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HIRDETÉSEK

Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizatnnHA 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZ 'tKESZTÖ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer.
—• »■ vasárnap reggel. -<•—

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba

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

Léva város fejlődése.
Tudjuk azt, hogy Léva városa föld

rajzi helyzeténél fogva úgy kulturális, 
mint egyéb szempoutokból is maga
sabb feladatok teljesítésére van pre
desztinálva. A természet maga olyan 
helyen építette fel Léva városát, mely 
természetes középpontját képezi egy 
gazdaságilag is számbaveendő terület
nek, a Garam-völgyének,

Léva város közönsége mindenkor 
teljes tudatában volt hivatásának, a 
melyet kellőképen betölteni s ez által 
az egész hazának szolgálni, mindenkor 
fö kötelességének tartotta. Lépést tar
tott a korral, szellemi és anyagi érde
keinek felvirágzására fordította összes 
erejét. Törekvése, kitartó buzgalma 
csekély jövedelmi forrásai mellett bá
mulatos eredményeket produkált, me
lyeket csak az fitymálhat, a ki minden 
gondolkozás nélkül nem az eredményt, 
hanem az erőforrások kicsinységét nézi, 
vagy a ki egyenesen ellensége.

Distiugváljuk. Contraria iuxta se 
posita magis elucescunt. Nem óhajtjuk 
az ötvenév előtti várost összehasonlí
tani a maival, csupán rövid húsz év 
előtt végzett munkának eredményét 
fogjuk felsorolni, s ebből is meglehet 
ítélni Léva városának fejlődését.

Húsz esztendő előtt még nem volt 
annyi ellensége a városnak, mint ma. 
Mert ki vette volna észre az akkori 
felfogás szerint megvalósít hatlan ter
vekkel foglalkozó kis városkát? Sáros 
utczáit idegenek ritkán keresték fel, 
akkor fejlődni kezdő gabonapiaczának 
a rossz közlekedés mérhetetlen hátrá
nyára vált. Kis parasztházai a fejlő
désnek reményevei sem kecsegtettek. 
Csonka gimnáziuma nem vonzotta a 
vidéki tanuló ifjúságot. Polgárainak 
gyermekei nem végezhetvén helyben 
tanulmányaikat, azok iskoláztatását a 

szegényebb sorsú szülők ^kénytelenek 
voltak félben hagyni.

A városnak csekély, még tisztvise
lőinek díjazására sem elegendő magán 
vagyona az idegen előtt, ki nem is
merte Léva város közönségének áldo
zat készségét, az előrehaladásra a leg
kisebb reményt sem nyújtotta. Ámde 
a következmények megmutatták, mire 
képes az összetartás, a haladni vágyás.

Első sorban igen helyesen, úgy 
gondolkozott, az idegenek számára 
könnyen hozzáférhetővé kell tenni a 
várost, meg kell nyitni számára a for
galmat ; akkor megszaporodik a város
ban és piaczán a forgó tőke, a keres
kedelem és ipar nagyobb lendületet 
vesz. Megépítette a csata-lévai vasutat, 
illetve ezen vasútvonal építéséhez oly 
pénzösszeggel járult hozzá, mely majd 
nem fölülmúlja összes vagyonának ér
tékét, Hát ez olyan áldozat volt Léva 
város közönségétől, a melyhez nem 
szükséges semmi féle kommentár. És 
mindez abban az időben történt, mi
kor az uj főgimnáziumot megnyitotta, 
a melynek számára ismét csak saját 
erjébői csinos, palotaszerü épületet 
emelt igen nagy pénzáldozat árán. S 
mindezen áldozatok nagyságát csak az 
nem képes megítélni, a ki, bocsánat a 
kifejezésért, nem lát tovább az orránál.

Az ezekre fordított pénzáldozatokat 
jóval felülmúlják az utolsó években 
történt nagyszerű befektetések. Közel 
másfélszázezer forint költséggel díszes 
honvéd aktauyát épített csak azért, hogy 
a honvédségnek Léván maradását biz
tosítsa, illetve a honvédség ittlétével 
Léva város közönségére háramló köz
vetett hasznot itt állandósítsa. Majdnem 
60,000 forintot fordított a városon ke
resztül átvonuló állami útnak keramit- 
tal való beburkolására, mi által olyan 
közlekedési utat létesített, aminővel 
kevés város dicsekedhetik. Ezt meg

előzőleg a háztulajdonosok költségén 
az utczákon aszfaltgyalogjárókat ké
szíttetett, ez által óhajtván egy felvi
déki modern város mintájává emelni 
Léva városát.

Nem is számítva azt, hogy időköz
ben a lévai vasút Garam-Berzenczéig 
a fővonalhoz való csatlakozással kiépít
tetett. Ezen uj szárny vasúthoz Léva 
városa megint nagy pénzbeli áldoza
tokkal járunlt.

Építtetett uj vágóhidat, szegény
házat, 20,000 forinton kiköveztette a 
piaczteret. Az utczák legnagyobb ré
szét makadam burkolattal látta el. 
Azokon az utczákon is, hol a kövezés 
még keresztül nem vitetett, részben 
most folynak a kövezési munkálatok, 
részben nagyobb költséggel arra most 
tesznek előkészületet.

Ez évben a világítás terén is ne
vezetes lépés történt. Tudomásunk sze
rint részvénytársaság van alakulóban, 
mely a városnak villámmal leendő vi
lágítását czélozza. A mennyiben a vá
ros és magánosok kellő számú lángok 
jegyzésére magukat kötelezik, a tár
saság meg is alakul.

íme egy kis városnak rövid 15—20 
év alatt teljesített programmja, nem 
említve azt, hogy ezen idő alatt a vá
ros külső képe is nagyon megválto
zott. Az építkezési kedv felbuzdult, 
tízebbnél-szebb épületek emelkedtek 
egymásután s nem csak a főutakon, 
de mindenfelől, úgy hogy lehetetlen 
elvitatni többé tőle a modern jelzőt.

Szárazon soroltuk feladatainkat, s 
csupán a tények történeti felsorolásá
val akartuk megczáfolni Léva város 
ellenségeinek azon állítását, hogy a 
város nem halad, s hogy az a csekély 
előmenetel is, a mit tett, emlitésre nem 
méltó. Mit lehet kívánni többet egy 
olyan várostól, a melynek nincsen — 
azt a pár holdat kivéve bérgazdasága, 

nincsenek erdei, bányái; még csak 
bérházai sem ? Mutassanak csak egy 
hozzáhasonló vagyoni viszonyokkal biró 
várost is a felvidéken, mely a kultúra, 
honvédelem, ipar és kereskedelem elő
mozdítása tekintetében anynyit tett 
volna ?

Tudjuk azt, hogy mindennek da
czára nem átallották ellenségeink Léva 
városának fejlődését kétségbe vonni, 
ezzel szemben nekünk meg van az a 
megnyugtató tudatunk, hogy tettünk, 
a mennyit tehettünk s Léva városá
nak közönségét e tekintben sem a 
mulasztás, sem a jó akarat hiányának 
vádja nem terheli.

O

A felnőttek játékai.
(Folytatás.)

Az összes játékok között talán a leghasz
nosabb a labdázás. — Ezt már a régiek is 
felismerték s e játéknem széles elterjedése 
legjobban mutatja annak üdvös és czélszerü 
voltát. Homér leírása szerint Odysseus és 
társai gyönyörködve nézték Nausika labda
játékát. A rómaiak a görögöktől vették át s 
labdaházak (sphaeristeria) szolgáltak e czélra. 
Nagy-Britanniába I. Caesar katonái vitték 
be a labdát; a francziák pedig a keresztes 
háborúk alkalmával a kelet-római birodalom
ban tanulták el.

De napjainkban is kiváló fontosságot tulaj
donítanak a testedzés ezen kitűnő nemének. 
Angol- és Francziaországban ma is nagyban 
űzik a labdázást. Azért mindenkire nézve 
csak örvendetes tudomásul szolgálhatott, mi
dőn — bárcsak szórványosan —hazánkban 
is mozgalom indult meg e játéknemnek a 
felnőttek közt való terjesztésére. Mint a 
hírlapi közleményekből tudjuk hazánk több 
városában alakultak labdázó-egyletek. Bár ne 
lenne e nemes felbuzdulás csupán rövid ideig 
tartó szalmatüz és bár mennél több helyen

T A B C Z A.

Amikor én tőletek.
Amikor én tőletek
Csöndes este haza megyek, 
Mosolyognak a csillagok, 
■Hogy én olyan boldog vagyok.

Valami nagy láz van rajtam, 
Csókjaidtól eg az ajkam, 
Szavadtól zug a fejem még, 
Mintha épen részeg lennék.

Elvesztettem a szivemet
A szivemmel a fejemet, 
Azt sem tudom mit csinálok, 
Az utczákon botorkálok.

Csak ballagok, csak ballagok, 
Bizony még tán részeg vagyok, 
Olyan furcsát du dolgotok 
Hogy nevetnek a csillagok.

X. Y.

Szerkesztői üzenet.

Férjhez megyen és most, hogy ezt az 
elhatározó, nagy lépést meg tenni készül, 
reménységgel teljes félelem fogja el a lelkét.

Igaz, leányos naivság nyilatkozik meg 
ebben a tétovázásban. Esengve vágyik utána 
és fél tőle, mert veszedelmesen ismeretlen 
ez az élet magának. Már a küszöbön van, 
már rá tette kezét a kilincsre, h gy kinyissa 
azt az ajtót, melyen belül az az édes, titok- 
Hatos élőt lakozik, de még mindig tétovázik, 

— Ebben a kételkedésben elfoszlik lelkének 
energiája és akaratot veszítve tetszés szerint 
sodorja tovább a végzet.

Hát igaz, a házasság a legfontosabb 
monumentum az életben. Talán nem volna 
ilyen nehéz az elhatározás és nagyfontossá
gából is veszitene, ha, miként a születés 
meg az elmúlás, az ember akaratán kivüi 
történhetne az meg. — De itt beleviszi 
minden erejét, lagjobb tudását és tehetsé
gét az ember: szeret és gondolkozik.

Magam is azt vallom, hogy fontos nagy 
dolog a házasság az ember életében. De 
lássa a nagy mindenségben az egész emberi 
élet értéktelenebb a levegőben libegő por
szemnél, mert az öröktől fogva van és lesz 
örökig, miglen emez csak egy a születés 
meg halál közé szorított tűnő pillanat. Az
után megszűnik, azután elmúlik, azután 
örökké való lesz, mint a porszem.

Leszünk, szaporodunk és elmúlunk, ez 
a kötelességünk. Es hogy híven teljesíthes
sük kötelességünket szivvel és agygyal vert 
vagy áldott meg minket, aki létrehozta és 
fenntartja ezt a felfoghatatlan osodálatos vi
lágot: szeretünk és gondolkozunk.

A szeretés esengő vágyat kelt a lélek
ben, a gondolkozás vaskézzel tartja meg- 
szilajosodott vágyaink gyeplőjét és megóv 
mindeneket a meggondolatlanságtól, a köny- 
nyelmüségtől.

A szeretés meg a gondolkozás világítja 
meg a tökéletesség felé törekvő ember útját. 
Felgyűl lelkében ez a két láng, mikor út
nak indul, de csakhamar kialszik a gyön
gébbik és az ember szeretet nélkül küzdi 
végig ezt a szeretet híján keservesre vált 
életet,

A szeretőt szerelemmé kristályosodik 
ki a szenvedély tüzében.

Igaz, mély, őszinte szerelem csak két 
a házas életre alkalmas ember lelkében lob
banhat lángra, És szerencsés házas élet az 
olyan, melyet ez az egész életre kiható igaz 
rokonszenv köt össze.

De ne bigyje, hogy igaz szerelem az, 
melyet egy látás, egy pillanat gyújt lángra 
a lélekben. Az igaz, mély szerelem nem a 
felszínen úszik, hanem mélyen a lélekben 
gyökerezik. Az igazi szerelem a kölcsönös 
megismerés által kifejlett rokonérzés szikla
szilárd fundamentumán olyan erősséggé 
épül ki, amelyik az élet legveszedelmesebb 
viharjainak ellen áll, amelyik minden fáj
dalom, minden megpróbáltatás, minden ve
szedelem alól mindig fényesebben, ragyo
góbban, tisztábban, nemesebben kerül ki és 
és együtt érző lelkeket egész a szétválhat* 
lanságig, egész az egybeolvadásig összefor
rasztja.

Lássa, szavakat keresek, hogy méltó
képen beszélhessek magának arról a foga
lomról, arról a valamiről, aminek lényegét, 
mivoltát emberi lélek csak megérzi, de soha 
meg nem érti, soha meg nem tudja, „Kit 
a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon 
érző lelke óhajtva sejt.*

Tekintsen szét maga körül, meg fogja 
látni, hogy ez az érzés tartja fenn és tartja 
össze a kicsiny bogárkát, amelyik a lábai 
előtt sütkérezik a napsugárban és ama vég
telen világokat, melyeknek felfogására, el
gondolására gyönge az emberi ész, ez az 
érzés nyilatkozik meg a legkezdetlegesebb 
szervezete^ fajfentartási ösztönében és a 

hatalmas világoknak egymásra gyakorolt 
vonzásában mindenütt.

Megérthetetlen titkos hatalom ez az 
érzés, mely az egyedek akaratán kivüi, ha 
kell, azok ellenére érvényesül. Szenvedél
lyé fokozódik, ha gátat lel útjában és min
dent letörő, és minden elpusztító energiá
val halad czélja felé.

Lássa, büszkék, elhízottak vagyuuk az 
okos emberi mivoltunkra és jön egy fantom, 
egy csillogó édes fájdalom, amitől semmivé 
lesz ami büszkeségünk.

Szeretné tudni, hogy mi ez a hatalmas 
semmi ? Hár kérdezzen meg egy szerelmes 
embert, kérdezze meg önmagát, kérdezze 
meg a molypillét, mely vakon neki repül a 
lángnak és addig röpdösi körül, amig belé 
nem esik.

Szerelmes szivének egyetlen dobbanása 
többet mond magának, mint kötetekre szóló 
meghatározás. A szó csak színes, csak utánoz, 
csak megközelít, a természetnél semmi sem 
természetesebb.

És nincsen oka a házasságtól félni, 
amig kérdésére választ dobban a szive, amig 
őszintén, igazán szereti a vőlegényét.

Az igazságot hangoztatom. — Ez az 
egy fogalom van az emberi gondolkozás 
mérhetetlen távol mezőin, amelyikét elnyomni 
nem lehet, amelyik a sivatag forró homok
jában is gyökeret ver és hatalmas terebély- 
lyé növekedik meg, amelyik minden körül
mények között, a szervezetek fejlődésének 
minden stádiumában érvényesül.

De a szerelemben is van érzékcsalódás, 
az, amelyik az egyén és nem a faj érdekét 
szolgálja, az amelyik az egyéni vágyódás 
kielégitésébon eléri ozélját, kim írül.



Utánoznák e valóban követésre méltó kezde
ményezés példáját!

A labdázást joggal a testedző játékok 
királyának szokás nevezni. A labda — úgy
mond Daryl — nemcsak összes izmainkat gya
korolja, hanem erősíti az Ízületeket, gyor
sítja a vérkeringést, élénkíti a bőr műkö
dését, egyszersmind gyakorolja az erőt, ügyes
séget, az ítéletet és értelmet. Aki két óra 
hosszat labdázik, futás-, ugrás- és egyéb 
mozdulatokban annyit mozgott, mintha egypár 
mérföldet gyalogolt volna s egypár száz 
labdát húsz méter magasra dobott volna; 
szemmel tartván ellenfeleit, elleste szándé
kaikat, ellensúlyozta üléseiket: egy szóval 
férfiasán töltötte idejét, s egy heves küzde
lembe belevitte egyénisége összes testi és 
értelmi erőit és akaratát s e mellett kitünően 
mulatott s még sem fáradt el.1)

A labdajátékhoz hasonló jó hatással van
nak az u. n. teke- és billard-játékok is. Ezek
nek gyakorlása azonban még sem jár oly 
intenzív eredménynyel, mint a labdázásé. 
Mert míg a labdázásnál úgyszólván a test 
összes idegei mozgásba jönnek, itt az izmok 
feszítése már egy oldalúbb s a futás is elmarad
ván, főleg a kezek gyakorlása és erősítése 
eszközöltetik. De a szellemi működés sem 
oly előnyös itt, mint a labdázásnál; mert 
míg emitt úgyszólván az egész szellemi élet 
— értelem, kedély, akarat — működik: 
amazok főleg az értelmet veszik igénybe, 
amennyiben mindig bizonyos számítással, 
kombinálással járnak.Mindazonáltal e játékok, 
amennyiben mégis több-kevesebb mozgással 
összekötvék, helyesen pótolhatják olykor a 
labdázást, melyre az idő különben sem min
dig alka más és amelynek a gyakorlása mégis 
más egyébb föltételektől is függ.

Ami a tornát vagy testgyakorlatot illeti, 
az szintén egyike lehet a felnőttek hasznos 
és üdvös szórakozásainak. Midőn azonban 
itt tornáról beszélünk, nem értjük ez alatt 
a rendszeres, például a katonaságnál beho
zott testgyakorlatot. Mi inkább a felnőttek
nél bizonyos mérsékelt tornázást hangsúlyo
zunk, mely játéxszámba vehető.

Mert tagadhatatlan, hogy különbség van 
a torna és játék között, valamint az is bi
zonyos, hogy másnak kell lennie a felnőttek 
és másnak a gyermekek lornázásáuaa. Ma
napság mindinkább azon elv jut érvényre, 
hogy a tornázzanak csak akkor vau a kí
vánt eredménye, ba az játék-alakban tör
ténik. Egyik legalaposabb kifogás a rend
szeres és gyakori tornázás ellen, hogy e 
gyakorlatok nagyon megerőltetik a szivet 
és tüdőt; azért kivált arra, aki azokat fiatal 
korában meg nem szokta, az ilynemű test
edzés könnyen inkább káros, mint baszuos 
eredményű lehetne. Tornázzunk tehát auy- 
nyit, amennyit egyéni természetünk megbir 
és egyéb körű tnjnyeiuk megengednek. Mi a 
a felnőtteknél is inkább a játékok kiegc* 
SSitöjéuek szeretnök a tornát tekinteni, s 
inkább ajánljuk a testedző já'ékokat s aih- 
letikai gyakorlatokat,

Az athletika kezdeményezői a görögök
*) Ph. Daryl 1 HeDsiitanoe pliysiqüe. Paris 1888.

Az igaz szerelem, a szenvedély tüzében 
megtisztulva jóleső melegséggel tölti be lel
keinket, vágyat ébreszt benuünk arra, hogy 
szeretettel öleljük magunkhoz az egész vi
lágot, elhatalmasodik fölöttünk és elnémít 
minden nemtelen érzést, gondolatot, mely 
szivünket, agyunkat megérinti. Vele élünk, 
örülünk, busulunk és elkísér bennünket 
mind a sírig. Az az iszonyú láz, amelyik 
könyörtelen hatalommal lenyűgözi a gondol
kozást és ellentmondást nem tűrő erősza
kossággal Uralkodik érzés világunkon, csak 
az egyén édes, titkos vágyódásaiban kul
minál és forró, lázas fájdalommal gyötri, 
emészti meg tökéletlen bűnös emberi mi* 
Voltunkat,

Ha es a szerelemérzés tartja lenyűgözve 
a lelket, várja meg a mig az elvibarzik fö
lötte, amig ebből a nagy tüzböl kiválik aa 
a mindenek fölött nemes érzelem, amelyik 
kutforrása miuden emberi jónak itt a föl* 
dÖn. A lázak és szenvedélyek az egyé ek 
életében, a forrongások és forradalmak a 
nemzetek életében a tisztitó tűz szerepét 
játszák; megnemesedve fölséges tisztaságban 
kerülnek ki belőle és levetkőzve minden 
hibát a tökéletesedésro és a boldogság meg 
érzésére alkalmasokká válnak.

Az álszerelem sírját leli az első érintés 
mámoros remegésében, miglen örökké való 
az, amelyik nélkülözhetetlen tulajdonává 
lett a léleknek.

voltak, akik épp ugy megjutalmazták a 
győztes athlétát, mint a költői versenyeken 
babér* arató honfitársukat. A modern nem
zetek közül főleg az angolok azok, kik a 
testedzésre különös súlyt fektetnek, s az 
ifjúság aczélozott karjaiba látják helyezve a 
nemzeti vagyon tőkéjét és minden haladás 
biztosítékát.

A magyar nemzet harczias természeté
nél fogva mindig kedvvel foglalkozott daliás 
test- és fegyvergyakorlatokkal s őseinknek 
különös gondjuk volt arra, hogy a szabad
ban eleget mozogjanak. Igazuk van tehát 
azoknak, kik azt állítják, hogy bennünket 
összes hagyományaink az athletikára utalnak. 
Innen magyarázható, bogy nálunk az újab
ban sportnak nevezett athletikai gyakorlatok 
egyre szaporodnak s azok üzésére mindin
kább nagyobb kedv mutatkozik. Míg elődeink 
a XVI.- XVII. században beérték a verseny
futással, árokugrással, lovaglással, vívással, 
parittyázással vagy lövöldözéssel, ma már az 
athletika tartalma jobban kibővült s magában 
foglalja a gyaloglást, futást, ugrást, hegy
mászást, ökölvívást és csolnakázást, birkózást 
és korcsolyázást, kerékpározást, úszást stb.

Igaz ugyan, hogy e sportnemek mind
egyike olyan, hogy kellő határok közé szo
rítva a játék czéljának teljesen megfelel, de 
nem lesz fölösleges néhányat közülök mégis 
kiemelnünk.

A járás, futás és ugrás, mint a mozgás 
különböző alakjai, a testi egészségnek igen 
hatalmas előmozdítói. A mindennapi séta 
úgyszólván ép oly szükséges, mint akár az 
alvás vagy étkezés. De hogy a séta a lelki 
erők fed'rissltésére is üdvösen hat, kiki ön
magán tapasztalhatta. Vannak emberek, kik 
keveset vagy épen nem mozognak, az ilye
neknek nemcsak testtagjaik nélkülözik a 
kellő hajlékonyságot és könnyűséget, de ke- 
délyök is komorrá, borulttá válik.

A mozgás említett három neme mintegy 
egye iül az u. n. hegymászásban, touristiká- 
uu.il, mely a legújabb sportnemek egyike. 
Az athletika e faja, ha annak rendje és 
módja szerint gyakoroljuk, egyike a leg- 
basznoóbbaknak. Maga a hegymászás nagy 
élvezet a mailnek s a vele összefüggő szer
veknek, s a tiszta levegő éltető hatással van 
az egész szervezetre. De még nagyobb azon 
erkölcsi hatás, melyet az ily kirándulások 
eredményeznek. Mert amellett, hogy a velők 
összekötött nehézségek legyőzése által akarat
erőnket hatalmasan növelik s helyreállítják 
mintegy a test és lélek közt megzavart egyen
súlyt, — még igen tanulságosak is. Nem is 
szükséges bővebben fejtegetnünk azon nemes 
élvezeteket, melyeket pl. egy magasabb 
hegycsúcs megmászása után jutalmul nyerünk. 
Mintegy az ég szomszédságában érezzük ma
gunkat ilyenkor, mig a földet lábaink alatt 
elteiülve látjuk s bámulva a teimészet nagy
szerűségé’, csodáljuk a nagy Alkotó ha
talmát is.

A kerékpározás (velociped, bicycle stb.) 
az előkelőbbek sportja, s bár gyakorlása 
kisebb-nagyobb veszély iyel jár, ethikai szem
pontból nem tehető kifogás ellene.

Az úszás és csolnakázás nyáron s a

Higyje el, nö és férfi részéről egyaránt 
nagy áldozat a ház; sság, ha azt nem igazi, 
őszinte, egész lelket átfogó rokonszenv köt 
össze. Csak kötelességekből áll ki az egész 
élet, gondok, fáradtságok összehaimozódása 
az, amelyek az örömnek, az élvezetnek sej 
telme nélkül nehezednek vállainkra. De leg
nagyobb boldogság, amit a legvérmesebb 
agy elképzelhet, szeretteinkért dolgozni, fa
radni.

Olvassa el ezt az egynéhány soromat, 
aztán térjen be önmagához egy pillanatra; 
hallgassa meg komolyan, őszintén a lelkét, 
hiszen önmaga előtt mindenkinek le kell 
vetnie azt az álarezot, melyet a világ előtt 
visel, akkor megfogja tudni, ha van-e oka 
a kételkedésre vagy sem ?

Én minden jót reményiek és kívánok. 
—Ixncx.

Törülköző.
(Turista Pistának az előző számban megcselekedett nagy 

mosakodására.)

Tréfát nem foga fel PistUska Turista a 
[nB a r s*-ból‘'.

Á tatlan soraim piszkai a-lázba hozák
Nagy baja ellen tintaözöuben pancsol a kedves. 

Nos, ha bekente magát; —-Marka, törülje meg öt I 
Jaross Ferencz. 

korcsolyázás télen legalkalmasabb s legkel
lemesebb gyakorlatok szervezetünk erősíté
sére. Az úszás az izmok edzésére fölötte 
alkalmas, a vele járó fürdés által pedig a 
legjobb hatással van egészségünkre. A csolna
kázás egyike a leghasznosabb athletikai gya
korlatoknak. Mert amellett, hogy különösen 
alkalmas az erők kombinálására, a verseny
zési hajlamot is ápolja. Azért csak örven
denünk lehet, midőn tapasztaljuk, hogy a 
többi müveit nemzetek példájára csolnak- 
versenyeket nálunk is mind nagyobb szám
mal rendeznek s az azokban való részvételt 
egyik legkedveltebb sportnemnek tartják. 
A korcsolyázás által testünk lomhaságát el
veszti s lelkünk is egészen megelevenedik. 
A vele egybekötött veszélyek pedig oly 
csekély jelentőségűek, hogy inkább erőink 
fokozására és kedélyünk felviditására szol
gálnak.

Szorosan véve ugyan nem tartozik ide, 
de mégis meg kell emlékeznünk itt a fel
nőttek egy leggyakoribb szórakozásáról, a 
tánczról is. A táncz nem egyébb, mint az 
örömnek, vagy tulbuzdult életerőnek kitö
rése, és távol legyen tőlünk, hogy fölötte 
általánosságban pálezát törjünk. Ha a táncz 
az ész és illem határai között történik, min
denesetre egyik nemét képezi az élvezetek
nek. De meg kell jegyeznünk, hogy atáncz 
mai alakjában czéljának épen nem felel meg, 
sőt felette veszélyes. Hol és hogyan szokás 
manapság tánczolni ? A legtöbb tánczmulat- 
ságnál a terem zsúfolásig megtelik, minek 
következménye a rettentő hőség és rossz 
levegő. Ehhez járulnak a szorosan álló ruha, 
a túlságos kivilágítás, a jéghideg italok stb. 
Aztán, noha ezen élvezetből egy-két óra tel
jesen elegendő volna, rendesen végkimerü
lésig szokás tánczolni. De az ily táncz nem
csak az egészségre ártalmas, erkölcsileg is 
gyakran veszélyes. Szóval legyünk itt is, 
mint mindenben, óvatosak és körültekintők ; 
a táncznál is tekintetbe kell vennünk a fen
tebb fenállitott határvonalakat, különben 
könnyen a saját magunk és mások testi és 
lelki kárára válhatik az, ami által szórako
zást és üdülést kerestünk.

* * *
A mondottakat a következőkben foglal

juk össze. Játékra szüksége van a munkával 
foglalkozónak. Főleg korunkban van nagy 
fontossága a játéknak, mikor az életviszonyok 
folytonosan ülő, szobai munkát követelnek 
a társadalom legtöbb osztályától. De a játék
nál szem előtt kell tartanunk a játék czél
ját is. A játék a munka eszköze 1 Munkáink 
határozzák meg játékainkat is, még pedig 
fordított viszonyban. Ha ülő, szobai munkára 
vagyunk utalva: keressük játékainkat a sza
badban, a mozgásban. Ha munkáink főleg 
szellemi tehetségeinket veszik igénybe : ke
ressünk oly játékok melyek a szellemet 
nem kötik le újra, hanem nyugodni engedik.

De természetesen minden játékunknál 
az ethika korlátjait is figyelembe kell ven
nünk. Va'ódi üdülés ott nem lehet, hol be
teggé lesz a lélek, megsebesül a leikiismeret.

Ha a józan ész és az ethika szabályai 
szerint rendezzük játékainkat, miudjárt köny- 
nyebb lesz a munka, nagyobb lesz a munka
kedv, frissebb az életerő, mert hisz a helyes 
határok között végzett játék nem más, mint 
a munka eszköze.

(Vége.)

Különfélék.
— Egyházi hírek. Az esztergomi fő

egyházmegyében U h 1 ári k István káplán 
Városunk szülötte a komáromi plébániához 
neveztetett ki segédlelkészi minőségben. A 
beszterczebányai egyházmegyének Barsvár- 
megyéhez tartozó területén pedig a követ
kező egyházi változások állottak be: dr. 
Lányi József jános gyarmatin plébános 
a beszterczebányai papnöveldéhez lelki-igaz
gató és tanárnak neveztetett ki s helyébe 
plébánosnak Feldmayer Ágoston kar
káplán és fögimn. másod hitszónok külde
tett ki. Hutyán Pál nagy-lócsai káplán 
a szemináriumba karkápláuná neveztetett ki 
s egyszersmind a fögimn. másod hitszónok 
teendőivel nizatott meg. Végül Lányi 
János Tajóról Nagy-Lócsára Gaál Lajos 
Jánoshegyröl Turzsinára, Grőne Lajos 
Beszterczebányáról Jánoshegyre, Burka 
Károly Handlováról Pálo* Nagymezőre, Ja- 
n e t s e k Károly Zsarnóczáról Handlovára 
s végül 8 z é c s i István ujmisés Zsarnóczára 
küldettek káplánoknak.

— Kilépett szerzetes. R e h á k Pál 
lévai fögimn. tanár, piarista szerzetes, kit e 
szünidőben helyeztek Trencsénből Lévára, 
a múlt héten a kegyes tanitórendböl kilépett, 
s a nagy-szalontai ev. ref. gimnáziumnál nyert 
tanári állást,

— Hímen. G y u r i á s Mihály, lévai jó- 
nevü szabó-iparos szeptember hó 3-án eskü
szik örök hűséget Lévai Mihály kisfaludi 
földbirtokos kedves leányának, Katiczának 
a bars-thaszári róm. kath. templomban.

— Áthelyezés. 8 z a t hm ár y Káz- 
mér a lévai ni. kir. posta és távirda hiva
tal volt főnöke, Nagy Szombatba helyezte
tett át. Ottani állomását szeptember 1-én 
foglalja el.

— Vásári tolvaj W e i s z Eszter 
báthi varrónő e hó 23 án a heti vásáron 
czipőt vásárolt, mig ö azt csomagolta a ke
zében levő 24 forintnyi papirosba csomagolt 
pénzét maga mellé tette, ez alatt oda lo- 
pózott Bilai Vig László ismert vásári tolvaj 
czigány s a pénzt elemelte. A rendőrség 
még az nap kézre kerítette, de erősen ta
gadja a lopást, noha a tanuk és 2 társa, 
kiknek szintén juttatott a lopott pénzből 
pár hatost, szemébe mondják. Ajó madarat 
átkisérték a bírósághoz.

— Eljegyzések. Tegnap tartotta el
jegyzését Or t ma nn Fidél első m. biztositó 
társaság I. könyvélöje özv. J á n o s s y La
josné bájos leányával Józsáva). — B u r g i c s 
Vilmos m. kir. államvasuti számtiszt jegyet 
váltott Szathmáry Kázmér volt lévai 
m. kir. posta és távirda főnök kedves leá
nyával Gizikével.

— Iskolai értesítő. A Szeged szab, 
kir. város törvényhatósága által fentartott 
közs. polgári leányiskolával kapcsolatos női 
kereskedelmi tanfolyam az 1898—9. iskolai 
évben szep'ember hó 1-én fog megnyittatni. 
A tanítás ideje 10 hónap : szeptember 1 tői 
junius 30-ig. A felvétel feltételei: A női 
kereskedelmi tanfolyamba oly leány-növen
dékek és nők vétetnek fel, kik a polgári vagy 
felsőbb leányiskola 4 osztályát, vagy a felső 
népiskolát legalább elégséges eredmény nyel 
végezték. Felvehetők továbbá olyan leányok 
és nők is, akik felvételi vizsgálaton igazol
ják, hogy van előképzettségűk a tanfolyam 
sikeres elvégzéséhez. A felvételi vizsgálat 
tárgyai: Magyar nyelvtan és magyar fogal
mazás. Számtan. Földrajz : különösen Európa, 
Ázsia és Amerika földrajza. A felvételi vizs
gálatért az összes tantárgyakból 5 frt díj 
fizetendő. A tanulók fejenként 50 frt tan
díjat fizetnek, mely két egyenlő részben, vagy 
havi részletekben is lefizethető. A tanítást 
szaktanárok teljesitik. A növendékek állan
dóan női felügyelet alatt állanak. Az eddig 
végzett növendékek 80 százaléka képzett
ségének megfelelő alkalmazást nyert. Az uj 
iskolai évre a beiratások és felvételi vizsgá
latok szeptember hó 1—5. napjain terténnek. 
Bővebb felvilágosítást Krikkayné Barbaró 
Emma, a leányiskola és női kereskedelmi 
tanfolyam igazgatója ad.

— Bányászok gyűlése Körmöcz- 
bányán. Már vagy 50 év óta dolgoznak a 
körmöczbányai báuyamüvek vizének leveze
tésén, óriási, mintegy két miilóra rugó pénzt 
fektetett be a kinestár azokba a vízlevezető 
alagutakba, melyek egészen Szent-Keresztig 
nyúlnak, hogy akadálytalanul kiaknázhassa 
a főid mélységének kincseit. Most készül
tek el a munkálatokkal. Ennek örömére 
folytak az ünnepségek. A meghívott, válo
gatott társaság, szombaton 12-én, járta be 
részint lovaktól vontatott kocsié, részint — 
a hol a szükség ugy kívánta — gyalog a 
12 kilométernyi utat. A Körmöcz alatt lévő 
IV. számú aknánál azután feiiiftelték őket. 
Az nap estén jókedvű ismerkedés volt a 
Szarvas vendéglőben. Vasárnap pedig köz
gyűlésre jöttek össze a városház tanácskozó 
termében, ahol Kuöpflar Gyula bányafönök 
és Tirscher József érdekes fölolvasásaikban 
ismertették a munkálatok történetét. A gyű
lés befejezése diszebéd volt.

— Kertészek kiállítása. A magyar 
mükertészek és kertgazdák orsz, képző és 
segélyzö egyesülete Debreczen város közön
sége támogatásával 1899. évi szeptember 
hó 23-ától 28-áig tartja meg 5-ik vándor 
kiállítását Debreczenben,a Dobos-pavilionban 
(nagy-erdő), melyre a nagyérdemű érdeklődő 
közönséget ez utón is meghívja. Kiállíttat
nák : gyümölcsök, diszmük és konyhakerté
szet termékei, szesz és borok, befőttek, 
conservek, kerti eszközök, faiskolai termé
kek. Bejelentési ivek a helyi bizottság el
nökéhez — Debreczen, Heykal Ede, füvész- 
kert — küldendők. A kiállítandó tárgyak 
szeptember elejéig kívánatos, hogy bejelen
tessenek, későbbi bejelentések csak ugy 
fogad atnak el, ha a térség megengedi. Á 
nem romlandó tárgyak szeptember 15-éig 
a romlandó tárgyak 20-áig fogadtatnak el 
a kertészeti kiállít ás bizottság czimén, Deb
reczen (Dobos-pavillon, nagy erdő.) Térdij 
nem fizettetik. A kiállítás megnyitása szep
tember hó 23-án reggel 9 órakor, belépti 
dij első nap 50 krajezár, többi napokon 20 
krajezár. Az étmek arany, ezüst, bronz és 
egyesületi oklevelekben lesznek a bíráló
bizottság által odaítélve s az egyesület ál
tal kiosztva.

— Honvédszobor Selmeczbanyán 
Már régóta készül Selmeczbánya közöusege 
szobrot emelni a szabadságharcz hőseinek, 
kik közül számosán vérükkel öntözték és 
szentelték meg környékét, Szélaknát és a 
hodrusbányai völgyet. Végre valahára az 
ige testet ölt. Amint halljuk a szobor mun
kálatai már annyira elöhaladtak, hogy a le
leplezést október 8 ára ki is tűzték. A szo
bor készitö Tóth András, debreczeni szob
rász. Csak az a kár, bogy a városnak tér
viszonyai nagyon kedvezőtlenek, ugy hogy 
a szobornak igazán megfelelő helyet nem 



adhat. A szobor méltó kifejezője lesz a ha
zafias város kegyeletének.

— Kerékpár és közigazgatás. A 
kereskedelemügyi miniszter rendeletet in
tézett Barsvármegye törvényhatóságához és 
államépitészeti hivatalához, melyben elren
delte, hogy az állami és törvényhatósági 
utmestereket kerékpárral lássák el, azért, 
mert a kerékpáron való járás által jobban 
észreveszik az utak fogyatkozásait. Az ut- 
mesterek bicziklijére nincs a költségvetés
ben alap, de a miniszter előlegezni fogja 
valamelyik alapból. A kerékpár tehát halad, 
terjeszkedik a hivatalos körökben. Eddig 
csak a táviratkihordók s a postások jártak 
bicziklin.

— Szerencsétlenség. Halálos kimene
telű szerencsetlenségnek lett majdnem áldo
zatává, tegnap délután Hegedűs Antal, 
garam-révi pályafelvigyázó neje. Ugyanis a 
vasúti töltésen teheneit legeltette s ekköz- 
ben érkezett a délutáni vonat. Az asszony 
gyermekével karján a teheneket le akarta 
hajtani a töltésről, de eközben a vonat őt 
elérte, ruháját elkapta s magával von
szolta, az asszony szerencsétlen helyze
téből kétségbeesetten iparkodott menekülni, 
miközben gyermekét kiejtette karjából és 
ez legurnlt a vasúti töltésről. Már-már vég
zetessé vált helyzete, mikor egy utolsó erő
feszítéssel sikerült kiszakítani magát s tel
jesen rongyokká lett ruhával eszméletlenül 
terült el a sínek mellett. Az asszonynak és 
gyermeknek az ijedtségen kivül nem történt 
semmi baja.

— Az uj ötkoronásak. Az uj koronás 
bankjegyekkel egyidejűleg hozzák majd for
galomba az uj ezüst ötkorouasakat. Ezek is
— a forintosokhoz hasonlóan — 0.900 finom
ságnak, de valamivel nagyobbak lesznek, 
mint a forintosok; az ötfrankos nagyságát 
ellenben nem érik el. Egy kilogramm ezüstöt- 
vényböl 412/a darab ilyen egyenkint 24 gramm 
súlyú ötkoronásat fognak verni. Az ötkoro- 
nás 21'6 gramm szine^üstöt fog tartalmazni, 
mig öt darab egykoronás összesen csak 20.875 
gr. Bzinezüstöt tartalmaz. Tehát egy ötkoro
násban 0.725 grammal több a szinezüst, 
mint öt egykoronásban ; szóval az öt
koronás érem minden koronájának külön- 
külön mintegy 3'48 fillérrel nagyobb lesz a 
belértéke, mint a mekkora az egykorouás 
belértéke. Magán forgalomban mindenki kö
teles 250 korona összegig elfogadui az öt
koronásokat. Egyelőre 64 millió forint érték
ben hozzák forgalomba ez uj váltópénzt, 
még pedig esik ebből az összegből 29.2 mil
lió Magyarországra és 44.8 millió Ausztriára.

— A világ posta- és távirda-for- 
galma. Weberstck becsi rávirótiszt érdekes 
statisztikái könyvet irt a világ posta- és 
távirda-forgaimaról. Statisztikáját az 1896. 
évi adatokból készítette. E szerint a föld
tekén 114,155 távirdaállomás van : Európá
ban 71,780, Amerikában 31,655, Ázsiában 
5,883, Ausztráliában, 3,145, Afrikában pedig 
1,592. Az Egyesült Államokban 25,225, Né
metországban pedig 21,455 távirda-állomás 
van, a többi államokban aránytalanul keve
sebb. Érdekes, hogy Németországban 2,500. 
Kinában pedig 5,000.000 emberre esik egy 
tavirdabivatal. Az összes távirdavonalok 
hossza 1.687,978 kilométer, a diótok hossza 
pedig 6'247,482 kilométer. Legsűrűbb a 
távirdahalózat Németországban s aztán Ang
liában. Az 1896-ban föladott táviratok száma 
391.105 millió, a világ összes telefonköz
pontjainak szama 4.704. Ebből , esik Euró
pára 2.741. Amerikára 1.444, Ázsiára 445, 
Ausztráliára 45, Afrikára pedig 30. Az egyes 
telefon-állomások száma 740,111. A telefon
vonalak hossza három millió kilométer.

— Rövid hírek. — Kath. egyetem 
Esztergomban A herczegprimas Eszter
gomban katholikus egyetemei szándékozik 
alapítani egyelőre theologiai és filozófiai fa
kultással. A költségekre 180.000 forintot 
irányzott elő. — Magyarok Amerikában. 
A washingtoni statisztikai hivatal kimutatása 
szerint a magyaroknak bevándorlása Ameri
kába csaknem megszűnt, kü.öuösen mióta az 
amerikai hatóságok kellőleg nem tudják meg
oltalmazni. — Viharágyuk. Kecskeméten 
a Helvetianak nevezett szöllötelepen vihar
ágyukat állítottak fel, a melyekkel a jég
veréstől fogják megoltalmazni a szöllöket.
— Az országos tanítói árvaház építé
sét Kecskeméten a múlt héten befejeztek s 
nyomban át is adták rendeltetésének, de 
ünnepélyes megnyitása csak őszszei lesz. — 
FoBtiS. Oportoban a pestis ütött ki. A be
tegséget egy egyiptomból jött hajó hurczolta 
be. A műit héten a megrémült nép fellázadt 
az orvosok ellen, a miért miuden esetet be
jelentenek a hatóságnak, úgy hogy katona
ságnak kellett közbelépni.

— NagyothaUás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Dr. Nicholson mesterséges föl
dobja a nagyothallást és tülzugást megszün
tette 20000 márkás alapítványt tett Ur. 
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. Eugiand.

A P B Ó »Á tí OK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Tolakodó kérő. — kisasszony, egy csók az 
ön ajakéról és szívesen meghalok 1 — No, nem bánom, 
egyszer csak megcsókolom, hanem azután megtartsa 
im • szavát I

A kaszárnyában. — Hát aztán, ezt neve
zitek ti masirozásnak ? kiált fel mérgesen Csutak káplár 
nr az ujoncz bakákhoz. — Hiszen hozzátok képest a 
törött lábú csiga valóságos veloczipéd! Úgy kell a 
lábatokat emelni, hogy gyorsabban járjon, mint az 
olajozott istennyila 1

TANÜGY. ' ’

I.
A lévai róm. kath. elemi fiúiskolába a 

beiratások az 1899—1900. tanévre szeptem
ber hó 1., 2., 3. és 4-ik napján, délelőtt 
8—11 óráig az iskola irodájában eszközöl
tetnek. — 5-én ünnepélyes „V e n i Sánc te". 
— 6-án rendes tanítás.

A tandíj 4 forint, a melynek fele és a 
tanítói nyugdíjalap javára a 15 kr. illeték a 
beiratásnál fizetendő.

Léván, 1899. aug. 24.
Az igazgatóság.

H.
Az irgalmas nővérek vezetése alatt álló 

lévai óvoda-, elemi és polgári leányiskolába 
a beiratások a jövő tanévre szeptember hó 
1., 2., 3. és 4. napjain, délelőtt 8—11 és 
délután 3—5 óráig tartatnak. — 5-én ün
nepélyes „Veni Sánc te". —6-án rendes 
tanítás.

Léván, 1899. aug. hó 24-én.
Az igazgatóság. 

III.
Értesítés-

A lévai iparos-tanoncziskolába 
a beírások szeptember 3-án 8 án és 10-én 
történnek, délután 2—4 óra között.

A tanítás szeptember 15-én esti 6 órakor 
veszi kezdetét.

A kereskedő tanoncziskolai 
beiratások pedig szeptember 8-án és 10 én 
délután 3 és 5 óra között eszközöltetnek. A 
tanítás szeptember ll én, délután 5 órakor 
kezdődik.

A munkaadó kereskedő főnökök és ipa
rosok figyelmeztetnek, hogy tanonczaikat 
előző tanulmányaik beigazolása végett iskolai 
bizonyítványaik bemutatására utasítsák.

Á beiratás kötelezettsége a próbaidőre 
is vonatkozik.

A kereskedő tanonczisko1 a 
III. osztályát sikerrel végzett tanoncz, ha 
tanítási ideje még le nem járt, a tanoncz- 
iskola látogatása alól, a kir. tanfelügyelő 
által, fölmenthető.

Az iparos tanoncziskola III. 
osztályát sikerrel végzett tanoncz, a rajzot 
kivéve, más tantárgyak tanulása alól föl 
van mentve?

A tanoncziskolai „Szervezetek" utasí
tásai értelmében a tanoncziskolákba segédek 
is iölvehetök, kik azonban rendtartás és fe
gyelem tekintetében, ugyauazon szabályok
nak vannak alávetve, mint a tanonezok,

A munkaadók különösen figyelmeztetnek, 
bogy tanonczaikat a fentjelzett időben ok
vetlen beírassak, mert ellenkező esetben a 
későn történt beiratás iskolai mulasztásnak 
vétetik, melynek megtorlása végett a tauoncz- 
iskolák igazgatósága, a törvényes intézkedést 
azonnal igénybe fogja venni.

Léván, 1899. augusztus 27-én.
A lévai iparos és kereskedő 

tanoncziskolai bj20tt8ág.

Közönség köréből.
i.

Léva, 1899. aug. hő 22 ‘én. 
Tekintetes Szerkesztő url

- Városunk egyik egyesülete érdekében 
kérem az alábbi borok szives közlését.

E napokban szükségem volt a Barsi 
Naptár Kalauzára, a mely tudvalevőleg vár
megyénk összes hivatalainak és egyesületei
nek czimtára. Lapozgatás közben véletlen- 
ségből szemembe ötlött a Léván levő egye
sületek sorában a dalárda is.

Dalárda 1 E szónál önkéntelenül a het
venes és nyolezvanas évek jutottak eszembe, 
a mikor ez az egyesület fénykorát élte és 
két vármegyére szóló szép, kedélyes és lá
togatott estélyeket rendezett, a melyek bi
zonyára még ma is élénk és kedves emléke
zetében vannak azoknak, a kik az estélyeken 
resztvettek.

De eszembe jutott a közelmúlt is, a 
mikor ugyanez az egyesület — pártolás hiá
nyában — legtöbb estélyét ráfizetéssel vé
gezte. A dsficzitekre lassan ráment kis alap
tőkéje is. Működő- és pártoló tagjaiban erő
sen megfogyva, most mélységesen hallgat. 
Két év óta semmi téren életjelt nem ád 
magáról.

Ez a 28 év előtt alakult egyesület, a 
mely a város és a vidék inteliigencziája kö
zött az összekötő kapcsot képezte s a mely 
jobb napjaiban tetemes összegeket juttatott 
jótékony czélokra is, — ma azon a szomorú 
ponton áll, hogy még egy szobát sem képes 
bérelni, a hol hangszereit, bútorzatát és a 
próbákat tartsa; holmija — mint hallom — 
a prépost ur szívességéből a r, kath. elemi 
fiúiskola szűk irodájában kapott ideiglenes 
elhelyezést.

Elnökének lemondása és igazgatójának 
eltávozása miatt nincs, a ki a gyűléseket össze
hívja, a melyeken az egyesület még meg
levő tagjai tájékozást szerezhetnének a da
lárda állapotáról.

Egy egyesületnél mindenesetre olyan 
elszomorító tünetek ezek, a melyek — sajnos
— arra engednek következtetni, hogy vagy 
nagyon beteg, vagy — a mit kimondani is 
nehéz — talán haldoklik is I

Ha csak az anyagi bajok miatt beteg a 
dalárda, akkor hathatós támogatással — ha 
lehet — állítsuk talpra ezt a jobb sorsra 
érdemes egyesületünket s addig is, mig ál
lapota javul, vagyonát, a mely megér vagy 
ezer forintot, óvjuk meg az eikallódástól és 
szebb jövő reményében adjuk egy bizottság 
kezébe,amely azt megfelelő helyen gondozza.

Ha pedig két év előtt, a vihnyei hang
versenyen hattyúdalát énekelte el s azóta 
haldoklik, adjuk meg neki a kegyelemdöfést 
és legmélyebb részvéttel oszlassuk fel és 
vagyonát az alapszabályok 12. § a érteimé
ben fordítsuk valamely helybeli jótékony 
czélra.

Tertium non datur 1
Az alapszabályok szerint az egyesület 

tisztviselőinek 1897. évben nyert, egy évre 
szóló mandátuma lejárt ugyan, de a felelős
ség rajtuk van mindaddig, míg sáfárkodá
sukra a közgyűlés a felmentvényt meg 
nem adja.

A tagok és a közönség tájékoztatása 
czéljából haladék nélkül hívják tehát össze 
a közgyűlést, a mely bölcs belátása szeiint 
vagy keltse uj életre a dalárdát, vagy ren
dezzen neki legalább tisztességes temetést!

Szivemből óhajtva, hogy a dalárda 
minél előbb ujult erővel kezdje el működését.

Tekintetes Szerkesztő urnák vagyok 
őszinte tisztelője 

egy veterán pártolótag.
II. 

Köszönet-nyilvánítás.
A lévai csizmadia ifjúság által rendezett 

mulatság jövedelméből 2 frt 59 krt juttatott 
a tisztelt rendezőség a lévai Stefánia-árvaház 
javára, — valamint N. N. ur is szives volt 
e nemes intézményt 1 írttal segélyezni, — 
mely szives adományért fogadják az árvák 
nevében köszönetem.

Léva, 1899. aug. 24.
Jozsefcsek Géza, 
nőegyleti pénztáritok.

irodalom és művészet.
Görög műemlék feltámasztása. — Az 

archaikus görög művészetnek legszebb emléke 
a „Krithias és Nesiothes“-féle szoborcsoport. 
A műalkotásnak történeti a tárgya. Zsarnokok 
uralkodtak Athénben. A tyrannus ifjabb fia 
Hipparches, megsértette Harmodiost, Aristo- 
geiton barátját. Ezek kelten összeesküdtek 
a tyraunus egész családja ellen s 514-ben 
le is szúrták Hipparchost a panathenaia ün
nepélyén. Tettük következménye később a 
zsarnokság intézményének bukása volt. Az 
athéni nép hálával őrizto hősi tettük emlé
kezetét. Á városban érezszobor állott, a 
fejlődő görögmüvé8zet egyik legősibb emléke, 
melynek másolata legalább töredékekben 

I ránk jutott. A két hős magasra emeli kard
ját, hogy leszúrják a zsarnok Hipparchost.Drá- 

l mai hatású jelenet ez. A márvány kezelése 
még antik módot mutat, de az egészen a 

i fejlődő művészet géniuszának ereje látszik. 
I A könnyű köpeny redöinek, a hátra feszített 

láb izmainak kidolgozása mesteri kézre vall. 
Kár, hogy az egyik alaknak a feje letört s 
később líjsipposi fejjel pótolták.

A hősök emlékét házi szereiken is őrizték 
képekben az atheneiek. Egy antik edény 
rajza (a Würtzburgi egyetem tulajdonában) 
Hipparchis megölését abrázoija,

A költők is az ő dicsőségükét zengték. 
' Maga Arany János fordított le egy görög 

költeményt, meiy az ő tettüket dicsőítette. 
i (Kallimachós után.)

„Myrtus lomja közé fonom be szablyám, 
Mint egy Harmodios s Anstogeiton, 
Mikor a zsarnok Hipparchot megölék 
S egyenjoguvá Athén lakosit tevék."
A zsarnok ölök szobra, s a würzburgi 

edényrajz hü reproductióban jelent meg a 
Nagy Képes Világtörténet 34-ik füzetében. 
A tizenkét kötetes nagy muuka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyet, tanár, a görögökről 
szóló kötet szerzője dr. Gyomiay Gyuia 
akadémikus. Egy kötet ára díszes félbőrkö
tésben 8 frt; füzetenként is kapható 30 kr á- 
val. Megjelen minden héten egy füzet. Kap
ható a kiadóknál (Révai Testvérek, írod. 
Int, Rt. Budapest, Vili., Üllői-ut 18.) s min
den hazai könykereskedés utján.

Az igazságért 1 Ezt a jelszót irta zász
lójára a „Reggeli Újság" szerkesztősége. 
Három évi fennállása alatt a „Reggeli Új
ság", a mely a legolcsóbb politikai napilap, 
eddig is ezt az irányt követte. Pútoktól 
teljesen függetlenül egyaránt megmondja 
véleményét a kormánynyal vagy az ellen
zékkel szemben. Mutatja ezt a közelmúltban 
lezajlott Hentzi-emlék beszentelési ünnepé
lye ellen való erős állásfoglalása, a melyet 
pedig a napi sajtó legnagyobb része oly 
előszeretettel hallgatott agyon. Társadalmi 
és művészeti eseményeket tárgyaló rovatai, 
objektív s a stréberséget kérlelhetleuül ül
döző közleményeivel és czikkeivel eddig is 
sok elismerést vívtak ki. Regényei, táiczái 
előkelő Írók legérdekesebb munkái. Közgaz
dasági irányban az erők kiegyenliiését tartjá 
szem előtt és mert épen itt van legnagyobb 
szükség a korrupezió üldözésére, nem egy
szer erős harezot vívott már az igazságért. 
Híradásainak gyorsasága mellett arra fektet 
fősulyt, hogy azok megbízhatók, igazak le
gyenek. A „Rsggeli Újság" 8 oldal tarta
lommal jelenik meg és előfizetési ára : Vi
dékre postán küldve: egy hónapra 50 kr, 
negyedévre 1 frt 50 kr., egész évre 6 frt. 
Budapesten házhoz hordva; egy hónapra 30 
k ajezár. A „Reggeli Újság" szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapest, Vili., József- 
körut IQ.

Selyem iamaszt
75 krajczártól 14 forint 65 krig mé
terenként, — valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg-selyem 45 krtól 14 fi t 65 krig 
méterenként, — a legdivatosabb szövés, szm 
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- m.-mázsánként 7 frt 40 kr, 7 trt. 60 Két
szeres 6 frt 90 kr. 7 frt — kr. — Rozs 
6 trt — kr. 6 frt 10 kr. Árpa 6 frt — 
6 frt 80 kr. Kukoricza 5 frt 80 kr 6 frt — 
kr. Bal> 5 írt 50 kr. 6 frt — kr. Zab 5 irt — kr 
5 frt 20 kr. Lencse 4 trt — kr.— frt — sr 
Köles 4 frt — kr. — frt — kr.

Nyilttér.
i.

Vegyeskereskedésre 
nagyon alkalmas helyen egy Üzlethelyiség 
lakással együtt azonnal kiadó Léván LásziO 

utcza 74. szám.
II.

1062.1899. tlkv. sz. 35. 76.. 1897. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Lenthár Lajos 
végrehajtatónak Bende Istvánná sz. Szú- 
nyogh Sára végrehajtást szenvedő elleni 
80 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a lévai kir. járábiróság terü
letén lévő nemes-oroszii 111. sz. tjkvben A 
I. 2. sorszám alatt Beude lstvánné szül. Szú- 
nyogh Sára nevén vezetett ingatlanságra 125 
frt, az ugyanazon tjkvben A 1. 7. sorszám 
alatt ugyanannak nevén vezetett ingatlanságra 
153 frt, és a Nemes-Oroszi 187. sz. tjkvben 
A I. 1. sorsz. alatt foglalt és ugyanannak 
Bende lstvánné szül. Szúnyog Sára nevén 
vezetett 4707*/2—137436. rész illetményére 
316 frt kikiáltási árban elrendeltetik és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1899. évi 
szeptember hő 4-ik napján délelőtt 
9 Órakor Nemes-Oroszi község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10’/o-át, vagyis 12 frt 
50 kr., 15 forint 30 krajczár és 31 forint 
60 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz, 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó l én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadehképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1899. évi április hó lő. n.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság. 

Pogány, kir. járásbiró.
III.

MINTNYÁLKA OLDÓSZER
úgy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, regedtségnél, tüdőhurut
nál stb legjobb gyógysikerrel ajáultatik, 
Nehézen emésztő, gyomorimrninal 

kitűnő hatása van!
' Főraktár: AMSTETTER IMRE czégnél



35. szám.

109' Az összes iskolákban használandó

HIRDETÉSEK.
Bars- és Hontmegye részére 

ÉRCZKOPORSÓ FŐRAKTÁR KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN 
Beschorner A. M.

és orosz szaba-Tankönyvek
kaphatók: Nyitrai és Társa könyvkereskedésében

Léván.

0000

1899. augusztus hó 27

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

J ......................

Ezen szabadalm. 
erczkoporsók Eu

rópában majd 
___  minden egészség- 
_7"í ügyi hatóságok 

által nemcsak a 
hullák szállitásá- 

" hoz, leginkább 
legmeníessagiik miatt, mi által az ártalmas Isgszesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzak, a legjobban ajánltatnak.

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

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

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nak, koszorúk, szalagcsoxrok stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KEHIT TESTVÉGEKNÉL Léván.
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Paplanok nagy választékban.©

1 frt. —
1 frt.

frt. —1

frt. 15

kr.

kr.
frt. — kr.

A fehérneműkhöz hímzett betűk külön

nem számíttatnak fel

Kiváló tisztelettel

1

„ kézelővel

?> „

Nyakkendők, gallérok és kézelők.

Szülök figyelmébe.
í -iiii.. ::".%?jK<99BaexQk&RiiBKaRaié££sa^KosaabQKát ‘ttt-t*

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván-

38.—
68.—

A

JÓ SZERSZÁK FEL MWAl 1
Gazdasági gepek, gepreszMek, töm •. i A

g 
í 1lök, vízmentes ponyvák, merlegek es

gepszijak, szerszám, vas- es aczel 
főraktár. Portland cement es Hyd 

raulikus mész stb. 12
Kapható KERN TESTVÉREKNÉL Lem.

valódi „SIJTöER" és valódi „HOWE
családi és iparos varrógépek

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

Singer családi varrógép kési hajtásra • . .
Siuger családi varrógép állvány és szekrénynyel 
Singer Médium iparosoknak gép áliváuynyal , 
Nagy Singer 4-es iparosnak állványnyal . . 
Howe családi varrógépek állványnyal . . . 
Nagy Howe varrógépek iparosoknak .... 
Kingschiff családi gép 48 frt., iparos gép . .

velőd, utdnz.

22—
85 —
40__
44—
33. -
40—
70—

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb.

A valódi SINCER és HOWE gépeknek
egyed, raktára KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Géptük, részek és csónak olcsón.

Fiú ingek deákoknak . 
Fehér
Fehér
Színes
Fehér

. 31 cm.-től 35-ig. 
gallér és kézelő nélkül kr.

kr.

5?

4-szeres
5? r

gallér darabja 
kézelő . . .

1 tuczat fehér zsebk. színes széllel 1
„ „ vász. zsebk- szin. „ 2

kr.
kr.

frt. 25
frt. 20

Fried Sándor
Petőfi utcza, a nagy tőzsde mellett.

Gabonatisztito-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára.

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra Ingyen 

es bérmentve küldetnek.

Sackreudszerü egyetemes 
es mélyítő aczel ekek.


