelkedő hegyoldal részéről 
az uralkodó nyugati és északnyugati szél
áramlatok el eu, mint az e tekintetben ke
vésbbé véd >tt kórház.

Hogy a tanítóképző ezen helyen igazi 
díszére válnék a városnak, azt alig tapasz
talhatná valaki, még akkor sem tagadhatná 
ha az intézet látképe a városháza felöli 
szemlélő előtt a piac túlsó o.daian levő há
zak által eltakartatnék.

Akik ezen tervet ellenzik, két okra tá
maszkodnak, amint azt a tárgy megbeszélé
sekor egyesek szavából kivettem és pedig 
az egyik pénzügyi természetű, s mint ilyen 
tagadhatatlanul számba veendő, behatóan 
tanulmányozandó lenne. A másik ok — me
lyet egyesek a temető és a kórház újonnan 
épült elkülönítő osztályának egészségügyi 
tekintetből állítólag veszélyes közelségében 
látnak — csak látszólagos és a tudomány
nak az utolsó 3—4 évtizedében tett óriási 
haladasa által alaposan megcáfolt, elavup, 
szakismeretet teljeseu nélkülöző laikus fel
fogásban találja magyarázatát.

* *
*

Ami a pénzügyi tekinteteket illeti, az 
e tárgyban tar ott rendkívüli városi köz
gyűlésen a polgármester ur volt szives a 
képviselő testületnek azon összegekről is 

mozdult többet. Apámék már csak a barcz 
végére érkeztek ki. Fehérneműm széttépve, 
karom csupa vér. Apám amint m’glá'o'.t,jól 
összeszidott, őrültnek nevezett.

Másnap a faluban másról sem beszéltek, 
mint az éu hőstettemről. Valaki kiröppen
tette a száján, hogy nem a vadászok, hanem 1 
az olyan sátor legény, mint a Varjú A lám, 1 
az az igazi fakasölő. S ez az elnevezés lett 
az átkom, az én átkom, az én embergyülö- 
letem forrása Az uj nevet utóbb már úgy 
kiabálták utánnam az u'czán. „Itt megy a 
farkasölö. Nézd, milyen gyilkos még a pil
lantása is 1“ A látnok azt mondták, ha 
szóba álltam velők : „Menjen, maga csak a 
farkasokat szereti, azok közül válaszszoi 
szeretőt".

Elvadultam, Egyebet sem tettem, mint 
folyton az erdőt bújtam, farkasokra lesve, 
hogy bosszúmat töltsem rajiok. Apám dupla
csövűje ott volt a vállamon, tarsolyám tele 
golyóval. Az emberek félve néztek rám, a 
legtöbb pedig messze elkerült. <

Sorrom érdekelni kezte az uraságot s 
hogy útonálló ne legyek, fe'fogadott vadász
nak. Most már csikugyan az erdő lett az 
otthonom. Hetekig felé sem néztem se a fa- ; 
Innak, sem a majornak, hanem pusztítottam 
a farkasokat. Néhanap öt-hat bőrével szá
moltam be. Ma sem teszek egyebet, mint 
pusztítom a bestiákat.

Eddig még semmi bajom se történt, de 
valószir.ü, hogy egyszer csak a csizmáimat 
találják meg — Varjú Adám nélkül. Aztán 
vége lesz átkomnak, embergyülöletemnek, 
de gúnynevemnek is. Mert azt mondja az 
I rás: Ki milyen fegy verrel ölt, olyannal 
öletik meg 1 Sorsomból megtanulhatják sokan, 
hogy a legénykedés, a meggondolatlan tett 
sokszor válik az embernek á'kávé, az érdem 
önhibáján kívül szégyenévé.

felvilágosítást nyújtani, amelyekbe az illető 
kisajátítások kerülnének.

A főösszeg — bevallom — ijesztőjnagy 
hangzású volt és mint ilyen alkalmas arra, 
hogy mindenkinek kedvét szegje a képző 
intézetet a Cnlvária hegyre épiteni. De né
zetem e dologban az, hogy a közgyűlésen 
elmondott kisajátítási ö'szegek egészen más
kép fognak hangzani, ha az érdekelt felek
kel komoly tárgyalásokba bocsátkoznék a 
város. Azt hiszem, hogy az illető birtoktu- 
lajdooosok mindjárt inéltányosabb árakat 
jelölnének, ha látják, hogy oly alkalmuk 
nyílik ingatlanjuk eladására, a mely talán 
50 esztendő alatt sem tér vissza, ha most 
elszalasztják. Azután kellene egy kissé az 
illetők loealispatriotismusára is appelálni, ta
lán lenne enne egyik másiknál hatása,kinek 
szive nem egészen zárkózik el nemesebb 
lelki ma'Í7umok elöl. És végül ott az 1881. 
évi XLI. t c. 1 §-ának 11. pontja, mely 
szerint „kisajátítanak csak közérdekből és 
a következő esetekben vau helye : ... 11. 
állami épü'etek és intézetek létesítésére..." 
amelyre való hivatkozással városunk — mi
után 10.000 lakosa nincs — kérelmezhetné 
a kormánytól ez esotre vonatkozólag a ki
sajátítási jogot s alig hihető, hogy kérelme 
megtagadtatnék.

Minthogy sem jogász nem vagyok, sem 
az illető városi albizottságokban helyet fog
lalni nincs szerencsém, melegen ajánlanám e 
kérdésnek komoly és jóakaratulng való tár
gyalását.

* *
*A másik látszólagos okkal, melylyel a 

Calvária ellen előhuzakodnak, behatóbban 
kell foglalkoznom, noha ez az ok, amint 
már jeleztem, téves, laikus felfogásban rejlik.

Síjnos, igen gyakran tapasztaljuk a 
közéletben, hogy komoly dolgok felől támadt 
komoly kérdések komoly tárgyalását ered
ménytelenné teszi a tudatlanok szenvedé
lyére, vagy babonájára, vavy érvekkel illeg
nem közelíthető elfogultságára való céizatos 
hatni ak.'.rás.

Egy egy oda vetett, nagyhangzásu jelszó, 
mint temető, rayályfcórház ! a maga teljes, 
mystikus vo Iával hathat a laikusra és elég
séges leh >t arra, hogy a közönség je’enté- 
keny részét az általam ajánlott terv ellen 
bangó ja.

Szükséges tehát, hogy e két jelszóval 
behatóbban fog almozzam.

A közkórház mellett újonnan létesülő 
elkü'öaitö osztály első sorban is sem járvány, 
sem rayály kórház, hanem csak az, mit a 
neve is megjelöl. Az elkülönítő osztályt ne 
képzelje magának senki, oly helyiségekkel 
biró épületnek, melyek járvány idején, vagy 
akár máskor is sok ragályos s igy közegész
ségügyi tekintetben közveszélyes beteggel 
lesznek meg'elve.

Az elkü'önitö osztálynak 3 beteg szo
bája, nem terme van, melynek mindegyiké
ben legfeljebb 3—3 beteg helyezhető el, 
s az is csak elvétve egy esztendőben, célja 
pedig az, hogy ragályos természetű megbe
tegedési eieteket, különösen pedig az első
ket befogadva, egy esetleges járvány kelet
kezését megakadályozza.

Mindhárom szoba ablaka a kórház tel
kére nyílik. Az utcára tekint az ápoló és 
egy kórszoba ablaka, u'óbbi csakis világitó 
célnak szolgál, mart észak-nyugatnak tekint
vén ép oly kevéssé fog bizonyos osoknál 
fogva nyittatni, mint ahogy a főépületnek 
megfelelő fekvésű kórtermének erre tekintő 
ab’akai sem nyittatnak sohasem.

A rogáiy s betegségek kóroktana arra 
tanít, hogy ások tovaterjedése legtöbb eset
ben egyének s azok ruházatának közvetíté
sével, vagy a kórnemzö tényezőt tova vivő 
élelmi cikkekkel s sz ivóvízzel történik. A 
levegő a lovaterjosztésre nem alkalmas kö
zeg, hacsak nem zárt, vagy kq ös tartózko
dásra szánt helyiségekben. A ragályos bete
get befogadó szobából a szabadba jutó és 
kóroemzö tényezőket magával ragadó levegő 
az épületet körülvevő és a mérhetetlen lég
tengerben folytonos áramlatok következtében 
soha sem nyugva légkörben annyira szét
oszlik, hogy fertőző j.lentöséye eltörpül.

Ha nem úgy lenne, nem tervezte volna 
ez elkülönítő osztályt oly köve! a kórházhoz 
az az egyesület, melynek Dr. Frommer I. 
főorvos ur az aleluöke ; nem hagyta volna 
jóvá a tervet Barsvármegye alispánja, kinek 
szakközege dr. Benkö Lajos kir. tanácsos 
tiszti főorvos ; nem tervezte volna ugyan e 
helyre már évekkel halála előtt Dr. Brach 
Ferenc, vármegyénk volt egyik tiszti főor
vosa. Azt hiszem, e három név elég meg
nyugtatásai szolgálhat azoknak, kik a Cal- 
várián létesülő praeparandiára nézve vesze
delmesnek tartják az elkülönítő osztály 
közelségét.

Hivatkozom itt arra is, hogy a bpesti 
egyetem Il-ik belgyógyászati klinikája mel
let', az ü löi úti orvosi telepen egy utcza 
szelességnyire az átellenes bérházak sorától, 
Szentkirályi ulcábau áll a ragályos betegsé
gek betegségek pavillonja,meiy a főépülettől 
alig 20 lépésnyire egy födött folyosó által 
függ össze.

Ha már most a tanítóképzőt közvetle
nül a ber.éspiaci épületek mögött képzeljük, 
akkor rz legrosszabb esetben 67 méternyire 
esnék az elkü önitö osztálytól s ha az előtte 
levő sertés piac diszkprité alakíttatnék át, 
a iák iombozata még mechanicus akadályt 
is képezne az elkülönítő osztály felől jövő 
légáramlattal szemben. Megjegyzem még,

Folytatás a mellékleten.



Melléklet a „BARS*  1904 évi 17-ik számához.
hogy az uralkodó légáramlat a Calvária fe
löl a kórház felé irányul és nem megfordítva.

Az elkülönítő osztály szomszédságától te 
hát nincs okunk félni.

* * *
Ép oly kevéssé aggasztó a temetőnek 

szomszédsága. Előre bocsátom, hogy a e- 
metö talaj viszonyairól elégséges adataink 
vannak, hogy azokból a temető környékére 
közegészségügyi vonatkoztatás okát levon
hassunk.

A temetőn létesítendő kút régi óhaja a 
közönségnek. Néhány év előtt újabb fúrások 
eszközöltettek a lutheránus, református és 
katholikus temető érintkezési sarkán, de 
habár — ha jól emlékszem — 15 méter 
mélységre lejutottak, vizet még sem találtak, 
a talaj mindvégig oly száraz volt, hogy a 
fúrás könnyebb eszközlése végett vizet kel
lett a fúrólyukba önteni.

A talajrétegek, amelyek napfényre ke
rültek, vizvezetö réteget nem tüntettek fel.

Aránylag vékony humus réteg után 
közel 3 méter mélységig sárgás agyaggal 
kevert túlsúlyban finom lemezkés homokré
teg következett, mely felette laza összeállóm 
és könnyű munkát ád. Ezután következett 
közel egy méternyi vastagságban durvább 
homok és ezután a 15-ik méterig, tehát 9 
méter vastagságban vizáthatlan, hol szürke, 
hol sárgás, majd fehéres márga, illetve 
agyag réteg. Ezután mily rétegek, mily 
vastagságban következnek a vizvezetö réte
gig, azt nem tudom, az nincs még felderítve, 
de az akkori fúrás eredményeként a fúróval 
felhozott talajrétegek méterenkénti egymás
utánban megtekintésre bárkinek*) rendolkezé- 
sére állanak.

Minthogy a temetés elöirásszerinli mély
ségben történik, a hullák ama laza részben 
agyaggal vegyes finom homokba jutnak. 
Alattuk még közel 2 méter magas, részben 
hasonló, részben nagyobb szemcséjű Lomok 
réteg választja el a temetésnek szolgáló ré
teg szintjét a 9 méter vastag vízhatlan ré
tegtől.

Soha, akár öszszel, tavaszkor, akár té
len, vagy nyáron talajvízre még nem akad
tak sirá8ásná! s ha a talaj esős időjáráskor 
nyirkos volt, ezt csak a talajban leszálló 
csapadékig okozta.

a földben eltemetett hullák rothadás és 
korhadás szerű folyamat utján bomlanak fel. I 
Az utóbbi elényesülö folyamat és kellemet
lenül ható légnemű bomlási termények kép
ződése nélkül jár, a rohadásnál azonban kü
lönböző, igen kellemetlen vegyi termények 
képződhetnek

A temetők akként árthatnak a közvet
len közelükben lakóknak, hogy bomlási ter
mények, vagy mikroorganismusok a talajlég 
közvetítésével a levegőbe, vagy a talajvíz 
közvetítésével az ivóvízbe jutnának.

A mi a bomlási terményeknek a leve
gőbe jutását illeti, kiszámította Pettenkofer 
híres müncheni tanár, hogy a temetők tala- 
jábból felemelkedő gázok mily óriási hígí
tást szenvednek el. Hogyha 3407 □ méter
nyi terület felett, melyben 556 hulla van 
eltemetve, csak 5.84 méter magas légréteget , 
veszünk tekintetbe, akkor 10 éves temetési 
turnusnál ezen légréteg soha több bullagázt I 
nem tartalmazhat egy ötmiiliomod résznél. '

A rothadásnál képződő vegyes termények 1 
addig, mig egy két méternyi magas földré- , 
tegen keresztül felszínre jutnak mindegy- ’ 
azerübb és egyszerűbb összetételű s igy 
mind ártatlanabb gázokká hasadnak szét, 1 
legvégül mint szénsav, vagy ammóniák ke- ' 
rülnek ki a talajból. Ha ezen felül még a 
talaj elnyelő és sűrítő képességét is tekin
tetbe vesszük, akkor nincs okunk azon kije
lentés igazságában kételkedünk, melyet 
Schusler müncheni tanár a közegészségügyi 
kézikönyvben (II. rész, temetkezési ügy)sok 
tanulmány és kisérlet eredményeképen hang
súlyoz, hogy t. i. „nem lelhetők positiv tám
pontok azon feltevés bebizonyítására, hogy te
mető kigőzölgések hosszabb ideig tartó behatása 
a ragályos betegségekre való hajlamot fokozták, 
vagy létesítették, vagy pedig közvetlenül az 
egészség lassú aláásását eredményezték volna'. 
Ehhez mindenben hasonló eredményhez ju
tott a múlt század 80-as éveinek elején a 
Seinepráfectus által a temetők assanáláoára 
egybehívott bizottság Párisban, mely 1881- 
ben a Revue d’hygiéne et de police sanitaire 
III,kötetében közzétette kutatási eredményét.

Ami a hullákkal a föld alá jutott bakté
riumokat illeti, azok Fügeli kutatásai szerint 
4—8 hét alatt tönkre mennek, mert a hul
lának rothadása következtében azok tenyész- 
talajuk tetemesen megváltozik. De addig is 
a gyenge talajlégáramlás nem elég erős arra, 
hogy a mikroorganiusmusokat, melyek a 
hullában nedves közegekben vannák elhe
lyezve, magukkal ragadhassák.

Miquel a fentjelzett bizottság tágja Pá
riában megvizsgálta a temetők levegőjét és 
azt találta, hogy abban alig van több bak
térium, mint Montsourisban; ezen baktéri
umokat kísérleti állatok vérébe és bőre alá 
fecskendezte az illető állatoknak semmi ba
juk nem történt ebből.

Előfordul, hogy oly temetők közelében, 
melyek 5 — 600 év óta használtattak, külö 
nősen nedves időjáráskor felette bűzös gá

*) Fizély Lajos ur szívességéből újabb fúrást esz*  
közöltem a Kucs és Kabina féle pince mögött azon 
szántóföld alsó szélének magasságában, melyen az nj 
épület állhatna. Itt 60—60 ctm. humtis réteg után 
finom homok tartalmában itt-ott változó szürke agyag 
rétegre akadtunk, mely még 3.80 m. mélységben is 
ptegvolt, Talajvíz nyoma sehol sem mutatkozott.

zok jelentkeztek a házak pincéiben és emel
kedhettek fel a lakóhelyiségekbe. De ezen 
gázak csak bűzöknél fogva, ritkábban saját
ságos mérgező hatásuk, de sohasem valamely 
különleges kórnemző befolyásuk következté
ben, tehát csakis közvetve lehettek egész
ségi tékintetben kártékonyak.

Ezen eset itt nem fordulhatna elő,mert 
ha a tanítóképző épülete odakerülne, ahova 
én azt jeleztem, akkor legrosszabb esetben 
is 30 méternyire esnék legkeletibb széle a 
református temető széléhez, oly nagy föld
tömegen keresztül pedig a hullagázok nem 
hatolhatnak. De egyébb iránt is ott vannak 
a közvetlen közelben levő boros pinczék, a 
melyekben még soh i senki sem tapasztalt 
sem száraz, sem nedves időjáráskor kelle
metlen, vagy szokatlan szagot.

* * *
Nézzük most, válhatik, e a temető kö

zelsége a viz utján veszedelmessé a szomszé
dos lakókra nézve.

A temető közelsége csak úgy válhatnék 
veszélyessé a szomszédos lakók egészségére, 
ha könnyen juthatnának a hulla felbomlás
kor keletkezett összetettebb vegyi termények, 
vagy baktériumok az ivóvízbe.

itt első sorban tekintetbe jön a talajvíz 
mennyisége, ingadozása, a hulla bomlási 
terményeinek mennyiségt, ezen felül a sírok 
mélyébe hatoló esővíz, és azon talajréteg 
vastagsága, mely a hullát a talajvíztől elvá
lasztja. A talajvíz mennyiségét nem ismerjük, 
ép úgy nem annak ingadozási különbözetett, 
mert ezen körülményeket szabatosan nem 
figyelhettük meg. Annyi bizonyos, hogy a 
talajvíz jóval a sírok feneke alatt van és 
hogy emelkedése sohasem éri a sírok fene
két. Lá tam igen nedves őszi, tavaszi és 
nyári időben frissen ásott sírokat, de soha 
sem láttam azok fenekén vizet, hacsak nem 
benne rekedt esővizet. A sírásók, Kiket ez 
iránt megkérdeztem, hasonlókép nyilatkoztak.

Természetesen ott, ahol a hullák nem 
nyugszanak, a talajvíz ingadozási magaslatá
ban ott a rothadás egyik feltétele, a ned
vesség csak esős időben van meg s igy a 
rothadást csakhamar a penész gombák által 
bevezetett korhadás váltja fel, ennek ter
ményei pedig mint élenyülési termények 
alig, vagy egészen szagtalanok és sohasem 
mérgezők, mint pl. a rohadásnál keletkező 
szén és ammóniák vegyületek.

Ezen tekintetben tehát a lévai temstő 
igen kedvező helyen nyugszik.

A mint láttuk a sirfenék és vízhatlan 
agyag réteg közt körülbelül 2 méter vastag 
agyagos homok és nagyobb szemcséjű ho- 
mo'tróteg van. Ez magában nézve is elég 
hatalmas réeg, hogy az esővíz áital idősza 
konként magával ragadt rohadási termények 
a föld hatása alatt mind egyszerűbb össze
tételű és igy mindártatlanabb vegyületekké 
hasadjanak.

De súlyt kell itt még egy körülményre 
fektetnem, t. i. a vizvezetö réteg igen nagy 
mélységére, mely a kórház és a volt Lovas
féle most a kórházegyesületi ház kút ában 
15—16 métert tesz. Ez oly hatalmas föld
réteg, hogy ezen át sírokból gázalaku tes
tek, vagy baktériumok már nem juthatnak 
az ivóvízbe, különösen ha azoknak lefelé 
való törekvésének egy oly hatalmas márga 
és agyagréteg állja útját, mint a mint a 
minőt a temetői fúrások felderítettek. Ha 
ehhez még a távolságot is tekintetbe vesz- 
szük, melybe a létesítendő kút a temetőtől 
esnék, akkor teljes biztosságban lehetünk a 
temető közelségének hangoztatott veszélyes 
voltával szemben.

Hivatkozómé helyt Flecknek Dresdában 
ily irányban eszközölt igen terjedelmes vizs
gálatainak eredményére. Kilenc dresdai te- 
metöheiy kútjának vizét lelkiismeretesen 
vegyelemezvén azon meggyőződéshez jutott, 
hogy azok vize bomlási terményekből szár
mazó alkatrészekre nézve átlag nem külön
bözött lényegesen a többi drezdai kutakétól 
s hogy rosszul szerkesztett pöce-gödrökböl 
sokkal több rothadási éB korhadáéi termény 
jut a kutakba, mint a sírokból.

4 ,Jahresbericht des eachsischen Lm- 
des—Mediáinál—Collegiums auf das Jahr“ 
1879 ben olvassuk, hogy a temetők ku'jai 
nagyobbára nem mutatnak Ammonik, légeny- 
sav, chlor s egyébb szerves anyag tartalmat, 
mint lakott helyeknek talajvíz által táplált 
kutjai, sőt hogy néha ezektői egész tiszta 
vizük által különböznek.

A tudomány kutatómódszereinek oly 
tökélye mellett, mint a minőre azok máig 
ki lettek fejlesztve, belehetett bizonyítani, 
hogy a különféle betegségek kórnemzö té
nyezői a különféle baktériumok nem a te
metők utján jutottak a kutakba, hanem a 
kutak közvetlen közelében levő trágya és 
szemét telepek s főleg pöcegödrökből.

Nincs tehát okunk attól tartani, hogy a 
temető szomszédsága bármily tekintetben is 
ártalmas lehetne a fent leirt talajviszonyok 
mellett valamely népesebb intézet lakóinak 
egészségi állapo'ára.

Azt hiszem, hogy azok, kik az uj taní
tóképzőnek a „járvány kórház és temető 
közé szorítását" hangzatos jelszó gyanánt 
hajtogatják a közönség előtt, kénytelenek 
azon elismert bygiaenicus tekintélyek kije
lentései hallatára elhallgatni, kiknek hosszú 
éven át kitartó buzgalommal folytatott ku
tatásait az egész müveit világ elismerő há
lával kénytelen fogadni.

* « *
A tanítóképzőnek a Calvárián való el

helyezése tehát egyedül pénzügyi akadá

lyokba ütköznék, főleg pedig a kisajátítások 
révén.

( Az építkezés oly szilárd talajon, mint 
aminö a homokos rétegek alatti márga és 

. agyag nem lehet drágább, sőt olcsóbb, mint 
a kálnai-utcán, vagy a vásártéren, az appla- 
nálási földmunkák költsége pedig sokkal 
kisebb, mint a vízvezetési munkálatoké.

Ott a nagy kórházi épület, melynél 
szinte óriási földmunka vált szükségessé a 
telek nagy fokú s a Calvariáénal nagyobb 
lejtése miatt és mégis az egész épület csak 
körülbelül 64.000 koronába került.

A pénzügyi akadályok elhárítása azon
ban talán nem leend merő képtelenség, ha 
az illető bizottságok a hatóság ajelölt helyen 
ingatlannal biró érdekeltek és a város kép
viselő testületének minden egyes tagjában 
jó akarat és önzetlenség némi áldozatkész
séggel is párosulna.

Hiszen ha nem is fogjuk mi ezen á1- 
dozatkészség gyümölcsét élvezni, azért ne 
álljunk el tőle, mert — ismételten mondom 
— nem csak magunknak, de utódainknak 
is létesítsünk, miként elődeink létesítettek 
nekünk is !

Dr. Karafiáth.

Levél Körmöczbányáról.
— 1904. április 17. —

F. hó 13-án, Körmöczbányán, városi 
közgyűlés volt, melynek programmjából a 
következőket emeljük ki :

A közigazgatási bizottság értesíti a 
várost, hogy a Stubnyafürdö bérlője szá
mára adott bérengedmény ügyében, Angyal 
Béla által benyújtott felebbezés, a belügyi 
m. kir. minisztériumhoz terjesztett föl.

Erre az ügyre az a megjegyzésünk, 
hogy a város jövőre a felebbezéseket, ille
tékes hatóságokhoz terjeszsze föl. Ezt neki 
tudnia és ismernie kell. Próbálgatásoknak 
tehát semmi helye sincs. E felebbezés, egye
nesen a megye főispánjához lett volna föl
terjesztendő avval, hogy ez, azt továbbítsa 
a minisztériumhoz.

Megejtetett a római katholikus plébános 
választása Jánoshegyre vonatkozólag. Ez az 
ügy, már igen régen húzódott; mert a mi
niszter döntése volt bevárandó a tekintet
ben, hogy csak katholikusok szavazhatnak-e 
a választásnál vagy pedig, felekezeti kü
lönbség nélkül. A miniszter vá'asza meg
érkezvén, a katholikusok javára döntött s 
igy ily értelemben is történ a választás. Az 
ágostai evangélikus és izraelita hitközségek 
fejei azonban már előre kijelentették, hogy 
ők ugyan nem folynak be a választásba; 
de kinyilvánítják, hogy a miniszteri döntés 
rájuk nézve nem egyébb mint jogfosztás, 
melyet el nem fogadhatnak s tiltakoznak 
ellene. Evvel szemben Vizy Ferencz, a ka
tholikusok részéről kijelentette, hogy törvé
nyesnek csak is a miniszteri rendeletet te
kinti s ami evvel ellenkezik, törvénytelen. 
Azt akarjuk hinni, hogy e felszólalások, in
kább formaiak voltak, miknek komolyabb 
hátterük nincs ; nem csak hiszszük, de meg 
is vagyunk róla győződve.

Hát már miért volna ez jogfosztás más 
felekezetekre ? Hát méltányos dolog más 
vallásfelekezet ügyébe avatkozni? Hát az az 
evangélikus és izraelita tudja, hogy milyen 
egyénre van a katholikus hívőknek szük
sége ? Miért nem engednek befolyást a kat- 
holikusoknak a más felekezetű lelkészek vá
lasztásába is ? Miért szentesítették e jogu
kat a királylyal ? Pedig Körmöczön mind
egyik vallásfelekezet aránylagos dotatiót 
kap 1 Hol akkor itt a jogegyenlőség ? Tehát 
nézetünk a lehető legméltánytalanabb és 
igazságtalanabb s valóságos tolakodás szá
mába menő, ha felszólalásaikat, szószerinti 
érte'emben veszik, mit azonban nem tétele
zünk föl róluk. Különben, a városi közgyű
lésnek f. évi márczius 23-án hozott határo
zata, mely szerint még ez év folyamában 
kegyúri szék lesz alakítva s szabályzat ki
dolgozva ami elejét fogja venni minden esetle
ges felekezeti ízetlenségnek. E határozat 
jogerős. Senkisem támadta meg.

Átalakíttatott a husvágási szabályzat is. 
Reméljük, hogy ezt, azután már a hatóság 
végre is fogja hajtani, nem úgy mint a ré
git. Nagy hiba az, hogy e fontos élelmi- 
czikk minősége városunkban rossz és drága.

Tárgyaltatott az a kérvény is, illetőleg 
indítvány, hogy a város tegye meg a kellő 
lépéseket arra nézve, hogy a znióváraljai 
tanítóképző, Körmöczbányára helyeztessék 
át. Ez is egy igen fontos érdek a város 
anyagi jövőjére nézve. A képviselő testület 
ezt kellőleg fel is fogta, mert nagy lelke
sedéssel 15,000 koronát azonnal föl is 
ajánlott. Körmöczbánya értelmiségi foka, 
berendezése, az ifjúság befogadására való 
alkalmatossága mind meg annyi kedvező té
nyezők egy ilyen tanintézetnek elhelyezé
sére, mert ipari vagy kereskedelmi gócz- 
pont amúgy se lehet. Szükséges tehát, hogy 
a kormány ily utakon, módon mentse meg 
e város lakosságát a teljes olszegényedés'öl 
s a kivándorlástól. Igaz, hogy sok város 

i ugyanezt kivánja, de azok mind kedvezőbb 
helyzetben vannak s van jövőjük is. Kö- 
möczbánya jövője azonban inkább taninté
zetekben s a nyara'ó helyek létesítésében 
rejlik. A kilátás ugyan kevés e terv meg
valósítására, mindazonáltal hibát követett 
volna el, ha ideje korán, a kellő iépéseket 
meg nem teszi. Épen igy vagyunk a Nikolay- 
féle bőrgyár fejlesztése érdekében kieszköz- 1 
lendö állami kö ősön ügyével is, melyre 

nézve a város közönsége szintén a legmele
gebb érdeklődéssel fog közbenjárni.

Végül örömmel említhető meg, hogy 
Turócz vármegye a körmöczbányai siket
néma intézetnek, megyei siketnémák szá
mára évi 1000 koronát szavazott meg árva
pénztárából. Ez a megye ezen intézmény 
czélját igazán a legnemesebb értelemben 
fogta föl. Például szolgálhat a többi megyé
nek is. Ha mindenütt ily értelemben fogják 
föl a siketnémák ügyét, úgy e szerencsétle
nek legnagyobb része nem lesz koldus, ha
nem értelmes észmunkás tagjai a társada
lomnak.

Már most, ha vizsgáljuk és mérlegel
jük e határozatokat, arra az eredményre 
jutunk, hogy a város vezető szelleme oly 
irányban fejti ki tevékenységét, mely hi
vatva van egy szebb jövőnek megalapítá
sára.

Különfélék.
— Vasutasok sztrájkja Léván. Az 

országos csapás városunkban is nagy páni
kot okozott, számtalan azok száma, akik itt 
rekedtek, elzárva minden távolabbi helyek
től. 20-án reggel érkezett az utolsó vonat 
Gr.-Berzenczéröl, azontúl megszűnt minden 
összeköttetés, csupán a táviratok utján 
szerezhettünk gyér hireket. Közben ugyan 
történtek próbálkozások hogy az összeköt
tetés létrejöhessen,de tegnap délutánig ered
ménytelenül. Nehány hirlapot és levelet 
kaptunk 22-én este 8 órakor az ideiglenes 
kocsipostai összeköttetés utján, értesülésünk 
szerint azonban már ma rendesj posta- és 
személyszállító vonatok indíttattak, mert a 
lévai mozdonyvezetők tegnap d. u. szolgá
latba léptek.

— Nagy szerencsétlenség történt 
e hó 16-án a gararo folyón Kovácsin felül 
Peszér falu mellett, mely sajnos, több em
beráldozatot is követel. A Peszér község
nek erdejében több fiatal legény és leány 
dolgozott, a kik szombat lévén fizetésüket 
akarták az erdöőrnél felvenni. Miután azon
ban az erdészlak a garam innenső oldalán 
van, a garamon két csónakon akartak át
kelni. Az első csónak, melyben a fiuk ültek 
szerencsésen á'jutott a másik partra, a má
sik partra, a másik azonban melyben 19 
leány ült, a viz sodrába kerülve a folyó 
közepén felborult, a rajta ülők a viebe es
tek, úgy hogy csak nyolcznak sikerült a 
partra vergődni, 11 en eltűntek a hullámok 
között. Valamennyi serdülő leányka, a kik 
még ki sem nőttek az iskola porából. A kir. 
ügyészség nyomban megindította az eljárást, 
hogy kit terhel a felelősség ennyi ember
élet miatt.

— A lévai kaszinó múlt szombati 
estélyére imeretienül a következő meghívót 
küldözgettek a kaszinó tagjaihoz: „Casinó 
estély. A „Kitartás" Bzent nevében újból 
kérünk benneteket, jöjjetek el estélyünkre ; 
— „kitartottak" tudományi, szellemünknek 
sziporkái csillagtábor varázsával bűvöli el 
lelketeket. Vigalmi bizottság adonissa : özv. 
Dömötör de Solt. Programm : „Könyörülő- 
tek gyakorlássá S-.t. Mark galambjai iránt.*  
Szöveg: Szolga, Lajkó pénze folytán, a jó 
mama theát forral ; fedezzük a deficitet 
Bús anyánknak tárczájából. Gyere Zsiga, 
Kati, Zoli a Casinó vályújához, illatárral, 
potyazsirral kenegeseük héjainkat 1! Etető 
banda szövegező dékánja : borunkissza-bod- 
rogközi Badacsonyi Zoltán a Szt.-Mark ga- 
labok kotlósa." Ez az éretlen, gyerek- 
csínyre valló viccz városunk intelligens kö
rében érthető megbotránkozást szült. Napi 
rendre is tértüuk volna felette, miután az 
egyéni gyöngeségek nyilvános kigúnyolása 
inkább privát társaság, mint nagy közönség 
elé való, ügy halljuk azonban, hogy a lévai 
kaszinó választmánya legutóbb tarott ülésén 
magáévá tette az ügyet s a meghivó isme
retlen szerzője ellen feljelentést tesz. E kö
rülmény arra késztet bennünket, hogy cso
dálatunkat fejezzük ki a kaszinó választmá
nyának ezen határozása felett, a melylyel 
egy teljesen privát ügyet, a melynek elinté
zésére az állítólag megsértett urak által fel
veendő lovagias eljárás volna hivatva, mint 
valami darázsfészket megbolygatva, a Ka
szinó megsértése gyanánt tálal fel a nagy
közönségnek.Tudnia kell a választmánynak, 
a melyben jogászok is vannak,hogy e meg
hivó a Kaszinóra, mint erkölosi testületre 
sértést nem, legfeljebb gorombaságot tartal
maz s igy a nagy hűhóval felfújt birósági 
eljárásnak nevetséges fiaskó lesz a vége.lla 
egyes urak sértve érzik magukat általa,ezek 
részére hasztalan keres a Kaszinó, mint er- 
kö'csi testület elégtételt, mert ezek uevében 
a Kaszinónak közbelépni nem indokolt, miu
tán ezek számára külön-külön és összesen 
nyitva áll minden igazságügyi fórum, vigyék 
ők oda a felbolygatott darázsfészket, ők 
kaphatnak elégtételt, de ne a Kaszinó vá
lasztmánya, amelynek felfogását a Kaszinó 
tagjai amúgy sem helyeselhetik ; hiszen egy 
kaszinói egyesületnek intaktnak kell maradni 
mindenek felett — Szeréntünk helyesebben 
járna el a kaszinó választmánya, ha ily go
rombaságoknak ekerülése végett ez alap
okokat megszüntetné.

— Vasárnapi munkaszünet itt 
Léván e rendőrkapitányság hirdetménye 
alapján mai napon egész napra fölfüg
gesztetett, s igy minden ipar és kereske
delemi munka akadály nélkül folytatható.

— Gyászhir. G á 1 i k Géza garam- 
szentgyörgyi körjegyzőt a kegyetlen vég



zet pótolhatatlan veszteséggel sújtotta, a 
mennyiben ifjú neje Mocsi Aranka urasz- 
szony boldogságának kezdetén élete tava
szán e hó 19-én elhunyt. A bo'dogultban 
Mocsy Lajos garamvezekényi ügyvéd, ügy
védi karunk köztiszteletben álló nesztora 
leányát gyászolja. Rövid két év alatt im
már másodízben mérte rá a Mindenható ki- 
fürkészhetlen dőlés akarata ezt az újabb 
gyászt. A boldogult holttetemét a gyászoló 
család iránt minden felöl megnyilvánult 
őszinte részvét mellett a rokonság, jóbará
tok és ismerősök jelenlétében e hó 21 én 
helyezték örök nyugalomra. Hátrahagyott 
férje a következő gyászjelentésben tuda/ja 
szeretett hitvese halálát : Gálik Géze, úgy a 
saját mint kis fia : Géza, nemkülönben az 
összes rokonság nevében fájdalomtól meg
tört szívvel tudatja, hogy kedves felesége, 
a legjobb anya Gálik Gézáné Mocsy Aranka 
életének 21-ik, boldog házasságának 2-ik 
évében Garam-Szt.-Györgyön .1904. évi áp 
rilis hó 19-én este ti órakor rövid szenve
dés után meghalt. A kedves halott teme
tése az ev. ref. vallás szertartása szerint 
Garam-Sít. Györgyön 1904. április hó 21 én 
d. u. 3 órakor lesz Garam Szent-Györgv 
1904. április hó 20. Áld tt legyen emléke !

— A lévai kir pénzftgyigazgató- 
ság’ hivatalos órái t. hó 25-től kezdve a 
további intézkedésig a pénzügyigazgató ren
deleté szerint a kir. pénzügyigazgatóság 
összes személyzetére, tehát a számvevőségi 1 
és a kezelesi személyzetre nézve is, ünnep 
napok kivételével, reggeli 8 órától d. u. 2 
óráig tar'anak.

— Hazafias ünnepély. Az 1849. évi 
április hó 19-én vívott nagy-sallai osztrák
verő, diadalmas csatának ötvenö'ődik év
fordulóját az idén is magyaros lelkesedés
sel, igaz hazafias kegye'ettel ünnepelte meg 
Nagvsallő és vidékének közönsége, a mely 
este hosszú fáklyásmenetben zenes ó mellett 
vonult k> a csatatéren felállított emlékszo
borhoz. Mielőtt a menet elindult volna, a 
községben tűz ütö‘t ki s pár szaimakazsl 
elégett, de a melyet a tüzo’tók hamarosan 
eloltottak s igy lehetővé tették az ünnepély 
további zavartalan lefolyását. A szobornál 
előbb Dóka Istváu ref. tanitó vezeté’e 
mellett a szózatot énekelték, majd Akucs 
Lajos bajrai ref. lelkész iépett az emel
vényre s gyönyörű beszédben ecsetelte a ; 
szabadságharcz eseményét, a nagysallai csa
tát. A szépen átgondolt s szónoki lendület
tel előadott beszéd nagy hatást tett a kö
zönségre, mely lelkesen megéljenezte a szó
nokot. Majd a himnusz eléneklése után a 
menet visszatért a községbe. Itt a Fendt- 
féle ven léglöben társas vacsora volt, me
lyen mintegy 50-en, többen városunkból 
is, vettek részt. Szellemes, hazafias felkö- 
szöntökben természetesen nem volt hiány s 
a társaság a késő éjjeli órákig barátságos 
hangulatban maradt együtt.

— Esküdtszéki tagok. Folyó hó i 
16-án sorsolták ki az aranyosmaróthi kir. i 
törvényszéknél a folyó év május hó 9-én 
kezdődő esküdtszéki ülésszakban működni 
hivatott esküdteket. Kisorsoltattak rendes 
esküdteknek: Báró Ambrózy István Maio- 
nya, Dr. Ardó Sándor, Ascher Samu, Cse- ; 
pela Adolf, Csikkel József. Drexler József, 
Friedl Rezső Aranyosmaróth, Franczisczi 
János, Guttmann Lipót Léva, Galambos 
Jónás Töhöl, Halász György Rendve, Jozef- 
csek Géza Léva, Javorovszky Sándor Zsit- 
vagyarmat, Krajcsovics Rezső, Kosztolányi 
Aurél Aranyosmaróth, Komáromy Ambrus 
Verebéiy, Ifj. Lakner László Gényepuszta, I 
Lüley Lajos Töhöl, Mittelmann János Ara- ! 
nyosmarótb, Mátrai Gyula Kőröspuszta, ’ 
M ssák Pál Rendve, Pető Bertalan, Petro- 
vics János Aranyosmaróth, Prechovszky Sá
muel Verebéiy, Pekarik Mátyás Rendve, , 
Schlesinger Jakab Aranyosmarót, Salzberger . 
János, Szemerédy Lajos, Dr. Weisz Lipót ■ 
Léva, helyettes tagokul : Csernák Mihály, 
Nesselmann Kálmán, Pányik Imre, Dr. Peri : 
Antal, Pintig József, Rakovszkv József Pepi, < 
Ruffy Lajos, Schiller Ottó, Valach István, ! 
Valkovics Endre Aranyosma,óth.

— Haláleset. H r u s o váz k y Ká
roly zsarnóczai állomás főnököt, a végzet 
pótolhatlan veszteséggel illetne, mert fele
sége szül. Junkert Anna úrasszony 28 éves 
korában e hó 16-án elhunyt. Az ifjú halott 
holttetemét Bruckenauba szállították s ott 
helyezték e hó 19-én örök nyugalomra. Ha
lálát férjén kívül 3 apró árvája, testvérei és 
nagyszámú rokonság gyászolja. Szeretett 
hitvesének elhunytét gyászoló férje a kö
vetkező gyászjelentésben tudatja : Alulírot
tak úgy saját, mint számos rokon nevében 
fájdalomtól megtört szívvel jelentik, forrón 
szeretett hitves, édes anya, testvér, sógornő 
és menye Hrusovazkz Károlyné szül. Jun
kert Anna 1904. április hó 16-án élete 28-ik, 
boldog házasságának 10 ik évében történt 
gyászos elhunytét. A megboldogult hült te
temei f. hó 17-én d. u. 5 órakor f >gnak a 
zsarnóczai pályaunvaron beszenteltetni, f. hó 
19-én délelőtt 11 órakor pedig a brucke- 
naui róm, kath, sirkertben örök nyugalomra 
helyeztetni. Zssrnóczán, 1904. április hó 
16-án. Béke hamvaira! Dr. Junkert Mátyás 
Junkert Éva férj. Telbisz Jánosné, Junkert 
Erzsébet férj. Mayer Józsefné, Junkert Ka
talin özv. AgneBz Jánosné, Junkert Berta 
férj. R’ttinger Józsefné, Junaert Vilma férj, I 
Radocsay Gézéné testvérei. Hrusovszky ( 
Károly férje. Aranka, Géza, Gizella gyér- | 
mekei. Rittinger József, Ridocsay Géza, t 
Mayer József, Telbisz János, Komzoik Pál 

sógorok. Komzsik Pálné szül. Hrusovszky 
Ilona sógornő. Özv. Hrusovszky Jánosné 
anyós.

— A posta figyelmeztetése. Kül
földre, de kü*önösen  Németországba gyak
ran érkeznek Magyarországból olyan cso
magok, melyek hiányos vagy elégtelen czim- 
zéa miatt késedelmet szenvednek, vagy 
egyáltalán nem is kézbesíthetők. Éppen 
ezért felette kívánatos, hogy a postai kül
deményeken a czimzés latin be’ükkel tisz
tán olvashatóan, szóval úgy legyen Írva a 
csomag és szállítólevélre, hogy a czimzett 
azonossága és a rendeltetési hely tekinteté
ben kétség ne támadhasson. A czimet lehe
tőleg a csomag burkolatára kell írni, de 
ha az arra nem alkalmas, fatáblácskára irni 
és a táblácskát erős zsineggel oda erösiteni 
a csomaghoz. Végül a feladó saját érdeké
ben cselekszik, ha a csomagban a czimirat 
másolatát is elhelyezi, hogy a küldemény 
azonossága — ha czimirat. arról útközben 
levá nék is — annak alapján meglegyen 
állapítható.

— Tolvaj cseléd S z 1 a b e y Mária 
lévai születésű 22 éves hajadon cseléd, a 
folyó évi márczius hó 7-én Schvarcz 
Vilmos szolgálatadó gazdája lévai lakosnak i 
ruhaszekrényét feltörvén abból különféle ; 
ruhaneműket, ellopott és megszökött. A na- i 
pókban azonban kötött útlevéllel a helybeli | 
rkapltáoyihivatalnál jelentkezett, hol azon- ' 
nal letartóztatván, minihogy tettét heismerte , 
s ellene a budapesti rendön ég is nyoma- í 
zást, folytatott, a lévai kir. járásbírósághoz 1 
kisértetett.

— József föherczeg és a F. M K.
E. A F. M. K. E. igazgató választmánya 
1904 február l8-'’n megtartott évnegyed-s 
gyűlésén, Tháróczy Vilmos cs. és kir. ka
marás elnök indítványára, boldogemlékü 
Klotild Mária Rajneria cs. és kir. föher- ; 
Czegnő elhalálozása alkalmát ó , részvét.fel- 1 
iratot, intézett József Föherczeg ö cs. és 
kir. Fenségéhez, az egyesület legmagasabb 
Védnökéhez, a ki a részvétfeiirat válaszául, 
a következő sajátkezű válaszszal tisztelte 
meg egyesületünket. : A Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egzesüietnek Nyitrán. Isten
ben boldogu l drága, szeretett gyermekem 
elhunyta alkalmából vett meleghangú rész
vétnyilatkozatuk rendkívül meghatott. Fo
gadják érte há'ás köszönetemet. A Minden
ható bölcs akaratában való megnyugvásom 
és ama őszinte és oly megható módon nyil
vánuló részvét, a melylyei minden oldalról 
sietnek megalázott atyai szivemnea irt nyúj
tani, erőt adnak nékem arra, hogy e nagy 
megpróbáltatást keresztényi türelemmel vi- . 
selhessem. Fiume, 1904. évi február hó 26 án. j 
Józstf föherczeg s. k.

Nemzetközi lóvásár A Nyitra- 
megyei Gazdasági Egyesület által minden ■ 
évben május hó első hétfőjén s az előtte . 
való vasárnap d. u. rendezni szokott nem
zetközi nagy lóvásárt Érsekujvárott a fo'yó 
1904. évben május hó 1-án d. u. és 2 án 
tartatik meg. Az érsekül vári vásárok Ma- ’ 
gyarorstág legkeresettebb lóvásárjai. A lég- 1 
kitünöbb ház1 tenyésztők itt szokták eladni 
lovaikat. A vásárra hozott lovak számára 
rendesen meghaladja a 3000 darabom Kap- j 
hatók itt betanított négyes és kettős úri í 
foga’ok, háti lovak, igás lovak és kü önbözö 
korú csikók. Lakások és istállók az érsek
újvári rendörkapitányi hivatalnál rendű- í 
hetők,

— Adomány. A barsmegyei népne
velők egyesületének a Ferencz József tani- ' 
tók Házában létesített „Birsmegyei szoba0 
alapítványára legújabban adakoztak ; 1. Bars- 
megye törvényhatósága rendelkezési alapból 
100 K. 2. Barsmegyei Népbank összesen 60 K. 
3. József Ágost föherczeg Kis Tapolcsány 50 
K , 4. Kapivogronics Nyitraszeg 50 K., 5. ' 
Ar. maróihi takarékpénztár 20 K., 6. Lévai 
takarék és hitelintézet 50 K. A szives ado
mányokért hálás köszönetét fejezi ki az 
elnökség.

Egészséges gyomorhoz mindenek- ; 
előtt rendes erőteljes emésztés szükséges. 
Sajnos épen ez irányban azonban sokszor 
vétkezünk és igy támad a gyomorrontás, 
étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, 
főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ne mu- > 
laszsza el tehát senki jó és hathatós óvószert . 
használni, mely úgy a gyomrot, mint az 
egész emberi szervezetet érősiti, gyógyítja ■ 
és jó egészségben tartja. Ilyen szer egyedül 
csak a valódi BRADI-féle MARIACZELLI 
GYOMORCSEPPEK,évtizedek óta kipróbált ' 
zamatos izü, biztos hatású házi gyógyszer 
az összes gyomorbajoknál.Üvegje 80 fillér a 
gyógy szertárakban.Utánzatoktól óvakodjunk.

Közönség köréből.
„Bars“ tekintetes Szerkesztőségének 1

Léván. j
Szives engedőimével b. lapja 15. szá- ' 

mában a „Barsmegyei Népnevelők Egyesü
letének lévai járásköre" által Zselizen f. hó 
5-én tartott évi rendes közgyűléséről irt tu- 1 
dósitásban Zseliz község Elöljáróságára vo
natkozó részre rövid helyreigazítással élek 1

Tudósitó ur a közgyűlésről beszámolván, 1 
sajnálattal constatálja, hogy a .hivatalos 
Zseliz“ nem volt képviselve.

Ez igaz, képviselve nem volt, de nem 
is lehetett, mert hisz a közgyűlésre meghi- ' 
yót nem kapott!

Ezt tehát a Tanitó urak ne vegyék rossz 
néven, mert velük szemben Zseiiz minden
kor a legnagyobb előzékenységgel viseltetett, 
másrészt méltányolni tudja ténykedésüket, 
amely igaz hazatiságuknak bizonyitéka 1

Zteliz, 1904. április 14.
Szedlacsek János 

kjegyzö.
Köszönet nyilvánítás

A Lévai Takarékpénztár 100 koronát, 
a Lévai Takarék és Hitelintézet 30 koronát 
adott a lévai ág. hitv. ev. egyházközségnek 
■iskolai célokra. E szép adományokért e he- 
lyeu mond köszönetét az egyház község 

elnöksége.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi április hó 17 -tói 1904. április hó 24-i^.

Születés.
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Tóth István Jakvbik Erzsébet fiú János

Balázs János Seiinger Rozália fiú halva szül.

Kaluika György Kaszau Mária fii> Béla

Streicber József Kiéin Berta fiú Aladár

Házasság.

Halálozás.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Kis Károly Árendás Anna róm. kath.

Lévai piacziárak
Kovatvf xető; Kónya József rennőrkapitóny

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Tatárko Anuz 2 hó veleszill. gyenges.

<>. Sinid J.-né Gabik J. 71 szerv? szívbaj

ö. Zdrázsil Józsefné 
Kotovics J. 74 végelgyengülés

.Jakab Gyula 19 nap hörghurut

Fetrás Gyula 18 hó tüdőgyulladás

Marko J.-né Vanger E. 66 máj rák

Búza tn.-mázsánként 12 kor. 80 fill. 
13 kor. 20 fill. Kétszeres 12 kor. — fill. 
12 kor. 60 fill. — Rozs 12 kor.—fill. 12 kor. 
20 HU — Árpa 12 kor. —fii). 12 kor. 60 fi 1 
Zab 11 kor. 60 fill. 12 kor. 40 fill. — Kuko 
rieza 11 kor. 20 fii kor. 11 80 fill. Bab 
12<or. 40111. 12<or. 80 fiíl. — Lencse 16 kor. 
2Cfill. 17 kor. — fill. — Köles 8 kor.40 fill. 
9 tor. 20 fii!

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luczernama’ 
53—58 korona, Impregnált Répa mag 
36 44kor. Repamag 25—35 kor. Muharmag 
7 —7*/ t kor. Baltaczim 13 —14 — kpr.
Bükköny Qllt 1 kor.Vöröshere 58-65 kor. 
Fehérhere----- Komoczini fűmig — —
Thimothems — — kor. Nem impreguáit
35 kor.

Nyilttér.
Uj elsőrangú

XÓgfépelc üzletfeloszlatá*  folytán jutányosán kap
hatók. Tudakozódásokat. „Nagyon jutányos'4 jeligével e 
lanra hivatkozással MOSSE RUDOLFHOZ, Budapest 
Ferercziek tere intézendök.

49jfi/1903 tkv. sz.

Árverési hirdetmény kivonat
A lévai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Bars
megyei Népbank végrehaj taténak Varga 
J fin na és társai végrehajtást szenvedők 
elleni 781 kor. tőkekövetelés és járulékai 
iránti védrehajtási ügyében az aranyos-ma- 
ró'hi kir. törvényszék (iévai kir. járásbíró
ság) területén levő a bajkai 1 számú tjkv- 
ben A. I. 1. 2. sorszám 1/6. 1. 3. hrszám 
alatt foglalt egész ingatlanára az árverést 
645 korona ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanra az 1904. évi május hó 
13 ik napján d. e. 9 érakor Bajka köz
ség hÁgé.™ál megtartandó nyilvános á ve
résen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 100zo-át készpénzben, vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett ár- 
folyáumal számított és az 1881, évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igaiságügyminiszteri rendelet 8 §-á- 
ban kijelölt óvadékképei értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi február hó 19.
Pogány ▼. 

kir. járásbiró.

3922/1903. tkvi szám.
Árverési hirdetmény kivonat.

A lévai kir. jbiróság, nrnt tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy a lévai takarék s hitel
intézet végrehaj tatónak Oszvald Géza 
végrehajtást szenvedő elleni 280 korona tő
kekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a lévai kir. járásbíróság területén lévő 
és a nemesoroszi 13. számú tjkvben A 4- 
1 sor. 15 hzsz. a. foglalt beltelek s azon 
épült 15 ö. é. számú házra egészben az ár
verést 906 korona ezennel megállapított ki
kikiáltási arban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1904. évi május 
hó 16-ik napján d. e. 9 órakor Nemes 
Oroszi községházánál megtartaudó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ngatanok becsárának 10%-át kész
pénzben vagy az 1881: XL. t.-cz. 42.

I §-ában jelzett árf. számított és az 1881. 
I évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 

igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapirokban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 

bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Léva, 1904 február 19-én.
Pogány 

j kir. jbiró.

. Ad. 327/1904. vég. sz.

Árverési hirdetmény.
Alu.Írott bijósági végrehajtó közhirré 

teizi, hogy a lévai kir. járásbiróságnak 
1904 év. Pv. 110/1 számú végzése követ
keztében Huberth Vilmos ügyvéd által kép
viselt Béres János csődtömege javára lel
tározott és 1814 koronára becsült követelé
sek nyilvános árverésen eladstuak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró- 
ság 1904. évi Pv. 110/1. sz. v gzése foly- 

I tán Lévan a kir. járásbíróság emeleti ter-
■ mébée leendő eszközlésére 1904. évi 

április hó 30. napjának d u. 2 órája
; határ.döíit ki'űzetik es ahhoz a venni szAn- 
, dékozók ezennel oly megjegyzés>el hivatnak 

meg, hogy az érintett követelések készpénz 
I fizetés meiiett a legtöbbet ígérőnek, szük

ség esetén becsáron alul is ei foguak adatni 
és hogy a csöduineg sem ezen követelések
nek fennállása, sem pedig ezeknek behaj
tása tesintetében nem vállal szavatosságot.

Kelt Léván, 1904, évi april hó 20-án.
j Karácsonyi Pál

kir. bír. vhajtó.

• V. 300/1904 vhtó. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróságnak 
1903. évi V. 790/3 számú végzése követ
keztében Dr, Kecskeméti Adolf bpesti ügy
véd áltai képviselt Velvárt és Verber cég 
javára Singer Izidor ellen 62 K. 03 f. s 
jár. erejeig 1904. évi március hó 18-án fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 760 koronára becsüli következő 
ingóságok, u. m. : egy Wertheim szekrény, 
bútor és üzleti berendezed nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kii. járásbíró
ság 1903. évi V. 790/4 számú végzése foly- 
t n 62 kor.03.fi . tőkekövetelés, és ? ennek 
1,03. évi julius hó 1 napjától járó 5% ka
matai és eddig összesen 34 korona 80 
fillérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig LéváU leendő eszközlésére 1904

■ évi április hó 28 űrnapjának d. u. 2 
Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel .oly megjegyzéssel hi-

■' vatnak meg, hogy az érintett ingóságok
• az 1881. évi LX. t. cz.107. és 108. §-a 
’ értelmében készpénzfizetés mellett,a legtöb- 
1 bet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
! is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo- 
i kát rnásOÁ is le és feiülfoglaltatták s azokra 

kielégítési jo-ot nyertek volna, ezen árverés 
az 1891. évi LX. t.-cz. 120. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 190.4 évi ápr. hó 17, n.
Karácsonyi Pál 

kir. bírósági végrehajtó.

Blúz selyem é
35 kr.-ig. Legutolsó újdonságok. Bérmentve és már 
elvámolva. Ikázlxcz szállítva. Gazdag miutaválasz- 
ték postafordultával.
HENNEBBEG selyem gyár. Zürich.

Árverési hirdetmény.
Néhai Androvics György volt lévai 

lakos és néhai neje Bakács Mária örö
kösei közhírré teszik, hogy örökhagyók 
tulajdonához tartozó három lévai ház és 
kákái szőlő f hó 30 án Léván a kir. 
telekkönyvi hatóságnál d. e. 9 óra
kor kezdődő nyilvános bírói árverésen a 
legtöbbet ígérőnek eladatik.

Léva 1904. április 22.
Az örökösök.

kor.03.fi
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Kérjen mindenki
saját érdekében

FONTOS

GJOMO'RBAJOSOKUK!
Étvágyhiányt, gyomorfájdalmjkat’ 
émelygést, .yomorgyengeseget, fó’ 
fájást, emésztési zavarokat »tb- 

megszüuiet azonnal a világhírű 
valódi

BRÁDY fele

Kneipp-maláta kávét

csak oly csomagokban, a melyek a 
Kneipp pátet védjegyet és a Kath- 
reiner nevet viselik, és kérülje gondo

san a silány utánzatok ellogadását.

MÁRIACELLI GYQMORCSEPPEK.
Sok ezer köszönő és elismerő nyi'atkozat ! Kis üveg használati 

utasítással fillér, na^y üveg 1.40 korona.
<áyó^y szertárak bán kapható.

F őrak ár : Kit ADY C. gyógyszertára 
„Magyar Királyhoz” Becs, honnan kívánatra 

aingyen küldetiK az érdkes „Spécirlbroschür”, 
5 kor. beküldése után 6 kis iivegl 
4 50 kor. beküldése mellet 3 nagy 
üveg lesz bérmentve küldve. Képvi- 

seletMaqyarország részére ;
TÖRÖK JÖSZEF

gyógyszertára BildapCMt.
Király-utcza 12.

Óvakodjunk után
zatoktól ! A va
lódi MÁRIACELLI 
gyomorcseppek fenti 
védjegygyei es al<- 

irásaal kell, hogy 
ellátva legyenek.
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Ajánlja nagy választékú óra, ékszer, arany és ezüstáru raktárát 
melyben mindenkor a legújabb divatu áruk bámulatos olcsó áron kaphatók 
Arany női óra ' ~ ....................
Arany férfi óra 
Ezüst óra 
Niki óra 
Ingaóra 
Arany gyűrű (14 kárát) 
Arany függő (14 kárát)

írttól

A

H

14
- 1

( ’-J

i
t

tó

*

1
A
f

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

löpur és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszon-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára.

s I

te

AZ ARANY KASZÁHOZ.
El

_Z\. g-öclöllői 
Borászati

Egyesület 

mint részi, társaság 
p a I ac z k-b o r a i n a k 
elárusító raktára

Folyékony
arany és ezüst 

festékek

7 r r o■

>
) 

•JJ,

Ajánlják dúsan berendezett vas- fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötő áruk-, gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen linóm hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelőj 
és ráspolyok, lóször-,afrik Afripuo és tengeri fü, épület- és hus 
tor vasalások, finom kávé, czukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vasi 

I kályhákkal felszerelt raktárukat.
Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 

gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

/
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-A-z ellamext leg-joTolo és legrlsit-üja.ő'b b

• Acél ekék '•2ü
"íh”í,,»'é’"‘"' Boronák 

Agricola“ vetögépe c, 

Arató-gépek 
fűnek, herének,

Szénagyüjtök é8 arató gerebiyék.Szénaforditók,

Szabad.-aszaló készülék ^főzeléknek 
Bor- és gyümölcs sajtók, 

G-yü-xm-ölcs és szőlő zvizólx 
és bogyómorzsolók, 

Önmöködö szabadalmazott szőlő fecskendő 

rSYPHONIA 
Tormáncs és vértetü pusztításra.

Szállítható takarék tűzhelyek.

*

I

Cséplőgépek
szabad, uj Kenőgyüruvel ellátott görgős csaqágyakkal 

z'. kézi-, járgány-
és 

gözhajtásra.

feljebb
n
n
n
n
9
T)

12.—
20.—
6.—
3.—
6.—
2.1/.
I.1/,

Alkalmi ajándékoknak való különféle tárgyakból nagy választék. 
Legfinombb chronometrikus pontosságú órakülönlegességek mindenkor 

raktáron vannak.

9
Ti 
n 
n
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Schlcht-szappan
vagy

jegygyei

legjobb, legkiadósabb s ennélfogva 
legolcsóbb scappan. — Minden 
káros alkatrészektől mentes.

F w

n
 Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy f g
minden darab szappan a „Schicht11 névvel és I 1 

• a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. • •

o"OS
törieszteses kölcsönöket nyujunk bu-

— dapesii és
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a föld
birtok és ingatlan */,  értékig I, és II. 
helyre 15 — 65 évid terjedő időtartamra. 
Személyhitelt ! papoknak, katonatisztek- 

' nek, állami és magánbi-
vata nokoknak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélaül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disetreten. 
Bank és magánadósagok convertálása 

Meller Lajos és Társai 
bankb izomáuy.

Budapest, VI. Dávid-utcza 15 
(Törvényszékilég bejegyze't ezég).

Báré- es Houtuiegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
eísö cs kir. osztr.-magyar-, nemet franczia-, olasz- es orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából

Járgányok
l-S ■vcn.óálla.t Toefcg-áíá a, 

Legújabb gabona-tisztito rosták,
♦ Trieőrök és kukoricza morzsolók. 

Szecskavágók, darálók, répavágók, 

Széna es szalmaprések nyugvók és szállitiiatok. 
valamint minden más fajta gazdasági gépek-

legújabb szerkezetben készítenek és bzállitanak

MAYFARTH PH. és Társa 
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

Alap, 1872. BECS, III Taborstrasse 7l. 900 munkás.
Kitüntetve több mint 530 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb 

kiállításokon.
Részletes árjegyzék és számos elismerő levél Ingyen. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek

IvÉeg’rezxd.elh.oto : KNAPP DÁVID urxxAl Tué-sra.

Ezen szabadalm. 
érez koporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 

által nemcsak a 
L , hullák szállításá

hoz, leginkább 
légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigö 
ZÖlgését akadályozzák, a legjobban ajáultatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sir 
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mii 
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

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

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

Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.



Kiváló szerencse Töröknél!
Felülmulhatatlanul

kedvez tőárudanknak a szerencse. Rövid idő alatt 15 millió korona nyereménynél többet fizettünk nagyra 
becsült vevőinknek ; csak a legutóbbi időben is

a legnagyobb nyereményt és pedig:
a 605 OOO k oronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre,

a 100.000 kor. főnyereményt a 74366. sz. sosfj.-re
a ioo ooo
a ioo ooo

90.000
90000
90.000
ezeken kívül

Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ leges Uydusabb osztálysorsjátékában vegyen 
részt. — A most következő m. kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjátékban újból 

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget,

14 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 
* ■ EUoronn*
Továbbá 1 jutalom 1 nyeremény 400-000-
1 a 200-000- 2 a IOO-OOO- 1 á OO-OOO- 2 a 
SO-OOO-! á 70-000 2 a 00-000- 1 a 90-000- 
1 a 40-000- 5áSO-OOO-3 a 25-000-8 á 20-000- 
§ á 15-000- 36 á 10-000 korona és még sok egyéb: 
összesen 55-000 nyeremény és jutalom 14,450.000 
korona összegben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai :
’/s eredeti sorsjegy frt —.75 vagy kor.1.50 ; >/4 eredeti
Va » ,» » 3 v 6. ; 1/j

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az összeg 
küldjük.

Hivatalos tervezet, dijta'anul. Megrendeléseket

folyó évi május hó 2-ig
bizalommal hozzárk bekiilden'.

Török A. és Társa

a
a
a

és

»»

»•

az 52525. „ 
a 94780 , 
a 109780'.;
a 83610
a 9278?.::

még egyéb sok

’J

■ 9

a 70 ooo „ 
a 70.000 „ 
a 60.000 „
a 60.000 „ 
a 5o.ooo „
nyereményt

99 

r

99

99

V

a 81161„ 
az 5498 „ 
az 51613 „ 
a 76347 „ 
a 4036 ,

Varrógépek és Műhímzés
*

valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féíe uj Singer gépek 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

árak részletfizetésre:
Elsőmagyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Siuger varrógép 56-tól
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titán ia uj nagy Singer 4-es iparos varógép .
Nagy Howe iparos varrógép
Valódi szabadalm. Adria családi varrógép

„ „ „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff/ gép

„ iparos (Ringschiff; gép .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

n » n n
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra

SW*  Műhímzési készülék

korona
76-ig

100-ig
120-ig
150-ig

családi 120 korona
iparos 150 korona

44 korona
ára 4 korona.

. 72-töl 

. 78-tól 

. 76 tói 
. 86-tól 
. 96 tói 
. 100-tól
. 130-tól

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptúk, részek és csónak olcsón.

Léván

0 
$ 
0
0
0
0 
Cl
0
0
0

| Drezdai Motorgyár R.-T. |

I

eredeti sorajegyekre kerihik

-'4

meg-

□
i

I

4

Tényleg

jBESTE f 
tJeroriQspo’M

a 8 ik e r kétségtele rx.
b A szölö’-’essző (venyige) leveleinek betegségei ellen,

valamint a fák és komlókacsoknak rovarok, levelesek,
* pondrók és méharmat stb.-töi való megtisztítására.

> Vermorel-féle 11 frt. Attila 13 frt.

bankháza Budapest.
HAZÁNK LEGNAGYOBB OSZTÁLYSORSJÁTÉK-ÜZLETE.

Föárudank osztálysorsjáték üzletei:
Központ: Teréz-körut 46a. I, fiók: Váczi-körut 4 a 

= II. fiók : Muzeum-körut 11a III. fiók: Erzsébet-körut 54a

sorsjegy frt 1.50 vigy kor. 3. —
„ „ 6.— „ „12.— 

előzetes beküldése ellenében

(ezelőtt Hiíle) fióktelepe es műhelye :

GELLERT IGNÁCZ és társa
Budapest, Vl. Terez-körut 41.

------------ (Telefert 12-91 ) ----------

Ajánljuk az elismert legjobb, legtiikéletes’bb, 
legtarióssbb eyártásn drezdai benzin-motorokat 
lokomobilokat és széngáz fejlesztő® (genera- 

toros) motorokat.

Gyár; Nyerges-Újfalu (Esz'ergom m.) Sürgönyczim : Eternit Budapest.

Vásárolják „csak üvegekben".

Szőlöoltványok,
melyek megeredéseért felelősség vállaltatik 1 

Amerikai alanyon készült legkiválóbb csemege- 
és borfajokból teljesen fajtisztán, tökéletesen 
forrott, dús gyökerezésü peldáuyok szokvány- 
minősegben, mérsékelt árakon. Tavaszi szállí

tásra megrendelhetők a 

Kükűllömenti Első Szölöoltyanytelepnél.
Medgyes, N. Küküllő megye. 

Tulajdonos CASPARI FRIGYES 
okleveles szőlész, az erdélyrészi sz. gazdasági 
egylet szőlészeti és borászati szakelőadója, Barbu 
A. Stirbey herczeg romániai szőlőtelepeinek igaz
gatója. hí.-Küküllő vármegye v. szőlőszeti biz

tosa stb.

Lugas szölooltvanyok szintén mérsékelt árakon.
!Készlet egy millió!

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

segít a

Rovar

o o
on
(D

Q
O
o

■c

•L

M
‘g CD

3

55- 
o »■!
CD
N

-r-

CD

os

Q
QQ

CD
3
CD

N

fc-

o»-s
CD
N

39

$
CD

7T
CD 5

«
a
■e
rb

SS
M ^se

B =

t 
e
I

Attila Phyloxera-fecskendö 25 frt. Kénporfuvók 2 írt- 50 kr.
' Kapható:

Kern Testvéreknél 
LÉVÁN.

nagyszerű és 
utólérhetlen

Kapható Léván:
Bolemann gyógyszertár 
Ámstetter Imre 
Engel József 
Kern Testvérek
Medveczky Sándor gyógyszertár 
Pollák Kálmán
Róth K. és Wilheim Béla

Ipolyságon :
Boluer Pál 
üombo Károly 
Ruman Lajos.

Újbányán :
Cserninka M. gyógyszerész] 
Heinricb Ede fodrász.

Verebélyen:
Odrok István
Pollák J. és fia.

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor

8000 gép a legteljesebb 
elegedésre szállítva.

Malomiizeinre, darálásra, takarmínykemrákba, 
tejgazdaságokn ak, favágáshoz, vizomelésre, csép- 
léshez és minden más gazdasági és ipari mun

kához a legjobb üzemerő.

A drezdai motorok minden verseny vizsgálaton 
és kiállításon a legelső di ákkal lettek kitün

tetve.

Kedvező fizetési feltételek ! 
Legmesszebbmenő jótállás !!! 

Uj! Budapesten főműhelyt Uj !I"w rendeztünk be drezdai mü ?
vezetővel és szerelőkkel. |

A Richter-féle 

Linímenr. cnmik 
Horgany - Pala - Expellor 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg- 
bízhat., bedörzsölöm alkalmaz tátik 
lésnéBjnCl. csáinil és itugbíilitsekoél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
——— bevásárláskor óvatosak le- 
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dubozokbana„H9rj9aj'' védjegygyei 
és a„Ricfct8r" czégjegyzéssel fogad
junk el. — bt) f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél 
Budapesten.
filcüler F. Jí wtársa, 

kir. udv?n szállítók.
 . . , Hudciatadt.

Könyvkötészet!!!
Könyvek, folyóiratok és díszmunkák, 
hivatalos könyvek bekötését díszes, 
tartós és olcsó kivitelben elvállalunk.

Könyvkötészetünk uj gépekkel és 
eszközökkel van ellátva.

Nyitrai és Társa 
könyv és papír kereskedése Léván

áaáB*

ETERNIT-PALA 
Azbeszt-cement-pala 

HATSCHEK LAJOS SZAB. 
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olosó és tűzálló tető-fedőanyag.

ETERNIT MÜVEK Hatschek Lajos Budapest, 
VI., Andrássy-ut 33.

Elsőrangú referenciák- — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. —
Kérjen ismertetést,

Nyomatott Nyitrai éi Tfcnia könyvnyomdájában Léván.


