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A tiidovész ellen.
Alább közöljük dr. Kovács Sebestény Endre Hont- 

várinegyo nagy tudományit tiszti főorvosának i-ikkót, 
mely a hontiaknak szól ugyan. «lo érdemes, hogy azt 
mi is tanulmányozzuk és megszívleljük.

A tüdővész elleni védekezés 
kérdése foglalkoztatja ország sőt vi
lágszerte az orvosokat. —  És mél
tán. —  Ha romboló orkánhoz ha
sonlítják a pestist és a kolerát, mely 
időnként átszáguld egy ország vagy 
világrészen, üsszetipo.va minden 
emberéletet, mely valamennyire tö
rékeny és utjokba kerül; akkor a 
tüdővészt egy ördögi ködnek kellene 
neveznünk, mely állandóan elborítja 
a földnek emberek által lakott ré
szét és láthatlan csiráival megmér
gezi mindazokat, kiknek szervezete 
nem elég erős ezen méregnek ellen- 
állani. Az ellenállás relatív dolog, 
minél több az alkalom a fertőzésre, 
annál több szervezetet fog fertőztetni 
és az évről-évre szaporodó tüdővé
szes esetek a mellett bizonyítanak, 
hogy korunkban a fertőzés lehető
sége nagyobi). A halálozási statisz
tika tárja fel a képét a szó mór n vi
szonyoknak s megdöbbenve látjuk, 
hogy ez a lassan ölő hidegség az 
összes halálozás 17, talán 1 részét 
teszi ki.

A  tüdővész nem az uj kor be
tegségi1, hisz már az őskorban a 
nagy megfigyelő Hypoerates egész 
találóan irta le, de az idők folya
mán mindinkább szaporodott s eddig 
tetőpontját most érte el, mikora köz
lekedés tökéletesedése mellett a meg
élhetésért folyó forrongó élet zajában 
óvakodni megfeledkezünk s a fer
tőzés alkalma pedig bőven adva van. 
A legutóbbi buvárlatok találták meg 
ezen betegség kórcsiráját és ennek 
ismeretével az elleni védekezés mód
jait.

A Hont vár megye és Selmecbá
nyái orvos-szövetség is behatóan 
foglalkozott a védekezés kérdésével, 
megvitatta azon módokat, melyeket 
életbe léptetve következetesen foga
natosítva eredményt Ígérőknek és 
kivihetőknek talált. Nem terjeszke
dett ki a szanatórium és más költ

séges óvintézkedésekre, hanem csak 
olyanokat ajánl a törvény hatóság
nak végrehajtásra, melyhez a tör
vényhatóság részéről csak akarat, a 
végrehajtó közegek részéről lelkiis
meretesség, a nagyközönség részé
ről egy kis önzetlenség és jóindulat 
szükséges.

Az óvintézkedések a következők:
Mivel a tiidovész a legközvet

lenebbül és leggyakrabban a tüdő- 
vészesek köpete által terjed, szük
séges, hogy minden korcsma, kávé
ház, italmérések, hivatalok, börtönök, 
tanácstermek, vasúti várótermek, 
szóval mindazon helyek, hol több 
ember tartózkodik vagy meg fordul, 
vizet tartalmazó megfelelő köpőcsé
szék kel láttassanak i*i és a közön
ség a helyiség falaira kiragasztott 
plakáton figyelmeztessék, hogy a 
tisztaság és az egészség megóvása 
érdekében csak ezen edényekbe 
köpjön.

Mivel ezen előbbi intézkedés 
csak hosszabb időn át megy köztu
datba, szükséges volna, hogy a köz
helyiségek: korcsma, iskola, temp
lom. kereskedések, stb. cement, szó
val sima reeézett felületű, kemény 
és mosható padlóval láttassanak el, 
hogy annak tisztántartása vizes ru
hával való feltörlés által könnyen 
(déressék, inig köztudomás szerint 
ezen helyiségek padlóinak felsuro- 
lása. annak lassúsága és sok mun
kát igénylő volta miatt nagynehezen 
keresztül vihető, részint sok költ
séggel és e mellett üzleteknél az 
időmulasztás miatt üzleti hátránnyal 
is járna.

Vásároljon a vármegye üveg 
köpőcsészéket, melyek arra szolgál
nak. hogy a betegek magukkal 
hordják és ezeket osszák ki az or
vosok között, kik azután oly tüdő- 
vészes betegeknek adják oda, kik 
súlyos és sok köpetet ürítő tuber
kulózisban szenvednek.

Semmiféle középület, iskola, 
korcsma, addig fel nem építhető, 
mig az épület tervei az illető ható

sági orvos által át nem vizsgáltattak 
s inig a megyei főorvos által felül 
nem biráltattak. Az eddigi orvosi 
vizsgálatok mindég a már kész épü
leteknél történtek, mikor már az 
egészségügyi kifogások érvényesít
hetők nem voltak.

Hasson a törvényhatóság oda, 
hogy azon házak ablakai, melyek 
nem nyithatók, alakíttassanak át a 
szellőzésre alkalmasokká vagyis 
nyithatókká, az ablakok téli befala
zását, az úgynevezett „tévők keli "be
ragasztását tiltsa el. Ezt a leg
szegényebb néposztály szokta csi
nálni, pedig ezeknek lakásuk, öltü- 
zésük és táplálékuk szegénységük
nél fogva úgy is rossz, az egészsé
gükre pedig épen mivel napi
munkájukra szorulnak, legna
gyobb szükségük van.

A tuberkulózis terjedésében nagy 
szerepe van még a tejnek s ezért 
ajánltatik, hogy rendelje el a tör
vény hatóság, hogy a tejgazdasággal 
foglalkozók időről-időre jelentsék 
be i tejjel bánó cselédeiket, ezeket 
a törvény hatóság az illető hatósági 
orvossal megvizsgáltatja és csak ak
kor engedje meg nekik a tejjeli bá
nást, ha az illető hatósági orvos 
tuberkulózis semminemű alakjában 
szenvedőnek nem találta.

Tegye a kerületi állatorvosok 
szoros kötelességévé, hogy kerüle
tük tehén-állományát minden évben 
legalább kétszer vizsgálják át és 
azokat, melyeket gyöngykórra gya
núsnak találnak, a már szokásos 
tuberkulinnal oltsák he és gyanú jók 
bebizonyodása esetén a fejőstől tilt
sák el. illetve ezt a hatóságnak 
azonnal jelentsék be.

Tegyen feljelentést a törvény
hatóság a belügyminiszter utján a 
vallás és közoktatási miniszterhez, 
hogy szerkesztessen egy népies 
egészségtant és azt tegye minden 
községi és felekezeti népiskolába 
k(ite 1 ező tantárgygy á.

Tegye kötelezővé úgy a feleke
zeti, mint a községi és állami nép
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iskoláknak, houv vizsgáikat a tür- 
\én\hatosaitoknak jelentsek be es 
nvujtson módot lt. i. fuvardíj es na- 
pidijati az illető ||>ri\átl orvosoknak, 
hogy az ilvon iskolai vizsgákon 
megjelenhessenek. ott mint cenzorok 
m ii kód hessenek cs mririi'v őzt időst 
szerezhessenek masuknak a tanítás 
inikantjáról es credmenvérül.

Mivel a pálinka ivás törvény
hatóságunk területén, <le többnyire 
az egész országban, oly mérvben 
elharapódzott. hogy a lakosságot 
nem csak anyagilag. de testileg’ és 
szellemileo* is tönkre teszi, javasol- 
tatik. hogy a törvényhatóság’ tegyen 
előterjesztést a kormánynak. hogy a 
mérséktelen pálinka ivás mentátlása 
céljából ne adjon újabb es újabb 
pálinka italmérési engedélyeket, ha
nem azokat inkább vonja be és ne
hezítse meg a pálinkához való ju
tást, mint az Svéd országban történt, 
az olv községekben pedig, hol a la- 
kósság túlságosan hódol a pálinka 
ivásnak, ott a pálinka kimérést telje
sen szüntesse be.

Felirat volna intézendő az egész
ségügy államosítása tárgyában.
Kz azért volna égetően szükséges, 
hogy az egészségügyi kérdéseknél, 
gyakran kénytelen az orvos az 
illetőknek faradságot, alkalmatlan
ságot. sőt anyagi kiadást szerezni, 
mulasztásokat, sőt rossz indulatu 
hanyagságokat feljelenteni s ez 
mind részrehajlás nélkül pontosan 
történhetnék akkor, ha az orvos az 
illetőktől függetlenül az államtól 
nyerné a fizetést és a kinevezést, inig 
igy függő helyzetben lévén, saját 
existenciájának \eszélyeztetése nél
kül alig teheti.

Karács Sebestény Endre dr.

T Á R C Z A.

Gtfmodtam. . . .
Álmodtam ! . . . Almomban ott álltam előtted. 
Mint egy sötét ara ifi;, merőn, hallgatagon : 
Eltökél >t , hogy a hossza fi  r> fön t 
A jf • - ivedben én

Amint megforgattad, egykor te leányka. 
Gyűlöleted torét >zi rrhne* szurmben:
Nincsen könyörüli ' iá teszlekt
Mint a hogy te tettel, nyomni alttá entjem.

Kioltom a tüzet égő >;<■„„ódból.
Letörlöm a játszi mosolyt szép orrodon 
Es a kebeledből műnk ott a lélek ’f 
I eres kaput ragra, a lelked ellopom.

Élj úgy lelek n<lkal. mint a hogy én ébk. 
Konggokká sznkyatntt holt szírrel miattad.
.1 bánat ne fájjon, de öröm se légyen.
Amitől mosolyra nyílna jiiros ajkaik

Élj agy bük nélkül, mint én halott szírrel, 
Elüzre mmdunnen. hol boldogság terem.
Ismerj szánalmat. mely elkísér utadon, 
l)e benned tn éljen egy szikra érzelem

Az 1599 iki bányavidéki tatárjárás.
Folytatás:

Október -J-ón .Jüstli András Neepálnd 
értesíti korniMC városát. hogy megkapta szo- 
inoru levelüket, melyet e pillanatban, délelőtt 

és lo óra lö»/.ntt Szklabina várába küldőtt. 
Mi közgyűlésük les Szent Mártonban. Meg 
irta Bévay Ferencnek, hogy útban van, hogy 
szegénv hazájának s a körmöciekuek. mint 
szomszédainak >z ágálhasson. Mindazáltal 
kéri őket, liog\ ha valami újságot kapnak az 
ellenségnek a mieinkkel való összeütközésé 
rül. értesítsék öt. Tegnap Zólyomba kocsit 
küldött Fahricius Mátyásért, ki ma Barlns 
káról hazajött megfélemlítve bizonyos emhr 
rektőf. kik Besztercebányáról Turóeha menc
k illek s azt mondták, hogy a tatán»k 
ti in ikok már a M és Rád vány köi'üi 
fekvő dombokon lutkámznak. Mas levelet is 
kapott ez órában Boksámból e bő lMPi-oI 
keltezve, melyben értesítik, Imgy hadseregünk 
Tata és Komárom között ütött tábort. Szia 
von- és Horvátország seredét és ><>k vallont 
es németet is oda várják, kik mihelyt meg
érkeznek. Isten segítségével megtámadják az 
ellenséget. A tatárokról azt Írják neki. hogy 
(iliimes és komjáth (Nyílra m ) tájékát tüz- 
zel-vássál pusztítják.

I gyanaz nap Bélaváry tudatja Körmüe 
város tanácsával Ladomérról (Szent Kereszt 
mellett), hogy mintán tegnap este léié visz 
szatért, a jobbágyokat, kik kezénél voltak, 
Lipesev jobbágyaival rög-tön Lipesev faivá 
hoz küldte, hol keskenyebb nt lalszik az 
ellenség számám. Ezek eg-ész «'*jj«»l őrködtek. 
Egy héttel ezelőtt Lipesev segítségével el
zárta a szorost kővel és Iával. Mar nem kell 
annyim félni, de nincs segítsége a helynek 
s szükséges, hogy a hely őriztessek, mert ha 
az ellenség áttör rajta, nincs mód benne, 
hogy azután ellenálljanak neki. Tegnap este 
Lipesev kiküldte szolgáját, hogy kémlelje ki 
az ellenség állását, hol van s mi a szándéka V 
A szolga biztos helyről kikémlelte az ellen
séget s azzal jött vissza, hogy a tatárok nagy 
számban elfoglalván a Besztercebányától 
'Pernyéig levő tért. ritka az a község, melyet 
tél nem perzseltek volna. Azért vigyázni kell. 
<> Lipesev vei elállta s védelmezi utjokat, d< * 
a karvalytól Szent-Keresztre v különösen 
Körmöt*re vezető ut nyitva áll előttük. Azért 
csapatukkal vigyázzanak erre? az útra, hogy 
ha az ellenség esetleg erre fordulna, véde
kezhessenek. Jobbágyaik Karvalyon lehet
nek, az övéi Bezeréten vannak s ha szükség 
lesz, egymást segíthetik.

Szintén e napon reggel négy órakor 
Besztercebánya városa részletes jelentést kül
dött körűmének a tatároknak ez éjjel végbe 
vitt keo> Ct |enko< b N.'irnl „N.-Ül 1 11 k» ' I i I; 11 j 11 k

J á r j  a z  e m b e r e k  k ö z t  és n e  i s m e r i  r a j u k .

Ez legyen előtted olyan csak. mint a más.
Légy halott, mely él, jár s nem lel nyugodalmat. 
Mert nem jö rá <uha, soha feltámadás!

M ű d  e g y  söté t  á r n y é k ,  h a l l g a t a g o n  i l l f a m .  

h < i j o n  >.*/>>•z e n t  a  to r .  h o s s z a i n  la I m i n  n
> ráírtam, lestem a /i/f. s leniedben altodon. 
Mely a gyilkos tettre inderei jen engem.

. . . iS jött a la itató /el. mosnia alak iáiban.
1 éttér hosszam. íme dt a nagy pillanat '.
Megnn ididt a /,» .*■/// . földre hallt a yythd,.
> bhondrn eléd némán imádtalak!

Varsártvi §éza.

Virágok ax udvarban.
A meleg nap immár rügyeket fakasz

tott, s a kis bimbók csakhamar gyönyörű 
virágokká lettek. Szagukkal már messziről 
elárulták létüket és pompázó színükkel elbá 
jolták a szemet.

Bedig nem is a földben nyíltak ki; mert 
a kikövezett udvarban nem lehetett elültetni 
semmit. Néhány Iádat raklak le az ablakok 
elé és azokban virágzott ki a ..kert.”

Es voltak rossz emberek, a kik ezt a 
csepp zöldet is megirigyelték a lakóktól. Bég

éi úgymond urnságtok előtt, hogy tegnap 
Morgentaler Fiilóp (zólyomi kapitány) ur li 
gvelmeztetett minket, hogy a tatárok, kik 
hozzátartozóikkal az elmúlt éjszakán Baeur 
ind és ( tsztrolukánál táboroztak, 10 urakor 
már Bueson voltak s 11 kor Rád Ínyt ham 
vasztottak el. azután hozzánk, a városhoz 
juttok, a nagv rétied az akasztófabegyen mu
tatkoztak S Pallósra portyáztak. Nagy rémü
letei keltettek s onnan, valamint az uj ko
hókból, Radványból, Királyfalváról 8 más 
I iel vségek bői néhány személyt elhurcoltak.
\ gyér.... kekkel s gyermekápyas asszonyok

kai kegyetlenül bántak s midőn polgáraink 
s a be vérek a határban ellenálllak nekik, 
néhányat közülük levágtak, lelőttek s körül
belül tiz lovukat elhajtottak.

Azután Radváimuil az erdőben meg
állapodtak s mivad úgy ők, mint lovaik na
gyon faradlak voltak, csendben maradtak. 
Előbb azonban s iitánna is, mint értesülünk, 
néhány falut lángba borítottak s ámbár bi
zonyos szánni hévér s mesterember legény 
kiment a mull éjszaka az ellenség megtáma
dására, még sem tudjuk, mi lett a sorsuk. 
Különben azt halljuk, hogy az ellenség út
ját Miesinvére, Oesovára s az azon vidéki 
más helyekre akarja venni.

Mivel mi a veszélytől nem vagyunk 
mentek s a legénység a városnál nagyon 
rossz, úgy hogy a kereskedő s heverlegeny- 
séget nem használhatjuk, valamint a védör- 
ség is elég rossz s részben bolyomba es 
Szásziha kell küldeni, bocsássák meg, ha 
segítséget nem küldhetünk.

A kik tegnap a város előtt mutatkoz
tak. az kétségkívül vagy száz főből álló elő 
véd, kiknek mindegyike bárom lovat vezetett, 
mi a sereget nagygyá és tekintélyessé teszi, 
úgy hogy őrliázunktól (vartovka) úgy látszott, 
mint hű a (iarain mindkét ]>artja tele lett 
volna tatárral s a tömeg HMM) emberre be- 
csülhetőnek látszott első pillanatra. Külön
ben fáradtak, félénkek, rosszul vannak tel- 
fegvv erkezve s szerfelett félnek a puskától, 
ugv hogy némely ember egy puskának mu
togatásával többet közülük meuszalasztott ; 
sőt némelyik csak karót emelt fel, mintha 
puska volna s ezzel (dü/te az ellenséget, egy 
asszony pedig kenyérvágó késsel védle iiicl! 
magát egy tatárral szemben \ annak azon
ban közöttük németek, lengyelek, k<> ákok. 
cigányok, törökök s magyarok is

Triebel (Báspár, Lipcse varának és ura 
dalmának zálogos ura) urSaltalván várakozik 
az ellenségre KUK) puskással, tegnap Farkas 
falvára is küldött segítségei puskákkal, land 
zsákkal s kaszákkal, mégis nemsokára e|fu 
tottak s védállásaikat mini mondják 
ott hagyták.

Eg\ szorgalmas őrség m m ártana a

géműiként a legszebb árvácskákat, ré'zsákat. 
liliomokat nem találták többé; ellopták. . . .

A virágok Yargáék és Bárdi'-ké voltak, 
< kiviilök még három lakó volt az udvarban. 
Sejtették ugyan, hogy ki a tolvaj, de hatá
rozol tan állítani bizonyíték hiányál)::n
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Gesclieid l‘;l, (;i Kö>rillóc és Hosztercehánya 
közötti vizválasztéi hegy) mert ;»/. ellenség az 
erdőket is vizsgálgatj;l.

< »k 1«»I**• r Jd ;’ui I tapparli K rislof. \ i- 
les zálogos ura s a bányavárosok főkamara 
grófja. \ eghlesrol m : részletesebben értcsili 
Knmn»clt;iiivát a: ellenség műveleteiről „Mi 
után úgymond I In* lilén  1(mm> vagy 
még t<»ld» talár, kik a/, éjjel Osztrnlukn ás 
Pacmnál l’»*kiid 1«*k, a Zólyom alatti területre 
a malom alatti gázlón a Garainon sítk«*lt«*k. 
Harsnak fordultak s azt foszt ogal ni s látiiltI»i 
borítani akarták, a szakáiiy (tarák (imban»k 
azonban itt templomukba hol azelőtt a 
kastély volt vatták masukat s lovasakkal 
vitézül vádakazva a tatárokat elűzték s azak 
itt sem rablással, sem tűzzel nam lehettek 
semmit. Azután Zólyom vámsának fordultak 
s egész ;i kapuig jutlak, azonban iiman is 
elkergették ókat tüzeléssel. Kkkor Italra, a 
hegyek lalá, Sz■'•ínyára ás Hadimba illantak 
s miután SzélnyérŐl lödö/éssel ab'izták okot. 
Hadinyba ásták. Itt senkit sem talállak sam 
a faluban sem a templomban. A jó emberek 
nam massza* Hadinytól egy erdőbe futottak, 
melybe a tatárok behatolva, sok embert, asz 
szunyt s gyermeket fogtuk el. Innen Hesz- 
tercebánya felé mentek érászán a város ka
pujáig. Király falvárói, löidványból, az nj ko
hókból, Malakóról s a szomszéd halvákról az 
egész lakosságot elvittek. Azután átkeltek a 
(iaramon Farkasfalvára sa kát Sons  (poltbári) 
nemesi kúriáim s innen Zolnáru mentek, 
két vagy négy házal elhamvasztottak ; azu
tán llorbátra, dánosmajorra namtek. ill min 
dent feltörlek és kiraboltak a majorban s a 
bort, melyet a pináéban találtak, megitták s 
onnan két fele oszoltak, egy részük Nagy 
szalutnáru. a másik pedig Oesuvára ment. 
Midőn azonban mind a kát városkában lát
ták, hogy a becsületes jó derék emberek a 
templomokba és kastélyokba húzódtak s ra
juk vigyáznak s kint a városkáikban is sze
kérvárakat képeztek, a mit én parancsoltam 
nekik, kevés emberrel s kevés lövéssel ebi 
zeltek onnan. Amint ez nieglörlénl, körűibe 
Ilii 1Í0 lovasuk az Ocsováról Vághlesre vezelö 
útnak indult a határ s az ut kikemlélésérc. 
Kgyuttal egy asszonyt másodmagával. agy 
kis csecsemő gyermekkel is vittek ttcso\án'»Í 
Véghlesról egy jó  f ilkonetágyu lövéssel fo
gadtuk őket. mire ezek az asszonyt egy le
ánnyal megkötözték s elvitték, a gyermeket 
pedig az ut mellett letették, Fii mindjárt 
erjesztésül egy nagy ágyúból az útra lo\et 
tani s őket igy elkergettem. Azután Ö pus 
kást kiküldlem, hogy nézzék meg mit tettek 
le. t )k megtalálták a csecsemőt s habozták a 
várba. Azután öt nagy lövést t tettem a vár 
hói olijesztásükro s azok elfordultak Vágó
iastul k' 'i ii11m 11nI didiil ni nég\ ómkor Nagy

virágőrzéstöl, hanem a kisasszony diplomata 
is volt. Nem szolt senkinek a dologról, csak 
úgy szokott ki. mikor a többiek mind jóiziien 
aludtak már. Fegyvere egy tollas portorlő 
pálca \ olt, mely _\enge szer így in íz ellen - 
ség éljen, de a bátorság nagy volt szivében.

Hppen borús volt az éjjel, és képzeljék: 
Micike ennek örült, mert úgy okoskodoii. 
hogy a tolvaj a homály ban öt nem veszi 
észre s mikor a virágokéi* jön, majd mag 
fogja.

Az óra tizet ütött, ás az kísértetiesen 
hangzott a teljesen alvó udvarban.

Micike kissé* megborzongott az óra ko 
moly koiigásatöl, de azért erélyesen suliin 
tóttá meg pálcáját feje födött.

Az őrtállás különben nem a legkclle 
lll(*si‘bb foglalkozás, ás az egri nők méltó 
unokája ezt már ti/, óra tiz perckor elismerte.

[ 'iialomiizöiil sétálni kezdett lábujjba 
gyen, óvatosan. Talán már meg is bánta 
harcias elhatározását ás beleegyezett volna a 
fegyverletételbe, de ilyen kudarcra nem gon
dolt, meg akarta szerezni anyjának azt az 
örömet, hogy leleplezi a virág-tolvajt.

S a borús, kissé hűvös estén midőn 
egy merészebb fuvalom ludbőrössá borzon
gatta hátát, lelke előli oM lebegett a puha. 
feliéi* ágy, mely olyan kellemesen öleli te> 
tét körül, s a melyre máskor olyan nyugod- 
lan, olyan megelégedetten hajtja le borzas 
fejecskéjét! . . .

szalatnan keresztül Kis Szalatna f(*lé egv 
magaslatra mentek s egy erdőin* húzódtak. 
Midőn V éghb sről láttam, hogy a tatárok 
zsákmányukkal az erdőbe mentek, mindjárt 
embereket küldtem, hogy kémleljék ki, hol 
illőitek tábort. A jelentés vi tele után rögtön 
lo\a^ futárt küldtem Morgentaler úrhoz Zó 
lyoniba, azzal a barátságos kéréssel, hogy 
éjjel jöjjön segitségemn* népével, hogy reg 
gél Isten segítségével az ellenséget az erdő 
ben megtámadhassuk. Fz alatt nagy szalatnai 
jobbagyaim a plébános urat felkiildték hoz 
zam s kertek, huny küldjék nekik segítségül 
néhány puskást, mert ők hajnalban meg akar 
jak taniadni a tatárokat. Küldtem nekik JS 
lövészt, ők azonban nem \-o-t-H be ezeket s 
koz ülök vagy In lövész s mások az erdőbe 
rohantak, a tatárokai megtámadták, db lovat 
elveitek s S vagy II) keresztény foglyot meg 
szabadítottak tőlük s magukkal hoztak Sza- 
latnára. Ezt azonnal megüzenték nekem s 
én ujb.il két futárt kiildtem éjfélkor Zólyom 
ba Morg i ■ ti hoz, kérve őt, hogy ne
késsék es segítségével azonnal jöjjön, a Ilii 
illeg is tori* ni s körülbelül reggel négy óra 
kor Szalatnára jött. Ezután az én szalatnai 
es ocsovai 100 emb(»remmel az erdőin* sietett, 
a tatárokat Ist(*n segítségével megrohanták, 
m'gyertek s J00 vagy több keresztény fog
lyot megszabadítottuk tőlük s több mint 
dPb lovat hoztak magukkal. Azért a minden
háid Istennek ezen kegyes. a1vai, gazdag 
győzelemért dicséretet, liszteletet s bálát inon 
(Imik. Mindez délig történt. A tatárok, kiket 
agyonlőttek s levágtak, mind az erdőben ma
radtak ; a többiek pedig az erdőm át futottak 
s menekültek s az erdőn innen két falut el
hamvasztottak. Ha az erdő, mint egyedüli 
ut, cl leit volna torlaszolva s bevágva, Isten 
segítségével mind ott maradtak volna. Ma 
küldök az erdőkbe s behozatom és eltemet 
tetem a szegény gyermekeket s kereszténye
kéi. kiket a tatárok levágtak s megolvasta- 
tom a tatárokat is. bányán maradtak ott.** 

(Folyt, köv,:)
M o h in a k  M ih á l tf.

és V ID É K E .

H Í R E K .

Miivesz estely. /.ih>hi Unnia a hada 
p*sti nemzeti színház kitűnő komikusa 
mint jeleztük már f. lm ItWtn vasárnap a 
Ny ilai kéri színkörében az <>r- z;ig'os .. Köt - 
v »s alap" javéira jólckonyeéhi muvészes 
télyt rendez, a következő műsorral: I. Kész. 
1. Hát mi /> a: Irtf  . . . id. ( ’o(|U«‘IÍn
k(*d\(*ne monológja. Franciából fordította

Ábrándjaiból egy erélyes, bátorságtól 
reszkető hang riasztotta fel :

K i az ?!
Micike majd megdermedt a tolvaj \ak- 

merőségétöl meri a hangot a tolvajénak
tartotta. és bizonyára felsikoltott volna, 
ba . . . ba nem tart attól, liogv szülei lei
ébrednek.

Szólj, vagy lövőik ! remegett to
vább az előbbi liang*: meri Varga Pista
a pisztoly dacéira sem India a hirtelen ta 
lédkőzéis percében teljesen im gürizni nyíl 
godtsagál, hidegvérét. U is félt egy kicsit.

Miéi mosl mar megismerte a hangot, 
és halkan kérdezte:

Maga az. Varga ur?
Miéi kisasszony ! csodálkozott a 

virágőrs. Mit keres ide kint ?!
Éppen én is azt akartam kérdezni

olltől.
En ? én a virágukat őrizem.
Ián is.

Elhallgatlak: mire megint siri csend 
b*11 az udvarban, csak néha-néha hangzott 
egy-egy kutyaugatás, vagy szerelmes mars 
kak nyávogása.

Mondja Miéi kisasszony! mit csinált 
volna öm, ba véletlenül a tolvajjal találkozik?!

törte meg a csendet Varga Pista incsel
kedve.

Micike, mikor tudta, hogy kivel éill

lico geograpbico bumoristikiis előadás. Pr. 
Sulplmrikiis nyom. irta Gabányi és Zilahi 
d. /.'</'/ tatra j. Ma gém jelenet egy béli után.
I > anhat rsh Illa Gaháll\Í. Ó. ma-

ra ‘ ai)"ii'L. Személyek: lágy színész: A 
telj. Egy ur: A no. Szolga : Az udvariéi. 
Iá: y szerelmes pár: A nagy bácsi. l -ső, d-ik, 
d ik űr a közönségből : I ső, d-ik, d-ik új
ságíró. II. l\es/. ö. I'.fft/ s:rrrfrtiuinrllá A*C(//V.s 
miln Irta Fradeles, fordította (iabémyi. 7. 
.1 fanin o,rn<. Irta Sipulus ( Kákosi Viktort. 
S. .1 kanul,as. Irta Kiirthy Emil, Zsiil 
színész. . . 9. Kitti mnnulnif. Irta Al»-
iéiily i Emil, ;i Kisfaludi társaság iHH) frtos 
jutalom nyertese. I{elvárak: Zsöllc 1 Irt 
ki Ivóé/, k síi kr. Hemein'ti éillidiely (»0 kr. 
kezdete pont s (trakor. d(*gyek előre váltba 
tok Nyilrai és ’farsa iizb*tében. A művész 
zsenialitása és a pompás műsor bizonyéira 
nagy kozöiuseget fog az estélyre vonzani, 
annál is inkább, mert az jótékonycélii és ko- 
zonségiink a jótékonyság gyakorlásában a 
maga részét minden alkalommal kiveszi.

Hymen. Hets Béla ügyvédjelölt, Hets 
Odöin volt országgyűlési képviselő fia, vasár
nap f. lio 9-én tartotta eljegyzését Eevaticb 
Mimi kisasszonynyal, E<*vatich Gusztáv te 
kintely es ügy ved es földbirtokos béijos leá 
uyéival. Sok-sok boldogságot kívánunk a 
szerető jegy espárnak !

Perenyi Margit, a kolozsvári színház 
kitűnő primadonnája vasárnap délben Lévára 
érkezett, honnan rokonai látogatása végett 
\ erebély re utazott. Innen \endégszereplö kör
útra megy Magyarország nagyobb városaiba. 
Vendégszereplését Debrecenben fogja meg
kezdeni.

Nyári mulatság. A vakéuióra haza 
joti fiatalság kezet fogva az itthonvulókkal 
a katonai lövöldében egy olcsó és kedélyes 
ny ári mulatságot óhajt vasárnaphoz egy hétre 
I. hó Jd án rendezni. A szabadban külön
böző játékokkal szórakoznának, este pedig 
léim* köv-étkeznék. A mulatság, melynek 
piogi;immjéir<')l jövő számunkban referálunk, 
igen sikerültnek Ígérkezik, mert a <i() tagból 
álló rendezőség minden lehetőt elkövet, hogy 
Léván ismét egy jól sikerült mulatságról 
ábrándozhassanak a szórakozni szerető szőke 
es barna bolgyikék. A mulatság esetit gc s  tiszla 
; \ ■ 'i Inc !  a Sí. -fania árv abaznak aulai, .
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szemben, ismét az egri asszony minkéija volt, 
és tollbiizogányéit Pista orra elé tartotta.

Nem félek! Különben tudja mit? 
Őrizzük közösen virágainkat s igj kevésbé 
les*/ unalmas s nem is félünk.

A mi engem illet, felelt Varga 
P is t a  a gúnyra, én egyedül sem félek, mert 
nalain van ez a revolver, ni !

Ls felmutatta a rozsdás öldöklő szer 
számot, mely Ivei lalém még egy legyet sem 
bénítottak soha.

Micike ijedve monda neki:
Tegye e|. kérem, az Istenért-! . . .
Varga ur hajlandó volt e csekély szi- 

v ességre, mén* azért is. mivel nem jó az 
ördögöt a falra festeni.

Lgyiilt járlak fel-le a félhomályos ud
varban. s ;i komor égből annyi csillag sem 
látszott, hogy minden ujjúkra egy jutott 
volna.

Különben Varga István ezt nem igen 
bánta. így kettősben hihetetlen béitorséigot 
érzelt szivében. . . . Gsakhogy Micikével 
együtt lehetett.

Mert azt is megköveteli a történeti hü 
ség, hogy Varga István rég őrzött szive leg
benső r»\jtekéhen egy Micikét, közelről ér
deklő édes litkot. a milyenről a fülemüle 
énekel párjának, de még eddig nem volt 
alkalma arra. hogy titkán túladjon. Talán 
most. .



4 LÉVA és VIDÉKE

Magyarosodás Gr.-Ujfalun. Mióta 
Báthy Gyula esperes gondozza a gr. 
11 jfalusi lakosok lelket, szinte láthatóan 
haladnak azok a magyarosodás terén. 
Szép példáját láttuk ennek tegnapelőtt dél
után. midón az iskolás gyermekek ma
jálist tartván csengő tiszta magyar nyel
ven színdarabot adtak elő es magyar 
dalokat énekeltek. A magyarosításban 
kitűnő segédkezet nyújt a hazafias es
peresnek Hu jak János kántortanitó is, 
kit buzgalmáért az iletékes körök figyel
mébe ajánlunk. Az iskolás gyermekek a 
N/.t. kereszti erdőben tartották a majálist, 
hol Benkovieh Kinőné vendégelte meg 
őket. A majálison a vidék több illustris 
családja is reszt vett.

Hazassag. Hegedűs Mór aranyos-ma
rót hi kir. mérnök I. hó 18 án tartja esküvő
jét Weinberger Irén kisasszonyával Pozsony
ban.

Kulisszák mögül. Nap nap után mi 
k<»r az »*st letörhette sötét palástját a városra 
és a levegő-tengert a méla hold szende su
garai aranyozták meg, halászati eszközökkel 
es a bőrtarisznyában ustyepka s egyébbel 
felfegyverkezve megindult hadjáratára a ..bű
vös halász". Hosszú, nesztelen lépései kisér 
tetiesen vitték mindelőbbre s migaz uradal
mi halastéi mellett elsuhant, ajkáról elröppent 
egy-egy vágyó sóhaj: ..Bar < sak itt vethet
ném ki bűvös hálómat! " Nem szabad, nem 
lehet ! Ks a sóhajjal együtt ment tovább a 
bűvös halász a soóti malomig. < Mt mar sza
bad a vásár. Elkeseredés vég} ült szenvedé
lyébe, mikor halóját kivetette. Vibráló ajka
ira csak akkor ült egy fáradt mosoly, ha ha
lójában fennakadt néhány kidülledt szemű 
kárász és ezüstös pikkelv ü fehér hal. Hatal
masan áldomáso/.ott erre a hűvös halász, e l
fogyasztotta az ostyepkát s nagy kortyot ho
zott a kámtórszagn „laprezsán'-ból. Hetekig 
tartott az idilli halászat, egyszer aztán helé- 
ny nlt a szép képbe egy kérges rendőrkéz, 
idézést nyújtva át a rendőrkapitányságra, 
hol a bűvös halászt engedői} nélküli halá
szatért keményen megbu .igolták. S most ha 
az est leteriti palástját a varosra és a levegő 
tengert a méla hold szende sugarai megara
nyozzák. nyomában két aprodjával ujra és 
újra kijár a hűvös halász a soóti malomhoz, 
de nem báléit vetni, hanem azért, hogy a 
kámforszagii „laprezsán" élvezete közt el
mondja apródjuinuk a világ cudar folyását, 
melyben ..vergődik csak az ember, mert jegy 
nélkül sem vadászni, sem halászni nem lehet."

Kinevezés. Kátvay (ívnia eperjesi já- 
rásbírósági albiró, az aranyos-maréit in kir. 
törvényszékhez bíróvá lett kinevezve.

A tűzoltók mulatsága. Önkéntes tűz
oltóink I lm O-én vasárnap este a Nyitrai 
kertben a tüzoltoszerek beszerzésére és javí
tására kitűnően sikerült mulatságot rendez
tek. A szinkor terme zsúfolásig megtelt s 
örömmel konstatáljuk, hogy derék tűzoltó
ink nemcsak veszel\ idején oltják a tüzet 
• nleláldozo erővel és rettenthetlen bátorság
gal. de ha arra kerül a sor, tüzet is élesz
tenek. Persze a leány és menyecske szi
vekben Nem is a nyár okozta azt a mig\ 
hőséget a teremben, hanem a hölgy szivek
ből a szemeken át kiáradéi villanyos sugarak, 
melyek melegénél jókedvűen sütkérezett a 
sok fiatal tüzolto. A mulatság reggelig tar
tott s a tiszta jövedelem mint halljuk, 
meghaladja 100 Irtot.

Esküvő. Lovass dános törekvő fiatal 
asztalos mester kedden esküdött örök hűsé
get kedves arajának, Szabó Mariskának.
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Színészek Ar.-Marothon. Mezei Béla 
színigazgató, ki kitűnő színtársulatával pár 
hétig nálunk időzött, e napokban Balassa 
(iyamutról Aranyos-Marót líra érkezik, hol 
ii előadást szándékozik tartani. Az érdeklő
dés azonban oly nagy a megye székhelyén, 
hogy a színtársulat minden bizonynyal meg 
fogja ott turtézkodásajidejét hosszabbítani.

Egy piarista hirtelen halala. Sárgái 
Antall, a kecskeméti piarista rendház tagját, 

ki több évig nálunk is tanárkodon, 
f. hó 1 1 n reggel ágyában élettelenül talál
tak. Hirtelen halálát valószínűleg szivszélhü- 
dés okozta.

Gyalogjáró a közkorházig. Mióta az 
utcákon a háziurak kegyelméből aszfalt
járdák vannak, teljes nyugodtsággal sétálnak 
rajta a városát} ák a nélkül, hogy azokra 
gondolnának, kiket hivatásuk vagy köteles
ségük oda is elszóld, hol nemcsak asz
faltunk, de még csak kövezett útnak sín
esen nyoma. Ilyen hely a közkórház épü
leti1, hová tavasszal és ősszel hosszú eső
zések alkalmával bokán felül sárosán, lucs- 
kosan kénytelenek a doktorok a betegek
hez ellátogatni s honnan az apácák valódi 
küzdelem árán tudnak csak a nagy sáron 
át naponként az isteni tiszteletekre eljutni. 
Reméljük a városatyák megszívlelik ezt az 
ázsiai állapotot s minthogy úgyis gyalogjá
rót készítenek a vasúthoz (ha igaz!), egy
ben egy kövezett gyalogutat csináltathatná
nak a közkorházig is, mely imigyen szoro
sabban a városhoz lenne kapcsolva.

Választás a betegsegelyzöben. A lévai 
kerületi betegsegélyzö pénztár igazgatósága ! 
múlt heti ülésében titkárrá Komzsik Lajos 
városi ellenőrt, pénztárossá Fraseh József 
iparost és ellenőrré Tóth Kálmán városi 
kiadót választotta meg. Lehet azonban, hogy 
Komzsik megválasztása ismét nem fog meg
felelni a miniszteri rendeletnek, mely sze
rint városi tisztviselő csak kivételes esetben 
viselhet kér. betegsegélyzö pénztárakban 
tisztet.

Felvetel az esztergomi érseki kisdedó- 
vonö-kepzö intézetbe. Az intézet fentartójának, 
a bíboros hercegprímás () Emineneiájának 
1 KIS. év március 14-én kelt IÖÖÖ. szánni ren
deleté szerint a II. osztályba növendékek nem 
vétetnek fel; az 18'd‘MHH). iskolai évben 
csakis az I. osztály fog fennállni. Az I osz
tályba felvétetnek oly nők, kik valamely 
nyilvános polgári, vagy felsőbb leány iskola
IV. osztályt, vagy a felső népiskola II. osz
tályát legalább is jó  sikerrel végezték, 14. 
életévüket betöltötték, de a 40. évet még tul 
nem haladták, és tiszta hanggal, ép, egész
séges testalkattal bírnak. A felvétetni óhajtó 
növendékek a bíborunk hercegprímás () Kmi- 
neneiájához intézzék folyamodványukat, mely
hez melléklendők: a) keresztlevél; b) a leg- 
utóbi két tanévről iskolai bizonyitvánv; e) 
orvosi bizonyítvány a testi épségr »l; d )a  ina
st Kük vedlmulöoltást igazoló bizonyitvánv ; 
e) ha a folyamodó a megelőző tanévben is
kolába nem járt. erkölcsi bizonyitvánv a saját 
plébánosától. Kz eredeti vagy hiteles máso
latban kiállított melléklettel leszerelt föl va
mod ványt augusztus lö-ig az igazgatóhoz 
küldjék he. Később érkezett folvamodvánv 
tekintetbe nem vétetik. Aug. Öl-én reggel 8 
órakor, minden külön felszólítás nélkül, kö
telesek a felveendők személyesen megjelenni 
az intézetben, hol először az orvos által vizs
gáltatnak meg, vájjon egészséges testalkat
tal birnak-t* s alkalmasak-e a kisdedóvónői 
pályára, azután az énektanár minden jelent 
kező hangját s zenei hallását vizsgálja meg.

A növendékek behatási díjul 2 irtot, hege 
güért 4 frtot, tonmmháért 7 Irtot fizetnek. 
Az intézi then internátus nincs; a növendő 
kék tisztességes családoknál inuiaponkint 
Ili IS frti’ rt teljas ellátást kaphatnak. Szál
lást fogadni csakis a-; ig izgató előleg'.; he 
leegyekésével szabad, ló  tanuló az alapitó 
hihoro; hercegprímást) Kminenciája különös 
kegyéből ingyenes élelmezésben részesül. ívsz 
tergoin. 1800. jiinius 17-én. Számold. Ignác, 
igazgató.

Kihágasbol-kihagasba. A városi rend 
őrkapitányság nagy erélylvel és lelkiismeretes
séggel folytatja a vizsgálatot, hogy a házak 

í és udvarok miképen felelnek meg a köztisz
taság, közegészség és a tűzrendészet követel 
menyeinek. ( >zv Walter Károlyt lé ki akarván 
játszani a hatóságot, az udvarában felgyűlt 
állati trágyát kedden éjjel az utcára hordotta, 
mely aztán az egész városrész levegőjét meg- 

| fertőztette. Szerencsétlenségére azonban a 
portyázó rendőrök e ténykedésében tetten 

j érték és feljelentették s most kétszeres bűn 
! tetés elé néz a jó  asszony, ki hanyagságát 

kihágással tetézte.
Körjegyző választás. Traeger Samu 

| fakó-vezekényi körjegyző lemondása folytán 
i üresedésbe jött állásra m. hó 28-án Traeger 

Sándor nagy-málasi körjegyző a lemon- 
; dott körjegyző fia h*tt egyhangúlag meg

választva.
A fögimnaziumi értesítőről. Ily cimü 

múltkori hírünkbe két sajtóhiba csúszott. 
Az egyik alulról a (>-ik sorban, hol „3-as" 
helyett „szabályszerű", a másik az utolsó 
sorban, hol Ii. oszt. helyett VII. oszt. ol
vasandó.

Eljegyzés. Weisz Adolf lévai keres
kedő a napokban jegyezte el Schlesinger 
Fülöp vihnyei kereskedő leányát, Etelka 
kisasszonyt.

Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Dömiötör János ar. maróthi kir. törvényszéki 
dijnokot az ar. maróthi kir. járásbírósághoz 
Írnokká nevezte ki.

Gyújtogató. Székesvári Sándort, kire 
az a gyanú hárul, hogy a Zugó-utcában a 
limit betekben özv. Hut rai Károly né házát 
felgyújtotta, a rendőrség ujra letartóztatta és 
a fenyitő bíróságnak átszolgáltatta, mert özv. 
(iutrainét ujra felgyujtással fenyegette.

20 krért egy tanyai gazdaság. A < íaz- 
dasági egyesületek Országos Szövetsége ez 
idén rendezi első mezőgazdasági kiállítását 
Szegeden. K kiállítással kapcsolatban egy 
tárgy sorsjáték is rendeztetik, melynek húzása 
a kiállítás utolsó napján —- szeptember 10-én 

tartatik meg. Az első főnyeremény ÖU.000 
korona érték, melyet a sorsjáték rendezésére 
szövetkezett intézetek készek készpénzben, 
vagy egy szegedi mintaszerűen berendezett 
tanyai gazdasággal is megváltani. A többi 
nyereményt főleg kiállított gazdasági gépek 
és eszközök képezik, melyek szintén bevált 
hatók készpénzre. Kötelességünknek tartjuk 
olvastunk szives figyelmét e sorsjátékra fel
hívni, tekintettel arra a hazafias és közhasz
nú célra, a melyet az előmozdítani igyekszik, 
unnál is inkább, mert cgy-egy sorsjegyet a 
legszegényebb ember is megvehet, lévén ára 
csak 20 ki*. Mint értesülünk, e sorsjáték iránt 
szokatlan élénk az érdeklődés s a sorsjegyek 
nagy kelendőségnek örvendenek.

Fried Sándor jónevü kereskedő mel
lékelt körözvényét t. olvasó közönségünk 
szives figyelmébe ajánljuk.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

V i 6-- a. Köszönjük, szívesen vettük, de in
kább az ígért vígakból kérünk. Kételkedő, Léva. Vi
gasztalódjék. A barátság olyan színes szappanbuborék, 
mely az első kemény tárgyba ütközvén szertepattan. 
Ha szét foszlik, látjuk hogy nincs, és ha csillogásával 
megkápráztat, nem látjuk, hogy van.


