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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve: 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautal ványnyal küldhetők. 

Egyes Hzámok Í5O fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalb a*n. BARS. HIRDETÉSEK

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

Belyegdij minden e?yes heiktatásér to fillér-

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

fillérjével számittatik.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^^szeköttetéshen levő hirdető-irodák, elő*  
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij- 

kedvezményben részesülnek.közművelődési és társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjeleni 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.

2606/1904. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a kutya állo
mánynak ebadózás céljából elrendelt össze
írása 1904. évre vonatkozólag bejeztetvén, 
az összeírás az érvényben levő szabályren
delet 4. § a rendelkezésének megfelelöleg f. 
évi julius hó 10-töi kezdődő 3 napi •■időtar
tamon át a városi számvevőségnél közszem
lére kitétetik a végből, hogy az érdekelt
ség a hivatalos órák alatt azt betekinthesse 
s esetleg a téves bejegyzések ellen észrevé
teleit ugyanezen idő alatt érvényesíthesse.

Léva. 1904. évi julius 5-én.
ZBód.cg'/h. Lajos 

polgármester.

Közegészségi intézményeink.
Nem régiben bővebb vita folyt e 

lap hasábjain kultúrintézményeink te
kintetében. Részletesen felsoroltuk e 
téren a tenni valókat, a melyek Léva 
város vidéke értelmiségének emelését, 
a lakosság művelődését volnának hi
vatva előmozdítani. Nem kevésbbé fon
tosnak tartjuk a város közegészség
ügyét. Épen ezért szükséges, hogy 
közegészségügyi intézményeink kérdését 
is napi rendre tüzzük s felette is elmél
kedjünk egy kissé. Különben ez a két 
kérdés nem is olyan idegen egymástól 
teljesen, mert a művelődésnek egyik 
kitűnő fokmérője a közegészségi intéz
kedések előre haladottsága. A tudomány
nak hasznát és erejét semmi sem mu
tatja jobban, mint a forgalmi eszközök 
óriás fejlettsége, a vasutak, a távírók, 
telefon, gőzhajók és közegészségügyi 
intézmények, kórházak, vízvezeték, ka- 
nálisátió, fürdők, betegség ellen szer
vezett védekezés és a gyógykezelés 
szervezettsége.

Az emberi ész munkája sokszor csak 
tudományos értékű, sokszor kárhozatos, 
de itt ezen a téren csupa áldás, mert

T A R C Z A.

A bátor ember.
Elbeszéli egy kis fiú. 

Irta : Herczegh íerencz.

Tavaly nagyon kellemetlen voltPuszta- 
Tatárin a nyár. Az időiárás ugyan szép volt 
és dinnyénk is volt bőven, de én megbuk
tam németből és számtanból és ezért úgy 
bántak velem a szüleim, mintha én feszítet
tem volna keresztre a Jézust. Az édesanyám, 
akárhányszor csak rám nézett, mindig úgy 
megsajnált, hogy sírva fakadt, az édesapám 
pedig mindig meg akart ölni, mert megbecs- 
telenitettem a családot. Mikor pedig az első 
napon megettem három kis dinyét és hozzá
fogtam a negyedikhez, megint pofon akart 
ütni. Én ezért többnyire az istállóban tar
tózkodtam a kocsiookn’.l. Hanem ebből is 
baj lett. Az édesanyám ugyanis minden 
szombaton maga fésült meg a sürü fésűvel. 
Addig fésült, mig aztán egyszer hangosan 
elsikoltotta magát és azt mondta, bogy most 
már végleg elzüllöttem és az édesapám be
szaladt és megnézte a fésűt és megint meg
akart ölni.

A-kkor jött a házunkba Dúsa. Dúsa a 
nagybátyám leánya, a Pista bácsié, aki Eszé
ken lakik és máskép veti a keresztet, mint 
mi, mert ö szerb. Azért küldték hozzánk, 
mert az édesanyja összeveszett az édesap
jával és hirtelen elcsapta a nevelőt. Erről 
nekünk gyerekeknek nem szóltak semmit, 
de azért mi rögtön tudtuk.

Dúsa szintén tizenkét esztendős, de na
gyobb, mint én, olyan szép, mint egy augyal, 

a közegészségügy fejlődése nyomában 
kevesebb lesz a beteg, hamarabb kö
vetkezik a gyógyulás, meghosszabbul 
az élet, kisebb annak testi nyomorú
sága, kimondhatatlan értékű gazdasági 
és szellemi erő mentetik meg és ezen 
a téren való haladás teszi az embert 
igazán úrrá e föld s annak erői felett.

Mi magyarok úgy vagyunk a kul
túrának ezzel a vívmányával is, mint 
a többivel, elmaradásunkban egyrészt 
a legjobbat akarjuk utánozni, költünk 
urasan, beszerezzük a legdrágábbat, 
a legujabbat,de nem csináljuk meg azt, 
ami nem találmány, nem művészet, 
hanem elemi szükség, paraszt észszel 
is elvégezhető simpla kötelesség.

Közegészség ápolása legfőbb köte
lességünk. E tekintetben mindnyájunk
nak meg kell teuni a szükségeseket,de 
a legnagyobb munka elvégzése itt is 
a városra hárul. Sok a teendő e téren, 
mi azonban csupán oly dolgokra akar
juk az elöljáróság figyelmét felhivni, a 
melyeknek rendezése immár elodáz
hattam

Itt van első sorban a szemét-kihor
dás kérdése, mely oly régóta vár meg
oldásra, Jól tudjuk, hogy a tabáni 
gazdák s a város külső részein lakók
nak erre szükségük nincsen. Azonban 
méltóztassék tudakozódni a város belső 
területén épült házakban, höl szemét 
gödör amúgy falusi módra nem létesít
hető, mily kellemetlenséggel jár a napi 
szemetet addig gyűjtögetni és tartani, 
mig az annyira összegyűl, hogy fuva
rossal érdemes kivitetni. Ez alatt a 
köztudomás szerint szűk udvarokon 
mennyi betegségnek lehet okozója a 
lassankint gyűlendő szemét, talán feles
leges fejtegetni.

Elkerülhetetlenül ssükséges továbbá, 
hogy a forgalmi utak megfelelő időben 
locsoltassanak és sepertessenek, hogy a 
dögletes bűzt árasztó kanálisok fertő- 

a szeme pedig olyan, mint a fekete macs
kánké. Mindjárt első nap megakartam czi- 
bálni a hosszú haját, — a húgaim haját 
mindig megszoktam cibálni — de ö olyan 
kemény pofont adott nekem, hogy szikrát 
hányt a szemem. Ezen nagyon csodálkoztam 
és dühbe jöttem, mert nálunk a leányok 
nem mernek visszaütni, hanem pityeregni 
szoktak, ha megverem őket és ennélfogva 
nekimentem a Dúsának, hogy földhöz hág
jam. Ekkor egy ökölcsapást kaptam a ka
romra úgy, hogy egészen elzsibbadt, aztán 
egy másikat a gyomromra, úgy, émelyegni 
kezdtem, egy harmadikat pedig az orromra 
kaptam, úgy, hogy megeredt az orrom vére, 
én még aakor hozzá sem tudtam nyúlni. 
Ezt pedig boxolásnak nevezik. Én nem sejt
hettem, hogy egy fehérruhás kisleány bo- 
xolni is tud. Dúsa azonban tud, sőt vívni 
is tud, meg lovagolni, mert Pista bácsi, aki 
egy kicsit fuzsitus ember, megtanította min
denre, mert nagyon fájt neki, hogy Dúsa 
nem lett fiú, hanem leány.

Én tehát a kúthoz mentem és megmos
tam a véres orromat, Dúsa meg bement a 
házba, a szeme pedig igazán úgy fénylett, 
mint a fekete macskánké.

Én aztán egy hegyes vasdarabot tettem 
a zsebembe és elhatároztam, hogy betöröm 
a fejét, mert ha annyiba hagynám a dolgot, 
szégyen volna az egész osztályunkra. Nem 
bánom, ha édes apa megint agyon is üt 
érte, legfeljebb megszököm hazulról : külön
ben is régi tervem egyszer megszökni.

Délután elmentem halászni. Nálunk nem 
szokás horoggal, vagy hálóval hlászni, mert 
nálunk csak Pece-árok van, Az ember le- t 

zésétől a lakosság megóvassék és hogy 
egy népfürdő építtessék mielőbb.

Ennek a három utóbbi dolognak 
rendezése is szinte becsületbeli köte
lessége Lévának, mert egy közel tíz
ezer lakossággal biró, nagy intelligen
ciájú, nagy vidék centrumát képező 
várostól, mely szerencsére még hozzá 
víz mellett is fekszik, ezek rendezését 
már rég elvárhattuk.

Hogy kevés a pénze a városnak, 
azt tudjuk, de ez nem ok a halogatásra, 
mert ezeknek a dolgoknak rendezve 
kell lenniök.

A seprés, különösen a vásári napok 
után, ne a legforgalmasabb nappali 
időben, rendesen egy kis jótékony szél 
mellett történjék, mint volt sokszor,ha
nem hajnalban, mikor kevés a járó-kelő, 
szélcsend van és megfelelő locsolás után. 
A locsolást nem csak a keramit utón, 
de valamenyi nagyobb utcán naponta 
kétszer alaposan kell végeztetni, mert 
azokon a legnagyobb kocsi forgalom 
és a por tűrhetetlen, valóságos nyári 
átok, mely tüdőt, mellet tönkre tesz.

A kanyaró, diptheritisz, tífusz mind
addig grasszálni fog, mig kanálisaink
ban ezeknek a betegségeknek város
szerte tenyésztő és terjesztő hálózatát 
birjuk.

Es végül, hogy a Perecz a nagy
közönségnek csak arra való: hogy 
nyáron abból rendőrök által elüzesse- 
nek és hogy ahol meg is van engedve 
a fürdés,az szeméremsértő módon, eset
leg életveszély mellett történjék. Nincs 
egyetlen olcsó népfürdőnk és hogy en
nek készíttetésén esztendőkön át rágó
dik a város, ez tisztán ázsiai állapot.

Valahol a Perecz patakon a nép 
számára, ha nem is ingyenes, de leg
alább is olcsó népfürdőt kellene létesí
teni, hol az iparos és gazdaközönség 
fürödhetnék s amelyet az iskolás ta
nulók is minden veszély nélkül vehet-

veti csizmáját és fölgyüri a nadrágját, az
tán térdig gázol a vizben és keresgél a 
kimosott part alatt. A halat, ha ugyan fog 
az ember, a nadrágja zsebébe teszi. Hát 
amint megyek a vizben, hát egyszerre a 
másik oldalon szembejön velem Dúsa. 0 is 
mezítláb volt s ruháját föltürte térdig és ő 
is halászott. Én nem fogtam még semmit, 
de ő egy igen szép csikhalat fogott.

Kivettem a zsebemből a hegyes vasda
rabot és azt mondt am neki : No, most meg
halsz!

Dúsa azonban nem ijedt meg, hanem 
kidobta a halat a partra, aztán fölkapott 
egy nagy kerek követ s azt mondta : Legyen 
szerencsém !

Nem akartam megtámadni, mert tudtam, 
hogy ez a szerb nő mindenre képes, azért 
cselhez folyamodtam, mint az indusvadak 
szokták és zsebre tettem megint a fegyve
remet és nevetve mondtam, hogy hiszen én 
csak tréfálok 1

Erre ő is nevetett és eldobta a nagy 
követ és ilyképpen szólt hozzám :

— Ha akarod, kössünk békét, mert én 
nem szeretek verekedni, ha nem muszáj. 
Nekem talán egy hónapig is nálatok kell 
maradnom, mert ahányszor a guvernánt vagy 
a szobaleány miatt baj volt, mindig egy hó
napig tartott otthon a harag és azt már 
látom, hogy húgaiddal nem lehet semmit 
sem kezdeni, mert azok nyafka libák. De 
mi ketten jó pajtások lehetnénk s sok mu
latságos dolgot követheténk el, ha nem árul
kodnál rám.

— Jól van, — mondtam, — kössünk 
békét, 

nének igénybe. Az uradalmi uszoda 
magánvállalat. Annyi pénzt szegény 
ember mindennap nem fizethet, ami 
ott szedetik. Sőt jobb módúak sem ál
doznak annyit. Indokolt tehát a lakos
ságnak egy közfürdő felállítása iránt 
való óhaja. S csak sajnálni lehet,hogy 
eddig nem talált meghallgatásra.

Íme ezek a legfontosabb közegész
ségügyi kérdések, melyek mind meg
oldásra várnak. Ajánljuk a városi ha
tóság figyelmébe.

A gümökóros tüdövész és az ellene 
való védekezésről.

(Folytatás.)
Sok esetben a bőrön, vagy a csontokon 

és Ízületekben van a gümökór székhelye,avagy 
a Dyaki és egyébb mirigyekben és addig, 
amíg csak ot tanyázik, nem veszélyezteti az 
életet.

De idővel átterjedhet a tüdőre, az agy
hártyára, a hashártyára, vagy egyébb ne
mesebb és fontosabb jelentőségű szervekre, 
és akkor már alig menthető meg az illető 
szerencsétlen egyén.

Azért jó az olyan duzzadt, dagadt mi- 
rigyü, csomós nyakú gyermekeket idejeko
rán orvosi kezelés alá adni, úgyszintén olyan 
egyéneket, — különösen gyermekeket — 
kiknek valamelyik csontja, vagy ízülete fáj
dalmassá lesz, dagadni kezd, vagy talán már 
fel is fakadt és gennyed, mennél előbb a 
sebész késére és vésőjére bizni. Ha azt a 
beteg Ízületet, csontot kitisztítják, vagy ki
veszik, talán egy úgy is már hasznavehetet
len ujjat, kezet, vagy lábat elvágnak, akkor 
a beteg megmenthető, mert ha tovább hordja 
magával a gűmőkór fészkét a rossz csont
ban, elébb-utóbb tüdő-, agyhártya-, bél-,vagy 
egyébb szerv gümökórjában menthetetlenül 
elpusztul.

Régebben azt hitték, hogy a gümökórt 
különösen a tüóövészt kizárólagosan öröklé- 
kenység utján kapja az ember, azaz, hogy 
ha tüdövészcs volt az apa vagy az anya,

— Isten téged úgy segéljen? —kérdezte.
— Isten engem úgy segéljen I — mond

tam.
— Hát akkor ezentúl jó barátok va

gyunk.
Azzal hozzám lépett és kétszer megcsó

kolt. így történt, hogy élet-halálra szóló 
barátságot kötöttünk, aztán együtt halász
tunk a Pecze-árokban, de a szép csík mellé 
csak egy hitvány kis czigányhalat (foghatunk 
még.

Dúsa még nálunk volt, mikor hozzánk 
jött vadászatra Kempelen bácsi. Kempelen 
bácsinak furcsa tüskés szemöldöke van, a 
bajusza pedig hosszan lelóg, mint a tengeri 
rozmáré a Payer-expediczió képein, a járása 
pedig olyan ünnepélyes, mint a miséző papé. 
Kempelen bácsi semmit sem beszél és min
dig olyan arcot csinál, mintha dühös volna, 
Ez azért van, mert ö igen bátor ember, 
Egypár esztendővel ezelőtt pisztolyduellum- 
ban agyonlőtt Suskovics bácsit, aki az édes
anyám távoli rokona volt és akkor Suskovics 
népi úgy megijedt, hogy ö is szörnyet halt. 
Pedig nem is ő rá lőttek, de hát ilyen ije
dős az asszonynép. Azóta nálunk mindenki 
nagyra becsüli Kempelen báosit, örülnek, ha 
eljön, mindig a főhelyre ültetik az édes 
mama mellé, az urak gyufát adnak neki, ha 
szivarra akar gyújtani, a nők pedig azt mond
ják, hogy érdekes ember. Való igaz, hogy 
mindig nagyon bátor arcot csinál, Egyszer 
láttam, mikor borotválkozott, az álla szappa
nos volt, de akkor is szigorúan összeráncolta 
homlokát. Ha meg iszik egy kicsit, — mert 
nálunk vadászat után mindig isznak, — ak
kor még haragosabb lesz és mindig körül*



akkor a gyermek már az anyaméhben bírta 
magában a baj csiráját, már ezzel született 
és ezen csirából fejlődött ki nála elébb-utöbb 
— néha évtizedek után — a gümökór, a 
tüdővész.

Amit azonban ma a bacillusról tudunk, 
bebizonyította, bogy az öröklékenység teó
riája mint ilyen, nem felel meg a valónak.

Nem egyszer történt, hogy a szülők 
mindketten tüdővészesek lévén, uj szülött 
gyermeküket irgalmas rokonok magukhoz 
vették és felnevelték s ime a gyermek egész
séges maradt, mig többi testvére, ki a szü
lői házbau maradva beteg szüleivel egy lég
körben tartózkodott, velük folyton ériutke- 
zik szinte megkapta a bajt.

Tudnék reá példát mondani, hogy tüdő
vészes anyának első gyermeke mirigy és 
csontgümökórban senyved, pusztul, mig a 
második gyermek, közvetlenül anyja halála 
előtt születvén, még 5 éves korában is tel
jesen egészséges.

Tüdövészes szülő tüdövészbe esett gyer
meke nem az öröklékenység, hanem azon 
körülmény folytán kapta meg szülőjének 
betegségét, hogy a beteg szülőnek nem volt 
tudomása a betegség ragályos voltáról, a 
ragályozás mikéntjéről, hogy a beteg szü’ö 
nem törődött azon egészségügyi óvintézke- 
désekkel, melyekkel ha nem is biztosan meg 
akadályozni, de legalább megneheziteni lehet . 
a baj másra való átterjedésnek erélyeit. 1 
Nem csoda tehát, ha a gyermek kis korától 
fogva a veszélynek kitéve, végre a gondat
lanság, vagy tudatlanság áldozata lett.

Hogy a gümőkóros tüdövész nem még 
egyszer annyi áldozatott szed, mint a meny- ' 
nyit, azt csak azon szerencsés körülménynek 
köszönhetjük, hogy maga az emberi szerve
zet képes ám ellentállani a bacillusnak s 
hogy az a millió bacillus, mely naponta ki- 
szabadul a fertőzött testből, nem mind tartja 
meg reá nézve káros körülmények behatása 
mellett mérgező erejét.

Mennél egészségesebb, mennél erőtelje
sebb az ember szervezette, annál inkább '
képes a bacillusnak ellentállani.

Ha valamely kóros elváltozás, vagy za
var a szervezetet gyöngíti, akkor az a ve
szedelmes bacillus könnyen vesz erőt rajta.

Hány erőteljes, piros pozsgás, életvidám 
embert ösmertünk. ki oktalan, könnyelmű, 
korhely életmóddal gyöngítette, tönkretette 
szervezetét és végül tüdövészban pusztult 
el, mert a rendetlen életmód alkalmassá tette 
szervezetét arra, hogy a gümökór benne 
megfészkelje magát.

Bebizonyított tény, hogy a szeszes ita
lok rendszeres mértéktelen élvezete, korhely 

’ hurutot,

l

életmód nagyban szaporítja a tüdővészesek 
kontingensét.

Hogy a gyöngébb szervezet kevésbbé 
állhat ellent a betegségnek, emellett azon 
körülmény is szól, hogy az a fiatal egyének 
közt inkább és gyorsabban pusztít, mint 
öregebbek közt, kik éveken át magukban 
hordjak a baj*,  mig az sirba dönti őket.

Könnyen érthető ezek után az is, hogy 
a szeszes italok rendszeres mértéktelen él
vezete s az ezzel járó korhely életmód miért 
árt leginkább a fiatalabb korú egyéneknek.

Sok ember a meghűlést tatja a sorva
dás okának.

Hát igaz, hogy gyakran ily meghűlésre 
vezethető vissza a baj kezdete, de bacillus 
nélkül a meghűlés tüdövészt nem okozhat. 
A meghűlés gége, vagy légcső, illetve tüdő 

reked'séget, köhögést okozhat és
az ez által gyengült légutakban most — ha 
bacillus oda juthat — az meggyökeredzik, 
terjed tovább, szaporodik és ront-bont a tü
dőben.

I A tüdő betegségei általában véve haj- 
( landóvá teszik az embert a gümöbacillus 

befogadására és tenyésztésére s azért nem 
jó az olyan köhögést, hurutot, mely hosszabb 
ideig tart magára h»gyni, vagy bölcs szom- 

t szédasszony tudományára bizni ; azért taná
csos ilyen köhögő’, rekedt egyént orvossal 
megvizsgáltatni és a nyert tanácsot bizalom
mal és türelemmel követni, a rendelést pon
tosan betartani.

• **
A hektikáé embert sokszor igen köny- 

nyü, sokszor pedig igen nehéz felismerni.
Hány száz olyan veszedelmes tüdővészes 

ember jár-kel közönünk, hány ül velünk 
egy púdban a templomban, hány beteg gyer- 

iskolában ; hány hekti- 
kással ülnek egészséges emberek egy korcs
maasztalnál és isznak a kicserélt poharából?! 
Ki tudja megmondani, mikor az illető maga 
sem sejti még, hogy mily veszélyben fo'og 
az egészsége s az élete ?

Gyakran igen lassan, mintegy lopva 
fejlődik ki a tüdővész úgy, hogy sokszor 
hónapokig maga az orvos is csak sejti, de 
biztosan nem tudja azt felismerni, m'g végre 

j valami váratlan uj tünet, főleg a köpetben 
feltalált bacillus nem dérit világosságot a 
kórképre.

I Sokszor úgy kezdődik a baj, bogy a 
' beteg gyöngül, fogy, rosszul táplálkozik, ha 
' még olyan jót és sokat eszik is. Majd olyan 

lopó hideg féle és' forrólázak lepik meg s 
emésztik, melyeknek okát biába keresi.

Máskor vész az étvágy. A beteget gya
kori böfögés, hányás bántja ; székelése ren

mek a mienkkel az

detlen lesz, hasmenés gyötri; kezd halvá
nyodni, majd nagy mértékben elgyengül, 
mig vég a tüdőben a tüdővész jelei felismer- 
hetőkké nem válnak.

Meg máskor hosszú ideig tartó, makacs 
rekedtség, száraz köhögés bántják az embert. 
És a rekedtség és köbécselés eltarthat hó
naposig, minden gyógyításnak ellene szegül, 
mig végre itt is felismerhetővé lesznek a 
tüdövész biztos tünetei.

Bizony oly sokféle módon kezdődhetik 
a gümőkóros tüdővész, hogy nagy tapaszta
latra és gondot vizsgálásra storul az orvos, 
hogy a bajt, a kezdetén mindenkor felismer
hesse.

Ha a betegség már egyszer előrehala
dott, akkor már félreismerni, más bajjal ösz- 
szetéveszteni nem lehet, de akkor aztán 
nagyobbára segíteni sem lehet már rajta.

Mindig gyanúsak tüdővészre az olyan 
egyét ek, akik igen hirtelen nőttek, meg
nyúltak, karcsuk, hosszú nyakkal s felette 
halvány ét finom bőrről birnak.

Ily egyének csontjai is gyöngébbek, 
vékonyabbak, húsúk petyhüdt, arczuk bee
sett, orcájuk könnyen kipirul és ismét el
halványul, szemük mélyen fekszik üregében, 
foguk hosszú, kékes áttünő, foghusuk haló- 
vány rózsaszínű.

Az ilyen gyanús egyének' melle kes
keny, lapos, sokszor be is horpadt ; a bor
dáik kilátszanak, a vállperec (vagy kulcs
csont) felett mély besüppedés, gödör képző
dik ; a váltak előre nyomulnak; a lapockák 
elállanak a háttól úgy, hogy tenyerünkkel 
kényelmesen alájuk férhetünk. A test tar
tása görnyed', a fej hajzata finom és ritka.

Ily egyének orcája az esti órákban a 
szemek alatt kiki szokott pirulni, mint a 
rózsa, pedig ez nem az egészséges ember 
pirja, az a hektika rózsája, melyből az ko
szorút fon a veszendő szegény tüdövészes- 
nek koporsójára.

Ilyen egyéneknek később estefelé lázuk 
szokott lenni, éjjel pedig annyira izzadnak, 
h°gy egy éjjel 3 inget is kell váltaniok.

Ilyenkor a nem orvos is sejti, mi baj 
van és nem egy szerető szülőnek szivét bor
zasztó aggodalom gyötri kedves gyermeké
nek sorsa miatt, mely félreismerhetetlenül 
int a sir felé.

Ha pedig már az örökös köhögés kez
dődik, a sürü nyálka felfelköhintése, a ful- 
lasztó légzés, a mellben hallható szörcsögés 
és a forrás hangjához hasonló börtyögés ; s 
ha nem képes már a szegény beteg a lábán 
állani, hanem szívesebben marad az ágyban 
nappal is; ha az arca fakul, lábai dagadnak, 
hangja eltompul s minden szólási kísérletnél 

gyötrő köhögés fogja el: akkor a világtalan 
is megmondhatja, hogy azt a szegény em
bert a tüdövész viszi nemsokára a föld alá.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Gyászhir. A köztiszteletben álló 

lévai Levatich-családot pótolhatatlan veszte
séggel sújtotta a kérlehetlen sors keze, mert 
édesanyjuk, özv. Levatich Mártonná 
Rudolf Terézia úrasszony f. hó 3 án 74 éves 
korában rövid szenvedés után elhunyt. A 
boldogult matróna nemcsak családjának volt 
szerető édes anyja, de köztudomású jóté
konyságával is áldotta tette nevét szegénye
ink között. Az ő nemes lelkének müve volt 
azon 2000 koronás alapítvány, melyet gyer
mekei édesatyjuk néhai Levatich Márton 
elhunyta alkalmából a lévai szegényházra 
tettek. Szeretetének és gondoskodásának 
állandó tárgyát képezte a lévai nőegylet 
által fentartott árvaház, melynek alapításá
ban is részt vett. Léva város közönsége 
osztatlan tisztelettel állotta körül ravatalát. 
Temetésén, mely e hó 5-én ment végbe, 
megjelent Léva város egész intelligens kö
zönsége, a nőegylet választmánya testületi
leg, az árvaház gyermekei a nővérek veze
tése alatt. Levatich Gusztáv ügyvéd, dr. 
Levatich Kálmán kir. ítélőtáblái biró és 
Levatich László földbirtokos édes anyjuk<t 
gyászolják az elhunytban. A gyászoló csa
lád a szerető édes anya elhunytét a követ
kező gyászjelentésben tudatja : Levatich 
Gu-ztáv, Dr. Levatich Kálmán és Levatich 
László, úgy a maguk, valamint az alulírot
tak és az összes hozzájuk tartozó rokonaik 
nevében fájda'ommal telt Bzivvel és lesújtó 
bánattal jelentjük, hogy a legjobb édesanya, 
nagy- és dédanya, szerető testvér és rokon 
özv. Levatich Mártonná szül. Rudolf Teréz 
rövid, de fájdalmas, — keresztényi türelem
mel elszenvedett — betegség és halotti 
szentségek áj'atos felvétele után, boldog há
zassága 40. és 18 évi özvegysége után 74 
éves életkorában 1904 julius 3-án örökre 
e hunyt, as Istenben boldogult drága halott
nak földi maradványai e hó 5 én délután 2 
órakor a gyászháznál beszenteitetnek és a 
lévai családi sírhelyen adatnak át az anya
földnek. Az engesztelő szent mise áldozat 
ugyancsak e hó 6-án reggeli 7‘/« órakor a 
lévai plébánia templomban fog az Urnák 
bemutattatok Léván, 1904. julius 3-án. A'- 
dás és béke lengjen emléke felett I Menyei: 
Levatich Gusztávné szül. Rimanócy Mária, 
Levatich Kálmánná szül. Imrék Ágnes, Le
vatich Lászlóné szül. Kaltenbach Elza. Uno
kái : Levatich Aranka, Levatich Irén férje 
Dr. Szabó Gyula, Levatich Manci férje Dr. 
Hets Bála, Levatich Bslla, Levatich Magda, 
Levatich István, Levatich Gyula, ifj. Levatich 
László. Dédunokái: Sabó Miklós, Szabó 
Barnabás, S:abó Gusztáv. Testvérei ; Rudolf 
Mihály, neje Brunner Lina, Rudo f Mária 
özv. Brutsy Lászlóné, Rezsöfy György, özv. 
Rudolf Jáuosné Varga Janka.

— Búcsú Ünnepély. A lévai ev. ref. 
egyház szeretett tanitójának, Kutassy

néz, hogy elég bátornak tartja-e mindenki 
az asztalnál. Ilyenkor az urak nagyon szok
tak vigyázni, hogy véletlenül olyat ne’mond- 
janak, amit rósz néven vehetne Kempelen 
bácsi. És azt is mondják, hogy mindig töl
tött revolver van a zsebében.

Én Dúsának mindent elmondtam, amit 
Kempelen bácsiról tudtam, hogy agyonlőtte 
Suskovics bácsit és hogy Suskovics néni is 
meghalt és milyen bátor ember, — ebédnél 
aztán mindig csak Kempelen bácsit nézte, 
Végül Kempelen bácsiuak, hogy Dúsa le nem 
veszi róla a szemét és igy szólt hozzá :

— Tetszem magának, kisleány ?
Dúsa mindig megszokta mondani, amit 

gondol és igy felelt:
— Bizony nem tetszik nekem.
És ekkor kiköpött.
— Hát akkor miért néz folyton.
— Mert szeretnék magától valamit kér

dezni.
Édesmama már akkor rosszat sejtett, 

apa pedig vasvilla szemekkel nézett Dúsára. 
Kempelen bácsi azonban biztatta Dúsát, 
hogy csak kérdezzen tőle akármit, ő vála
szolni fog. Dúsa ekkor összeráncolta a fe
kete szemöldökét és a fénylő macskaszemé
vel olyan erősen nézett a rozmárbajszu 
bácsira, hogy magam is megijedtem. Csen
desen mondta:

— Megjelent magának álmában Susko
vics néni.-

Erre nagy ijedtség támadt a szobában 
és én azt hittem, Kempelen bácsi mindjárt 
kiveszi a töltött revolvert és agyonlövi Dú
sát. Édesmama azonban kivezette Dúsát és 
büntetésül nem adott neki gyümölcsöt, pedig 
Dasa vendégünk volt. Engem is kikergetett 
apa, de ez nagy igazságtalanság volt, mert 
én meg se mukkantam, sőt aznap véletlenül 
igen jól viseltem magamat. Dúsa azonban 
igen dühös volt, hogy nem kapott gyümöl

csöt és egyre azt mondta nekem, hogy ezt 
nem viszi el szárazon Kempelen bácsi. Két 
napig dühös vo't, mert nem eresztették az 
ebédlőbe, hanem külön terítettek neki a 
gyerekszobában, akkor aztán kész volt a 
bosszúállói terve. Estére végre is hajtotta 
és én segítettem neki, bár nagyon féltem és 
ellenkeztem, mégis segítettem neki, mert, 
amit ö akart, azt mindig megtettem.

Az urak egész estig vadásztak és künn 
amit ö akar, azt mindig megtettem.

Az urak egész estig vadásztak és künn 
a tarlókon zsiványpecsenyét sütöttek, úgy, 
hogy mikor hétkor hazajöttek,majd leragadt 
a szemük a nagy fáradságtól, meg a bortól 
és tüstént ágyba feküdtek. Édesmama a hú
gaimmal oda át volt Szombathiéknál teán, 
de Dúsát és engem nem mertek magukkal 
vinni. És ekkor hajtottuk végre a tervünket. 
Dúsa kibontotta haját, az arcát befehéritette 
lisztporral és korommal nagy fekete karikát 
csinált a szeme köré, aztán egy fehér lepe
dőt vett magára, mint a kisértetek szokták. 
A fekete kandúrt bepólyázta egy gyerekpó
lyába, de a farkát künnhagyta, hogy meg
foghassa a kezével. Én pedig magamhoz 
vettem a varázslámpámat, melyet laterna 
magica-nak hívnak s amelyet az édes Jézuska 
hozott nekem 4 frt 50 krajcárért, mert ka
rácsonykor elég jó bizonyítványom volt és 
akkor még senki sem merte Volna remélni, 
hogy év végén megbukom két tantárgyból. 
Én sem.

Mikor a vendégszoba élőt hallgatódz- 
tunk, Kempelen bácsi már úgy hortyogott, 
mint az inárcsi fürészmalom,amely gőzerőre 
van berendezve. Óvatosan benyitottunk a 
sötét szobába. Dúsa szembeszállott az ágy- 
gyal, magam pedig a divány mellé állottam 
és fogam borzasztóin vacogott a félelemtől, 
de azért még sem szaladtam el. Ekkor a la- 
ternából kék fén/t vettem » falra és üim 

odaállotta fényes tányérba és a szemét for
gatta. A fekete macskát pedig karján tar
totta, mintha póiyásgyerek volna. Ámbár 
tudtam, hogy Dúsa mégis olyan iszonyú és 
kísérteties volt, hogy halálra megijedtem és 
laterna reszketett a kezemben és a kék fény 
is tánczolt. De azért még sem szaladtam el.

És Dúsa ekkor üvölteni kezdett.
— Kempelen I Kempelen I — Üvöltött 

— Kempelen 1
Hanem a bácsi igen mélyen aludt és 

csak akkor ébredt fel; amikor dúsa már 
sokszor üvöltött. Ekkor egyszerre felült az 
ágyában és mereven nézte a reszkető fényt.

— Ismersz Kempelen ? — üvöltötte
Dúsa.

— Ki az ? Mi az ? — ordította a bácsi.
— Suskovicsné vagyok, akinek meggyil

koltad az urát. A gyerekemnek nincs sem 
apja, sem anyja, elhoztam neked, nesze, ne
veld föl I

Azzal a farkánál odadobta a macskát 
az ágyra. A macska ijedt nyekkenéssel rá- 
eeet Kempelen me’lére, onnan fölugrott az 
almáriom tetejére, mint egy fekete ördög.

Kempelen bácsi nem szólt semmit, ha
nem visszafeküdt a párnára. Én pedig hir
telen elfujtam a laterna gyertyáját, aztán 
kiszaladtunk az ajtón, miközben jól össze
ütöttük a fejünket. A macska e lábunk alatt 
rohant ki. Azt hittük, hogy Kempelen bácsi 
fel fogja lármázni az egész házat, de biz az 
megse moccant a szobájában. Dúsa aztán 
megmosakodott, a nélkül, hogy valaki észre
vette volna a cselédek közül s mire édes- 
tnamáék visszajöttek Szombathyéktól, akkor 
már mi ketten mélyen aludtuuk, ki-ki a 
maga szobájában.

Mikor reggel fölébredtem, igen örültem 
a sikerült tréfának, de apa rosszkedvű volt 
reggelinél és azt móndta, hogy Kempelen 
báosit haldokolva találták a saobájában.Erro 

már én sem örültem. Kempelen bácsit a 
nyavalya törte és félrebeszélt és édesmama 
azt mondta, nagyon kellemetlen, hogy éppen 
a mi házunkban lett beteg. Később Dúsával 
kimentünk az ököristálló mögé és ott ünne
pélyesen m»gesküdtünk, hogy ezt nem fog
juk elmondani senkinek. Meg is tartottam 
az esküt, csak két jó barátomnak mondtam 
el, de ők viszonesküt tettek, hogy a kinpa- 
don sem vallják be az igazgató urnak.(Mind 
a kettő igen elszánt ismétlő).

Kempelen bácsi még öt napig feküdt 
nálunk, de nem halt meg, hanem hazavitték 
tragacson. Még akkor sem tudta, hogy fiu-e, 
vagy leány. Azóta elmúlt egy esztendő és 
most már egébzen jól van. A múltkor láttam 
a templomban, bottal jár, de azért egészen 
jól van, csak cukkol egy kicsit.

A vakáció, fájdalom, igen gyorsan röp
pent el, mint rendesen és Dúsa igen sajnálta, 
mikor kedves szülei három hét múlva már 
kibékültek és öt hazavitték. Ámbár csak 
leány, mégis be kell vallanom, hogy nem 
ismertem még fiú*,  aki olyan lett volna,mint 
Ö. Mert akárhányszor fájt is neki valamije, 
azért sohasem sírt, még akkor sem, amikor 
megrugta a Fánni. (Fánni egy csikó). És 
nem árulkodott soha. Most is sokat gondo
lunk egymásra és gyakran igen szép képes 
levelezőlapokat kapok tőle. Ha nagy leszek, 
talán feleségül veszem, mert ö ezt igen 
óhajtja, de előbb megkell tanulnom a boxo- 
lást, mert különben mindég neki lenne igaza, 
ami lealázó volna rám nézve. ♦)

*) A „Budapesti Újságírók Egyesülete" segély, 
alapja javára egy Almanacht ad ki, melyben 100 ma
gyar iró munkája fog megjelenni és 25 neves festőművész 
festményei, mint különállómümellékletek lesznek a mű
ben. Az Almanach igazán szemet és lelket gyönyör- 
kjdtetö nagy albnmalaku diszmü lesz és potom 5 f0. 
rintba kerül. Megrendelések a „Budapesti Újságírók 
Egyesülete Almanachja’ kiadóhivatalához küldendők 
Budapest, VII., Károly-körut 9. Mutatóul közöljük 
Herczeg Ferenci fenti cikkét, melyet az Almanach szí. 
mért irt.



Déneenok nyugalomba vonulása és a közok- | 
tatásügyi miniszter elismerő levelének áta- * 
dása alkalmából, 46 esztendei szolgálata el
ismeréséül, melyből 31 évet a lévai ev. ref. 
egyház kebelében töltött el, ma julius 10-én 
délelőtt 10 órakor jubiláris egyházi ünnepélyt 
rendez. Az ünnepélyt délután 1 órakor az 
Oroszlán fogadó kerthelyiségében társas ebéd 
követi, a melyen nők is részt vehetnek.Egy 
teriték ára 2 korona.

— Jubileum. Amily ritka, ép oly sze
retetteljes ünnepségre készül az ős Eszter
gom városa. B o 1 t i z á r József fölszentelt 
püspök, primási helynök f. hó 14-én — csü
törtökön — tartja pappá szentelésének hat
van éves jubileumát s ezen alkalomból nem
csak a város, hanem az egész egyházmegye 
versenyezve készülődik, hogy m:nél impo- 
zánsabb módon nyi vánitsa szeretetét a ritka ’ 
kedves tulajdonokban bővelkedő agg főpap 
iránt. Az ünnepséget W altér Gyula iroda
vezető prelatus-kanonok vezetésével nagy 
bizottság rendezi, a mely a legapróbb rész
letekig megállapította e nagy nap ünnepi 
teendőit. A várost már jul. 13 án föllobo
gózzák, este 9 órakor pedig a katonai zene
kar szerenádot ad az ünneplő püspök tisz
teletére. A jubileum napján Boltizár püspök 
ünnepies segédlettel csendes misét mond s 
utánna fogadni fogja a helybeli és vidéki 
küldöttségeket, akik között lesznek a sel- 
ineciek is, ahol éveken át plébános volt. 
Egy órakor ünnepi ebéd lesz.

— Ünnepély az izr. iskolában. 
Akik a lévai izr. iskolának közelmúlt évzáró 
vizsgálatnál mint vendégek jelenvoltak, ta
núi voltak egy lélekemelő jeletnek. Ugyanis 
amint G r ü n b e r g e r Manó, nyuga'omba 
vonaló tanitó, évi fáradozásának eredményét 
bemutatta volt, dr.W einberger iskola
széki elnök ur, őt rögtönzött óvaczáóban 
részesítette. Meleg szavakkal méltatván a 
távozó tanitó közel négy évtizeden át rögös 
pályáján szerzett dúl érdemeit, szívből fa
kadó és szívre ható kivánatokka! búcsúztatta 
a nemzet e napszámosát jól megérde mlett 
nyugalmába. Ilyen elismerés, amilyen jóleső 
a távozó, olyan buzditó hatású a tovább 
működő tanítóra nézve. Adjon Isten sok 
ilyen érző iskolai elöljárót a hazának s a 
nemzet hő óhajtása: a nevelésügy fellendü
lése nem sokáig fog magára váratni. — bkdt.

— Haláleset G u b a Jórsefné Gápel : 
Mária, Guba József iparos ifjú neje f. hó 
3-án al>g 20 éves korában, boldog házassá
gának első évében bosszú szenvedés után 
elhunyt. A műkedvelők színpadán láttuk, 
mint erős, piros leáuyt, majd boldog me
nyecskét s ime a könyörtelen kaszás boldog
sága közepén elhervasz'otta és sirba döntötte. , 
Temetése nagy közönség részvéte mellett e l 
hó 4-én ment végve. Halálát férjén kívül 
özvegy édes anyja gyászolja. Áldás emlé
kére 1

-- Pürdőblztosok. a vármegye főis- - 
pánja a törvényhatósági bizottság határozata i 
alapján a Vihnye és Szklenó fürdöbiztosi te- ' 
endök ellátásával megbízta: Szabó Lajos I 
II. aljegyzőt folyó évi julius hó 1-töl julius j 
31-ig. Dr, Rudnyánszky Titusz ar.-maróthi 
járási főszolgabírót f. évi augusztus hó 1-től 
augusztus hó 15-ig, végül Nedecky Vincze 
verebélyi járási főszolgabírót f. évi augusztus 
16-tól szeptember 15-ig terjedő időre.

— Gabonaraktár szövetkezet. A 
nyitramegyei gazd. egyesület igen élénk ér
deklődés mellett tárgyalta igazgató választ
mányi ülésen a komárommegyei gazd. egye
sületnek Komárom sz. kir. város Dunarak- 
partján létesítendő szövetkezeti gabonarak
tárra vonatkozó átiratát. A szövetkezeti 
gabonaraktár kérdésében Nyitramegya Vág- 
és Nyitravö'gye nagyon közelről vannak ér
dekelve, mert az Érsekújvár Komárom között 
kiviteli stádiumban lévő vasút összeköti 
Nyitramegye két völgyét a Dunával, minek 
folytán az olcsóbb vizi szállítás mellett a 
szállítási költségek csökkennek s igy a szál
lítási különbözet a termelő javára esik. A 
nyitramegyei gazd. egyesület igazgató vá
lasztmánya a komárommegyei gazd. egye 
sülét ezen' akciójához lelkesedéssel csatla
kozott.

— Halálozás. Lakatos István, 
48-as honvéd Lakatos Sándor kedvelt prímá
sunk édes apja,kinek testi terjedelmére nézve 
messze földön nem volt párja, e hó 8-án 
éjjel 74 éves korában rövid szenvedés után 
elhunyt. Temetése ma vasárnap délután 4 
órakor leend. Nyugodjék békében.

— A bírák létszámának szaporí
tása. Az igazságügyi miniszter az 1904 évi 
költségvetésben 163.717 koronával többet 
kér a személyi járandóságok fedezésére. E 
töbletre a megokolás szerint azért van szük
ség, mert az ítélőtáblái czimmel és jelleggel 
felruházott bírák létszámban 13 bírónak nyí
lik meg igénye az 1891 : XVII. fos, -31. § 
ában körülírt tizedé vés kárpótlékra (fejen
ként 500 korona). A birói állások számát 
tizenkettővel gyarapítják, főleg azért, mert 
a törvényszékeknél alkalmazott albiró a bírói 
szervezeti törvénynek értelmében a fegyelmi 
eaküdtbirósági és fellebviteli tanácsokban 
részt nem vehet és igy a törvényszéki bírót 
nem pótolhatja. Emelik a jegyzői "létszámot 
is E czéiból 40 uj jegyzői állást létesítenek 
ellenben megszüntetnek 47 aljegyzői állást. 
Itt tehát tulajdonképpen a létszám emelkedik 
és pedig nyolcrczal. Es ez azért szükséges, 
mert a miniszter a jövő évben több járásbíró
ságot tslekköoyvi hstátkörrsl fog felruházni.

— Zenekarunk Sárai El mér és 
Lakatos Sándor vezetése alatt, mint ér
tesülünk, a nyári szezonra Budapestre szer
ződött. Tagnap búcsú hangversenyt tartott 
az Oroszlánban. A banda szeptember else
jén tér vissza, adja az Isten, hogy jó siker
rel és bankókkal megrakodva.

— - Az adóreform. A pénzügyminisz
tériumban most foglalkoznak az adóreformra 
vonatkozó adatok feldolgozásával. Enélkül 
nem lehet a kérdés rendezéséhez fogni. A 
tervezet már készen van ugy a földadóra, 
mint a többi adóra vonatkozólag, mely fel
öleli a progresszív adót, a második osztályú 
kereset adó törlését, valamint a föld és hus- 
adó reformját. A miniszter még ez év végén 
szándékozik benyújtani az adóreformra vo
natkozó külön javaslatot.

— Az iparimunkások megjutalma- 
zása. Az ex ex állapot miatt a múlt évben 
elmaradt. A kereskedelmi és iparkamarák a 
maguk részéről & szükséges jelöléseket meg
tették, azóta egy év múlt el, de költségvetés 
hiányában e jutalmak mind a mai napig nem 
voltak folyósíthatok. A kereskedelmi minisz
ter most bizalmasan értesítette a kamárákat 
hogy a jutalmakat csak az idei karácsonyi 
ünnepek alkalmával fogja kiosztani.

— Csongrád a kofák ellen. A mi
ről mi is annyit cikkeztünk s a ni a mi kö
zönségünknek réges-régi óhajtása s a mit a 
miniszter sem akart a szabályrendeletben 
megengedni, azt Csongrádon egy derék fő
szolgabíró a maga erejéből is végrohaj'ja.A 
napokban értesültünk arról, hogy Csongrád 
város képviselőtestülete foglalkozott a fő
szolgabíró azon felhívásával, melylyel meg
állapítani rendeli a kofakuax a napi és hiti 
vásárok alkalmával teljesítendő ^bevásá lába
inak megkezdési idejét. Ideje volna már, 
hogy a mi elöljáróságunk is tenne valamit 
ebben a dologban, mert már igazan vérlazi- 
tók azok az állapotom, mik a piacon ural
kodnak. Mar hajnalban minden a városba 
vezető utat elállnak a sofak, hogy a falusi 
néptől már ott elszedjeuek mindent. Ha sú
lyos hozzájárulásunkká! tartjuk fel ezt a 
vaio.t, jogosan követelhetjük meg, hogy na 
engedjenek kifosztani bennünket.

Kávéivás az egészség. A sávéi vas 
ár'almassagáuas sósai vitaia.ult Kérdésé, a 
legtöbb ciaiaduál abban taiá.ta mego dasat, 
hogy az ídegizgató eöabKátét csak Kathrei- 
ner fele Kueipp maiata kave hozzaadasaval 
isszák. A Katbreiner-fele Kneipp-malatajaávé 
maga is babSave ízt tartalmaz s ezen tulaj
donsága auai a kaveitait enyhébbé és Kel
lemesebbe toszi; a maiata ismert jótékony 
halasa pedig az egeszseg javára szolgai. 
Bebizonyulc az is; hogy csakis ez pótolja 
megfelöieg a babaavet, ba azt o. vosiiag el
tiltják, mert Kellemes izü, könnyen emeszt- 
heso. tapdus es vérképző. A Kathreiner-fele 
Kueipp-malata kávé tisztán való ívasra gyer
mekeknek, betegeknek es gyönge egyének
nek különösen ajánlható.

apuomAuok

Rovatvezető: ZUHANY.

Apró félreértés.
Azúr: Igazán különös, az éu szivarjaim egy 

idő óta feltűnő módon eltünedeznek, En azt hiszem...
Az inas: Nagyságos ur kérem, hiszen én már 

belépésem napján kérdeztem, hogy szabad-e szivaroz
nom és azt méltóztatott mondani igen — de csak a 
házon kívül.

Az ur : No igen; de csak nem az én szivarja*  
fmból ?

Az inas: Már engedőimet kérek, de ha a ma
gam szivarjait akarom szívni, ahhoz csak nem kerek 
elöbbb engedőimet.

Szerkesztő üzenet.
K. N. nak. Nem tárgyilagos Közleményét az 

ügy érdekében uem adjuk : — Személyes vitatkozás 
értelme lenne. — szerk.

H. H. Megkaptuk. Szívélyes üdvözlet.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

Mindazon jó barátoknak, ismerősöknek 
és jóakaróinknak, kik megboldogul édes jó 
anyank elhunyta alkalmából nemes szivüuk 
sugallatából lesújtó fajdalmunkat meleg rész
vétükkel enyhíteni törekedtek, ezúton is 
hálás köszönetünket fejezzük ki.

Levatich Gusztáv, Kálmán és László.

Lévai pxacziáraK.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mássánként 16 kor. 60 fii), 
17 kor. 20 fill. Kétszeres 14 kor, 20 fid.
14 kor. 60 fill. — Rozs 11 kor.40 fill. 12 kor 
80 fid — Árpa 11 kor. 20 fii). 12 kor. 60 fi’l 
Zab 12 kor. 20 fill. 13 iror. — fill. — Kuko 
rioxa 12 kor. 40 fül 12 aor. 80 fill. Bab
15 kor.— fill. 16 kor. 60 üli.— Lencse 15 kor. 
6U üli. 16 kor. — fill. — Köles 7 kor. 60 fill. 
8 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
O.zi borsó 8 kor., Őszi bükköny 14 kor., 
Muharmag 9>/j kor., Cukorciro' 9 kor., Po
hánka (hajdiua) 9 kor.. Paprika köles 81/, 
kor., Mustármag 12 kor., Biborhere 16—18 

kor., Lófogu tengeri 10 kor., Csibehur (sper- 
gula) 11 korona. — Tarlórépamag 44—50 

■ korona.i

j Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904 évi julius hó 3-tól 1904. julius hó 10-ig.

Születés.
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Szenes Ignúcz Weinberger G. leány Hona

Jakubik A ndrás Kovács R leány Orzs»‘bet

Pólyák Anna fiú András

! ________________ Házasság.__________________
- -----

Vőlegény es menyasszony neye
(-

Vallása

Sabler János Hugyecz Mária rom. katb.

Raksáuyi Sírauel Hanusz Zs. ág. hitv, evang,

Halálozás.

Az elüunyt neve Kora A halál oka

Guba Józsefné Gápel M, 20 Tüdő gümőkór

özv. Levatich Mártonné 
Rudolf Teréz 74 Tüdőgyulladás

Jakab László 3 Tudőlöb

Herczeg Sándor 39 szivb. el ég tó ti.

Lakatos István 73 Vegalgyeng.

Nyilttér.
492/1904. tkvi szám.

Árverési hirdetmény kivonat,
A lévai kir. járásbíróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, ho/ry Csóka Lajos vég- 
rehajtatónak Ozsvald János és Ozsvald 
Pál véerehajta-it szenvedőd elleni 69 kor. 
26 fiilér tökekövotelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a végrehajtási árverés végre
hajtást szenvedőkben a nemesoroszii 23. sz. 
tjkvben A + 1 sorsz. 28 hrszám alatt fog
lalt. beltelekben s azon épült 23 ö. i. sz. 
házban való ’/a részben tulajdoni jutalékára 
és haszonélvezeti jogára 538 korona kikiál
tási árban, továbbá u. azoknak az u. o. 116 
sz. tjkvben A I. 1—7 sorsz. alatt foglat in
gatlanban való ’/s rész illetményükre 541 
kor. 60 fillér kikiáltási árban, végül az u. o. 
187 sz. tjkvben A I. 1 sorsz. alatt foglalt 
közös legelőben B. 200 és 202 t. a. irt il
letményükre 122 korona 80 fillér kikiáltási 
árban ezennel elrendeltetik s annak meg
tartására határidőül 1904. ÓVÍ julius hó 
19 napjának d e 9 órája Neme a Orőszi 
községházához kitüeetik azzal, hogy a 
2335/1897 számú végzéssel és a nemesoroszii 
116 és 187 számú ijs.vekbeu özv. Ozsvald 
Jánosné sz. Sípós Erzsébet javára életfogytig 
tartó kizárólagos haszonélvezeti jog ezen 
árverés által nem érintetitik s továbbra is 
épségben fenmarad. Minthogy azonban ezen 
szolgalom bekebelezését megelőző követelé
sek vannak ezen elárverezendő ingatlanokra 
bekebelezve, mely követeléseknek teljes ki
elégítésére 2460 korona mutatkozik szüksé
gesnek, ennélfogva elrend Itetilr, hogy a 
mennyiben a nemesoroszii 116 és 187 számú 
tjkvbeli ingatlanok a fent körülirt szolgalmi 
jog fentartásával 2460 koronán aluli összeg
ben adatnának el, az árverés hatálytalanná 
vá’ik és a fentebbi ingatlanok a fent körül
irt szolgalmi jog fentartása néi-kül a kitű
zött határnapon újabban elfognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 100/o-át készpénzben, vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ábau jelzett ár- 
folyámmal számított és az 1881, évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazságügymiuiszteri rendelet 8 §-á- 
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX, t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál törtéin elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi április hó 5. 
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

Pogány V. 
kir. járásbiró.

A lévai takarékpénztár 
részvényeseinek tudomására hozzuk, 
hogy intézeti részvényeikre ezidöszerint 
egyenként 650 — 700 koronáig terjedd 
5—ő’/s’/o-os kamat mellett nyújt, köl
csönt a »Magyar Pénzintézetek Orszá
gos Szövetsége Részvénytársaság*.  — 
A részvények a Lévai Takarék pénztár 
utján, vagy közvetlenül a »Magyar 
Pénzintézetek Országos Szövetségé*  nek 
(Budapest, Báthory-utcza 4.) czimére 
küldhetők.

484/1904. tkvi sí ára.
Árverési hirdetmény kivonat.

Az újbányái kir, jírA.sbiróság,tnint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Fuszek János 
végrehajtatönak Háncsok Pál végrehajtást 
szenvedő elleni 200 kor. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében az újbányái 
kir. jbiróság területén lévő Újbánya r. t. 
városban fekvő az újbányái 1109 sz. tkvben 
A + 1—4 sorsz. 312, 311, 313 és 314 sor
szám 240 ossz, házsz. a ‘/’-ed rétzben vég
hajtást szenvedő Háncsok Pál és ’/i-ed rész
ben tulajdmtársa özv, Oravecz szül. Hán
csok Pauiin nevén vezetett szabad birtokra 
az árverést 1285 koronában ezennel megák 
lapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelöl: ingatlan az 1904. évi 
Julius hó 11 napján délelőtt 9 órakor 
ezen tkvi hatóság hivatalos helyisé
gében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatanok becsárának 10%-át készpénzben 
vagy az 1881: XL. t.-cz. 42,§-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a érteimében a bánatpénznek 

bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatm.

Újbányán, 1904. március 29. Az újbányái 
kir. jbiróság, mint trvi hitóség.

Bocsek Károly 
kir. jbiró.

Nyers bastselyem
krtói 43 i'ornt 25 krjg. Bá ment ve és már elvámolva 
házhoz szállítva. Gazdag miutaváiaszték postafor
dultával.

Henneberg selyemgyár, Zürich.

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

meleg (38°; vasasKiváló gyógyha
tású női beteggé 
gek, vérszegény 
seg eseteiben es 
idegbajokban. Hi
degvíz gyógyíutd- 
tózet. Lap- és té- 
nyöfürdök.

I

I

Term íszetes
gy :-yfürdő Birs vármegyében, 
fjilyves és lombos ardö környez
te szeimentes völgyben*  — 
Po táviró- és interurban 
telefon-állomás helyben. Vasúti 
állomás ; Szénásfalv-Vihnye, a 
fürdőtelepiül 5 kilométer távol 
ságbau. — Szobák hetenként 

7 korunatoi 31 korona 50 fillérig. A szobák ár
az elő- es utóevadban (juuius 14-ig és augusztus hó 
23-tól) 4O°/o-kal mérsékeltebbek. — A fürdőt Sel- 
meczbánya városa házilag kezelteti ; gondnokul ez 
évben is Sztancsay Miklós tvh. főjegyzőt küldötte 
ki. — Hatósági fiirdöorvos és igazgató Dr. Bolemau 
István kir. tanácsos. (9^4
A fürdő közvetlen közelében egy CSO1-

liakazo tó léteeült ez évben, meiy hi- 
da^vizü tó fürdésre is be van rendezve.

I
i mi által e kies fürdötelep nyaralásra is

I igen alkaim « Prospektust küld es rész
letesebb telvnagositast az igazgatóság ad.

Kitűnő

Magyar pezsgő 
„FREGOLI SEC“ 

Kapható :

ÁMSTETTER IMRE
fűszer és csemege kereskedésében LÉVÁN.

Ára üvegenként 4 korona.

5 üveg vételnél előnyár!!

Szollő-hajlék
bérbe kerestetik, kirándulási célra.

Cim e lap kiadöhivatalőban.



28. isim. HIRDETÉSEK. 1904. julius hó 10.

Raktáron kapható:

déglőknek és
productió

kávéházaknak. ---- =
világ leghíresebb

Kiéin Sándor
órás és ékszerésznél

Léván.

Beszél, énekel, 
zenél, rendkí

vül érdekes 
szórakoztató 

eszköz családok 
részérére, ven

Több ezer 
művészeitől.

9 Hangverseny Grammophon
0 A >lenki,r J TM
9 x£SSbP csodagéjx-l . ijfLH

Cséplőgépek
sabad. uj Kenögvürü vei elütött görgős csaqágyakkal 

kézi-, járgány- 
és 

gözhajtásra

eliszza-ext legrioTola ás leg-Jsit-ü.xi.cVto'o
I, 2, 3 és 4 baráz- 

dásuak

Boronák
Acél ekék

Rét, moha, tagozot 
és diagonal

,, A.gricola“ vetögépe 

Arató-gépek 
fűnek herének,

Szenagviijtökes arató gerebiyék.Szénaforditók,

Szabad.-aszaló készülék "főzeléknek

Bor- és gyttmö cs sajtók 
G-ydxxxölcs ee szelő z-j.zálz 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

„SYPHONIA
Tormáncs és vértetü pusztításra.

Szállítható takarék tűzhelyek,

Járgányok
r|—S -vcxróállat "befcg-á. á. a,

Legújabb gabona tisztito-rosták,
♦ Trieőrök és kukoricza morzsolok, 

Szecskavágók, darálók, répavágók.

Széna as szalmaprések nyugvók és szállíthatók,
valamint minden más fajta gazdasági gépe

legújabb szerkezetben készteaec és szili anak
k

MAYFARTH PH. és Társa
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek

Aap, 1872. BÉCS, III Taborstrasse 7I. 900
Kitüntetve több, mint 530 arany, ezüst és bronz éremmel az összes nagyobb 

kiállításokon.
Részletes árjegyzék és számos elismerő levél ingyen. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek 

HVEegrencLelliető : KNAPP DÁVID urnái Lé-va.

4°o“OS
töriesztéses kölcsönöket nyujnok bu- 
' " ’ da pps1i és
k ü földi elsőrangú pénzintézetektől á föld
birtok és ingai'an ’/« értékig I. és II. 
helyro 15 — 65 évid térj’dö időtartamra. 
Személyhitelt ! papoknak, katonatisztek- 

nek, á’lami és magánhi- 
v<alnokokna|r, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nél&íi! 1—15 évig 

terj»dö időre gyorsan es disctréten.
Bank és magánadóságok convertalása. 

Meller Lajos és Társai 
bankbizomáiiy.

Budapest, VI. Dávid-utcza 15 
(Törvéiiyszőkileg bejegyze t czég).

K3K3S3 LM EB*

117. szám. 1904 év.

Eladó málna, wws.
A besztercebányai püspökséghez tartozó lutillai erdő

gondnokság területén a f. év folyamán gyűjthető málna 
termés ez évi julius 17-én délelőtt h és fél órakor 
zárt ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen Lutillán 
az erdőhivatali irodádan fog eladatni.

Utó ajánlatok nem fogadtatnak cl. — Az uradalom 
fentartja a jogot magának az ajánlattevők között szaba
don választani, részletes feltételek a lutillai erdőhivatal 
irodájában tudhatok meg.

Lutilla, 1904. julius 5-én.
A beszterczebányai püspökség erdőhivatala :

Székely György
püsp. erdőmester.

Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban levő 
Szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
tuhanemück mosására, a Schicht által újonnan feltalált

véoj.gyel,
a ruha beáiztatására.

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. Úgy a kezeknek, mint a ruhának telljesen ártal
matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.6. Rendkívül kiadősága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél egy egyszeri kísérlet után.

------  Mindenütt kapható. ------
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Schicht-szappan
„szarvas" vagy „kulcs"

jep-pryel
legjohb, legkiadósabb s ennélfogva legolcsóbb szappan. 

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

Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n ('arab 
szappan a „Schicht* névvel és a fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

I I
Schicht György, Aussig A legnagyobb gyár a maga nemében, az európai 

szárazfölüön.

-- ---- -  K á v é. - ■. 1 ■ 1 -.
1 klg. frt. kr.

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

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs. kir. osztr-magyar-, német tranczia-, olasz- es orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából.
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu- 
majd 

egészség
ügyi hatóságok

által nemcsak a 
hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az légártahnas szesz (hullaméreg) kigö 
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sir 
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü 
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos árou^ 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

THOMAS-SALAK
lóhere és csillagjegyük Úgy öjazphoaphoraav, mint cytromsavban old

ható phosphoraav szerint legolcsóbban beszerezhető 

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

műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy kereskedése. 
Közvetlen bevitel Chilisalétromban 1905. tavaszi szállításra.

„TJ N I O 
elsőrendű fehér szárított moslékból, 

melynek emészthetősége az eddig ismert szárított moslékból 30°/o al 
nagyobb. Kívánatra L.

Mütrágyafélék: 
Thomaspliosphat 
Kainit és kálisó 
Superphosphat 
Chilisalétrom 
Trágyafösz 
Szárított maihatrágya.

_! az
bérmentve mintával és

Erőtakarmányok :
Buzakorpa 
Rozskorpa 
Szárazmoslék 
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörköly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátaosira 
Tengeri.

árajánlattal szolgálunk.
II

Különféle:
G.'polajok fiumei 
Cirboltneum 
Tovotte kenőcs 
Kocsikenőcs 
C -mement 
Tőzegpor és alom 
Gabonazsákok 
Ponyvák.

Nyomatott Nyitná 4a Tért*  könyvnyomdájában Léván,


