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Hivatalos közlemény, i.
1726 1899.

Értesítés
(Nyilvános köszönet)

Általánosan tudvalevő dolog városunk
ban, hogy a f. évi márczius 26-án megtar- 
lott rendkívüli közgyűlésen a képviselő
testület Szilágyi Dezső orszgy. képviselő 
urat egyhangúlag s nagy lelkesedéssel Léva 
város díszpolgárává válasz'otta, — a város 
b. polgármestere, orszgy. képviselőnk Lei
denfrost László ur utján Szilágyi 
Dezső urnák, azt sitrgönyileg azonnal tu
domására hozta, mire másnap a következő 
sürgöny válasz érkezett városunkhoz :

„Bódogh Lajos urnák 
városi h. polgármesternek 

Léva.
Örömmel értesültem azon kitüntetés

ről, melylyel Léva városa megtisztelt, 
kérem, hogy a város po'gárait legszíve
sebb köszönetemről értesiteni szíves
kedjék

Szilágyi Dezső.
Nagynevű díszpolgárunk kívánságához 

híven van szerencsém Léva város polgárait 
a fenti köszönetről, nyilvánosan értesiteni.

Kelt Léván, 1899. márczius 31-ód.
Bód-egrla. Xeajoa,

h. polgármester.

1803. 1899. szám.
Hirdetmény-

Léva város képviselő testülete részben a 
Kossuth-utcza, részben pedig a mángo ó-köz 
rendezésének czéljaira aSz adtky Károly lévai 
lakos által 3000 irt ár mellett megvételre 
ajánlott, Schöeber-utczai 197. számú ház meg
vételének elhatározását múlt hó 21-én tartóit 
képviselő testületi gyűlésében — az 1886. évi 
XXII. t. ez. llt. §-a rendelkezésének figye
lembe vétele mellett f. évi április hó 24-re 
kitűzött közgyűlésének tartotta fen, nem kü- 
löuben ugyanezen időre tűzte ki a kálnai- 
utcza keleti oldaláu a gyeptéreu, a Rákóczy- 
téren a a ladányi-uteza végén a rendezés 
költségeinek fedezetére értékesíthető köz
terek eladása feletti határozatának megho
zatalát,— miről a képviselő tagjait s a vá
ros közönséget a hivatott törvény szakasz 
alapján s a vonatkozó tanácsi határozati ja
vaslatnak egyidejüieges közzétételével ezen 
hirdetmény utján értesítem.

Kelt Léván, 1899. évi márczius hó 30.

h. polgármester.
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T Á B C Z A,

Husvétkor.
Irt*; MÓKA ISTVÁN.

Ifjú valék, — a huszas évek 
Napfénye elkápráztatott, — 
Nevettem a vezeklő népet, 
Hazugnak hittam a papot. 
Beszél nekem a másvilágrul, 
Hol üdv vagy kárhozat terem, 
S hogy egyszer a sir még kitárul: 
Nevessünk rafia Büchnerem !

Kattogjunk a badar beszéden, 
Mely még mesének is merész ! 
Jó, hogy lerázza már kevélyen 
Nehéz nyűgét az ember-ész. 
tízéiben repül égett fa hamva, 
8 tán egyszer még virága nő ? 
Síron termett mosolygó alma, 
Hogy lesz megint csont és velő ?

Oh, Büchnerem, oh Molleschottom, 
— Ti meg vakító csillagok, — 
Mért is kellett igy megcsalódnom: 
A Golgothán elhagytatok l
Mit nem reméltem, rongyban éhen 
Bujdostam puszta téreken,
S el nem fődé mezetlenségem 
Sivár tudás és bölcselem.

Egy perce az élet . . . aztán eetnmi, 
Mind tőletek tanultam ezt;
De jaj, nehéz volt ám viselni,
Hogy törte váltam a kereszt l

Szilágyi Dezső.
Szilágyi Dezső országgyűlési kép

viselőt, a magyar képviselőház volt 
elnökét, s volt igazságügyi minisztert 
Léva város közönsége a ma egy hete, 
virág-vasárnapján tartott közgyűlésében 
egyhangúlag, nagy lelkesedéssel Léva 
város díszpolgárává választotta.

A városoknak nem áll másként 
módjukban elismerésüket s hálájukat 
közéletünk kimagasló egyénei irá
nyában kifejezni, mint a díszpolgári 
oklevél adományozása által. De véle
ményünk szerint a legmagasabb ki
tüntetés ez, mert ez a leghívebb ki
fejezője annak a köztiszteletnek és be
csülésnek, melylyel a kitüntetett iránt 
az egész ország viseltetik. Valamikor 
a római polgári jogot a legnagyobb 
kitüntetésnek tartották, s valamennyi 
római birodalmi lakos legfőbb vágyát 
képezte. Ma már, az egyenlőség kor
szakában nem nyújt anyagi előnyt a 
városok által adományozott díszpolgári 
oklevél, csupán háláját és elismerését 
tolmácsolja az illető közönségnek, mind
azonáltal hiszszük, hogy Szilágyi Dezső, 
a mi szeretetünknek eme csekély jelét 
tőlünk szívesen fogadja.

Léva város közönsége, mely a gond
viselés különös intézkedései következ
tében a magyarság határszélére állít
tatott, hogy a századok óta tanúsított 
hazafiasságával, tiszta magyar érzelmé
vel őre legyen nyelvünk és nemzetünk
nek, a mely hosszú idő óta a nélkül, 
hogy jutalmat s elismerést várna bár
kitől is, megbecsülhetetlen kulturmisz- 
sziót teljesít, mindig hálával fogadta, 
ha törekvéseiben valaki neki segédke
zet nyújtott. És mint annak a hatal
mas testnek, a melyet magyar állam
nak nevezünk, egy kicsiny paránya, 
mindenkor figyelemmel kisérte az or
szágos eseményeket, lelkesedéssel nézte 
a milliók közül kimagasló nagyok pá
lyáját és működését, mert hisz a ter
mészet törvényénél fogva egész ország

emelkedésében és jólétében része van 
a legkisebb paránynak is csak úgy, 
a miként az egyes tagokat ért fájda
lomérzet is az egész testben szétterjed. 
Ez a közönség része a magyar nem
zetnek, annak minden öröme és bá
nata az ő öröme és bánata is. A nem
zet nagyjait ez alapon nevezi a ma
gáénak is.

Szilágyi Dezsőben a díszpolgári 
oklevéllel Léva város közönsége csu
pán külsőleg is magához fűzni óhajtja 
azt az igazi, magyar hazafit, kire mint 
tudósra, mint jellemszilárd hazafira mél
tán büszke egész Magyarország. Nem 
ezélunk az ő érdemeit mind felsorolni, 
a mely városunk közönségét arra bír
ták, hogy őt a polgárság által felajánl
ható legnagyobb jutalommal, a dísz
polgári oklevéllel tisztelje meg, mert 
elég ismeretesek azok egész Európa 
előtt; sem a tudóst, sem a kiváló ál
lamférfiul, sem a jeles hazafit sorra 
nem latolgatjuk, mert az előtt még el
lenfelei is a legnagyobb elismeréssel 
hajtották meg zászlójukat, de nekünk 
jól esik, ha lelkesedésünkkel és szere- 
tetünkkel egy parányi zöld levéllel 
hozzájárulhatunk a közelismerés koszo
rújához.

Léva város közönsége hálával em
lékezik vissza arra az időre, a midőn 
ő nagyszerű törvényjavaslatát a bűn
vádi perrendtartásról a képviselőházban 
beterjesztette, s annak indokolásában 
a felállítandó esküdtszékekről szólva 
gyöngéd czélzással megemlékezett Léva 
városáról, annak hazafias, tiszta ma
gyar ajkú s érzelmű közönségéről. 
Hiszen eddig alig vettek észre bennün
ket; a magyarság ügye érdekében 
teljesített missziónkat, szegénységünk 
daczára történt fejlődésünket nem mél
tányolta senki; aunál jobban esik te
hát az őszinte elismerés szava, mely 
olyan férfiú ajakáról jő, a kinek igaz
ság-érzete és tudománya irányadó köz
életünkben.

Fogadja tőlünk szívesen elismeré
sünk szerény jelképét, a díszpolgári ok
levelet s engedje meg, hogy magunk 
közé számíthassuk s a mienkének vall
hassuk. Az a város, melynek Kossuth 
Lajos volt— 30 év alatt — egyetlen dísz
polgára, szerencsésnek fogja magát érez
ni, ha mai közéletünk egyik legjelesebb
jét, polgárai közé elsőnek számíthatja.

Léva város virág-vasárnapján tartott 
közgyűlése.

Bódogh Lajos h. polgármester üdvözöl
vén a rendkívül szép számban megjelent kép
viselő-testületi tagokat, előterjeszti, hogy 
Holló Sándor képviselő-testületi tag egy nagy
fontosságú, kegyeletes indítványt nyújtott 
be a képviselő-testülethez, mely indítvány a 
mai tanács-ülésben szabályszerűen letárgyal- 
tatván, a hozott határozatból kifolyólag a 
következőkben terjesztetik a tisztelt képvi
selő-testület elé: „Szilágyi Dezső ország
gyűlési képviselő elévülhetlen érdemei iránt 
való hódolatból Léva város díszpolgárává vá
lasztassák.“

Indítványozó, Holló Sándor képviselő
testületi tag, indítványának indokolását fen- 
tartván magának, ezennel felkéretik, hogy in
dokait előterjeszteni szíveskedjék.

* * *
Holló Sándor bizottsági tag annak elöre- 

bocsájtása után, hogy mennyire könnyű a 
helyzete, ma, midőn az érdemek halmazával 
biró férfiúnak áldásos cselekedeteiből fonja 
a polgári erények koszorúját,—a következő 
szavakban fordul a képviselő testülethez ;

Tekintetes polgármester ur ! 
Tekintetes képviselő testület!

A népek, nemzetek élete összefüggésben 
őseinek, intézményeinek tiszteletben tar

tásával.
Ha valamely nép, nemzet nagyjainak ér

demeit letörli az emlékezet lapjairól és al
kotásai iránt érzéketlen, feladja jogosultságát 
mások becsülésének, lerombolja azon védmii- 
vek bástyái, melyek a jövő nemzedék élet
forrásait védelmezik.

A magyar nemzet jellemvonása, erénye, 
őseinek tisztelete; ebben rejlik minden ereje, 
ennek köszönhetjük, hogy a haza szent föld
jén ezredéves múlttal dicsekedhetünk.

Ha őseink emlékezetéből fakad a forrás, 
mely a jövő nemzedék felvirágzásának élet
nedveit táplálja: nem lehetünk közönyösek 
azok iránt sem, kik a jelen, bölcs vezérle-

áll

8 nem jöttetek segitni rajtam, 
Ostort, követ megosztani; — 
Hüs cseppre vágyott lázas ajkam
8 nem bírtatok ti nyujtaui I

8 mig üldözött gúny és gyalázat 
8 vert sok haszontalan pribék, 
Szellők hozák, mik arra szálltak, 
Szeretteim halálhírét . . . 
Még mind akar beszélni vélem, 
Szoritni egyszer még kezem . . . 
Jer vissza, jer, gyermekreményem: 
Hogy egykor őket föllelem !

Először néztem föl az égre, 
Szemembe’ kérő köny remeg —
8 láthatatlan kéz érintése 
Lelörlé hulló könyemet. 
Szárnycsattogást hallék az égen 
És ismeretlen szózatot;
S kik űztek ennyi gúny s veréssel: 
Raktak zsebemre belzsamot.

, . . Rég volt, azóta férfi, lettem, 
Redő lepé be homlokom,
Én Istenem, neved szivemben 
Hittel, reménynyel ápolom.
S most, hogy dicsér imádó néped, 
Szent templomodban itt vagyok. 
Szivemből jő a hálaének: 
„Alleluja! Föltámadott lu

w

A kálvárián.

Fölfelé tartott, hogy a Golgothán le
tegye a keresztet, mely ólomsulylyal fekszi 
meg lelkét, hogy megszabaduljon a bűntől. 
Olyan vétkei voltak, melyek nőm férnek 
össze a világgal, nem az élettel. Olyan bű
nei voltak, melyek tudata a lelkiismeretet 
állandó tűzben tartja,

A természet széles jó kedvében volt. 
Tarasz, tavasz mindenütt, zűld tavasz!

A mikor fölért a hegyre, mintha egész 
uj világba tört volna. A tavasz intett min
denünnen 1 A virágok, a zö|d levelek, a 
napsugár, mind a tavaszról, a szerelemről 
suttogott. Az ibolya mosolygva integetett 
feléje, akart neki mesélni szépet, nagyon 
szépet a tavasz tündéréről. A hóvirág apró 
harangjaival valami andalító, mámoritó dalt 
csengett el. Úgy szeretett volna ott maradui 
és hallgatni és álmodni a tavaszról, a szere
lemről .... De nem, hisz ez össze nem 
fér vétkeivel. Vezekelnie kell 1 Eltakarta 
szemét, hogy ne lássa a csábitó tavaszi 
tündért, amint tánczol a napsugáral és úgy 
haladt téveteg léptekkel a tisztaság, a hit 
oltárához. A Golgothára 1

Amint fölemelte tekintetét, már csillo
gott feléje a kálvária bádogtornya. Előtte a 
két zöld tölgy.

Előre sietett. Már átlátszott a kőfalon 
az Üdvözítő képmása. A fiú meglátta, aztán 
csak azt nézte, csak az állott a szeme 
előtt,

Befordult az ajtócskán és úgy látszott

neki, mintha az Üdvözítő szobor intett volna, 
mintha oda küldte volna az oltárhoz, mintha 
beszélt volna: „Ott az élet! Keresd!

Aztán a fiú szivéből sóhaj, mély sóhaj 
szállt fel. Még egyszer ránézett a szoborra, 
aztán szemlesütve közeledett a szentély 
rácsajtajához. Letérdepelt s imádkozott!,..

Hosszú, hosszú ideig mélyedt az áj ta
tosságba. Aztán fölébredt a földi világba, visz- 
szatért a valóba. Föltekintett. Es egy fiatal 
lányka volt ott. Ott térdepelt a másik vé
gen. Hosszú árnyas pillája alól mintha * 
tavaszi napsugár tört volna elő. Reánézet* 
nagy kék szemeivel. Mint két ibolya mosoly
gott az feléje. Haja arany volt, arany nap
sugár és . . . oh, hisz rá sem nézhetett.

Aztán fűkéit, megkerülte a szobrokat 
és az ajtóban ... megint találkozott vele.

Akkor már mámoros vol'. A hun, a vé
tek már nem nyomta szivét. Es a szerelmes 
tavasz sóhaja, az orgonavirág illata, mely 
lengve szállta be a vidéket, elhódította és 
nem birt magával. Ujjaival megragadta a 
fehér jáczint kezeket és kérdezte.

— Ugye, maga a tavasz ?
A lányka kérdő szemekkel tekintett reá.
— Nem értem.
A fiú leszakított egy orgonavirág für- 

és odaadta. — Csak tréfáltam.
Aztán szeme elé tárult a vidék, ások,

sok ház, a csillogó ezüstszalagok, a patakok, 
az erdők a rét. S ő mintha est most látná 
először. Milyen vak volt, mikor idejött... 1

Szeszélyes csapodár pille szállt el fölöt
tük. S a lányka felsóbajtott. Jaj, ha meg.

töt
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térd hivatva : önzetlen cselekedeteik által — 
* történelem lapjait Írják; kik élettikei 
arra szentelik, hogy polgártársaiknak üdvét, 
jólétét előmozdítsák ; dolgoznak, fáradnak 
szakadatlanul, hogy a munka áltál megedzve, 
védhessék alkotmányunkat és üdvös törvények 
alkotása által erősíthessék nemzeti fennállá
sunk ezeréves védmüveit.

Hála a magyarok Istenének !, bizalommal 
tekinthetünk a magyar államférfiak díszes 
csoportjára, sokan vállvetve küzdenek jólétün
kért s vannak közöttük oly kivaló, tiszte
letreméltó alakok, kik Európa bármely né
pének, nemzetének büszkeségét képezhetnék.

Ily kiváló alakja — közéletünknek Szi
lágyi Dezső országgyűlési képviselő 1 — (Har
sogó éljenzés kísérte e szavakat.)

E férfiú nagy tudományával dísze, fénye volt 
a magy. tud. egyetemnek, egy jogász nem
zedéket nevelt a magyar politikai életnek s 
modern jogalkotásaival bevezetett a czivilizált 
államok soraiba.

E kiváló férfiú nemes példája tanít 
bennünket arra, hogy miként lehet egybe
forrasztani a tudományt ra/Zrfs-erkölcsi érzü
letünkkel ; kiterjedi, áldásos elfoglaltsága 
mellett évtizedek óta szolgálja egyháza szent 
ügyét, előbb mint egyházkerületi jegyző, 
ma mint főgondnok szolgálja a Duna melléki 
ref. egyházkerületet.

Elévülhetlen érdemeket szerzett, mint 
törvényhozó, mint a parlament elnöke.

Mindnyájunk emlékezetében él még a 
közel lezajlott parlamenti vihar, melyben 
részint a hatalomhoz való ragaszkodás, ré
szint a kisebbség végtelen elkeseredéséből 
folyó küzdelem veszélylyel fenyegette alkot
mányunkat. Ekkor lépett fel a ház hatalmas 
elnöke s tekintélyével, jeleseink támogatá
sával feltartóztatta a háborgó elemeket, mig 
felséges urunk és királyunk alkotmány szere
tető a békesség ösvényére vezetett.

Hazánk e nagy fiának országos érde
mei mellett hálatelt szívvel mutatok egy 
alkotására, melyből kitűnik, hogy figyelmét 
Léva város fejlődése sem kerülte ki.

Ugyanis mint igazság ügyminiszter — 
több fenséges alkotása között — egy 
törvényjavaslatot dolgozott ki, melyben azon 
jogelvek érvényesülnek, hogy a polgár vét
sége felett első sorban polgártársai Ítélkezze
nek', e törvényjavaslatban kifejezésre jut 
a városoknak értelmi fejlettsége, a magyar 
nyelvbeni jártassága is. Es ez alkalommal 
nyíltan, világosan kimondja a javaslat, hogy 
a mennyiben némely város a mostani tör
vényszéki székhelylyel nem felel meg a fel
állítandó esküdtszék kellékeinek, igy a tót- 
ajku Aranyos-Maróth sem, ezt könnyen he
lyettesítené a tiszta magyarsággal és intelli- 
gencziával biró Léva városa.

(Szűnni nem akaró éljenzés és taps után 
folytatja):

Hálatelt szívvel hajlom meg e nagy 
férfiúnak országos érdemei előtt s tudva, 
bogy Léva város közönsége velem egy ér
zést táplál, — indítványozom, hogy :* **

Léva város képviselő testületé Szi
lágyi Dezső országgyűlési képviselőt, 
— a magyar tud. egyetem politikai és 

büntető-jog nagymesterét, a parlamenti 
kormányformák Európa-szerte ismert te
kintélyét a magyar képviselöházban hó
napok óta dúló vihar lecsendesitése, — a 
parlamenti munkásság biztosítása, — és 
ezzel kapcsolatban az országos béke 
megteremtése közül szerzett elévülhet
len érdemeinek méltatása mellett hó
dolatteljes tisztelettel üdvözli — és úgy 
ebből eredőleg, mint bűnvádi perrend
tartásunk megalkotására vonatkozó tör
vényjavaslatában — szerény városunk 
hivatásának általa történt felismerésé
ből eredő hálás ragaszkodásunk jeléül: 
Léva város díszpolgárává választja.
(Az éljenzés félbe szakítva szavait, az

után igy folytatja):
Indítványozom továbbá hogy a kiállí

tandó díszpolgári oklevél a kerület 
képviselőjének és a város polgármeste
rének vezetése mellett egy 10 tagból 
álló küldöttség utján nyujtassék át. 
Az indítvány egyhangúlag nagy lelke

sedéssel határozottá emeltetvén, kiniondatik, 
hogy a díszpolgári oklevelet átnyújtó kül
döttséghez önként is csatlakozhatnak. — r. t.

Néhány szó a hypnosisról.
(Irta 8 a Kath. Kör márczius 12 iki estélyén felolvasta : 

Fludorovics Zsigmondi) 
(Folytatás.)

Ami az értelmet illeti, némelyei azt akar
ják tudni, hogy hypnosis alatt néha az érte
lem fokozódik. Állítják, hogy hypnotizáltak 
ez állapotukban gyönyörű verseket csináltak, 
vagy olyan mértani problémákat oldottak meg, 
amelyek megfejtésére éber állapotban kép
telenek voltak. Annyi mindenesetre kétség
telen, hogy suggestióval a hypnotizált értel
mét meg lehet téveszteni s a hypnotikussal 
bármely gondolatot vagy ötletet el lehet hi
tetni. El lehet vele hitetni pl. hogy a bort 
nem bírja többé, rávehetni, hogy bármely 
egyletbe biratkozzék, hogy ezt vagy azt meg
tenni képes, amire azelőtt képtelennek tudta 
magát.

Hogy a másik szellemi tehetségre: az 
akaratra is módosító befolyással van a hyp
nosis és a suggestio, kétségbevonhatlan do
log és egyhangú meggyőződése minden szak
értőnek. A vita csak akörül forog, bogy ké
pes-e a hypnotikus állapot az akarati műkö
déseket teljesen szüneteltetni vagy sem. Van
nak olyan tapasztalatok, hogy a suggestio 
minden ereje hajótörést szenvedett a kisér
leti személy eltökéllett akaratának ellentál- 
lásán, amennyiben olyan dolgokra, melyek 
az illetőnek erkölcsi felfogásával, vallásos 
nevelésével, egyéni természeteivel, uralkodó 
hajlamaival, jellemfejlődésével stb. egyenes 
ellentétben vannak, rá nem vehető. Ilyen 
esetekben a kifejtett ellentállás az akarati 
működés energiájáról tanúskodik. Ha nehe

zen történik is némely esetben a suggestio 
ellensúlyozása, de tényleg megvan, amiből 
látni való, hogy a suggerált személy nem 
automata, melyet a bemondások bármely 
irányban mozgásba hozhatnak. Az akaratn 
a suggestióval történt gyengítése azonban 
másrészt szakavatott eljárási móddal odáig 
vihető, hogy a hypnotizáló végre rendszeres, 
kitartó suggestiókkal mégis csak urává lesz 
a kisérleti személy Bzabad akaratának, 
dolog csak azon fordul meg többé-kevesbbe, 
hogy mennyi ügyességgel, belátással rendel
kezik a hypnotizáló.

Hogy mennyire uralkodik a hypnotizáló 
a médium akarata fölött, mutatja az is, hogy 
azzal végrehajtathat dolgokat jóval a hyp
nosis tartama utáni időben is. Ezt postbyp- 
nozisnak nevezik. A suggestio és annak végre
hajtása közt levő időtartam napokra, hetekre, 
sőt hónapokra is terjedhet, amint azt egyes 
hitelre méltó ese'ek kétségtelenül igazolják. 
Vannak esetek, amelyekben egész esztendő 
elmúlt a nélkül, hogy a bemondott sugges- 
tióra ezen idő alatt a hypnotizálást figyel
meztették volna, 8 mégis pontosan engedel
meskedett a kényszerparancsnak.

Már most csak az a kérdés, hogy midőn 
ily hosszú idő múltán hajtja végre a kisér
leti személy a megrendelt cselekedetet majd
nem gépies pontossággal, vájjon szintén hyp
notikus állapotban van-e vagy sem ? Miután 
pontos vizsgálódások kimutatták, hogy a 
kisérleti egyén az ily posthypnotice végzett 
cselekedetekre nem emlékezik, de visszaem
lékezik mindazokra, amik előbbi hypnotikus 
állapotában történtek, méltán vonható le a 
következtetés, hogy az illető akkor, midőn 
a posthypnotikus cselekedetet végrehajtja, 
újabb hypnosisban van. E felfogást megerő
síti az a körülmény is, hogy a kisérleti sze
mély egész magatartása, föllépése, merev 
tekintete nem éber állapotra vallanak.

A hypnotizáltak ily esetben rendesen azt 
hiszik, hogy a hipnotice végzett cselekede
teket szabad akaratuk épségével követték 
el és ehhez képest teljesen felelőseknek is 
érzik magukat ezen tetteikért. Ez világosan 
kiderül abból, hogy ez e fajta tetteiket igye
keznek elsimítani, azokat restelik s külön
böző módon mentegetik. Toréi egy különben 
ethice nagyon érzékeny személylyel egy 
kést lopatott el igy az asztalról. Mikor a 
szobából távozott, betért a szakácsnőhöz az
zal a kéréssel, hogy segítse ki nagy zava
rában. ö nem tudja, hogyan, hogyan sem, 
ezt a kést magával hozta az asztalról s a 
tulajdonos előtt nagyon szégyelné magát azt 
visszavinni, hát tegye ö azt viasza előbbi 
helyére. A helyett, hogy egyszerűen hivatkoz- 

nAnak a hypnotikus Állapotra s igy a tettek 
beszámithatlanságára, igyekeznek jól-ros8tll| 
a posthypnotikus suggestiók végrehajtás 
megokolni.

Jónak látjuk végre e helyen megjegy9íni[ 
hozv suggestiós kísérletek éber Állapotban 
is történhetnek egészen alkalmasan diszponál, 
kisérleti ssemélyeknél minden hypnOii, 
nélkül.

Vonatkozással az akarat befolyására, 
igen régi a tapasztalat, hogy határozott, ak». 
raterös jellemek, különösen lusta és korlá- 
tolt egyéniségekre, folytonos rábeszélés, fe. 
nyegetés stb. által éber állapotban is képe. 
sek befolyást gyakorolni, akaratukat velük 
elfogadtatni. Mikor a hypnotikus állapotban 
levőnek a kísérletező suggestióit bemondja, 
az előbbi a fentemlitetthez hasonló akaratlan 
állapotban van. Minél többször és minél czél- 
tudatosabban provokáljuk a hypnosist és al- 
kalmazzuk a suggestiókat, a kisérleti sze
mély annál alkalmasabb médium lesz a hyp. 
notizáló kezeiben.* **

És ezzel be is fejezhetem rövid előadá
somat. Csak még egy megjegyzést! A hyp. 
nosis jellemző tulajdonságai közé tartozik az 
u. n. rapport is. A rapport alatt azt a tg. 
neményt értik, hogy a hypnotizált személy 
a hypnosis alatt a hypnotizáló részéről tör- 
ténö bármely behatásra reagál, mig ellenben 
más személyeknek megközelithetlen, ameny- 
nyiben ezekkel semmiféle összeköttetésbe 
nem lép, kérdéseiket tudomásul nem veszi, 
adott suggestiókra rá sem hederit. A rapport 
viszonyát annyira sarkalatos tulajdonságnak 
tartják a hypnosisbaD, hogy minden olyan 
állapotot, amelyben e viszony fönn nem 
forog, élesen megkülönböztetnek a hypnoti- 
kustól. Megtörténhetik azonban, hogy a ki
sérleti személy a hypnotikus állapotban má
soknak is megközelíthetővé válik. Elérhető 
ez néha az által, hogy a társalgásba, ame
lyet a rapportban levő személyek egymás 
közt folytatnak, egy harmadik hirtelen bele
szólván, beorozza magát a kísérleti személy 
öntudatába s igy ö veszi át a hypnotizáló 
szerepét. Ha pl. arról van szó, hogy mily 
kellemes illatot árasztanak a különböző vi
rágok, a rapporton eddig kívül álló abba 
bejuthat, ha szintén a virágok illatáról be
szél a hypnotizálttal, ellenben minden mái 
megjegyzését ignorálja a kísérleti személy. 
Suggestióval is elrendelhető a rapport egy 
harmadik személylyel, vagy egy már létező, 
megfelelő suggestióval megsemmisíthető.

Mindent összefoglalva, az elmondottak
ból kitűnik, hogy a hypnozisban sok olyan 
dolog van, aminek még nem tudjuk teljei 
magyarázatát adni. De aki az eddigi ered-

kaphatnám. Utánna eredtek mindketten, ke
resztül a virágos zöld réten. Újra gyermekek 
voltak, akik kapva-kapnak játszi kedv, 
fosztó szivárvány után. S a pille játszott 
velők. A lányka vidám kaczajjal kapott 
Utána s az a nevetés, mint egy hárfahang 
terjedt tova, az erdőig s azután leültek, 
még tovább, de a lipe eltűnt. A leány mo
solygott : A kaczér hogy megfuttatatott. 
Aztán nem szóltak semmit. De e fiúnak ugy 
tetszett, mintha az a sok virág mind feléjök 
sietne s letérdepelne a leány előtt ... és 
valami mámoritó, kábító illat fürösztötte 
meg a levegőt. Talán virágok tömjéneztek, 
áldoztak a tavasznak, az uj tavasznak. Es 
az a sok, sok madár szintén hozzájuk beszélt. 
Es azok a lipék, azok a kaczér lipék, hogy 
okvetlenkednek velők. Mindegyik megnézte 
a lányt. Egy némelyik rá is szállt, azt hitte 
talán, hogy ö is egy virág, nagy, nagy 
virág . . . Azután újra megfogta, a lányka 
kezét és önkénytelenül is ajkához emelte. 
Az elkaczagta magát. — Milyen elfogódott 1 
Miért olyan elfogódott ?

És ismét fülében csengett az a hárfa, 
az a harang. Mintha valaki meghúzta volna 
a kalvaria harangját, ugy] csengett •— bon
gott az. És a lányka lehajolt, leszakított egy 
pitypang virágot. Soká bajlódott vele czél- 
talanul. És a fűből önkénytelenül kis ka
rika gyűrű formálódott, azután meg egy 
másik. A leányka eldobta azt. De a fiú 
utána hajolt. Aztán megfogta kezecskéjét és 
ráhúzta az egyik gyűrűt és a leányka enye- 
legve lopta ki a másikat s megint a fiú uj- 
jára tette. El voltak jegyezve, a természet 
jegyezte el őket. És a lányka hirtelen föl
ugrott, bántotta valami.

— Tudja ön, hogy ki vagyok ? Senkim 
sincs, árva vagyok. Csak hitem, becsületem 
van. Mindennap ide járok imádkozni. S na
gyon soká maradtam itt. Mennem kell.

A fiú lelkében csak most virradt fel.
Nem bánta meg tettét. Hisz neki kö

szönhető életét. Fölkelt és együtt mentek. A 
lányka hirtelen hátramaradt. A fiú nem is 
vette észre, csak midőn társnője futva jött 
utána és keze odatévedt a karja alá. A 
fiú megfogta és nem engedte ki. A lányka 
ibolyát tűzött a gomblyukába. — Az orgo
navirágért I

A kálvária elé jöttek ismét. A ajtónál 
letérdepelt a lányka.

A fiú nem is gondolt erre. De ö is 
térdre ereszkedett. Es imádkoztak ... És az 
Üdvözítő szobor, mintha megint megszólalt 
volna. Ilyen az élet 1 És lenn a városban 
zúgtak a harangok, együtt imádkoztak velők. 
Olyan ünnepélyes volt minden.

da.17.etta.

Levél a fővárosból.
Budapest, 1899. márczius 27.

A télikabát bement, a felöltő kijött. Elö- 
bujt a hóvirág, kivirágzott a mogyoró, kéki- ‘ 
teni kezdtek a János-hegyi ibolyák is. A fő
város metamorfázison ment át. Az elegáns 
ficsúrok gomba módon felszaporodtak a Váozi 
és Koronaherczeg-utczában, fekete Ferencz- 
József kabát óriási ibolyacsokorral volt a di
vat. Szóval kezdetét vette a szezon.

így megy ez már itt nálunk óvről-évre. 
Eljön József, utána Benedek és zsákkal hozza 
a meleget. Kinyitja aztán a zsák száját és 
megcsinálja a tavaszt. Most is eljött mint 
máskor, hozta is magával a meleget, de mi
kor a Váczi-utoza torkolatánál megállóit, hogy 
tavaszt csináljon, annyira megharagudott az 
aszfalt-lovagok hemzsegő seregére, hogy bzó 
nélkül visszafordulva sebes léptekkel sietett 
kedves barátjáért, a lusta Mártonért, ki min
dig elaluszsza az időt és szerez ezer bajt és 
kellemetlenséget, A mogorva Márton ásítva 
kplt fel, belekukkantott a naptárba és üteg

lepetve vette észre, hogy márczius közepe 
felé jár már az idő. Ejnye a ki adta — dör- 
mögött az öreg — ezt ugyan jól megcsinál
tam 1 Nem baj, —- vigasztalta Benedek a 
sopánkodó Mártont, — a mit elmulasztottál 
megcsinálni akkor, még most sincs későn, 
végezd el hamar ! Jöjj 1 A két kalefaktor 
ott állott este a Váczi-utcza sarkán, hamis 
vigyorgással nézegette a hiúság czífra vásárát 
és bizony szemébe kukkantottak egy-egy 
szőke fru-frus földi angyalnak.*)  Mikor aztán 
hazatakarodott a lézengő nép, Benedek rá
ütött Márton vállára és fűiébe súgott valamit.

Márton egyszerre összehúzta bozontos 
szemöldökeit, fölemelte fejét és hatalmasan 
megrázta övig érő szakállát. Metsző szel sü
völtött hirtelen végig a városon és megeredt 
a hó. Benedek dideregve szaladt haza mele
gedni, beiebujt a zsákjába, de ott is vaczo- 
gott még jó ideig a foga.

Márton meg csak rázta a szakállát, anná 
dühösebben, minél jobban esett a hó. El se 
mozdult helyéről reggelig, de már akkor neki 
is térdig kellett gázolni a márcziusi hóban.

Mikor a tegnapi ibolyacsokros földi Béliál 
másnap kidugta borzas fejét a dunnák alól, 
bámulva vette észre, hogy Budapest fehér. 
Hó esett, valóságos hó. Nem is amolyan lá
nyoknak való márcziusi dara, hanem térdig 
érő förgeteg, melyet csikorogva szántanak 
a berozsdásodott hóekék, Az utczákon való
ságos torlaszok emelkednek, süvítő viheder 
söpri a háztetőket, s a meglepett járókelők 
nyaka egy pillanat alatt megtelik szúró hó- 
csillammal.

Márton és Benedek pedig majd meg
pukkadnak a kaczagástól.

Benedek ur, vagy Márton, jobban 
mondva mind a kettő, elrontotta a tava
szunkat, Szivtelen két ember. Arra nem is 

•) Mig az öt kisérgetö gérokkoi Béliált irigyűl 
gonou pillautáMal sújtották agyon.

gondolt egyik se, vájjon, hogy fogunk mi 
most Alagon futtatni? Érdekelt lehet, a 
mint a kényes telivérek csülökig dagaszta
nak a hóban, a zsokék végig hemperegnek 
a jeges gletscheren, s a mig a mázsáiéi 
folyik, a n. é. közönség hóembereket csinál 
unalmában.

Mark Twain az illustris vendég, — ki 
ez idöszerint Budapesten tartózkodik, — 
ugyancsak rosszul választotta meg idejöve
telének terminusát. Felesége és leányai in
fluenzát kaptak a szibériai hidegtől. Pedig 
ha valahol hideg van, ugy Amerika az első 
e téren, a hol emelet-magasságnyira esik a 
hó és a hatvanötödik emeletről lepottyanó 
ablaktisztító szobacziczus még csak meg 
ijed, mikor a puha hóba beleesik. De Bu
dapest tavasza az egyszer túltett Amerika 
legszigorúbb deczemberén. Mark Twain 
leánykái megfáztak. Ibolyát nem adhattuusl 
nekik, hát elláttuk őket influenzával. Ked
ves emléket visznek haza Amerikába el 
ígérik, hogy májusba újra eljönnek, lg,’ 
éljenek a budapestiek I Ha itt akkora bó*  
val kezdődik a tavasz, —- gondolják aranyoi 
missek — micsoda Münchauseni hótemetó 
fekhetik a város fölött tél végével? 
Persze ök aligha tudják, mi az a mérsékelt 
égöv. Mi tudjuk, mert ott lakunk. Télén 
Qröndland, nyáron egyenlítő,

Maga az öreg Huckleberri Finu kedé1 
lyesen veszi a dolgot. Mi neki ilyen potom 
hó, mikor csak a csizmaszáron tódul be? 
Még lábszánkóra sincs szükség. Bizonyosan 
ott ül valamelyik kávéház ablakánál, bo*  
szentó flegmával nézi a viharral küzködó 
járökelöaet, vagy kedélyesen olajozza a re*  
volverét.

Kitelik tőle.
De én sietek befejezni levelemet, mer* 

Márton és Benedek urakat látom közeiiteo11
Felytatás a malláklataa.



Melléklet a „BARS11 I8Q9. évi K ik atimáha?
ínyeket ismeri és tekintetbe veszi, az sok 
tüneményt könnyen meg fog érteni s nem 
fog felülni a so k szélhámosságnak sem, 
melylyel — fájdalom — már e téren is nem 
ritkán találkozunk.

(Vége.)

fi vidéki városok az állami közigazgatás 
tervezetében.*)

Az a förveny czelszerü es jó, mely a 
nemzet életszüksegleteinek berendezésére nél
külözhetetlen intézményeket statuálja. Azért 
# városok rendezéséről szóló törvénynek fői 
kell ölelnie mind a modern intézményeket 
melyek közegészségi, köztisztasági, kulturá
lis, rendészeti, ipaii és kereskedelmi vonat
kozásukban a városok életerős haladására 
alkalmasak.

Ez érdekek uem hagyhatók továbbra is 
az autonóm jogkörrel felruházott városok el
határozására, hanem szükséges, hogy törvény 
tegye — természetesen a lehetőség határain 
belül — azok megalkotását és életbelépte
tései köte.ezövé.

Számtalan város van Magyarországon,hol 
évek hosszú során át nagy pótadóval tartják 
fönn a község háztartását a nélkül, hogy a 
modern haladásnak csak halvány jelenségei
vel is találkoznánk. A városoknak e tengö- 
desszerü, sivár közélete az illetékes ténye
zőkre tan kényelmes ; a legtöobnyire illeték
telen érdekeltekre pedig sok esetben tán 
hasznos is lehet; de az ily léha mozdulat
lanság mindenesetre káros a város tehervi
selő lakosaira, kik a tőlük megkövetelt anyagi 
áldozatoknak megfelelő viszouéi tekét csak 
altnaikbau kapják megtérítés gyauáut.

A varosok kormányzatának e hagyomá
nyos sleudnanja javasolja tehat, hogy a tör
vényhozás az állami elet fejlődésevei szükség
szerű összefüggésben aiió intézményeknek 
megterem lesét szentesített törvényekben 
tegye a városok kötelességévé s egyben gon
doskodjék a törvényhozás arról is, hogy a 
városok önkormányzati jogának kiterjeszté
séve* intenzivebb erőt uyerjeuek kötelessé
geik pontos teljesítésére.

Mondja ki ez a megalkotandó törvény, 
hogy köteles a város a helyi viszonyok ál
tal megengedett módon és rendszerben álta
lános csatornázásról és vízvezetékről, esetleg 
megfelelő számú artézi kút létesítéséről gon
doskodni.

Köteles a város a közegészségi és köz
tisztasági érdekek hatályos kezelese czéljá- 
ból az utczák szilárd burkolását és az egyes 
házakban összegyülemlő szemétnek közerő
vel való kihordását eszközöltetni.

Köteles a város tereket, parkokat, nyil
vános fürdő és jegterm lő helyeket létesíteni.

Köteles a varos szegeuykonyha fölállí
tásával szegényeinek eltartásáról gondos
kodni.

Es köteles a város a tüzrendészeti ér-
*) Szombathely város hírneves polgármestere az 

állami közigazgatassal kapcsolatban — a B, H, szerint 
— behatóan foglalkozik a városoknak a törvénybe le
endő beiglalas módozataival, melynek alapján a követ
kező nagyfoutosságu elvi állávpouiok domborodnak ki.

Ez a két imposztor megint töri valamin a 
fejét. Kitelik Benedektől, hogy megszauja 
a felöltőben didergő lakk-czipős kereskedő- 
segedeket, kinyitja a zsák száját, s egy
szerre oda van a hó.

O. 

Április elseje.
Irta: HÁK6T KÁLMÁN.

Mint a hogy uz angol parlament piuczéit 
hivatalos deputaczió járja, hivatalos komoly
sággal, hogy százados kouservativismussal 
konfrontatja: ha valljon nem akarják-e a 
törvényhozás házát feldurrautani, mint szá
zadokkal azelőtt; olyan biztosan vette a szo
kás hatalmába április elsejét, a vidám beug
ratások, a balettek, a jóhiszemű gimplik meg- 
trefáiásáuak nagy napjat.

Az am, április elseje l Akármiét uralko
dik a spleen a megjózanodott századon, apá
ink naiv, jámbor mulatsága víg tréfára sar
kai, uem lehetetlen, hogy most valami po
litikai partunk ezeu jeleutös napon fog 
programmot adui.

Az április elseje nem hazai népszokás, 
sőt ellenkezőleg, más országokban jobban, 
eimesebb változataiban vau elterjedve. Egész 
Európáuau divatos, keletre a kelen kérdés 
vitte es a mint Bulgáriát az európai hala
dás viszi, terjedi el az április szokása, jó 
lehet, nekik uem Gergety pápa csiualt ka
lendáriumokat es a maguk időszámítása sze
rint éppen 13 napig kell meg várni a fel- 
ültetesek vig tréfáira.

Nemcsak a kontinensen, do még a kö
dös Aibion partjain is divatos az áprilisi tré
fás rászedes. Albion férfiai ezt a mulatságot 
»Apnl fool“-nak nevezik és elmés tré
fáit derekasan gyakorolják. A franczia 
kedélynek és elmésségnek azon-bán va
lósággal normanapja van as ö április 
sEején; as ö .poisson d’avril“-ján. Ninos a

dekek hatályosabb érvényesítőié czéljából 
városi tuzrendőrséget szervezni.

A föladatok pontos betöltése érdekében 
minden varos, melynek legalább 15,000 lakosa 
van es a törvényben körülirt kötelességek 

lettesére elégséges anyagi és erkölcsi erő

A mennyiben pedig az ilyen város vár
megye! székhely is: ipari és kereskedelmi 
érdekeinek emelése érdekében kereskedelmi 
es iparkamarai székhelyiyel felruházandó.

Tekintettel az uj büntető eljárás életbe- 
leptetese folytán a városok rendőrhatóságá
nak tokozott tevékenységére ; a városokbau 
államrendörségi szervezet létesítendő.

Nem kevesebb fontossággal bir az sem, 
hogy a mely városban legalább 800 ország
gyűlési képviselőválasztásra jogosult szavazó 
polgár van: az a város önálló választóke
rületté alakíttassák.

A mely város pedig a föntebb vázolt 
legelemibb közegészségi követelményeknek 
megfelelni nem képes: nagyközséggé ala
kítandó.

Főbb vonásokban im ezek az alapköve
telmények, meiyek a városok rendezésére 
vonatkozó törvény megalkotasáuái szükség
képpen vezérlő elvül szolgáljanak. Mert ezek 
nélkül az egységes magyar állam kiépítésé
nek eszméje csak puszta ábránd, a modern 
város ideálja pedig csak festett kép marad 1

Különfélók.
Jiszleletlel kérjük lapunk azon előfizetőit, 

a kik az összeggel hátralékban vannak, azt kiadó
hivatalunkba beküldeni szíveskedjenek, valamint 
akiknek előfizetése ez évnegyeddel lejár, azt 
kérjük megújítani, nehogy a lap szétküldésé-
ben fennakadás történjek. — Kiváló tisztelettel 
a „HARS* kiadóhivatala.

— Szilagyi Dezső városunk dísz
polgára. Szilagyi Dezső országgyűlési 
Képviselőt, a magyar kepviselőház volt elnö
kei és volt igazság ügyminisztert Léva város 
közönsége virág-vasarnapján tartott kép
viselőtestületi közgyűlésében egyhangúlag, 
uagy lelkesedéssel díszpolgárává vá
lasztotta. A diszpolgárságra vonatkozó indít
ványt Holló Sándor képviselőtestületi tag, 
n lévai takarékpénztár igazgatóságának el
nöke, lapunk szerkesztője tette, a melyet az 
után az egész kepviselöiestület egyhangúlag 
magáénak vallott. Szilágyiban Léva varosa 
nemcsak a kitűnő államtertit, a hírneves jo
gászt s legutóbb a parlamenti béke egyik 
helyreállítóját tiszteli, hanem iniut volt igazság
ügy i miniszterben azon ritka belatasu, bölcs 
államférfiul, ki a bűnvádi perrendtartásról 
szóló törvényjavaslat indokolásában oly rend
kívüli melegséggel emlékezett meg Léva vá
rosáról, mint a mely itt a magyarság határán 
tisztau magyarajku, kiválóan intelligens és 
hazafias erzületü közönségével eleggé meg 
uem becsülhető kulturmissziót teljesít a a 
melyben az eaküdtszéki intézmény egyik hi- 

felültetés veszedelmétől senki megmentve s 
azt hiszem, ha más nem, egy-két bouievard 
lapocska magát a köztársaság elnökét is fel
ülteti. Az olasz is vigau van április elsején 
az ö „calandrinojáu* és hogy a németnek 
tulon-tui meg vannak az ö Aprilsnarrjai, 
alighanem mindenki tudja.

Houuét eredt ez ártatlan és kedves nép
szokás, senki sem tudja? Kétségtelenül az 
áprilisi időjárásnak egy operette-diva szeszé
lyevei egyrangu szertelen változékonysága, 
az ő Csalta, hol napsugaras, hol fogvaczog- 
tató volta — terjesztette el az április boloud- 
ját. Általános népszerűségét legalább bizton 
ennek köszöuheti, ámbátor, hogy a történet
ből sem hiányzanak a ügyeimet érdemlő moz
zanatok, a melyek azt igyekszeuek igazolui, 
hogy vaiami szörnyű figurás koimányintéz
kedések április elsején suggerálták az embe
riseget, bogy ezeu a napon és pedig kölcsö
nösen — tel kell egymást ültetnünk.

Több neves történetírónk bizonyltja, 
hogy az áprilisi tréfák eredete igen régi, meg 
a kelták idejéből való. Ezek április elsején 
vidám, uohó tavaszi ünnepeket ültek. Vezé
reket tettek meg nagy ünnepélyességgel, ren
desen valami félkegyelmű hadfiakat, a kik
nek ue.Ltséges pózolásán kitüuöen mulattak. 
E.mulváu az április elseje, a talmi vezéreket 
kíméletlenül kiakólbolito.ták és napokra ter
jedő zajos tavaszi ünnep e tréfás uetronizá- 
lassal fejeztetett be.

Am lehet, hogy a kelták tavaszi ünne
peit elfeledte volna az emberiség és április 
elseje nyomtalanul eltűnt volna vig tréfák 
vi.agábói, ha a XVI-ik században IX. Ká
roly fel nem eleveníti. Ugyanis azt a famo- 
zus és népeit bámulatba ejtő intézkedést tette, 
hogy az ujesztendő nem mint eddig : április, 
hanem január elsejével kezdődik. Akkor ezt 
a rendeletet famozusnak találták 1564-ben, 
mig most igen meg vagyunk elégedve aja

vatott közegét legelsőnek ismerte föl. Szilágyi , 
Dezső orszgy. képviselő, mint megbízható 
forrásból értesülünk, Léva város díszpolgá
rává történt megválasztásáról szóló hirt igaz 
örömmel fogadta.

— Áthelyezés. Az igazságügyminisz
ter dr. Szakmáry Pál temesvári kir. járás
birósági aljegyzőt a helybeli kir. járásbíró
sághoz hasonló minőségben áthelyezte.

— Diadalok emléke czimen a „Pesti 
Hirlap*-ban olvassuk a következőket: 1849- 
töl hosszú ötven év választja el az 1899-ik 
esztendőt. Ez évforduló aktuálissá teszi, 
hogy az ötven év előtt lezajlott szabadság
harcznak egyes kiválóbb mozzanataira ke
gyes emlékünnepekkel emlékezzenek vissza 
as ivadékok, akiknek apáik annyi tűzke
resztségen rohantak át a szeplőtelen nem
zeti lobogóért. A közeli napokban is két 
győzelmes csata évfordulóját ünnepük meg : 
az egyik az ísaszeghi, a másik a nagysallói 
csata évfordulója. A győzelmes ísaszeghi 
csatának április hatodikait lesz az ötvenedik 
évfordulója. A műegyetemi ifjúság és a 
mérnök-daioskör április 9-ikén, az évfordu
lót követő vasárnapon, leutazik fsaszeghre, 
ahol az elesett hősök sírjánál fényes gyász- 
üuuepélyt rendez. Az ünnepély programmja 
a következő : Szózat, énekli a mérnök-da
ioskör ; ima, mondj t Havalda Endre; 
mlékbeszéd, tartja Bartók Lajos; hősi 

gyászdal, énekli a mérnök-daioskör; az 
ísaszeghi csata története, elbeszéli An- 
tony Rudolf; alkalmi költemény, sza
valja Ulrich János, és végül a Hymnusz, 
éuekli a mérnök-daioskör. A kirándulók 
reggel 7 óra 50 perczkor utaznak el a ke
leti pályaudvarról és 9 órakor érkeznek 
Isaszeghre, ahol ünnepélyesen fogadják őket. 
— A barsmegyei Nagysalió határában 1849. 
április 19-én történt a nevezetes nagysallói 
ütközet, amelyben Görgey a császáriakat 
visszaszorította és a honvédség fényes dia
dalt aratott. A nevezetes csata ötvendik 
évfordulója alkalmából ezen évi április 
19-ikén uagyszabásu emlékünnep lesz Nagy- 
salión. Az ünnep rendezésére Dombay Vil- I 
mos volt alispáu elnöklete alatt bizottság 
alakult, amely az egész megye közönségét 
belevonja az ünneplésbe. A hálaadó isten
tiszteleten Bogisich Mihály ez. püspök, esz
tergomi kanonok fog pontifikálni ; maga az 
ünnep a nagysallói csatatéren levő emlék
oszlop előtt lesz, ahol sátrakat rögtönöznek 
a vendégsereg számára.*1 — Ez az első félhi
vatalos értesítés, a mit az ünnepelés tárgyá
ban vettünk. — E szerint az Ísaszeghi dia
dal 50-ik évfordulóját országos ünneppé 
avatták. —Az isaszeghiek az 50-ik évet orszá
gos üunepé tették. -—Mi a48-ik évet ünnepel
tük országosan, a mikor Bárt ha Miklós leg
nagyobb magyar publiczistánk vállalkozott 
az üunepi beszédre. Az idén magunk kö
zött leszünk, nehogy az ország hirt vegyen 
kegyeletes örömünkről. Hátha még egy 
Jókai, vagy Isten-mentsen, egy Kos
suth szólalna meg az ősök dicső emlé
kezeténél. Tehát csak magunk között I !

— A um. vallás- és közokt. m. 
kir. miniszter ur f. é. 21272. sz. a. nagy
ságot és főtisztelendö Báthy László, lé- 

nuári újévvel, különösen ha az újévi borra
valók túlságosan nem kívánják zsebbeli kész
ségünket. Mennyivel elmésebbek voltak őse
ink IX. Károly ismert rendeletékor ? Akkor 
is szokásban voltak az újévi ajándék, de a 
rendelet után az emberek januárban az áp
rilisi, áprilisban a januári ajándékokkal biz
tatták egymást. Szóval, a mint láthatjuk, az 
április bolondjának népszerűsítése érdekében 
igen jelentékeny körülmény szegődött, a mi
ből aztán annak világos tudatára is eljutot
tunk, hogy őseink is szerették az ajándéko
kat elkerülni, ha — lehetett.

Elmondjam-e azt a sok dévaj tréfát, a mi 
április elsején jóbarátok között megesik ? 
Szinte felesleges I De most egy igen népszerű 
felültetés forma vau divatba, tessék elolvasni 
és vagy vig tréfára használni, vagy okulni:

Mihelyt az áldozat a szobába jön, a tár
saság bünszerzője elébe megy és eldicsekszik 
vele, hogy egy hatost talált. Addig gyúrja 
áldozatát, mig ez kénytelen elhinni a 10 kraj- 
czár találásának históriáját. Erre aztán a 
bünszerzö leül, egy bűntárs pedig kiveszi az 
áldozat világos ügyeimével, látszólag észre
vétlen, a kabát külső zsebébe tett hatost, 
mutat egy krajezárt s azt csempészi a he
lyére. Meg beszélgetnek egy darabig, akkor 
a bünszerzö kimegy. Ez alatt a bentmaradt 
társaság belesuggerálja az áldozatba, fogad
jon, hogy nincs a hatostaláló zsebében a pénz, 
hanem egy krajezár. Az áldozat fogad. Ö 
maga „leletezi** meg a nyugalommal bejövő 
és a krajezárt hatossal fölcserélő bünszerzőt. 
Van nagy gaudium. Es az áldozat űzet. A 
felültetésnek ez a módja elmés, különösen, 
ha a kivitelben ügyeskednek.

Őrizkedjünk, nehogy minket fogjon meg. 

vai prépost plébános úrhoz a következő kö
szönő leiratot intézte : Barsvármegye kir. 
tanfelügyelőjének f, é. márczius hó 15-én 
491. sz. a. kelt jelentéséből örömmel érte
sültem, hogy Nagyságod a lévai r. kath. 
iskola elhelyezésére vásárolt épület vételára 
egy részének 2000 frttal való törlesztését 
magára vállalni méitóztatott. Örömömre 
szolgál, midőn Nagyságodnak a népoktatás 
érdekében tanúsított ezen hazafias áldozat
készségéért őszinte köszönetemet nyilvánítom.

— Uj doktor. Örömmel veszszük 
a hirt, hogy K m o s k o Béla ügyvéd
jelölt, ifjúságunk egyik legszorgalmasabb s 
legtörekvőbb tagja múlt hóban doktori dip
lomát nyer’,. Promoveálása f. hó 13-án lesz. 
Gratulálunk 1

— Véglegesítések. A lévai takarék- 
és hitelintézet kedden tartott igazgató-választ- 
mányi ülésén Jozsefcsek Géza ideigle
nesen megválasztott főkönyvelőt és J a k a fa
fal vy Barna ideiglenes segédkönyvelőt ál
lásukban végleg megerősítette. Ugyanez al
kalommal B r u t s y Béla végzett kereske
delmi akadémiai hallgatót gyakornoki minő
ségben alkalmazta.

— Zólyomiuegye főispánja meghalt. 
Szomorú hir érkezik Beszterczebányáról: 
Zólyomvármegye főispánja Radvánszky 
János báró férükora legszebb szakában rövid 
szenvedés után — kanyaróban meghalt Bpes- 
ten. A város és a megye mély gyászba borult a 
báró elhalálozásával, kit mint kitűnő főispánt 
tiszteltek, mint embert és mint a humanizmus 
megtestülését mindnyájan szerettek és bál
ványoztak. A megboldogultat egész csendben 
szállították el budapesti lakásáról Zólyom- 
Radváoyba, mert felesége és gyermekei,—kik 
tői a betegséget kapta — meg mindig nagy
fokú kanyaróban feküsznek.

— Gazdasági előadás. Székely 
György püspöki urad, erdőmester holnap f. 
hó 3-án d. u. a városháza tanácstermében 
szőllészeti gazdasági előadást tart, mely al
kalommal a téli szőllészeti s tanfolyam hall
gatói közt az eredményhez képest a jutalom
dijak is ki fognak osztatni. — Az érdeklő
dök az előadáson szívesen láttatnak.

— A gimnáziumi ifjúság mulatsága. 
A helybeli fögimuáziumi ifjúságnak jótékony- 
czélu és rendesen műkedvelői előadással 
egybekötött tánczmulatságai évröl-évre nö
vekednek renoméban, hírben és kedves
ségben s valóban nem túlozunk, midőn e 
mulatságokat, melyek legfesztelenebbek és 
egvidámabbak tartjuk, az évben lefolyt mu

latságok legsikerültebbjeinek. Az idén f, év 
április hó 15-én az „Oroszlán** vendéglő 
nagytermében ismét rendez az ifjúság a 
fögymnázium „Segitö-egyesület** alaptőkéjé
nek gyarapítására tánczmulatsággal egybe
kötött jólékonyczélu ifjúsági szín-előadást, 
Kisfaludy Károlynak egyik legsikerültebb 
vigjátékát hozzák színre, a „Pártütők“-et, 
mely vígjáték volt alapja a később fellen
dült népszínműveknek. A kedélyes kis víg
játékot a következő szereposztással adják 
alő Hajnal ti László, gazdag kereskedő 
Reismann Miksa, VIII. o. t., Elek, Mili, 
Rozi testvere gyermekei Belcsák Sándor, 
VII. o. t., Pollák Vilmos VIII. o. t„ Tőrök 
Emil, VII. o. t., Élősdy, hadnagy Mauks 
Imre, VIII. o. t., Tóházy Károly, Fodor Imre, 
VII. o. t., Kőrmösdy, táblabiro Bóua János, 
VII. o. t., Öregbiró Berger Sándor, VIII. 
o. t., Bíró Mercáder Jenő, VI. o. t., Nótá
rius Pollák Géza VIII. o. t., Nótárius fia 
Skopecz Alajos, VII. o. t., Kántor Weins- 
berg Fülöp Vili. o. t., Törvénybiró Bartók 
Ernő, V. o. t., Kisbiró Schvvarcz Samu, VII. 
o. t„ A helység kovácsa Stosius Károly, VI. 
o. t., Jakab, Élősdy inasa Fray Jenő, VII. 
o. t., Hajnalfi inasa Hruska Gyula, VI. o. t. 
Vendégek, tanácsbeli nép: Laczkovich Imre, 
VI. o. t., Tóth Lajos, V. o. t., Pozsgai 
Kálmán V. o. t,, Weisz Gyula, VI. o. t., 
Landeszmann Miksa, VI. o. t., Zsíros Jenő,
V. 0. t., Bojsza József, VI. o, t. Súgók; 
Laufer Lipot, VI. o. t., Reismann Mózes,
VI. o. t. A dolog történik egy szabad hely
ségben. A mulatság iránt város és vidék- 
szerte igen nagy az érdeklődés. A meghívók 
e napokban küldettek szét, a ki nem kapott 
s arra igényt tart, forduljon e végett, a fő
rendezőhöz, Gácsér Endre fögymuasiumi ta
nár úrhoz. — Az előadás kezdete este 8 
órakor. Belépti dijak : Zártszék : 1 —10 sorig 
2 frt, körszék 1 frt 50 kr., állóhely 1 frt. 
Jegyek előre válthatók Nyitrai és Tarsa 
könyvkereskedésében, az előadás napján esti 
6 órától a pénztárnál.

— Kinevezés. Váimegyénk főispánja 
Szmicsko Endre nagy-kálnai lakost as 
oszlányi utibiztosi kerületbe utibiztossá ne
vezte ki.

— Az ujonczozás sorrendje. Bars- 
vármegye területén az ujonozozás a folyó 
évben következő sorrendben és időben fog 
megtartatni: Oszláuybau ápril hó 7.
8. és 10*én, polgári elnök Detnch Gyula, 
orvos : dr. Htadny János ; A r.-M a r ó t h o n : 
april 13. és 14-én polgári elnök Simonyi 
Béla alispán, orvos dr. Benkő Lajos; V e- 
r e b é ly e n ápril 14. 15. 17. és 18-án, pol
gári elnök Diliesz Sándor, orvos dr. Oravetz 
Kálmán; a lévai járás részére ápril 
30-án, május 1. 2. 3 és 4-én, polgái elnök 
Simonyi Béla alispán, orvos dr. Karafiáth 
Márius ; Léva város részére május 5-én, 
nolgári elnök Simonyi Béla alispán, orvos 
dr. Medveczky Károly ; Újbányán május
9. és 10-én polgári elnök dr. Balbach Béla, 
orvos dr. Holeczy Péter; G r.-S z t.-K e- 
rassten május 11. 12. 13. 15. és 16 án^ 



polgári elnök Simonyi Róla alispán, orvos dr. 
Gasparetz Béla ; Körmöczbányán má
jus 17 és 18-án, polgári elnök dr. Amon Ede, 
orvos dr. Langí'elder Adolf.

— Tánczniulatság A lévai iparos 
olvasó-kör holnap, husvét hétfőjén tartandó 
tánczmulatsága a legszebb sikernek néz elébe, 
a melyet meg is érdemel, mert a rendező
lég mindent elkövet, hogy vendégeinek egy 
igazán magyaros, fesztelen mulatságban le
gyen része.

— Pisztoly párbaj. Mint körmöcz- 
bányai tudósítónk írja FI. Zs. és M. J. kör- 
möczbányai hivatalnokok m. hó 20-án pisz
toly párbajt vívtak. A párbaj egyszeri golyó 
váltásra ment. Az első lövés M. J. hivatal
noké volt, mint sértett félé, ki élt is ezen 
jogával, de golyója nem talált. H. Zs. nem 
élt a lövés jogával. A párbaj után a felek 
kibékültek.

— A „Müveit NőkOtthona" jótékony 
egyesület f. évi május 1-én saját házába köl
tözik Tisztviselő-telep X. kér., a hol egyedül 
álló müveit nők, kiknek néhány száz torint 
évi járadékuk, vagy nyugdijuk van, vagy a 
kik nehány ezer frt. tökével rendelkeznek, 
melynek kamataiból meg nem élhetnek, ta
lálnak az egyesületi házban családias szellem
ben vezetett otthont.

— Iskolai államsegély. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter S z e n t e Pál óvári 
ev. ref. tanító ötödéves pótléka fejében egy
másután következő 5 évre 50 frt államse
gélyt engedélyezett.

— Felvétel a katonai intézetekbe. 
A hivatalos lap közelebbi száma pályázati hir
detményt közöl, mely szerint a cs. és kir. 
hadsereg katonai nevelő és képző-intézetei
nek I-ső csoportjában az 1899. 1900. iskolai 
év kezdetén (a katonatiszti árva fiuk nevelő
intézetében és a katonai reáliskolákban szept. 
1-én, a katonai akadémiákban szept. 21-én) 
mintegy 400 egész és féldijas (a közös hadügyi 
tárczából javadalmazott) kincstári, illetőleg 
alapítványi és fizetéses hely fog betöltetni. 
Ezen helyek közül esik 15 hely a katona
tiszti árva fiuk nevelőintézetére ; 200 hely a 
katonai alreáliskolák I-sö; 19 hely a katonai 
alreáliskolák Il-ik ; 30 hely a katonai alreál
iskolák IV-ik évfolyamára ; 130 hely a bécs
újhelyi katonai Teréziái akadémia és a bécsi 
műszaki akadémia l-ső évfolyamára. A 
katonai föreáliskola I-sö évfolyamába, te
kintettel ezen intézetnek államviszonya
ira, pályázók fel nem vehetők. A ka
tonai föreáliskola Il-ik és Ill-ik folya
mába rendszerinti felvételnek nincsen helye ; 
ezen évfolyamban csak azon helyek tölten
dők be, melyek természetes fogyaték (halá
lozás, elbocsátás stb.) következtében jutnak 
üresedésbe. A felvételre nézve megállapított 
feltételek a hadsereg számára kiadott Rende
leti Közlöny 1888-dik évfolyamának 8-ik szá
mában közzétett ez a pályázóknak a magán
nevelésből katonai nevelő és képzöintézetekbe 
leendő felvételét tárgyszó szabályzatban fog
laltatnak. Felvételre vonatkozó folyamodvá
nyok 1899. május hó 15-ikéig fogadtatnak el.

— A marhalevél átadása, mint adás
vételi bizonyíték. Tudvalevőleg a fennálló 
közrendészeti szabályok szerint élő marha 
adásvételénél a továbbadás csak a vonatkozó 
marhalevélnek átírása mellett történhetik. Ezt 
sokan ugy fogják fel, hogy a vételi szerző
dés megkötöttnek csak akkor tekintendő, 
ha a marhalevél az eladó kezéből a vevő 
kezeibe átmegy. A kir. Kúria azonban f. évi 
1065. szám alatt kelt határozatával ezt a fel
fogást jogosulatlannak jelentette ki, kimond
ván, hogy a marhalevél átadása nem képezi 
az adásvételi ügylet megkötésének szükség- 
képeni feltételét, mivel az megkötöttnek te
kintendő, mihelyt a vétel tárgya a vevőnek 
átadatott, tekintet nélkül arra, hogy a vo
natkozó közrendészeti intézkedéseknek elég 
lett-e téve, vagy nem, vagyis hogy az eladó 
átadta-e a vevőnek a marhalevelet vagy sem ?

— Léván márczius hónapban meg
haltak. F arkas Mária, élt 8 hónapot. Szabó 
Borbála, élt 9 hónapot. Eppinger Miks, élt 
42 évet. Ovszenák János, élt 5 hetet. Vi
ták János, élt 9 hónapot. Simko János, élt 
68 évet. Praicz Erzsébet, élt 26 évet. Szé
kesvári János, élt 40 évet. Hchreite Jó
zsefné, szül. Veisz Matild, élt 32 évet. Éder 
Margit, élt 9 évet, özvegy Szabó Benedekué, 
szül. Potyivoki Francziska, élt 78 évet. 
Bleier János, élt 40 évet. Ondrejkovics La
jos, élt 60 évet, özvegy Novotni Károlyné, 
szül. Ivanyics Mária, élt 68 évet. Jamrik 
György, élt 80 évet. Belányi Gizella, élt 1 
évet. (jzv. Friedman Majerné, szül. Mangold 
Mária, élt 97 évet, Sümegh Jánosné, szül. 
Bengyer Julianna, élt 54 évet. Dianicska 
András, éli 3 hónapot. Guba Lenke, élt 1 
evet és 3 hónapot. Máté István, élt 16évet.

— Brövld hírek. — A király kül
földi hirek szerint házasodik ; és pedig 
vagy egy Spanyol herczegnöt, Marco de lo 
Mercedest, vagy a buigár fejedelem-asszony 
húgát, egy pármai herczegnöt veszi fe
leségül. — A Fülöp szigetek, melyet 
a legyőzött spanyolorszag hadisarczként 
adott az Egyesült-államoknak, sok bajt 
szerez most az amerikaiaknak. Lakói 
guerilla-harczot folytatnak ellenük és a vesz
teség igen nagy. — Hentzi-szobrot, a 
szomorú idők gyászos emlékű vaskolossu- 
sát bontják már s a budai főtérről leviszik 
a had apród iskola udvarára Lipótmezöre. 
— Ugrón Gábort múlt vasárnap Szilágy- 
Somlyón nagy lelkesedéssel egyhangúlag 
országgyűlési képviselővé választották, — 
Tél mároviu«bánt A lofoFyt héten ország

szerte oly nagy havazás és erős hideg volt, 
hogy a közlekedést is sok helyen be kel
lett szűntetni. A hófúvások miatt a vonatok 
is pár napig vesztegeltek. — Mark Twain 
a világhirü amerikai humorista író egy heti 
időzés után Bpeströl Bécsbe vissza utazott.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

A korcsmába. Handlé: Vegyenek szép 
órákat ! — Vevő: Hát azután jók és tartósak azok 
az órák ? — Handlé: De még mennyire Lássa, 
kérem, ezzel a szekrény nyel együtt ma már ötször 
dobtak le a lépcsőn és az órák még mindig járnak.

Gyermek észjárás. Gyuri elkíséri apját 
a korcsmába. Útközben meglátnak egy szamarat, mely 
rettentően ordít. — Édes apám ! miért ordít ez a fü
les ? — Azért, mert jól lakott füvei. A korcsmában 
mindnyájuknak jó kedve támadt, a czigány húzta. 
Gyuri apja vígan kezdett kurjongatni. Gyuri csak nézte, 
végre megszólal ; — Édes apám, kend is füvet evett ?

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

I.
Mindazon ismerőseim és jóbarátaimnak, 

kik feledhetlen jó anyám halála alkalmából 
részvétükkel és temetésén való megjelené
sükkel nagy fájdalmamat enyhíteni óhajtot
ták, ez utón mondok hálás köszönetét.

Léva, 1899. márczius 26.
Friedmann Samu.
II.

A lévai takarék- és hitelintézet részvény
társaság f. évi márczius hó 16-án megtartott 
rendes közgyűlése, az 1898. évi tiszta jöve
delem köz- és jótékonyczélra szánt hányadá
ból, a lévai Stefánia-árvaháznak 100 frtot 
megszavazott, — midőn ezen összegnek át
vételét igazoljuk, egyúttal egyletünk nevében 
hálás köszönetünket nyilvánítjuk.

Léván, 1899. évi márczius hó 29 én.
Faragó Samu, László Imre,

egyleti titkár. egyleti pénztáros.
III.

Mindazon rokon és barátaink, kik felejt- 
hetleu férjem elhunyta alkalmával részvétük 
nyilvánításával fájdalmunkat enyhítették, fo
gadják szívesen ez utón hálás köszönetünk 
nyilvánítását.

Léván, 1899. márczius 28-án.
Özv. Ondrejkovics Lajosné 

és nevelt gyermekei.
IV.

Kedves kötelességet teljesítünk, midőn 
a lévai takarék- és hitelintézet tek. Igazga
tóságának azon nemesazivü ténykedéséért, 
hogy egyletünknek az 1898-ik évi nyere
ményből 40 koronát megszavazott és átszár
maztatott, hálás köszönetünknek ez utón is 
kifejezést adhatunk.

Léván, 1899. márczius hó 31-én.
A Chevra kadiscba egylet nevében 

Rosenbaum Adolf, Deutsch Mór,
egyleti jegyző. egyleti elnök.

Közgazdaság.
A gipsz szerepe a gazdaságban.
Manapság alig van már oly gazdaság, 

melyben gipszet nem haszualuak. — Alkal
mazást nyer az nemcsak az építkezéseknél, 
hanem magában a gazdaságban, mint szoro
sabb értelemben vett gazdasági czikk is, egy
részt mint tragya konzerváló anyag, másrészt 
mint talajjavító. A gipsznek ez utóból esetek- 
beni használhatóságáról felvilágosítást nyúj
tanak a következők :

A gipsz vagy kénsavas mész részint 
égetetlen, részint égetett állapotban jő a 
trágyakereskedésben forgalomba. Az égetet
len gipsz máskép trágyagipsz elnevezés alatt 
is ismeretes s au bán különbözik egetettöl, 
hogy benne egy bizonyos mennyiségű víz is 
található, mig az égetett gipszből a viz a 
hevítés alkalmával elveszett.

Sokan a gipszet a mészszel egyhatásunak 
vélelmezik, holott a gipszben nem annyira 
a mész, mint inkább a kensav játsza a sze
repet. — Mig például a meszel az istálló- 
tragyával keverni nem lehet, mert az mint 
erősebb alj a gyengébb aljnak tekinthető 
amoniakot kihajtja, addig a gipsznek hatása 
ép ellenkező mert annak kénaava a trágya 
amoniakjával egyesülten, ez utóbbi általa 
megköttetik. — Ép ez okból használják istál
lók fertőtlenítésére, az istálló levegőjének 
tisztítására, az istálló trágya felbontásánál 
keletkező amoniak megkötésére a gipszet s 
bátran elmondható, hogy e tekintetben egy 
trágya konzerváló auyag sem bir oly értek
kel, mint a gipsz. Annáit alkalmazása min
denütt ajánlható tehát annyival is inkább, 
mert igen olosó. Egy darab marhára éveu- 
kint 60 kg. gipszet számíthatunk, ennek mé
termázsája az I frtot ritkán haladja meg e 
szerint egy állat évi ürülékének konzeivá 
lása legfeljebb 60 kr.*ba kerül. A trágyalet 
elvezető csatorna mentén, az állatok állás
helye mögött szórunk el naponként egy ke
veset s a jó hatas elmaradhatatlan.

A gipsz azonbau nem csak mint konzer
váló anyag, hanem mint talajjavító is figye
lembe jő, különösen oly talajokon és oly 
növényeknél, melyek a káli iránt hálásak.— 
Luczerna, lóhere, baltaczin s egyéb pillangós 
virágú takarmánynövények! izaraaahb talajú

rXp"»Í?*e“'«ibT.*
S kálit erősebben igénylő növényeknél >s 
igen jó eredményt biztosit.
g Mint műtrágyát legjobb égetetlen alk
atban s porainkban elhinteni es pedig a 
LZ. folyni.,
növényeink szépen diszlenek. — Elbintesere 
lehetőleg oly időt kell választan, midőn 
esőre van kilátás, mert ha az elszoras után 
az eső elmarad, elmarad egyúttal a gipsz 
hatása is. — Kát. holdanként 2 -3“mázsát 
használunk. — Ha a gipsz mellett egyeb 
trágyaszer is alkalmazásba jo pl. lbomas 
salak, akkor e keveréket (2. g. gipsz es 22oU 
gr. Thomas salak) pl. réten vagy legelőn 
öszszel szórjuk ki.— Őszi vetemények alá 
pedig a vetést megelőzőleg.

Újabban igen fontos szerepe jut a 
gipsznek a szikes vagy székes talajok javí
tásoknál is, melyek az Alföldön nehány ezer 
hold területet foglalnak el, melyekre nézve 
jellemző, hogy átnedvesedve pépszerü tö
meggé, kiszáradva pedig kőkemény ségü ve 
válnak. Sokan foglalkoztak már a székes 
talajok javításával, de a legtöbben eredmény 
nélkül.

Egy kaliforniai tanárnak ez iránybani 
búvárkodása legutóbb a gipsz használata 
felé fordult s nem egészen sikertelenül. — 
E kaliforniai tanár; hilgard azt tapasztalta 
ugyanis, hogy ha a szikes talajra gipszet 
szórunk, akkor cserebomlás áll be, s a szén
savas nátriumból és gipszből kénsavas nát
rium és szénsavas mész keletkezik s igy a 
sziktalaj megszabadult az elébb említett 
hátrányos tulajdonosságaitól. De miután az 
ily módon keletkezett szénsavas mész a ta
laj tápanyagait jobban kizsarolja, tápanyag 
egyensúly fentartása czéljából kívánatos lesz 
a gipszszel egyidejűleg egyéb műtrágyákat 
is felhasználni.

Ily szikes talajok javítására hat, hol
danként legalább is 8—10 g. gipszre van 
szükség, mert ellen esetben ha kevesebbet 
használunk, a hatás bizonytalan.

Ha esetleg 1—2 év múlva altalajviz 
nagyobb mennyiségben a felszínre jutna, 
úgy újból felhasználunk ugyanily mennyi
séget.

Több éven át folytatott oly eljárás mel
lett sikerülni fog a szikes talajt megjaví
tani.

T. A.

Irodalom és művészet.
A „Magyarország“ annyira elterjedt 

és ismert lap, hogy ma már semmi reklámra 
nincs szükségé. A közönség már régen föl
ismerte benne azt az úgyszólván egyedül 
álló sajtó-orgánumot, mely semmi magán
érdek által nem befolyásolt irányzatával s 
bámulatos tökéletessegre emelt hírszolgála
tával igazán a közönség, a nemzet érdekeit 
szolgálja. A „Magyarország** volt az ellenzék 
legutóbb diadalmasan lefolyt nagy harcza- 
nak kezdője s hogy mekkora hatása volt, 
legjobban jellemzi az, hogy a volt kormány 
újságjai öt nevezték el az „obstrukció hiva
talos lapjáénak. Egyenes, bátor, soha meg 
nem táutorodó írauyauak köszönheti, hogy 
legújabban munkatársai soraba lepett Kossuth 
Ferencz, a függetlensegi es 48-as part elnöke 
is, a ki pubiiczisztikai tevekenyseget ezen
túl kizárólag a „Magyarország" hasabjaiu 
érvényesíti. Ez nem csak jurualisztikai, ha
nem politikai esemény is, melyet a közön
ség már eddig is lelkesen méltányolt. 
Kossuthtal együtt a lap fö-vezérczikkiroja 
Bartha Miklós, a magyar szónok és a ma
gyar gondolkodásnak ez a nagy mestere, a 
kinél szebben es igazabban magyar publi- 
czista nem irt. A lapot Holló Bajor, ez a 
roppant tevékenysegü es közszükségeink 
miuden részlete iránt érzékkel bíró férfiú 
szerkeszti, lnczédy László h. szerkesztő köz
reműködésével.

A „Magyarország** előfizetési ára egy 
évre 14 irt, felevre 7 frt, negyedévre 3 írt 
50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Előfizethetni: 
Nyitrai és Tarsa köny vkereskedeseben Léván.

Szőlősgazdák figyelmébe I Uj szülök 
telepítése czimen egy igen baezuos könyvecske 
jelent meg a barsmegyei földmives nép szá
mára Székely György püspöasegi erdömester 
tollából, ki dús tapasztalataiból e kis köny v- 
ben praktikus tanácsokat ád gazdáinknak a 
szőlők telepítése tárgyában. A könyvhöz az 
előszót dr. Ruffy Pál orsz. képviselő irta meg 
lelkesen, mert szerinte „nincs kedvesebb fog
lalkozás, mint a magyar gazdát tanítani." Az 
okos kis könyv beszel a bevezetésben a tii- 
lokszeráról, majd 7 fejezetben az uj szőlők 
talajáról, az ojtvanyokrói és ültetésről, az 
amerikai direkttermö fajokról, a szeukéne- 
gezésröl; a szőlő eheusegeiröl, betegségeiről, 
a trágya alkalmazásáról, néhány nálunk ajánl
ható fajról. A könyvecske kapható Nyitrai 
és Társa könyvkereskedésében 20 krért.

Éppen most jelent meg „Jenő 
herczeg a zentai hős indulója,** zon
gorára szerzetté Schürger Jenő. E rendkí
vül kellemes fülbemászó zenejü darabot 
méltán ajánlhatjuk a zenekedvelő közönség
nek. — Kapható : Nyitrai és Társa könyv
kereskedésében Léván.

FoularcL-selyem 65 krtól 
3 frt 35 krig méterenként — japáni, chituj 
stb legújabb mintázatok és színekben, „a. 
lamint fekete, fehér és színes HENNfi. 
BEBG SELYEM 45 krtól 14 irt 65 krlg 
méterenként — legdivatosabb szövés, szin 
éa mintázabau. Privát fogyasztóknak 
Dóstabér és vámmentesen valamint házhoz 
szállítva - mintákat pedig postafor
dultával küldenek,
HENNEBERG G. selyemgyárai 

(CS. es I. Udvari szállító; Zürichben.
Magyar levelezes. Bvajczba kétszeres levél, 

bélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány. 

Búza* m.-mázsánként 8rrt80 <r,9 Irt. — Két
szeres 7 irt 20 kr. 7 frt 80 kr. — 
7 frt 20 kr. 7 frt 30 kr. Árpa 6 frt 30 
6 frt 80 kr. Kukoricza 5 frt 20 kr 5 frt 3Q 
kr. Bab 5 irt 50 kr. 5 frt 80 <r. Zab 6 trt — »r 
6 frt 10 ar.— Lencse 6 irt 50 kr. 6 trt 80 «r 
Köles 4 frt — kr. — írt — kr.

Nyilttér.
i.

Értesítés.
A nagyérdemű közönség becses tudomá

sára hozom, hogy a budapesti és bécsi utam- 
ról hazajöttem, ott nagyobb bevásárlásokat 
tettem, nagy választékban kaphatók tehát 
nálam ízléses tavaszi és nyári kalapok, jutá
nyos árak mellett.

Tisztelettel
Dr. Málasi Jánosné

II.
Vetésre kitünően alkalmas válogatott

asztali burgonyát 
elád DÓRA MIKLÓS uradalma vasút ál

lomás Zsitva-Födemes.

III.
Beocsini Cement áruda.
l-ső rendű .Fortlan.cL Cement
1-sö rendű ftoxxxa.xx Cement, 

eredeti gyári áron kapható :
Engel József, 

fűszer-kereskedésében, Léván.
IV.

Sömör-betegséget: 8zaraz __________________~a_____v i z e ny ó s 
piauelyes somért (flecnten) a az e bajjal 
együtt jaró, kiállhatatiau „börviszketegót* 
jótállás mellett gyógyít, sót azoaat is, kik 
gyógyulást sehol sem találtak. A „dr. Hebra 
SÖmÖrÍrtÓ“-ja. Külső használatra vaio, ueui 
arianuas. Ara 6 frt. o. é. vám- es posiadij- 
meutesen (leveijegyekben is) utauvettel 50 
krral több. Kapható ; St. Marién-Dl'Og'U- 
eria Danzig. (Deutschiand.)

Magas jutalékban megbízható 
szonu ugyuu^ba, kik tor ven j szerueu rnegeu- 
gedett sorsjegy ennek, részietfizetesre való 
e.adasával, egy nagy pénzintézet (reszveuy- 
larsasag) szauilajara foglakozni óhajtanai. 
AjauiatoK „Mercator" czimen ; Eckstein 
Eernat üiruovesi irodájába Budapest, V., 
1* urdu-utoza 4. íutezeudők.

VI. 
4968. szám. 1899. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai Kir. jbiroaag mint leieKKuuyvi 

hatóság közhírre teszi, hogy a jelzálogos 
hitelezők eiiuueben a vegrebajtasi árverés 
joghatályával bíró önaentes árverést az 1ÖÖ1. 
évi 60. t. ez. 204, es 144. ij-a erte.mebeu 
Horváth Lajosnak a lévai ki.. járásbiróság 
területen levő s a lévai 133. sz. íjKvbeu A 
4* 1. sor 657. hrsz. a. felvett beHelaere es 
az azon levő 59b. ossz, számn hazara 640 
írt kikiáltási árban es az ugyanazon szainu 
tjkvben -f- 2 sor 780 hrsz. a, felvett szamo 
földére 30 frt kikiáltási arban a C. 11. t. 
a. Horváth István javara bekebelezett hol* 
tig tartó lakas, eielmezes és ruhazasi ki- 
kötmeny terhetöl mentesen 640 es 30 írtban 
ezenuel megállapított ki&iaitasi árban elren
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatla* 
nők az 1899. évi április hó 24 ik napjan 
d. 6. 9 Órakor a lelekaönyvi hatóság hiva
tali helyiségében megtartandó nyilvános ár
veresen e megállapított Kiváltást áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsaranak lüu/0-at vagyis 64 es 30 irtot 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. j. 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november ho 1 én 3333. sz. a. keit igaz* 
ságügymimazten rendelet 8. §-aban, kijelölt 
ovadeaaepes értékpapírban a kiaüldött ka- 
zehez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 
170. §-a érteimében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezésűről kiállított sza* 
balyszerű elismervény t átszofgáltatni.

Keit Léván, 1899. évi jan. hó 19*án.
A lévai kir. járásbiróság, mint telek

könyvi hatóság.
Pogány,
kir, járéibró.



hirdetések 1899. április hó 2

A m. kir. államvasutak gép-agyarának vezérügynöksége
Ajánlja a m kir államvasutak a B“daP®St< Váczi-körut 32. Szám.
bői készült SZalmakazalozó-fi*énAÍt Jói. i &U k®8zült gőzcséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas „Compoundu lokomobiljait. teljesen vas- 

P , gozkukonczamorzsolóit, Stibor-féle körfűrészeit, .. Miile nium kaszáló- és aratógépeit; továbbá Sack- 
ele ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit.

ing-yerx és bér m e n t -v e_
Képviselő: Hirsohmann Kristóf ur Pozsony.

0 Vegykisérleti állomás 
o és vegyészeti iroda Bát 0------——.—------------------
0 - __fi zisek keresztül vitelét. Mezögazdasági^zeszgyárak, eczet^eT^t, gZfo

8. . . . . . . . . . . . . . . . .ő

Hatóságilag engedélyezett s kereskedelmi türvényszékileg bejegyzett czég.
Ajánlja az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság körébe eső chemiai analy- 

stb. gyárak, cserép, agyag, iparvállalatok köks7g^7tés7 s tervezetének el
készítését.

DIJAK MÉRSÉKELTEK/W

$
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Szabadalmazott

valódi „SINGER11 és valódi „H0WE“ 
családi és iparos varrógépek 

igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval.
Árak részletfizetésre:

Singer családi varrógép kézi hajtásra . . .
Singer családi varrógép állvány és szekrénynyel
Singer Médium iparosoknak gép áliványnyal ,
Nagy Singer 4-es iparosnak állványnyal
Howe családi varrógépek áliványnyal
Nagy Howe varrógépek iparosoknak . .
Kingschiff iparos varrógép . . ■ . •

Készpénz fizetés mellett 5%-al

k valódi SINGER

valódi utánz.

22_
35.—-
40.—
44.—
33.—
41__
70.—

olcsóbb.

és HOWE gépeknek “ 
egyed, raktára KERN TESTVÉREKNÉL Léván 

Géptük, részek és csónak olcsón.

19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38__
58.—

r.

Elsőrangú hazai gyártmány.

wPontos czím:és
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Az intézet igazgató vezetője s tulajdonosa

dr. Sztankay Aba
műszaki vegyész.

A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet s a selmeczbányai m. kir. bányász 
erdész akadémia vegytani tanszékeinek volt vegytanársegéde stb.

oooooooooooooooooó

Kézi es sonetöiéj.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

IMF* összes 
gazdasági gépeket gyártja

Első magyar

Gazdasági gépgyár 
részvény társulat 

BUDAPEST
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Kertifecskendö. Szecskavagok. Répavágók.
Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.

Mezőgazdasági gépgyárosok raktára, 

Kern TestYéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra ingyen 

e« bérmentve küldetnek.

Ü zlet-megny itás
Tisztelettel bátorkodom a helybeli és vidéki tisztelt közönség tudomására adui, 

bogy Léván a FÖ -téren. Engel féle házban a mai kor igényeinek megfeleled 

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 ingaóra 
kát is. — Arany és ezüst lánczokat, különféle ékszereket.

Ez alkalommal hivatkozom bel- és külföldön szerzett szakkepzettsegemre, mely 
tfra ösztönöz, hogy mindennemű órás és aranyműves szakmaba vágó javításokat, 
átalakításokat és megrendeléseket elvállaljak, a melyeket lelknsmeretesen átalakítva 
juttatok vissza. . ,,

Eötörekvésem mindenkor oda fog irányulni, hogy a n. e. közönségnek megelége
dését kiérdemeljem. — Nagybecsű pártfogását kérve

, , . , onn . • kiváló tisztelettelLevan, 1899. márczius ho.

JÓ SZERSZÁM FÉL MUNKA! 

Gazdasági gépek, fléprészletek 
lök, vízmentes ponyvák, merlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- es aczel 
főraktár. Portland cement es Hyd 

raulikus mész stb. 12

Mali KERN TESTVÉREKHBL Ltm.

Kendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágő kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni.
Részletes árjegyzékkel
és szakszerű felvilágosítással díjmentesen I 

__________ szolgálunk.
Szeoskavagok |]^| Morz8Qlo~^

UlUllLlU LUM1 iUllllI UUi
Az uj évnegyed küszöbén van szeren

csénk a t. ez, olvasó közönséget előfizeté
sének megújítására tisztelettel felkérni.

Előfizetéseket elfogadunk és azokat pon
tosan s díjtalanul eszközöljük, — bármely 
hazai, vagy külföldön megjelent Divat 
Lapra, Hírlapra, Ifjúsági Lapra, Szak-, 
Szépirodalmi, Humorisztikus, illusz
trált lapokra ;és folyóiratokra, 

az eredeti előfizetési áron.
Esetleges reklamácziókat díjtalanul in

tézünk el.
Teljes tisztelettel 

I^yirai és Társa 
könyvkereskedése Léván.
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Legkedveltebb kávéital a családok százezreinél.

Óta kitűnő pótléknak bizonyult a babkavého2. — Ideg-, 
és gyomorbajoknal, vérszegénységnél orvosilag ajánlva’

---------------------------- .
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-Állapíttatott 183*7- évben.

GYÁRTMÁNY!
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Molyok s a háziállatok 
cl03dijei ellen

I. osztály sorsjegyeinek ára a 
sorsjegy 3 frt, */* eredeti sorsjegy

vagy mi utánvéttel küldjük a
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Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért is tartósságot igényelnek. 
A ki néhány krajczár megtakarítása végett csekélyebb értékű 

gyártmányokat szerez be, az

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

padlófénym á Z a k kaphatók: 

O U „ IX lakk és kencze-bcnramm Kristóf gyáraiból

Győr, Bécs, Simmering, Majna melletti Offenbach.
QaX*ma«m«m aÍ"kezesség mellett tiszta borostyánlakk-

XxxLSwvX 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
ban mindennemű házi szerek, melyet bárki szaktudomány hiányában maga 
dolgozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománezozására konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butorlakk, 
Copallak belső használatra Bamarlakk, Börlakk, Száritó firnisz, 
Politurlakk, Vaslakk és Brunolln, mely utóbbi homályos bútorokhoz 
használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak számára.

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

Kapható: Kern Testvéreknél Léván.

Bars- és Hontmegye részére
ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN

Beschorner A.
első cs- kir. osztr.-magyar-, német franczia-, olasz-

dalmazott érczkoporsó gyárából.

M.
és orosz szaba-

Ezen szabadalm. 
érczkoporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

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

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

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 KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

2 5 2 o -cd <8 ‘“l - u S

Arany férfi remontoir óra ... gp
Arany női remontoir óra . . , 14.—
Ezüst remontoir óra kettős fedéllel 7,—.
Ezüst remontoir óra egy fedéllel (}. .
Niki remontoir óra egy fedéllel........................................4..........
Ingaórák iarag. diófatokban egy felhúzással 14 napig járó művel 10.—
Arany gyűrű (14 kárát) ... . . . ... . . 2.50
Arany karperecz (14 kárát).................... ..... g"_
Arany függő (14 kárát).................................. 150
Arany kereszt (14 kárát)........................................... * * 2 _
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Szerencse kell az embernek!
... . lörálvi szabadalmazott osztálysorsjáték I. oszt, sorsjegyei

A negyedik magyar király u megrendelések eszközleset megkezd-
már kiadattak es mi az időközben eloj jy, szönhetjük, hogy hozzánk oly nagy 
tűk. A nagymérvű szerencse eredményeinek ko J j
számban érkeznek megrendelések. kedveskedett nekünk, most újból szeren-

Miután Fortuna ».r •««?“»“ 80,000 é. 1)0,000 k.„DÍ.
esőnk volt, amennyiben « mostani 3. és . J é p; é, ,l,tt nálunk 
főnyereményeket mi fizottüK ki vevőinknek. .Nem is ege /,

Tá!.V"“.‘l^.-kná! fogra bob és kül.

“““ '• «£Sk.13bizalmukkal és kíséreljék meg szerencséjük megalapítását egy J gy
.lobbi ,ninél el5bb beküldeni bossánk, m.rt igy.töretéi-
hatólag abban a helyzetben leszünk, hogy a rendelést azonnal eszközöljük, ha a 

osstálysorsjáték tervének bsost- 
láaa ugyanaa, mint a lm.m.diknál volt és a 6 ostíalyb.n busa. .Iá kerülő oy.„. 
mények sorozatát alant közöljük.

A betétek is ugyan azok maradtak es az 
következő : J/j eredeti sorsjegy 6 frt, */s eredeti 
1 frt 50 kr, !/g eredeti sorsjegy 75 kr.

A befizetések postautalványon küldhetők, 
sorsjegyeiket. . 8zabad. oaztájy3Orajáték 50,000 nyereménye a következő.
A hivatalos tervezet 9. § értelmében szerencsés cceteeí — innívví"1:
főnyeremények: különösen 1 jutalom 600,000 korona, 1 főnyeremény 400,000 kor..
1 nyeremény 200,000 korona, 2 nyeremény á 100,000 korona, 
meny á 90,000 kor., 1 nyeremény á 80,000 korona, 1 nyeremény í
2 nyeremény á 60,000 korona 120,000, 1 nyeremény á 40,000 kor., 
á 30 000 korona 150,000, 1 nyeremény á 25,000 korona 7 r— 
korona 140,000, 3 nyeremény á 15,000 kor. 45,000, 31 nyeremény a 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 200 kor. 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 !

Tőrök A. és Társa 
nemzetközi sorsjegyiroda a m. kir. szabad, osztálysorsjáték föelárusitója 

Bu.dla.pest, ~\7 áczi-köru.t 4 -A__

esetben 1.000,000 korona. A

_____ j ____ r _ , 200,000, 1 nyere- 
á 80,000 korona, 1 nyeremény á 70,000 kor., 

' ■ , 5 nyeremény
á 3O’ÓŐÖ korona 150,000, 1 nyeremény á 25,000 korona 7 nyeremény á 20,000

Specialitás, poloskák, bol 
hák és konyhaférgek ellen

Zacherlin

Bámulatosan hat! Megöl utolérhetlen biztonsággá 
é» gyomn, minden ártalrn., lérget . ez okból a fogyásaid koz.".nséS 
?“‘2mE‘XS8éi,zXki..- *• A Ie-‘íte|t

Raktár. Léván: Amstetter Imre,
Cserei Gyula, 
Engel József, 
Eiommer I., 
Kern Testvérek, 
Medveczky Sándor 

gyógyszerész, 
Pollak Kálmín, 
Wilheim Béla.

59.

Ipolyságon: Dombo Károly, 
Trautwein Dániel

Újbányán: Cservinka Mór és
Henrich Ede fodrász 

Vereb élyen: Czirok István, 
Pollak József Özvegye és fia. 

Zsarnócza : Weichberg Izidor.

Nyomatott Nyitni é« Társa kényvByoWíUjáb»n,Léván,

1


