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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken éi Léván házhoz küldve :

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt5Okr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
Előksetéei penzek pó.tautalvénynjal küldhetők.
■ígyei számok 12 krjával kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Mégyhasáboa petit-sor egyszeri közléséért 1 kt 
kétszeriért • kr, többszöriért 5 kr fizetn***  

Bélyegilij minden egyes beiktatásért 30 krajczáx

A nyllttérben: 
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kf.

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZ' ■’.KESZTÖ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egysaer.
— > vasárnap reggel, h-m—

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

A kerékpározás-
Az ujabbi időben a nagy közönség 

belátván a kerékpárnak, mint közleke
dési eszköznek fontosságát, lassanként 
kezd hozzászokni ahhoz a gondolathoz, 
hogy a kerékpár nem csupán sport
eszköz, hanem hasznos jármű, a melyen 
sok ember, orvos, kereskedő, mérnök, 
iparos kenyérkeresetből is használ, hogy 
a költséges fuvardíjakat megtakarítsa. 
Tehát felette fontos dolog az, hogy a 
mint tilos a vasutakat, kocsikat s egyéb 
közlekedési eszközöket járás-kelésükben 
akadályozni, ép oly szükséges, hogy a 
hatóságok a kerékpárosokat minden 
támadástól megvédelmezzék, mert min
den támadás nem csak a kerékpárnak, 
hanem a rajta ülő embernek testi ép
ségét is veszélyezteti.

Azonban mit látunk ? Azt, hogy az or
szágutak mentén fekvő falvakban szinte 
divatba hozták a biczikli ellen a leg
durvább, a leginfámisabb támadásokat. 
A legravaszabb fogásokkal útját állják 
a kerékpárnak. Cserepet, szegeket, üveg
darabokat szórnak az útra, a futó ke
rékpár elébe fadarabokat, köveket dob
nak, hogy zavarba hozzák s megállít
sák a kerékpárost, a ki nem ritkán az 
előre nem látott akadály következtében 
leesik gépéről a falusi parasztok nem 
kis mulatságára. Az üres kocsival térő 
kocsisok pedig a mint megpillantanak 
egy kerékpárost, rögtön felveszik vele 
a versenyt s a hosszú országút csak 
úgy porzik az időtlen versenytől s még 
szerencse, ha a kerékpáros, vagy a 
járó-kelő közönség épen kerüli ki ezt 
a versenyt.

Kis-Szecsén, Kálnán pedig minden 
alkalmat felhasználnak, hogy a kerék
párost leszállítsák gépéről, elébe vág
nak itt is, ott is, rájuk uszítják a ku
tyákat. S nem csak ezen községekben 
másutt is megvan ezen botrányos 
állapot.

Nálunk a hatóságok bár hallják a 

panaszt, látják a kerékpáros személy
biztonságának veszedelmét, még sem 
szólnak bele. Pedig hát nem sokára 
megérjük, hogy pl. a körjegyzők bicik
lin fognak egyik községükből a má
sikba menni, s igy nem sokára nem 
csak magánemberek, de hivatalos sze
mélyek is hivatali funkciójuk közben 
is fognak kerékpárt használni. S igy 
kettős kötelessége a hatóságoknak a 
kerékpárosokat a jogtalan támadások
tól megvédelmezni.

A nyugateurópai államokban a leg
szigorúbb büntetések sújtják azt, ki 
éretlen csintevéseivel a kerékpárosok 
testi épségét s életét veszélyezteti. Az 
utakon táblák jelzik az utak irányát. 
Szóval mindent megtesznek, a minek 
a biciklis praktikus hasznát veszi.

Talán nálunk sem tekinti senki a 
kerékpárt ördöngős masinának, a me
lyet ott kell agyonütni, a hol akarják. 
Á legutolsó paraszt is tudja már annak 
czélját. Meg kell tehát a legszigorúbb 
rendszabályokkal őt tanítani arra is, 
hogy milyen veszedelmes dolog az utón 
haladó bicziklist megtámadni, mert ma 
napság még megérjük, hogy az ilyen 
támadások, melyek előbb gyerekes 
csínyből származnak, utóvégre valósá
gos utonállássá fognak kifejlődni és 
senki sem mer majd kerékpáron köz
lekedni.

A mint azonban a nagyközönséget 
a kerékpárosok érdekeinek megóvására 
figyelmeztetjük, ép úgy tekintettel kell 
lenni a kerékpárosoknak a közönségre 
is. Áll ez különösen városunkra nézve, 
melynek utczáin valóságos gimnasztikái 
produkciókat végeznek egyes kerékpá
rosok. Esténkint pedig ide-oda esztelen 
futkározásukkal a sétáló közönséget 
zaklatják. Ez a módja a kerékpározás
nak a leghatározottabban elitélendő, 
mert a legtöbbnek szülő oka nem 
sportkedvelés, hanem pusztán feltűnési 
viszketeg.

Nem akarunk ez úttal részletekre 

kiterjeszkedni, csupán a hatóság figyel
mét óhajtottuk mindkét irányban fel
hívni. Mert a mig egyrészről a kerék
párosok méltatlan támadásoknak van
nak kitéve, másrészről egyes kerék
párosok a városi utczák és tereken a 
közlekedést akadályozzák és sebes haj
tásukkal a lakosságot veszélyeztetik. 
Ha az egyik méltó a védelemre, az a 
másik is. S csak akkor áll be egész
séges állapot, ha szabályrendeletek al
kotása által mindkét fél jogai és köte
lességei tüzetesen meg lesznek hatá
rozva s a szabályrendelet megfelelő 
büntetőjogi szankcióval is el lesz látva.

Mindenesetre időszerű e dologgal 
foglalkozni, mert a mint fennebb is 
említettük, a bicikli immár sok em
bernek a foglalkozásához tartozik.

A felnőttek játékai.

Mióta az Ur ajkáról elhangzott az Ítélet: 
arczod verejtékével fogod keresni kenyeredet, 
— eldőlt az ember sorsa és feladatává lön, 
hogy munkálkodjék. Ez azonban korántsem 
úgy értendő, hogy az ember a legkisebb pi
henést se engedje meg magának. A munka, 
legyen az akár szellemi, akár testi, egyaránt 
kifárasztja az erőket; mi sem természetesebb 
tehát, minthogy az erőknek megújítása, ille
tőleg épségben tartása czéljából az embernek 
üdülésre van szüksége. Ellenkező esetben 
az erők elsenyvednek, test és lélek kifárad
nak s nem alkalmasak a további működésre. 
Korunk, mely lázas tevékenysége közben ezt 
darabig figyelmen kívül látszék hagyni, las- 
sankint kezd rájönni, hogy e tekintetben 
gyökeres reformra van szükség. Hírlapok, 
hivatalos közegek s tekintélyes szakférfiak 
szólalnak föl, hogy a testi szórakozást úgy 
a gyermekeknek, miut a felnőtteknek ajánl
ják.1) Sőt ez utóbbiak között valóságos egy
letek, társulatok alakulnak, melyek egyenest 
e czél gyakorlati kivitelét tűzik feladatul 
tagjaik elé. Manapság, midőn a Játék* szó 
korunk egyik jelszavává emelkedett, midőn 

annak fontosságát egyaránt hongoztatják is
kola és társadalom, — alkalomszerűnek lát
szik e tárgygyal ethikai szempontból is fog
lalkozni.

Itt mindenek előtt az jő tekintetbe, hogy 
a játék és szórakozások általában véve ethikai 
szempontból megengedhető dolgok-e ? S nem 
habozunk-e kérdésre mindjárt itt igenlőleg 
felelni.

Cassian beszéli, hogy sz. János evangé
listát egykor látta egy vadász, amint gyö
nyörködve tárté egy fürjet kezében s azt 
czirógatá. Erre kérdé a szentet, mint van 
az, hogy ö oly méltóságos férfiú létére ily 
csekély értékű foglalkozással tölti idejét. Erre 
sz. János igy felelt: „Miért nem tartod ijja- 
dat mindig kifeszitve ?“ — „Olykor meg kell 
eresztenem,* — felelt a vadász,— „mert ha 
mindig kifeszitve tartanám, akkor nem lenne 
elegendő rugékonysága, midőn használni aka
rom.* — „Akkor ne csodálkozzál,* — vi- 
szonzá az apostol, — „hogy lelkemet egy 
kissé a fáradalmak és éberség alól felszaba
dítom s egy kis üdülést engedek neki, bogy 
aztán annál alkalmasabb legyen a foglal
kozásra."

Ebből a kis legendából szépen kiviláglik 
a játék czélja s ezzel ethikai jogosultsága 
is. Amint a test nem birja meg a folytonos 
munkát: úgy a lelket is kifárasztja a foly
tonos szellemi munka. Mindkettőnek szük
sége van időről-időre pihenésre, szórakozásra, 
üdülésre, hogy ismét teljes erővel teljesít
hessék munkájukat. Ebből következik, hogy 
a játék ethikai szempontból jogosult, meg
engedett. Mindjárt itt eleve megjegyezzük, 
hogy a játék elnevezést tág fogalmában vesz- 
szük, s a felnőttek különböző szórakozásait, 
mulatságait is e fogalom körébe vonjuk.

A nappal világossága felüditi • szelle
met s a nyomott kedélynek már magában 
is vigasztalást és erőt nyújt. Épp igy a já
ték is, mig az a mértékletesség határain 
belül mozog, jótékony hatást gyakorol ai 
emberre. Fokozza benne az életösztönt s a 
szellemet változatossága által gyönyörrel tölti 
el. Az irigység, elégedetlenség, szomorúság, 
gond és bú, — mond ák az orvosok, —

TÁJRCZ A.

Ne mondd, hogy boldog nem 
vagyok.

Ae mondd, hogy boldog nem vagyok, 
Mert ajkam ritkán mosolyog !
S ha szemem olykor könnybe lábad, 
Ne hidd, hogy a forrása bánat.

Ne mond, hogy boldog nem vagyok,
Mert szívem olykor feldobog!
S ha sóhaj szakad fel keblemből, 
Ne hidd, hogy fájó gyötrelemtől.

A szív könnyez, a szem nevet
Régi s mindig uj történet.
Nem boldog mind, ki annak látszik, 
Kaczag, mulat, enyeleg, játszik.

S nem minden könyüt bú fakaszt,
De az öröm is, hidd meg azt, 
Sír, könnyez, zokog a csattogány 
Mégsem kétkedel boldogságán.

Ha keblem örömtől feszül,
Egy sóhajtól megkönnyebbül;
S ha szivem boldogságtól árad, 
Könnycsepp áztatja szempillámat.

De könyüm ne fájjon te néked, 
Ne hidd, hogy az epeszt, hogy éget I
S ha rád borulva zokogok, 
Ne mondd, hogy boldog nem vagyok.

fylty Quaztávnt, 

Harmadik látogatás Sárpiaczon,

Habár a kánikulái forróságban a tu
rista-utalás nem a legkellemesebb, még is 
most járom a világot, mert ilyenkor élvez
hetem csak az arany-szabadságot. avagy a 
semmittevés gyönyöreit.

Utam ismét a Garamvölgy bájos vidé
kein vitt lefelé. Megtekintettem Bors vezér 
hires várát, mely most hasznos agyagbánya, 
megszemléltem az óbarsi és kelecsényi hires 
sertésvészt, mely legutóbb a Perecz csator
nával okozati összefügésbe került, no de 
erről később.

Én is konstatálom, hogy Ó-Barson Bors 
vezér már nem lakik, habár a megyét most 
is úgy nevezik, de azt is bizonyítom, hogy 
Sárpiacz városában sincs többé sáros piacz, 
jóllehet a város innét vette nevét s Ara
nyos-Maróthon is nem rossz akaratból, ha
nem a történeti hűség kedvéért, most is e 
néven ismerik. Sárpiacz városához közeled
vén, előre irtóztam ismét a tengeri beteg
betegségtől, az úgy nevezett malom-utczai 
kövezet miatt s ime a legmodernebb kera- 
mit ringatott lágy ölén egész a „monumen
tális* véndéglőig, mely a tulajdonos áldozat
készségét, s a nagy közönség iránti jóaka
ratát hirdeti messze földön az idegeneknek.

Négyen ültünk egy omnibuszban 572 
kg. köbtartalommal. A kalauz nyitni akart 
a vendéglő kapuja alatt, de az omnibusz 
az ut fáradalmai miatt biztonsági zár alá 
került. Az egy óra hosszat tartó nyitogatási 
kísérletek alatt türelmetlenkedtünk, Legjob
ban unta magát a sárpiaczi hadnagy, rá ii

zenditette, hogy ; „Nyisd ki babám az aj
tót* . . mire a vendéglős lyrai tenorjával 
imigy válaszolt : „Nem merem, mert meg
hallják a szomszédok* stb. A zár makacs
ságát e rögtönzött hangverseny sem volt 
képes megtörni s igy kénytelenek voltunk 
neki gyűrközni s a jármű ablakáu egymást 
kiforszirozni. Ennyit a sárpiaczi omnibu
szokról.

Minthogy Sárpiacz legtöbb nevezetes
ségeit a múlt években már láttam s a geog- 
raphia iránt érdeklődök kedvéért le is Ír
tam, ezúttal csak annyit említek fel, hogy 
a „kismértékbeui engedélyezett s a nagy
bani szeszárudák* alaposan megszaporodtak, 
sőt található már „kis katlani szeder pálinka 
áruda“ és nagybani sóraktár is.

A pálinkás hotelok szaporodása mellett 
meg kell említenem, hogy a város által fen- 
tartott iskolák ablakaiért a nemzeti muzeum 
régiségi osztálya mesés összegeket Ígért, de 
az iskolafenntartó a nebulók fülszaggatása 
érdekében hallani sem akar a vásárról.

Meglátogattam ezúttal Sárpiacz gyö
nyörű kórházát. Meglepett a neve: „Sár
piaczi társadalom.* Betérek. Az első ágyon 
egy öreg anyóka fekszik. Mi baja néni ? 
Nem tudom lelkem. Úgy érzem, mintha min
den csontom szét akarna ugrani. És miért 
nem ugrik szét ? Be van ojtva czerummal, 
mondja az orvos, 15 esztendőre. Drága az 
orvosság. Évenkint csak 15 frt. És 15 év 
múlva ? „Isten tehet csodát", válaszolt re
ménytelenül a doktor. Hogy hívják a bete
get 1 pSárpiaoii kaiiinó",

A második ágyon egy haldokló férfi 
fekszik. Nem beszél, csak suttogva hápog.

Az orvos megsúgta, hogy baja gyógyít
hatatlan, gégesorvadása van. Pedig valami
kor hires legény volt, deli, dalosgyerek. 
Betegségét lábolta egy ideig, de a vihnyei 
kiránduláson úgy berekedt, bogy azóta az 
ágyat nyomja. Ki ez a szegény szenvedő ? 
„A sárpiaczi dalárda". No ez sem fog többé 
rugdalózni.

A harmadik ágyon egy marezona férfi 
fekszik, aranynyal kivert díszes egyenruhá
ban, mogorván. Szélütött mind a két felére, 
tagjait akkor sem tudja mozgatni, ha „tűzbe" 
hozzák. Hogy kinjaitól szabaduljon, régen 
öngyilkos lett voiua, de irigyli csekély va
gyonát az örökösöktől. Hogy hívják a be
teget? „Sárpiaczi tűzoltó egylet".

A negyedik ágyban egy vézna kisded 
feküdt. Szánalomra méltó külsővel. A vele
született angol-kór miatt lábra nem képes 
állani, de e nélkül sem tudna, mert idült 
nónában is szenved. Mi a kis beteg neve ? 
„Sárpiaczi sportügyiét". Szegény szülök 1 
Találtam még több beteget, de mindmeg
annyi súlyos bajban szenved. Szomorú szív
vel búcsúztam el a halál tanyájáról.

A község kiállhatatlanná vált s hogy 
elernyedt idegeimet felrissitsem, a sárpiaczi 
fürdő felé igyekeztem. Több utczán végig 
bandukolván, egy sikátorhoz értem, mely 
közvetlenül az uszodába vezetett, hogy e 
sikátor nem keramittal van kirakva, hanem 
mással, azt már Tornász Jóska barátom a 
kedélyei, az egyik sárpaejj közlönyben 



képezik azon lappangó mérget, mely közön
ségesen az életerőre gyöngitöleg s az egész
ségre zavarólag hat. Ellenben azt állítják, 
hogy a vidámság, megelégedettség és lelki 
nyugalom valóságos őrangyalai egészségünk
nek. S ennek igazságában alig lehet ké
telkedni.

Minden időben és minden helyen hasz
nálták a játékot üdülés gyanánt és a val
lás semmi áron sem tiltja el azt, amig 
czéljának megfelel. A sátoros ünnep Izrael 
fiainál olyan játékokkal vala összekötve, 
melyek a lelket és testet bizonyos élet
kedvre hangolták. Ismeretesek a régi klasz- 
szikus népek játékai, melyeket az ifjúság 
testi és szellemi képzésének előmozdítására 
maguk az államférfiak rendeztek és ellen
őriztek. Valamint a középkornak is sokféle 
játékai valának, melyeket a sűrűn előforduló 
ünnepélyességeken alkalomszerüleg gyako
roltak. Ezen középkori játékok nagy része 
az egyház talaján fakadt s az egyház ápo
lása mellett virágzott.

Már pedig, ha egész nemzetek czél- 
szerttnek tartották állami gondjaik közé 
sorozni azt, hogy fiaik testüket és szelle
müket időről-időre alkalmas játékok gyakor
lása által felvidítsák s igy magukat hiva
tásuk komoly kötelességeinek teljesítésére 
annál képesebbekké tegyék, — miért nem 
bizonyulhatna ez épp ugy szükségesnek, 
mint hasznosnak az egyesek életében is ?

Az eddig elmondottakból is, azt hisz- 
szük, eléggé kitűnik a játék- és szórako
zásnak nemcsak ethikai megengedettsége, 
de sőt szükségessége és ethikai haszna is. 
A dolog elég világos. De ezzel is ugy va
gyunk, mint sok egyébbel. Sok önmagában 
tisztességes és hasznos dolog a rendetlen 
használat által büntetésre méltóvá és károssá 
válhatik. így van ez a játékkal is. Épp 
ezért óhajtunk rámutatni a határokra, me
lyeken túl a játék már ethikailag meg nem 
engedett, bűnös, vagy legalább is veszélyes 
foglalkozássá válik.

Ezen határok megállapításánál először 
is a játék czéljával kell tisztába jönnünk. 
A játék czélja nem egyébb, mint a test és 
a lélek felüditése azért, hogy a felüdités 
Után ismét jól munkálkodhassunk. Más sza
vakkal a játék a munka eszköze. Ez a 
játék czélja, ez egyszersmind ethikai jogo
sultságának forrása is. Azért játszunk, bogy 
jól dolgozhassunk. Sajnos, napjainkban az 
élet ezen sarkalatos elvét sokan teljesen el
ferdítik : azért munkálkodnak, hogy annál 
többet szórakozhassanak. A szórakozást, já
tékot, élvezeteket tekintik az élet czéljának. 
Az életelv ezen felforgatása felforgatja magát 
az életet isa Innét származik a munka le
nézése, megunása, megvetése, a hivatásos 

erősen szellőztette. Több kevésbbé sikerült 
át ugrás után elértem czélomat. A fürdő si
kerűit berendezése meglepett, de minthogy 
iszap fürdőre és moosárlázra szükségem 
uincs, inkább a szabadba igyekeztem.

A tilinkós halászattal együtt szeltem a 
habokat s már-már lehűtöttem forró vére
met, midőn valamelyes kolera-szagot hozott 
az észak-nyugoti szél. Kérdem a halászt, a 
ki már ekkor tilinkóját fújta, hogy mi ez? 
Az Óbarsi sertésvész előfutár] a és üzenet a 
garam-kelecsény iektől. Komám 1 Képletek
ben ne beszélj I Nem képlet ez, hanem el
hullott sertés és epedö tilinkóján lágyan 
fújta tovább „Ne menj el maradj itt" stb. 
Lehet, hogy kedvéért, de valószínűleg a 
közigazgatási hatóság kedvéért, megakadt 
egy nádcsutakon s bevárta még két kocza- 
társát s azokkal evezett a Fekete-tengerbe, 
mindenütt terjesztvén a cziviliaácziót. A 
közigazgatási hatóság üldözte őket de azok 
három kocza-hoszszai hamarább értek a 
czélhoz.

Fürdés után a sárpiaczi városligetbe
* „Honvéd-utoza" végére mentem üdülni, 
Bábszínház, hajóhinta stb. örökbecsű zenéje 
gyönyörködteti a járó kelőket, s az egyik 
zeneértő professor barátom füleit,- aki csak 
azért lakik a „ligetben", hogy az élvezet 
mindig kezeügyében legyen.

Meghallgattam egy séta hangversenyt 
is, melyet ártatlan mesterlegények lágy 
éneke, szende harmonika kiséret mellett 
rendez minden este a rendőrkapitány ur 
tiszteletére, de melyet az észrevenni nem 
akar.

Láttam a keramit-uton örült kocsiver
senyt, sokat. S minthogy 50 frt pénz bir
sággal vannak fenyegetve a tisztelt kocsi- 
Wfcj vágtatnak, hogy még a sárpiaczi

kötelességek hanyag és csak szolgai teljesi-
* tése; innét származik a szertelen élvezetvágy : 

melyek mind megannyi rákfenéi nemcsak a 
családi boldogságnak, hanem a társadalmi 
jólétnek is. Számtalan csa'ádi és társadalmi 
betegség meggyógyulna, ba az emberek az 
élet ezen Barkalatos elvét szivükbe vésnék; 
a játék szórakozások, élvezetek a munka 
eszközei.

A játék ezen czéljából világosan meg
állapíthatjuk a játék határait is. A játék 
csak annyiban megengedett, amennyiben 
szükséges és alkalmas a test és a lélek fel- 
üditésére, hogy ezek azután ismét jól végez
hessék munkájokat. Mihelyt a játék túlmegy 
ezen a határon, elveszti czélját s igy ethi- 
kailag megengedettnek nem tekinthető. Ezen 
elv szerint megítélhetjük tehát azt is, hogy 
meddig játszunk, meddig szórakozzunk.

A játék a munka eszköze. Etzköze az 
által, hogy felfrissíti az ellankadt testi és 
lelki erőket. Ethikai szempontból tehát csak 
azon játékok tekinthetők megengedetteknek, 
melyek valóban főlfrissitik a test és a lélek 
munkában kifáradt erőit. Azon játékok, me
lyek a testi és lelki erőket veszélyeztetik, 
még jobban elcsigázzák, ethikai szempontból 
meg nem engedhetők. Ide tartoznak az élet
veszélyes sportok, a szenvedélyeket fölkeltő 
s növelő játékok, valamint azok is, melyek 
könnyen bűnre vezetnek, azokról nem is 
szólva, melyek már magukban véve is 
bűnösek.

Ezek az általános elvek, melyek szerint 
a játék ethikai jogosultsága általában véve 
megítélhető.

Ezekhez járul még két szabály, melye
ket a játék konkrét eseteiben kell figye
lembe vennünk. A játék ethikai jogosultsá
gának megbirálásánál tekintetbe kell venni 
az egyesek társadalmi állását és vagyoni 
viszonyát is. Lehet valamely játék általában 
véve teljesen helyes és ethikailag megenge
dett, de bizonyos társadalmi állásban, mint
hogy ezen társadalmi állással ellenkezik, et
hikai szempontból is meg nem engedette 
válik. Van pl. sok olyan szórakozás, játék, 
melyet férfiak végezhetnek, de nők nem, 
vannak olyanok, melyeket a papi állás ter
mészete meg nem enged.

Épp igy tekintetbe veendők az egyesek 
anyagi viszonyai is. Vannak költséges szó
rakozások és játékok, melyek ellen általá
ban véve ethikai szempontból kifogás nem 
tehető. De ha ezen szórakozások, játékok 
anyagi viszonyainkat felülmúlják, —ethikai 
szempontból ismét határozottan meg nem 
engedettek.

Ezek után a következő általános sza
bályban állíthatjuk fel a játék ethikai elvét: 
Társadalmi állásunk és vagyoni viszonyaink

rendőrök sem érik utol, pedig ezzel sokat 
mondtam.

Megtapasztaltam két kultúrmérnöki re
mekművet is, a Kossutb-utczai levezető csa
tornát, melyet nagy ravaszul a magisztrátus 
csak a doktorok lakása elöti javíttat, láttam 
a mángorló-közi gyűjtő osatornát is, mely
ben a sárpiaczi Tauszki és társának 2 igáé 
lova örökre és a butorszállitó kocsija 3 
hónapra megfeneklett.

A sárpiaczi magisztrátus mindezekre azt 
felelte, hogy az orvosok megélhetéséről gon
doskodni kell. No ez legalább igaz. Erre 
kitört rajtam a mocsárláz s e sorokat már 
doktor Baczillus orvosi előszobájából kel
tezi.

TMxlsta. E=lsta..

Tusoulanumban.
(A üllokszéra előtti időkből.)

Mélyre nem örvénylik le mérési lelkem kutatása,
Sem ragyogó szárnyon nem tör az égbe dalom : 

Itt öiiil a mulatók vidám, őszinte körében,
Lágy nyugalomnak ölén önti ki tiszta hevét.

A nap lángerejét ha eloltja az esteli szellő,
8 a dal rázeudül víg aratók sorain : 

Köznapi gondok után akkor gyűjt egybe a hűség,
8 hí a közös becsülés a liget árnya alá.

Itt feltárul a szív, fut a goud és járja a nóta, 
Majd felsír, kesereg, majd meg örömbe csapóiig. 

Itt a pohár-esengés jobb része, az ifjú barátság 
Nyújtja kezét, szívét társul egy életen át. 

Közben a telt kancsó kimerül, szikrázik a jó kedv 
Felkaszag a nevetés, s tűnve a boldog idő, 

Ránk borul a bűvös éj és ugy hallgatja mesénket, 
Száz meg ezer lángot gyújt fel örömtüzekttl. 

Hála, te néked Uram, te világok szent Ura, hozzád 
Kr fel imádva dalom bú s örömek közepeit.

Cseréi József. 

határain belül oly játékokat és szórakozáso
kat keressünk, melyek szükségesek és al
kalmasak is testi és lelki erőink oly fel- 
üditésére, hogy hivatásunk kötelességeit is
mét jól végezhessük.

A játék ezen természetéből és czéljá
ból önként következik, hogy csakis azon 
játékok gyakorlása, ajánlható, melyek a 
játék ethikai czéljának teljesen megfelelnek. 
És itt mindjárt rátérhetünk azon játékne
mekre, melyek nemcsak nem jók és czélra 
nem vezetők, de határozottan ártalmasak s 
kerülendök.

(Folyt, köv.) 

Különfélék.
-- A lévai önkéntes tűzoltó-egye

sület, mely évek óta a legnagyobb eröfeszi- I 
i téssel küzd a lévai polgárság rideg közö- 
I nyével szemben, mely anyagi támogatás 

hiányában alig hogy képes megfelelni fel
adatának, újból a lévai polgársághoz fordul 
azon czélból, hogy tömeges belépése által 

j emelje a tűzoltó-egyesület prestigejét. A 
' lévai polgárságnak kötelessége ezt az egy- 
■ letet fenntartani, mert hisz kizárólag az ö 
. érdekeinek védelmét czéiozza s illő is, hogy 

tehát a polgárság intézze ennek az egylet
nek sorsát, s azt tekintélyes, számottevő 
egyesületté emelje, a melytől tanuljanak 
a Barsvármegyéoen létező többi tűzoltó 
egyesületek is. Mint értesülünk, a polgárság 
kebelében meg is van a kedvező hangulat, 
mert erre mutat azon körülmény, hogy a 
belépés és módozatainak megbeszélése tár
gyában ma, vasárnap délután * */ 24 órakor az 
Oroszlán fogadó nagy termében értekezletet 
tartanak, amely értekezletet melegen figyel
mébe ajánljuk miuden lévai polgárnak s 

i különösen a háztulajdonosoknak.
— Petőfi Ünnep. Körmöczbáuyán 

I egyszerűen, de nagy lelkesedéssel tartották 
! meg a Petöfi-ünnepet a Szarvas-szálló díszes 

nagytermében, a dalárda a Huber Karoly 
által megzenésített „Talpra Magyar'‘-ral nyi
totta meg az ünnepet; utána Maurer Mihály 

i tartott lelkes és minden izében hazafias szó- 
I noklatot Petőfiről és ünnepeltetése jeleutő- 
I ségéről. Wargha Miczi k. a. nagy hatással 
, szavalta Endrődi Sándor alkalmi költemé

nyét. Befejezésül a dalárda a Himnust éne
kelte Antos Károly karmester vezetése alatt.

— P. M. K. E. tánczestélye. A Fel
vidéki Magyar Közművelődési Egyesület ga- 
ram-szent-kereszti járásnak választmánya Vih- 
nye fürdőben ma augusztus hó 6-án a für- 
döbeli nagyteremben a Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület czéljaira tánozes- 

i télyt rendez. A mulatság Kezdete 8 órakor. 
Beiéptidij személyeukint 1 frt. Jegyek előre 
a fürdőirodábau és este a pénztárnál vált 
hatók, Felülfizetések köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nyugtáztatnak.

— Keresztfeltétel Verebélyeu. Ju
lius 30-án ritka szép egyházi üuuepélynek 
volt tanúja Verebély és vidékének lakos
sága. — Ugyanis a Vaszary Kolos, bíboros 
herczegprimas költségén épülő remek és 
nagy verebélyi templom épitese már annyira 
haladt, hogy az 52 méter magas tornyára 

I feltehető volt a kereszt, a mi kitünően sike- 
i rült, — A délutáni istentisztelet után Lu- 

licsek Izidor, szeretve tisztelt esperes-ple- 
báuos kenetteljes, nagy hatású beszéd után 
megszentelte a keresztet, melyet azután 
felette népes körmeuetben koszol us leány ok 
vittek a torony tövébe, ahol aztán ügyes 
ácsok átvéve a magasba húzták és szeren
csésen el is helyezték a 75 kilós keresztet, 
mialatt sűrűn durrogtak a taraczkok. A 
kere.-zt feltétele után a templomnál dolgozó 
derék munkásokat a város közönsége meg
vendégelte a nagy vendéglőben, ahol 
késő eBtig kedélyesen mulatva, a nagylelkű 
pátrónust és az adakozókat is víg szívvel 
eltették.

— Virágtolvajok a temetőben. Az 
e hunytak sírját mindenkor és miuden nem
zet tiszteletben tartotta, de nem az a tolvaj 
kéz, mely már bosszú idők óta rabolja a 
airhalmokat a szeretet jelvényeitől, a virá
goktól. Általános az elkeseredett panasz 
ezen irányban, pedig hogy milyen nehéz a 
lévai temetőben virágot fakasztani kedve
seink sírján, mindenki előtt ismeretes. Au- ‘ 
nál nagyobb beszámítás alá esik az ilyen 
elvetemültek büue. A múlt szombaton este 
is egy-egy gyönyörű szép illatozó rózsát 
tűztem enyéim sírjára, de reggel már csak ( 
hült helye volt. Van-a a lévai temetőnek 
rendes őre? vagy nem lehet e öt felelősségre 
vonni ilyen vandalizmuséit? Behatóan ajánl
juk ezt a gonosz üzelmet az illetékes körök 
ügyeimébe. — Egy érdekelt.

— Kardpárbaj volt e hó 3 án reggel 
az Oroszlán-fogadó nagytermében R. Z. urad, 
kasznár és R. I. urad, gazdatiszt között, 
mely R. Z. kisebb megsebesülésével vég
ződött,

— Előléptetés. A pénzügyminiszter 
Hoffmann Miksa lévai kir. pénzügyigaz- 
gatósági számellenört a X. fizetési osztály 
II. fokozatába és Bálint Andor szám
tisztet e XI. osztály I. fokozatába léptette 
elő.

— Vadász társaságot alakítottak a lé
vai vadászok a múlt héten vároaunkban.

hogy igy társaságban a sportnak ezen ked
velt nemét minél szélesebb körben űzhessek. 
A tagok elnökké Pogány Virgil kir. 
járásbirót, s vadászmesterré B o 1 e m a n 
László gyógyszerészt és pénztárossá Roxer 
János posta és tárirdatisztet választották 
meg. A társaság nyomban meg is kezdte 
működését.

— Postai előléptetések. A keres
kedelemügyi m. kir. miniszter a lévai m. 
kir. posta és távirda hivatalnál Roxer Já
nos és Róth Adolf posta és távirda tisz
teket a X. fizetési osztály 2. fokozatába lép
tette elő. — E helyütt említjük meg, hogy 
Miksz Ferenc postafelügyeiö, nyitrai pos- 
tafönök a VIII. tiz. oszt. I. fokozatába és 
Lukács Pál, volt lévai honvéd főhadnagy, 
postatiszt a X. fiz. oszt. 2. fokozatába lép
tek elő.

— Egyházi ünnepély. Fennebb em
lítettük a verebélyi keresztfeltételt, ugyan- 
iiy szép és megható ünnepély folyt le a múlt 
vasárnap O-Barson. Ekkor áldottak meg a 
délutáni isteni tisztelet alkalmával B o gi sí c h 
Mihály pristinai vál. püspök s esztergomi 
kanonok a két óbarsi gazda 600 forintot 
felülhaladó költségén emelt Jézus sz. szive 
és lourdesi sz. Mária szobrait, mely után a 
kerületi esperes Kvassay István szép és 
lendületes beszédben fejtegette az ünnepély 
jelentőségét. Ennek végeztével a szentelést 
végző püspök fényes segédletével és majd
nem 4—5 ezer hivő kíséretében harangok 
zúgása és mozsarak durrogtatása közepette 
zászlók elövitele és litánia éneklése mellett 
kivonult templomból, hogy a falu végén levő 
monumentál is és szintén egy barsi gazda 
költségén — 330 írton — renovált szt. ke
resztet megáldja. A szentelést végző püspök 
itt a hívőkhöz valóban megható és szónoki 
képekben gazdag beszédet intézett a keresz
tény Magyarhonról, — a keresztről s annak 
áldásairól a történet folyamán. Ezután még 
Kvassay István kerületi esperes buzdító 
és lelkesítő beszéde következett. A menet 
rövid népének után visszatért a templomba 
hol is Te Deummal és püspöki áldással ért 
véget az óbarsiaknak s az egész környék
nek felejthetetlen ünnepély.

— Vihnye fürdőn a ma egy hete tar
tott s lapunkban is jelzett hangverseny pá
ratlan sikere dicséri a nem rég alakult mű
kedvelő társulat életrevalóságát s a rende
zők ügyességét, melylyel a vihnyei fürdő 
életet kellemessé és élénkké varázsolták. A 
hangversenyt a Petőfi-társaság megjelent 
kiküldöttje, Bodnár Zsigmond Petöfi- 
üuneppé avatta bevezető bőszedével, mely
ben Petőfiről mint a szeretet és szerelem 
dalnokáról emlékezett meg. A hangversenyen 
úgyszólván az egész fürdőközönség megje
lent, sőt nagy volt a környékről ez alka
lomra berándultak száma is. Az ünnep az 
emléknaphoz méltó lelkesedéssel folyt le. 
A közreműködőknek igen sokat tapsoltak. 
Bokán megbotránkoztak azonban azon, hogy 
az egyik énekszám német volt. A hang
versenyt kedélyes mulatság követte. Egyéb
ként, mint halljuk, ezen mulatságnak gyak
ran leend még e szezonban folytatása.

— Névmagyarosítás. S c h 1 e s i n- 
g e r Márk vihuyepeszerényi illetőségű bu
dapesti lakos ugy maga, mint Ernő és Imre 
gyermekei nevét belügyminiszteri engedéiy- 
iyel ,,Sos‘‘-ra változtatta.

— Utczáink öntözése. Van egy sza- 
bályrendeletüuk, mely ugy szól, hogy az 
aszfalt járdákat tartoznak a háztulajdonosok 
vagy a lakók napoukint megöntöztetni. Ez 
a rendelet most kánikula idején kiváló fon
tossággal bír ^közegészségügyi tekintetben, 
azonban saj-ios, nem respektálja senki. Da 
nem is csoda, mikor maga a város Bem tel
jesíti kötelességét. Az utczák megöntözése 
is csak a jó istenre van bízva, azért a leg
kisebb szenő is egész porfelhőket kavar fel. 
Talán nem ártana ennek az Írott szabály
rendeletnek érvényt is szerezni és pedig 
első sorban magával a köztisztaság és egész
ség őrével Bzembeu.

— Helységek névváltozása. A 
belügyminiszter a szomszéd Nyitravármegye
ben a következő községek neveinek átvál
toztatását engedélyezte; Nedozser község 
Nadasér, Brezán község Berzeny, Podola 
község Leszéte, Veizeie község Vigvár, 
Turcsánka község Turcsány, Valaszka-Bella 
község helyett Belapataka, Krstyánfalu köz
ség Terestyénfalva, a vágujhelyi járásban 
fekvő Sztrazsa község Vágör, szenici járás
ban fekvő Sztrázsa község Morvaör, Nemcsic 
község Nyitranémeti, Nedasóo község Nyitra- 
Nádas-ra.

— Budapest—Fáris. Ezaczimeegy 
igen érdekes tarsas kirándulási vállalatnak, 
a mely az 1900. évi párisi világkiállításra 
való tekintettel alakult. Az előttünk fekvő 
prospectust aláírták báró Tboroczkay Viktor 
főispán, Dessewffy Arisztid képviselőházi 
titkár es a vállalat tervezője Somogyi Nán
dor mint igazgató, A prospectusból kieme
lendő a következő: A részvételi jegy ára 
270 frt, a kirándulás tartama 14 nap, a pá
risi tartózkodásra magára 8 nap esik. A 
vállalat, mely jövedelmének jelentékeny ré
szét a vallásügyi és kereskedelemügyi mi
nisztereknek kulturális czélokra rendelke
zésre bocsátja, a résztvevőket teljes szabad 
utazásban, kényelmes lakásban, un élelme
zésben és mindenféle szórakozásban része
síti és minden szükségleteikről annyira gon
doskodik, hogy a részvételi jegy meliott 
egyéb kiadásuk alig lehet. Más vállalkozá
sok kitaerittetnek tekintik feladatukat| 



a. résztvevőt Parisba szállították, s neki 
egyetlen vendéglőre szóló ellátási szel
vényt adnak, a milyen a mi kiállításunkról 
még élénk emlékezetben van, s a mely itt 
sem vált be, a hol pedig a résztvevő ér
tette a személyzet nyelvét. Hát még ott, 
hol sem hely, sem nyelvismeretei nincsenek 
az utasnak. A prospektusnak legérdekesebb 
része az, hogy a részvételi jegyekre már 
most kezdhetni a részletfizetést, még pedig 
havi 8 frtos részletekben a Budapest Bel
városi Takarékpénztárnál. Részletes folvilá- 
gositásokkal a vállalat igazgatósága Buda
pest, Erzsébet-körut 48.) szívesen szolgál.

— Meghívó. A Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület Barsvármegyei 
választmánya folyó évi augusztus hó 11-ik 
napjának délelőtt 11 órakor Ar.-Maróthon 
az alispán hivatalos helyiségében közgyűlést 
tart. Tárgysorozat: 1. Az 1898. évi száma
dás feletti intézkedés. 2. Az 1900. évi költ
ségvetés megáilapitása. 3. Időközben beér
kező ügyek és indítványok.

— A barsi főesperes. A király a 
beszterczebányai székesegyhazuál létező káp
talanon kivüli barsi főesperességre K r s s á k 
János lutillai esperes piébáuost nevezte. Az 
uj föesperes kinevezését mindenfelől általá
nos őrömmel veszik tudomásul s mint hall
juk, hívei szívélyes óváczióban akarják őt 
részesíteni.

— Barsvármegye állategészség
ügye a •múlt hó végen a következőleg ál
lott a földmivelésügyi minisztérium jelentése 
szerint: Takonykor; Szkiczó 2 udvar, Szent- 
György 1 udvar, összesen 2 község 3 udvar. 
Himlő: Garam-Szt.-Kereszt 1 udvar. Rüh- 
kór; Lenge 1 udvar. Sertésorbáncz : Lado- 
mér 3 udvar, N.-Sáró 2 udvar, O Bars 50 u., 
Ó-Körmöske 8 u., Szénásfalu 7 u., összesen 
5 község 70 udvar. Sertésvész : Ebedecz 
1 u., Garam-Szt.-Benedek 28 u., Németi 7 
u. Pázsit 1 udvar, összesen 4 község.

— A kongresszusok az 1900-iki 
kiállításon. A párisi világkiállítás alkalmá- | 
ból rendkívül sok kongresszus lesz Párisban 
megtartva. Az eddig már szervezett és be
jelentett kongresszusok száma 10Ő, de a 
bejelentési határidő leteltéig még legalább 
tiz kongresszus bejelentése várható. Ezen 
kongresszusok megtartására egy külön palota 
épül a „pont 1’ Alma" közelében óriási mé
retekkel a mely egyedül a megtartandó kon
gresszusok czéljaira szolgál. Daczára annak, 
hogy ezen palota rondkivül nagy lészen, 
még sem elegendő nagy arra, hogy ezen kon
gresszusokat mind képes legyen magába 
fogadni, noha azok különböző időszakokban 
lesznek is megtartva. így tehát kénytelenek 
még egy vagy esetleg több oly nagy helyi 
séget bérbe venni a hol a kongresszusok 
gyűléseiket háboritlanul megtarthatják. A 
Párisban megtartandó kongresszusok között 
a legnagyobb lesz az orvosoké a melyre 
már eddig is a világ minden részéből több 
mint 7000 orvos jelentkezett. Ezen kon
gresszus három hétig fog tartani. így hát 
könyen elképzelhető, bogy a kongresszusi 
palota nem elegendő nagy arra, hogy egy
szerre több ily gyűlést is megtarthassanak 
benne. (P. N.)

— Léván Julius hónapban meg
haltak : Szarka Ignacz élt 36 évet, Seno 
Mihályné szül. Hrenko Maria élt 64 évet, 
Cseh János élt 68 évet, Reiher András élt 
51 évet, Pál János élt 18 évet, Hatscher 
Nándor élt 2 hónapot, Breiner I ona élt 6 
hónapot. Triczko János élt 44 évet, Sógor 
Emília élt 15 évet, Berger Adolfné szül. 
Deutsch Berta él 43 évet, Balogh Ilona élt 
25 napot, Gápel Ilona élt 6 hónapot.

—Rövidhírek. — A Margitszigetért 
József főhercegnek egy angol konzorcium 9 
millió frankot ajánlott fel. A társaság nem
zetközi világ fürdővé akarja tenni a szigetet, 
József föherczeg nem fogadta el az ajánla
tot. — Helyi iparkiállitás Pozsonyban. 
Frigyes főherceg véduöasege alatt Pozsony
ban augusztus 27-töl szeptember 27-eig heiyi 
kiállítást rendeznek, melyen az ipar, szőlé
szet, kertészei és a felső magyarországi há
ziipar termékei lesznek kiállítva. — Hagy 
vasúti szerencsétlenség történt héttőn 
a déli vasút klagenfurt—marburgi vonalán 
Grafenstein közelében, hol a gyorsvonat ki
siklott. Az összetört kocsik alatt több halot
tat és súlyosan megsérült utast találtak. — 
Tanítók háza. Az Eötvös alap országos 
egyesület a tanitók háza internátusanak 
czéljaira Budapesten házat vett, melyet Er
zsébet királyné névünnepén szándékoznak 
felavatni. — Megszünteti királyság. A 
samoai királyságot Anglia, Amerikaes Német
ország megszüntették s az ország vezetését 
egy főtanácsra bízták. — A JÓ példa. Bara- 
nyavarmegye idegen nevű jegyzői az ottani 
alispán példája után indulva elhatározták, 
hogy tömegeseu megmagyarosujak nevüket. 
A jó példát nálunk sem artana Követni.

— Nagyothallás. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Dr. Nicholson mesterséges föl
dobja a nagyothaliást és fülzugást megszün
tette 20000 márkás alapítványt tett Dr. 
Nicholson intézetének azon kikötéssel, hogy 
ezen összegből olyanok kapjanak mestersé
ges füldobot ingyen, kikneü nincs módjuk
ban, hogy azt máskép műszerezzék. — 
Levelek a következő czimre küldendők: 
B, Y. Nicholson intézetnek, „Longcott*, 
Gunnersburg, London, W. England. 

20 krért egy tanyai gazdaság. A
Gazdasági Egyesületek Országos tízövetsege

ez idén rendezi első mezőgazdasági kiállítását 
Szegeden. E kiállítással kapcsolatban egy 
tárgysorsjáték is rendeztetik, melynek hú
zása a kiállítás utolsó napján — szeptember 
10-én — tartatik meg. Az első főnyere
mény 50.000 korona érték, melyet a sors
játék rendezésére szövetkezett intézetek ké
szek készpénzben, vagy egy szegedi minta
szerűen berendezett tanyai gazdasággal is 
megváltani. A többi nyereményt főleg kiál
lított gazdasági gépek és eszközök képezik, 
melyek szintén beválthatók készpénzre.

Felhívjuk olvasóink figyelmét e sorsjá
tékra, tekintettel arra a hazafias és közhasznú 
czélra, a melyet az előmozdítani igyekszik, 
annál is inkább, mert egy-egy sorsjegyet a 
legszegényebb ember is megvehet lévén ára 
csak 20 kr. Mint értesülünk e sorsjáték iránt 
szokatlan élénk az érdeklődés s a sorsjegyek 
nagy kelendőségnek örvendenek.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Korán örült. Ifjú: Zongorázik nagysád ? 
— Leány: Nem ... — Ifjú (elragadtatva): Oh, 
akkor legyen a felesé . . . — Leány: De hegedülni 
tanulok ! I f j u (elájul): Jaj I

Papucshös. P in ezer: Uram, szabad még 
egy pohár sörrel szolgálnom? — Feleség: Férjem 
köszöni.

Úri társaság. Egyik vasúti kalauz egy ven
déglőben nagy garral dicsekszik, hogy ö mindig csak 
úri körökben szokott forgolódni, mire egyik törzsvendég 
titikusan megjegyezte; Láttuk azt az úri társaságot abban 
a vasúti kocsiban, a melyre az van Írva, hogy hat ló
nak vagy 40 arató tótnak.

Közgazdaság.
A községi faiskolák kezelése.
A gyümölcstermelés fontosságát, jöve- 

delmezését, sajnos, még ma sem mindenütt 
látják be s ez az oka annak, hogy finomabb 
gyümölcsfélékből még ma is igen jelentékeny 
mennyiséget importálunk külföldről. A gyü
mölcs termelés szélesebb körbeni elterjesz
tése érdekében az állam meg tesz mindent 
do fáradozása sokszor hajótörést szenved a 
gazdaközönség Közönbösségén. Ott vannak 
például a községi faiskolák, a melyek igen 
alkalmas objektumok volnának arra nézve, 
bogy egy egész vidék gyümölcstermelési 
viszonyaira kedvező befolyást gyakoroljanak, 
ba úgy kezeltetnének, mint kezeltetniük kell. 
Sajnos azonban, hogy nem úgy kezeltetnek ; 
a legtöbb községi faiskola valóban elszomo
rító látványt nyújt, tele gyommal, gazzal, 
s csak igen kevés és silány csemetével. A 
legtöbb helyt az a baj, hogy az oltványo
kat, a talaj meg nem mivelése miatt el
nyomja, tönkre teszi a gyom, a gaz, nem 
lesz tehát felesleges, ha e körülményre fel
hívjuk olvasóink figyelmét, s megszivleiésre 
ajánljuk az alábbamakat.

A faiskola talaja egész éven át gyom
tól mentesen tartandó, mert semmi sem árt 
annyira a csemetéknek, mint a gyom, mely 
a csemeték elöl a tápanyagot elszívja es 
nyáron a levegő forgását a faiskolai sorok 
között is korlátozza, a minek következtében 
a csemeték részben ki is sülhetnek.

Minden faiskola talaja évenkint legalább 
háromszor porhanyitando fel és pedig ta- 
vaszszal az oltás és metszés befejezte után, 
továbbá júniusban a szemzés előtt és szep
temberben a szemzés végeztével. Esős évek
ben szükséges lesz junius második felében, 
avagy augusztus hó első felében még egy 
rendkívüli kapálást is adni a faiskolának a 
gyom irtása czélját. — A talaj porhanyitása 
a szükséghez mérten kapálás avagy sarabo- 
lás által történjék. — Nagyon vigyázni kell 
azonban, hogy a facskák törzse kapálás 
közben meg ne sértessék s ha mégis itt-ott 
seb okoztatott volna, akkor ez azonnal si
mára metszendő és oltó viaszszal kenendő be.

Azon forgókban, melyekből a fák már 
kikerültek s a melyeken 2—3 évig konyha
kerti vetemények termelendök, a talaj ásó
val, vagy nagyobb táblákon ekével lehető
leg mélyen művelendő meg.

A talaj a forgó tartama alatt csak azon 
esetben trágyázandó, ha a fák silány tenyé
szete, hiányos fejlődése ezt okvetlenül meg
kívánja. Főleg a már huzamosabb idő óta 
faiskolának használt területeken- a hol rend
szeres forgó sem tartatott be, szokott ilyen 
eset beállani. Ezen esetben a fasorok mellett 
jobbról és balról a fácskáktól 10—12 cm. re 
sekély árkocskát ásunk s azt istálló trágyá
val vagy érett komposzttal töltjük meg. 
Arra vigyázzunk, hogy fris állati trágyát, 
vagy még el nem korhadt növényi részeket 
közvetlenül a fasorok mellé ne tegyük, mert 
különben rákbetegséget és a gyökér pené
szedést, mely sárgulassal jár, meghonosítják 
a faiskolában. A leghatalmasabb növekedést 
eredményezi 8 ennek következtében a leg
jobb faiskola trágya a chiliasalétrom, mely
nek egyetlen faiskolából sem volna szabad 
hiányoznia. Ebből egy-egy csemetére egy
két grammot keli adni, s azt tavaszszal a 
föld színére hintve lehetőleg eső előtt se
kélyen kell bekapálni.

Igen kiélt talajoknál, a hol a csemeték 
semmiként sem fejlődnek alig vezet más 
eljárás czélra, mint a fasorok tövéről a föl
det vigyázva elhúzni ■ a fák töveit jól érett 

komposzttal. vagy iszappal, erdei földdel 
meghordani.

Ilyen gondos kezelés kezelés mellett 
azután a faiskolák szépen fognak fejlődni s 
ha nem is adnak mindjárt hasznot, de an
nál áldásthozóbbakká válnak idővel az egész 
vidékre.

Közönség köréből.
A varsányi kápolnára befolyt adakozás 

folytatása ; özv. Gyurovszki Varga Katalin 
Léva 50 kr. Szepesi Mihályné Varsány 50 
kr. Nagy Sándorné 1 frt, Körös Gyuláné 
1 frt, özv. Juhászné 50 kr., Lipcsey Margit 
50 kr., Schiller Antalné 1 frt, Berkó Ist
vánná 2 frt, Czibulya Lászlóné 1 frt, Hé- 
derváry Antal 50 kr., Heffcer Rihárdné 1 
frt, Sárpy Béláné 50 kr., Horváth Béla fő
ispán 5 frt, özv. Antal Jánosné 20 kr., En- 
gelhard Mihályné 50 kr., Baráti Ferencz 30 
kr., Dr. Rajuer Géza Ipolyság 50 kr., Gyerki 
plébános Gyerk 1 frt. Főösszeg 350 frt.

Irodalom és művészet.

— Petőfi regék, cim alatt kaptunk egy 
csinos füzetet, melyben Pét érti Tamás 
népmesék után Petőfi regéket dolgozott föl 
ügyesen. Nagyon elevenen festi a székelyek 
közt elterjedt mondákat s különösen figye
lemre méltó a többi közt a „Kincses kuko- 
ricza föld" héjasfalvi és ,Az utolsó falat ke
nyér" gyergyói Petőfi monda. Petőfi vértanú 
halálának félszázados fordulóján nagyan alka
lomszerű e kis munka, és jó lélekkel ajánl
hatjuk olvasóinknak. Ára csak 30 kr. és 
kapható : Nyitrai és Társa könyvkereskedé
sében Lévan.

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

(CS. ÉS k. Udvari szállító) Zürichben.
Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levél-

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázsánként 7 frt 90 kr, 8 frt. — Két
szeres 6 frt 20 kr. 6 frt 40 kr. — Rozs
6 trt — kr. 6 frt 20 kr. Árpa 6 frt 40
7 frt 20 kr. Kukoricza 5 frt 70 kr 5 írt 90 
kr. Bab 5 frt 80 kr. 6 frt — kr. Zab 6 frt — sr 
6 frt 20 kr. Lencse 6 frt 10 kr. 6 frt 30 kr 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 30 kr.

Nyilttér.
i. 

2410,| 1899. tlkv. sz.
Hirdetmény.

Marosfalva község telekkönyve birtok
szabályozás következtében az 1869, évi 2579. 
sz. I. M. rendelethez képest átalakittatik és 
erre egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve 
a melyekre az 1886. évi XXIX. t. ez. az 
1889. évi XXXVIII. t. ez. és az 1891. évi 
XVI. t. ez. a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzését rendelik az 1892. évi 
XXIX. t. czikben szabályozott eljárás a te
lekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap
csolatosan foganatosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és a helyszíni eljárása a nevezett 
községben 1899. évi szeptember hó 20 án 
fog kezdődni s ettől kezdve hetenként, szerda, 
csütörtök, péntek és szombati uapokon foly- 
tattatni fog a munka befejezéséig s ezeknek 
teljesítésére Pogány Virgil kir. járásbiró és 
Demény Győző tlkvi átalakító dijuok kül
detnek ki.

Ennélfogva felhivatnak :
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitele

sítési tárgyaláson személyesen avagy, meg
hatalmazott által jelenjenek meg és az uj 
telekkönyvi tervezet ellen netalán észrevé
teleiket annál bizonyosabban adják elő : mert 
régi telekkönyvek végleges átalakítása után 
a téves bevezetésből eredhető kifogásokat 
jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok, a kik a telekkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolc 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a bizott
ság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő 
eljárás folyama alatt jelenjenek meg és elő
terjesztéseiket igazoló okirataikat mutas
sák fel.

3. Mindazok^ kik valamely ingatlanhoz 

tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi be
kebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, 
az átírásra 1886. évi 29. t. ez. 15—18. §. 
és az 1889. évi 38. t. ez. 5. 6. 7. és 9. §-ai 
értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak, és azokkal igényeiket a kikül
dött bizottság előtt igazolják, avagy oda
hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tu
lajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság 
előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog be
kebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
külömben jogaikat ez utón nem érvényesít
hetik és a bélyeg és illeték elengedési ked
vezménytől is elesnek ; és végül :

4. Mindazok, a kiknek javára tényleg 
már megszűnt követelésre vonatkozó zálog
jog, vagy egyébb megszűnt jog van nyilván- 
könyvilog bejegyezve: úgy szintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdono
sai, hogy a bejegyzett jognak törlését ké
relmezzek, illetve, hogy a törlési engedély 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság 
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Kelt Léván, a kir. járásbiróság, mint 
tlkvi hatóságnál, 1899. évi julius thó 21-án,

Pogány, kir. jbiró,

II.
451./2/99.

Árverési hirdetmény.
Alólirott bírói végrehajtó Dr. Kiéin 

Jakab lévai ügyvéd tömeggondnok megke
resésére ezennel közzéteszi, hogy Mautner 
László csődtömegéhez tartozó s az 1899. 
május 12. s többi napjain fölvett csödleltár 
1—120.174—245. tételei alatt összeirt 1144 frt 
értékű ingók u. m. rövid áruk,- bútor,- üz
leti berendezés,- szódaviz és szappangyári 
fölszerelések vagyonbukott lakásán Léván 
a Szepessy- utcában 1899. évi aug. 21. eset
leg többi napjainak d. e. 8 órájakor meg
tartandó nyilvános árverésen eladatnak; mely
hez vevők oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingók készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet ígérőnek esetleg becsáron 
alól is el és átadatnak.

Léván, 1899. aug. 3.
Tonhaiser 

kir. bir. végrehajtó.

III.

Hirdetmény.

Mautner László lévai szappangyárosnak 
csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 1 —120. 
174—245. tételek alatt összeirt és 1144 frt 
37 krra becsült ingóságokra, nevezetesen 
üzleti berendezésre, rövidárukra, bútorokra, 
szódavizgyárra és szappaugyári felszerelésre 
vételi ajánlatok 1899. augusztus 19. napjá
nak déli 12 Óráig az alulírott tömeggoud- 
noknál benyújthatók.

A vételi ajánlat akár az egész csőd
tömegre, akár annak egy részeire tehető.

A csödleltár az alulírott tömeggondnok
nál az irodai órák alatt megtekinthető; ■ 
ugyanazon időben megtekinthetők az el
adandó tárgyak is.

A vételi ajánlathoz as Ígért vételárnak 
10%-a készpénzben bánatpénzül melléklendő, 
ha az ajánlattevő nem lévai lakos, tartozik 
az ajánlatban Léván lakó megbízottat meg
nevezni, kinek a csőd választmány határozata 
kézbesittetni fog.

A benyújtott ajánlatok elfogadása iránt 
a csödválaszimány 1899. augusztus 19 ik 
napján d. u. 2 órakor fog határozni.

A csödvalasztmány nem vállai szava
tosságot a leltári mennyiség iránt.

Azon vevő, kinek ajánlata elfogadtatik, 
az általa megvett tárgyakat 1899. augusz
tus 19. napjának délutáni 6 óráig átvenni 
és kifizetni tartozik a letett bánatpénz kü
lönbeni elvesztési terhe mellett.

Ha vételi ajánlat nem tétetnék, vagy 
ha a csödválasztmáuy a benyújtót ajánlato
kat el nem fogadná, a fentebb körülírt in
góságok 1899. augusztus 21-én délelőtti 8 
órakor, esetleg a következő napokon is, 
nyilvános árverésen fognak eladatni.

Léván, 1899. augusztus 4-én.
Dr. Kiéin Jakab 

tömeggo tiduok.

IV.

♦ 
♦
♦
♦
♦

Magas jutalékban
♦ 
♦ 
a

részesülnek megbízható szolid ügynökök 
kik törvényszerűen megengedett sorsje
gyeknek,részletfizetésre való eladásával,

T
♦
♦

♦ egy nagy pénzintézet (részvénytársaság) ♦

♦ számlájára foglalkozni óhajtanak. Aján- ♦

f latok „Confidentia" czimen : Eckstein ♦

♦ 
♦

Bernét hirdetési irodájába Budapest, V.,
Fürdö-utcza 4. intézendök. ♦

V.
A m. t. szülők szives 

figyelmébe.
A közelgő iskola évre jutányos 

árakért teljes ellátásra elemi iskolai és 
gymnasiumi tanulókat elfogadok.

Özv. Prajner Károlyné
Léván, Deák Ferencz-utcza 258. m.
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Van szerencsénk szives tudomására adni, hogy a nagy kedvességnek és 

nagy elterjedésnek örvendő,

BARSI NAPTÁR

v ii ii

ízlésesen és olcsón 
készít

Meghívót
mindkét (Kis és Nagy) kiadás immár 13 évfolyama az 1900. évre most lessz 
sajtó alá rendezve.

Mindkét kiadás tartalmazza a teljes naptárrészt, napló lapokat előjegyzé
sekre, gazdag szépirodalmi é< humorisztikus részt, továbbá bélyegskálát, vásá
rokat és hirdetéseket. — A nagy kiadás tartalmazza ezenkívül Barsvármegye 
teljes czimtárát hivatalok, egyházak, körök, jegyzőségek stb. stb. teljes névsorát 
s már ennélfogva is nélkülözhetlen kézikönyv minden hivatalnok, kereskedő s 
magánosoknál, s éppen ezért rendkívül alkalmasak hirdetések felvételére és 
azok eredménydús közlésére.

htird-elési árak a következők:

Ezek az árak azonban nem vonatkoznak a boríték második, harmadik és 
és utolsó oldalára melyek külön megegyezés tárgyát képezik. Epugy megegye
zés tárgyát képezik a több oldalra terjedő hirdetések is.

Midőn kérjük a t. hirdető közönséget, hogy hirdetési szövegét mielőbb 
beadni szíveskedjék vagyunk

1 egész oldal a nagy és kis naptárban 10 frt — 
*/s » » » » . « 6 „ —
7. ..... » 3 „ 50

1 egész oldal csak a nagy vagy kis napt. 6 frt —
’/í « » » n n n n 3 B 50
l/< » n n „ 2 „ 50

t

kiváló tisztelettel
a „Barsi naptár" kiadóhivatala 

NYITRAI és TÁRSA 
könyvkereskedése Léván.

'o, í© A

továbbá

eljegyzési

értesítéseket

NÉVJEGYEKET
a legkedveltebb 

modern alakban

NYITRAI és TÁRSA 
könyvflYomilaja 

LÉVA .

a

Szegedi Mezőgazdasági Kiállítási Sorsjegyek.
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Fönyereméiiy: soooo torom
értékben

és több, kisebb nagyobb nyeremény, összesen

Hnzás Szegeden, a kiállítás utolsó napján, 1899. szept. 10-én este 6 órakor.

Molyok s a háziállatok 
clb3dijei ellen

Az összes nyereményeket kívánatra 20% levonással azonnal készpénzben beváltja 
Budapesten: a „Hermes“ Magyar A'talános Váltóüzlet Részvénytársaság, V., Do- 
rottya-utcza 8., vagy Szegeden: a Szegedi Kereskede'mi és Iparbank.

Ezen pénzintézetek a nyerő kívánságára készek az 50.000 korona ér
tékű főnyereményt

Egy sorsjegy ára 20 krajczár.

(Specialitás, poloskák, bol 
|hák és konyhaférgek ellen

kézi es sorwp.

Gabonatisztitó-rosták. Daralók. Morzsoló. Tizedes mérlegek. 
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára, 

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra Ingyen* 

és bérmentve küldetnek.

Zacherlin
Csak üvegekben a valódi 

ha „ZACHERL" név -van rajta.
A leghatásosabb szer mindenféle férgek alapos kiirtására.

Baktár. Léván: Amstetter Imre 
Cserei Gyula, 
Engel József, 
Fiommer I., 
Kern Testvérek, 
Medveczky Sándor 

gyógyszerész, 
Pollák Kálmán, 
Wilheim Béla,
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Ipolyságon: Dombo Károly, 
Trautwein Dániel

Újbányán: Cservinka Mór és 
Henrich Ede fodráss.

Verebélyen: Czirok István, 
Pollák József özvegye és fia.

Zsarnócza: Weichberg Izidor.
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egy hasonértékii szegedi mintaszerűen berendezett 
tanyai gazdasággal is becserélni.

Sorsjegyek kaphatók bank- és váltóüzletekben, az összes dohánytözsdékben és egyéb 
elárusító helyeken. ViszonteláruBitók forduljanak a kiállítást rendező

Nyomatod tyilru éa Tán» köu/Tnyomdijábun) Uvta*


