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Vidéken és Léván házhoz küldve : 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . 2 kor. 50 fill- 
Előfizetési pénzek póstautal vánjrny*!  küldhetők. 

Egyt-N Rzámok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

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

Belye^dij minden egyes beiktatásér tü 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 ^'szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij- 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok 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.

A tűzoltóság.
Léva város múlt heti közgyűlésén 

tárgyalta a tűzoltóság ügyét. Kétséget 
nem szenved, hogy a lévai tűzoltóság 
fennállása óta nem volt oly degenerált 
állapotban, mint jelenleg. Nem mintha 
a vezetőségben volna a hiba, mert hi
szen ritka tűzoltóság dicsekedhetik oly 
szakképzett parancsnoksággal, mint a 
lévai, de igenis hiba van az egész in
tézményben, annak szervezetében, hiba 
van a város közönségében, mely részvét
lenül nézi a jobb sorsra érdemes egye
sület nyomorúságos vergődését.

A legutóbbi tüzeset alkalmával szo
morúan kellett tapasztalnunk, hogy 
alig vonult ki annyi tűzoltó, amennyi 
a három fecskendő ellátására elégséges. 
Jött ugyan oda ember elég, de ezek
nek a tüzoltóparancsnokság alig ve
hette hasznát, kellő kiképzés hiányában 
csak lármázni, ide-oda futkosni tudott, 
de tenni nem tett semmit. Persze a 
jámbor tabáni polgárok kiabáltak, szid
ták a tűzoltóságot, de az nem jutott 
az eszükbe, hogy csak akkor tudják a 
tűzoltó egyesületi intézménynek fenn
állását, mikor a veszedelem környékezi 
őket, máskor azután teljesen semmibe 
se veszik, lekicsinylik, lesajnálják, ne
héz és fárasztó gyakorlataikat megné
zik, megbámulják, aztán kinevetik.

Ezért azután az egyesületnek oly 
kevés működő tagja van, hogy az is, 
a kiben még él az emberszer'etet és 
humanizmus, szégyenli azt a ruhát föl
venni, mely őt tűzoltóvá teszi. Pedig 
hát a tűzoltó ép oly derék, ép oly tisz- 
tiszteletre méltó, mint a katona, aki a 
csatában a királyért és a hazáért har
czol.

Majd ha kétszer-háromszor a veres 
kakas felriasztja a szunnyadó városi 
közönséget, majd ha porig ég egy-két 
városi háztulajdonos és birtokos, akkor 
fog visszagondolni arra, hogy bizony 

jó lett volna a tűzoltóságot nem le
nézni, kicsinyelni, de minden tőlünk 
telhető erővel gyámolitani, pártolni, 
hogy egy szép, mindnyájunk büszke
ségét képező fejlett tűzoltóság őrizze a 
város nyugalmát.

Épen azért nem helyeseljük a vá
rosi közgyűlés ama határozatát, hogy 
a tűzoltóság kérdését levette napi rend
ről s újból várakozó álláspontot foglal 
el az egyesülettel szemhen akkor, mi
kor ez a vajúdás immár tizenöt esz
tendeje tart s most sincs remény arra, 
hogy a városi elöljáróság és közönség 
különös támogatása nélkül legalább is 
életképes állapotba helyeztessék.—Igaz 
ugyan, hogy Brunsvick százados ur, a 
lévai honvédség köztiszteletben álló 
parancsnokának nemes elhatározása 
folytán 24 honvéd leend a tűzoltó pa
rancsnokság rendelkezése alá bocsátva, 
kik kellő kiképzésben fognak részesülni 
s kik valóban megbecsülhetlen szolgá
latot fognak veszély idején teljesíteni, 
de ennek az igazán szép jóakaratnak 
a város közönsége csak úgy fogja látni 
hasznát, ha felbuzdulva a nemes pél
dán, most már a város elöljárósága és 
közönsége is a legnagyobb jó akaratú 
támogatásával fogja segíteni az egyesü
let humánus missziójának teljesítésében.

Nem szabad tehát nekünk teljesen 
izolált várakozó álláspontot foglalni el 
akkor, amidőn a törvény minden ép és 
egészséges polgárt a tűzoltásra kötelez.

Nem akarjuk mi erre célozva az 
önkéntes tűzoltói intézményt teljesen 
megszüntetni, mert számtalan példával 
tudjuk igazolni, hogy az önkéntes tűz
oltóság mindig jobb a kényszer tűzol
tóságnál. De lehet a kettőt a harmó
niába hozni akként, hogy minden tűz
oltó köteles polgár összeirassék s fel
hívásáéit a tűzoltó testületbe való 
belépésre, vagy pedig a meghatározandó 
összeggel való megváltásra. Ezenkívül 
minden háztulajdonos, nemkülönben I 
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szérühelylyel biró gazda bizonyos ősz- I 
szeget fizessen az egyesület anyagi esz- : 
közeinek gyarapítására. Ezen eljárás - 
által elérhetjük azt, hogy az egyesü
letnek mindig lesz elegendő számú 
tagja és elegendő pénze, tűzoltó szerek 
beszerzésére és fenntartására. Legyen 
az egyesületnek egyik vezető tagja va
lamelyik hivatalból kirendelt városi j 
tisztviselő, ki esetleg az elöljáróságot 
képviselné a parancsnokságban. Hisz- 
szük, hogy ezen eljárás mellett rövid 
idő alatt elérnők azt, hogy a lévai kö j 
zönség bármely tagja megtiszteltetés- ■ 
nek tartaná, ha az egyesület tagjai közé 
felvennék.

Tiszteletet és becsülést kell szerezni 
ez intézménynek, hogy hivatását lelki- ■ 
ismeretesen végezhesse. De ezt csak 
úgy fogjuk elérni, ha megfelelő támo
gatásban részesítjük. Ez pedig előbb- 
utóbb egy kis kényszerítés nélkül nem 
fog menni, de azután okvetlenül be 
kell következni a felvirágzás boldogabb 
időszakának, a melyre nem annyira az 
egyesület, mint inkább a város közön
sége nyugalmának érdekében oly nagy 
szükségünk van. j

Közegészségügyi nyomorúságunk. '
ii.

Talaj szennyezés ég fertőzés.
Irta: Dr. K. M.

Aj Az ürülékek elhelyezése.
Megvagyok győződve arról, hogy nem

csak a hatóság és az építészeti bizottság, 
hanem a nagyközönség sem vetett — egy- ' 
két kivétellel — figyelmet a városunkban 
tapasztalható ázsiai viszonyokra, melyekben 
az árnyékszékügy itt sínylődik.

Minthogy ez a dolog épen sem esztéti
kus, épen azért okoz egyesekben és okoz
hatna általánosságban megbotránkozás^épen ■ 
azért igényelne több figyelmet a hatóság ré
széről.

Vagy kiterjeszkedik városunk építési 1 
szabályzata célirányosan e kérdésre is, vagy j 
nem.

Ha nem, akkor az igen nagy hiba, mond
hatni, a gondatlanság vétségével határos 
mulasztás, melyet mihamarább okos intéz
kedésekkel pótolni a hatóságnak kötelessége.

Ha pedig e szabályzat kiterjeszkedik e 
kérdésre akkor annál nagyobb mulasztás 
terhe nehezedik a hatóságra, hogy nem fejt 
ki elég erélyt, hogy kellő érzék hiánya mel
lett nincs komoly akarata, melylyel a sza
bályzat erre vonatkozó intézkedéseinek ér
vényt szerezzen.

Hogy csak kis fogalma legyen arról az 
olvasónak, (no de meg a hatóságnak is — 
ha ugyan e sorok olvasására időt szakit ma
gának), mily jelentékeny szerepe jut az ár
nyékszékügy rendszertelenségének városunk 
talajfertőzésénél, néhány számadatra hivat
kozom.

A hygiennsok általában véve 1200 gramm
ra (közel 12 deciliterre) számítják az ember 
fo'yékony ürülékének á'iagos napi mennyi
ségét, amely e szerint egy esztendőben 4’38 
hektoliter.

Miután Lévának 8488 lakosa van, a 
folyékony emberi ürülék városunkban éven
ként 37177 hektó cs 44 liter.

A legutóbbi népszámlálás szerint az a 
8488 lakos 1769 háztartásra osztik és 919 
házban lakik, jutván egy háztartásra 4.8 
lakó és 1 házra 1.92 háztartás, illetőleg 9.23 
lakó.

Minthogy pedig egy háznál rendszerint 
csak egy pöcegödör van, — ha ugyan van 
mindegyiknél — ebbe az egy pöcegödörbe 
jut évenként 401/, hektó folyékony ürülék, 
nem számítván a bélrendszerből származó 
tömörebbet.

Bárki meggyőződhetik valamely újabb 
házépítést él, hogy a pöcegödrök nagyobbára 
1 köbméter, ritkábban 2 köbméter űrtarta
lommal készíttetnek, amely 10, illetve 20 
hektoliter befogadására szolgál s igy köny- 
nyen kiszámíthatjuk, hogy az 1 köbméteres 
pöcegödörbe évente 4 szer, a 2 köbméteresbe 
pedig 2-szer annyi híg ürülék jut, mint 
amennyit az botogadni képes.

Azt is tudjuk, hogy a pöcegödört csak 
akkor ürittetik k:, ha annak bennéke átcsap

T A R C Z A.

Amit a holnap hoz. 
irta; Portó.

Lenn az utcán hideg szél süvít, itt fenn 
a szobámban nyájas, marasztó meleg pattog. 
Ülök a tűz előtt s ahogy szítom, azon tűnő
döm, mennyire tökéletlen szerszám a kályha.

Hogy nem alakult még meg a Vulkáni 
Hőkiaknázó Részvénytársaság, mely a föld 
méhének izzó tüzeit enyhe meleggé lohasztva, 
csőrendszeren vezetné lakásunkba, mint a 
vizet s a gázt. A Gellért-hegynek vulkáni 
magjával, artézi kútfejeik hőjével fűteni 
lehetne az egész ország városait, falvait és 
tanyáit s tavaszi virulásra serkenteni a fagy 
alatt megridegült földet; sőt narancs-erdőt 
fakesztani, mirtus-cserjét támasztani ott,ahol 
■ szívós akác küzd a sivö homokkal és bo
csát le egy-egy fanyar gyökérszálat az ame
rikai jövevény, a bogárálló venyige. Csak 
a maga silány valójában mutatkozik ez a 
hivalkodó csoda-korszak, midőn nem ott s 
n»m akkor bir kedvére ereszteni esőt s sze
let, hűvöst, ahol s amikor arra szükség van.

Bizony tökéletlen szerszám ez a kályha 
s megérdemelné, hogy a rég elfelejtett kop- 
pantó sorsára jusson. Pedig mennyi szép 
ének zeDgett a kandallóról ! (Melynek mi- 
nálunk kályha a neve). Újabban építenek is 
kandallót az uj ebédlőbe, hogy stilszerü le- 
gyer. Aztán beállítják a gáz-kemencét,vagy 
kinevezik kandallóvá a regenerátort s ezzel 
a talmissággal ismét C'uffa tettek egy ked
ves régi eredetit.

Van amolyan légfűtés is. De ez minden 
meleg volta mellett hideg Nem is annyira 
az egyenletes fűtés szólította életre, mint 
inkább a szűkre szabott lakásunk szorított 
rá: kályha ne fogja el a helyet a kondig- 
nációs tea-asztal, vagy ama bálvány elöl, 
melynek neve buffbt. (Magyarul kredenc).

Ebben a pillanatban valami megrezzenti 
az elmémet. A? a kicsi démon, amely ön
magunkkal veszejt össze bennünket ; az el- 
lenmondás. Hogy mit is kívánom én mind
ezeket a dolgokat ? Megváltotta-e a küzdő 
embert a gőz, a gáz, a villám ? A tudomány 
magasára emelkedett hygienia nem győzi 
számon tartani az ezerféle bacillust, mely 
azóta ficzáokol csak igazában s mételyezi 
meg milliók vérét, amióta fölfedezték. Mert 
hogy soha azelőtt nem volt annyi nyavalya 
a világon, mint a mióta felismertük a ger
jesztőit. Sivatag oroszlána, dzsungel tigrise, 
a Brazília ösrengetegeinek forró zsombék- 
jaiból kinyilaló vipera nem irtott ki annyi 
embert, mint az a parányiság, amelyből száz
ezer tér el akkora helyen, mint a mekkora 
az én bajuszom szálának az átmetszete.

Gőz-daru és kimarju’t váll. Villamos 
vasat s a fáradtság miatt sajgó láb. S még 
egy csomó ilyen ellentét; 8 valamennyi meg
hazudtolja annak a bizonyos haladásnak u. 
n. áldásait. Sem Edison, sem Courie meg 
nem váltották az emberiséget. Miért is hal 
meg éhen ugyan-egy pillanatban ép annyi 
ember, mint a mennyi megzabál ? Mért hogy 
ma még sürübbeD, mint azelőtt ; akkor ül 
asztalhoz a tiszta erkölcs, midőn a bűn már 
o&ádott.

S mindezt a fonákságot betetőzi a neki
szabadult asszony, asszony, aki abban keresi 

az igazságát, hogy elrúgja magától női vol
tát s beáll a férfi-ember vetélytársának, ho
lott öt az alkotó természet a férfi segítőjé
nek rendelé.

S közben egymás hegyin-hátán rohan
nak előre a legcsodálatosabb találmányok és 
fölfedezések : a kőfalat átvilágító Röntgen
sugár, a villamos távlátás, a szurok-ércből 
kicsiholt rádium az ö kifogyhatatlan világitó 
és melegítő, energiájával, az örök mozgony 

, és a — halhatatlanság, az Andrenin. amely 
uj életre költi a merev holtat. Már most 
még csak a Marsbeliekkel értsük meg egy
mást — azután se biblia, se miatyánk, a 
magunk Ízlése szerint rendezzük be örök 
életünket, ami nem lesz egyébb, mint a vég
telenbe nyúló folytatása a jelennek minden 
az ő édes megszokásaival.

De még itt sincsen vége a csodáknak. 
'• Mr. Lumineux — ómen et nőmén — a ca- 

mera obscura fehér lapjára vetődött utczát 
minden mozgó emberestül s állatostul, a v<- 

■ dókét, az eget az ő csillagaival a maga szí
neiben s ragyogásában akarja oda rögzíteni. 

. Rögzített is más belőle egy darabot, A maga 
valóságában láttam ezt a s?ép creol leányt, 
aki elomolva a zsölyében, szinte pihegni lát
szott 8 kebelén a rózsa megrezdült és illa
tozott.

És int már a psychographus is, aki 
röntgeni alapon neki szögezi az ö kérlelhe
tetlen csövét az én becses fejemnek s le- 
fényképirja belőle az ón sanyarú pár gon
dolatomat. Lelkemnek minden gerjedéseit, 
féltett gyöngyszemeit kiszedi belőlem, mint 
kuglófbul a mazsolyaszemet. Mi lesz a vi
lágból ? Mikor mosolyogva s áradó öröm

szóval köszöntőm az én látogatómat : ő a 
psychograpüionjával azt olvassa ki az agyam
ból, hogy: „Vitt volna el az ördög!" Mit 
alkalmatlankodik ez a majom akkor, mikor 
épp méregetek magamban valamely vitás 
jogesetet? Bankot, vígjátékot, kölcsönt?

Edward Lytton Bulver (aki a Gépek 
köztársasága címen irt egy igen elmés elbe
szélési), Jules Verne és dr. Jókai Mór nem 
tudnak kitalálni olyan jövő század csodáját, 
hogy azt valamely nyughatatlan ifjú techni
kus elme valóra váltani ne igyekezne. Prob
léma nem lehet oly hóbortos, vakmerő, 
istenkisértö, hogy az újkor tudósa, fölénye
sen mosolyogva, na készülne magoldani.

Hol van már a nyolcvan nap alatt meg*  
kerülhető föld, mikor Tho. Cook és Ta hat
van nap alatt kerítik meg azt velem, A 
vilámmal s a napsugárral való irás és a légi 
repülés után : tréfa már a viz alatt akár a 
tenger fenekére farakodnunk ; színházi es
tét, hangversenyt a pam'agon elnyúlva, szi
var mellett élveznünk ; saját szavunkat hen
gerre göngyölítenünk, hogy a dédunoka is 
megértse belőle: istenben boldogult, érde
mes emlékezetű dédapaja milyen kulcs sze
rint káromkodott ? B ssusban-e, vagy tenor
ban ? És mindez blic rissimum ahhoz képest, 
hogy én nem sokára teleoptofonon fogok 
az én Gányó Laci pajtásommal találkozni 
szinről-szinre, hangról-hangra — pedig vagy 
10.000 kilométerre esünk egymástól. Hallani 
és látni fogom az én Lacimat. A jó fiú. Hogy 
elagarászta, elkurizálta, elkártyázta, elpus
kázta s elhazaiiaskodta apai örökét, messze 
Amerikában (Ordiban-Creck, MsshsstB) egy 
— kü'öalegességnek, a magyar módra sava*



* gödör szélén, körülbelül évenként egy
ezer, néha hosszab időközökben is.

Hová lett tehát az a 2-, vagy 4-szeres 
ürülék mennyiség, mely egy éven keresztül 
a gödrökbe jutott?

Azt — miután a letakart gödrökben az 
elpárolgás igen csekély — egyszerűen el
nyeli a föld és csak midőn az telítve van s 
ennek folytán többet már távolabbi földré
tegekbe sem enged átszivárogni, kezd meg
telni a gödör.

* * *
Tapasztalatból tudjuk, hogy évek múl

tán a talaj több méternyire a pöcegödrök 
körül fekete, szsppanszerü összeállásuvá és 
az ürülékek bomlási terményeitől bűzössé 
válik s ezért a hygiéna a legkisebb távol
ságot, melyben kutat a pöcegödör mellett 
megenged 15 méterben állapítja meg,nehogy a 
kút vizét pöcegödör tartalma megfertőzhesse.

Ha a pöcegödör közvetlenül az épület 
fala mellett létesült s talán az épület alap
fala annak egyik o'dalát is képezi, akkor az 
épület alatti talaj is átivákodik és bűzös 
talaj léggel tölti meg a lakást, különösen a 
hideg évszakban, midőn a fütött lakás me
leg levegője szívó hatást gyakorol a talajra. 
Megnedvesiti egyúttal a falat s azon évről- 
évre magasabbra felszivárog, amint azt a 
kegyesrendiház nyugati sarkán lévő s az 
árnyékszékek elhelyezésére szolgáló függe
lék épületen észlelhetjük, vagy pedig az 
oroszlán fogadó udvari falazatán.

Itt létem — tehát 20 év — alatt tudo
másom szerint nem volt Léván sem bagy- 
máz, sem kolera járvány.

Ez azonban, mint semleges tény, még 
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nem bizonyít az ürülék fertőzte talaj vészé- • 
delmea volta elien.

De ha egyszer ezen betegségeknek 
szintén kedvező egyébb körülmények a fent 
jelöltekkel találkozni fognak, akkor kegyel- ] 
mezzen meg a gondviselés e város lakóinak, 
mert ez a két betegség a város talajában 
minden feltételt megtalál arra, hogy feltar
tóztathatatlanul terjedjen, pusztítson, amint 
azt tapasztalat szerint bob helyen, pl. Besz- , 
tercebányán is tette.

Mindezt a hatóságnak nem csak tudnia, 
de megakadályoznia is kellene és mindennek 
dacára nem fordít elég gondot a megrögzött 
és szokássá vált egészségtelen állapotok meg
szüntetésére. |

Ha — mint már egyszer közegészség- ; 
ügyi nyomorúságunk okairól szóló cikkem
ben jeleztem — a várO3 építési szabályza
tának megalkotásánál bele vonta volna az 
egészségügyi bizottságot is a tárgyalásokba, 
ezen bizottság orvo3 tagjai bizonyára nem 
hagyták volna figyelmen kivül az árnyék- 
székügyet sem.

így megtörtént, hogy egyebek között a 
Kossuth-utca 3. és a Petöfi-utca 3. szám alatt 
néhány év előtt újonnan épült házak néhány 
négyszögméternyi szűk udvarán a kuttól 
néhány lépésnyire pöcegödör létesült, tehát 
oly közelben, melyben azt semmiképen sem 
lett volna szabad megengedni, sőt még most 
is joggal lehetne és kellene megszüntetni.

A Schöller utca és a Mángoló köz sar
kán most építenek régi trágya és pöcegödör 
szennyezett talaján uj épületet, melyet a 
fennálló régitől csak 4 lépésnyi udvarköz 
választ, el. A kút a kapu mellett van s igy 
az udvar második végén elhelyezhető pöce- 
gödörtöl 15 méternél tovább is eshetik, de 
utóbbi, bárhogy is helyezzék el, mindenké
pen fogja a két oldalán levő lakóosztályok 
talaját egészségtelenné tenni, még ha cement
habarcsba fektetett téglával falazzák is kö
rül a gödröt.

A tapasztalat mutatta ugyanis, hogy a 
cement habarc-ba rakott téglafal is átereszti 
idővel a pöcegödör hig tartalmát, mert az 
utóbbi bomlása közben fejlődő alkalikus ve- 
gyületek a cement kovas»vával vegyi ösz- 
szeköttetésbe lépve a cement vizáthatlansá- 
gát elveszíti.

Ezt is kellene tehát mindég tekintetbe 
venni ott, ahol szűk helyen kutat és pöce- 
gödröt akarnak elhelyezni, különösen ha az 
az építmény, mint az u'óbb jelölt — stttö- 
mübelynek van kiszemelve.

I'yen szűk helyen, amilyen a Kossuth 
ób Koháry-utcában nem egy van, vagy csak 
pöcegödör létesítését lenne szabad megen
gedni, vagy — ami e'önyösebb — c;ak ku
tat és emellett hordórendszerü árnyékszéket.

* **
A hordó rendszerű árnyékszék a leg

tisztább, ha minden} tekintetben a czélnak 
megfelelő követelmények szerint létesül és 
Kezeltetik.

A hordónak nem szabad oly nagynak 
lennie, bogy kihordatása meg legyen nehe
zítve. Legjobb ha az 50 literesnél nem 
nagyobb.

A hordó fedéllel jól e'zarható legyen, 
hogy tartalma a szállításnál ki ne locscsan- 
jon és felső szélénél két vaskarikával bírjon 
hogy azou áttolható rúdon tovavihetö logyen.

Tartalmát egyszerűen úgy szagtalanít
juk, hogy igénybe vételénél mindenkor tő
zeget szórunk a hordóba, vagy ami kevésbbé 
költséges, jól megszáritott finomra rostált 
humuszos fö'det.

Ahol a lakosság anyagi viszonyai nem 
engedik meg a legtökéletesebb de költséges 
rendszer általánosítását, ott az ily egyszerű 
hordórendszerrel magán házban már igen 
megközelitettük a cél*.

Fogadókba, iskolákban s egyáltaljában 
ott, hol sok ember veszi igénybe az árnyék
székeket, a hordórendszer — ha a fenteb
binél tökéletesebb is — részint azért nem 
vált be, mert igen gyakori kihordatást igé
nyelve igen költségesnek bizonyult, másrészt 
mert rendesen hiányzik a hordó tulmogtelé- 
sének kellő ellenőrz'se.

* **
Ott azonban, ahol a térviszonyok enge

dik, a pöcegödör mellett kell maradnunk.
A pöcegödör létesítését azonban lehe

tőleg nem az épület közvetlen közelében és 
semmiképen sem 15 méteren belül valamely 
kuttól kellene megengedni.

Erre a hatóságnak nagy súlyt kellene 
fektetnie, hacsak a közegészségügyi törvény 
által reá rótt kötelességének híven és lelki
ismeretesen akarna megfelelni.

Az épület alapfalának egyúttal a pöce
gödör e'-yik oldalául való felhasználását szi
gorúan kellene megtiltani.

Csakis falazott pöcegödör létesítését 
lenne szabad megengedni és a már meglevő 
régi falazatlan göcegödröknek bizonyos ha
táridőn belöli kifalazását részrehajlás nélkül 
mindenkire egyaránt kötelezőleg elrendelni, 
mihez a hatóságnak az 1876 évi XIV. t. c. 
értelmében joga van.

A pöcegödör fala cement habarcsba fek
tetett kettős téglasorból lenne épitendö,mely 
Közt a legalább a 10 cm. széles köz vizát- 
hatlan agyaggal kitömendő, szintúgy a gö
dör össze? falai körül ily agyag lesulyko- 
.andó. így a gödör tartalmának kiszivárgása 
a cementre való bontó vegyiha'ás dacára 
is lehetőleg a minimumra szorittatnék.

A figytlmeB o'vasó talán feunakad azon 
látszólagos ellentéten, mely a talaj fertőzés
nek e ho'yt hangsúlyozott jelentősége, ve
szedelme és a talajnak más közleményben 
általam szintén hangsúlyozott fertőtlenítő ké 
pessége között fennforog.

Szolgádon ennek magyarázatára a kö- 
‘ vetkező : A talaj, fölog a porhanyósabb ta

laj nagy denitrifikáló hatással van a beléje 
jutott szerves agyagokra, azaz azoknak a 
legegyszerűbb légenyvegyületekre való fel
bontását és igy fertőtlenítését nagy mérv
ben eszközli. De ha ugyanazon talajt szer
ves anyagok évtizedeken keresztül folyton 
át, meg áthatják, úgy, hogy az végre ilyen 
anyagoktól túl van telítve, akkor az denit- 
rificá'ó hatását elvégre egészen elveszíti, 
vagy az legalább is oly tetemes mértéken 
csökkeD, bogy nem képes már - lég gyorsan 
felbontani a túl sok szerves anyagot és azt 
— ha a közelben pl. kút van — kártékony, 
összetettebb rothadási termények alakjában, 
esetleg különleges betegségeket okozó al ;at-
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részeivel (baktériumok és toxinokj együtt 
abba juttatni képes.

* *•
Igen fontos szerep jut közegészségügyi 

tekintetben a pöcegödrök szellőzésének is, 
melyet rendszeresen elhanyagolnak a háztu
lajdonosok és hiányát tűrik kelletlenül bár 
a lakók.

Nem egy házat jelö.hetnénk meg, még 
pedig magánházat, melynek zárt folyosóján 
legelső sorban az árnyékezék bűzös, metsző 
amononiás kipárolgása üdvözli a belépőt.

Különö-on emeletes épületekben tapasz
taljuk az*,  ahol a modern vízzáró ülőkék 
helyett még az egyszerű régi ü őkék talál
hatók.

Legegyszerűbb szellőzési mód az, hogy 
— jól záró ülőkét feltételezve — a levezető 
csőnek egy oldalágát a mennyezeten át a 
tetöfölé vezetjük, lehetőleg kürtő mellett, 
mely azt kissé átmelegitse. A mennyezet 
alatt, még az árnyékszék fülkében ezen el
vezető cső oldalán elzárható nyitást alkal
mazunk, mely elé kis spiritus, vagy petró
leum lámpát helyezünk és meggyujtunk.

Ha a pöcegödör légmentesen van el
zárva és fülke ablakját nyitva hagyjuk, ak
kor a beáramló tiszta, hideg külső levegő 
az elvezető cső oldalnyilásába tódul, a cső
ben á'.melegedve felfelé terjed s az ezáltal 
támadt felfelé terjedő áramlat az esetleg 
fejlődött pöcegödör gázokra szivó'ag hatva 
azokat magával ragadja a szabadba.

Ezen Potfenkofer féle szellőzési rend
szer a legegyszerűbb a legolc-.óbb és termé
szetesen csak oly árnyékszéknél alkalma
zandó, mely a lakó osztálylyal egy fedél 
alatt van és zárt folyosóról nyílik.

* * *
Bocsássa meg az olvasó, hogy ezen nem 

épen Ízletes ügy beható tárgyalásával igénybe 
vettem e lap hasábjait, de legyen meggyő
ződve arról, hogy a közjó érdekében még 
ily kérdés kimerítő szellőzése is indokolt. 
Tudomásom van róla, hogy a város ható
sága egy építési szabályrendelet alkotásán 
fáradozik. Lehet ht mérvadó tényezők ér
demesnek tartják közleményemre figyelmet 
vetni a az általam jelölt hiányokat azok pótlását 
célzó intelmeimet behatóbb vizsgálat tárgyává 
tenni, hogy akkor ezen uj szabályzatban jóvá 
fogják tenni azt, amit eddig elmulasztottak.

(Folyt, köv.)

Különfélék,
— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá

ros képviselőtestülete 1904. évi augusztus 
hó 1 sö napján rendkívüli közgyűlést tarott, 
melyen a szokásos polgármesteri jelentés 
után a közgyűlés tudomásul vette, hogy az 
uj házszámozás keresztül vitetett, miért is

nyitott kovászos-uborka conservnek szerez 
most bö keletet.

Még csak a táv-izközlö van hátra,hogy 
a new-yorki Delmonicónak híres menüjét 
itthon dróton élvezzük. — És ki csodálkozna 
még a Kurt Lassivitz pádagogiáján, a mely
nek egyik avatott hirdetője 1920-ban az 
agyvelö lobusai szerint műveli a gyermeki 
elmét ? És ugyanakkor tapsolunk majd an
nak a jeles művésznek, aki tűzzel és len
dülettel fogja igazgatni a jószag egy Beet
hovenének „Panodor*  cimü illatsymphoniáját,

Quo vadimus ? Hová hajtjuk még bo- 
londjábau.

Ebben a percben bepörög a Juci s egy 
idegen urnák névjegyét hozza tálcán ;

MYXHEER LUCIA SUS ÍAUSTÜS

LÜBBERT VAN DE BROGH
Invcntor

VTKERDAM,

— Miféle ? — kérdem Jucit a névje
gyet forgatva.

— Papfélének látszik, mert olyan pa
posán kinéz, — feleli a lány.

Juci kissé megilletődve suhogott ki * 
Szobából, ahová egy pillanattal később egy 
gondosan beretvált, piros arcú, köpczös úri 
ember lépett be. Hosszú sűrű fehér haja 
hátra omlott, apró kék szeme aranytoglalatu 
szemű végén pislogott felém, ajkán a müveit 
ember nyájas mosolya.

— Kérdezni fog u.am, — szólt válás - 
tékos angol nyelven, — miért épen önnél 
kötöttem ki ? önt az én elhalt mesterem és 
pártfogóm, a nagy Cornelius Donders sokat 
emlegette előttem, mivel hogy ismerte szán
dékomat .' Magyarországon1 terjeszteni talál- 
mányaimat és fölfedeaéseimet. Immunia ta- ’ 

lajra, szűz országokra van szükségem ezek 
terjesztése végett, mielőtt az Edison-Röng- 
ten-Currie-R^szvény Társaság az ö szeren
csében inventióikkal elárasztja. íme uraim : 
a németalfö'di orsz. statisztikai hivatal leg
újabb kimutatása, melynek egyik adata sze
rint a most lefolyt 1902-ík évben csak a 
telefon-intézmény magában Amsterdamban, 
Hágában és Utrechtben 426 őrültet szolgál
tatott a különféle ideg-gyógyintézetekbe.

— Foglaljon helyet uram. Orommal ál
lok szolgálatára. (E. m. a f.l)

Az én látoga*óm  rejtelmesen mosolygott. 
Nyilván a psychographionjával kiolvasta be
lőlem, hogy voltakép n milyen érzelmekkel 
viseltetem irányában. De hát busines is bu
siness és igy folytatá :

— Lássa uram, a világ már a tönk 
szélére jutott. Minden harmadik ember az 
Ibsen és Lombroso örökével van megter
helve. — Megoldatlan enigmákban keresi az 
igazságot. Turkál a sötétségben s elnevezi 
az egyetlen világosságnak; hónaljig vájkál 
a bűzben s ezt vallja a valóság kisugárza- 
tának. Gyanús előtte a józanság s beszél az 
egészség járványáról. Én ennek a nyavalyás 
nemzedéknek a meggyógyitására törekszem. 
Azt akarom, hogy jőszagunak ismerje a ró
zsát, édesnek a dalt, szomorúnak a halált s 
boldogítónak az élet aranyos derűjét. Hogy 
ne a kőszén moslékjából érezze ki a rezeda 
illatát, ne a szétmarcangolt hangnemek közt 
elvérző, vonagló töredékekben ismerjen rá a 
melódiára, ne az oda suhintott festék-guban
cokban a színnek és vonalnak örök szépsé
geit és ne a feltámasztott halottban keresse 
az életet.

— És milyen eszközei vannak végre ? — 
kérdezém.

— Hiszen ez az éppen uram, amiről 
uólni akarok , . , S óvatosan körültekintve. 

sut'ogvást fo'ytatá ; Az én ta á'mányaim ki
terjednék minden életkorra s az emberiség 
minden osztályára. Vallás, tudomány, költé
szet, művészet, politika, társadalom, szóval 
az életnek minden magnyilatkozása, az em
beri elmének minden szerzeménye más-más 
mederbe terelődik. Erkölcs, hajlam, szokás 
mind uj irányt vált.

— Példákat, uram; példákat 1 — kiál- 
tám szorongva.

— J’y szus, monsieur.Tehát : vallja meg 
uram, hogy megunta a mai utazásnak mód
ját. Egyelőre a szárazföldi utazásról szó'ok. 
Agyát ugy-e bár megrengetik a vasúti ko
csi lökései; utálja a kéaszagu füstnek be
tolakodását minden résen ; ne tagadja, hogy 
a táviró-rudak porcellán gombjai között ki- 
feszitett vas fonalak föl- s aláhuliámzára meg
szédíti agyát s bogy az állomások lázasan 
csilingelő jelzői ráncigálják az idegszálai*.A  
bicikli gyerek-sportját mellőzve, az automo
bil ádáz rohanásait csak nem tekinti élve
zetnek? Az én találmányom uram végét 
veti ezeknek a borzalmaknak. Uram, kép
zeljen egy jármüvet, amely elé e célra ido- 
mitott egy, két, vagy négy ló van fogva. 
Nevezzük el ezt a jármüvet csézának, vagy 
hintónak. A rossz időjárás ellen vau neki 
födele. Tiszta időben az ernyője lebocsátha'ó 
* ön ott megveti migát a hintó szögletében, 
mig a jólnevelt állatok szapora ügetésben 
haladnak, élvezi a messze kéklő hegyet, a 
csörgedező patak mentén virágzó mezőt, a 
sürü erdőt, a fénylő eget és felhőinek játé
kát s szívja a fűszeres levegőt. Az útba 
ejtett fogadóban, mig a hü állatokat megab- 
rakolják, ön is kedvére megebédel s foly
tatja a vidám utazást akkor, amidőn tetszik. 
Semmi második, semmi harmadik csengetés, 
semmi zaklató fütyty. Semmi kibajlási tila
lom, semmi kártérítési intés, sem vészjelző.

— Gyönyörű 1 — mondám lelkesedve. 
— Ideális utazás 1 De hiszen ez utópia !

Mynheer Luciann Faustus Lübbert Van 
de Brogh tagadólag rázta a fejét.

— Nem oly kivihetetlen, mint gondolja. 
Engedje, hogy második találmányomról szól
jak. A haladás — már mint az, amit a múlt 
század végének hivalgó fiai annak szerettek 
nevezni — s a velejáró uj foglalkozások és 
mesterségek csak a betegségek számát sza
porították. Szembaj is huszszal van több, 
mint a múlt század elején. Az órás, a könyv
kötő speciális szembaja mellé most a mind
nyájunk szembaja sorakozik. Ezt a kegyet
len világító szerek sokasága, föképen annak 
a Brenner lámpásnak brutális fénye okozza, 
A petróleum, bűzét hagyján, robbanós és 
erősen ránk füt. A gázlángnak görcsös vo- 
naglása idejekorán véniti meg a szemet, a 
teke médiumait már a gyermeknél zavarja 
meg. E'.t az állapotot növeli az apró betű, 
melylyel az újabb könyv és lap tele van 
hintve. S egyszerre, uram : tornyon, utcasar
kon, előttünk, felettünk, alattunk és körü
löttünk sisteregve gyűl ki a villamos tüzek 
szemfényvesztő tündöklése. Éjjel is sötét 
üveggel az orrunkon botorkálunk már dol
gaink. után. Ezek a fénykütönbözetek köre 
fordítva, megrendítenék egy jeges medvének 
is az egészségét.

— Nos uram ? Nos, nos, nos ? —- sür
getőm a professzor urat. — És mi követ
kezik mindebből ?

— Mi egyébb, mint az, hogy más vilá
gitó testről gondoskodunk.iVan egy növény, 
a brassica napúd oleifera — Magyarorszá
gon repce néven fordul elő, — melyet ere
deti hivatásától elterelve, istenverte gépek 
olajozására fordítanak, Voltaképeni rendel
tetése pedig az, hogy, hogy világitson.Fénye 



elrendelte annak tkvi bejegyzése iránt a 
szükséges intézkedés megtétessék. Elfogadta 
a polgármesuek az 1905—7 évre szedhető 
bor és hus-fogyssztási állami adóknak évi 
28500 koronával leendő megváltása iránti 
egyezségru vonatkozó jelentését s őt az egyez
kedési tárgyalással meg ásta azzal, hogy az 
adópótlék továbbra is szedessék. Köszönet
tel vette a helybeli honvéd parancsnokság 
ajánlatát, hogy 24 honvédet a tiizoltópa- 
raucsnokság rendelkezésére bocsát s elhatá
rozta, hogy a tűzoltó egyesülettel szemben 
egyelőre várakozó álláspontot foglal el.Jóvá 
hagyta Wilcsek Joachimmal kő ott bérleti 
szerződést a gyepmesteri lakásra vonatkozólag. 
Lajos Antalné Kis Hermina és Antal nevű 
fiának illettőségét elutasította. Vacula Káro'y 
gyepmesterrel k ö ö’.t szolgálgálati szerződést 
jóváhagyta. Majd a főgimnázium épületének 
kibővítése ügyében bizottság javaslatára el
határozta, hogy mielőtt e kérdésben döntene, 
kerestessék meg a kegyestanitórsnd kormány
tanácsa, hogy a tornacsarnok céljaira szük
séges területet mily összegért engedné át. 
Láng Barnát bérlőnek megengedte, hogy 
kávéház helyiségét esetleg más világitó eb
közzel is világíthassa, de évről-évre tartozik 
érte folyamodni. Elfogadta ezután az ipar 
és keresk. iskola 1904/5. évi költségvetését 
azzal, hogv az előkészítő osztályok megszün
tessenek. Töröltetni rendelte a behajihatat- 
lannak bizonyult 240 korona ipariskolai, 24 
korona kereskedelmi iskolai és 116 korona 
elemi iskolai ‘andij hátralékot. Az 1905 évre 
érvényes viriiia névjegyzék kiigazítására dr. 
Novotny Imre, S c h w a r c György és 
dr. Weisz Zsigmosd tagokat küldötte ki. 
Majd névszerinti szavazással elrendelte,hogy 
a házi- és gyámpénztári tőkék és értékek az
1905. évben a lévai •akar.kpénz’átban he
lyeztessenek el. Végül tudomásul vette a 
választási tör ény reformjához szolgáltatott 
statisztikai ada o*  összegyűjtéséé t a kincs
tár által kü dött 83 kor. 24 fill. elszámolá
sáról szóló jelentést.

— Egy lévai fiú kalandja Afriká
ban. Szerencsétlen kimenetelű kalandja volt 
egy lévai embernek német Dél-Afrikában 
egy oroszlánnal. A kaland hőse Kittenberger 
Kálmán barsm°gyei tanitó, városnak szü
lötte, akit a kultuszminiszter szabadságolt 
és szabadságának idejére Afrikába ut-zoit. 
Kittenberger 1902-ben Damaizlay Arzén 
expedíciójával indult el Afrikába, később 
azonban elvált az exped dótól és Borne
missza báróval, a híres utazóval kalandoz
ták be együtt a sivatagokat. Bornemissza 
báró is visszatért és a tanitó most már egye
dül utazgatott és szorgalmasan gyűjtögette 
az exotikus éghajlat állatait a Magyar Nem
zeti Muzeum természetrajzi osztályának. Jú
nius közepén történt, hogy Kittenberger 
Latemoeban éjszaka kiment gyűjteni róva 
rókát. Fárasztó munkája közben irtózatos 
orditás zavarta meg 3 mielőtt meglepetésé
ből magához tért vo’na, már közvetlen kö
zelében volt a puszták félelmetes királya. A 
fenevad ráakarta vetni maga Kitteuber- 
gerre, de ö ebben a pillanatban puskáját 
emelte és az oroszlán földre zuhant. Másod
szor is ráemelte a fegyverét, de a kakas 
csütörtököt mondott és a megsebzett fene

nyugodt, egyenletes és soha még szét nem 
vetette a tartóját. E találmányom, megva
gyok felőle győződve, rövid időn megfogja 
hódítani az egész müveit világot. Gyerünk
tovább! Hányszor tapasztalja bosszúsan ura- 
ságod, hogy a vízvezeték CBÖve vagy eldu
gult, vagy megrepedt. Hol viz nélkül szű
kölködünk, hol zápor szakad a fürdő-szobá
jába. Ám hasztalan küid el a tűzoltókért, 
mert csak tüzet tudnak oltani, de vizet nem.

— S mit ajánlana ennek a helyébo ?— 
dadogám,

— Még kérdezheti ? — felelt a pro
fesszor ur. — Én idézem vissza emlékébe a 
hajdani való duuavizest ? Ezek az én talál
mányaim voltaképen annyiban hasonlítanak 
a puskaporhoz, hogy ezt is másodszor kel
lett kitálálni. Az önök emberséges tótja új
ból a hátára emeli az ö diadalmas puttonyát 
— it’ s all.

— Ah ! Elvagyok bájolva, — mondám 
megrökönyödve. Hiszen nekem őrült láto
gatom van. Berohantam a telefonhoz s fel
riogattam a közkórházak nappalosait, hogy 
siessenek segítségemre. Hogy beléptem, ven
dégem mosolygott,

— Találmányaim közül még csak ket
tőt ismer uram.

—- Oh, — vágtam elejébe, — beérem 
egyelőre ezekkel!

— Hát még a többi I — folytatá neki
melegedve, — Az én társadalmi reform-esz
mém 1 Erre igazán nagyra vagyok. Tisza 
István gróf m. kir. miniszterelnök ur ö excja 
előtt már ott is fekszik. Nincs egyébbről 
szó benne, mint a*ól,  hogy az ebben az 
évben születendő minden uj honpolgárt a 
magyarok dicső királya grófositBa meg.

— De hiszen Szemete Mík'ós ur már 
egy röpiratban . . .

— Szemere ur csak amolyan közönsé-

vad újra támadásra készült. Ezután megtöl
tötte fegyverét, ismét lőtt, s a tanitó azt 
hitte, hogy az oroszlán kilehelte páráját. 
Mikor azonban közeledett hozzá, az állat 
elkapta kezét, leharapta az ujjait és a kar
ját meg a lábát erősen összemarcangolta. 
Végre egy tördöféssel megölte az oroszlánt. 
A kaland színhelyéről Kittenberger nagyne- 
hezen vánszorgott Moschiba, Miiruaridis gö
rög kereskedő házába. Moschiban azonban 
nem volt orvos, és elvitték Mambaba, ahol 
egy református missz ó működik és annak 
orvosa is van. A szerencsétlenségről Meima- 
ridis kereskedő értesítette S'zalay Imrét, a 
Nemzeti Muzeum igazgatóját, aki még mi
előtt a tanitó szerencsétlenül járt volna, na
gyobb pénzsegélyt kűl lőtt neki.

— A Nyitra—lévai vasút építését, 
mint jeleztük,már megkezdették. Most Neu
mann Rafael dr. budapesti ügyvédnek az 
államvasutak Nyitra állomásától Nagyemőke 
és Lapásgyarmat községek határain át, a 
zsitvavölgyi vasút Verebéiy áHomásának ke
resztezésévé1, Tild, Csitt’ar, Fe'sögyöröd, Uj- 
bars és Garamkelecsény községek határain 
át az államvzsutak Léva állomásáig vezetendő 
rendes nyomtávo'ságu vasút vonalra a keres
kedelmi miniszter egy évre az előmunkálati 
engedélyt megadta.

— Tűz Körmöcbányán Körmöcbá
nyán e hó 2-áu éjjel a Ludovika-akna tele
péhez tartozó, de már üzemen kívül álló, u. 
n. VII. számú zúzó, mint hírlik, gyújtogatás 
folytán eset a tűz áldozatul. A tűzoltóság 
derekas munkájának köszönhető, hogy a 
zúzó közeiében levő és már meggyullandó 
erdőt is sikerült megmenteni.

— Uj pénzügyigazgató. A király 
S z i g e t h y Vilmos pénzügyi tanácsos, volt 
lévai, utóbb zombori pénzügyigazgató helyet
test jelenlegi pénzügyi tanácsosi minőségében 
besztercebányai pénzügyigazgatóvá nevezte ki.

— Lacikonyha és iparigazolvány.
A kereskedelmi miniszter legutóbb rendele
tileg kimondta, hogy a lacikonyha-tartók kö
telesek rendes iparigazolványt váltani, de 
csak akkor, ha a nyílt piacon nap nap után 
rendszeresen főznek hurkát, vagy pecsenyét 
sütnek. E lenben azoknak foglalkozása, akik 
csupáu alkalomszerüleg országos, vagy heti 
vasárokra főznek és sütnek, egyébként pe
dig más főkeresattol birnak, nem ipari, ha
nem népies jellegűnek tekintendő s az ilyen 
egyének iparigazolvány váltására nem szo
ríthatók.

— Körjegyző választás. A zsitva- 
ujfalusi Körjegyzői állásra B o s s á n y i Já
nos ujlóthi volt segédjegyzö lett körjegyző
nek megválasztva.

— TáUCVigalom. A lévai csizmadia 
ifjúság 1904. évi augusztus 20 án, Sít. Ist
ván'napjan az „Oroszlán" szálloda nagyter
mében táncvigalmat reud-tz. B ilépti dij : 
szemílyjegy 1 K. 60 f., Gsa ádjegy 3 kor. 
Kezdete este 7 órakor. A meghívó kivána'ra 
előmutatandó.

— Magyar gyümölcs a külföldön. 
Düsseldorfitól jött jeloutes szerint a magyar 
kiállítók, kik oly nagy számban s oly szép > 
csoportokkal vettek részt az ottani nemzet
közi gyümö'cskiállitáson nagy sikert arattak. ! 
A kiállítók legnagyobb része nyert dijat. |

ges nemes embereket contemplált. De én 
mágnás nemzetnek szeretuém látni a ma
gyart, amely eszmével — azt hiszem — ma
gam mellé csöditem az egész . . .

— Lipótvárost, igenis.
— S a körülfekvő többi országrészt, 

tessék e hinni. Mert nézze uram : a demok
rácia nem egyébb, mint a tömegek arisztok
ráciája. Ott van Amerika, a demokrata ál
lam-csoport. S hogy éhezi a grófokat és 
hercegeket. Annyira felgazdagodott már,hogy 
ott a koldus is négy tál ételt eszik ebédre. 
Az Astorok, Van dér Biltek, Gouldok, Roc
kefellerek s mindahány. Rsugjok nincs és 
születésük tisztára csak élettani mozzanat, a 
heraldikának árnya, az ősiségoek minden 
nyoma nélkül. Uralkodó kell nekik I A fel
ség ragyogása ! A fényes udvartartás ! Mód 
mellé a rang 1 Cím és rendjel 1 Az elmék 
teljesen kivannak már készítve e célra.Még 
egy lökés és megszületik az Amerikai Csá
szárság, tartósabb alapon, mint a Sabarai 
Császárság. Ekkor, uram . . .

Ebben a pillanatban — hála neked oh 
Edison 1 — megrezdült a villamos csengety- 
tyü. Juci kitárja az ajtót s benne megjelen 
két hatalmas termetű rendőr s három at- 
hleta lipótmezei legény.

— Melyik az? — kérdi a csapat ve
zére.

Ez az! — mondá a professzor és
rám mutatott . . .

. . . Erre persze, hogy felébredtem.
•) A „Budapesti Újságírók Egyesülete” segélyalapja 

j javára egy Almauacht ad ki, melyben 100 magyar iró 
i munkája fog megjelenni és 25 neves festőművész fest

ményei, mint különálló mümellékletek lesznek a mü- 
' ben. Az Almanach igazán szemet és leűtet gyönyörköd-
I tető nagy albumalaku diszmü lesz. Ara 5 forint. — 

Megrendelések a „Budapesti Újságírók Egyesülete Al
manachja” kiadóhivatalához küldendők, Budsp-st, Vlt., 
Károly-körut 9. Mulatóul közöljük Porzó (dr, Ágai 
Adóit fenti cikkét, melyet az Almanach számára irt.

— Népünnepély. A verebélyi községi 
tüzoltó-testület 1904. évi augusztus 14-én 
Verebélyen a Hiller-féle kerti helyiségben 
zászlóalap és egyéni felszerelése javára nép
ünnepélyt rendez. Kezdete d. u.-3 órakor. 
Bsléptidij személyenként 1 kor. Dijkuglizás, 
tombola, világposta, rúd mászás, zsák futás, 
céllövés szép dijakkal stb. stb. Tánc kivi
lágos ki virrad ig. A nemes célra va'ó felül- 
tizetések köszönettel fogadtatnak. Kedvezőt
len idő esetén a népünnepély f. hó 20-án 
tarlatik meg.

— Kinevezés. A vallás közoktatásügyi 
miniszter M ár y Jolán okleveles kisdedóvó- 
nöt az újbányái állami kisdedovodához kis- 
dedovónévá ntvrzte ki.

— A F. M. K. E közgyűlése. A 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
XXII. évi rendes közgyűlését 1904. augusz
tus 23-án tartja meg Breznóbánya szab. kir. 
városban a már közölt tárgysorozattal. A 
kö'gyülésre az elnökség meghívja az egye
sület összes alapító, örökös, rendes és pár
toló tápjait. A kereskedelmi miniszter és a 
Kassa-Oderbergi vasút, a közgyűlés alkal
mából aug. 18-ától számítandó 10 napi ér
vényű kedvezményes utazást engedélyezett, 
a mely szerint az egyesület tagjai gyors és 
személyvonatokon II. osztályú jegygyei az
I. osztályon, III. osztályú jegygyei pedig a
II. osztályon utazhatnak Breznóbányára és 
vissza. A kik ezen kedvezményes utazásra 
szóló igazolványra, valamint a Breznóbányán 
va'ó elszállásolásra igényt tartanak, fordul
janak augusztus 15 ig bezárólag a F. M. K. 
E. főtitkári hivatalához (Nyitra), vagy Brez
nóbánya szab kir. város polgármesteri hiva*  
tálához. Később jelentkezők megfelelő el
szállásolása iránt sem a főtitkári hivatal, 
sem B-eznóbánya város nem vállalhat fele
lősséget.

— Névmagyarosítások. Povazsan 
János alsőhámori lakos, valamint kiskorú 
gyermekei: Emii, Gizella, Anna és Gyula 
családi nevüket a belügyminiszter engedé
lyével P e I s ö c z i-re, Rosenzweig Lipót, 
(máskép Gyula), Rosenzweig Henrik, vala
mint kiskorú Rosenzweig Simon, Margit és 
Imre verebélyi lakosok családi nevüket pe
dig Ru d a s ra magyarosították.

— Halestély. A garami halászok a 
lévai lövöldében 1904. augusztus hó 14-én 
szegedi halestélyt rendeznek, melyen bemu
tatják a szegedi halászok által készített ha
lászlét és halpaprikást. Belépti dij 50 fillér. 
Kezdete délután 4 órakor.

— öngyilkosság. Olajos Dávid 
hölvényi főldmives e hó 5-én felakasztotta 
magát. Tettének oka a pálinka volt.

— Léván julius hóban meghaltak: 
Hsrcog Lajos élt 2 hónapod, Guba Józsefné 
szül. Gápel Mária élt 20 évet, özv. Levatich 
Mártonná szül. Rudolf Teréz élt 74 évet, 
Jakab László élt 3 évet, özv. Lakatos Ist
ván élt 74 évet, Varannai Jónás élt 43 évet, 
Bo'gár Edit élt 11 (hónapot, Heinemann 
Gyula élt 3 évet, Be úch István élt 23 évet, 
Schill Antal élt 59 évet, Weisz Jakab élt 
19 évet, Kosko Gyu!a élt 39 évet, Somogyi 
Antal élt 32 évet, Rakovszki Ilona élt 2 
évet, özv. Tauber Simonné szül. Grószman 
Eszter élt 58 évet, Koráb József élt */,  
évet, Zacska György élt */a  évet, Jakab 
János élt * * * l/t évet.

— Cigány furfang. Kovács György 
cigány kínos nyögések és jajgatások közt 
panaszt emelt a rendőrségen, hogy cimborái 
Horváth Jancsi és Lakatos Jóska úgy elver
ték, hogy dereka és oldalbordája ketté tört 
és hogy szavainak nagyobb nyomatéxot ad
jon, az eljáró rendörtisztviselö előtt a földre 
vetette magát s kijelentette, hogy ö onnan 
nem bir felállani, mert a deroka el van 
törve. A rendörtisztviselö utasította az ott 
álló rendőrt, hogy hozzon azonnal bérkocsit 
és szállítsa be a cigányt a kórházba. „De 
már oda nem hagyom magam vinniu ordí
tott a cigány s ezzel felugrott a földről s 
úgy elszaladt, hogy azóta a rendőrség szí
nét se látta többet.

I

Közönség köréből.
BUC8U8ZÓ.

Mindazon jó sarátaimat és ismerőse
imet, kiktől az idő rövidsége miatt szemé
lyesen el nem búcsúzhattam, ez utón kérem, 
tartsanak meg jó emlékezetükben,

Salgo-Tarján, 1904. augusztus 1.
Vigady Virgil.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Búza m.-mázsánként 20 kor. 40 fill.
21 kor. 40 fill. Kétszeres 14 kor. 60 fill. 
15 kor. 20fiU. — Rozs 14 kor,40fill. 15 kor. 
20 fill — Árpa 14 kor. 40 fill. lő kor. 60 fi’. 
Zab 13 kor. — fill. 14 kor. — 611. — Kuko 
ricra 17 kor. — fill 18 kor. — fill. Bab
22 kor 40 fill. 24 kor. 20 fill.— Lencse 16 kor. 
20 fill. 18 kor. 40 fill. — Köles 9 kor. 20 fill. 
10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten, 
Téli borsó 10 kor., Téli bükköny 14 kor., 
Muharmag 9t/a kor., Cukorciro'-. 9 kor., Po
hánka (hajdina) 11 kor. Paprika köles 
kor., Mustármag 12 kor., Biborhere 18—20 
kor., Lófogu tengeri 10 kor,, Caibehur (sper- 

gula) 11 korona. — Tarlórépamag 44—50 
í korona. Dactylis 58 —60 kor. Vöröshere 80—

85 kor. Lucerna 60—70 kor. MuharlS—20 k.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi julius hó 31-tői 1904. augusztus hó 7-ig,

Születés.

A szülői neve 2 ©< g s 
a he

A gyermek
neve

Bacsa Flórís Ilohreitzer Mária leány Mária

1 »’ >» »» »» leány Gizella

Galambos István Szűcs Júlia, leány Etel

Manyuch István Dubec Katalin leány Julianna

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

özv. Vari Valentin Császár Mária róm. kath.

Welward Henrik Láng Sarolta izr.

Reith József Rakovszki Mária róm. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Földi János 40 orbáuc

Árendás Erzsébet 3 hónap tért, bélhurut

Kovács Margit 3 hónap bélhurut

Nyilttér.
Üzlet áthelyezés.

Tisztelettel értesítem az érdeklődőket, 
hogy az eddig Kossu:h-utcában volt

lakatos műhelyemet
i folyó évi augusztus hó 1-töl László-utca 

8. szám alá (Schoeller-park átellenében) 
helyezem át s kérve % n. é. közönséget 

I és jóakaró barátaimat, hogy az eddig irán
tam tanúsított pártfogásukat és szives jóindu
latát továbbra is fenntartani kegyeskedjenek.

Láva 1904. julius hő.
Tulasay József 

mülakatos.

Henneberg-selye m 
csak közvetlenül ! — Fekete fehér és színes méterje 
60 krtól 11 forint 35 krig. blúzokra és ruhára Bér
mentve és mar elvámolva házhoz szállítva Gazdag 

• mintaválaszték postafordultával.

„Hölgyek!“ Róm. kath. vallásu 34 
éves özvegy Iörjegyzö

vagyok. Három fiú gyermekem van.I

|
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Nősülni óhajtok
ismeretség hiányában ez utón.

Keresek oly hajadont, vagy gyermek
telen özvegyet, ki hajlandó volna hozzám 
nőül jönni.

Közelebbi felviiágositás e lap kiadóhi
vatalában s ott fényképemst is komoly ér
deklődök megtekinthetik.

„Mindeuuemü felvilágosításokat a kiadóhivatal tel- 
jes titoktartással kőivstit. — „Birs” kiadóhivatala.

Kiadó üzlethelyiség.
Szepesy-utca 4. sz. alatt egy Üzlet 

helyiség 3 szobás lakással folyó évi 
november 1-től kiadó.

Bővebbett Heimann Mórnál Báthi-
> utca 4. sz.
I  

Egy utcai különbejáratu 

bútorozott szoba 
kiadó. Gyürki-utca 4.

Kitűnő

Magyar pezsgő 
„FREGOLI SEC“

Kapható :

AMSTETTER IMRE
1 fűszer és csemege kereskedésében LÉVÁN. 
|

Ára üvegenként 4 korona.

5 üveg vételnél előnyár 11
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Raktáron kapható:

Több ezer 
művészeitől.

A jelenkor 
csodagépe!

I

Beszél, énekel, 
zenél, rendkí

vül érdekes 
szórakoztató 

eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávébázaknak. =

'■eproductió a világ leghíresebb

Kiéin Sándor
órás és ékszerésznél

Léván.

§
0
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0
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Árverési hirdetmény.
Körmöczbánya szab. kir. es föbányaváros képviselő testületének 1904.- ' 

évi junius hó 9 én 116. sz. alatt hozott közgyűlési határozata alapján közhírré i 
tétetik, hogy az alább nevezett majorságok a folyó 1904. évi augusztus 
hó 17 én délelőtt 10 órakor a városháza nagytermében nyilvános 
árverés útján 1904. évi november hó 1-tői hat évi időtartamra a városi köz
gyűlés jóváhagyásának fenntartása mellett haszonbérbe illetve bérbe adatni 
fognak.

Árverezni kívánók a kikiáltási ár 10%-nak megfelelő összeget bánatpénz 
gyanánt az árverés kezdete előtt az árverező bizottság kezeihez letenni tartoznak.

írásbeli ajánlatok csak azon esetben fognak tekintetbe vétetni, a mennyi
ben a kikiáltási összeg 10%-ával bánatpénz gyanánt felszerelve a szóbeli árve
rés kezdetéig beterjesztetnek.

A bérbe adandó tárgyak részletes jegyzéke az árverési feltételek és a 
szerződési tervezet a városi számvevőségnél a hivatalos órák alatt betekinthe
tek. hol egyszersmind szóbeli felvilágosítás is nyerhető.

A bérbe adandó tárgyak a következők :
1. Cseremosnói malom.
2. Alsó-Stubnyai majorság,
3. Szklenói „
4. Neuhoffi „
5. Körmöczbányai tó (Teich) majorság,

Kelt Körmöczbányán a városi tanácsnál 1904. évi julius kó 23-án.

Palkovich
polgármester.
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Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban levő 
•xappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
ruhar.emüek mosására, a ScÍHCht által újonnan feltalált

mosókivonat,

-Asszonydicséret"
védjegyei,

a ruha beásztatására. <

Előnyök:
1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére 

csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4 Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.
5. Ugy a kezeknek, mint a ruhának telljescn ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállai.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után.

— Mindenütt kapható. ------

Schicht-szappan
„szarvas" vag-y „kulcs"

Jeppyel 
legjobb, legkiadósabb s ennélfogva legolcsóbb szappan. 

Minden káros alkatrészektől mentes
................ Mindenütt kapható!................

Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy minden darab 
tiaypan a „Schichf' névvel és a fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva,

I I
Schicht György, Aussig 

A legnagyobb gyár a maga nemében, az európai 
szárazföldön

A Hichter-féle *'
Línlmenr. Caps. camp.

Horgony - Pala - ExpoUer
Hgy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta mej- 
biihatóbedörzeöléeU alkahnnztatü 
ttszítapél, csézail es acgliálticUtl. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
——■ bevásárláskor óvatosak le
gyünk ós csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a vedjegygyel
ós a ..Richltr" czegjegyzéesel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár. Török 
József gyógyszerésznél 
Budapesten.
hltkiei F. ki. es lersi, 

caaai cg kir udvari aiailitók.
R udo 1 a1la d t.

í

A zselizi uradalom jószágfelügyelője köz
hírré teszi, hogy e hó 14-én délelőtt II órakora 
zselizi ménes istálónál önkéntes árverés utján 
6 drb. 21 I

éves muraközi—pinzgaui keresztezésből szár
mazó számfeletti

4 éves, 4 drb. I1

csikók eladatnak

J0SZEB3WÍ ML MCTKA1
Gazdasági gopek, gepreszlstek, töm
lők, vízmentes ponyvák, merlegek es 
pépszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 
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$00 00

4°o’os

töriesztéses kölcsönöket nyujunk t»u- 
- dapesti’ es

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

*~ nek, állami és magáubi-
vatainokoknak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disetréten.
Bank es magánadóságok convertalasa. 

Meller Lajos és Társai 
bankbizomány.

Budapest, VI. Dávid-utcza 15 
(Törvéuyszékiieg bejegyzett ezég).

Art 
THOMAS’SALAK ’jj’

lóhere ŐS csillagjegyük ♦- ugy öaszphoephorsav, m;nt cytromsavban old- 
ható phosjohorsav szerint legolcsóbban beszerezhető w

Dukes és Herzog czégnél Jj 
G a 1 g ó c z, V

műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy7 kereskedése.
Közvetlen bevitel Chilisalétromban 1905. tavaszi szállításra. JHL 

„XT TST I O 
elsőrendű fehér szárított moslékból,

emészthetősége az eddig ismert szárított moslékból 30%-: 
árajánlattal szolgálunk.
I

melynek
nagyobb. Kívánatra

Mütrágyafelék:

Thomasphosphat 
Kainlt és kálisó 
Superphosphat 
Chilisalétrom
Trágyafősz
Szárított mathatrágya.

az
bérmentve mintával és

Erötakarmányok :
Buzakorpa
Rozskorpa
Szárazinoslék
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörköly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri.

al

I

Különféle:
Gépolsjok fiumei 
Carboltneum 
Tovotte kenőcs 
Kocsikenőcs 
Omement 
Tőzegpor és alom 
Gabonazsákok 
Ponyvák.

inden háziasszony
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű

New-Cuba-Kávóból
melynek aromája kitűnő és term^’zetes festetten szinü ----- ■ -....... .. .....

Kilója 3 korona 20 fillér "WE
41/, kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. ... —

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
Jegyzet: föd < g, hogy a kávé ne legyen túl barnára pörkölve, mi által elveazti 

zamatját s kiizadja illő olaját.

Nyomatott Nyitrai 4a Tina könyvnyomdájában Láván.


