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Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frtSOkr-
Három hóra . . . . 1 frt 23 kr. 
E<őfiz«tási pénzek póetautelványnyal küldhetők.

3fye» számok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Hegyhátához petit*sor egyszeri közlésiért T kr 
kétszeriért < kr, többszöriért 5 kr fizetawdfi.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 39 krajezás

A njrilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija li kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes d.j 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
K/ziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZ 1KESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egysaer.
— = ► vasárnap reggel. í—

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Szent István napján.
Magyarország első királyának ünne

pét üljük ma.
Hódoló tisztelettel tekintünk vissza 

a zűrzavaros jelenből a leniult idők 
homályába, melyen keresztül tüzes osz
lopként ragyog az ő nagy alakja s 
évezredekre szóló hírneve.

Minden magyar tisztelettel veszi 
ajkaira az ő nevét; az egyház a szent
ség jellegével övezte s követendő példa
ként állítja az utókor elé, hogy tőle 
tanuljunk nemesek, jók, áldozatkészek, 
emberszeretők és — hazafiak lenni.

És méltán!
Mit köszönhet nemzetünk e nagy 

királynak ? Elmondjuk-e, hogy ő emelte 
ki a magyarságot a barbarismus karjai
ból ? Vázoljuk e buzgó törekvéseit, 
melyek azt eredményezték, hogy e 
drága hon, melyet Árpád hadverő kardja 
szerzett meg nemzetének, helyet foglal
hatott nyugat népei közt és immár 
közel ezredéven át tisztelve, vagy ha 
kellett, rettegve is fentartotta létjogát 
annyi vész és balszerencse közt ? özól- 
juuk-e bölcseségéről, mely kivette az 
öldöklő kardot népének kezéből, hogy 
rablás és dúlás helyett szelidebb er
kölcsökkel otthont alapítson magának 
e földön, melynek pora és göröngye 
a honszeretet edes kéjével ide kösse Öt?

Minderről nem akarunk szólani; 
tudja ezt minden honfi szív, mely nem
zetének történelmét igaz érzéssel tanul
mányozta. Hallgatni fogunk lelkének 
jámborságáról is, mely a szentség gló
riáját szerezte meg számára, — hanem 
meg nem állbatjuk, hogy a mai napon, 
drága hazánk első királyának emlék
ünnepén ki ne fejezzük azon erős meg
győződésünket, hogy az ő második hon
foglalása jelölte ki az utat a magyar 
nemzet haladására.

Szent István egységes nemzetet akart; 
s ma, mikor sok százados küzdelem után 

azt várhatnék, hogy a magyarság tömör 
csoportokban sorakozik nemzeti jelle
gének védelmére, ma ellenségeink me
részebben emelik föl fejeiket, mint va
laha ! Nemzetünk ezredéves fennállását 
csak nemrég ünnepeltük s e világra 
szóló ünnep után is vérző szívvel 
kell tapasztalnunk, hogy népes váro
sokban, virágzó falvakban büntetlenül, 
ocsmány szájjal, hazug lélekkel szidják, 
gyalázzák mindazt, ami magyar; 
nyilvánosan, senkitől sem gátolva, irtó 
háborút hirdetnek a magyarság 
ellen és tűrtőztetlenül hangoztatják, 
hogy ennek megsemmisítésére minden 
eszköz jó, még ha a banditaság bélye
gét hordja is magán.

Oh Szent István király, népednek 
apostola! — nem tudsz egy könyet 
sírni a magas egekből, mely meglá
gyítaná a mi kérges szivünket, hogy 
termékenynyé váljék és meghozná az 
igaz hazafiságnak most annyira szük
séges gyümölcseit ?

Ma nemzeti ünnepünk van ! És kell, 
hogy minden magyar ember, midőn 
Szent István emlékét felújítja lelkében, 
egyszersmind szent és erős fogadást 
tegyen, hogy nemzetének apostola fog 
lenni ő is. Szűk vagy tág keretben az 
mindegy. Ahogyan kinek-kinek viszo
nyai megengedik. Nemzetünk geniusa, 
mely meggyalázva és letiporva fordul 
hozzánk segítségért, hangosan követeli 
ezt tőlünk. Körülvéve ellenségeinktől, 1 
közönyösek nem maradhatunk, mert ' 
különben megszűnünk magyarok lenni.

Dicső királyunk országos ünnepén 
bizalommal emeljük fel borús tekinte
tünket a magas egek felé, hogy hivő 
esdekléssel lekönyörögjük szorongatott 
hazánkra a magyarok Istenének bősé
ges áldását.

Oh kelj föl dicső király, áldott Szent 
István! vezesd népedet mint Mózes, 
vezesd által a bajoknak tengerén és a 
sivár jelennek útvesztőjében légy ve

zető oszlopa, egy szebb jövendőnek 
biztató hajnalcsillaga!

Oh kelj föl nemzeted apostola, Szent 
István király ! — s ne vesd meg siró 
esdeklésünket, midőn a mai napon orszá
gunk szivében, ős Buda várában és vele 
szép hazánknak majd minden zugában 
felhangzik a régi ének biztató zengése:

„Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga! 
Ki voltál valaha országunk is táp ja.............

A felnőttek játékai.
(Folytatás.)

Egészen hasonló utón járnak azok, a 
kiket a játék az ö sajátszerü ingerével, mint 
különös gyönyörűséggel, csalogat. Kezdet
ben az ilyenek oly szerények és mérték
letesek. Megelégesznek az ártatlan malmo- 
zással, mely játéknál mérsékelt tételek mel
lett mégis megvan az élvezet, amennyiben 
aggódás, szeszély, reménység és tréfa kel
lemes ringásba hozzák a játszók kedélyét. 
A játék ezen mindig újabb ingerének kere
sése, mint mondók, már magában véve szen
vedély. E:, mint tudjuk, nem ismer többé 
határt. Nemsokára kezdenek az egyszerű és 
könnyű játékok unalmasakká válni. A tétel 
magasabb lesz. A játék érdeke tehát szin
tén nagyobbá válik. De a hosszantartó s 
számítást és gondolkozást igénylő játék fá
rasztóvá lesz. Felhagynak tehát azzal, és 
olyanokhoz fordulnak, melyeknek a vélet
len uralkodó szeszélye gyorsan véget vet. 
Most már a czél teljesen el tan érve. Ne
hány perez és — minek elérhetésére egy 
komoly malom vagy sakk-játék talán félórát 
is igényelt volna — az egész játszmának 
végére lehet látni. Annyi nyereség, meny
nyihez előbb talán egy egész hét volna 
szükséges, most nehány másodpercz alatt 
megszerezhető. Ez feszíti az idegeket, le
bilincseli a figyelmet, sarkalja a lelket a 
száműzi annak jelenlétét. A gyönyör és iz
galmak egész tengere ez, amely által az 
öszszes életidegek szenvednek,

így szerez a játék magának barátokat, 
így nyeri legkitartóbb párthiveit. De vájjon 
boldogabbá teszi-e őket ? Teremt-e valóban 
az egyik számára jólétet, a másiknak hír
nevet, a harmadiknak gyönyörűséget?

Oly kérdések ezek, melyekre igen vi
lágos a felelet. De a legszomorubb a dolog
ban az, hogy e játékok a testet és lelket 
nem hogy felüditenék, hanem a lélek min
den erőit, a test összes idegeit gyöngiték 
és csakhamar teljesen tönkreteszik-

Miféle gyönyör lehet az ! Egész nap a 
remény és félelem gondolatai közt lebegni 
a főt, hogy úgy mondjuk, egész a szédülési 
állapotig fárasztani, a túlságos ülés által az 
összes tagokat elzsibbasztani, a drága időt 
és talán a csekély pénzt is szélnek szórni, 
a „kedves” társakkal oly gyakran össze
veszni; egész késő éjszakáig igy játszani, 
fülledt, füstös szobában. Föltéve, hogy a 
szerencse a játékban kedvezett is neki; mi
féle kárpótlás lehet az ily természetellenes 
és kinteljes életmódért!

Es — fájdalom — nem mondhatjuk azt 
sem, hogy a tájék ily elfajult alakban csak 
a közönséges, alsóbb néposztályoknál talál
ható fel. Ha szenvedélylyó válik, épp úgy 
dühöng az a magasabb körökben is. Es ha 
általában nem is oly gyakran, mégis egyes 
esetekben borzasztóbban pusztít itt, mint 
amott.

Dolgozatunk keretén kivül esik, bogy 
azon szomorú erkölcsi és anyagi következ
ményeket tovább ecseteljük melyekkel az 
ily üdvtelen játékok járnak. De azt hisz* 
szűk az eddig felhozottak is elegeudök vol
tak annak bebizonyítására, hogy az eddig 
említett játéknemek, nem felelvén meg a 
játék ethikai czéljának ; a szellem és test 
felüditésére semmi esetre sem czélszerüek, 
sőt minden esetre mellőzendők. Most hátra 
van még, hogy jelezzük azon játéknemeket 
is, melyeket a játék ethikai czéljának meg
felelőknek tartunk. Ide tartoznak természe
tesen mindazon szórakozások, melyek a sza
badban végeztetvén és semmi lelki izgalom
mal nem járván, a test ediésére s a szel*

T Á RC Z A.
Az alacsony Tátrák aljából.

Műit évben a magas Tátrák aljából ír
tam fürdői levelet, ez évben már csak az 
alacsony 1 atrák aljából tehetem ezt, s félek, 

jövő évben Magyaradról fog szólani 
a fürdői levelem. A mai kor jellemvonása, 
hogy nem felfelé, hanem lefelé haladunk sok 
tekintetben.

Engedelmet kérve tehát azoktól, a kik 
a zóiyommegyei alacsony Tátrák vidékét 
ismerik, azon hitben, hogy vannak sokan a 
nem ismerik, bátor vagyok ezen vidékről 
is egypár sorral megemlékezni.

Mentségemül szolgáján különben még 
az is, hogy a minap is nem röstelkedett 
valaki e becses lapban Magyaradról egy 
fürdő ismertetőt írni, már pedig nem hiszem, 
hogy a Bars olvasó közönsége között akadt 
volna valaki, aki azt a szerenosétlen fürdőt 
nem ismerné. De betérve s illetve vissza
térve már most az alacsony Tátrák aljába, 
kezdem ott, a hol a nevezett hegység kez
dődik a nevezetesen a garamberzenczei 
kapunál,

Garamberzenczétöl kezdve egész Zólyo
mig a vasút a Garam egy szűk völgyében 
halad. A vasutmentén a fenyö-ordö borította 
hegyek különböző irányban csoportosodnak, 
egy kis képzelettel az ember egy báli te
rem közepén képzeli magát, a hol a zöld 
ruhás kisasszonyok és matrónák s hasonló 
öltözetű urfiak és urak keringőt járnak. Ki 
erre, ki arra forogván párjával. A magos 
karcsú hegyeket, gyorsan tova lebbenő ifjú 

párnak s a potrohós hegyeket pedig tipegő 
tisztes párnak gondolhatjuk.

Nem is szemlélhetjük tovább e völgyet, 
mint a keringőt, — egy — kettő és már 
vége van.

Zólyom város alá érünk. Ez a kis vá
ros úgy néz ki, mint egy szobaleány, a ki 
vasárnap igen puczczosan kiöltözködik s 
még is megismerik rajta, hogy szobaleány. 
Mert a selyemderék és sárga czipő daczára 
semmi Ízlés, semmi ösaszhang nincs öltöz
ködésében. E városról csak azt lehet mon
dani, hogy élénk vasúti forgalmi pont. Zó- 
lyommegye forgalmi kulcsa és kapcsa a 
felvidéki és alvidéki vasúti közlekedésnek. 
Megemlítésre méltó továbbá a város közép
pontján fekvő és még teljesért jó karban 
tartott vára, a melyben csak azért nem sze
retne az ember most már lakni, mert jelen
leg fogház.

Zólyomtól két rövid állomásnyira talál
juk Szliács fürdőt. Ezen fürdő egy jelenték
telen hegy nyugoti oldalán fekszik elég ma
gasan a garami völgy felett, A hegy alaku
lata olyan, hogy északról eléggé takarja a 
fürdőt. Nagy hibája a természetnek, hogy 
a fürdő közvetlen környéke kopár, hiába 
keresed itt a tölgy és fenyöerdőket. A mit 
azonban a természet e tekintetben meg ta
gadott a fürdőtől, azt igyekezik ki pótolni 
az emberi kéz. A fürdőben magában egy 
gyönyörű körülbelül Két kilométer hosszú 
hársfákkal sűrűén saegélyezett sétaút vezet, 
a melynek mentén a virág kertészet egész 
pompáját igyekszik kifej lenit A fürdöhásak 
általában véve szépek, azt lobét mondani, 

hogy monumentálisuk. A szobák csinosan 
vannak bútorozva. A fürdő vize langyos és 
vastartarlalmu, Az ivóvize is vasas. Túl
nyomó a női fürdövendégek száma, a kik 
itt várják és reménylik a megerősödést, a 
vérszaporodást, bár ha egy szakember —- 
egy fürdő-orvos azt mondá nekem s én a 
laicus eszemmel hiszem is neki, hogy a kö
zönséges hidegvíz fürdés és ugyanilyen viz 
iváBa — a fürdői pihenés és levegő ép oly 
hatású, mint az ilyen vasas víznek a fürdési 
és ivási használata, mert hisz a fürdés által 
a viz vas eleme a vérbe nem vitetik fel s 
ép u(jy az ivás által sem lesz e czél elérve, 
de ezt már kevésbbé hiszem,

Mindezek daczára Szliács a női közön
ség által felkapott világfürdő s messze túl
szárnyalja Vihnyét, a mely fürdőnek hatása 
a Szliácséval egyenlő. Szliács előnye Vih- 
nyével szemben aa eleganczia és a szép ki
látás a zólyomi völgybe s a szemközti kis 
Tátrák felé, Vihnyének ellenben előnye az, 
hogy köröskörül fenyves erdők diszitik, lé
nyeges hátránya azonban, hogy be van na
gyon szorítva a hegyek közé. Szerintem 
egyébként az sem előnye, bogy vas* és sör* 
gyár van benne s ezeknek füstje és zaja 
zavarja a fürdői levegőt és a csendet,

Kiemelendő továbbá SJiácson az elő* 
kelben berendezett és tágas gyógyterem s 
a tisztaság a mely lépten-nyomon látszik. 
A szobák, mint minden magyarországi nagy 
fürdőben, úgy itt is drágák, szintúgy a 
fürdés is, mintha bizony a fürdötulajdonos- 
nak ezeket is pénzért kellene vennie na
ponta, Szoba és fürdés naponkint 2 —3 írtba 

jön, s az élelmezés ugyanannyiba, miért is 
e helyütt 5—8 frt napi költségre kell egy 
embernek ssánftania. Ennél Vtcbnye sokkal, 
azt lehet mondani felével olcsóbb,

Kiránduló helyek Szliácsról azok a 
mikre mjdan most reá fogunk térni.

Beszterczebányát és Redványt találjuk 
északfelé legközelebb Seliácshoz. Ridvány 
az ő épségben levő és a Rudvánszky család 
tulajdonát képező várkastélyáról nevezetes. 
Beszterczebánya pedig az északkeleti ma
gyarország legmagasabb tótajku és legelőre 
haladottabb városa. Törvényszéki palotája 
és felső leányiskolája igazán szép cs kies 
fekvésű és a jó levegöuek itt nincsenek 
híjával sem a törvényszéki urak, sem aa 
aranyos kis kisasszonyok, de még rab urak 
sem,

Tovább m -nve észak felé Zólyom-L’p- 
cséhez érünk, ahol egy magas eziklacsucs 
tetején egy teljesen jó karban levő s mo
dernizált rabló várat látunk, a legszebb ki
látással a Garamvölgyére s kis havasokra, 
úgy a völgyben elfekvő városkára. Ezen 
várban törtéueti feljegyzések szetint Mátyás 
király szeretett tartózkodni s itt rendeltette 
udvarával a legnevezetesebb vadászatokat 
és vadászati ünnepeket. A vár jelenleg kincs
tári munkások elhagyatott árváinak nevelő
intézetéül szolgál s a honnan egykor ez ős 
régi magyar virtus terjesztetett szét, most 
olt a humanitás irgalmas angyala terjeszti 
szét szárnyait sok-sok ártatlan elhagyatott 
fölé.

Zólyom-Liposétöl északfelé menet Bo* 
rosznó Szent-Andrásra érünk és itt találjuk 
Boroszuó fürdőt, a kis Wöris-hof'eut,



lem felüdülésére legalkalmasabbak. Mint 
ilyenek különösen ajánlhatók a labda- es 
teke-játék, a torna és a különböző sport- 
nemok, de természetesen azon határokon 
belül, melyeket fentebb kijelöltünk.

Az e nemű társas-játékok ethikai hatása 
főleg abban nyilvánul, bogy a bennük részt
vevőket a legjobb kedvre derítik, melyet 
csak fokoz az, bogy mindig bizonyos küz
delemmel járnak. Itt már nem a szerencsés 
véletlen játsza többé a főszerepet, hanem 
az ügyesség. E játékokban nem az anyagi 
hasznot, hanem mindig a győzelem érzetét 
keressük, melynek mindig a legnemesebb 
ambiczió képezi rugóját. Ezért mondhatni, 
hogy sokszoros becsüek az ily játékok, mert • 
a mellett, hogy felfrissítik a mu kában elfá
radt izmainkat és idegeinket, még humani
záló és erkölcsi hatásúak is és fokozzák 
egyszersmind a társulási szellemet.

(Folyt, köv.)

A tűzoltó-egyesület zenekara-
Napok óta erősen folyik a pénzgyüjtés 

egy Léván felállítandó tüzoltó-egyesületi 
zenekar létesitése érdekében.

Az egyesület több tagja ivekkel járja 
be a várost, hogy a bombardó s egyéb fúvó 
instrumentumok beszerzésére szükséges pénzt 
összehozzák. Es a mint hallom, a gyűjtésnek 
már eddig is van eredménye. Mondjuk, hogy 
200 frt, a mely összeg talán elég is arra, 
hogy a hangszereket megvehessék.

Keletkezése óta élénk figyelemmel kisé
rem városunk ezen jobb sorsot érdemes 
egyesületének ügyeit es őszinte sajnálattal 
tapasztalom, hogy ez az egykor virágzó s a 
varos büszkeségét képező egyesület évröl- 
évre hanyatlik és viszonyai hova-tovább min
dig ziláltabbak lesznek, aunyira, hogy ma 
már létalapjában is erősen megvan támadva.

Éppen ez okból az első percztöl fogva 
nagyon elhibázott dolognak tartottam és 
tartom most is a zenekar létesítését.

Nem muzsika kell a szegény és éhes 
embernek, hauem kenyér!

Vájjon azok, a kik ezt a beteges eszmét 
felvetették és annak ma is hívei, komolyan 
meggondolták-e ; mennyi pénzt fog elnyelni 
ennek a tervnek kivitele? Aligha !

A drágán megvásárolt trombiták nem 
fognak ám magoktól sem indulókat, sem 
operákat játszaui 1 Ember, legalább 12 ember 
kell hozzájuk, a kik ép tüdővel és egész
séges mellel bírnak, hogy fújják azokat; mert 
néma gyereknek anyja sem érti szavát. De 
még a 12 ember sem elég a bandához ; mert 
ezek vezető nélkül még a csiffari banda 
nótáját sem képesek elcsinálni.

Vagy azt hiszik ezek a jó urak, hogy 
egy szakértő karmester bármely szegről 
levehető, mint egy ócska köpönyeg?!

De feltéve, hogy szereznek karmestert, 
ezt állandóan tartani és busásan fizetni is 
kell; csak nem kívánhatják tőle, hogy a 
gikszerekböl éljen!

Úgy hallom, hogy a banda szervezői 
azzal kecsegtetik magukat, hogy három-négy 
hónapra egy ügyes karmestert állitanak a 
zenekar élere, a ki majd betanítja a bandát.

Valóban naiv gondolkozás! Ennyi idő 
alatt zeueertökKel talau sokat lehet produ-

Miután jó magam is e helyütt reperá- 
lotn az egészségemet, illő, hogy erről a für
dőről hála fejeben egy kissé bővebben em
lékezzek meg. Mert megérdemli hálánkat.

Ezen fürdő egy csodaszép völgyben 
fekszik s a völgyet, a hol a fürdő van csak 
is azért nevezik pokol völgyének, mert kö
röskörül van véve magas fenyves hegyek
kel s csak egy kijárás van belőle a falu és 
a vasúti állomás felé és ezt a kijárást is 
távolabbról eltakarja a „Prasiva" hegy, e 
vidék legmagasabb hegycsoportja, a melynek 
észeki Lbánál Koritnicza fekszik. Borosznó 
fürdő tehát mint említem egy völgy katlan
ban fekszik. A fürdőn és a fürdő nagy park
ján át egy csörgedező hegyi patak hüs vize 
csobog keresztül, a melyben a kneipisták 
szoktak reggelenkint mezítelen lábbal gá
zolni. A patak mellett gyönyörű rét terül, 
a melynek pázsitján ugyancsak Kneipp ta
nítványai futkároznak mezítláb. A fürdő
ben ezen felül rendszeres hideg vizgyógy- 
intézet, és svéd gyógy gymuastica, másságé 
és test egyenészeti intézet is van berendezve. 
A glauber-savas gyógyvize melyet isznak 
a fürdövendégek s a mit felmelegitve für
dőre is lehet használni, kezdődő gyomor
bajoknál, pangásban levő vérkeringésnél és 
idegrendszernél hatásos és hízás ellen is 
jónak mondjuk. Enyhe és fenyő illattól ára
dozó ózondus levegője e völgynek azonban 
leghatékonyabb lehet az emberi szervezetre 
és e szervezet működésére.

A fürdőben három nagy épület van u. 
m. a fürdőház, a Lajoslak és a Kornélia- 
lak a miknek a fölállítása kétszázezer írtba 
került. Ezen három épületben összesen 120 
iakazoba van, a melyekből 8Q moit is még

kálni; de olyanok, a kik a kottát még csak 
hírből ismerik, négy hónap lefolyása alatt 
legfeljebb egy gyásziudulót tanulhatnak meg 
— az egyesület temetésére.

Egy zenekar állandó karmester nélkül 
csak olyan, mint egy szervezetien csapat 
vezér nélkül. 11a a zenekar haladni akar, 
azt csakis ügyes tanítás és vezetés és szor
galmas tanulás mellett érheti el. Erre pedig 
pénz, pénz és még egyszer pénz kell! Es 
ha Bzaöad kérdeznem : hol van az alap, a 
melyből egy rendes karmestert havonkint 
50-60 írttal díjazhatnak?

És mondják meg nekem a zenekar szer
vezői, hogy tulajdonképpen mire is jó hát 
az a tűzoltó-banda ?

Talán ezzel akarják rekonstruálni és uj 
életre kelteni az egyesületet?

Nagyon tévednek, ha azt hiszik, hogy 
egy józanul goudolkozó polgár azért csap 
fel majd tűzoltónak, mert banda mellett ruk- j 
kolhat ki. A Bzeréuy ember nem zaj és robaj 
közöl*, hanem csendben szokta gyakorolni 
embertársai iránt tartozó kötelességét.

A zenekar létesítésével igen könnyen 1 
odalyukad ki a dolog, hogy néhány hónapig 
lesz tűzoltó-bandánk s nem lesz olyan tűzoltó
egyesületünk sem, mint a mostani ; a mitől 
pedig az Isten óvja meg városunkat!

Pedig nekünk első sorban egy biztos 
alapokra fektetett és modern felszereléssel 
bíró tüzoltó-egyesüietre van szükségiiuk.

Ha dobbal nem lehet verebet fogni, 
trombitákkal sem lehet tüzet oltaui.

Tűzoltóink, nein Jósue katonái, hogy 
trombitáik harsogatását a lábaik elé hulljanak 
Jertclio falat!

Való és semmi szépitgetésse! nem lep
lezhető tény az, hogy a tűzoltó-egyesület — 
nem önhibájából, — hanem a kellő pártolás 
hiányában, már évek óta csak vegetál.

A város évenkint 400 írttal segélyezi. 
Ez az összeg ta án elég arra, bogy abból 
az őrtornyot ób szertárt rendben tartsa; 
meglevő szereit úgy a bogy tataroztassa s 
az egyesület öreg szolgája éhen ne haljon.

Pártoló tagjainak szama 63 (!); a segély
források apadnak ; mászóháza és rendes 
gyakorlótere évek óta nincs ; fecskendői 
rozzantak; többi szereit a nedves szertár
ban a penész és rozsda kezdette ki és a 
mit eiöre kellett volna megemlítenem, mű
ködő tagjainak nagyobb részé — látván az 
egyesületnek rossz viszonyait — kedvét ve
szítette es nem igen jár el a gyakoi latokra.

Mit és menyit segít e bajokon a zenekar ?
Ha azonban tuduárn azt, hogy a banda 

a várostól évenkiut legalább ezer frtot, 
mászóházat, gyakorlóteret, rendes és száraz 
szertárheyiseget, — továbbá: a két fecs
kendő mellé egy hidrofort, 3—400 pártoló-, 
50—60 ügybuzgó müKödo tagot és minden 
szükséges szerelvényt ki bir muzsikálni, — 
akkor szerény tehetségem szerint én lennék 
annak leglelkesebb pártolója. De addig, mig 
az egyesületnek sok es nehéz baja orvosolva 
nincs és az egyesü.etet a város közbizton
sága szempontjából anyagi és erkölcsi erőink 
latbavetésével nem emeijüs ki a tespedés- 
böl s nem teszszük olyanná, hogy az méltó 
legyen a városhoz, — csak hallgasson az a 
banda es a gyűjtött pénzt fordítsák uj töm
lők és egyéb sürgősen szükséges tárgyak 
beszerzésere, a mi ellen — azt hiszem — 
az adakozók egyikének sem lesz kifogása.

Szerény soraimat azzal tejezem be, hogy 
csatlakozom az e öző számban közöli vezer-

el v»n foglalva. A fürdövendégek között 
láthatjuk Léva és vidékéről Baross Miklós 
deméndi nagybirtokost, Pogány Virgil lévai 
kir. járásbirót és nejét és Baudi Eudre lé
vai ág. ev. tiszteletest. Az idegen vendégek 
közül kiemeljük Kiss A-bert és Marjay Pé
ter országgyűlési képviselőiét, Szentmiklóssy 
(Kajucb) Béla egyetemi tanárt és nejét, 
Spáuyi Kálmán műszaki tanácsost s nejét, 
Bittera Zsigmond kir. közjegyzőt, özv. Györy 
Lajosné in. államvasut főfelügyelő özvegyét 
és két leányát a kik közül az egyik most 
maturált, Blaskovics Zdenko miniszteri tit
kárt és nejét.

A szobák heti bére 6—7 frt, a fürdés 
naponta 30 — 60 kr. Az étlap hasonló egy 
nagyobb városi előkelő vendéglő étiapjához, 
árban és választékban,— az étkek Ízletesek, 
s az étadagok tisztességesek.

Egyetlen egy kellemetlen észleletünk 
van mégis a fürdőről, a mi nagy hiba s ez 
az, hogy mindenen a mi itt van a kezdődő 
elhanyagolás jelei mutatkoznak.

Elbúcsúzva ezek uán Borosznótól fel
jebb Zólyom-Brézót és Kis-Garamot találhat
juk. Amaz nevezetes nagyszabású állami 
vasgyáráról, a hol körülbelül négyezer mun
kás dolgozik s emez pedig edény gyáráról, 
a hol a gazdasszonyok minden csütörtöki 
napon szép zomáuczozott s mondják a leg
tartósabb zománczu edényeket vásárolhat
ják be maguknak.

Tovább menve Breznóbánya rendezett 
tanácsú b volt szabad királyi városra talá
lunk. Erről a történelem nem jegyezhet fel 
egyebet, mint azt, hogy daczára a város 
gazdagságának, a korhaladása nem érint}

czikk Írójának kérelméhez s vele együtt 
erkölcsi támogatást és anyagi segélyt kérek 
én is az egyesület számára ; mert elérkezett 
a legfőbb ideje annak, hogy saját érdekünk
ben vég e valahára tegyük meg a döntő 
lépést a tüzoltó-egyesület javára, bogy a 
hosszas halogatás és a rideg közöny ne 
teremhesse meg keserű gyümölcseit!

Jaross Ferencz.

A Fmke és az újbányái ovoda.
Az újbányái óvodára szomorú jövö vár. 

A Femke barsmegyei választmánya levenni 
készül róla segítő, támogató kezét. Az eddigi 
300 frt évi segélynek a jövö évben csupán 
felét akarja megadni, azontúl pedig sem
mivel sem hajlandó hozzájárulni az óvoda 
fentartásához. A választmány ezen szükkeb- 
lüaége igen könnyen végzetes lehet az új
bányái ovoda sorsára. A legnagyobb meg
lepetést az okozta, hogy ezen váratlan for
dulat olyan helyről jött, a honnan azt leg
kevésbé vártuk volna. A segély megvonását 
maga a tanfelügyelő hozta javaslatba. Es 
indokolta javaslatát azzal, hogy egyrészt 
Újbánya gazdag város, s igy óvodáját saját 
költségén segély nélkül is fenntarthatja, — 
másrészt, hogy a választmánynak ezen se
gélyre fedezete nincsen. Maga a gazdagság 
igen relatív fogalom s ámbár igaz, hogy a 
város vagyona a fé milliót meghaladja, de 
vannak tetemes adósságai is, melyeknek leg
nagyobb részét ép azon kiadások okozták, 
melyeket a város áldozatkész közönsége 
kulturális, közlekedési és egészségügyi czé- 
lokra — nevezetesen az elemi iskolák álla
mosítására, vasút építésre s a városi víz
vezeték létesítésére fordított. E kiadások 
összege körülbelül 70,000 írtra rúg. A város 
közönsége tehát elég áldozatot hozott nem
csak a tanügy, hanem más közczélok érde
kében is. Igaztalan tőle még azt is köve
telni, hogy óvodáját teljesen saját költségén 
s minden támogatás nélkül önerejéből tartsa 
fenn. Híóz úgy is körülbelül 400 frtot kép
visel azon szolgáltatások ellenértéke, a mik
kel a város az ovoda fentartásához évenkint 
hozzájárul.

De azon érv nem áll meg, hogy a 
Femke barsmegyei választmányának ezen 
segélyre fedezete nincsen. 8öt ellenkezőleg, 
mert még könnyebben segítheti az újbányái 
óvodát, mivel az általa eddig fenntartott 
verebélyi ovoda is állami segelybeu része
sül — és a segély leszállítása által az az 
évi költségvetésben pénztári maradvány je
lentkezik. Mennyivel inkább fokozható az 
egyesület bevétele a tagok pontos nyilván
tartása s a tagdíjak pontos beszedése által, 
arról felesleges szólanom.

Bezzeg az államositás előtt az illetékes 
tényezők más húrokat pengettek. Kilátásba 
helyezték, sőt határozottan megígérték, hogy 
az iskolák államosítása esetén az óvódat 
is — a városra képzelhető legenyhébb fel
tételek mellett — államosítani fogjak. Ál
lami kölcsön közvetítését ígérték meg, me
lyet a város az ovoda épületért az allarn 
által fizetendő lakbérrel lett volna hivatva 
törleszteni. A város közönsége hitt a szép 
Ígéretekben. S most midőn az ovoda 
államosítására került a sor, uemcsak az ál
lam lép fel oly magas igényekkel, a melyek
nek a város pénzügyi viszonyainál fogva 
ez idő szerint eleget tenni képtelen, de rá
adásul meg a tanfelügyelő is üt a városon 
egyet, midőn indítványozza, hogy azou cse
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hoz, a kiket
nak. Zárkózottságukat I °
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nt. Polgárai igazi nyárspolgárok, a kiket 
hugányoknak hívnak s a kik hasonlók azok- 

Léván ..cseszkóknak'1 csúfol- 
semmi se jellemzi 

miut az a monda, hogy nem en
gedték egyidöben akasztófájukra az idegent 
felakasztani, mert hogy az akasztófa csak 
nekik és gyermekeiknek lett felállítva s 
nem a jött-ment embereknek. Brezuóbányán 
alul egyesül a mi garami folyónk kéteredö 
ága a fekete és a fehér garami ág, a me
lyek közül az előbbi Zólyommegyében, 
utóbbi Gömörmegyében ered.

Brezuóbányán felül fekszik Erdoköz a 
honnét egész l’iszolczig fogaskerekű vasút 
vezet, a m,t mert igen magasan jár a he
gyek között, fönt legvasutnak is neveznek, 

lm ez az alacsony Tátrák vidéke a 
mely ha nem is szebb a magas Tátrák vi
dékénél, — érdemes mégis megnézni és egy 
nagy előnye van a magas Tatrákkal szem
ben, bogy éghajlata enyhébb és simább, s 
vidéke könynyeben és olcsóbban járható be. 
_ ________ __________ g. V.

Mosakodás.
A sárpiaczi harmadik látogatásom leírását 

ott hagytam el, hogy a Xossuth-utczai és a 
mángorlóközi mücsatornák vizeinek békauyá- 
las bűzétől kitört rajtam a mocsáriág. Ezt 
kérem, a sárpiaczi öreg közlöny legutóbbi 
száma tárcsájában kétségbe vonja s két dol
got tételez fel rólam, hogy vagy szimulálok, 
vagy plagizálok s kilátásba helyezi, hogy az 
utóbbit a szántói és magyaradi források ösz- 
szes vizei sem mossák le rólam, némi gon
dolkodás után rájöttem, hogy nem szimulálok, 
mert nem vagyok őszi gyakorlatra bein vitáit 

kély 300 frtnyi évi segély, melyet az ovoda 
* Femke-töl eddig nyert, tőle a jövőben egé

szen megvonassék.
A választmány aligha számolt azon fél

szeg helyzettel, mely intézkedése folytán 
elöállani fog. Az óvónőt ugyanis 300 frt 
évi fizetéssel a Femke barsmegyei választ
mányának akkori elnöke nevezte ki. Ezen 
fizetés kiszolgáltatása tehát a választmány 
pénztárának terhére esik. A kinevezés maga 
kétoldali szerződés jellegével bir, melynek 
következményei alól a Femke barsmegyei 
választmánya egyoldalúan ki nem vonhatja 
magát. Ezzel azt akarom jelezni, hogy mind
addig, a mig az újbányái ovoda kérdése 
valamely irányban végleges megoldásra nem 
jut, a választmány az eddigi segélyt sem 
le nem szállíthatja, sem meg nem vonhatja. 
És mi lesz az óvónő sorsa a jövőben ? A 
város nem köteles fizetését kiegészíteni, mert 
hisz állását nem ö szerezte. Az óvónőtől 
pedig fizetés nélkül sikeres működést jogo
san elvárni nem lehet. Hisz eddig is oly 
rendetlenül kapta fizetését, hogy ha hazul
ról támogatást nem nyer, már rég megszö
kött volna. De előre látható az is, hogy a 
választmány merev magatartása máairány- 
bán is alig ha marad viszszahatás nélkül. 
A Femke újbányái tagjai, a kik mégis kö
rülbelül 40-en vannak, a kötelező termi
nus lejártával előre láthatólag ki fognak 
lépni az egyesület kötelékéből, mert nem 
volna észszerű tőlük, hogy midőn saját he
lyiérdekeik előmozdítása anyagi támogatá
sukat veszi igénybe, tágabb értelemben vett 
idegen érdekek előmozdítására hozzanak 
áldozatot. Az újbányái ovoda intézménye 
tehát előre láthatólag vissza fog fejlődni 
azon kezdetleges állapotába, a melyből csak 
nagy áldozatok árán és még nagyobb jóin
dulattal sikerült azt életre kelteni. Pedig, 
ha valahol, úgy ezen nemzetiség izü vidé
ken indokolt az ovoda intézményére kiváló 
súlyt fektetni, hogy a gyermek már zsenge 
korában sajátíthassa el a magyar nyelvet 
s a magyar hazafias nemzeti érzületet, a mi 
kétségtelenül megkönnyíti az állami elemi 
iskolák működését is. Nem szorul bővebb 
bizonyításra, hogy az ovodaintézmény fel
virágoztatása nélkül az állami elemi iskolák 
működése sem fogja a kívánt sikert ered
ményezni.

Az újbányái ovoda kérdésének megol
dása tehát égé ö szükséggé vált, mely fölött 
jó lesz az illetékes tényezőknek komolyan 
gondolkodni. Az óvodának manapság gond
noksága nincsen, mert a Femke áltál kreált 
gondnokság mandátuma még 1893. év vé
gén járt le. De még a gondnokság újabb 
kinevezése sem biztat a segély megvonása 
esetén sikerrel, mert auyagi támogatás nél
kül minden törekvése meddő marad, a mi 
teljes tétlenségre fogja kárhoztatni.

Dr. Rischanek Béla.

Különfélék.
— Királyunk születésnapja. Augusz

tus 18-án Léva város közönségé, hazafias 
kegyelettel ünnepelte meg szeretett királyunk, 
Ö felségének születésnapját. A város közé
pületein és sok magán hazo.i is nemzeti szi- 
lobogó hirdette a nap jelentőségét. A róm. 
kath. plébánia templomiján ünnepélyes szent 
mise volt ez alkalomból, melyen Báthy László 
prépost-plébános nagy segédlettel celebrált. 
A szentmisén az ének-kedvelők Richter Fe
rencz karnagy vezetése mellett Kempter

rezervista, sem nyári szabadságra vágyó „alan
tas közeg'1 s valószínűleg nem is plagizálok, 
mert csenui csak onnét lehet, ahol van. De 
hát a bizonyíték?

Minthogy a halandó önmagát ismerheti 
legkevésbé, megkérdeztem e tárgyban „any- 
jukomat", sógoromat, komámat, alsó-felső 
szomszédomat, ipamot, napamot, bárom papot ; 
váljon nem találnak e rajtam valami szeny- 
nyeset ? Mind azt mondták, hogy bőröm ra
gyog az ártatlanságtól. Ennyi csak elég egy 
érdemekben megőszült kritikusnak, aki kü
lönben fiatal család apa is s aki csak azért 
szimulálja a reumát, hogy közelebb legyen 
a „Paula forráshoz", melynek gyógyere'ü 
vizétől a szapora szavú tárczairás úgy ömlik, 
miut a „Niagara znhatag."

De győzzön a számok statisztikája : a 
„Tótfaludi fürdőzésünk* czimü tárczában 
van 355 sor, minden sorban átlag 6 szó, 
minden szóban középszámmal 6 betű, össze
sen 13,780 betű. Hozzászámítva a sorokba 
szorult 777 mügondolatot, hát igy nyilván
való az említett gyógyvíz feltűnő hatása.

b minthogy e tárczának a szélrózsa 
mindon irányában rohamosan terjedő hatá
sát megirigyeltem ; elhatároztam, hogy föl
keresem e magasztalt gyógyforrásokat. Az 
elhatározást tett követte s a gyógyvizek 
utóhatása alatt Írom a következő sorokat, 
melyek kalandos utazásomat s a fürdői szó
rakozásaimat fogják élethűen tárgyalni.

Reggel, mint rendesen, ma is főiébred
tem. Szemeimet kinyitám s az ágyból ki
léptem. Felöltözködtem. Az öltözködést 
czipöhuzással szoktam kezdeni. Azután küld
tem egy czédulát Vadász Latsai patikájába 



C dur miséjét adták elő ; betétül Richter 
Sárika kisasszony énekelte Seyler „0 sanc- 
tissiina“ altszólóját. A gyönyörű énokek 
igen szépen emelték az ünnepi hangulatot. 
Az isteni tiszteleten teljes díszben megjelent 
a lévai honvédtisztikar, egy diszszázad, az 
állami és közigazgatási hivatalok tisz íkara 
s nagy számú Ünneplő közönség, hogy áldást 
kérjenek koronás királyunk életére.

— Nyári mulatság. Közmondássze- 
rüvé vált mar Levan, hogy nincs összetar
tás társadalmilag s ennélfogva nincs is tár
sadalom. A lévai intelligens ifjúság egy 
bátrabb része szakítani akarván az eddigi 
közönynyel, csoportba verődött s megküz
dőit a kezdet nehézségeivel, amint azt a 
múltkor rendezett mulatsíig alkalmával is 
láttuk eredményesen. Felbuzdulva az első 
jó sikeren, tegnap tartotta második nyári mu
latságát, mely semmi tekintetben sem ma
radt az előbbi mögött. A rendezőség már 
napok óta megtett mindent, hogy a hölgyek 
kellemesen érezzék magukat. A terem, hol 
a megye és város czimere ügyesen volt el
helyezve, csinos decorálása szintén kelleme
sen hatott a megjelentekre, ugy, hogy a leg
jobb kedv uralkodott; e közben Csucsi ban
dája elkezdte a szebOuél-szebb fülbemászó 
magyar nótákat játszani, mely mindjobban 
feltüzelte a tánczot már várni alig tudó 
fiatalságot s mikor egy kopogós csárdásba 
belekapott, tánczraperdült az egész arany- 
ifjusag. Az első négyest körülbelül 16 pár 
tanczolta. 8 mikor megkezdődött a coufetti- 
dobálás a jókedv a legmagasabb fokára ért 
el. A jól sikerült mulatságnak csak az ab
lakon beszűrődő napsugár vetett végett. 
A jeleuvolt hölgyek névsora : Asszonyok : 
özv. Csallóközy Istvánué, Faragó Samuné, 
özv. Fejes Eiekné, özv. Henyei Elekné, 
Holió Sándorné, Honecz Józsefné, Mercáder 
Alajosáé, Svarba Józsefné, Sztehlik Istvánné, 
Vigadi Virgiiué, Btb. — Leányok : Bartók 
Mimiké, Belcsák Ilona,; Be.csák Ilonka, 
Belcsák Micike, Belcsák Tónika, Bobok 
Mariska, Csaliósözy Margit, Fejes Etelka, 
Ho ló Anikó, Honecz Jolán, Honecz Mai- 
git, Kulcsár Margit, Mercáder Edith, 
Sztehlik Mariska, Velman Zelma, Zmeskó 
nővérek stb.

— A nagy-sallói koszorúk. — Ille
tékes helyről vett felszólalás folytan csupán 
ily foimábau konstatáljuk, hogy a nagy-sáliéi 
koszorúk küzül a nagy-sallói elöl
járóság s a nagy-sallói hölgyek 
koszorúja ki van fizetve, s arra megyebeli 
gyűjtés sem az ünnepély előtt, sem az után 
nem rendeztetett.

— Hiúién. S t e r n Sándor, budapesti 
kereskedő e hó 27-én esküszik örök hűseget 
W i 1 h e i m Juliska kisasszonynak, W i 1 h e- 
i m Jakab lévai kereskedő kedves leányának.

— Táncmulatság. A lévai csizmadia- 
iparestület hagyományos Szent-Isivánnapi 
tanczmulatságát ma este tartja meg az Orosz- 
lan-fogadó nagytermében. A mulatság esti 8 
órakor veszi kezdetet. Belépő-díj; szemeiy- 
jegy, 80 kr, családjegy 1 frt 50 kr.

— A közös hadsereg budapesti kadét
iskolájának növendékei juuus hó folyamán 
Bese környékén terep-tanulmányokot foly
tattak egy tiszt vezetese mellett. Julius 28-an 
a növendékek bucsuünuepélyt és fáklyás
menetet rendeztek a plébánián lakó v e z e- 3 

3 kg. Zacberlinért, hitelbe, a tótfaludi fürdő 
,,polokszérái“ ellen. Anyjukomtól megkér
deztem, hogy nem fáj-e a feje ? 0 azt
mondta, hogy tegnap fájt. Gyerekeimet előre 
megvertem, hogy a fürő inteliigencziája előtt 
jól viseljék magukat, amiért anyjukom 3425 
perczig haragudott is reám.

Vegre a kocsi előállt, vagyis a lovak. 
Öreg szerszám volt rajtok, de uj patkó. A 
kocsis is öreg volt, de a felesége fiatal.

Sok nagy parton meutünk, a kocsit 
toltuk. Egyszer csak látom, hogy Draj Fusz 
kutyám három lábon, bárom lábú kacsát 
kerget a sárpiaczi olvasó közönség számára. 
A Bori buzgóban kánikulában czápák is 
élnek. Vegre ennyi kaland után sem meg
fogyva, sem megtörve czélhoz értünk.

A vizeket kívülről és belülről is hasz
náltuk. Szóval sokat fürödtünk és nagyokat 
ittunk. Gyerekeim gyomra sokszor korgott, 
de a zsebórám elromlott. Újságot is olvas
tam, mert megrendeltem a múlt évi „Hasz
nos mulattató!**.

A savanyuvizek haragban voltak egy
mással, azért a békesség czéljából egyszerre 
két féle vizet nem ihattunk.

Volt mulatságunk is. Népzenészek kí
sérete mellett egy dúsgazdag kereskedő, 
aki uzsorás soha sem volt, de szépen tud 
vicczelni, a sánta malaczról, magyarul, né
metül és tótul.

Láttunk továbbá 60 kocsi parasztot 
enni vasárnap. Ez is élvezet egy rossz 
-yomru embernek. Láttunk elájult tótot is.

Láttunk ... de nem folytatom tovább, 
hátha a „Sárpiaczi öreg közlöny** ismét plá
giummal vádolja

T'WÍst* FletAt.

tőjük tiszteletére, midőn a pohár
csengés zaját egy a jelenlevők füleinek igen 
szokatlan hang zavarta meg „Abczug Zele
nyák, éljen Kossuth Lajos!" hangzott a ka
détok közül. Zelenyák volt a háziúr neve. 
Persze hogy éktelen riadalom támadt, 
mire felfedezték, hogy a perhorreskált nyi
latkozatot a társaságnak egy czivil fiatal
ember tagja tette. Ezzel azonban a dolog
nak nincs vége. Elképzelhető, hogy egy 
csapat osztrák érzelmű kadét Zelenyák urnái, 
vacsora után, micsoda dühbe tud jönni az 
ismertetett bűvös szavak hallatára! Tűvé 
tették az egész falut, hogy a jól ismert 
bűnöst (?) kézrekeritsék, s amint értesülünk, 
még magánlak sértési per is támadt a do
logból, — de a tettes nem került elő. — 
48 órával később azonban N. V. megjelent 
a községben s ott hivatalos funkcziót is tel
jesített, anélkül, hogy bántódása lett volna.

— A szőlők lisztharmatbetegsége 
Az egész ország szőlőit ellepte egy eddig 
nálunk kevésbbé észlelt betegség a liszt
harmat (oidium Tuckeri). A lisztharmat, 
ugy mint a peronospora a szőlő összes zöld 
részeit megtámadja. Az erre a czélra készült 
fujtatókixal és porozó-gépekkel, a melyek a 
kereskedésekben ma már mindenütt kaphatók, 
tiszta kénport vagy a mi még jobb, 
egy uj kén-preparatumot, a dr. 
Aschenbrandt-félerézkénport fúj
tatjuk a szőlő fürtjeire. Mégpedig 
nemcsak a beteg fürtöket poroz
zuk igy be, hanem az egész ter
mést. A dr. Aschenbrandt-íéle rézkénpor 
egy német találmány, a mit az országos 
veszedelemre való tekintettel a „Borászati La
pok** szerkesztősége honositott meg Magyar
országon, s ma már Budapesten is gyártanak. 
Kén, rézgálicz és mészhydrát keveréke az 
uj szer, mely igen finomra őrölve kerül for
galomba. A szőlőtermelő közönségre élet
kérdés, hogy védekezzen a lisztharmat ellen 
és ahol a baj jelentkezett, egyszer legalább, 
még ha szeptember hóban is, porozza be 
szüleit. Jövő tavaszra, amint a szőlő hajtása
8— 10 cm. hosszúra nö, ismét kell a szőlőt 
porozni és ezzei elejét veszszük a további 
veszedelemnek.

— A párkány-nánai vasúti állo
mást Esztergommal helyi érdekű villamos 
vasút fogja összekötni, melynek engedélye
zési tárgyalását a kereskedelemügyi magyar 
kir. ministeriumban a napokban tartották meg 
Mándi Lajos ministeri tanácsos elnöklete alatt. 
Az engedélyezési tárgyalás alkalmával a va
sútnak egész jellege módosult, a korábban 
városi vasúiként tervezett ezen összeköttetés 
engedélyezési, épitési és üzleti feltételei he
lyi érdekű vasúti alapon állapíttattak meg. 
Ezt a változtatást az a körülmény tette szük
ségessé, hogy a tervezet szerint létesülő vasút 
most már nemcsak Esztergom szabad kir. 
város helyi belforgalmának kiszolgálására lesz 
hivatva, hanem összeköttetést létesít a buda- 
pest-esztergom-füzitöi helyi érdekű vasút esz
tergomi és a magyar kir. államvasutak pár- 
kány-nánai állomásai között, másrészt pedig 
szárnyvonal lesz a Duna folyam partján léte
sített rakodóhoz is, tehát teherforgalom le
bonyolítása tekintetében oly feladatokat és 
czélokat fog szolgálni, melyek egy városi va
sút körét már meghaladják és csakis helyi 
érdekű vasúti alapon oldhatók meg. A hely
érdekű vasút tényleges épitési és üzletberen
dezési tőkéje 818.000 forintnyi átalányösszeg
ben állapíttatott meg, mely összegből forgal
mi eszközök beszerzésére 154.300 forint, tar
talékalap képzésére pedig 20,0u0 forint for
dítandó. Az építést Török Emil budapesti 
mérnök fogja teljesíteni.

— Táncestély. Az újbányái diák-if- 
juság tegnap kitünően sikerült tánczestélyt 
rendezett a casino egylet nagytermében, mely
ben nem csak Újbányáról, de a vidékről is 
sok előkelő vendég vett részt.

— Névmagyarosítás. 81 r b i k Ká 
roly vihnye-peszerényi elemi iskolai tanító ugy 
saját, valamint tizenegy kiskorú gyermeké
nek vezeték nevét a belügyminiszteri enge
déllyel „Csorba*-ra változtatta.

— Az augusztusi hulló csillagok. 
Az idei augusztusi csillaghullás szokatlanul 
élénk volt. Már e hónap 8-ától 19-ikéig éje- 
lente nagy számú hullócsilag volt látható, a 
melyek a Perseus csillagcsoportból kerültek 
ki. Nem volt ugyan oly csillaghullás, mint 
1866. novemberében volt, de azért bőséggel 
estek a meteorok, E csillaghullást a kínaiak 
már ezer évvel ezelőtt megfigyelték, fel is 
jegyezték, az ő megfigyelésük szerint észtén- 
dönkint julius 20. és 25. között jelentkezett 
ez az égi tünemény Európában a múlt szá
zad közepe óta lettek figyelmesek az augusz
tusi csillaghullásra. A néphit Szent Lörincz 
tüzes köuyeinek nevezte el az augusztusi me
teorokat. Lörincz napja ugyanis augusztus 
10-én van. 1839-ben különösen szép volt ez 
a meteorhuilás. A földgömbnek mindkét felén 
számos hullócsillagot láttak augusztus hó
9— 11-ike között. 1848. augusztus 10. és 
11 ikén különösen Angliában volt bő mete
orhullás. Schiapareili kiszámította az aug. 
hullócsillagok kozmikus pályáját s megálla
pította, hogy ugyané pályán kering a nap 
körül egy üstökös, a mely körülbelül 120 
óra alatt kerüli meg a napot. Ez az üstökös 
valószínűen egy eredetileg sokkal nagyobb 
üstökös maradványa, a melyből leváltak az 
augusztusi meteorok. Az üstököst 1862-ben 
látták utoljára s igy legközelebb a jövő szá
zad végén lesz újra látható. Most pályájá
nak legtávolabbi részén halad.

— Lakatos Sándor, lévai prímásunk 

jó hirü bandája a nyári szezonban Koritnyicza 
fürdő vendégeit szórakoztatta kitűnő muzsi
kájával. Mint bennünket értesít, a fürdő
szezon véget ér s szeptember 3-án már az 
egész zenekar itthon lesz.

A szegedi kiállítást szeptember 
hó 3-án d. e. 10 órakor nyitja meg József 
föherczeg, a kiállítás védnöke. A rendező
bizottság ez utón is felkéri ugy a kiállítókat, 
mint a nagy közönséget, bogy a szeptember 
tiarmadiki megnyitáson résztvenni szívesked
jenek. Társulatok, testületek, körök képvi
seletét a rendezőség örömmel fogadja.

— Rövid hírek. Bunsen Róbert Vil
mos a világhírű természettudós felfedező a 
múlt héten meghalt. — A F. M. K. E. tit
kárául az egyesület választmánya Clair Vil
mos fővárosi hirlapirót óhajtja megválasztat
ni. — Világkiállítás Olaszországban. 
Milánóban 1904-ben a Simplon-alagut meg
nyitását nemzetközikiállitással akarják az ola
szok megünnepelni. — Uralkodók talál
kozása. Ferenc József király és Vilmos csá
szár október elején hir szerint meglátogatják 
az orosz cárt Kiernivenben, hol fényes udvari 
vadászatok lesznek. — Automobil társa
ság. Pécs város és környékének intelligens 
közönsége 100,000 frt. alaptőkével egy betéti 
társaságot alakított, mely Tolna és Baranya 
megyékben automobil kocsiközlekedést szán
dékozik létesíteni. — Magyar címer a kö
zös hadseregben. Hír szerint a közös had
sereg minden külső jelvényén, hol eddig csak 
az osztrák császárság címere volt, a magyar 
királyság címerét is alkalmazni fogják. Ez újí
tás ügyében most folyik a tanácskozás.

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

Vadászat közben. Mind nagyobb ará
ny >kat ölt azon szerencsétlenségek száma, a 
melyek vadász it közben — még a gyakorlott 
vadászt is — érik. Egy következményeiben 
szivrenditő esetről veszünk most Zentárói 
hirt. Rezsny Aurél, a város közszeretetben 
álló rendőrkapitánya, a kit élete virágában 
szakított ki hitvese karjai közül és apró 
gyermekei mellől a halál, szintén vadászat 
közben esett áldozatául egy szerencsétlen 
véletlennek. Kocsiról leszálltában akadt meg 
töltött fegyvere és a serétek testébe fúród
ván, néhány órai kinok után halálát okozták. 
A „Nemzeti1* Balesetbiztosítási Részvény
társaság, a mely intézetnél csak hetek előtt 
biztosította magát Rezsny 40,000 koronára, 
a kárjelentés vétele után rögtön kifizette a 
szomorúságba ejtett családnak a teljes biz
tosítási összeget. Most, a midőn annyi idegen 
elem furakodik minden téren országunkba, 
szinte jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy a 
„Nemzeti** az az intézet, a mely előzékeny 
eljárásával a közönség bizalmát maga felé 
vonzza. Csak a közelmúltban volt alkalmunk 
Szentmiklóssy Kálmáu miskolczi árvaszéki 
ülnöknek és Vauvert Nils tordai czellulose- 
gyárigazgatónak a Rezsny esetéhez csaknem 
teljesen hasonló szerencsétlenségénél (a mely 
esetekben a „Nemzeti*1 36.900 koronát fize
tett ki) meggyőződnünk, hogy a „Nemzeti** 
mint elsőrangú magyar intézet fényesen 
igazolja a belé helyezett bizalmat.

APnÓSÁllOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Egyszerű. — Ah, mily pompás madárgyüjte- 
mény I Honnan szedted ezt a sok kitömött madarat ? 
— Egyszerű módon. Leszedtem őket a t'eloségem meg 
a leányaim viseltes kalapjairól.

Ugy sem ér semmit. Biró! Ha akar ön fe- 
lebbezni, ngy teheti azt. — Vádlott. Kérem, mibe 
kerül a felebbezés? Biró.- Egy krajczárba sem, — 
Vádlott; Ugy nem felebbezek ; ugy sem érne akkor 
semmit.

T A N Ü G Y.

I.
A kegyes tanitórendiek vezetése alatt 

álló lévai főgimnáziumban a felvételi, pótló 
és javító vizsgálatok augusztus 31-én, a be- 
iratá-ok pedig szeptember 1-én, 2-án és 3 án 
lesznek. 4-én Veni Sancte, mely után meg
kezdődnek az előadások.

Az igazgatóság.
II.

Az állami tanítóképzőben az 1899/1900-ík 
tanév szeptember hó 4-én tartandó javító 
vizsgával veszi kezdetét; a tanév 5-én nyit- 
tatik meg.

A kapcsolt gyakorló iskolába a beira
tások szeptember hó 2-án és 3-án d. e. 
8—10-ig eszközöltetnek.

Léva, 1899. augusztus hó 14.
Az igazgatóság.

Közönség köréből.
i.

A varsányi kápolnára befolyt adakozás 
folytatása: Spuller György plébánoz, Gr.- 
Szöllös 1 frt 50 kr., Báthy Gyula esperes

plébános, 2 frt, Báthy Melanie 1 frt, Lipthay 
Lászlóné, Gr.-Ujfalu, 5 frt, Bartakovics 
Ágost kir. kamarás, E.-Marót, 50 frt, Gróf 
Oberudorff Hugóné, Királyfia, 5 frt, Stein- 
lein Leontine grófnő, 5 frt, özv. Gróf Cho- 
rinszky Igóné, 5 frt, Wilczek Mária grófnő, 
Szemeréd, 5 frt, Lipthay Aurél kir. kama
rás, Bagonya, 5 frt, Sántha Ágoston plébá
nos, 5 frt, Szitkai 50 kr, Dr. Sztankayné 
Zsilkay Sarolta 2 frt, Sziklay Józsefné " 1 
frt, özv. Puschm<um_Gyuláué 2 frt, N. N. 
Bát, 1 frt, Bittner Lázár plébános, 2 frt, 
Rudnay Béla főkapitány, Zsember, 5 frt, 
Riguényi Edéné, Derzsenye, 1 frt, 50 kr. 
Főösszeg 450 frt.

II.
Felhívás a gazdaközönséghez.
A barsmegyei gazdasági egyesület és a 

lótenyésztési bizottmány kéri a gazdákat 
Nagy-Kálnán szeptember 3-áu tartandó ló- 
és szarvasmarhakiállitásra, hogy a szétkül
dött programútok szerint minél több lovat 
és szarvasmarhát kiállítani szíveskedjenek. 
A kiállítás napján Nagy-Káluán társas ebéd 
is lesz, mely 4 tál ételből fog állani, a részt
vevők a kiállítás titkáránál Nagy-Kálnán je
gyezzék magukat elő.

A szegedi országos nagyszabású kiállí
tásra három napi távollétre szeptember 4-én 
indulunk mi barsiak menetdij-kedvezmény- 
nyei és Szegeden olcsó és jó ellátással.

A szegedi kirándulásra, a társasebéden 
való résztvevősre, s kiállításunkra a beje
lentési határidő augusztus 25.

Nagy-Kálnán, 1899. aug. 19.
Hazafias tisztelettel

Levatich László, 
titkár.

Henneberg-selyeffi. ?4k íí!
65 krig méterenként — csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és szines, — a legdivatosabb 
szövés, szín és mintázatban. Privát-fo
gyasztóknak postabér és vámmen
tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájciba két
szeres levéibélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza' m.-mázsánként 7 frt 50 ár, 7 trt. 80 Két
szeres 7 frt — kr. 6 frt 50 kr. — Rozs 
6 frt — kr. 6 frt 30 kr. Árpa 5 frt 70 
6 frt 80 kr. Kukoricza 5 frt 70 kr 6 frt — 
kr. Bab 5 frt 50 kr. 5 irt 80 kr. Zab 5 írt — kr 
5 írt 20 kr. Lencse — trt — kr. — frt — l>r 
Köles — frt — kr. — frt — kr.

Nyilttér.
i.

Nyilatkozat.,
Boldogult férjem, néha pacséri Rezsny 

Aurél, Zenta város rendőrkapitánya, ki 
1899. márczius 28-án a „Nemzeti** baleset 
biztositó részvénytársaságnál baleset ellen 
biztosította magat, 1899. aug. hó 3 án vadá
szat közben a fegyver véletlen elsülése fo y- 
tán eihalálozván, a nevezett társaság a tel
jes biztosított összeget, azaz 40.000 koro
nát (negyvenezer koronát) nekem a kárje
lentés vétele után rögtön kifizette.

A „Nemzeti Baleset Biztosiló Részvény
társaságnak** ezen gyors és méltányos eljá
rása folytán indíttatva érzem magamat halás 
köszönetemet nyilvánítani.

Zenta, 1899. augusztus hó ll-én.
özv. pacséri Rezsny Aurélné 

szül. Kunszabó Berta.
Dr. Hajdú Dezső,

ügyvéd,
Helszler Ferencz,

gyógyszeres", 
mint tanuk,

II.
Árverési hirdetmény.
Az esztergomi méltóságos főkáptalan 

tulajdonát képező, Gr.-Szt.-Benedek köz
ség határában fekvő következő ingat
lanok; és pedig:

a) a vasút mentén fekvő korcsma
épület ;

ó) a vasút mentén fekvő 3 cat. holdat 
meghaladó gyümölcsös kert; és

c) 4 Qat. holdat meghaladó réttest 
folyó hó 22-én délelőtt 10 órakor 
a kovácsi uradalmi irodában megtar
tandó nyilvános árverésen eladatnak.

Az árverési feltételek Bars-Kovácsi- 
ban betekinthetők.

Uradalmi tisztség.
iii.

ÜGYES KERTÉSZ
kerestetik. Ajánlatok „Nagy-SárÓÍ B ér

gazdaság'* czimre ifitézendök.



34. szám. HIRDETÉSEK. 1899. augusztus hó 20

1899. évi 3135. szánthoz.
Árverési hirdetmény.

Alólirott erdőhivatal közhirré teszi, hogy az alább felsorolt tölgy és 
bükkfa anyagoknak az erdőben tövön leendő eladása iránt f évi szeptember 
hó 18 án délelőtt 10 órakor Zsarnóczán az erdőhivatal tanácstermében Írás
beli zárt ajánlatok utján nyilvános árverést tart.

Eladás alá kerül:

Az összes iskolákban használandó
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Az erdő
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megnevezése
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1 G arain rév A 111. 14 16 Tarvágás 192 45 1938 b9
2 17 58 225 58 1844 75
3 18 63 a 172 1248 07
4 16 38 1497 — 4152 06
5 16 39 1186 — 8121 21
6 IV. 19 10 Tisztázó vágás 1

11 v» >1499 — 11925 75
a 12 Tarvágás 1

7 24
741
75( a 1177 10189 49

8 V1I. 38 11 306 — 2151 24 I
Összesen 5254 103 41564 26

9 Geletnek A I. 4 43 Tisztázó vágás 1 278 205 672 21 1 Csak együtte- 
| sen adatik el.10 c III. 13 18 Vető vágás 325 76 203 j 02

11 ■ a 14 23 Tisztázó vágás 128 — 602 48 1
Ös>z sen <31 281 3310 7i:
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45
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Vetővágás
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Tarvágás

359 
1310 
1205

— 299 
2847 
18>2

071
46
19

| Csak együtte- 
| sen adatik el.

Összesen 2874 — 4978
15 Selmeczbánya D I. 5 47 Tisztázó vágás 280 — 2649 !4! | Csak egyucte-
16 ■ a a 57 a 164 — 1711 41 ( sen adatik el.

Összesen 1 414 — 4360 55 ll
A négy gondnokság összege : ( 9303 384 54214 24

Tankönyvek
kaphatók: Nyitrai és Társa könyvkereskedésében 

Léván.

Az ajánlatok osztagongént teendők, tehát az összes fatömeg szándékolt 
megvétele esetében is osztagonként tüntetendő ki a megajánlott ár.

Bánatpénz gyanánt a kikiáltási ár 
szerződési feltételek a szokásos hivatalos 
tekinthetők.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Zsarnóczán, 1899. évi augustus hó

10% a teendő le. Az árverési és 
órák alatt az erdőhivatalnál meg-

11-én.
M. kir. erdőhivatal.

659./1899. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság 1898. 
évi 2177. számú végzése következtében dr. 
Novotny Imre ügyvéd által képviselt lévai 
Takarékpénztár javára Pénzes Karoly és Pat
rik András ellen 350 frt, s jár erejéig 1898. 
évi marcz. hó 2-n foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 626 frt becsült 
következő ingóságok, u. m.: lovak, szekerek, 
takarmány, gép stb. nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró
ság 1899-ik évi V. 567/5. számú végzése foly-

tán fenti tőkekövetelés s jár. erejéig Nemes- 
O.osziban leendő eszközlésére 1899. évi 
aug. hó 25. napjanak délelőtt 8 óraja határ
időül kitüzetik es ahhoz a veuui szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-t érteim iben készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Léván, 1899. évi aug. hó 3. napján.
Tonhaiser, kir. bir. végrehajtó.

T

Ugyanott a könyvek kötése is elvállaltatok. —

Meghívót
továbbá

eljegyzési
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a legkedveltebb 

modern alakban

ízlésesen és olcsón 
készít
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Arany gyűrű (14 kárát)

Arany függő (14 kárát) . ,

valódi „SINGER" s valódi „HOWE 
családi és iparos varrógépek 

igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval.
Árak részletfizetésre:

Singer családi varrógép kézi hajtásra . . .
Singer családi varrógép állvány és szekrényuyel

»Singer Médium iparosoknak gép állványnyal
Nagy Singer 4-es iparosnak áliványnyal
Howe családi varrógépek állvány nyal . .
Nagy Howe varrógépek iparosoknak . . •
Ringschiff családi gép 48 írt., iparos gép .

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb.

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

Géptük, részek és csónak olcsón.

valódi utáni.
22._
SÜ- 
iO.—
44.—
33.—
40.—
70,—

19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38.—
58.—

Csak fiatal embereket
érdekel tudni, hogy a

Dr. Doiton-fiéle

Injectio Orientál 
már néhány nap alatt elmulasztja még a 
legrégibb és legelhanyagoltabb kifolyást is. 
Felesleges tehát Sántáit vagy Copaivát hasz
nálni, mely csak a gyomrot rontja, de a bajt 

nem gyógyítja.

gyógyszertárában

Budapest, V., Nagykorona-ufcza 23.
Ara üvegenként! frt. 1.20 kr. elüleges beküldésével franco.
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Kiéin Sándor
órás- és ékszerész LÉVÁN.

„Szandiik" ezüstárugyár (Alsó-Há
mor Barsmegye) kizárólagos képviselete 
és raktára Bars- és Hontm. területére.
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Arany férfi remontoir óra . . . < >
Arany női remontoir óra . . > > .
Ezüst remontoir óra kettős fedéllel . .
Ezüst remontoir óra egy fedéllel . ,
Niki remontoir óra egy fedéllel . . .

............................... 30.- 
• • .... 14.— 

.......................... 7.-
...... 6. —

Ingaórák farag, diófatokban egy felhúzással 14 napig járó müvei 10 —
Arany gyűrű (14 kárát) 250
Arany karperecz (14 kárát) • . . , , ' g'_

Arany kereszt (14 karát) ... . * * * ‘ ‘
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