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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.
Zlöttzetéai pénzek póztautaleánynyal küldhetők. 

Kcyea számok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

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

Beiyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér

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

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—í—► vasárnap reggel, s—*-

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

2800/1904. szám.
Hirdetmény.

évre érvényes e b a d ó kive- 
Léva város tanácsának fenti

Az 1904. 
tés munkálata 
batáiozatával megállapittatván ezen kivetés 
az érvényben levő szabályrendelet 5. pont
jának rendelkezéséhez képest f. évi augusz
tus bő 15 töl kezdődő 8 napi közszemlére a 
kiadóhivatalban kitétetik.

A kivetés elleu irányuló felszólamlási 
kérvények f. hó 31-ig Írásban nyújtandók be 
és az elbírálásra hivatott megyei közigazga
tási bizottsághoz intézendők, me’ynek hatá
rozata ellen a kir. közigazgatási bírójáénál 
az 1896. évi XXVI. t. ez. 34. § a 1 pontja 
értelmében panatz benyújtásnak van helye.

Miről az érdekelteket a kivetés bete
kintésére való figyelmeztetéssel ezen hirdet
mény kiadásával értesítem.

Léva, 1904. augusztus 4-én,
Bóclagh. Lajos 

polgármester.

11.
1327/1904. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tété ik, hrgyaz 1904. 

évre szerkesztett t‘gyver-adókive esi lajtrom 
megállapítva a lévai m. kir. pénzügyigazga
tóságtól leérkezett ; miért is az adózó kö 
zönség értesittetik, hogy ezen lajstrom Léva 
várob adóhivatalánál 1904. évi aug. 14-től 
1904. évi aug. 23 ig bezárólag 8 napi köz
szemlére lesz kitéve és az érdekeltek által 
hivatalos órák alatt megtekinthető.

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen
a) azon adózók, kik a kivetési laj

stromban tárgyalt adónemmel már a múlt 
évben is megróva voltak a lajstrom közzé
tételét követő 15 nap alatt;

b) azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval ez évben 
első Ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe tötént bejegyzését kö
vető 15 nap alatt netáni fellebbezéseiket a 
lévai m. kir. pénzügyigazgatóságnál benyújt
hatják.

Városi adóhivatal.
Léván, 1904. aug 11-ód.

Kamzsik Lajos 
ailőb. főnöke.
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Az ínség felé.
Az idei esztendő különös megpró

báltatással fog járni Magyarországra s 
nem igen hihető, hogy eme megpróbál
tatást kiállja, ha minden rendelkezé
sünkre álló eszközzel segítségére nem 
sietünk. De még ezen az áldott Ga- 
ramvölgyén is olyanok viszonyok, a 
milyen nem volt már évtizedek óta. 
Eltekintve a most lefolyt aratás köze
pes eredményétől, a folyton tartó nagy 
szárazság s ennek következtében min
den téren észlelhető nagy drágaság már 
is aggodalommal tölt el bennünket arra 
nézve, hogy a szegénység a télen igen 
nagy mérvet fog ölteni.

Két hónap óta ide s tova nem lá
tott esőt a magyar föld, mely az éle
tet adja a magyarnak. A gabonafélék 
rossz középtermést adtak, de fontosabb, 
hogy a kukorica, burgonya és az ösz- 
szes takarmányfélék a szó szoros ér
telmében azt mondhatni, nálunk semmi 
termést nem adnak, az egész országban 
pedig a tavalyi termésnek a felét adják.

Pénzösszegben kifejezve ez olyan 
hatású, mintha egy háborút veszítettünk 
volna el. A kukoricza, a burgonya és 
a takarmányfélék tavalyi hozadéka 
mintegy 1200 millió korona volt, az 
idén a fele és igy 600 millió koronát 
vészit a nemzet a természet mostoha
sága folytán egy esztendőben. Ilyesmi 
nem történhetik meg olyan országban, 
melynek bevétele nincs oly túlnyomóan 
őstermelésre szorítkozva, mint a miénk 
és lakossága vállalkozik, ipart üz, ke
reskedik, gyárakat alapit, nem úgy, 
mint a mienk.

Két hónapos szárazság elég volt 
arra, hogy egész gazdasági szerveze
tünket megrendítse, hogy szegénységet, 
sok helyen éhínséget idézzen elő A 
búza és kenyér ára, de minden piaczi 
élelmi cikké rendkivül megdrágult. 
Nincs takarmány, nem lehet jószágot
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tesznek földönfutóvá s

I

tartani. Pedig a jószág az egyetlen, a 
miből a gazda egy kis pénzt csinálhat. 
A kis gazdát annyira nyomja a sok 
mindenféle adó, nálunk hozzá a 
nagy pótadó s oly kezdetleges a 
gazdálkodása, hogy a búza termése a 
télire valót s néha az adósság kamat
ját ha kiadja, de egyebet nem. A disznó, 
ló, tehén és ökör a magyar kis gazda 
takarékja, ahol a pénze gyümölcsöz 8 
ez most lehetetlenné van téve.

Az ínség előérzetét fokozzák azok a 
roppant károk, melyek az idén külö
nösen nagy számban előfordult tüzese
tek okoztak. Az iszonyatos tüzek mintha 
szövetkeztek volna, egész falvakat pusz
títanak el, egész vagyont tesznek tönkre, 
sok családot 
koldussá. Az idei nyár a szárazság és 
a tűz jelében született s vármegyénk
nek is bőven kijutott mind a kettőből, 
Lapunk más helyén emlékezünk meg 
arról, hogy a héten is vármegyénk 
egyik legvirágzóbb községének fele le
égett s hogy a kárvallottak nagyobbára 
mind szegény földmivesek.

Épen ezért a kettős csapást csak 
úgy heverheti ki a károsult szegény 
nép, ha a kormány és társadalom váll
vetve siet segítségére. Enyhítenünk kell 
a szükséget tőlünk telhetőleg. Munkát 
és kenyeret kell adni a népnek, hogy 
magát és hozzátartozóit, de még eset
leg megmaradt lovát, vagy tehenét a 
jövő termésig fenntarthassa.

Felhívjuk minden gazdálkodó em
ber figyelmét arra a füzetre, amelyet 
a földmivelésügyi miniszter bocsátott 
ki, s a melyből megtanulhatni, hogy 
miként lehet a takarmány hiányt rész
ben pótolni.

Az állam majd megteszi a magáét, 
a hogy, úgy. Szállítási kedvezményt 
fog adni a takarmányfélékre, de ez a 
kis emberen nem sokat fog segíteni, 
csak a nagy gazdáknak van pénzük 
és összeköttetésük messze földről takar

••

mányt hozatni. A kis emberen csak a 
közvetlen környezet segithet.

Felhivjuk városi és megyei, ható
sági és gazdasági intéző köreinket, fon
tolják meg e kérdést azonnal és a mi 
segitség lehetséges, készítsék elé minél 
gyorsabban. Különösen a gazdasági 
egyesületek tehetnek e tekintetben so
kat. A városi és megyei közmunkála
tokat, melyek most, vagy a közel jö
vőben végezendők, intéztessék el ez 
évben és keressék meg az államot, a 
minisztériumokat, melyek középitést

1 vagy munkálatokat végeztetnek, hogy 
ezt mentői előbb teljesítsék. A pénz- • 
ügyi hatóságok pedig jogositassanak 
fel rendkívüli haladék adására az adó
behajtás tekintetében ott, a hol vala 
mely gazdát az év mostohasága ínség
be döntött.

A népünk pedig okuljon, ha tud. 
Nem elég a földet szeretni, a földet 
túrni orcája verejtékével hajnaltól es
tig, mert e mellett egy rossz év miatt 
éhen lehet halni. Gondoskodni kell téli 
foglalkozásról, mezőgazdasági iparról, 
méhészetről, selyembogártenyésztésről, 
ipari termény termeléséről, belterjesebb 
gazdálkodásról, hisz ez a föld, ha olyan 
tudománynyal és olyan szorgalommal 
mivelnék, mint például a kis hollandus 
nép a magáét, nem 9 millió magyart, 
hanem 30 milliót is eltarthatna sokkal 
jobban.

, Minden esetre nagy feladat vár a 
társadalomra s a hatóságra. De remél
jük, hogy ha mindnyájan a humaniz
mustól és a kötelesség érzettől áthatva 
fogunk cselekedni, megelőzhetjük a na
gyobb bajt és veszedelmet.I

Közegészségügyi nyomorúságunk.
II.

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

B) Szenyvizeink lovezetése.
A vizlecs .po'á«, ’. i. aíagcsövezés és 

csatornázás kérdését általánosságban nagy
ban tisztázza Laideofrost T. nak a Bars“

A müdarab.
Irta : Csehov' Antal.

Az orosz eredetiből fordította : Zatkovics Kálmán**)

A hóna alatt szorongatva valamit, a mi 
a .Berzaeveji Vjedomoszti“ 220. számában 
volt begöngyölve, Szmirnov Szása, anyjának 
egyetlen fia, savanya arcot vágott és bement 
a doktor Koselykov dolgozó szobájába.

— Ah, kedves fiatal ur 1 — fogadta az 
orvos.

— Nos, hogy érezzük magunkat ? Mi 
jót hozott?

Szása egyet rándított a szemével, a 
szivére tette a kezét és megindult hangon 
mondta:

— Tiszteltette önt, NikolajeAcs IváD, 
a mama és köszönetét küldte . . . Én egyet
len fia vagyok az anyámnak és ön megmen
tette az életemet . . . kigyógyitott egy ve
szélyes betegségből és . . . nem tudjuk,mivel 
háláljuk meg ezt önnek.

— Jól van, fiatalúr!—szakította félbe 
a doktor, ellágyulva a hálától. — Éi csak 
azt tettem, amit más is megtett volna az én 
helyemen . . .

— Én egyetlen fia vagyok az anyám
nak ... Mi szegény emberek vagyunk és 
természetesen nem fizethetjük meg az ön 
fáradtságát és ... ez nagyon bánt bennün 
kot, doktor ur, ámbár, különben, a mama 
és én , . . egyetlen fia anyámnak, nagyon 
kérjük, legyen szives elfogadni hálánk jeléül 
... ezt a tárgyat, mely . . . nagyon drága 
tárgy, antiqae broncból . . . ritka müdarab.

*) Mutatvány a most megjelent Csehov „Tarka
tatórúté-‘b4l.
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papám összevásárolta az 
és eladogatta a mübará- 
a mama és én nem tog-

— Felesleges! — ráncolta összi a dok
tor a szemöldökét. — Nos, mire való az ?

— Nem, kérem, ne utasítsa el, mor
mogta tovább Szása, lefejtve a borítékot.— 
On megsérti a mamát és engem, ha vissza
utasítja . . . Igen szép tárgy . . . ant que 
broncból . . . Megboldogult anyámtól maradt 
.ánk és úgy őriztük, mint valami drága em
léket ... Az én 
antique broncokat 
toknak . . . Most 
lalkozunk ezzel . .

Szása kibontotta a tárgyat és ünnepé
lyesen oda tette az asztalra. Ez egy művészi 
kivitelű, antiq'ie bronce gyertyatartó volt. 
Egy csoportozato*.  ábrázolt: az alapzaton 
két női alak állott Éva cos'umeben és olyan 
helyzetben, a minőnek leírásához nincs meg 
sem a bátorságom, sem a megfe'elö tempera
mentumom. Az alakok kacéran mosolyogtak 
és egyáltalában olyan kinézésésük volt,hogy 
úgy látszik, ha vissza nem tartaná őket 
abbeli kötelességük, bogy fentartsák agyér 
tyatartót, leugranának az alapzatról és o yan 
mulatságot rendeznének a szobában, a mire 
még kegyes olvasóm, gondolni sem illik.

Ránézve az ajándékra, a doktor lassú 
mozdulattal megvakarta a füle tövit, egyet 
krákogott és határozatlanul kifújta az orrát.

— Igen, a tárgy tagadhatatlanul gyö
nyörű, — mo mogta, — de , . . hogy is 
fejezzem ki magam, egy kissé . . , nem iro
dalmi Ízlésű. Ez már nem kivágott ruha, de 
az ördög tudja mi . . .

— Miért ?
— Nem csak Szuchovorazki, de maga 

az ördög sem gondolna ki gyalázatosabb do'.- 

I
got . . . Hisz az asztalra tenni ilyen phan- 
tismagoriát annyit tenne, mint bepiszkolni 
az egész lakást 1

— Milyen különös szempontból nézi ön, 
doktor ur a művészetet I — mondta sértődve 
Szása. — Hisz ez műtárgy, nézze csak meg I 
Annyi szépség és művészet van rajta, hogy 
a lelket áhitatos érzés tölti el és könyek 
tolulnak az ember s emébe 1 Ha az ember 
ilyen szépséget lát, megfeledkezik minden 
földi dologról . . . Nézze csak meg, mennyi 
élet, mily könnyedség, kifejezés 1

— Mindezt én jól értem, kedvesem, — 
vágott közbe a doktor, — de hát én csalá
dos ember vagyok, itt szaladgálnak gyer
mekeim, itt járnak hölgyek . . .

— Természetes, ha a tömeg szempont
jából nézzük a dolgot — mondta Szása — 
akkor, természetesen más színben lá’juk azt 
a művészi alkotást . . . Ds ön, doktor ur, 
emelkedjék a tömeg fölé, annál is inkább, 
mert visszautasításával mélyen elkeserít en
gem és a mamát is . . . Én egyetlen fia 
vagyok az anyámnak ... ön megmentette 
az életemet ... Mi odaajándékozzuk önnek 
a ránk nézve legdrágább dolgot és ... én 
csak azt sajnálom, hogy nincs meg nálunk a 
párja ennek a gyertyatartónak . . .

— Köszönöm, galambom, nagyon le 
vagyok kö'elezve . . . Adja tiszteletemet a 
mamának, de, biz’ Isten, Ítélje meg, nálam 
itt a gyerekek szaladgálnak, . . . hölgyek 
fordulnak meg . . . No, különben, hadd ma
radjon 1 Ont nem lehet meggyőznöm.

— Nincs is miről meggyőzni 1 — örven
dett meg Siása. — Tegye ön ezt a gyertya
tartót ide e mellé a váza mellé. Milyen kár, 
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hogy nincs párja 1 Mi’yen kár! No, Isten 
önnel doktor ur !

A Szása távozása után a doktor sokáig 
nézegette a gyertyatartót, vakarta a füle 
tövét és gondolkozott,

— A dolog, tagadhatlak, pompás, gon
dolta magában — és kár eldobni ... Itt 
nem maradhat . . . Hm . . . Ez aztán a fel
adat 1 Kinek kellene odaajándékozni ? Hosz- 
szas gondolkozás után eszébe jutott egyik 
jó barátja, Uchov ügyvéd, akinek némi per
költséggel tartozott.

Ez pompás lesz, határozta el a doktor. 
— 0, mint barátom, nem akar tőlem pénz’ 
elfogadni és igy igen helyes lesz, ha neki 
ajándékozom ezen tárgyat . . . Elviszem 
hát neki ezt az ördöngős tijurát ! Kü önben 
ö is nőtlen ember és könnyelmű.

Nem halogatva az ügy elintézését, a 
doktor felöltözködött, elvette a gyertyatartót 
és elment Uchovhoz.

— Jó napot pajtás 1 -- mondta otthon 
találva az ügyvédet-. — Dolgom van veled... 
Ejöttem, pajtás 
dat 
hát
te .

megköszönni a fáradozáso- 
. . . Pént nem akarsz elfogadni, fogadd 
el lcgilább ezt a dolgot . . . psstáskám 
. . Pompás egy do'og I
Meglátva a dolgot, az Ügyvéden leir-

hatlan lelkesedés vett erőt,
— Es aztán a műtárgy 1 — kacagta el 

magát. — Ah, vinné el az ördög, csak is 
az ördögök gondolnak ki ilven műtárgyat ! 
Nagyszerű 1 E'ragadó ! Hol vetted ezt a 
gyönyörű dolgot?

Kiöntve a lelkesedését, az ügyvéd ag
gódva az ajtóra tekintett és azt mondta:



folyó évi 15. számában megjelent czikke, 
melyben az e téren bö tapasztalattal biró 
szakember meggyőző közvetlenségével erős- 
geti, hogy Léva célszerű vizlecsapo'áai mű
veleteinek létesítésével szemben nem forog
nak főn oly technikai akadályok, melyeknek 
költségeit a város fedezői nem bírná. >

Éten komoly megoldás szülte kijelen
tésnek a hiva'aks Lévának oly erkölcsi ha
tással kellene lennie, mely alatt az a felve
tett kérdést saját kezdeményezéséből foly
tatná s egyelőre legalább igyekeznék a 
kulturraérnökség igénybe vételével azon 
alapvető munkálatokat megejtetni, melyek 
alapjan a költségekről is lehetne tiszta ké- , 
pet alkotni. I

Nekem ezen tárgygyal szemben csak az 
ösztökélő szerepe jut. Csak röviden kíván
nám a közönség és a tanács figyelmét e 
tárgyra is irányítani, hacsak a naponta ész- j 
lelhető visszás állapotok azt nélkülem is 
magukra nem vonták. j

Három hónapja, — talán több is már — 
hogy városunk egy-két számba nem vehető ■ 
csapadéktól eltekintve, esőt nem látott. De 
azért az ablakaink előtt álló békanyálas ’ 
csatornavíz, melynek notabene lefolynia ; 
kellene, nem apadt ki, nem száradt ki egyet- | 
len egyszer sem. Éje'en át nem etetik a 
csatornát szenyvizekkel, nappal sincs most. ; 
benne ok s azért is dacára a hallatlan szá
razságnak, még sem apad el ez a kevés. |

Ennek oka az, hogy a folyóka alatti és 
a mellette levő földrétegek annyira át van- ( 
nak ivakodva a sok szerves alkatrészt tar- , 
talmazó szenyvizzel, hogy azok egészen 
szappanszerü, összetapadó zsiros, fekete tö- i 
meget képeznes, mely már több vizet ma
gába nem fogadhat, de még átereszteni sem 
képes s melynek kiszáradását a kövezet is ( 
megakadályozza. Aki megakar róla győződni, 
hogy igy vaD, az tekintse meg tavaszszal a 
Koasuth-utcai szerencsétlen — mert oktalan 
— faültetési kísérleteket.

Ezek a nyílt csatornák undorító, éme
lyítő bűzt árasztanak, főleg nyáron és ak
kor is, különösen az esteli órákban, midőn 
szellőzni, egy kis üditö fris levegővel átjá
ratni akarjuk a hőség elöl egész napon át , 
elzárt fülledt lakást.

Ezen szennyvizekben, melyek keletke- , 
zésükkor még nem ártalmasak, 1—2 napi , 
állás után igen bűzös rothadási folyamatok 
folynak le, a legkülönbféle baktériumok sza
porodnak meg.

Emmerich tanár kísérleteket tett, szeny- 
vizet fecskendezvén állatok bőre alá b azt 
találta, hogy mig a friss házi szenyvizre nem ; 
reagáltak a kísérleti állatok, addig azok mind 
elpusztultak, ha ugyanazon, de 2—3 napig 
állott szenyvizzel ejtette meg a kísérletet. ,

Ezeket a szennyvizeket buta módra 
még most is széjjel söprik az utcán, hogy • 
kártékony alkatrészeik a porral lakásunkba 
s tüdőnkbe jusannak, pedig két ízben mond- . 

— Te pajtás csak vidd el az ajándé- ‘ 
kodat. Én nem fogadom el . . .

— Miért? — ijedt meg a doktor.
— Hát azért . . . Meg szokott itt for

dulni az anyám, a kliensek . . . Sőt a cse- ’ 
lédségtől is reste'ném ...

— Nem — nem — nem . . . Nem uta- ' 
sithatod vissza, — hadonázott a kezével a' ' I
doktor. — Ez disznóság volna tőled ! Való- ' 
ságos műtárgy . . , mennyi élet, . . . kife
jezés . . . Beszélni sem akarok! Megsértesz!

— Ha legalább be volna kenve, vagy 
fügefalevélkékkel be ggatva . . .

De a doktor még jobban kezdett hado- 
názni a kezével, kiugrott az Uchov lakásá
ból és örvendve, hogy megszabadult az aján
déktól, hazament . . . Távozása után az 
ügyvéd megnézte a gyertyatartót, megtapo
gatta minden oldalról az újaival és a dok
tor példájára, sokáig törte a fejét a felett: 
mit csináljon az ajándékkal ?

A dolog gyönyörű, okoskodott — el
dobni kár, magánál tartani illetlenség A leg
jobb lesz — odaajándékozni valakinek . . . 
No hát odajándékozom ezt a gyertyatartót 
ma este a híres komikusnak, Saskinnak. A 
kutya szereti az effajta dolgokat és hozzá 
ma jutalomjátéka van . . .

Amint gondolta — úgy lett. Este a 
gondosan begöngyölt gyertyatartót átadták 
Saskin komikusnak. Egész este ostromolták 
a komikus öltözőjét a férfi ik, kik gyönyör 
ködni jöttek az ajándékban, egész idő alatt 
lelkesült zaj és nevetés uralkodott, mely 
•okban hasonlított a ló nyerítésre ... Ha 
•gyík, vagy másik müvéaznő jött az ajtó

tam meg e lap hasábjain annak módját,hogy 
miként lehet és kell e csatornákat minden 
költség szaporulat nékül kitakarítani, csak 
egy kis .paraszt észszel is elvégezhető 
simpla kötelesség" érzetével, meg egy ka
paró val.

Vannak Léván házak, melyeknek ud
vara az utcától befelé lejt. Ezen udvarokon 
akarva, nem akarva keli a házi szenyvizek- 
nek elszivárogniok s ha a talajat már vég
képen át, meg á'itatták, tócsákat képezniük 
és idővel a kutat fertőzniük.

Ily udvarban nem lehet n lakók egész
sége kifogástalan, szilárd. A test senyved, 
főleg a zsenge gyermekeké és ezen senyve- 
dés azután minden betegség irányában fo
gékonyabbá teszi a szervezetet.

Szükebb udvarokban a bűz a lakásba 
is hatolhat és elébb-utóbb a mélyebb réte
gekben állandóan nedves, zsiros talajból az 
épület alapfala is átnedvesedik és a hajtzá'- 
csövességnél fogva terjeszti a nedvességet 
feljebb a szoba falon, dohossá, egészségte
lenné téve a lakás*.

Feltüuö, mennyire elterjedt Léván a 
házigomba, mely nem egy háztulajdonosnak 
már igen sok kellemetlen gondot és várat 
lan nagy kiadást okozott, a mit megtakarít
hatott volna, ba háza víztelenített talajon 
állana,

A házi gomba csirája pedig nincs a ta
lajban. Az a megnom felelő évszakban vá
gott, áztatott ős h-’ányosao száritott;épületfa 
repedéseiben van elrejtve s ha bizonyos 
módszer által rejtekében 'ötkre nem tesz- 
szűk (megszenesités ; antimerulionnal, vagy 
carbolineummal való átita'á ) kozd nőni és 
gyarapodni, mihelyest bizonyos talaj melegre 
és nedvességre akadt, m-ly neki élet felté
tele, mely nélkül el kell pusztulnia.

A házigomba elointe lassan, azután gyor
san terjed, még a falazat hézagaiba is bele- 
furakodik és az ajtó, ablak faburkolatait 
szét roncso'ja. De mig ennyire terjedt és 
fe ismerhetövé válik, vagy az elpusztítását 
célzó költséges javítási munkálatokat a la
kásban megejthetik, addig nem egy esetben 
már jelentékeny kárt okozhatott a szübs-’g 
kényszere alatt benne lakók egészségében.

Azt hiszem, nem kell behatóbbao ecse
telnem a nedves és dohos lakás hátrányait, 
mert azokat nagyobbára mindenki ismeri.

Ennyit azonban mégis szükségesnek ta
láltam felsorolni, hogy kimutassam miként 
nem képzelődés szülte az emberben a szeny- 
nyezett talaj és az általa feltételezett köz
egészségügy ellenes viszonyoktól va'ó ir
tózást.

Ha ezen irtózás indokolatlan lenne,nem 
is foglalkozott volna a tudós világ oly be
hatóan évtizedek óta a talajszennyeződés 
megakadályozásának kérdésével és nem mu
tathatná tel hosszas fáradozásának fényes 
sikereit ott, ahol vívmányai — mint az i1- 
letö városok intelligenciájának fokmérői — 
foganatosítottak.

elé és kérdezte : .szabad bemenni ?“ — rög
tön hallatszotta komikus rekedt hangja:

— Nem, nem anyuéként! Nem vagyok 
felöltözve.

Az előadás után a komikus a vállát vo- 
nógatta, a kezével hadonászott és aztmondta :

— No, hová teszem én ezt az ocsmány
ságot ? Hisz nekem magánházuál van laká
som ! Nálam megfordulnak a színésznők ! Ez 
nem fénykép, nem dughatja el az ember a 
fiókba 1

— ön meg uram adja el, tanácsolta a 
fodrász, mialatt a komikust vetköztette. Itt 
lakik a külvárosban egy vén asszony, a ki 
antique broncokat vásárol . . . Menjen és 
kérdezősködjék Szmirnovné után . . , ismeri 
mindenki . . .

A komikus szót fogadott . . . két nap 
múlva doktor Koselyaov a dolgozószobájá
ban ült és homlokára téve az ujját, a gyo
morsavak felett elmélkedve. Hirtelen kinyílt 
az ajtó és a dolgozószzobába berepült Szmir- 
nov Szása . . . Mosolygott, ragyogott és 
egész alakja boldogságot lehelt ... A ke
zébe valamit tartott újságba göngyölve.

— Doktor ur 1 — kezdte lihegve. — 
Képzelje az örömömet! Szerencséjére sike
rült megszereznünk az ön gyertyatartójának 
a párját 1 A mama olyan boldog ... Én 
egyetlen fia vagyok az anyámnak ... ön 
megmentette az életemet . . .

És Szása a bálás érzelmektől reszketve, 
oda tette a gyertyatartót. A doktor felnyi
totta a száját, mondani akart valamit, de 
nem mordott semmit; a szél megütötte a 
nyelvét,

ni.
FiizünA;, kutjaink. 
Irta: Kriek Jenő.

Jó viz, jó levegő, jó kenyér . . . ezek 
lennének fizikai létezésünk fundamentumai. 
Közfelfogás szerint ugyancsak az utóbbit 
minősitik fontosnak. Ezért harcoljuk végig 
az életet ; az úri-imádságban is e részről 
csak a gyomor igénye került bele. Vérbeli 
fiziologus és hygiéne szószó'ója azonban a 
két előbbit — jó vizet, jó levegőt — nem 
kevésbbé fontosuak hirdeti az élctfentartás 
és meghosszabbítás szempontjából.

A táplálkozás módja u. is — inkább a 
zseb kérdése, az egyéni gusztus és sokszor 
a még egyénibb karakter dolga. Levegő és 

" viz eminenter közérdek.
Ennek a közérdekünknek hatásos őre, 

kórhátunk igazgatója ez idén is figyelmez
tetett e helyen, hogy mily kevéssé jó víz
ben és levegőben részesedünk városunk fa

jain belül ; hogy városi mivoltunknak egyéb
ként előnyös fejlődése dacára közegészség
ügyi tekintetben még bizonyos elemi kívá
nalmakkal kell a szakértőnek előállania.

Az ö fejtegetései, panaszai, tanácsai 
azonban inkább c>ak a „jó levegőt" illették. 
Hydrologiai vonatkozású adatai (talajszeny- 
nyezés és fertőzés, szenny vizek, csa'ornázás, 
városi alagcövezés) bár természet- és szük- 
ségszerüleg, de mégis csak függelékesen 
kapcsolódtak az ö főcéljához. En ezúttal a 
kérdést egy másik oldalról kívánom megvi
lágítani b a „jó viz" hez akarom terelni a 
szives olvasót, aki a főorvos urnák különö
sen a legutóbbi témája után — tudom _
szivesea fogadja az általam nyújtandó poha
rat bár annak tartalma sem lesz egészen 
kielégítő. No de tartsunk rendet.

*
Erdőségek és terjedel -.es víztükrök hi

ányában Léva határának b további környé
kének nincsenek természetes forrása', mint 
minden vidék legjobb ivóvíz készletei.

A Perec vizének ily célú felhasználá
sára már eleink sem adtak itt példát _  s
ezért is hálásan kell reájuk gondolni— ma
gunk sem fanyalod'unk soha arra, dacára 
annak, hogy a csatorna vizét alig használják 
másra, mint a nyári néhány heti szabad 
fürdőzésre, váosi lajttal végzett utcatest 

; öntözésére s az egyes partmonti házak keit 
, jeiben még irtott divatos karaplásra. Más 
‘ térre vezetne, ha azt tárgyalnánk, hogy mi

ért halad el mellettünk iparilag értékesitet- 
' lenül ez a szőke viz. Az ősi cserzövargák 

és szűcsök szel ős műhelyei nem állanak 
már a „görbe-malom utcán". Hja, ma már 
az utca neve is megváltozott ! Egyedül a 
miimalom értékeaiti a kígyózó Perec-csatorna 
vizét, illetve uszta'ó erejét.

Ivóvíz készletekül maradnak tehát kut
jaink, ezek a háztelkekként megnyitott mes
terséges csatornák, melyekhez tizedenként 

I egy egy nyilvános utca-kut sorakozik.
Ezeknek vizére tehát nekünk különö- 

j sebben is okunk van figyelni, ba tudjuk, 
i hogy mindennemű vizfogyasztásnál reájok 
j vagyunk utalva.

Mikor a helyiségeknek vízzel ellátásá
ról s a tiszta víznek egészségi fontosságáról 
beszélnek, olyankor C3ak az ivás és főzésre 
szükséges vizre gondolnak ; mig a más célra 
nevezetesen az emberi test és fehérnemüek 
tisztán tartására, a konyha edények elmo
sására. a szobák súrolására, udvarok s ház- 
elejek locsolására, ipari szükségletekre s 
ilyenekre használandó, mondhatnék külső 
használatra való vizet egészségi tekintetben 
közönyösnek tartják. Nagy városokban in
nét ered a szűrt és szüretien viz megkü
lönböztetése. Pedig egészségvédelem szem
pontjából ez a viz nem kevesebb figyelmet 
érdemel.

A „Jó vízről" elmélkedvén megszívle
lendő t. i. hogy megkülönböztettük külső 
használatra való éppen olyan veszélyessé, 
sőt talán még olyanabbá válhatik, mint a 
rossz, a megromlott ivóvíz.

Újabb tapasztalatok szerint u. is a főid
ből, főleg azonban a föld felszínén folyása 
közben járványos betegségek (tifusz, kolera) 
csiráit magába szedett viz, mint ivóvíz sok
szor érdemén alul jutott annyira rossz hirbe, 
mint a milyennek hirdetik. Az aggodalom 
vele szemben néha túlzott. Mert nem egy 
esetben, melyben sít veszik fel, hogy az 
ivóvízből jutottak valahová a betegség csi
rái, a fertőzés erröltetés nélkül másként is 
magyarázható. Pl. betegség csirái, a bacilu- 
sok és baktériumok — bárhol legyenek is 

' — mindenesetre szétáradnak a levegőn is.

A naponként lehelt levegőnek térfogat*  

' pedig néhány ezerszerte nagyobb, mint a 
bármely alakban felvett viz. Ily értelmezés 
mellett nagyou valószínű tehát, hogy a be
tegségeket okozó anyagok ép úgy bejuthat
nak a testbe a tüdő, mint a gyomor utján 
szállító közegünk talán inkább a levegő, nrnt 
a viz. Nemi megnyugtásul adhatunk arra is, 
hogy a különféle emésztő nedvek, mint me
lyekkel a vérbe való felszívódásig az ivó
víz szállította mikro-organizmusoknak érint
kezniük kell, hatá-osabban el tudnak bánni 
a fertőző anyaggal. A tüdő azouban velük 
szemben mindig passzív viselkedik ; a szö
vetének, sejtjeinek belső falára leü'epedett 
csiráknak a gázcserével együtt a véráram
lásba jutása ellen mit sem tehet.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó 9 én tartotta ülését Simonyi Béla al
ispán elnöklésével. Az alispán bejelentette, 
hogy a közigazgatás menete a rendes volt. 
Bejelentette az alispán, hogy 0 Felsége 
Finka Sándor garamszentkereszti járási fő
szolgabírónak a magyar nemességet adomá
nyozta „feísöapáthi" elönévvel — díjmente
sen. A verebélyi járás föszolgabirája Rajcy 
János elhalálozása folytán üresedésbe jutott 
zsitvaujfalusi körjegyzői álláshoz Bossáuyi 
János ujlóthi segédjegyzőt helyettesítette. A 
földmivelésügyi miniszter -Handler Kálmán 
okleveles állatorvost ideiglenes minőségű ál
latorvos gyakornokká nevezte ki és szolgá 
lattételre az oszlányi járá ba oszto'ta.

Az alsópéli anyakönyvi kerületbe a ha
lotti és születési anyakönyvek vezetését 
Kálnai Kálmán jegyzögyakornokot nevezte 
ki a belügyminiszter.

A m. kir. pénzügyigazgató bejelentette, 
hogy julius hóban befizettetett egyenes adó
ban 60722 kor. 73 fill., 1903. év ju'ius hó
ban 46216 kor. 60 fill., ez idén több 14506 
kor. 13 fillérrel. 1904. év julius hó vegéig 
befizettetett 528398 kor. 69 fi lér. A múlt 
év hasonidös'akáhan 452561 kor. 1 fill., ez 
évben több 85835 kor. 68 fillérrel.

A vármegyei tisztifőorvos jelentette, 
hogy a közegészségi á'lapot julius hóban az 
egész vármegye területén kedvező volt. A 
trachomás betegekről jelentést tesz, hogy 
ezek száma a megelőző félévhez viszonyítva 
szaporodott 99-el,ami onnan származik, hogy 
az eddig trachoma gyanúsoknak jelzettek 
közül sokan a trachomások közé vétettek 
föl, a tavaszi félévben gyógyultak helyére 
jönnek az őszi félév uj betegei, kik csak
nem kizárólag mezei munkások, kik késő 
ősszel idegen megyékből térnek haza.

Az eladásra szánt tápszerek 219 eset
ben vizsgá'tattak meg. Ezen alkalommal Ve
rebélyen Lővy Salamon kereskedő boltjában 
egy zsák lisztnek elárusitását. a verebélyi 
járás föszolgabirája betiltó ta, mert az abból 
sütött kenyér keserű ize miatt élvezhetetlen 
volt.

A kir. tanfelügyelő bej döntette, hogy az 
újbányái kisdedóvót a gyermekek között ki
ütött járvány miatt a vármegye alispánja 
bezáratta. A közoktatásügyi miniszter Szente 
Pál óvári ev. ref. tanítót f. év szeptember 
hó l-töl 1140 korona nyugdíj élvezete mel
lett nyugalomba helyezte, egyszersmind uta
sította a tanfelügyelőt, hogy szolgálatáért 
elismerését fejezze ki. Cattermann Ede nagy- 
vezekényi róm. katb. tanítónak f. év októ
ber 1 töl 740 kor. évi rendes nyugdijat en
gedélyezett és utasította nagyvezek;ny r. k. 
iskolaszékét, mint iskola fönntartót, hogy 
nevezettnek 1870. év előtti szolgálata után 

i nyugdij-hányad címén évente 106 kor. 68 
í fillért fizessen.

Katona Gyula járási m. kir. állatorvos 
jelentette, hogy az állat egészségi viszonyok 
julius hóban általában rosszak voltak, ameny- 
nyiben a sertésvész én sertésorbáno minden 
járásban észlelteiéit. Leginkább fertőzöttek 

. a lévai, aranyosmaróti, és garamszentkererzti 
' járások'. Eme két sertésbetegségen kívül 
l előfordult még a lépfene is járványos ese

tekben.
A folyó év első felében a marharakodó 

állomásokról e'szállitás alá került : 2157 drb. 
2 éven fe ü'i szarva’marha, 221 drb. 2 éven 
aluli szarvasmarha, 288 drb. szopósborju, 42 
drb. ’ó, 1732 drb. juh, 1 drb. bárány, 47 
drb. hito-t sertés, 13 drb. sovány sertés, 26 
drb. BÜidő, 3 drb- malac, melyek után az 
államkincstárnak 1124 kor. 13 fill. vizsgálati 
dij, az eljáró állatorvotok munka és fuvar 
dija címén 2013 kor. 20 fillért fizettetett a 
szállító felek által. — r. t.

Különfélék.
— A lévai tanitóképezde helyének 

kijelölése tárgyában aug. 12-én a közokta- 
tá-ügyiministar kiküldöttje Baumgartner mér
nök Lévára érkezett, a polgármester d. u. 
2 órára 30 képviselőtestületi tagot hirtelené- 
ben összehívott értekezletre, melyen a mi- 
nisferi kikü'döttel njeg lett beszélve az uj 
képezde elhelyezésének kérdésé s elébe lett 
terjesztve a közoktatásügyi és pénzügyi sza
kosztály által a Kohári-uti két telek helyett 
két hely t. i. a Kálváriahegy melletti domb
hát és a vásártér baloldali rész, — A mi
niszteri kiküldött az elsőt csak azon esetben 
volt hajlandó elfogadni, ha a tetemesen meg



drigu'ó építkezési költség különbözetét, 
magára vállalja a város s az uj képezde elö/t 
egy — a Báti utczával párhuzam osau elvo
nuló uj utczát létráit, melynek költségét ö 
előre láthatólag 2000 ezer koronára tette. 
Azonban hajlandónak nyilatkozott a vásár
tér balolpalát a Nyitrai féle szántóföldböli 
kibővítéssel a tanitóképezde helyéül elfogadni 
ha a város az alapozást több költsége fejé
ben 10 ezer koronát megtérít és az udvar
telek föltöltését teijesiteni fogja. A jelenvol
tak ezt elfogadhatónak jelezték. Ezután még 
a főgimnázium kibővítése felöl tartatott meg
beszélés.

— A gróf ezüst érdemkereszje A 
kiérdemesült néptanítók s a vitéz közreudö- 
rök ordója, az ezüst érdemkereszt most elő
kelő helyre is eljutott. A hivatalos lap je
lenti, hogy a király gróf Zichy Gyula 
kiskéri lakosnak, ki Csankon egv asszonyt 
mentett ki az égő házból, e tüzeset alkal
mával a mentés körül tanúsított öufe áldozó 
maga tartása elismeréséül, az ezüst érdem
keresztet adományozta. A ritka kitüntetést 
a bátor gróf bizonyára büszkébben viseli, 
mintha valami gyémántos csillagot kapott 
volna.

— Nagy Salló pusztulása. Irtózatos 
tűzvész pusztított a héten Nrgysalióban, a 
melynek a fele a porig leégett. E hó 5 én 
a tűz első ízben történt kitörése alkalmá
val 13 ház égett le, de e .kor siserült a 
tüzet lokalizálni. Vasárnap délután azonban 
a község felső végén ismét kigyulladt egy 
ház s mivel ekkor meglehetős nagy szél fújt 
csakhamar egész utcasorok áliot'ak lángban. 
A mentés ugy szólván lehetetlen volt, noha 
a nagysallai önkéntes tűzoltóság emberfeletti 
erővel dolgozott. Da Nagysallóban oly szü- 
kek az udvarok s a beltelkek vége annyira 
te'e vo't tömve égő kazlakkal és takarmány 
boglyákkal, hogy teljes lehetetlen volt az 
égő épületek közé férkőzni. Valóbau siral
mas látvány volt nézni tehetetlenül, mint 
terjed a tűz tovább, mint lesz a szegény 
népnek hajléka, egész évi verejtékének ke
servesen összekuporgatott termese, marhája 
semmivé. A kétségbeesés hangja hallatszott 
mindenüt1. A veszedelmet fokozta a vízhiány 
is, mert a kutak a nagy szárazság következ
tében a vizet csak gyérén szolgáltatták. A 
tűz egész a legu olsó házsorokig elterjedt. 
Még szerencse, hogy ember életben nim esett 
kár. Még másnap is lángolt itt ott. Igen 
sok ház beégett s a lakóknak bútoruk, ru
hájuk is oda veszett, ugy hogy sok gazdá
nak nem maradt egyebe a rajta valónál. A 
ki tegnap még bizalommal hordotta be kis ga
bonáját, a mit a szárazság meghagyott, szé
rűjére, ma koldusán, mindenéből kifosztva 
áll. A kár óriási, mert leégett 135 ház,mint
egy 90 mellék épület, tömérdek szalma, 
részben kicsépelt gabona és takarmány, 
mintegy 400.000 korona értékben. Es ez 
biztosításból sem télül meg, mert a házak 
egy része s főleg a gabona készletek bizto
sítva nem voltak. A közvagyonnak ez a 
pusztulá-a kell, hogy részvétre hangolja min
den nemesen gondolkozó polgártársunk szi
vét. A tönkre jutott polgártársaink nevében 
segélyért fordulunk Barsvármegye közönsé
géhez s arra kérjük, hogy nemeelelkü ado
mányaival tegye lehetővé, hogy a romokon 
uj épület keljeD, hogy a porig égett szegény 
nép, melyet a legnagyobb nyomor és ínség 
fenyeget, felépíthesse a bekövetkezendő rossz 
időkig hajlékát, s bogy a közelgő tél hidege 
és az éhség okozta ínségen legalább némi
leg enyhítsünk. Tudjuk jól, hogy kérelmünk 
nem pu. ztába kiáltott szó s hogy nem hiába 
appelaluuk a társadalom áldozatkészségéhez, 
mert hasonló esetekben már több Ízben volt 
alkalmunk tapasztalni. A tűz károsultak ja
vára érkezendő pénzbeli adományokat szí
vesen elfogadja s rendeltetési helyére juttatja 
lapunk szerkesztősége.

— Garamlök veszedelme. E hó 
12-en óriási tűzvész pusztította el Garamlök 
községet, mely csaknem teljesen elhamvadt. 
A róm. katb. iskola épülettől kezdve egész 
a bajaai útig végig égett a község. Leégett 
összesen mintegy 120 ház, sok melléképület, 
gabona és takarmánykészlet. Több állat is 
odaveszett a lángtengerben, a melylyel szem
ben tehetetlennek bizonyult minden emberi 
erő. Szerencse, hogy délelőtt nappal ütött 
ki a tűz, mert a mily gyorsan terjedt, ha 
éjjel támad, bizonyára nem maradt volna em
berhalál nélkül. Sok ház beégett s benne 
égett sok gazda bútora s felszerelése. Egy 
gazdának hétezer korona papírpénze égett 
oda, melyet az előtte való nap kapott örök
sége fejében. A kár óriási, a nyomor leirba 
tatlanul nagy. Itt már csakugyan a társada*  
lomnak kell közbe lépni, s Nagy-Salló ká
rosultjaival egyetemben a társadalomnak 
ezekre is ki kell terjeszteni jótékony ado
mányait.

— Takarmány szállítási kedvez
mény A kereskedelmi m. kir. minisztérium 
és a cs. kir. déli vaspálya társaság, tekin
tettel az országban mutatkozó rendkívül 
nagymérvű takarmányhiányra, a következő 
takarmány neműek, u. m. .* széna, sza'tna, 
Bzecska, tengeri, bükköny, gabouaalj, olaj
pogácsa, árpadara, kukoricadara, malomkon
koly, mindennemű moslék (nedves, szárított, 
őrölt, pálinka), szörplé és takarmányrépa vas
úti száilitásánal szállítási kedvezményt biz- 
sit oly küldeményekre, melyek a magyar
országi állomásokról az ország határától 
legalább 50 kilométerre fekvő vasúti állo
másokra adatnak fel a a melyek áilattenyéo- 
lessel, mezőgazdasággal foglalkozó hasai

Í gazdák részére csupán saját szükségletüknek 
megfelelő mennyiségben szállítanak, tehát a i 
közvetítő kereskedelem és a külföldre való 
kivitel kizárásával. Ezen szállítási kedvez
mény igénybe vételére igazolványok adatnak 
ki akkor, ha legalább egy kocsi rakomány : 
10000 kilogram takarmány meny iség szálli- 
tattatik.

— A király születés napja A ki
rály születésnapjának hatvenn gyedik évfor- 
du'óját f. hó 18-án hagyományos kegyelettel 
ünnepük meg országszerte. Budapesten a 
budavári koronázó temp'oraban lesz az ün
nepélyes föistentiszte et. melyen V a s z a r y 
Kolos bíboros hercegprímás pontifikái. — ( 
Léván is a szokásos kegyeleted érzéssel ün
nepük meg a legalkotmányosabb magyar 
király születés napját.

— Haláleset. Gyarmathy Imre 
hizéri tanitó, városunk szülötte 41 éves ko
rában e hó 5 én Hizéren rövid szenvedés 
után elhunyt. A boldogult egyike volt a 
legjobb pedagógusoknak s különösen a ma
gyarosodás terén páratlan sikerrel működött 
Halála igazi veszteség a mágyar tanügyre. 
Három kiskorú gyermeke maradt. Temetése, 
melyen környékbeli kartársai és nagy kö
zönség jelent meg, e hó 7-én ment végbe. 
A'dás emlékére !

— Áthelyezés. A közoktatásügyi mi
niszter Zombory Zsigmondné újbányái 
állami óvónőt jelen minőségében a garam- 
szentbenedekí állami oiodához helyezte át.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter 
K i 8 s Rezső abaujszántói adóhivatali gya
kornokot a lévai kir. adóhivatalhoz díjas 
gyakornokká, B o dó István aranyosmaróthi 
adótisztet pedig a lévai pénzügyigazgatóság 
mellé rendelt számvevőség ar.-maróthi ki
rendeltségéhez számellenörré nevezte ki.

— Egyházmegyei hírek. J u r k a 
József és dr. S h i n n e r Lajos (volt kalocsai 
egyházmegyei áidozár) fögimuáziumi tanár >k- , 
nak küldettek Nagyszombatba. — Takács , 
Marczell volt kapucinusrendü káplán lett ■ 
Somorj <n. — Zsák Mihály kápláni minő- !

* Hégben á' lett helyezve Ürménybe, Z s i c s k a 1 
í Pál viszont Nagytapolesányra. — Puchan i 

Ferencz a megtért anabaptisták lelkésze lett 
Nagy-Lévárdon, O c h a b a Pál volt nyitra 
egyházmegyei á dozár káplán Sopornyán.

— öngyilkosság. B e r k a András 
57 éves vincellér e hó 10-én László Imre 
takarékpénztári pénztáritok szölöhajlékában 
felakasztotta magát, ugy találták holtan. 
Tett nek oka rossz családi élete volt,amely 
miatt ivásnak adta magát. E'.özöleg leánya, 
veje és a felesége ugy megverték, hogy a 
kórházba kellett szállítani, onnan a napok- j 
bán gyógyulva elbocsátották. Mivel azonban ' 
többé ugy, mint annak előtte, dolgozni nem 
tudott, elkeseredésében véget vetett életé- j 
nek. Előzőleg gyöngéd családja ellen meg- \ 
indította a bűnvádi eljárást.

— A vasárnapi munkaszünet fel
függesztése. A kereskede mi miniszter — 1 
tekintettel arra, hogy az idén Szt. István , 
napja szombatra esik s igy 48 órai munka
szünet állana be, ami több tekintetben nagy 
hátráuynyal járna — elrendelte, hogy vasár
nap, e hó 21-én kivételesen minden olyan 
ipari munkát reggel hat órától déli 12 óráig 
s azután este hat órától kezdve tovább vé
gezni lehessen, amelyek a kereskedelmi mi
niszter múlt év junius 13 án kelt rendeleté
ben fel vannak sorolva. E zerint a vasárnapi 
munkaszünet e hó 21-én csak déli 12 órától 
este hat óráig fog tartani. A többi időben 
miden ipari munka végezhető.

— Miniszteri rendelet az iskolai 
beiratásokról. Minden szülőt, akinek isko
lás gyermeke van, közelről érint a belügy
miniszternek az a rendelete, a mely most 
érkezett a városi hatóságokhoz. — A ren
delet nagyon megkönnyíti az iskolai beha
tásokat, mert fölöslegessé teszi az iskolai 
behatásoknál a költséges és sok utánjárásba 
kerülő születési bizonyítványokat, a melye
ket ezentúl egyszerű tanúsítvány helyettesit. 
Ezeket a tanúsítványokat dijtalanul és bé
lyeg nélkül szolgáltatja ki az anyakönyvi 
hivatal. Az erről szóló okos rendelet, mely 
különösen kedvező a szegény családos em
berekre, különben csak felujitása egy már 
tavaly kiadott rendeletnek.

— Szigorú rendelet a mértékek 
ellenőrzésére. A belügyminiszter erélyes 
hangú rende etet intézett az összes rendőr
hatóságokhoz, amelyben szemükre lobbant ja, 
hogy a mértékek e lenörzése még mindig 
nagyon lanyha, mert dacára, hogy 30 éves 
törvény intézkedik a mértékek hasz
nálatáról, még igen sok helyütt patriarkális 
módon a régi mértéi (itce, röf, véka) dívik 
a kereskedelmi forgalomban. A miniszter el
rendeli, hogy minden hibás, vagy hitelesítet • 
len mértéket kobozzon el a hatóság és szi
gorúan büntesse meg használóit. Érdekes, 
hogy a rendelet szerint fakereskedők, a kik 
a fát 4, 2, vagy 1 méternyi rakásokban áru
sítják, a rakások métereit egy táblázatban 
kötelesek összefoglalni és minden faeladási 
helyen kifüggeszteni. — Kéznél tartandó 
továbbá egy kétméteres mérő rúd, hogy a 
vevő a méreteket megmérhesse, ezenfelül 
minden rakáson fel legyen jegyezve látható 
módon a köbtartalomnak megfelelő számjegy 
is. — No ez ugyan ezideig sehol sem volt 
látható! Aki hitelesítetlen mértéket tart,vagy 
az élelmicikkeket, fát, stb. kevesebb súly bán 
adja el, az 200 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő, most már csak szi
gorú ellenőrzésre van szükség.

— A takarmánykiviteli tilalom. A 
pénzüevi, kereskedelemügyi és földmivelés- 
ügyi m. kir. miniszterek 1904. évi augusz
tus hó 10-én kelt 2772. P. M. számú ren
delettel a takarmánymagok kivitelét megtil
tották. A rendelet a következő: A magyar 
minisztertanács elhatározása alapján és egyet
értőig az érdekelt cs. kir. osztrák miniszté
riumokkal, a melasz, (szörplé, tengeri, zab, 
lóbab, csillagfürt, bükköny, burgonya, min
dennemű friss és szárított takarmányfüvek, 
(mint széna, here stb.) szalma, szecska,polyva, 
korpa, malátacsira, olajpogácsa, moslék, tör 
köly és répaszeletek kivitele az osztrák-ma
gyar vámterület összes határain megiiltati . 
Ez a tilalom azon napon lép hatályba, ame
lyek az egyes vámhivatalok tudomására jut 
és visszavonásig érvényben marad, A fent 
elősorolt takarmányokból álló azok a kül
demények, amelyek kimutathatólag 1904. év 
augusztus 12-ike előtt külföldre való elszál
lítás végett vasúton, vagy bajón feladattak 
a határállomásokon kiléphetnek. Budapesten, 
1904. évi augusztus hó 10-én. Lukács s. k., 
Hieronymi s. k., Tailián s. k.

— Tüzek mindenfelé. Az idei nyá
rén rengeteg tűzvész pusztított Magyaror
szágon. Ezekből bőven kijutott Bzrsvárme- 
gyének is. Fennebj megemlékezünk Nagy- 
Sailó és Garamlök pusztu'ásáról. Ugyanak
kor, midőn Nagy-Salló leégett, kigyulladt a 
vele összeépült Mező-Kis-Sallóban is több 
ház, a melyeket azonban még a nagyobb 
veszedelem előtt eloltott a nagysallói tűzol
tóság. Tűz volt Oroszkán. Azonkívül a ve- 
rebélyi és garamszentaereszti járásban több 
helyen. Az ilyen nagy szárazságban még 
egy elejtett szikra is nagy veszedelmet okoz
hat, a mint a példa is mutatja, a vasút men
tén több helyen a mezők gyulladtak meg. 
A községek legnagyobb veszedelme abban 
rejlik, hogy a házak sűrűn vannak egymás 
mellett s az udvarok és beltelkek egész 
szérühelyeknek vannak berendezve, a hova 
halmozzák kazalba a sza'mát és szénát.

Leégett gépgyár üzembe helye 
Zése. A országban dúló tüzeknek a múlt 
héten áldozatul esett a budapesti Hofherr és 
Sclirantz gazdasági gépgyár helyiségeinek 
egy része. Azóta a cég gyárát ismét üzembe 
helyezte és a tűz által nem érintett gépkész
lete segélyével mindennemű rendelést leg
pontosabban tud kielégíteni. A céget Léván 
Knapp Ztigmond gépkereskedő képviseli.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1934 évi augusztus hó 7«töl 1£04, augusztus hó 11-ig.

Születés.

A szülők neve
<ls

a he

A gyermek

neve

Sz ibó Mihály Simák Eszter leány Anna

Mészáros Julianna fiú József

Tóth István Tokody Mária leány Magdolna

Frasch Ferencz Hugyecz K. fiú László Ferenc

Rácz János Rácz Ágnes leány Ilona

Pilka Jolán leány Irma Rizsi

Kaezián István Kis Julianna fiú István

Halálozás.

Lévai piacaiéra!.

Az elimnyt neve Kora A halál oka

Tatárkó Viktória 6 hónap gyermeka:

ifj. Jakubik József 1 . . Belhurut

ifj. Szobi Audrás 3 n Bélhurut

idősb, Berka Audrás 57 év ö”gyilko3ság

Ruzsicska Emil 9 Tüdölobb

Kovatveistö; Kónya József rendőrkapitány,
Búza m.-mázsánként 20 kor. 80 fill.

21 kor. 20 fill. Kétszeres 16 kor. 20 fill. 
16 kor. 60 fill. — Rozb 14 kor.40 fill. 14 kor. 
60 fill — Árpa 14 kor, 80 fill. 15 kor. 20 fi1 
Zab 14 kor. 40 fill. 15 tror. 20 fill. — Kuko 
rioaa 18 kor. — fill 18 kor. 20 fii). Bab
22 kor.40 fill. 24 kor. 20 fill.— Lencse 24 kor. 
40 fill. 26 kor. 60 fill. — Köles 11 kor. 60 fill. 
12 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten, 
Téli borsó 10 kor., Téli bükköny 14 kor. 
Muharmag 9'/a kor., Cukorciro’t 9 kor., Po
hánka (hajdina) 11 kor. Paprika kö'es 8*/ a 
kor., Mustármag 12 kor., Biborhare 18—20 
kor., Lófogu tengeri 10 kor., Csibehur (sper- 
gula) 11 korona. — Tarlórépamag 44—50. 
koroua. Dactylis 58—60 kor. Vöröshere 80— 
85 kor. Lucerna 60—70 kor. Muharl8—20 k.

Nyilttér.
FOULABD-SELYEM 

blúzokra és rubákia méterenkint 60 kr.-tól 3 frt. 70 
kr.-ig Bérmentve, és márolváiaolv a, háthoz szállítva. 
Gudag mintaválaszték postafordultával. 
Henneberg selyem-gyár, Zürich.

1762. tkvi sz.
Újabb árverési hirdetményi kivonat.

A verebélyi kir. jbiróság, mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a lévai takarék
pénztár végreh'jtatónak Bélik Pálné szül. 
Bélik JuliS végrehajtást szenvedő eileni 
600 kor. után 1901. március hó 9-étől 1903. 
november hó 30-ig és 300 kor. töke után 
1901. április 1-étö! 1903. szeptember 17-ig 
járó 8®/o kamatai és jár. iránti végrehajtási 
ügyében az újabb árverés a verebélyi kir. 
járásbiróság területén lévő Cseko községben 
fekvő a csekei 143. sz. tjkvben A I. 3 —13 
ssz. a. felvett ingatlan részére ae 1997 
kor. az u. o. 150. sz. t:kvben A II. 1 ssz. 
a. felvet ingatlanra a 362 kor. és az u. o. 
248 sz. tjkvben A I. 1—2 ssz. a. felvett 
egész ingatlanra a 269 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1904. 
évi augusztus hó 22-ik napján d e 
9 órakor Cseke községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáráuak 10° o.át.vagyis 199 K. 
70 fillért, 36 korona 20 fillért, illetve 
26 korona 90 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42 § ában jelzett ár
folyammal számitottés az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. a. keit igazságügyminiszteri 
rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatui.

Verebélyen, 1904. julius hó 14-én,
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Prónay Nándor 
kir. jbiró.

645/1904. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, bogy a lévai kir. járásbíró
ságnak 1904. évi V. 347 1 számú végzése 
következteben Dr. Böszörményi Oszkár ügy
véd által képviselt Kramer R izsö javára 
Adler Miksa ellen 23 kor. 20 fi'lér és jár. 
erejéig 1904. évi jur.ius 21-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján felül foglalt és 
1370 koronára becsült következő ingóságok, 
u. m. : bútorok, kávéházi beiendezés, ruhák 
stb. nyilvános árveréseu eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiróság 
1904-ik évi V. 347/2. számú végzése 
folytán az eddig összessu 35 kor. 86 fil.-ben 
biróilag mái megállapított költségek ere
jéig Léván leendő eszközlésére 1904. 
évi augusztus 16 ik n. d. u. 2 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a vonni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Kelt, Léván 1904.6vi aug. hó l-én.
Karácsonyi Pál 

kir. bír. végrehajtó,

Üzlet áthelyezés.

Tisztelettel értesítem az érdeklődőket, 
hogy az eddig Kossu h*utcában  volt

lakatos műhelyemet
folyó évi augusztus hó 1-töl LászlÓ-Utca
8. szám alá (Schoeller-park átellenében) 
helyezem át s kérve a n. é. közönséget 
és jóakaró barátaimat, hogy az eddig irán
tam tanúsított pártfogásukat és szives jóindu
latát továbbra is fenntartani kegyeskedjenek.

Léva 1904. julius hó.
Tulasay József 

mülakatos.

A nyitrai Szántó-féle nyilv. 
polg.fiu-és leányiskolánál 
a beiratások az 1904 —1905, tanévre 
augusztus hó 30-án kezdődnek.

Az intézet, mely már 22 év óta 
fenn áll, állandó kitűnő tanerőkkel ren
delkezik, modern felszereléssel bir és a 
tanulóknál nem csak a tanításra, ha
nem erkölcs- vallásos nevelésre is súlyt 
fektet. Egyébb felvilágosítással az in
tézet igazgatósága szívesen szolgál.

Kitűnő

Magyar pezsgő 
„FREGOLI SEC“ 

Kapható :
ÁMSTETTER IMRE

fűszer és csemege kereskedésében LÉVÁN.
Ára üvegenként 4 korona 

5 üveg vételnél előnyár 11
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Hangverseny Grammophon Birtokeladás.
f

Beszél, énekel,
zenél, rendkí

vül érdekes
szórakoztató

eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.-----

Több ezer reproductió a világ leghíresebb 
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor 
órás és ékszerésznél 

Léván.

?
c

A jelenkor 
csodagépe!

rag
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Haszonbérlet.
A beszterczebányai püspöki uradalom a Garamszöllös község határában 

levő mezőgazdasági birtokát 3 — 12 évre haszonbérbe adja 1904 évi október I 
napjától kezdve, mely czélból 1904 évi augusztus hó 31 ik napjan délelőtt 10 
orakor Barsberzenczén a püspökuradalmi erdőgondnokság hivatalos helyisegé
ben zárt ajánlatokkal egybekapcsolt nyilvános árverést tart

Az árverezui szándékozók tartoznak az árverésnek megkezdése előtt zárt 
ajánlataikat beadni, ahhoz legalább 500 koronát készpénzben, vagy ovadék- 
képes értékpapírokban, mint bánatpénzt csatolni. Ugyanily összegű bánatpénzt, 
kötelesek azok is az árverésnek megkezdése előtt letenni, kik a nyilvános 
érverésben részt venni akarnak, de ezek kötelesek ezen felül úgy az árverés', 
mint a szerződési feltételeket is — azok elfogadásának jeléül — sajátkezüleg 
aláirni. A zárt ajánlatot tevőkről feltételeztetik az, hogy az árverési és szerző- I 
dési feltételeket ismerik, s azokat elfogadják.

A püspöki uradalom az ajánlatokhoz kötve nincs, és aaok között tekintet 
nélkül a megajánlt bérösszeg nagyságára teljesen szabadon választhat s eset
leg valamennyi ajánlatot is visszautasíthatja.

Azon ajánlat tevő, aki mielőtt az ajánlatok elfogadása tekintetében a püs
pöki uradalom határozott volna, ajánlatától vissza lép, nem csak bánatpénzét 
veszti el. de tartozik azonfelül a püspöki uradalomnak minden ezen vissza
lépésből származható s különösen az általa megajánlt s a tényleg elért bér
összeg közötti külömbözetben nyilvánuló kárt, az erről nyert értesítéstől szá
mított 15 nap alatt megtéríteni.

A szerződési feltételek az árverést megelőzőleg is Garamszentkereszten 
püspöki titkárnál és Barsberzencén az erdőgondnoknál megtekinthetők.

Beszterczebányán, 1904. évi augusztus hó 9-én.

Dr. Tilless Béla,
urad, ügyész.

A beszterczebányai püspöki uradalom a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium jóváhagyásának fenntartásával áruba bociátja a Barsber- 
zencze község határában lévő 548, 549, 550, 1519, 1521. 1526—1534 és 
1566—1582, katasteri térképi számú körülbelül 117 kát. hold kiterjedésű 
szántó, rét és legelőből álló mezőgazdasági birtokát az az ahhoz tar
tozó gazdasági épületekkel együtt. Ezen ezélból 1904 évi augusztus 
hó 31 ik napján délelőtt 10 órakor Barsberzenczén az uradalmi 
erdőgondnokság hivatalos helyiségében zárt ajánlatokkal egybekapcsolt 
nyilvános árverést tartunk.

Kikiáltási ár az egész birtokra 34216 korona, illetve 4580 kor. 6632 kor. 
és 23004 kor, mennyiben belsőségre, illetve a Jahodnó, vagy a Ribáre dűlők
ben lévő földrészletekre külön-külőn ajánlatok tétetnének,

A kikiáltási árnak 10%-a mint bánatpénz az ajánlathoz mellékelendő.
Az árverés alkalmával tett ajánlatok az ajánlattevőket feltétlenül kötele

zik, ellenben az adásvétel a püspöki uradalomra csak a vallás és közoktatás
ügyi m. kir. ministerium jóváhagyásának esetében lesz érvényes.

A szerződésnek megkötésétől visszalépett árverelő bánatpénzét a püspöki 
uradalom javára elveszti, de tartozik ezenkívül az ő ajánlata és az újabban 
megtartandó árverésen elért esetleg csekélyebb vételár között mutatkozó kü- 
lömbözetet is az erről nyert értesítéstől számítandó 8 nap alatt a püspöki 
uradalomnak megtéríteni.

A vevőnek a megvett ingatlan a felsőbb jóváhagyás után a folyó gazda
sági évnek végén lesz birtokába adva.

A vételárat pedig tartozik a vevő a jóváhagyásról szóló értesítésnek véte
létől 90 nap alatt megfizetni és pedig a mennyiben elébb, mintsem a vételár 
lefizetve leend birtokba lépue, a birtokba lépéstől számított 5°/0-os kamatokkal 
együtt.

Kelt Beszterczebányán 1904 évi augusztus hó 7-én.

Dr. Tilless Béla,
urad, ügyész.
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THOMAS -SALAK
-*-  lóhere és csillagjegyük ♦- úgy összpbospborsav, mint cytromxavban o’d- 

ható pbosphorHav szerint legolcsóbban beszerezhető

V Dukes és Herzog czégnél 
rj G a 1 g ó o z,

műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy k reskedése.
Közvetlen bevitel Chilisalétromban 1905. tavaszi szállításra.

U „TJ LT I O 3XT“
elsőrendű fehér szárított moslékból,

u melynek emészthetősége az eddig ismert szárított moslékból 30%-al 
nagyobb. Kívánatra

Mütrágyafélék:
Thomasphosphat
Kainit és kálisó 

p í Superphosphat
N Chiliaalétrom
ae Trágyafősz
jp Szárított maibatrágya.

-.-ur—.

az
bérmentve mintával és

Erötakarmányok :
Búza korpa 
Rozckorpa 
Szárazmoslék
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörköly 
Kender és repcedarn 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri.

árajánlattal szolgálunk.
Különféle:

G polajok fiumei 
Carbohneutn 
Tovotte kenőcs 
Kocsikenöcs
C -mement
Tőzegpor és alom 
Gabonazsákok
Ponyvák.

J

<1 
p. 
B

2."
o-

Cséplőgépek
szabad, uj Kenőgyiiriivel ellátott görgős csaqágyakkal 

kézi-, járgány- 
és 

gözhajtásra.

w A Richter-féle
Linlment Caps. mu.

Horgony -Pain - E- ^sUer 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésű! alkalmaz tátik 
koszvénynél. csúzsál és mcghüestktíl. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
=■-- -■» bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a ..Bsrjirif" védjegygyei 
és a„Bichier" czégjegyzéssel lugád- 
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k 9 
árban a legtöbb gyógyszertárban h 
kapható. Főraktár - Török , 
József gyógyszerésznél 
Budapesten. P “*■ “ 1
fííctifer F.Aí. ts ttrsi, a i J 

CSásr c« kir. udvari -xailitAk i V J? ✓ • 
»ludolstadi. A í

4°|0-os
törlesztéses kölcsönöket nyujunk bu- 
- - - ■ dapes'i es
külföldi elsőrangú pénzintézetektől á föld
birtok és ingatlan */ t értékig I. és II. 
helyre 15—65 évid terjedő időtartamra. 
Személyhitelt! papoknak, katonatisztek- 

nek, állami és magánhi*  
vatainokoknak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disctróten.
Bank és magánadóságok convertálása. 

Meller Lajos és Társai 
bankbizomáuy.

Budapest, VI. Dávld-utcza 15 
(Törvéuyszékileg bejegyzett czég).

l
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JOSZMSZÁMFÍL MTOKA1
Gazdasági gepsk, geprészletek, töm
lők, vízmentes ponyvák, merlagek es 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement es Hyd 

raulikus mész stb. H
Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Acél ekék 2’d3>ak4 baraz
és diagona|S Boronák 

ágricola“ vetőgépek, 

Arató-gépek 
fűnek herének,

Szénsgviijtők és arató gereblyék.Szénaforditók,

Szabad.-aszaló készülék 1 főzeléknek

Bor- és gyümölcs sajtók, 
Gyümilcs es szólő z’cizók 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

.SYPHONIA 
rormános és vértetü pusztításra, 

Szállítható takarék tűzhelyek,

0 
ö

Járgányok
2—S -vcixóá.lla.t "befcg'á.sái.-a.,

Legújabb gabona-tlsztlto-rosták,
♦ Trieőrök és kukorlcza morzsolók,

Szecskavágók, darálók, répavágók 

Széna ds szalmaprések nyugvók és szállítiiatók, 
valamint minden más fajta gazdasági gépek

legújabb szerkezetben készítenek és szállitaoak

MAYFARTH PH. és Társa
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek

AaP’ ]872- BECS, II|I Taborstrasse 71. 900 munkás. 
Kitüntetve több mint 530 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb 

kiállításokon.
Részlett*  árjegyzék ét számos elismeri levél lágyén. — Képviselik és viszont elárusítok ksreststnsk 

^ZCegrexidelliető : KNAPP DÁVID urnái Léva.

Nyomatott Nyitni ás Társa könyvnyomdájában Láván.


