29 szám.

XXIV. évfolyam
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre
Hat hóra

.

10 kor.
5 kor.
2 kor. 50 fill.

Három hóra

Előfizetési pénzek póstautalványnyal

küldhetők

EgryrM ftzámok 20 fillérért kaphatók

a kiadóhivatalban.

LÉVA, 1904. julius hó 17.

s

HIRDETÉSEK
Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill.
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő.
Belyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér

Hivatalon hirdetmények
100 szóig 2 kor. 6» fill., azontúl minden
fillérjével számittatik.

szó 2

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér.
Velünk ^^szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj
kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ :

HOLLÓ SÁNDOR.

Hivatalos közlemény.
i.

2166/1904. szára.
Hirdetmény.

Léva r. t. város képviselőt! stüiet.e fo’yó
évi junius hó 30-án tartott rendes közgvü 1
lésében 2166/1904. sz. határozata alapján
Svarba Eodre által a köztérből elfoglalt te
rület adásvétele fölött az 1886 évi XXII.
t. ez. 110 §-a alapjáu folyó évi augusztus i
hó 1-én délután 4 órakor tartandó közgyű I
lésen fog határozat hozatni, mely közgyű
lésre a képviselötestüet tagjait jelen hir
detmény u’ján is meghívom.
Léva, 1904. évi julius 1-én.

i
i

Bód.cg-11 Lajos
polgármester.

II.
258911901. szára.
Hirdetmény.
Léva r t, város tanácsa közhírré teszi,
hogy az 1903 évi gyámpénz'ári számadás
1904. évi julius hó 15-től jul us hó 30 nap
jáig a városi iktató hivatalban közszemlébe
van kitéve, a hol a délelőtti órákban min
den adófizető polgár által megtekinthető s
az ellen ezen határidő alatt észrevételek,
esetleg felebbezéaek is benyújthatók,
Léva, 1904. julius 15-én.
Scá-og-lx Lajos
polgármester.

III.

2407/1904. Szám.
Hirdetmény.
Léva r. t. város gyámpénztári kezelé
séről szóló szabályrendelete a m. kir. beiiigyminiszteriuranak 55200 1903. számú rendeiete alapján elkészülvén, — sz a városi
iktatói hivatalban f. évi julius hó 15-től jú
lius hó 30 ig közszemlére kitétetik, mely idő
alatt ott megtekinthető a az ellen netáni
észrevételek beadhatók.
Léva, 1904. julius 1-én.
Bód-og-lx Lajos
polgármester.

Közegészségügyi nyomorú
ságunk okai.
A ,,Bars“ utolsó számában egy cik
ket olvastunk, melynek cime majdnem
szatíra szerüleg hatott reám.

I

Megjelen: hetenként egyszer
—* —► vasárnap reggel.
t—

Közegészségi intézménye
in k n közlemény felirata, diák ember
azt mondaná rá: lucus a non lucendo,mert
ily féle intézményeink alig vannak, csak
szerény óhajaink tárgya gyanánt kecseg
tetnek néha-néha a megvalósulhatás
egy kis reménysugarával.
Miután a közlemény írója városunk
közegészségügyének kérdését kivánja
napirendre tűzni, mintegy kötelességem,
hogy mint afféle közegészségügyi közeg,
— de két, 9 és 2 év előtt a Barsban
közzétett hasonterméssetü cikk előzmé
nyének consequentiájaképen is e kér
déshez hozzá szóljak.
A cikkírónak igaza van, hogy a
közegészség ápolása legfőbb kötelessé
günk egyike, és — legalább reánk lé
vaiakra vonatkozólag — hogy „nem
csináljuk meg azt, ami elemi szükség
és paraszt észszel is elvégezhető simpla
*'.
kötelesség
Hogy igy van, azt nem tagadhat
juk ; azt sem, hogy az egyik okot
közvetlenül a mi társadalmunk művelt
ségi átlagjában kell keresnünk. Amely
társadalomban, értvén alatta különle
gesen a lévai viszonyokra vonatkozólag
a város lakosságának valamennyi tár
sadalmi csoportosulását, a köztisztaság
iránti érzék nincs, vagy csak hiányo
san van kifejlődve, az a társadalom
nehezen fogja magát, rászánni, hogy
újabb megadóztatás kilátásában a köz
egészségügy fejlesztésén egyet leaditseu.
A tisztaság nemcsak a lakóház fa
lain belül, de házon kívül is kerül
pénzbe.
Sok ember tart ugyan rendet la
kásán és udvarán, mert a tisztátalanságban nem érzi jól magát, de azzal
már nem törődik, hogy a háza eleje
minő.
Nem egyszer látjuk a nagy városias
aszfaltjárón végig öntött
konyhai
szennyvízzel kiürített krumpli, tojás
héjat, sárgarépát, csibebelet stb„ mely

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

NYITRAI és TÁRSA.

a közönség angyali türelemmel és keleti indolentiával évről-évre tűr; mely
ellen tudtommal még a nőegyesület
sem volt képes sikeres lépéseket, tenni,
pedig botrány számba megy, hogy a
zsenge korú szegény árva gyermekek
lakóhelyiségeit szükségképen ennek a
bűzös pocsolyának a levegőjével kell
szellőztetni.
A piacon álló pecsenyesütő bódék
mögött emberi ürülékek rohadnak.
Jeget a közönség nagy része a
cigány utca végén levő feketetóból
vágatja.
Mindezt és még számtalan mást lá
tunk, mindezt évről-évre gyakorolja a
lakosság egy része, tűri a másik része,
látja és nem tesz ellene semmit —
legalább nem sikeres eredménynyel —
a hatóság.
És itt térek át a mi közegészség
ügyi nyomorunk másik okára, a szen
vedőleges tényezőre, a hivatalos Lévára,
különösen a rendőrségre.
Az 1876-ik XIV. t. ez. 141. §-a
félremagyarázhatatlanul megszabja a
rendőrség közegészségügyi tekintetben
való hatáskörét, melyből kiviláglik,hogy
közegészségügyi hiányok és szabályta
lanságok felkutatásánál és orvoslásánál
egyaránt képezi a kezdeményezés a
rendőrség kötelességét,
Léván azonban úgy látszik, hogy
a kezdeményezés nem sok munkát ád
a rendőrségnek, mely nagyobb részt
csak panaszok, feljelentések alapján
fejti ki e téren működését.
Ennek okát pedig abban találom,
hogy a rendőri közegek számra és mi
nőségre nézve elégtelenek.
Az egyik hiba szanálása pénzbe
Kerül és e tekintetben már is történt
a közel múltban a létszámemeléssel
valami, amit örömmel konstatálhatunk.
A másik hiba részint a közönség
nek fentebb jelölt nembánomságában
és érzékhiányában, részint a rendőrség

a rendesen hiányos, vagy semmiféle
eséssel nembiró nyílt csatornán fennakad- '
va, ott rothad és bűzlik, mig végre az
utcaseprő egyszer szét nem söpri a
kocsijáró úttesten, ahol szétgyurva, öszszeszáradva, összepárlasztva a porral
fel nem lebben a természet örök anyag
cseréjében neki kimért útra, melynek
első állomása rendesen a mi tüdőnk.
Hányszor forogtam veszélyben,hogy
valamely ablakból a mosdó vizet a
nyakamba zuditják a lakás ,,úrnője"
szemeláttára, kiben nincs annyi eszté
tikai érzés, hogy cselédjének ily bot
rányos takarítási tabularazát megtiltson.
Ott van a Kossuth-tér, különösen a
reggeli és délelőtti órákban diszes sze F
mét szegélyezése. Ami szemetet a bolt
helyiségben összesöpörnek, azt — tisz
telet a ritka kivételnek — a bolttulaj
donos szemeláttára,
talán egyenes
utasítására közvetlenül az aszfalt szélén
az utcára ürítik ki.
Egyes utcákban macska, kutya,
szárnyas állatok hullái rothadoznak,
melyeket az illető lakók az udvar ke
rítésen átdobtak.
Nem egy aszfaltos és különben di
szes utcában a hónapokig összegyűlt,
tehén trágyával vegyest, savanyu er
jedésben levő szemetet és hulladékot
egyszerűen kihordják rakásra az asz
falt mellé s ott hagyják órákig, fél
napig, mig a fuvaros több téréssel on
f
I naa el nem viszi.
í
A városnak évről-évre csinosbodó
egyik részében több hentes az év egész
folyamán keresztül majdnem naponta
öl és tartja ölésre szánt sertéseit, me
lyek dögletes bűzzel rontják a környék
levegőjét, és tartanak fönn egy egész
patkány ármádiát, mely nem egy be
tegségnek lehet tovább terjesztője.
A református papiak mögött fenn
akad és terjed le az árvaházig, ama
büzhedt, békanyálas, poshadó szenyvizeket is magába fogadó tócsa, melyet
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T A R CZ A
Egy tehetséges asszony.
Irta: Pékár Gyula.

.
Párisi naplómból jegyzem ki a követ
kezőket :
*
*

. . . Ma reggel levél Mmde d’E’ioletól.
Ez a fáradhatatlan szalontarió dám i csakugyan beváltja ígéretét, amit a tél elején
tétt : minden héten valami hírességet, vagy
legalább is érdekes újdonságot mutat be
.irodalmi szalonjában. Nem más nyitotta meg
a sort, mint maga Auatole Franca hitehagyott
szerzetesi arcával és szúró, szinte ördöngös
szemeivel, utána jöttek egymásután: egy
mádagaszkari diplomata, egy valóságos halá'ra Ítélt nihilista, egy híres nápolyi mé
dium, egy Indiából érkezett buddhista kol
dus-herceg, egy ausztráliai festő s Toru
Terao, japánt professzor . . . Mmde d’Etiolenak egyáltalában már néhány kitűnő fogás
sikerült, ami szalonját illeti, kérlelhetetlenül
erélyes ő. Tavaly úgyszólván haldokolva
hozatta el magához a dicső, öreg Ambroise
Thomast, ezidén már egyszer kö'csönkérte
a „Mercure“-töl a nehezen kapható és ro
mantikusan csinos Pterre Louys-t és az idény
végére megígérte nekünk — d’Annuuziot |
D’Annunzio lesz szalonjának ezidei főszen
zációja, — nem tudom, hogy fogja eihozatni,
de annyit már eddig is kivitt merész Ígé
retével, hogy sikeresen harcol a többi „szer
dai8 szalonok ellen s nem ereszti ki híveit
a kezei közül . . . Nos, diadallal írja, hogy
•zerdája ma ünuep lesz, egy „Vaióry-ünnep
*.

kiállításáról. Négy kritikus: egy festészeti,
egy szobrászati, egy zenei és egy irodalmi
kritikus. Nyilván megirhatta volna egy em
ber is ezt az ismertetést, de hát a lap ép
tüntetni akart s azért vett négy elsőrangú
Ítészt, hogy annál jobban dicsőítse azt a nőt,
ki a „speciaiismus
*
e szűkkeblű korában
ekkora csodába menő „univerzális" tehetsé
I get árul el. Tényleg alig látott a világ még
I ilyen sajátságos kiállítást. Madame Jehanne
Valéry festő, szobrász, zeneszerző és iró
volt egyszerre, nemcsak hatalmas festmény
tárlatot és szoborkiállítást mutatott be, ha
nem a délután bizonyos óráiban egy első
rangú hangversenyénekesnö, meg egy ifjú
zongoravirtuóz előadják zeneszerzeményeit,
— esténkint pedig az „Odéon" egy művésze
elszavalja verseit. Regényeit ott árulták a
kiállításon s mindenki tudta, hogy a „Comedie“ is felfedezvén őt, végre elfogadta
előadásra egy régebben beadott Proverbejét . . , A világ eibámult. És a Figaro na
gyon kiemelte, hogy itt nem valami kapkodó
dilettánsról van szó, aki mindenbe belekezd
és semmiben sem viszi semmire, hanem egy
kész nagy művészről, aki négy művészetbe
fogott bele és mind a négyben „érthetetlen"
Valéry ? Egyszer aztán a homlokomra magasra vitte. És nem utánzott Madame Va
ütöttem s magam is lelkes kíváncsisággal léry senkit, ki volt az zárva, hogy udvarias
kiáltottam fel: Bravó Mme d’Etiole l Ez művészek segíthettek volna neki : festményei
már derék, végre hát megláthatjuk ezt a szobrai, muzsikája, irodalma mind hasonlirejtélyes, geniáiis asszonyt!
to'tak egymáshoz, mind testvérek voltak
Ki is ez a Jehanne Valéry voltaképp ? ennek az asszonynak az uj és teljesen egyéni
Hamar előkerestem a „Figaró" egy minapi ihletében . . . Festményeiről szólva Iriarte
számát. Nem is egy, h inéin négy kritikus csodálattal említette uj. szinei s hangulatai
irt egy cikkben egyszerre ennek az asszony I naiv erejét és kompozíciójának nőies merész,
nak a Georges Petit kistermében rendezett cégét, szobrai előtt maga Falguiére mester

Valéri ? Bevallom, pillanatra nem vol
tam a helyzet magaslatán. Ez a Paris csak
ugyan a világ közepe : az egész emberiség
gondolatcsatornái ide torkollanak össze a
mindennap annyi igazán érdekes, uj egyé
niség tűnik tel, hogy lehetetlen valamennyit
számon tartani. Néha megijedtek tőle,milyen
szédítő gyorsasággal élnek és felednek itt
az emberek. Egyik nagy benyomás örökké
a másikat kergeti és soha nincs idő arra,
hogy e benyomások) gyökeret verjenek és
meggyőződésekké nőhessenek fel. Eredmény:
az emlékező tehetség csodálatos gyöngülése.
Páris CBak tegnapra, legfe'jebb tegnapelöttre
emlékszik . . . Nagyszerű iskola a feltűnni
vágyóknak, p. o. a mi hiú gavallérjainknak,
kikről, ha Pesten nagy garral nyilvánosan
elköltenek pár tízezer forintot, a hálás vá
ros hónapokig beszél. Itt teljeséggel lehetet
len feltűnni. A tízmilliós maharadsára ki
idejött mulatni, csak egy napig figyelt Pá
ria, addig mig az első millióját felváltotta.
Az egyedüli mód, hogy Paris 3 napnál to
vább figyeljen az emberre, az, ha anarkistakép revolvert emel a köztársaság elnökére.
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levette a kalapot és kiirts, hogy felfogásá
ban. „friss eredetiségében" egész uj irányt
lát, mely hivatva volna az antik szobrászatot a modernnel kibékíteni. Zenedarabjait
méltatva Bruueau bevallotta, hogy kár Ma
dame Va!érynek hangversenyzenében elfor
gácsolni tehetségét, drámai tehetségével Ír
jon nagy operákat . . . Ami irói tevékeny
ségét illeti, a közönség nagy csodálkozására
nem más, mint maga Bourget vállalta magára
regényeinek és költeményeinek az ismerte
tését. Minden udvariaskodást félre téve lel
kesen hasonlította őt Cbateaubriandhoz, di
csérte meglepően eredeti invencióját s azt
a nőiesen merész meseszövést, „amelyben az
asszonyok nyilván felette állanak mára fér
*
fiaknak
. . . Aztán szokott lélektani mód
szerével nemcsak őst tegezte itésztáraai vé
leményét, hanem ennek „a női rejtélynek"
a mélyére igyekezett hatolni . . . „Úgyszól
ván egybehangzóak mind a négyünk ítélete,
— „irá
*
— mind a négyen látjuk a tehet
séget, látunk olyan kezdetet, ami más férfinál
tisztességes végsikernek is beillenék s álmélkodva kérdjük : miért állt meg az egyes
művészetekben mindig a legszebb remények
re jogosító ponton ? Egyáltalában miért fog
lalkozott ennyi műfajjal ? Hisz ha bárme
lyikre, de — egy ágra tömöritené tehetsé
gét, — mi lehetne belőle ! Iriirte azt akarja,
legyen festő, Falguiére azt, legyen szobrász,
Bruneau indulatosan követeli őt a zenének,
én pedig a magam részéről meg vagyok
győződve, bogy ha nem szenteli magát ki
zárólag az irói pályának, korunk egyik leg
érdekesebb talentumát veszíti el benne . . .
Da hisz Mme Valéry ennyi művészet mellett

s minden közérdekű dolognál kerékkö
tőül szolgáló pénzügyi kalamitástól hi j
báztatom a tanácsot is.
Hogy egy város, melynek egészség ;
ügyi bizottsága és 9 közegészségügyi
tekintetben szakértő orvosa van, épen
a közegészségügy terén annyira hátra ,
maradt, annak az is az oka, hogy ezen I
szakértők szakismeretét nem veszi a
város igénybe soha, annak a bizottság
nak tanácsát nem kéri ki akkor és
mindenkor, amikor annak igénybe vé
telét a józan gondolkodás megparan
|
csolná.
Ezen bizottságnak évenként rendes
üléseket kellene tartania. Bele kellene
vonni tanácskozási joggal azon lévai
orvosokat és technikus képzettségű pol ;
gárokat is, kik nem tagjai a képviselő
testületnek. Ezen bizottságban kellene
tárgyaltatni a város közegészségügyé i
ben tapasztalt hiányokat, ferdeségeket i
készíttetni azok pótlására és megszün
tetésére vonatkozó előterjesztéseket.
Nem régen fel lett vetve a Barsban városunk talajvíz lecsapolásának
kérdése.
Mily fontos, mily nagy horderejű
kérdés, mely ha sikeres megfejtést
érne, nemcsak a közegészségügy terén,
de közgazdaságilag is emelné a várost.
Ily kérdésekkel azonban nálunk
csak egyoldalulag foglalkoznak,ha fog !
lalkoznak ; közegészségügyi tekintetből
soha, mert az egészségügyi bizottság
csak papiroson létezik.
*
*
Mindezzel a kérdés még nincs ki
mentve, mert ami közegészségileg viszás állapotaink és azoknak kü!ön-külön orvoslására szolgáló intelmek fel
sorolása több teret igényel, mint a
mennyit egy közlemény nyújthat.
E helyt csak általánosságban je
löltem meg a mi ebbeli nyomorult ál
lapotaink okait, melyeknek megszüntetését leginkább azoknak a nyilvánosság előtt való megbeszélésétől vélem
várhatni
Kívánatos lenne, ha orvostársaim
szintén a küzdőtérre lépnének és vá
rosunk egyes, konkrét hygienikus hi
ányaival, vagy visszásságaival foglal
kozva a város közönségében érdeklő
dést keltenének, érzéket fejlesztenének
közegészségügyi tekintetben kifogásta
lan közállapotok iránt, mert .csak igy
érhetjük el azt, hogy a közönség nagy
még s >kkal nagyobb lélektani probléma. Mi zöme ily állapotok szükséges voltának
a titka ennek a sfinxnek, aki nyilván játszva
meggyőződésétől áthatva, ily állapotok
teremt remekműveket s aztán női hűtlen megteremtését hatásosan követelhesse
séggel já'szva hagyja ott a művészeteket,— is a hatóságtól.

vezetőinek hiányos igyekezetében gyö
keredzik. Nem csodálkozik senki sem
azon, hogy rendőreink legtöbbje, mint
lévai benszülött, ki soha sehol semmi
tökéletesebbet, mint az ő szülővárosát
nem látott, nem akad fönn ugyanazon
nembánomság és érzékhiány okozta
köztisztasági állapotokon, melyet böl
csőjétől fogva környezeténél tapasztalt.
Láttam már rendőrt a felett tünedezni,
vájjon a Kossuth utca egyik kapujából I
kiöntött konyhahulladék maradványai
ból rántottás és galuskás, avagy csak
tojásos galuskás menura következtessen.
Hogy igy lehetett, azon véleménye
met az a szomorú tapasztalat erősítette
meg, hogy a rendőri tünedezés dacára
rendszeresen az utcára öntötték ki azon
túl is a konyhahulladékot,
A rendőrség vezetőit pedig hibáz
tatom azért, mert amint a tapasztalat
mutatja, hiányos az alantas közegeinek
oly irányban való kiképeztetését célzó
igyekezetük, melyben a közönség egy
része eredményes haladást szeretne ta
pasztalni.
Ha akár a képviselőtestület gyűlé
sén, akár más alkalomkor a lévai ren
dőrök köztisztaság és közrend iránti
érzéketlensége került szóba, mindég
hallottuk a rendőrfőnök panaszát,hogy
ezt, meg azt igy, meg ugy kell tenni,
de hát hiába !
Természetesen : hiába I Mert akiben
akár a kellő értelmiség, akár a kellő
érzék hiányzik valamely dolog iránt,
azt oktatni, ismételten és rendszeresen
oktatni kell, valamint gyakorlatilag is
rávezetni arra, amit elméletben elmond
tunk neki.
A mig kellőleg kioktatott közren
dőreink nincsenek, addig csakis a jobbakaratu és igyekezetü közönségre ne
hezedik a közegészségügy támogatása ;
a mitől elveszi a közönség kedvét, a
rendőrség hivatalos eljárásának a pana
szos félre is zaklatás szerű rendszere. j
Ezenfelül e rendőrkapitányi hivatal i
annyi és fontosabbnak jelzett más ügy ,
elintézésével van terhelve, hogy csoda
esemény számba megy, ha főnöke egy
szer időt szakit magának egy kis vá
rosi szemleutra.
Hogy városunk közegészségügyi te
kintetben, fejlődésében oly annyira visz- 1
sza maradt, abban eltekintve a mindég
1

aki egészben véve megszégyeníti e beteg
kor férfivilágát s „univerzális
*
tud lenni a
művészetekben, mint egykor Humboldt uni
verzális volt a tudományokban, De hisz a
művészetben még sokkal nehezebb univer
zálisnak lenni, — majdnem lehetetlen. írás
és festészet még járja együtt, — de hát a
szobrászat és zene ? Es mindenekfelett ez
a négy együtt ? Férfi
alig volna képes ily
ellentétek kibékitésére ; a női lélek, fájdalom,
még ismeretlen gazdasága és simulékonysága
kell ekkora végletek kiegyenlítéséhez. A
messze jövő nőiben még egészen újjá születhetik a művészet . . . Most, hogy együttlátjuk müveit, mindannyian emlékszünk ko
rábbi években kiállított festményeire, szob
raira, előadott zenedarabjaira és kiadott
regényeire. Dicsértük is e müvekért akkor,
főleg mert nagy reményekre jogosítottak,de
aztán elhallgattunk. Miért ? Azért, mert ö
is elhallgatott. Hisz ismétlem, itt a rejtély ;
ki ez a csodálatos asszony, aki érthetetlenül
abba hagy mindent és épp a legszebb pil
lanatban ?u
(Folyt, köv.)

Miért is ismertelek meg . . .
Ha uem tudtam volua, hogy ki vagy,
8 nem láttalak volna soha,
Most nem lennék ily boldogtalan . . .
Nem szállt volna bu arcomra . . .
Nem lenne gondteljes éjszakám 1
Kínja sem volna lelkemnek . . .
Nem tudnám, hogy mi a — szenvedés.
Óh 1 • . . miért is ismertelek meg . . I

Mámoros fejjel járok nappal,
A csöndes magányt keresem . . ,
Hol könnyeimnek elpanaszlom,
Mily keserves az életem . . !
Csak azok tudják a legjobban.
Hogy én mily sokat szenvedek
És fájó szivem azt susogja :
Hogy — miért is ismertelek meg . . . 1 ?

Slhwrii C»r«WI|,
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Dr. Karafiáth

A

gümökóros tüdövész es az ellene
való védekezésről.

(Folyatás.)
A vallás és közoktatásügyi miniszter
1898-ban adta ki 62986 számú körrendeletét,
mely a tüdővész elleni védekezésről szólva
azt az iskolák és tanintézetekben is elren
deli. Azért hivatkozom a körrendelet szá
mára, mert tudom, hogy ily rendelet hamar
feledésbe merül s hogy vannak a Bars ol
vasói között tanférfiak is, kiknek figyelmét
a talán már feledésbe merült rendeletre irá
nyítva, annak intézkedéseit embertársaik és
a haza érdekében ismert buzgósággal végrehajtandják, esetleg indolense'ob társaikat pél
dájuk követésére ösztökélik.
A rendelet egyebek között azt is mondja;
, A tüdövész eilen való sikeres védeke
zés egyik főakadálya a köztudatban gyö
keret vert azon föltevés, hogy ez a beteg
ség gyógyíthatatlan, hogy ellenében minden
küzdelem reménytelen és azért fölösleges ;
ez a föltevés bizonyos fatalisztikus meg
nyugvásra és szerfölött káros közönyre
vezet,"
A kiket a közleményem előző részében
elmondottak talán kelleténél uagyobb mér
tékben megriasztottak, azokat a felsorolt
szavak megnyugtathatják.
Nem szabad a védelem, vagy annak kí
sérlete nélkül megadnunk magunkat, mert
bármily veszedelmes legyen is a tüdővész,
védekeznünk ellene lehet és ennélfogva kö
telességünk is. Mi több, meg is gyógyíthat
juk a tüdövész
*,
ha azt jókor felismerjük és
minden lehetséges eszközt igénybe veszünk,
mely gyógyító törekvésünket eredményhez
vezetheti. A tüdövész mindaddig, mig jelen
tékeny olválcozAiokat nem idézett elő a tü

dőben, ha rohamosan nem fejlődik ki, s ha elhalálozása folytán ennek helyébe Kotsis
*
nevezte ki a főispán. Rajczy
nem felette elgyengült szervezetet tárnod Lajos d’jnoko
meg, ha a beteg és hozzávalói teljes biza- János zsitva-ujfalusi körjegyző elhalálozván
— helyébe a verebélyi járás főszo'gabirája
lommal vannak az orvos iránt s annak in által Bossányi János újlóti segédjegyző lett
*,
tézkedései
rendeléseit türelemmel és kitar helyettesítve.
tással pontosan követik : nincs a gyó ;yulás
A belügyi kormány az elmúlt junius hó
folyamán a garam-sznt.-kereszti anyakönyvlehetőségétől elzárva.
A tüdövészesuek, ki gyógyulása’ komo vezetövé. teljes hatáskörrel Zpszer Lajost,
aranyos-maróthi anvakönyvvezetö helyettesé
lyan akarja, mindennel f-l kell hagynia, ami teljes hatáskörrel Hener Anyait nevezte ki.
életmódjában nem helyes és sohasem szabad
A csend őrség jelentése szerint a múlt
elfelejtenie azt, hogy a legkisebb könnyel , hóban előfordult 20 tüzeset. A büntető bí
műség tönkre teheti reményét, a? orvosi tö róságoknak fel lett jelentve 1 rágalmazás,
rekvés sikerét. Csodákat az ember nem mi- ■ 1 az emberélete ellen elkövetett bűntett.
1 10 tes.i slrtés, 1 magánlak megsértés esete,
velhet, nem várja azt senki az orvostól,még 21 lopás, 2 rabiás, 6 bűnpártolás, 1 okirata csodakuruzslóktól sem! Az orvosnak ily ! hamisítás, 4 más vagyonának rongálása és
betegséggel szemben küzdenie kell és ezen 74 különféle kihágás.
A kir. pénzügyigazgató bejelentette,
küzdelem időbe, sok időbe kerü1. Csodaszer
a tüdövész ellen nem létezik. A gyógyszer hotfy junius hóban befolyt egyenes adóban
j 34844 ko-. 94 fill. 1903. év junius hóban
tár szerei maguk nem sokat ártanak a gü- j 15501 kor. 17 fii. az elmúlt hóban több
mökórnak, mely a tüdőben megfészkelte ma- 19340 kor. 77 fii., hadmentességi díjban be
gát, azok csak segédeszközök, mtlyek a folyt f. év junius hóban 350 kor. 56 fii.,
célszerű életmód és egyébb, a gyógyulást az 1903. év junius hóban 221 ko--. 05 fii.,
elösegitő beavatkozások támogatására szol a f. év junius hóban több 129 kor. 55 fii.
Bélyeg, jogilletékben és dohányjövedék
gálnak.
ben befolyt f. év junius hóban 81120 kor.
De kü-önben is ez nem tartozik a köz 34 fi1., 1903 júniusban 103364 kor. 39 fii.
lemény címének keretébe, mert tisztán az a f. év junius hóban kevesebb 22244 kor.
03 fii., 1904. év junius 1-töl junius hó vé
orvosi szakmába vágó dolog.
géig befolyt 489692 kor. 94 fii., 1903. a
Benuün'cet, orvost és nem orvost egy- múlt év hason szakában 550445 kor. 37 fii.,
aráut az érdekel e'ső sorban, hogy miként a f. év junius végéig kevesebb 60752 kor.
tarthatjuk a veszedelmet távol magunktó'. 43 fillérrel.
Az árvaszéki elnök bejelentette, hogy
A tüdővész elleni védekezésben nagy
szerep jut az államhatalomnak, de még ns- az árvaszék junius hóban 8 rendes és 5
rendkívüli üllést tartott. E intéztetett a
gyobb a társadalomnak.
rendkívüli ü’éseken 5 drb. a rendes ülések
A mai uumáuus korban, vagy helyeseb ben 513 drb., ü'ésen kívül 611 drb. elnöben az álhumanismus korában spártai elve kileg 7 drb. Az iktatóba beérkezett junius
ket az államhata'om n-m érvényesíthet, az hóban 1141 drb. A kiadóba leirás végett
egyéni szabadság jogainak sérelme nélkül és 683 drb., vagyis heteuként 170 drb. napon
ként 28 drb. Az árvaszéki elnök junius hö
ezért rászorul az a társada'om ha'hatóg tá folyamai köségi gyámügyi közigazgatás
mogatására, midőn a tüdövész terjedésének helyszíni vizsgálatot foganatosított Kőrmöczgátat, akar vetni.
bányán junius 6-án B írs-Szklenón junius
Es világ ik ki minden erre vonatkozó 8-án Gsletneken junius 9-én C i ff sron junius
27-én A'só-pélen junius hó 39-in. Ezen al
miniszteri rende'etből.
kalommal az e öljárókat az elhagyottá nyi1A tüdövész efeni védekezéssel nálunk vánitási eljárás körül fenforgó szabályok
az államhatalom, tulajdonképen csak a po - b tartására tanította ki, a gyermekek és
gári anyaköoyv intézményének létesítése óta gondnokoltak nyilvántartását pedig tételrölfoglalkezik behatóbba , mert ez szolgáltatta tételre kiigazította.
A vármegyei tiszti főorvos a közegé-za legelső megbízhatóbb adatokat a tüdövész
ségi állapotot az egész vármegye területén
okozta halálozások számáró1.
kedvezőnek és sokkal jobbnak jelzi, mint
M.döu látták, hogy 1880—86-ig 2960, az előző hónapban volt.
A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy
J.887—93 ig 3008 és 1894-ben migában
3494 gümőkór okozta halál esik Magyar a zsitva ujfa'usi áll. kisdedóvó 1903/4 és
ország lakosságának minden milliójára és 1904/5. tanévi fantartási szükségleteinek
fedezésére évi 69 kor. államsegélyt kapott.
hogy ez a szám azóta még jobban növeke Janovics József vámis-ladáDyi, Bartalos
dett: a kormány is behatóbban foglalkozott Gyula kiskoszmályi és Főj kos Ödön ujbarsi
r. k. iskolai tanítók korpótlékainak fedezé
a dologgal.
1897 ben a 48.851 számú, 1898-ban a sére 200, 100 illetve 200 korona állam
segély folyósitatott. Ezen állam segélyekkel
56395 és 61213 Bzámu, 1899-ben a 34529
a felekezeti és községi tanítók korpótlékaira
és 1902 beo a 105267 számú belügyminisz eddig engedé yezett összeg 19551 koronára
teri rendeletek népszerű füzeteket terjesz emelkedett, a mely százalék a fizetés ki
tenek a tüdövész elleni védekezésről, fel egésitéi ez mén eddig folyósított 31154
szólítják a törvényhatóságok és városok koronát, az eddigi államsegély 50705 koro
nát tesz, r.—t.
közönségét, „hogy a területükön működő
orvosi egyesületek és szövetkezetek elnök Barsvármegye törvényhatósági bizott
ségét kérje fel arra, hogy szemelőtt tartva
ságának ülése.
az ügynek nagy fontosságát — tagjait arra
Barsvármegyo
törvényhatósági bizott
buzdítsa, hogy azok, mint azt. más törvény
sága
julius
hó
13
án
Simonyi Bjla alispán
hatóság terülotén az egyes buzgó orvosok
elnöklése mellett rendkívüli közgyűlést tar
saját kezdeményezésükből már meg is tott,
tették, ily tárgyú e'öadásokat tartani szí
A közgyűlés első tárgya volt a vár
megyei alkalmazottak (tiszti, kezelő és
*.
veskedjenek
A”, egyik rendelet kötelességévé teszi szolga személyzet) illetményeinek szabályo
zásáról szól ó 1904. évi X. t. c«. végrehaj
a hatóságoknak arra felügyelni, hogy ven tása iránt kiadott belügyi kormány rendelet.
déglők, korcsmák, iskolák s egyéb nyilvá
A közgyűlés elfogadta a rendelet 24.
nos vrgy középü'etekben hygienicus köpő § a alapján a számvevő légi kirendeltség ál
csészék helyeztessenek el; a másik elrendeli, tal a ..ormány rendelet értelmében fizető
hogy minden nyilvános és közhelyeu kité föosztá'yokba és fokozatokba sorozása iránt
elkészített és az alispán által helyesbített
tessék a „fig-eimeztetés" mely a közönsé kimutatásokat.
get a tüdövésznek a köpet közvetítésével
Ordódy Endre a lévai járás föszolgatörténhető terjesztésére figyelmezteti, melyet birája, mert töab mint 15 éve működik jeazonban manapság hiába kereuüuk az illető len'egi állásában, a VII. fizetésosztály 3.
helyiségekben. Léván legalább már régen fokozatába léptetett elő és a belügyi kórmányt megkérte a törvényhatósági bizottság,
lekopott az a falról melyen felfüggesztve hogy a fizetési különbözetet a vármegyének
kellene lennie.
már a folyó évi költségvetésébe állítsa be.
Valamennyi rendeletből pedig kitűnik,
Lakner Aurél szolgabiró igénye a IX.
hogy a kormány a társadalom jóakaratától osztály 2. fokozatára a 38. § alapján folyó
várja a legtöbbet a legsikeresebbet, a tüdö évi október 1-töl kezdődő hatálylyal lett
megállapi'vt’.
vész elleni védekezésnél.
Szitányi Miksa vármegyei iktató és
Tóth Miklós vármegyei kiadó részére a
(Folyt, köv.)
400—400 korona személyi pótlékot a köz
Barsvármegye közigazgatási bizottsá gyűlés tekintettel hosszú idejű szolgálatukra
megszavazta és fedezetük a vármegye ház
gának ülése.
tartási alapjának közigazgatási pótadóból
Barsvármegye közigazgatási bizottsága eredő jövedelmét állapítja meg.
julius hó 12-én tartotta havi ülését Simonyi
A közgyűlés a körmöczbányai tisztelet
Béla alispán elnöklésével.
beli főszolgabírót a VIII. fizetési osztályba
A közigazgatási ágak junius havi álla sorozza, fizetését azonban tekintettel hatás
potáról beterjesztette jelentésit as alispán, körének c mkélyvoltára és arra, hogy ezen
ezen jelentés szerint az 1904. évi fösorozás tb. főszo'gabirói teendőket Körmöczbánya
junius hóban megtartatott és besoroztatott város valamelyik tisztviselője tartozik el
az ar.-maróthi járásban 131, a gr szent-ke látni, a várostól rendes fizetést és lakbért
reszti járásban 107, a lévai járásban 151, kap, ezen fizetés osztály 3 fokozata számára
az os’.lányi járásban 55, a verebélyi járás megállapított összegének csupán felében ál
ban 130, Körmöczbánya vár sban 6, Léva lapítja meg 1904. évi január hó 1-ig vissza
városban 22, Újbánya városbaa 15.
menő hatálylyal. Lakbért nem állapit msg.
A vármegye tisztikarában az a válto
Az osztályok és fokozatokba sorozása
zás történt, hogy Komparek József írnok közetkeaö ;
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Különfélék.
— Bucsuünnepély. Szép és megható

ünnepélyt rendezett a lévai ev. ref. egyház
ma egy hete, nyugalomba vonuló igazgatótanítójának. Kutassy Dénesnek tisztele
tére. Az ü .népség isteni tisztelettel kezdő
dött, melyen az összes iskolák kiküldöttei,
s a barsi ev. ref. egyházmegye képviselői
is résztvettek. B r.ha József imája és szép ii
beszéde után Kutassy Dsnes tanító meg
ható beszédben búcsúzott el az egyháztól. í
Ezután Pethes János tanitóképzőintézeti
igazgató, mint a kultuszminisztérium képvi
selője méltatta a nyugalomba vonuló tanító Ii
46 évi működését s egyúttal átadta a köz
oktatásügyi miniszter elismerő leiratát. Majd
dr. Kersék János ügyvéd a volt fiú tanít
ványok ajándékát adta át, megköszönvén
tanítójuk szeretetét és jóságát, Utánna ifj.
Galambos Istvánná Szabó Gizella nyújtotta
át a ieánynövendékek ajándékát. Végül
Birtha József lelkész az egyház nevében
vett búcsút az ünnepelt férfiútól s egy
remek szép bibliát adott át megemlékezésül
mire az ünnepséget egy szép imával be
zárta. Az ünnepség folytatását az Oroszlán
szálló kerti helyiségében rendezett társas
ebéd képezte, a melyen mintegy ötveneu
vettek részt. Az ebédet szebbnél szebb
telköszöntők fűszerezték, melyek mind a
nyugalomba vonuló tanítót és családját
éltették. A szép ünnepség méltó volt az
egyházhoz.
— Ki lesz az uj kántor ? A lévai
róm. kath. iskolaszék julius 15-én tartotta
meg a jelölő gyűlést. Beérkezett 7 pályázó
kérvénye szebőnél-szebb bizonyítványoknál.
Pályáztak : Hencz M hály Párkányból, Hiross
Péter Sdgó-Tarjáubói, Korentsy Sándor
Bars-Taszár. ól, L.cbtner János Karvalyról,
Náday Béla lévai helyettes kántor, Tokody
István Diosöszentmártonról és Walter György
Bélről. Az iskolaszék Bátby László prépost
plébános óhajára egy személy ajánlását ha
tározta el. Az okmányok tüzetes átvizsgá
lása után az iskolaszék titkos szavazással
egyhangúlag Tokody István dicsőszentmártoni kántort és állami tanítót ajándékozta
meg bizalmával s mint a pályázók legjele
sebbjét, őt ajánlja a városi képviselő-testü 
letnek a megválasztásra.
— Az egyház köréből. A herczegprimás B o z s e k Péter, ujmisés papot Garamujfaluba káplánnak disponálta.
— A honvédségi felsőbb tisztitan
folyam 10 hadnagya, B 11 f l Ferencz

vezérkari százados vezetése alatt harczászati
tanulmányutjukban e hét folyamán váró
Búnkban is nehány napig időztek s itt
felettük Günzl Antal és Hazay Samu
Vezérkari ezredesek szemlét tartottak, innen
tegnap este Ipolyságra mentek.
— Jótékony alapítvány. A napok
ban elhalt özv. Levatich Martonné Rudolf
Teréz úrasszony, ki életében is oly sokat
gyakorolta a keresztényi erények iegszebbikét, a könyörületességet és jótékonyságo
*,
mint értesülünk, még holtában sem feled
kezett meg az ő szegényeiről. Halála előtt
szóval meghagyta gyermekeinek, hogy azon
2000 K. alapítvány mellé, melyet a család
néhai Levatich Márton halála után a lévai
szegényházra tett, még 2000 korona alapít
ványt tegyenek s egyúttal Léva város
Szegényeinek 1000 koronát hagyományozol
*.
A nemeslelkü úrasszony fiai készséggel
teljesitik édes anyjuk óhaját, kit örök
nyugvó helyére sok szegény és árva áldása
kiseyt s ki esen utolsó adományával igazán
Őslhatatlsn emléket emelt magának,

•i egy kapával úgy vágta fejbe Dodokot,

—

Agyonnyomta

a

továbbá Kiéin Sándor ur gramophon-ja jö
vedelméből 5 kor. 42 fillért voltak szívesek
árvaházunk céljeira juttatni, — Dombay
Vilmosné Önagysága pedig Bars-Eudrédröl
oly nagy mennyiségű borjúhúst és túrót kül
dött, hogy abból — a jobblétet fájdalom 1
nélkülöző — kis árváink 2 napig valóban
luculiusi lakomat élveztek,
Amidőn a fenti adományok kézhez Vé
telét — e lap szívességéből — nyilvánosan
is nyugtázzuk, fogadják Ja nemes szivü em
berbarátok árváink nevében legmélyebb
köszönetünket.
Léva. 1904. julius 11 én.
Leidenfrost Tódorne
Faragó Sámuel

gyermekét.

Pusztai Erzsébet bars-endrédi leány 3
hónapos Ilona nevű törvényte'en gyermekét
e hó 12-én állítólag álmában agyonnyomta.
E'őadása szerint éjjel maga mellé fektette
sieggelre halva találta. A bonczolás megál
lapította, hogy a gyermek megfuladt. Mi
után ezen a környéken a kis gyermekek
ilyetén kimúlása szinte divatba kezd jönni
s ez rövid idő a'att a negyedik eset, a bí
róság megindította a büntető vizsgálatot.
— A körmöcbányai magyar egye
sület most számol be huszonnegyedik évi

nöeeyl. alelnök.

működéséről egy terjedelmes jelentésben,
melyet Mosonyi Béla szerkesztett s melyből
örömmel látjuk az egyesület hazafias irá
nyú működé ét. Különösen a hazaszeretet
ápolására s a magyar önérzet ébrentartására
az egyoület minden -lkaimat megragadott,
történelmünk nevezetes évfordulóit hazafias
lelkesedéssel ünnepelte meg s ezen ünnepsé
geibe belevonta a város és vidéke közönségét,
Az egyesület múlt évi bevétele 1691 K.
91 f, kiadása 1618 K. 46 f., vagyona
4201 K. Ezenkívül szép színpaddal is ren
delkezik. A könyvtár 1173 műből áll 1534
kötetben és 2300 K. értékben. Az egyesü
letnek 11 tiszteletbeli, 2 alapitó és 152 ren
des tagja van. Elnöke Vizy Ferenc, áll.
tőreáliskolai tanár.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904 évi julius hó 10-tól 1904. julius hó 17-ip.

Születés.

A szülök neve
Bálindh Sándor Semifcer Anna

A gyermek
neve

Endre Jenő

fiú

Schulc Ignác Kiéin Selma

leáuy Klára Piroska
Amália
leány
Sarolta

Néh. ifj. Dohány István özv.
Dohány lstvánné Akossy E.

leány

Dr. Katona Jáuos Holló Margit

Eszter

Halálozás.

Közgazdaság.

Li

A cs. kir. szab. Adriai biztosító
társulat.

A es. kir. szab. Adriai biztositó-társulat
1903. évi üzleti jelentése és zárszámadásai,
melyek folyó évi április 28-án megtartott
közgyűlésen terjesztettek elő, a következő
fontosabb adatokat tartalmazzák : Az élet
biztosítási osztályban 51,634.879 K. biztosí
tott tőkére szóló ajánlatok nyujtatjak be,
me.yek ellenében 45,523.303 K. biztosított
Összegről állítattak ki kötvények. A bizto
sítási átlag az év végével kerek 276 millió
töke és 710.290 K, járadék-biztosításokra
rúgott, minélfogva a tökebiztositásoknál
20,958.564 K. tiszta szaporodás mutatkozik.
i É etbiztosítási dijakban 11,720.579 K. vételeztetett be, mig halálesetek, valamint a
biztosítottak életében esedékes összegek
s az esedékes járulékok 5,210.589 K. ki
fizetését tettek szükségessé. A ' kamatláb
I leszállítására szolgáló pótdijtartalék az idei
200.000 koronát tevő átutalás folytán
i
1,700.000 koronára emelkedett. Az élet
I biztosítási osztály dijtartalékai és dijátviteí
i lei 1903. deczember 31 én 74,097 384 koro
nát tettek ki és a múlt évhez viszonyítva
5,958 215 korona emelkedést mutatnak. A
tűzbiztosítást ágazatban a díjbevétel volt
20,869.390 K. az előző év 19,316.631 K.
dijbevéte'e ellenében. A szállítmány biztosí
tásokért 1,507,651 K. és betöréses lopás elleni
biztosításokért 222.753 K. vételeztetek be;
ez utóbbi három agazatban visszbiztos'tások
czimén 10,150.442 K. s károkért 15,171.325
K., a visszbiztositók részének levonása
után pedig 7,958 258 K. fizettetett ki. Ezen
j három ágazat dijtartaléka 13,201.675 koro
nát s a visszbiztositók részének levonása
u án 7,264.776 koronát tesz ki. Az árfo
lyam emeikedes folytán deczember hó 3I-én
mutatkozó 549,437 korona az árfolyam
ingadozási tartaléknak utaltatott át. B)
mérleg
rendelkezési nyeremény tartaléka
200.000 K-val 1,400.000 K-ra emeltetett
fel. A közgyűlés jóváhagyta az igazgatóság
I ama javaslatát, hogy az újonnan létesített
nyuydijpénztárt 250,000 K-t tevő rendkí
i vüli javadalmazásban részesítse. Osztalék
i
czimén részvényenkint, úgy mint tavaly
i
180 K. kerül kifizetésre. A különféle tárta
l iéhoz 1903. deczember 31 én 89 millióra
emelkedtem és pedig : a díjtartalék (visszI biztositás levonásává!) 75,699.676 K, pót
I
I díjtartalék kamatláb leszállítására 1,700.000
I K, nyereségtartalék 7,413 341 K. és árfoí
lyamingadozási tartalék 4,250.017 K-ra.

nöegyl. titaar.

nem e

,

hogy a kapott sérülés következtében más
i nap meghalt. A csendőrség a gyilkos cziganyt letartóztatta s bekisérte a lévai bíró
sághoz.

A

,

— Tüzeset Léván. Tegnap délután
2 óra tájoan a vágóhíd mellett felhalmozott
szalmakazlak egyike gyuladt ki, a melytől
meggyuladt s porig égett a városi vágóhíd
és egy takarmány kazal. Szerencsére a meg
érkezett tűzoltóknak
sikerült a tüzet
lokalizálni.
— Nagy tűzvész dúlt e hó 14-én a
szomszédos K's-Kér községben, mely csak
nem egész községet elhamvasztotta. Alig
egy pár ház maradt épen. A pernyét a
szél egész Láváig hordotta s fényes nappal
egész Léva városából látható volt a gomolygó füst oszlop. Sok ház be is égett
8 g*y ifiori nagy a kár, a melyet csak az
enyhít, hogy nemi részben biztosítva voltak
az épületek. A tűz ép délben keletkezett,
mikor a község végén levő urasági cseléd
házban az aratók ebédjét főzték, egy kipat
tanó szikra meggy uj tóttá a ház szalma
fedőiét s felóra alatt az egész község láng
ban állott. A tűzoltók, s köztük első
helyen a lévaiak, valóban emberfeletti mun
kát végeztek. Szerencsére emberélet nem
esett áldozatul. — Ugyanaznap Borfö
községben volt nagyobb tüzeset.
— Felvétel alumneumba. A körmöcoányai áll. főreáliskolával kapc-olt alumneumban — a hol a tanulók élelmeztetnek,
ebédet és vacsorát kapnak— a jövő 1904/5
tanévben következő kedvezmenyes helyek
lesznek betöltendők ; a) ingyenes : kettő, b)
évi negyven korona dijjal: húsz, e) évi száz
korona dijjal: harmincz, f) az egész évi
száznegyven koronát fizetők száma nincsen
kikötve. Felvétetik minden jó magaviseletü
tanuló, aki emellett minden tantárgyból le
galább „elégséges" általános osztályzatú bi
zonyítványt képes felmutatni. Az Alumne
umba felvételért folyamodó tartozik a „körmőezbányai Alumneum egyesület igazgató
ságának" czimzet
*,
a múlt tanévi iskolai- és
szegénységi búonyitványnyal felszerelt bélyegtelen kérvényt legkésőbb f. é. augusz
tus hó elsejéig Körmöczbányára beküldeni.
Az alumneumi igazgató.
— Haláleset. Se hi 11 Antal lévai
szogabirói végrehajtó, mint részvéttel érte
sülünk, e hó 14-én agyszélhüdés következ
tében 59 éves korában hirtelen elhunyt.Tevékeny, szorgalmas ember volt, halála
őszinte részvétet keltett. Temetése tegnap
délután 5 órakor ment végbe, a lévai já
rási föszolgabirói hivatal tiszti karának és
nagy közönségnek részvéte mellett. Halálát
neje, két fia gyászolják, kik a szeretett
családfő halá'áról a következő gyászje’entést bocsátották ki: Özv. Schill Antalné
szü'etett föld .ári Haynal Francziska úgy a
saját, valamint Ede és Tivadar fiai és az
összes rokonság nevében, mély fájdalomtól
megfört szívvel jelenti, hogy forrón szere
tett jó férje Schill Antal főszolgabírói adó
végrehajtó folyó hó 14-én esti 1/a9 órakor
élete 59 évében, a halotti szentségek felvé
telével rövia szenvedés után agyszélhüdésben e hunyt. A boldogult földi maradványai
folyó hó 16-án d. u. 5 órakor a lévai róm.
kath. temetőben fognak örök nyugalomra
tétetni. Lelke üdvéért az engesztelő szent
mise áldozat folyó hó 18-án reggeli 71/2
órakor a lévai róm. kath. templomban fog
az Egek Urának bemutattatni. Léva, 1904.
julius hó 15. A'dás és béke lengjen drága
porai felett !
— Rablás. Múlt vasárnap dé'elött
Bartozs^ Ferenc^ morvaországi kömives,
ki - jelenleg a garamkeszii iskola építésnél
dolgozik Léváról Garamkeszibe menvén a
város melletti Koháry em'éknél megpihent s
alig hogy letelepedett, egy előtte ismeretlen
kóbor czigány hátulról megtámadta s róka
módra kabátja zsebéből egy kendőbe csa
vart 40 korona pénzét kirántva, futásnak
eredt. A kömives utána futott s meg is
fogta a rablót, ennek azonban akkor már
társa is akadt s igy a két czigány a sze
gény kőmivest összeverte, a közeli gabona
vetésekbe elrejtőztek. A károsult vissza
ment a városba rendőrökért, de mig ezek
megérkeztek, a rablók elmenekültek. Ugyan
az nap e két jó madár a Meisel-féle tégla
gyár egy munkásától is 30 koronát lopott
el. Később megtudták, hogy a főczinaos
Toncsi József szénásfalusi illetőségű czi
gány volt, kinek kézrekeritésére a csendőr
ség megtette a szükséges intézkedéseket
*
A közeli községek most mind el vannak
árasztva ismeretlen kóbor czigányokkal s
mig a szegény falusi nép a forró napon
izzadva végzi e nehéz aratási munkát, ad
*
dig ezek a csavargók a falukban mindent
össze-vissza lopkodnak. Kívánatos volna, ha
a csendörség vidékünket e tolvaj népségtől
megszabadítaná.
— Kinevezés. A közoktatásügyi mi
*
niszter V é n i s Jenőné Kittenberger Vilma
okleveles kisdedóvónöt a hatvani vasút
*
telepi állami kisdedövódához óvónővé ne
*
vezte ki.
— tTj szövetkezetek. Csatán és Le
kéren múlt héten nyitották meg a fogyasz
tási szövetkezetét. Mindkét szövetkezet a
„Hangya" központjához tartozik s fáradtsá
got nem ismerő ügybuzgó férfiak munkája.
A fogyasztási szövetkezetek mellé még tejszö vetkezetet is terveznek, a milyenek a
lévai járásban szép sikerrel működnek.
— Agyonvert czigány. D o d o k
Sándor és Gazsi János nagy-kálnai vá
lyogvető czigányok e hó 13-án a feleségeik
miatt összeverekedtek s verekedni kezdtek.
Dodok megharapta Gazsi hüvely ujját, mire

uyerm el

A VI. osztály 2-’k fokába Simonyi
Béla alispán. A VII. oszt. 2-ik fokozatába
Maiiáth István főjegyző. Dr. Kiss Mihály
árvaszéki elnök. Dr. Persay Ferencz tiszti
főügyész. A Vili. oszt. 2 ik fokozatába :
Dr. Benkő Lajos főorvos, Bodi János I.
aljegyző. Ordódy Endre, Finka Sándor.
Nedeczki Vincze; Dr. Rudnyánszky Titusz
főszolgabirák. A Vili, fizetési osztály 1.
fokozatába ; Ponoczky István főszolgabíró,
a VIII. fizetési osztály 2-ik fokozatába:
Rajag Benő, Illyés Béla árvaszéki ülnökök,
a Vili, osztály 3. fokozatába Dr. Koszto
lányi László árvaszéki ülnök. A IX. osztá’y
2. fokozatába : Szabó Kálmán árvaszéki
jegyző, Szabó A ajos II. aljegyző, Tóth
Zsigmond, Truszka Antal, Berczelly Miklós,
I. osztályú szolgabirák. Sefcsik Béla levél
tárnok. A IX. osztály 3. fokozatába Dr.
Lakner Aurél I. o. ssolgabiró. A X. oszt,
2-ik fokozatába Dr. Hladny János, Dr.
Gasparecz Béla, Dr. Lányi Benedek, Dr.
Oravecz Káli án, Dr. Karatiáth Márius,
járási orvosok. Szilányi Mihá'y községi ok
tató, Ruzsieska Rezső árvaszéki iktató.
Tóth Miklós kiadó. A X. osztály 3. fokoza
tába Lü'ey György III. oszt, aljegyző.
Reidner István, Gá dy Kálmán, Dr. Ordody
Vilmos, Litasi Sándor II. oszt, szolgabirák.
A XI. oszt. 2. fokozatába soroztainak :
Tarcsay István, Kosztolányi Kálmán, Mayer
Károly, Demény Gyula, Ficzer Ágoston,
Schiller Róbert, Szigeti Mihá!y, Cherebó
Tivadar, Járdánbázy Zsigmond, Kiss István,
Kottek Ferencz Írnokok és a megyei várnagy, Szmetanovics János tb. főszolgabíró
fizetése 1800 kor. A fúrdöbiztosi fizetés
1200 kor. Beokovich Guidó és Lüley Kázmér közig, gyakornokok fizetese egyenként
1600 kor. Lutz Sándor közig, gyakornok
fizetése 1300 kor. A két betöltetlen gyakornoki állás együtt 2300 koronában áilapitatott meg. r.—t.

elüunyt neve

Kora

Varannai Jónás

A halál oka

48

Tüdő gömb kór

Bolgár Edit

11 h.

Tüdölob

Ijf, Heineman Gyula

3 b.

Bélhurut

Beluch István

23

Tüdövész

Schill Antal

59

Agyszélhüdés

Weisz Jakab

19

Agy hártya lob

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitánv,

I

I
i

i

i

I

I

Búza tu,-mázsánként 16 kor. 20 fill
16 kor. 60 fill. Kétszeres 14 kor. — fill,
14 kor. 80 fill. — Rozs 11 kor.60 fill. 12 kor
40 fi’l — Árpa 11 ko-. 60 fi'!. 13 kor. — fii
Zab 13 kor. 20 fill. 14 kor. — fill. — Kuko
rior.a 12 kor. 20 fiil 13 kor. — fill. Bab
15 kor.20 üli. 15 kor. 80 fill.— Lencse 15 kor,
20 fill. 15 kor. 80 fii!. — Kelés 9 kor. 60 £11.
10 kor. — fill.
Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten.
Téú borsó 8 kor,, .Téli bükköny 14 kor.,
Muharmag ü'/g kor., Cukorciro' 9 kor., Po
hánka (hajdina) 9 kor. Paprika köles 8V2
kor., Mustármag 12 kor , Biborhare 18—20
kor., Lófogu tengeri 10 kor., Csibehur (spergula) 11 korona. — Tarlórépamag 44—50
korona. Dactylis 58—60 kor.

Nyilttér.
jI A lévai takarékpénztár
i

I

részvényeseinek tudomására hozzuk,
hogy intézeti részvényeikre ezidőszerint
I egyenként 650—700 koronáig terjedő
I
5—ö’/í^o-os kamat mellett nyújt köl
csönt a »Magyar Pénzintézetek Orszá
gos Szövetsége Részvénytársaság
.
*
—
A részvények a Lévai Takarékpénztár
utján, vagy közvetlenül a > Magyar
Pénzintézetek Országos Szövetségé < -nek
(Budapest, Báthory-utcza 4.) czimére
küldhetők.
I
I

Egy utcai különbejáratu

Közönség köréből.

bútorozott szoba

Nyilvános köszönet.

kiadó. Gyürki-utca 4.

Mindanyi jó barátok, ismerősök és jó
akaróinknak kik megboldogult szeretett
fiam elhunyta
a'kalmából lesújtó fáj
*
dalmunkat mély részvétükkel enyhiteni tö
*
’ rekedtek ez utón is há'ás keszönetttnket
, fejezzük ki,

Hen nebe rg-sely e m
csak közvetlenül ! — Fekete fehér és színes méterje
60 kriól 11 foriut 35 krig. blúzokra és ruhára Bér
mentve és már elvámolva házhoz szállítva Gazdag
mintaválaszték postafordultával.

Beluch. Mihály és nője,

i

Nyilvános köszönet,
Weisz Samu ur, helybeli nagykereskedő
és családja részéről mi 100, azaz egyszáz
korona lett hivatalomban átadva Léva vá
ros szegényei közt — vallás különbség néli kül — leendő szétosztás végett. Midőn ezt
nyilvánosan nyugtázom, kedves köte'ességemnek tartom a nemes szivü férfiú és családja
részére — a szegények nevében — köszö* netemet kifejezni.
Léva, 1904. Julius 16.
Bódogh Lajos

polgármester.
'

Nyilvános köszönet és nyugtázás.
A Smidt-féle központi vendéglőben ösz-

szejövő „magyarok asztaltársasága" Schmidt
vendéglős ur utjáu

4 korona 50 fillért, —

Kitűnő

Magyar pezsgő
„FREGOLI SEC“
Kapható :

AMSTETTER IMRE
fűszer és csemege kereskedésében LÉVÁN,
Ára üvegenként 4 korona.

5 üveg vételnél előnyár 11

HIRDETÉSEK.

29. szám.

Cs. kir. szab. Adriai biztositó társulat vagyonkimutatása 1903. deczember 31-én
VAMOY

korona

Ing-fanok
. __ ...
Érték apirok .............................. '. ...
Fenti értékpapírok 1903. decz.
31-ig járó kamatjai
.. ..
Jelzá og-kölcHOnök
Kötv-oykölcsönök
Ha«on -i vezeti j radékok és
»■ Kék
................... .........
Követelések más biztosító-tár
saságoknál
.. ...__ ... ...
Kibont le ügynökségek
Különféle adósok
Még nem lörie-zetl jutalékok
é« szervezési költségek
Leltár
.........................................
...

7.573.400

59.l74,876
272.255
3.263,377
6.512,077

69
80
•*2

48,485

45

35,443
1.3.6/ 74
83,692

26
28
02

__
__

78 :»86,0bl

A

TEHKK
Külön nyereség tartalék
RendelkozéHio Álló tartalak
ÁrfolyaminiradozAsi tartalék .
1 íijtartalékok
A kamatláb le(a viszont87AlliiúsUa
biztos-lók
hzoIl'AIö
ilijtartalék
hAnyAdának
I >ijAtv.telek
levonAaaval)
I-üfrirő kórok
t <italéka
A biztos-toliakat illető nyerőn. ón v rész..........
Pizto ttó-’átaiis .g-ok követelései
Különféle hitelezőit
Társasági közö- iga/gatá-Mfolyószámla egyenlege»........................

2 <MK> 000
900,000
3.514,475
6».3<8,189

?2

1.700:000
3.036,710

Rf szvényeaek váltói
.........
KÓH/pénz Triesztben és a képviselőd égeknél
............................
Hitelintézetek-, tak.-pénztárakés banKárokoál < Ihelyezett tőke
Ingatlsn'k
...............— ...
P.rtékp" pirók
Fenti értékpapírok 1903. decz.
31 iif járó kamatjai
......... —
VAbók tárczája
KőicsönoK értékpapírokr-i
Követelések mAs biztosító tarsa ^águknál
Különfé'e ögynt ksé» ek
Különféle adÓHok
.......................
E etos/Jály (foiyócz. ejzyen ege)
M g nem törlesztett jutalékok
és szervezési költségek
Leltár
...................................................

—
80
16

—
62

903,797

92, tt
115,802
343,631

19
40
59

4őő,141

33

7- • 85 071

korona

VÁGYOM

fill

korona

fill.

72

Későbbi években esedékes dijak
Összego ... ....... ... ........................

39 í ,334

22

5.550,040
963,750
9 4-8,714

91
—

39,198
65 9,178
26,643

21
22
50

2.249,838
2.243 19.5
227,547
4;»5,141

6
20
60
33

—

—

2-. 110.581

87

Fém érlég

(B.)

Elemi oaztAly

TEHER

fii .

4.800,000

1904. julius hő; 17.

>■
Alaptőke
......................................
Nyereség tartaléktöke
)...
*
.
Rendelkezésre álló tarta'ék
**
)
**
•ék
Árfolyamingadozási tartalék
!
Tüzbizt. dijttrialéka .
Szállítmánybizt. dijtart. 5 s
a
*
Betöréses lopás elleni n2 ►
2 « "r
bizt. díjtartaléké .. ..
Függő tűzkárok tartól.
f <2 O
Függő száll.-tárok tart.
X a t>
Függő betör se- lopú-i
károk tartaléka
A társulati tisztviselők takarék
éi ellátási pénztára
Jubileumi al p tisztviselők leá
nyainak kiháznsitá-ár v
Biztosító társaságok követelése
Különféle hitelezők
.
...
Fel nem vet
*
osztalékok .. .
1
19)i’-rői áthozott nyereség . .
Az üzletév nyeresége ... ..........

korona

fill.

8.000,000
3.083,898
1.200.000
735,541
7.018,83£
162,245

1
—
89
18
84

83,098
1.040,003
197,779

46
—
90

12 631

93

1.275,451

38

50.000
2.819,734
562 078
6.294
7.906
1 J"4,43«

__
51
64
—
0’
—
b7

27.110,581
•) 7
*2
3.113,341

K.-ragyarapitv ■.

*
— K -ra gyarapítva.
-.2 ’) 1.400,00)
társulat fennállása óta, azaz 1838. junius l-töl 1903. deczem er 31-ig káruk fejében kifizetett 518.757.972e,49 koronát.
67.300.5i9

glanMNtteii i dr. Albert Ágost báró, Dimnipr Ferencz. rftcz-almrtM Frlg-yeHay Adolf vezérigazgató,
Prtrisi JózNef. Rfllli PAI báró,
Süléin Henrik.
Számvizsgálók: Aíendiili
ttrg-.V, pojnl Alberti Emil gróf, tioldnclnnid József.
l’nvia JA hon v. zértitkár.
Részlet. - mérlegek alulírott képviselőségnél kaphatók. Fgvanott mindennemű f lvilágoMtások készség? 1 adatnak, 'alamint felvétetnek a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb feltételek mellett, élet-i
tűz. NzállittuAnv - és
• etbrlMes IcpAs
elleni biztosit Ások nz „Adriai biztositd-t írsulat
,
**
jéKbiztositúsok a „Oéli“ jég- és viszontbizt- -i ó -táreasag és bo'eKetbiztoNltANok a ..Aeiuzetközi bnleMet ellen hiztoNitó r.-Ur<<iiNíir‘ részére.

Igazgatók

Iirnzuatósóg.

—

'arorszáffi osztáh•; BUDAPEST, IV. Kerület, Válexi-utcztk QO. BzAm, ti türHiilnt házában.

A

Lfrlttsnbsrger J.

Báró Podnianlcsky Frigyea, intéző.

Főügynökség Léván

mosókivonat,

igen

é.

é.

Könyvkötészetünk uj
gépekkel és eszközökkel
van ellátva.

Nyitrai és Társa
könyvkereskedése,
ÍXXtC; <HS<í<í

íXXXi

csinos

kiállítással 5 évi jótállás

Q

Az eddig szükséges volt mosási időt a felére
csökkenti.
Fáradságot a negyedére.
A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja
a ruhát.
Úgy a kezeknek, mint a ruhának telljesen ártal
matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet
vállal.
Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más
mosászernél.

mellett minden hozzávalóval

korona

Arak részletfizetésre:

védjegyei,

Előnyök:

4

díszes, tartós és olcsó kivi
telben elvállalunk.

valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek

..Asszonydicséret
3.

bekötését

Varrógépek és Műhímzés

tuhanemüek mosására, a Schicht által újonnan feltalált

2.

hivatalos könyvek

■ i

Szauer Izidor, Klain Ödön

Tényleg a legjobb az eddig használatban levő
szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut

1.

és

Frig-yessl M.. titkár.

vezértitkár.

Jónak, a jobb
az ellensége.

a

Könyvek, folyóiratok
díszmunkák

E’xömagyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
;
. 72-től 80-ig
Tita ;ía uj nagy Singer 4-es iparos var 3gép .
. 78-tól 88-ig
Nagy Howi iparos varrógép
.
.
,
.
. 76 tói 80-ig
Valódi szabadni in. Adria családi varrógép
.
. 86-tól 96-ig
»
•
„
láb és kézi hajtásra
.
. 96 tói 100-ig
Kői hajós családi (Ringscbiff. gép
,
,
,
,
.
100-tól120-ig
n
iparos (Ringscbiff) gép
,
. 130-tól 1.50-ig
Valódi Diirkopp — közpoutorsó — gép családi
.
.
120korona
,
.
150korona
n
n
w
r> iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra
.
.
44korona

Mfihímzési készülék ára 4 korona.

Főraktár: Kern Testvéreknél Léván

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után.

Legjobb géptűk, részek és csónak olcsón.

•------ Mindenütt kapható.
„,11

Schicht-szappan
„szarvas" vagy „kulcs"

A Rlchter-féle

2 Hangverseny Grammophon

w

LiniRienr. Caps. camp.
Horgon y - Fain - Expellor
egy régi kipróbált háziszer, a mely
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésfil alkalmaztatok
kcazTónyaö!. csúznál és mtjhüléiekoíl.
Intés. Silányabb utánzatok miatt
— bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban a „Birg»nj" vodjegygyel
ós a „Ricbter” czégjegyzéssel fogad
junk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k.
árban a legtöbb gyógyszertárban
kapható. Főraktár: Török
József gyógyszerésznél
Budapesten.

JepRjel

lenjobb, legkiadősabb s ennélfogva lenolcsötb szappan.
Minden káros alkatrészektől mentrs.

...... •••••■.... Mindenütt kapható! ................
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n darab
szappan a „Schicht" névvel és a fenti védjegyek egyikével
legyen ellátva.
I
II

Schicht György, Aussi.

hltüfíi F Al.

A leunaoyobb nyár a maria nemében, az turopií

csesz ré kt
*

és

A jelenkor
csodagépe!

0
80

Beszél, énekel,
zenél, rendkí
vül érdekes
szórakoztató
eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.
Több ezer ^eproductió a világ leghíresebb
művészeitől.

torsi,

dvarí szállítók

Rúd aáatodt.

4°0“os

Raktáron kapható:

Kiéin Sándor

törlesztéses kölcsönöket nyujunk bu-

órás és ékszerésznél
Léván.

"" — da pesti es
kü földi elsőrangú pénzintézetektől a föld
birtok és ingatlan a/t értékig I. és II.
helyre 15 — 65 évid terjedő időtartamra.
Személyhitelt ! papoknak, katonatisztek-

~
nők, állami és msgánbtvatainokoanak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig
terjedő időre gyorsan es disctréten.
Bank és magánadóságok convertalása.

y

THOMAS -SALAK
lóhere és csillagjegyük ♦- úgy öaszpboBphorsav, mint cytrotnsavban old-

ható pho«phorsav szerint legolcsóbban beszerezhető

Meller Lajos és Társai
bankbizomány.
Budapest, VI. Dávid-utcza 15

(Törvényszókiieg bejegyzett ezég).

I
I

tfDukesés Herzog czégnél
G a 1 g ó c z,
műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy kereskedése.
Chilisalétromban ♦ 1905. tavaszi szállításra.

inden háziasszony
New-Cuba-Kávéból

Jf Közvetlen bevitel
____ I

kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű

II melynek
fi

Kapható:

■ ’i—

KEHIT TESTVÉREKNÉL Léván.

Tegryzet: főd
hogy a kávé ne legyen tnl
zamatját s kiizadja illő olaját.

barnára pörkölve, mi által elveszt-

ű
V
Cbilisalétrom
Trágyafösz
LSzárított
mathatrágya.
Thomasphosphat
Kainlt és kálisó
Superphosphat

Kilója 3 korona 20 fillér

41/a kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér.

*
emészthetőség
je az eddig ismert szárított moslékból 30% al
nagyobb. Kívánatra bérmentve mintával és árajánlattal szolgálunk.
Miitrágyafélék:

melynek aromája kitűnő és természetea festetten színű === - ==F========i=±s=

0F

„TT N I O KT“
elsőrendű fehér szárított moslékból,
elBŐrei

JT

I

Nyomatott Nyitná 4a Tina könyvnyomdájában Láván,

Erőtakarmányok :
Buzakorpa
Rozskorpa
Szárazmoslék
Szárított répaszelet
Melasse

Szárított sörtörköly
Kender és repcedara
Cocosdiódare
Olajpogácsa
Malátacsifa
Tengeri.

II

Különféle:

(lípolajok fiumei
Carboltneum
Tovotte keuőcs
Kocsikenöcs
Cemement
Tőzegpor és alom
Gabonazsákok
Ponyvák.

§

