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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. SO fill.
Előfizetési pénzek p-'-stautalványnyai küldhetők.

FjryeM szamok 20 fillérért kaphatók
a kiadóhivatalban. s. HIRDETÉSEK

Né^yhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér

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

fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
vasarnap reggel. ■»—

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalosközlemény. i 
1201/1904. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1901. ■ 

évre szerkesztett hadmentességi adókivetési 
lajstrom tnegáPapitva a lévai m. kir. pénz
ügyigazgatóságtól leérkezett, miért is adózó 
közönség értesittetik, hogy ezen lajslrom 
Léva város adóhivatalánál 1904. évi aug. hó 
1-ig bezárólag 8 napi közszemlére lesz ki
téve és az érdekeltek által hivatalos órák 
alatt megtekinthető. í

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen
a) azon adózók, kik a kivetési lajstrom- ’ 

bán tárgyalt adónemmel már a múlt évben 
is megróva voltak a lajstrom közzété c’ét 
követő 15 nap alatt,

b) azon adózók pedig, kik a kive
tési lajstromban megállap tolt adóval ez 
évben első Ízben rovattak meg adótar’oz*-  
sukn: k az adókönyvecskébo történt bejegy
zését követő 15 nap alatt netáni felebbezé- 
seikett a lévai n>. kir. pénzügyi gazgatóság- 
nál benyújthatják.

Városi adóhivatal.
Léván, 1904, julius 23.

BEonazsila Lajos 
adóhivatali főnök. ,

Közterek védelme.
A legutóbbi városi közgyűlésen me

rült fel a kérdés, hogy köztereink nem 
részesülnek kellő gondozásban,jogtalan 
foglalások vannak nálunk szokásban. 
Köztereink sok helyen egész gazdátlan 
állapotban vannak, csak az nem usur 
pálja, aki nem akar. Néhol valóságos 
lerakodó helyek keletkeznek, másutt 
utat nyitnak keresztül a köztéren. Hát 
ez n panasz, ha a dolog mélyére te
kintünk, teljesen jogos, mert sokszor 
állottunk már oly foglalásokkal szem
ben, amelyet az évülés védett.

Emlékezhetünk, hogy magára régi 
városháza beltelkére a szomszéd telek
nek ajtaja nyílt s ennek a szomszéd 
teleknek tulajdonosa átjárási szolgalmat 
gyakorolt a város beltelkén keresztül. 
És ha véletlenül az uj városháza épí
tése alkalmával a bástya-utcát ki nem 
nyitjuk, nem tudom, miként oldottuk

T A B C Z A.
Egy tehetséges asszony.

Irta: Pékár Gyula,

(Folytatás.)
*

Ahogy este a Parc Monceaun átmeu- 
tem, még egyszer kíváncsian gondoltam át 
mindezeket. A párisi irodalmi élet estélyeire 
az embernek olyan készülten kell mennie, 
mint egy vizsgára, ha igazán élvezni akar... 1 
Nos, ritkán láttam oly lázas sokadalmat a 
Madame d’Etiole termeiben, mint ezúttal.

Meg kell jegyeznem, hogy négy pom
pás terme volt enne.: a szalonnak : mind a 
négy különböző szimbolikus jelentőséggel. • 
Az elsőben a tiszta Louis teremben fogadta . 
a háziasszony a mindennapi szel’emes írókat, 
növekvő tehetségeket, a második tiszta fe
hér, oszlopos Empire teremben a már is
mert hivatalos nagyságokat, például az aka
démikusokat üdvözö’te,kiknek meddő halha
tatlansága és pompázatos unalma illett eh
hez a klasszikus hidegséghez. A harmadik 
olasz Rsneissance-szalon becses képeivel a 
művészek otthona volt, — a negyedik indus 
„barlangban" állandóan rejtelmes mécses ; 
égett s ez volt a modern misztikusok temp- I 
loma. Tudom, jó idöo át itt trónolt a „Rs- I 
zet Crx“ modern főpapja, a szép Sár Pe- 
ladan, — kiváncsi, nagyvilági hö’gyeitöl 
körülvéve itt tartotta kabbaiista istentiszte
letet . . . Mme d’Etiole suttogva az első ■ 
termekben lelkesítette a fiatalokat. Mintha 
csak jelmezbálon lett volna, szokása szerint 

volna meg az építkezést. Van a főté
ren is olyan épület, hol most a köz
térből kellett bejárót engedni a tulaj
donosnak; mert azt az elévülési időn 
túl használta. Vannak helyek.például a 
Flóra-térnek a várfal alatti része, hogy 
időközönként deszkák és építőanyagok 
egész halmazának szolgál lerakodó he
lyéül. Számtalan eset, hogy egy-két 
méternyi terület elfoglalását is csak ak
kor veszszük észre, mikor egy egész 
házsor vonala elgörbül.

A köztulajdon sértethetlenségét senki 
el nem ismeri, sőt ellenkezőleg közpré
dának tartják, amelyből mindenki any- 
nyit foglal, amennyit akar, Kiváncsiak 
vagyunk, hogy ha Léva város tagosi- 
tási térképét felmérés utján össze hason
lítanák a mai tényleges birtokállapot 
tál, a köztulajdon rovására mily sok 
foglalást lehetne megállapítani. De hi
szen maguuk sem becsüljük meg a 
köztereket, mert azokat nem hogy sza
porítani, területi nagyságukat növelni 
aka nők, ellenkezőleg oda törekszünk, 
amint eddig tapasztaltuk, hogy minden 
kis területet elid^genitsünk s igy olcsó 
áron túl adunk rajta. Bezzeg aztán mi
kor a városnak van szüksége valamely 
területre, azt horribilis áron kell meg
vennünk.

Ennek az állapotnak állandósulni 
nem szabad, mert akkor köztereink 
csakugyan közprédává lesznek

A városnak anélkül is csekély va
gyona van, legalább a meglevőt meg 
kell oltalmazni minden jogtalan fogla
lás és használat ellen. Ez a városi ha- ‘ 
tóságnak kötelessége és pedig annál 
inkább, mert az idők folyamán elévü
lés következtében még a törvénytelen 
foglalásokat sem lehet vissza venni.

De városunk jövő fejlődésére, uj 
utcák nyitására és alakulására, mint 
azt a mángorló közben látjuk, rendkí
vül fontos, hogy a közterek és utczák 
eredeti területe épségben fentartassék, 
nehogy előálljon az a komikus eset,

ma is Mme de Sivignének volt öltözve. 
Szinevesztett zöld selyemruhája széles hab
ban omlott ki a karosazékböl, ha!ántékfürtei 
hosszan és klasszikusan lógtak be arcába, a 
kezében egy valóságos Louis legyezőt tar
tott. Erősen ki volt festve s igy este, vil
lanyfénynél nem nézett ki többnek, mint — 
párisi szólásmód szerint — egy „negyven
éves fiatal asszonynak". Azt mondják,nappal 
hetvenéves vol\ — de hisz különben ez lé
nyegtelen, mert nappal sose látta senki . . . 
A régi francia szalondámát akarta ő meg
valósítani, ez volt minden ambíciója. Persze 
nagyon megkeliett alkudnia a mostani de
mokrata és bohém világgal. Sím a pohos 
bankárok, sem a fésületlen művészi nagysá
gok nem voltak nagyon festői jelenségek, 
— aztán meg ezek a bohémek sose éltek 
törvényesen rendezett szerelmi viszonyok 
közt, Mnae d E'iole azonban megbocsátott 
nekik: a szabad szerelem rendszerét fsgadta 
el szalonjában, sőt annyira ment engedé
kenységében, hogy a művészeket és félhiva
talosan elismert kedveseiket már nem egy
szer, mint „Mon8Íeur“-t és „Madame“-ot, 
vagyis miat házastársakat jelentette be ina
sával, tisztán az előkelő „stílus" kedvéért. 
Hány boldog, vagyis inkább boldogtalan 
házasságnak vetette meg ez a berendezés 
az alapjá ! . . . A modora Mme de Svig- 
nemest fdkelt és megazóliitott azzal az ud
varias megdöbbenéssé1, melyiyal rend ss Bal
lonja kiváló csillagairól szoko't beszélni :

— Nos mit szól ehhez a tüneményszerü 
nőhöz? . . . Most már el van döntve : ö a 
század legcsodásabb tüaeménye.

hogy a sajátunkért kelljen drága pénzt 
fizetnünk, mert elnéztük, eltűrtük hogy 
a szomszédtelkek tulajdonosai a köz
telek rovására kiljebb és kiljebb ter
jeszkedjenek.

Főgondunkat kell hogy képezze 
tehát, a közterek, kertek fenntartása és 
szaporítása. Azokat beépíteni, vagy 
egyébként elfoglalni ne engedjük. Ta
lán arra is gondolhatunk, hogy ameny- 
nyiben szükségesnek mutatkozik a vá
rosi belső birtokát felméretjük, megál
lapítjuk a közterületek eredeti nagysá
gát s a foglalásokat visszaszorítjuk.Mert 
nem lehet azt a szokást meggyökerezni 
engedni, hogy a közterületnek nincs 
gazdája. Hanem igenis a városi ható
ság kellő eréiylyel lépjen közbe min
denütt, ahol foglalást észlel s szigorú 
intézkedésével tanitsa meg a foglalót 
arra az erkölcsi szabályra, hogy ne 
bántsd a másét.

Ha már áldozatokat hozunk sok 
mindegyébbre, ha sok és uj intézmé
nyek létesítése által iparkodunk lépést 
tartani más modern városokkal, akkor 
első sorban ismerjük kötelességünknek 
megóvni és fenntartani a még meg
levőt, mert a jövendő fejlődésnek is 
ennek sértetlen fenntartása képezi 
alapját.

Nem volt alaptalan tehát a köz
gyűlésen felvetett idea, hogy védelmez
zük meg köztereinket, A tapasztalás ' 
már sok elszomorító példával szolgált. 
Legalább hát a jövőben legyünk ettől ; 
megkímélve.

A gümökóros tüdövész es az ellene 
való védekezésről.

(Folytatás.)
E'.ért mondj t igen helyesen sz erről j 

szóló egyik népszerű füzetecskének szerzője ' 
egy helyt:

„Az egészséges ember köteles a bete
get segiteni ; a beteg embernek pedig kö- 
telessége arra ügyelni, hogy az ö betegsége 
ne tegyen mást is szerencsétlenné."

Mme d’Edo’enak ez volt a szavajárása, í 
mindig a szalon legutolsó újdonsága volt a 
„század legcsodásabb tüneménye*.

— Rsjta urak, menjenek — folytatá— ' 
találják ki ennek a szfinxnek a titkát 1 Most . 
érdekes, most még senki se tudja . - .

— Hát igazán sem tudni felőle ? — 
kérdezőm, — senki sem tudja, micsoda rej- • 
télyes ihlet bottá létre a remekműveket?

— Senki mon ami, — mondom ö a szá
zad legetodásabb tüneménye 1

— Csinos?
— Még kérdi ? Mikor látott nálam csú

nya nőket ? Az én szalonom esztétikai sza
lon, a Szép otthona , . . Menjen be és nézze 
meg !

Egy szépségflastrom akkor pattant le 
az arcáról, de ö nem vette észre. Én követ
tem a szinte bucsujárásra tóduló frakkos 
sereget a másik terembe.

Milyen lehet ez a geniáiis asszony ? 
Férfiaskodó vén kisasszony, fantasztikus, 
csúnya némbert, vagy a legjobb esetben egy 
prosaelita szentet fogok-e látni ? Egy bo
hém Botticelii utánzatot,amint flórenci palást- , 
bán sétál s liliomot tart a kezében? . , . 
Első pillanatra annyi volt az ember az Em 
pire teremben, hogy semmit sem láttam. 
Nagynehezsn körülkerültem ahhoz a fehér 
oszlophoz, ahol ennek az udvarnak közepén 
sejtettem s ott egyszerre megpillantottam 
Madame Jabanne Valéryt.

0-t ült az oszlop alatt egy etruszk di 
■zü nagy zöld karó (székben, szórakozottan ■ 
nézett végig a társaságon e mosolyogva te-

Tudjuk, hogy a tüdövészt a gümőkór 
bacillusa okozza s hogy ez a bacillus a tü- 
dövészes ember tüdejéből a felszakadó vá
ladékkal, nyálkával köpéskor, vagy köhö
géskor kerül elő, midőn azután azt vagy 
közvetlenül, vagy beszáradva a felkavaro
dott porral együtt magunkba szívjuk.

Tehát a baj elleni védekezésünk első 
föltétele az, hogy a baciilusnak belénk ju
tását megakadályoz uk.

És hogyan érhetjük el azt ?
A legegyszerűbb módon.
Szokjunk le még akkor is, ha egészsé

gesnek is véljük magunkat, arról a rossz és 
undoritö szokásról, hogy mindenfelé köp
ködünk.

Az utcán természetesen bajosabb ezen 
óvórendszabályt betartani, de ott is inkább 
zsebkendőnkbe köpjünk, mint a járóra. La
kott, vagy közhelyiségekben azonban igen 
könnyen segíthetünk a bajon. E;y pár fil
lérért mindenütt valami cserépből való, — 
nagyobb összegen poicellán, vagy üveg — 
edényt, melyben vizet tartunk a szoba va
lamelyik szögletében s ha köpnünk kell, 
abba köpjünk.

így, ha netalán lenne bennünk gütnö- 
bacillus, az nem fertőzheti a padlót, nem 
juthat a levegőbe. A vizet pedig mindig a 
pöcegödörbe, vagy ha az nincs, a mindég 
nedves trágya gödörbe öntsük, ahonnan nem 
porlik fal a bacillus és a képződő minden 
nemű vegyi termények azt töakre tehetik.

Ha ilyen köpést gyűjtő edények a 
temp ómban, korcsmában, boltokban, isko
lákban, községházán, vasúti kocsikban stb. 
helyeken felállitatnak, már is igen sok tör
tént a tüdövész terjedésének meggátlására.

Soha sem mulaszszuk el pedig a köpő
csésze alkalmazását olyan betegeknél, kik 
hotszas köhögés, rekedtségben szenvednek, 
vagy akikről már bizonyos hogy tüdövé- 
szesek.

Figyelmeztessük az ilyen egyéneket 
arra, hogy mennyiro veszélyeztetik gyerme
küket, vagy más családtagjukat, kivel sokat 
együtt vannak, ha köpetükkel gondtalanul 
beszennyeznek padlót, falat, ágyneműt és 

lelt a hozzá intézett tömeges kérdésekre. 
E bámu’tam, mindent vártam volna, csak 
ezt nem. Fér fiiak odó némber, vagy Botti- 
celli utánzat helyett egy nemzetközi elegan
ciával öltözött, teljesen normális, modern 
szép asszonyt láttam ott. Határozottan ö 
volt a legnormálisabb az egész iroda'mi sza
lonban, — annyira az, hogy bele se illett 
Mme d’Etiole gyűjteményébe. Én is, mások 
is csodálkozva néztük, mintha tévedés lett 
volna a dologban . . . Pedig ö volt az. 
Madame J shanno Valéry ; egy 35—36 év 
körüli nyúlánk, di már götnbölyödö, kívá
natos szőke asszony, aki első pillanatra min
denre inkább látszott teremtve lenni, mint 
a művészetekre. Szép volt, abból a bizonyos 
lusta, s őke fajtából s nagy kék szemei és 
kissé vastag ajkainak mosolya mögött saját
ságos, szerelmes öntudatlanság aludt. Körü
lötte, m:nt prédára leső ragadozók ültek az 
ifjú és vén Írók, analitikusok, szimbolisták, 
kritikusok s igazi Írói kérlelhetetlenséggel 
vallatták. Mindenik meg akarta találni a 
szfinx titkát s ezért örökké egymás szavába 
vágtak. A szőke asszony lusta mosolylya! 
hallgatta őket, szabályos, nyugodt arca egy 
pillanatra sem változott el. Fe'elt nekik 
egyszerűen, minden póz nélkül, — olykor 
szinte szégyenkezve, de különben oly egy
kedvűen, mintha egész művészete voltakép 
nem érdekelné őt . . .

— Az atavizmus ! — k'áltá egy lelkes 
analitikus olyan diadallal, mintha már nyo
mon lett volna, -- a leszármazási jog fog 
nekünk megmagyarázni mindent... Halljuk!

Madame Valéry elnevette magát.



nyújtsunk embertársainknak jó példát akö- 
pöedény használatával.« *♦

Hogy a rossz levegő nem egészséges, 
tudja mindenki. Hogy beteg ember, de az 
egészséges és zárt helyen, mint aminő a 
szoba, rontja a levegőt ezt is tudjuk. A 
tüdőbe belehelt jó levegő helyett elhasznált, 
rossz levegőt lehelünk ki, a tüdővésaes em
ber pedig még azonfelül egészségtelen leve
gőt lehel ki, midőn köhögéskor a szétper- 
metezö váladékhoz tapaszt bacillusokat szórja 
ki tüdejéből.

Ezért gondoskodjunk arról, hogy laká
sunkban, de másutt is, főleg iskolákban, 
vendéglők, korcsmákban stb. a rossz levegőt 
mentül gyakrabban egészséges, tiszta jó le
vegővel cseréljük fel, amit gyakori szellőzés
sel érhetünk el.

Persze igen sok ember, különösen a 
falusi, vagy a szegényebb módú főleg télen 
sajnálja a szoba melegét, mely pénzibe ke
rült és nem hajlandó azt a szabadba kibo
csátani. De ha az egészség megvédéséről 
van szó, akkor nincs helye a fukarkodásnak 
és tűrjünk egy két fokkal nagyobb hideget, 
vagy tegyünk 1—2 hasábbal több fát a 
tűzre, ha azzal egészségünknek hasznára le
hetünk.

Ezen felül gondoskodjunk arról is,hogy 
a lakószobáknak elég nagy ablaknyilásuk is 
legyen. Faluhelyen alig '/*  négyszög méternyi 
ablaknyilást hagynak a lakószoba falán, eb
ből is elvesz valamit az ablak keret. Ez a 
szűk nyílás arra sem elégséges, hogy kielé
gítő szellőzésre szolgáljon, világosságot pe
dig vajmi keveset bocsát a szobába.

Pedig tudjuk ma már, hogy a napfény
nek bizonyos sugarai az úgynevezett gór- 
csövi lények, a bacillusok stbnek nagy el
lenségei s igy mennél több napfény jut a 
lakásba, annál jobb az egészségügyi tekin
tetben.

A ho pedig csak lehetséges, helyezzük 
el külön szobában a tüdövészes beteget s ne 
engedjük oda különösen a gyermekeket hosz- 
szabb tartózkodásra és semmi esetre se 
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engedjük meg, hogy azok a beteggel együtt 
egy szobában, vagy taláu egy ágyban hál
janak, hacsak egy másik lakó helyiség is i 
áll rendelkezésére az illetőknek.

A tüdövészes betegnek legyen külön 
evő eszköze, pohara, mosdója, törülközője. ,

A tüdövészes ember fehérneműjét, kü- ' 
lönösen zsebkendőjét, ágyneműjét tartsuk ] 
elkülönítve az egészségesétől, azután külön ' 
tegyük katlanba és hagyjuk legaláhb két 
óra hosszig a forró vizben kiforrózui. A fe- I 
hérnemü, ágynemű ugyanis könnyen bepisz
kolódik kiköhögött nyálkával s a reá hullott, ; 
vagy tapadt bacillusokat csakis a forró viz, 
vagy gőz nagyhősége teheti tönkre, ölheti 
meg.

Tüdövészes emberekkel csókolódzni nem 

szabad. Az apa vagy anya, ki tudja, vagy 
sejti, hogy hektikáé, ki örökösen köhécsel, 
makacs rekedtségben szenved, ne csókol
gassa gyermekeit, vagy ha már ellent nem 
állhat a vonzalomnak, legalább ne csókolja 
őket szájon. Gondolja meg mindég, hogy 
gyermekei iránti szeretetét azzal bizonyítja 
leginkább, hogy mindent elkövet azoknak a 
veszedelmes betegségtől való megóvására.

A tüdővészes anya ne szoptasson, ha 
pedig valakinek felserdült gyermeke tüdö
vészes, vagy ezen betegségre hajlandóságot 
mutat, akkor kérje ki előbb a szakértő or
vos tanácsát, mielőtt gyermekének a házaso
dási megengedné és igyekezzen összes szü
lői befolyását érvényesíteni, hogy gyermeke 
ne rohanjon a biztos veszedelembe, melyből 
nincs azután többé menekülés.

Nem egy esetet mondhatunk el mi or
vosok gyakorlatunkból, hol az egyik tüdö
vészes házastárs a másikat és gyermekeit 
betegségével fertöztette és a rövid ideig 
tartó boldogság siralmas, keserű nyomorú
sággal végződött.

Emlékszik az olvasó arra, hogy jelez
tem, miként az erőteljes testi szervezet job
ban állhat ellent a tüdővésznek, mint a be
tegség által, vagy más okból gyöngitett. 
Kövessünk el ezért mindent, hogy egészsé
günket és testi erőnket megtartsuk és gya
rapítjuk és kerülünk mindent, ami egész
ségünknek árthat, erőnket apaszthatja, vagy 
tönkreteheti.

Ó vakodjék az ember a mennyire körül
ményei megengedik a meghűléstől Télen ne 
futkosson nyitott szájjal lihegve, ne egyék, 
— mint a gyermek szokta — havat, vagy 
jeget; felhevülten ne igyák jeges, vagy erő
sen hütött italt; izzadtan ne menjen hideg 
pincébe, ne heverészszen le nyirkos, hideg 
földre. Mindez képes a garat, torok, gége, 
légcső s tüdő hurutos változásait előidézni 
s ezen szerveket a bacillusok befogadására 
alka'mas talajjá átalakitani.

Főkápen pedig ne adja magát az em
ber mértéktelen, va?y korhely életre, külö
nösen óvakodjék a töményebb szeszes ita
lok, a pálinkafélék élvezetétől.

Nyers húst és nyers tejet jobb nem él
vezni, mert ha ezek kü'önben nem is árta
nak, mégis soha sem tudhatja az ember,nem 
beteg állattól valók-e?

Ha tüdövészes beteg körül forgolódunk, 
azt ápoljuk, vagy vele egyébbiráut is gyak
ran érintkezünk, maradjunk lehetőleg kellő 
távolban tőle, ne hajoljunk sokat az ö arca 
felé, ne üljünk az ágy szélére, mert minden 
köhögés eláraszthat bennünket gümöbacillus- 
sal fertőzött permetével.

Ha ilyen betegtől távozunk, mossuk 
meg alaposan szappanos vízzel a kezünket, 
mert könnyen ragad reá bacillussal fertőzött 
nyálka a beteg kezéről, melylyel az esetleg 
száját megtörli köhögés után.

Ha valamely jó barátunk, vagy rokonunk, 
ha a férj, feleség, vagy gyermekünk okot 
szolgáltat arra a gyanúra, hogy nála talán 
sorvadás kezdődik, vagy ha már erre az 
orvos is figyelmeztet bennünket, akkor kö
vessünk el mindent, hogy rendes és józan 
életet éljen, minden kártékony befolyást,kü
lönösen pedig a korcsmázást kerülje.

Mondom, különösen a korcsmázást, mert 
az ettől való távoltartással nem csak ennek 
a mi kedves emberünknek használunk, ki
ragadván öt az ital lassanható mérgének 
vészköréből, hanem gyakoroljuk felobaráti 
kötelességünket azon számos egyénnel szem
ben is, kit betegünk ott a korcsmában a 
fertőzés veszedelmével fenyeget s ki egy
szer megszerezvén a betegséget, azt ismét 
ártatlan családjára viheti át, még ha csak 
évek múlva is.

* * *
Ha pedig valamely háznál tüdövészes 

beteg halt meg, akkor azt a helyiséget, a 
melyben feküdt, alaposan tatarozzuk ki.

Ha deszka padló van a szobában, azt 
chlórmészezel ktőjük be, azután jó erős forró 
lúggal leöntve surol'assuk meg. A hol nincs 
deszka padló, ott a fö'det legalább 30—50 
ctméternyire ássuk fel, dobjuk ki és helyébe 
tiszta, agyagos földet sulykoljunk le.

A falakat meszeljük be frissen oltott 
mészszel s ha netalán az ágymelletti falon 
beszáradt köpet nyomai látszanának azokat 
előzetes átnedvesités után vakarjuc le s a 
vakarékot dobjuk a pöcegödörbe.

A szalmát, melyen a beteg hált égessük 
el, ágyneműjét, vi ay fehérneműjét és ruhá
zatát, mely a forió vizet tűri, 2 — 3 óra 
hosszig forraliasHiik ki, amint már fentebb 
emlitém. Tebe'jük ezt kár nélkül a tollúval, 
mely a vánkos és dunyhában s a lószőrrel 
is, mely a derék aljban van.

Azután pedig minden használati tárgyat, 
mely a beteggel közvetlen környezetében 
volt, jó ideig szellőztessünk a napon, több 
héten keresztül naponta mielőtt azokat újó
lag igénybe vennök.

A fabútort pedig amennyire lehet lúg
gal, vagy sublimat oldattal — melyet or 
vosi rendeletre a gyógyszertárból kapni — 
kefe segítségével takaritsuk meg. aj evő
eszközöket forró vizben fertőtelenitsük.

A forró viz és forró gőz legbiztosabban 
pusztítja el a bacillusokat.

A lévai közkórház mellett létesült a lé
vai kórházi egyesület és a város közös hoz
zájárulásával egy ragályos betegek számára 
való külön osztály,melylyel kapcsolatosan egy 
nagy gözfertőtlenitö is állíttatott fel. Ha az 
épület a kórháznak, illetve rendeltetésének 
át lesz adva, ezen gözfertőtlenitö a város 
Közönségének is rendelkezésére fog állani 
b'zonyos, később megállapítandó dij lefize
tése mellett, mely a kezelési és karban tar
tási költségek fedezésére fog szolgáiul'.Mód

jában lesz városunk lakóinak tüdövészes 
vagy egyébb, heveny fertőző betegek, vagy 
ilyen bajban elhunytak ágy-és ruha neműjét 
alaposau és biztosan megtisztitatnia a ve
szedelmes bacillusok és betegség okozó té
nyezőktől.

Vidéken, a hol a viz és tüzelő anyag 
mindég van, be kell érni az embernek az 
illető tárgyak üstök, katlanokban való fer
tőtlenítésével.

Igaz, hogy a szegény embernek fája 
sincs ingyen, de ha az ember és családjának 
egészsége, boldogsága forog szóban, nem 
kell a néhány fillért sajnálni, amelyiyel ezeket 
a kincseket biztosítani lehet, még akkor sem 
szabad sajnálni, ha a gyomortól kellene azt 
megvonni.

Ha pedig látjuk, hogy teszem azt a 
szomszédunk oly szegény, földhöz ragadt 
nyomorult, hogy a maga erejéből semmit 
sem tehet kedvesei egészségének és életének 
megmentésére; akkor gyakoroljuk rajta azt 
a szent fe’ebaráti szeretetet, melyre Krisz
tus urunk tanit bennünket és segítsünk rajta 
egy kevéssel abból a többől, vagy sokból, 
melyet a sora nekünk, szerencsésebbeknek 
kimért.

* **
Jelen közleményem megírásánál csak az 

a cél lebegett előttem, hogy lehetőleg min
denki által megérthető alakban, tehát nép
szerű módorban ismertessem meg a nem 
orvos közönuéggel a gümőkóros tüdövész 
lényegét és je'entöségét, valamint azon bárki 
által is követhető teendőket,melyekkel a baj 
ellen védekezni és annak elterjedését meg
gátolni lehet.

Amint már hangsúlyoztam, csakis tár
sadalmi u*on  remélhetünk törekvéseinktől 
sikert.

Ha a társadalom nem minden egyes 
tagja, főleg a nép között élő intelligens 
elem, lelkész, tanitó. jegyző, stb. nincs át
hatva azon fontos és magasztos, hazafias hi
vatás jelentőségétől, mely mindnyájunkat, 
mint egy közös nagy család tagjait a köz
jóért harcolók közé soroz, akkor hiába va
lók a közegészségügyi törvények és rende
letek törekvései, a gümökór egyre nagyobb 
és nagyobb hullámköröket fog vetni, szét
rombolván az egyének testi szépségét,tönkre 
tévén családok boldogságát és érezhetően 
apasztván a magyar nemzet úgy is oly arány
lag csekély számát, főleg azon munkás ke
zek, gondolkodó fők számát, melyek a haza 
annyagi fel virágozására oly igen nélkülöz
hetetlenek.

400.000 munkára bénított kar és fő, ez 
nemzetgazdaságilag óriási vesztesége a ha
zának. Ha pedig egyesült erővel hazaszerte 
minden lehetőt elkövetünk a tüdővész ter
jedése ellen ezt az óriási számot egy évti
zed alatt érezhetően leapaszthatnók.

Dr. Karafláth.
(Vége.)

— Hát ezt is tudni akarják, — mondá j 
lassú, vontatott hangján — hát minden mo- i 
dern emberben, bennem is sokféle vér ke*  ; 
veredett össze: francia, angol sőt tán orosz , 
is . . . Érdeklik a családi és vagyoni viszo- ! 
nyaim ? Hát korán árvaságra jutottam egy ] 
délfranciaországi kastélyban. Pénzem mindig 
volt elég, független voltam és azt tehettem, . 
ami nekem tetszett, — legzsengébb korom j 
óta . . . Nos, de hisz mindez oly mellékes 1 j

— Mi hát akkor a lényeges ? Hol a i 
titok ?

— Nem tudom I — mormogá Madame 
Valéry csodálkozva — pedig magam is sze
retném tudni . . . Keressék 1

— Kora gyermekkora óta ihletet érzett 
a művészetekhez ? I

— Nem mondhatnám . . . Úgy éltem 
a természet ölén, mintegy álomban és sose . 
álmodtam volna, hogy valaha művész lesz I 
belőlem ...

— Különös, hát az ihlet úgy egyszerre, 
magától jött ? i

— Igen, — felelt a szőke asszony s 
halaványan elpirult, — úgy egyszerre ma
gától . . . Egyszerre csak festeni kezdtem.

— Hát nem egyszerre foglalkozott mind 
a négy művészettel ? — kérdém, egy résen ] 
át széket tolva melléje.

— Oh nem, a világért sem 1 — felelt 
Madame Valéry meglepetten nézve rám. A 
festészeten kezdtem. Festettem, örömömet 
leltem benne, de teljességgel semmi érdemet 
sem tulajdonítottam magamnak, mikor a 
Szalonban érmet nyertem. Magától jött a 
hajlam s aztán el is múlt ... |

— Igen, épp a legszebb pillanatban 
hagyta abba, De miért ?

— Nem tudom . . . Mialatt festettem, 
sokat utaztam Olaszországban. Aztán Német
országba költöztünk. Ott kedvet kaptam a 
zenéhez.

— Nagyszerű és a festést teljesen abba 
hagyta ?

— Teljesen. Úgy elfeledtem, mintha 
sose lett volna ecset a kezemben. Nem let
tem volna képes többé a legegyszerűbb váz
latra . . . Egészen a zenének éltem. Eszre 
sem vettem, hogy művészetet cseréltem. 
Ugyanazt fejeztem ki a zenében is, mint a 
festészetben . . .

— Persie aztán elmúlt a zene is. Mi 
jött utánna?

Madame Valéry ismét elpirult egy kissé.
— A zene után . . . több évig tartóz

kodtam Oroszországban. Ott adtam maga
mat szobrászatra . . .

— Zene után és Oroszországban szob
rászatra? — kiáltám, — hisz ha Olaszorszá
got mondana, akkor még érteném, de ott a 
muszka éjszakon csak nincs formatökély I... 
És nem volt nehéz az uj művészetre való 
átmenet ?

— A világért sem I — felt a szőke 
asszony és szemei egy pillanatra szenvedé
lyesen csillantak fel- Egyszerre magától úgy 
jött a dolog, hogy szobrásakodni kezdtem...

— De mi indított rá, — micsoda vé
letlen ?

— Nem tudom . . . mormogá Madame 
Valéry zavartan. — Megtetszett ... ez a 
művészet s hiven műveltem, amíg . . .

— Amig egyszer az'án ráunt, ugy-e ?
— Igen . . . ViszaköItöztem Párisba a 

egy napon írni kezdtem , , . Önök ma azt 
mondják, hogy mindaz, amit ebben a uégy 

müvészetben létrehoztam, jó. Szörnyen csu- 
dálkozom rajta. Nekem sose volt semminemű 
ambicióm s nem tulajdonítok magamnak 
semmiféle érdemeket. Festettem, zenét szer
zett! m, szobrászkodtam és Írtam, de mind
ezt csak azért, mert véletlenül úgy jött. . .

— És sose esett nehezére, hogy e mű
vészeteket mindég épp a legszebb ponton 
hagyta abba ?

— Soha 1 . . . — kacagott a szőke asz- 
szony. — Hisz akkor ma halálra kellene 
búsulnom magamat! Ma már mind a négy 
művészet halott dolog reám nézve. Nem ér
dekelnek többet , . .

— Hogyan ?
— Nem tudnék én többet se ecsettel, 

se zenével, se vésővel, se to’lal bánni. Ki
ment belőlem . . . elfelejtettem . . . Ennek 
a furcsa kiállításnak az eszméje sem tőlem 
származik.

Csodálkozva néztünk rá.
— Mi lesz hát most a legközelebbi mű

vészet, amiben kitünteti magát?
Madame Valéry szánakozólag mosolygott 

rajtunk.
— Ah édes uraim I . . . Nsm foglal

kozom én többé művészetekkel. Egészen 
más valami érdekel . . ,

— Micsoda érdekli ?
— Nem is merem önöknek elmondani, 

— felelt a szőke szfinx szégyenkezve, — 
mert tudom, csak kinevetnek, vagy megvet
nek . . .

— Az Istenért mondja I
— Nos tudják-e, mivel foglalkozom 

most ? A gazdasági vegytannal ... De ime 
itt a férjem, értem jött . . .

Madame Valéry nyugodt aroa saerelma- 

een derült fék Felkelt s egy harmincz év 
körüli vállas fiatal embernek nyújtotta a ke
zét, ki nagynehezen törtetett keresztül a 
frakkos hallgatóságon. A borotvált arcú ide
gen nagyon szép ember volt s kiejtése után 
(Ítélve) amerikainak látszott.

— Ah, ez az a híres amerikai vegyész ! 
— suttogá valaki mellettem — ez hát a 
férje ! . , .

Magunkra maradva mi Írók és kritiku
sok csak álmélkodva néztünk egymásra. És 
még soká beszélgetünk a geniális asszony 
sokoldalú tehetségének a titka felöl.

A Pars Monceaun át jöttem hazafelé. 
Egy idegen ur haladt oldalamon, kivel vé
letlenül egyszerre jöttünk le a lépcsőn s ki 
nagy művész-kalapját a szemébe csapva, 
csökönyösen hallgatott már jó ideje mellet
tem. Egyszerre idegesen elnevette magát s 
megállt. Ránéztem : torzonborz, de dúlt 
arcú, szép férfi volt. Ahogy megszólalt, a 
kiejtéséről azonnal sejtettem, hegy csak 
orosz, vagy lengyel.

— Nos ? — kérdém.
— Igazán nagyszerül — kacagott az 

ideg in — most látom csak mennyit érnek 
ezeknek a párisi analitikus íróknak a tudo
mánya 1

— Miért ?
— Ön ugy-e idegen ? Én is. Öa nem 

tudja az én nevemet, én se^az önét. Öa va- 
lószinüleg elutazik, én már holnap elmegyek 
messzire. Hisz csak azért jöttem el erre az 
estélyre, hogy még egyezer lássam . - . Nos 
én ismerem a Madame Valéry történetét — 
én Istenem, valakinek csak el kell monda
nom, hogy milyen egyaaerü ennek a szül*.



Különfélék.
— Városi közgyűlés. Lóvá r. t. vé

res képviselőtestülete 1904. évi julius 22-én ; 
rendkívüli közgyűlést tartott, melyen rend
kívül nagy érdeklődés volt a r. kath. kán- ’ 
tor vá'asztás miatt. Ez állásra hét pályázó 
közül a polgármester indítványára az iskola- ' 
szék által egyhangúlag aján’ott Tokody István 
dicsödzentmártoni kántortanitó, Tokody Imre 
lévai vendéglős fia vá'asztatott meg. Majd 
elfogadta a közgyűlés az 1905. évre érvé
nyes esküdtszéki tagok lajstromát, a mely I 
szerint 531 esküdtkcpes férfi Íratott össze. 
Bejelentette ezután a polgármester a vágó
híd leégését, mire a közgyűlés elhatározta, 
hogy a mostani vágóhíd áilittassék helyre, 
azonban utasította a tanácsot, hogy a vágó
híd elhelyezéséről tegyen javaslatot, mert a 
mostani vágóhíd épületét a szegényház cél
jaira fogja a város felhasználni s mig a 
mostani szegényházat el fogja adatni. Végül 
elrendelte, hogy szénkénegraktár a városi 
zabraktárba helyeztessék át s a zabraktár 
céljaira a tanács bérlet utján gondoskodjék 
megfelelő helyiségről.

— Jótékony alapítványok. Boldo
gult Levatich Mártonná Rudolf Teréz 
úrasszony több jótékony alapítványai között 
mint értesülünk, meghagyta gyermekeinek, 
hogy a lévai róm. kath. plébánia templom
ban egy szent Terézt ábrázoló színes abla
kot készíttessenek. Előző számunkban szól
tunk előbbi nagylelkű alapítványairól, de 
ebbeli értesülésünket ki kell igazítanunk az
zal, hogy 2000 korona alapítványt a lévai 
Stefánia árvaházra, 1000 koronát a lévai 
szegényházra tett, amely összegeket az el
hunyt gyermekei a lévai takarék és hitel- , 
intézetben már is elhelyeztek.

— Kazy József gyásza K a z y Jó 1 
zsef cs. és kir. kamarást, vármegyénk szü- I 
lőttét, a hegyvidéki akció nemes ambíciójú 
és buzgó vezetőjét, akinek miuiszteri taná
csossá történt kinevezését múlt napokban 
közölte a hiva'alos lap, súlyos csapás érte : 
neje, szü1. V e c s e y-0 1 á h A in. f. hó 
21-én este negyvenhárom éves korában Bu
dapesten meghalr. Az elhunytat tegnap e* *te  
5 órakor temettek el. B írsvármegye közön
sége, valamint városunk és vidéke is őszin
tén vesz részt fájdalmában.

— Kötöipar az árvaházban. A lé- , 
vai Stefánia árvaházban, az á'lam adomá
nyából né^y kötőgépet állítanak fel. 
Ezzel egyidejűleg arról is értesítenek ben- I 
nőnket, hogy M a t z Sándorné, váci kötő- i 
iparoktatónö augusztus 1-től kezdve az ár- ‘ 
vaházban igyenes kötötanfoiyamot tart, a l 
melyen bárkit is szívesen látnak. A tanfo
lyamra az állam 500 kor. adományt adott.

— Gyászhir. Özv. B a t i z y Gusz- 
távné szül Rédl Ilona úrasszony, néhai Bi- ' 
tizy Gusztáv volt lévai kir. pénzügy igazgató 
neje, mint részvéttel értesülüuk, f. hó 9-én 
hosszas szenvedés után 49 éves korában ' 
Szolnokon elhunyt. Temetése e hó 10-én a 
család nagyszámú tisztelőinek részvéte mel- ; 
lett m-nt végbe. Nyugodjék békében !

— Három csók es más elbeszélések 
lesz a címe H on t i Henrik ismert iró, la
punk munkatársa legközelebb megjelenő rná- 
sodi; elbeszélés kötetéaek. Bizonyára meg
érdemelte ama jóakaratu támogatást,a melyet 
már ehő kötete megjelenésekor tapasztalt. 
Ez indította arra, hogy újabb novelláit is 
egybegyűjtve kiadja, meiy újabb kötetét is 

nek a titka! Tudja-e, mi az ö sokoldalú 
tehetségének a magyarázata?

— Micsoda ?
— Ah uram, — kiáitá az idegen — 

olyan végtelen egyszerű valami ! . . . A sze
relem ! ... Az a szerelem, ami a nőben 
annyi tehetséget tud felébreszteni, amennyit 
a férfiak sohasem. Ez a tehetséges asszony 
mindenekfelett egy nag oii szerelmes asz- 
szony , . . Férfi talentumnál is sokra képes 
a szenvedély, — az asszonynál mindenre. 
Az ö lelkűk kimerithetetlenül gazdag, — 
tehetségük tán nem tud ugy megindulni ma
gától, mint a mienk, de ha szerelem érinti, 
felébred és csodákat mivel. Mi a Madame 
Valéry művészetének a titka ? Az, hogy 
először egy olasz festőnek a kedvese volt, 
aztán egy német zenészt szeretett, aztán 
egy orosz szobrászt, ... és végül egy, fran
cia Írót. Mindig a szerelem adott formát te 
hetségének s ez a forma addig tartott, a 
meddig a szerelem . . . Most azt a fiatal ve
gyészt, a férjét szereti s mint ahogy elfe
ledte a régi szerelmeit, elfeledte azokat a 
művészeteket is. Az asszonyok mindenre 
képesek, — Isten önnel . . .

(Vége.)

*) A „Budapesti Újságírók Egyesülete" segély
alapja javára egy Almanaeht ad ki, melyben 100 ma
gyar iró munkája fog megjelenni és 25 neves festőművész 
festményei, mint különállómüinellékletek lesznek a mű
ben. Az Almanach igazán szemet és lelket gyönyör- 
kjdtetö nagy albumalaku diszmü lesz és potom 5 fo
rintba kerül. Megrendelések a „Budapesti Újságírók 
Egyesülete Almanachja' kiadóhivatalához küldendők, 
Budapest, VII., Károly-körut 9. Mutatóul közöljük 
Pékár Gyula fenti cikkét, melyet aa Almauach szá
mára irt.

hasonló pártolással fogadja majd a kő tönség. 
A kötet sajtó alatt van, megjelenése napok 
kérdése csupán és az ára csinos kiállításban j 
1 korona. Megrendelhető a szerzőnél Ipoly
ságon esetleg Nyitray és Társánál Léván.

— Színi estély. A zsarnócai elemi 
tanulók műkedvelők közreműködésével Zsar- 
nócán tegnap 23-án a casiuó szinitermében 
jól sikerült színiestélyt rendezett, melyen 
szinrekerült a Tündérek találkozása, látvá
nyosság 4 jelenetben, élőképpel, tárogatóval. 
Pünkösdi királyság. Z-ú-ok vége, bohóság , 
páros jelentekben. Az előadást tánc követte. I

— Az egyház köréből. A hercegprí
más iij. L á b a y Gyula ujmisés papot 1 
Nyitra-Bajnára káplánnak disponálta. A , 
hercegprímás B o z s e k Péter ujmisést 
Garamujfaluba segédlelkészszé nevezte ki.— • 
S v arb a József segédlelkészt Vadkertre , 
helyezte át. t

— Szőlőbirtokosok figyelmébe. A 
fö dmivelésügyi miniszter a szénkéneg rak- , 
tári eladási árát folyó évi julius 1-től koz- \ 
dödöleg az eddigi harminc koronáról méter- , 
mázsánkint harmincegy koronára emelte,ugy i 
azonban, hogy a bizományi szénkénegraktá- | 
rak által szedhető msx'mális kezelési dij ! 
jövőre sem nagyobb az eddigi métermázsán- 
kénti egy korona 20 fillérnél. Ellenben a 
szénkéneghordókért a szénkéneget vevő fe
lek által 1 teendő hordóbiztositél.ot f. évi ' 
julius 1-töl kezdve a következő összegben 
állapította meg; az 1 métermázsa űrtartalom 
hordó biztosítéki összege tizenöt kor., a 2 
m. mázsa ürtart. hordó biztosítéka huszonöt 
kor., a 3 m. mázsa ürtart. hordó biztositéka 
harmincöt kor. és az 5 m. mázsa űrtartalom 
bordó biztosítéka negyvenöt korona, vagyis 
az eddig érvényben volt 28, 45, 60 és 80 
korona ho dóbiztositék a fenti összegekre 
szállittatik le.

— Elgázolt arató. H I a d n i János 
lutillai illetőségű aratót Nagysáróban e hó 
18 án egy igás szekér elgázolta, ugy hogy 
súlyosan sérü!ve szedték fel az ut porából. 
Bs akarták a lévai kórházba hozni, de út
közben még Szentgyörgynél meghalt. Mint 
a nyomozás kiderítette, a terhes szekeret ő 
maga hajtotta, hogy miként esett le,azt nem 
tudja senki, csak akkor vették észre leesé
sét, mikor az ökrös szekér gazdátlanul bal
lagott a többi után.

-— Kinevezés. A pozsonyi kir, Ítélő
tábla elnöke dr. Rusenzweig Adolf 
ügyvéd elő tét ezen tábla területére díjtalan 
joggyakornokká nevezte ki.

— Felvétel földmives iskolába. A 
breznóbányai m. kir. hegyvidéki földmives 
iskola 15 állami ösztöndíjas helyre pályáza
tot hirdet. Ezen ingyenes helyekre kizárólag 
csak szegényeorsu fö'dmives ifjak vétetnek 
fel. Folyamodványok f. évi augusztus 10-ig 
és pedig az állami helyekre ingyenes he
lyekre pályázók a m. kir. földmivelésügyi 
miniszterhez intézett kérvényüket az iskola 
igazgatóságánál nyújtsák be s onnan lesznek 
az illetékes helyre juttatva.

Közönség köréből.
Zselizi mulatság.

Zselizen múlt hó 29-én ev. ref. templom 
javára rendezett mulatság rendkívüli sikeré
vel hosszú időre hagyott emléket a jelen
voltaknak.

A rendezőség mindent elkövetett, hogy 
a mulatság iránti érdeklődést minél szélesebb 
körben felkeltse s már a műsor terjedelme 
— azok nagyszámú szereplője és a 81 ren
dé ö magában egy mulatságot benépesíthet
tek volna, holott, mint az alanti névsorból 
következtethető, oly látogatott volt, hogy 
„mozogni alig lehetett11.

Zseliz és vidéke hetek óta készült e 
mulatságra s már a mulatság védnökének, 
Leidenfrost László orsz. képv. ünnepies be
vonulása (Budapestről jött a hatórai vonat
tal) rögtönzött bandérium és hosszú kocsi
sor kíséretével szép látványt nyújtott a zse- 
lizieknek.

A műsort a gr.-kissallai polg. dalárda 
Hymnusz megnyitójával kezdődött s ugyan
ezen dalkör egy népdalegyveleg precíz éne
kével végződött, dicsérve a dalkör vezető
jének buzgóságát. Varannay Sándor ref. lel
kész szép alkalmi beszédét követte Cukrász 
Vilma ügyes, érzésteljes cimbalomjátéka, ősz 
tozva Siegmund Irma önmaga kisérte magyar 
népdalok precíz énekével aratott sűrű taps
viharban, de sok tapsot arattak Blaschek 
Hedvig és Németh Lajos is érzésteljes sza
valataikkal,mielőtt 10 percnyi szünet követke
zett volna, még Mihályi G. L. Liszt Don 
Juan reminiscenciájait bravúrral játszotta el.

Szünet után Paál János és Németh La
jos összevágó magyar népdal duetje követ
kezett s utánna Csekeő Nándor jőhirü cim 
balom játéka Sárai Elemér cigányprímásunk 
ügyes kíséretével villanyozta fel a fáradt 
hallgatókat, majd Gesztéi Nagy Béla komoly 
szavalata, valamint Antal Gáza ügyes mimi- 
alogja tette változatossá a műsort, kőiben 
pedig Mihályi L. G. még 2 pieccel mutatta 
be nagy gyakorlottságu zongorajátékát s mi
előtt a műsor befejeződött volna Czukrász 
ViimajBujdosó Rákócy székely népballadát 
nagy hatással adta elő.

A műsor egyes pontjai^oly sikerü’tek vol
tak, hogy azokkal részletesebben is kellene 
foglalkozni, de ezúttal térszüke miatt lehe
tetlen, hogy pedig kik mulattak itten olyan 
jól, e szép műsor a legjobb bizonyíték ; 
Agotay Esztike Ipolyszakállos, Blaschek Hed

vig Csata, Borosa Irénke Alsó-Várad, Csá
szár Mariska Nagy-Lüle, Czukrász Vilma 
Vámes-Mikoia, Dudich Matiid Csata, Ga
lambos Etelka és Gizi Nagy Koszmály, Kiss 
Erzsébet Léva, Hruska Margit Töhö’, Ju
hász Sárika Hont-Varsány, Jeklitsch Lujzika 
Hont-Visk, Kálnay Ilonka Zseliz, Király Gizi 
és Piroska Kis-Sáró, Kucsera Mic.zi Nagy- 
Salló, Kiss Emelka és Lenke G.-Vezekény, 
Lip'hay nővérek Fakó-Vezekény, Matuss 
Laura Piszke, Nagy nővérek Gr.-Kis Salló, 
Nagy Margitka Börzsöny, Novotny Irénke 
Nagy Szecse, Siegmund Irmuska Budapest, 
Szitáry Hermin és Mariska Sráző, Székely 
Jolánba Kövesd, Triieger Jolán Fakó-Veze
kény, Uirich Fáni Budapest, Városy Olgica 
Zteliz, Végh Rózsika Vámos-Lsdány, Varga 
Ilonka Kis-Ölved,Zilay Zsófika Léva stb.

Asszonyok : gróf Coudenhove Kunóné 
Zseliz, Ágotái Edénél. Szakállas, Adler Vic- 
torné Zseliz, Bacsa Lajosné Szódó, Ballabás 
Bálintné N.-Szecse. Chudoba Ernőné Zseliz, 
Császár Sándorné N.-Lüle. Cibulka Rezsöné 
Léva, Dr. Cukrász Gyuláné V,-Mikola,Dóka í 
Istvánné N.-Salló, Dudich Istvánné Csata, 
Galambos Lajosné N.-Koszmály, Galambos 
Jánosné Tergenye, Halbwirth FerencnéZse- 
liz, özv. Huszár Kálmánné Léva, Huszár 
Károlyné K. Sáró, Jaklits Károlyné Hont- 
Visk, Juhász Kálmánné Nagy-Máias, Juhász 
Józsefné H.-Varsány, Kberndl Jánosné Zseliz, 
Dr. Kenessey Káimánné Zseliz, Keserű Vil
mosné Z.laba, Kucsera lmréné Nagy-Salló, 
Kiss lmréné Zseliz, Kölgyessy Istvánné Gr.- 
Kis-Salló, Lipthay Endréné Fakó-Vezekény, 
Mihályi L. Gusztávné N.-Málas, Nagy Jenőné 
Börzsöny, Nagy Láczlóné Gr.-Damásd, Nagy 
Pálné Gr.-Kis-Salló, Nagy Sándorné Mohi, 
Néme’h Lajosné Gr. Kis-Salló, Novotny 
Ödönné N.-Szöcse, Dr. Nyáry Jánosné Zse- 
liz, Nyári lgnácné Zseliz, Oahatser Gyuláné 
Budapest, Páti Jánosné Gr. Kis.Salló, Pász 
tor E ekne Gr.-Mikoia, Patay Gyuláné Far- 
nad, Pétery Lajosné N.-Salló, Schwainecker I 
litvánná Gr.-Mikola, Somogyi lmréné C< ffár, 
özv. S’eyrer Károlyné Zseliz, Székely Zsig
mondné Kövesd, Szemák Gyuláné N.-Salló, 
Szitáry Jánosné Százd, Trasger Sándorné 
Fakó-Vezekény, Valovits Gyuláné Nyír, Va- 
raunay Sándorné Fegyvernek, Városy Ga- 
borné Zseliz, Végh Istvánné Vámos-Ladány, 
Veres Jánosné Bori stb.

Elszámolás:
Bevétel:

Belépti jegyekből . 398 K. — f.
Rsndezöi jelv. beváltásából . 162 K. — f.
Jótékony falülfizetésekből . . 949 K, 15 f.

Összesen : 1509 K. 15 f.
Kiadás:

Juniális kiadása .... . 186 K. 33 f.
Hangverseny kiadása . . . 130 K. 20 f.
Műsor éa rendezői jelvények . 55 K. 78 f.
Díszítési leltári tárgyak . . . 64 K. 98 f.

Összesen : 437 K. 29 f.
Maradt tiszta jövedelem . 1071 K. 86 f.

Felülfizetni szívesek roltak z
Mubaros József 349 K. 15 f., Leidenfrost 

László országgy. képviselő Budapest 98 K., 
Lutz Sándor Szódó 48 K., gróf Coudenhove 
Kunó 21 K., Dreischok Sándor Oroszka, 
Kherudl György Gyoma, Ribay Amália Gr.- 
Kis-Salló, Sztankay Ernő Csata 20—20 K., 
Kherndl János 16 K., Bándy Endre Léva, 
Dr. Gedeon Kálmánné Esztergom. Konkoly 
Thege Sándor országgy. képv. Hont-Szántó, 
Kosztolányi Aurél Ar.-Marótb, Kmosko Jó
zsef, Schveiuecker István Gr.-Mikola,Malom- 
soky Gyula Tergenye, Simonyi Béla Ar,- 
Marótb, Szedlacsek János 10—10 K.,Szemák 
Gyula Nagy Salló, Szitáry János Százd. id. 
Teppervien Frigyes 8—8 K., Adler Viktor, 
Brányik Antal Lüie, Faragó Samu Léva, 
Jakhtsch Károly Hont-Visk, Dr. Kenessy 
Kálmán, Mocsy Lajos Gr.-Vezekény, Dr. 
Nyáry János 6 —6 K., Anonymus, Karácsony 
Sándor Mármaros-Sziget, gróf Götzen Raoul, 
Kálnay Károly, Moraveb János, Nemeskéri 
Kiss Géza, Pásztor E'ek Gr: Mikoia, Pósa 
Bsia a só-Pél, Sándor Benő Füzes-Gyarmath, 
Strnád Jenő Nagy-Peszek 5—5 K., Beck 
György Nagy-Peszek, Bihary Kálmán Pózba, 
Halbwirth Ferenc, özv. Jeszenszky Palné. 
Molnár Dénes Kéty, Schöpflin Róbert,Simek 
Ármin Lekér, özv. Steyrer Károlyné,Székely 
Zsigmond Szecse 4—4 K., Bacsa Lajos 
Szódó, Babucay József Ipoly-Pásztó, Csekey 
Dávid Alsó Varad, Cibulaa Rezső Léva, Dr. 
Kmoskó Béla Léva, Hetzer Ad,o f Léva,Hu
szár Károly Kis-Sáró, Mócs Ágoston 3—3 
K., Atucs Lajoj B.jka, Agotay Ede Ipoly- 
Szakállos, Bányay Ferenc Léva, Cnudoba 
Ernő, Császár Sándor Nagy-Lüle, Csiffary 
Flóris Dámásd, Gaái Dániel Nagy-Salló, Ga
lambos János Tergenye, Gazsö István, özv. 
Huszár Kálmánné Léva, Heydrich Károly 
Tergenye, Kalics Gyula, Kövess Lázár Léva, 
Laube Karoly Aisó-Pél, Leonhard Frigyes, 
Lachmann Albin Börzsöny,Dr. Lányi Gyuia 
Ar.-Marótb, Mátyássy Gyula Hont-Visk, Dr. 
Nagy Lajos Szobb, Alinich József, Nagy Ist
ván, Nagy Sáudor Mohi, Nagy Jenő Bör
zsöny, Nyáry Ignác, Pohl József, Paál János 
Gr.-K's S dió, Szarka Zsigmond Szódó, Tep
pervien Aurél, Valovics Gyu'a Nyír 2-2 
K., Dóka István Nagy-Salló, Juhász Kálmán 
Nagy-Malas, Keserű Vilmos Zalaba, Köl
gyessy István Gr,-Kis Salló, Kis Erzsiké 
L íva, Lányi Árpád Bori, Lindhout Leó, Mi- 
halovica Rizsö, Mocsy Károly Szódó,Németh 
Lajos Gr.-Kis-Salló, Saikszay Gyula Lonthó, 
Drobnica Nándor Nagy-Salló, Varannay Sán
dor A'sö-Fegyvernek, Vass Ödön Z jeliz 1 — 1 
koronát.

Ezenkívül már megelőzőleg ezen célra 
volt kegyes uagysagos Santhó Károly po
zsonyi kanonok ur 40u kurouát küldeni. 
Nagy jótéteményéért nek', valamint a fenti 
adakozóknak ezen helyen hálás kö zönetet 
mondunk.

Őszinte köszönetét mondunk továbbá a 
hangversenyen közreműködött hölgyeknek és 
uraknak dicséretre mél’ó szerepléséért és 
pedig Siegmund Irmuska Budapest, Cukrász 
Vilma Vámos-Miko'a és Blaschek Hedvig 
Csata urhölgyeknek, C>ekeö Nándor, gesztéi 
Nagy Béla, Németh Lajos, Paál János és 
Antal G za uraknak, valamint a kitünően 
szervezett garamkissallói dalárdának.

Végül legyen szabad itt hálás köszöne
tét mondanunk Halbvirth Ferencné, özvegy 
Jeszenszky Pá né, Nyáry Ignácné, özvegy 
Steyrer Károlyné úrnőknek, Hdbwirth Fe- 
Ferenc, Dr. Kenessey Kálmán, Schweinecker 
István uraknak becses támogatásukért, sőt 
mindazoknak, kik bármiképen elősegítettek 
bennünket a szent és jótékony cél sikerében.

Esetleges további kegyes adományokat 
e szent célra most már kérem egyenesen a 
zselizi ev. ref. egyház pénztárának küldeni, 
mely adományokat az egyház hirlapilag kö
szönettel fogja nyugtatni.

Rendező bizottság.

Szerkesztő üzenet.
Ideál A gondolat nem ross«. Akidolgozása azou- 

ban kezdetleges*  Különösen a rímei, ^émi árdolgozá- 
sail hozni lehetne. Egy olvasó- Az illető s.-lelkész neve 
Jónás Imre. V. Jönni fog.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904 évi julius hól7-tö 1904. julius hó 24-ig.

Születés.

A szülök neve A
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Kozma József Matlják Mária fiú József

Dohány Sándor Kuczmin A. leány Margit

Berkó István Holló Anna fiú Istváu Sáudor

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Halálozás.

Roseoberger József Beer Amália izr., róm. kath.

Az eUnmyt neve Kora A halál oka

Koskó Gyula 39 Tiidőgümőkór

Somogyi Antal 31 Tüdövész

Rakovszky Ilona 2 Bélburnt

Lévai piacziárak.
Bovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Búza m.-mázsánként 18 kor. 20 fill.
19 kor. — fill. Kétszeres 14 kor. 40 fill- 
14 kor. 80 fill. — Rozs 13 xor.40 fill. 14 kor. 
40 fid — Árpa 12 kor. 40 fill. 15 kor. — fi 1 
Zab 13 kor. — fill. 14 kor. — fill, — Kuko 
rio.ra 13 kor. 40 fill 14 kor. — fill. Bab 
17 kor.20 fill. 18 kor. 60 fill.— Lencse 18 kor.
20 fill. 18 kor. 60 fill. — Köles 9 kor. 60 fill, 
10 kor. 20 fin

Nyilttér.
Kiadó üzlethelyiség.
Szepesy-ulca 4. sz. alatt egy Üzlet 

helyiség 3 szobás lakassal folyó évi 
november 1-től kiadó.

Bővebbett Heimann Mórnál Báthi- 
utca 4. sz.

A lévai takarékpénztár 
részvényeseinek tudomására hozzuk, 
hogy intézeti részvényeikre ezidőszerint 
egyenként 650—700 koronáig terjedő 
5—5',2%-os kamat mellett nyújt köl
csönt a > Magyar Pénzintézetek Orszá
gos Szövetsége Részvény társaság*.  — 
Á részvények a Lévai Takarékpénztár 
utján, vagy közvetlenül a > Magyar 
Pénzintézetek Országos Szövetségé*  nek 
(Budapest, Báthory-utcza 4.) czimére 
küldhetők.

Kitűnő
Magyar pezsgő 

„FREGOLI SEC“ 
Kapható :

ÁMSTETTER IMRE
füsser ás csemege kereskedésében LEVAN.

i Ára üvegenként 4 korona

Í5 üveg vételnél előnyár!!



30. alán.

Vásárolják „csak üvegekben".
Ver eb élyen:

Cárok István 
Etiléi József
Pollák Zsigmond

Zsamóczán :

segít a

Rovar

Tényleg

nagyszerű és 
utólérhetlen

1904. julius hó 24.

árverési hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy Báth község birto

kosságának tulajdonát képező Kontsek-féle korcsma 
folyó évi augusztus hó 22-én d. e. 9 órakor a köz- 
ségházánál 3 egymásután következő évre haszon
bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 1000 korona, melynek 10°|() bánatpénz. 
Báthban a korcsmái engedélyek száma 5-ről 3-ra

apasztatott le.
Árverési feliételek nálam megtekinthetők s kívá

natra az érdekelteknek költségükre megküldetnek.
Kapható Léván:

Bolemann gyógyszertár 
Amstetter Imre
Engel József
Kern Testvérek
Medveczky Sándor gyógyszertár 
Pollák Kálmán. Heksch I. 
Róth K. és Wilheim Béla

Ipolyságon :
Boluer Pál
Do'nbo Károly
M, Bércéi ler.

Újbányán :
Cserninka M. gyógyszerész 
Heinr eh Ede fodrász.

Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban levő 
szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
ruhanemüek mosására, a Scílicllt által újonnan feltalált

mosókivonat,

.Asszonydicséretíí

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 kiadósága fulytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél egy egyszeri kísérlet után.

------  Mindenütt kapható. ------

i I
Schicht-szappan

g-y „kulcs**

V -~y

I

Báib, 1904. julius 19.
DR. SZTANKAY ABA,

birtokossági einök.

g>oooooooooooooooooooo^
Hangverseny Grammophon $

A jelenkor

jefrírvel
legjobb, legkiadösabb 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.

! í
Schicht György, Aussig 

A legnagyobb gyár a matia nemében, az európai 
szárazfcldün

I

I

í"

F* V/ " 
» 3 • <>

:SKt-S

csodagépe
Beszél, énekel 
zenéi, rendki

vül érdekes 
szórakoztató 

eszköz családok 
részérére, vendéglőknek

Több ezer 
művészeitől.

és kávéházaknak. 
reproductió a világ leghíresebb

Raktáron kapható: Kiéin Sándor
órás és ékszerésznél

(p-O-O-OOOCB’O O-O-OOOOOO-Q 
Varrógépek és Műhímzés

és Gasse-féle uj Singer gépek
mellett minden hozzávalóval

korona

valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás 

árak részletfizetésre:0
fsfc ELömagyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól 76-ig

Uj Singer médium iparosgép állványnyal 72-töl 80-ig
Titania uj nagy Singer 4-es iparos varrógép . 78-tól 88-ig

1 ni Nagy Howe iparos varrógép . . . 76-tól 80-is
Lm Valódi szabadalm. Adria családi varrógép 86-tól 96-ig

„ „ „ láb és kézi hajtásra 96 tói 100-ig
fn Kői hajós családi (Ringschiff) gép , . . 100-tól 120-ig

„ iparos (Ringschiff) gép 
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

Uj Singer családi varrógép kézihajtásra
Műhímzési készülék

150-<i130-tól
családi 
iparos

. . 120 korona 
. . 150 korona 
. . 44 korona

ára 4 korona.

Egy utcai különbejáratu

bútorozott szoba
Iiii
I
i

kiadó. Gyűrki utca 4.

elismert legrjo'to'to és legrltlt<in.&'to ’o

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptuk, részek és csónak olcsón.

Léván

Arái CklcÁlr I, 2. 3 és 4 baráz- 
AbGtzI CI\CI\ dásuak

Ree. XonlTzot Boronák
, Agricola" vetőgépek, 

Arató-gépek 
fűnek herének,

Szénagvűjtőkés arató gerebiyék.Szénaforditók, 

Szabad.-aszaló készülék flfözeleknek 

Bor- és gyümölcs sajtók. 
Q.y’ű.zxxölcs es EZÓ1Ő zvizók 

és bogyómorzsolók. 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

„STPHONIA
rormáncs és vértetü pusztításra.

Szállítható takarék tűzhelyek,

Cséplőgépek
sabad. uj Kenőgviiriivel ellátott görgüa csaqágyakkal 

kézi-, járgány- 
és 

gözhajtásra.

7
Járgányok

2—S •vczxóálla.t befegráíá a.,
Legújabb gabona-tisztito-rosták, 

Trieőrök és kukoricza morzsolók, 
Szecskavágók, darálók, répavágók, 

Széna ás szalmapresek nyugvót es szallithatólí, 
valamint minden más fajta gazdasági gepe

THOMAS -SALAK
lóhere és csillagjegyük ♦ úgy öiszphosphorsav, m nt cytromsavban old- 

H ható phosphorsav szerint legolcsóbban beszerezhető
bi ---- - - -

k

legújabb szerkezetben készítenek és bzáliitanak

MAYFARTH PH. és Társa
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek

AaP, 1872. BÉCS, III Taborstrasse 71. 900 munkás- 
Kitüntetve több mint 530 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb 

kiállításokon.
Részletes árjegyzék ée számos elismerő levél legyen. — Képviselők es viszont elárusítók kerestetnek 

3bv£egfrencLeljh.ető : KNAPP DÁVID u.r-rxó.1 Léva.

"J 

ható phoaphorsav szerint legolcsóbban beszerezhető ||

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

műtrágya és erőtakarmánynémüek nagy kereskedése. **
Közvetlen bevitel -•■ Chilisalétromban -♦- 1905. tavaszi szállításra.

A 
A

A 
K

„TJ N I O 
elsőrendű fehér szárított moslékból, 

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

Mütráoyafélék:
Thomasphosphat 
Kainit és kálisó 
Superphosphat 
Chilisalétrom
Trágyafősz

A
A
£
A
AU - .... .R Szárított marhatrágya.

az
bérmentve mintával és

Erötakarmányok :
Buzakorpa 
Rozskorpa 
Szárazmoslék
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörköly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri.

árajánlattal szolgálunk.
II

Különféle:
Gtpolajok fiumei 
C írbo'.tneum 
Tovotte kenőcs 
Kocsikenöci 
C ímement 
Tőzegpor és alom 
Gabonnzsákok 
Ponyvák.

Nyomatott Nyitrai éa TAraa könyvnyomdájában Láván.


