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A törvényszék kérdése.
Lapunk utóbbi szánjaiban részlete

sen tárgyaltatott azon kérdés, hogy a 
királyi törvényszék Aranyos-Maróthról 
Lévára helyeztessék át. Körülményesen 
kifejtettük azokat az indokokat, melyek 
minden barsmegyei embert meggyőz
hetnek arról, hogy a királyi törvényszék 
az uj bűnvádi perrendtartás keretében 
csak az esetben működhetik sikeresen, 
ha azt Lévára helyezik át.

Most, hogy az esküdtek összeírása 
befejeztetett, s mikor a kérlelhetetlen 
statisztika rideg számokkal fogja iga
zolni az álláspontunk igazolására felho
zott adatokat, mikor az igazságügyi 
kormány az uj bűnvádi perrendtartás 
életbeléptetésének módozatait taglalja, 
a legaktuálisabbuak tartjuk e kérdést 
s melegen hívjuk fel rá minden bars
megyei polgártársunk figyelmét.

Elvégre is itt az ideje, hogy fel
hagyjunk minden tétovázással, nehogy 
két szék között a pad alá kerüljünk. 
Szint kell vallania minden embernek 
és pedig annál is inkább, mert bars
megyei embernek nem lehet, nem sza
bad másként gondolkoznia, mint akként, 
hogy mindnyájunknak ki kell vennünk 
részünket abban a munkában, melyet 
ki kell fejtenünk azon czélból, hogy a 
törvényszéket Barsvármegye területén 
megtartsuk. Elitélendő s megvetendő 
azon álláspont, mely hiúságból azt hir
deti, hogy ha nekem nem lehet meg
tartanom, ne legyen neked sem. így 
csak az tud érvelni, ki minden igazság 
és észszerüség ellenére nyert és birt . 
csekély előnyeit még a közjó elle- ' 
nére is kétségbeesetten megvédelmezui 
óhajtja.

Igen csodálkozunk a királyi törvény- 1 
szék bírói és tisztviselői karán, hogy 
eddig őket érintetlenül hagyta a vár- ' 
megye közönsége és törvény hatósági 
bizottsági tagjai nagy többségének a 
törvényszék Lévára való áthelyezésé

ben folytatott eddigi küzdelme, mely 
épen az ő legvitálisabb érdekeiket is 
érinti. Mert tudjuk, hogy csaknem 
valamennyinek óhajtását képezi ez a 
terv. Ott a tisztviselő tisztviselő társán 
kivül kaputos embert még sátoros ün
nepeken is ritkán lát; a mint gyerme
kei nőnek, idegen városban kell iskoláz
tatni, mert helyben az elemin kivül 
egyebet nem tanulhat. Már pedig me
lyik törvényszéki biró és tisztviselő van 
abban a helyzetben, hogy gyermekeit 
minden megerőltetés nélkül járathassa 
Léván vagy máshol gimnáziumba és 
egyéb középiskolákba?

A törvényszéki bírák mindegyikének 
örömnapja leend az átnelyezés napja. 
A kir. törvényszék köztiszteletben álló 
uj elnöke, ki rövid itt léte alatt is bi
zonyára tüzetes tájékozást szerzett ma
gának a körülményekről, bizonyára nem 
fog késni, hogy előterjesztést tegyen a 
igazságügyi kormánynak a törvényszék
nek Maióthról Lévára leendő áthelye
zése tárgyában annál is inkább, mert 
mint jogász ember szintén tájékozva 
van a felől, hogy esküdtbiróság Ar.- 
Maróthon meg nem alakulhat, haideig- 
óráig megalakulna is, sikeresen esküd
tek hiánya folytán nem működhet.

Barsvármegye közönségének nagyob
bik feléuek, a túlnyomó többségnek 
czélja az, hogy a vármegye területén 
áliittassék fel az esküdtbiróság, s hogy 
e czélból — nem számítva bele az 
egyéb igen nyomos indokokat is — a 
törvényszék Lévára helyeztessék át, 
mint a mely város intelligencziájánál 
fogva eddig is szellemi központja volt 
a vármegyének s a hol a törvényszék, 
mint esküdtbiróság sikeres működése is 
biztosítva leend. Ennek a czélnak út
jába áll egy kézzel-lábbal hadonázó 
kisebbség, a mely pedig tudja jól, hogy 
ha Lévára nem helyezik a törvényszé
ket, Nyitrához csatoltatunk, a mely 
tudja jól, hogy Aranyos-Maróthot már 
a bűnvádi perrendtartásról szóló törvény 

szerkesztője is elejtette s hogy magá
nak a törvényszéknek megváltás leend 
az áthelyezés.

Nem halogathatjuk többé a dolgot, 
mikor a válság küszöbén állunk. A 
kérdés megoldása előtt még megment
hetjük a megye számára a törvényszé
ket, azután hasztalan minden kunyo- 
rálás és szaladgálás. Itt az ideje, hogy 
végrehajtassák Barsvármegye törvény
hatósági közgyűlésének azon határozata, 
hogy küldöttség menesztessék a kor
mány elnökéhez és a szakminiszterhez, 
hogy azok a törvényszék áthelyezése 
érdekében intézkedjenek. El is várjuk 
a csütörtökön, f. hó 23-án tartandó köz
gyűléstől, hogy sürgősen fog intézkedni 
a korábbi határozat végrehajtása iránt 
s a küldöttséget haladéktalanul útnak 
indítja.

Nem lehet várnunk tovább, mert 
hiszen ennek a czélnak keresztül vitele 
időt igényel s sohasem tudhatjuk, hogy 
nem késtünk-e már el vele !

Elhiszszük, hogy egyesekre s talán 
Maróth községre nézve is fájdalmas le
het egy megszokott intézménytől való 
megválás, de minden egyéni és privát 
érdek mellőzendő ott, a hol a közérdek 
lép előtérbe, a hol a közjó parancsol.

A lévai járási esküdtek.
A héten fejezték be Léván és a lé

vai járásban az esküdtek összeírását. Az 
alább közölt eredmény is fényesen igazolja 
azon álláspontunkat, hogy az esküdtbiróság 
Léva városában minden akadály nélkül, si
keresen működhet. Ezek a számok tesznek 
igazságot a mellett, hogy nem túloztunk, 
amidőn még a törvényszéki mozgalom kez
detén rámutattunk a lévai járásban az es
küdtképes polgárok uagy számára, annál is 
inkább, mert a számláló bizottságok oly 
lelkiismeretesen teljesítették munkájukat, 
hogy a ki ciak tökéletesen nem birja a 
mugyar nyelvet, nem vették fel a lajst
romba. így lett azutáu a tót községekben 

feltűnően kevés esküdtképes polgár, Léva 
városában magában 528 esküdt, a járásban 
1731 íratott össze. Ebből nem egy, de há
rom esküdtbiróságot is lehet alkotni. Egyéb
ként hadd álljon itt egyéb kom iientár gya
nánt az összeírás ; Uj-Bars 64, Kis-Koszmály 
21, Marosfalva 27, Gr.-Szt.-György 116, 
Zsetnlér 28, Nagy-Sáró 11, Kis-Sáró 7, 
Nemes Oroszi 12, Szódó 5, Gr.-Szöllös 6, 
Csejkö 4, Tolmács 2, Csata 81, Oroszka 42, 
Dobó Berekalja 6, Garam-Keszi 10, Garam- 
Ujt'alu 7, G tram-Apáthi 1, Sólymos 3, Vá- 
mos-Ladány 111. Ó vár 51, Ó-Bars 4, Nagy- 
Koszmály 4, Garam Kelecsény 3, Lekér 46, 
Garam-Damásd 61, Gr.-Vezekény 62, Nagy- 
Málas 6, Nyir 2, Ághó 2, Alsó-Várad 52, 
Felső-Várad 19, Tőre 25, Veszele 1, Zeliz 
104, Gr.-Mikola 76, Nagy Kálna 76, Kis- 
Kálna 34, Garam-Lök 92, Nagy-Szecse 90, 
Kis-Szecse 80, Nagyod 44, Birs-Endréd 23, 
Bajka 18, Mezökis-Salló 13, Hölvény 27, 
Nagy-Salló 148, összesen tehát 2259 esküdt 
képes polgár Íratott össze.

Nehány szó a hypnosisról.
(Irta s a Katii. Kör márczius 12 iki estclyén felolvasta : 

Fludorovics Zsigmoud.)

A hypnosis egyike a legtitokteljesebb 
lelki tüneményeknek. Alatta azon lelki ha
talmat értjük, melyet egyik egyén a másikra 
vagy többekre is, egyszerre vagy egymás után, 
gyakorolni képes. Hogy vannak ilyen hypno- 
tikus tünemények, azt többé tagadui nem 
lehet; h >gy miben rejlik azok alapja, — a mai 
tudomány még mindig nem tudja megfejteni. 
A legelterjedtebb nézet eddig az volt, hogy 
e tünemények az állati delejességben az u. 
n. mesmerismusban birják magyarázatukat; 
de ma már kísérletek utján be vau bizonyítva, 
hogy az állati delejess guek a bypnosishoz 
semmi köze ; az sem elő nem segíti, sem nem 
gátolja a hypnotikus tünemények eredményét. 
Szóval még egyre gyűjteni kell az adatokat, 
hogy a hypnotikus állapotnak teljes megfej
tését adhassuk. Annyit tudunk, hogy ily álla
potban az agyvelő valamely különös módon 
működik, de éppen e külöuös módra nézve

T Á R C Z A.

1848.
Március idusán.

Március tizenöt I
Te szent nap, te dicső,

Megváltásunk napja,
Messiási idő !

A melyben egy nemzet 
Almából felébredt,

S megszületett újra: 
üdvözöllek téged!

üdvözöllek téged
Sivatag oáza,

Te benned oszlott el 
Lelkünk szomjúsága!

Te voltál a hajnal
Életosztó fenye !

Uj reményt loptál be 
Mindnyájunk szivébe I

A remény szült hitet 
S felnevelte nagyra, 

Kisütött csakugyan 
A szabadság napja.

És mire rátilzött,
Ha holt volt: feléledt,

Március idusa 
Üdvözöllek téged!

Mielőtt te jöttél, 
Mi volt Magyarország ?

Haló nemzet. Saját 
Fiai kínozták j

Egypár százezernek
Volt csak kiváltsága,

A többi, — sok milljó —• 
Azokat szolgálta.

Ott a jogok joga
Itt meg semmi — semmi!

De egy jog volt mégis
Élni — és szenvedni;

Húzni a jármot, mit
Hajuk azok tettek,

Akik a vérükből
Kincseket szereztek /

... És mikor Te jöttél 
Mivé lett az ország ?

Boldogságban úsztak
Az addig bús orczdk,

A sziveket öröm,
Édes mámor érte

Ez volt a világnak 
Legboldogabb népe I

Hosszú álom után
Felébredt a nemzet

S magukhoz ölelték, 
Aki annyit szenvedi.

A sok milliónak
Adtak szabadságot,

Egyenlő joyokat,
Testvért és barátot!

EgyjlÉ ^tt ai ország,
Mely volt megfelezve,

Szabaddá lett a szó, 
Szabaddá az eszme I

Jogot véd a törvény,
Törvényt az igazság,

Boldog ország lett a
Szegény Magyarország I

Március idusa,
Te szent nap, te dicső I

Megváltásunk napja,
Messiási idő I

A melyben a magyar
Uj életre ébredt:

Nemzetünk szerelme 
Üdvözöllek téged !

Torbágyi.

Végre 1
A múlt nyáron Boulogne-sur-Merben 

nagy és méltó feltűnést keltett a fürdőhely 
egyik legfashionablebb hölgyének, egy el
ragadó szép spanyol nőnek hirtelen eltűnése, 
annál inkább, mert ugyanaz időben eltűnt 
egy fiatal franczia katonatiszt is, ki a férfi, 
szépségnek valóságos ideálja volt. Ha föl 
lehetett volna tenni, hogy a spanyol nő, M. 
maiquis özvegye, szerelmes a fiatal tisztbe, 
s az viszont szereti őt, kettejük eltűnésé
nek meg lett volna a maga nagyon termé
szetes oka. De az egész világ tudta, hogy 
a marquise s a fiatal G. vicomte, sehogy 
se szívelhették, sőt gyűlölték egymást, s igy 
a csillogó urhölgy és a szép tiszt egyidejű 
eltűnésének semmiféle plauzibilis okát nem 
lehetott találni,

A boulogne-sur-meri fürdőéletnek M.

marquise volt a középpontja, az a csillag, 
mely felé minden érdeklődés irányult. A mi 
egyébként nem volt csoda, mert hisz téli 
lakásáu Madridban is ott feküdt lábainál 
mindenki, a kinek rangja vagy születése 
révén joga volt elegáns salonját látogatni. 
A marquise leszórta ugyan már magáról az 
első ifjúság himporát, de azért: em kevésbbé 
szépnek tűnt föl, mint egy csak még most 
fakadó leány-bimbó, a kinek a nagyvilág 
teljesen ösuieretleu. Ragyogó jelenség volt ; 
talán egy parányit sok vo!t rajta a gömbö- 
lyüség, de ez csak még teljesebben, csodá
latraméltóbban jiittatá érvényre plasztikus 
idomait. Magas termete a világ legkecse
sebb lábain imbolygott. Nem volt vágya, 
mely toljesületien maradt volna, s még is 
arczáuak kedves oválján olykor valami sá
padt csillám rezgett, mikéntha nem érezné 
magát teljesen boldognak. De ha egész meg-

I ragadó lénye, kék-fekete buja hajának csil
logása, felséges alakja, csodálatos, pompás 
aroza s szobrászi tökéletességű idomai sem 
voltak képesek valakit elbűvölni : annak 
csak egy tekintetet kellett ve:ni mérhetet
lenül mély, sötét szemeibe, s testestül lel
kestől fogva volt, rabja lett ennek a szép 
asszonynak. Volt a nézésében valami má- 
moritó, a minek senki sem tudott ellentállni, 
a kit egyszer ily édes fájdalommal és vad, 
emésztő szenvedéllyel teljes tekintetre mél
tatott.

S egy ember mégis ellentállott. A ki 
Boulogne sur Merbee csak elegáns férfi volt, 
akár nőtlen, akár házas, mind ott feküdi



nem tudunk tájékozódni. Az eddig tapasztalt 
tünemények, mind arra engednek következ
tetni, hogy a hypnosis mig egyrészről az álom 
tüneményeire emlékeztet, más részről mester
ségesen előidézett, ideiglenes neurosiaféle 
(ideges) állapot.

A hypnotikus állapot előidézésére kétféle 
eszközökkel rendelkezünk: vagy somatice 
azaz elaltatással, vagy psichice vagyis a lé
lekre való hatással történhetik a hypnozis.

Hypnosis támad somatice, ha az érzék- 
szervek valamelyikére, különösen pedig a látás, 
hallás- és tapintásra tartós és egyhangú, vagy 
hirtelen, erős behatás gyakoroltatik, ha lassú 
egyenletes, simogatásszerü vonásokat vége
zünk tenyerünkkel a homloktól kiindulva az 
arczon keresztül le egész a gyomorig s innen, 
kezünkkel félkört leírva, a homlokhoz vissza
jutunk. Nehány perczen át ezt folytatva a 
kísérleti egyén szemeit lezárja és hypnosis- 
ban van (Mesmer-féle vonások.)

Egyes testpontok (hypnogén pontok) 
enyhe megnyomására szintén támad hypnosis. 
(Pitres Bordeaux) kimutatta az ilyen pontok 
létezését a test törzsén, a fejen és egyéb 
részeken. Számuk egyénileg különböző 4-től 
egész 30—40-ig találhatók.

Többen azt tartják, hogy a somatikus 
eszközök csak annyiban támaszthatnak hyp- 
nozist, amennyiben fáradtságot okoznak és 
az álom képzését ébresztik föl. A testi be
hatás e felfogás szerint látszólagos, másod
rendű, tényleg a hypnosis psycliicus behatá
son alapszik. Azt különben a somatikus mód
szer hívei is beismerik, hogy a képzelő tehet
ség emlitett közremüködese igen előnyös a 
hypnosis előidézéséhez. Az eljárás a követ
kező :

Minden zavaró, külső behatás mellőzésé
vel a hypnotizáiandó személy a hjpuotizá.ora 
mereszti tekintetet ; azuiau meghagyjak neki, 
hogy egyedül az elalvasra gondoljon, majd 
jelzik neki az egyes fázisokat, ameijeaeu at 
az álom életbe lep: elzsibbadás, álmosság, 
fáradtság, érzéketlenseg. Miaor pedig a pibax 
faradtak, a tekintet megváltozik, a pupillák 
tagúinak, akkor parancsolva elrendelik az 
alvadt: „Aiudjek 1“ Ha a szemek nem sarui
nak be, ezt louüszoros az említettekhez ha
sonló bemondások között szóval vagy ujjal 
eszközök. A kezdet sikertelenseget többszö
rös kísérletekkel győzik le. A kórhazakban, 
ahol a lett kiserietek utánzása jelentékeny 
tényező, az orvosnak nagy a tekintélye, a 
betegek simulékony akaratuak és kevesbbé 
raffiuáltak, ez a módszer rendesen biztos ered
ményre vezet. Sót néha maga az a körül
mény, hogy valaki másokat hypnosisba esni 
lát, teljesen elegendő arra, hogy maga is 
hypnosisba essék. Ezt és a hipnoti
záló fölényét tekintetbe véve, könnyen ért
hető, hogy levél vagy telefon utján is el 
lehet némelyeket altatni. Téves azonban az 
a föltevés, hogy a suggestio minden érzéki 
jel közbejötté nélkül is tudomására hozható 
a kísérleti személynek (mentális suggestio)

ugy, hogy az elaltatásnak tisztán a gondo
lata, vagy akarata a hypnotizáló részéről elég
séges a czél elérésere.

Minden iskola elismeri, hogy minden hyp
nosis tisztán psychikai utón jő létre annak 
kizárásával, hogy érzéki ingerek élettani ha
tása valaha hypnotikus álmot okozhatna. A 
képzelő erő itt a fő, éppen azért a hypno- 
tizálónak főképen erre kell hatnia. Hogy 
midőn a hypnosis valamely esemény vagy 
tárgyi behatás következtében támad, ezek 
voltaképen csak eszközül szolgálnak arra, 
hogy autosuggestio révén az alvás képzete 
az illetőben fölébredjen, — mutatja a kö
vetkező érdekes eset, melyet Beaunis, a 
nancy-i orvosi karnál a physiologia tanára 
beszél el: •

A szünidők közeledtével, midőn néhány 
hónapra városunkat elhagyni készültem, egy 
reggel E. A. kisasszony, akit majdnem min
dennap szoktam bypnotizálui, igy szólitmeg : 
„Ezután hát nem tud már többé elaltatni, 
minthogy elutazik." „Miért nem ?“ „Mert lehe
tetlen, minthogy nem lesz itt egy jó darabig." 
„Hisz ez mitsem tesz : delejezett játékpénze
ket fogok önnek adni és mikor majd el akar 
aludni, semmi egyebet nem kell tennie, mint 
ezek közöl egyet-egyet egy pohár czukros 
vízbe vetni, s rá egy negyed órára el fog 
aludni." Aztán jobban meggondolván a dol
got, igy szóltam hozzá: „Mi több, enné! még 
egyszerűbb módja is van a dolognak. Ha el 
akar aludni, semmi egyebet nem kell tennie, 
csak nevemet kimondván igy szólnia : „Altas
son el engem* és erre rögtön el fog aludni. 
„De ezt csak tréfaképen mondja!“ „Ez nem 
tréfa, hanem egészen komoly dolog." „Nem 
hihetem." „Kevésből áll megaiserleni. Rög
tön tehet kísérletet és látni fogja, vájjon si- 
kerüi-e.“ „Azonnal próbát teszek." H nem 
a tanárra a no azt a halasi tette, hogy nem 
igen hisz a do ogban. Különben, baimny hatá
rozottan beszelt a tanár a kisasszony nyal, 
maga sem erezte magat egész biztosuak. A 
nö lemeut a kertbe, a tanár pedig, nehogy 
tekiutetevei vagy jeieuletevel befolyásolja, 
visszavonult lakosztályába. Nemsokára azou- 
bau jeieuttk, hogy a kisasszonyt a kertben 
alva taiaitak. Lerneuven a kertbe, csakugyan 
alva találta.

Minthogy azonban jelenléte még mindig 
befolyással lehetett valamiképen a hypnosis 
előidézésére, az orvos kiváncsi volt, vájjon 
Nancyból eltávozváu, fog-e sikerülni a kisasz- 
szonyuak a jelzett módon való elaltatása ? 
Megkérte tehat Liébault orvost, akihez gyak
rabban el szokott járni, hogy kísérje figye
lemmel s szíveskedjék őt értesíteni. Az ered
mény teljesen ugyanaz volt. Hogy elaludjék, 
semmi egyebet nem kellett teunie, csak a 
fönnebbi egyszerű és mégis bűbájos erejű 
mondást ismételnie. Es ami igazan jellemző 
volt, a kisasszony alvás közben senkinek sem 
állott hatása alatt a jelenlevők közöl; senkit, 
ba beszelt, meg nem értett, meg azokat sem,

akik, mint pl. Liébault doktor, őt rendesen 
szokták elaltatni.

E példa világosan mutatja, hogy a hyp
notikus álom az autosuggestio müve. Ha va
lamely bypnotizáiható személynek bemondjuk, 
hogy bizonyos meghatározott időpontban ma
gától el fog aludni, az időpont beál.tával nyug
talan kezd lenni, abba hagyja munkáját s 
elalszik.

Hogy ugyanez az eredmény, ha az alvás 
eszméjét levél, vagy telefon utján mondják 
be, Liégeiois a következő módon igazolta be : 
Egy kisasszonynak, akit már többször hyp- 
notizált azelőtt, ezeket irta: „Kisasszony ! 
egy perczczel később, hogy elolvasandotta 
e soroka', akarja vagy nem, el fog aludni. 
Aztán 5 perczczel később fel fog ébredni. 
Később nem fogja olvashatni e sorokat anél
kül, hogy 5 perez alatt el ne aludjék . . . 
Dormez, aludjék." Es a kisasszony minden 
alkalommal elaludt, valahányszor e bűvös so
rokat olvasta.

Ami azon kérdést illeti, hogy az emberek 
hányas százaléka hypuotizálható, arra nagyon 
eltérő választ ad a statisztika. Általánosan 
elterjedt nézet, hogy egy gyakorlott hypnoti- 
zatőr százember közöl 90-et képes hypnoti- 
zálni. És hogy olyanok is hypuotizaihatóK, 
akik eleinte elleutallanak, azt fényesen mu
tatja Moll egyik esete, amelyben 80 ülés 
alkalmával nem sikerült valakit elaltatni, míg 
vegre 81-edszer elaludván, hallucinatiókat 
moudatutt be az illetőnek. Lyon tapasztala
tok után csakugyan azt kell hinnünk, hogy 
körülbelül mindenki hypuotizaiható.

Aitalaban, de a psychoiogia és a tör
vénykezés szempontjából különösen is a leg- 
erdekesebb kérdések egyike, vajjou lehet-e 
valakit akarata ellenerő is bypnotizálui ? Itt 
különbségét kell teuuüuk olyan szemeljek 
közölt, akisei mar hjpnuiisaitak es olyanok 
kozott, akik meg nem voltak hjpnotisaiva. 
Az előbbieket gyakran akaratuk eileuere is 
njpuotisalüatja rendes liypnuusaiójuk. Azok, 
akik meg nem üypnotisaitatiak, isméi vagy 
rendes idegaikotasuak, vagy rendkívül foko
zott a hy puüiizalas iram a fogékonyságnak. 
A reudelienes idegzetüek, ama Uatvauj ozott 
érzékenységgel viseltetnek az eta,ia uenata- 
sOk iraut, gyakran keple>euek mar az első 
alkalommal is az eiieutaiiasra.

A ueurosisban szenvedők, vagy hysieri- 
kusok minden előzetes hypnosis nélkül is 
rendkívüli fogékonyságot mutatnak az elalta- 
tásraj elalusznak ezek akaratuk elieuere is 
a legrövidebb idő alaiv csakhamar, aranyiag 
cseaeiy behatásra.

Az ilyen „ideges" személyek teijeseu ki 
vaunak szolgáltatva a hypnonzaió ügyessé
gének, vagy lelkeileusegeuek. Hughos Josep- 
lnne, egy huszonhat eves kifogastalan er- 
kö.csü leány, szintén az idegesek ezen osz
tályába tartozott. Castellan, egy nyomorék 
lábú, huszonöt eves koldus, tekiutetevei és 
különös magaviseletével az egyszerű, naiv 
leányt, maguetisálo vonásokkal sonuambulis-

musba ejtette. Aztán suggestiókkal kénysze- 
ritette a lányt, noha ez röghöz tapadt pa
raszt volt és ii tózott a rú', rongyos, hosszú 
fekete hajú, borzas szakállu koldustól, hogy 
négy napon át kövesse, mig gaz kezeiből 
jóravaló emberek ki nem szabaditot ák és 
vissza nem vitték az atyai házba.

* . **
Feltűnhetett azoknak, akik már ily hyp

notikus mutatványokat láttak, hogy az u. n. 
médium, vagyis az elaltatott személy a hyp- 
notizálónak teljesen hatalmában van. A sug
gestio hatással van az illetőnek mozgató kö
rére és minden egyes érzékére, miut azt 
mindjárt példákkal be fogjuk igazolni.

A hypnosis tartama alatt suggestióval 
különféle mozgásokat rendelhetünk elahypno- 
tisáltnál. Ha azt mondjuk be, hogy járkáljon, 
térdeljen le valamely meghatározott helyen, 
nevessen, énekeljen el bizonyos ismert dalt, 
készségesen engedelmeskedik.

Ezen tünemények csoportjába tartozik 
az u. n. fascinatio (igézés) is, amit Donato 
hypnotisáló után donatismusnak is mondanak. 
A médiumot a hypnotisáló tekintetével meg- 
igezi, mereven és hosszasan annak arczába 
tekintvén és igy a hypnotizált amannak min
den egyes mozgását szolgai módra követi. 
Ha fölemelaedik, ha leül, ha jár, ba megáll, 
lábát vagy kezét fölemeli, mindeme mozgá
sait hűségesen utánozza. A kisérieti személy 
ezen állapotban szemeit és füleit rendesen 
használja. Tekintetét a hypnotizáló szemeire 
mereszti és anuak minden mozgását ugy kö
veti, mint a vas a delejt. Állítják, hogy e 
mozgások hűséges követése nem tételezi fel 
okvetlenül a szemek használatát. Azonban, 
hogy minden oly esetben, mikor az után- 
zaudó mozgásokat a látáson kívül semmi más 
érzekkel tudomásul nem veheii a hipnotizált, 
ennek szempillai teljesen nem voltak lezárva 
és igy az egyes utanzandó mozgásokat mégis 
csak látta,— ha utólag erről tudatában semmi
nemű nyomok sem maradtak is fenn, - az 
egesz biztosra vehető. Így érthető, hogy a 
hypnotizálót lépesről lépésre követi, ugyan
azon ütemben ugyanazon taglejtésekkel, vele 
megáll, megfordul stb. A hallás közvetítésé
vel ilyenkor sziuteu utánozza a hypnotizálót, 
ha az beszel, nyelvével csattant, torkát kö
szörüli, tapsol stb.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Márczius 15-ike. Léva város kö

zössege, oar nem oly fénynyel, miut más 
evekben, az idén is kegyelettel ünnepelte 
meg a szabadság hajnalának évfordulóját 
márczius 15-ét. A város élénk lobogódiszbe 
öltözött, a háromszinü zászlók vígan integet
tek az utczák sorain a járókelők felé, a vár
hegy ormáról pedig hangos mozsárlövések 
jelezték a nagy nap jelentőségét, A római 
katholikus plébánia templomban ünnepélyes 
szentmise volt, valamint az ág. evangélikus 
és az ev. ref. templomokban hálaadó isteni
tiszteletek tartattak. Este hat órakor a

lábainál, kivéve, G. vicomte spahi kapitány t. 
Mikor a fiatal tisztet a szép s diadalhoz 
szokott szép spanyolnőnek bemutatták, ne
mes arczának legcsekélyebb megrándulása 
sem árulta el, hogy a marquise megjelenése 
meglepte. Hidegen, közönbösen állott vele 
szemközt s oly nyugodtan beszélt a leg
semmisebb dologról, mintha egy matróná
val volna dolga. A marquisenak ez uj do
log volt. Alig került meg össze oly férfival, 
a ki nem gyulladt iránta rögtön szerelemre. 
Elkezdett a kapitány iránt érdeklődni. Meg
hívta teára, — ö azonban udvariasan ki
mentette magát és nem jött el. A marquise 
egy ragyogó kis ünnepélyt rendezett. Min
denki, a ki csak az elegáns világhoz tarto
zott, megjelent; a vicomtenak azonban se 
szóval, se írásban nem lehetett a meghívást 
tudtára adni, mert ép akkor, mikor az ün
nepélynek kellett lenni, több napig tartó 
kirándulásra indult. A marquise dühös volt; 
teljes piros ajkait apró fehér fogaival vé
resre harapta s szívesen szabad folyást en
gedett volna dühének vendégei előtt is, ha 
azt valamikép a bon tonnái meg lehetett 
volna egyeztetni. Akármily nehezére esett 
is hát, barátságosnak kellett lennie s vidám 
arczczal mulattatni vendégeit.

Rövid időn az egész fürdőben nyil
vánvaló lett, hogy a kapitány a ma-quiset 
ugy kei üli, mintha ez kötelessége volna, 
hisz meg a aetakertben se látták soha ol
dala mellett; törtek is hát rajta a fejüket, 
hol veszi azt az erőt, hogy a büvölöen 
nép uszonynak ellenei jón. Sőt * vjcotnja

a szép marquise egy tüzes imádójával szem
ben azt a megjegyzést koczkáztatta meg, 
hogy ö nem érti, miként fogathatják ma
gukat férfiak oly vakon a spanyol nö dia
dalkocsija elé ; hisz az igaz, hogy nem csúnya, 
de öt ugyan nem tudná egy csöppet sem 
érdekelni. E megjegyzésnek a következése 
az lett, hogy a kapitány egy kihívást ka
pott s a jobb karját tizennégy napig fel
kötve hordta. E sebesülés még érdekesebbé 
tette ; arcza halovány lett s most már tö
kéletesen hasonlított egy epedö szerelem 
után áhítozó asszony ideáljához.

A haute-saison ideje volt. A fürdő
élet mind gazdagabban, mind ragyogóbban 
fejlődött ki, minden óra uj vendégeket ho
zott, midőn G. vicomte szabadság-ideje le
telt s vissza kellett térni helyőrségéhez Al- 
girbe. Igen kevés időt töltvéu Boulogno- 
8ur Merben, alig is kötött valami ösmeret- 
séget, s igy csak M. marquisehoz ment el, 
kinek küszöbét eddig soha sem lépte át, 
hogy tőle elbúcsúzzék.

Több perczig kellett az elfogadó-lerem- 
ben várakoznia, mig végre a marquise be
lépett. Megallott az ..jtóban a vad gyűlö
let tekintetével merte végig a kapitányt. 
Szemei szikráztak, arezát lázas pirosság bo
rította el, nem tudott szólni, mim ha nem lett 
volna ura a hangjának.

A kapitány felugrott a szófáról, világ
ítás udvariassággal meghajolt s elmondá, 
hogy búcsút venni jött. A marquise azon
ban, ugy látszott, nem is ügyelt szavaira; 
ugy állt ott, mintha álomba volna merülve.

Hirtelen azonban fölegyenesedett. Hirtelen 
egy zsebrevolvert rántott elő s csövét a 
kapitány mellének szögezte.

— Ön gyalázatos módon megsértett 
engem, — kiáltá lázas hevesseggel. — Ön 
oly kevés nemes érzéssel bir, hogy hatam 
mögött rágalmazott. Régen vártam már rá, 
hogy személyesen találkozzunk. Es most le
lövöm Önt.

A vicomte mosolyogva meghajolt.
— A mint parancsolja, méltóságúé mar

quise, — monda. — Egyáltaiáu nem volt 
szándékom becsületet a legtávolabbról is 
érinteni; ha azonban örömet okoz önnek, 
hogy engem lelő, nos hát tegye meg hala
dék nélkül. Csupán két pereznyi türelemért 
esedezem, hogy atyámnak levelet Írhassak.

— írjon hát, — szólt a nö remegő 
hangon.

A vicomte kivette jegyzőkönyvét s a 
legnagyobb nyugalommal írni kezdett. Két 
perez múlva készen volt. Ekkor felállott s 
egészen odalépett a marquise elé.

— Megbocsásson asszonyom, — szólt 
— piszto yáuak lövege vaioszinüieg igen ki
csiny. Igen kellemetlen lenne rám nezve, 
ba súlyosan megsebesülnék. Kérem, szíves
kedjék lőni.

Midőn a vicomte melléje lépett, a mar
quise azt hitte, hogy a pisztolyt ki akarja 
a kezéből ragadni. Azért egy lépéssel hát
rálni próbált, de ebben egy fauteuil meg
akadályozta. Egészen közel állottak most 
egymás mellett, A nö fölemelt pisztollyal;

1 a férfi nyugodtan, a nélkfil, hogy szempil.

Iáját megmozdítaná. így néztek egymással 
farkasszemet.

Ez igy tartott rövid ide:g, hirtelen 
azonban változás ment végbe a marquise 
egész lényében. Eddig sáppadt orczái égni 
kezdtek, szemeiből könnyek omlottak, egész 
teste remegett, fölemelt kezét lebocsátotta, 
ugy, hogy a pisztoly a földre esett, s ak
kor görcsös zokogásban tört ki. Mintha va
lami lázas rémlátás gyötörné, ugy rázkódott 
a teste; összerogyott volna, ha a vicomte 
karjai föl nem fogják. S akkor a nő kar
jaival átfonta a férfi nyakát és zokogott sziv- 
szakgatóan, szótalanul.

A vicomte odavezette a szófához. Feje 
a férfi mellén feküdt, ki lágyan simogatta 
az ö fényes, sötét haját.

— Hát megszereztelek? — susogta 
a férfi halkan. — Hát győztes lettem a 
a harezban. Nem mertem ott, számos imá
dóid közepett felvenni a harezot. Ott ugy 
bántál volna velem, mint a többiekkel, ott 
szemeid elöl eltűntem volna, ott soh’se nyer
tem volna meg szivedet. Oh hát szeretsz 
engem ? Szeretsz ugy, miut éu szeretlek té- 
ked, forrón, lángolón, a halálig.

A nö fölemelte fejét a férfi melléről 
s epedö vágygyal nézett rá. S akkor hir- 
teleu ismét kitárta karjait s szenvedélyesen, 
hévvel ölelte magához.

Még aznap elutaztak mindaketten: M. 
marquise is, az ifjú spahi kapitány is, S 
hogy azóta nem látták őket, ezért van, mert 
G. vicomte az ö szerelmes nejével Algírban 
ezredénél időzik.



városháztéren gyülekezés volt, majd hétkor 
fáklyások hosszú soraitól kísérve megindult 
a menet a temetőbe, hol az 1849. év április 
19-én Nagy-Sallónál elesett vitéz honvédek 
hamvai nyugosznak. A fáklyások félkört ala
kítván az emlékoszlop körül Miklóska 
Géza lépett az emelvényre és hatalmas len
dülettel szavalta el Petőfinek gyönyörű köl
teményét „A nemzethez.“ Ezután az ünne
pély szónoka A k ú c s Lajos, a bajkaiai*  jeles 
képzettségű lelkésze tartott egy igazán szép, 
magvas, képekben ékes, hasonlatosban gaz
dag emlékbeszédet meghatóan aposztrofálva 
a magyar nemzet hazaszeretetét és lelkese
dését és áldozatkészségét a szabadság, egyen
lőség és testvét iség szent eszméiért, a haza 
boldogságáért. Városunk szülöttét, a kitűnő 
szónokot a lelkes közönség szűnni nem akaró 
tetszésnyilvánítása kísérte le az emelvény
ről. Steingötter Károly tanítójelölt sza
va ta el ezután a „Talpra magyart,* 1 átérzett 
hévvel, ifjú tűzzel, azt a gyújtó szép költe
ményt, mely 1848-ban a tespedésböl felrázva 
a kedélyeket, az egész országot lángra lob- 
bantotta. Az egyes szavalatok intervalluma 
közt a tanítóképző-intézet ifjúsága hazafias 
dalokat énekelt. A fáklyás menet visszatérve 
zene- és énekszó mellett járta be a város 
kivilágított utczáit. Este kilencz órakor hó- 
dolva°a régi szokásoknak nagy társaság ve
rődött össze a Führer féle vendéglő étter
mében bankettre, mely derült hangulatban 
tartva a késő éjszakába nyúlt. Voltak sike
rült toasztok is ; Pogány Virgil kir. járás
biró, a törvény jog és igazságról igen szép 
és megszívlelendő tósztot, A k u c s Lajos 
lelkész a magyar zászló dicsőségéről és a 
houvéd névről tartott megkapó felköszöutöt. 
Aztán Csekey Vilmos ügyvéd, majd Kor
sók János állottak fel s ugyancsak a tör
vény, jog és az igazságról mondtak kiváló 
hunioru élezés toasztokat. Közbe-közbe a 
czigány zene ösztökélte a vendégeket a 
busulva-vigadásra. — így múlt el márczius 
15-ke, az örök emlékezetes nagy nap ötven- 
egyedik évfordulója. Mielőtt azonban felette 
napirendre térnénk, felhívjuk az intéző körök 
figyelmét nemeiy körülményre s ezzel indo
kolva szerény javaslatot teszünk. Azt tapasz
taljuk ugyanis, hogy az emlékünnep rende
zése mindig ugyanazon kezekben összponto
sulván, amint az idő kilopja azok öregedő 
vezetőiből a fiatalságot, úgy tűnik el egy- 
szersmint azzal együtt a uemes hév és az 
ünnepet megillető lelkesedés. Eugedjük át 
ezentúl a tanuló ifjúságnak a vezetést, ne 
mi vigyük ki őket emlékezni a vérrel meg
szentelt rögökliez, de ők vezessenek ki min
ket minden évbeD, mert a mit mi tőlük csak 
eikobzunk, ha magunkhoz lanczoljuk őket, 
a tűz, a lelkesedés az ifjaságbau van. Minket 
a néma kegyelet vezet, azokat a régi uagy 
dicsőségre való visszaemlékezés perzselő 
lángja lelkesíti. Adjuk át a vezetést a tanuló 
ifjúságnak, esetleg minden tizedik évben 
vegyük magunkhoz újra, hogy megmutassuk, 
hogy a szabadság vértanúi iránt érzett ke
gyelet nem tette egészen némávé az érzést 
mit a dicső eszmék kivívásának napján kell, 
hogy minden magyar szívben lángolva, az 
égig fellobogjou 1

— Beiktatás. Kedden iktatta be székes 
főkaptalaui kanouoki tisztjébe Boltizár 
József érs. helynök Ki ttenberger Ist
ván uj kanonokot, volt nemcsényi esperes- 
plebánost. Az ünnepélyen a főpapság sE.z- 
tergom intelligencztaja nagy számban volt 
képviselve.

— Iskolai ünnepélyek marcz 15 én 
Az állami tauitó-Kepzo ifjúsága öukepzö töri 
diszgyülést tartott a nemzeti ünnep alkal
mából,a kővetkező tárgy sorozattal: 1. „H y m- 
nusz*  az ifjúsági énekkar. 2. „Ünnepi 
beszéd*  tartotta Porubecz Győző alelnök.
3. „Nemzeti dalu Petőfitől. Szavalta 
Kotira Ödön IV. é. n. 4. „N e m z e t i m á j a*  
az ifjúsági énekkar. 5. 184 8. .márczius 
1 5“ irta és felolvasta Steingötter Károly 
IV. é. n. 6. „1 8 4 8. márczius 1 ö*  
Petőfitől. Szavalta Bittér Tódor II. é. n. 7. 
„Szózat*  az ifjúsági énekkar. — A lévai 
róm. kath. fögymnásium ifjúsága is szép 
hazafias ünnepélyt rendezett d. u. 3 órakor 
a gymnázium dísztermében. A nagyszámú 
vendeg erdekkel hallgatta a tizenegy szám
ból álló szép műsort. Az általános megelé
gedés mellett különösen nagy tetszésben 
részesült a kis Jelsicz Józsefnek bátor — 
és Laufer Lipótnak uagy lendülettel és ki
váló rutinnal előadott szavalata, valamint 
az ifjúsági zenekar által kitünően e őadott 
„Rákóczy indu ó“ melynek lelkesítő hang
jai mellett oszlott el a szépszámú közönség.

— Névmagyarosítás. A belügymi
niszter megengedte, hogy Firtusz Mihály 
lévai illetőségű m. kir, Anyakönyvvezetö 
helyettes nevet „I orgácsr a“-ra váUóz- 
tathassa. Kötetesre méltó hazafisagáért üd
vözöljük 1 Rátérne a többi idegen nevű 
tisztviselőre is egy kis magyar iz.

— Márczius 15-íkét Verebély hazafias 
közönsége is feuyesen es lelkesen ünnepelte 
meg. Esti 7 órakor kivilágítás volt és a vá
rost zenekisérettel bejárták. Az ezernyi nép 
végié a plébánia előtt áilván meg, ott G e r- 
ley Mátyás, kántortanitó a nap jelentőségé
ről tartott beszédet. Este a kaszinó tagjai 
saját helyiségökben összegyűlvén, bankettel 
ülték meg a nap emlékét. — A társaság éj
félen túl maradt együtt.

— Újbányán is hagyományos lelke
sedéssel ültek meg a szabadság napját, mar
czius idusát. Az ünnepség rendezését a 
^Pusztelnik Frigyes azoboregylet*  vette ke

zébe, melynek lefolyása következő volt: 
Reggeli 6 órakor taraczklövések hirdették 
a uap jelentőségét; 9 órakor pedig ünne
pélyes isteni tisztelet volt a főtemplomban. 
D. u, 3 órakor újra taraczklövésekkel adtak 
jelt a gyülekezésre. A tágas városháztér csak
hamar megtelt a város lakosságával, s az 
elemi iskolai tanulók is odavozettettek taní
tóik által. Pontban t/2 4 órakor indult meg 
a menet a temetőbe, Pusztelnik szabadság
hős sírjához. A Szózat eléneklése s egy 
alkalmi költemény elszavalása után dr. R i - 
s c h a n e k Béla ügyvéd mondottigen lelkes 
és tartalmas beszédet, méltatva a nap jelen
tőségét. A temetői ünnepélyt a H y in n u s 
eléneklése zárta be, mely után a menet az 
előbbi rendben visszatért a városházhoz hol 
B a u m a n n Samu föerdész szólott ismét a 
közönséghez, buzdítva öt hazaszeretetre s a 
király iránti hűségre. — Este 7 órakor a vá
rost kivilágították, Sorakor pediga kaszinóban 
társas-estely volt, melyet rövid hangverseny 
előzött meg. Először is B a u m a n n Miklós 
technikus szavalt tűzzel egy hazafias költe
ményt, utána R i z u e r íren, Jolán és Mar
git uöverea adtak elő hármasban egy müdalt 
majd népdalokat énekeltek közönség nagy 
tetszésétől kísérve. Majd Fludorovics 
Zsigmond, évai tanár, mint vendég, tartott 
erdekes felolvasást. Utána Filippi N. 
hegedült Rizuer Ede harmóuium kisérete 
mellett, művészi technikával adva elő a „Re
pülj fecskéinket s még néhány magyar dalt. 
Végül K r e s k ó Margit k. a. szavalta Vörös
marty rSzép Ilonká“-ját szépen és érzéssel. 
Előadás utáu még néhány óráig maradt 
együtt a társaság a legjobb hangulatban.

— Eljegyzés. Dr. F a r a g ó Andor, 
perbetei orvos, folyó hó 12-én eljegyezte 
K e m p f n e r Fanuy kisasszonyt, Kempfner 
Jakab helybeli tekintélyes kereskedő leáuyát.

— Felolvasás, A kath. kör mai, har
madik felolvasó estelyéu, a kör helyiségében, 
esti 7 órakor, B á t h y László prépost
plébános tart előadást „A keresztre- 
teszitésröl" czimen, melyre a kör tag
jait tisz elettel meghívja az elnökség.

— A Lévai takarékpénztár f. hó 5-én 
tartott közgyűlés *u  töltötte be az üresedés
ben levő peuz tárnoki állást. — Mint értesü
lünk — László Imre, az iutézetnél 12 év 
óta működő könyvvezető nyerte el egyhangú 
választás által a pénztárnoki állást. A rész
vényesek ezen — valóban megtisztelő — bi
zalma egy szerény, törekvő fiatal embert 
emelt a bizalmi ádásra. Megvagyunk győ
ződve, hogy — tisztviselői eljárása, — érint
kezése folytáu az intézet részvényesein kivül, 
a nagy Közönség rokonszenvét is biztosítani 
fogja. — E választás folytán megüresedett 
könyvvezetői állásra pedig Szilassy 
Dezső, az iutézetnél 5 éve működő gyakor
nok iett megválasztva.

— Április 19. N -Salló jubiláris ünnep
ségét előkészítő helyi bizottság marcz. 11-en 
N.-Bal.óbau az alispán személyes jelenlétében 
alakuló gyűlést tartott. Egyhangúlag elnökké 
választatott Dombay Vilmos, alelnökké 
B e d ro s József. A bizottság ezután kiegé
szítette magát a helybeli és környékbeli in- 
telligenczia érdemes tagjaival, megállapította 
a teeudök sorrendjét, több albizottságot kül
dött ki s az ügyvivő alelnök indítványára 
elhatározta, hogy egyelőre hetenként kétszer, 
t, i. szerdán és szombaton ülést tart a n.-sallói 
városházán, d. u. 3 órakor. A bizottság min
dent megtesz, hogy a megyeszerte uagy ér
deklődéssel s figyelemmel kísért ünnepség az 
alkalom jeleulősegehez méltóan sikerüljön.

— A gr.-keszikörorvosi állás S z i r t e y 
György elköltözése, lemondása folytán meg
üresedvén, f. hó 14-én tö tetett be. Az állásra 
egyhangúlag dr. Dómján Lajos köztiszte
letben álló lévai gyakorló orvos választatott 
meg. Ki a tőszomszédságban fekvő körét — 
mint elődje is — Léváról fogja kezelni.

— Hegedűs Sándor és a kereske
delmi kamarák A vidéki kereskedelmi ka
marák kepvisemiuek tisztelgése Hegedűs Sán
dor kereskedelemügyi miniszternél,mely folyó 
hó6-án történt,fontosságban felülmúlt minden 
eddigi fogadást. Nem csupán azért, mert az 
ország kereskedelmeitek és iparának igen te
temes része képviselve volt e fogadásnál, 
hanem még iukább azért, mert az uj keres
kedelemügyi miniszter ez alkalommal ismét 
nyilatkozott jövő működéséről és programm- 
ját lényegesen kiegészítette. Szabatos körül
írása után az állásnak, melyet a kamarák a 
gazdasági életben elfoglalnak, arra kérte a 
a megjelent képviselőket, hegy kivánataikat 
és panaszaikat mindeukor adjak tudtára, vo
natkozzanak azok akár fontosabb, akár cse
kélyebb dolgokra. Rendelkezései felett gya
koroljanak a kamarák teljes nyíltsággal bí
rálatot s e mellett az érdekeltek álláspont ját 
tartsák szemeik előtt. — E nyilatkozatával 
megmutatta a miniszter, hogy az érzékeny
ség nem gyenge oldala s hogy nem tartja 
magát feitetleuül csalhatatlannak. Ez mar 
magában véve is becses ; a módúak pedig, 
a hogy Hegedűs miniszter az ö uj hivatását 
felfogja, oly szellemet kell életre keltenie 
úgy a minisztériumban, mint az országban, 
mely csak jót teremthet.

_ Tánczestély. A lévai iparos olvasó
kör április hó 3-an husvét hétfőjén az „Orosz
lán" szálló termeiben saját könyvtára javára 
tánczmu'atságot rendez. A lévai iparos olvasó
kör mulatságainak oly hagyományos jó hír
neve vaD, hogy ahhoz felesleges mindeu 
kommentár. A városi közönség szine-java 
ad találkozót itt; fesztelenség és vidámság 
jellemzi ennek estélyeit, A rendezőség es 

alkalommal is mindent elkövet, hogy régi 
jó hírnevét ez az estély is csak növelje. A 
mulatság kezdete esti 8 órakor. Belépő dij: 
személyenként 80 kr., családjegy 1 frt 50 kr.

— Hogyan védekezzünk az influ
enza ellen ? Heitler bécsi orvos igen ér
dekes czikkben irt az influenzáról. A többi 
közt elmondja, hogy az orosz nátha egy 
miazmatiko-kontagiózus baj, mely más szó
val aunyit jelent, hogy a baktériumok okoz
zák és hogy fertőző természetű. Az ember 
minden szervét megtámadja ez a kellemetlen 
baj, de leginkább azt a szervet szokta be
teggé tenni, mely valamely ok folytán meg
gyengült és kisebb ellenállási képességű. 
Abszolút biztossággal nem lehet e baj ellen 
védekezni, de kellő óvatossággal sokan el
kerülhetik a kellemetlen betegséget. Heitler 
azt ajánlja, hogy az emberek testüket edzzék 
meg hideg mosásokkal, táplálkozzanak jól, 
nedves lakásokban ne tartózkodjanak; ha 
gyenge szervezetüek, akkor mihelyt rosszul 
érzik magukat azonnal feküdjenek ágyba s 
a lázellenes szerektől lehetőleg óvakodjanak.

— Rövid hírek. — XIII. Leó pápa, 
ki alig pár napja gyógyult fel, újra beteg, 
állapotáról aggasztó hírek érkeznek. — 
UgTOU Gábor kivá’ó politikus újra man
dátumot vállai, a volt miniszterelnök kerü
letében Szilágy-Somlyón lép fel. — Auszt
ria Magyarország Chinában a többi 
nagyhatalom példáját követve területet hódit.

apbósAgok.
Rovatvezető: ZUHANY.

Helyes nyomon. Egy ur elmélyedve 
megy az utczáu. Egy barátja találkozik vele, megál
lítja és kérdi, mi baja ?

— Képzeld csak — felel — egy névtelen le
velet kaptam, melyben az áll rólam, hogy hülye va
gyok . . . Nem tudom, ki Írhatta . . .

— Keresd a környezetben. Olyan valaki Írhatta, 
a ki jól ismer 1

Önérzetes. Tauitó: „Ki teremtette a vilá
got ?*  — Jancsi : „A jó Isten.- — Tanító : „Hát té
ged ?u — Jancsi: „Engem is a jó Isten, de oly kicsi
kére, hogy magamtól kellett még hozzá nöui.“

Közönség köréből,
i.

Pályázati felhívási
A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 

f. é. 19635. sz. a. kelt rendelete értelmében 
a szőlőművelés szempontjából kiváló fontos
sággal bíró községekben alkalmazott nép
tanítók részére a folyó évben is szőlő és 
borgazdasági tanfolyamok fognak reudeztetni 
oly czélból, hogy az azon résztvevő népta
nítók a szőlő és borgazdaság terén különös 
tekiutettel az elpusztult szőlők felujitására, 
elméletileg és gyakorlatilag kiképeztessenek, 
— Az egész tanfolyam 4 hétre terjed és 2 
részletben tartatik meg és pedig a tanfolyam 
első része tavasszal, a második pedig ősszel 
14 —14 napon át. A tanfolyamon mind a két 
időszakban, tehát az egész négy héten át 
ugyanazon tanítók vesznek részt, A bars
megyei tanítók tanfolyama Váczott tartatik 
s annak az első f. é. április 27-től május 
10-ig, a második része pedig okt. 12-től okt. 
25-ig terjed.

A tanfolyamokra első sorban olyan 
néptanítók foguak felvétetni, a kik oly köz
ségben működnek, a hol a filloxe''a a szőlő
ket már elpusztította, vagy nagy mértékben 
pusztítja 8 a hol a lakosság elsősorban a 
szőlőművelésre, illetőleg az elpusztult szőlők 
felújítására vau utalva. — A tanfolyamokra 
felvett tanítók útiköltségeik s a lakás és 
élelmezési költségei fedezésére az egész 4 
heti tanfolyam tartamára egyenkint 60 frt 
átalányt kapnak, mely összegnek fele azaz 
30 frt a tavaszi, másik fele pedig az őszi 
tanfolyam első napján szabályszerű nyugtá
jukra a tanfolyam vezetője által fog az ille
tőknek kifizettetni.

Felhivatnak azok a barsmegyei néptaní
tók, kik ezeken a tanfolyamokon részt venni 
óhajtanak, hogy 50 kros bélyeggel ellátott 
s a nm. földmiv. m. kir. miniszter úrhoz 
czimezett kérvényeiket, a melyben életkoruk, 
nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk, 
valamely nyilvános népiskolánál s a szölö- 
és borgazdaság terén esetleg történt eddigi 
működésük is felemlítendő — s ezen körül
mény közvetlen iskolai hatóságaik által is 
igazoiaudó, — folyó évi márczius hó 31-éig 
az alulirt kir. tan felügyelőséghez nyutjsák be.

Ar.-Marótou, 1899. márczius hó 15-én. 
Barsvármegye kir. tanfelügyelösége.

II.
Köszönet-nyilvánítás.

A lévai főgymn. szegény tanulókat se
gítő egyesület javára újabban adakoztak : 
a lévai Takarékpénztár 100 frtot, az ipoly- 
sági Takarékpénztár 10 frtot, Kovács Lajos 
tanár ur 5 frtot. A kegyes adományokért 
hálás köszönetét mond

a s. e. elnökség.

Irodalom és művészet.
Apis. Az apis-bika az egyiptomiak szent 

állata. Erőtelje’, magas, tiszta fehér, szép- 
szarvu állat, homlokán csillag. Hátára, nya
kára meg odafestették a kiterjesztett szárny 
párt, a nap jelképét. És éuekszót kezdtek 
tiszteletére, áldoztak előtte é*  hozzája fohász*  

kodta'.. Nagy volt a tisztelete, mint akár a 
fehér elefánté a hinduknál. Ha elpusztult, 
nagy ünnepélylyel temették el a Serapeion 
pompás sirkamráiba. A görög hagyomány azt 
tartja, hogy Dareios éppen akkor ért Mem- 
phisbe, amikor egy apist temettek. Hogy az 
egyiptomiakat megnyerje, rögtön 100 arany 
talentumot ígért annak, aki felfedezi az uj 
apist.

Aztán elment Fiah templomába, s meg
hagyta, hogy az ő szobrát állítsák fél a 
Sesostrisé mellett. A papok vonakodtak, mert 
Dareios uem érte el tetteivel Sesostrist. „Majd 
elfogom, ha annyi ideig élek", felelt a király : 
Önérzete nem hatotta meg az egyiptomiakat, 
de az igen, hogy babonásoknak hódolt 8 ke
restette az uj apist. Ezért hat nagy törvény
hozójuk közé sorolták öt az egyiptomiak. Ez 
érdekes, — mert örök emberi —episodota 
^iagy Képes Világtörténet 17-ik füzetében 
olvassuk.

Az egész 12 nagy kötet lesz. A gyönyörű 
müvet Marczali Henrik szerkeszti. Az első 
nagy magyar világtörténet. Egy kötet ára 
remek kiállításban, diszkötésben 8 fr‘, kap
ható részletfizetésre s füzetenként is. Egy 
füzet ára bármely hazai könyvkereskedés
ben 30 kr.

„Szervus babám galambom!“ tréfás 
magyar dal és „Édes anyám ha megöl a bú
bánat* 1 s „Csiri-Csári“ 3 uj és ritka szép ma
gyar nótákat tartalmazó ének és zongorára 
irt hangjegy füzet jelent meg a sok szép nótá
járól hiros dalszerző Szentirmay Elemértől, 
Klökner Ede zeneműkiadó-hivatalában Buda
pesten. A „Szervus babám galambom*  nótá
ról elég annyit megemlíteni, hogy két hetes 
megjelente óta egész Budapest e nótát dú
dolja s ezzel köszöntik jöttében-mentében 
egymást a találkozók. Ara a szép kiállítású 
füzetnek 1 írt.. Ugyancsak Klökner Ede buda
pesti zenemű kiadónál jelent meg Ízléses ki
állításban a budapesti „Népszínház* 1 egyik 
legkedveltebb operettjenek a Varney-féle 
„Diák-kisasszonyoknak**  népszerű kupié ke- 
ringöje „A férfi mind ledér.*  Ára 90 kr. 
Az ugyan-e kiadónál megjelenő „Zenélő 
Magyarország*  zongora s hegedű zenemű 
folyóirat márczius 15-dikén megjelent VI. 
füzete most is gazdag és előkelő zenemű
tartalommal jelent meg. A naponként jobban 
tért hóditó s közkedvelt folyóirat ezen füzete 
tartalmazza : I. „Szerelmes a nap a holdba11 
népdalt. II. Szentirmay Elemértől, egy csinos 
kupiét „No csak az kellene még*  pompás 
tréfás versekkel. III. tíosey György a „Honey- 
Moou*  „Megeshetek11 indulójáról hamar hí
ressé vált szerzőtől „Espanita* 1 czimü bájos 
szép spanyol keringöt. Minden füzete hasonló 
gazdag és változatos tartalommal jelenik meg 
a „Zenélő Magyarország“-n&k. Minden füzet 
10—10 oldal zenét ad, igy 60 zeneoldalt egy 
negyedévben 1 frt. előfizetésért. Egyes füze
tek 25 krért bérmentve küldetnek. Előfizet
hetni a most folyó évnegyedre a „Zenélő 
Magyarország*  (Klökner Ede) zenemü-kiadó- 
hivatalában Budapest, VI. Ciengery-utcza 
62 a honnan megismerésre mutatványszámot 
ingyen és béimentve küldenek.

Heunebergselyem 45 krtól 14 frt
65 krig méterenként— csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból reudeltetuek, — 
fekete, fehér es szines, — a legdivatosabb 
szövés, szín és mintázatban. Privát-fo
gyasztóknak postabér és vámmen
tesen valamint házhoz szállitva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) Zürich
ben. — .Magyar levelezés. Svajczba két
szeres levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza' na.-mázsánként 9frt 20 kr.9 frt. 40 Két
szeres 7 frt 20 kr. 7 frt 40 kr. — Rozs 
7 frt -- kr. 7 frt 20 ki . Árpa 6 frt 40 
6 irt 80 kr. Kukoricza 5 frt 20 kr 5 fr< 40 
kr. Bah 5 frt 50 kr. 5 frt 80 kr. Zab 5 frt 80kr 
6 frt — kr.— Lencse 6 trt 80 kr. 7 frt — kr 
Köles 4 frt 20 kr. 4 frt 40 kr.

Nyilttér.*)
i.

Hirdetmény.
Van szerencsém a u. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy bécii bevásárlásiutam- 
ról megérkezve, üzletemet női és gyermek
kalapokkal dúsan elláttam a legmérsékeltebb 
árakban. — A n. é. közönség becses pártfo
gását kérve maradtam tisztelettel

Bende Emma.
II.

Beocsini Cement áruda.
l-sö rendű JPortlancL Cement 
1-ső rendű Román Cement, 

eredeti gyári áron kapható ;
Engel József,

fűszer kereskedésében, Láván.
•) E rovat alatt kiialöttekert nem vállal felelőssé*

get — a tjzerk.
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Vagyon.

Pénztári készlet:

Váltók:

Kötelezvények:

TSrlesztéses jelzálogkölcsön 
Kézi zálog:

Értékpapir . 
Leltár 
Ingatlan:

Folyószámlák :

bevett kamatok :

Központ 
Léva 
Verebély 
N.-Salló

Részvénytöke 
Tartalékalap 
Betétek :

nyereség maradvány 
évi nyereség :

Központ 
Léva 
Verebély 
N.-Salló

Tisztviselők nyugdíjalapja 
Vis8zles/ámitolt váltók 
Engedményezett kötelezvények 
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Előre fizetett és hátralékos kamat:
Központ 
Léva 
Verebély

^ető Sexta.la.zi, s. k.
vezér gazgató. _ _

Jelen mérleget és üdeterodmény számlát alulirt felügyelő bizottság megvizsgálta, a', üzleti könyvekkel összeegyeztetve, azokkal minden tételében megegyezőnek találta és sajátkezüleg aláírta. 
Kelt Aranyos-Maróthon, 1899. évi február hó 2-án.

Szl3:áU3.yl SdtxxcLor, s. k. 2Dr Balásfy Géza, s. k.
elnök. jegyző.

’) Az igazgatóság javaslata elfogadtatván, most 107,500 frt. lesz.

Homanovezky Tózsef, s. k. 
pénz’árnok.

ZCoszteláiZX37-i 8. k. Rakovszky István., s. k. Ifj. XvXs ilá/tlx Iet-vá.xx s. k.

W einberger Zsigmondiévá
magnagykereskedésében kapható

Kezeskedett arankamentes lóheremag....................
Kezeskedett arankamentes luczernamasr ....
Valódi sárga kerek oberndorfi répamag ....
Bükköny............................. ...................................
Tavaszi búza ...........................................................

Valamint mindennemű gazdasági vetőmag a legjutányosabb napi áron.

60
65
40

6
10

frtért.

frt 50 krért. 
frt 50 krért.
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Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért is tartósságot igényelnek.
A................................................ ......................... ..........................néhány krajczár megtakarítása végett csekélyebb értékű 

gyártmányokat szerez bi, az

pénzét az ablakon szórja ki.
Nálam csakis az általánosan Jónak elismert 

padlófénymázak kaphatók; 

Schramm Kristóf ITá^óT
Győr, Becs, Simmering, Majna melletti Oífenbach.

ncVlTüTYim ke20*8^ mellett tiszte boros’yánlakk ■
MULLX4LULU, XXllblUl ból készült padlófénymázai tartósság, 
fényük és keménységük tekintetében valamennyi versenygyártmányt felül
múlnak. A sok értékuélküli utánzások miatt kérem arra ügyelni, hogv 
m.nden dobozon Schramm Kristóf neve látható legyen.

Továbbá: mosható zománcz-festékek elegáns színárnyalat
ban mindennemű házi szerek, melyet bárki szaktudomány hiányá'au maga 
dolgozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománczozására konyhákban és fürdőszobák bau. — Cnpa.1 hiit.nrla.lrlr 
Copallak belső használatra Bamarlakk, Bőrlakk, Száritrt-flrnisz, 
Politurlakk, Vaslakk és Brunolíll, mely u óbbi iiomaij 0.1 bútorukhoz 
használtaiik, úgyszintén a többi lakktelek valamennyi iparágak számára.

Különlegesség: kocsi <yáro8ok és kocs’fényezók részére Kutschen- 
lakk, Prüparationslakk, Gestellakk Schleif é-» Lazurlakk eredeti 
1 kgrmos dobozokban.

ki

Kapható: Kern Testvéreknél Léván.
■Alapittfiitott 183’?’- övben.
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MaíLfar Barjúicza 
palaczkborain ik föárudája 

Budapest, V Mérleg-utcza 4. sz
Van szerencs-nk a n. é. közönség szives figyelmét 

kitűnő palaczkborainkra felhívni; fehér és vörös asz 
tali borok, r.gyszinte az ország előkelő és jelentékeny 
termelőinek faj bora’ nagy választékban kaphatók.

A Üörgicsei kegyes tsnitórend eredeti töltésű pa- 
laczkozott borainak, úgymint Lonszky Adolf tokaji assza 
és szomorodni borainak fölerakata.

Boraink vaódisága és tisztaságáért 
szavatolunk.

Baió ís Társar r

Magyar Borpincze
Budapest V. Mérleg utcza 4. sz 

Árjegyzék Ingyen és bérmentve.
Léván eredeti arakon kaphatók: Engel József, Adler 
Júlia, Váry Lajos szál od is, Láng B. központi kávéház.

9~+ ++ -9-9~+ -9- 9-
1515/899 szám.

Árverési hirdetmény.
Az 1074./899. sz. tanácsi határozat foly

tán közhírre teszem, hogy a Lzva város tu
lajdonához tariozó „vörösökör“ elnevezésű 
lakház és telek, a polgármesteri hivatalban 
megtudható eddigi feltételek mellett, a folyó 
lt’99. évi Május hó l-sö napjától kezdődő 
hat évre bérbe fog adatni.

A bérbeadás az 1899. márczius 24-én 
d. e. 10 órakor a városház tanácstermiben 
tartandó árverés utján történik. — Kikiál
tási ár 300 frt, bánatpénz 30 frt. — az 
árveréseni legnagyobb ígéret a bérlőre azon
nal kötelező erejű, a bérbeadóra pedig csak 
a kiállítandó szerződésnek a képvise'ö tes
tület által; jóváhagyásának megtörténtével.

Kelt Léván, 1899. évi márczius hó 13-án.
Eóá.sg-h X-stjos,

h. polgármester.
<t>

Kertiftcskenflö- c' Szecskavágok.
Gabonatiszti tó-rosták. Darálók. Morzsoló.

ReuavagóL
Tizedes mérlegek.

Mezőgazdasági gépgyárosok raktára, 

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra ingyen 

e« bérmentve küldetnek.
kézi es semtö^en.

A m. kir. államvasutak gép-(|bgyárának vezérügynöksége
Budapest, Váczi-körut 32. szám.

ÍVI^*n! m kir államva8U*ak. gépgyárában készült gőzcséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas „Compound* lokomobiljait, teljesen vas- 
ból készült szalmakazalozó-gepeit, gözkukoriozamorzsolóit, Sti bor-féle körfűrészeit, „Millenium“ kaszáló és aratógépeit- továbbá Sack- 

féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit. ’
y-zék: ingyen. és b é r m

Képviselő: Hirsohmann Kristóf ur Pozsony.

Nyomatott Nyitrai é» Tár** könyvnyomdájában, Léván. "
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