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Vidéken és Léván házhoz küldve : 

Egy évre ... 10 kor. — fill.
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők. 

Egyes szamok 20 fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér-

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

fillérjével számittatik.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—► vasárnap reggel. «•—f-

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
1391/1901. szám.

Hirdetmény.
Ezennel felhivatnak mindazok, a kik a 

mai napig esedékessé vált közadók és az 
azok módjára beszedendő egyébb tartozásai
kat be nem fizették, hogy azt most már 8 
nap alatt annál is inkább okvetlenül fizessék 
be, mert ellenesetben az 1883. évi XLIV. 
t.Jc. 58 §-a szerint végrehajtás utján fog 
behajtattok

Városi adóhivatal.
Léva, 1904. aug. 17.

Koznzsik Tuajcs
adóh. főnöke.

Szent István napja.
A törvényhozás akkor szentelte or

szágos ünneppé e napot, midőn a nem
zeti kegyelet már régen azzá avatta. 
S ebben a tényben nemcsak a szentté 
avatott Istvánnak, mint a róm kath. 
egyház egyik szentjének tisztelete nyert 
a múltban s nyer a jelenben kifeje
zést. hanem azon hazafias érzés is,mely 
a nemzet nagyjait a múltak világából 
felidézve, a tisztelet, a hódolat koszo
rújával fonja körül.

Ha a magyarok első királya a ró
mai egyház által nem is avattatik 
szentté s ha apostoli buzgóságával, a 
kereszténység terjedésének utat nem 
nyit e hazában s maga is nem áll a 
téritők sorába, kik a pogány magyar
ságot a Krisztus vallásának hódították 
meg, még akkor is az első király sze
mélye, egyéni jellemvonásai, melyek
nek bélyegét korára reányomta, állam
férfiul nagysága, rendkivül erkölcsös
sége biztosították volna számára minden 
időre a nemzet hálás elismerését.

A megtisztelő >szent*  jelző helyett 
megérdemelte volna méltán a »nagy« 
nevet. Mert igazi nagyság, világtörté
neti, nagyszabású alak, kire büszke 
lelkesedéssel van okunk tekinteni. Két 
eszmény befolyásolta. A kereszténység 
és a függetlenség.

Amannak, általánosan ismert tény, 
mily odaadással állott szolgálatába. Mély 
vallásosság, igazi krisztusi alázatosság 
jellemezte s ebben a tekintetben pél
dánykép lehetne azok előtt, a kik azt 
tartják, hogy hit, vallás csak a szegé
nyeknek, az elhagyottaknak való, de 
az előkelő állásuaknak mi szüksége 
sincs reá. Maga ment jó példával elő, 
maga is téritett s a keresztény vallást 
az állam uralkodó vallásává tette. Mig 
ezzel egyrészt a magyarság jövendőjét 
Európában biztosította, addig másrészt 
Krisztusnak, mint a szeretet vallásának 
uralomra juttatásával a harcias, kalaud- 
szerető magyarságnak erkölcseit szelí
dítette, ami egy önálló nemzeti léttel 
biró s hosszú időn át élni akaró népre 
nézve elkerülhetlenül szükséges.

Emezt féltékenyen védte meg. Nem 
akarta a német birodalom hűbéresévé 
népét odavetni. Ép ezért királyi elis
mertetését is nem a német császár tet
szésétől tette függővé, hanem a római 
pápától kért királyi koronát. S mig 
maga körül a magyarok által eddig 
nem ismert, de a külpolitikai viszonyok 
folytán nélkülözhetetlenné vált, erős 
központi hatalmat teremtette meg á 
mivel együtt járt a régi, fejedelmi ha
talmat korlátozó törzsszervezet csökke
nése, néhány évtized alatt teljes bu
kása, addig ép ezzel a központi hata
lommal volt képes népe függetlenségét 
idegen hatalommal szemben megvédel
mezni s országát oly erőssé tenni,hogy 
gyarló utódai után is ellent állhatott 
népünk a német hatalmi törekvéseknek.

A kereszténység meghonosítása, az 
ország függetlenségének erőteljes meg
védése s azon nemzeti erőkneknek ki
fejtése, melyek egy állam léteiét biz
tosíthatják. Íme ezek azok az okok, 
melyek a magyar népet vallási 
különbség nélkül : ünnepi hangulatra 
keltik s a hála és kegyelet adóját le
róni készítik a nagy király emlékének.

szive, a főváros,

keresztül az

Tegnap az ország
fényes ünnepségek színhelye volt. Kö
rülhordozták a 900 éven 
enyészet hatalmától csodálatosan meg
mentett királyi jobbot és sokan, kik- 

' nek vallásos érzése ellent nem mond, 
tisztelete tárgyává teszik azt az enyé
szettől megkímélt kezet. Mi, bár cso
dálatosnak tartjuk, hogy az idők vas
foga nem tudta megemészteni s mint
egy isteni hatalomnak tekintjük, hogy 
megőrizte azt, mivel annyi áldást hin
tett István, annyi jót cselekedett,mégis 
sokkal dicsőbbnek tartjuk azon alko
tásokat, melyeket ez a királyi jobb te
remtett s ha ünnepelünk lelkesedéssel, 
igaz szívvel, nem értéktelenebb a mi 
ünneplésünk, mint azoké, kik a ragyogó 
körmenethez csatlakoztak, mert mi al- 

' kotásaiban, müveiben tiszteljük kezét.
De az ő müvei nem csak a múltnak 

emlékei, hanem a jelennek is tárgyai. 
A jelen is István kora, hasonló két kor. 
Ma is István erős kezére és vallásossá
gára volna szükség, hogy a már ke 
resztény, de sokszor idegen bálványok
nak hódoló, vagy az erkölcstelenség 
karjaiba dőlt népet apostoli buzgósá
gával, emelkedett gondolkozásával, hit
életének mélységével figyelmeztesse a 
hazával szemben azokra a kötelessé- 

. gekre is, melyek elől manapság any- 

. nyian kitérni iparkodnak.

i Közegészségügyi nyomorúságunk.
i III.
! Vizünk, kutjaink.

Irta: Kriek Jenő.
(Folytatás.)

De hát azért jobb félni, mint megijedni; 
a bajt — habár kissé túlhajtott óvatosság
gal is — megelőzni könnyebb, mint a ki- 
fejiödöttel küzdeni végig az életet. Annál 
indokoltabb lesz az ovakodás és nyomában 
a védekezés, ha az ivóvíz mellett a haszná
lati viz viselkedését is megfigyeljük. Mert 
mindezekből a tudományos szine miatt ina 
már a laikus olvasót sem ijesztgető dolgok

ból következik, hogy a hol — mint nálunk 
is — egy és ugyanazon viz szolgál ivásra, 
főzésre és külső használatra : ott matematice
kétszereaen fenyegetheti az egészséget a ve
szedelem. T. i. a tisztátalan vízzel mosott 
edényeknek, padlónak, fehérneműnek stb. 
felszínén visszamaradnak az említett csirák, 
honnét megszáradás után felszállanak a le
vegőbe por alakjában s azután lélegzéskor 
a légutakon át bejutnak a tüdőbe, tovább a 
véráramlásba, hogy azuán megkezdjék s 
több kevesebb idő alatt be is fejezzék a 
szervezet képességét szétromboló munkáju
kat. A tuberkolózist illetőleg az orvosok ma 
főleg a poros levegőtől intenek óva.

A fertőzés akármelyik módja legyen is 
az igazi, a községek vizének minőségét nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. S ha azt 
nem javíthatjuk, további fertőzésüket sem 
engedhetjük meg. Pedig nálunk, ha csak az 
alább említendő mély színi vizek felfakasz- 
tását nem eszközöljük, ez utóbbi kutaink 
vizének szennyezése és fortőzéso — tudva, 
tudatlanul — állandó, miként arra dr. Kara
fiáth cikkeiben leplezetlenül rámutatott.

Hátán magasabb rangú szerves életet 
hordozó ta'aj nincsen mikro-organizmusok 
nélkül. A talaj természetszerű vegyi válto
zása — bizony ez furcsán hangzik — fel
tételezi és előidézi a; okát. Az u. n. nitrifi- 
kációt és denitrifikációt értem, mint a növé
nyek táplálkozása s igy közvetve az állati 
élet fenmaradása érdekében a lábak alatt 
végbemenő vegybomlásokat. Hogy ezt meg
értsük, a szives olvasót egy vegykonyhába 
keli most elvezetnem.

Nitrifi'iálásnak u. is a légeny vizes am
móniák vegyületeken át salétrommá és sóivá 
alakul át, mivel a növényi gyökerek ilyen 
vegyületekböl választhatjuk ki magát a nit
rogént, azaz légenyt, egyik fontos anyagu
kat, Eme folyamat feltétele pedig az, amit 
mi talajszennyezésnek, fertőzésnek nevezünk, 
miként azt a gazda trágyázáskor mestersé
gesen hajtja végre, illetve fokozza a talaj
ban. Mikor csordultig a pohár, azaz a talaj
szennyezés alaposan megesett, akkor jön a 
kiegyenlítő bilánsz: a denitrifikáció, a szer-

T A R C Z A.
Egy czigányasszonyhoz. 

Lelkem, édes virágszalont — 
Szólt hozzám egy cigányasszony — 
Mutassa csak a tenyerét, 
Megjósolom a jövőjét. 
Boldogságát, sok titkosat . . .
— Ne sajnáljon egy két garast 1

Fényes jövő vár magára, 
Lesz is közbe bosszúsága I 
Lesz irigye, ellensége, 
S ami lesz majd betegsége, 
Kön-yii szerrel kilábolja . . . 
— Ez a vonal azt mulatja.

Látom : pénz is áll a házhoz 1 
Nem lesz fukar, nem ért ahhoz, 
lukább hogyha csak teheti. 
Embertársait segíti.
Jó szive van, mindig is lesz . . .
— Szemeiből olvasom ezt I

Mást is olvadok be'őle :
Nincsen -gaz szeretője 1 
Van egy szőke s lesz egy barna,
Aki magát meghódítja,
De a szive majd megérzi . . , 
— Nem jött el még az igazi I

8 mikor már-már azt gondolja, 
Van szivének választottja, 
Akkor egész véletlenül 
ő vele majd összekerül; 
Messziről jön bút feledni . . . 
__ Adósa az élet neki I

Szép szőke lesz, aranyszöke . . . 
Aranyos a szive, lelke
S lelke tükre, szemepárja : 
Hajnal csillag ragyogása:
8 nézzen fel a tiszta égre! . 
— Olyan lesi a siemefénye I 

8 mennél jobban megismeri, 
Annál jobban megszereti 
Forró szívvel, tiszta szívből, 
Lelke igaz melegéből I . .
Ö lesz minden boldogsága —
— 8 lesz a földön menyországa ! 1

Czigányasszony I cigányasszony 1 
Merre jársz most, melyik tájon ? — 
Emlékszel-e, mit mondottál, 
Szép szőkéről mit jósoltál ?
Gyere hozzám cigányasszony . . .
— Még a nevét is megmondom 11.

Kapuvári Yargyas Jenő.

Augusztus 20-dika legendája.
Századok viszontagságai repültek el a 

dicső ereklye felett, melyet a nemzet ihletve 
újra és újra fölkeres Buda várában, Csak a 
legenda ideális fényöve maradt meg abból 
a múltból, melynek őskorába a Szent Jobb 
kéz eredete visszavisz. Az egyetlen történeti 
forrás a naiv krónikás, Chartuitius püspök 
szép regévé szőtte az annyi áldást osztó 
jobb kéz feltálálásának körülményeit, mikor 
leírja, hogy Bzintén boldog emlékezetű iva
déka, Szent László királyunk hogyan fedte 
föl Stent István székesfejérvári sírboltját, 
hogy betöltse a pápa óhaját, aki a magyar 
kereszténység megalapítójának földi marad
ványait kiemeltetni rendelte eddigi temet
kezési helyéről.

Mária menybemenetele napja utáni ötö
dik napon reggel a király, a főpapság és 
fönemesség jelenlétében, megelőző mise után 
fölemeltették a márváoytáblát, mely alatt a 
szent király porai nyugodtak. A márvány
lap kissé emelkedettebb volt a föld színé

nél. Alig hatoltak le azonban a koporsóig, a 
naiv krónikás előadása szerint oly édes illat 
áradt ki onnan, hogy mindenki a paradi
csomban képzelte magát. Maga a koporsó 
pedig telides-teli volt olajszerü, vízzel kp
vert. folyadékkal : abban feküdtek a drága 
csontok, melyeket gondosan összegyűjtve, 
sokéig hiába keresték a király jobb kezén 
levő gyűrűjét. Végre a király parancsára a 
folyadékot ezüst edénybe töltötték át, hogy 
könnyebben megtalálják a gyűrűt. De oh, 
csoda: minél to ább merítették a vizet, a 
koporsó annál jobban megtelt. Mikor ezt 
látták, a már kimerített vizet is visszatöl- 
tötték. De akkor meg újabb csoda esett: a 
koporsó tartalma mivel sem lett több a visz*  
szatöltött vizzel.

Hozzáteszi Chartuitius, hogy később a 
gyűrű a szent jobb kézzel együtt mily rej
télyes módon került meg. Volt a je'enlevök 
közt egy Mercurius nevű szerzetes — mint 
Bonfinius megjegyzi — „Hungarico genere 
natus“, akit a sir föltárásánál Szent 
László király többekkel együtt eltávolított 
onnan, nehogy a drága ereklyék közül bármi 
is elveszszen. Szomorúan vonult vissza a 
kórus homályos szögletébe, mélyen szégye
nelvén magát és bánkódván, hogy az első 
magyar király testét még csak nem is lát
hatja, amikor egyszerre egy nyájas arczu 
ifjú jelent meg előtte, kezében összegöngyölt 
csomagot tartva, melyet ily szavakkal adott 
át a szerzetesnek : „Fogadd Mercurius,amit 
annyira óhajtottál. Est a becses adományt, 
melyet hűségedre bízok, tartsd meg. Őrizd 
meg s ha eljön az ideje, hozd napvilágra."

Szorongva húzódik félre a jámbor atya, 
hogy megnézze a gondjaira bizott tárgyat s 
amint kibontja, ime a szent király jobb ke
zén akadt meg tekintete, rajta a hiába ku
tatott gyűrűvel.

De híven követte a kapott parancsot, a 
titkot senkinek sem fedezte föl, hanem a 
földbe ásta a kapott kezett ott, a hol az a 
fakolostor állott, melynek lakója volt, a Kár
pátok erdős hegytövében, mely Erdélyt 
Magyarországtól elválasztja. Mindennap vir
rasztóit felette, hogy el ne lopják, s türe
lemmel várta az időt, mikor mindent el
mondhat. Végre Szent László királynak 
fölfedte nagy titkát, aki aztán VII. Gergely 
pápa s a főpapság egyetértésével a kezet 
kiásatta s nagy ünnepségek közt helyez
tette el nagyváradi székesegyházában, a me
lyet ugyanakkor dús alapítványokkal és 
kiváltságokkal látott el, tiszteletére pedig a 
Szent Jobb-apátságot alapította.

A szent kéz ezutáni sorsáról nagyon 
kevés az, amit Pray és Kolárits iratai után 
tudunk. Kálmán király kíméletlen kézzel tö
rülte el az elődje által adományozott kivált
ságokat, nagyobb részt beszüntette ennek 
kegyes alapítványait. Hiába igyekezett Géza 
király az előbbi rendet helyreállítani, hiába 
buzgólkodott Bánffi Lukács, esztergomi érsek 
is, hogy a Kálmán király által Pál nádor 
fiainak elidegenített egykori javadalmakat 
visszaszerezze. Abból a körülményből, hogy 
IV. Béla egy diplomáján e szavak fordulnak 
elő : .ígérjük egyszersmind a szent evangé
lium és a Bzent ereklyék érintésével*,  sokan 
vélnek arra követkeltetni, hogy a jobb kéí 



▼es anyagok további rothadásának megaka
dályozása, mint a mik zsírjában fullasztanák 
meg a növényi tenyészetet. Ez az ellentétes 
folyamat, a denitrifikálódás fajta tényező köz- 
remunkálása mellett (talajszáradás, porhanyo- 
dás) bizonyos baktériumok — trágyafalóknak 
is nevezik őket — fellépésének eredménye. 
Az ellentétes irányú két vegyi folyamat pe
dig a felső talajba megy végbe, hol a nö
vények gyökerei szétterjednek.

No már most, ha a folyamatok közegész
ségügyi vonatkozását tekintjük, m ndaddig 
hiba lesz a kréta körül, mig kutjaink vizü
ket a felsőbb talajból, vagy legalább abból 
is gyűjtögetik. A nitrifikálás (a fentiekből 
a szives olvasó magától is eltalálta, hogy 
főleg tavaszszal és őszszel) salétromsavat 
terme!; a denitrifikálás pedig (igy nyarat
szaka) baktériumokkal kedveskedik. Egyik 
sem kedves az egészségre. Hogy miként kell 
a dologban eligazodni, a merő spekuláció is 
rávezet. A nitrifikálódást kell megakadályozni 
s akkor nem lesznek salétromsavas vegyü- 
letek a város talajában s azok nyomában 
nem áll elő a denitrifikódás szükségszerű 
kísérője, illetve okozója: a mikroba, a ba- 
cillus. E célból a talaj szárazon tartandó, 
állandóan szellőztetendő, még a tiszta viz is 
elvezetendő abból. Tehát nem csak a talaj 
nedves szennyeződését kell megakadályoz
nunk, de az abban — itt mindig csak a 
felsőbb rétegekről van szó — levő tiszta 
viz is lehetőleg elvezetendő. Itt kapcso'ódik 
a kérdésbe a trágya- és pöcegödrök kezelé
sének kérdése, a csatornázás fontossága, — 
a városi alagcsövezés, mint egyelőre is jobb 
közegészségügyi állapotokat teremtő cxpé- 
diens.

Azzal a kézzel fogható kijelentéssel zá
rom ezt a kémia terére rendezett kis kirán
dulást, hogy egy város talajának, szoros ér
telmű beltelkeinek kiszárítása semmiféle 
érdekbe sem ütközik. Bojtorjánt senki sem 
akarhat az utcákon termelni.

E lap hasábjain már ismételten s hazai 
szaktekintélyek vizsgálatai alapján mulatta
tott ki, hogy a-legjobbnak ismert kutjaink 
(a Medvecky féle, a vár-beli) vizében is túl 
sok az elpárologtatós után maradó száraz 
lerakodás, a maradék, valamint a szerves, 
eléghető anyag. Az ilyen vizek mindig bő
ven tartalmaznak az egészségre káros sókat 
és elsőrangú szervezeteket ugy a növény, 
mint az állatvilágból. Annélkűl, hogy a tu
dóskodás hírébe kívánnék kerti.ni, felhozok 
néhány bennünket érdeklő példát.

Alkalmilag, de évek óta végzett gór- 
csövi vizsgálataim arról győztek meg, hogy 
kutvizeink valóságos növény- és álatkertek. 
A melyekbe a napsugár, főleg a tavaszi be- 

zöld moszatokat ueveluek. Az ilyenek 

már a tatár betörés idején Visegrádon őriz
tetett. 8 ezt látszólag Schmeiczel Marton 
tanúsága is támogatja, ki a magyar kleno- 
diumokrói írva, többek közt ezeket mondja; 
.Mind e mai naptól a vár (t. i. Visegrád) 
egyik termében egesz kemény kőből fara
gott középszerű alakformaju üveg látható, 
melyben a szent korona az ereklyékkel 
és okiratokkal együtt őriztetik". De ő sem 
említi névszerint Szent István királyunk 
kezét.

Bizony az, hogy a dicső ereklye köze
lebbről meg nem határozható időben Ragu- 
zába kerül. Némelyek szerint IV. Béla vitte 
oda a tatárjárás után feldúlt országból, má
sok szerint — s ezek közé tartozik Pray 
is — csak a mohácsi vész után vándorolt 
oda és pedig kereskedők utján, ahol a tö
rököktől nagy áron megvették és araguzai- 
aknak eladták. Ugy, de Pray informátora 
bizonyos Brankovica Antal nevű korabeli 
misszionárius volt, aki az egészet szájhagyo
mány után állítja. Annyi tény, hogy a sze
rencsétlen II. Lajos neje, Mária, a mohácsi 
vész és férje halála hírére, rettegve Solimán 
Beregei közelgésétöl, a Fejérvárról Budára 
hozott kincsek nagyrészét hajóra rakatva, 
Pozsonyon át Becsbe s onnan Belgiumba 
menekült ; a magával vitt kincsek közt rej
tegette Imre királyfi ereklyéit is, melyeket 
aztán a niederburgi kolostornak ajándéko
zott. Nem lehetetlen, hogy akkor került 
Raguzába Szent István jobbja is. Hogy mily 
féltékenyen rejtegették a raguzaiak a ke- 
gyeletes ereklyét, mutatja az, hogy idővel 
szokássá vált a jobb kéz nyilvános közszem
lére bocsátásánál, vagy körülhordozásánál a 
város kapuit bezárni s az őrséget megket*  
töztetni, nehogy a magyarok titkon, vagy 
erőszakkal kézhez kerítsék.

Egy mái verzió szerint azonban mór 4 

vizéből néhány nap alatt egész pázsitos me
zőket nevelhetni a pohárban, ha értünk az 
életfeltételek összehozásához.

A képző ku'.jából pl. minden tavaszszal 
megkapom a Nostve sphaericumo*,  egy cso
mókban úszó nyálkás alga-társaságot. Persze 
száz ifjú ammóniák termékének gyűjtő me 
dencáje öt méterre van tőle. Ezek a inosza- 
tok fejlődési folyamatukban köouyen meg
akaszthatok. Nem kell ehhez egyébb, mint a 
napsugár adandóbb kimaradása, ami elvégre 
a kutaknál egész természetes; vagy a viz 
hömériékletének az ő természetükhöz nem ; 
illő gyors megváltozása, ami a tavaszi hir- ! 
télén hőemelkedésre azonnal beszokott kő- ' 
vetkezni. Ilyenkor azok a pompás zö d ru
hába öltözött, igazán mikroszkopikusan kar
csú moszat hölgyecskék és legénykék elkez
dik ivóvizeinket poshasztani, hogy e réven 
társakat szerezzenek maguknak s beplántá- 
lásra bírjanak egyes kutvizi tenyésző ü alsó 
rangú állatokat. Lomha és gyors iramodásu 
infózóriumok iépnek ilyenkor fel a vízben, 
melyek hullái azu-án húsevő testvéreket — 
a tudományos anyakönyvi nevekkel nem 
terhelem a türelmes olvasót — szólítanak 
életre, melyeknek petéi betokozva e!özö 
évekről ott szunnyadtak a kutkövoken. Ezek 
nyomán ismét apró férgek, atkák, rákocs- 
kák, szunyogfélék álcái kerülnek a vizsgáló 
szeme e!é. A maláriát terjesztő Anopheles 
maculiparmis és C ilex pipicus álcáit, a vas
út felé eső házak kutvizéből halásztam. — 
Egy ízben a Ssbestyén-utea egyik kuqában 
tenyésző, balha nagyságú rovar ármádiájá
hoz, mint valami istencsodájához hivtak. A 
Podura aquatica nevű, sváb-féle rovar az 
egész viztányért ellepte. A rovar maga ■>! 
egészségre ugyan ártatlrn, azt azonban vi
lágosan hirdette, hogy az a viz évek óta az ■' 
állandó poshadós és erjedés folyamatát élte, ; 
— amint arról a felnyitott kutgödör szedi- 1 
tőén dohos szaga tanúskodott. Ugy a fel
színről, mint a fenékről merített vizsgálati 
vizanyag hasadó gomoáktól nyüzsgött. Ezen 
házban akkoriban — a nyolcvanas évek 
végén — intelligens emberek hónapos szo
bákat béreltek. Történt ott azóta diák-ha^- 
lozás is. Persze a csik-hallal, sóval, zacskóba 
vart faszénnel próbálgatott védekezés elöl a 
bacillus, baktérium, kokkus és spiltum nem 
igen akar tágitani.

Látható, hogy az ammóniák- és salétro 
mos termékeire fertőtlenítő denltrifi tálás se
gíteni akarna rajtunk, de útközben bajt ( 
szerez.

Ezekhez képest a nagyitóüveg elé ál- j 
állítható kóranyagon kívül természetesen itt : 
vannak vizeinkben a ni‘rifikálás termékei is, 
amit — fentebbről emlékezünk reá — a 
kémia kém'ö szerei mutatnak ki.

tatárjárás kora óta R.guza falai őrizték az 
apostoli király jobbját. Nagy Lajos végre 
Visegrádra hozatta, de hogy a Riguziakat ; 
is kielégítse, kezefe'ét visszahagyta nekik. 
Nemsokára a szent kéz ismét viszontagságon 
ment át, amennyiben Nagy Lajos a kezeszá
rát a lengyeleknek ajándékozta, kik Lm- 
bergben a ferenciek templomában helyezték 
azt el. Itt János Kázmér király fogadalom
ból a kézcsuklóhoz mintegy ezer aranyat 
nyomó ke et csináltatott, melynek végébe 
üveg alá foglaltatta be Szent István erek
lyéjét s minden év szeptember 2-án köz- ; 
szemlére és csókoiásra kitenni rendelte. Ez . 
ereklye hitelességét Esterházy Pál pécsi ' 
püspök is megerősíti, sőt annak visszakozá
sára Forgách nádor felesége, Pállffy Katalin 
is lépéseket tett Barbarini bibornoknál, mi- ’■ 
után hosszú és kínos betegségéből egyedül 
attól réméit gyógyulást. Mondják, ebből az 
ereklyéből egy kis részecskét 1659 ben 
Koháry István lévai várkapitány is kapott 
ajándékba.

A Magyarországon maradt rész V. László 
koráig Visegrádon a koronával együtt őriz- - 
tetett egész addig, amig a király anyja, 
Erzsébet, Albert özvegye, a koronával együtt 
Bécsbe nem vitte, amikor aztán V. László 
a Szent István székesegyházban helyeztette 
el. Ennek leltára közt említi 1457 ben Hol- 
prunner Miklós : „Item : van itt egy művé
sziesen dolgozott ezüst kar, kezébeu aranyo
zott koronával, melyben Szent István ma
gyar király karja van foglalva, amelyet 
László király hozott ide ; a szent ereklyével j 
együtt 12 márkát és 10 latot nyom."

A múlt században Cserey Farkas bécsi 
konziliárius fivére, Cserey Ambrus kertére, j 
ez utóbbihoz intézett levelében megemlíti, ! 
hogy maga is látta a kegyes király kezét, 1 
löt azt Lőrinc fiával ler^aoltatts. Ö említi,

Elvégzett vegyelemzésekből tudjuk,*)  
hogy kutaink vizében bőven van ammóniák 
s hogy a salétromsavas sókban foglalt salét
romsav tetemesen nagyobb mennyiségben 
foglaltatik a mi természetes italunkban, 
semmint annak lenni kellene (1 literben 5 
mill'gram).

A tudomány házatájékáról most azt 
kell ide Írnom, hogy ezen utóbbi, de már 
láthatatlan ellenségeink tökéletes hiányzását, 
mint a „jó viz" ideálját nem azért kell meg
követelnünk, mintha talán valami igen pa
rányi sm uouiak, vagy salétromot sav meg- 
ivása szervezetünkben károitat okozna, — 
ami tehát megriaszthatna bennünket, — 
hanem mert azok jelenléte azt mutatja,hogy 
a viz ro'hadó ál'aú hulladékokkal, árnyék
szék és trágyagödör tartalmával, szóval ama 
veszedelem előidéző okaival volt állandó 
érintkezésben, a melyeknek ijesztően egész
ségellenes tulajdonságát dr. Karatiáth állí
totta elénk — s a mivel szemben csak ak
kor vigasztalódhatunk meg, ha az általa 
tanácsolt talajvédelmet és javítást közerővel 
végrehajtottuk.

Na áltassuk maguukat. Mindennapi ita
lunk szennyezésére és fertőzésére igen sok 
alkalom vau, még a város belső utczáiban 
épült éa az intelligens elem által lakott há
zakban is. A káros folyamatok megakadá
lyozásra való óvó intézkedések pedig nin
csenek életbe léptetve, főleg a széleken, a 
honnér eseteket tudok, hogy az árnyékszék- 
gödör tartalmát a házikertekben, a lakópület 
fala alatt, a kuttól alig néhány méternyire 
veiméi el a gazda. Telkének fele va'óságos 
tenyesztolepe a mikrobáknak, melyek egy 
esetleg fellépő kolerajárváuynak veszedel
mesen gazdag tápláló erejévé hivatvák válni.

Holott nekünk annál több gondot kel
lene fordítanunk a lábunk alatt levő talaj 
tisztaságára, mert — miként az mindjárt ki 
fog derülni — mai rendszerű kutjaink a 
ku túra nyomán járó fertőzés és szennyezés’ 
nélkül sem képesek ideális vizet szolgáltatni.

(Foiyt. köv.)
*) Lapunk hozta ezeket a vizsgálati anyagokat.— 

Szerk.

A tűzoltóság kérdéséhez.
A „B»rs“ ez évi 32. sz. a. kiadott lap

jának vezércikke a lévai önk. tűzoltóság 
kérdésevei foglalkozik. Sok igazság van benne 
s lestem az alkalmat, hogy az egylet érde
kében legalább ezúton tehessek valamit s e 
tárgyban szót emeljek és amennyire lehet s 
m-g van engedve, az egylet helyzetét — 
azo < előtt, kik ez ügy iránt érdeklődnek — 
feltárjam.

Egyletünk közel 30 év óta áll fenn ; 
ez idő közben 18 even át már volt szeren
csém működő tsg’a lenni, igy elég alkalmam 
nyílt betekinteni intézményünk leikébe, de

hogy Szent Istvánnak még más ereklyéi is 
találhatók az udvari kápolnában (valószínűleg 
a király fövegét és erszényét ért ) s ezeket 
minden évben közszemlére szokták kikenni 
a Becsben időző magyarok számára.

Da csak Mária Terézia gondoskodásá
nak köszönhető, bogy a Szent Jobb vissza
szerzésével s Rtguzábol Budára hozásával 
visszahelyezte a uevezetes történeti ereklyét . 
a magyar nemzet évenkint meguju'ó kegye- > 
le'ébe. Intézkedett, bogy illő ünnepiességgel 
fogadják Budára való megérkezésénél s ö 
állapította meg augusztus 20-ikát is, mint 
első apostoli kirá'yunk emlékünnepét, a nem
zeti kegyelet és a vallásos tisztelet kettős 
hódolatának kifejezésére.

Az orfeum kávéházban.
Könnyed, mosolygó lepkehad
Rajzik le-fol előttem,
Meg-meg libbentik szárnyukat 
Kaczéran — kelletően;

Selymes beszédjük hangja lágy,
Mire hív : perez, szerelmi,
Izzó szemükbe ég a vágy
Mennél több mézre lelni.

Amit szorgos méh gyűjtöget
S rabló darázs hord széjjel:
E pillaugók az éltüket 
Czifrázzák fel e mézzel.

S rajzik a czifra lepkehad
Vígan le-föl előttem,
Felém is bontják szárnyukat 
Kaczéron — kellelöen.

De én csak álmodom tovább, 
Nyitott szemekkel — ébren, 
Fölöttök hozzád látok át; 
Fehérlekü Helénám !

Bpest, 1904.

Torbágyi. 

aajno?, mindig arra a szomorú tapasztalatra 
jutottam, hogy ennek á iapota beteges. Be
tegségét nem annyira belszervezetében talá
lom, hanem mint az igen tisztelt cikkíró ur 
is mondja : „közönségünk teljes közönyének 
tulajdonítható, mely az egyletet fejlődésében 
bénítja41. Én azeaban tovább megyek, itt 
nem csak közönyt látok, hanem határozottan 
állíthatom, hogy bár hála kevesen, de van
nak, kik ellenséges érzülettel íb viseltetnek 
irántunk, sőt be kell val anoin, hogy egyle
tünk beltagjai között is találkoznak, kik az 
egylet romlására minden módot felhasználna^ 
és ez az, mely egyletünk felvirágzását leg
inkább akadályozza. Hogy erre nézve pél
dát is hozzak fel, íme elmondom: A lévai 
uradalom nagylelkűsége s a váios, de csak 
egy részének odaadó adakozásával lehetővé 
tétetett az, hogy a rég óhajtott mászóházat 
felépíthessük és hogy a uagyon is nehezen 
nélsülözheiő nagy tolólétrát beszerezhessük. 
Mindkét dj og iránt meg'ettem a kellő ie- 
péseket, a létrát nagy ügygyel-bajjal csak 
beszereztem, de a mászóház építtetéséről 
egyelőre le kell mondanom, bizony pirulva 
kell kijelentenem, hogy ebben egy megaláz
tatás is ért. Sok fáradtság után végre abban 
a s'ádiumban voltam, hogy az építkezési 
vállalkozóval megegyeztünk volna, azonoan 
még a szerződést ki nem állítottuk s erre 
nézve tö.e a nrnapában levelet kaptam,hogy 
a szerződést készítsem el s vigyem hozzá; 
örömmel s dobogó szívvel fogtam e munká
hoz, hogyne, hisz ebben láttám egyletünk 
jövőjét is felépítve és mi történt ? Hát bi
zony csak az, hogy a vállalkozó ur kate- 
gorice kijelentette, hogy öt óvatosságra in
tettek, hogy az építkezésbe bele ne menjen. 
Hogy kik voltak azok, nem tudhattam meg, 
csak annyit mondott, hogy egyleti tagok 
voltak. Bár kik voltak légyen, az bizonyos, 
hogy a városnak legrosszabb akarói. ítél
kezzék felettük a várót érdemes közönsége 
is, — én már Ítélkeztem.

Még felhozok egyesetet. Akadnak olya 
nők is, kik azt hiresztelik, hogy az egylet 
már a szétzüllés stádiumában van, már alig 
van 7 tagja; persze ezt azért teszik, hogy 
a belépni akaró tagokat ilyetén állításaikkal 
elriaszazák,számításuk sok esetben sikerül s 
a polgárság fél belépni. Én erre csak azt 
mondom, hogy tessek bárkinek is hozzám 
fáradni, Kész vagyok beigazolni, hogy az 
egyletnek jelenleg 37 működő tagja van a 
hon véd tűzoltóságon kivtii ; igaz ugyan, hogy 
e 37 t. o. közül 7 vagy 8 an vannak, kik 
nem számítanak, azonban ezek is a régi 
gárdából valók s mint akkor, most sem jár
nak a gyakorlatokra. Ezeknek pedig azt 
tanácsolom, hogy ha hivatást nem éreznek 
magukban, hadéktaiauul lépjenek ki az egy
letből.

Nem hagyhatom megemlítés nélkül,bogy 
a honvéd tüzo (óságra mindég ne számítsunk; 
bár rendkívül haladnak s mármost nyugod
tan bizhatom ügyességükben. Tudni levő do
log azonban, bogy a honvédség állomás he
lyéről időszakonként eltávozik s akkor 24 
tűzoltóval kevesebb marad a városban,miért 
is igyekeznünk kell, hogy a tüzoltótestületet 
épségben fenntartsuk, legyen az önkéntes, 
fizetett, vagy kötelező tűzoltóság. Felkérem 
mindezeknél fogva első sorban bajtársaimat, 
az egylet összes működő tagjait, hogy köte
le ségüknek hűen és becsülettel tegyenek 
eleget. Felkérem Léva város nagylelkű kö
zönségét, hogy azok, akik azt érzik, hogy 
ez intézmény iránt némi ragaszkodással vi
seltetnek, lépjenek be, sorakozzanak zászlónk 
alá, hisz e nemes tettük semmi áldozattal 
sem jár, csupán hogy néhány gyakorlaton 
kell részt venniük, ez pedig oly csekélység, 
hogy a fáradtság szóra sem érdemes.

Végül, hogy Léván a tűzoltói intézmény 
nemes hivatását tökéletesen betöltse s a 
kívánalmaidnak meg is tudjon felelni, egy 
újabb és fontos intézkedést kell létesíteni. 
Nem elég t. i. még az, hogy tüzoltóságun • 
nagy ezámban legyen, de arra kell töreked
nünk, hogy a tűzoltóság szerelményeivel a 
vész helyére minél gyorsabban megjelenjen; 
ezt pedig másképen elérni nem lehet, mint
hogy a tűzoltóság szabadon rendelkezzék 
legalább 2 pár lóval s telephon összekötte
téssel, — hogy ez, valamint a többi szer
vezkedés miképen érhető el — azt a város 
tekintetes tanácsára bizzuk azzal a remény
nyel, hogy e kérdést nagyon is gyorsan kell 
megoldani.

Farkas Orbán 
parancsnok.

Különfélék.
— A király születésnapján, augusz

tus hó 18-án Léván a Kossuth Lajos-téren 
ünnepélyes tábori mise volt, melyen Báthy 
László prépost-plébános pontifikáit fényes 
segédlettel. A misén résztvett az itt állomá
sozó honvédség teljes számmal, a tartalékos 
tisztek, a hivatalok személyzete és nagy
számú közönség, hogy áldást kérjen ősz 
királyunk s hazánkra a Mindenhatótól.

— Honvédségi kinevezések. A 
budapesti Ludovika-Asadémiában e hó 18-án 
Ö felsége a király születése napján avatták 
fel a végzett növendékeket, a kikhez, miu
tán az udvaron a zászló alatt uj egyen
ruháikban sorakoztak, Vájná Béla vezér
őrnagy, az intézet parancsnoka intézett mint 
fiatal tisztekhez beszédet, mely után dr, 
A u e r Jenő intézeti vailástanár, katonai 
lelkész szólt a fiatal tisztekhez, figyelmez
tetvén őket a haza éa király iránti hűségre. 



az eskü szentségére. A beszédek elhangzása 
után bolgár Géza főhadnagy, segédtiszt 
az esküinintát olvasta. Az ünnepi aktus után 
az uj tisztek nevébeu Kriek Sándor 
honvédhadnagy, Kriek Jenő lévai áll. tanitó- 
képzóiutézeti tanar fia, ki első tanulója volt 
az intézetnek, mondott szép beszédet, meg
köszönte azt a jóindulatot, amelyet a tanári 
kar velün szemben tanúsított. Az esketéa 
után diszebéd volt. Az uj tisztek száma 86 
s közülük 43-an a honvédgyalogsághoz, 
10-en a honvéd'ovasságbos, 18-an a cs. és 
kir. gyalogezredekhez, 14-en a cs. és kir. 
lovassághoz vonu nak be. Egy hadnagy a 
honvédszámelíenörzö tisztviselő karba lép. 
A kinevezettek azonnal ál'omáshelyeikre 
vonultak. Bennünket a következő kinevezé
sek érdekelnek: Kriek Sándor*  a budapesti
1. számú honvédgyalogezredhez, Sztehlik 
Gyula, Sztehlik István lévai honvédfóhad- 
nagy keselötiszt fia, a trencséni 15. számú 
honv. gyalogezredhez hadnagyokká nevez
tettek ki. Tiszthelyettesekké neveztettek ki 
Pataki Lajos városunk szü ötté az eszéki 
28. sz. gyalogezredhez, Molnár Kálmán, 
Polcz Andor, Fehérváry Géza Erős Gyula 
és Búza Bé a a nyitrai 14. sz. bonvédgya- 
logezredhez. — Lnsonczi Szabó Imre 
honvédszázados a 14. honvédgyalog ezred
nek Lévén állomásozó 2. zászlóaljához helyez
tetett át.

— A barsmegyei tüzkárosultak 
veszteségének, szenvedésének enyhítése cél
jából Bódogh Lajos Lévaváros polgár
mestere vasárnap f. hó 21-én d. e. 11*/*  órára 
a városháza tanácstermébe értekezleteit 
hivott egybe. Az értekezlet feladata lészen 
megállapítani, a legcélszerűbb módot, 
eszközt a gyors segélynyújtásra. Barsvár
megye inteli'genciájának, egész közönségé
nek bevonása mellett alakitassanak bizott
ságok a segélygyüjtésekre, jótékony előadá
sokra, mulatságok rendezésére. — Vajha e 
nemes emberbarát! mozgalom minél szélesebb 
körben enyhíteni szerencsétlen polgártársai
nak szenvedéseit.

— Egyházi kinevezések. A beszter- 
czebányaiegyházmegyében Kacska József 
lazani plébános ugyanezen minőségben 
Dévaiba, Medveczky Káro’y dóvali 
administrator Magosmartba, M u r g a s János 
privigyei káplán Lizanba administrátornak, 
Majerszky Ede magosmari adminiszt
rátor Gvetvára káplánnak helyez etett, át.

— Nyugdíjazás Az igassá ;ügy minister 
Bel lan Adod lévai kir. járásbirósági tkv. 
vezetőt nyugalomba helyezte és folyó év 
augusztus 31-vel szolgálatától felmentette ; 
ugyan ez alka ómmal az évek ho->szu során 
át odaadással és szakértelemmel teljesített 
eredményes működésért öt elismerésével 
tüntette ki.

— Honvedeink céllövészete. F. hó 
19-én a helyben al.omásozó houvcdtisztikar 
saját lövöldéjében a szokáios céllövé-zetét 
ezúttal városunk intelligens családjai közül 
meghívott vendégek részvételével élénkebbé 
tette, fokozta az érdeklődést a hegyek 
céliövése a kiknek amazoni sikerére külön 
hölgydijak voltak kitűzve. Hölgyeknek szánt 
első dijat Dr Katona Jáuosué, másodikat 
Korompai Brunswick Lajos ssázador, 
állomás parancsnok neje, hatmad kat pedig 
Squor Irén urbölgyek nyerték. Tiszti lö
vészek kitüntetésére az első djat városunk- 
bauis népszerű tiszteletben részesü ö S c h u 11- 
h e i s Emil ezredparancsnok egy értékes 
ezüatmivü lovagló botot adta, melyet M i- 
hályi latnán főhadnagy századparancsnok 
nyert el, második dijat szintén lovagló bo
tot F ü I ö p Vilmos tiszthelyettes, harmadikat 
tábori látcsövet Dahlströ m Gyula főhad
nagy, negyediket necessairet B á t h y Gyula 
tiszthelyettes, ötödiket Deák Árpád száza
dos, hatodikat e-üst cigaretta tárcát Dr. B a- 
1 o g h Jenő ezredorvoq hetediket börcigaretta 
tárczát B e r k ó ívván hadnagy, nyolcadi
kat egy pénziárcát ünz e i tig Gyula had
nagy, kilencedik dijat, zseblükröt, Soós 
Kálmán hadnagy Dyerték. A dijak ünnepies 
kiosztása után a tisztikai szives vendég 
szeretettel szolgáltatott fel hűsítőket s késő 
estig örvendettek a szépen sikerült eredmé
nyen.

— Tanító-választás. A lévai ev. ref. 
egyház igazgató-tanítói állására 18 egyén 
küldte be kellő időben pályázatát. Kilencz 
pályázó a pályázati idő lejárta után jelent
kezett: e kérvényezők visszautasítottak. E 
hó 21-én vasárnap délelőtt lesz a próba 
éneklés és orgonázás, 24 én pedig megejte- 
tik a választás. A pályázók között nagyon 
sok kitűnő kántor és jeles tanitó van. Az 
egyházi elöljáróság munkáját e körülmény 
nagyon megnehezíti, mert nehéz iesz eldön
teni ki legyen az egyenlők közt azt első, 
az elválasztott.

— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá
ros képviselőtestülete 1904. évi augusztus 
hó 18-án rendkívül közgyűlést tartott, me
lyen a polgármester bemutatta a belügymi
niszter jóváhagyásával e'lá'ott vásártartási 
szabályrendelete', a mit a közgyűlés kihir
detni, kinyomatni és azonnal életbeléptetni 
rendelt. Végül tudomásul ve'te az alispánnak, 
mint I. f. fegyelmi hatóságnak a Mácsánszky 
János tanácsnok fegyelmi ügyében hozott 
7049/1904. sz. határozatát.

— Aranylakodalom. Id. P é t e r y 
Lajos nagy-sai.ói kö.birtokos, a híres nagy 
■állói csata idejében községi biró s később 
nemzetörtiszt és felesége Dalmady Amália 
84 illetve 70 éves korukban e hó 24 én 
Jíagy-Sadón arany lakodalmat ünnepelnek, A 

család férfi ágon rokon az elhuuyt Pétery 
Károly volt képviselővel, ismert Írónkkal s 
Pólya József egykori barsi alispánnal s 
szintén vo’t orsz. képviselővel ; • női ágon 
pedig Da mady Győző, pestmegyei árvaszéki 
elnökkel, közkedveltségü költőnkkel. A ritka 
ünnepélyt az agg szülök fiai : Pétery Gyula 
tanfel. tisztviselő, hirlapiró, Béla kir. adó
tárnok és Lajos nagy-sallói postamester s 
kö-.birtokos s ez utóbbi családja az ősi 
családi háznál rendezik, de tekinte'tel a 
most volt nagy-sallói tűzvészre szűk csa
ládi körben.

— Áthelyezés. A va'lás és közokta
tásügyi miniszter Horváth Adolf János 
lévai állami tanítóképző intézeti tanárt jelen 
minőségében az iglói állatni taaitóképzöinté- 
zethez, helyébe pedig Jankó László pápai 
állami taDÍtóképzőintézeti tanárt Lévára he
lyezte át.

— Kinevezések. A vallás és közok
tatásügyi min szter M o r d i n y i Jáno3, vá
rosunk szülötte és Misial óvsz ki Irén 
oki. tanítókat a simonykisugróci állami elemi 
iskolához, M u r g a s Győző és T i n a g 1 
Rafaella oki. tanítókat pedig a felsőapá’ii 
áil. elemi iskolához rendes tanítókká nevezte 
ki.

— Eljegyzés. 8 z ü g y i Adolf Teszér- 
röl eljegyezte Ertler Malvinkát, Ertler 
Ármin kedves leányát.

— Tűzesetek. Csejkö község lakosai 
e hó 18 áu nagy veszedelemben forogtak, 
mert az akkor dúló szélviharban tűz ütött 
ki a községben, mely félóra alatt 12 házat 
elhamvasztott. Szerencsére sikerült a tűz 
tovább terjedését meggátolni s igy nagyobb 
veszedelemnek elejét venni. — Léva váro
sában a koháry-utezai lakók csendjét is e 
hó 18-án tűzi lárma zavarta meg. Egyik fáz
nak kéménya gyuladt ki, a melyet azonban 
hamarosan elfojtottak.

— Megerősítés. A fö'dmivelésügyi 
miniszter Adorján József, városuuk fiát, 
a magyaróvári m. kir. tejkisérleti állomás
nál ideiglenes minőségben alkalmazott kir. 
segédvegyéezt ezen állásában végleg meg
erősítette.

— F M K. E közgyűlése. A Fel
vidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
XXII. évi rendes közgyűlését 1904. évi 
augusztus hó 23 ik napján Breznóaánya sz. 
kir. városban tartja meg. A város közön
ségének hagyományos vendégszeretete várja 
ez alkalommal ősi falai közé a Felvidék 
magyarságának hivatalos képviseletét. A 
közgyűléssel kapcsolatos ünnepélyek sor
rendje a következő : I. Augusztus hó 22-én. 
ünnepélyes fogadtatás a breznóbányaí vasúti 
állomásnál és elszállásolás. Este 7 órakor a 
Halán nevű mulatóhelyen ünnepi lakomé. 
(Egy teríték ára 4 kor.) Este 9 órakor 
ugyanitt tánczmulatság. II. Augusztus hó 
23 án. Reggel ébresztő zene. Reggel 7 óra 
50 perczkor a közgyűlésen résztvevő fö d- 
mives tagok érkezése fogadtatás a vasúti 
állomásnál bevonulás. D. e. 9 órakor a F. 
M. K. E. központi igazgató választmányának 
tanácskozása a városháza dísztermében. D. 
e. fél 12 órakor a F. M. K. E. XXII. ren
des évi közgyűlése az állami polgári iskola 
tornatermében. (A közgyűlés napirendjét az 
elnökség állapítja meg s az egyesületi év
könyvben teszi közé.) A közgyűlés után d. 
u. 1 órakor utazás külön vonaton Zólyom- 
brezóia. D. u. fél 2 órakor ünnepi ebéd a 
zólyorabrézói in. kir. vasgyári vigadó ter
meiben. Az ünnepi ebéd után a va’gyár 
megtekintése. Este 8 órakor tánczmulatság 
a vasgyári vigadó dísztermében. Tudomá
sunk szerint vármegyénk is szépen lesz 
képviselve a gyűlésen.

— Tanulmányi kirándulás. A nyitra- 
megyei gazdasági egyesület e hó 29-én a 
veszprémi mezőgazdasági és ipari kiállítás 
megtekintése czéljából tanulmányi kirándu
lást rendez. Indulás Nyaráról 29 én, a dél
után 4.54 órakor induló vonattal. Érkezés 
Veszprémbe 30-án reggel 9 órakor. Az úti
költség oda és vissza tíz koronát tesz ki. 
Mindazok, akik e tanu'mányi kirándá'áson 
résztvenni óhajtanak, ebbeli szándékukat 
mielőbb jelentsék be a gazdasági egyesület 
titkári hivatalában, hogy az idejekorán tájé
kozást nyerhessen a kirándulók számáról s 
gondoskodhassék az elszállásolásról.

— öngyilkosság K o 11 á r 1 k István 
49 éves, róm. kath. valiásu alsópéli születésű 
lakás és munkanélküli, lopás miatt többször 
büntetve volt, Léváról a rendőrség által 
kitiltott csavargó folyó hó 16-án a „Magyar 
Korona**  korona korcsma istállójából M é - 
sz áros János szolga kabátját el’opta. 
Mészáros János midőn kabátjának ellopását 
észre vette, a városba jött a tolvaj keresé
sére kit feltalálván a rendőrségre kísért. A 
rendőrség által egy elsőbbem büutetésének 
kitöltése végett egy napra elzáratott, hogy 
azután a kabát lopás miatti leendő mngbün- 
tetése végett a lévai kir. járásbírósághoz 
kisértessék át. Azonban a családjának rét*  
tegett bűnöse felve az igazság szolgáltatás
tól, — miután csak 4 hónappal ezelőtt sza
badult ki az ar-maróthi kir, ügyészség 
fogházábó', hol lopásárt 6 hónapot ült, —- a 
börtön ablakának sarkvasára kötényére fel- 
akasz’otta magát, mire észrevették, már hal
va volt.

— Véres verekedés. Paulusz Jó
zsef a Jozsetcsek-féie majorban szolgálatban 
ál'ó béres, a f. hó 15-én idb. H o 1 e c s k a 
József és B o t k a Gyula béres társával 
szóvitába elegyedett, miközben B o t k a 
Gyula Mért, mert kálvinistának ueveete öt, 

torkon ragadva a földre ütötte, hol idősb 
llolecska József kezével ütlegelte. Látván 
ezt ifj. Holecska József, atyjának segítsé
gére mait ét zsebkésével tizenegy helyen 
oly sulyosau megszűri.álta Paulusz Józsefet, 
hogy ez a szenvedett sérülések következté
ben eszméletét vesztette. A tettesek ellen a 
rendőrség azonnal megindította a bűnvádi 
eljárást, mert a kezelő orvos a sérüléseket 
életveszélyesetek jelezte.

— CÍTCUS Léván. E n dér s 50 sze
mély és 30 lóból álló jó hirü és a vidéki 
cirkusok egyik legjobb lovardája, közelebbi 
napokban városunkba érkezik s mint érte
sülünk már e bó 23-án kedden a nagy 
vásártéren megkezdik 8—10 napra terveit 
előadásait.

— Apagyilkosság. R u z s i k András 
kis-gyarmati jómódú gazdát fia R u z s i k 
Mihály szóváltás közben ma egy hete agyon
ütötte. A gyilkos fiút a csendőrök letartóz
tatták 8 bekísérték a bírósághoz.

— öngyilkossági kísérlet. Z i I a i 
Lajosné szül. Nagy Erzsébet lévai lakosnö 
kinek férje ez idöszerint lopás miatt az sr. 
marót hí kir. ügyesség fogházában van el
zárva a folyó év és hó 18-án reggel 4 óra
tájt a Perecz vizébe dopta nagyobb gyer
mekét, azután pedig kiasabb gyermekével 
karján öis utánna vetette magát, de az ara 
haladók általa kü önben hideg vízből fel
frissülve kimentetett. Tettét, mint a rendőr
ség előtt kijelenté azért követte el, hogy 
nemképes lakbérét fizetni s éhezik. S habár 
a foglalkozás nélküli fiatal életerős asszony
nak ajánlatott a munka, attól irtózik, s úgy 
látszik ama tettével csak szánalmat kívánt 
maga iránt ébreszteni avégbö), hogy mások 
segélyével, munka nélkül éhessen. A múlt 
héten is denaturált szeszt ivott, de a kór
házból hová felszállitato't, C3akhamir kijó- 
zanogva elbocaát tott. * 1 2 3 4 * 6 7 8 9 10 11 12

Tan ügy.

Pályázat
a Selmecbányái belvárosi kisdedovodában 
létesítendő (a nagymélt. vall, és közokt.ügyi 
m. kir. miniszter ur által 1904. évi május 
31-én 45980. szám alatt engedélyezettjgyer- 
mek menedekház vezető női hat havi tan
folyam női hallgatóinak fölvételére.

1. A hat havi tanfolyamnak célja a női 
hallgatók oly fokú kiképez.tetése, hogy ők 
Hontvármegye területén levő községekben 
a szülők helyét, midőn azok mezei munkák
kal foglalkoznak, vagy gyári telepeken te
endőiket végezik pótoljak ; gyermekeiknek 
gondját viseljék rájok felügye jenek ; őket 
rendre, tisztaságra, Hiedelemre, szófogadá^ra 
imádságra, igazmondásra, stb, szoktassák,; 
szóval, azokra a munkákra foglalkozások
ra, játékokra, énekekre, és azokra a dolgok
ra melyek a kisdedóvók (ovodák) munka
körébe tartoznak, oktassák.

2. E tanfolyamra jelentkezhetnek és 
folyamodhatnak jó lelki tehetségű és egész
séges testa'katu 18—40 év között levő nők 
kik az elemi népiskola hat osztályát bevé
gezték ; magyarul beszélni és Írni tudnak ; 
a számtani négy alapmiveletet jól értik ; 
kiknek jó zeuei hallásuk, tiszta hangjuk van : 
és kifogástalanul erkö'csi viselkedésüek.

3. Egy tanfolyamra tiz halgatónál többet 
fölvenni nem lehet.

4. A folyamodványok folyó (1904.) évi 
szeptember 15 ig az alulírott igazgatónak 
nevére czirnezve Selmecbányára küldendők.

5 A fölvételnél mindenkor a tanítók 
özvegyei, nejei és leányai elsőségben része
sülnek.

6. A keresztelő (születési) levéllel, vég
zett iskolai — és erkölcsi bizonyítvánnyal 
fölszerelt folyamodványra 1 koronás bélyeg 
ragasztandó.

7. A fölvételre meghívott folyam ?dók 
szeptember 20—24 ke között tartoznak az 
igazgatóságnál jelentkezni, hogy az orvos 
magának egészségűiről meggyőződést sze
rezhessen.

8. A tanfolyamra való beírást fölvéte', 
valamint a tanít’.s is díjtalan,

9. A tanfolyam alatt a hallgató laká
sától és élelmezéséről maga gondoskodik, 
de csak az igazgatóság által előre kijelölt 
helyeken.

10. A hat havi tanfolyam október 1-én 
kezdődik és már március 31-én végződik.

11. A hat havi tanfolyam bevégzése 
után azok, kika tanfolyamban részt vettek, 
szerzett képességükről vizsgálatot tesznek és 
oklevelet kapnak.

12. Vizsgálatot tehetnek oly. 18—40 év 
között levő testileg, lelkileg egészséges nők 
is, kik habár nem voltak a tanfolyam hall
gatói, de az elemi népiskola hat osztályát 
bevégezték ; tisztán és folyékonyan magya
rul beszélnek és imák ; legalább egy évig 
valamely kisdedóvóban a kisdedóvónö mel
lett, mint kisegítők foglalkoztak és kifogás- 
lalan erkö esi viselkedésüek. E.ek a jelzett 
föltételek igazolása végett orvosi, születési, 
iskolai, szolgálati és községi bizonyítványo
kat bemutatni tartoznak.

Selmecbányán, 1904, évi augusztus 15.
Hontvármjgyei kir, tanfelügyelő meg

bízásából :

Szártorisz Ferenc 
a tanfolyam igazgatója.

1 Láva1 piscüiírak.
1 tiovatve’^tő; Kónya Józsb rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 20 kor. 80 fii1.
21 kor. 20 fill. Kétszeres 16 kor. 20 fii.
16 kor. 606U — Rozs 14 kor.40 fill. 14 kor.
60 ti'l — Árpa 14 kor. 80 fii). 15 kor. 20 fi1. 
Zab 14 kor. 40 fill. 15 kor. 20 fill. — Kuko 
rinna 18 kor.— fill 18 kor. 20 fill. Bab

* 22 kor.40 fill. 24 kor. 20 fill.— Lencse 24 kor. 
' 40 fill. 26 kor. 60 fill. — Köle^ 11 kor. 60 fill,
I 12 bor. 40 fill

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten,
I Téli borsó 10 kor,, Téli bükköny 14 kor.

Muharmag 9t/2 kor., Cukorciro 9 kor., Po
hánka (hajdina) 11 kor. Paprika kö es 8*/2  
kor , Mustármag 12 kor., Biborhere 18—20 
kor., Lófogu tengeri 10 kor., Csibehur (sper- 
gula) 11 korona. — Tarlórépamag 44—50. 
korona. Dactyüs 58 —60 kor. Vöröshere 80— 
85 kor. Lucerna 60—70 kor. MuharlS—20 k-

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1934. évi augusztus hó 1. •'ö' 1(04. augusztus hó 21-;g.

Születés.
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Mészáros Ignácz Schvarcz I. leány Margit

Veres Lajos Juhász Rozália leány Etel

Csepe Mária tiu J ózse t

ifj- Lakne László Mailáth F. leány .Anna Margii

Hazassag

Vőlegény es menvasszuny neve Vallása

♦

Weisz Márk Schvitzer Gizella izraelita

Sáfár János Tenczer Mária rom, kath.

Halálozás

Az elimnyt neve Kcra A halá’oki

Zsidó Sára 60 égési sebek

Kollárik István 40 . öngyilkosság

Nyilttér.
Eladó ház.

Rakóci-utca 29. számú ház eladó.
Bővebbet ott a háztulajdonosnál.

Tánctanitás
Van szerencsém a n. é. közönséget 

értesíteni, hogy 1 hónapra terjedő 

táneztanitási tanfolyamot 
nyitok gyermekek és felnőttek 
számára.

A gymnasiuuti tanu’ó ifjúság a ngos 
igazgató urnái jelentkezhetik, a ki kegyes 

I volt arra engedélyt adni, hogy egyedül az 
I én táncisko'ámat látogathassák.

Tanítási órák diákok és gyermekek ré
szére d. u. 4',, órától 6 óráig.

Szives pár fogásért esedez
Silc .Lipót,

oki. tánctanitó.

Oroszlán fogadó. 

' A nyitrai Szántó-féle nyilv. 
; polg.fiu-ésleányiskolánál 

a beiratások az 1904 —1905, tanévre 
augusztus hó 30-án kezdődnek.

Az intézet, mely már 22 év óta 
fenn áll, állandó kitűnő tanerőkkel ren
delkezik, modern felszereléssel bír és a 
tanulóknál nem csak a tanításra, ha
nem erkölcs- vallásos nevelésre is súlyt 
fektet; Egyébb felvilágosítással az in
tézet igazgatósága szívesen szolgál.

Kiadó lakás.
Főtéren egy szép nagy lakás már 

október 1-töl is kiadó.
Bővebbet e lap kiadóhivatalába.

Magyar pezsgő 
„FREGOLI SEC“ 

Kapható : 
AMSTETTER IMRE 

füaaer ég csemege kereskedésében LÉVÁN. 
Ára üvegenként 4 korona 

5 üveg vételnél elő nyár 11
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Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban levő 
•zappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
■uhancmüek mosására, a Schicht által újonnan feltalált 

mosókivonat, 

..Asszonydicséret 
védjegyei, 

a ruha beásztatására.

11Előnyök:
1. 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.
ügy a kezeknek, mint a ruhának tclljescn ártal
matlan, amiért az alant jegyzett czég kezességet 
vállal.

4. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

MélkBlözhetetlenné válik minden háziasszony ás 
mosónőnél egy egyszeri kísérlet után.

------  Mindenütt kapható. ------

11
Schicht-szappan

kulcs"

2. 
3.
4

6.

1904. augusztus hó 21.

• SZÜRKÉS SZÍNŰ
TbZTAjmitN

CD 
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158856883331
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jejypryel

legjobb, legkiadósabb s ennélfogva legolcsóbb szappan. 
Minden káros alkatrészektől mentes. 

................ Mindenütt kapható! ...............
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy mind n < a-ab 
szappan a „Schichf névre! és a fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

Schicht György, Aussig 
A legnagyobb gyár a maga r emében, az európai 

szárazföldön.

'^ío 3.
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A Rlchter-féle
Linlment. Caps. comp.

Horgony - Pata - ExpoUor 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésfil alkalmaztatok 
küzréífsel csúill és ■t|Hliiditl 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 

j 1 bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Btrgilf “ védjegygyei 
ée a„Ricbltr" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 3 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: TÖrök — 
József gyógyszerésznél 
Budaoesten. f
RlcllirF.ALtí tirsi, [1 I

caáax. es kir. udvari siallitók.
^Rudolafadt.,  

Vásárolják „csak üvegekben
Kapható

Bolemann gyógyszertár
Amstetter Imre
Engel József
Kern Testvérek
Medveczky Sándor gyógysz.

Léván:
Pollák Kálmán, 
Heksch Illés 
Róth K. 
Wilheim Bála.

Ipolyságon :
Bolner Pál
Dombo Károly
M, Bércéi ler.

Újbányán :
Cserninkn M. gyógyszerész 
Heinricb Ede fodrász.

rr ■
Verebélyen:

Czirok István
Erdei József 
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor

jíwri

inden háziasszony
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő és természetes festetten színű------ 1— ! ■— -----

MT Kilója 3 korona 20 fillér
4*/a  kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. ■ 1 ■ --------  1 -----

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
Teg-yz^t : föd c g, hogy a kávé ne legyen túl barnára pörkölve, mi által elveszti 

zamatját • kiizadja illő olaját.

2 Hangverseny Grammophon
A jelenkor

~~ r—"J; S
csodagépe!

Uj

Beszél, énekel,
zenél, rendki-

vül érdekes Jr /
szórakoztató S

eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.

Több ezer reproductió a világ leghíresebb 
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor 
órás és ékszerésznél 

Léván.

i

4°|o"os 
törlesztését kölcsönöket nyujunk bu- 

" dapesti es
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a föld
birtok és ingatlan */»  értékig I. és II. 
helyre 15—65 évid terjedő időtartamra. 
Személyhitelt I papoknak, katonatisztek-

1 nek, állami és magánhi
vatalnokoknak, kereskedőknek és iparo
soknak keaes és kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disctréten. 
Bank- és magánadóságok convertálása.

Mellár Lajos és Társai 
bankbizomáuy. 

Budapest, VI. Dávld-atoza 15 
(Törvényazékileg bejegyzett czég).
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THOMAS-SALAK
lóhere és csillagjegyük ♦- úgy összpbosphorsav, mint cytromsavban old

ható phosphorsav szerint legolcsóbban beszerezhető

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

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

„ÍJ TST I O 
elsőrendű fehér szárított moslékból, 

melynek emészthetősége 
nagyobb. Kívánatra

Mütrágyafélék:
Thomasphosphat 
Kainit és kálisó 
Superphosphat 
Chilisalétrom
Trágyafősz 
Szárított maibatrágya.

az eddig ismert szárított moslékból 30%-al 
bérmentve mintával és

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

árajánlattal szolgálunk.
Különféle:

Gépolajok fiumei 
Carboltneum 
Tovotte kenőcs 
Kocsikenőcs 
C^mement 
Tőzegpor és alom 
Gabonazsákok 
Ponyvák.

o

1
I

rí

I Magy. kir.
I dohány, szivar, 
’ lőpor és kártya

árulás.
Első 

gazdasági és var
rógép-, 

koszora-, 
fa- és 

érczkoporaó 
raktára. 

íKn
AZ ARANY KASZÁHOZ.

HA'' í

e-»=Löii5i 
Borászati 'W 

Egyesület 
mini részt, társaság 

p al te zfc-b o rí i n a k 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

festékek

T ' '

í
a « s

R
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Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék, kefekötő áruk-, gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelőfi 
es ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuo és tengeri fü, épület- és bu. 
tor vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vasi 
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek. !
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Nyomtatt Nyitni óa Ttot könyvnyomdójóban LMn,


