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A husdrágaság nem máról-hol

napra állott be, lassanként fejlő
dött a korm ány és társadalom 
neinbánomsága révén rossz takar- 
inánytermésü évek következmé- 
nveképen. Evek óta hívjuk fel 
már mi is, de az osztrák gazda- 
társaink is a korm ány és a tár
sadalom figyelm ét a szertelen köz
vetítés káros hatásaira, most, hogy 
a baj az egész vonalon megvan s 

meló és fogyasztó között épp 
az élelmezés e llátása körül egy 
formán átvághatatlan hálózat fej
lődött, a m ely az élelmezést fe- 
h-legesen és felette megdrágítja, 
ez a tény végre hivatalos m egál
lapítást nyert úgy nálunk, a föld- 
í' elésügyi m iniszter révén, mint 

xtriában az osztrák kormány 
r* -/érői.

zen a bajon csak is úgy segit- 
1‘ ink. ha a hatóság és társada- 

vállvetve közreműködik a 
b -leges közvetítés ki küszöbölé- 
Si megfelelő intézm ények létesí
tő- vei.

társadalom nak feladata vá- 
s , énztár, nagyvágók , fogyasz- 
1 szövetkezetek révén közelebb 
f ni a fogyasztást a termeléshez.

orm ánynak feladata olcsó hi- 
u >l gondoskodni a gazda részére,

hogy az állathizlaláshoz szüksé
ges forgótőkét a gazda ne az ál- 
l;itközvetítőtől kapja nagy uzsora- 
kam atra, hanem egy olyan forrás
ból, a mely a nyugodt állatérté- 
kesitésre he nem folyik, s e téren 
a gazdának szabad kezet enged.

A korm ánynak feladata a hus- 
fogyasztási adók eltörlésével, a 
községi illetékek megszüntetésével 
a húsfogyasztást olcsóbbá tenni. 
A legfontosabb élelm iszernek a 
megadóztatása antiszociális, mert 
legérzékenyebben a szegényebb 
kereseti osztályokat nyomja az ; 
adóprés.

Az állam  feladata a colis agri- 
coles intézményét mielőbb életbe
léptetni. Hány gazda rendezkednék 
be arra, hogy terményét közvet
lenül a fogyasztónál helyezze el 
ha a vasutak a colis agricoles in
tézményét életbeléptetnék s ha a 
különböző fogyasztási adók a bús
nak ily  vasúti csomagokban való 
házhoz szállítását meg nem nehe
zítenék.

A legfontosabb feladata azon
ban a kormánynak az állattenyész
tés fellendítése. 8 itt ki kell mon
danak azt a véleményünket, hogy 
bár a mostoha évek sziik takar
mány termésének az állattenyész

tésre gyakorolt káros hatását tel
jesen kiküszöbölni nem lett volna 
s nem is lesz lehetséges a jövőben 
sem. de megfelelő intézkedésekkel 
s a nép megfelelőbb gazdasági 
nevelése esetén a m agyar állatte
nyésztés sem maradt volna mö
götte a fogyasztás által támasztott 
jogos igényeknek. Ismételten meg
állap íthatjuk az általunk annyi
szor hangsúlyozott igazságot, hogy 
az állattenyésztésnek, általában 
gazdasági kérdéseknek központi 
kezelése gyakorlati eredményeket 
nem szülhet.

Hiába van meg a nagy állatte
nyésztési felügyelői, illetve ma már 
a gazdasági felügyelői szervezet, 
e szervezet működésének gyakor
lati eredménye vajmi csekély s 
illetve nem az, a minek lennie 
kellene az esetben, ha a kormány 
a gaz da társa dalom szervezésére 
egyidejű leg  a kellő gondot fordí
totta volna.

Nem elég, hogy az állam  hiva
talokat teremtsen, hanem szüksé
ges, hogy magát a társadalm at 
tanítsa önálló adminisztratív mű
ködésre, mert a társadalom ol
csóbban és gyakorlatibb  módon 
látja el ezeket a teendőket. Tessék 
létesíteni egy érdekképviseleti szer-

begfinomabb biptói táré, naponta friss főzésű prágai sonka. Állandóan jégbehiitött kőbányai és bajtr barna tápsör.
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Japán.
Egy rövidke hirt röpített világgá a táviró 

és ez a rövidke hir megrázza Európa öreg 
testét, erősebb dobbanásra kényszeríti a 
fáradt vérkeringést. Japán anektál! A biro
dalomhoz csatolja végleg a megszállt tarto
mányt, a koreai félszigetet.

Japán újra megmozdul Az első lépésével 
elnyerte Európa bámulatát és az orosz ter
jeszkedésnek örökre gátat vont. szélső Ke
let felé, a második lépésével, a szigetor
szág átlépte a tenger-szorost és az ázsiai 
kontinensen vetette meg lábait őrök időre. 
A japán nép józan erkölcsein keresztül át
rostálja az Európai kultúrát és látnoki erő
vel tekintve a jövőbe, megindult előre 
Ázsián keresztül, de Európa felé . . .  és 
Európa . . . mint hajdan a bizánci porfi- 
rogenéta kifestett arcú nője, várta egykor 
az életet vagy halált adó padisaht, várja az 
ifjú erős >árga óriást, aki még most bizony
talanul, de feltartóztatlanul megindult nyugat 
felé.

Mi lesz ha Japán teljesen öntudatra éb
red, ha lerázza magáról a barátság álarca 
alatt ráerőszakolt vezető karokat és szétüt 
a támogatni akarók között. Elég lesz-e ak
kor az európaiak tengerjáró .acélvárainak 
egész tömege, a borzalmasan komoly fegye
lemmel, feltartóztathatatlanul előnyomuló 
sárga embertümegekkel, Japán hajókkal, ha
lálmegvet > fatáli bátorsággal szemben.

Nem ! Európa akkor el fog bukni Japán 
győzni fog.

Az embertömeggel szembe fogja állíthatni 
az embertömeget, de erkölcscsel, hittel, fa
natizmussal szemben nem fogja megállani 
a helyét.

A sárga faj életerős egyénisége az euró
pai kultúrát átidoniitva fogadta be és meg
erősödve a tiszta faji tulajdonságokkal, ez ! 
a műveltség egy uj évezrednek a művelt
sége lesz, melynek hegemóniája uralkodni | 
fog a világ felett.

Az orosz-japán háború után nagy ün
nepségek voltek a győzelem mámorában az
tán nagy nemzeti gyász az elesettek emlé
kére.

A japánok örömmámorban úsztak és 
I büszkén gyászolták a halottaikat, pedig de

sok fám, de sok mimózás, krisantenum v i

rágos házikó maradt férfi nélkül, kereső 
nélkül. Impozáns volt a japán nők, leányok 
gyászoló tömege, amint közel harmincezrtn 
könnyezve, végig tipegtek, kibontott haji 1 
Jeddó utcáin.

Japán megismerte magát. Japán nag 
gyá lett. A nagy vérkeresztség, Mukd . 
Chemulpo, Chusima, Liajong tette nagygy .

Egy japán sorhajó tiszttel beszélgettem. 
Gyönyörű látvány tárult elénk. Előttünk te
rült el egész Jokoháma, könnyű épitkezé ói 
apró házaival, kertjeivel, előtte a végte 
tenger lobogódiszben pompázó hajóhadó ! 
és fl'nyes modem kereskedelmi gőzösök t - 
megével.

Kamimura a japán sorhajótiszt büszkén 
nézett végig a lábánál elterülő városon és 
igy szólt hozzám:

Látja „my dear lieutenant“ kezd ik 
magunkat megismerni"! az én n em zet m 

hatalmas lesz. Látja ezt a hatalmas m v r̂ 
flottát, ez nekünk ugyanaz, ami önöknek a 
„home chanal fleet“ a mi erősségünk. 1lZ 
év múlva a japán kereskedelmi lobog"? is 
fogják ismerni széles e világon, nem Ja; : >" 
országét, hanem a japán birodalomét bo-



szám

betegségükben haláltusát vívnak. Ezt nem 
oi v sok iránti bizalmatlanságból vagy tu
datlanságból teszik, hanem azért mert a 
di.t^a gyógyszereket, gyógykezelési költsé
gei vagy egyáltalán képtelenek viselni, vagy 
pedig nagy anyagi megkárosodással keve
rednek ki betegségükből. Vegyük pld. egy 
rossz közgazdasági esztendőben egy 20 hol
dat munkáló részint örökváltság, részint ta- 
karékpénztáii tartozással, adóval és egyéb 
közterhekkel agyonsujtott kisgazda, vagy 
pedig egy szegény, nyomorgó iparos anyagi 
helyzetét, egy roncsoló toroklobos megbe
tegedési esetnél szemügyre. Azt látjuk, hogy 
10 koronába kerülő szérumot és ennek be
olt ási költségét, akkor, amidőn kenyere és 
egy árva krajcárja sincsen, vájjon miből 
volna képes előállítani? Kénytelen gyerme
keit a kérlelhetetlen halálnak adni, mert 
életet 10 koronával nem volt képes meg
váltani.

Ezen a tarthatatlan helyzeten az ingyenes 
állami gyógykezeléssel kell segíteni. Erről a 
nagy horderejű kérdésről a következő okos 
és praktikus javaslatot olvastam a segéd- 
jegyzők lapjában, a Közigazgatási Közlöny
ben.

Az ingyenes állami gyógykezeléshez az 
első lépés, ha az amúgy is mielőbb módo
sításra szoruló, az 1907. XIX. t. c. alapján
létesült.

Országos munkásbetegsegélyző és bal- 
esitbiztositó pénztár kötelező tagjául felvé
tetnének a gazdasági cselédek, a napszá- 
nn s k és 20 holdon aluli kisbirtokosok.

A napszámosok és gazdasági cselédek 
részére egy általuk könnyebben is megfi- 
7ethetö tagsági dijat kellene megállapítani, j

k : tanultunk önöktől, de azért megtartjuk * 1
- /éti sajátságunkat is, a japáni japán ma- 

mindig és mi összetartunk
On azt mondotta sir, hogy ön nem britt 

származású, nos hát én voltam az önhazá- 
j in is sir! Fiúméban, a torpedógyárban 
lí’ Budapehtsoban is. Voltam a parlament 
piacéban is és láttam ott sok urat, aki le- 
tepie a függönyt és a korlátot, a székeket 

sszetörték. Tischa! Tischa-t kiabálták, 
>bb megtudtam, hogy ez nem olyan ki- 

* “ s, mint a „hurrah! vagy a mi „umrakt
1 ansaj“-unk, hanem a miniszterelnök neve.

Érdekes volt. Ilyet mi is csináltunk, nem |
parlament palaceben, hanem mikor Port- 

Arthurba bevonultunk és megtaláltuk a sok 
‘ i zö beteget, az éhenhaltak tetemeit s a 
parancsnok palotájában, a híres biborterem- 
btn ahol az orosz uralkodó arcképe állt, 
ugyanakkor az eziistnemüek, a halomra hor- 
' tt élelmiszerek között, jégbe hütött pezs-
- f ivott az orosz tisztikar.

Japán színházba mentünk aztán el. Mu- 
raki kalauzolt, valami műkedvelő előadást 
tartottak, valami katonai drámát adtak elő.

A japánok mesterei a halálnak. A szín
padon is megrázóvá tudják tenni a halál

l ié v n i  Hí rlap

mely évi tagsági dij 4 koronában lenne 
megállapítandó.

A tagdijak az egész vonalon a családfő 
részére 4 koronában, melyből 2 korona a 
családfő táplálására, 2 korona pedig a csa
ládtagok létfentartására lenne fordítandó. 
Betegség esetén a családtagok részére napi 
2 korona tápdij lenne meghatározva. Ha a 
családfő kórházi gyógykezelésben részesül 
a kenyérkeresőt nélkülöző család, a család
fő kórházi gyógykezeltetésének tarta
mára 4 korona napi létfentartási segélyben 
részesítendő A családfőnek házi gyógy
kezeltetése alkalmával azért indokolt a napi 
4 korona táppénz, mert 2 korona egy beteg 
táplálására, 2 korona pedig a családtagok 
létfentartására, a legkisebb számítás szerint 
is feltétlenül szükséges.

Ezen módosítandó törvény keretében a 
pénztári betegek gyógykezelése pedig 

i felelősség terhe alatt a városi, köz- 
I ségi és körorvosok kötelességévé kell hogy 

tétessék, a pénztári ügyviteli teendők vég- 
I zése pedig a segédjegyzökre volna kötele- 
I zőleg kimondandó
! A pénztár bevételének 12 °/0-át ma is a 

pénztári ügyvitel emészti fel, tekintélyes 
részét pedig a pénztári orvosi tiszteletdijak. 
A városi, községi körorvosok eme újabb 
inegterheltetésével fizetésük legalább 3600 
koronára volna felemelendő. A segédjegy
zőknek a pénztári ügyviteli teendők vitelével 
óhajtott fizetésrendezése is könnyebben ke
resztül lenne vihető, mert a segédjegyző és 
többi községi alkalmazottattak által óhajtott 
állami fizetéskiegészités a kisbirtokosok és 

| napszámosok által az egész országban be- 
j vételezett évi tagdíj összegének 12 0 ,,-ában 
I feltétlenül fedezetet találna

Mivel pedig a sztrájkoló, felelősség nél
kül működő mai pénztári biztosok és or
vosok az Országos Munkásbetegsegélyző 
pénztár létérdekét veszélyeztetik, előállott 
szükségesége annak, hogy a pénztári orvosi 
teendők a városi, községi és körorvos ; az 
ügyviteli teendők pedig a községi segéd
jegyző hatáskörébe utaltassanak.

Egy ilyen alakban módosítandó pénztári 
intézménnyel a betegápolási pótadó emelése 
nem válik szükségessé, mert a teljesen in
gyenes gyógykezelés megszűnne a pénztár 
részéről fizetendő ápolási dijakkal.

A létező kórházaknak a szükségletnek
teljesen megfelelően való kibővítéséről az 
uj közegészségügyi törvény feltétlenül kell 
hogy gondoskodjon. Ez a humánus intéz
mény az, melynek segélyétől nem szabad 
egyetlen egy kórházi ápolásra szorult be
teget sem elvonni. Müveit államban nem 
szabadna megtörténnie annak, hogy a kói- 
házak túlzsúfolva legyenek olyannyira, hogy 
ott egyetlen hely sem legyen.

Vannak egyesek, akik kórházaknak a köz
ségekben való felállítását óhajtják. A magam 
részéről ez az eszme úgy anyagilag, mint 
gyakorlatilag kivihetetlen.

A kórházak csak úgy felelnek meg ne
mes hivatásuknak, ha a sebesen haladó 
orvosi tudomány minden drága műszerével 
fel vannak ruházra. A kórházi orvost 

! pedig veleszületett tehetsége mellett a nagy 
1 gyakorlat, a betegségek sokféleségének fel

ismerése teszi mesterré, mit a községenként 
j esetleg felállítani szándékolt csekély beteget 

magába foglaló községi kórházak orvosai 
nélkülöznének a szenvedő emberiség nagy 

I kárára.
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A kórházak meghagyandók a maguk je
lenlegi speciális helyeiken.

Az alkotandó egészségügyi törvény in
tézkedései alapján az egyes betegségekre 
kizárólag jótékony hatással biró fürdők ál
lami tulajdonba és kezelésbe veendők, az 
ezen betegségek kezelésére szükségelt kór
házi mütős/obák és eszközök teljes fel
szerelésével. Fürdőink nélkülözik a nagy 
kórházak felszereléseit. A vizkura pedig or
vosi laboratórium, mütőszoba, valamint 
tnnek teljes felszerelése hiányában a kellő 
eredményt nem érheti el.

Az Alföld népe nélkülözi földrajzi fekvé
sénél fogva az erdőket, hol a pihenni vágyó 
fáradt emberiség vásárnapjait élvezhetné 
mikor mi felvidékiek járjuk a hegyeket, vagy 
itt Léván a szőllökben élvezzük az üde le
vegőt és gyönyörködünk a természet szép
ségeiben. Ezen, minden községben séta
tereknek. népkerteknek felállításával lehetne 
segíteni.

Községek alakulásával el van rendelve 
temetők, utcák, döghelyek, iskolák, templo
mok kihasitása. Ezek mellett el volna ren
delendő 3 hold földterületnek népkert cél
jaira való kihasitása is. A területet a köz
ség adná s azok kezelését jobb javadalmazás 
mellett a faiskolákat kezelők látnák el. A 
fásítást az állam teljesítené. A nép a szó
rakozást a népkertben megtalálná s nem 
vágyna unaloműzésből poros utcákra, 
dohos pálinkamérésekbe.

A tánczengedélyeket kis községekben s 
kisebb nagyközségekben korlátozni kell. 
Meg kell tiltani a tánczestélyeknek korcs
mákban való tartását. A község által a 
sétakert közepén felállítani rendelt tűzren
dészed és egészségügyi szabályoknak meg
felelő tánczhelyiségben, mint középületben, 
a sétakert vagy más jótékonycélu intézmény 
javára volnának hatósági felügyelet alatt 
tartandók korlátolt számú táncestélyek

A közegészségügyi törvények eme intéz
kedésével meg volna védve a fiatalság anya
gilag, erkölcsileg, közegészségig.

Az uj törvényben az elhagyott gyermekek 
védelme a legnagyobb mértékben kell hogy 
kifejezésre jusson.

Az elhagyottnak nyilvánított s nevelés
ügyi tekintetben kifogás alá nem eső anya 
vagy nagyanya karjai közül nem kell a 
gyermeket elrabolni, gyermekmenhelyre szál
lítani, vagy idegenek üzérkedő kezeire bízni, 
hanem a gyermek felnevelésére szánt állami 
vagy községi segély az anyának vagy nagy
anyának utalványozandó. Az elhagyott gyer
mek anyjában is meg van a legfenségesebb 
szeretet. Ettől a természetadta legszebb ér
zelemtől nem szabad elvonni az államnak 
a nyomor révén az erre érdemes anyát.

A fertőző betegségek kötelező vizsgála
tánál kiterjesztendő a vizsgálat a bujakóros 
megbetegedések ellenőrzése céljából a fér
fi nemnél a nemi szervek ingyenes vizsgá
lata és gyógykezelésére Kötelező volna ezen 
vizsgálat az iskolákban, a munkás a cseléd
könyv váltásnál s a házasságkötés előtt.

A községi orvosnak törvényben előirt

kötelességei kibővitendők volnának a pénz
tári betegek ingyenes gyógykezelésével, 
a tapasztalt egészségügyi hiányok eloszla
tása céljából az elsőfokú hatóságnak való 
bejelentési kötelezettségével; a sétaterek 
egészségügyi felügyeletével a fertőző bete
gek ingyenes vizsgálatával és gyógykeze
lésével.

A községi orvos hivatalnoki minőségben 
az elöljáróság mellé rendelt s fegyelmileg 
a járásorvos alá rendelt közege lenne a köz
ségi tanácsnak s ez az élelmiszer piacot 
naponta a legszigorúbban ellenőrizné.

A járásorvos felügyeleti joga nemcsak az 
írásbeli teendők felülbírálására irányuljon, 
hanem ez a jog a községi orvos kezelésére 
bízott betegek helyes gyógykezelésének el
lenőrzésére is ki kell hogy terjesztessék.

A járásorvos ezáltal a betegek védelmét 
szolgálná, mig más részről, a betegek a 
helyes gyógykezelésről megnyugtatva a köz
ségi orvosoknak néhol megrendült bizalmát 
helyreállítani volna képes.

Ezek volnának az uj közegészségügyi 
törvényben felveendő ama újabb alkotások, 
melyek a gyakorlati életben az én hitem és 
meggyőződésem szerint a szenvedő embe
riség javára válnának.

V. E.

Követeljünk mindenütt 
budafoki F. NI. K. E. gyú jtó t!

H Í R E K .

— Kitüntetés. Az orvotok és természet- 
vizsgálók e héten Miskolczon tartott ván
dorgyűlése, az általuk alapított Kovács 
József arany emlékérmet dr. Ruffy Pál, mi
niszteri tanácsosnak, az állami gyermek- 
menhelyek országos főfelügyelőjének, vár
megyénknek a közelmúltban volt tudós alis
pánjának ítélte oda. A kitüntetett, az állami 
és társadalmi gyermekvédelem szervezésé
nek volt kezdeményező apostola, s annak
idején, agitácziós, szervező körútja alkal
mával Léván is tartott nagyhatású előadást 
a gyermekvédelemről. Ha valaki rászolgált 
a kitüntetésre, a társadalom elismerésére, 
úgy Ruffy Pál ezek között a legelső helyen 
áll.

— Halálozások Hecht József málasi föld- 
birtokos, vármegyénk tözvényhatósági bi
zottságának tagja, e hó 23-án 8t éves ko
rában elhunyt. A megboldogultat kiterjedt 
rokonsága gyászolja. — Schweinecker Ist
ván garammikolai vállalkozó e hó 24-én 
rövid szenvedés után elhunyt

— Automobilok vizsgálata. A belügymi
niszteri rendelet értelmében, Léván, e hó 
22-én tartották meg a gépjármüvek vizsgá
latát s vezetőik vizsgáztatását, a városházán. 
A vizsgálatot Bejczy Árpád gépészmérnök, 
a pozsonyi kerület részére a belügyminisz-
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tér által kinevezett szakértő és Kacséra 
István, pozsonyi rendőrfőkapitány fogana
tosította. Nyolcz gépjármű tulajdonos jelent
kezett vizsgára, kik mindannyian sikerrel 
levizsgáztak, s részükre a gépjármű vezetői 
igazolvány kiállítatott.

— SzinészetVerebélyen. Tóvári Antal szín
társulata Aranyosmarótról Verebélyre ment 
át, hol e hó 15-én az „Erdészleány“-nyal 
kezdte meg rövid időre szabott működését. 
Az ottani kritika elismerőleg nyilatkozik a 
társulat szereplőiről.

Jellemző. Hogy nt. Patay Károly ur 
kérdéses nyilatkozatát nem közölte lapunk, 
annak magyarázata abban rejlik, hogy ugyan
azon nyilatkozatot a L. Ő. előbb megjelent 
egyik száma egészében leközölte. Nem aka
runk abba a gyanúba esni, mintha a L. Ö.- 
ból merítenénk bármit is. — A „Sutor ne 
ultra crepu iam “ cikkre válaszunk csak any- 
nyi, hogy lapunk gorombáskodni, „nyelvet 
öltözetni* nem szokott. Nem szállunk perbe 
a L. Ö. szerkesztőjével. E téren ő annyira 
otthon van, hogy inkább előre perveszte
seknek valljuk magunkat. Satis!

—  Szakaszvezetök lesznek az önkéntesek 
is. Az egyéves önkéntesek — mint értesül
tünk — akik eddig karácsonyra őrvezetői, 
husvétra káplári és a vizsga letelte után 
kadétőrmesteri rangot kaptak — ezentúl a 
gyakorlati kiképzés idején, ha kiváló katonai 
eredményeket árulnak el, — a vizsga leté
tele előtt szakaszvezetői rangot is nyer
hetnek.

— Beiratások az iskolákba. A lévai izr. 
népiskolában a jövő 1910/11-íki tanévre a 
beiratások szeptember 1. 2 és 4-dikén d. e 
9—12 és d. u. 3—5 óráig lesznek és pedig 
a két első napon lévaiak, 3-dik beiratási 
napon vidékiek számára is A tanítás kez
dete szept. 5. Tandíj nincs. Beiratási dij 
5() fillér. Az első osztályba iratkozó tanulók 
születési bizonyítványt is tartoznak felmu
tatni. Az iskolaszék.

Az iparos-tanonciskolába az 1910/11-iki 
tanévre a beiratások szept. hó 4-én és 8-án 
délután 2—4 óráig az iskola irodájába: 
tartatnak. Szeptember 9-én javító vizsgálat;
11-én rendes tanítás. A tandíj fele — 2 kor. 
50 fiit. — a beiratásnál fizetendő, amikor 
minden tanuló köteles iskolai bizonyítványát 
magával hozni. Akik a beiratási határidőt 
elmulasztják, vagy kellő időben az iskolá
ban nem jelennek meg, azok mint igazolat
lanul mulasztók, további elbírálás végett az 
első fokú Iparhatóságnak adatnak át. Lév.t. 
1910. aug. 22. Az igazgatóság.

A róni. kath. elemi fiúiskolába az 1910 11 
tanévre a beiratások szept. hó 1.2. és 3-ár. 
délelőtt 8—11 és délután 2—4 óráig az 
iskola irodájáben eszközöltetnek. Az első 
osztályba anyakönyvi kivonat, a felsőbb 
osztályokba az értesitő-könyvecske alapi. 
történik a felvétel. — A törvény értelmében 
minden tanuló tandíjmentes. — A felvétel
nél csupán 50 fillér beiratási dij fizetendő.

Szept. 4-én Veni Sancti, 5-én rendis 
tanítás. Léva, 1910. aug. 24. Az igazgat - 
ság.
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A k< í kedő tanonciskolában az 1910/11 
tanéve s 'óló beiratkozások szept. hó 4. és 
S-án il«-! a tán 2 - 4  óra közt eszközöltetnek 
n  iskola helyiségében. A tanítások kezdete 
szept. n délután 5 órakor lesz. Beírás
nál fizetendő az első félévi tandíj: 12 ko
rona. Ugyanakkor felmutatandó az előző 
évi isk ! bizonyítvány; azonkívül „Ellen
őrzi k1 yvecske" hozandó a szokott hiva
talos kitöltésre. A késői beiratkozásokat 
mint mulasztásokat az Iparhatóság bírálja 
el. Az. 1884. évi XVII. te. 82. §. szerint „a 
tanonc mindaddig mig tanítási ideje a fő- 
nöknél tart, köteles a tanonciskolába- árni 
s ez a kötelezettség a kikötött próbaidőre 
is szól“. Léva, 1910. aug. 24. Az igazga
tóság

— Szatmári küldöttség Léván. Teljesen 
megbízható forrásból azt a hirt vettük, hogy 
e hó 28-án a szatmári ref. egyház küldött
sége érkezik városunkba a helybeli ref. 
egyház szónoki kiválóságáról messze földön 
ismert lelkészének, Birtha Józsefnek meg
hallgatására. még pedig az okból, mivel őt 
a szatmáriak lelkészüknek megválasztani 
óhajtják. Távozása sok hívének okozná 
szivszonioruságot, ám a valódi szeretet a 
saját veszteségének biztos tudatában is 
megnyugszik, örömet érez, ha a szeretett 
lény jobb boldogulását, szebb érvényesülé
sét. előmenetelét szemlélheti.

— Hirtelen halál. Sáfár András a szappan
gyárban alkalmazott munkás, e hó 22-én a 
gyár épületében munka közben összeesett 
s alig 2 3 pereznyi vonaglás után meg
halt Halálát szivszélhüdés okozta. Miután 
bűntény esete fenn nem forgott, a lévai kir. 
jbirósát a rendőrség által megejtett vizsgá
lat alapi < n a temetési engedélyt a boncolás 
mellőze vei megadta.

Baleset. Nagy Antal, lovag Schoeller 
fökoois i e hó 23-án lovait a Szecsc-felé 
vezető vonalon járatta, miközben a lovak 
egy le: faágtól megijedve a kocsit elra
gadt kocsi fölborult s Nagy Antal ki- 
bukoíi lóle, még pedig oly szerencsétle
nül. h v fejjel egy fához ütödött. Súlyos, 
de ne letveszélyes sérülést szenvedett.

• IyiIkosságí kísérlet. Pusztai István 
lévai v  ist felesége elhagyta s három gyer
meket magával vitte. Pusztai kérte felesé
gét, ho< térjen visssa hozzá, ki nem volt 
erre andó. Efölötti elkeseredésében az
tán 23-án reggel egy zsebkéssel szive 
táján ; gszurta magát. Sérülésével — mely 
azo nem olyan veszélyes — a kórházba
szállították.

Rövid hírek. Vámosladányban csütör- 
tókóe rl. u megint tűz volt. Több szalma- 
kaz ! e égett. A tüzet valószínűleg játsza- 
doz‘ crmekek okozták. — Ugyanaznap
d u Nagykálnán is tűz volt. Missák Sán
dor 00 korona értékű szalmakazla égett 

Óbarson Fábián Fülöp gazdalegény 
-uak idején a körjegyző lakásának aj- 

|a' lies/itette s a lakásba hatolva a cse- 
vn erkölcstelen merényletet kísérelt 
V leány segélykiáltására a házbeliek

fölébredtek, mire a merénylő elmenekült.
Az esetet a hatóságnek följelentették. _
Ugyancsak Óbarson történt, hogy Solymosi 
József földmives, a lévai uradalom tulajdo
nát képező távbeszélő hálózatot megron
gálta. A vezetéket elvágta s az egyik osz
lopot merő virtusságból kidöntötte. Tettest 
a csendőrség nyomozta ki.

— Vigalmi adó. Miskolcz város törvény- 
hatósága lagutóbb tartott közgyűlésében ki
mondotta a vigalmi adó behozatalát. Midőn 
a belügyminisztertől ezen adónem engedé
lyezését kéri, egyúttal megállapította az er
ről szóló szabályrendeletet, mely szerint 
vigalmi adó alá esnek : a villanyszinház, 
hangverseny, kabarét, varieté-előadás, orfe
um, cirkusz, bál, táncmulatság és a jelmez
estélyek. A vigalmi adó a bellépti dij 10 
százalékában állapittatik meg és azzal nyer 
megokolást, hogy aki mulat, az fizethet is.

—  A legmelegebb nap. Az idei nyár legme
legebb napja e héten voit, még pedig hét
főn, azaz 22-én.

—  T. Olvasóinknak. A ki vérszegénység
ből eredő bajokban, sápkór, gyengeség, 
étvágytalanság, gyomorbajban szenved, a 
ki sovány, testileg fejletlen, a ki gyerme
keinek izmosodását kívánja, a ki súlyos 
betegségen átesett, annak a Kriegner-féle 
tokaji china-vasbor kell, mely az összes 
vaskészitmények között az első helyen áll 
és az orvosok is rendelik évtizedek óta. 
Egy üveg; ára 6 kor. kis üveg 3 kor. 20 
fill. Kriegner Korona-gyógyszertárában, Bu
dapest, kálvintér. Postai szétküldés naponta 
utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 
után.

— Belügyminiszteri rendelet a kolera ve
szedelem megelőzésére. A kormány az 
Oroszország és a déli Olaszország felől 
fenyegető koleraveszedelem megelőzésére, 
minden részletre kiterjedő utasításokkal 
látta el a hatóságokat, rendezett tanácsú 
városokban a polgármestereket. A rendelet 
mindenekelőtt meghagyja, hogy a városok 
területén a köztisztaság megőrzésére vonat
kozó törvény intézkedése a legnagyobb 
szigorúsággal és pontossággal eszközöltes
sék. E végből a rendőrkapitány a hatósági 
orvossal egyetemben minél gyakrabban hely- 
szinvizsgálatot tartson az utczák, vendéglők, 
kávéházak, szállodák, ezukrászdák, iskolák, 
műhelyek és egyébb köz-, vagy magánépü
letek helyiségeiben a tisztaság és közegész
ségügyi szabályok megtartásának ellenőrzése 
végett s úgy a tapasztalt hiányok pótlása, 
mint az elkövetett mulasztások megtorlásá
ról gondoskodjék. A rendelet kiterjed még 
a kutak tisztántartására, valamint a piacz 
egészségügyi felügyeletének megszorítására, 
mivel a kolera ellen éppen úgy mint min
den más fertőző baj ellen a legbiztosabb 
óvóintézkedés a tisztaság és a romlott élel- 
micikkektöl való tartózkodás. A belügymi
niszter, a rendelet szigorú végrehajtására, 
illetve a végrehajtásnak pontos ellenőrzé
sére utasítja a hatóságokat.

— Uj szivarok. Karácsonytól kezdve u j- 
fajtájú szivarokat és cigarettákat hoz for
galomba a dohányjövedéki igazgatóság. Az 
uj szivarokat és cigarettákat egynémely ré
gibb fajtájúnak a kiküszöbölésével vezetik 
be. így a forgalomból kiemelik a Rosita 
szivart s a Király és a Duna szivarkákat. 
Mint új szivarok a jCigarillo és Virginióza 
jelennek meg a dohánytőzsdékben. Az első 
trabukkó-féle szivar, az utóbbi Virgínia-faj- 
ta szivar s 12 cm. hosszú lesz. Az uj ciga
retták gyártásában még nem állapodtak 
meg, de annyi tény, hogy a Princesas ciga
retta közönséges szivarkává degradáltatik.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Németh Sándor, Stipka .Erzsébet: Pál; 
Dobek Mária: Gyula; Drubni Vincze, 
Nemcsok Erzsébet: Ilona; Bettelheim Albert, 
Rédlich Berta : Jolán ; Halálozás. Doleg János 
6 napos görcsök, bzv. Mák József né Bényi 
Teréz 88 évrs aggkori üszökösödés. Zsíros 
János ') hó bélhurut. Sáfár András 44 éves 
siivbénulás. Povraznyik Juliana 14 éves 
gümőshashártya gyulladás. Bozsenyik Er
zsébet iO éves szerviszi/baj.

4181 1910 szám.

Hirdetmény!
Léva r. t város képviselőtestü

lete 1910 évi augusztus hó 10-én 
tartott rendkívüli közgyűlésében 
4181 1910 számú véghatározatával 
elfogadta és jóváhagyta azon adás
vételi szerződést, mely szerint a 
lévai 1978 sz. tjkvben A l sor 
550 a hisz. ingatlannal összefüggő 
köztérből 69 nv égy szögölet Holló 
Sándornó született N yitray Amália 
lévai lakosnak eladott, m ely kö
rülmény ezennel közhírré letetik 
azzal, hogy az ügyiratok 15 na
pon át a városi irattárban megte
kinthetők és azon határozat ellen 
azon idő alatt a jogosítottak álta l 
felebbezés adható he,

Léva, 1910. aug. hó 10-én.
Bódogh Lajos

polgármester.
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E g y  j é  <*salá<lnál t e l j o í í  o l -  
lú tá se a  1 - 3  tan ú ié  fe lv é te 
tik . C zin ia  k iad ó h iva ta lb an .

Egy ház, mely 4 szoba és mel
lékhelyiségekből áll, szabadkézből 
eladó. Bővebbel a kiadóhivatalban.

Dús választék. Gyári árak.

Frominer lllór
ponyva és zsákkölcsönző intézete, ju ta -  
áru raktára Léván. =

Ez úton is bátorkodom a t. közönség b. 
tudomására hozni, hogy

zsák és ponyvakölcsönző intézetet
nyitottam, kapcsolatban zsák, ponyva és 
egyébb jutaáruraktárral.

Megbízásaimnak legpontosabb teljesítését 
előre is biztosítva, maradtam

kiváló tisztelettel 
Frommer Mór.

Szép a tiszta konkurenczia { 
Kizárólag

A  S ip iczk y  c z n k rá z d á b a n  k ap h ató
a legtisztábban előállított teanajból készült linón süteméni|ek, 
dezzerteh, bonbonok, lakodalmi torták, czukoröntoéngek és minden 
a czokrászathoz tartozó czikkek a legjutányosabb árakban. =

A  K n a p p  ^ p r a k t á r  átjáróval szemben. 
R n. é. közönség színes pártfogását kéri 
tisztelettel i lP I C Z K Y  czukrász.

Magyar gyártmányú© :

I S K O L A S Z É K Ü K
lla jzN zerek , K ö i i .y v I i o i m I ó Ií .  I s k o la tá s k á k ,

X srh tin ta ta r ió k , í ró s z e re k . T o llta r tó k ,

M c l i u l c z  l g n á e z
papír- és írószer üzletében a legjobb minőségben szerezhetők b e ! !  
Főüzlet: Kazincy-utcza (Bakó-ház): :  Fióküzlet: Bátíli-utcza (Blum-ház.)

» w *
1 •***̂ t̂****i*m*
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Pollik Samu ruhakereskedése bénán, Biti-utca.
November l-töl a Városi Vigadó épületébe költözik.

Kész férfi és gyermek ruhák, tavaszi felöltők a legdusabb 
választékban vannak raktáron. Mértékszerinti rendelések a legújabb 
divat szerint a legnagyobb megelégedésre készülnek!

Üzlet áthelyezés miatt mélyen leszállított árak!

IIEOVEGÜ blOOS
CZUKRASZATA LÉVAN.

Ajánlja naponta frissen készült 
süteményeit, desserteket. bonbono
kat. fagyiad parféé és őréneket. 
Minden e szakmahoz tartozó cikkeket, 

b e n d e le sek
f é ló r a  a l a t t  k é s z ü l n é k .
Pontos kiszolgálás! — Olctó árak
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.

Steiner Sándor
órás es ékszerész

|~| 1̂  é v a . Cl- 1

Dusválasztékú
óra és ékszer áru
raktárát a já n lja  a
t. vásárló közönség
szives figyelmébe.

•  •

Óra és ékszer javi- 
\  tások gyorsan es 

pontosan készülnek.

f  ilete 1910. nőt ember hó l-ftö l 
a i vjonnan fpu lö, Váron! vigadó* 
épAlftéle  le tt áthelyezve.

W E I S Z  5 i r \ 0 N
NÓRINBERQI- ES RÖVIDÁRU NrtQTKERESKEDÉSE
---------  LÉVA, PE TO FhU TC Zfl. —

Hús v á la s z té k ú  r a k t á r t  ta r t

fa érez koporsókból 
koszorúk és az 

összes temetkezési czikkekből.

Üzlet áthelyezés!
1910. m á ju s  l-től a Wertheimer-féle házba

Báti-utca 1. szám alá helyeztem át.
Kérem az igentis/telt vásárló közönséget, hogy vállalatomat továbbra is 
támogatni szives legyen. — Raktáron vannak a legmodernebb lakberendez sek, 
n elyek saját asztalos műhelyemben készülnek teljes tisztelettel

S t e i n e r  J ó z s e f
bútorkereskedő, kárpitos és «* '*•••

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván
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