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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken é» Léván házhoz küldve :

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt50kr-
Hárem hóra .... 1 frt 25 kr. 
Előfizetési pénzek póztautalványnyal küldhetők.

~2<yes számok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK

Negyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizalnndő- 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajezár

A nyilttérben: 
minden négyhasábos garmond sor dija 16 kr.

Velünk összeköttetésben 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 SZ ’KESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
- ► vasárnap reggel,

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Városi kisajátítások.
Léva város képviselőtestülete a héten 

tartott közgyűlésében elhatározta, hogy 
a Kossuth-utczát a Mángorló-köz felé 
folytatólag meghosszabbítja, illetőleg 
ezen közben utczát nyit az által, hogy 
a Schöller-utcza és a Mángorló-köz sar
kán lévő házat a tulajdonostól megveszi, 
szükség esetén kisajátítja.

Mi már lapunk hasábjain sokszor 
adtunk kifejezést azon nézetünknek, hogy 
a városi belső telkek terjeszkedésének 
egyik legnagyobb akadálya épen azon 
körülmény, hogy a főutakat kivéve a 
külső utczák csaknem mind zsák-utezák, 
s ennek következtében a város lakos
ságának rohamos növekedésével nem 
állott arányban a belső területek ter
jeszkedése, hanem inkább a már be
épített telkeken zsúfolták össze a la
kásokat.

Örömmel fogadjuk már az első lépést 
is ahhoz, hogy uj utczák és terek nyit
tassanak, mert ez egyik főfeltétele a vá
ros szépen megindult fejlődésének. Mert 
a mily arányban fog az utczák és te
rületek száma növekedni, ép oly arány
ban fog terjeszkedni az ipari és keres
kedelmi forgalom is. Valamikor intelli
gens úri ember előtt még beszélni sem 
mertek arról, hogy a városnak a fö- 
utczáktól távolabb eső részeiben keres
sen magának lakást, ma azonban már 
a szaporodás folytán az eddigi úgyne
vezett belső városi élet is terjeszkedik 
kifelé; s a mint az uj utczákon és te
reken a modern igényeknek megfelelő 
épületek fognak emeltetni, csakhamar 
uj élet keletkezik ottan, mert mindenki 
a nyíltabb, egészségesebb s főleg tága
sabb lakásokat fogja keresni.

Azonban egy igen nagy akadályát 
látjuk a terjeszkedésnek, s különösen 
az utczák rendezésének s ez maga a 
kisajátítás ügye. Léva városa még nem 
bir annyi lakossal, hogy a kisajátítás
ról szóló törvény szerint önállólag in

tézkedhetnék valamely területnek ki
sajátítása tárgyában. Csupán utak és 
utczák nyitása az, amidőn kisajátításra 
joga van. Egyéb utcza rendezések al
kalmával, amidőn szüksége volna egyes 
magántulajdont képező területekből 
megfelelő részletek kihasitására, az il
lető tulajdonosokkal kell egyezkednie.

Ilyenkor mit tapasztalunk ? Azt, 
hogy a tulajdonosok telkük átengedé
séért öt—tízszeres árakat kérnek, a 
mint már nem egy esetben történt. 
És ilyenkor a városnak vagy fizetni 
kell, vagy felhagyni a vétellel. Mig 
maga a város az újabb építések alkal
mával a belső területeken is csak öt 
forintot kap a magántulajdonná váló 
közterületek négszög méteréért. Nos 
ebben az esetben a viszonyosság elve 
is azt követelné, hogy a város is meg
felelő kárpótlást nyerne az ilyen ela
dott közterületekért. S az igy egybe
gyűlt összeget azután időközönként uj 
utczák nyitása alkalmával magán te
rületek kisajátítására igen szépen fél- 
lehetne használni.

Nálunk rendesen minden dolognál 
első kérdés a pénz, a mely egyébként 
is mindennek a mozgatója, a ki ismeri 
Léva város viszonyait, s össze hason
lítja a huszonöt év előtti várost a mai
val, lehetetlen csodálattal ne szemlélje 
azt a meglepő eredményt, melyet ez 
a város ezen aránylag rövid idő alatt 
produkált. És ezt mind saját eerejéből 
tette, mert hiszen törzs vagyona nin
csen, jövedelmi forrásait együl adó
fizető polgárainak fillérei képezik.

Épen ezért, midőn uj utczák nyi
tásáról van szó. A kisajátítandó, illetve 
megszerzendő magánterületek tulajdo
nosai csak akkor tesznek helyesen, ha 
túlságos követeléseikkel nem hátráltat
ják a város fejlődését, mert jól tudjuk, 
hogy a város erre a czélra is csak 
annyit áldozhat, a mennyit szerény 
jövedelmi forrásból az önfenntartási 
szükséglet kielégítése s a már fennálló 

terhek esedékes részleteinek törlesztése 
után fennmarad.

Végül pedig, amit már több évben 
sürgettünk, szakértői tervet kell készít
tetni a város terjeszkedéséről és pedig 
nem csak egy, de mindeD irányban. 
Hiszen látjuk, majd minden városnak 
terjeszkedési vonala legalább tervben 
évtizedekre előre meg van rajzolva. S 
aztán az igy tervszerűen végrehajtott 
terjeszkedés arányos, formás utczákat 
és tereket teremt, s nem toldott foldott 
zegek és zugokból kell mintegy kivájni 
utakat a fejlődő forgalom számára. 
Lépésenkint kell ugyan megszerezni 
minden területet, de minden lépésnek 
arányban kell állani egy előre meg
állapított, ha szabad magunkat igy ki
fejezni, ideálként kitűzött városrészszel.

Ekkor nem fogunk tétovázni min
den uj utcza nyitásánál, Mert régi igaz
ság az, hogy soha sem lesz a toldott
foldott ruha egész.

Néhány szó a hypnosisról.
(Irta s a Kath. Kör márczius 12-iki estélyén felolvasta : 

Fludorovics Zsigmond.) 
(Folytatás.)

Az érzéki tehetségek magának a hypno
tikus állapotnak, még inkább a suggestiónak 
következtében működési módjukban oly meg
lepő változásokat mutatnak fel, amelyek néha 
a hihetetlennel határosak. Ezek részint az 
érzéki tehetségek működési gyöngülései és 
erősödéseiben, részint azoknak tévedéseiben 
nyilvánulnak. Physiotógusok állítják, hogy a 
hypnotikus állapotban mutatkozó rendellenes 
érzékszervi működések okát nem a környéki, 
egyes érzékszervek vagy ezek működési mód
jának változásában kell keresnünk, hanem 
inkább az agyvelőben, a középponti ideg
rendszer rendellenes állapotában. Az öntudat 
a hypnotikus tünemények lefutása alatt ren
desen zavart, igen mély hypnosisban szinte 
teljesen megszűntnek látszik. Némely hypno
tikus tünemény azonban teljes öntudat álla
potában is fölléphet.

A látási érzék tekintetében a hypnoti- 
záltak többnyire kevésbé érzékenyek a vilá
gosság-sugarakkal szemben, sőt mélységes 
hypnosisban teljes vakságról tesznek tanú
ságot. A legtöbb hypnotizált ennek folytán 
képtelen olvasni is. A fokozott látóképesség 
egy megkapó esetét irja le Berkson. A hyp
notizált oly könyvnek a betűit olvasta, me
lyeknek magassága 3 mm. volt; az olvasás 
azonban ama tükörkép által történt, mely a 
kísérletező szaruhártyájában létesült s amely
ben a betűk már csak 0'06 mm. nagyságúak 
voltak. Ugyanez az egyén egy górcsői ké
szítmény 0.06 mm. átmérőjű sejtjeit felis
merte s lerajzolta minden nagyitó üveg segít
sége nélkül.

A hallási képesség ugy látszik, legkisebb 
változásnak van alávetve az érzéki tehet
ségek között; mindazonáltal észlelték már 
hypnotizáltakon ez érzéki szerv gyöngülését 
és finomodását egyaránt. Szaglási érzékünk 
szintén ki van téve a hypnotikus állapotban 
ezen végzetszerü hullámzásnak, a működési 
elgyöngülésnek és finomodásnak. Braid egyik 
hypnotizáltja a rózsa illatát 46 láb távolság
ból képes volt megérezni és bekötött sze
mekkel egyenesen a rózsához menni, ennek 
illata által vezéreltetve. Ugyanő beszéli egyik 
hypnotizáltjáról, hogy az, noha háttal volt 
felé fordulva, 30 láb távolságból képes volt 
megmondani, vájjon ö (Braid) teát, kávét, 
bort vagy egyéb szeszes italt ivott-e ?

Az ízlés érzéke nyilván osztja egyéb 
érzékek sorsát a hypnosis alatt. A tapintás 
érzékénél ki van mutatva, hogy ezen érzék 
nagyfokú finomodása éppen nem tartozik a 
ritkaságok közé a hypnotikus állapotban. 
Egy fiatal hölgy, akit Sallis gyakrabban hyp
notizált, miután szemeit szoigosan bekötötték, 
noha ö jártával semmi neszt nem adott a 
szőnyeggel borított utakon, háttal feléje for
dulva képes volt jókora távolságból egy egész 
sor szobán keresztül követni s pontosan utá
nozni legkisebb elhajlásait is. Ha Sallis vala
mely bútordarab mögött elrejtőzött, akkor 
odaérkezve, ott ö is megállapodott, egyedül 
finom tapintási érzéke által vezetve.

De találhatók hypnotikus tünemények 
a képzelet, emlékezet és az érzelmesség körében is.

T Á R C Z A.

Asszony-szerelem.
Irta: SZÍNI PÉTER.

Igazán, hogy csak bajára vette el Kérész 
Mózes azt az asszonyt. Mióta odakerült a há
zához, vége lett a nyugalmának, házi csen
dességének.

Meg is mondta azt Csók Erzsók mindjárt, 
mihelyt meghallotta az alig hihető hirt, hogy 
ha még nem főtt a feje a gondtól, bosszúság
tól Kérész uramnak, majd nyelhet belőle ele
get mindjárt, csak Veres Rébék kerüljön a 
portájára.

Kérész Mózes azonban csökönyös ter
mészet volt. Keveset adott a falu beszédére, 
még kevesebbet Csók Erzsókéra. Rokona 
volt ez a jó özvegy s tudta, hogy vágyakozik 
a két árvája mellé gondviselőnek.

Azután meg kit ne tudott volna elcsá
bítani az a Rébék?! Sohasem vette észre 
Kérész, pedig gyakran benézett hozzájuk, 
mióta az első felesége megboldogult, hogy 
nyelveskedett volna a leány. Olyan volt, mint 
az ártatlan bárány. — Irult-pirult a köte
kedő szóra s a világért sem lehetett volna 
szavát venni.

Tejben úszó arcza, tetszős karcsú ter
mete, merengő éjszemei rabságba is verték 
a gazdag molnárt. Ugy elszerelmesült a jó 
ember, hogy még a vízimalmával sem tö
rődött.

Ej és nap ott szeretett volna lenni 
Bébék közelében, hogy melengethesse her« 
Vadosó ifiéit ingóié tekintetűnél,

— Az Isten is nekem rendelte I — 
moudá többször. — Miért nem venném el ? 
Anyja lesz a két árvámnak, gondviselőm 
nekem. Csak ő pótolhatja megürült helyét 
a szegény Lidinek. Nem házsártoskodó, nem 
nyelves ; boldog lehetek vele.

Ezután többször lehetett látni Kérész 
Mózest Veres János udvarán. Kedvvel ment 
oda mindig. Megbecsülte ott mindenki. Veres 
János biróviselt ember volt, jártas a törvény
tudományokban. Ugy el tudta tartani szóval 
a molnárt, hogy ez néha csak éjfél után gon
dolt a hazamenetelre.

Emlékezem rá, mintha tegnap történt 
volna, milyen fényes lakodalom volt Veres 
János házánál.

Kemény hideg tél volt már. A Tisza 
vastag jégkéreggel volt bevonva, melyen 
könnyű szerrel lehetett a túlparton levő 
Apátiba átgyalogolni. A vízimalom beszün
tette munkásságát. Nem győzték kivagdalni 
a jég közül a nagy kereket.

Kérész Mózes odahagyta a Tiszát s 
beköltözött szép kis házába, mely első fele
ségétől maradt reá. Itt alapította meg másod
szor a családi tűzhelyet.

— Nem bánom, ha nem szeretsz is 
olyan nagyon engem, mint kellene! —
rnondá az uj asszonynak, midőn behurczol- 
kodtak. — Csak a két árvámnak légy anya 
helyett anyja. Viselj gondot rájuk, ne mond
hassa a falu : kapott Kérész Mózes feleséget, 
de a gyermekek nem kaptak anyát. Nagyon 
fájna nekem, ha ilyeneket hallanék a faluban !

” Sohse tartsa ittál | föleit vissza. 

Rébék. — Anyja leszek a két gyermekének 
s gondviselője kelmédnek. Dobja rám a kö
vet, ha bűnösnek talál.

Hiszen hát az ellen nem is lehetett pa
nasz ! a két árva bizony nem panaszkodha
tott a szép mostohára. Ugy szerette őket 
(legalább mutatta), hogy az édes anyjuk sem 
külömbül. A faluban egy család gyermeke 
sem járt olyan csinosan, tisztára mosott ru
hában, mint a Kérész árvák.

Áldotta Kérész Mózes még a perczet 
is, mikor lelépett udvaráról, hogy Rébéket 
feleségül kérje.

— Lám, a gonosz Csók Erzsók I . . . 
Most már kitűnik, hogy csak az irigység 
beszélt belőle. Ö szeretett volna uraskodni 
a szép portán I . . . De ilyen a falusi nép I 
Irigyli, ha boldogul valamelyik. Kígyót, békát 
kiált reá.

De meg is becsülte Mózes uram az 
ö szép kis menyecskéjét. Minden kívánsága 
parancs volt előtte. Telt is neki miből se
lyem viganóra, bársony ujjasra, kázmir ken
dőkre s apró csecsebecsékre.

Az égi angyalok megirigyelhették volna 
Rébék asszony boldogságát.

Mikor a kikelet meleg szellőjétől fel
pattant a Tisza kemény jégpánczélja s a 
vízimalom nagy kereke lassú méltósággal 
lapátolgatta fel a gyöngygyé szóródó vizet, 
Kérész uram ritkán nézett be a faluba. 
Sok volt az Őrölni való. Éjjel-nappal forgott 
a malom.

Rébék hűségesen kihordta neki az ételt 
s elpanaszolt egyet-mást,

— Vgy veszem 4w«t feogy beteg » 

Józsi. Ma reggel sem ette meg a buza- 
pogácsát. Megcsömörlött valamitől. Orvos
hoz kellene vinni. Isten őrizzen, hogy meg
halljon. Reám vetné a falu mindjárt.

— Hát vidd be, édest Fogadj egy sze
keret Kászonyba.

Jó két lova volt a deli termetű Gyuri 
Nagy Palinak, de még sem haladhattak 
kellő sebességgel. Mély volt a sár s oda
ragadt a kerekek agyára, de meg a kocsis 
maga sem igyekezett. Az ö tekintete meg 
ott veszett a Rébék nyiló arczáján.

— Hogy gyügyögteti azt a spulyát“, 
hogy szereti 1 . . . Hát engem nem sze
rethetne ? . . . Lehetetlen, hogy az a vén 
molnár ugy el tudta volna bűvölni, hogy 
eszébe se jusson a régi 1

— Boldog vagy látom ! — fordult hátra.
-— Hála Istennek nincs panaszom !... 

Az uram megbecsül.
— Megbecsült volna téged más is! 

Hej Rébék 1 Rébék 1
— No ! no! ... A lovaidra néz 1 le- 

dülttnk az árokba.
— Szeretném, ba összeölelkezve jutnánk 

az örök boldogságba.
— Ugyan te Pali 1 . . . Van lelked ? 

Nem szánnád ezt az ártatlan gyermekeket ?
— Nem én 1 . . . Miért ? . . . Annak 

is juttatsz szerelmedből, csak épen én va
gyok belőle örökre kizárva.

— Kaphatsz olyat, mint én százat is ! . . .
Nagyon unalmas volt az ut. A szép 

asszony felette unta magát. Szerette volna, 
ha ki sem indul hazulról, vagy ha más a 
fuvarus,



A képzelő tehetség a suggestio tulajdon- 
képeni területét képezi. Móric abbé beszéli, 
hogy egy hypnotizált személynek ezt mon
dotta be suggestióképon ; Amint fel fog éb
redni, az asztal sarkánál levő széken ogy 
Paprika Jancsit fog látni két púppal és egy 
nagy ka'appal. Amint a hypnosisból fölébredt 
az illető, csakhamar hangos hahotában tört 
ki, s a nevetés annyira erőt vett rajta, hogy 
arczain folytak le kényei. Kérdésemre, hogy 
mi felett nevet annyira, azt kérdezi, hogy 
hát én nem látom-e és újra kitörvén rajt az 
erőteljes nevelés, rámutat a széken ülő alakra 
s pontosan leirja annak tulajdonságait a sug
gestio értelmében.

A hypnosis és suggestio az emlékező tehet
séget is módosítja. És vagy fokozódik, élesebbé 
lesz e rendellenes állapotban, vagy rendkívül 
meggyöngül, vagy pedig tévedésnek van ki
téve. így több szerző megemlékezik egy 
angol tisztről, aki hypnotikus állapotban foly
ton beszélte a vallon-nyelvet, a körüláliók 
nem csekély meglepetésére. Tényleg ö ezt 
a nyelvet rég elfelejtette 1 Gyermekkorában 
azonban tudván e nyelven beszélni, lappangó 
nyelvbeli emlékezeti képei a hypnosisban 
mind felfrissültek. Egy másik példája az 
emlékezet élesedésének egy cselédleány, aki 
hypnotisáltatván, görög és zsidóverseket mon
dott el. Evekkel azelőtt ugyanis egy pap 
szolgálatában állott, akinél gyakrabban hal
lotta ezeket fönhangon elmondva.

De van példa az ellenkezőre is. Forel 
beszéli, hogy egyik kollegája egy kisasszony
nak, aki folyékonyan beszélte a franczia nyel
vet, hypnosis alatt azt suggerálta, hogy mind
addig nem fog egy szót sem francziául tudni, 
mig csak e tudását neki vissza nem sugge- 
rálja. És csakugyan mindaddig nem tudta 
franczia tudását használni, mig csak meg nem 
szüntették a jelzett suggestiót.

Suggestióval a kísérleti személy hangu
latát bármely irányban lehet befolyásolni. 
Ha pl. azt mondjuk be a hypnotizáltnak, 
hogy ö jelenleg igen szomorú lelki állapot
ban van, a suggestio eredménye rögtön mu
tatkozik külső jelekben, pl. az arcz egész 
szomorú kifejezést ölt fel, a szemek könybe 
lábadnak stb. Ha ellenben vidám hangulatot 
suggerálnak, akker ez nyilatkozik meg szo
kásos tüneteiben, arczkifejezés-, taglejtés-, 
nevetésben.

Szenvedélyeket és indulatokat, vágyódáso
kat és érzelmeket szintén támaszthatunk sug
gestióval, legyen az egyszerű, indokolatlan

Milyen gyenge teremtés is egy nő 1 
Milyen olvadékony szívvel bir, mint tavaszi 
olvadáskor a jég 1 . . . . Egy édes visszate
kintés a múltba, elég, hogy feledtesse vele 
esküjét . . .

A beteg gyermek meggyógyult a rendelt 
orvosságtól, de Rébék asszony el vesztette 
szive boldogságát.

Nem kívánt fizetést Gyuri Nagy Pali 
Kérésztől, a miért Kászonyba fuvarozta fe
leségét. Hiszen el ment volna vele a világ 
végéig is, csakhogy együtt legyen vele; 
hallhassa beszédét, nézhesse észbontó kökény
szemeit.

Miért ne nézhesse ? Nincs-e joga hozzá ? 
. . . Előbb volt az övé az a leány mint 
Kérészé. Még csak suhancz legény volt, mikor 
megszerette. Büntet se is meg az Isten Veres 
Jánost, hogy ö a gazdaságra nézett.

Hogy el tudta ö ezt sorolni a szép 
Rébéknek.

— Emlékszel-e ? . . . A Kartalyi Pista 
lakodalmakor még a vén Beléndek Mihály 
is rajtunk feledte a tekintetét, hogy együtt 
tánczoltunk. No, ezeket az Isten is egymás
nak teremtette ! — mondá. De te elfeledtél. 
Engedtél a mézes szónak. Inkább mentél a 
gazdag Molnárhoz, hol három közt kell meg
osztani szived szerelmét, I

— Milyen füst van amott, nézd csak I 
— kiált fel Rébék.

— Te egyebet beszélsz? . . . Nem ' 
lehet ott nagyobb tűz, mint az én szivemben.

— Siess, az Isten megáldjon! . . , , 
Tegnap éjjel is rosszat álmodtam! Hátha 
Gadóczon van a tűz ?

— Legyen, nem bánom én . . . Égjen 
meg az egész világ, azt szeretném!

— Tekints az Istenre Pali 1 . . .
— Hát nincs egy jó szavad hozzám ? 

Olyan utált lettem ?
— Édes Istenem I Mit érnél már a jó 

szavammal. Hites uram van nekem I
— Nincs az most itt 1
— Eredj I . . . Ha igy beszélsz, le 

szállók a szekeredről. Most is eléggé gázol 

parancs vagy pedig megokoitan történjék 
olyan módon, hogy a hypnotizált előtt be- 
viiáglik az illető indulat stb. megfelelő volta.

így lehet szeretetet, szerelmet és gyű
löletet, rokonszonvet vagy ellonszenvet, fé
lelmet, vagy reménységet, haragot, barátsá
got, ragaszkodást stb. suggerálni.

* ^ *
Vájjon az értelem és a szabadakarat mily 

mértékben vannak a hypnosis alatt befolyá
solva, eddigelé pontosan nincsen még meg
állapítva ; de annyi bizonyos, hogy azok is 
változásoknak vannak kitéve.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 21-én tartotta ülését, melyen az 
alispán elnökölt. — Az alispáni jelentés sze
rint a közigazgatás menete február hó folya
mán rendes volt. — Bejelenti, hogy a bel
ügyminiszter anyakönyv vezetői helyettessé a 
taszári anyakönyvi kerületben Paucsek 
Gyula jegyzői Írnokot nevezte ki, és őt a 
házassági anyakönyv vezetésével és a házas
ság kötésnél való közreműködéssel megbizta. 
— Csak születési és halotti anyakönyvek 
vezetésére vonatkozó hatáskörrel anyakönyv
vezető helyettessé a nagy-kálnai anyakönyvi 
kerületben Szento Zoltán segédjegyzöt ne
vezte ki.

A vándor czigányok ellen szükségesnek 
mutatkozó szigorú intézkedések iránt a bel
ügyminiszterhez felterjesztést tett, kérvén a 
csendőrőrsöknek szaporítását Zteliz, Füss és 
Garam-Szent-Benedekbeu felállítandó őrsök 
által és ezen felül annak elrendelését, hogy 
a megállapított csendőr létszám az egyes 
őrsökön meg is legyen.

Az állatbetegségekre nézve jelenti, hogy 
a járványok apadóban vannak.

A kir. péuzügyigazgató jelenti, hogy a 
múlt hóban egyenes adókban 67472 frt 03 kr., 
hadmentességi díjban 81 frt 68 kr folyt be, 
ezen eredmény a múlt év hasonszakának 
eredményénél egyenes adóknál nagyobb 3769 
frt 97 kr, a hadmentessági díjnál kisebb 
127 frt 28 krral.

A vármegyei tiszti főorvos jelentése sze
rint a közegészségi állapot kedvezőtlenebb 
volt az előző hónapinál.

A vármegye egész területén 978 tracho- 
más, 281 trachomagyanus egyén volt fel
ügyelet alatt.

A kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a köz
oktatási miniszter az ar.-maróthi községi pol- 
pári leányiskola szükségletének részbeni fe
dezésére az eddigi 2000 frt évi államsegé
lyen felül még 500 frtot engedélyezett. Ény 
községben az 1899.11900. tanévtől vagy leg
később 1900. év elején állami elemi népis-

— Hát olyan nagyra veszesz egy csó
kot ? . . Jut is, marad is I

Egy csók ? . . . . Milyen szívesen adja 
azt a szende nő szeretett férjének, a szerel
mes imádottjának. De milyen nehéz, midőn 
annak kell adni, a kitől tiltva van I

Elpirul a Rébék, hogy elcsattan a csók. 
Keble vadul hullámzik s csaknem elájul a 
szekérben. Mintha minden bokor, minden 
rög a földről azt kiáltaná fel: „Esküszegö 
asszony 1“

Nagy Pali ácsokért fuvarozta Kászonyba 
Rébéket.

Beléndekné addig lesett, addig vizsgá
lódott, hogy kifürkészte a titkot.

Felfordult világ lett Kérész uram há
zánál. Ördög lett az angyalból. Rébék meg
unta a boldogságot. Nem ügyelt a két árvára, 
hagyta őket bolygani az utczán tisztátlan 
ruhában.

Kérész Mózes hasztalan kutatta a for
dulat okát. Rövid volt elméje, hogy e titokba 
behatolhatna.

— Kígyó volt mindig 1 — mormogá 
egyszer. Kezdi már kimutatni a foga fehérét. 
No de teszünk róla. Majd észre térítem öt l.,.

Estve volt már, midőn a malomba ment. 
Sok volt az őrölni-vaió. Beléndekné is ott 
guggolt egy vékányi búza mellett, várva, mi
kor kerül reá a sor.

— Ni, ni 1 Mi baja a komának ? . . , 
Szentségéé Isten 1 Talán elromlott a malom I

— Hagyja el Julis I ... Ki a soros?
— Sólyosné jön még előttem I . . . 

Ejnye ejnye I . . . Azt hittem, a Nagy Pali 
is idejön 1 . . . Nem látta komám ?

— Nem én ! . . . Mit törődöm vele ?
— No akkor csak menjen haza koma I 

. . . Nekem is van egy Istenem, egy lelkem, 
láttam valamit!

— Ugyan ne beszéljen ! . . . Nem volt 
már elég? .... Megettek már bőröstől.

— Az Isten is úgy segítsen, hogy igen I 
Tegnap este is együtt beszélgettek az akácz- 
fánál.

kólát szervezett és egyszersmind megengedte, 
hogy a Bzóban levő iskola építési költségeire 
a község által felvett hosszú lejáratú köl
csön törlesztésére az 5n,Q iskolai pótadó nem 
az iskola hanem a község pénztárába fizet
tessék. Kifogásolja a garam-ujfaiusi iskolát, 
melynek tanterme az összes tankötelesek be
fogadására különösen a szükségessé vált 
iskolapadok átalakítása után — elégtelen. A 
solymosi iskolát, mert a gyermekek az ab
lakkal szemben ülnek, mely iránt a hely
színén intézkedett, a taneszközök hiányosak, 
de hiányzanak is. — Dicséröleg emlékszik 
meg a garam-keszi róm. kath. tanítóról, a 
taneredményről elismerőleg nyilatkozik. Rend 
tisztaság és szakszerű vezetést és kiváló tan
eredményt tapasztalt a bars-bessenyöi isko
lánál és dicséri annak lelkes és derék taní
tóját. Bars-Bessenyőn a gazdasági ismétlő 
iskolának szervezését elrendelendönek találja. 
Az óhaji iskolában tanító hiánya miatt a 
tanítást egy képesített óvónő teljesiti ; itt 
az iskolai tantermet kifogásolja amelynek 
kereszt világítása meg nem felelő, hátsó része 
sötét, egyébként is az iskolaköteles gyer
mekek befogadására elégtelen. A szenesei 
piszkos és sepertelen állapotban talált r. k. 
iskolánál tapasztalt hiányok megszüntetésére 
javaslatot terjeszt be. A rendvei és hulli is
koláknál észlelt bajok orvoslására az elöljáró
ságot utasította. — r. t.

Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának ülése.

Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 
folyó hó 23-án tartotta rendes évnegyedes 
közgyűlését a főispán elnöklésével.

A törvényhatósági bizottsági tagok nagy
számmal jelentek meg, megtöltötték a nagy 
tanácstermet.

Az elnöklő főispán bejelentette Hunyady 
László gróf belső titkos tanácsos, és Haulik 
Károly volt bizottsági tag halálát, a közgyű
lés haláluk felett részvétét jegyzőkönyvben 
megörökíteni és erről a családot értesíteni 
határozta. — Ezután bejelentette a főispán 
gróf Keglevich István eltávozását, és való
ságos belső titkos tanácsossá lett kinevezését, 
a főispán indítványára elhatározta a közgyű
lés, hogy a grófot üdvözölni és hozzá átira
tot intézni fog.

Olvastatott Széli Kálmán miniszterelnök 
értesítése a kormány átvételéről, a közgyű
lés bizalmának ad kifejezést, üdvözli és hozzá 
feliratot intéz. Hegedűs Sándor kereskede
lemügyi minisztert szintén feliratilag üdvözli.

Most következett az ar.-maróthi törvény
széknek Lévára áthelyezése iránt 10 törvény
hatósági bizottsági tag által beadott kérvény 
elintézése ; erre vonatkozólag az alispán je
lenti, hogy a törvényhatósági bizottságnak 
azon megfelebbezett határozata, hogy ez iránt 
a bel- és igazságügyminiszterhez küldöttség 
menesztessék, — visszaérkezett, — és immár

— Azzal a betyárral ?
— Hiszen láttam talán ?
— Jó, no 1 . . . Elnézek hát haza.
Epén, hogy kilépett a deszkára, mely 

a malomból a partra vezetett ki, szemben 
vele Nagy Palit látta jönni.

— Jere, jere, — kiáltott az indulattól 
elragadott molnár.

Ment is Nagy Pali.
— Mi baja velem ? Bocsásson utamra.
— Jer idébb ! . . . Tudom én már, miért 

nem kellett neked fizetés, hogy a menyecs
két Kászonyba hordoztad.

— Hát ha tudja, annál jobb 1 . . .
Beléndekné felállott zsákjáról s kitekin

tett a sötétségben alig csillámló vízre.
Mintha a nagy kerék szakadt volna le, 

oly zuhanást hallott. Rémülten visszakama 
fejét. Odaszaladt Sólyosnéhoz ;

— Jöjjön már 1 Valaki a vízbe esett.
Odamentek az ajtóhoz, de a nagy sö

tétség megakadályozta látásukban.

A Kérész-árvák ott sirdogálnak az ágy
ban s zokogó hangon kiáltozzák :

— Édes apám! . . . Hol az édes apám?
— Csitt te, hallgassatok 1 Mindjárt 

hazajő I — kiált rájuk Rébék.
Órák telnek ismét, Nagy Pali bekiált az 

ablakon :
— Alszol. Rébék 1 . . . Kelj fal I . . . 

Itthon van az urad 1 > . .
Kinyílik az ajtó s négy ember beemeli 

a szerencsétlen Kérész Mózest a csuromviz 
ruhájában.

Nem lesz abból többé élőember.
A zajra fölébrednek a kis árvák. Egybe

kulcsolják kezeiket az ágyban és siró hangon 
kérdezik Rébéktöi:

— Mama, mama 1 . . . Hol az édes 
apám ?

A szegények I Nem tudják, hogy épen 
a mama tudná legjobban: miért van ott, a 
hol van ? ! , . .

a határozat útjában mi sem áll, és felkéri 
a főispánt a küldöttség vezetésére. A főispán 
készséggel jelenti, hogy a küldöttséget ve- 
zetui fogja, a küldöttségben valórészvételre 
s a további eljárásra ö fogja felhívni a tör
vényhatósági bizottság tagjait.

A legtöbb adót fizető és választott bi
zottsági tagok névjegyzékének felolvasása 
közben Kopcsányi László tett kifogást a hulli 
választó kerületben megejtett és megsemmi
sített választásra nézve, de dr. Ruffy Pál 
magyarázó felvilágositása után folytatui le
hetett a névsor felolvasását, a mely tudomá
sul vétetett.

A hulli választó kerületben megsemmi
sített bizottsági tag választás helyébe uj vá
lasztás rendeltetett és elnökül Dióssy József 
megválasztatott.

A közigazgatási bizottságban megürese
dett bizottsági tagnak Rakovszky Ferencz 
64, az állandó választmányba Dús Jenő 66, 
a központi választmányba dr. Benkő Lajos 
96, a pénztárvizsgáló küldöttségbe dr. Bottka 
Győző 95 szavazattal lettek megválasztva 
az igazoló választmányba Leidenfrost László 
választatott meg.

A következő átiratok ; Szebenvármegye 
átirata a vármegyei alkalmazottak javadal
mazásának rendezése iránt,Torontáivármegye 
átirata a képviselöház nyugodt tárgyalási me
netének helyreállítása iránt. Hevesvármegye 
átirata az ősi alkotmány sértetlen megőrzése 
érdekében. Komáromvármegye átirata a he
vesi és torontáli átiratok tárgyában. Debre- 
czen város átirata a kormány bizalmi üdvöz
lése iránt, — tudomásul vétettek.

Zemplénvármegye átirata folytán az adó
mentességnek további engedélyezése iránt 
felirat intézése lett határozva.

A kóbor czigány ok vándorlásának meg- 
gátlása iránt, Borsodvármegye átirata folytán, 
ámbár már úgy az alispán, mint a közigaz
gatási bizottság feliratot intéztek, de hogy 
hathatósabb legyen, ismét felirat intézése 
határoztatott.

Az alispán bemutatja az ar.-maróthi szék
ház kibővítése, a verebélyi szolgabirói hiva
tal épitése, valamint a lévai szolgabirói hi
vatal részére vásárolt házra nézve kötött 
szerződéseket, a szerződések jóváhagyattak ; 
bejelenti az alispán, hogy a verebélyi szolga
birói hivatal épitése 9100 frtba, az aranyos- 
maróthi székház épitése és kibővítése 22603 
frtba kerül, az építésre előirányzott összeg 
megtakarított része a belső beruházásokra 
fog fordittatni.

A nagy-saliói csata 50 éves jubileuma 
alkalmából megtartandó ünnepélyre nézve 
az alispán bemutatta az ünnepély sorrendjét, 
megbizatott az alispán, hogy az ünnepre 
nézve hirdetményt tegyen közzé, tegye ma
gát érintkezésbe a vasúttársasággal; az ün
nepélyre a szobor alapból, a mely 1063 frtot 
tesz, ki lett utalvány ozva 300 frt, és amenyi- 
ben ez elég nem volna, a rendelkezési alap
ból 200 frt utalványoztatot; ezenkívül Nagy- 
Salló város és környéke gyűjtést rendez, a 
mennyiben a megszavazott és gyűjtendő ösz- 
szegböl fönmaradva, az a szobor alaphoz fog 
csatoltatni.

Bejelentette az alispán, hogy a várme
gyén keresztül menő állami utak kavicsolását 
a vármegye megkapta, azt alvállalatba adta, 
és ez által 2375 frt 25 kr nyeresége van a 
megyének ; az államkincstár és az alvállal
kozóval kötött szerződések jóvá hagyattak.

A honvéd nevelő intézetbe a vármegye 
által tett alapitványos helyre a növendék 
felvételével az alispán bizatott meg. A gyám
pénztári kamatláb módosítása iránt tett elő
terjesztésből kifolyólag elhatároztatott, hogy 
a kiskorúak folyó április hótól kezdve 5° 0 
kapnak a kezelési dij levonása után.

A betegápolási alap fedezetlen 9000 frt 
tartozásának kifizettetésére 2 éven keresztül 
1% pótadó szavaztatott meg.

A körorvosok lakbér és iroda illetmé 
nyért beadott kérelme, azon módosítással, 
hogy az úti átalány emeltessék, a községek
kel nyilatkozat adás végett közöltetik.

A lévai takarék* és hitelintézet által 
Léva város kezelése alá adott alapítvány el
fogadása iránt hozott városi határozat jóvá
hagyatott azzal, hogy arról a város száma
dását bemutassa.

Az 1899.—1901. években működni hiva
tott adófelszólamlási bizottságba rendes tagul 
Leidenfrost Tivadar, póttagnak Holló Sándor 
választatott be.

Bódog Lajos felebbezése, hogy a tiszt
viselők hatásköre szabályrendelet módositá- 
sával intéztessék el, nem volt figyelembe ve
hető, mert a képviselő-testületnek a szabály
rendelet értelmében van joga a tisztviselők 
uj beosztásában változtatást tenni, ellenben 
helyt adott a felebbezés azon részének, mely 
a városi I. tanácsnoknak mező-rendőri ügyek
ben hatósági jogkörrel való felruházása ellen 
irányult, mert azt az 1894. XII. t.-cz. 102. 
§-ába ütközőnek találta.

Léva táros azon határozatát, melylyel a 
II, tanácsnoki állást megszüntette, a köz
gyűlés elvben jóváhagyta, utasította azonban 
a város közönségét, hogy ennek folytán a 
szervezési szabályrendelet módosítása iránt 
külön szabályrendeletet alkosson és ezt jóvá
hagyás végett felterjessze. — r. t.

Különfélék.
— Egyházi zene. Az ének és zene

kedvelők által elöadatik; Nagy pénte
ken d. u. 3 órakor 'Krisztus két utolsó 
ssava" Seylertöl. — Huivót vasán



napján 10 órakor a plébániai templom
ban : Richter F. „D dur miséje". — Beté
tül szolgál: a) „Ave Mária" Alt solo Bel- 
lovicstól ; b) „Magnificat* Klosz-tól.

— Újságíró miniszter. A toll nagy
hatalom. A toll hataima helyezte belé im most 
legutóbb kollegánkat, Hegedűs Sándort 
is a miniszteri bársonyszékbe. Nem ez az első 
eset. íme ott van bellusi Baross Gábor. 0 is 
forgatta egykoron a tollat a redakczió tinta
foltos asztalainál. Hegedűs Sándor, hogy fel
csapott újságírónak, mindig busásan kivette 
a részét a nehéz munkából. Lelkesedett az 
újságírásért, a XIX. századnak ezért a leg- 
sajátab foglalkozásáért és értéke szerint tudta 
becsülni annak rendkívüli fontosságát. A ma
gyar ujságirás dicsőségét ünnepeljük Hegedűs 
Sándor dicsőségében s hiszszük, hogy nem 
veszi rossz néven tölünk, szerény kollegáitól 
az újságírásban, hogy öt ezentúl is a magunk 
részére reklamáljuk és meleg szívvel, őszinte 
örömmel üdvözöljük benne a magyar újságíró
im nisztert.

— A Sportegylet közgyűlése. A 
belügy miniszter a megalakult „Sportegylet" 
alapszabályait jóváhagyván a „Sportegylet" 
ez idő szerinti vezetősége ez utón is fel
hívja a tagokat, hogy f. é. április 4-én tar
tandó közgyűlésen mennél számosabban meg
jelenjenek. A közgyűlés d. u. 4 orakor a 
városháza tanácstermében fog megtartatni, 
tárgysorozata : 1. a tisztviselők és az igaz
gatósági választmányi tagok megválasztása.
2. esetleges indítványok.

— Névmagyarosítás. A belügymi
niszter megengedte, hogy Szedlacsek 
Róbert uagy-ugróczi tanító saját és kiskorú 
gyermekei nevét „Somogyidra, és D o- 
bordán Imre garam-szent-kereszti lakos 
nevét „Földváriéra változtathassa.

— Felolvasás. A kath. kör mai, ne
gyedik felolvasó estélyén, a kör helyiségében 
esti 1 >2'i órakor Miokovich Mátyás segéd
lelkész értekezni fog „A vallási kö
zöny f o r r á s a t“-ról. — E felolvasásra a 
kor tagjait tisztelettel meghívja az e 1- 
n ö k s é g.

— Gyászhír. Ondrejkovics Lajos 
Léva város egyik köztiszteletre méltó pol
gára 60-ik évében f. hó 22-én elhunyt. — 
A boldogultat szeietö nején kívül nevelt 
gyermekei és jótékonyságával gyámulitott 
számos szűkölködő siratja. — A boldogult 
elhunytról a kővetkező gyászjelentést vettük: 
Özv. 0 ndrejkovics Lajosné szül. 
Dobos Maria a svját valamint nevelt gyer
mekei Adolf, Lajos és Mária és 
többi rokonság nevében is fájdalomtól meg
tört szívvel jelenti, hogy hőn szeretett férj, 
illetve apa Ondrejkovics Lajos f. 
hó 22-én d, e. 11 órakor a halotti szentsé
gek ájtatos felvétele után, életének 60, 
boldog házasságának 30-ik évében elhunyt. 
A boldogultnak hűit tetemei folyó hó 24-én 
d. u. 4 órakor fognak a róm. kath. temető
ben örök nyugalomra tétetni, s az engesz
telő szentmise-áldozat pedig a róm. kath. 
Nagytemplomban e hó 27-én d. e. 8 órakor 
fog a Mindenhatónak bemutattatni. Léván, 
1899. márczius 22-én. Áldás és béke poraira I 
— Elhunyt továbbá özv. Friedmann Mayerné, 
szül. Mangold Mária ; Friedmann Samu 
megyei és városi bizottsági tag, lévai polgár
társunk a boldogultban édes anyját gyá
szolja. — A családi gyászjelentés igy szól; 
Aluliiottak ugy saját valamint összes roko
nok nevében mélyen elszomorodott szívvel 
jelentik felejthetlen anyjuk, nagyanyjuk és 
dédanyjuk özv. Friedmann Mayerné szül' Mán- 
golu Mária életének 97*ik évében végelgyen
gülés következtében folyó évi márczius 24-én 
esti 9 órakor történt gyászos elhunytét. A 
boldogult hült tetemei f. évi márczius hó 
26-án délután 3 órakor fognak a lévai izr, 
sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Léva. 
1899. márczius 25 én. Béke lengjen hamvai 
felett! Friedmann Samu és neje, Friedmann 
Samuné szül Epstein Gizella, Dr. Stiglitz 
Zsigmondné szül. Friedmann Am a, Dr, Stig
litz Zsigmond, Friedmann Géza, Friedmann 
Ilonka, férj. Mangold Salamonné, Friedmann 
Etelka, Stiglitz Károly, Stiglitz Károlyné, 
szül Zweig Margit, Stiglitz Frigyes, Stiglitz 
Jolán, férj. Dr. László Samuné, Friedmann 
Jenő, Dr. László Samu, Mangold Sala
mon, mint unokák. Mangold Andor és Feri, 
Stiglitz Elemér, dédunokák.

— Az iparosok országos kongresz- 
BZUSának előkészítő bizottsága a napokban 
ieihiváss kü.dött az összes ipartestületeknek, 
hogy a kongresszuson vegyenek részt, ille
tőleg nyújtsák be esetleges indítványaikat, 
hogy ezek napirendre tűzessenek, A kon
gresszus folyó évi szeptember hóban, a mil- 
Ieniumi kongresszus határozata értelmében, 
Kolozsvárott tartatik meg. A* ideiglenesen 
összeállított napirend a következő pontokból 
áll: 1- Az ipartörvéuy revíziója. 2. Az ipar- 
üzök gazdasági érdekeinek védése. 3. Az 
állami munkaközvetités kérdése. 4. A rab
munkák szabályozása. Végre 5, A munkások 
ügyeinek szabályozása. — A kongresszuson 
csak ii az ipartestületek kiküldöttjei és az 
ipar-tanács tagjai vehetnek részt,

— Vásári tolvaj. A mi vidékünkön 
ügy látszik gomba módra teremnek a vásári 
tolvajok, mert alig múlik el országos vásár 
egyegy ügyetlenebb próbálkozó letartózta
tása nélkül. Szerdán is letartóztatta a rend
őrség özv. Csuprai Istvánné szül. Tóth Er
zsébet baj kai lakost, ki Schwarcz Pál baka
bányai iparos sátorából egypár vadonat uj 
csizmát ellopott, A kir, járásbiróságnak át 
adatván, a vizsgáló biró özv. Qsuprainébau 

egy többször büntetett vásári tolvajt fede
zett fel s igy legújabb bünéuek elbírálása 
végett az ar.-maróthi kir. törvényszéknek 
lesz átadva.

— Katonatemetés. Az életerős és 
edzett hadfiak sorából ritkán dől ki egy- 
egy gyengébb szervezetű, a kinek a te
metése aztán valóságos eseményszámba 
megy ily kis városban, mint Léva, hol a 
garnizon is csekély számú katonából áll. 
Ily szomorú szenzácziót idézett elő f. hó 
21-én d. u. B old i» János őrmester te
metése is, kit utolsó útjára egy diszszakasz, 
az egész honvéd tisztikar, őrmester baj tár
sai s nagy közönség kisért. Szegény embert, 
ki bánatos özvegyet és három kis árvát 
hagyott hátra a századvég réme a tüdövész 
vitte sírba, mielőtt polgári állasát megkezd
hette volna. Az igazaágíigyminiszter ugyan 
a múlt hónapban a rimaszombati járá bíró
sághoz Írnokká nevezte ki Boldist, de a 
betegség akkor már balá'os kezét rajta 
tartotta.

— Az udvari gyász vége. Annak a 
külső gyásznak, amit felejthetetlen királynén
kért viseltek, múlt szombaton .ett vége. A 
tisztek balkarjairól lekerült a gyász-szalag 
s a hivatalok sem küldenek már gyászsze- 
géiyes kiadványokat. A szivek mélységes 
gyásza azonban nem múlik el az idővel.

— Kinevezés. Dr. Rimely Károly püs
pök Csöng rády István, zsarnóczai segéd
lelkészt Bacúrra adminisztátorrá nevezte ki.

— Az ügyvédi talár F rancziaország- 
ban és Németországban már használják az 
ügyvédek s nálunk is mozgalom van ez irány
ban. Legújabban a budapesti ügyvédi kamara 
ügyésze Pollák Illés dr. hozta napirendre. 
Erős mozgalmat indítottak meg s bizonyára 
kész örömmel fogják az eszmét pártolni ügy
védeink s ezentúl a tárgyalásokon hivatalos 
komolysággal, talárban jelennek meg az ügy
védek, a mi kétségkívül csak emeli tekin
télyüket.

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter 
Gombkötő László lévai adótisztet a 
karczagi, F u c h s Antalt pedig Karczagról 
a lévai adóhivatalhoz kölcsönösen áthelyezte.

— Iskolai államsegély. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter ur a zsarnóczai 
róm. kath. elemi iskolai alkalmazott L á- 
b a y Gyula tanító első év ötödös pótléká
nak kiegészítésére évenkint 50 frt államse
gélyt engedélyezett.

— A tanító községi adója. A közigaz
gatási bíróság nemreg erdekes határozatot 
hozott a felekezeti és egyesületi tanítók ér
dekében ; ugyanis kimondotta, hogy a nép
tanítónak nem kell községi adót fizetnie. — 
A közigazgatási bíróság 2753. számú ítéleté
vel az 1875. évi XXIX. és az 1886. évi 
XXII. tőivénycziukek alapján kimondotta, 
hogy a néptanítók föltétlenül, vagyis nem 
tekintve azt, hogy állami, községi, feleke
zeti, társulati vagy magán iskolánál működ* 
nek-e, a községi adó alól mentesek, mely 
mentességtől nem fosztja meg őket sem az 
1872. XXXVÍ. törvényczikk, sem a közigaz
gatási bíróságnak a műit évben kozott 3. 
számú döntvénye.

— Méhszurás ellen V i m m e r János 
kaposvári ügyvéd egy biztos szert talált fel, 
melynek használata a méhszurás kellemetlen 
következményeit megakadalyozza. A szer 
valami gyógynövény kivonata, melylyel a 
szúrás helyet be kei! dörzsölni s azonnal 
megszűnik a fájdalom s a dagadás nem kö
vetkezik be. Vimmer találmányára szabadal
mat kér s azután igen mérsékelt áron a mé
hészkedő közönség rendelkezésére bocsátja.

— Az újságpapír mint óvszer. Az 
újságpapírt sok mideiifelére fel lehet hasz
nálni, de egyik leghasznosabb tulajdonsága 
abból áll, hogy a gyapjurubákat, vagy pláne 
a bundákat is, a molytól megóvja. E őzéi
ből elég, ba az illető ruhadarabokat újság
papírba begöngyöljük. A szobákban levő sző
nyegek alá is újságpapírt kell tenni, hogy 
a moly azokat ne bántsa. A tojások konzer
várának igen ajánlható módja az, hogy a 
tojásokat egyenkint újságpapírodba gön
gyölve, egy hálóban bűvös helyen felakaszt
juk. A hálót időnként óvatosan meg kell 
fordítani, hogy az alól levő tojások felülre 
kerüljenek. Kétségkívül a nyomdafestéknek 
vannak olyan tulajdonságai, melyek a kár
tékony apró állatokat elkergetik.

— Azok a bizonyos állatkák a lakás
ban. A budapesti Királyi törvényszék eleg 
általános érdekű határozatot hozott a héteu 
arra nézve, hogy azok a bizonyos állatkák 
miatt kiköitözködhetik-e a lakó felmondás 
nélkül a lakásból, A határozat, mely hivatva 
van általános bírói gyakorlatul szolgálni, a 
következő : Az a körülmény, hogy a bérelt 
lakásban poloska-féreg szórványosan előfor
dul, magábanvéve nem alkalmas ugyan a 
bérleti szerződésnek a bérlemény használ
hatatlansága okából felbontására, de ha a 
poloska olyan nagy mennyiségben fordul elő, 
hogy a férgekkel a lakás valósággal telítve 
van, abban az esetben a lakás rendeltetésé
nek nem felel meg és mivel a bérbeadó a 
bérlemény rendes használatáért felelős, e 
használhatatlanság okából a bérleti szerződés 
felbontásának helye van.

— Vásár. — Léván e hó 20-án megtar
tott országos baromvásárra felhajtatott 
szarvasmarha 1136 drb; ló : 1484 drb; birka : 
106 drb; sertés 180 drb; kecske 21 drb; 
szamár 3 drb; összesen 2903 drb. — Ezek
ből eladatott szarvasmarha 438 drb ; ló 205 
drb; kecske 5 drb; sertés 45 drb ; szamár 
1 drb; összesen 694 drb,

— Rövid hírek. — Csemeghy Ká 
l’Oly a kúria tanács elnöke, a magyar igazság
szolgáltatás legnagyobb kitűnősége meghalt.
— Mark Twain a világhír ü amerikai hu
morista, ki most családi okokból Bécsben 
tartózkodik, pár napra Budapestre érkezett.
— Ugrón GáborSzilágy-Somlyón képviselő
nek egyhangú választását jelentik, törvény
hozásunk tehát nem nélkülözi tovább a ki
tűnő tehetséget.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Anyós éles. Borbás ur: Ugyau hagyják abba 
azokat a folytonos anyósvicczcket!

Karabélyáé : Gratulálok, végre egy férfi a ki nem 
szereti, ha az anyósokat kifigurázzák.

Borbás ur: Hát persze ! az ember örül, ba nehány 
perezre megfejedkezhetik az anyósáról!

Fogas k é r d é s. B. Ugyan kérem, meg tudná 
mondani mi a különbség a zongora és a dugóhúzó 
között ?

D: (hosszan elgondolkodva). Nem !
B. Akkor ne vásároljon soha zongorát, mert utóbb 

dugóhúzót adnak helyette !

Közönség köréből.
Búcsúszó!

Mindazon kedves barátaim és jó isme
rőseimnek, kiktől személyesen búcsút nem 
vehettem, ez utón mondok „Isten hozzádot,* 
kérvén őket tartsanak meg szives jóindula
tukban és emlékezetükben.

Dobay Ferencz, 
gyógyszerész.

I.
Köszönet-nyilvánitás.

A lévai takarékpénztár tekintetes igaz
gatóságának — az 1898. évi nyereménynek 
jótékony czélra eső összegéből — a tanító
képző ifjúsági segély alap javára közgyűlé
sen kieszközölt 50 frtnyi kegyes adományá
ért hálás köszönetemet nyilvánítom.

Léva, 1899. márczius 19.
Szabó Lajos, 

igazgató.
II.

A lévai takarékpénztár 1898. évi nye
reményének jótékony czélra eső összegéből 
50 frtot, a lévai kórházi egyesületnek ado
mányozott ragálykóros osztály építésére, mi
dőn ez összeg átvételét nyugtatom, egyúttal 
egyesületünk hálás köszönetét nyilvánítom e 
nemesczélu adományért.

Léván, 1899. márczius 22.
Medveczky Sándor, 

a lévai kórházi egyesület pénztárnoka.

III.
A lévai Takarék- és Hitelintézet a lévai 

k. r. fögimn. szegény tanulókat segitö- 
egyesület czéljaira 30 frtot küldött, a mely 
kegyes adományért hálás köszönetét mond 

a I. a. elnökség.
IV.

A nyilvánosság előtt mondok hálás köszö
netét a „Lévai takarék- és hitelintézetnek*, 
a polg. iskola czéljaira adott 100 frtnyi, a 
kath. iegényegyesületnek adott 20 frtnyi, •— 
továbbá a „Lévai takarékpénztárnak*, ugyan
csak a polg. iskola ozéljaira adott 100 frtnyi 
kegyes adományaikért.

Báthy László, 
prépost-plébános.

A lévai takarék- és hitelintézet tekin
tetes igazgatóságának a részvénytársaság 
1898. évi nyereményéből a jótékony czélra 
eső összeg terhére az állami tanítóképző ifjú
sági segély-alap javára, közgyülésileg kiesz
közölt 25 forintnyi adományért, ez utón feje
zem ki hálás köszönetemet.

Léván, 1899. márczius 24.
Szabó Lajos, 

igazgató.
VI.

A lévai takarékpénztár részvénytársa- 
ság f. évi márczius hó 5-én tartott közgyű
lése, a lévai kereskedelmi és ipar-iskola 
czéljaira, a folyó évben is 50 frt kegyado
mányt szavazott meg, midőn ennek a tkp. 
tek. igazgatóságától történt átvételét nyil
vánosan elismerném, egyidejűleg a városi 
hatóság nevében a kegyes adományozó tes
tület iránt köszönetemet tisztelettel kife
jezem.

Léván, 1899. márczius ho 20-án. 
SiAog-ii. x.e.j©«, 

h. nolgármeeter.
VII.

A lévai takarékpénztár igazgatósága 
kegyes volt évenkinti jótéteményét ismételve 
a tüzoltóegylet czéljaira és költségleteire 
50 frt összeget, — valamint a lévai hitel
intézet igazgatósága szinte szives volt 30 
frt segélyt adományozni. Ezen nemes fényük
ért fogadja mind a két intézet igazgatósága 
és összes részvényesek egyletünk legmé yvbb 
háláját és köszönetttnk nyilvánítását.

Léván, 1899. márczius 25 én.
Pazar Károly, 
főparancsnok.

Irodalom és művészet.
A „Reggeli Újság" czimü politikai napi

lap az ország legolcsóbb hírlapja, mert postán 
saétküldve havi éra csak 50 kr. A vidéki 

előfizetők, mir.t a „Reggeli üjsdgu mellékletét 
a „Magyar AVp" czimü képes lapot is kapják, 
a mely egyelőre hetenkint küldetik szét a 
„Reggeli Ujság“-gal együtt. Figyelmeztetjük 
az igen tisztelt olvasó közönséget azonkivül 
arra a nagy horderejű tényre, hogy a „Reggeli 
Újság" fogyasztási csikkeket szállitó vállala
tot is alapított, a moly Budapesten és a vi
déken egyre szélesebb köröket hódit meg 
magának, mert az eszme üdvös, hasznos és 
föltétlenül dicsérendő. A „Reggeli Ujságu a 
fővárosban korán reggel adatik ki s egyidö- 
ben a többi hírlapokkal küldetik szét a vi
dékre. A lap teljesen független, czikkei vilá
gosak, rovatai élénkek, tárczái és regényei 
kitűnőek. Mit kívánhatni többet havi 50 
krért? A „Reggeli Ujságu kiadóhivatala Buda
pesten, Vili., József-körut 19. sz. a. van.

Útmutatás szőlőmivelésre. Ily czím 
alatt egy gazdasági szakmunkát adott köz
kézre a földmivelésügyi miniszter, hogy Út
mutatóul szolgáljon mindazoknak, akik szölő- 
miveléssel foglalkoznak. Az Útmutatás külö
nös figyelemmel van a filokszera által elpusz
tított szőlők felújításának előmozdításáról 
szóló törvény végrehajtására, de részletesen 
felöleli mindazon gazdasági elveket is, melyet 
nem tisztán csak a regenálásra vonatkoznak. 
CzéJja ezen „Útmutatásának egyrészt, hogy 
általánosságban vezérfonalul szolgáljon a 
szőlömivelöknek az elpusztult szőlők helyre
állítása s a helyreállított szőlők mivelése kér
déseiben : czélja másrészt, hogy kiegészítője 
legyen ama mivelési tervnek amelylyel az 
1896. V. t.-cz. rendelkezései alapján kölcsön
ben részesített szőlőbirtokosok az előirt mun
kák szakszerűen helyes teljesítésére kötelez- 
tetnek. A szölőmivelési munkanemeknek s 
egyes munkáknak ezen „Útmutatásában fog
lalt leírása képezi a mértékét annak elbírá
lására és megítélésére, hogy a kölcsönben 
részesülő szőlőbirtokos a mivelési tervben 
előirt munkanemeket s egyes munkákat a 
teljesités helyessége s czélszerüsége tekinte
téből megfelelően hajtotta e végre ? (Lásd az 
1886. V. t.-cz. végrehajtása iránt 1896. évi 
szeptember hó 25-én 60,900. szám alatt ki
adott földmivelésügyi miniszteri rendelet 9. 
§-ának utolsó bekezdését.) A nagy nyolczad- 
rét alakú 300 oldalra terjedő vaskos kötet 
ára — hogy az a legszélesebb körben is el
terjedhessen —- egy korona. Kapható Nyitrai 
és Társa könyvkereskedésében Léván.

Selyem damaszt S „V. 
terenként, — valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg-selyem 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként, — a legdivatosabb szövés, szín 
és mintázatban. Privát fogyasztóknak 
póstabér és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva, — mintákat pedig 
póstafordultával küldenek, HENNE 
BERG G. selyemgyárai (cs. és k. ud
vari szállitó) Zürichben. — Magyar leve
lezés. Svájczba kétszeres levélbéiyeg ragasz
tandó. —

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza-- tn.-mázsánként 9frt20 kr,9 írt. 40 Két
szeres 7 frt 40 kr. 7 frt 60 Kr. — Rozs 
7 frt 10 kr. 7 frt 30 kr. Árpa 6 frt 20 
6 frt 80 kr. Kukoricza 5 frt 30 kr 5 frt 50 
kr. Bah 5 írt 60 kr. 5 frt 80 kr. Zab 5 frt 80kr 
6 frt — kr.— Lencse 6 írt — kr. 7 frt 60 kr 
Köles 4 frt 20 kr. 4 frt 40 kr.

Nyilttér.*)
i.

Barsmegye! Népbank 1898. évi mér
legszámláját tartalmazó s a Bars 1899. évi 
márczius 19-iki számában közzétett hirdet
ményben a *) jegy — már a közlésre át
adott nyomtatványba is becsúszott tévedés 
alapján — a részvény töke 300,000 frtos té
telénél alkalmaztatik, holott tényleg a tarta
lékalap 97,000 fr.os tételénél lett volna al
kalmazandó.

Ezen helyreigazításból következik, hogy 
az intését részvénytőkéje változatla
nul 300,000 frt, tartalékalapja azon
ban 97,000 írtról 107,500 írtra emel
kedett.

ABarsmeayeiNeíbaüklevaitelepénelí vezeioseue.
_________________ 1L________

Vetésre kitünően alkalmas válogatott 

asztali burgonyát 
elád DÓRA MIKLÓS uradalma vasút ál- 

lomás Zsitva-Fődémes.

III.

Beocsini Cement áruda, 
l-ső rendű Fortla.zxcL Cement 
l-ső rendű Román Cement, 

eredeti gyári áron kapható :

Engel József,
fűszer-kereskedésében, Léván.

’) £ rovat alatt köslöttekért nem vállal felelőssé- 
l»t — » swln
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Budapest, Váczi-körut 32. szám.
Ajánlja a m kir. államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas ..Compound" lokomobiljait. teljesen vas
ból készült szalmakazalozó-gépeit, gőzkukoriczamorzsolóit Stibor-féle körfűrészeit. ..Millenium kaszáló- és aratógépeit; továbbá Sack- 

féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit.
-A. rjeg-yzélc ingyen és bér m e n t -v e_

Képviselő: Hirschmann Kristóf ur Pozsony.

■■

Kapható: Kern Testvéreknél Léván.

-A_la.pitta.tott 183'7- évben.

■9

Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak. miért is tartósságot igényelnek- 
A ki nehány krajczár megtakarítása végett csekélyebb értékű 

gyártmányokat szerez be, az

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

padlófénymázak kaphatók: 

Schramm Kristóf
Győr, Becs, Simmering, Majna melletti Offenbach.

YYN YYT TI -fele kezesseg mellett tiszta borostyanlakk-
ÖwXUftlfllIl XXxlSwQx ból készült padlófénymázai tartósság, 
fényük és keménységük tekintetében valamennyi versenygyártmányt felül
múlnak. A sok értéknélküli utánzások miatt kérem arra ügyelni, bogy 
minden dobozon Schramm Kristóf neve látható legyen.

Továbbá: mosható zománcz-festékek elegáns színárnyalat 
bán mindennemű házi szerek, melyet bárki szaktudomány hiányában maga 
dolgozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománezozasára konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butOl’lakk, 
Copallak belső használatra Bamarlakk, Bőrlakk, Szárító-firnisz, 
Politurlakk, Vaslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz 
használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak számára.

Különlegesség: kocsigyárosok és kocsifényezők részére Kutschen- 
lakk. Práparationslakk, Gestellakk, Schleif és Lazurlakk eredeti 
1 kgrmos dobozokban.

Bars- és Hontmegye részére

ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN
Beschorner A.

első cs kir. osztr.-magyar-, német franczia-, olasz-
dalmazott erczkoporsó gyárából.

M.
és orosz szaba-

Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább 

légmentessegük miatt, mi által az ártalmas légszesz (hullaméreg; kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag diszitése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósaga ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit ötszázban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 109 frtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Szerencse kell az embernek!

M
Elsőrangú hazai gyártmány.

•X
a.

Pontos czím:
Első magyar

Gazdasági gépgyár 
részvény társulat 

BUDAPEST

cű

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodásiíoz szükséges 

összes 
gazdasági gépeket gyártja il

.11

Kendelések megtétele előtt kérjük minden 
MKj Bzakbavágő kérdéssel biSiftlommal hozzánk 
Lá fordulni.
—i Részletes árjegyzékkel

! és szakszerű felvilágosítással díjmentesen 
_ J ______ szolga lünk.

Szecskavagok Morzsolok

ír

m

Kávé.
i tlgr. frt. kr.

Jamaikai legfinomabb . 2.24
Cuba legfinomabb . 2.24
Ceylon legfinomabb . 2.16
Ceylon finom . 2.08
Portorico finom, és Cuba . 2.—
Rio Kávé 1.60 1.80
Gyöngy legfinomabb 2.16 2.24
Mocca legfinomabb . 2.24
Arany Jáva legfinomabb . 2.24
Menado legfinomabb . 2.16
Brazíliai legfinomabb . 1.60
Brazíliai II. rendű . 1.30
Cuba pörkölt 2.— 2.40
Hungária kávé . 1.20

Kern
83

Kapható :
Testvéreknél, 
Léván.

Üzlet-megnyitás.
Tisztelettel bátorkodom a helybeli és vidéki tisztelt közönség tudomására adni, 

hogy Léván a Fő-téren, Engelfcle házban a mai kor igényeinek megfelelelö 

órás- és aranyműves-üzletet 
nyitottam, hol minden e szakmába vágó czik a legjutányosabb árban szerez
hető be.

Raktáron tartok mindennemű arany és ezüst órákat úgy fali és ingaórá
kat is. — Arany és ezüst lánczokat, különféle ékszereket.

Ez alkalommal hivatkozom bel- és külföldön szerzett szakképzettségemre, mely 
arra ösztönöz, hogy mindennemű órás és aranyműves szakmába vágó javításokat, 
átalakításokat és megrendeléseket elvállaljak, a melyeket lelkiismeretesen átalakítva 
juttatok vissza.

1 őtörekvésem mindenkor oda fog irányulni, hogy a n. é. közönségnek megelége
dését kiérdemeljem. — Nagybecsű pártfogását kérve

Léván, 1899. márczius hó.

A negyedik magyar királyi szabadalmazott osztáiysorsjáték I. oszt, sorsjegyei 
már kiadattak és mi az időközben előjegyzett megrendelések eszközlését megkezd
tük, A nagymérvű szerencse eredményeinek köszönhetjük, hogy hozzánk oly nagy 
számban érkeznek megrendelések.

Miután Fortuna már előzetesen is kedveskedett nekünk, most újból szeren
csénk volt, amennyiben a mostani 3. és 4. osztálynál a 80,000 és 90,000 koronás 
főnyereményeket mi fizettük ki vevőinknek. Nem is egészen 1 év alatt nálunk 
körülbelül egy és egy fél millió koronát nyertek.

Szigorúan reális és pontos kiszolgálásunknál fogva vevőinknél bel- és kül
földön a legnagyobb bizalmat nyertük el.

Ennélfogva kérjük, bogy újonnan belépő vevőink is ajándékozzanak meg 
bizalmukkal és kíséreljék meg szerencséjük megalapítását egy sorsjegynek minél 
előbbi megrendelése által.

Tanácsos a megrendelést minél előbb beküldeni hozzánk, mert igy előrelát
hatólag abban a helyzetben leszünk, hogy a rendelést azonnal eszközöljük, ha a 
megbízást f. 6. márczius 30-ig kézhez kapjuk.

A negyedik magyar királyi szabadalmazott osztálysorsjáték tervének beosz
tása ugyanaz, mint a harmadiknál volt és a 6 osztályban húzás alá kerülő nyere- 
menyek sorozatát alant közöljük.

A betétek is ugyan azok maradtak és az I. osztály sorsjegyeinek ára a 
következő : 1/1 eredeti sorsjegy 6 frt, % eredeti sorsjegy 3 frt, */. eredeti sorsjegy 
1 frt 50 kr, 1 8 eredeti sorsjegy 75 kr.

A befizetések postautalványon küluhetök, vagy mi utánvéttel küldjük a 
sorsjegyeket. J

A magyar kitályi szabad, osztálysorsjáték 50.000 nyereménye a következő. 
A hivatalos tervezet 9. §. értelmében szerencsés esetben 1.000,000 korona. A 
főnyeremények : különösen 1 jutalom 600,000 korona, 1 főnyeremény 400,000 kor..
1 nyeremény 200,000 korona, 2 nyeremény á 100,000 korona, 200,000, 1 nyere
mény a 90,000 kor., 1 nyeremény á 80,000 korona, 1 nyeremény á 70,000 kor.,
2 nyeremény á 60,000 korona 120,000, 1 nyeremény á 40,000 kor., 5 nyeremény
á 30,000 korona 150,000, 1 nyeremény á 25,000 korona 7 nyeremény á 20,000 
korona 140,000, 3 nyeremény á 15,000 kor. 45,000, 31 nyeremény á 10,000 kor. 
310,000, 67 nyeremény á 5,000 kor., 335,000, 3 nyeremény á 3,000 kor. 9,000, 
432 nyeremény á 2,000 kor. 864,000, 763 nyeremény á 1,000 kor. 763,000, 1238 
nyeremény á 500 kor. 619,000, 90 nyeremény á 300 kor. 27,000, 31700 nyeremény 
á 6.340,000, 3900 nyeremény á 170 kor. 663,000, 4900 nyeremény á 130
kor. 637,000, 50 nyeremény á 100 kor. 5,000, 3900 nyeremény á 80 kor. 312,000 
2900 nyeremény á 40 kor. 116,000, 50,000 nyeremény és jutalom 13.160,000 
korona értékben, melyek hat osztályban sorsoltatnak ki és készpénzben lesznek fi
zetve, csakhogy szerencse kell az embernek 1

Török A. és Társa 
nemzetközi sorsjegyiroda a m. kir. szabad, osztálysorsjáték főelárusitója 

Bia.cla.pest, "Vó.czi-lcörxit 4A.

Szölővessző

kiváló tisztelettel
KRATZ FERENCZ

órás- és aranyműves.

I

zöldojtás, 2 éves gyökeres, és sima ojtott Riparia Portalis vesszők, a meddig a készlet 
tart nagyon olcsón kaphatók : ,

Hein Antal bortermelő és Zeller József vendéglősnél 
Nagy-Maros (Arpád-utcza.)

K- Árjegyzék tiranaira ingyen. P.rooo.por. é. iég.eré.mentes.égérl k.ze.eég
vállaltatik.

Nyomatott Nyitrai ét Társa könyvnyomdájában, Léván.


