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Néíryhasábos petit-zor egyszeri közléséért 14 fill.
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő.
Belyegdij minden e^yes heiktatásér to fillér-

Vidéken és Léván házhoz küldve :
Egy évre
Hat hóra

...
...

Három hóra

.

.

10 kor. — fill.
5 kor. — fill.

HivataloH hirdetmények
100 szóig 2 kor. fi i fill., azontúl minden
fillérjével számittatik.

2 kor. 50 fill.

Előfizetési pénzek póstautal ványnyai

szó 2

A nyilttérben:

küldhetők.

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér.
Velünk ^Vzeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj
kedvezményben részesülnek.

Egyen wzámok 20 fillérért kaphatók

a kiadóhivatalban.

közművelődési és társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők.

Megjelen: hetenként egyszer

Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ :

► vasárnap reggel. s-—

HOLLÓ SÁNDOR.

A magyar ipar jövője.
Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter szerdán hosszabb be
szédben nyilatkozott az ipari kérdéshez
fűződd szociális követelményekről s az
ipartörvény revizióját a legsürgősebben
megoldandó kérdésnek nyilvánította s
bejelentette, hogy a revízióhoz szüksé
ges előtanulmányokat a kormány öszszegyüjtötte s azt most feldolgozva rö
vid idő alatt törvényjavaslat alakjában
a képviselőház elé terjeszti.

Különösen az annyira aláhanyatlott
kisipar támogatását Ígérte, mert ennek
megerősítése az ország lakossága egy
részének vitális érdeke. Csakhogy úgy
vagyunk ezzel, hogy bár mily nagy
legyen is az állam támogatása, ha a
társadalom maga közönyös marad, még
a jó és célszerű ipartörvény mellett sem
fogunk nagyobb eredményt felmutatni,
mert mindeu állami kedvezmény negativ jellegű kedvezmény, mely jó, ha
egyébként is kedvező az ipar helyzete.
De bizony egymaga nem lehet hatássál arra, hogy emelje az ipart. A harmadik ilynemű törvényünk van, de a
legutóbbi romlott gazdasági korszakban
alkottatván, nem látjuk eredményeit,
igazolván azt, hogy állami jóakarat még
vajmi kevés életerős ipar teremtéséhez.
És igy osztrák oldalról az állami ked
vezmények ellen intézett támadásoknak
tárgyi alapja nincs. Az állami támoga
tás rendszere bármily megokolt is le
gyen hazai viszonyaink közepette,ugyan
csak a tapasztalat igazolja, szintén nem
elegendő a nagy nemzeti cél elérésére

A magyar iparpolitikának e két
eszköze csak szubszidiárius jellegű s
hogy nálunk nagyobbra nőtt, azon viszBzás helyzet folyománya, hogy a kö
zös vámterület kényszerit a kerülő úton
való haladásra s állami költségen kell
ez oldalról a közösség hátrányai ellen
védekezni, oly helyzet, mely sehol a

világon elő nem fordul, mert ethikailag teljesen tarthatatlan is.
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Egyébként is a szegény magyar
ipar fejlesztésére mindig csak ethikai
eszközök állauak rendelkezésre, ami
szükséges ugyan, mert a gazdasági élet
ből sem hagyhatók ki, meg is becsül
jük, de elvégre is ipart csupán bizta
tással, lelkesítéssel teremteni nem lehet.
Ilyen ethikai eszköz, a miből élni
kellene a magyar iparnak, az iparpár
tolás, a nemzeti érzésnek szolgálatába
való hajtása. Ez is specziális magyar
iparfejlesztési eszköz. Bizonyára nem
kicsinyeljük a magyar társadalom ne
mes és becses felhevülését, mely ipa
runkat ösztönzi és elevenebb tevékeny
ségre serkenti, azonban merőben érzelmi
adatokra anyagi kérdésekben bizton
sággal építkezni nem lehet. Az érzelmi
momentumok egészükben szépen nyi
latkoznak meg, határozataik nyilvános
’ ságra bőséggel hozatnak, de egészen
más az egyéni cselekvés, a minden
1 napi életben való érvényesülés.
j
A magyar ipari fejlődés főbb aka
' dályai : a magyar társadalom kedve
zőtlen közszelleme, az ipari pálya le
nézése, a munka iránt való tiszteletlen
1 ség, az avult nézetek uralma, a positive
és abszolúte kevés munkaerő és szak
képzettség hiánya, a tőkének bizalmat
lansága.
‘
A statisztika szerint nálunk 10.000
lélekre 3 szakképzett iparos esik, mig
Ausztriában tízezer lélekre 44 jut. Iga
zolja ez a körülmény is azt, hogy az
általános közszellem nem tereli az if
i jakat az iparos pályára, mert ifjaink,
kik valamely iskolát végeztek, inkább
elmennek irodákba körmölni, semmint
hogy szakképzett iparosok tulajdonképeni hivatásuknak élnének.
A kormány iparfejlesztési politikája,
az állami beavatkozás ezt nem pótol
hatja és sajuosan esik konstatálnunk,
hogy a magyar társadalmi munka mészLegott arra hajladoz,
Balra nem tekint át.

Kézfogő.

S örömében kifakadt,
Csillog minden éke ;
Bimbó-díszbe öltözött,
Rózsa lett a vége.

Arany-esőn virult fel
S szellő derűjében,
Ágaival elhajlott

Szanaszét egy éven.

Reggel, nyáron azt látom,
Az én rózsám oly szép,
Csodájára özönlött
Méh és pillangó-nép.
De a rózsa nem hajolt
Hízelgők szavára ;
Száz bimbóval ragyogott,
Majd megszakadt ága.

Más volt itt a bökkenő,
Nem a méh, pillangó :
Illatában szerelem
Volt titkon lappangó.
Ez bántotta rózsámat,
Ez volt édes álma.
Szerelmével korábban
Borult téli gyászba.

Megértettem virágom,
Mi dologban fárad ;
Túl-sarokra ültettem
Fehér rózsaszálat.

Ezért kúszott a nyáron
Jobbra-balra lesve :
Szerelmes illatával
Kis párját kereste.
Kikeletkor megleld

Túl a másik rózsát,

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA:

sze mögötte marad a kormány tevé
kenységnek s társadalmunk ma is min
dent az államtól vár s túlzásba viszi
az állami protekcionista gazdasági po
litikát. Az állami kormányzat legfeljebb
az akadályokat háritja el, az utait egyen
getheti s a kereteket adhatja meg, szol
gálatába rendelheti közlekedési politi
káját, — de a valódi alkotás a társa
dalom kötelessége. Az iparfejlesztési
politikát nálunk úgy fogják fel, hogy
ilyet csak az állam űzhet s az állami
feladatok köréhez tartozik, holott mind
ez épp úgy tartozik a társadalmi fel
adatok csoportjához s az angol, német,
amerikai hivatásos ipari politika erőt,bél
tartalmat csakis a társadalmi tevékeny
ség által nyer, mert e nélkül nem ké
pes érvényesülni s a legszebb hivata
los törekvések papíron maradnának,
amint ez hazánkban vajmi gyakran be
következik.
A közgazdasági politika igazi hor
dozója maga a társadalom. Nálunk
azonban hidegen hagyják azt a nagy
gazdasági kérdések, melyek lázba hoz
zák a nyugatot, A hivatalos iparpoli
tikának ez állapot tehát nem előmoz
dítója, hanem egyenest gátja s addig
nem is bízunk, fájdalom, sikerben és
, eredményben, mig a magyar társada
lom e téren passziv, invenció és akarat
nélküli, bátran, de keményen szólva —
renyhe marad s mindent az államtól,
állami intézkedéstől vár s ölbe tett ke
zekkel várja, lesi az önálló vámterület
tudj’ Isten mikor bekövetkezhető esé
lyeit.
Jöhet az ipartörvény reviziója, bát
ran visszaállíthatják a céh rendszert,
adhatnak állami kedvezményeket is,ha
maga a társadalom nem fog arra töre
kedni, hogy szakképzett ifjakat nevel
jen az ipari pályára s hogy az ipari
pályát ép oly tiszteltté és becsültté
tegye, mint más foglalkozást, nem sok
kal jobb jövőt várhatunk a jelenlegi
állapotnál.

NYITRAI és TÁRSA.

Közegészségügyi
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nyomorúságunk.

I.
A szemét és szárazhulladék eltávolítása.
Irta: Dr. K. M.
A „Bars“ 28. számának e'ső közleménye
több sürgős orvoslást igénylő hygienikus mi
zériánk között első helyen a szemétkihordás
kérdését veti fel.
Esen kérdés mego'dásának nehéz vol
tát a cikkíró a maga részéről azzal igazolja,
hogy a szemétkihordás r.-ndszeresitését régen
óhajtott szükségnek jelzi, de megvalósithatásának módját hozzá vetőle.g sem jelöli meg.
Fogós kérdés ez és mego'dása egy kis
politikát igénye’,
Mert a sze.métkihordásnak a város ál
tal való rendszeres eszközlése csakis úgy
lenne megvalósítható, hogy a vele járó költ
ségedet újabb pótadó felemeléssel fedezzük,
avagy pedig úgy, hogy az illető tél a laká
sában összegyüj ott szemét kihordása után
járó díjtételt minden téréskor megfizesse.
Már most maga a cikkíró mondja:
„Jól tudjuk, hogy a tabáni gazdák s a
város külső részein erre (t. i. a szemétki
hordásra) szükségük nincs", mert azoknak
fa'usi módra létesített szemét gödrük van
tágas, gazdasági udvarukban, melyben egy
úttal a trágyát is gyűjtik.
A város lakóinak ezen részétől alig
várhatjuk, hogy a képviselötes’ületben hoz
zájárulnának a szem’tkihordási költségeknek
pótadó utján való fedezéséhez, mert könynyen kitalálha’ó egyéni okokból igazságta
lanságnak jelentenék ki, hogy a belső város
részekben lakók szemetjének eltávolítását
adófillérjeikkel ők tegyék lehetővé. Még az
zal sem lehetne őket kapacitálni, hogy hiszen
ezt a közjóért teszik, mint a hogy mi sokan
a közjóért létesítettük drága pénzen az ál
taluk is igénybe vett aszfaltot.
Ha viszont az illető lakóktól térésként
— akár térét után összegezve az év végén —
szedetnek be a szemétkihordás díját, akkor
az csakhamar f.kulta'iv jellegűvé válnék.
Nem egyszer és nem egy olyan lakos
akadna, aki a még oly csetély dijat is saj
nálná, vagy kinek büdzséjében ily cimü ki-
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T A R C Z A.
Futórózsát ültettem
Kis házam sarkára,
Hajnalfenyben fürödött,
Piros lett virága.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba

Két tavasz múlt, mióta
Egymásért csengtek,
8 mi? el vannak jegyezve,
Boldog szerelemnek.
Virág-csókkal öleli
Egymást, két szerelmes,
Rózsáik közt napsugár,
Pajkos szellő repdes.

Cserei Tózsef.

Levél Garamszentkeresztről.

Junius utolján családi konferenciát tar
tottunk, amelyen elhatároztuk, hogy a nagy
vakációból legalább hat hetet ez évben is
Szentkereszten töltünk. Ezen határozat meg
hozatala olyan örömet keltett gyermekeim
ben, hogy folytonosan a füleimbe duruzsolták
az általam ismeretlen szerzőnek következő
kin- és rémrimes versét :
Szentkel esztra megyünk,
Nagy kalácsot viszünk
Es ba ászt megzeszunk,
Még nagyobbat viszünk 1

Annyira szeretem a költészetet, hogy
még Hazafi Verái Jánosnak nyomtatásban
megjelent verseit is őrzöm szerény könyv
táramban. Sőt a nép költőjének Léván tar
tózkodása alkalmával a haranglábak alatt,
nagy haragjában, egy kövön ülve irt költe
ményét, amelyben az Oroszlán vendéglő
egykori bérlőjét, aki öt nem a leggyöngé-

debb módon tette ki a korcsmából, — kor
pával eteti — kéziratban is bírom.
A költészet iránt tanúsított nagy szere
tetem azonban mégsem terjedhetett ki olyan
tágra, hogy a fentebb leirt versnek gyakori
ballása szellemileg meg ne csömöritett volna,
ami eileu végre is védekeztem, hogy a gye
rekekkel egymásután vagy ötvenezer eléne
keltettem a szentkereszti nótát, amitől két
napra teljesen berekedtek és amikor kire
kedtek, még mákos kalácscsal sem birtam
őket rávenni a nóta elzengésére.
Mielőtt utrakeltünk volna, meglátogattam
az orvosunkat, aki bőven ellátott egészség
ügyi tanácsokkal és ráadásul három darab
receptet nyomott a markomba, hogy szükség
esetén kéznél legyenek.
Kanári madarunkat és a kutyánkat
kosztba adva, egy hordó zamatos bor, két
láda savanyuviz s egyébb nélkülözhetetlen
podgyász feladása után julius 10-én a reg
geli vonattal elindultunk és déltáján szeren
csében meg is érkeztünk nyaraló helyünkre,
ahol nem fogadtak ugyan bandériummal, de
magyaros vendégszeretettel vártak.
Dacára annak, hogy nyaralásunk a nagy
meleg miatt nem o'yan kellemes, mint a múlt
évben, mégis ősszintén sajnálom azokat, a*
kiknek a nyár „örömeit11*
VLéván kell élvez
niük, ahol majd gyökeret vernek lábaik a
lágyra olvadt aszfaltban és a napnak forró
sugarai elől délelőtt csupán a járdákat sze
gélyező fák alá, vagy a nagyvendéglő udva
rának födött helyiségébe menekülhetnek fris
sörcsapolásra ; délután pedig — ha szölötuzjdonosok — a Kákák aljában sétálhatnak.
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A vasúti állomásró', lövöldéről s egyébb a
városon kívül levő kiránduló (I ?) helyekről
nem is érdemes említést tenni, mert ezeket
csak úgy volna tanácsos megközelíteni, ha
az ember odaérve, azonnal meg is fürödhetnék, hogy az útközben felszedett port le
mossa magáról,
Mégis csak jobb dolgunk van nekünk
itt. Nyugodtan élvezzük a falusi é’et egyszerű
és egyhangú varázsát és a gyümölcsös kert
árnyába meghúzódva várjuk, mig a fáról orrunkra hull az érett gyümölcs. Mert ez bő
ven van. A püspöki gyümö'csösben és más
kertekben is annyi az alma, körte és a szil
va, hogy a legtöbb fát meg kellett támo
gatni.
A libákkal fekszünk, kora hajnalban
kelünk, sétálunk, eszünk, iszunk, kuglizunk
és hogy a világ folyásáról is tudomásunk
legyen, néha újságot is olvasunk,
Egy nem várt kis kellemetlenség azon
ban rövid időre a mi nyaralásunkat is megzavarta.
Hihetőleg a szokatlan meleg és a le
vegő változás idézte elő, hogy megérkezé
sünk után — harmadnapra már elő kellett
szednem az orvostól kapott receptek egyi
két, mart a gyomrom felmondotta a szolgá
latot.
A patikából kisebb dobozkát kaptam,
amelynek tetején vastag tévedés, — vagy
elnézésből szórul-szóra, betüröl-betüre ez az
utasítás van Írva : , K i s hegyet b e V e n n i“.
A pitvarba 1 Mi ez? Hát hol veszek
én itt kis hegyet, mikor erre a hegyek mind
nagyok ?

adás érethető tételt képeznö a azért a aze-

metet, mint eddig, az utcára szórná ki azontúl
is, vagy gyüjtené hónapokig s azután maga
talicakázná ki az utcabeliek örömére hajnali,
vagy esteli szerenádot végig kerékcsikorgat.va
az aszfalton.
A szemétkihordás rendezésének csak
ugy van értelme, csak ugy vehető közegész
ségügyi intézmény számba, ha bz kivétel
nélkül mindenkire kötelező, ha rendszeresen
szigorúan betartott időben történik, tekintet
nélkül arra, szűk, vagy tág s igy kisebb,
vagy nagyobb szemét mennyiség gyűjtésére
alkalmas udvara van-e valakinek.
A lévai viszonyokhoz alkalmazkodva,
hetenként legalább 2-azer kellene minden
házból a szemetet eltávolitani.
De mindezt csak ugy vélem elérhető
nek, ha ebből a lakosságot semmi kiadás
közvetlenül nem terheli, ha azok, kik ismé
telten, vagy rendszeresen mulasztják szemét
jük kihordatását, pénzbírsággal Bujtatnának
s végül, ha rendőreinknek a köztisztaság
iránti érzéke magasabb fokra fejlesztve,azok
éberségüket a lakosság zaklatása nélkül tapintatttal fejtik ki a közegészség érdekében.
A kötelező szemétkihordást a városnak
kellene közvetítenie.
Első sorban pedig rendszeresitenie kel
lene azt egy célirányos szabályzattal, mely
az 1876. XIV. t. c 141. §-ának végrehaj
tása képen az 1893. évi 5856 és 58505 sz.
belügyminiszteri körrendelet alapján volna
alkotandó, mely rendeletek minden időre
szóló intézkedéseket tartalmaznak, noha a
kolera veszélytől való aggodalmak hatása
alatt bocsátatta ; közre.
A do'ognak pénzügyi megoldása z il
lető bizottságra tartozván, csak hozzávetőleg
teszek ily irányban is egy-két megjegyzéstHa a lakosság a téréseket akár egyen
ként, akár összegezve egyszerre, de közvet
lenül megfizetni köteles lenne, egy térés di
ját csak oly összegben lehetne és lenne sza
bad megállapítani, mely egy esztendőben
összegeződve az eddigi ily cimü kiadást fe
lül nem múlja.
így például lakásomból minden 4 hét
ben viszik ki az összegyűjtött szemetet, ami
80 fillérjével számítván egy esztendőben 10
kor. 40 fillért tesz. Tehát hetenkénti 2 sze
res kihordatás esetén minden egyes alkalom
kor 10 fillérbe kellene annak kerülnie, hogy
az uj rendszer tárcámat jobban meg ne ter
helje, mint a régi.
Ámde — eltekintve attól, hogy másnak
többe — soknak kevesebbe kerül manapság
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szemetjének eltávolítása, soknak pedig épan t levő szennyeződés további káros befolyását
sommibe sem és ezeket a 10 filléres díjtétel hathatósan korlátozták, ott a betegedési és
halálozási százalék néhány év múlva feltű
tu'ságosan megterhelné.
Ily módon tehát egységes és igazságos nően apadt.
díjalapot nem lehet megállapítani és nem
Különösen a hasihagymázra (tífusz) vo
marad tehát egyébb hátra, mint a randsza- natkozólag mutatták ki legfeltűnőbben e
rés és kötelező szemétkihordás költségeit a kedvező hatást.
város lakosságával közvetve megtéríttetni,ugy
Soyka tanár Münchenben hét, hagymázt
hogy az azt ne igen érozze és ne is sejtse. illetőleg, addig egyenlően diszponált város
Ezen megoldás az egész intézményt ro- résznél megállapíthatta, hogy az egyik régi
konszenvesebbé tenné még azoknál is, kik hiányos csatornákkal biró város részben bi
különben zaklatásnak tartanák azt.
zonyos hosszabb időközien a hagymáz ha
Bízom benne, hogy városunk po'gár- lálozási esetei csak 17.1°/0 apadást mutattak
mestere megfogja a dolog nyitját találni, ha mig a másik, ve'e egyekoen egyező, de uj
ugyan e kérdéssel komolyan foglalkozni szán- és mindenképen megfelelő ciatornarendezerdékozik.
rel biró város rész ugyanazon években 42.2°/0
És akkor a rendőrkapitány ur sem fogja apadást mutatott.
többé tűrni, hogy Sh lesinger korcsmáros a
Hogy közelfekvö helyről vegyek példát,
város bérházában jégvermét a napi szemét- ott van Besztercebánya városa.
tel körül töltve védje a napsugár ellen,
Ezen, a múlt század közepéig várfallal
körülzárt és aránylag kis területeken eme
11
Talaj szennyezés és fertőzés.
letes házakban ö-szeszouló lakossággá, biró
A szemét eltakarítás kérdésénél azonban város századokon keresztül szennyezett ta
fontosabb a talajszennyezését, fertőzését lajon áll és azelőtt hiába^ küzködött a sok
gát'ó intézmények kérdése.
szor járványképen és állandóan szórványosan
Likott helyek környékének talaját em jelentkező hagymázzal. Végre ellátták a vá
beri és állati ürülékek, valamint a minden
rost kedvező lejtviszonyainál fogva könnyén
napi élet szükségleteinek kielégítése közben létesíthető csatorna- és vizlecsapolási rend
származó, úgynevezett szennyvizek fertőzik. szerrel, valamint hegy forrás vízvezetékkel s
At i'y fertőző t tdaj részint különb*i*éle : azóta o't az általános egészségi állapot
*
ál
undoritó szagu légnemű bom'ási termények landóan kedvező, a hagymáz pedig esemény
következtében hat kellemetlenül az ember szárnya megy.
szaglási sztrvére és esetleg károsan egyesek
Buchauau Anglia 24 városában hasonló
általános egészségi állapotára ; részint be hygienikus intézmények létesítése után a
szennyezi a házak köz-lében lövő kutak vi gyermekhaláiozáiban is feltűnő apadást mu
zét és emiatt igényel közegészsségügyi te tathatott l;i.
kintetben nagy figyelmet.
„Ha nem is mondhatjuk a talaj szenyAnélkül, hogy a kolera, vérhas és hagy nyezödést valamely különleges betegség keltő
máz keletkezésének és terjedésének miként tényezőnek, azért m-gsem kételkedhetünk
jét érin’enéro, röviden csak azt je zem,hogy abban — mondja E^ismanu moszkvai közfőleg ezen, nrha nagy kiterjedésben pusztító egészségtani tanár, — hogy rothadási ter
betegségek választják elő szeretettek pusz ményekkel átható t talaj bizonyos á*nedvetításuk színteréül azon lakásokat, melyek sedési főinél kü ö ibtéle fertőző betegségek
szennyezett, fertőzött talajon állanak és ez terjedését tényleg elösegiti s hogy szilárd és
által körülvótotnek.
folyékony hulladék- és ürülék anyagoknak
D ■ számtalanszor más betegség, különö a városi talaj éi való távoltartása s a felső
sen az oly óriási terjedelemben pusztító :ü- talajrétegek átnedvesedésének szabályozása,
dővész léginiább ott üti fel fejét, ahol a nemes ik a kolera és higymáz súlyosságát és
szennyezett talaj okozta, reá nézve kedvező terjeszkedését c lökként), hanem hogy ezen
és létfeltételét képező v:szo..yokat készen óvóíntézkedesek befo'yása alatt a városok
találja.
egészségi viszonyai általában is kedvezőbben
Bizonyítják ezt Európa szerte tett meg alakulnak.
*
figyelések eredményei.
A talajfertőzése Lfván gyárai; s egyébb
A meiy városban a talaj további szeny- nagyobb iparvállalatok híján csak a fent jel
nyeződését célszerű intézményekkel (csator zett két körülménytől, a szennyvizeknek és
názás, ürülék eltávolítás) megszüntették és az ütü ékeknek a talajba való ivakodásától
hasonlókkal (vízvezetékek! el) a már meg- származván, a talaj tisz'ántartását célzó in

egy kisebb hegy, amelyen ' amely pontos felvilágosítással szolgál. Egy
bögre.
Közönséges tárgy, bárom krajcárba ke
dalán azonban már napok óta égett az erdő.
Ezt a füstölgő hegyet csak nem vehetem be! rült, nincs rajta semmi különös látni való,
Miután az embernek legfőbb kincse az anyaga is a legpró’aiabb, vegyi összetétele
egészség, elhatároztam, hogy hazamegyek ; Wartha Vince szerint A12O3, 28 Oa, 2HaO.
megvásárolom a mi Siklósunkat és — ha i Szóval idegen anyagokkal keve t agyag.
Bögre, amely nem készült korong segitmár muszáj — azt nyelem le.
'
Bégével,
tehát a gö'öncsér két kezének müve.
Hazautazásomhoz éppen kapóra jött a
ÍAmi
rajta
dekoráció, az is csak ugy heve
kántorjelölés, amelyre táviratilag lettem meg
nyészve,
„szabad
*
kézzel
készült. Néhol a
invitálva. Julius 15 és 16-án voltam Léván,
a
gölöncsér
a
hüvelykujját
benyomkodta a
hegy a jelölésben részt vegyek és a drasz
még
friss
agyagba
:
ott
karikás
mélyedések
tikus kúrán túlessem.
A kántorjelölés (azóta a választás is) látszanak. Másutt a körmehegyit nyomta
megtörtént; de a hegynyelés elmaradt, mert bele : az csupa félholdat adott. Végül a pigyomrom — meglátván a nem igen kelle paszurkáiójával végig húzott egy stráfot ;ez
mes falatnak tetsző Siklóst, — ugy megijedt, a mélyedés most ugy fogja körül a bögrét,
mint egy karperec egy puha asszonyi kezet.
hogy azóta mukkanni sem mer.
Tatzcea Ferencz.
E körülményes leírásból már sejti az
olvasó, hogy az ősember, akiről itt szó esik,
A bögre.
egy közönséges gölöncsér, azaz fazekasmes
Irta: Lyka Károly.
ter. Rendes adófizető polgár.
Mégis jogom van öt a régmúlt tanúja
Nem tudjuk, miforma lehetett az ősem
ber, bár
koponyáját és kését teméntelen ként felidéznem. Ő az egyetlen ember Euró
mennyiségben ássák ki a tudósok. A lelkét pában, aki ma is azt a mesterséget gyako
azonban nem lehetett eddig sehonnan nap rolja, amelyet iega ább ötvenezer esztendő
világra szállítani, holott az ember lélek nél vel ezelőtt is gyakorolt az emberiség. Sőt
kül igen csonka. Mit érzett vájjon ősoim szakasztott azon módon gyakorolja, mint az
egyike ezelőtt negyven-ötvenezer esztendő öshajdanban.
Itt tehát nem változott a divat. A mű
vel, amikor népes családja körében kőbics
kával szeletelte föl a masztodon sonkát ? vészeti irányok és technikai vívmányok nem
Erről óvatosan hallgat Ranke és Klaatsch, avatkoztak be ennek az embernek mester
mert e tárgy könnyen költői fecsegésbe csa ségébe. Egyszer, de csak egyetlenegyszer
logathatná az egzakt tudományt. E kapaci ütötte fel itt a fejét a szecesszió ; de ez is
igen régen volt, talán a bronzkorszakban,
tásokkal szemben talán nincs helyén a téma
amidőn egy mérés újító kitalálta a bögré
feszegetése, bár izgatón érdekes. Bizonyos
körülmények azonban lehetővé teszik, hogy nek korongon való gyártását, Es ellen való
eaen a tudomány számára hozzáférhetetlen színűleg élénken tiltakoztak a bronz-akadé
helyen leírjuk néhány idevágó tapasztalatun miák, de ugy látszik, hogy az ifjúság ismert
erőszakossága győzött, mert a gölöncsér máig
kat.
Több ősemberrel találkoztam ugyanis az is használja a korongot. Nehanéha mégis
elpártol tőle, amidőn szabadon alakit, min
utóbbi években. S tőlük tudtam meg azt,
amit a szakemberek eddig rejtélynek nyil den mechanikus készülék nélkül. Ilyen tár
vánítottak. Nem is egyenest tőlük, hanem gyakkal egyre sűrűbben találkoztunk az

Van ugyan

a va ut Körmöcbánya falé halad, ennek ol

-f mókájuktól.

Vau

egy varUtuelenoém,

iparmüvéueti kiállításokon, ami arra mutat.

hogy az ős akadémia kiböjtölte az évezre
dek tekintélyes számát.
Ilyen bögrém van nekem is.
Amint kezembe veszem és megsimoga
tom fekete, kerek termetét, eszembe jut az
a két kéz, amely ezt a bögrét a nedves
agyag korában épp igy simog .tta, ho ;y meg
kapja a kellő formát. Előbb a tenyér, aztán
az ujjak vógigsiklottak rajta, h>l erősen,hol
meg nagyon gyengéden, ného1 pedig ciak
annyira, hogy a kéz meleg nedvessége egy
lehelletnyit simítson rajta. így dolgozik az
igazi gö.önciér, a művészi érzésű. Formáló
gesztusából sok átsiklik az engedelmes
agyagba." a gölöncsé. lelkének egy pár
atomja kö tözködik a bögrébe. A magasabb
művészeteknél ezt érzésnek nevezik, de a
szegény gö'öncsért kevesen taksálják ily
magaslatokra.
A gölöncsér aztán odatartja a müvét
az ég ellenébe. Most látja, hol kell egyet
lendítem a körvonalon, a silhouetten. És
meglendíti azt a vonalat, A'.után forgatja,
hegy minő profilt mutat erről még arról az
oldaláról. Nem kajla, nem pupos-e ? Ha baj
esett a vonalon, az a simogató uj addig si
mogatja, amig helyessé lesz. És simogatja
szeretettel, mintha az a sárga agyag a gyer
meke szőke haja volna. Simogatja szeretet
tel, elnéző, ezeliden javító béketü ésse'; akár
a jó szüle. Egész leikével részt vesz a bögre
megszületőben. Ű az örömapa. Az ö gyer
meke ez a kis feketeség. Rajta van a csa
ládi hasonlatosság, mert ezt csak Pintér
József uram formálja igy. Bélé van zárva a
szeretető, a gondossága. Tehát a szive. Sőt
be'é van zárva a perc hevülése, vagy nembáuomsága, a pityósasága, vagy komolysága,
a Csalafio'asága, vagy józan becsülete, Az
engedékeny, puha agyag minden lehelletnyi
nyomot fölvesz magára. Fotográfia, sőt élet
rajz. De leginkább jeliemrajz. Minden bögre,
amely igy készül, cserépbe vájt okmány
egy emberi létekről, akár Intimina sumir
agyártáblája,

tézmények tehát az itteni viszonyokra vo
natkoztatva két külön megoldandó kérdés
tárgyát képezik.
Az egyik a város rendszeres és a mai
technika vívmányainak, va'amint a hygiena
követelményeinek megfelelő alagcsövezése,
illetve csatornázása, a másik a — minden
háztulajdonosra nézve kötelező — czélszerü
árnyékszék rendszer megállapi’ása és léte
sítése.
Ide tar óznék ugyan az állati ürülékek
hygienikus elhelyezése is, de ez egyelőre
szóba i-e<n jöhet. Városunk kisgazdái nem
elég érettek arra, hogy a more patrio-va\
szakítsanak a közjó érdekében s hogy be
lássák, hogy a célszerű trágya telep létesí
tésére fordított költség idővel busásan hozza
hozza meg kamatjait.
(Folyt, köv.)
Tízforintos búza. Szomorkodjunk e,
vagy örvendjünk-a miatta ? Az uj búza ma
tíz forinttal és m g néhány krajcárral töb
bel is jegyeztetett a budapesti tőzsdén. És
pedig nemcsak szórváuyos kis tételekben,
hanem tízezrekre rugó mennyiségben. Köz 1
70.000 métormázsa jutott ilyen áron forga
lomba és a határidöpiacon formális rush volt
az árakban — fö felé. — Az idei, meglepe
tésekben gazdag mezőgazdasági esztendőnek
ez a leguj ibb szenzációs meglepetése. A
gazda, kinek elég a pénze és tud várni ga
bonájával, örülni fog, mert a magas búza
árnak ö fogja legnagyobb hasznát látni. Di
mi lesz az országgal és mindazokkal, akik
nek s: buzájok, sí pénzük nincsen ? A vi
dékről siralmas jelentések érkezuek. A ku
korica már egész m tönkrement. Takarmány
alig lesz és máris annak a szükségéről be
szélnek, hogy a kormány közsrdokböl tiltsa
meg a takarmány < xportját az idén, a mi
nek kétségtelenül meg is kell történnie. An
nál is inkább, mert Ausztriának is alig van
takarmá ya, de egyébb gabonája sincsen,
miu'hogy az időjárás ott is végzetes. Kö
vetkezményeiben kiszámitha'aban esztendő
előtt állunk, Bőség és ínség várható, már
tudniillik egyeseknek bőség es talán a nagy
tömegnek Ínség. A malmok nagy külföldi
megrendeléseket kapnak, óvatosságból már
mostan, amig olcsóbb a búza. A malmok
tehát nagyban vásárolják a búzát és viszik
ki a lisztetf. Nagyon drága lesz tehát a
kenyér, még annak is, aki maga termesz
tette hozzá a búzát. A magas árak nem
egyenletesen fogják hatásukat gyakorolni és
egyálta'án kiszámíthatatlan, hogy a magas
ár hol és kiknek fog ártani és használni. —
G-zdasági politikánk intézőinek ebsr szem
mel kell kisérni az eseményeket. Mindea
pillanat sürgős intézkedéseket kívánhat es
ilyenkor a pillanatnyi mulasztás i; milliókba
kerü he’. E’yre azonbau föltétlenül szükség
van : nyugalomra. Maradjunk higgadtak,
várjuk be a további fejleményeket.

így formált az ősember is, akinek öt
venezeréves cserepeit most ásogatja ki a
tudomány. 0 is ezt a munkát végezte, még
pedig be ü szerint igy. Egy körömfeketényivel sem másképpen. Amikor a nyirkos agyag
a keze közé került, épp igy szikrázott belé
a lelke, a kedélye, a jelleme. Minden ugy
történt itt akkor is, mint ma a gölöncsér
műhelyben. Akkor is már volt az ember,
mihelyt a nyirkos agyag formáló kezei közé
került, mint egyébb időkben. Akkor is a
munka szelid lázát érezte, a teremtés gyö
nyörűségét, valóságos anyag-inspirácziót. Ak
kor is tudta, hogy amit formál, az valami
különleges érték, amelynek atyafiságos becse
is van Akkor is élvezett az ujja puha hegye,
amidőn véglgsiklott a bögretesten, akkor is
akaratos lendüléssel nyomta, terjengette a
puha matériát. Az én gö öncsérem és az ős
gölöncsér egy. Semmi észrevehető különbség
nincs köztük. A munkáik is tökéletesen egy
formák.
Ha e mellé a sis fekete bögre mellé
odafektetem a világtörténet tiz vastag kö
tetét : akkor kél a respektusom. Minő semmi
ez a tiz kötet, ami tele van múlással, elhamvadtsággal s minő nagy ez a bögre, amelyen
számlálatlan évezredek mit sem változtattak.
Kell, hogy több legyen ebben a bögréber, mint ez a vegyi formula, amelyről cik
kem elején Írtam. Ha kiesé elgondolkozom
rajta, rá is jövök. Az van ebbe a kis fekete
bögrébe zárva, ami változatlan kincse az
emberiségnek s ami az egyetlen örök és ál
landó, amióta ember lett s ember lesz a föld
vidékein. Ez a mindenek felett szuverén és
örök uralkodó talán a művészet.
*) A „Budapesti Újságírók Egyesülete
*
segély
alapja javára egy Almanacbt ad ki, melyben 100 ma
gyar iró munkája fog megjelenni és 25 neves festőművész
festményei, mint különállómümellékletek lesznek a mű
ben. Az Almauaeh igazán szemet és lelket gyönyör
ködtető nagy a bumalaku diszmü lesz és potom 5 fo
rintba kerül. Megrendelések a „Budapesti Ujságirók
Egyesülete Almanachja
*
kiadóhivatalához küldendők,
Budapest, VII., Károly-körut 9. Mutatóul közöljük
Lyka Károly fenti cikkét, melyet az Almanach szá

máraim

ügyében kiküldött bizottság csütörtökön
ülést tartott, melyen a mellett foglalt állást,
hogy a főgimnázium egy második emelet
(elhúzása által bővíttessék ki, miután a je
lenvolt szakértők szerint ezt az épület megbirj”. A tornacsarnokot pedig a kegyesrer.di
háznak azon a helyén javasolja felépíteni,
hol a legéryegyetü'eti épület ál), minélfogva
elhatározta, hogy kérdés intéztessék a rend
kormány tanácsához, mily áron volna haj
landó a szükséges területet a tornacsarnok
céljaira átengedni.
— Vasúti előléptetések. A vasuta
sok közül most lépteitek elő többeket s az
előléptetések természetesen mindenütt nagv
örömet okoztak. A lévai állomáson, mint
értesülünk, S t ó s i u s Ernő állomás főnök,
főellenör 800 koronával és A1 t János fíitőház vezető 400 Koronával léptek elő soron kí
vül, ezenkívül ugyancsak előlépett Fürst
Gyula pályafelvigyázó szintén 400 koronával.
— Változások a főgimnáziumban.
A lévai kegyestanitórendi főgimnázium ta

nári karában a következő változások tör
téntek: Priváry József Nagy becskerek re,
Rády József Nagy-Károlyba és Karsay Já
nos Nyitrára helyeztettek át. Edelényi József
világi tanár a győri polg. iskolához válasz
tatott meg tanárnak. Helyükbe jönnek : Sinkovics Ferenc Kolozsvárról, Szigeti János
Privigyérö1, Surányi Gyula Szegedről, Földváry György Sátora'jaujhelyböl.
— A hús drágasága. A nagy száraz
ság következtében a marha ára 40 -50
°/0-al esett, mi gazdaközönségünknek nagy
kár, de e kár még fokozódik, ha mészáro
saink dacára az alacsony marha áraknak az
edd'g is indokolatlan magas húsárakat sze
dik az amúgy is sok teherrel küzdő közön
ségtől. Felhívjuk városunk int zö köreit,
szívleljék meg a szegény közönség bajait és
ellenőrizzék, hogy mészárosaink ne szedjék
jogtalanul a szegény néptől azt az árat,mely
nem illeti meg őket.
__ Egyházmegyéi hírek. Dsdeinszky
János alsó b győri p'ebános sz. széki ülnökké
neveztetett ki. — Lob mayer Alfréd a
töégyházmegye kötelékéből elbocsáttatott és
a Jérustársaságba lépett. — Hermann
József besztercebánya egyházmegyei áldozár
és T arány István volt piarista a főegy
házmegyébe véglegesen felvétettek. — Bá
n y á s z Jónás Endre segédleikész lesz Tardoskedden. — Rauvstein An’al Nagy
szombatba, K I a s z Ágoston Kőhidgyarmatra
küldetett káp'ánnak.
— Tüzeset. A forró száraz idő nyo
mában járnak a tüzek és tűzvész látogatta
meg Csank községét is. Mint a Honti la
pokban olvassuk, a tűz, a mely 16 kisgazda
házát, és csűrét hamvasztotta el, o;y hirte
len támadt és oly gyorsan terjedt el, hogy
• mentés lehetetlen volt és a szegéóy em
berek holmija és állatai is a tűz martalé
kává váltak. Egy szegény öreg a-szony benrekedt égő házában, de Zichy Gyula
grófnak, ki R á z g h a Ernő kiskéri földbir
tokosnál gazdasági gyakorlatot folytat és ki
erelyesen részt vett az oltási munkában, si
került emberfölötti erőfeszítéssel a már ful
dokló asszonyt égő házából kimentenie. Az
életmentő grófot a közönség zajosan megél
jenezte.
— Esküvő. W e 1 w a r t Henrik ma
déli 12 órakor tartja esküvőjét L a n g Bernát lévai jó hiiü káveháztulajdoi.os leányával,
Saroltával.
— Vasárnapi munkaszünet A ma
gyar törvényho» ás annak idején nagy vára
kozásokkal alkotta meg az ipari munkának
vasárnapi szüneteléséről szóló 1891. évi XIII,
törvénycikket, melynek sorsa es a való élet
tel szemben való helyzete tényleg vígjátékba
illő. A törvényhez rögtön annak életbe
léptetése után végrehajtó rendeletét adtak
ki, de már a következő esztendőben uj ren
delettel módosították az első rendeletét, a
második rendelet után következett a har
madik, majd a negyedik, ötödik, hatodik,
hetedik stb. — összesen három általános és
tizenhat kiegészítő rendeletett adtak ki, to
vábbá négy pótreudeletet, néhány alrende
letet s több mellékrendeletet stb. stb. Mi
természetesebb, minthogy az eredeti tör
vényből az idők folyamán a címen kívül
egyébb nem maradt m»g s ezt a címet is,
tekintettel a tényleg fennálló viszonyokra,
bátran a vasárnapi munkakényszerröl szólóra
lehetne most már módosítani. Mindezek te
tejébe a kormány most újabb rendeleteket
akar kiadni, sőt egyáltalán uj törvényt akar
alkotni. A kereskedelmi miniszter már anyag
gyűjteményt is szerzett a vasárnapi munka
szüneti szabályok módosításához, sőt az
BDyaggyüjteményt most vaskos kötetben ki
is adta. Nem kevesebb, mint 281 lapon ke
resztül tárgyalja a könyv a vasárnapi mun
kaszünet nagy kérdését Mi lenne, ha az
eredeti törvényt tartanák meg azon elvnek
respektálásával, hogy vasárnap nem szabad
dolgozni I ? • . •
__ A vármegyei tiszviselok fize
tése. A vármegyei alkalmazottak illetmé

nyeinek rendezéséről szóló 1904. évi X. t.
cik végrehajtásának
munkálatai annyira
előrehaladtak, hogy » be ügymiuiszter már
több vármegyének a fizetési osztályokba és
fokozatokba való beosztás tárgyában hozott
határozatát jóváhagyta és a nagyobb fizeté
seknek, illetve különbözeteknek ez évi jan.
J-étöl augusztus 1-éig egy öwaegben, azon

— F. M K. E.

közgyűlése

A F.

M. K. E. augusztus 23-án Breznóbánya vá
rosában tartja meg évi rendes közgyűlését
a következő tárgysorozattal : 1. Elnöki meg
nyitó. 2. A közgyűlés jegyzőkönyvének hi
telesítésére három egyesületi t g kiküldése.
3. Ügyvezető a'elnök beszámolója az egye
sület 1903—1904, évi munkásságáról. 4. Az
elnökség 1903—1904. évi jelentése és az
igazgató-választmány határozati javaslatai. 5.
Az egyesület 1903. évi zárszámadása s a
xonatkozó fölmentvények megszavazása. 6.
Az egyesület 1905. évi költségvetésének meg
állapítása és esetleg a törvényhatósági vá
lasztmányok kapcsolatos javaslatai. (Zólyomvármegyei választmánynak indítványa, haza
fias szellemű tót olvasmányok terjesztése
iránt). 7. Egyes vármegyei és városi választ
mányok megalakulásának be elentése és tu
domásul vétele 8. Az 1905. évi közgyűlés
helyének meghatározása. 9. Indítványok, me
lyek az alapszabályok 16. §-a értelmében, a
központi elnökséghez Írásban beadattak.
(Török Zoltán tb. elnök indítványa, az igaz
gató választmáuyi ülések egyikének Budapes'en való megtartása iránt). A közgyűlést
megelőzőleg az igazgató választmány Breznó ányán, augusztus ' 23-á délelőtt 9 óra
kor a városház tanácstermében ülést tart,
hogy a közgyűlés tárgyait előkészítse.
— Halálozás, Jókai Lajos, a barsi
ez. ref. egyházmegye nyugalomba vonult es
perese, volt kisölvedi lelkész és tanácsbiró,
mint részvéttel értesülünk, élete 86 évében
jobb létre szenderült. A szép kort ért öreg
ur már hosszabb idő óta nem vezette hiva
talát, a melyről a folyó évben agg korára
való tekintettel lemondott, ö volt a tractu'
legöregebb lelkésze, szigorúan puritán, de
nemes lelkű férfiú, kit az egész egyházmegye
őszinte részvéte kisért örök nyugvó helyére.
Áldás emlékére 1
— Eljegyzés. D e u 18 c h Ignác lévai
kir. járásbirósági tisztviselő eljegyezte özv.
P r o s n i t z Henrikné leányát Irmát Léván.
— Jókai ünnepély. A Körmöcbányái
Magyar Közművelődési egyesület ma vasár
nap d. e. 11 órakor a föreáliskola díszter
mében, a nagy magyar költőkirály, Jókai
Mór iránt való kegyeletből emlékünnepet
tart. Az ünnepély sorrendje : Emlékbeszéd.
Mondja Hercsuth Ká'mán. Jókai. Költemény.
Pta Szabolcska M.hály. Szavalja Jeszenszky
József. Jókairól fölolvasás. Tartja MosoDyi
Béla.
— Pusztító kánikula A már hetek
óta tartó tikkasztó hőség ellen Európaszerte
panaszkodnak. Négy hónap óta nem volt
kitarló eső sem Magyarországon, sem egész
Közép Európában. Az elviselhetetlen hőség
mindenütt — emberben és vagyonban egy
aránt — kárt tesz. Emberemlékezet óta nem
volt példa arra, hogy a réti füvek s a leara
tott gabona meggyulladjon a perzselő hőség
miatt, mint az idén több helyen tapasztal
ták, sőt még vasúti talpfákat is lángba bo
rított a gyötrő forróságu napsugár. Hasonló
hőségről csak a história tud. Régi krónikák
feljegyzése szerint forró nyarak voltak az :
1000, 1137, (a nagy szárazságtól és hőség
től egész városok borultak lángba és ham
vadtak el) 1232 (homokban lehetett tojást
főzni;, 1340, 1426, 1473, 1538, 1540, 1811
évben. Tudósok állítása szerint ez idei hőség
megközeliti az 1811 ik.it.
-- A zsarnócai elemi tanuló ifjúság
f. hó 23-án igen sikerült színi estélyt ren
dezett a müpárto'ó közönség teljes elisme
rése mellett. Szinre kerü't : „Tündérek ta
lálkozása11, „Pünkösdi királyság11 és „Zsurok
vége“ cimü színdarabok. A kedves szerep
lők oly kifogástalauul oldották meg szere
püket, hogy bajos volna egyet is külön
kiemelni, a babér valamennyié. A siker azon
ban Zámboy Béla zsarnócai helyettes
plébános érdeme, aki az est rendezését ma
gára vállalta, nemcsak mint rendező, hanem,
mint az előadott darabok szerzője is. Elő
adás után vig és kedélyes tánc következett
egész kivirradtig. Mély köszönetét mond a
rendezőség Tomcsányi, Mihályfi, Schiller.
Bsllaagh és Trosztler uraknak, kik felülfizetéseikkel az est anyagi sikerét is elő
mozdították.
— A posta köréből. A m. kir. posta
igazgatóság értesít, hogy az utóbbi időben
sűrűn érkeznek kérvények posta- és távirda
gyakornokjelöltté fölvételért. Minthogy a
gyakornokjelöltek létszámában üresedés
nincs, ily állásokra pályázat hirdetve nem
lesz és gyakornokjelöltek pályázaton kivül
sem vétetnek föl.
— Uj bankó. A jövő év tavaszán uj
10 koronás bankókat kapunk. Már készül
nek, de a tavasznál előbb nem juthatnak
forgalomba, mert igen nagy mennyiségre
van belőle s'ükség s nagy tartalékkészletet
is kell belőle tartáni. A mostani tizkoronás
bankjegyekből több, mint 15 millió darab
van forgalomDan. Ez a legkisebb bankó so
kat forog közkézen, azért az elszakadtak
pótlására havonta nem kevesebb, mint ezerhétszáz csomag kell, pedig egy-egy csomag
ban épen ezer darab van. A tizkoronás pa
pirospénz előállítási költsége négy fillér
daraboukiut.

— Vásár. Léván ez évi julius 25-én
tartott országos baromvásárra felhajtatott
szarvasmarha 2145 drb., ló 2437 drb., juh
4247 drb., sertés 102 drb., kecske 4 drb.,
szamár 1 drb., összesen 8936 drb. Ezekből
eladatott szarvasmarha 721 drb., ló 266 drb.,
juh 2075 drb., sertés 17 darab., kecske 1
drb., összesen 4080 drb.
Általános érdeklődést keltett a
,Közte'ek“ f. évi junius 11-iki számában dr.
Kosutány Tamás az országos kémiai intézet
igazgatójának a Thomas-salaklisztröi megje
lent cikke. E cikk statisztikai adatokkal bi
zonyltja, hogy ezen kitűnő műtrágyát,amely
a kü földön általánosan el van terjedve, ná
lunk még mindig nem használják oly kiter
jedten, amint azt a gazdaközönség és mező
gazdálkodásunk érdekei megkövetelik. Szám
talan kidérietek bizonysága ugyanis, hogy a
Thomat-ialakiiszt olcsóság? és biztos kitűnő
hatása mellett a legtöbb esetben túlszárnyalja
a szuperfoszfát hatását, kü'önösen ott, ahol
nem a gyors, hanem a több időre terjedő
hatás indokolt. így pl. lóherénél, lucernánál,
réteken, szőlőkben stb. a Thomas salakliszt
más trágyával pótolhatatlan. Gazdáink ezen
előkelő szakembertől jövő tanácsot bizonyára
nem fogják figyelmen kivül hagyni s a hol
még nem használták, őszszel megkísérlik
ezen trágya alkalmazását. Értesülésünk sze
rint különösen a csillag védjegyű Thomas
salakliszt bír kitűnő tulajdonságokkal, jó
lesz tehát ezen védjegyre ügyelni.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904 évi julius hó24töi 1904. julius hó 31-ig.

Születés.

A szülök neve

A

— A lévai főgimnázium kibővítése

túl pedig előleges havi részletekben való
kifizetése iránt is intézkedett. Amennyiben
az egyes vármegyékre nézve csak később
történnék, csupán az illető vármegyék hiá
nyos felterjesztésének tulajdonifható ; de
még remélhető, hogy még e hó folyamán
valamennyi vármegyére nézve eszközölhető
lesz a fizetések folyósítása.

gyerm ek
n em e

Különfélék.

A gyermek
neve

Jeá ny

Margit

Bartos Istváo Lovas Mária

leány

Emília

Radvánszki József Sosovica J.

leány

Anna

Moravecz Jáuos Bízik Júlia.

fiú

József

Vörös Mátyás Lauriuecz M,

fiú

Mátyás Istv.

Erdős Lajos Neuhauz Joláu

leány

Petroaa

Hegedűs Béla Varga Mária

leány

Erzsébet

Valkovics József Gejda Mária

Halálozás.

Az elüuny t neve

Kora

A halál oka

íí Róm. kath. vallásit 34

éves özvegy körjegyző
vagyok. Három fiú gyermekem van.

Nősülni óhajtok
ismeretség hiányában ez utón.
Keresek o'y hajadont, vagy gyermek
telen özvegyet, ki bajlandó volna hozzám
nőül menni.
Közelebbi felvilágosítás e lap kiadóhi
vatalában s ott fényképemet is komoly ér
deklődök megtekinthetik.
„Mindennemű felvilágosításokat a kiadóhivatal teljes titoktartással közvetít, —
„Barsu kiadóhivatala.

238/1904. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy a verebélyi kir. já
rásbíróság 1903. évi V. 133/1 sz. végzése
folytán Huberth Vilmos ügyvéd által képvi
selt Barsmegyei népbank felperes részére
Beláuyi Julis és Viglás István alperes
ellen 200 kor. tőkekövetelés és jár erejéig
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán az
alperestől lefoglalt és 625 koronára becsült
ingÓ3ágokre a fenti kir. jbíróság 1904. V.
164'2 számú végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak Csekén leendő megtartása
határidőül 1904 évi aug hó Il ik nap
jának délelőtti *, t12 órája kitüzetik, a
mikor a biróilag lefoglalt bútorok és gazda
sági eszközök s egyébb ingóságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Felhivatnak mindazok, kik az elárveíezendö ingóságok vételárából a végrehaj
tató követelését megelőző kielégittetéshez
jogot tartanak, hogy amennyiben részükre
a foglalás korábban eszközöltetett volna és
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem
tűnik, elsőbbségi beje'entéseiket az árverés
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban
vagy pedig szóval bejelenteni el ne mu
lasszák.
A törvényes határidő a hirdetménynek
a bíróság tábláján történt kifüggesztését
követő naptól számittatik.
Keit Verebélyen, 1904. évi julius hó
28-ik napján.
Szabó Lajos,
kir. bírósági végrehajtó.

özv. Tauber Simonná
Grosman Eszter
Koráb Jószef

M
4 h.

Czukor betegség
Gyomor bélhurutj

Zacska György

3 h.

Bélhurut

Egy utcai külöubejáratu

ifj. Jakab Janói

3 h.

Gyomor bélhurul

bútorozott szoba
kiadó. Gyürki utca 4

Lévai piacziirak.
Rovatvezető; Kónya Józse' rendőrkapitány,

Búza m.-mázsánként 19 kor. 20 fii),
í )9 kor. 60 fill. Kétszeres 14 kor. 60 fill.
■ 15 kor. — fill. — Rozs 14 kor.40 fill. 14 kor.
80 fi.ll — Árpa 14 kor. 80 fill. 15 kor. 60 fi1.
Zab 14 kor. — fill. 14 sor. 40 fill. — Kuko
ricaa 15 kor. — fill 15 kor. 60 fill. Bab
15 kol 80 fill. 16 aor. 20 fill.— Lencse 16 kor,
40 fill. 16 kor. 80 fill. — Köles 10 kor. 20 fill.
10 kor. 60 fill.
Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten,
Téli borsó 8 kor., Téli bükköny 14 kor.,
Muharmag 91/, kor., Cukorciro' 9 kor., Po
hánka (hajdina) 9 kor. Paprika köles 81/,
kor., Mustármag 12 kor., Biborhjre 18—20
kor., Lófogu tengeri 10 kor., Csibehur (spergula) 11 korona. — Tarlórépamag 44—50
' korona. Dactylis 58—60 kor. Vöröshere 80—
• 85 kor. Lucerna 60—70 kor. Muharl8—20 k.

Nyilttér.
Üzlet áthelyezés.

Tisztelettel értesítem az érdeklődőket,
hogy az eddig Kossuth-utcaban volt

lakatos műhelyemet
folyó évi augusztus hó 1-töl László-utca
8. szálú alá (Schoeller-park átellenében)
helyezem át s kérve a n. é. közönséget
I és jóakaró barátaimat, hogy az eddig irán1 tam tanúsított pártfogásukat és szives jóindu
latát továbbra >s fenntartani kegyeskedjenek.
Láva 1904. julius hó.
Tulasay József
mülakatos.

Menyasszonyi selyem
inétorenkiiit ^0 krlról, 11 frt 34 krig miudeu szinbeu.
Bérmeutve és már elvámolva, Gazdag mintaválaszték
póstafordultával.

Henuebérg selyem-gyár Zürich.

- K á v é.

=====

1 klg. frt. kr.
New-Cuba kávé
.................................. 1.60
Jamaikai legfinomabb............................. 2.20
Kuba legfinomabb.................................. 2.20
Ceylon legfinomabb............................. 2.10
Ceylon finom....................................... 2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb.... 2.—
2.20
Mocca legfinomabb................................. 2.20
Arany Jáva legfinomabb....................... 2.20
Brazíliai legfinomabb.............................1.60
Brazíliai II. rendű................................. 1.30
Cuba pörkölt..............................2.— 2.40
Hungária kávé...................................... 1.20
Örötl kávé
.
................................ 1.—
Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.
Kitűnő

Magyar pezsgő
„FREGOLI SEC“

Kiadó üzlethelyiség.

Kapható :

Szepesy-u.ca 4. sz. alatt egy Üzlet
helyiség 3 szobás lakással folyó évi
november 1-től kiadó.
Bővebbett Heimann Mórnál Báthi-

AMSTETTER IMRE

ulc» 4. sz.

fűszer és csemege kereskedésében LÉVÁN.
Ára üvegenként 4 korona

5 üveg vételnél előnyár 11

HIRDETÉSEK.
1904. évi 1829. szám.

1904. julius hó 31.

Az eliszxiert leg'jo'b'b éa leg-lsit-öja.ö'b ’o

Acél ekék 1

Zabszállitási hirdetmény.

Rét, moha, tago-ot
és diagonal

1950 hektoliter,
2450 hektoliter
jó minőségű zab szállítására árlejtés lnrde.tetik. A szállításra vállalkozók 1
korona bélyeggel és 1 kilograrn zabmustrával ellátott zárt ajánlataikat t. évi
augusztus 30-nak délutáni 5 óráig az alulirt m. kir. bányahivatalnál nyújt
sák be.
A benyújtott ajánlatok folyó évi augusztus hó 31-én délelőtt 9
órakor a szélaknai m, kir bányahivatal tanácstermében fognak felbontatni,
hol az ajánlattevők is jelen lehetnek.

FF

2, 3 és 4 baráz
dásuak

Boronák

Cséplőgépek
szabad, uj Kenögyürüvel

,. Agricola“ vetögépek,

A szélaknai m. kir. bányahivatalnál 1904—1905. évre
a körmöci kir. banyahivatalnál pedig 500 hektoliter, összesen

Arató-gépek
fűnek

herének,

Szenag-üjtök és arató getebiyék.Szénaforditók,

Szabad.-aszaló készülék

ellátott görgős csaqágyakkal

kézi-, járgány-

’ fc- v
áj
Sí.!

____ —

és

gázhajtásra.

főzeléknek

Bor és gyümölcs sajtók.
G-yj.zr.51es

es

szőlő

ziizóJc

Járgányok

és bogyómorzsolók,
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

FELTÉTELEK:

® ■vczxóálla.t Toefcg’á
.a,
Legújabb gabona-tisztito rosták,

,SYPH0NIA
Trieőrök és kukoricza morzsolók,
1) Az ár, mely csakis hektoliterre vonatkozhatík — a zab súlyának
Szecskavágók, darálók, répavágok.
formáncs
és vértetü pusztításra.
megnevezése mellett — betűkkel és számokkal tüntetendő ki és megkivántatik,
Széna
is
szalmauresek nyugvók es szallitiiatóL
hogy a zab súlyának hektoliterenként 44—46 kilogramm legyen.
Szállítható takarék tűzhelyek,
valamint minden más fajta gazdasági gépek
2) Biztosítékul a felajánlott érték 5°/o-a készpénzben, vagy biztosíték i
legújabb szerkezetben készítened és szállítanak
képes értékpapírokban külön csatolandó az ajánlathoz ; ez a biztosíték az aján
lat elfogadása esetén a szállítás kifogástalan teljesítése után vissza fog szol
gáltatni.
3) Oly zab, melynek a kívánt és a vállalkozó áital felajánlott súlya
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámor müvek
nincs meg, vagy melyet minőségére nézve az átvevő bizottság bármi okból
AaP- 1872- BÉCS, III Taborstrasse 71. 900 munkás.
kifogásol, átvétetni nem fog.
ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb
4. Vállalkozó köteles az általa felajánlott zabmennyiséget legkésőbb f. Kitüntetve több mint 530 arany,
kiállításokon.
évi október hó 20-ig hiány nélkül beszállítani, még pedig 1950 hektolitert a Részletes árjegyzék és számos elismerő levél ingyen. — Képviselők és viszont elárusítok kerestetnek
szélaknai raktárba. 500 h“ktolitert pedig a körmöebányai — városon kívül
Líegrendelhető : KNAPP DÁVID Tix-zxáil Léva.
levő raktárba.
•
5) Az ajánlatban világosan kiírandó, hogy az ajánlattevő a pályáza’i
hirdetésben foglalt feltételeket ismeri és magára kötelezőnek elfogadja.
6) Az ajánlati ár hazai értékben az egységár szerint, valamint az össz
ár feltüntetésével fejezendő ki A kettő közötti eltérés esetén az ajánlatban
foglalt összár irányadó.
7> A többek részéről együttesen tett ajánlatba felveendő az a nyilkozat
A jelenkor
is, hogy vállalkozók az ajánlat tekintetében egyetemlegesen felelősek, megne
vezendő továbbá ama megbízott, is. ki az üzletvitelért felelős, illetve az értesí
csodagépe
tések átvételére és a kifizetendő összegek felvételére jogosult.
8) Ajánlatok elfogadtatnak kisebb zab mennyiségre is, ha a fentebbi
Beszél, énekel
feltételeknek megtelelnek.
zenél, rendki
9) A Selmecbányái m. kir. bányaigazgatóság fentartja magának a jogot,
hogy bármely beérkező ajánlatot teszés szerint elfogadhasson, esetleg valamenyvül érdekes
nyit visszautasíthassa.
szórakoztató
’ M. kir. bányahivatal.
eszköz családok
Szélaknán, 1904. évi julius 21-én,
.
i
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.
Több ezer reproductió a világ leghíresebb
művészeitől.

MAYFARTH PH. és Társa

g>ooooooooooooooooooooc§

9 Hangverseny Grammophon 9

$
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

munka1

Gazdasági gépek, gépreszletek, töm
lők, vízmentes ponyvák, merlegek es
gepszijak, szerszám, vas- es aczél
főraktár. Portland cement es *yd
raulikus mész stb.
12
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Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Wn,

Raktáron kapható:

Kiéin Sándor
órás és ékszerésznél
Léván.

THOMAS - SALAK
lóhere és csillagjegyÜK ♦ ugy összpbosphoraav, nfnt cytromsavban oldha'ó pho pboraav szerint legolcsóbban beszerezhető

Dukes és Herzog czégnél
G a 1 g ó c z,
műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy k-reskedése.
Közvetlen bevitel
Chilisalétromban
1905. tavaszi szállításra.
„TT N I O JSTC«
elsőrendű fehér szárított moslékból,

o"OS

melynek emészthetősége az eddig ismert szárított moslékból 30%-al
nagyobb. Kívánatra bérmentve mintával és árajánlattal szolgálunk.

törlesztéses kölcsönöket nyujunk i»u-

’
dapesti f-e
kii földi elsőrangú pénzintézetektől á föld
birtok és ingatlan ’/4 értékig I. és II.
helyre 15 — 65 évid terjedő időtartamra.

w
"j

Személyhitelt ! papoknak, katonatisztek-

h"

~
nek, állami és magánbivatalnokoknak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig
terjedő időre gyorsan es disctréten.

Thoma-phosphat
Kainlt és kálisó
Sup erpho sphat
Chilisalétrotu

Trágyafősz

kft

Bank és magánadóságok convertalása.
Mellár Lajos és Társai

Erötakarmányok :

Mütrágyafélék:

Szárított mathatrágya.

!

II

Buzakorpa
Rozskorpa
Szárazmoslék

Különféle:
Gépolajok dumái
Csrboltneum
Tovotte kenőcs
Kocsikenőcs
Cimement
Tőzegpor és alom
Gabonazeákok
Ponyvák.

Szárított répaszelet
Melasse

Szárított sörtörköly
Kender és repcedara
Cocosdiódare
Olajpogácsa
Malátacsira
Tengeri.

bankbizomáuy.
Budapest, VI. Dávld-utcra 15

(Törvényszókiieg bejegyzett czég).
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Hirdetmény.
Újbánya 8zab. kir. S

bányaváros

a vevő által saját költségén terme

lendő 1000 ürköbbméter

igen

bükk tűzifát ád el----egy folyó évi augusztus hó 12-én d. e. II órakor

0 Varrógépek és Műhímzés 0
0 valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek 0
0
0
árak részletfizetősre:
0
0

i

a városház tanácstermében

Kikiáltási árak ürköbméterenkint a hasábfánál 1 kor. 20 fillér, a dorong

hasáb és dorongfánál 1 kor. 10 fillér.

0
,0
Kotiers Emil -0

Bővebb felvilágosítást a városi erdőhivatal nyújt.

Újbányán, 1904. évi julius 26.

polgármester.

kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

korona

megtartandó nyilvános írverésen.
fánál 96 fillér és a vegyesen rakásolt

csinos

j

EVőmagyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól 78-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
72-töl 80-ig
»
Titauia uj nagy Singer 4-es iparos var- ógép .
78-t<51 88-ig
Nagy Howt» iparos varrógép
.
.
.
78 tői 80-ig
Valódi szabadalm. Adria családi varrógép
86-től 96-ig
9
9
„
láb és kézi hajtásra
96 tői 100-ig
Körhajós családi (Ringschiff; gép .
.
,
100-től 120-ig
f,
iparos (Ringschiff) gép
.
.
.
.
130-től 150-ig
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi
120 korona
n
n
iparos
•
150 korona
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra
44 korona

Műhímzésl készülék ára 4 korona.

.
Főraktár:
Kern Testvéreknél Léván
Legjobb géptűk, részek és osónak olosón.
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Nyomatott Nyitrai ás Társa könyvnyomdájában Láván,

