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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidékén és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 30 kr.
Hárem hóra .... 1 írt 25 kr.

Előfizetési penzek po'tautal v.i tivnyu 1 küldhetők.

E^ve*  Mxámwk ltí krjával kaphatók 
a k i a <1 <> h i v a t a 1 b a a. BARS.

HIRDETÉSEK.

Nétrybaíáhos petit-sor egyazon közi7 kr. 
kétszeriért C kr. többszöriért 5 !—• fizetoadó.

Bélycydij minden egyes beiktatásért 30 l.r.

A nyilttérben:
minden né«ryhasábo» xarmond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-irsdák. «-13» 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij« 

Kedv, zményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: Z ;hlkert-utvz.i 33. az.) küldendők. 
«•« Kéziratok vissza n e in adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer,
vasárnap reggel, +*  • ■

A hirdetéseket, előfizetéseket s a rekiamácziókat a kiadóhivatalba: 
Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA; NYITRAI ÉS TÁRSA.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
7047. ,I8h8. sz. líarsvárniegye alispánját >1.

Meghívó
Barsvármegye törvény hat óságának bi

zottsága folyó évi junius hó 14-én délelőtt 
10 órakor Aranyos-Maróthon tartandó: 
é v n e <r v e <1 e s rendes közgyűlésére.

Tárgy sorozata a következő:
1. Nagyinéit, belügyminiszter folyó 

évi april hó 16-án 25074. sz. a kelt rende
leté, mely szerint a vármegyei tisztviselői 
stb. nyugdíj szabályzatának szövegéhez 
további észrevétele nincs, s ennek nyomán 
a nyugdíjalap czéljaira az 1888-ik évre 
■-'4"0 pótadónak névszerinti szavazás utján 
történendő kivetése. 2. Az. 1889-évi köz
munka váltság megállapítása. 3. A vár
megye gyámpénztárában kezelt pénzeknek 
az 1889. évre mely takarékpénztárban tör
ténendő elhelyezése iránt. 4. Audreáiiszky 
Emil ajánlata folyó évi 67. sz. a. kiizgy. 
határozatnak öt érdeklő meghagyása foly
tán. 5. Földmivelés- és kereskedelemügyi 
miniszternek folyó évi 8402. sz. a. kelt in- 
tézvénye, mely szerint a községi faiskolák 
tárgyában megalkotott szabályrendeletet a 
bemutatási záradékkal ellátta. 6. A vár
megye közmunka szabályzatának tervezete.
7. Az 1886. évi 210. sz. a. közgy. 
határozattal kiküldött bizottság jelentése, 
a vármegye idegen hangzású helyneveinek 
meg, illetve visszamagyarositása tárgyában.
8. A vármegye lévai gimnáziumi bizottsá
gának előterjesztése a fogy imnázium épít
kezéséből eredő s még fedezetlen költségek- 
uek mily módon eszközölhető fedezése iránt. 9. 
Alispán előterjeszd ése az ar-maróthi járás 
főszolgabirájának hivatnia számára szüksé
gessé vált uj helyiségnek kijelölése iránt. 
10. Alispán előterjesztése, a mérték-hite- 
lesitő-hivatal számára berendezendő helyi
ség felépítése iránt. 11. Alispán előterjesz
tése a vármegye székház faraktárának át
helyezése iránt. 12. Alispán előterjesztése 
egy kőnyomdának és egy pőczegödör gőz- 
szivattyunak megvétele iránt. 13. Léva vá
ros közönségének 1887. évi gyáinpénztári 

számadása és mérlege. 14. Léva város szabály
rendelete a község kötelékéhe való íelvé- 
vétel és betelepülési engedély megadása 
iránt. 15. Tibi község egves lakóinak feleb- 
bezése az ezen községben megejtett biró- 
választás megsemmisítése iránt. 16. (’-ejkő 
község lakóinak febbezése az ezen köz- i 
ségben megejtett biróválasztás megsemmi- j 
sitése iránt. 17. Lekér községben folyó I 
évi márezius lió 27-éu megejtett biró
választás ellen beadott fellebbezés. 18. 
Alispán előterjesztése a vármegye köz
munka alapianak terhére, az államuti 
kavicsolasi alapból 6000 frt kölcsönnek meg
szavazása iránt. 19. Alispán jelentése a já
rás főszolgabírók hivatalaiban megejtett 
vizsgálat eredményéről. ÍO. Egyéb időköz
be!. beérkezendő folyó ügyek és indítványok.

Aranyos Maródion, 1888. jun. hó 3-án. 
1/íá.riá.ssy István, 

alispán.

A legényegylet.
Hogy az egyesülésnek mily üd

vös haszna és jótékony hatása van. 
eklatáns példát nyújtott nekünk a lé
vai kath. legényegylet folyó 1888. évi 
junius 3-án saját hely Hegeiben rende
zett iparinunkakiállitása és az esti 
órákban sikeresen megtartott műked
velői szinielőadása.

A árosunk közönsége mind a ket
tőt nagy tetszéssel és elismeréssel fo
gadta. minek legvilágosabb jeléül szol
gál az. hogy tömeges részvétnek ör
vendett s a helyiségek zsúfolásig meg
teltek.

A teltüntetett eredmény minden
kit meglepett.

Midőn a kath. legényegylet két 
év előtt városunkban megalakult, nem 
késtünk már akkor kifejezést adni 
annak, hogy ezen egyesülésből, úgy 
erkölcsi, mint anyagi tekintetben a leg
jobbat várjuk és reméljük. És ezen 
várakozásunk s reményünkben nem 
csalódtunk.

A karit, legényegylet a látottak : 
után ítélve a művelődés iskolájává, s ' 
az ipar előmozdításának hathatós té
nyezőjévé válhatik s igy haladva, azzá | 
is válik.

Félreismerhetetlen annak erkölcsi | 
jótékony hatása, a rövid idő alatt is. l 
mióta ezen egyesület fennáll. Az előtt i 
iparos ifjúink városunkban — nem I 
lévén más nyilvános hely és központ 
— rendszerint a korcsmákban, s ven
déglős helyeken kerestek szórakozást 
s üdülést a bevégzett munka után. 
Hogy ezen helyek kevéslmé voltak 
alkalmasak, különösen a gyöngébbekre | 
az erkölcsi érzék és élet kifejlesztésére, 
mindenki előtt közismeretit dolog. 
Most a hiányt igen jól pótolja s be
tölti a legén vegyiét, s egy jóravaló 
központot képez, hol megfelelő tisztes
séges szórakozást, élvezetet nyerhet 
annak minden tagja, hol olvasgatás ál
tal ismeretei körét a legkönnyebben s 
kényelmesebben bővítheti, s szabad 
idejét a léghasznosabban cltöltheti min
daz. ki csak némi fogékonysággal bír 
a szépre, jóra és nemesre.

E hatás szembetűnő annvira. l:ogv 
kutatás és mélyebb szemlélés nélkül 
is észrevehető, ki az egyesületnek 
tagja és szorgalmasan látogatja és ki 
az, a ki ezen egyesülettől idegenkedik 
s attól távol tartja magát? . .

Az előny mindenesetre s minden 
tekintetben az egyesület tagjai részére 
esik, akár műveltebb magaviselet, akár 
tisztességes megjelenés, akár a szerény, 
de önérzetét soha el nem hagyó modor 
s eljárás dolgában.

A mint ez kitűnik az erkölcsi ér
zetben. úgy nem áll hátrább az anyagi
akban sem. Alig a rendszeres korcsmák 
s vendéglők látogatásában úgy szól
ván fülig adósságokba merültek az 
előtt némelyek, t. i. kik nem tagjai 
az egyesületnek most is ebben szén- 
vednek — a statisztikai adatok tanú
sága szerint — most e réven semmi

féle hatalom sem férhet hozzájuk, s 
tisztes munkájóknak keresményét, csak 
is a legszükségesebbekre fordíthatván, 
takarékosakká válnak, mi által jövő 
jólétüknek legbiztosabb alapjait rak 
ják le.

Így látjuk mi a kath. legényegy
let működését azok után, miket kiállí
tásukban s esti műkedvelői előadásuk
ban a nagy közönségnek bemutat
tak. s ez kiváló örömünkre szolgál, 
mert konstatálja, hogy városunk a 
művelődés terén minden rétegeiben 
halad s előre törtet s igyekszik az 
újkor követelte kivánalmaknak tehet
sége szerint megfelelni mind saját, mind 
a közjó érdekében.

Midőn mindezeket regisztráljuk, 
nem akarunk félreértetni, mintha csupa 
dicsének zengzéssel kicsiny, szerény ./ J
dolgokat világraszóló dolgokká kíván
nánk felfújni. Epén nem ! — Nem a 
nagy világraszóló dolgok s munkák 
ezek; de igenis a mi provincziális vi
lágunkban oly helyet foglalnak, me
lyek méltók a megfigyelésre, méltók 
a követésre azok által, kik hozzánk 
hasonlít viszenvokban élnek és forog- 
nak; méltók ezek arra, hogy váro
sunkban. minden iparos segéd növen
dék s ifjú e helyen, e téren sorakoz
zék az egyesületi élet munkájában ti 
részvételre, itt igyekezzék erejét kifej
teni, hasznos és munkás polgárrá 
válni.

A nyelv eredete.*'
— Irta : Cserei József. —

Az is kétségbe vonhatatlan tény, hogy 
azokban a nyelvekben, a melyek a termé
szettel szorosabb viszonyban állanak, sok
kal több a szemlélhető elem, mig ellenben 
a származék nyelvek színtelenek, hervad
tak, elhalványultak. A magyar nyelv például

*i Ismerve lapunk t. olvasóinak nemes ízlését 
s a komolyabb irányú közleményei iránt is tanusi’ott 
előszeretetét, örömmel közöljük c „Népszerű felölva- 
sást,u inely.-c jeles munkatársunk L-gközelebb Trencsén 
város müveit közönsége előtt, a „Trencsén megyei ter
mészettudományi egylet*  estélyén tartott.

T Á R C Z A.
Tárcza levél.
Léva, 1888. jim. 4.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Hogy a dohány árát felemelték, hogy 

a czigarókat megkrajezározták, az igen 
üdvös és helyes dolog, különösen az ál
lami kincstár részére; no, még a trafiká- 
nak részére is.

Jó adófizető polgárok lévén mindnyá
jan, már t. i. a kik dohányzunk, mert hogy 
a nem dohányzók jó polgárok legyenek : 
azt kereken tagadjuk ; miután e réven 
mi hasznot sem hoznak az államnak !

1 ellát mi jó adófizető, pipás s czigarós 
polgárok, a kik a füst terjedelméhez olv 
bőkezűséggel járulunk, azt hisszük, hogy 
jogunk van, böszájaskodással is hozzájárulni 
az ügy, a dolog természetéhez is.

Nem kifogásoljuk mi, hogy a dohány 
ilyen, vagy amolyan, hogy a czigaró szelel-e 
vagy nem ? — ez utóbbit legkevésbbé, mert 
hiszen csinálunk mi szelet eleget czigaró- 
val s czigaró nélkül is. — Az sem bánt 
bennünket, hogy szabad vagy nem szabad-e 
dohányt ültetni?. . Hisz mi úgy sem ülte
tünk ; tegyék azt, a kiknek kenyerük, a 
dohánytermesztők.

Hanem igen is elkeserített bennünket 
az az eljárás, mely ná’unk a városban vé
tetett elő.

Minden újság és igy a Tekintetes 
Szerkesztő urújsága: a „Bars“ is azt hirdette, 
l»°gy az uj dohány — s czigaróárak folyó 

I

I

1888. évi junius első napjától lesznek életbe*  
léptetve; ennek folytán mi pipás és cziga
rós emberek úgy rendeztük be háztartá
sunkat, hogy május 31 éli megvesszük a trafi
kokban lévő valamennyi dohánvt és cziga- 
1'ót; ezt fogjuk szívni füstölni aztán egész 
éven és a trafikból nem veszünk, nem lé
vén ekint nálunk fogyasztója a kincstárnak, 
kénytelen lett volna a dohány árát leszál
lítani, a czigarókat pedig fél áron adni. Ezt 
az országos fogyasztási keresztény szövet
kezettől ellestük és eltanultuk, s egy „Pi
pás egyletben" kívántuk érvényesíteni; azok 
ugyanis nem vesznek a zsidótól, mi nem 
vettünk volna a trafikansoktól. Hagy bu
kott volna meg valamennyi egy év alatt!!

De tiramfia, mi történik! . .
A régi dohány ára május 31-ével jár

ván le — éppen kedvezőn Űrnapja volt, a 
mikor nekünk, mint ünnepnapon dolgunk 
nem lévén ; — közbevetöleg legyen mondva 
már köznapon sem dolgozunk, mert a pipa 
még a munka sehogysem egyeznek, elmen
tünk a trafikokba, hogy megalapított egye
sületi szabályaink s törvényeink szerint a 
dohányt és a czigarókat ösizevásáro'juk ! .. 
Hát legnagyobb bámulatunkra azt adják 
tudtunkra, hogy a régi dohány és czigaró 
régi áraival együtt elkelt s lefoglaltatott 
május 30-ával; és 31-ével már csak az uj 
árak szerint lehet vásárolni ! ! . .

Ejnye, ejnye! Beli csúnya lefőzés! — 
De netn bántuk volna ezt sím; csak meg
takarított dohányunk s régi czigarónk lett 
volna; de nem volt se dohány zacskóinkban, 
se szivar a tárczáinkban, se zsebeinkben, 

se otthon, mert hisz minden helyeinket, 
zsebeinket, tározóinkat úgy kellett kiüresi- 
teniink, hogy a tervezett megvásárlás foly
tán legyen helyünk és terünk, a hol a do
hányt és czigarót el fogjuk helyezhetni!..

Na bizony bennünket nagyon lepipál
tak! Ha ezt legalább a német tette volna! 
de magyar financz a magyar pipást! Na 
ez szörnyűség! Hogyne keserednénk el, 
mikor már a magyar ember sem hisz egy- 
másnak . . . De már most legalább egv 
kis szűz dohány volna odahaza, töprenked- 
tünk egvmás közölt. A helyzet nagyon ! 
válságos volt mindnyájunkra, de különösen ' 
pipáinkra !

Hanem jól mondják azt, hogy a hol 1 
ti szükség legnagyobb, ott a segítség a lég- ' 
közelebb. Ez bizonyodon be rajtunk is.

A trafikans, meghallván beszédeink
ből a szüebdiány szót, egész nyájassággá 
felénk fordul : csak tessék parancsolni, van 
itt sziizdoliány! . .

Micsoda : sziizdoliány ? !
Igen!!
E szavak hallatára egymásra tekintve ' 

— a kellemetlen situatióban egyszerre fel
ismervén a mentő eszközt, egyszerre felki
áltunk :

Na, az már más!! Sziizdoliány, hiszen 
az kell nekünk ! . .

Es nekifogtunk a vásárláshoz s el
láttuk magunkat a dohány és czigaró min
den nemeivel. Persze, nem a régi, hanem 
az uj árakon !

Kifogtak rajtunk a fináncunk; bele

mentünk a trafikba, mint a róka a fogóba; 
fizettük elebb az uj dohány s czigaró ára
kat, mint a törvény és rendelet követel
te joggal tőlünk!

Nos, hát nem vagyunk mi jámbor s 
hűséges adófizetők, kiknek füstje biztos 
szilárd alapja az államnak!

Ne is mondja senki, hogy ezentúl ke
vesebbet fogunk dohányozni; éppen nem. 
Ha mór egyszer a sziizdoliány a trafikban 
is elfoglalta az őt megillető helyet, hát ott 
fogjuk keresni s gyönyörködni ott is, kün 
is füstje illatában és a semmit nem tevés
ben; ez a dohányzók legfőbb kéje.

Hanem Tekintetes Szerkesztő ur, ttgy 
„subrosa“ mondjuk, hogy ha már nekünk 
ezen d o h á ny c s i n y nem sikerült; ugyan 
kérem, tudja meg és közölje velünk: hogy 
sikerülhetett s honnan ered azon trafik- 
csíny, hogy az uj árakkal megadóztatták 
nálunk egy nappal előbb, t. i. május 31-én 
azon dohányzó és ezigarozó uraságokat, — 
kik nem voltak elég szemesek a dohányt 
és czigarókat május 30-án megvenni ; hogy 
lehetett ezt junius elseje előtt a törvény 
és rendeletek szerint megtenni"?!!

Bizony erre nagyon kiváncsiak va
gyunk, nincs s nem is kínálkozik számunkra 
innen semmi haszon, pedig manapság 
csak ezért szokás lármát csapni, hanem 
még is nagyon kiváncsiak vagyunk, hogy 
erre nézve füsteregető eszmecseréinkbe, 
melyekre mi mindig ráérünk, reflektál
hassunk.

Csa.155.9tt pipás ax»,i9»xeJc. 



eredeti, élénk kinyömatu, szavaiban Sok a 
szeuilélbctőscg, a cselekvés, a kézzel fog; 
ható; az egyes kifejezések- és fordulatok
nál uj meg uj képek tárulnak elénk, me
lyek olyan világításba helyezik a beszédet, 
hogy az majdnem a szemlélet közvetlensé
gével hat a hallgatóra. A magyar nyelvhez 
hasonlók világosság, szemlélbetöség tekinte
tében a keleti sémi nyelvek. Sok bennük a 
metaphora, képek! en- dúsak, hasonlataik a 
természet köréből vannak választva, feltű
nően sok bennük az összerii, látszik, hogy 
ezen nyelvek a természet gyarapító emlőin 
nőitek fel, a szók bem.ők majdnem szem
mel láthatók, tapintliatújí. Ezen intuitív 
nyelvek ellenében hozható fel a franezia 
nyelv, mint a mely a latinnak származéka 
lévén, kevés szemlélhető elemmel bir, szavai
ban hasonlít az önkényesen választott vola- 
piik vagy pasilingtia szavaihoz. Avagy kér
dem, mennyire érinti a franezia „dieu" 
szó a képzeletet’? .Mint szét csak akkor fog 
szembeötlő, materiális jelentéssel bírni, ha 
ety mologiailag megmagyarázom és pedig 
visszafelé menve. A dieu szét először is a 
latin „deus“-ból származik, ez pedig az 
óind diaus-sal rokon és közös gyökük azt 
jelenti, hogy fényleni, világítani, tehát mi
kor a szanszkrit vagyis óind az ő diatts 
szavát kiejtette, mindig a fényesre, a vilá
gosra gondolt, de mire gondoljon a franezia 
a dieu szó kimondásánál? hiszen a francziá- 
ban már annyira át meg át van ezen szó 
alakítva, hogy eredeti alapjelentésére a ki
mondó nem tud gondolni. A dieu nem 
franezia, hanem óind talajon született Ázsi
ában, eszerint a franezia nép nem is tudja 
eredeti jelentését, épen úgy, mint a hogy 
nem tudjuk, milyen fából készült ez és ez 
az asztal, ha erős festékkel takarjuk el. A 
dieu szó a francziában puszta szóhanggét 
silányult, melynek gyökéhez a franezia em
ber az eredeti világosság fogalmát már nem 
tudja hozzáfűzni, odagondolni. A latin nyelv 
egy ős nyelvnek, a franezia pedig a latin
nak a származéka, tehát a franezia olyan 
viszonyban van az ős nyelvvel, mint az 
unoka-leány a nagyanyjával. A latin még 
hivebben megmaradt a természeti alapon, 
szavaiban több a szemlélbetöség, a franezia 
már merőben műnyelvvé változott, kevés 
benne az élet, nem olyan eredeti, élénk 
kinyomafu, hanem elgyöngült elhalványult. 
Úgy át van alakítva a franezia szó, mint a 
franezia étel, hogy arra nehéz ráismerni, 
micsoda, annyi ingredienczia vau benne. 
Mig a franezia szó szülőhelyétől, a termé
szettől egész a franezia akadémia nagy szó
táráig jutott, legalább is három-négy kézen 
ment keresztül. Olyan szók, milyenek niq^t 
a francziában vannak, csak egv müveit 
észnyelvben lehetségesek. Holott az ős 
nyelvekben alig voltak puszta alaki szók, 
melyekhez jelentés ne lett volna fűzve, de 

ezen jelentéseket maguk is csakhamar el
feledtek.

A következőkben czéloiu a nyelvet 
fölépíteni a legelső bangelemtöl, a beszéd
nek úgy szólván protoplazmájá éi, a gyök- 
szótól, egész az észnyelvig, a világnyelvig.

Az emberiség történelmi korszaka es 
az ős nyelv kora között nagy iir létezik. 
Ezt az űrt a nyelv kérdését i letöleg csakis 
észokokka! vagyunk képesek áthidalni, mi
után egyéb adatunk abból az őskorból 
nincsen, csakis a józan észre, analógiára 
szorítkozhatunk. A nyelvnek természet-böl
csészeti álláspontjáról vizsgálódva sejthet
jük, hogy az ősidőben sok nyelv veszett ki 
a néppel együtt, mely azt beszelte, tete
mesen több, mint most, mikor mar a nyel
vet grammatikákba, szótárakba erőszakol
juk, s az irodalom képes lekötni és fen- 
tartani a nyelvet az utóvilág számára. 
Úgy gondolom, hogy a nyelv fejlődésének 
menete a népeknél ugyanaz, a mi az egyes 
embernél. A csecsemő nem tud beszélni, 
mert agy rendszere még nincs erre megérve, 
évek szükségeltetnek ahoz, hogy a kopo
nyájában szuntiyadozó beszélő képesség az 
ételek, alvás és emberi társadalom közbe
jöttével lassan kifejlődjék, mint a növény 
vagv virág hiszen Goethe is azt mondotta 
az agyról, hogy a fej a gerinezoszlop vi
rága. A népek történeimének műveletlen ős 
korszaka fejlettség, beszéd dolgában hasonló 
lehetett a gyermek ismeret köréhez és be
széd módjához. Ne gondoljuk, hogy például 
a régi görögök mindjárt másodrendű gör
békről beszéltek a mathematikában vagy 
az indogermán aspirátakról a nyelvtudo
mányban. Hosszú idő telt el Hőmérőstül a 
gőzgépig : egyik ismeret a másiknak, egyik 
szóbeli kifejezés másiknak adja a kezet, 
tehát első az ismeret vagy inkább a foga
lom, mely a külvilág behatására az agyban 
szülemlik, azután következik reá a kifeje
zés. (Nihil est in intellectu, qttod non ftte- 
rit in seustt.) Ne higyjük, hogy a kis gyer
mek nem gondolkozik a maga módja sze
rint, ha például valamit lát maga elölt, 
vasiv valamely szembeötlő tünemény erős öv v v
hatást, gyakorol ielkére : a hatás visszatük
röződik az agyban, és az a kézen hordott 
emberjelölt a maga fejletlen agya szerint 
az érzéki benyomásnak megfelelő hangokat 
ad. Ha ugyanis nagy zörejt h dl vagy 
nagy kutyát, tehenet lát maga előtt, mind 
a kettőt megnevezi a maga nyelvén. Es 
vájjon ezen elnevezés az említettem tünemé
nyekre minden gyermeknél egy és ugyanaz 
lesz-e? Legkevésbé; mindegyik a maga 
módja szerint nevezi meg ; ebből már sejt
hetjük, hogy a világon miért van annyi 
különböző nyelv, a legújabb adatok szerint 
negyvenöt ezernél is több. Ha a gyerme
ket a cotiveuientia szabályai szerint nem 
tanitanók a nyelvre, ők maguk alkotnának 
nyelveket, a melyek természetesen a leg

kezdetlegesebbek volnának és csak gyö
kökből állanának.

Erősen hiszem, hogy az ősnyelv vagy 
ösnyelvok épen úgy származtak, mint a 
mai gyermeknyelvek. Még napjainkban is 
sokan azt hiszik, hogy a gyermeknyelvet a 
felnőttek „csinálják." Ez téves nézet, a 
nyelvet a gyermek maga alkotja magának, 
és pedig először a neki legkönnyebb szókat 
mondja ki. Erről könnyen meggyőződhe
tünk, ha a mai gye meknyelveket más nem
zetiségű és nyelvű nép gyermeknyelvével 
hasonlít juk össze. Augustus császár korában 
csak úgy a mama és papa szók voltak az 
elsők, melyeket a gyermek először hangoz
tatott, mint. ma. Elmek természetes oka 
van. A csecsemőben már megvan a beszéd 
telietéke, bár még egy ideig szunnyadó ál
lapotban, de csakhamar jelentkezik é.-. mi
vel megvannak hozzá beszédszervei is, és 
mivel a szopás következtében először is az 
ajak erősödik meg, természetes, hogy a 
gyermek először az említettem p, in, b 
ajakhangu belüket és szókat mondja ki, 
melyek különben természetszerüek és leg
közelebb esnek hozzá; a magánhangzók 
közül pedig mint legkönnyebbet az a betilt 
fogja először kimondani. Helyesen jegyzi 
meg Thewrewk Emil a gyerinekuyelvről 
irt felolvasásában, hogy „a gyermek nem 
azokat a hangokat ejti ki legelőször, a 
melyeket hall, hanem a melyek neki pliysi- 
ologiailag legkönnyebbek."

Ilyen symptoinákat tapasztalunk az 
ősnyelvekben is. A nyelv eredete a fejlő
dés első fokán megegyezik a gyermek
nyelv fejlődési menetével. Innen következ
tetjük, hogy a mint most a gyermek eleinte 
csak egyes szótagokat, tehát gyökszókat 
dadog, úgy az emberiség ősnyelve is 
eleinte egyszótagu gyökökből állott. Ezen 
egyszótagu szóknak forrása első sor
ban a szem volt, azután a fül, mert újból 
hangoztatom, hogy a fiilön keresztül szár
mazó hangutánzó szókat, bármily mostohán 
bánjanak is el vele a nyelvtudósok, nem 
tartom kizárandóknak. Az első beszéd te
hát a szemen, fiilön es a többi érzékeken 
keresztül fejlődött ki az. emberben. Mauper- 
tuis szerint azt a primitiv nyelvkészletet 
kibővithették az érzelem hangjai, az indu
latszók. Az indulatszókat szintén vissza- 
helyezendőknek tartom az emberisé"- ősi 
nyelvkészletébe. Az igaz, hogy az indulat
szók is külső érzéki benyomásokra kelet
keznek, tehát végeredményben ezeknek 
forrása is a szem és a fül stb. de vannak 
belülről, az őrzési rendszer központjából 
eredő indulatszavaink is, melyek nem any
ucira kívülről befelé, mint belülről kifele 
működnek, ilyen a testi f.-.jdalom ; ez ben
nünk keletkezik és a csecsemő ugyancsak 
hangos szavakban beszéli el fajdalmát. Az 
embernek első beszéde a siras, mielőtt még 
szemeit tudná használni ; a látás szervei

nek használata a kisdednél csak kéthetes, 
egyhónapos korában kezdődik. Az indulat
szókhoz sorakozik még a taglejtés, mint 
gondolatainknak külső nyilvánítása, Csak 
azt ne higyük, hogy az első ember mind
járt könnondaíokban kezdett beszélni. A 
gondolat meglehetett az agyban, de ezt a 
gondolatot az ember, legalább eleinte, csak 
homályosan tudta kifejezni.

(Folyt, kör.)

Az esztergomi fióktelep közgyűlése.
A Gazdák és iparosok át. hitelszövet

kezetének esztergomi fióktelepe 
múlt vasárnap június 3-án délelőtt 10 óra
kor tartó 11. évi közgyűlését a „Magyar
királyihoz ezimzett vendéglő fc'ső emele.i 
termeiben — Esztergomban.

A gvíilés iránt már hetekkel élőbb
ről is nagy volt az érdeklődés, a mire a 
Gazdák es iparosok át. hitelszövetkezeté
nek esztergomi fi ó k t e I e p e iránti 
uagv rokonszenv és lelkese lés szolgálnak 
magyarázattal.

A közgyűlést II a a n Rezső elnök 
egv nagy gonddal kidolgozó.t beszéddel 
nviiotta meg pont 10 órakor. Beszédét, 
mely mig dióhéjba szorítva előadta a szö
vetkezet haladását összes tevékenységet, 
meleg hangon vázolta az esztergomi fiók
telep fejlődését is.

A közgyűlésen felül 100-au voltak a 
tagok jelen. Esztergom, Bars, Pest és Ilont- 
inegvékből s nagy figyelemmel, élénk lel
kesedéssel hallgatták végig az elnök besz ;- 
dót, melv beszédből röviden csak annyit 
emelünk itt ki, lmgy a Gazdák és ipa
rosok át. hitelszövetkezetei 886. 
évi april hóban a'akult 23 tag által aláirt 
2100 frt alaptőkével, s ina a szövetkezet
nek már 36 ezer tagja van másfél 
millió alaptőkével. Es hogy van a szövet
kezetnek Budapesten nagy árucsarnoka, 
bő rr aktára, honnan a tagok szükséges 
fogyasztási czikkeiket olcsó árért vásárol
hatják be. Azon fölül a szövetkezet köz
vetíti a tagok terményeinek értékesítését. 
V.t:t borpinezéje Budafokon, a melyben a 
tagok borai nagybani eladásra előkészíttet
nek. Es végül hogy az igazgatóság tagjai 
előnyére szerződési viszonyba lépett a ma
gyar franezia biztosító társulattal, mely 
szerződés szerint a társulat a tagok biztosításait 
a rendesnél 10 ’„ al olcsóbban veszi föl s 
még ezen főiül is külön jutalékban részesíti 
a szövetkezetét, az évi osztalék javára.

Aztán áttérve az esztergomi fióktelep 
fejlődése és tevékenységének ismertetésére, 
előadja, hogy az esztergomi fióktelepnek a 
a multévi közgyűléskor 2806 részvényé
volt 0900 frt befizetett tőkével, mig in;.- 
3500 részvény mellett 22000 frt befizetett 
tőkéje van. Beszéde folyamán tovább elő
adja, hogy a fióktelep fogyasztási ágá
nak tevékenységében még nagyobb az clö- 
haladás.

Miután a fogyasztást a fióktelep még 
csak 1886. év végén kezdette meg, alig né
hány száz forint forgalommal s üzleteiben 
a forgalom 1887. év végéig már 45 ezer 
forintra emelkedett, az idén 1888-ban 
június 1-ig pedig már is 40 ezer forint 
forgalmat ért el, és vau remény reá — az 
elnök szavai szerint, hogy az összeg a folyó 
év végéig 70 e z e r r e fog emelkedni. — 
Van a fióktelepnek üzlete, illetve árurak
tára Eszterga m b a n, P á r k á n y b a n,

Első Napóleon öngyilkossági kisérletei.
— Történelmi kép. Közli : Arany Lajos. —

Hogy a legtisztább fők, a legerősebb 
szivek, olykor a végzet által oly körülmé
nyek közé sodortatnak, melyek közt, anél
kül, hogy azért őrülteknek mondhatók vol
nának — öngyilkosságra vetemülhetnek: 
arra döntőbb példát nem hozhatunk fel a 
nagy Napóleon eseteinél, melyeket ő maga, 
Szent Ilona szigetén Montiadon tábornok
nak tollba mondva, következőkép ad elő: 
„A touloni ütközet után, Párisban időzvén, 
oly henye életben sínylődtem, mely minden 
elmebeli működést megszüutete, és az éle
tet teherré tette rám nézve. Anyám eljött, 
helyzete borzalmas voltát vallá be nekem. 
Mert kénytelen volt a hegyi korsók har- 
czai miatt menekülni. S Marseillesben min
den kereset nélkül volt, csupán nagy lelki 
erejével védte leányai becsületét a nyomor, 
és azon mindennemű fajtalanság ellen, inelv 
e társadalmi zűrzavar természetében fe
küdt. Atibry képviselő gonosz eljárása meg
fosztván állásomtól, minden jövedelmi for
rásom kimerült, s nem volt egyebem egy
száz sous-ra szóló utalványnál. Kimentem 
lakomból, s mintegy csábittatva érzőm 
magamat az öngyilkosság felé, a rakpart 
mellett sétálgattam, érezvén gyengesége
met, de nem bírván azt legyőzni. — Csak 
nehány perez még, s én belököm magamat 
a vízbe, midőn a véletlen egy, egyszerű 
tábori ruhába öltözött egyént hoz előmbe, 
ki megismerve, nyckihiba ugrik, mondván : 

Citiktigyaii te vagy Nukleon? 

mily öröm, hogy láthatlak ! —Demasis volt, 
régi bajtársam a tüzérségtől; menekült volt, 
s most visszatért, kedvetlenül, — megláto
gatni öreg anyját.

■— Mi bajod, — kérdő ! — te nem 
figyelsz reám, nem örülsz, hogy ismét látsz? 
Mi vész fenyeget ! úgy nézesz ki, mint egy 
őrült, a ki meg akarja magát ölni ?

Ez egyenes hivatkozás a fölöttem 
uralkodó benyomásra, egész forradalmat 
szült bentiem, s megfontolás nélkül elmond
tam neki mindent.

— Ha csak ennyi az egész — szóla, 
— kinyitván viseltes mellényét és kivevőn 
onnan egy erszényt s azt kezembe adva 
tnondá: „nesze 30 ezer frank és mentsd 
meg vele anyádat" 1 — — —

Most se tudom megmagyarázni hogyan, 
miként, — e'vottcm a pénzt, mintegy gör
csös mozdulattal és mint a bolond szalad
tam, hogy anyámnak elküldjem. Csak már 
mikor többe nem volt kezemben> akkor 
gondoltam arra, a mit cselekedtem. Vissza
tértem a tájra, a hol hagytam Demasist, 
de már nem volt ott. Több nap egymás
után kora reggeltől estig jártam mindenütt, 
a hol csak megtalálni reméltein. Minden 
kutatásaim egyébaráiit akkorában, valamint 
a hatalomra ju ásoni idejében, hasztalanok 
voltának. Csak császárságom vége felé, 
mintegy véletlenből, akadtam Demasisra.

Most rajtam volt a sor, megkérdeni 
őt, mit gondolt akkori különös magavisele- 
tömről és miért van, hogy tizenöt év óta nem 
hallatott magárul? .

Úgy tőn, mint én, feleié s mivel nem 
volt szüksége pénzére, nem is kérte azt 
vissza tőlem, — noha tudta, hogy legkisebb 
zavarba sem jönnék, ha azt visszaköve
telné ; de attól félt, hogy kieroltetni fogom 
visszavonultságából, melyben ő boldognak 
erzé magát, a kertészettel foglalkozva. — 
Mindent el kelle követnem, hogy rábírjam a 
300,000 frank elfogadására, mint az ezred
társnak kölcsönzött 30,000 frank császári 
kamatos visszafizetésére és akarata ellenére 
kineveztem őt a korona kertjeinek fökeze- 
lőjévé 30,000 frank évi jövedelemmel és 
udvari tiszt rangjával. Igen jól elhelyeztem 
testvérét is."

Második öngyilkossági kísérlete (ez 
már valóban kísérlet, mig a fönnebbi csak 
szándék maradt) — a gyászos 1815-ik év
ben adta elő migát Fontainebleauban, mi
dőn saját tábornagyjai, leghívebb emberei, 
fia számára a koronáról lemondani kénysze
rítők ; midőn Marmont seregével elpártolt, 
s a szövetségesek ez árulás hírére már nem 
is fiát, do a Bourbonakat ültették trónra.

Oroszországból viszzatértem óta — 
l igy Írja le e komolyabb elszánását — nya- 
1 kamba akasztva mérget hordoztam niagaui- 
i mai egy kis selyem burokban. Iván készi- 
i tette parancsomra, midőn attól kelle tarta- 
j nőm, hogy a kozákok foglya leszek . . .

E'eteni többé nem volt a hazáé........
. Ez utóbbi napok eseményei annak kizáró- 
( lagos birtokosává tőnek. Miért szenvedjek 

annyit, — mondóm magamban, — s ki 
I tudja, nem tcondi-a halálom ;t koronát fiam

fejére ? Franeziaország meg lesz mentve . . 
.............. Habozás nélkül rohantam ágyam
hoz s föloldván a mérget egy kis vízben, 
némi boldogság érzetével hajtottam fel azt. 
De az idő elvette már a méreg erejét. 
Kegyetlen fájdalmak nyögésre erőszakoltak, 
melyeket meghallottak, és segíts egemre jöt
tek. Isten nem akarta, hogy még meghal
jak .... Szén t Ilona végzetemben volt."

A legelső szerelem.
Lányka, szived rejtőkében, 
Hogyha kél a szerelem, 
Rejtsd el titkon, rejtsd el milyen.
Meg ne tudja senki sem!
Majd jö egy perez, melyben érzed, 
Hogy itt van a pillanat,
Melyben minden, minden érzet 
Azt susogja: „most szabad!“ 
Akkor el ne t tko'.d lányka, 
Hogy egy érzet örök lángji, 
Eg szivedben szüntelen:
A legelső szerelem ! o

A távozónak.
Oltárunk volt évek n át a tiszta barátság;

Szivünk Vesta örök láigjiikéit lobért.
Ámde örök nincs semmi múlandó minden e földöd

íme, a szép olt ír porba omolva hever.
Porba siilyesíté azt. vágyad, melynek kicsiny e kör, 

S mely téged folyton végtelen útra ragad..

Mondod ugyan, hogye szent frigynek fogsz élni tovább is> 
Es érzelmed nem változik igy, csak a tér. —

O, kiket elválaszt a jövő, emléke a múltnak,
Nem tarthatja együtt, bármi becses legyen az! . .

Menj kát, menj; . . . a szerencse kisérjen e
Vissi.'inovágyódjál múltad utá

vágyaid utján*  
in sohasem’
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továbbá Bueson, Kétyen, Szölgy ém- 
ben, G ar a m-D a m á s d o n (Barsmegye), 
T i un y é n I Pestmegye), Újabban Zeliz en 
(Barsmegye), B aj t a n (Hontmegye) és Esz
tergom Szt. Györgymezőn fognak ielállittatm 
üzletek.

A részvényesek, részvényeikre 
évi szelvények után 7U„ osztalékot,
20 frtos részvényre 1 frt 40 kr. kapnak.

A közgyűlés igen élénk érdeklődés 
közt folyt le, az elnök beszédét többszörös 
éljenekkel szakitották meg és midőn be
szédét befejezte, Varga 31 á r k szt. 
feren.'z rendű házfönök indítványára a köz
pont i igazgatóságnak, I >r. Fehér 
Gyula esztergomi kir. váro-i plébános in
dítványára pedig II a á u Rezső elnöknek, 
továbbá vele működő pénztárnok és bizott
sági tagoknak jegyzőkönyvileg mondott a 
közgyűlés elismerést és köszönetét.

A közgyűlés hivatalos közlönyéül az 
E s z t e r g o m i közlő n y t" választotta 

meg. Végül midőn még több kisebb érdekű 
s a fióktelep beliigyeit érdeklő indítvány 
letárgyaltatott, elnök általános éljenzés közt 
az ülést bereki-sztette.

Közgyűlés után banquet volt ugyan
azon fogadóban, mely en II a a n Rezső el- 
nők a vezérigazgató Tömösváry Lászlóra 
emelt elsőnek poharat. Utána a lelkes fel
köszöntök egy hosszú sora indult meg, 
melyek mind arról tanúskodtak, hogy 
hitelszövetkezet iránt minden irányból és 
oldalról, a lehető legjobb a hangulat s oly 
nagy a lelkesedés, a minőre hasonló kezde
ményezésnél az újabb időkben nem emlé
kezünk. — 3Iivel Bar.smegyéböl is igen 
sok tagja van szövetkezetünknek, szolgála
tot véltem tenni e vázlatos, rövid közle
ménnyel a nyilvánoságnak. *)
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*i A „keresztény szövetkezet*  cziniéii szereplő 
fiókok nem bizonyultak ugyan üdvöseknek, — de 
merengi.djiik, hogy s.ij.ít erejükre támaszkodó fogyasz
tási egyesületek életképesek lesznek. — Szerk.

Pétervárról Írják a „Pester Corres 
pordenz--nak. „Egy újabban lett katonai 
intézkedésben, iia akarunk, kezességet 
láthatunk, és pedig nem élénk látszata 
nélkül a jogosságnak, a czár és az orosz kor
mány békés i n t e n t i ó i iránt. Elren
deltetett ugyanis, hogy az ujonezok a len
gyel tartományok egész területéről azon 
ezredekbe Boroztassanak, melyek Oroszor
szágnak hosszan elnyújtott positióját Közép- 
ázsia irányában védni vannak hivatva. Ily 
tormán a lengyel tartományokban álló csa
pattestek ott helyben teljesen megtennének 
fosztva a szükséges kiegészítéstől, tehát nem 
éppen harczias szándéknak kell lenni, hanem 
inkább tisztán belső katonai természetű okok 
lehetnek, 
nisztrációt 
országban 
már most 
zölje.“

melyek az orosz katonai adini- 
arra indi'ották, hogy a Lengyel
elhelyezett csapatok kiegészítését 

a birodalom belsejéből eszkö-

Különfélék.
— Egyházmegyei kinevezések. Mássá 

Elek iiagy-sallói esperes-plebános esztergomi, 
— 31 u n k ay János garam tijfalusi esperes- 
plebános pedig ezimzetes kanonokká nevez
tetett k'. —• Őszintén gratulálunk a két ki
váló és köztiszteletnek örvendő derék férfiú 
megérdemlett kitüntetéséhez !

— Ünnepélyes megnyitás A lévai katli. 
legény egyesület megnyitása e hó 3-án folyt 

d. e. 
mely

le a legszebb sikerrel.
i...L. .......... ..OO.O.O. O1OZ..C lll.Jg, lllCiy

után az egylet helyiségeiben rendezett ipar- 
kiallitast a tagok és igen szép számit kö
zönség jelenlétében 31ácsay Lukács, kir. 
tanácsos, polgármester, az iparosokhoz in
tézett elismerő, lelkesítő és bizditó beszéd
del nyitotta meg. A különféle szakmába 
vágó érdekes és szép munkákban bővelkedő 
kiállítást egész napon át nagy érdeklődés
sel látogatta a közönség. A po'gárinester 
elnöklete alatt alakult bíráló bizottság a kö-

: Cser- 
frt, 
frt,

A megnyitást 
ünnepélyes isteni tisztelet előzte meg.

vetkező kiállítókat jutalmazta meg : 
nak Izidort 4 frt, Zahorák Sándort 3 
Varga Károlyt 2 frt, Slinkó Jánost 2 
Szmolka Andrást, Kristóf Samut, Preszto- 
lánszki Bélát és Kovács Jenőt 1—1 írttal, 

lovábba: arany oklevelet kaptak: 
Frascli József, Fraseli Ferencz, Béres Já
nos és Bojsza Sándor; ezüst okleve
let kaptak : Báján István, Körtvélyfai Ist
ván, Földy József, Kipke István, Bencsák 
Flóris és Podbragyai Antal. — Este az 
„Oroszlán" vendéglő nagytermében az egy
let tagjai az „E lő halott" cziraü 2. fel- 
vonásos vígjátékot adták elő, melyben a 
szereplők mindegyike helyesen fogván fel 
szerepét, egybevágó játékukkal igen kelle
mes és élvezetes estét szereztek a termet 
teljesen betöltött közönségnek. Különösen 
dicséretet érdemelnek : F r a s c h József, 
ki az élő halott Esze!ős.«y István nehéz sze
repét igen szépen oldotta meg; Kissik 
József Bonatesta orvos szerepeben teljesen 
otthon érezte magát; Üuba Sándor töröl- 
metszett Jancsi volt; Z a h o r á k Sándor 
igen jól alakította ahalott mosót; P r esz
tol á n s z ky Béla, költő és K o r p á s Ist
ván fiának ügyes játéka és kellemes éneke 
sokat emelt a darab sikerén ; Béres Já
nos úgy adta Barbieri szerepét, mintha csak 
rátermett volna. — Az előadást kedélyes 
lánca követte; melynél nem hiányzott

I

a valódi jó kedv. A mulatságnak csak a 
késő hajnal vetett véget.

Letört virág. Súlyos veszteség és 
megrendítő csapás érte L e v a t i c h Gusz
táv h v..i úgy vedet, ki egyetlen kis figyelme
két Emiikét, elete hapia au 
korában vesztette el e hó 7 én. 
lomtól siijtott jó szülök végtelen 
gére szolgáljon enyhül ama tudat, hogy mély 
bána tikban a b .rátok és tisztelők nagy 
száma őszinte részvéttel osztozik.— A ked
ves, kis haló.írói 
igy szól : „L e v a f i 
szül. R i in ti n ó e z y

u k a, I r é n és

41 2 éves
A fájda- 
vesztesé-

I

ki .do;t gyátzj jleiités 
c h Gusztáv és neje 
Mária, úgy gyermekei

31 i in i k b a legsuj- 
bánattal 

egyetlen fiuk, illetve szeretett egyet-

A r a
több fájdalommal és szivszagg.ato 
jelentik e
len öesesiik, E m i 1 k é n e k, f. hó 7-én 
regtreli 4 órakor, 4' ., éves korában történt 
kinos kimultát. Az e'költözött szellemnek 
drága maradványai f. hó 8-án, reggeli 10 
órakor .adatnak vissza az anyafőidnek. Léva, 
1888. jun. 7-én.“

— TŰZ Léván. E hó 3-án, vasárnap, 
■.űz ütött ki az ugyne- 

so ron.
szélcsendnek 
szalmás

éjjel 1 1 óra tájban 
vezett Liba-malom 
zett segéiy- és 
hogy a kigynladt 
le nem égett.

— Hirtelen

A gyorsan erke- 
kö.szönlieiö, 

yébliázon kívül c

S p i t z e r 
vidékének 25 

e hó 4-én 48 
következtében

halál.
Nagy-Salló városának és 
át volt derék orvosa, 
korában, vérmérgezés 
télén meghalt. — A hivatása folytan

Leó, 
éven 
éves 
hii- 
ere-O -- -- --- V

deli gyászeset méltó részvétet keltett mesz- 
sze vidéken.

— A lévai m. kir. honvéd és polgári 
lövészegylet a választmány határozata ér
telmében, f. évben is minden hónap 1. és 
3. vasárnapján tartja lőgyakorlatáit, hogy 
azonban e nemes és férfias szórakozást le
hető érdekessé tegye, e hó 17-éna társasjáték
kal összekapcsolt ezéllövészetet igen szép és 
nagyszabású tűzijáték fogja követni, mely
nek megtekintése úgy a lövészegyleii tagok, 
mint a t. h ílgvközönség részére élvezetes
nek Ígérkezik.

— Candido Aloizia életének 72 ik évé
ben f. hó 7-én Léván elhunyt. — A gyász
esetről a következő gyászjelentést 

a i g e r Jánosné, szül. B u z 
Emil a, a saját, úgy férje W a i g e 
és fia László nevében, valamint 
kay Rudolf szomorodott szívvel 
forrón szeretett nagynénijüknek : Candido 
Aloiziának, f. évi jun. hó 7-én, reggeli 9 
órakor, 72 dik évében, igen hosszú szen
vedés és a halotti szentségek ájtatos felvé
tele után történt 
Béke hamvaira!1'

- Színészét

vettiik : 
i n k a y 
r János 
Buzi le
jelentik

gyászos elhunytát.

Léván. Bokodi .Máté Róza 
előnyösen i.-niert színtársulata, mely a közel 
múltban sok élvezetes estét nyújtott szín
házlátogató közönségünknek, — mint érte
sülünk — augusztus hó 1-én hat heti 
tartózkodásra Lévára készül.

— Szerencsétlenseg. K o váes János 
nevű 20 éves napszámos múlt hó 31 én az 
újonnan épülő nagy-káluai ref. templomról 
oly szerencsétlenül zuhant alá, hogy szen
vedett sérülései következtében harmad
napra meghalt.

— A munkak állitással egybekötött vizs
gák a lévai ipariskolában e fió 16-án este 
6 órától kezdve tartatnak meg. A kiállítás 
már azon nap délutánján s vasárnap egész 
nap nyitva leend a r. katli. elemi fiúiskola V. 
osztályának tantermében, ügy a vizsgákra, 
mint a munkakiállitásra felhívjuk a közönség 
figyelmét.

— Az iparos tanulok magánvizsgálata. 
A vallás- és közoktatási miniszter a kő
vetkező elvi kijelentést tette.: A magán 
vizsgázás csak redkivüli okok részletes 
bizonyítása után engedhető meg. A gymuá- 
zium, reál és polgári iskolák három alsó osz
tályát végzett tanulók sem menthetők föl az 
ipar iskolába járás kötelezettsége alól, hanem, 
miniszteri engedély alapján a tanulók az 
iskolák 2. 3. osztályába sorozhatok s c ak 
kiváló képzettségűek bocsáthatók esc'tről- 
ese.re niagar. vizsgálatra. A föl mentést a 
központi ipariskolai bizottság adhatja meg. 

tanév végénk aVégül magánvizsgák csak a 
tarthatók.

— Tanítók figyelmébe, 
közoktatásügyi miniszternek

A vallás- és 
legújabb ren

deleté folytan a kántortanitóknak nem csak 
tanítói, hanem jogérvényesen megállapított 
kántori járandóságai, ha a kötelezettek 
által kellő időben ki nem szolgáltatnak, a 
közigazgatási hatóságok által végrehajtás 
utján is haladéktalanul behajthatok,

— Vadaszok figyelmébe. A vadászati 
törvény értelmében a bejelentések az adó
évet megelőző junius havában, az adóköte
les illctö'eg kezes, állandó lakására nézve 
illetékes járási szolgabirónál (városokban a 
polgáimesternél) nyújtandók be; miután az 
adóév augusztus 1-sö napján kezdődik és a 
következő év julius hó 31-ik napján végződik.

— A doháaycsempészet megakadályo
zása. Az uj trafiktörveny tudvalevőleg a 
dohanycsempészet megakadályozására is szi
gorú rendszabályokat léptetett életbe. Ezek
nek foganatot szerzendö, a közlekedésügyi 
miniszter rendeletét, bocsátott ki, melyben 
értesíti az állami és magáuvasutakat, továbbá 
a gőzliajózási társulatok alkalmazottait, hogy 
a törvény értelmében kötelesek a tudomá
sukra jövő dohánycsempészetet följelenteni. 
8 csért följeleutöi jutalomban részesülnek.

I
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Ellenben, lia ezt nem tennék, először is 
ló —500 frtnyi pénzbírsággal Bujtatnak s 
másodízben hivatalukat elvesztik.

— Knlonczot a kóborló ebekre. A fiild- 
mívcs uinbe.ekimk megvan azon rossz szu
kául, lmgy a mezőre ku yáikat is maguk
kal szokták vinni, melyet azután unalmuk
ban vadászatot rendeznek s nagy kárt tesz
nek a vadá lom inyban. Miután pcd'g kor
it á ivrendelet s igoruan tiltja, az ebek tu- 
laidouosainak ebeiket ko o.icz nélkül a me
zőre kivinni s a ii itóság erélyesen ellen
őrizteti ezen tilalmat a csondörség által is, 
jó lesz tehát k ivetni az előirt utasítást, 
nehogy érzékenv pénzbírságnak tegyék ki 
magukat az eb iiiajdonosok.

— A községi halottkém a belügyminisz
tériumnak legutóbb hozott rendeleté szerint, 
az elöljáróságnak nem tagja. A halottkémi 
állás betöltése csak akko<*  tekinthető vég
legesnek, ha azon állás a községben rend
szeresítve van s orvossal töltetett be.

AZsitva folyó szabályozása ügyében 
Komárom és Barsvármegye érdekeltsége 
közelebb Udvarion értekezletet tartott, 
értekezlet, mielőtt 
z.itba belemernie, 
iíizödö 1_
feliratot intézend a 
terhez. A műszaki 
27, 424 frt van 
határozathozatal 
értekezlet lesz összehiva.

— A gulyás osztrák étel, 
hogy a bécsiek minden 
osztráknak dek 1 arálj ák. 

osztrákok, művészeink 
azok. .Most már tovább 

meg vele, ha 
miivésztermét osztráknak mondják 
a magyar konyhát is 
tenni. Egy bécsi lap 
különféle nemzeti

E vizsgálatokra a t. ez. szülők és 
a tanügy barátai tisztelettel meghivatnak.

Kelt Léván, 1888. jun. 6.
A fögymn. igazgatóság .

II.
A lévai állami tanitóképezdében 

a folyó évi zár- és tanképesitő 
vizsgák következő sorrendben fognak 
tartatni:

Junius 17-én, d. u. ; 
ének-zene- és tornából: 
8 órán kezdve hittanból 
8 órán kezdve IV-ed 
20-án 
sek vizsgája 
ve Il-od évesek 
8 <>rán kezdve

e. 8 órán kezdve

5 <írán kezdve
— 18-án d. e.

I; 19-én d. e. 
évesek vizsgája; 

d. e. 8 órán kezdve Ill-ad éve- 
21-én d. e. 8 lírán kezd- 

vizsgája; 22-én d. e. 
1-ső évesek vizsgája;

Az 
az érdemleges határo- 

______ ; bizonyos, ezen ügyhöz 
kérdések tisztába hozatala iránt 

közlekedésügyi minisz- 
tervek végrehaj tására 

előirányozva. A végleges 
végett majd egy újabb

25-én <1.
képesítő vizsga,

25-én <1.
gyakorló iskolában.

Junius 26-án és folytatólag 
beli tanképesitő vizsga.

Léva, 1888. junius 2.
Az igazgatóság.

Írásbeli tan-

a
Junius e. 8 órán kezdve

szo-

Rég meg- 
nevezetes
jeles fai

osztrákok, 
haladnak. 
Munkácsy 
k, hanem 

magukévá akarjak 
ugyanis értekezve a 

ételekről, következőket 
írja: „Az osztrák gulyás páratlan és utol- 
érhetlen étel. Nemcsak Ízletessége, de ol
csósága által is túltesz a bécsi gulyás min
den egyéb ételen. Becsben a gulyás pohár 
borral 2G kr. Londonban egy forintba, 
Párisban egy forint és 10 krajezarba, Briisz- 
szelbeu 70 krba, Berlinben 70 krba kerül. 
Olaszországi 

jól akar étkezni, 
; nemzeti ételt." 

Azt persze a béc ú 
tudni, hogy hol terein 
és a magyar gu'yás.
— Rövid hírek, 

e hó 5-én berekeszté 
, de rá 
a másodikat.

az országos

szoktuk, 
ségüuket 
dósaink
Íróink is
Nem elégesznek

ki igazán 
az osztrák 
belőle, 
szik
1'ika

mn egvátaián nem kapható. A 
az Ízlelje meg 

— Nem kérünk 
uj-ág nem lát- 
a m igyar pap-

— A képviselő
ugyan az első 

i 6 án meg is
ház
ülésszakát, de rá nyomban
kezdette a másodikét. — Mlllt évi aratásunk 
összes értéke az országos stati-ztdtai hiva
tal összeállítása szerint 779.1122,015 frt volt; 
tehát 623.483,37 írttal több, mint az 1886 ik 
évi. — Tokajon és vidékén ti fillokszera 
a szőlőkben oly mérvben terjed és pusztít, 
hogy a Hegyalján az idén szüretre a leg
rosszabb kilátások vannak. — Királynénk 
atyját, Miksa bajor herczeget e hó 5 én 
reggel szélhüdés érte ; nyelvét és balkar
ját nem birta mozgatni. He már javuló
ban van. - A közös hadügyminiszter 
egy amerikai feltalálónál olyan golyószóró 
puskákat rendelt meg, melyekkel perczen
ként 600 golyót lehet röpíteni bámulandó 
gyorsaság- és pontossággal. Azt mondják, 
hogy ennél gyilkolóbb szerszám eddig még 
nem létezett. — Az osztrák államadóssag 
a múlt év végén elérte a négy milliárd irtot. 
— Merges belyegjegyek. A f. hó 1 én ki
bocsátott magyar posta-értékjegyek ragasztó 
oldala mérires anvagot tartalmaz, mely — 
Miint a lapok írják — sokaknál idézett elő 
helyi mérgezési tüneteket, a kik a posta
jegyeket nyelvükkel szokták megnyálazni.

A 1*  K Ó HÁGÓ K.
— Rovatvezető Zu lia n y. —

F c I a szellemektől. — Nemde, nagvsád is 
jobban szeret szellemes embeiekkel társalogni? — Oh 
nem. — Nem? S miért nem? — Mert én nagyon félek 
a szellemektől.

E1 <> r ólát ás. S u s z t e r i n a s: Majszter urÍrasson 
be engem a baleset ellen biztosítóintézetbe! -- Mes
ter; De hiszen a mi mesterségii iknél 
embert baleset 
nem, de engem 
közé kerülök.

nem érheti az
— Suszterinas: A mesterségünkben 

körmeiérhet, mikor az asszonyság

Hol?
— Csavargó: Sehol. 
Másik c s a v a r g ó;

Városkapit á n v : Hol 
— K a p i t á n y : És 

Vele vis á-vis.

lakik ? 
ön ? —

T A N Ű G Y.
I. 

Értesítés.
A lévai k. r. főgyinnasiuniában a 

vizsgálatok rendje a következőképen 
van megállapítva :

Junius 15-én hittanból az I —VII. 
oszt. — 16-án délután szavalás- és torna
vizsga. — 17—22. napjain a délelőtti 
lírákban az I—VII. oszt, a nyelvészeti 
és reál tudománycsoportokból vizsgál
taik meg. — 22-én a magántanulók 
Írásbeli vizsgálata. 23-án magántanulók 
szóbeli vizsgálata.

Junius 25. és 
érettségi vizsgálatok.

Junius 29-én ünnepélyes Te Demn 
s a bizonyitványok kiosztása,

26-án a szóbeli

I

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Nyilatkozat.
Alulírott úgy magam, mint elkesere

dett családom nevében mindazon jó barát, 
ismerős és ismeretlen jó akaróknak, kik 
egyetlen kis fiam Emiikének halála által 
okozott pótolhatlan veszteség és fájdalmas 
bánatunkat — úgy ezt megelőző 
szenvedései alatt lelki fájdalmainkat 
vétőkkel törekedtek elviselhetőbbé 
hálás köszönetüuket nyilvánítom.

Léván, 1888. junius 7-én.
Levatich Gusztáv.

kinos 
rés:;- 

tenui,

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A lelek kimiivelödése. az. ember nevelese nincs bef • 

.’eZV“ . ..............
hck \ midi mestere s az. életnek: az irodalom, 
lt?2Íia:hatiísabb eszköze. A szabadságnak s a műveltség
nek ez a világit*)  tornya ' - - .
a sajt.»j i: nem támogatja: 
miivvlt. A „Képes Családi 
a műveltségnek eszméit, 
jó.iak migvát. A „Képes __ __ _____ _

niiiiden magyar család olvasó asztalának” állandó’ 
vendége legyen.

.V „Képes Családi Lapok*  előfizetési ára egész évre 
6 frt. té évre 3 írt, negyedévre 1 írt 50 kr. s a kiadó- 
hivatal (Budapesten, nagy korona-uteza '-‘0. sz.) mely
hez. az . előfizetések legezelsz.niihhen postautalványon 
intezendök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve 
szolgál mutatváuyszámokl al.

“ az iskolába.i. Az. élet: a társadalomnak, a nép
i-midi mestere s az. életnek: az. irodalom, a sajtó

s a mely nemzet az irodalimit- 
az nem lesz szabad, nem lesz 
Lapok- már tíz év óta hirdeti, 
li'iiti a szépnek, nemesnek, 
Családi Lapok- megérdemli,

POSTAJÁRAT.
Lévára Ért.

ko- US,E.-Nánáról ' le'é.1 7
I tMptlSÍU 

Kiskeieskényrül l.
Se 1 ni eezb anyáról
Csánk-. Varsánkról
Ő-Harsról 
Vániosladányról 
Gr.-Újfaluról 
Gr.-Szöllüsről 
Kískereskényről II. 
E.-Nánaról u«ak levélp.l

Léváról

E.-Xánára csak levt-lp. 
Kiskereskényre 1. 
behneezbanyára 
Csánk-. Varsán vra 
Ó-Harsra 
Vániosladányra 
tí arain újfalura 
G r.-Szöllösre 
Kiskereskenyre
E.-Xánir» J ko-

I csipósta

Indul |

ii.—
9.11)
L —

4 lő
4.15
4.15
4.15
4.15
4 15

4.05

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kény a József, várositApitány*

Búza: m.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt, 
Kétszeres 5 frt 30 kr, 5 frt 60 kr. 
frt. 15 kr. 5 frt 40 kr. Árpa 5 frt 
6 frt — kr. Zab 5 frt. 1.5 kr, 5 frt. 
Kitkoricza 6 frt. 20 kr, 6 frt 40 kr. Bab 

8 frt 80 kr, 9 frt. — kr. Lencse 8 frt 60 
8 li't80kr. Köles—frt. — kr.—frt — kr.

GO kr. 
Rozs i) 
50 kr, 
30 kr.

Nyilttér. *)
I.

Rohseidene Bastkleider fl. 10.50 
ppp Rrthp ,,c3sel-! 9'ial. verselnie! zollfrei pvl IlUuC ,i;ls pabrik Depót G. Henneberg (k. k. 
Hotlieferaut), Zürich. Musier i.uigehoud. Bnefe 10 
kr. Porai.

II.
Becs közeli gyógyhelye, Salzerbad-Kleinzell, 

Hainfeld mellett Alsó-Ausztriábau (Kis Carlsbad), 
mely a H inifeldi vasiit.-illomástól (St-Pólteu-Leobersdorti 
vonal) eg.v órányi távolságban van és gyönyörű feny
vesek közt fekszik, oly ásványvízforrásokkal bir, 
melyeknek hatása olyan mint a karlsbadi, franzensbadi, 
kissingeni, mergentheimi, Immb-rgi stb. üsző., meleg-, 
viz- és kádfürdőkkel van ellátva és olcsósága miatt 
is mimlenkiaek ajánlható. Bővebb felvilágosítással 
18 prospektusokkal szívesen szolgál a fiinlökezelőség: 
Waliring, Becs mellett, Zimmermannsgasse 10.

III.
Van szerencsém a n. é. közön

ségnek tudomására hozni, hogy nálam 
Ixibéts tükörtéktolálc. jutányos 
áron kijavíttatnak, illetve újra befe- 
detnek.

Léva, 1888. május 2G.
Teljes tisztelettel

2F3 óllá. Ja -A_cLolf,
porczcllán és üveg raktára.

*) E rovat alatt közlőitekért nem .állal felelőssé
get a Szerk,



A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE 1888. iun. 1-től.
Léva-Csata Esztergam-Nána Esztergom-Nána Csata-Léva Csata-lpolyság -A. -voxxatclc érkezése.

24. szám.

Vejjresvonat
Állomás

BV -1 vastagabb betiirel jelzett szám az 
esti ti árától reggel pereiig tartó
iáószakot jelenti.

I. H .

Léváról . . ind. 11.20 4.25
Alsó-Várad . , 11.43 4.48

Nagy-Salló . „ 12.10 5.15
Zeliz ... 12.37 5.12
Csata . . . órk. 1.06 6.11

, . . . iud. 1.27 6 34
Bény ... „ 1.50 650
Kéinénd . . „ 2.06 7.04
Köhid-Gyarmat , 2.28 7.20
Esztergoin-Nána érk. 2.50 7.40

Budapes re . . érk. 6.- 9.30
Becsbe ... „ ' 1 7.05

1 K.54
5 40
5.53

Bény ... w 

Csata . . • érk.
Csata . . . ind-
Zeliz ... n 
Nagy-Salló . „
Alsó-Várad . .,
Léva . • . T

Állomás

Budipestől [

Esztergom-Nána ind.i 
Kőhíd -Gyarmat „ . 
Kéinénd . • r

H I R D

Állomás
Vegyesvonat

II. Ili

Vegyesren t

II. 111.

t>.
11.11

9.—
Il.lft

K>.- S.25
12 II

5.— 12.20
5 27 12.40
5.47 ! 2.58

Csata .
Zalaiéi
Ipoly Pásztó
Bél . . . 
Szakállas . 
Visk . .
Ipolyság .

6.08
6.2 l
6.3 l
7.09
7.46 j

8.11 I
8.35 !

1.12

6.40
6.59
7.23
7 37
7.59 í
8.20
8.56

Ipolyság-Csata.

Lévára :

ind. 10- 1
e 12-37

n 1 54

• 317

e

5-

6.34

érk. 8.35

Léváról:

8.25 i Léváról írni. 1 1 20 4-25

10.— Csatára . . érk. 1.06 6-11

12*42  , Ipolyságra n 3.35

11*30  Esztergomba n 2.50 7.40
9.— ; Váczra ff 5.01 8.48

9.59 Budapestro . n 6.— 9.30

12.20 É -t jv.irl.a . ff
(4.42
jo.tJ'.t 12.24

11.15'Galantára * 5 28 1.59

. 1.40 ’ Pozsonyba . •n 6.1.1 3.33

3.27 Becsbe . . n 7.05 5.40

E T É S E K. Június 10.

"V éroslig-eti

Testegyenesitö gyógyintézet Budapesten,
ezelőtt Dr. Fiscbbof-feie vizgyógyintezet ■ Hermina-ut 1525.

Van szerencsénk a t. közönséggel tudatni, miszerint a mai napon a fenti gyógy
intézetet megnyitottuk.

Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fek
szik, ugyanazon területen, melyet eddig a Dr. FISCHHOF-féie városligeti vizgyógy- 
intézet foglalt el. — A 44.000 C méternyi sűrűn befásitott telken épült Cottage-épü- 
let 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan átalakított szobát foglal magában, — 
Casinóval, zárt és fűthető folyosóval, tekepályával, lugasokkal, stb. stb.

A fővárossal vaió összeköttetést lóvonatok és társaskocsik közvetítik.
Az intézetünkben felvett betegek minden be

teg testalkatának és bajának megfelelően külön 
előállított készülék segélyével rendszerint műtét 
nélkül gyógyittatnak. - - Kitűnő és eddig el nem 
trt sikerrel kezeljük különösen a következő be
tegségeket u. m.:

1. Az összes bármely alapon f. jlödött (csuzos, 
kösz vény es, gütnökoros) izületgy ulladásokat. — 11. 
csonttöréseket, ficzamokat és ezeknek valamint 
: (zsugor) iziiletmerevségeket, korlátolt mozogha- 

..............................................> következ-
az izületgyulladások utobajait, u. m.: , . ‘ „ ’ , ' “
tóságot, végtagrövidüléseket, elgörbüiéseket stb. III. A vele Született és 
ményes elgörbüiéseket u. m.:a gerinczoszlopnak oldal, mell- és hátfelé irányult elgör-, 
büléseit, angolkóros, vagy csigolyaszuvas alapon keletkezett púpokat, tyukmelleket 
görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklabat, donga gacsos térdet. — IV. Gyermekhü- 
dést és következményeit. — V. Zuzodasokat, csuzt és köszvenyt.

Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósít ják a 
modern tcstegyenészet legmerészebb követelményeit, minélfogva minden betegnek ki
vétel nélkül a fönnjárást es az egészséges fekvésű intézetünk tiszta levegőjében való 
szabad mozgást, de első sorban a műtét (operáezió) teljes mellőzesét lehetővé teszik. 
Az eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattatik.

09**  Bővebb felvilágosítást tigv az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegség*  gyógyitá 
szabályzatunkat illetőleg, könyvecskébe fűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívánatra 
vesen szolga hlak.

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfegását.
Igazgatók:

dr. Róth Adolf, 
testegyenesitö 

az intézeti betegek rendelő orvosa.

i

1 V

mikor nálam minden előpénz nélkül

SUT" 50 krajezáros részletfizetésre
HOWE-, ANGER-, S1NGER-, WEHLER-WILSON

j GÉPEKET
5 évi jótállás meilett kaphatnak.

Családi ezélokra 5 évi jótállás mellett Sir.ger-gé 
pékét ajánlok 36 írtért. Használt gépek becseréltetnek, 
vagy igazittatnak jutányos áron. Géptűk, részek és CSŐ 
nak raktáromon mindiir találhatók.

Or. Verebélyi László, 
felelős főorvos, egyetemi m. tanár 
a Stefánia gyermekkórház

5 -4.
Fischer Győző.

«». k. udr, szállító orvos- seb, v ü- 
és testeryen. segélymüvek gyárosa

Grőzmozgonyok
’/4, 4, 6, 8 lóerőre, 

plögepelc 

fa- cs vaskerettel, veröléczes van szeies dobbal, 
a 1; Te, leg-exösetlo szexihez 

legnagyobb munkaképesség mellett.

Olcsó á.i’<=tlc és előnyös feltételeit-

A rj e gy z é k e k kívánatra.

Grossmanii és Rauschenbach.
ekö magyar gazdasági gépgyára

Budapest, külső váczi-ut 7. szám.
IOS

e t.

5—1.

teljesen megváltoznak. E változások, valamint számos ujitás. rendes menetdijak.

Isöaa.yvlsereslzed.és’foexi, ■valaxxxizxt a,z összes vasúti 
állczxiásclroxx lra,plxe.tó és előlegresexx xxiax xxxost is m.eg'xezi.- 

d.ellxető:

A magyar és 
közös közleke
dési vállalatok.

egyedüli 
lxit7-a.ta.los 

menetrendkönyve
VII. évfolyamának T'V"_ (júniusi; füzete 

a magyar, osztrák, közös és külföldi közlekedési vállalatok legújabb menet
rendiéivel, hazai és külföldi útirányokkal, térképpel s sok hasznos tudnivalóval. 
— Ezen egyedüli magyar menetrendkönyv fölöslegessé tesz minden más kül
földi hasonló könyvet, miután ebben a külföldi Utazásokra nézve ép oly pon
tos utasítások foglaltatnak, mint a hazaiakra nezve, sőt a mennyiben a kül
földi es idegan nyelvű könyvek Magyarorszagra nézve epen semmi vagy legjobb 
esetben csak nagyon hiányos felvilágosítást tartalmaznak, annálfogva azokat 
felül is múlja. Az „Útmutató* 1 a legmegbízhatóbb s ezen közlekedési vállalatoknak 
kizárólagos hivatalos nienetrenilköiiyve, minden más utalási könyv, mely a 
hivatalos cziinet használja, ezt csak bitorolja s ezért óva intjük a közönséget 

í ilynemű külföldi könyvek megvételétől.
Az Útmutató ára 50 kr.. postán 60 kr.

BudapTs‘ten. Idilli] jfltíl 
______ Podmauitzky-utcza 17. ULU1U.IU.LU

NYOMATOTT NYITKAI TÁUSÁnál Léván. 1888.
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