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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken é, Léván házhoz küldve :

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt5Okr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
Előfizetési pénzek póetautalványnyel küldhetők.

számok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Xéfyhasábos petit-sor egyszeri közléséért T kV 
kétszeriért S kr, többszöriért 5 kr fizetendő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajezás

A nyllttérben:
minden négyhasábos garmend sor dija IS kr.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A -.éziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. »z.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZ' ’.KESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Hivatalos közlemény.
Pályázati hirdetés.

A nm. földcuiveléaügyi m. kir. miniszter 
ur f. é. 36655. sz. a. kelt rendelete értel
mében folyó évi junius hó 9-töl augusztus 
hó 5-ig a sárvári tejgazdasági iskolán 20 
néptanitó számára négyhetes tejgazdasági 
tanfolyam fog tartatni. — A tanfolyamra 
felvett néptanítók ötven (50) forint segélyben 
részesülne^, mely összegből az összes költ
ségek fedezendök. — A tanfolyam czélja, 
hogy a néptanítók a tejgazdasági üzletre 
vonatkozólag alapos ismereteket szerezzenek, 
melyek segélyével képesek legyenek a köz
ségükben szervezendő tejgazdasági szövet
kezetek létesítésénél és az ilyenek vezetésé
nél sikeresen közreműködni.

Felhivatuak azon barsvármegyei népis
kolai tanítók, akik e tanfolyamon részt venni 
óhajtanak, hogy felvételük iránt a nm. 
földmivelésügyt m, kir. miniszter úrhoz in
tézett kérvényükét, — melyhez keresztle
velük, továbbá az illetékes iskolaszék által 
annak igazolására kiállított bizonyítvány mel
léklendő, hogy a folyamodó ismétlőiskolát is 
vezet, — legkésőbb 1. é. junius hó 
10-i g az alulírott kir. taufelügyeiöséghez 
terjeszszék be.

Ar.-Maróthon, 1899. május hó 23-án.
ZDx. SZáxxxoB, 

kir. tanfelügyelő.

A vízről.
Nem arról az úszó tengerről akarunk 

irni, mely a múlt hetekben az egész 
Graram- és lpolyvölgyét elbontotta, 
tönkretevén az útjába aerillő termést, 
beiszapolván a virágzó réteket. Mert 
az ilyen vizekben van részünk minden 
esztendőben bőven, hanem arról a víz
ről óhajtanánk egyet-mást elmondani, 
amiben igen kévés részünk van, amely 
nem oly erdekes talán, mint az előbbi, 
de sokkal hasznosabb s ez az egész
séges ivóvíz.

Folyók és patakok mentén fekvő 
városokban és községekben a kutak

T Á R C Z A.

Rólad, beszél . . .
Rólad beszél ez is, az is,
Oly kedves, jó vagy s nem hamis, 
Magasztal a világ, dicsér; 
Dicsérik ajkad, szép szemed, 
Karcsú, hajlékony termeted, 
Dicsérnek sok erényidér’.

A kósza hir úgy felkapott, 
Nem visz el Isten egy napot, 
Hogy dicséret nélkül maradj;
És én ? és én csak hallgatok, 
S oly jól esik, ha sirhatok, 
Mert hisz csak én tudom, ki vagy ?

—k —s,

A prímás szerelme.
Az első czigánybanda prímása volt Barna 

Józsi, Bandája messzemenő jó hírnevét egye
dül csakis neki köszönhette. Kitűnő primás 
volt. Ha kezébe vette szárazfáját rázendített 
valami szép magyar nótára, a hallgatóság 
énemében könnyek csillámlottak. O.y szívből 
s szívhez tudott játszani, hogy mindenkit 
megnyert az ö édes bús nótáival,

Nem volt mulatság, melyen ne az ö ban
dája játszotta volna a talpalá valót, Nélkü- 
lözhetlen volt ilyenkor. Büszke is volt rá 
a város arany ifjúsága, mert hisz nem volt 
párja messze vidéken.

Ha beköszöntött a farsang s vele amu* 
ideje, u köreiéi öl

Megjelen.: hetenként egyszer.
- ► vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

kivétel nélkül a közeli folyóvíztől nyerik 
összes vízkészletüket s igy azok minő
ségétől függ emennek minősége is. Hosz- 
szas esőzések idején a megáradt folyó
víz zavaros felülete csaknem azonos 
kutaink felszínével, annak minden 
szennye feltalálható emebben. így áll 
a helyzet Léva városában is, a mit fé
nyesen illusztrál azon példa, hogy a 
midőn a most leégett hengermalmot 
építették s a Perecz medre szabályo
zása czéljából annak vizét másfelé ve
zették, a város kutainak legnagyobb 
részében kiapadt a viz. A múlt hetek
ben tartott hosszas esőzések alkalmával, 
a midőn a Perecz is világos csokoládé 
szinü habokat hömpölygetett tovább, 
alig volt hűt, a melyben emberi élve
zetre alkalmas viz lett volna.

De igen csalódunk, ha abban a 
reményben ringatjuk magunkat, hogy 
idővel megtisztulnak kutainkbau a vi
zek, mert a városnak olyan rossz fek
vése van, hogy a mindenfelől lefutó 
vizeknek természetes leülepedő helyül 
szolgál 8 igy a város belső területén 
a talajvíz mindenütt igen bő. Ezért ku
taink csekély mélységüek, s nem egye
bek, mint a leszivárgó talajvíz gyűjtő 
medenezéi. A vegyelemzés kimutatta, 
hogy Léva városában nincs egyetlen 
kút sem, melynek vize idegen anya
goktól teljesen ment volna ; sőt olyan 
kút is alig van egy-kettő, melynek vize 
nem vegyülne össze a Perecz patak 
átszivárgó vizével.

Nem csodálhatjuk tehát, hogy ha 
Léván majdnem minden jobb módú 
család asztalán rendes ivóvíz gyanánt 
szántói savanyuvizet látunk. Ezt azon
ban nem magának a savanyuviznek 
olcsósága okozza, hanem csupán azou 
körülmény, hogy nincsen ivóvizünk, a 
mely valóban élvezhető lenne. Sajuos, 
hogy a város közönségének nincs mód
jában, hogy más vizet igyék, mint a 

' melyet kutjainkból meríthet. És ez a 
közönség csaknem kilencz tized részét

teszi a város lakosságának. A lakosság
nak ebben a részében igen gyakoriak 
azután a fertőző betegségek, melyek 
különösen a gyermekek között szoktak 
vehemensebb erővel fellépni.

Tudjuk azt, hogy Léva városa ön
erejéből már sok oly változást eszkö
zölt a város külső és belső életében, 
melyek jó időre lekötik a város anyagi 
erejét, tudjuk, hogy még igen sok kér
dés vár megoldásra s valamennyit egye
dül a pénzkérdés hátráltatja, mind az 
által első sorban is a város főköteles
ségének és a jövőben a legelső teendő
jének tartjuk azt, hogy olyan közku
tat, esetleg artézi kutat furasson, a 
melynek vize élvezhető legyen s a mely 
vízzel képes legyen ellátni az egész 
várost.

Nekünk nincsenek maecenásaink; 
az egyedüli segítség, melyre támasz
kodtunk minden időben, az Isten és 
két kezünk. Az a költség, a melyet 
ily en kút fúrása és használatra való 
berendezése okozna, bőven megtérülne 
a közegészség javulásában. Egy jó ét
vágyú úri embertől gyakran hallottuk 
azt a mondást, hogy inkább a mészár
székbe fizet, mint a patikába, s erre 
esetre is épen ráillik ez a mondás, sok
kal olcsóbb lesz nekünk az a viz, mint 
most az egészségtelen ivóvíz által oko
zott betegségek gyógyítása.

Elvégre is egy nyilvános közkút 
elodázhatatlan szükségét képezi minden 
városnak. Az alföldi városok mindegyi
kében nem is egy, hanem több artézi 
kút látja el vízzel a közönséget, pedig 
az ő vizük nem is annyira fertőzött, mint 
a mienk. Hanem igen is azon elvből 
kiindulva, hogy mens sana in corpore 
sano, előbbre helyezték a közönség 
egészségét minden más kérdésnél. 8 mi, 
a mig sok más kérdést nagy anyagi 
megterheltetésünkkel megoldunk, egész
ségünkről megfeledkezünk.

Tűzze ki ezt a kérdést a város kö
zönsége napirendre s hiszszük, hogy a

város képviselö-testülete, vagy pénzin
tézeteink nemeslelkü, fenkölt gondol- 
kozásu vezérlő egyénei találni fog mó
dot egy oly közkút felállítására, a mely- 
Jyel járó csekély terhet a város minden 
polgára készséggel fog viselni.

A lévai kutvizek elemzése.
A közegészség szolgálatában — lapunk 

20 évi fennállása alatt — nem egy Ízben 
tettünk már említést arról, hogy ivóvizeink 
rosszak és igy számtalan epidemikus bajnak 
okozói lehetnek.

Többen kétségbe vonták állításainkat, 
hivatkozva a vörös ökör jóhirben álló 
kútjának kristály tiszta vizére.

Mi egy országos tekintélyhez : G r i 11 n e r 
Albert magyar állami vegyész úrhoz fordul
tunk, ki Holló Mihály államvasuti főfelü
gyelő ur közbenjárása folytán az alább kö
vetkező több kútnak vizét elemezvén, * 
következő eredményt tünteti fel:

1. Vörös-ökör kutviz.
Összes sók . . 0 9920 gr.
Chlór . . . . 0 0745 gr.
Szerves anyag . 00158 gr.
Salétromossav , igen sok.
Salétromsav . . gyönge nyomok-
Ammóniák . , gyönge nyomok-
Lugossági fok . 9 35
Összes keménység fok 27-1

E viz használatát nem igen ajánlom — 
Írja a vegyész ur — a következő okoknál 
fogva: »a vizben sok a salétromsav, ammó
niák van benne, mely vagy fertőzés, vagy 
rothadó anyagok termékét jelzi. A chlór 
menyisége kissé sok, úgy szintén az oldott 
sók menyisége is. Különösen nem ajánlom 
ezen viz használatát ivásra; háztartási czé
lokra használható, bár erre sem valami jó, 
mert a viz kemény.“

II. Tóth-féle kutviz.
(A Szepessy-utcza legkeresettebb vize.) 

Összes keménységi foka 39'2 
Szerves anyag . » . sok
Salétromsav . . ■ . van benne-
Ammóniák ..... van benne- 
Ez tehát — már keménységénél fogva 

is rosszabb as előbbinél. A vegyész ur vé
leménye: „minősége igen rossz." 

111. Várkut vize.
Keménységi foka . , . 38*5. 
Salétromsav....................sok.

Szerves anyag .... elegendő 
^minősége rossz."

felfogadni. Sokszor megesett, hogy már arra 
as időre, melyre a mulatság lett volna ren
dezendő, eligérkezett, akkor inkább továbbra 
halasztották, csak hogy ott lehessen. — Nem 
tudtak nélküle mulatni. Szerették, bálványoz
ták szép játékáért,

De Bzép szál legény is volt ám Barna 
Józsi* Nem egy asszonynak, leánynak akadt 
meg rajta a szeme, szárazfájából csalogatta 
a szebbnél —-■ szebb nó ákat.

Hiába, ö is csak férfi volt. Még pedig oly 
érző szívvel megáldva, mint nótái. Szerelmes 
lett. Bár ne lett volna soha I Reménytelen 
szerelemre gyulladt érzékeny szive. Belesze
retett egy úri bajadonba. Tudta ö azt, hogy 
e nő övé Bohasem lehet, mert hisz ö csak 
egy czigány, az pedig egy úri dáma.

Felejteni akarta. De szive, az a tudat
lan csak nem hallgatott az ész szavára, Szün
telen csak érte dobogott. Képzelete, az a 
balga, meg uutalan eleje varázsolta azt a 
csinos szőke főt, mely elvette nyugodalmát.

Ha elfogta a bánat, elővette a.jó barátját, 
hegedűjét s annak paszolta el minden búját, 
keservét, Sírt, rí. olyankor a hegedű minden 
egyes húrja, mintha egy felejthetlen kedves 
halottat siratna.

A szőke angyal nem is álmodta, mily vihar 
dúl a szegény primás szivében, melyet ö —• 
bár tudatlanul — korbácsolt fel. Szerette 
ugyan hallgatni a primás szép játékát, mert 
oly szivr. hatóan szólt, hogy szinte sírni sze
retne az ember,

Barna Józsi látva, hogy erőlködése mit 
sem ér, elhatározta, hogy itt hagyja e várost, 
dé »it i» viíbAIrk 3 nfc itt ? Q«upa kwrv

és szenvedés az élete. Elmegy a nagyvilágba, 
hátha felejtheti azt a nőt, ki Övéje ügy sem 
lehet soha.

Szive titkát nem árulhatta el senkinek, 
De minek is? Hogy mások csak nevessenek 
rajta I

Elhatározását tett követte. De nem akart 
háladatlannak látszani közönsége előtt, kik 
úgy szerették, hát edott egy búcsú — hang
versenyt.

A szálloda zsúfolásig megtelt. Mindenki 
akarta még egyszer hallani. Ki tudja hall
hatja-© még 1 ? Az egész város intelligencziája 
ott volt. Ritka bál volt, a melyen ennyien 
voltak, Az ifjúság kezdeményezésére elhatá
roztatott, hogy a műsor után táncz lesz. Hisz 
annyi itt a szép leány és a fiatal asszony.

Elérkezett a jelzett idő a kezdetre. A 
banda elhelyezkedett a pódiumán, élükön 
Barna Józsival, Majd rázendített egy szép 
magyar nótára. A mélabus nóta fülbemászó 
Zenéje mintegy a sziveket látszott keresni. 
A halgatóság szemében a meghatottság köny- 
nyei Csillám'ottak.

A zene utolsó hangjainál felhangzott a 
lelkes taps és éljenzés, melytől a szálloda fa
lai szinte rengtek bele. Leirhatatlan volt a 
lelkesedés, melynek közepette az egész közön
ség, mint egy torokból felkiáltott;

— Nem engedjük, egy tapodtat sem en
gedjük 1

Sorra következtek aztán a SZebbnél-szebb 
nóták, melyek mindegyikét óriási taps ét 
éljenzés követett,

műit * programra szerint

„Haelmegyek kedves rózsám messzire* czimil 
szép magyar nóta. A hallgatóság szemébe 
könyek gyűltek. Azonosítva érezte magát a 
nótában szóló kedveshez, kihez e buosu lesz 
intézve.

De mi ez? Egyszerre elhallgatott a kar. 
Egy tompa zuhanás hallatszott és a prímás 
ott feküdt a pódiumon halotthalványon, élet
telenül. De a vonót még akkor is görcsösen 
szorongatták merevedett ujjai.

Úgy lett: nem engedték egy tapod
tat sem 1

Megölte érzékeny szive l

Beletekintek a szivembe...
Beletekintek a szivembe,
S a. látománytól borzadok ;
Kifosztva, mint egy puszta templom, 
Leroskadt oltár, tört padok,

A nagy oltárkép lenn a sárban . . .
És a négy fal ah! oly üres, 
Mert nincsen itt, mert nem találom, 
A kit az én lelkem keres.

A szerelemnek templomából 
Romhalmaz lett csak és pokol, 
Mi kis hitem maradt a múltból, 
Már az a csepp is haldokol.

Beletekintek a szivembe,
A régi szentélyt keresem,
S im egy kifosztott puszta templom 
Mered sötéten, rémesen,

Arhtiifae



Ennyi ásott, öblös kút után, a hol köny- 
nyebben férhet a vízhez fertőző anyag ; egy 
öböl nélküli northonkut vizét elemeztettük :
IV. Holló-féle (7 méteres) nortlion-kut vize. 

Összes sók................... 0’9775 gr.
Chlór............................. 0’1136 gr.
Salétromossav . • . . igen sok.
Salétromsav....................igen sok.
Ammóniák....................igen sok.
Szervesanyag .... 0 0224 gr.
Lugossági fok .... 9'7
Kemény ségi fok . . . 26 1.

Ez a víz nagyon rossz — mondja a 
vegyész ur, — a viz teljesen fertőzött ta
lajból ered.

* • *
Ezen vizekkel leendő összehasonlítás 

végett közli velünk Grittner vegyész — 
hozzávetőlegesen — Budapest fő
város vizét:

Budapest főváros ivóvize.
Összes sók.................... 0’3—0'4
Chlór............................. 0 009 —0015
Salétromossav .... semmi
Salétromsav .... semmi
Ammóniák. semmi
Szervesen y ag .... 0'0003 — 0’0005
Lugossági fok .... 3’2—3’4
Keménységi fok . . . 9 0—10’0

Eoböl láthatjuk, hogy a legártalmasabb 
anyagoktól teljesen ment a főváros vize, 
szerves anyag is alig észlelhető benne.

* **Midőn kimerítő, sok fáradtsággal, időtöl
téssel járó tudományos művelet olvasóinknak 
bemutatjuk.— Grittner Albert vegyész 
urnák, városunk közönsége s a közegészség
ügy nevében hálás köszönetünket nyilvá
nítjuk.

Óhajtjuk, hogy e nemes férfiú szives 
fáradozása által tudomásunkra hozott ada
tok szolgáljanak buzdításul arra, hogy a 
város közegészségének védelmére sorakozva, 
sietni fogunk minden erőnkből egy artézi 
k u t létesítése által viz mizériánkon segíteni.

__ _________________________________ O

Valami a sportról.
(Folytatás.)

Őseinknek különös gondjuk volt arra, 
hogy a tanuló ifjúság a szabadban eleget 
játszszék. Az iskola udvara közepén ott ál
lott a tekézö kő s ha a tekézésbe belefárad
tak, labdával mulattak. Versenyfutás, tőke, 
árokugrás, üres hordókon átugrás, lovaglás, 
vívás, lövöldözés gyakorolta testileg az ifjú
ságot, továbbá a tanulók tekével, forgatytyu- 
val, kézzel s parittyával hajigáitak.*)  A sport
nemek közül gyakorolták még őseink a oir- 
kózúst, baltavetést, botvivást, buzogány-for
gatást és lovaglást, mely testgyakorlatok 
félbeszakadását csakis a háborús viszonyok 
okozták.

Ebből láthatjuk, hogy a magyar nem
zetet összes hagyományai az athlétikára utal
ják : a ma űzött sportnemek azonban, — 
fájdalom, — már nélkülözik a régi nemzeti 
motívumokat s a lovag-tornázás kora végkép 
lehanyatlott. Nem lehet tagadni mégis, hogy 
nálunk az újabban sportnak nevezett athlé- 
tikai gyakorlatok egyre szaporodnak s azok 
üzésére mindinkább nagyobb kedv mutat
kozik; ma már az atblétika tartalma jobban 
kibővült s magában foglalja az említett láb- 
dázáson kívül a gyaloglást, futást, ugrást, 
hegymászást, kerékpározást, úszást, csónaká
zást, ökölvívást, birkózást, stb.

Igaz ugyan, hogy a sportnemek mind
egyike olyan, hogy kellő határok közé szo
rítva ezéijuknak teljesen megfelelnek, de nem 
lesz fölösleges néhányat közülök mégis ki
emelni.

A járás, futás és ugrás, mint 
a mozgás különböző alakjai, a testi egész
ségnek igen hatalmas elömozditói. A min
dennapi séta úgyszólván époly szükséges, 
mint akár az alvás, vagy étkezés. De hogy 
a séta a lelki erők fölfrissitésére is üdvösen 
hat, ki-ki önmagán tapasztalhatta. Vaunak 
emberek, kik keveset, vagy éppen nem mo
zognak, az ilyeneknek nemcsak testtagjaik 
nélkülözik a kellő hajlékonyságot és köny- 
nyttséget, de kedélyük is komorrá, borulná 
válik.

A mozgás említett három neme mintegy 
egyesül az u. n. hegymászásban, tu
risztikában, mely a legújabb sportuemek 
egyike. Az athletika e faja, ha annak rendje 
a módja szeriut gyakoroljuk, egyike a leg
hasznosabbak Dák. Maga a hegymászás nagy 
élvezet a mellnek s a vele összefüggő szer- 
■veknek s a tiszta levegő éltető hatással van 
az egész testi szervezetre. De még nagyobb 
azon erkölcsi hatás, melyet az ily kiiándu.- 
láaok eredményeznek. Mert amellett, hogy a 
velük összekötött nehézségek legyőzése által 
akaraterőnket hatalmasan növelik s helyre 
állítják mintegy a test és lélek közt megza

*) Sport és játékok a XVI- és XVtí, •xázadbsn. 
-SadváDMky B. „Századok”, 1887. 2»3. és 82í>.

vart egyensúlyt, még igen tanulságosak is. 
Nem is szükséges bővebben fejtegetnünk 
azon nemes élvezeteket, melyeket pl. egy 
magasabb hegycsúcs megmászása után jutal
mul nyerünk. Mintegy az ég szomszédságá
ban érezzük ilyenkor magunkat, mig a föl
det lábaink alatt elterülve látjuk s bámulva 
a természet nagyszerűségét, csodáljuk a nagy 
Alkotó hatalmát is.

A kerékpározás (veloczipéd, bi- 
czikli, stb.) régebben az előkelőbbek sportja 
volt, most már használata általános ; bár 
gyakorlata kisebb-nagyobb veszélylyel jár, 
ethikai szempontból nem tehető kifogás 
ellene.

Az úszás és csónakázás nyáron 
s a korcsolyázás télen legalkalmasabb 
s legkellemesebb gyakorlatok szervezetünk 
erősítésére. Az úszás az izmok edzésére fö
lötte alkalmas, a vele járó fürdés által pedig 
a legjobb hatással van egészségünkre. A 
csónakázás egyike a leghasznosabb athlétikai 
gyakori-toknak.

Mert a mellett, hogy különösen alkalmas | 
az erők kombinálására, a versenyzési hajla
mot is ápolja. Azért csak örvendenünk lehet, 
midőn tapasztaljuk, hogy a többi müveit 
nemzetek példájára csónakversenyeket ná
lunk is mind nagyobb számmal rendeznek ' 
s az azokban való részvételt egyik legked- I 
veltebb sport-nemnek tártják. A korcsolyá- ' 
zás által testünk lomhaságát elveszti s lel
künk is egészen megelevenedik. A vele 
egybekötött veszélyek pedig oly csekély je
lentőségűek, hogy inkább erőink fokozására 
és kedélyünk fölviditására szolgálnak.

A tekézés és biJliárdozás, mint 
a leggyakoribb sportnemek, szintén a leg
kellemesebb szórakozási eszközök. A; utób
binál azonban vigyázni kell arra, hogy ne 
vegyük tulságba s lehetőleg füstmentes, tiszta 
levegőjű teremben történjék.

Szorosan véve ugyan nem tartozik ide, 
de éppen mert manapság sportszerűen szokás 
űzni, meg kell emlékeznünk itt a felnőttek , 
egy leggyakoribb szórakozásáról, a táncz- 
r ó 1 is. A táncz nem egyéb, mint az öröm
nek, vagy tulbuzdult életerőnek kitörése és 
távol legyen tőlünk, hogy fölötte általános
ságban pálezát törjünk. Ha a táncz az ész 
és illem határai között történik, minden
esetre egyik nemét képezi a jogos élveze
teknek. De meg kell jegyeznünk, bogy a 
táncz mai alakjában czéljának 
éppen nem felel meg, sőt fe
lette veszélyes. Hol és hogyan szokás 
manapság tánczolni ? A legtöbb tánczmulat- 
ságnál a terem zsúfolásig megtelik, minek 
következménye a rettentő bőség és rossz 
levegő. Ehhez járulnak a szorosan álló ruha, 
a túlságos kivilágítás, a jéghideg italok stb. 
Aztán, noha ezen élvezetből egykét óra tel
jesen elegendő volna, rendesen végkimerü
lésig szokás tánczolni. De az ily táncz nem
csak az egészségre ártalmas, de erkölcsi.eg 
is gyakrau veszélyes. Szóval legyünk itt is, 
mint mindenben, óvatosak és körültekintők ; 
a táncznál is tekintetbe kell vennünk bizo- i 
nyos határvonaiakat, különben könnyen a ' 
saját magunk és mások testi és lelki kárára 
váihatik az, ami által szórakozást és üdü
lést kerestünk.

De amit iegsajnosabban nélkülözünk a 
mai tánczbaD, az a nemzeti elem; holott ha 
valahol, itt lehetne azt a legjobban érvén) re 
emelni. Az egy „csárdásat kivéve, úgyszól
ván összes többi nemzeti tánczaink a sutba 
kerültek, pedig a sok kecsre és könnyed
ségre nézve jóval fölülmúlják az idegen nem
zetektől eltanult táneznemeket.

Az elmondottakból önkényt következik, 
hogy csakis azon sportnemek üzhetök haszon
nal és sikeresen, melyek az etbika szabá
lyaival megegyeznek és ezek íb csak bizo
nyos határok közt gyakorolandók, Azon spor
tok, melyek a testi és lelki erőket veszélyez
tetik, még jobban elcsigázzák, erkölcsi szem
pontból meg nem engedhetők. A hasznos 
sportnemek közül is elsőséget kell adni azok
nak, melyek a nemzeti érzésnek, a haza
szeretet erényének fokozására szolgálnak.

Ezekhez járul még két szabály, melye
ket a sportüzés konkrét eseteiben kell figye
lembe vennünk. Ezek : az egyesek társada mi 
állása és vagyoni viszonyai. Lehet valamely 
sportnem általában véve teljesen helyes, de 
bizonyos társadalmi állásban, minthogy ezen 
(társadalmi állással ellenkezik, meg nem en
gedhető,v,é y^lbatik. Vannak pl. sportok, mc- 

l lyeket férfiak végezhetlek, de nők nem; 
vannak olyanok, melyeket a papi állás ter
mészete meg nem enged. Hogy a sport szer
telen üzése miatt hányán jutottak anyagilag 

, tönkre, köáisinert dolog.

Általában óhajtandó volna még, ha szo
kásos sportjainkban több nemzeti elem hono
síttatnék meg s a nemzeti vonás azokban 
jellegzetessé válnék. így pl. az egyes ver
senyek, tánezok a régi minták szerint vol
nának reformálandók.

* *
*

Időszerűnek találtuk ezek elmondását 
most, midőn, mint örömmel értesültünk, 
sportegylet alakult városunk
ba n. Mutatja ez, hogy városunk gondo'- 
kodó körei is át vannak hatva a sportüzés 
gyakorlati fontosságától. A kezdet nehéz
ségei ne rettentsék vissza a vezetőket a 1 
buzgó és kitartó munkától s az egylet fölvirá- 1 
goztatása által hálára fogják kötelezui maguk . 
iránt a késő utódokat is.

Az általunk felsorolt sporlnemek vala
mennyijét gyakorolhatjuk kevés költséggel 
s fáradtsággal. Mégis a labdázás sportját 
ajánljuk kiváló figyelembe, melyben a fel
nőttek is jól tennék, ha válvetve vennének 
részt az ifjúsággal. A beállott tavaszi és a 
beállandó nyári időszakban igen helyes lenne 
nehány társas kirándulást rendezni a közeli 
regényes tájakra. A bicziklizés sportszerű 
gyakorlására is alakulhatna egy fiók-osztály. 
A tekézést is ajánljuk főleg az ülő mester
séggel foglalkozók szives figyelmébe.

De amiért legnagyobb fontosságot tulaj
donítunk a megalakult sportegyletnek, az, 
hogy közelebb fogja hozui egymáshoz tár
sadalmunknak egyes, amúgy is nagyon el
különített osztályait.

A lévai téli gazdasági tanfolyam.
A régóta mostoha gyermekként szereplő 

mezőgazdaság egy rövid idő óta kezd figye
lemben részesülni. Belátták ugyanis, hogy ha 
mezőgazdaság el van hanyagolva, jobban 
mondva, ha elhanyagoltsága következtében 
a világversenyben nem állhatja meg helyét, 
akkor sem az ipar, sem a kereskedelem nem 
haladhat kellően e őre, mivel a földmivelés 
állítja elő az ipar és kereskedelem részére 
a földolgozandó nyers anyagot. Földmivelés 
ügyünk föllendülésével két tényező van hi
vatva a vezérszerepre, s ha e két tényezőt 
sikerül kellő alapokra fektetve meghonosí
tani, az esetben a rationabilis gazdálkodás, 
s ezzel együtt a nemzeti vagyonosodás nagy 
léptekkel fog hazánkban előre haladni. ■ — 
Eme két tényező, illetve intézmény a fel
nőttek oktatása, s a mezőgazdaságtan tanító
ságának az ismétlő iskolákba való behozatala.

Hogy az ismétlő iskolák tanítói képesek 
legyenek a gazdaságtant eredményesen taní
tani, először nekik maguknak kell a mező
gazdasági ismereteket elsajátitaniok, s e czél- 
ból fokozatosan minden tanítóképzőnél fel- 
állittatnak a szaktanári tanszékek, s az eddigi 
heti 2 óra helyett, heti 8—12 órában lesz a 
gazdaságtan előadva, Ezenkívül a nyári szün
időben is képeztetnek e szakban a tanítók 
s ez idén is 12 földmives iskolában rendez 
az állam a tanitók részére egy hónapos mező- 
gazdasági tanfolyamot s a 2 havi szünet 
alatt 20 ily tanfolyamon 20 tanító, tehát 
összesen 400 tanító nyer képesítést a mező
gazdaságtannak az ismétlő isko'ákban Való 
tanítására. — Ez igy történik már a 3-ik 
éven át, s bogy a vállalkozó tanítóknak a 
tanfolyam pénzükbe ne kerüljön, a tanfolyam 
tartamára mindegyik 50 frt segélyben rész 
sül. Négy év múlva ily tanfolyamok rende
zésére már nem lesz szükség, mivel a tanító
képzőkből kiket ülő újabb nemzedék akkor 
már oly mértékben lesz a mezőgazdaságtan
ból képesítve, hogy ilyen tanfoly amokra nem 
szorul, kivált ha a tanítóképzők az okmuta
tás megejtése Czéljából egy-egy kis gazdasági 
teleppel is föl leszuek szerelve. Hogy az ily 
fölszerelés, mily terhet ró az államra, az el
képzelhető, s hogy az anyagi kérdés miatt 
csak fokozatosan léptethető életbe, az nem 
szorul bővebb magyarázatra.

A felnőttek oktatására szolgálnak a téli 
hónapokban országszerte rendezett mezőgaz
dasági felolvasások, de legkivált a gazdák 
részére szervezett esti gazdaságtani ingyenes 
tanfolyamok.

Barsvármegyében a vasárnapi felolva
sásokat uem említve, csak Léván volt e té
len ilyen tanfolyam s röviden azt óhajtóm 
jelezui, mit tett e tanfolyam a mezőgazdasági 
szakértelemnek terjesztése érdekében?

A tanfolyam létesítése azon föltételek
hez volt kötve, hogy legalább 20-an jelenti 
kezzenek az ingyenes esti órák hallgatására, 
s eleinte félő volt, hogy nem akad ily számú 
hallgatóság, de csakhamar bebizonyult, hogy 
a gazdálkodó osztály ismert conservativismusa 
is legyőzhető, s a hallgatók száma gyorsan 
szaporodott, s volt 82 beirt, s vagy 8—10 
olyan hallgatója a tanfolyamnak, aki eljárt 
ugyan szorgalmasan az előadásokra, de res
teké magát bejegyeztetni. A város elöljáró
sága a városház termét engedte át a vasár- 
nápi felolvasások czéljaira s kieszközölte, 
hogy az esti előadások idejére az ev. ref. 
iskolaszék az iskola egyik tantermét ingye
nes átengedte, s annak világitásáról és fűté
séről a vfa'QS ^ondoekodött.

A tanfolyam a kezdet nehézségei miatt 
deczember helyett, csak január elején nyílott 
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este 7—‘/49-ig s ezenkívül 11 vasárnapi fel
olvasás rendeztetett.

Az előadások és felolvasások a mező
gazdasági szakok szerint a következőleg osz
tattak meg :

1. Növénytermeléstanból 12 előadás és 
felolvasás.

2. állattenyésztéstanból 9 előadás és 
felolvasás.

3. Kert és szölőmivelésböl 9 előadás és 
felolvasás.

4 Mezőgazdasági törvények ismertetésé
ből 2 előadás és felolvasás.

5. Mozögazdasági intézmények ismerte
téséről 1 e.öadas és felo.vasás.

6. Állatgyógyászat és ápolásból 2 előadás 
és felolvasás.

7. Méhészetből 1 előadás és felolvasás. 
Összesen : 3G.

Az előadásokon és felolvasásokon részt- 
vett a 36 alkalommal 2355 egyén. — Ki
osztatott az állam ingyen 40 darab nagyobb 
gazdasági szakmunkát és 153 darab népies 
nyelven irt gazdasági füzetet.

Az állam által a barsmegyei gazd. egye
sület rendelkezésére bocsátott Klobusiczky- 
féle alapítvány 182 frtnyi kamatja a lévai 
gazd. téli tanfolyam tanulóinak jutalmazására 
lett fordítva, s mivel a Kühne ezég a nemes 
czélt tekintve a beszerzett gépek árából 
15%-ot engedett s a szállítást ingyen esz
közölte, a kiosztott 5 mezőgazdasági gép és 
eszköz értéke 215 frtot tesz ki.

A kiosztás nagy nehézségekbe ütközött, 
mivel a tanfolyamnak legalább is 20 olyan 
hallgatója volt, akik egyetlen egy órát sem 
mulasztottak, s igy ezek közül bármelyik is 
jogosan elnyelhette volna a dijakat. Áz öt 
jutalmazandó kiválasztásánál a bizottság te
kintettel vált az illetők vagyoni állapotára, 
azon körülményre váljon el vannak-e látva 
a gépek vonására alkalmas igás állatokkal, 
az egyesek mezőgazdaságtani ismeretére és 
szorgalmasságára, s végre is a dijak követ
kezőképen lettek kiosztva.

1. Dóka Károly kapta a kézi erőre be
rendezett lóhere-vetőgépet.

2. Polgár János kapott egy 30 fogú 
művelő boronát (cultivatort.)

3. Doháuy Jónás egy 4 tagú 2—2 ge- 
rezdes szántó-boronát.

4. Galambos Jónás egy egysoros, töltöge
tővei fölszerelt lókapát.

5. Váczi Károly egy konkolyozót.
A kiosztott gépek és eszközök oly föl

tétellel bocsátattak a jutalmazottak örök 
tulajdonába, hogy azokat a jelentkezés sor
rendjében a tanfolyam többi hallgatóinak is 
kiadják munkára, s a használatért megala
pított, s naponként fizetendő 10 krnyi hasz
nálati díj az eszközök javítására fordittatik.

A jutalmak kiosztása Husvét másodnap
ján, április 3 án történt meg nagyszámú, ér
deklődő gazdaközönség jelenlétéoen.

A tanfolyam vasárnapi felolvasásait a 
következők tartották; 1. Levatich László 
gazd. egyesületi titkár 2 felolvasást. 2. Szé
kely György püspöki uradalmi erdőmester 
1 előadást. 3. Tatár István tanítóképzői ker
tész 2 felolvasást. 4. Vigady Virgil járási 
állatorvos 1 előadást és 5. Bodrogközy Zol
tán gazd, szaktauár 5 felolvasást.

Az esti tanfolyamon Tatár István tar
tott 8 Ízben előadást, Bodrogközy Zodán 
pedig 17 előadást.

A tanfolyam szervezésével és vezetésé
vel a földmivelésügyi minisztérium részéről 
Bodrogközy Zoltán gazdasági szaktanár volt 
megbízva.

Különfélék.
— A barsmegyei gazdasági egye

sület rendes közgyűlése Léván a takarék
pénztár tágas termében f. hó 25-én tartatott, 
a melyre szép számmal jöttek össze az egy
leti tagok és pedig ott láttuk ; Khernd János 
elnöklete alatt, Levatich László titkár, Ba
logh János, Bodrogközy Zoltán, Dombay 
Vilmos, Hetzer Adolf, Franki Ede, dr. 
Halasy Kálmán, Faragó Samu, MotesiCzky 
László, Kiss Károly, Mocsy Lijos, Mailáth 
István, Moravek János, Ordódy Endre, 
Weisz Kálmán, Weinborger Zsigmond, Zon- 
gor János stb. egyleti tagokat. Az elnöki 
jelentést előadván a titkár, Mailáth István 
indítványára az elnökségnek és az ügyveze
tésnek a múlt évi működéséért érdemeiket 
jegyzőkönyvileg megörökíteni határozza köz
gyűlés, Az egyesületbe beléptek alapítókul a 
legutóbbi közgyűlés óta Rirnély Károly me
gyés pü.-pök, Alsó Vá-ad, Garam Vezekény, 
Zseliz és Garam-Mikola községek. Rendes 
tagokul felvétettek hatan. A zárszámadás 
1898. évről elfogadtatván s a felmentvény 
megadatván, az 1947 frt. 39 kr , mint pénz
tári fölösleg a takarékpénztárban gyürnöl- 
csözöleg helyeztetett el. A vagyonmérleg 
szerint 21275 frtot tesz ki az egyesület va
gyona, melyben mint teher tétel be nem fize
tett 12350 frt alapítványi töke van felvéve. 
Alelnökül : Dús Jenő, a számvizsgáló bi
zottság elnökévé Varga József, a lótenyész- 
bizottmányba tagokul Buttka Zoltán, Hetzer 
Adolf, Ordódy Lajos, Schöeller Gusztáv és 
Taubinger Ágost választattak meg. A ma
gyar mezőgazdák szövetkezetébe egy üzlet
részt jegyez az egylet, ez által tagjai ré
szére a szövetkezet által nyújtott előnyöket 
biztosítja. A községi hitelszövetkezetek léte
sítésére nézve elhatározza, hogy az egész 
vármegyére szükséges a hitelszövetkezeteket 
kiterjeszteni, mint áldásos intésményekef. 
falkíreudök a*  iUpfókm »|| 
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egyesületnek ezen missióját, melyet a garam- ( 
szent-györgyi községi hitelszövetkezettel 5 * 
községre kiterjesztetten és sikeresen meg
kezdett, a megye miuden járásában, minél 
több községben támogassák. A földmivelés
ügyi m. kir. minisztérium anyagi támogatása 
mellett 80 kis gazda fog junius havában útra 
kelni a titkár vezetésével a gyönyörű kis
béri és bábolnai ménes birtokok tanulmá
nyozására. Szeptember hónapban az intelli
gens gazdák kirándulása lesz az országos 
gazdasági kiállításra az alföld metropolisába 
Szegedre. Több folyó ügy után a közgyű
lés azzal oszlott szét, hogy többen a nyitra
megyei szövetkezeti kongresszuson találkozni 
fognak.

_  a lévai sport-egyesület hiven 
azon kitűzött irányához, bogy a lévai társa
dalomba életet, friss erőt, szellemet öntsön, 
ma egy hete barátságos, fesztelen majálist 
tartott a katonai lövöldében. Meg is látszott, 
hogy bizony a lévai közönség nagy híjával 
volt eddigeié mindannak, a mi élet-kedvre 
hangolja ezt az apalhikus kedélyt, mert a 
legelső alkalmat szívesen ragadtak meg szép 
asszonyaink éB leáuyaink, bogy bebizonyít
sák hogy igen is Léván is lehet fesztelen, 
kedélyes társas összejöveteleket rendezni, 
csak érteni kell hozzá. A majális tulajdon
képen csak öt óra felé vette kezdetét, a 
mikor is oly szép közönség gyűlt egybe, 
melyet nálunk csak igen ritkán lehet látni, 
Vidám zene, élénk labdajáték és czéllövé- 
szet szórakoztatták a közönséget. Igen szé
pen sikerült a labdajáték, melyet K i t len
be rg e r János tanar vezetett. Valami ked
ves látványt nyújtott a zöldben a világos 
ruhába öltözött fiatal hölgyek labdázó serege, 
a kik a czéliövészetben is szép példáját ad
ták ügyességüknek, hol versenydijakért folyt 
a nemes küzdelem. A verseny eredmenye 
szerint, sorrendben következő urhölgyek 
lettek nyertesek : 1. Belcsák Tónika, 2.
Bartók Mimiké, 3. dr. Kittenberger Jánosné,
4. Stehlik Mariska, 5. Tomasek Sándorné,
6. Belcsák Miczike, 7. Levatich Mimiké, 8. 
Levatich Aranka, 9. Holló Anikó, 10. Lukács 
Györgyné, 11. Pólya Andorné, 12. Farkas 
l.onka, 13. Szigethy Vilmosné. Egyébként 
az urak is igeu szép eredményüket produ
káltak. Majd tánezra szólt a zene s a fia
talság vidáman aprózta a csárdást. Az idő 
hűvös, szelesre fordult este felé, de ez mit 
sem rontott az általános jó kedven és fesz- 
teleuségen. Bírjuk a rendezőség ígéretet, hogy 
még e nyár folyamán több ízben lesz ilyen 
mulatság, a melynek erkö esi eredményét 
már az első siker után is a legnagyobb öröm* 
mel konstatáljuk.

— Színtársulatunk, mint a nagy kö* 
zönség meggyőződhetett, a vidéki társulatok 
között első rangú helyet foglal. Maga a tagok 
igyekezete is a legdicséretre méltóbb. Akár 
Van, akár nincs közönség mindig a legjobb 
kedvvel játszanak s egész művészetüket ön- 
tik szerepükbe. S igy tálán méltányos dolog
nak tartanok, ha az intelligenciájáról oly neve
zetes Léva varos közönsége is hazafias köte
lességének tartaná, hogy a magyarság eme 
végvárában működő színészeket hozzá méltó 
partolásban részesítené. A társulat újabb bér
letnyitását melegen ajánljuk tehát a közön
ség figyelmébe. Ezen hat előadásra terjedő s 
junius 2-án kezdődő bérlet műsora a Követ
kező darabokból lesz összeállítva; To soa 
világhírű dráma (újdonság) irta Sardou V., 
Aeneas Papa rendkívül mulattató an
gol bohózat, irta A. N. Pinero. Nebánts- 
virág, bajos zenéjü operette, zenéjét 
szerzé Planquette. Lili kedves dallamu 
operette a népszínház állandó müsordarabja 
irta Hervé. A katonák, a vígszínház 
legvonzóbb Bzinmüve irta Thury Zoltán. 
Falurossza kitűnő népszínmű irta Tóth 
Ede. Ingyenélök nagyon kedvelt nép
színmű. V. László történelmi dráma irta 
Dobsa L. Egyben pedig felkérjük a vá
rosi hatóságot, hogy a színházhoz vezető utat 
a közönség érdekében kivilágítani neterhel* 
tessék,

— Iaóva Város képviselőtestülete 
f. hó 23-án Bódogh Lajos polgármester 
elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott, 
melyen az elnök bejelentette, hogy a kül
döttség Szilágyi Dezsőnek a díszpolgári ok
levelet átadta. Eunek tudomásul vetele után 
elhatározta a közgyűlés, hogy az üresedés
ben levő I. tanácsnoki állást nem tölti be, 
hanem ennek teendőit —- az árvaszéki ügye
ket kivéve — a polgármester lássa el s ezért 
300 frt évi fizetés pótlékot kap, Az árva* 
széki ügyek elintézését pedig ideiglenesen 
egy előadóra bízza, ki 300 frt fizetést fog 
huzni s a kit a közgyűlés dr. Kmoako 
Béla ügyvédjelölt személyében meg is vá 
lasztott. Ezután a Weisz Benővel megkötött 
8 a bor és husfogyasztási adó albérletére 
vonatkozó szerződés bemutatása és tudomá
sul vételével a közgyűlés végül elhatározta, 
hogy 1899. évi julius 1-től kezdve a fogyasz
tási adók után városi pótlék szedessék, hogy 
igy legalább némi fedezetet nyerjen azon el
vesztett jövedelem, mely a költségvetésbe 
felvétetett és arra kiadások alapittattak.

— Rimán. A piros pünkösdi ünnepek 
a közel szomszédban hoztak egy fiatal pár
nak piros örömet. Ugyanis E g r e s s y Lász
ló az ipolysági kir. posta és távíró hivatal 
főnöke a pünkösdi ünnepek alatt váltott je
gyet Fischer Colbrie Szeréna kisasz- 
szony Fischer Colbrie. Antal zselizi uradal
mi erdömester bájos leányával,

— Előléptetések. M egi|letöc|ve o>as- 
lét á brvM»lwi hogy » papokban 

elhunyt B a t i z y Gusztáv volt lévai pénz
ügyigazgatót és pénzügyi tanácsost a pénz
ügyminiszter a VII. fizotési osztály 1. foko
zatába léptette elő. A boldogemlékü pénz
ügyigazgató előléptetését már nem élvezheti, 
azonban ez a szomorú irónia is jól esik az 
ö tisztelőinek, mert ebben is azt látják, hogy 
az ö becsületes munkásságát, páratlan tevé
kenységét oda fenn is kellőképen méltányol
ták. — Ezen kívül előléptek még a követ
kezők : Szigethy Vilmos lévai pénzügy
igazgató helyettes a VIII. fizetési osztály 2. 
fokozatába, Sembery István és D a r- 
vasy Ferencz lévai p. ü. segédtitkárok a 
IX. fizetési osztály 2. fokozatába, — Do- 
mányi Béla ar.-maróthi kir. törvényszéki 
irodaigazgató és Bellán Adolf lévai kir. 
telekkönyvvezetö a IX. rangosztály 1. foko
zatába.

— Gyászhir. Sümeg József a vámos- 
mikolai Huszár Béla-féle hitbizományi ura
dalom bérlőtársa, Hontvármegye törvényha
tósági bizottságának virilis tagja e hó 22-én 
48 éves korában meghalt. Az elhuuyban dr. 
Frommer Ignácz lévai tb. főorvos sógorát 
gyászolja.

— Nyári mulatság E hó 28-án tartja 
a „Lévai kereskedő ifjak társulata11 szinielö- 
adással és tánczczal egybekötött nyári mu
latságát, mely alkalommal szinre kerül — 
Mezey Béla színtársulata által előadva — Bo
kor ismert népszínműve a „Gyerekasszony11. 
— Kezdete esti 8 órakor. Belépti dij 1 frt.

— A gondatlanság áldozata lett a 
Nagy Sáróhoz tartozó Füzék pusztán Hajnus 
János béres harmadféléves, András nevű 
gyeimeke. F. hó 20-án a gyermek anyja, 
ki a háztartás körül volt elfoglalva, pár 
perezre, mig a kamrába ment, magára hagyta 
a gyermeket, a ki egy sarokban heverő üve
gekkel játszadozott. Az egyik üvegben kar
fiollal vegyitett szesz volt, melyet a lovak 
patáinak bedörzsölésére szoktak használni, s 
történetesen épen ezt hajtotta fel a szeren
csétlen gyermek, kinek belsejét a folyadék 
annyira összeégette, hogy masnap meghalt, 
A szülök ellen gondatlanságból okozott em
berölés miatt megindították a vizsgálatot.

— Haláleset. Szabó György lévai 
járási, állami utbiztos, tegnap f. hó 27-én 
Nagy-Káluán szivszélhüdés következtében 
hirtelen elhunyt. A boldogult még előtte való 
este hivatalos teendőjét végezte s reggelre 
ágyában halva lelték az alig négyvennyolez 
éves erős férfiút. Temetése ma délután leend 
Nagy-Kálnán. Halálát neje s nagy rokonság 
gyászolja.

— Az érettségi vizsgálatok a lévai 
főgymnáziumban nem junius hó 23-án, mint 
előző számunkban egy téves információ alap
ján jelentettük, hanem junius 26. és 27 én 
fognak megtartatni.

— A felvidéki gazdagyülés tárgy- 
BOrozata tNyitrán május hó 30-á □, 
kedden d. e. 9 órakor a Nyitramegyei 
Központi Hitelszövetkezet közgyűlése, 9*/j 
órakor. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmányi ülése, 10 órakor. A 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület közgyű
lésé. 10*/B órakor. A felvidéki mezőgazda
sági szesztermelők értekezlete a szesz
kontingens és a hizlalók értekezlete a 
pozsonyi kiviteli hizottmarha- 
vásár letesitése táigyában, 11 i/g óra
kor, Felvidéki szövetkezeti nagy
gyűlés, ez alkalommal Károlyi Sándor 
gróf a gazdák társada mi szervezkedéséről 
s a szövetkezés fontosságáról, Zselénszky 
Róbert gróf a buzaringröl s az értékesítő 
szövetkezetekről, Rubinek Gyula a tűz* 
biztositó szövetkezetről fognak előadást tar
tani. Déli D/'g órako . Tai sas-ebéd a „Szarvas11 
szállóban. Egy teríték ára 1 frt ÖO kr. Je
lentkezni lehet a ti hó 29*ig a Nyitramegyei 
Gazdasági Egyesület titkáránál. Délután 3% 
órakor elutazás Lipótváron át Trenesén és 
Pozsony felé. Délután ö órakor elutazás 
Budapest felé, Lakások a Nyitramegyei Gaz
dasági Egyesület titkára u'jáu rendelhetők.

— Uj anyakönyvvezetők. A m. kir. 
belügyminiszterBarsvármegyében a bessenyöi 
anyakönyvi kerületben Lipcsey Győző 
segédjegyzőt, az ar.-maróthibau Bokros 
Imrét, s végül Hontvármegyében az ipoly- 
szakállosi auyaköuyvi kerületben D e u t s c h 
Jakabot anyakönyvvezetö helyettesekké ne
vezte ki,

*=- Hontnémftti—Nólmoozbányül h. 
é. Vasút. A Hontmegyei helyi érdekű vasút
társaság megtervezte a hontnémet—selmecz* 
bányai szárnyvonalat és a terveket felter
jesztette a kereskedelemügyi miniszteihez, 
a közigazgatási bejárás elrendelését kérel
mezve. A miniszter a terveket megfelelőknek 
talalta és a bejárást NedeOzky Gyula mi- 
nieSceri osztálytanácsos Vezetése mellett el
rendelte, A tárgyalást folyó évi junius hó 
6-án reggel kileucz órakor kezdik meg a 
se mjezbanyai városháznál, 7-én folytatják és 
befejezik.

— A beszterczebányai m kir. ál 
laml felsőbb leányiskolában a f. 1898 —99-ik 
iskolai évet bezáró vizsgálatok a következő 
Borrendben fognak megtartatni. Junius 19-én 
d. e. 8 órától valamennyi osztály és felekezet 
vallástani vizsgálata; 19-én d. u. 3 órától 
az I—IV. osztály vizsgálata a tornából. 20-án 
d. e. 8 órakor magánvizsgálatok. 21-én d.e. 
az I., d. u. a II., 22-én d. e. a III, d, u. 
a IV., 23-án d. e. az V , d. U- a VI. oszt, 
vizsgalaté ftz q^szes többi tárgyakból, 24-én 
d. e. 10ljg órakor záró ' i)nnep. Az ogztá'í-- 
vízsgálatok d. e. 8J? d. u. 2 órakor kezdőd
nek. A BÜYeü<iékek rajiai ói kéíÍBauukái ui 

osztályvizsgálatok idején megtekinthetők a 
rajzteremben. — Az igazgatóság.

— Az állategészségügy Barsvár- 
megyében. A földmivelésügyi minisztérium 
jelentése szerint e hó végén a következőleg 
állott; Veszettség: N.-Koszmály 1 udvar. 
Takonykór : Szkiczó 1 udvar, Szent-György 
1 udvar, összesen 2 község 2 udvar. Himlő : 
Garam Szent-Kereszt 1 udvar. Tenyészbéna- 
ság és hólyagos kiütés; Alsó-Várad 1 udvar. 
Rühaór : Lenge 1 udvar. Sertésvész : Szkiczó 
20 udvar, összesen 1 község.

— Rövid hírek. — Perczel Mór a 
jeles honvédtáboruok 89 éves korában Bony- 
hádon e hó 23-án meghalt. - - A agihérfai 
száműzetés megszüntetése czéljából az 
orosz cár rendeleiet bocsátott ki, hogy el
törli a közigazgatási deportációt, s a vég
leges megszüntetése tárgyában bizottság kül
dessék ki. mely megállapítaná, miként lehet
ne a deportációt más büntetésre változtatni. 
— Albrecht főherczeg szobrát ma egy 
hete leplezték le Becsben a király jelenlé
tében nagy ünnepélyességgel. — Az Ipoly
sági polgári leányiskola e hó 25-én ün
nepelte fennállásának 25 éves jubileumát.

Színészet.
A midőn beszámolunk a heti műsorról, 

lehetetlen, hogy ki ne emeljük azon dicsé
retre méltó törekvést, művészi intelligencziát, 
mely színészeink előadásait jellemzi. A kö
zönség pártolása szeszélyes és változó, mint 
az időjárás, de a társulat egyfoi mán jó kedv
vel, rutinnal játszik, a mi mindenesetre meg 
érdemelné e kellő méltánylást.

Vasárnap délután a félhelyárakkal 
adott Jani és Juczi czimü ismert bohó
zat után este Géczy pályadijat nyert nép
színműve a Gyimesi vadvirág került 
szinre a lehető legjobb előadásban. A kö
zönség gyakran megtapsolta a szereplőket, 
kik valamennyien szép és ö-szevágó játé
kukkal hozzájárulták az est sikeréhez.

Hétfőn Lmét két előadás volt. Dél
után másodszor adták Orbá í népszínművét, 
a Fekete rigót az első előadáshoz ha
sonló sikerrel. Este Géczi Ördög mát
kája került szinre. A drámai jelenetekben 
gazdag népszínmű nagy hatást keltett, Kal
már Gyula megrázó erővel interpretálta a 
szerelmében csalódott férfi egész keserűsé
gét, ugyanezt mondhatjuk Makó Aidáról, 
ki Anna nehéz szerepét oly közvetlenséggel 
játszotta. Honthy Elma (Judii) szép dalai 
köztetszest arattak. Catry (Andor), Vö Így i 
Ilonku (Barica) és Szigethy (Miklós) a 
legmelegebb fogadtatásban részesültek, a mit 
meg is érdemeitek. A g o t a y (Firtos Estim) 
kissé túlzott, de a közönség jóizü mókáiért 
gyakran megtapsolta.

Kedden másod Ízben láttuk a Gé
sákat. A kedves zenéjü operett ma is nagy 
hatást keltett. Kedves kötelességet teljesítünk 
ezúttal is, a midőn Honty Elma (Mimóza) 
és Harkányi Gizella (Molli) bájos játékát, 
precziz éneket kiemeljük. Harkányi Gizella 
kedves tánczát, és Á g o t h a y (Vunhi) szel
lemes kupiéit meg is ismételtettéK. Bogyó 
Ilonka a legszellemesebb Juliette volt, a kit 
valaha láttunk,

Szerdán drámai oldaláról mutatta be 
magát a társulat igen előnyösen. Ohnet remek 
szép, jellemekben gazdag színmüve a Vas
gyáros került színre. Claire szerepét Makó 
Aida játszotta. Igen sokszor láttuk e szere
pet, s vakm nnyi szereplő egy minta után 
teremtette meg ezen valóban szép alakot. 
Makó Aida alakítása egészen sajátszerü, de 
a jellemnek inkább megfelel. A legtöbb szí
nésznő a megrázó, drámai kitörésekben ke
resi a hatást, a mit a karzatukon el is ér, 
de Makó szoborszerü, plasztikus mozdulatai, 
keresetlen, a természetesség hangján elmon
dott szavai sokkal inkább megérdemlik a 
művészi jelzőt, mint az érzelmek hanglétrá
ján a legmagasabb tónusig csigázott jajga
tások és örökös kéztördelések. Kalmár 
(Derblay) komoly, méltóságos alakját állandó 
szimpathia kísérte. Teljesen uralkodott sze
repén, annak m nden részét biztosan kezelte. 
A g o t h a y (Monlinet) erősen túlzott, a 
henczegő pénzkirály alakját érthetetlenné 
tette. Annál jobb volt Bogyó Ilonka At- 
henais szerepében. Igen kedvesen játszott 
V Ő 1 g y i Ilonka (Susanne) is.

Csütörtökön egy valóban szépen 
sikerült előadásbun volt részünk, Szinre ke
rült Blumenthal és Kaderburg Mozgó 
fényképek czimü bohózata Heltay ál
tal magyarosítva. A közönség igen jól mu
latott a a magas tzinvonalon álló előadásért 
Zajos tapssal adózott a szereplőknek. Első 
sorban is ki kell emelnünk Bogyó Ilon
kát, (Mariska) a ki valóban művész lélekkel, 
fiuoman, a legapróbb részletekkel rajzolta 
meg a perlekedő asszonykát.. Nyílt színen 
több ízben megtapsolták. Catry (Kálmán) 
intelligens játéka szintén tetszésbeu részesült. 
Tipikus jó alakítást mutattak be S á g h y 
és M e z e i n é az após és anyós szerepében. 
Mint mindig, ma is kedvesen játszott Völgyi 
Ilonka (V'lma). Fehér Gyula Kaján 
Tóbiás szerepeben ügyes gesztikuláczióival 
keltett derültséget. Szigethy (Jijenszky) 
szintén rátermett a hó|szilvafás lengyel sze
repére. értelmes, ügyes játékát mindvégig 
állapdó, tetszés kisérte.

Pénteken majdnem üres ház előtt 
került jjinre fotier T r i 1 b y j e. A cz.im.sze- 
repef Bogyó Ilonka játszotta. Ez a szerep 
nem aa ö zsánerébe tartozik, de hisz a pá
ratlan (tyurkovica Miczi nem. lehet egyúttal

a legjobb Trilby is. De helyenként az ö bá
jos művészete zajos tapsokra ragadta a kö
zönséget. Fehér Gyula küzdött Svengali 
szerépével. Alakja, baugja megfelelne, de tú
loz; mimikája folytonos rángatódzás, hangja 
súlytalan hörgés. Egy pár jelenete azonban 
jól sikerült.

Szombaton a Libapásztor 
operettben gyönyörködött a közönség. Forrai 
magyar stilü zenéje kedvező hatást csinált. 
Honty Elma (Lajos dauphin) és Har
kányi Gizella (Noémi) ragyogtatták művé
szetüket. Elénk játékuk, szépen csengő hang
jukat ma is gyakran megtapsolták. Völgyi 
ílonka a kedves iibapásztor igen sok oldalú 
művésznő, a kit helyén látunk minden sze
repben s mindenütt megállja helyét. A töb
biek szintén a legjobb kedvvel játszottak.

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

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Búza* na.-mázsánként8 frt 20 kr,8 frt. 40 Két
szeres 7 frt 10 kr. 7 frt 50 Kr. — Ro zs 
6 frt 20 kr. 6 frt 60 kr. Árpa 6 frt 40 
6 frt 60 kr. Kukoricza 5 frt 20 Kr 5 frt 40 
kr. Bab 5 írt — kr. 5 frt 20 kr. Zab 6 frt 10 Kr 
6 frt 20 kr.— Lencse 5 trt — kr. frt — kr 
Köles 4 frt — kr. frt — kr.

Nyilttér.
i.

4685.[ 1898. tlkvi sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbiróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Puskusz 
Mór végrehajtatónak Béres Jónás és neje 
szül: Kreko Róza végrehajtást szenvedő 
elleni 14 frt 60 kr tőkekövetelés és járulé
kai iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. 
járásbiróság területén levő s Gr.-szt.-György 
községben fekvő a végrehajtást szenvedő 
Béres Jónás jogutódai, kk. Béres István, kk. 
Béres Károly, kk. Béres Eszter, kk. Bérez 
Mihály, kk. Béres László, valamint Kreko 
Rozáliának a garam-szent-györgyi 778. sz. 
tjkvi A I. 1—5. 9, 10, 12, 13 bsz. égési 
ingatlanára s ezen épült lakházára 448 frt, 
— ugy végrehajtást szenvedett Béres Jó
násnak, fentebbi jogutódai, valamint végre
hajtást szenvedett Kreko Rozália jogutódai
nak ifj. Molnár András és Mihálynak az idő- 
közbeu a 909. sz. tjkvi ívbe A I. 1 sor. alá 
jegyzett egész ingatlanára, az ezen ingatla
nokon C 10. és 9. t, a. Béres Ferenci ja
vára bekeblezett holtig tartó haszonélvezeti 
jog fentartásával az árverést 159 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1899. öviJunius hó 13-ik nap
ján d. 0. 9 Órakor Gr.-Szt.-György köz
ségben megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°/0-át vagyis 44 
forint 80 krajezárt és 15 forint 90 krt 
készpénzben, vagy az 1881; LX. t.-cz. 42. §. 
jelzett árfolyammal számított és az 1881* 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadekképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881 ; LX. t.-ci. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított Bza- 
bályszerü elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1899. évi márcz. hó.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság. 

Pogány, kir. járásbiró.
II.

PINCZE
aBáthi-utczában szabad kézből eladó. 

Czim a kiadóhivatalban.
III.

Bérbeadó 3 hóra
Brach kert lakással, mely áll 4 tel
jesen bebutorozott szoba, veranda, elő
szoba, különbejáratu konyha, nagy 
pincze Bouterrainnel, fáskamra mángor
lóval és nagy udvar junius l-től ki^ 
bérelhető. A lakás megtekinthető na
ponta 3 —6-ig. Bővebb felvilágosítást 
a tulajdonos ad.

IV.
A KoháryutCZ* 504. sz. ház, üz

letnek is használható, szabad kézből' 
eladó- —- Tudakozódhatni Csered 
gyulánál
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LyJ , Többszi
Fai • leum helyett

i t. vevő közön

I
1 VALÓDI (?INOLEUM
■ PADLÓZOMÁNCZ °lin,ien 5Zlnben

Nincs többé ragadós szobapadló! Linóleum 
padlózománcz egy óra alatt keményre szárad,

UJ8

Többször megtörtént, hogy az Eisenstádter-féle Linó 
t utánzatokat kaptak a vevők, figyelmeztetjük tehát a 

t. vevő közönséget, hogy mindig és csakis Eisenstádter féle 
Linóleumot kérjen a vas lovag védjegygyei. **3

> * LAKK- ÉS FESTÉKGYÁR 
EISENSTÁDTER TESTVÉREK, Bécs.

4 Léván kapható: Amstetter Imre, Engel József, Goldstein 
Henrik és Kern Testvérek uraknál.

®MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE
3(>i27 Budaként, F., Alkotmány-iitcza, 31. sz. 
Az ADRIANCE, PLATT és Co.

new-yorki gyár világhírű

„ADRIANCE“
kévekötő-, marokrakó arató-

és fűkaszáló-gépeinek

A V. VERMOREL féle 
vlllefranchei gyár világhírű

„ÉCLAIR"
peronos porn-fees.

l<<oi<löineR 
úrólagos képviselete

Minden a mezőgazdaság keretébe 
tartozó szükségletek, mint:

vetőmagvak, műi 
anyagok, szerszámok, gépek stb. 

legjutányosabb beszerzési forrása.
A szövetkezet alapszabályait és havonkint kétszer megjelenő „ÜZLETI 

ÉRTESITÖu-jét bárkinek ingven .'s bérmentve ínes-kiiidi.

T wfe CkCE maláta-készítményei 
UAA VCUAU3 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. — vt 
palaczk bérmentve 3 75 kr.

Tiz éve, vagy már régibb idő óta hasz
nálom az Ön maláta egészségi sörét és 1 
*gyébb maláta készítményeit. Ezek az 
egyedüli szerek, melyek feleségemnek 
visszaadták az egészséget.

Bőflér, Bécs, Hofmühlgasse.

Hoff János
sűrített maláta kivonata.
Tüdőbajoknál, gégehurut- _

nál, úgymint idült köhögés- ségnél, idegességnél, álmát elnyálkásodásnál, főleg tüdő
nél; főleg a gyermekek légzési lanságnál, étvágytalanság hurutnál utólérhetlen hatású, A 
szerveinek megbetegedésénél a nál kitünően bevált. Rendkívül valódi maláta inellczukorkákat 

I legjobb sikerrel alkalmaztatik. Ize .............   "
| nagyon kellemes,
j Egy üveg ára 1 frt. — Öl üveg
bérmentve 5 frt.

Maláta kivonat készítményei valóban 
jó és hatásos szerek. Küldjön tehát is
mét 5 üveg maláta kivonatot, 1 font 
maláta csokoládét és tacskó mdáta 
kivonat mell c/.nkorkát.

Fiaoher G. őrnagy N.-Várad.

Hoff János 
maláta egészségi csokoládéja. 

Gyengeségnél vérszegény-

Hoff János 
maláta-kivonat mell czukorkái- 1 
Köhögésnél, rekedtségnél,

jö izü és tápláló. Gyenge gyér- emésztési zavar nélkül tetszés sze
meket igen jó eredménynyel hasz- rinti mennyiségben lehet használni, 
nálják. Egy doboz ára 10 kr., egy

Egy csomag ára 1 frt. ' zacskó 30 kr.
Maláta csokoládéja a legkitűnőbb a 

mit ismerek. Ezen kellemes italt idü'tl 
gyomor — illetve emésztési zavaroknál, 
sápkórnál és általános gyengeségnél min
denkor jó eredménynyel alkalmazom.

Dr. Nicolei orvos. Triebel.

Egy doboz ára 10 kr., egy

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

Zedlitz-Neukirch lovag, Waldenburg.
Czukorkái feleségem köhögésén és asth* 

matikus bántalmain kitünően segítenek 
BllSCh plébános, Weischütz.

Raktár Léván: Bolemán E. örök., Medveczky Sándor gyógyszertáraiban ; Czirok János utóda Amstetter Imre, Frommer Samu, Engel 
József kereskedéseiben.

Magyarországi kizárólagos fó'rakrár: TÖKÖK József gyógyszertára Budapest,Király u. 12.
------- ■' 1 Közlemények éirjegyz éle leél ingyen és bérmentve. - ■ ------

aii i ..............

Kávé
MT Fiúméból

közvetlen a tengeri hajóról szétküldve
1 zsák 4 kgr. Rió kávé jó izü ...................... 4.60
1 zsák 4 kgr. Portoriko kávé uagyszemü . 5.60
1 zsák 4 kgr. Kuba kávé nagyszemü . . 5.76
1 zsák 4 kgr. Portoriko gyöngykávé . . . 612
1 zsák 4 kgr. kék Jáva gyöngykávé . . . 6.80

elvámolva, bérmentve és csomagolva min 
dán más költség nélkül.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk.

Fratellí ZD eisinger,
FIUME, szabad kikötő 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forr.ísa.

Molyok s a háziállatok 
élb.'dliel ellen

•M
-o 
rt

xxzzxxzz'q

59.

Specialitás, poloskák, hol 
hák és konyhaférgek ellen

Kis hirdetések.
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Kis-Kálnán
Barsmegyében, 1/i órányira a lévai vasúti 
állomástól, a nagy-kálnai szeszgyár és az 
oroszkai ezukorgyár szomszédságában egy 

, _ t
lehető legjobb minőségű szántóföldből álló 
birtok f. évi szeptember hó l-től haszonbérbe 
adatik. Bővebbet. KÜrthy István földbir
tokosnál Kolthán, Komárommegyében.

1

<
281 magy. holdnyi egy tagban fok vő, csupán

Bajkán
Barsmegyében, 3 kilométernyire a kis-váradi 
vasúti állomástól, szomszédságában az orosz
kai ezukorgyárnak, egy tagban fekvő 512 
magy, holdnyi legjobb minőségű szántóföld
ből álló birtok 1901. szept. 1-étől bérbe ada
tik. Bővebbet KÜrthy István földbirtokos
nál Kolthán. Kotnárommegyeben. 118-=3—3

HAZAI GYÁRTMÁNY!

Zacherlin
Csak üvegekben a valódi

név van rajta.
—-------------- j férgek alapos kiirtására.

Ipolyságon: Dombo Károly, 
Trautwein Dániel

Újbányán: Cservinka Mór és 
Henrich Ede fodrász

Verebélyen: Czirok István, 
Pollak József özvegye és fia.

ha
A leghatásosabb szer mindenféle

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

gyógyszerész, 
Pollak Kálmán,

Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért Is tartósságot igényelnek. 
A ki nehány krajezár megtakarítása végett csekélyebb értékű 

gyártmányokat szerez ba, az

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

padlófénymázak 
Schramm Kristóf

Győr, Bécs, Simmering, Majna melletti OffenbacL
kezesség mellett tiszta boros'yánlakk- 

öULLiaaiUi XxriSlQI bói készült padlófénymázai tartósság, 
fényük és keménységük tekintetében valamennyi versenygyártmányt felül
múlnak. A sok értiknélküli utánzások miatt kérem arra” ügyelni, hogy 
minden dobozon Schramm Kristóf neve látható legyen.

Továbbá: mosható zománcz-festékek elegáns színárnyalat- 
DdH mindennemű házi szerek, melyet bárki szaktudomány hiányában maga 
dolgozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománczozására konyhákban és fürdőszobákban. — Oopál butorlakk, 
Copallak belső használatra Barna rí alr Ír Börlakk, Száritó-firnlsz, 
Politurlakk, Vaslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz 
használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak számára.

Különlegesség: kocsmyárosok és kocsifényezök részére Kutschen- 
lakk, Prftparationslakk, Gestellakk, Schleif és L azúr lakk eredeti 
1 kgrmos dobozokban.

Kapható: Kern Testvéreknél Léván.

2Lla.pitta.tott 1637*- évben.

hazai gyártmány!
Nyomatott Nyitrai é« Tárta könyvnyomdájában, Léván-
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