
XIX. évfolyam. 28. szám LÉVA, 1899. julius hó 9.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken Léván házhoz küldve:

Egy évre.........................5 frt — kr.
Hat hóra.........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
Előfixstsei pénzek postautalványával küldhetők, 
'tffyes számok 12 krjával kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Négyhasábos petit-sor egyszeri közlésiért 7 kr 
kétszeriért • kr, többszöriért 5 kr flxot«»»dö 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyilttérben: 
minden négyhasábos garmond sor dija IS kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij 

kedvezményben részesülnek.

KŰZMÜVELÖDESI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZ ’.KESZTÖ: HOLLÓ SÁNDOR-

Megjelen: hetenként egysier.
- i- vasárnap reggel, <—

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos közlemény.
3461.| 1899. sz.

Hirdetmény.
Léva r. t. város területén lakó, esküdt

széki szolgálatra képesített férfiak alaplajstro
mának összeállítására megalkotott összeíró 
bizottság közzé teszi, hogy Léva r. t. város 
területén és a hozzátartozó Lászlómüve, 
Génye és Szent-János pusztákon lakó minden 
férfi, a ki magyarhonos, a folyó 1899. esz
tendőben legalább 26 ik életévét betölti, a 
magyar nyelvet érti, azon Írni és olvasni tud 
és évenként legalább 20 korona egyenes 
állami adót köteles fizetni; — amennyiben 
pedig időleges adómentességet élvez, 20 ko
rona egyenes állami adónak megfelelő értékű 
vagyonnal bir; vagy az adózásra való tekin
tet nélkül : köztisztviselő, lelkész, a magyar 
tudományos akadémia tagja, tudor, okleve
les tanár, ügyvéd, mérnök, építész, hajós
kapitány, gazdász, gyógyszerész, vegyész, 
erdész, bányász, tanító, sebész, állatorvos, 
— továbbá az, a ki a felsőbb művészeti, 
vagy más felsőbb szakiskolát elvégezte, végül 
a ki a középiskolai záróvizsgát letette, — 
az 1900-tk évre érvényes alaplajstromba való 
felvétel végett az összeíró bizottság előtt Léva 
r. t. város tanácstermébe kitűzött következő 
határnapok bármelyikén nevezetesen :

1899. évi julius hó 10-én d. e. 11—12 
óra közben, vagy 1899. évi julius hó 11-én 
d. e. 11—12 óra közben személyesen, vagy 
meghatalmazott által is megjelenhetik.

Kelt Léváu, 1899. évi julius 5-én.
Bód-ogh Xaa.jos, 

polgármester,
mint az összeíró bizottság elnöke.

Párhuzamos osztályok.
A ki a lévai fögymnázium fejlődé

sét figyelemmel kisérte, annak lehetet
len, hogy fel nem tűnt volna azon 
körülmény, hogy az a.sóbb, kivált az 

I-ső osztály növendékei gyorsan meg
szaporodtak, úgy, hogy a szeptemberi 
beiratások első napján már annyi ta
nuló jegyezteti be, hogy az osztály 
teljesen megtelt, s a később jelent
kezőket a főgimnázium igazgatója kény
telen visszautasítani. Az idei tanév vé
gén az I, osztályba már is 37 tanuló 
jegyeztetett elő, s bizonyos, hogy év
ben a jelentkezők közül többeket visz- 
sza kell majd ismét utasítani.

Tudjuk, hogy Léva város és Bars- 
vármegyénk, úgy a szomszédos vidékek 
érdekelt közönsége mily nagy áldoza
tok árán létesitetta a lévai főgimnázi
umot. Létesítette pedig azon tudatban, 
hogy az ifjúság nevelését hosszú időre 
biztosította s azon feltevésben, hogy 
vidékének minden tanulója biztos el
helyezést nyer benne. Különösen azon 
czél lebegett az épitő bizottság szeme 
előtt, hogy főleg az alsó négy osztály
ban minden jelentkező elhelyezést ta
láljon, mert hiszen azokra az ismere
tekre, melyeket ezekben az osztályok
ban elsajátít, nemcsak a helybeli tanító
képző intézetbe, kereskedelmi iskolákba 
átlépőknek a vagy bírósági s egyébb 
állami segédhivatalokban kezelőtiszti 
állásokra aspirálóknak van szükségük, 
hanem első sorban szüksége van arra 
minden kereskedőnek, minden iparos
nak.

Ma már az a helyes felfogás, hogy 
a jó, képzett iparos is szükségesnek 
tartja azt, hogy az ipari szakmára ké
szülő gyermekeit is a gimnázium első 
osztályaiba járassa, a kereskedő pedig 
egyáltalán a négy középiskola osztály 
elvégzést főfeltételnek előírja. De hát 
nem is lehet másként, mert az európai 
országok ipari és kereskedelmi verse
nye már régen beigazolta, hogy az 
országok ipara és kereskedelmének 
fejlettsége egyenes arányban áll iparo

sainak és kereskedőinek intelligencziá- 
jával.

A mi főgimnáziumunkat épitő kö
zönség első sorban is ezek számára 
akarta biztosítani a közép iskolát, mert 
ezeknek arra feltétlen szükségük van. 
Rosszul esik tehát látnunk, hogy gyer
mekeink egy része kiszorul belőle, 
mert a jelentkezők száma az előirt lét
számot felülhaladja. A rendes létszám 
60. Ennél többet felvenni egy osztályba 
nem lehet. De már ennyinek egy osz
tályban való tömörítése is sok, mert 
ennyi tanulóval haladni minden pro
fesszornak rendkívüli megerőltetésébe 
kerül. Innét van az, hogy ilyen zsú
folt iskolában a tanár kiválaszt magá
nak egy pár tanulót, kiket az év de
rekán jobbaknak vagy tehetségeseb
beknek kiismert, azokkal halad, a gyen
gébbeket, a kiknek egy része legalább 
is négy osztály elvégzését óhajtja, kímé
letlenül megrostálja, azok előmenetelét 
a buktatással lehetetlenné teszi. Talán 
annak tulajdonítható, hogy az első 
beirt 60—70 növendék közül már a 
VIII. osztályban alig tizet találunk. 
Sőt mint az idei értesítőből látjuk, hogy 
az I. osztályban 69 tanuló volt, a má
sodikban 30, tehát még a fele sem. 
És ez nem pusztán véletlen.

Épen ezért helyén valónak találjuk, 
ha a lévai fögimnásiumnak egyelőre 
legalább az I. osztályában párhuzamos 
osztályok felálitását veszszük tervbe. 
Egyelőre legalább 70—80 növendékre 
számítunk, s igy egy-egy osztályra 
35—40 tanuló esnék, a mely szám 
minden esetre elegendő a szándékolt 
párhuzamos osztályok felállítására, más
részt pedig az oktatásra nézve is sok
kal alkalmasabb, mert a tanár többet 
foglalkozhatik egy-egy növendékével, 
mint ma a zsúfolt osztályban.

Léva város és vidéke közönségé

nek érdeke azt kivánja, hogy a lévai 
főgimnázium első osztályát két párhu
zamos osztályra oszszuk s igy lehetővé 
tegyük, hogy bennük minden tanuló 
elhelyezést találjon, s ne legyen kény
szerítve bármelyik is máshová menni. 
Különösen az iparos szülők nevében 
kérjük, kiknek gyermekei a tanulók 
zömét teszik s a kiknek loginkább 
szükségük van arra, hogy itt s ebben 
a gimnáziumban tanitassák gyermekei
ket, mert ide köti őket életfentartásuk 
minden érdeke.

Előbb-utóbb be kell amúgy is kö
vetkeznie az alsóbb osztályok párhu
zamosításának, mert évről-évre nagyobb 
lesz a visszautasított növendékek száma. 
S mi még ideje korán akarjuk íelhivni 
Léva város és vidéke közönségének s 
az illetékes tényezőknek figyelmét, mert 
az is könnyen bekövetkezhetik, hogy 
a szomszédban valahol uj középiskolát 
állítanak föl, ösztönöztetvén a vissza
maradt tanulók nagy számától s akkor 
majd nem csak hogy szűk nem lesz a 
lévai főgimnázium, de egyes osztályai 
kongani fognak az ürességtől.

Ezért tehát oda kell törekednünk, 
ha már a jelen tanévben nem is, a 
jövő tanév kezdetével a lévai főgim- 
násiumban két párhuzamos első osztály 
nyittassék, hogy igy épen azok, a kik
nek érdekében emeltük a gimnáziumot, 
valamennyien elhelyezhetők legyenek. 
Mert ez mindnyájunk érdeke.

A spiritizmusról.
Emberek előtt, kik csak kissé is hajlanak 

a m.sztikus, a tit okszerű dolgok felé, alig lehet 
érdekesebb témát előhozni, mint — a spiritiz- 
must. Sokan jóformán azt sem tudják, mi 
értendő ez elnevezés alatt, mégis lelkesülnek 
e dologért s jobb ügyhöz méltó buzgósággal

T Á R C Z A.

Álom.
Almomban kis méhe lettem,
Ajkaidról mézet szedtem.
Istenem be boldog voltam l
Jaj de kár, hogy csak álmodtam.

Másszor ismét megtagadtál, 
Karjaidba mást fogadtál. — 
Jaj! de boldogtalan voltam...
Milyen jó, hogy csak álmodtam ! —

Zöldy János.

Reviczky Gyula.
— 1889. julius 11. —

Tiz esztendeje, bogy örökre lehunyta 
a szemeit, tiz esztendő múlt el azóta, hogy 
a legnemesebb szív megszűnt dobogni , . .

A lant eiuémult, búrjai szerteszakadtak 
és Kalliope múzsa elsírta a ravatalnál búcsú 
könyeit. Talán nem is a fakó poétát siratta, 
csak az árva, összetörött lant és az a sok 
eldaiolatlan maradt eszme és érzelem oko
zott neki tépő fájdalmakat, amit a halál 
keze az ifjú költő nemes kebelébe bele
fojtott . . .

Ki fogja nekünk mindazt elmondani, a 
mit Reviczky Gyula magával vitt a sírba?
— Senki. Fog-e az Isten még egyezer ilyen 
embert teremteni, aki az elejtett lanton is
mét oly bűbájos hangon tudjon muzsikálni ?
— Nem fog. Csak egysaer teremtett egyet, 
de a hálátlan emberek a helyett, hogy le- 
toroltak vein* előtte, sárral haj igái tók meg, 

Úttörő volt, Messiás volt, buknia kellett. A 
.modern peszszimizmus* volt az ö levegője. 
Szokatlan és uj hang a magyar irodalomban, 
senki soha előtte nem dalolt hasonló érzel
meket, ami elég volt arra, hogy fejéről le
tépjek a babért. A legtöbben nem értették 
meg s ezek nevettek rajta, akik értették, 
azok megijedtek tőle. Hogy is meri valaki 
a magyar lírai költészetet megreformálni, 
mikor azt Petőfi örök időkre megalkotta? 
így szóltak a vaskalaposok. Es ki az az 
ember aki erre vállalkozni merészel? Ki az 
a Reviczky Gyula ? A mig élt, addig senki 
sem tudta, most már mindenki tudja. Re
viczky Gyula a sorstól és az emberek rész
vétlenségétől a sírig üldözött mártír, akit a 
hivatása a magyar irodalom gazdagítására 
szemelt ki, de az emberek fel nem ismervén 
benne a lángészt, az apostolt, keresztre fe
szitették. A nyomortól és kétségbeeséstől 
testileg, lelkileg összetörve, mindenkitől el
elhagyatva, kórházban iehelte ki nemes lelkét.

Költeményeiben benne van életének 
minden nevezetesebbb mozzanata. De milyen 
élet volt az! Fájó emlékek, sivár jelen, ke
serű lemondás. Ez az ö világa. Lemondás 
az élet örömeiről, a túlvilág boldogságáról, 
a dicsőségről, hallhatatlanságról. Még az 
utókor hálája és elismerése sem kell neki:

„íme fürkészd életein sorát
Éltem s meghaltam, nincs tovább.*

Reviczky Gyula sokat időzött köztünk. 
Őzömmel emlékezett mindig vissza azokra 
az elmúlt napokra, melyeket Léván özv. 
Boronkayné-nál töltött. Gyermekkori emlé
kei voltak azok. .Halászni és rákászni a 
Pereoz patakban voltak legkedvesebb mu« 
Utságaim*, — írja önéletrajsában. Ö visssa 

emlékezett ránk, mi elfelejtettük öt. Elfe
lejtettük, bogy valamikor itt járt, itt tanult, 
itt szőtte gyermekkori ábrándjait, s hogy 
az dicsősége a mienk is.

Költeményeit ne vegye senki a kezébe, 
aki mulatni, vagy szórakozni akar, legke- 
vésbbé pedig az, aki boldog szerelemről áb
rándozik. A mulatni és szórakozni vágyó 
nem találja fel benne saját lelkivilágának 
motívumát, a szerelmes csak bút és fájdal
mat, tőrt reményt és csalódást talal benne. 
Sötét gondolatok, pesszimistikus eszmék, de 
egy nemes szív költői ihletétől bearanyozva, 
Hanem aki a sors csapásai alatt elkeseredve 
lelki üdülés után sóvárog, aki a kétséges 
szerelem lázától űzve enyhülést keres, az 
imakönyvének használhatja. Es olvashatja 
mindenki, akiben gyengéd, és nemes szív 
lakozik, akiben más ember lelkivilágának 
gyötrelmei, fájdalmai és örömei visszhangot 
tudnak kelteni . . .

A hangulatok embere ő. A tavasz re
ménynyel kecsegteti, az ősz hulló falevelei 
reményeit temetik ; s mikor a kegyetlen sors 
utolsó sugarát is elveszi, akkor zendül fel 
lantján a hervadás és a halál költészete. E 
nemben irt költeményei a leggyönyörűbbek. 
Érzi, hogy halálra van Ítélve, de még sok 
elmondani valója van. Élni akar.

„Toldjad meg hát, kegyelmes Ég,
A csüggedt költü életét.
Hadd öntse ki 
Érzelmei 
Zengc, zsibongó tengerét.*

Hiába. A halál nem ismer irgalmat, nem 
is tesz különbséget, mert nincs szive, csak 
kaszája van. Akire egyszer rá lehelt, azt 
viszi. És elvitte a költőt is , . ,

Tis eaitaiideje már eanek. Akkor ke* 

vés köny hullott érte, mert alig vette va
laki észre, hogy egy fényes csillag szaladt 
le az égről, de most, hogy a futó csillag 
útja mindég ott ragyog, az emlékezet talán 
belopja a szemekbe a részvét köuyeit.

O.

Szklenó.

Minden fürdő levélnek, egy és ugyan
azon irálya van. — Sokan félre magyaráz
zák az Írót, bogy leveleivel reklámot akar 
teremteni, vagy feltűnési viszkegben szenved.

En 1881-től járom a fürdőket, — mint 
komoly beteg s már néhány helyen megfor
dultam, a többek között: Karlsbad, Szliács, 
Koritnicza és ma Szklenóbau,

E fürdők a természet remekei, — hol 
nem csak a földgyomrából hozza föl a gyógy- 
eröt, de a szépen gondozott felszín a kul
turális haladás — lelkiismeretes előmozdítója, 
— s ez ösztökél engem arra, hogy a látott 
tapasztalatokat nyilvánosságra hozzam.

Szklenó Barsvármegye északkeleti ré
szén fekszik, a Fátra hegység vég nyúlvá
nyain.

A tótság valódi ősi fészke, — de akik 
mindnyájan jó hazafiak, — „Absakovu ideái 
nem lelkesítik őket, a nyelv idegen ugyan, 
de a szivük magyar és lelkesül kazájáért.

Léva—Gr.-Berzencze helyiérdekű vasút 
voualba esik, Geletnektől 7 kilométer tá
volságra, a vasúttól össze szorult hegylán- 
czolaton halad az utas, két oldalt bükk és 
cser erdőség, helyenkint fenyő, melynek 
hullámzása ötszáztól hétszáz méter magas
ságba emelkedik fel a tenger isiae felett.



igyekeznek híveket toborozni a spiritizmus 
zászlaja alá. Annyi bizonyos, hogy hazánkban, 
de a vidéken is, számos híve van a spiritiz- 
muBnak, sőt egész társaságok alakultak már, 
melyek kisebb-nagyobb mértékben, de mindig 
a nyilvánosság kizárásával, foglalkoznak ily
nemű kísérletekkel. Mig ezelőtt a hipnotizálás 
járta egyes úri körökben, ma már a nem 
kevésbbé veszedelmes szellemidézéssel foglal
koznak az emberek s — fájdalom — már nem 
egy áldozata is van e sajátságos sportnak.

Mivel a mozgalom napról-napra jobban 
terjed társadalmunkban, megkíséreljük e 
kérdéssel kissé foglalkozni s arról egyet-mást 
elmondani.

A spiritizmus a szellemekkel való köz
lekedésnek módja, akik egyes közvetítő sze
mélyek, az u. n. médiumok utján bámulatos 
dolgokat müveinek s rejtett titkokat fedez
nek föl. A spiritiszták tanítása szerint, a 
másvilág szellemei előzetes idézés és kérde
zésre, néha minden idézés és kérdezés nélkül 
is, önként közölnek valamit, vagy pedig min
den közlés nélkül a médiumok közvetítésé
vel rendkívüli jelenségeket hoznak létre.

Mielőtt e tárgyról tovább komolyan be
szélhetnénk, tudnunk kell, van-e annak alapja 
s létjogosultsága, más szóval igaz-e a spiri
tizmus ? Hogy a spiritizmus tana létezik, arról 
Benki sem kételkedhetik, aki tudja, hogy e 
kérdésről nagyszámú tudományos könyvek 
jelentek meg s folyóiratok szólnak arról, 
valamint figyelembe veszi azt, hogy — mint 
említők — egész társaságok, szövetkezetek 
alakultak e tannak hirdetésére. Ma e tannak 
összesen mintegy 20 millió hive van ; s ma
guk a spiritiszták a spiritizmus mellett szóló 
hírlapok, folyóiratok és szaklapok számát 
mintegy 200-ra teszik. Budapesten ez idő 
szerint sok spiritiszta társaság létezik, de 
azok nagyobbrészt családi jellegűek lévén 
nehéz azokba bejutni. Kevés a médium, arról 
panaszkodnak a spiritizmus hívei.

Ami már a spiritizmus tüneményeinek 
létezését illeti, erre nézve a legeltérőbb né
zetek állanak fenn. Vannak, akik nevetsé
gesnek tartják az egész dolgot s annak még 
lehetőségét is tagadják. Mások esküsznek 
ily tünemények létezésére s vakon elhisz
nek minden hirt, mely ilyen esetekről szól. 
Ez az oka, hogy a titokzatos mesterség a 
kíváncsiság felcsigázása által mindig több 
és több hívőt toboroz magának.

Most már a józan kritika álláspontjára 
helyezkedve, azt mondhatjuk, hogy valamint 
helytelenség elhinni mindent, ami a spiritiz
mus hangzatos neve alatt forgalomba jő, ép 
úgy helytelen volna tagadni e rendkívüli dol
gok létezését. Ha már nem bizonyitaná is, 
a legtekintélyesebb tanuk hosszú sorozata 
szól e jelenségek létezése mellett.

De a spiritisztikus tünemények nem is 
jelentenek merőben uj dolgot. A szentirás 
többször említ ördögöktől megszállott embe
reket • állatokat. Maga az Üdvözítő csodá
latosan, egy szavával űzte ki olykor az ör
dögöket. A zsidó nép közt élt a bit, hogy

Az ut mellett gazdag szénatermö rét 
vonul el, közepén rohanó hegyi patak egyik 
S ikláról a másikra habot verve rohan. A 
viz morajába bele vegyül a hegyek oldalán 
legeltető pásztor bús tiiinkó-danája, majd a 
madarak éneke, fülemile csattogása felejteti 
velünk a tosti bajt, s ezen kellemes hangu
lattal közeledünk a természet szépsége ál
tal megáldott fürdőnk felé, mely csak akkor 
bukkan elő kedves — különbféle alakú, — 
Ízlésű villa szerű épületeivel, midőn a 7 ki
lométer végére érünk.

Elértük tehát a várva várt Szklenót, 
hol annyi ezer és ezer enyhülést talált. A 
múlt évben mint átutazó voltam e helyen 

itt hagyva legértékesebb kincsemet, jó 
feleségemet — és mint gyomorbeteg nKo- 
ritniczára* tettem át főhadiszállásom és hogy 
nem ép kedvező eredménynyel végeztem e 
kúrát, annak tulajdonítom, hogy eszem, 
szivem, s minden gondolatom itt volt.

Ez év tele meghozta a határozatot s a 
gyakori családi konferenczián abban álla
podtam meg, hogy a folyó évben én is 
Szklenóba megyek, feleségem szerint — ki
nek elég ideje volt tanulmányozni a helyi 
viszonyokat — az Oroszlán fejű kút oly 
vizet ád, mely a gyomorbetegeknek enyhü
lést nyújt s e viz jó hatását 9 napi hasz
nálat után már is érzem. —

Szklenóban van: úri-, herczeg-, czip- 
czer-, kád- és szikla-gőzfürdő, hol a gőz
fejlesztés nem mesterséges utón, de a tér- 
■íwí cmdátsrő sr«je folyUo törtfijifc, 

a meghaltak szellemét idézni lehet. S e hit 
létezését maga az egyház is elismeri, midőn 
azt a babonaság nemei közé sorozza s hívei
nek megtiltja. A szentirásból tudjuk, hogy 
az egyptomi mágusok Mózes igazi csodáit 
utánozni s igy ezek értékét alászállitani 
törekedtek. Az ó-kor jósdái által adott cso
dálatos feleletek szintén ide sorozhatok. A 
középkorban nagyon el volt terjedve azon 
hiedelem, hogy az emberek a gonosz szelle
mekkel érintkezésbe léphetnek és segítsé
gükkel természetfölötti dolgokat művelhet
nek. Evvel összevág az egyháznak a magiáról 
szóló tana, mely szintén megengedi a gonosz 
szellemmel való szövetkezés lehetőségét a 
czélból, hogy az illető vagy magának hasz
náljon, vagy másnak ártson ez által. Az 
indiai fakiroknál, a kbinai bűbájosoknál ha
sonló dolgokat találunk.

Látni való, hogy ezen jelenségek mind 
hasonlítanak a mai spiritizmus tüneményei
hez, s ezek valódisága mellett bizonyítanak. 
Hát még mit mondjunk azondolgokról,melyek 
az újabb korban történtek.

Nehány év előtt a lapok egy ausztráliai 
szigetről Írtak, hol bámulatos események tör
téntek ; tányérok, edények egyik helyről a 
másikra röpültek anélkül, hogy összetörtek 
volna; tárgyak, bútorok megmozdoltak 
anélkül, hogy valaki hozzájok nyúlt volna. 
Az u. n. asztaltánczoltatást még csak fizikai
lag ki lehet valahogy magyarázni, de hogyan 
fejtjük meg azt, hogy az asztal magától föl
emelkedik, elöre-hátra fordul, majd egy lábra 
áll, parancsszóra vagy anélkül egyik sarok
ból a másikba megy stb. Megtörtént az is, 
hogy hangszerek érintés nélkül hangot adtak, 
sőt egész dallamokat eljátszottak. Ide tarto
zik az is, midőn ugyanazon test súlya kí
vánság szerint változik, kisebbé vagy na
gyobbá lesz ; emberek a levegőbe emelked
nek s lebegnek ; üde virágok magoktól fakad
nak, megjelennek pl. kezek, és azok fogása 
némelykor hideg, máskor meleg lesz és sok 
másféle ilyen tünemények.

A spiritiszta társaságokban leggyakoribb 
mutatvány a szellemek felhívása, hogy bi
zonyos kérdésekre írásban feleljenek. Leg
egyszerűbb módja ennek a forint-tánczoltatás, 
mikor a szellem a körbe irt abc betűiből 
jelöli meg a mozgó pénzdarab által a szóhoz 
szükséges betűket, vagy a leirt „igent" vagy 
„nemet", vagy kopogással jelöli meg a betű
ket, mint az asztal megkérdezésénél szokott 
történni. Máskor a szellem maga ir föl va
lamit, sőt olykor meg is jelenik, vagy vala
mely láthatatlan tárgy láthatóvá és tapint- 
hatóvá lesz. Ilyenkor a szellemek vagy egész 
testben jelennek meg, vagy csak felső test
tel, de mindig ruházatban. Megjelennek a 
közelmúltban vagy századok előtt elhunyt 
emberek szellemei és megjelenhetnek fényes 
nappal, homályban vagy éjjel egyaráut. A 
szellemek reudesen megnevezik magukat s 
úgynevezett „szellemmondásokat* végeznek. 
Még pedig rendesen nagyokat szoktak mon
dani, igy pl. az egyik igy szólt: „Nincsen

Ide zarándokol a garammelléki tarisz
nyáé magyar és itt politizál reggeltől estig. 
S miután pár nap alatt teljesen át főzte 
magát, szerinte a kösz vény bői kigyógyult, 
négy hét alatt még a sánták, bénák is jár
nak s mankójukat itt hagyják.

En az úri fürdőt használom, — adjuk 
tehát az urat, mely 35 fok meleg s alig 
várom a reggelt hogy ismét bele bújjam.

Lakások tiszták, mérsékelt árban ; való
sággal takarékos hely.

Dr. Gasparecz figyelme kiterjed min
denre s ép oly lelkiismeretesen kezeli a 4 
kros, mint a 25 kros fürdő vendégeit. Gyógy 
dij nincs, mely bizonyára — fehér holló — 
hazai fürdőink történelmében.

A nagy lelkű orvos hivatásának és az 
emberiségnek él.

Az egyes fürdők és lakások tere par
kírozva van, hol fel-fel villan az orvos ele
gáns és szeretetre méltó nejének haladott, 
finom érzéke.

A szerep igen szépen van beosztva, 
mig az egyik betegeit vigasztalja, addig 
a másik kellemessé, paradicsommá igyek
szik tenni a természet e vadregényes helyét.

Ez nem Füred vagy Trencsénteplitz, 
hová az ember üdülni s főként szórakozni 
jár 1 Egyszerű de kellemes hely, hol a fá
radt testi és szellemi munkás, valódi békés 
nyugodt, pihenő otthonra talál.

■Vetezája.. 

semmi természetfölölti, csak tudományotok 
gyarló*.

A spiritizmus e meglepő mutatványai 
érthetővé teszik azon nagy fontosságot, me
lyet az mindjárt kezdetben követelt magá
nak. Amióta pedig hívei mindinkább szapo
rodnak s a spiritisztikus mutatványok mind 
nagyobb körben terjednek, a társadalmat 
átalakító hatalmat követel magának a spiri
tizmus s mint rendszerben épülő tan akar 
föllépni, a legrosszabb következményeket 
hagyva maga után úgy az anyagi, mint a 
szellemi erkölcsi téren.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Honvédségünk a héten igen meg

szaporodott. Ugyanis nemsokára kezdetükat 
veszik az őszi fegyvergyakorlatok, s ez al
kalomból a 14. honvéd gyalogezred egész 
törzsét Léván összpontosították. E hó 6-án 
érkeztek Nyitráról városunkba s nyomban 
magán házakhoz szállásolták őket, hogy ki
pihenjék úti fáradalmaikat. Másnap hajnal
ban a lévai zászlóaljjal együtt Korponára 
indultak, melynek erdös-völgyes vidékén 
tartják meg az őszi gyakorlatokat, hová 
a beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred 
már előbb megérkezett.

— Hymen. Dr. II e t s Béla budapesti 
ügyvéd ma, f. hó 9-éu tartja eljegyzését 
Levatich Mimi kisasszonynyal, Leva
tich Gusztáv köztiszteletben és szeretet- 
beu álló lévai ügyvéd és birtokos kedves leá
nyával. — Boldogság koszoruzza frigyüket.

— Zilahi Gyula a nemzeti színház 
művészének Léván e hó 16-án a Nyitrai 
kert szinkörében megtartandó s lapunkban 
is jelzett estélyére ismételten felhívjuk a 
közönség figyelmét annál is inkább, mert 
a jövedelem egyrésze a tanítók országos 
Eötvös alapja javára fog fordittatni. Hely
árak : Zsölle 1 frt 20 kr., köiszék 80 kr., 
állóhely 60 kr. Jegyek előre válthatók 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében. Az 
estély kezdete pont o érakor.

— Uj plébános. Szűcs József, helem- 
bai plébánost az esztergomi káptalan csiffari 
plébánossá választotta meg.

— A betegsegélyzö tisztviselői. 
A lévai kerületi betegsegélyzö pénztár igaz
gatósága ma egy hete tartott ülésében tit
kárrá K o m z s i k Lajos városi ellenőrt, 
pénztárossá F rasch József kalapos iparost 
és ellenőrré Tóth Kálmán városi kiadót 
választotta meg.

— Kézi munka kiállítás Az irgalmas 
nővérek vezetése alatti leányiskolákról meg
emlékeztünk a múlt számunkban, de a leg
szebb s minden látogató szivét örömmel el
töltő dolgot a helyszűke miatt nem említet
tük meg. Es ez az iskolák páratlan szépségű 
kézimunkáinak kiállítása. Ilyenkor az iskolaév 
befejezésével kiállítják a tanintézetek a nö
vendékek munkáit, mindazt, amit évközben 
dolgozgattak a leánykák dolgos, ügyes kezei 
és ami a munkásság, a szorgalom tanulsága
ként megmarad a bevégzett tananyagon kí
vül. — ügy a polgári, mint az elemi leány
iskolában, sőt a kicsi óvódás fiúcskák és 
leánykák által is a vizsgák tartama alatt 
igen sok szép kézimunka, rajz- és festmény 
volt kiállítva.. — Sokan felkeresték a sike
rült tárlatot. — Meglepő volt úgy a kiállí
tott tárgyak száma, mint szépsége. — A 
kiállítás csak jóról tanúskodhatott, — Azu:án 
meg dicséretet érdemel az a törekvés is, hogy 
nem csak kizárólagosan fény űzési, drága kézi
munkák, csecse-becsék, hanem igeu szolidan 
és kiváló ízléssel készült fehérneműnk s a 
ház körül való varrásmunkákból is szép kol 
lekciót láttunk. A többek l:özö't két gyö
nyörű oltárteritő vo.ita magára a közfigyel
met. — D csérét és elismerés legyen az in
tézeti igazgatóság és a valóban páratlan tü
relmű nővérek méltó jutalma.

— Uj bíró. L e y r e r László győri tör
vényszéki aljegyző, Leyrer Károly ny. ura
dalmi intéző fia a napokban jó sikerrel tette 
le a bírói vizsgát,

— Tüzeset. Léván, a Zugó utczában 
ö v. Gutrai Károlyné házának padlásán 
e hó 4-én tűz ütött ki, melyet azonban hama
rosan elfojtottak úgy, hogy magában az 
épületben aránylag nem sok kár esett.

— Tanulmány-segély. A földm. m. 
kir. miniszter ur Önagy méltósága f. é. 41817.
VI.|3.  sz. a. kelt magas rendeletével, U h- 
1 á r i k Sándor, városunk szülötte, vizkeleti 
községi tanítónak a méhészet tanulníányozása 
czéljából 40 frt. segélyt engedélyezett. Fent 
nevezett tanító az elméleti és gyakorlati is
meretek elsajátítása végett 10 napot Valló 
János III. kér. méhészeti vándortanár po- 
zsonyligetfalvi méhesében fog tölteni, A tiz 
napi tanulás után pedig a környék neveze
tesebb méhés; étéit fogja Valló János tanár 
utasításai szerint meglá ogatni. Tanulmányozó 
tanító köteles tanulmány útjáról, illetve ennek 
eredményéről kir. taufelügyelösége utján a 
földm. m. kir. minisztériumhoz írásbeli jelen
tést tenni.

— Korponai csoda. Mint a K. és 
V. Írja a korponai állatvásárra egy hatlábu 
tehén is fel lett hajtva. Az emberek cso
portba verődve nézték a különös állatot s 
valóban páratlan dolog volt az, hogy a kü
lönben egészséges tehénnek a rendes négy 
lábán kívül, a hátából két láb fejlődött ■ 
nyúlt ki.

— Friss gyümölcskiállitás. Folyó évi 
szeptember hói — 10-ig tartó időközben Sze
geden az országos mezőgazdasági kiállítás 
keretében fiiss gyümölcskiállitást is rendez
nek. A czél első sorban a kereskedelmi jelen
tőségű gyümölcsfajták bemutatása. E czélra 
díszesen berendezett fedett csarnok áll ren
delkezésre, melynek előterét egy virágos 
kertté átalakított 3000 □ méternyi park rész
let képezi. Ezen a területen külön kis csar
nokokat emelnek a szeszes italoknak, a gyü
mölcs és zöldség konzerveknek ; lesz Külön 
borkóstoló s virágkötészeti pavillon, ahol a 
közönség előtt a virágkötészet módjait Ízléses 
kivitelben fogják bemutatni. Hogy a friss 
gyümölcs leghelyesebb csomagolási módjait 
a gyakorlatban bemutassák, gyümölcs-csoma
golási versenyt is tartanak, pénzdíjakkal 
egybekötve. A kiállítók arany, ezüst és bronz 
érmeket nyerhetnék. Bejelentések most már 
csak korlátolt számban fogadtatnak el, czél- 
szerű tehát, ha az érdeklődök mielőbb Buday 
Barna csoportbiztoshoz fordulnak, (Budapest,
IX. Üliöi-ut köztelek) ahonnan a kiállítás 
díjazási tervezetét s pontos tervrajzát is 
beszerezhetik.

— Régi lakodalmi meghívó. 
Feöidy Doby Antalnak, az érdemes család
történeti búvárnak birtokában van egy 
igen érdekes régi levél, a melyről mindez 
ideig csak igen kevesen tudtak. A levelet 
Esterházy László gróf, hajdani lévai nagy- 
birtokos és soproni főispán irta, benne Batt- 
hiány Eleonóra grófkisasszonynyal tartandó 
esküvőjére hívja meg Lorántfty Zsuzsannát. 
A stílusa zamatjánál fogva is érdekes levél 
igy szól: Tekintetes, Nemzetes és Nagyságos 
bizodalmas jó-akaró Asszonyom, kívánok az 
Ur-istentöl Nagyságodnak minden testi lel
ki jókat adatni. — Mivel Istennek rendelé
séből és az keresztényi anyaszentegyháznak 
szokásából, atyámfiainak és jó akaróimnak 
tetszésekből jegyeztem magamnak örök há
zastársul Tekintetes és Nagyságos Gróf Bot- 
tiáni Adárn hajadon és öregebik leányát 
Grófi Boítiáni Eleonóra Mária asszonyt, az 
jövendő februáriusnak hatodik uapjára Anno 
1650. rendelvén Bottiáni Urammal ö kegyel
mével egyenlő akarattal lakodalmunk napját 
Rohonczon. Annak okáért Nagyságodat kérem 
bizodalmasau, kogy az megnevezett februá- 
riusuak hatodik napján a több jóakaróim 
és atyáim fiai között a Nigyságod kedves 
és kívánatos jelenléte is anyival böcsülete- 
sebbé tegye örvendetes lakodalmunk napját. 
Dátum in Arcé Fracno die 10. Decembris 
Anno 1649. Nagyságodnak örömest és jó 
szívvel szolgái Gróff Eszterhaz László m. p. 
Eszterházy László gróf boldogsága nem 
volt tartós. Éppen harmadfél évvel az „ör
vendetes lakodalomnapra" hívogató levél kel
te után, 1562. augusztus 26-án török por- 
tyázók becsaptak Barsmegyébe és Vezekény- 
nél csatát álltak a magyarokkal. Ebben az 
ütközetben hét Esterházy vett részt s közü
lük négy, névszerint Ferencz, Tamás, Gás
pár és a mi Lászlónk— Bezerédi Adámnak, 
az Esterházy család régi krónikusának szavai
val élve — „gloriose accubuit coutra turcas" 
(dicsőségesen esettel a törökök ellenében.)

— A magyar ipar fejlődése szem
pontjából rendkívül fontos indítványt fog 
a győri kereskedelmi és iparkamara legkö
zelebb tárgyalni. Ez indítvány a kereske
dőkhöz beszél, hogy miképpen pártolják a 
magyar ipart. Fölhívja őket, határozzák el 
testületileg, hogy minden czikket, minden 
szükségletet hazai iparosoktól, hazai terme
lőktől, hazai kereskedőktől szereznek be ; 
amennyiben pedig egyik vagy másik czikk- 
nek a hazai gyára nem léteznék, folytono
san sürgessék és követeljék ilyennek a föl
állítását.

— Barsvármegye állategészség 
Ügye a múlt hó végen a földmivelésügyi 
minisztérium jelentése szerint a következőleg 
állott: Lépfene : Csiftár 1 u., Verebély 1 u., 
összesen 2 község 2 udvar. Takonykor: 
Szkiczó 2 udvar, Szent-György 1 udvar, 
összesen 2 község 3 udvar. Himlő: Garam- 
Szt.-Kereszt 1 udvar. Rühkór : Lenge 1 udvar. 
Sertésorbáncz : Garam Mikola 13 u., Lado- 
mér 3 udvar, összesen 2 község 16 udvar. 
Sertésvész : Garam Szt.-Benedek 1 u., Kis- 
Tapolcsány 1 udvar, Németi 1 u., Pázsit 1 
udvar, összesen 4 község 4 udvar.

— A Debreczeni Kereskedelmi Aka
démia női tanfolyamara oly leány
növendékek iratkozhatnak bo, kik a felsőbb 
leányiskola vagy polgári-iskola IV. osztályát, 
iLetve a felső népiskolát elvégezték, esetleg 
ilyen bizonyítvány hiáuyában a fölvételi vizs
gálatot sikeresen megállják. Egész évi tandíj 
50 frt, beiratási dij 3 frt. Az iskolai bizo
nyítvány és beiratási dij beküldése mellett 
eiöleges jelentkezéseket elfogad julius hó 
15-kéig az igazgatóság. Az érdeklődök figyel
mébe ajánljuk azon megjegyzéssel, hogy a 
szeptember elsején kezdődő tanfolyamra csak 
korlátolt számmal (30) vesznekföl növendéket.

— SzőHö (gyümölcs) kiállítás Sze 
geden. A szegedi országos gazdasági kiál
lítás keretében szeptember 3-10. szölökiál- 
litás is lesz rendezve. Felkéretnek mindazok, 
akik a kiállításon résztvenni óhajtanak, hogy 
bejelentéseiket legkésőbb augusztus 1-ig 
tegyék meg, mert későbbi jelentkezés nem 
lesz figyelembe vehető. Kívánatos, hogy min
den vidékről főleg azon borfajok válogatott 
példányai küldessenek be, melyek az illető 
vidék borjellegét hivatvák képviselni, azon
kivül pedig a legjobban bevált csemegefajok. 
A kiállítás ideje egy kissé korai lévén egyes 
szőlöfajokból ilyenkor még teljesen érett 



példányok nem találhatók. Ez esetben persze 
félig érett fürtöket is lehet beküldeni, ha 
azok máskülönben a forma, nagyság és faj
tisztaság kellékeinek megfelelnek. A legfon
tosabb, hogy minden faj a helyes ampelo- 
gratiai elnevezéssel jelöltessék meg. A szölő- 
kiállitáson a részvételi dij 50 krajczár, azon
kívül minden külön faj után még 20—20 
krajczár. Minden fajtából legalább 4—5 für
töt kell beküldeni, melyek a fürtnyélre kö
tött czédulával jelölendök meg. Azonkívül 
minden fajtához tanácsos egy nagyobb — 
kéménypapiros — czédulát készíteni, mely a 
szölöfajt és a kiállító nevét, az egész gyűj
teményhez pedig egy még nagyobb táblács
kát, mely a kiállító nevét és a szőlő helyét 
jelöli meg. Bővebb felvilágositást és bejelentő 
iveket Drucker Jenő csoportbiztosnál 
lehet szerezni (Budapest, Köztelek).

— A francziaországi sztrájkok 1899. 
májusban- Az elmúlt májusban Frauczia- 
orszagban 57 sztrájk volt. A sztrájkokban 
résztvett munkások száma 19693-ra rúg s 
ezen számból a czensoti vasgyárra 9200 jut. 
Az 1898-ik évben május havában csak 22 
sztrájk volt s az öt éven belöli sztrájkok 
száma 1899. májusig 44-re rúgott. Az idei 
május tehát jól kitett magáért sztrájk tekin- ! 
tétében. A legtöbb sztrájk a következő okok
ból eredt: bérfelemelés elnyerése czéljából 
35 • munkaidő leszállítása végett 10; elbo
csátott munkások újból felvételéért 3 ; mun
kások, munkavezetők és igazgatók elbocsáj- 
tásának a kierőszakolása végett 10. Ezen 
sztrájkok az ország 23 departementjére ter
jedtek csupán. A Szajna departement-reju
tott 9; a Loire et Setne et oise-re 6; a Nord 
et de Rhonera 5; aMayenueet Vancluse-re 
3 ; az lsére, Maine et Lotrera, Pas-de-Calais 
éB Saone et Loirera pedig 2. Szakma szerint 
sztrájkoltak : a fém munkások 15; építkezés 
10; testil iparosok 10; bőrmunkások 5; 
famunkások 2 ; bányászok 3 ; nyomdászok 2 ; 
üvegesek 2; téglavetők, kautsuk munkások, 
lóvasúti alkalmazottak, levélhordók, napszá
mosok, gipszmunkások és kádárok 1-szer. 
Az 57 sztrájkból megszűnt 47 végkép. Idő
tartamuk ez volt; egy sztrájk 40 napig; 
egy 26 n., egy 19; egy 16; egy 14; egy 
13; kettő 12; egy 10; egy 9; hat7; kettő 
6; négy 5; kettő 4; öt 3; kilencz 2; és 
nyolcz 1 napig tartott. Az 5/ sztrájkból 11 
a munkások győzelmével végződött, 20 eset
ben kiegyezés történt a többi 26 BZtrájk 
azonban a munkásokra nem volt eredményes.

— Nagyothallás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Dr. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyothallóét és fülzugást megszün
tette 20000 márkás alapítványt tett Dr. 
Nicholson intézetének azon kikötéssel, hogy 
ezen összegből olyanok kapjanak mestersé
ges füldobot ingyen, kiknek nincs módjuk
ban, hogy azt máskép megszerezzék. — 
Levelek a következő czimre küldendők; 
B. Y. Nicholson intézetnek, ,Longcott“, 
Gunnersburg, London, W. England.

— Rövid hírek — Merénylet Milán 
ellen. Miláu volt szerb királyra e hó 6-án 
egy elbocsátott tűzoltó, midőn a belgrádi 
kir. palotába visszakocsizott, forgópisztolyból 
négyszer rálőtt, azonban nem találta. A 
merénylő menekülni próbált, de elfogták. 
_  Belgiumban a kormány az általunk is 
említett választási törvényjavaslatot, mely 
miatt a uép forrongott, visszavonta. — 
Petőfi Ünneplése. Petőfi halálának 50. 
évfordulóját fényes ünnepségekkel ünneplik 
meg, melyen a magyar törvényhozás is reszt 
vesz. — Lueger bécsi polgármester, 
az ismert antiszemita vezér ellen a bécsi 
munkások nagy tüutetést rendeztek, melyet 
azonban a rendőrség szétvert. — A hágai 
békekonferenczia végéhez közeledik s úgy 
látszik, a tanácskozásoknak semmi eredménye 
sem lesz. — Ügyvéd-kisasszony. Franczia- 
országban a napokban a nöanek is megen
gedtek az ügyvédi gyakorlatot, mire egy dr. 
Chanoin nevű ügyvédi diplomával biró kisasz- 
szony nyomban irodát nyitott. Állítólag már 
az első napokban tömegesen keresték fel a 
kliensek persze a gyöngébb nemből.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

A házi óra. — Nekem nincs szükségem órára, 
ha a térjem hazajön, úgy is tudom, hogy áll az idő. 
Ha nagy lármát csap, akkor még korán van, — ha 
barátságosan jön s jó éjt kiván, akkor meglehetősen 
későre jár az idő, — de ha már az ajtó előtt húzza 
le a csípőjét és gyertyaviiág nélkül fekszik le, akkor 
tudom csak igazán, hogy hányat ütött az óra 1

Katonai gyógymód. Orvos: Közlegény 
Csajkosuak egy adag chinint ! (s azután a másik ágy
ban fekvő betegre kiált).- Hát te ki vagy ? — Beteg 
Pengő Abris, káplár I — Orvos; Káplár ? Két adag 
chiuint neki I

Közönség köréből.
i.

Róm. kath. kápolna Varsányban.
A vallási érzület megnyilatkozása Hont- 

Varsányban egy „Jézus szt. szivéhez* aján
lott kápolnát akar létesíteni oly kiterjedés
ben, bogy abban a hívek az isteni tisztele
ten is részt vehessenek. — A felmerült 
szándék mindenütt dicséretes támogatásban 
részesült, mert úgy Varsány, mint vidéke 
kesMégeien adakozik • u«ot óéira, — As 

alig pár nap előtt megindított gyűjtés foly
tán következő adományok folytak be: Ha- 
lassy család Varsány, 50 frt, Digan György 
N.-Kereskény, 2 frt, Horvát Julianna Var
sány, 1 frt, Nagy András Liptó-Ujvár, 5 
frt, Dudás Mária Varsány, 1 frt 50 kr., 
Szenesy Mária Varsány, 2 frt, Misik Mihály 
Varsány, 2 frt, Misik Anna Varsány, 1 frt, 
Halbavi Julianna Varsány, 2 frt, Báli Irén 
Varsány, 2 frt, Szenesy Mihály Varsány, 2 
frt, Báli Andrásné Varsány, 3 frt, Báli Esz
ter Varsány, 1 frt, Havetta Lajos Varsány, 
1 frt, Furinda Mária Varsány, 10 frt, Hal
bavi József Varsány, 1 frt, Bóna Zsófia 
Varsány. 1 frt, Bóna Mihály Varsány, 1 frt, 
Udvardi Babik Júlia Varsány, 2 frt, Ná- 
dasdy Lőrinczné Varsány, 2 frt, Horvát 
Anna Varsány, 1 frt, Karaffa István Var
sány, 1 frt, özv. Fürjes Józsefné és fia, 
Varsány, 1 frt, Puksa Ilona Varsány, 1 frt, 
Ovszenák Lörincz és neje Kis-Kér, 3 frt, 
özv. Lehoczky Gézáué N.-Kereskény, 5 frt, 
Mójzes István Varsány 2 frt, Báthy László 
Léva, 2 frt, dr. Novotny Imre Léva, 2 frt, 
Kabina József fia Léva, 1 frt, Lakner 
Lászlóné Léva, 1 frt, Nemlaháné Levatich 
Irma Léva, 1 frt, Levatich Gusztávné Léva, 
1 frt, Gimesiné Léva, 40 kr., Bucsek La
josné Léva, 20 kr., Nyitray Ferencz Léva, 
1 frt, Roxer Jánosné Léva, 25 kr., Varga 
Károly Léva, 30 kr., Lévai takarék pénztár 
Léva, 5 frt, Jánossy Béla Léva, 3 0 kr., 
özv. Valentik Pálné Varsány, 1 frt, özv. 
Bogya Józsefné Varsány, 1 frt, Devozsa 
Erzsébet Varsány, 1 frt, Devozsa Zsiga 
Varsány, 1 frt, Szolár István és neje Var
sány, 2 frt, Vosztruháné Léva, 50 kr., Klen 
Ödön 50 kr., Barsmegyei Népbank Léva, 3 
frt, Szilassy Sándorné Léva 1 frt, N. N. 
Léva, 5 kr., Irgalmas nővérek Léva, 2 frt, 
özv. dr. Wieiorisz Sándorné Léva, 1 frt, 
Kegyesrendi ház Léva, 2 frt, Hoffmann 
Ferenczué Léva, 1 frt, Szabó Sándor Léva, 
40 kr., Bartos Mária Léva, 50 kr, Nyitrayné 
Léva, 30 kr, Farkasa Orbánné Léva, 40 
kr., Jánosy Antal Léva, lí> kr., N. N. Léva, 
10 kr., Mácsay Lukácsné Léva, 50 kr., 
Dékay Lajos Léva, 50 kr., Bartos István 
Léva, 30 kr., Zseidlik Károly né Léva, 1 
frt, N. N. Léva, 20 kr. Czirok János Léva, 
50 kr., Faragó Samuné Léva, 1 frt, Henyey 
Elekné Léva, 1 frt, Kratz Ferencz Léva. 
50 kr., X. Y. Léva, 30 kr., Kern Teréz 
Léva, 1 frt, dr. Tejfalusy Béláné Léva, 50 
kr., özv. Ondrejkovies Lajosné Léva, 2 frt, 
özv. Nyitray Lajosné Léva, 5 kr., Török 
testvérek Léva, 50 kr., Veszély Ferenczné 
Léva, 50 kr., Hribik Ferenczné Léva, 50 
kr., Behula Léva, 10 kr., Navarra Antal 
Léva, 10 kr., Csaplovics Léva, 10 kr., Szak- 
máry Margit Léva, 1 frt, Koráb Henrik 
Léva, 20 kr., Stefko Jakabné, Léva, 5 kr., 
Touhaizer Mihály Léva, 50 kr., Mordinyi 
Gusztávné Léva, 10 kr.. Cservik Jánosné 
10 kr., özv. Bartosné Léva, 5 kr., Szabó 
József Léva, 10 kr., Hajdú Jánosné Léva, 
50 kr. Svarba Endre Léva7"T0 kr., Veszély 
Etelka Léva, 30 kr., Hraskó Károlyné Léva, 
14 kr., Edinger János Léva, 50 kr., N. N. 
Léva, 50 kr., Tóth Zsigmondné Léva, 1 frt, 
Bellán Adolfné Léva, 1 frt, Jozefcsek Ká
rolyné Léva, 50 kr., Schmidberger Jánosné 
Léva, 1 frt, Klincsok Féja Borbála Léva, 
50 kr., Sárhegyi Jánosné Léva, 1 frt, Ma
kacs Léva, 30 kr., Jancsóné Léva, 20 kr., 
Staud Stefánia Léva, 50 kr., ifj. Jozefcsek 
Károlyné Léva, 50 kr.. Lutovszky Lajos 
Léva, 20 kr., X. Y. Léva 20 kr., Chalupka 
János Léva, 30 kr., dr. Kittenberger Jánosné 
Léva, 50 kr., Subaly Józsefné Léva, 50 kr., 
Melfelber Mór Léva, 10 kr., Schill Antal 
Léva, 10 kr., Juhász Lászlóné Léva, 1 frt, 
Janson Vinzenzia Léva, 10 kr, Sebő István 
Léva, 10 kr., Csikkel Józsefné Léva, 10 kr. 
Szoba József Léva, 50 kr., Fülöp Emília 
Léva, 20 kr. Márkly József Léva, 50 kr., 
Pethes Béláné Léva, 50 kr., Thuróczy Léva, 
50 kr., Vári Lajosné Léva, 50 kr., Miklósy 
Ágnes Léva, 20 kr., dr. Medveczkyné Léva, 
30 kr., Hlavács J. Léva, 20 kr., Málasy Já
nosné Léva, 20 kr., Heger Léva, 10 kr, 
Szlatky Károly Léva, 20 kr., N. N. Léva, 
5 kr., Fried Sándor Léva, 1 frt. Eddig be
gyült összesen 171 frt 79 krajczár. Jövő 
számban a kimutatást folytatjuk

II.
Köszönet-nyilvánitás.

Nyilvános számadás.
A temetői kútra gyűjtött alapot folyó évben 

a lévai takarékpénztár 25 írttal, a lévai taka- 
rék- és hitelintézet 20 írttal és egy isme
retlen adakozó 2 írttal gyarapította,

Midőn ezen adományokat nyilvánosan 
megköszönjük, következőkben mutatjuk ki 
az alap jelen állapotát;

1. Á lévai takarékpénztárnál 244|IV. sz. 
betétkönyvön van 637 frt. 79 kr.

2. A lévai takarék- és hitelintézetnél 
6|184. sz. betétkönyvön van 153 frt, 60 kr.

Összesen : 791 frt. 39 kr. 
Kelt Léván, 1899. évi julius hó 3-án.

Flzély Xictjos, 
SelcsáJs Xaászló.

III.
Az érettségi vizsgálatot sikerrel kiállott 

ifjak 12 frt. 52 krt adtak át a lévai főgimn. 
segitö-egyesület javára, mint a julius 1-én 
tartott mulatságuknak tiszta jövedelmét; 
a mely összegnek átvételét köszönettel 
nyugtatja

IV.
Ertiuger Erzsébet úrnő, a lévai Stefánia- 

árvaház javára 2 frt. 50 krt. adományozni 
szives volt, mely nemes lelkű ajándékáért, 
fogadja ez utón az árvák köszönetét.

Tozsefcsek Géza, 
nöegyl. pénztárnok.

Irodalom és művészet.
Szem és száj között. A magyar olvasó

közönség páratlan rokonszenvvel fogadta 
Beniczkyné Bajza Lenke regényeinek olcsó, 
füzetes kiadását. Ebben a vállalatban most 
újabb hat füzet jelent meg, többek között 
megkezdődik a kitűnő írónő egy újabb 
regénye, ezzel czimmel : Szem és száj között. 
Ez a regény épen olyan vonzó, élvezetes 
olvasmány, mint Beniczkyné egyébb munkái, 
amelyeket a tiszta, derűs társadalmi képek 
kedvelői annyira megszerettek. Egy-egy füzet 
ára csak 15 kr. Előfizethetni 6 füzetre 90 
kr., 10 füzetre 1 frt 50 krjával. Kiadója 
Singer és Wolfner Budapest, Andrássy-út
10. szám.

A Magyar Anekdotakincs füzetekben. 
Tóth Béla ötköteles nagy munkája a,Magyar 
Anekdotakincs11 úgy a sajtó, mint az olvasó
közönség részéről olyan fogadtatásban része
sült, mely csaknem páratlan. Elismerik, hogy 
a humornak, az ötletgazdaságnak és a szóra
kozásnak kiapadhatlan forrása. A kiadók 
Singer és Wolfner, hogy a mü megszerzését 
mindenkire nézve lehetővé tegyék, füzetes 
kiadást is rendeztek, melynek egyes füzete 
25 krajczárjával kapható. Most jelent meg 
a 4—6. füzet. Ez is, épp úgy, mint a meg
előzők és az utána következők, a kiadók 
(Budapest, Andrássy-út 10.) valamint bármely 
hazai könyvkereskedés utján megszerezhetők. 
Előfizethetni 6 füzetre 1 frt 50 kr., 10 fü
zetre 2 frt 50 krjával.

Eötvös Károly mint regényíró. Vannak 
sokoldalú geniek, a kikről bízvást el lehet 
mondani, hogy akármilyen térre lépnek, tö
kéletest fognak alkotni. Ezek közé tartozik 
Eötvös Károly hazánk legnagyobb krimina- 
listája. Neve, mint ilyen az egész világon 
ösmert és tisztelt. De Eötvös Károly genie- 
je nemcsak ezen a téren otthonos. Láng
esze a szellem birodalmának minden terét 
bejárja és valósággal sehol sincs határa e 
nagyszabású ingéniumnak. Az Egyetértésnek 
majdnem minden számában olvashatunk tőle 
érdekfeszitö dolgozatokat, tele a gondolat 
és eszme mélységeivel. Es8ay-k, memoirok. 
jellemrajzok, jogtudományi értekezések, ve- 
zérczikkek, a melyek a legremekebb magyar 
toll tündöklő szüleményei. Nemcsak tudásá
val, hihetetlen emlékező tehetségével, óriási 
látókörével imponál, hanem a gondolatok 
erejével és hatalmával, az érzések mélysé
gével és páratlanul zamatos, igaz magyar 
humorával is. Csak mostanában fejezte be 
ugyancsak az „Egyetértésiben a „Gróf 
Károlyi Gábor följegyzései" czimü czikiust, 
a mely az egész országban a legnagyobb 
tüntetést keltette.

Mindezek a dolgozatok kizárólag az 
Egyetértésben jelentek meg, a minthogy az
után megírandó müvei is mind e legnagyobb 
és legelterjedtebb orgánumban fognak meg
jelenni. E lap olvasó közönsége napról-napra 
terjed és óriási arányokban növekszik. Eöt
vös Károly most uj meglepetésben részesíti 
a magyar olvasóközönséget. Ugyancsak az 
„Egyetértés* a jövő évnegyedben Eötvös 
Károly tollából egy nagyszabású, nemzeti 
tárgyú regénynek a közlését fogja meg
kezdeni. Már az a tény, hogy Eötvös a re
gényirodalom felé fordul, elég arra, hogy az 
érdeklődést a legnagyobb mértékben föléb
ressze. Az utolsó félszázad történetét nálá
nál jobban senki sem ösmari; embereket, 
korszakokat jellemezni magyar iró úgy jel
lemezni nem tud, mint ő. Éppen ezért ez a 
regény bizonyára utolsó félszázadunk legér
dekesebb terméke lesz s bizonyára újra je
lentékenyen megnöveszti az Egyetértés ol
vasóközönségét. Az Egyetértés előfizetési 
ára negyedévre 5 frt s mutatványszámot 
kívánatra szívesen küld az Egyetértés ki
adóhivatala.

FÖurainkrÓi nagyon érdekes cziklus köz
lését kezdte meg most a Fővárosi Lapok, mely 
ma még inkább a főúri körök kedvencz lapja, 
mint annak előtte. Az Eszterházy Miklós Móricz 
gróf csákvári és májki kastélyairól közölt 18 
képet érdekes történelmi tanulmányok kisér
ték, melyek egyúttal nagyon alkalmasak arra, 
hogy a fiatal lelkekben a hazaszereteiet és a 
kegyeletet ébren tartsák. Kár, hogy e szép 
tervet zavarják a hivatatlanok, a kik hangza
tos czimeken egész önös czélokra használják 
ki e téren főurainkat. A Fővárosi Lapok, mely
J. Virág Béla szerkesztésében most ismét 
oly magas nívóra emelkedett, negyedéven- 
kiut 3 forintért rendelhető meg. Elegendő 
czim : Fővárosi Lapok, Budapesten.

Befőttek könyve. Zilahy Ágnes kitűnő 
jó magyarosan megirt szakácskönyve mellé 
megírta befőttekről szóló könyvét is, s ezzel 
bizonyosan nagy örömet szerzett Zilahy 
Ágnes a magyar háziasszonynak. Nagyon sok 
hasznos tanácsot ad a gyümölcsök, főzelékek, 
saláták épen való eltartásáról, a szalaczil 
használatáról a befőtteknél, a különféle gőzbe
főtt gyümölcsökről, az aszalt gyümölcsökről 
stb. Nemcsak kezdő gazdasszonyok, hanem 
tapasztalt háziasszonyok is tanulhatnak szá
mos praktikus dolgot belőle. Es a mit kü
lönösen ki kell emelnünk az, hogy tiszta, 
jó magyarsággal van megírva épp úgy, mint 
a hogy igazán magyaros minden reczeptje 
i» auuítk a köuyvuek. Melegen ajánljuk

, minden háziasszony figyelmébe. Ara csino
san bekötve 60 kr., kapható Nyitrai és Társa 
könyvkereskedésében Léván.

A Magyar Lányok mely Tutsek Anna szer
kesztésében és Singer és Wolfner kiadásában 
jelenik meg. s melynél jobbat, hasznosabbat 
és kedvesebbet fiatal leányaink kezébe nem 
adhatunk, ötödik évfolyama fekszik előttünk. 
Ebben a lapban mindent megtalál a serdülő 
leány, a mi lelki világát foglalkoztatja és 
nemes, jó irányba tereli, tarkitva számos 
szebbnél-szebb, néha igazán művészi kivitelű 
képpel. Magyarország legjobb irói írnak a 
lapba, melyet minden gondos anya meg kel
lene bogy rendeljen serdülő leánya számára. 
Mutatványszámot a kiadók, Singer és Wolf
ner Andrássy-ut 10. a legszívesebben kül
denek. Előfizetési ára negyedévre 1.50.

Az Akropolisról, az ^építőművészet leg
nagyobb remekeinek színhelyéről készült le
gújabb felvételek birtokába jutott most a 
magyar közönség. Három templomot építte
tett itt Perikies, a Parthenont, minden épü
letek közt a legtökéletesebbet, mely valaha 
a föld hátán álilott, az Erechtheiont és a 
várba vezető Propylaiákat. A Parthenon föl- 
séges csarnoka ma rom, de romjaiban is leg- 
nagyobbszerübb alkotása az emberi tevé
kenységnek. Remek dór oszlopai több da
rabból vannak összeróva, de oly simán, hogy 
észre sem lehetett venni a toldásokat. Ma 
mióta a törökök lőporraktárnak használták, 
felrobbant a csarnok, oszlopai egy része da
rabokban hever szerte-szét, de a még álló 
oszlopok összerovása oly pontos, hogy ta
lálkozásuk vonalába a legfinomabb angol tű 
hegye sem hatolhat be. Állítólag víz
zel csiszolták ily simára össze. Az 
épület pompás képei a „Nagy Képes Vi- 
lágtörténet“-ben jelentek meg. melynek 31-ik 
füzete e héten látott napvilágot. Á 12 kötet
re tervezett nagy munkát Marczali Henrik 
egyet, tanár szerkeszti, s a legkiválóbb ma
gyar szakemberek Írják. A II. kötet, mely a 
görögök történetéről, szól, Gyomlay Gyula 
nevét viseli a homlokán. Egy kötet ára 8 
frt. Egy füzeté 30 kr. Kapható Nyitrai és 
Társa könyvkereskedésében Léván.

Foulard-selyem 65 krtól 
3 frt 35 krig méterenként — japáni, chinai 
stb. legújabb mintázatok és színekben, va
lamint fekete, fehér és színes HENNE- 
BERG SELYEM 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként — legdivatosabb szövés, szin 
és mintázaban. Privát fogyasztóknak 
póstabér és vámmentesen valamint házhoz 
szállítva — mintákat pedig postafor
dultával küldenek,
HENNEBERG G. selyemgyárai

(CS. CS L ÜÉVarí szállító) Zürichben.
Magyar levelezés. Svajczba kétszeres levél

bélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza; m.-mázsánként8 frt 60 icr,8 trt. 80 Két
szeres 7 frt 10 kr. 7 frt 40 kr. — Rozs 
7 trt 20 kr. 7 frt 30 kr. Árpa 6 frt — 
6 frt 20 kr. Kukoricza 5 frt 20 kr 5 frt 40 
kr. Bab 5 frt 80 kr. 6 frt —kr. Zab 5 frt 80 kr 
6 frt 10 kr. Lencse 6 frt 20 kr. 6 frt 60 kr 
Köles 4 frt 60 kr. 4 frt 80 kr.

Nyilttér.
i.

5l8.|1899. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hirré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság
1896. évi 7955. számú végzése következté
ben dr. Gúth Jenő ügyvéd által képviselt 
dr. Deutsch József javára Virág József ellen 
102 frt s jár. erejéig 1896. évi decz. hó 4-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 420 frt 60 krra becsült követ
kező ingóságok, u. m. bútor, gépek stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró
ság 1899-ik. évi V. 31712. számú végzése 
folytán hátrál, tőkekövetelés s jár. erejéig 
Léván leendő eszközlésére 1899. 6triJuliiig 
hó 13. napjának délutáni 4 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1899. évi jun. hó 20. napján. 
Tonhaiser, kir. bir. végrehajtó.

♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügynökök 
kik törvényszerűen megengedett sorsje
gyeknek,részletfizetésre való eladásával, 
egy nagy pénzintézet (részvény társaság) 
számlájára foglalkozni óhajtanak. Aján
latok „Confidentia" czimen: Eckstein 
Bernát hirdetési irodájába Budapest, V., 
Fürdő-utcza 4. intézendők.

♦
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A m. kir. államvasutak gép-^gyárának vezérügynöksége
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 aratogepeit, ov ac

féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit.
j Isi *í S JTJSX G? X~X "\7" —

Képviselő: Hirschmann Kristóf ur Pozsony.

off János maláta-készítményei
gyengék és betegeknek.

Hoff János
maláta egészségi itala.

Általános elgyengülésnél, az 
alhasi szervek rendellenes 
működésénél, mell- és gyo
mor bántalmaknál, nemkülön
ben a lábadozóknak legjobban 
bevált és legjobb izü erősítő szere.

Egy palaczk ára 75 kr. — Öt 
palaczk bérmentve 3 75 kr.

Tiz éve, vagy már légibb idő óta hasz
nálom az Ön maláta egészségi sörét és 
egyébb maláta készítménye;t. Ezek az 
egyedüli szerek, melyek feleségemnek 
visszaadták az egészséget.

Böger, Bées, Hofmühlgasse.

Hoff János
sűrített maláta Kivonata.
Tüdőbajoknál, gégehurut

nál, úgymint idült köhögés
nél; főleg a gyermekek légzési 
szerveinek mcgbetegedésenél a 
legjobb sikerrel alkalmaztatik. Ize 
nagyon kellemes.

Egy üveg ára 1 frt. — Üt üveg 
bérmentve 5 frt.

Maláta kivonat készítményei valóban 
jó és hatásos szerek. Küldjön tehát is
mét 5 üveg maláta kivonatot, 
maláta csokoládét és 2/2 k 
kivonat mell ezukor kát.

Fischer G. őrnagy N.-Várad.

Hoff János
malata egészségi csokoládéja.

Gyengeségnél vérszegény
ségnél, idegességnél, álmát 
lanságnál, étvágytalanság 
nál kitünően bevált. Reudkivül 
jő izü és tápláló. Gyenge gyer
mekek igen jó eredmény nyel hasz
nálják.

Egy csomag ára 1 frt.
Maláta csokoládéja a legkitűnőbb a 

mit ismerek. Ezen kellemes italt idü t 
/iirtovt, 1 font gyomor — iHetve emésztési zavaroknál, 
zacskó maláta sápkórnál és általános gyengeségnél mii»- 

í delikor jő eredménynyel alkalmazom. 
Dr. Nicolei orvos, Triebel.

Hoff János 
malata-kivünat mell cznkorkaí- 
Köhögésnél, rekedtségnél, 

elnyálkasodásnál, főleg tüdő
hurutnál utóiérhetien hatású. A 
valódi maláta mellczukorkákat 
emésztési zavar nélkül tetszés sze
rinti mennyiségben lehet használni.

Egy doboz ára 10 kr., egy 
zacskó 30 kr.

Csodálatos volt maláta kivonat mell czu- 
korkáinak hatása makacs köhögésem ellen. 

Zedlitz-Neukirch lova?, Waldeuburg.
Czukorkái feleségem köhögésén és asth- 

matikus bántalmain kitünően segítenek. 
Busch plébános, Weíschöto.

Iiéván: Boleman E. örök , Medvecsky Sándor gyógyszertáraiban ; Czirok János utóda Ama’éttér Lure. í rommer Samu, Engel 
József kereskedéseiben.

Magyarorszagi kizárólagos főrakrár: TÖRÖK József gyógyszertára Budapest,Király u. 12.
------Közlemények émjeg-yzélekéi ingyen és bérmentve. ------------

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes merlegek. 
|Mezögazdasági gépgyárosok raktára, 

iKern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kivanatra ingyen 

| és bérmentve küldetnek.

kézi es sorvetóieii. S

I^eKxl rn.-u.lla.atla.il,

a. si kér kétségtelen.j
A szőlővessző (venyige) leveleinek betegségei ellen, 

valamint a fák és komlókacsoknak rovarok, levelészek, 
pondrók és mézharmat stb.-töl való míg tisztítására.

Ára 12 forint.

O O 
■O 
<_> 
•O-

Kapható: Kern Testvéreknél, Léván.

Káv®
Fiúméból "^Ml 

közvetlen a tengeri hajóról szétküldve
1 zsák 4 kgr Kió kávé jó izii..........................4.60
1 zsák 4 kgr. Portoriko kávé uagyszemü . 5.60
1 zsák 4 kgr. Kuba kávé uagyszemii . . 5.76
1 zsák 4 kgr. Portoriko gyöugykávé . . . 6.12
1 zsák 4 kgr. kék Jáva gyöngykávé . . . 6.80

elvámolva, bérmentve és csomagolva min
den más költség nélkül

Árjegyzéket és látképes levelezőlapot kívánatra ingyen küld,
Fratelli ZD eisinger,

FIUME, szabad kikötő 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.

koszit

Meghívót 

továbbá 

eljegyzési 
és

esketési
| értesítéseket

NÉVJEGYEKET
a legkedveltebb 

modern alakban

NYITRAI is TÁRSA 
Mnyvnvomflája 

LÉVÁN.

•MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE-
361,7 Budapest, V., Alkottnány-utcza, 31. sz-
Az ADRIANCE, PLATT és Co. 

n«w-yorki ryir vüighirü 

„ADRIzYNCE“ 
kévekötő-, marokrakó arató

ba fUkaszáló-gépeinek

magyarországi kiacárőlaggosi teép-v-iselete.

A V. VERMOREL féle 
villefranohei gryár világhírű 

„ÉCLAIR44 
peronosporu-feo*.

IceiKlőinek

Minden a mezőgazdaság keretébe Ö ‘ ??
tartozó szükségletek, mint:

vetőmagvak, műtrágyák, 
.'anyagok, szerszámok, gépek stb.„ 

logjutányoBabb besieraóal forrása.
A szövetkezet alapszabályait és havonkint kétszer megjelenő „ÜZLETI 

ERTF.SITŐ“-jét bárkinek ingyen ég bérmentve megküldi.

Nyomatott Nyitrai és Társa köny vnyomdájában, Léván-

JO SZERSZÁM FEL MUNKAI 
Gazdasági gépek, géprészletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, mérlegek es 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 

raulikus mész stb. ia 

Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

I

u.lla.atla.il

