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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.
Elűftzeténi pénzek póstautalványnyal küldhetők.

E<y<*N  számok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér

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

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^szeköttetéBben 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: (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—vasárnap reggel.

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

A lap KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

1084/1904. szám.
Hirdetmény.

Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1901. évre szer
kesztett általános jöv. prftadókivetési lajstrom megálla
pítva a lévai m. kir. pénziigyigazgatéságtól leérkezett, 
miért is az adózó közönség értesittetík, hogy ezen laj
strom Lé"a város adóhivatalánál 1904. évi julius hó 
4-töl 1904. julius 12 ig bezárólag 8 napi közszemlére 
lesz kitéve és az érdekeltek által hivatalos órák alatt 
megtekinthető.

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen
a) azon adózók, k’k a kivetési lajstromban tár 

gyalt adónemmel már a múlt évben is megróva vo’tak 
a lajstrom közzétételét köveiö 15 nap alatt,

b) azon adózók pedig, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval ez évben eho Ízben ovattak meg, 
adótartozásuknak az adókönyvecskébi történt bejegy
zését kővető 15 nap alatt netáni felebbezéseiket a vá
rosi adóhivatalnál a lévai kir. pénzügyigazgatóságnál 
benyújthatják.

Városi adóhivatal.
Kelt Léván, 1904 junius 30-án.

ZCozxizsih: TjclJos 
adóh. töuöke.

II.
Léva város adóhivata'átó'.

1094/1904. szám.
Hirdetmény,

a fegyveradóra vonatkozó bejelentések 
tárgyában.

Fegyveradót fizet mindenki a birtokában levő, va
dászatra használható lőfegyverek után, ngyszintén azon 
fegyverek után, melyek családtagja?, vadászcselédjei, a 
vadak gondozására és erdőterületek őrzésére alkalma
zott cselédjei, valamint mező-, szőlő-, vagy erdőgazda
ságban alkalmazott csőszök, pásztorok és erdőkerülők 
birtokában, vagy használatában vannak.

Az, aki csak fegyveradót fizet, köteles a birtoká
ban levő s vadászatra használható fegyvereket szám- 
szerint s annak megjelölése mellett, vájjon egy, vagy 
két csővüek-e ? bejelenteni, a bejelentett lakásának 
pontos megjelölése mellett sajátkezüleg aláírni és az 
1904, évi junius bőben ama községi elöljáróságnál,vagy 
városi adóhivatalnál benyújtani, ahol az adóköteles ál
landó lakását tartja. •

A bejelentés élőszóval is történhetik, mely esetben 
az adóköteles bemondása szerint a bejelentési űrlapot 
a községi jegyző (városi adóvatal; köteles betölteni.

A ki évközben lép adóköteles fegyver birtokába, 
tartozik ezt a fegyveiét a birtokba vételétől számított 
nyolc nüp alatt bejelenteni.

Azok, kik a törvény értelmében adómentes fegy
verek birtokában vannak, kötelesek ezeket a fegyvere
ket egyszer-mindenkorra az iile/ö községi elöljáróság
nak (városi adóhivatalnak) arról szóló bizonyítványával 
ellátni, hogv a bejelentett fegyverek adómentesek.

A községi (városi) közegek által a fegyveredéről 
készített kivetési lajstromok a kir. pénzügyigazgatóság- 
nak érvényesítési záradékával ellátva a község (város) 
házánál 8 napi közszemlére kitétetnek, hogy azokat 
mindenki megtekinthesse, netaláni felszólamlását bead
hassa, esetleg & másokat illető adókivetésekre, vagy 

esetleges fegyvertitkolásokra nézve észrevételeit meg
tehesse.

A felszólamlások és észrevételek a fent kitüntetett 
határidő alatt a kir. pénzügyigazgatóságnál nyújtandók 
be, mely az észicvételek alapján a szükséges intézke
déseket megteszi, a felebbezéseket pedig a közigazga
tási bizottság elhatározása alá terjeszti.

A vadászati jegy iránti bejelentések szintén 1904. 
é.’i junius havában nyújtandók be sz adóköteles (ille
tőleg kezes) állandó lakására nézve illetékes járási 
főszolgabírónál (városokbnn a polgármesternél).

Ha valaki évközben kívánja a vadászat gyakorlá
sát megkezdeni, vagy eddig élvezett vadászati adómen
tessége megszűnik, a bejelentést azonnal megtenni 
köteles.

Vadászati jegy váltása esetében a fegyveradó a 
vadászati adóval együtt a kir. adóhivatalnál fizetendő.

Az esetben, a midőn valaki már a községnél vá
rosnál) befizette a feqyveradót és azután kivan vadász
jegyet váltani, a fegyveradóigazolváuy a kir. adóhiva
tal által bevonatik s a befizetett fegyveradó a vadászati 
adóval együtt a vadászati jegyen kitüntettik. Magától 
értetik, hogy a mái befizetett fegyveradót újból nem 
kell befizetni.

Az 1883 XXIII. t. c. 6. § a értelmébeu a vadá
szati adó alól ki vannak ve e az ezen szakasz a) pont
jában említetteken kívül .’

1. a vadászterületek tulajdonosainak, vagy bérlői
nek szolgálatában álló vadászcselédek ;

2. a vadak gondozására és vadászterületek őrzé
sére alkalmazott cs lédek;

3. a mező-, sző ö- és erdőgazdaságnál alkalmazott 
csőszök, pásztorok, erdőkerülők ;

4. a hatóságilag fölesketett erdőtisztek, erdőörök 
és a kir. erdőfelügyelőség személyzete.

Az adómentesség igazolásául szolgál az 1,2 és 3 
pontok alatt említett egyéneknél pedig az eskübizonyit- 
vány eredetbe, vagy hivatalos másolata.

Az, aki adóköteles fegyverét az adó alól elvonja, 
eltitkolja, vagy az adóköteles lőfegyvereket — a tör
vényben meghatározott eseteket kivéve — vadászatra 
használja, az eltitkolt, vagy adó alól elvont minden 
darab fegyver után 20(koronátcl 40 koronáig terjedhető 
bírságot tartozik fizetni. A befizetett bírságnak cgyhar- 
mada a feljelentőt illeti.

A vadászati adójővedék kihágások az 1883 évi 
XXIII. tt c. 43. §-a értelmében torolhatnak meg.

Kelt Léván, 1904. julius bó 2-án.

Xomzslk Tjajos 
adóhivatali föuök.

A tanév végén.
Az iskolai év immár bevégződött ; 

a tanulók tiz hónapi működésűk helyét 
az iskolát elhagyva szétmentek a szél
rózsa minden irányában a családi kör
be, hogy két hónapon át megújuljon 
a test és lélek, alkalmassá tétessék a 
jövő munkájára,

Az iskola kezűkbe adta szorgalmuk 
gyümölcsét, a bizonyítványt. Ez ok
mány igen fontos a szülőkre és tanu

lókra nézve egyaránt. Ebbe vau be
írva, milyen volt a múlt s ebből von
tatunk következtetést a jövőre. A 
tanuló, ki örömtől duzzadó kebellel 
viszi szüleihez lelkének, tehetségeinek 
tükrét, örömérzetet kelt a szülők szi
vében is s e tükörben megláthatják a 
szülők gyermekeik jövőjét, a pálya 
iránti hajlandóságát. Csak olvasni kell 
tuc^ni, csak megérteni az iskola ítéletét 
s gyermekeink boldog jövője kezeinkbe 
vaa letéve.

De mit tapasztaltunk? Azt, hogy a 
család közönyös úgy az iskola, mint 
annak ítélete iránt. Nem a pályavá
lasztás fontossága, a gyermek tehetsége ■ 
és a pálya iránti hajlandósága az irány
adó, de a legtöbb esetben az a cél 
lebeg szeme előtt, hogy gyermekével 
a középiskolát bármiképen, de elvégez
tesse. S ha e hosszú utón a gyermek 
nem, vagy csak nehezen boldogul, ha 
az iskola ítélete következtében az ut 
közepén elmarad, a szülő a helyett, 
hogy gyermeke tehetségeit, valamely 
pályára való hajlandóságát tartaná szem 
előtt s kikérné a pályaválasztásra az 
iskola jóakaratu tanácsát, olyan pályát 
keres számára, mely pálya után mégis 
«ur> lehet.

Nyitva állanak az életpályák, vá
laszthat mindenki tetszése szerint, mire 
épen hajlandóságot, hivatást érez, de 
az a legnagyobb baj, hogy a legtöbb 
esetben nem a gyermek választ, hanem 
kényszerítve a szülői hatástól, más, reá 
nézve küzdelmes utón kell elérni élete 
czélját.

Legkevésbé sem ítéljük el a szü
lőknek azon irányzatát, hogy gyerme
keinek minél jobb jövőt óhajtanak 
biztosítani, de el kell ítélnünk azt a 
törekvést, mely mindenképen az «urrá» 
nevelést tűzi ki céljául. Mert mi az 
eredmény : a proletárok, a boldogtalan 
egyének nagy száma, kik sorsukkal 
elégtelenek lévéD, vádlóként lépnek fel 

a szülőkkel szemben, hogy nem ismerve 
fel a gyermek pályairánti hajlandósá
gát, kényszer nevelésük által gyerme
keiket a boldogtalanság örvényébe so
dorták.

A tehetség, az ész, a tudományos 
pálya iránti hajlandóság felismerhető 
már az elemi iskolában, de a közép
iskola alsóbb osztályaiban minden kö- •/ 
rülmények között. Mig a tehetséges 
gyermek szegénysége mellett is felküzdi 
magát, kiérdemelni törekszik a támo
gatást, addig a tudományos pályára 
nem alkalmas, minden áldozatok árán 
sem fog boldogulni, de lehet, hogy az 
iparos, vagy kereskedelmi pályán mire 
épen hivatást érez, megvethetné boldo
gulásának alapját. Mi tehát a szülő kö
telessége ? Az iskola ítéletét, a gyermek 
egyéni tulajdonságait, valamely pálya 
iránti hajlandóságát tekintetbe véve, 
mig nem késő, oly pályát kell előtte 
nyitnia, melyre hivatást érez, melyen 
boldogulása biztosítva leend.

Nagyban hangoztatjuk a hazai ipar 
pártolását, munkáljuk iparunk föllendi- 
tését s a család, melytől első sorban 
függ e téren is boldogulásunk, nem 
jár el lelkiismeretesen. Az iparos pálya 
nálunk elijesztő, elidegenítő ; a szülő, 
mint intő példát hozza fel gyermeke 
előtt: tha nem t i ülsz, inasnak adlak. >

Pedig taníttatni, nevelni kellene 
gyermekeinket e pályára is; egy-két 
középiskola nem kárára,de előnyére van 
e téren is ; sőt mindaddig, mig az ipa
rosok pályája a szülők előtt lenézett lesz, 
mig annak fontosságát s úgy az em
berre, mint a társadalomra nézve an
nak boldogító hatását el nem ismerjük, 
mig e pályára való előkészítésnél a 
legelemibb ismeretek nyújtásával meg
elégszünk, mindaddig iparunk föllendü
lését, képzett hivatása magaslatán álló 
iparos osztályt nem is remélhetünk. A 
nemzetek műveltségének fokmérőjét pe
dig nem a tudósok létszáma, — mert

T A R_C Z A.
Szent Antalhoz.

Jó szent Antal, éhezőknek atyja,
Lelkemet az öröm végig /hatja,
Hogy épülő házad zörejében
Sem hagyod a szenvedőket éhen

Körültd most zaj, fütty, dal nap-estig,
Hogy a tálát bontják, húzzák, festik;
Te szelíden állsz a föld porába
Ur Jézussal híveidet várva.

És felemelsz túl csillag-határon,
Mint egy édes, enyhetadő álom.
S mig a hivő szemei rád néznek,
Egy-egy fillért áldoz a szegénynek.

Nyomor dúl az élet örömében,.
Nyomorban a bűn tenyészik bőven.
Azért lelked fent az égen járjon,
Nem marad az vigasztól kopáron.

Vallás, kenyér kell a szegény népnek, 
Hit nélkül a kincsek mit S3m érnek.
Jó szent atyám, épülő romok közt 
Nyújtsd kezünkbe ezt az égi eszközt.

.Adjatok és ti is bőven laktok,
Jótevésből el nem vesz egy nyomdok.*  
Ihleted kibékül a fösvénnyel, 
Felcseréli a földet az éggel.

Ez a te csodád, magasztos lélek,
Megmutatod nyomait az égnek. i
Áldást hintesz gyilok, rablás helyett,
Uralkodói az örök jaj felett.

I
Égi kéznek lángoló Írása ;
Az Ur Jázus igaz tanítása :
Gazdagoktól felesleget venni, 
Szűkölködő társaddal jót tenni.

Szívvel-ésszel a j övendőt látom :
Az erőszak megdől a világon,

Szeretet nyújt testi-lelki tápot,
Seb begyógyul, mit az elet vágott.

Fénylő égi csillag, jó szent Antal, 
Életed nem hunyt el siri hanttal : 
Tovább élsz itt könyek törlésében, 
Nem hervadó pálmáddal az égen.

Cserei Tózsef.

Kozsibrovszky tréfája.
Irta : Mikszáth Kálmán,

A „Ne okoskodj Pista" cimü elbeszélést 
Írván, amelyben gróf Kozsibrovszky, a nagy 
tréfacsináló és felültetö szerepel, azelbeszé- 
sem keretébe nem volt bevehető egyik leg
jobb csinje, mert hátráltatta volna a cselek
mény gyorsabb menetelét. De ha már benne 
vagyok, bizony nem sajnálom külön feltálalni.

A dolog Rimaszombatban játszik.A nagy 
piacot kell elképzelni szép őszi napon ; gar
madával állnak a gyümölcsök a gyékény
sátrak alatt, ott ülnek a piros-pozsgás ti- 
szolci asszonyok a mogyoróiknál, diós 
zsákjaiknál, a csinos zeheri menyecskék az 
alma-rakásokon r ha megáll előttü'- a vevő 
megkérdezve : .Édes-e az alma édes ?“ dé- 
vaj mosolygással felelgetik vissza :

— Édes bizony, édes.
Hát persze, az a gonosz csont Ko^pib- 

rovszky oda is elvetődik és egy mogyorót 
áruló menyecskével kezd legyeskedni, aki 
szívesen csattant elmés szóra, még ha egy 
kicsit csiklandós is, maga módja szerint még 
csiklandósabbat, de e mellett el nem felejti 
az üzletet sem.

— Ej no, de csintalan| szája van az 
urnák, — legalább már vegyen a mogyo
rómból,

Kozsibrovszky meg is vesz egy kézi 
kassal vagy nyolctiz itcényit, de mi az ör
dögöt tegyen most már vele ? Egy perczig 
zavarban van. Hanem a gondviselés, az 
csak mindég segit neki a pernahajder cein-

Ahol lép ki ni kapujából nagytekintetü 
Hilécy Sámuel uram, az ásványtan tudós 
profeszora, hosszú, burnótszin kaputrokkjá- 
ban, bozontos, elhanyagolt üstökével és 
egyenesen a piacnak tart. Noha legény-em
ber még, görnyedten, totyakosan szedegeti 
kiaszott lábait, amelyeket sohase dressziro- 
zott tánezmester, mert egész élete az ás
ványvilág buvárlatában telt el s különben 
sem nézi sokra ezenkívül a világot. Olyan 
az előtte, mint egy lábbal fölrúgott hagyma- 
zsombék. A rúgást a tudomány adja. A 
sürgő-nyüzsgő hangyák, a szamarak elle :ben 
azt hiszik, hogy valami általak megállapított 
célból jönnek-mennek. Pedig mennek, mert 
lökést kapott a dombjuk.

De ha nagytekintetü Hilécy professzor 
ur nem vet ügyet a mozgó-rajzó hangyákra, 
ő tudósságát azok ugyancsak megnézik,mert 
meglehetős furcsa alak. Épen az áttellenes 
ablakból is a két Majornoky kisasszony ne
vetgél (gyönyörű két szőke fejecske egymás 
mellett), egymásnak mutogatva valami kü
lönöset a tudós ur alakján, vagy öltözetjén. 
Érdekes volna tudni, hogy mit beszélnek, 
— de végre is lehetetlen. Az ördög tudná 
azt, hogy ilyen két pajkos fejecskében meny
nyi csintalanság elfér.

Elég egy pillantás az utca öblébe Ko 
■sibrovsskynalr. Látja Hiléoyt és látja szép 

rokonait, a Majornoky kisasszonyokat. 0 
mindent észrevesz. Hopp 1 megvan 1 tudom 
már, mit tegyek a mogyorókkal.

S alig, bogy áthalad mellette a tudós 
professzor, szemüveges szemeit a földre sze
gezve, hiszen a földben vannak az összes 
titkok, hirtelen odaint egy ácsorgó suhancot:

— Gyere ide, fickó, tudod-e, hol laknak 
a Majornoky kisasszonyok ?

— Nem tudom.
— Amott néznek ki az emeleit ablak

ból. Az a két szép lány. Tudod-e már ?
— Nem vagyok vak,
— Fogd ezt a kosarat, vidd el nekik, 

megértetted ?
— Nem vagyok siket.
— És mond meg, hogy Hilécy profesz- 

szor ur küldi. Meg tudod mondani ?
— Nem vagyok kuka.
— Hát mikép mondod ?
— Hogy Hilécy profess’or ur küldi.
— Nagyon helyes; no itt van ez a fé

nyes kéthatosos, ha jól elvégezted és vissza- 
jÖ8z, még egy ilyet kapsz tőlem.

A gyerkőc visszajött tiz perc múlva.
— No, mit mondtak ?
— Nigyon nevettek.

Már talán régen el is felejtette Kozaib- 
rovszky az ő csinyjét, midőn egy nap fel
olvasás volt Budapesten az akadémiában, 
amit a tudós Hdécy Sándor tartott, mert 
Hilécy I. tagja az akadémiának): „A kövek 
alakja -z özönvíz előtt." Ez volt a kiváló 
fontossági!" értekezés tárgya. Hogy milye
nek vokak a kövek az özöuviz előtt, habár 



hiszen ez minden nemzetnél azonos — I 
hanem az iparos és kereskedői osztály 
kultúra terén tett haladása mutatja.

Nagyobb ur pedig a saját függet
lenségben a jómódú iparosnál és keres
kedőnél semmiféle hivatalban nem 
lehet.

Legyen azért az iskola Ítélete, a 
gyermekeknek tanulásban tett előme
netele a pályaválasztásának legfonto
sabb tényezője.

Adjuk gyermekeinket olyan pályára, 
melyre hivatást érez, melyen boldogul
hat ; tereljük oly pályák felé, ha a 
tudományos pálya reá nézve nehéz, 
vagy talán bizonytalan lenne ; igy 
apasztjuk a proletárok számát, biztos 
jövőt nyújtunk gyermekeinknek s nem
csak a tudomány, de az ipar és ke
reskedelem terén is elégedett és boldog 
lesz.

A gümökóros tüdövész és az ellene 
való védekezésről.

Eötvös Károly a képviselöház f. évi 
junius 16-án tartott ülésében azt mondta a 
statisztikáról: „ez olyan tudomány; a mely 
nagyon kevés ideig nagyon keveset ér,azon
túl pedig semmit sem ér.“

Nem akarom e szavak állítását általá
nosságban megdönteni, de nem is elfogadni, 
hisz tudom, hogy a statisztikai adatok nagy 
része hasból készül. Magam láttam, midőn 
egy — pardon, nem barsmegyei — főszolga
bíró a járása területén levő szederfákról 
szóló kimutatást gyönyörűen megcsinálta a 
nélkül,hogy valaha valaki összeolvasta volna 
azokat.

A közegészségügyi statisztikáról azon
ban merem állítani, hogy az igen is ér va
lamit, sokat ér és mindenkor sokat ér, még 
ha számadatai nem is congruálnak mindenkor 
a valóval.

Mert ha történnek is hibák a számada
tok körül, azok nem történnek tízezrekben 
s utóvégre nem is olyan lényegesek, de ta
gadhatatlanul fogják a statisztikai számada
tok figyelmünket bizonyos irányban felkel
teni, melyben nemzetgazdasági, társadalmi és 
egyéni viszonyainkat fenyegető nagy vesze
delmet ismervéu fel, a védekezésre fognak 
serkenteni.

Előttem fekszik a ,A m. kir. kormány 
1902. évi működéséről és az ország közálla
potairól szóló jelentés és sttisztikai évkönyv" 
Magyarország közegészségügyéről szóló,most 
megjelent kü ön lenyomata, melyben meg
döbbenve olvasom, hogy 1902. évben Ma
gyarországon — Horvátország nélkül — a 
gümőkór (tuberculosis) ismét elpusztított 
64,364 embert.

Tisztelt olvasó 1 nem tagadhatom, hogy 
ezen rettenetes nagy Jszámot nem tartom a 
valónak megfelelőnek, de megijeszt, mert 
tudom, hogy ez a nagy szám kisebb a va*  

lónál, tudom, hogy sok ezren haltak el azon 
felül gümökórban, kiknek halál okát az il
lető orvosok is más betegség címén jegyez
tették be a halálozási anyakönyvbe.

A gümőkór, ez a rettenetes betegség 
évek óta ijesztően terjedt el Magyarországon 
és szedi áldozatait. — 10 évvel ezelőtt,
1894 ben 65.909 embert pusztilott el nálunk; 
egy egész kis hadsereget s ezen szám alig 
ingadozott az utolsó 8 év alatt, ugy hogy 
egy évre kerekszámban 64.000 embert szá
mítván, 512.000 pusztult el gümökórban ezen 
idő alatt Magyarországon.

Ugyancsak 1894-ben Magyarország ösz- 
szes tüdövészes (gümökóros) betegeinek szá
mát Korányi bpesti egyetemi tanár közel 
400.000-re számította ki, ami nem is olyan 
sok, mert bizony ez a betegség nem öl ám 
mindég keletkezésének évében ; sokan éve
ken keresztül hordják lábon e bajt és fér- 
töztetik a velük érintkezőket, mig betegsé
gük következtében meghalnak s igy igen 
plausibilis, hogy évente hatszortánál több a 
gümökóros, mint az ugyanazon évben elhalt 
hasonbaju egyén.

Ezen rettenetes betegséget közönsége
sen tüdövész, Borvadáe, heptika, szárazbe
tegség név alatt ismerik és óriási terjedése, 
mely évente embertársaink százezreinek 
egészségét és életét romba dönti, abban ta
lálja okát, hogy nagy fokú fertőző képes
sége mellett zajtalanabbul folyik le, mint 
más, szinte veszélyos baj, mint akár a to 
rolpenész (difteritis), himlő, kolera, vörheny, 
vagy egyébb járványos be egség.

Ez a zajtalan lefolyás okozza, hogy az 
ember nem tartja oly veszedelmesnek a 
gümökórt, iletve a tüdővészt, mint ama 
többi betegséget és ezért nem is riad ugy 
fel a véde'emre, „a baj pedig —noint Kuthy 
D. mondja — mint a S2Ú .terjed, halad mér
hetetlen kárára az emberiségnek.11

A legkevesebb ember tudja, vagy sejii 
hogy a tüdövész (mindég a gümökóros ala
pút értem) a legveszedelmesebb betegségek 
egyike, mely egymaga több kárt tesz ember
életben, mint az Európában eddig észlelt 
betegségek bármelyike.

így pl. Poroszországban a kolera 40 év 
alatt (1831 —1870) 343953 halálozást okozott, 
a tüdövész pedig 3.365.000-et, azaz a tüdő
vész az ázsiai kolera romboló hatását több, 
mint tízszeresen fölül múlta.

Franciaországban a kolera 1852. óta a 
század végéig mindössze 382.955 ember éle
tet pusztított el, a gümőkór pedig több,mint 
6 milliót! tehát húszszorta múlta felül a 
kolerát.

Budapesten 1876 —1881-ig, tehát 7 év 
alatt torokpenész, himlő, tífusz, kanyaró és 
vörhenyben meghalt 8337 egyén, tüdövész- 
ben pedig 16890, vagyis két annyi,

A m. kir. belügyminisztérium által ősz*  
szeállitott kimutatás szerint Magyarországon 
1895-ben 25337 egyén halt meg járványos 
betegségben (himlő, kanyaró, vörheny, vér

has, hagymáz, difteritis, szamárhurut). A 
tüdövész egy maga azonban 53519 áldozatot 
ragadott el az élők sorából.

1902. évben a gümőkór 64364 egyént, 
a többi 26 féle fertőző betegség együttesen 
53645 egyént pusztított el ; a gümőkórosok 
között tüdővészben magában elhalt orvosi 
kórisme a'apján 34403 egyén.

Ha ezen adatokat olvassuk, nagy szo
morúsággal látjuk, hogy ez a veszedelmes 
betegség leginkább az alfö'dön pusztít ott, 
a hol a lakosság java része magyar, legke
vesebbet pedig pusztít a leginkább oláh 
lakta erdélyi megyékben, a hegyes-völgyes 
székely földön, továbbá a szintén oláh lakta 
Máramaros- és tót lakta A'-va-. Turócz- és 
Trencsén megyékben.

Magyarországon ez a betegség évröl-evre 
terjed. Békés megyében például, az aranykf - 
szos alföld egyik legderekasabb magyar 
megyéjében 1880-ban 586 egyén halt meg 
tüdővészben ; ezen szám évröl-évre szapo
rodva, 1896-ban már 1141 re, 1902-ben pe
dig 1304-re emelkedett.

Minálunk Barsmegyében 1893-ban még 
csak 458 egyén halt meg tüdövészber,azóta 
itt is nőtt ezen szám, mert 1902-ben már 
609 halál eset van feljegyezve, 1896-ban 
pedig 638, a mi aránylag igen nagy szám, 
ha tekintetbe veszszük, hogy megyénkben 
1902-ben 4568 és 1896-ban 4549 egyén halt 
meg.

Ezen ijesztő számadatok indítottak 
arra, hogy jelen közleményemmel, me'y egy 
5—ő évvel ezelőtt Nagy-Sallón tartott nép
szerű fe'olvasás nyomán készült, bármily 
csekély mértékben is, de mégis e tárgyra 
fordítsam a közönség figyelmét és nagyjában 
ismertetvén a gümökóros tüdövész lényegét, 
keletkezését, reánk nézve veszélyes voltát, 
egyúttal azon irányt is k je'öljem, melyben 
— ha mindnyájan egyértelműig eljárunk — 
igen sokat tehet a társadalom a rettenetes 
betegség pusztitó erejének korlátozására.

Annak idején többen orvostársaim kö
zül vállalkoztak megyénkben népszerű elő
adásokban megyénk lakósságát a tüdövész- 
szel és az ellene való védekezéssel megös- 
mertetni, de sajnos, magam maradtam.

Pedig ha mindegyikünk csak 10 oly 
figyelmes hallgatóra akadt volna, aki a hal
lottakat a saját maga és felebarátai s tágabb 
értelemben a magyar haza javára érvénye- 
sitendi, akkor ezzel az eredménynyel is meg 
lett volna dusásan hálálva az a fáradtság, 
melylyel ily vidéki felolvasás ránk távol 
lakó orvosokra nézve jár.

* * *
De mi is idézi elő ezt a veszedelmes 

betegséget, a tüdövészt, sorvadást, hektikát, 
vagy mint az orvosok nevezik tüdögümökórt?

Soká kutatták tudós természetbúvárok, 
m:g végre reá akadtakak, hogy egy apró, 
csakis ezerszeres nagyitás mellett s akkor is 
csak alig egy milliméter hosszú és vonáska 
vastágu vesszőcskének látszó, mozgó, élő 

képlet okozza e borzasztó betegséget. Ki
mutatták azt is, hogy ha ez a jelentéktelen
nek és ártatlannak látszó apró kis valami,
— melyet latin szóval bacillus-nak mondanak
— bele jut a testbe, képes ott a gümökórt 
előidézni.

Ha valami sebbe jut, előidézhet ott a 
bőrön gümökórt, ha valami uton-módon mé
lyeben fekvő rétegek, vagy testszövetekbe 
jut, okozh t olyat ott a mélyben, az inak 
körül, az izmokban, a csontokban.

Ha pedig a tüdőbe jut, ott okozza a 
gümökóros tüdővészt, vagyis sorvadást, szá- 
razbetegséget.

Ez az apró, de veszedelmes baciillut 
minden tüdővészes tüdő váladékban több 
kevesebb számmal, néha több ezrivel elő
fordul.

Ha az ilyen beteg a tüdejéből felsza
kadó váladékot, nyálkát a földre, padlóra 
köpi, az ott beszárad s ha beszáradt, akkor 
aztán a járás-kelésnél könnyen fellebbendő 
porral együtt az a veszedelmes bacillus is 
bele juthat légzéskor a tüdőnkbe, vagy reá 
hullhat testünk valamely sebes helyére és 
megfertőzi azt.

Ha az ilyen beteg közvetlen közelében 
1—P/2 méteren belül tartózkodunk, a kö
högéskor finom permeteként szétterülő nyál
kás váladékról a tüdőből felragado.t bacil- 
lusokat magunkba szívhatjuk s kedvezőtlen 
körülmények mellett ilyképen is fertőzhet
jük magunkat.

Nem csoda tehát, hogy a tüdövész, 
melyet legtöbb esetben a levegővel belehelt 
bacillusok idézik elő, annyira elterjedt. Hi
szen az a rossz és undorító szokást, hogy 
tüdőből felszakadó nyálkás váladékot gond
talanul bárhová kiköpik, lépten-nyomon kel
lemetlenül tapasztalhatjuk.

A lakó rzobában, korcsmában, község
házán, templomban, iskolában, boltban, vas
úti kocsiban, mindenütt tanúi vagyunk an
nak, hogy boldog, boldogtalan köp, ahol áll, 
és oda, a hova neki tetszik. S a között a 
sok köhécselő, köpködő egyén között de 
sok tüdővészes van, olyan is, a kiről sem 
más, de még maga sem sejti, hogy a gümő
kór fészkel tüdejében.

így Könnyen érthető, hogy ha tüdővé
szesekkel hosszabb ideig együtt lakunk, 

I vagy velük gyakran ériutkezünk, velük egy 
pohárból, egy kanállal eszünk, iszunk, csó- 
kolódzunk, ez a rettenetes betegség könnyen 
képes belénk átmenni, még ha addig soha 
betegek nem voltunk és egész nemzetségünk
ben tüdövész soha elő nem fordult is.

O,vashatjuk egy orvosi műben, hogy 
egy tüdővészes bábaasszony tiz újszülöttbe 
oj’Otóttá a gümökórt az által, hogy azok 
torkából és szájából a belejutott nyálkát 
életmentési célból kiszívta, száját az újszü
löttére illesztvén, azután pedig még levegőt 
is lehelt a már kékülö csecsemők tüdejébe. 
Igaz, hogy életre téritette őket, de később 
a gümőkór áldozatai lettek, mert a gümő-

ott voltam és gróf Kozsibrovszky t. képvi
selőtársam mellett ültem a hallgatóság közt, 
még sem tudnám már elmondani, de azt 
hiszem, hogy akkorában nem lehettek oly 
cudar kemények, mint most, mert a tudós 
kollegák a felolvasó körül elég kényelmesen 
aludtak rajtuk, azonban a felolvasás után 
tölébredtek és a vidékről jött tudós tiszte
letére egy kís vacsorát heveoyéztek az Ist
ván vendéglőben és noha már éjfél volt, 
sehogyse volt kedvük aludni. Beszélgetés 
közben egyszerre csak Rimaszombatra for
dult a figyelem. A tudós fiatal ember (mert 
negyven éves még a professzor ur) szokat
lanul derült volt ezen az estén, dicsérte a 
városka levegőjét, az ivó-vizet.

Kozsibrovszky közbeszólt ;
— Azonfelül igen jó lakásod van, ked

ves öregem, fölséges kilátással.
— Nem valami különös a kilátás,mind

össze egy kopasz domb s még távolabb a 
szőlők, amelyekben már a philoxera gazdál
kodik.

— Obó, ne titkolódzál, kedves öreg. 
En a vis a vis-kat értem, a két szép Ma- 
jornoky kisasszonyt átellenben.

A professzornak elborult a homloka. 
Egy fájdalmas vonás tette sovány barázdás 
arcát még szomorúbbá.

— Ob, azokat a szegény leányokat ér
ted ? Szivemből sajnálom. Megörültek.

Most Kozsibrovszkyn volt a sor meg
ijedni.

— Ne beszélj ! Az nem lehet ! Engem 
nem értesítettek semmiről. A legkedvesebb 
Unokabugooskáim,

— Már pedig azok megőrültek.
— Megfoghatatlan ! — kiáltott fel Ko

zsibrovszky. — Mind a ketten?
— Mind a ketten — mondá a tudós 

rendületlenen meggyőződéssel.
Kozsibrovszky, az a léha, vig fráter, 

belesápadt a rémületes hírbe, annál is in
kább, mert eszébe jutott, hogy nagyatyjok, 
Majornoky Gedeon is Döblingben halt meg.

Az unokákra szokott visszatérni az eff ile.
Eltolta a bürökpoharat magától, kialudt 

a havanna a szájában, izgatottan odahuzza 
a székét Hilécyhez.

— Es hát mit tudsz, kérlek, a részle
tekről ? Milyen körülmények közt történt ? 
Mi mégis a rögeszméjük ?

Hilécy csodálkozó szemeket meresztett 
Kozsibrovszkyra.

— Hát hogy tudnám én ezt ? Értek én 
az ilyenekhez ? Törődöm én az ilyenekkel?

— Tudom, hogy csak kövekkel foglal
kozol, de csak mégis hallanod kellett . . .

— Én soha sem szoktam hallani sem
mit, — szólt a professzor önérzeten. — Én 
vagy tudok valamit, vagy nem tudok. Hal
lomás után nem beszélek.

— De már engedd meg édes barátom, 
ha nekem elmondod a hugocskáimról ezt a 
szomorú dolgot, mégis csak . . .

— Mondom már, hogy semmit se hal
lottam.

— Teringettét, akkor hát honnan Utdod?
A professzor uron valami zavar-féle lát

látszott, restelte elmondani, a mi következik, 
habozott egy percig, hogy az illusztris tár
aság kisszerűnek, köaöneégesnek fogja ta

lálni az ilyen köznapi hitványságot, végre 
azonban mégis a közlésre határozta magát.

— Hát kérlek ugy volt az, vagy három 
hónap előtt,azt hiszem még őszszel, behozta 
egy este szakácsném a vacsorámat és igy 
szólt:

„Ma, mikor kint jártam húsért a mé
szárszékben, a Majornoky kisasszonyokkal 
találkoztam.“

Scakácsném szeret fecsegni, mint min
den hosszú hajú állat, hagytam tehát, hogy 
elvégezze azon bizonyos percü mozgásokat, 
melyekre a nyelvének naponként szüksége 
van.

„Azt üzenték általam a nagytiszteletü 
urnák" — folytatá.

Csodálkozva emeltem fel a szememet :
„Nekem üzentek?
„Igen a nagytiszteletü urnák/
„De hisz én nem ismerem őket."
„Mindegy, mégis üzentek."
„És mit üzentek ?“
„Azt üzenték, hogy ők nem mókusok."
Nem mókusok ? Hát mondtam én va- 

Jaha, hogy ők mókusok ? Hát miért üzennek 
énnekem ilyesmit ? Egész éjiéi ezen töpreng
tem. N«m mókusok ! Hát persze, hogy nem 
mókusok. De miért kell éppen én előttem 
megállapítani ezen kétségbevonhatatlan igaz
ságot. Nem tudtam a'udni azon éjjel. Any- 
nyira felizgatott rejtélyességével ez üzenet. 
Soha életemben nem beszéltem ezen leány
zókkal, sem másokkal ő felőlük. Hát mit 
jelenthet ez ? Valamely olthatatlan kíván
csiság h&jsiolt megoldani a talányt, Mert 

kell valami ó rának lenni, a miért üzenték. 
Kell, kell és azt az okot meg kell találnom. 
Másnap sem szabadulhattam a sphinx szerű 
üzenettől, velem jött éa bosszantott; elkisért 
a kathedrára a diákjaim közé a labo
ratóriumba a kövek közé és ezek a 
kövek rám vigyorogtak gúnyosan, mintha 
ők is azt mondanák ; „Nem vagyunk móku
sok, nem vagyunk," Hidd meg nekem Ko
zsibrovszky, hogy közel voltam már a meg- 
örüléshez — amikor végre sikerült megálla
pítanom, hogy az egésznek igen egyszerű a 
nyitja, valóságos Kolumbus tojása . . .

— Mi ? kezdték egyszerre négyen is.
— Az, hogy megvannak örülve a leá

nyok. Ez az egyetlen kielégítő magyarázat. 
Ét ebbe belenyugodtam.

— Más indiciumaid nincsenek ? — kérdé 
Kozsibrovszky, édesden nevetve.

— Más indioiumoK ? — pattant fel a
nagytiszteletü professzor ur, — Minek vol
nának ? Nem elég ez ? Avagy magyarázd hát 
te meg, hogy miért üzenték volna józan 
észszel, hogy ők nem mókusok.

Kozsibrovszky buta arczot vágott és 
tállat vont:

— Hja, ha én azt tudhatnám.*)  
•) A „Budapesti Újságírók Egyesülete" segélyalapja 

javára egy A'mauacht ad ki, melyben 100 magyar író 
munkája fog megjelenni és 2ó neves festőművész fest
ményei, mint különálló mümellékletek lesznek a műben.

Az Almanach igazán szemet és lelket gyönyörköd
tető nagy albumalaku diszmü lesz és potom 5 írtba 
kerül. Megrendelések a „Budapesti Újságírók Egyesülete 
Almanachja" kiadóhivatalához küldendők. Budapest, 
VII., Károly-körut 9. Mutatóul közöljük Mikszáth Kál« 
mán fenti sikkét, melyet az Aliaauauh számára irt,



kóros, tiidövészes bába saját bacilussait a 
csecsemők tüdejébe lehelte volt.

Hány példát sorolhatnék fel az orvosi 
gyakorlatból arra, hogy az egyik gümökórra 
gyaüus fiatal házasfél betegségével megfer- 
töztetve, addig egészséges hitvestársát rövid 
1—2 évre egybekelésük után mindkét há- 
zastárs tüdövéazben pusztult el s akik utá
nuk gondtalanul foglalták el az üres hajlékot 
lassan ugyanazon betegség áldozatai lettek.

A gümökór egyaránt veszedelmes, akár 
a tüdőt, akár az agyhártyát, akár a gyom
rot és belet választja tanyájául.

Az emésztő szervekbe nagyobbára a 
táplálékba jut, ámbár lehetséges az is, hogy 
a ievegöve', illetve porral belénk jutott ba- 
ciliusok, vagy a lenyelt nyállal, vagy a vér
keringés utján is gyomrunk, vagy belünkbe 
juthatnak.

Kaphatják csecsemők a gümőkórt tü
dővészes dajkák teje után is, vagy kaphatja 
az ember gümőkóros, vagy gyöngykőros te
hénnek tejétől is, ha azt nyersen iszsza.vagy 
gümőkóros állatnak húsától, ha azt hiányo
san megfőzve, vagy megsütve eszi.*)

Az is lehetséges, amint már emlitém, 
hogy nyílt sebbe jut a bacillus és igy fertőzi 
meg az egészséges embert. Egy német tudós 
orvos említi, hogy egy addig teljesen egész
séges lányka valamely tüdövészes egyén kö- 
petének gyűjtésére szolgáló pohárnak csor
bult Bzélén a pohár tisztogatásakor ujját 
megsértette. Nem sokára reá az inak men
tén gümőkóros gyulladás fejlődött ki, mely 
a kar nyirk mirigyeire is átterjedt. Csak 
igen fájdalmas, ismételt műtéttel lehetett 
hosszas kezelés után megakadályozni, hogy 
leány gümőkórban el ne pusztuljon.

(Folyt, köv.)
•) Erre vonatkozólag jelenleg eltérők a nézetek s 

a nagynevű kutatók pro és contrafelhalmozott érvei s 
bizonyítékai mindeddig még nem döntöttek.

Különfélék.
— Városi közgyűlés Léva r. t. vá

ros képviselőtestülete junius hó 30. napján 
évnegyedes rendes közgyűlést tartott, me
lyen a szokásos polgármesteri jelentés után 
tudomásul vette a közgyűlés, hogy az állami 
szöllőtelep haszonbérletére a kincstár szerző
dést felmondotta, minek folytán a Mácsai 
Lukács és nejével 1 ötőtt haszonbérleti szer
ződést a város részéről szintén felmondani 
rendelte s elhatározta, hogy a város tulaj
donát képező 5 kát. hold 680 négyszögöl 
terület parcelláztassák s magánutu árverésen 
adassék el. A lakbérleti szabályrendeletnek 
a belügyminiszter által kívánt módosítása 
elfogadtatott. Hradecsny Antalnak tartozása 
törlesztésére 3 K. havi részletfizetés enge
délyeztetett. Majd elfogadta az 1903. évi 
gyámpénztári számadást és a gyámpénztári 
értékek kezeléséről szóló szabályrendeletet 
újólag és kijelentvén, hogy az egyénen
kénti kezelést kívánja. Elfogadta az ura
dalom a Bottka-utczai Perecz-partnak, 
két helyeni jókarba helyezése és megerősí
tése és két kerítéssel leendő ellátására tett 
ajánlatát. Végül Léva város házipénztárának 
és alapjainak 1903 évi zárszámadását azzal, 
hogy a polgármester jövőben távozását és 
megérkeztét a közvetlen helyettesnél mutassa 
be s úti számláit ezzel láttamoztassa.

— Magas kitüntetés. H a d a d y 
Géza kegyesrendi tanár magas elis r.eré.-ben 
részesült. Ö Szentsége dicsőségesen uralkodó 
X. Pius pápa őt a ,Pro Ecclesia et Ponti- 
fice" czimü rendjellel tüntette ki. A kitün
tetés egyik sarkalatos oka a tanár fáradal
mat nem ismerő vallási buzgóságában 
keresendő. A kath. vallás fönségcs tanainak 
hirdetésével több bivet szerzett az egyház
nak, akik közül négy Rómában tette le a 
hitvallást. Mint buzgó római zarándok több
ször fordult meg az Örök városban, néhány
szor az ifjúsággal megtekintve Róma kiasz- 
szikus nevezetességeit egyúttal mély hódo 
latát fejezte ki Szentséges Atyának. Az ott 
szerzett tapasztalatait az ifjúság felfogásához 
mérten közölte a lévai kegyesrendi főgimn. 
múlt évi értesítőjében. Á megérdemlett 
kitüntetéshez szívből gratulálunk ! —Bkdt.

— Tanitóváltoíás Mint értesülünk 
városunk legrégibb tanítója, K u t a s s y 
Dénes a tanév végeztével nyugalomba vonul. 
40 esztendőn túl szolgálta biven egyházát, 
benne főleg a lévai evang református egy
házat, annak iskolaügyét. Egyháza és hivei 
a hosszú pályafutás alatt kifejtett derék 
munkásság elismerésének némi külső jele 
gyanánt is egyházi ünnepség keretében fog
nak elbúcsúzni a veterán tanférfitól. Lesz 
tehát még nekünk is alkalmunk visszatérni 
reá és munkássága méltatására. Most csak 
azt jelezzük, hogy a nemes eklézsia iskolája 
színvonalának fentartása czéljából a meg
üresedendő állást pályázat mellőzésével 
meghívás utján óhajtja betölteni. 
Lapunk munkatársának V é g h István v.- 
Jadányi tanítónak nevét halljuk emlegetni. 
A nevezett köztudomás szerint a Felvidék 
iegagilisabb tanítója. Barsvármegye tanítói 
ily alapon választották meg a „barsmegyei 
népnevelők egyesülete" elnökéül; bevonták 
* lUnitók országos bizottságéba" íz. A fö- 

. városban a napokban tartandó .egyetemes 
I tanitógyülésen" egyik legaktuálisabb peda

gógiai és társadalmi kérdésnek előadójává 
választották meg. Egyházát illető megyebeli 
munkássága nemcsak a szakemberek előtt 
ismeretes Mi csak gratulálni tudunk a lévai 
református egyháznak a tervbe vett szán
dékhoz. A közel jövőben reájuk várakozó 
nagy egyházi feladatok keresztülviteléhez 
ekként — rövid egy esztendő alatt — a 
másik oszlopos egyházi embert fogják 
maguknak megszerezni. D i Léva város köz
művelődése is nyerne Végh István meg
hívásává1. Lapunkban esett sűrű felszólalá
saiból erre okunk van következtetni. Örömmel 
vettük tehát és adjuk közre a hirt a derék 
tanitó felé fordult egyházi bizalomról. Adja 
Isten, hogy mihamarabb itt üdvözölhessük 
körünkben.

— Érettségi vizsgálat. A lévai fő
gimnáziumban junius hó 27 ik és 28. napján 
tartattak a szóbeli érettségi vizsgalatok 
Pirchala Imre tankerületi főigazgató 
elnöklete alatt. Érettségi vizsgálatra jelent
kezett 22 tanuló. Szóbeli vizsgálatra bocsát
tatott 21. Ezek közül érettnek nyilvánitatott 
18, pótvizsgára utasittatott 3 tanuló Jelesen 
érett Grünzweig Samu. Jól érettek Fizély 
Ödön, Hecksch Samu, Novotny Ernő,, Pető 
Ernő, Schuszta Gyula, Reiemann Ármin. 
Érettek Bém László, Blumenthal Kálmán, 
Halabuk Kálmán, Kalapos Gyűlő, Kovács 
József, Liska Sándor, Schuberth Tivadar, 
Steiuer Gyula, Strba Jenő, Varga Gjza, 
Bessko József.

— Áthelyezés. Újvári Sándor 
nagybecskereki kir. pénzügyigazgatósági tit
kárt a pénzügyminiszter a lévai kir. pénz- 
üiyigazgatósághoz helye-te át s egyúttal a 
pénzügyigazgató-helyettesi teendők ellátá
sával bizta meg.

— Eljegyzés. K r u m p e 1 Ferencz 
b -baracikai uradalmi intéző, Juhász 
Irént, özvegy Juhász Dávidné gr.-löki föld
birtokosnő kedves leányát múlt hó 29 én 
eljegyezte.

— Áthelyezés. A fö.dmivelésügyi 
miniszter B o g n e r Gyula m. kir. állatorvost 
Salgótarjánból Lévára helyezte at.

— Művész dalestély. C 1 e m o n s 
Béla énekművész opera hőstenor, milánói 
és manheimi operák vöt t^gja Nagy 
Ar húr szives zongorakisérete mellett Láng 
központi kávéLázában művészi dalestélyt 
rendez, nagy művészi értékű ’ műsorral. 
Belépti dij nincsen. Kezdete 8x/2 órakor este.

-- A lévai k. r. főgimnáziumnak 
a lefolyt tanévről szóló értesítőjét most tette 
közzé Malonyay István igazgató. Az 
értesítőt Pózna József tanárnak II. Rákó
czi Ferenczről és a korabeli szabadságról 
szóló, hazafias lelkesedéssé1, a tárgy iránt 
való meleg érdeklődéssel megírt értekezése 
vezeti be. A tanári testület az igazgatóval 
együtt 13 tagból állott, a kik közül bárom 
világi volt. Ezenkívül a három felekezet 
lelkésze, mint hitoktató és 1 rendkívüli 
zenetanár működött, A nyolez osztályba 
összesen 313 tanuló iratkozott be, 15-tel 
kevesebb, mint a múlt é-ben. Ezek közül 
az év végén maradt 294, a kik a követke
zőleg oszoltak meg : Az I. osztályban 69 
tanuló, a L. ikban 51, a III.-bán 50, a IV.- 
ben 44, az V.-ben 31, a VI.-bán 28, a 
VII, ben 18, a VIII.-bán 22; ezek közül 
vallásra nézve róm kath. 147. ev. ref. 26, 
ág. ev. 18, izr. 103 növendék, anyanyelvre 
nézve magyar 259, német 6, tót 29, illető
ségre nézve lévai 125, barsmegyei 91, más 
megyebeli 77, idegen országbeli 1. Minden 
tantárgyból jeles osztályzatot nyert 14, jót 
46 tanuló, elégséges osztályzatot nyert 173. 
Egy tantárgyból bukott 27, 2 tantárgyból 
8, több tantárgyból 26. Jelesek voltak az
I. osztályban Huberth Pál és Kucsera Ferenc, 
a II. osztályban Simek István, a III, osz
tályban Huberth István, Koczab Frigyes, 
Neumann Adolf, Stevola Károly, az V. osz
tályban Medveczky Károly, Pető István, 
Viglás Lajos, a VI. osztálybau Ehrenstein 
Vilmos, a VII. osztályban Konkoly-Thege 
Sándor, Neumann Aladár, Síiga Zoltán. A 
főgimnázium kebelében működő segítő egye
sületnek 1 tiszteletbeli, 29 alapitó tagja 
volt. A rendes tagokról kimutatás nincs. 
Az egyesület vagyona az évvégén 11490K. 
58 f. tett ki; az elmúlt évben segélyezésre 
1110 K. 22 fillért fordított.

— Gyászhir. Kredk o Lajos újbá
nyái kir. járásbirósági telekköoy vvezetö, 
városunk szülötte, junius 27-én életének 
49, közhasznú tisztviselői működésének 25. 
évében Újbányán elhunyt. Pontos, lelki
ismeretes hivatalnok volt, halála igazi vesz
teség a bíróságra. Temetése e hó 29 én 
ment végbe, a melyen megjelent a rokon
ságon kívül az újbányái kir. járásbíróság 
egész személyzete s az elhunyt számos jó 
barátja és ismerőse.

— Az aranyosmaró ti áll. polgári 
leányiskola lefolyt tanévéről szó ó érte
sítőt vettük, a melyet Himosné, Dusovszky 
Mária igazgató szerkesztett s melynek ele
jén az igazgatónak a koronázás évfordulóján 
tartott szellemes beszédét találjuk. Az inté
zetben a hitoktatókon kívül öt tanítónő taní
tott összesen 71 növendéket,oktatott kik közül 
32 róm. aath., 2 ev. ref., 1 ág. ev. és 36 
izr. vallásu volt. Az I. osztályban 24, a
II. -ben 21, a III-bán 14, s a IV.-ben 12 
növendék volt Á'taláuos kitűnő osztályzatot 
nyertek az I. osztályban Peri Eugénia, 
Tomaaovict Mária, WeiasE'la, a II. osztály
ban Cse ey Jolán, Fiirst Szeréna, a III,

I 
»

osztályban Ascher Zsófi, Gáldy Ilona, Pető | 7-7% kor. Balt.iczírc 12'/a —131/, — kor. 
| Bükköny 6% 7 kor.Vöröshere 52-58 kor.

Fehérhere — —Komoczini fűmag — — 
Thimothems — — kor. Nem impregnált
25—35 kor.

Erzsi, Kolbenhever Margit, a IV. osztályban 
Eogel Erzsi, Juszt Anna, Kiss Gizella. 
Kordos Irma, Műnk Zsófi, Weiss Irén. Jeles 
osztályzatot nyert 9, jót 20, elégségeset 17 
tanu'ó ; javító vizsgára utasittatott 1, ismét
lésre utasittatott 1 növendék.

— Előléptetés. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter Tokaji Nagy Kálmán 
k örmöcbányai' föreáliskolai tanárt a VIII. 
tiz. osztály 3. fokozatába léptette elő.

— Uj anyakönyvvezető, a belügy
miniszter Barsvármegyében a garam-szent- 
kereszti anyakönyvi kerületbe Z i p s z e r 
Lajos körjegyzőt anyaköny vvezetövé ne
vezte ki.

— A handlovai plébános beikta
tása. Junius 27-én iktatták be Handlován 
Ceizel Lászlót az uj esperes-plebánost 
ünnepélyesen hivatalába, aki e napon egy
szersmind névünnepét is ülte. Az installáció 
szertartást uagy és díszes közönség jelen
létében K r s á k János barsi főesperes 
végezte, aki vázolva Ceizel László esperes- 
plebános érdemeit, kérte öt, hogy az egy
házat és a hazát ezután is oly biven szol
gálja, amint azt eddig tette. Az egyházi 
szertartást lakoma követte, melyen a privi- 
gyei és a garam-szent-kereszti papságon 
kivü', az oszlányi és szentkereszti járás 
értelmisége jelen volt, hogy az általános 
tiszteletnek örvendő és hazafias plébánost 
beigtatása, mint névnapja alkalmából 
üdvözölje.

— Megőrült vidéki színész. Kalmár 
Gyula a békés-csabai színtársulat drámai 
szinésze megörült. Beszállították az őrüllek 
házába. Kalmár több éven át Léván is ját
szott. Intelligens, jó színész volt.

— Haláleset. Jády József, a pápai 
ev. ref. főiskola kiérdemelt professora, mint 
értesülünk, junius hó 26-án 79 éves korában 
rövid szenvedés után elhunyt. A szép kort 
ért öreg ur egész nemzedéket nevelt fel 
hosszú tanári pályája alatt, növendékei 
bizonyára részvéttel fogadják a kedvelt 
tanár halálának hírét. Á boldogultban 
Varannay Lajos ujbarsi ev. ref. lelkész 
neje édes atyját gyászolja. Temetése junius 
27 én ment végbe a rokonság és nagyszámú 
közönség részvéte mellett. Áldás emíekére 1

— Posta- távirda segédtiszteké 
kiképzés czéljából a m. kir. posta-, távirda- 
és távbeszélő hivatalokhoz a kereskedelem
ügyi miniszter 1904. évben 255 posta- és 
távírda növendék fölvételét engedélyezte és 
pedig póttá- es távirda igazgatósági kerü
letenként 30-at. Pályázhatnak azon magyar 
honos ifjak a kik a magyar nyelvet szóban 
és Írásban bírják, továbbá a középiskola 
IV-ik vagy ezzel egyen.ő rangú más iskola 
megfelelő osztályát hazai tanintézetben siker
rel végezték, 14 évesnél nem fiatalabbak 
és 16 évesnél nem idősebbek; az iskoia 
bevégzése és növendékké fölvétel közölt 
azonban iegfeijebb egy évi megszakítás 
lehet. Esen föltételeken kívül a pályázók 
községi erkölcsi bizonyitványnyal feddhetet
len magaviseletüket, közhatósági orvosi 
bizonyitványnyal pedig ép és egészséges, a 
posta távirda távbeszélő szolgálatra testileg 
alkalmas voltukat is igazolni 
fölvételért sajátkezüleg irt, ivenként egy 
koronás pénzügyi bélyeggel 
fennebb elősorolt feltételeket 
nyokkal felszerelt kérvénynyei 1904. julius 
hó végéig lehet folyamodni. A kiképzésre 
B zrsvármegyében a iévai, körmöczbányai és 
verebélyi postahivatalok vannak kiszemelve.

— Léván junius hónapban inog 
haltak : B >lázs Marton élt 2 évet, lvan 
Mária élt 2 és fél évet, L'idig Vilma ólt 10 
hónapot, Minárovics Zoltán élt 8 évet, Tóth 
Béla élt */*  évet, Csuráki István élt 59 évet, 
Kosara Gyula élt 5 hónapot, Pénzes Mária 
élt 3 hónapot, Pénzes János élt 3 hónapot, 
Mibalovics Ilona élt 3 hónapot, özv. Dámoki 
Andrásné szül. Kósa Teréz élt 66 évet.
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tartozóak. A

el átott és a 
igazoló okmá-

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

Franki Ede ur nagy-sárói iö:dbirto- 
kos, Györffy Géza pénzügyigazga'ó ur 
közvetítése folytán, 25 koronát volt szives 
a „Bethlen Katalin keresztyén nőegylel" 
részére kezemhez küldeni; midőn a nemes 
szívre valló adakozást a nyilvánosság előtt 
készséggel nyugtatom, egyszersmind hálás 
köszönetéinél fejezem ki a szép adományért 
egyletünk nevében.

Léva, 1904. junius 24.
Birtha József

e. felügyelő.

Lévai piacziírak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 15 kor. 69 fii), 
15 kor. 80 fill. Kétszeres 12 kor, 40 fill. 
12 kor. 60 fill. — Rozs 11 kor.60 fill. 12 kor 
— fi’l — Árpa 12 kor. 20 fii). 12 kor. 80 fi'l 
Zab 12 kor. 60 fill. 13 kor. 80 fill. — Kuko 
riar.a 12 kor. 40 fill 12 kor. 80 fill. Bab 
12 kor.— fill. 13 kor. 20 fill.— Lencse 12 kor. 
20 fill. 12 kor. 60 fill. — Köles 10 kor. — fill. 
10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luczernamag 
53—58 korona, Impregnált Répa mag 
impregnált 36—44 kor. — Muharmag

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi junius hó 20-tól 1904. julus hó 34f.

Születés.

A szőlők neve A
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neve

Kovácsi k János Sindler Mária leány Ilona

Molnár László Kis Anna fiú Béla

Rsjcsányi Pál Konc Ágnes leány Paulina

Katona Jenő Borcsányi Mária fiú László

Hibácsko Mihály Brosko Maliid leány Mária

Steinberger Ede Krausz Sarolta leány Magdolna

Tomasehek Sándor Simonides I. fiú László

Jakubik Józswf Csuka Paulina fiú József

Mihálka Imre Sulka Anna leány Irén Anna

Weisz Sándor Schvarcz Júlia fiU Ferenc

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Pénzes Mária 3 hó bélhurut

Pénzes Jáuos 3 hó n

Mibalovics Ilona 3 hó gyerm. aszály

özv. Dalnoki Andrásné 6G év süly
Kósa Teréz

Hercog Lsjos 2 hó hév. béihurut

Nvilttér.

V ilinye
Kiváló gyógyha
tású női betegje 
gek, vérszegény- 
seg eseteiben es 
idegbajokban. Hi
degvíz győgyinté- 
tüzet. Láp- és fe- 
nyöfiirdök.

Étkezés : 
Reggeli, ebéd, 
ozsonna s vacsora 
egy napra 3 K , 
egy hetre 20 K.

Természetes meleg (3S°; vasas 
gyógyfürdő Birs vármegyében, 
fenyves és lombos erdő környez
te szélmentes völgyben*  — 
Posta-, táviró- és iuterurban 
telefon-állomás helyben. Vasúti 
állomás ; Szénásfalv-Vihnye, a 
fürdőteleptől 5 kilométer távol 

- ságban. — Szobák hetenként 
7 koronától 31 korona 50 fillérig. A szobák ár
az elő- és utóév fdban (junius 14-ig és augusztus hó 
23-tól) 4O°/o-kal mérsékeltebbek. — A fürdőt Sel
mecbánya városa házilag kezelteti ; gondnokul ez 
évben is Sztancsay Miklós Ivh. főjegyzőt küldötte 
ki. — Hatósági fürdőorvos és igazgató Dr. B >leman 
István kir. tauácsos.
A fürdő közvetlen közelében egy csol- 
Hcikázó tó létesült ez évben, meiy hí-
dagvizü tó fürdésre is be vau rendezve.

i
mi által e kies fürdötel-p nyaralásra is

(
1

igen alkalru PrO3p8ktU3t küld 63 röSZ- 
letesebb felvilágosítást az igazgatóság ad. |

Kávé
New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . . 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .
Örötl kávé ....

1 klg. frt. kr, 
. . . 1.60 
. . . 2.20 
. . . 2.20 
. . . 2.10 
. . . 2.- 
. 1.60 2.— 
. 2.— 2.20 
. . . 2.20 
. . . 2.20 
. . . 1.60 
. . . 1.30 
. 2.— 2.40 
. . . 1.20 
. . .1.-

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

A Richter-féle
Llnlmenl. Caps. comp.

Horgony - Pain - Expeller 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg- 
bizhatóbe'iörzsöléefil alkalmaz tátik 
kozzténynál. ctóisil és mtghitltttkiél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
■■■„" . ■ bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
<iobor.okbana„Horjeity“véd)egygyel 
és a „Ricbtcr**  czógjegyséssel fogad
junk el. — 8Ü f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszortárban 
kapható. Főraktár: Törők 
JÓZ3öf gyógyszerésznél 
Budapesten.

Eltítsí F. Át. is iirss, 
címe, ei kir. udvari uáliitók.. Rudolatftdt.
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Gabonatisxtitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára:

Kern Testvéreknél
Sackreudszerü egyetemes

i

2114/1904. szám.

Árverési hirdetmény.
Körmöczbánya szab. kir. és föbányaváros képviselőtestületének 1901. évi 

junius hó 9 én 116. sz. a. hozott közgyűlési határozata alapján közhírré téte
tik hogy az alább nevezett majorságok s egyebb gazdasági tárgyak a folyó
1904- évi julius hó 18-án délelőtt 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 9 órakora városháza nagytermében 
nyilvános árverés utján 1904. évi november 1-től hat évre bérheadatni fognak

Árverezők kötelesesek az árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár 
10%-ának megfelelő bánatpénzt az árverező bizottság kezeihez letennni.

Az árverés csak szóbeli, — írásbeli ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

A bérbeadandó tárgyak részletes jegyzéke, az árverési feltételek és a 
szerződési tervezet a városi számvevőségnél a hivatalos órák alatt betekinthetők, 
hol egyszersmint szóbeli felvilágosítás is nyerhető,

A bérbeadandó tárgyak a következők:
1. Cseremosnói malom,
2. Haj i majorság és bartoskai korcsmaépület,
3. Alsó-stubnyai majorság,
4. Mutniki „
5. Kolbi „
5. Pozseháji „
7. Szklenói „
8. Felső-stubnyai földbérlet,
9. Neuhoffi majorság.

10. Jánoshegyi Nassfeld földek,
11. Körmöcbányái Tó (Teich) majorság,
12. Svábi föld haszonbérlet.

Körmöcbányán a városi tanácsnál 1904. évi junius hó 28-án.

Paikovics Emil
polgármester.

THO MÁS - SALAK
♦ lóhere és csillagjegyük ♦ ugy összphospborsav, m'nt cytrom 

haté pbosphoreav szerint legolcsóbban beszerezhető

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

műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy kereskedése. pf
Közvetlen bevitel ♦- Chilisalétromban +. 1905. tavaszi szállításra. H 

„TT N I O JXT“ rj
elsőrendű fehér szárított moslékból,

melynek emészthetősége az eddig ismert szárított moslékból 30% al y 
nagyobb. Kivánatra

Miitrágyafelék :
Thoinasphosphat
Kainit és kálisó 
Superphosphat 
Chilisalétrom
Trágyafősz
Szárított mar hatrágya.

az
bérmentve mintával és

Erőtakarmányok :
i Búza korpa

R azskorpa 
Szárazmoslék 
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított, sörtörköly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri.

ír-—.

árajánlattal szolgálunk.

I

Különféle :
Gépolajok fiumei 
Carbohneutn 
Tovotte kenőcs 
Kocsikenöcs 
C^meoient 
Tőzegpor éa alom 
Gabonazsákok 
Ponyvák.

Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban levő I 
szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon cs pamut j 
ruhanemüek mosására, a Scílicht állal újonnan feltalált

mosókivonaf,

..Asszonydicséret"
védjegyet,

a ruha beásztatására. J

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.
6. Ugy a kezeknek, mint a ruhának telljesen ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

é. Rendkivül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél égj egyszeri kisérlet után.

------- Mindenütt kapható. —
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Szöllő-hajlék
bérbe kerestetik, kirándulási célra. 

Cim e lap kiadöbivatalőban.

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

jeg-gyel 
l«ajsbl),legkiadósabbs ennélfogva legolcsóbb szappan. 

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

Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind, n r'arah 
uappan a „Schichf névvel és a fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

II
Schicht György, Aussig 

A legnagyobb gyár a maga nen ében, az európai 
szárajfőliiün.

$00
00005KI M.

JÓSZEBSZAMPSL MUNKAI 
Gazdasági gepek, gapreszletek, töm
lők, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gépszijak, szerszám, vas- es aczel 
főraktár. Portland cement es ríyd 
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Hangverseny Grammophon! 9
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A jelenkor 
esődágépe
Beszél, énekel,
zenél, rendki

vül érdekes
szórakoztató

eszköz családok 1
részérére, vendéglőknek és káyéházaknak.

Több ezer reproduerió a világ leghíresebb 
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor
órás és ékszerésznél

0

Verebélyen:
Czirok István 
Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor

Kapható I*éván:
Bolemann gyógyszertár 
Ámstetter Imre
Engel József
Kern Testvérek
Medveczky Sándor gyógyszertár 
Pollák Kálmán, Heksch I.
Róth K. és Wilheim Béla

Ipolyságon :
Bolner Pál
Dombo Károly 
M, Bércéi ler.

Újbányán :
Cserninka M. gyógyszerész 
Heinrich Ede fodrász.

Nyomatott Nyitrai 4« Tán*  könyvnyomdájában Léván,


