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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Vidéken és Léván házhoz küldve: 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési penzek póstautalványnyal küldhetők. 
Kgycw Hzámok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
Négyhaaábou petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fii!., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér to fillér
Hivatalom hirdetmények

100 szóig 2 kor. «0 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-ior dija 30 fillér. 
Velünk ^szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—► vasárnap reggel. «—

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani.

A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Márczius 15.

Rügyfakasztó tavasz: népek, nem
zetek szabadsága.

Üdvözölt légy feledhetetlen és örök 
március : te a szabadság a honszerelem 
hónapja!

Március hónapja hozta nteg a nap 
hevét ; március Idusán közeleg a ter
mészet föltámadó korszaka, március 
hónapja rügyet növeszt a lombokon, 
virággal hinti tele a fák és cserjék 
koronáit. Dalt és illatot hord felénk a 
csapongó játszi szelló'cske, mert már
cius — a szabadság hónapja s a ha
zaszeretet lángja március Idusán csap 
fel a legmagasabbra ; s talán ettől a 
lángtól rohamos azután a természet 
fölzsendülése, talán ez a láng, a haza
szeretet lángja tölti meg a sziveket 
forró szerelemmel, igazi édes dallal ; 
csapongó, epekedő vágyai. Oh igen ! 
Föltámadás ünnepe vagy te : március 
15, mert e napon az örök igazság ara
tott diadalt; az igazság, mely eddig 
eltemetve volt, ekkor támadt föl — 
halottaiból ! s lön és lesz nemzeti 
újjászületésünk évfordulója, az örök 
szabadság tavasza; nagy események, 
országokat és népeket megrázkódtató 
hatalmas átalakulások, a honszerelem 
fényes diadalait — szabadságharcunk 
tündérvirágait fakasztó szép és örök 
tavasz.

Üdvözlégy március Idusa; a tör
ténelem örök triászának ; a szabadság, 
egyenlőség és testvériség visszaszerzője ! 
Jöttödön szivünk megtelik áhítattal, 
mint a virág a nyári reggel éltető 
harmatával.

Oh e szent napon, a midőn a né
pek a szent szabadság ünnepét ülik, 
ékesen szóló ajkak, zengedező lantok 
halmoznak dicsősséget, eszmék, szabad- 
ságharezosok, szabadsághősök örök és 
fényes emlékére: amidőn ma him
nuszait zengedezzük, amidőn ma ba
bérkoszorút visztek a szabadság igaz

I 
I

!

t

és nagy bajnokainak síremlékéhez, a 
minden idők eme őröli áldozati oltára
ihoz : jöjj el és végy szárnyaidra minket 
mindnyájunkat, dicső hősök törpe uno
káit, te szent emlékezet! s emelj föl 
abba csodálatos magasságba, a honnan 
egy pillantással tekinthetjük át mi is 
hatalmas arányait ezen szent és örök 
időnek s megmérhetjük egy ezredév 
lezajlott történelmének mélységeit, ta
nulságait ; hadd gyönyörködjék szemünk 
szivünk, nemzetünk múltjában, hadd 
fürödjék meg honfi lelkünk ott a nap
fényes magasságban ez emlékeknek 
üde illatában.

Mert fájdalom! nekünk ma már 
csak magasra törő lelkünk van, de 
nincsenek magasra vivő szárnyaink; 
csak vágyaink emelnek, — de nem 
tetteink és akaratunk. Igen, ma, a 
mikor a hegyekben, az ős-természet
ben rügyet hajt a lomb, elmúlik, eltű
nik a hegyek, ormok fehér hótakarója, 
összetörik a folyók jégbilincse, és nem 
lesz többé hólepellel takarva a kenye
ret és illatot adó virágos mező: szü
lt-mjék meg ma, e szent napon szivünk
ben, a nemzetek eme örök tavaszának 
előnapján, a hazaszeretet, ezen szent 
titok, fönséges szó és érzelem, megmér
hetetlen hatalmas forrása minden létező, 
istentől belénk oltott erénynek !

Szülemjék meg és legyen gyújtó
pontja, ezer nemes és nagyszerű erény
nek, a mely a kötelességérzetet, ha 
kell, a halál megvetéséig emeli, miként 
ama dicső március halhatatlan hőseinél. 
Töltse be egész valónkat ezen igazi 
hazaszeretet, a melyben meg van az 
erényeknek minden próbája: az önmeg
tagadás, érdekeink alárendelése a kö
telességérzetnek, az önfeláldozás, mely 
alkut nem ismer s vissza nem riasztja 
még a vérpad sem.

Éljen 8 legyen bennünk ezen haza
szeretet, mint minden más erény — 
valódi — mely csak akkor az, ha 
igazi tettekben nyilatkozik meg; s

!
akkor fog bennünk élni örökké a 

, világszabadságban való hit, lelkesedés, 
bátor erő, nagyratörekvés, remény és 

! boldog lesz a haza!
ünnepeljük, de ünnepünk legyen

! komor és fönséges, mint az eszme, 
a melyet ez a nap képvisel. Ebben a 
nehéz és borús időkben meg kell mu- , 
tatni a magyar nemzetnek államalkotó , 
8 állam fentartó erejét, mely évezre
den át megtartotta ezt a vérrel szerzett 
és vérrel megszentelt hazát nekünk, 
magyaroknak. j

A feltámadás ünnepe ez a nap.
i Támassza fel bennünk azt a hitet, hogy , 

a szabadság, a mely a tavasszal együtt 
született, túl él minden vihart, minden . 
erőszakot, annál tisztább, annál derű- , 
sebb lesz a jövendő, minél feketébbek < 
ma a fellegek, s minél jobban haso
gatják azt a viharok villámai

i
Balhiedelmek a csecsemők ápolásánál. 

Irta.- Bauer Lajos dr.i
i Sajátságos, mennyi balhiedelemmel, mennyi 

babonával találkozunk a csecsemők ápolása 
körül és pedig nemcsak a műveletlenebb, 
egyszerűbb embereknél, akik külömben is 
hajlandók babonás dolgokat készpénzül venni, 
hanem még a müveit, sőt legműveltebb

I osztályoknál is. Hányszor láttunk elcsodál
kozva olyan fiatal anyákat, akik felvilágo
sult, intelligens körökben röttek fel s mint 
ilyeneket ismertük őket; ha férjhez mennek, 
anyákká lettek, s kis magzatjuknál vala
melyes meg nem szokott jelenséget vesznek 
észre : inkább egyik-másik „tapasztalt öreg 
dada", vagy „sok gyermeket fölnevelt" jó
akarata szomszéd asszony babonás tanács- 

; adásaira hallgatnak ahelyett, hogy vagy a 
1 saját isko’ázott Ítélőképességüket vennék 
’ elő, vagy a mi még célszerűbb, ahhoz értő

nek véleményét kérdeznék meg.
Sehol annyi balhiedelem, mint a cse 

; csemö ápolásánál. Hagyján, ha még olyan 
i természetű egyik-másik balhiedelem, mely 
j a csecsemőnek nincsen ártalmára; komolyan

. ---- 

föl kell azonban szavunkat emelni az olyan 
babonák ellen, amelyek a csecsemőnek oly
kor az egészségét, de esetleg az épségét is 
veszélyeztetik. Ha még olyan ártatlan babo
náról van szó, mint a „szemverés", vagy 
pedig egy éven alul a csecsemőt nem sza
bad a tükörbe nézetni, mert beteg 'esz, 
legföljebb n osolygunk, mert amint nem 
létezik az első, éppen olyan alapnélküli a 
második hit. Már ncmc-ak nevetséges, hanem 
a csecsemő egészségére is ártalmas lehet 
ama második balhiedelem, hogy a csecse
mőnek körmeit egy éven a'ól ollóval nem 
szabad levágni, hanem le kell harapni. Elte
kintve attól, hogy a hosszú körmökkel biró 
csecsemő könnyen szemeibe kaphat, vagy 
még inkább a rendesen rosszul, egyenetle
nül leharapott éles körömmel ugyancsak 
kárt tehet magának a kezeivel ide-oda 
kapkodó csecsemő, igen sokszor azonban a 
köröm leharapásnál a köröm behasad s fáj
dalmas körömágyi lobot okozhat.

Ezzel szemben sok anya félve óvakodik 
a kis baba feje tetején található sárgás zöl
des pörkszerü lerakódáshoz nyúlni, amelyet 
népiesen „koszmó“-nak is nevezünk, — 
rniu'án azon balhiedelemben van, hogy „ott 
van a feje lágya a gyermeknek, ahhoz nem 
szabad nyúlni." Talán fölösleges mondanunk, 
hogy ez»n koszmót éppen olyan nyugodtan 
el kell távolitanunk, mint ha az a bőrnek 
valamely más helyén volna, miután ez elha
nyagolva, sokszor makacs ótvarhoz vezet.

Egy másik baihiedelem meg sok eset
ben a csecsemő épségét veszélyezteti. 
Ugyanis széles rétegében az anyáknak el 
van terjedve azon sajátságos téves hit, hogy 
azt, vájjon • kis baba egészséges-e ? az 
„összemérés" által lehet megtudni. Mi az az 
összemérés? O.yan esetekben, ha a kis baba 
kissé nyugtalan, nyűgös, szóval nem rendes 
módon viselkedik, sokszor azonban akkor 
is, ha a baba állapota egészen rendes, ki
váncsi egyik-másik anya tudni, hogy az ő 
kis csecsemője teljesen egészséges-e ? az 
összeméréshez folyamodik. Oiyformán, hogy 
a kis babát hanyatt az asztalra fekteti, azu
tán igyekszik a baba jobb térdét, a bal

T A RCZ A.
A magyar leány.

Irta : Tóth István.

Járass, anyám, honi ruhába,
3 meglásd, nem lesz az oly fura. 

Mellénykémet ingvállal készítsd;
Szoknyám ne hagyjad hosszúra. 

Cipellőmet itt szabja, varrja,
3 ne Bécsben, a mester, legény 

Sutba tevén kopott kapáját,
Iparából éljen szegény.

Végy, jó anyám, széles galandot, 
Fonjam beléje dús hajam.

Többet fogok mutatni úgy majd, 
Mint a kinek kalapja van.

De arcomról se gondoskodjál ;
Erő, egészség, tiszta viz 

Lustaságot, páváskodást és 
Másféle bűnt pokolra visz.

Fejkábitó nagy illatokkal 
Szobánk’ betoltni vaj’ minek ?

Hát a rózsát, a rozmaringot
A kis kertünk nem termi meg ? 

De ibolyánk s gyöngyvirágunk is
Van az erdőben, hogyha kell.

S ba nincs, tartsuk tisztán magunkat 
8 a szemetet söpörjük el.

Majmolni a külföld divatját, 
Én, jó anyám, azt nem teszem.

Az osztráknál, a franciánál 
Előbb való a nemzetem.

Az angol csak hadd gyűjtse kincsét; 
Veszekedjék orosz-japán :

Magyar bonban magyart pártolva 
Boldog csak a magyar leány.

Jenek tehát, magyar lányok,
3 ti jó szülők, ti jó anyák,
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Mú’assuk meg külsőleg is, hogy 
Szeretjük a magyar hazát.

A re'gi szív, a régi érzés,
Az meg ne változzék soha:

S nem lesz időnk, mint ez a mai, 
Oly gyászos, olyan mostoha.

Esernyő nélkül.
Benjámin Samu esernyöcsináló volt. Az 

öreg ember napról-napra járta a házakat, 
két-három esernyőt szorongatva a hóna alatt 
és kicsiny törődött testéből szomorkásán 
szállott el a kiáltás :

— Esernyőt javítani, foltozni, javí
tani . . * Benjámin Samu élete hasonlatos 
volt a virágokéval. Ha esett az eső, feléledt 
és bivirult, de ha sütött a nap és nem 
hullott aá semmi az égből, roskadt teste 
még jobban összement és bizony-bizony 
nagyon borús napok hajoltak föléje. Egy 
szárazsági időszakban, amikor már bosszu- 
hosszu ideig nem hullott alá a mostoha 
menyekből az esőmanna, a vén esernyöcsi- 
náió egy forró gondolatot halászott ki komor 
tépelődései közül.

Úgy történt a dolog, hogy megbarátko
zott Blaunéval, akinél lakott. Az öreg, ki
száradt asszony az egyik ágyát albérletbe 
kiadta és* ezidöszerint Benjámin Samu volt 
a soros, aki heti 50 krajezárért a zizegő 
matráczon megoibenhetett. A vén esernyő
csináló — úgy látszott — állandó lakónak 
indult, mert eddigelé legalább ő volt az, 
aki hűségesen a legkitartóbb volt. Elődei a 
többi fiilérnélküli ördögök egy-két héten 
belü1, vagy maguk szálltak le az ágyról 

L apunk mai számához féliv melléklet van oeatolva

— nem birva megküzdeni Blauné rigo’.yá 
ival — vagy maga a kevély, zörgő asszony 
jelentette ki gőgösen, a rimánkodó bér
lőinek :

— Hja . . . míg én fizessek magának, 
keressen magának más bolondot . . ,

Blauné büszkeségének családi alapja 
volt. A fiai voltak a fundamentum, amelyről 
elbizakodva nézett a világ szemébe. Bennük 
nem is csalódott soha és a fiuk vállvetve 
dolgoztak a fillérekért, amit pontosan beszol
gáltattak az anyjuknak. Tarkán választották 
mesterségüket. Az egyik asztalos volt és 
ezért látszatra, odahaza akárhogy düledezett 
is minden bútor-darab, egészek voltak töké- 
letesen. A másik fiú a szücs-mesterséget 
tanulta meg, ez öltöztette téli időre, jó 
meleg bundába az unyját meg a testvéreit. 
A harmadik fiú, az urféle volt a famíliában. 
Dijnokoskodott a törvényszéken és ö végezte 
a család irásteendőit. A három tiu csodás 
elszántsággal robotolt a garasért és bátor
kodó megjegyzésük sohse, csak alázkodó 
szavuk volt az anyjukkal szemben. Blauné 
még most is féltékenyen őrizte tekintélyét 
és haragjában annyira félelmetes volt, hogy 
ez elől szökött meg annak idején a férje, 
aki a szitokkal,verekedéssel teltviharos estén 
a Danának ment és elúszott egy jobb 
hazába.

B!auné — természetesen — kordában 
tartotta még az öreg Benjámin Samut is, 
aki röviddel, azután hogy a matrác-czal 
eljegyezte magát, elkérte a mérges asszony
tól a család összes esernyőit és sorján, szé

pen megfoltosta azokat, a vékony drótkül
lőket pedig megerősítette. Szombat este 
történt a nagy, a furcsa jelenet. Az enge
delmes igába haj'ott fiuk is odahaza voltak 
már, hogy Benjámin Samu, Blauné elé he
lyezte a kireperált esernyőket és kijelentette, 
hogy nem kér semmit a munkáért.

— Micsodát ? ingyen dolgozott . . . 
kérdezze álmélkodva Blauné.

— Igen, maguknak ingyen, nagyon szí
vesen . . .

Benjámin Samu mosolygott, töpörödött 
arcza nagyon derült volt és sárgás szemeit 
hunyorgatva, nyájasan nézett Blaunéra. A 
szigorú asszony örömében nevetgélt, kráko- 
gott és megdicsérte a vén esernyőcsinálót :

— Maga igen derék ember, Benjámin 
ur . . .

Benjámin Samu komolyan hozzálátott 
terveihez. Odakünn a rekkenő nyári idő 
felpörkölt mindent és Benjámin Samu eser
nyői mitdinkább megfakultak. A vén ember 
megfeszült szivósággal kémlelte az alkalmat, 
amikor a barátságát elősegítheti B aunéval. 
Egy ilyen, de nagyon komoly alkalom kínál
kozott is és Benjámin Samunak a váratlan 
eseménytől reszketett még a lába is.

Egy fo ró délu'án odahaza üldögélt 
és Blauné is benn volt a szobában és haris
nyát kötögetett.

A vén esernyöcsináló elmerengett ter
vein. Kiaszott kicsiny fejét belepte a láz, 
mikor rágondolt az eshetőségre ... ha el- 
vehetné Blaunét, a bárom fiával együtt . . , 
Hosszú sanyarú életének minden vájyako- 
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könyökéhez közelíteni, illetve érinteni, a 
fölfogás szerint, ha ezek összeérnek, a baba 
egészséges, külömben nem.

Hát ezen éppen o'yan ostoba, mint 
veszedelmes babona ellen csakugyan ki kell 
kelnünk, mert hiszen mi történik az ilyen 
összemérésnél ? A jobb tárd a bal könyök
kel, különösen kissé kövérebb csecsemőnél 
úgy sem ér össze ; no most már az anya 
azt hiszi, ha ezek nem érnek össze, akkor 
beteg a kis baba, erőlteti a dolgot : addig 
tolja össze a szegény kis csecsemőnek az 
említett két végtagját, migazok csakugyan 
eléggé közelítenek egymáshoz, esetleg össze 
is érnek. Meg van az öröm, hoey a baba 
egészséges, pedig lehet, hogy ekkor van 
csak igazán baj, mert hányszor láttunk már 
telkarceonttörést, vagy combtörést, éppen 
az ilyen erőszakos műveletek után. S ha 
az ilyen töréseknek az okát puhatolja a 
tapasztalt orvos s kérdi, vájjon nem mérték-e 
össze a kis gyermeket ? sírva vallja be az 
anya, hogy a szomszéd asszony rábeszélésére 
csakugyan összemérte, hanem már kissé 
későn, a baj megtörténte után fogadkozik, 
hogy azt többé soha nem fogja tenni. Az 
emlitett bornirt babosának a nyomát pedig 
a szegény kis csecsemő esetleg egész 
életén át viselheti.

Alig lehet felsorolni azon szarto, bal
hiedelmet, melyek a csecsemő ápolása körül 
el vannak terjedve, hiszen ezen kis cikkben 
csakis érinteni akarjuk a legfontosabb, az 
életben mindennap e'jövő balhiede'meket; 
futólag említeni akarjuk a csecsemők tűi osz
tásénál fennálló azon tévhitet, hogy nem 
szabad naponta Hirdetni a gyermeke* * i *, mert 
„gyöngít." Ha a tisztaság, illetve az az 
által okozott jó érzéf, nyugodt alvás stb. 
gyengíti a szerveze'et, akkor igaz az, hogy 
a naponkénti fürösztés gyengíti a gyer
meket.

Tudtunkkal azonban mindezek a ténye
zők éppen erősítik az ép szervezetű csecse
mőt, tehát semmiképpen nem mondhatjuk, 
hogy a naponta való fürösztés gyengíti a 
kisdedet, ellenkezőleg erősíti.

Természetesen azon gyógyfürdők, me
lyeket az orvos bizonyos esetekben előír, 
nem értendők ide, mert ezek tanulságosan 
alkalmazva igenis gyengitöleg hathatnak 
egyik másik csecsemőre.

Egy másik tévhit uralkodik meg sok 
helyen a tekintetben is, vájjon a csecsemőt 
az őszi, illetve a téli idő beálltával szabad é 
a levegőre vinni ? Sok anya azt hiszi, ha a 
babával az egy-két hónapi nyaralásról vissza 
jött, ezzel a csecsemőnek a szabad levegő 
szükségletét egész évre kielégítette. Hány
szor látjuk, hogy inteligens anyák mintegy 

zása találkozott ebben az érzésben ; elvenni 
Blaunét, vagyis gond nélkül pénzzel élni és 
nem kellene többé az ágyért se fizetni . 
Sorvadt agyvelejéböl kibújtak a gyönyörű 
jelenetek és elringtak előtte a boldogsá
gok ... A fiuk, a három fiú, hozzák haza 
a sok pénzt, és odaadják B.aunénak, neki 
is nem kell többé házalni, a házakba bele
kiáltani éhes nyomorúságát . . , Benjámin 
Samu el nem eresztette ezt a gondolatát, 
hogy Blaunéval megcsinálja a parthiet. Na
gyon kedvesen játszott már vele a képzelő
dés. Meleg lett a szive, mikor nyugalmasan, 
jólakottan, lepihen és nem keli többé töp
rengenie, mi lészen másnap, lesz e kenyerre ? 
a hét végén nem kergetik-e ki az ágyából ? 
mert csak rozzant parapléi vannak, amiket 
nem vásárolt meg senki és szépen csendesen 
lehunyhatja a szemét, mert dolgoznak a 
fiuk, csinálják a pénzt, mint a méhecskék
* mézet . . . Benjámin Samu lelkében mu
zsikált már minden, amikor hirtelen kiabálás, 
rikácsolás rezzentette fel álmodozásából

Blauné káromkodott és süvöltött a 
hangja.

— Takarodjatok, pusztuljatok, hess 
előlem, mind a ketten. Az öreg csontos 
asszony hátradőlt székében, a kötését leej
tette a földre és az arcza szederjes volt a 
rémülettől. A szemei kimerültek, a szája 
eltorzult és ujjaival görcsössen bőkdösött a 
levegőbe. Hörgött amikor kiabált :

— Mara vissza, mars ... Ne bántsatok 
engem. A vén esernyőcsinálónak majd kiug
rott a lelke, amikor Blaunét kiabálni, ve
rekedni látta a semmivel és kiszaladt a 
konyhába. Hallotta, hogy B'auné felkelt a 
helyéről, szaladgál a szobában és egyre 
kiabál:

— Mars vissza . . . Nini, Jolán . . . 
hess . . . hess . . . Benjámin Samu a kony
hában künn, hamarosan az eszéhez tért és

óvják csecsemőiket a szabad levegőtől 
s inkább többször naponta szellözte- 

I tik lakásukat, vagy a zárt folyosóra 
' vitetik ki a kis gyermeket, ahelyett, hogy 

a szabad iévegöre vinnék. Pedig a csecse
mők sok levegőt fogyaez' anak, mondhatnám 
többet, mint mi feluöttek. A zárt helyiség- 

I ben csakhamar megromlik a levegő, külö- 
• nősen, ha azon helyiségben többen tartóz- 
' kodnak s lassacskán kiü a kisbaba arcára 
j azon fakó, sápadt szin, amelyet „pesti szin" 
' alatt ismerünk. Jól felöltöztetve még a téli 
‘ három, négy fokos száraz hideg mellett is 
1 bátran kivihetjűk, különösen a már kissé 

idősebb csecsemőt, mert a szabad levegőt a 
zá't helyiség levegője semmi esetre sem 
pótolhatja s ezzel igen sok, rossz levegő 
ál'al okozott betegségnek vesszük elejét.

A csecsemők pedáns módon való tisz
tán tartása a naponkinti fürösztésse1, tehát 
éppen annyira hozzátartozik a helyes ápo
lót hoz, mint a szabad levegőnek minél gya- 

, koribb, ha lehet naponta egy-két órai 
’ élvezete. £s ezen rendtől ne térítsen el 
’ bennünket azon időszak se, a midőn a cie- 

csemö a fogzás szakába jut. Tudjuk, hogy 
1 sok tapasztalatlan anya rettegve gondol azon 

időre, amidőn kis gyermeke fogat kap. Nem 
csoda, mert hiszen még raa úgy áll a dolog, 
hogy általánosan el van terjedve a hit, saj
nos még sok orvos tudatában is, hogy a 
fo ;zás betege'getet okoz. Milyen könnyű 
egyszerűen rámondani hat-nyolc hónapos 
csecsemőre, ha nyügöiködik, vagy tényleg 
beteg: beteg, mert a foga jör. Az újabb 
orvosi generáció azomban évtizedek óta 
hirdeti, hogy togzási betegség nincs. Egész
séges szervezetű csecsemőnél rendesen észre 
sem viszik a Beülök a fogzást, csak akkor 

: Iá ják elcsodálkozva sörömmel, amikor már 
' egy-két fog áttörött; gyengébb szervezetű 
i csecsemőnél, vagy ha több fog törik át 

egyszerre, bizonyos mérvű nyugtalanságot 
s csekély höemelkedést tényleg okozhat a 

1 fogzás, de betegséget soha. Ismerjük azon 
rémmeséket, melyek a fogzássai egy csomó 
betegséget, mint hasmenést, köhögést, gör
csöket stb. hoznak kapcsolatba, de azt is 
tudjuk, hogy minden ezen bajokat, vagy 
étrendi hibák, vagy meghűlés, vagy egyéb 
okok idézték elő, de nem a fogzás, miután 
azonban a fogzás idejében jelentkeztek éppen, 
könnyű a ráfogás, hogy a „fogtól van“.

Ped'g hányszor megtörténik, hogy a 
hasmenés javul, a köhögés elmúlik s a többi 
állítólagos betegség megszűnik s a várva- 
várt fog még sem jelentkezik.

Tény, hogy a fogzást időszakban, kü- 
lönösen-gyengébb szervezetű gyermek, úgyis 
kissé alterálva lévén, nagyobb hajlammal 

i

vizbemártott egy törülközőt, aztán szepegve, 
de elszántan bement a szobába és háta 
mögé kerülve Blaunénak, reiboritotta hom
lokára a vizes ruhán Blauné leroskadt egy 
székre és a hideg ruha lassanként megfa- 
gyaszto ta agyrémeit. Mikor föleszmélt és 
maga köré nézett, Benjámin Samu állott 
méllette mosolygó arccal, hunyorgató sze
mekkel és egyre borogatta, hüsitgette 
homlokát.

— Köszönöm, köszönöm Bsnjamin ur . .. 
súgta az. esernyőcsinálónak, de aztán újra 
indulatos lett és rárontott Benjámin Samura : 
Nincs igazam! Nincsen? Pip.csos lett Blau
né arca és szemei kidülledlek a nagy ha

I
I

t
ragtól :

, — ... Minden szegény leánynak ki
kell tekerni a nyakát, mihelyt megszületik ...

. öreg tyuk marad, sóba el nem veszik. 
Lesz belőle condra utcai cafat. Nekem
is volt két iányom, de most már 
egy sincs . . . Nincs igazam . . . Nincs 
igazam . . . ? Azt mondja, hogy nincsen . .. 

j Blauné arca eltorzult dühében és Ben- 
- jámin Samu mellé lépett - de az öreg 
j esernyőcs’náló nem vesztette el lélekjelen

létét és káprázó szemekkel bár, de már 
' biztosan látta közeledni maga felé a meleg, 

kenyérdus jövőt és türelmesen, ünnepies 
komolysággal hangsúlyozta szavait;

— Igaza van B auné : . . . csak a 
fiuk . . . csak a fiuk . . . Benjámin Samu 
az izgalmas eset után gyorsan vonta le a 
konzekvenciákat: a házasságba Blauné há
rom fiával, jön a két leánya is, talán akkor 
szállnak le közéjük, amikor enni kellene 
vagy aludni jól esnek, de életbölcsessége’ 

, nagyon gyorsan eljuttatta külön igazságához ;
a nyomorúság méhéböl ezer rém kandikált 
feléje mindig, két hazajáró lélek azért sem 
fogja megrontani az ő kínálkozó uj éle’ét.. ,

bir a meghűléshez, kisebb étrendi hiba is 
könyebben vezethet gyomorbélhuruthoz, 
tehát ezen időszakban fokozott mértékben 
kell vigyáznunk a csecsemőkre. Azon jóa
karók, vagy szomszédnök azonban, akik 
hirdetik a f.tgzási le egségek lehetőségét s 
a szülőknek ebbeii hiedelmét még meg is 
erősítik, olyan bűnt követnek el, mely eset
leg a gyermek életébe kerülhet. Hány gyer
mek halt már el s fog még elhalni „fogzis- 
ban", miután sok tapasztalatlan, balhiede- 
lemrael telített szülő a gyermek betegségét 
csak fogzásnak vette s talán orvost sem 
hivatott magzatához, vagy ha orvosnak mu
tatta is, annak felvilágosítását nem hitte el 
s enné'fogva rendeléseit sem tartotta be. 
Viszont, hány csecsemő volna megmenthető, 
ha ezen átkos balhit még mindig nem volna 
anyira elterjedve, ha köztudattá válna a 
fogzási betegségekről szóló nevetséges mese, 
komolyan megbetegedett gyermekét idejé
ben mutatná orvosnak az anya s az orvos 
rendeléseit be is tartaná. Hogy a sok példa 
közül csak egyet em itsüuk ; széliében el 
van terjedve a hit a nagy hasmenésekről, 
amelyeket ilyen formán gyógyítani sem kell, 
mert hiszen a fog áttörésével úgyis megszű
nik. Pedig a dolog úgy ál, hogy valamint a 
fogzás io n okoz köhögést, sem kiütést, sem 
görcsöket, éppen úgy soha sem okoz has
menést. S ha az orvos a cseciemö hasmené
sében béihurutot lát a elrendeli a szüksé
ges diétát s a gyógyszereket, amelyek idején 
alkalmazva rendesen eredményesek is, sok 
anyába bele van gyökeiéivé a föntemlített 
tévhit — a rende.eseket be sem tartja s 
bizony igen Bök esetben a szegény csecsemő 
elpusztulásával fizeti meg rettenetes nagy 
árát hitetlenségének.

A csecsemők ápolása körüli sokféle bal
hiedelem mindaddig fog élni, amíg a cse
csemőben vaatni sajátságos, 'ö'üuk, fölnöt- 
tektöi egészen elütő misztikus homá'ytól 
körű'vett lényt látunk. Amidőn általár osan 
el fog terjedni az a tudat, hogy a csecsemő 
is éppen olyan, bár sokkal gyengébb szer
vezettel biró lény, mint mi felnőttek, a- inek 
tehát éppen olyan ésszerű ápolásra, olyan 
rendes táplálásra van szüksége, mint egy 
felnőtt szervezetnek, aki éppen úgy Vagy 
még inkább ki van téve a legkülönbözőbb 
betegségeknek, mint a felnőtteknél s akinél a 
betegségek, a csecsemő sajátlagosságai mellett 
éppen úgy folynak le, mint nálunk, tehát a 
gyógykezelés is a czakemr-er e Őtt éppen any- 
nyira nem ismeretlen, mint a felnőtteknél, ha 
mondom, mindez át fog menni a köztudatba : 
akkor évente sok száz gyermeket fogunk 
az életnek megtarthatni, akiket ezelőtt a 
baihiedelmek káros befolyása miatt elvesz 
tettünk.
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Innentől, hogy az öreg esernyöcsiná'ó 
elrendezte gondolatait, szolgáló szerepre 
vállalkozott Blauékoál ... a zörgő sovány 
asszonyt megkímélte minden munkától és 
lement bevásárolni a piacra, huzdogába az 
ágyakat, az asztalt, ha takarítottak.

Benjámin Samu fölött azonban, mint 
már annyiszor — napsüiéses időben is — 
a mennybo'.t újra borongani kezdett. B'auné 
a roham óta komolyan elindult a megbolon- 
dulás útjára. A két leánygyermek a siri 
világban szövetkezett s mindsürübben láto
gatták édes anyjukat, aki titokban csönde
sen e küldte őket, mielőtt felnőttek, megö
regedtek volna és nem kellett megsavanyod- 
nio< a párta örökös viselésétől ... A 
gyermekágyban akkoron gyötrelmek között 
is gyűlölködve feküdt és felbőszült, szitko
zódott, ha a tudós asszony jelentette : 

Blauné asszony, kisasszonyka van
Az ilyen események voltak tulajdonképen 
az okozói is a dühös veszekedéseknek, ami
kor Blauné nem akarta gondolatait és szinte 
kínozta az urát, mert rászabadította a csa
pást. A második leánygyermek születése 
után szökött a másvilágra B auné férje 
akinek e családi szerencsétlensége óta nem 
volt sem éjjele sem nappala. Éjszaka nem 
engedte aludni az asszony és azzal tartotta 

. ébren, hogy rá-rá kiabált: — Bőg porontyod, 
i mert nincs hozománya . . . nappal pedig 
. bántotta a világ, mert nem adott kenyeret 

a gyermekei számára és e tiz csapásos idő- 
i ben egyszer csak olyat gondolt, hogy »z

Isten elrendelte : a házasságközvetitök töröl- 
I tessenek el a föld színéről és azon a drámai 

estén, mikor odahaza a felesége meg is verte, 
Blau a házasságközvetitő elhitte a benső 
szózatot . . . Blauné, mikor magára maradt 
három kis fiával és leánykáival, keményen és 
erélyesen átgoudo ta helyzetét. Igy történt 
hogy rövidesen, a nagy Oaél tudatában’

i
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A középiskolai uj érettségi vizsgálat. 
(Tájékoztató a nagy közönség számára.)

Az 1883. évi XXX. t.-cz. 22. §. köte
lességévé tette a vallás és közoktatási mj. 
niszternek, hogy az érettségi vizsgálata 
vonatkozó utasításait adja k>. A közokta'ási 
tanács a múlt esztendőben vette a minisz
ternek erre szó.ó fe.hívását s munkája r ár 
a nyár elején készen állott. Hozzászólónak 
ezután ezen tervezethez a törvényben mg. 
jelölt hatóságok is s igy jött létre az uj 
utasítás, a melyet a miniszter múlt évi dec. 
hó 18-án 105,500. sz. a. kelt rendeletével 
azonnal életbe is léptette. Az általános szem
pont, a mely úgy a közoatat si tanácsot, 
mint a javaslat birá’óit eljárásukban veze .e, 
az volt, hogy a vizsgálat színvonalát lehe
tőleg emeljék s mindenkorra elejét vegyek 
azon visszaéléseknek, amelyek itt-ott előfor
dulnak s a vizsgá'at komolyságát veszély, z. 
tették. A közoktatási tanács tervezem, 
mondjuk ki őszintén, közelebb is járt a 
maga javaslataival a kitűzött célhoz, m at 
a megjelent kész utasítás. Még jobban dom
borodott ki abban az egyedül helyes inten
dő, a mely a vizsgálat bázisául nem ennek 
Írásbeli, hanem annak szóbeli részét tűzi 
ki. így benne volt még a közoktatási tanács 
javaslatában a német és a görög szóbeli a 
gymnasiumban, a reáliskolában pedig a 
francia vizsgá’at, még pedig oly szigorú 
modalitásokkal, hogy azok tényleg erős 
próbára tették vo'na a je'öltek tudását, be 
ezen javas'atok nem nyertek tért az utasí
tások keretében ; e tárgyakból ezúttal n m 
kell érettségit tenni a gymnazistának, ille
tőleg realistának, bár tagadhatatlan hátrál y- 
ban van az utóbbi az előbbivel szemben, 
ha az egyetem bármely szakjára akar u ó- 
lagos jo^osi ást szerezni, mart ez esetben 
m gis -;eak kell a görögből is pótlólag 
érettségit tennie, a mit még a gymuazistától 
sem követelnek. így jár az is, a ki a gym- 
naziumban a görögpótló magyar irodalmit 
tanulta. Hogy van itt ellentmondás, az ta
gadhatatlan. Ezen még fog kelleni segíteni.

0 vasóink indokolt érdeklődését a kö 
vetkezőkben kívánjuk kielégíteni, midőn az 
uj utasításokat itt nagyjából s csak főpont
jaiban ismertetjük.

Érettségit a jelölt rendesen csak azon 
középiskolában tehet, a hol a VIII. osztályt 
végezte (1. §,); ott kell értelmi fejlettségé
nek s tárgy ismeretének ama mértékét be
mutatni, a me’y a főiskolai tanulmányok 
megkezdéséhez szükséges (2. §.). A jelölt 
április 15 ig köteleies születési bizonyítványa 
val s összes középiskolai bizonyítványaival az 
intézet igazgatójánál jelentkezni; ha ezt 
mm teszi, úgy visszalépettnek tekintik s 
egy év előtt csak miniszteri engedéllyel 
tehet vizsgálatot (4. §.). Az érettségi vizs
gálat ideje, ide értve a javító vizsgálatot is, 
nem változott (5. §) írásbelit a jelölt csak 
három tárgyból tesz, u. m. magyarból, latin
ból s algebra-geometriából a gymnasiumban, 
latin helyett németből a reálban (7. §); a 
kidolgozásra szánt idő most is 5 óra, a 
segédeszközök használatára vonatkozó régi 
utasítás som változott (8. §). Fontos ujitast 
tartalmaz a 12 §., a mely szerint ezt mondja ;

leánykáit halkan átsegítette ez árnyékvilág- 
bó és jobb életet festegetve a maga számára 
a messzeség kárpitján, szigorúan hozzálátott 
fiai fölneveléséhez. A gyermekek serdültek 
és megszokták a rabszolgaságot és mindidáig 
baromi nyugalommal, sohasem lázadozva, 
szolgálták az anyjuk zsarnokságát .

Blaunénak már ezelőtt is voltak fekete 
találkái a leányaival, de a nagy roham óta, 
a hazajáró gyermekek csak nem akartak 
távozni mellőle. Ott lebzseltek mindig körü
lötte és a nap minden időszakában fölkeres
ték B'aunét, melléje szöktek, ha a karos
székbe ült pihenni, utánna osontak, ha 
kiment a konyhába és körülröpködték at 
^Rykt, ha aludni tért. A vén esernyőcsináló- 
nak ugyancsak akadt dolga . . . Blauné 
egyszer csak észrevette Benjámin Samu 
roppant szo’gálatkészségét. 0 mos, esős dél
után történt, hogy Blauné ismét hadakozott 
rémeivel. A kiszáradt asszonyt már annyi
szor keresziüljárták a kisértetek, hogy gyön- 
geségében ágyba dűlt. Benjámin Samu a 
viaes törülközőt ráborította Blauné arczára 
és megigazította a fejét a vánkosoD. A há
borodott asszony kikandikált a hűvös lepel 
alól és fe sóhajtva merev mosolygással meg
kérdezte az esernyöcsinálót :

Mondja Benjámin ur, miért olyan jó 
maga hozzám . . .

Benjámin Samu ezúttal is ép oly rej
telmesen kacsintott Blaunéra, mint ahogyan 
ezt az utolsó eseménydus időben mindig 
tette. Fonnyadt kicsiny arcán derülten fu
tott át a vidámság és hunyorgató szemével 
pajkosan nézett a beteg asszonyra.

Mit akar maga tőlem, miért olyan 
jó hozzám . . .

— Mert szeretem magát Blauné, mert 
el akarom venni . . . Benjámin Samu hol

(Folytatás a mellekleteii.;



Melléklet a „Bars" 1906 évi 10-ik számához.
Ha az örködö tanar akar meg nem engedett 
segédeszköznek, akár más dolgozatának a 
használatán kapja rajta a tanulót, az igaz
gatónak azonnal jelentést tesz. Az igazgató 
az illető tanulót, esetleg bűntársát is (a ki 
a csempészetet előmozdított!') a vizsgálat 
folytatásától eltiltja s a teremből eltávolítja, 
az esetben pedig jegyzőkönyvbe véteti. Az 
íiy tanulók csakis a következő határidőben, 
— tehát, ha az eset júniusban (hibásan 
„május" helyett) történt, szeptemberben, ha 
szeptemberben fordul elő, decemberben, s 
ha decemberben történt, csak júniusban, — 
jelentkezhetik újból a teljes írásbeli’ és 
szóbeli vizsgálat letételére. Hasonlóképpen 
el kell tiltani a vizsgálat folytatásától azokat 
is, a kikre a csempészet nem a vizsgálat 
io'yama alatt, hanem a dolgozat felülvizsgá
lata alkalmával bizonyult be. Ha a jelölt 
sikeres írásbeli után visszalép, a vizsgaló 
bizottság dönt a felett, meddig tartassák 
fenn annak érvényessége ; ez az időtartam 
azonban nem lehet hosszabb egy évnél 
(16, §. c.) Újat tartalmaz a 17. §. iB, a 
mely megengedi, hogy a jelölt egy nem 
sikerült írásbelivel is szóbelire mehessen • 
akinek azonban már két dolgozata elégte
len, az már csak egy év múlva tehet vizs
gálatot (17 §.) s pedig junius vagy szeptem
berben bukott junius havában,a decemberben 
elutasított szeptemberben (18. §.) Egy napon 
8—9 tanuló vizsgálható meg s pedig ugyan
annyi óra alatt (19. §.), A szóbeli tárgyai 
a gymnaBÍumban a következők: Magyar 
nyelv a irodalom, Latin nyelv és irodalom, 
Magyarország története különös tekintettel’ 
az egyetemes történet megfelelő kapcsolata 
ira s a földrajzra, Mathematika és Phys ka. 
A reálban a Latin helyét elfoglalja a Nemet 
nyelv (24. §.) A szóbeli érettségi vizsgálat 
a középiskolai ifjúság kizárásával nyilvánosan 
tartatik (25. §.). a miniszter ezentúl is 
küldhet biztost, aki az elnök mellett műkö
dik (26. §) A ki júniusban a szóbelin egy 
tárgyból elbukott, az szeptemberben tehet 
javítót; ha vizsgálata ekkor sem sikerül, 
meg decemberben is jelentkezhetik utójára 
javi'.ó viszgálatra. (30. §.) Ha azonban valaki 
juuiusbau Kettőből buaik, az csak egy év 
múlva tehet megint vizsgálatot (írásbelit s 
szóbelit.) A ki ezen vizsgálaton is keltőből 
elbukik, az többé javítóra nem bocsátható, 
ép úgy az sem, aai a decemberi javítón 
elmarad (31—33. §.) A 37. §. intézkedik a 
reáliskolai tanulók latin és gorög kiegészítő
vizsgálatról, ha az egyetem bármely fakul
tására kívánnak képesítést szerezni, végül 
a 39 §. intézkedik a vizsgálati díjról, a 
melyet a rendes tanulónál bélyegiiletéken 
kívül 20, a magántanulónál 40 s a javító 
vizsgálatot tévőnél 10 K-l an, végül a kie
gészítő vizsgálatot tevőnél szinte 10 K-ban 
állapit meg.
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Különféléd.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete marciua hó 9 ik napján 
rendkívüli közgyűlést taitott, melynek egyet
len tárgyát Sényi Kálmán megyefönöknek 
60/1906 szám alatt a Delügyminiszter 79821/ 
1906 és 1069 s 4844 sz. rendeletéinek vég- 
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dogan kiegyenesedett az ágy mellett és 
nagyon megörült a bátorságának, hogy el 
tudta mondani vallomását, de meghökkent, 
megzavarodott, amikor Blauné fölnevetett • 
és örjöngeni kezdett . . .

— Úgy igazán . . . nem elég a két 
leány . . . már megint itt vagytok ? . . . 
mars vissza, mars . . .

Benjámin Samunak csak anyi ideje 
volt, hogy szégyenkezve mosolygóan meg
jegyezte: — De ugyan Blauné ... mi 
öregek vagyunk . . . tovább nem beszélhe
tett, mert Blauné az éjjeli szekrényről fel
kapta a gyertyatartót és hozzávágta az 
esernyöcsináló fejéhez. A tomboló asszony 
kiugrott az ágyból és törte-zuzta a széke
ket, az ablakokat és kiszaladt a folyosóra, 
ahol az emberek aztán elfogták . . . Ben
jámin Samu itt érkezett el tragédiája utolsó 
fejezetéhez, mert a jószivü emberek a men
tőkhöz te efonáltak, akik B'aunét bizony 
könyörtelenül bevitték a bo ondok házába .. 
Mint mondottuk, ezen izgalmas délután, 
megeredtek az ég csatornái és jó Benjámin 
Samu mit tehetett egyebet ? a vizes ruhát, 
amivel B'aunét mindig borogatta, rákötötte 
vérző fejére, aztán esernyőit hóna alá véve, 
könyörgősen kiabálta:

— Esernyőt javítani, foltozni, javi- ■ 
tani . . .

F.éveez Béla.

Difficile est satiram non seribere.
Ezen cim alatt egy nagy idők tanúja, 

lapunk régi jó barátja küldött be hozzánk 
ezt a sirva-vigadó közleményt, amint itt 
következik :

Szomorú időket élünk 1 Szfgíny, félre- J 
vezetett népünk alkotmányosságunk e fény
korában nem hallgat a komoly hazafiak : 
bölcs szavára, nem akarja beismerni, hogy 

rehaitasa és közhíré tétele tárgyában kiadott 
rendelete volt melylyel Barsvármegyének 
az önkéntesen befizetett adók visszatartására, 
az önkéntesen katonának beállók fölavaá' 
sáná'i hivatalos közreműködés megtagadására 
és a bor- és- bus-fogyasztási adók beszál
lításának megtiltására vonatkozó határozatai 
megsemmisíttetvén — fölhívta a polgármes
tert ezen gsemisitö belügyminiszteri rende
let végrehajtására, tehát az önként befizetett 
állami adóknak és i letékeknok, úgy a fogyasz
tási adó ösozegeknek a kir.a dóhivataiba való 
beszállítására valamint az önként beálló 
katonákra vonatkozó hatóságik özremüködés 
teljesítésére. A polgármester elöterjesztéee 
alapján Holló Sándor biz. tag indítványozta, 
hogy miután előállott a végszükség s a 
város további el entállása beláthatatlan bo- 
nyadalmakra vezetne s mivel,nem akarja,hogy 
tisztviselőinket elmozdítsák s jött-ment egyé
nekkel hely ettesitsék, a folyó ügyeink fenna
kadása s alkotásaink koczkáztatása által a 
város beláthatatlan veszélynek, pusztulásnak 
tétessék ki, — a város részéről a nyílt 
erőszak ellen a további küzdelem hatálytalau- 
célszerüségi szempontból javasolta, hogy az 
eddig befolyt önkéntes adók és illetékek 
valamint a fogyasztási adóbérleti öszegek 
szállíttassanak az adóhivatalba s az önként 
jelentkező ujoncjok kiállítása körül a vá
rosi tisztviselők közreműködése megenged
tessék. A küzdelem további harctere a tár
sadalom körébe esik, itt gyűjtsük össze 
minden erőnket és hassunk oda, hogy a 
törvénytelen kormánynak adót senki ne 
fizes8en,8 önként —mint eddig— is katonának 
senki ne jelentkezzék 1 Belcsák Lász ö ezzel 
szemben az ellenállás további folytatását 
indítványozta. Báthy László prépost csak 
az esetben fogadná el, ha elmozdított tiszt
viselőinkről gondosni tudnánk. Javasolja is, 
hogy e közgyűlésben nyittassék aláírás a 
tisztviselők kárpótlására. Azonban ha ez 
nem sikerül, kénytelen Holló indítványát 
pártolni. Bándy Endre Beícsák László indít
ványa mellett érvelt. Azonban a közgyűlés 
Dr. Kersék János, Csekey Vilmos, De. No- 
vo'ny Imre, Levatich Gusztáv hozzászólása 
után Holló Sándor javaslatát fogadta el. 
Egyúttal elrendelte a közgyűlés, hogy a 
városi bor és bus-fogyasztási adó megváltása 
a jelenlegi bérlő polgároktól átvétessék, 
s őket személyükben sértő előbbi kögyü- 
lési határozatokat megsemmisítette és ezen 
intézkedését közzététetni rendelte. Mire a 
közgyűlés véget ért.

— A nagynapok emléke. A kegyes
rendi főgimnázium ifjúsága a nagy napok, 
különösen, 1848 márc. ló-éne* 1 II. * III. IV. V.', emlekére 
hazafias ünnepélyt rendez e hó 15-én. Reg
gel 8 érakor sz. mise lesz a kegyesrendiek 
templomában. Az ünnepély a rajzteremben 
fog lefolyni. Erre ezúton is hívja meg az igaz
gatóság a város hazafias közönségét. Az 
ünnepély sorrendje a következő ; 1) Nemzeti 
zászló. Előadja a fögimn. énekkar. 2) Em
lékbeszed. Tartja Surányi Gyula, fögimn. 
tanár. 3) „Föl a zászlót", Dr. Kiss Sándortól. 
Szava ja Tóth Jenő, V. o. tanuló. 4) ludu.ó. 
Előadja a fögimn. zenekar. 5) „Március lő 
en", Ábrányi Emiitől. Szavalja RjLoayi 
Oszkár, VI. o. tanuló, 6) Szabadsagharci 
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a lázongó gyülekezetek szétveretéso, a buj- 
togaió, gonosz ellenzéki lapok elkoboztatása, 
a rakoucátlankodó tisztviselők elcsapatása, 
szóval mindazon bölcs és jóindulatú intéz
kedések, melyek a gonosz szellem elfojtása 
végett szükségessé váltak, tisztán csak az 
ö érdekében, az ő javára történnek,

Minden percben el lehetünk arra készülve, 
hogy egy duhajkodó legénycsapat bejárandja 
városunk csendes utcáit, minden igaz hazafi 
botránykoztatására e fajta forradalmi dalo
kat énekelve, mint: „kutya, kutya tarka, 
se füle se farka," — gyer
tyát égetek én, barna kis lányt szeretek 
én," — s a t. s a t. — sőt még talán a 
vériázitó nótát is : „részeg vagyok rózsám 
mint a csap, nem aludtam három éjjel, 
három nap". Ezt meggátlandó, összeszedtem 
azon kevés latinságot, a mi az mkola pad
jából rámragadt és az ezekhez hasonló 
veszedelmes dalokat lefordítottam latinra, 
ajánlva midazoknak, kik erre hivatvák, hogy 
az ifjúságot tanítsák ezen nótákra már csak 
azért is, hogy legalább a latinul nem tudó 
polgárok csendes kedélyében ne essék kár. 
íme izlelőül nehány példa:

I.

Jaj de magas, jaj de magas ez a vendég fogadó. 
Vau e benue, vau e beuue sok szép leány eladó ? 
Ha nincs benne sok szép leány eladó, 
üüljöu össze ez a vendég-fogadó.

Ouquam altum, ouquam altum est hoc deversorium, 
Suntue iutus, suntue intus puellae ad veuditum l 
Si uon esseut puellae ad veuditum,
Illabatur illud deversorium.

II.

Eltörött a hegedűm, nem akar szóllani,
Rózsi, Rózsi mi bajod, hogy nem akarsz szólni ?
A hegegedüm majd megreperálom, 
8ióllalj meg hát rubintos virágom.

Hozok neked vizet a gyöugyforrás vizéből 
Pirositót hozok rózsa leveléből,

I

dalok. Előadja a fögimn. ének-és zenekar 
7) Kik voltak a honvédek ? Tóth Kálmántól, 
Szavalja Barkócy Elemér, VIII. o. tanuló, 
zongorán és hegedűn kisérik Medvecky 
Károly, VII, o. tanuló és Kern Vilmos, VIII. 
o. tanuló, 8) „Sivár napokban", Szelényi 
Józseftől. Szavalja Kozma Gyula, VIII. o. 
tanuló. 9) Rákócy induló. E'öadja a fögimn. 
énekkar.

— A március 15 iki közvacsora Az 
eddigi szokásiól eltéröleg a Lang-féle kávé
ház helyiségeiben fog megtartatni. A rendező 
bizottság úgy óhajtotta, hogy a bankett a 
városháza dísztermében tartassák meg, ebbeli 
óhajtásának kifejezést is adott a városi ható
ság eiött, de az átengedés iránt nehézségek 
merültek fel s igy a választás a földszinti 
helyiségekre esett. A rendező bizottság arra 
kéri városunk polgárait, hogy részvételi 
szándékukat a körözendő ívre jegyezzék be. 
annál is inkább, mivel nagyobb számú jelent
kezések esetén csak az aláírók igényelhetik 
helyük fenntartását-

— Március 15 a zárdában A nagy 
nap évfordulója alkalmából, az irgalmas nő
vérek lévai intézetében is, f. hó 14 szerdán 
délután hazafias iskolai ünnepély lesz.

— Március 15. A március 15-ének 
ünnepét rendező 48 tagú bizottság f. hó 4- 
én tartott értekezletet, melyből egy szükebb 
bizottságot kü.dött ki a nemzeti ünnep 
részletes megállapítása és kivitele céljából. 
E szükebb bizottság Levatich Gusztáv elnök
lete alatt f. hó 7-én részletezte az ünnep 
müiorát. Határozattá vált, hogy az ünnepi 
nap az eddigi gyakorlat szerint ünnepeltes
sék, vagyis reggel isteni tiszteletek tartatnak 
a délelőtt az intézetek ünnepélyeinek meg
hallgatására tartatik fenn, délután 3 órakor 
kezdődik a városi ünnepély a Kossuth-téren. 
Mivel azonban most nem ünnepelhetjük a 
vé emény- és gondolatszabadság diadalát, 
most nem ülhe ünk örömünnepet a szabad 
Magyarország megszületésének évfordulóján 
— szóval mostani ünnepünk október 6-iká- 
hoz hasonló, ennélfogva a rendező bizott
ság elhatározta, hogy a f. évi március 15-én 
ne szóljanak a diadalt hirdető ágyulövések, 
valamint elmarad a szokásos fáklyásmenet és 
a városnak estei kivilágítása. Éhez képest a 
műsor annyiban változik, hogy a délutáni 
ünnepély lefolyása után azonnal kivonul az 
egész közönség csendben a temető felé, hol 
a honvéd emléket ének — beszéd — és 
szavalat kíséretében megkoszorúzzák. így 
elmarad az esteli látványosság, de viszont a 
fölvonulás méltóbb lesz a naphoz és a hősök 
emlékéhez, a közönség is tömegesebben vehet 
azon részt, valamint könnyebb lesz fenntar
tani a rendet és az ünnepély komoly mél
tóságát. — Ez iránt a rendező bizottság 
azon kérelemmel fordul városunk hazafias 
közönségéhez, hogy jelenlegi súlyos helyze
tünk tudatában egy szivvel-lélekkel vegyen 
részt az ünnepélyen, mely nem tüntetés, 
nem vak lárma és idétlen fenyegetődzés, de 
magyarságunkban, a haza szeretetében vaió 
együvé tartozásunknak és a nemzeti jogaink 
mellett való rendületlen kitartásnak a hely
zethez mért komoly, ünnepélyes nyilvánítása.

— Képkiállitás. Besnyő Béla fővárosi 
festő a Petőfi utcában saját és társainak 

Te leszel a legszebb a világou 
Szóllalj meg hát rubintos virágom.

Fides meae fractae sünt, noluut iám souare, 
Rosa, Rosa dic mihi, cur nolis narrare ? 
Fides meas paeue reparabo, 
Voces tuas nunc iám exspectabo.

Porto tibi aquam ex rivo susurrante, 
Fucum tibi defero ex folüs resae, 
Tu eris pulcherrima in terra, 
Narra nunc iám carissima bella.

III.
A faluban a legárvább én vagyok
Házam felett még egy csillag sem ragyog, 
Nincsen apám, nincsen anyám sem szeretőm, 
Ük már régen nyugosznak a temetőn.

Orbissimus hic in pago ego sum, 
Astra mibi non lueent super tectum, 
Nec parentes, uec amautem possideo, 
Diu quiescunt in coemeterio.

IV.
Látod, rózsám látod ezt a gyufaszálat, 
Majd ha kivirágzik, akkor leszek párod.

Vides, cara vides hic illos fomites,
Mox si elLorescunt erimus coniuges.

V.
Szeretnék szántani,
Hat ökröt hajtani, 
Ha babám eljönne 
Az ekét tartani.

Szántottam, szántottam, 
Hat ökröt hajtottam, 
Minden fordulásnál 
Egypár csókot kaptam.

Optarem arare,
Sex boves pellere, 
Si cara veuiret 
Aratrum teuere.

Aravi, aravi,
Sex boves pepuli, 
Quoties verses sum 
Oscvlum accspi.

O'.tahol 1906 márczius 5 én irta
eg-y "bi*®

| olaj festményeit állította ki. A képek eladók, 
még pedig rendkívül olcsó árakon. Ez 
olcsóságot a kiállító azzal indokolja, hogy 
ezen vállalkozás célja a szinmü-nyomatofrat 
kiszorítani; másrészt pedig szükség-munkát 

1 biztosítani festők és festő növendékek részére 
! kik ilyen segélyezés által megmenekülnek 

az elzüléstöl.
— Kinevezés. A vallás- és közoktae- 

ügyi miniszter Levatich Gusztáv ügyvédet a 
lévai állami tanítóképző igazgató tanácsának 

( tagjává nevezte ki.
— Halálozás. Bodó Erzsébet, f. hó 

3-án életének 48-ik évében Aranyos-Maróton 
szivszélhüdés következtében elhunyt.

— Tisztelgés az elmozdított me
gyei tisztviselőknél. Alig értesült Ara
nyosmarót képviselőtestülete a megye három 
fötisztvÍ8elöjének elmozdiitatásáról, máris 
küldöttségileg keresték fel őket, hogy kife
jezést adjanak ragaszkodásuknak, tisztele
tüknek és bizalmuknak. A küldöttséget 
Kosztolányi Aurél kir. tanácsos vezette, a 
tisztviselők nevében Simonyi Béla alispán 
köszönte meg a megtiszteltetést.

— A magyar liszt ellen. A „Magyar 
lpar"-ból vesszük át a következő érzekes 
és okulásra alkalmas híradást: Osztrák 
szomszédaink állandóan agyarkodnak az ma
gyar liszt ellen s ahol csak módjuk van rá, 
mindent megtesznek legnagyobb exportcik
künk megrontására. Vakmerőségük már 
odáig ment, hogy hazug és tendenciózus 
hirek kolportázásával igyekeznek nekünk 
kellemetlenséget szerezni. Hir szerint Auszt
ria több tartományában cédulákat osztogat
nak „Az egészségre káros magyar liszt, 
felírással, melyben a legképtelenebb hazug
ságokat szórják a magyar liszt ellen. A 
vakmerő hazugságokban kifejti az ismeretlen 
cikkíró, hogy a magyar malmok lisztjüket 
kénsavval preparálják. Ezért — folytatja a 
förmedvény — a nép széles rétegeit óva 
intjük, hogy saját egészsége érdekében ma
gyar lisztből készük kenyeret egyék „Majd 
tovább : „Ha el akarod kerülni az a nagy 
veszélyt, hogy te is súlyos betegségbe essél, 
ne fogyasszál semminemű magyar lisztből 
készült árut. Minden gondos anya és házi
asszony ezentúl óvakodni fog a magyar liszt 
vásárlásától." E hallatlan hazugság jellemzi 
osztrák szomszédainkat. Ily mértéktelen 
izgatás mellett valóban időszerű, hogy mi 
is fölvegyük a harcot az osztrák ipar ellen, 
melynek termékei az ügyvezető kórmány 
jóvoltából 1917-ig zavartalanul fogják elá- 
aasztani az országot.

— Kinevezése r. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter Masszy Jolán aranyos- 
maróti helyettes tanítónőt ugyanoda rendes 
tanítónővé nevezte ki. — Az igazságügy- 
miniszter Rihay Gyula nyitrai törvényszéki 
dijnokot a lévai jbirósághoz írnokká ne
vezte ki.

— Agyonszurták a bátyjukat. Ba
lázs Pál, Balázs József és Balázs Béla 
nemesoroszi muzsikus cigányok, testvérek e 
hó 7-én egy közös tulajdont képező ház 
felett folyt veszekedés hevében összevere
kedtek, s Balázs Pál és József Béla báty
jukat késsel úgy összeszurkálták, hogy ott 
nyomban összeesett és meghalt. A gyilkos 
testvéreket a csendőre ’g elfogta s a lévai 
kir. jbiróság fogházába kísérte.

— Mit mond a krónikás ? „Ezer év 
az államok életében is hosszú idő. Fényes 
korszakok mellett sok viszontagság is érte 
ez idő alatt az országot, nagy katasztrófák 
következtek, melyek a nemzet létét ismé
telve, megsemmisítéssel fenyegették. A ma
gyar nemzet lángoló haza- és szabadságsze- 
retete, harci vitézsége s a balsorsban tanú
sító t szívós kitartása, az Isteni Gondvicelés 
segélyével mindig leküzdötte a veszélyeket, 
fényes tanúságát adta eképen életerejének 
s államfentartó képességének."

(Elmondotta Őfelsége, I. Ferenc József 
1896. junius 8-án a budai királyi vár. 
palotában az ott összegyűlt főrendek és 
képviselők előtt.)

„Fiaim, mi úgyszólván mostoha testvé
rei vagyunk az államnak. A közös hadsereg 
a dédelgetett gyermek. Ezért hát mutassuk 
meg, hogy kiképzésben és hazaszeretetben 
nem állunk a közös hadsereg mögött és ha 
majdan vérünket kívánja a haza üdve, min
den habozás nélkül ontsuk érte . .

(Nyíri Sándort, mint alezredest 1896-ban 
a debreceni 3. honvédgyalogezred parancs
nokának nevezték ki. Mikor először tartott 
szemlét az ezred fölött, megállította lovát, 
az arcé! előtt és ezt a beszédet intézte 
hozzájuk.)

— A hontmegyei tisztviselők. Hont- 
vármegye egész tisztikara f, hó 1-ével arra 
való hivatkozással, hogy abszolutizmus alatt 
nem szolgál, f. hó l-ével lemondott, s lemon
dását a megyei közgyűlés elfogadta. Külön 
bizottság vette at az összes hivatalokat, 
lepecsételte a hivatalos helyiségeket, a kul
csokat elhelyezte a levci árba, azt. is lepe
csételte, és a 'evéltár kulcsát Sághy Benő 
utján felküldte Kristójfy belügyi ügyvivőnek. 
A törvényhatósági bizottság egyben elhatá
rozta, hogy a le > ondott tisztviselők teljes 
kártalaiitásáiól gondoskodik, valamint hogy 
a jogrend helyreálltával őket újból megvá
lasztja. —.Ezzel Hontvármegye mint autonóm 
szervezet működni megszűnt, mint a múlt 
század huszas éveiben Barsvármegye.

— Nők a választási urnánál. A 
kereskedelmügyi miniszter érd >kes elvi dön
tést hozott a közel múlt napokban. Kimon
dotta, hogy mindazok a nők, akiit keraske 



delmi vagy ipari foglalkozásra igazolvánnyal 
vagy iparengedéllyel bírnak, vagyis öonálló 
iparosok, avagy kereskedők, kereskedelmi 
és iparkamarai tagok választására jogosultak.

— Diszebéd a lemondott tisztvi
selők tiszteletére Barsvármegye nagy 
közönsége Simonyi Béla alispán, Mailáth 
István főjegyző. Sodó János I aljegyző ura
sat ünnepelni óhajtván, előttük Aranyos- 
maróton 1906. évi március 12-én déli 12 
órakor Bombay Vilmos nyug, alispán veze
tése alatt tiszteleg. (Gyülekezés: ‘/..12 óra
kor a , Bzrsmegyei Cssinó" helyiségeiben). 
Tisztelgés után déli 1 órakor a „Vadász- 
kürt“-szálló nagytermében diszebéd (egy 
teríték ára 5 kor.) A réBztvételröl Dr. Zna- 
menák István ügyvédet, Aranyosmaróton 
értesíteni kell.

— Az állatok bélyegzése. A föídmí- 
velésügyi miniszter, utalva azokra a hátrá
nyokra, melyek abból származnak, hogy még 
igen sok helyen az állatokat akként jelölik 
meg, hogy azok farára tüzes vassal megfe
lelő bélyeget sütnek s ezáltal értését lénye
gesen csökkentik, körrendeletben felhívja a 
gazdákat, hogy ezen káros eljárást mellőzzék 
a úgy Baját, valamint a hazai bőripar fejlő
dése érdekében sütövassal faron, vagy arc
ban alkalmazott bélyegzés helyett azt az 
állatok szarván, esetleg a bőrnek értékte
lenebb nyakrészén eszközöljék, továbbá, 
hogy a kíméletlen ostorcsapásokat, valamint 
a lefejtés alkalmával a bőrök megvágását 
lehetőleg kerüljék.

— Menetdíj—kedvezmény a szom
szédos forgalomban Eddig a szom *zédos 
forgalomban, az arcképes igazolvány tulaj
donosa nem kapott féláru menetjegyet s igy 
nem élvezett semminemű díjkedvezményt. 
A visszás helyzet megszüntetése céljából, a 
kereskedelmi miniszter elrendelte, hogy a 
MÁV márciustól kezdve, az e'sö és második 
szomszédos forgalomban, 60 darab jegyet 
tartalmazó jegyfüzeteket adjon ki az arcké
pes igazolványok tulajdonosainak, a melyek 
33%-os menetdijkedvezménynek fognak meg
felelni. Ezen intézkedés ku.önösen a fő áros 
közelében lakó fővárosi tiaztvűe'öket érdekli, 
akik eddig inkább távolabbi, az első zónába 
eső községeket választották lakhelyül, ke- 
vésbbé a szomszédos községeket, mert 
ezekbe semmiféle menetdij kedvezményük 
nem volt.

— A magyar iparvédelem érde
kében. A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület 
felhívást tesz közzé, m-lyben azt mondja, 
hogy a külföldi árucikkeknek igen nagy 
része hamis magyaros mezben, oly csoma
golásban oly jelvényekkel, feliratokkal stb. 
kerül hazánkban forgalomba amelyek, a 
gyanútlan fogyasztó közönségben azt a be
nyomást keltik, hogy honi eredetű iparcik
kel van dolga. Az egyesület felhívja tehát a 
magyar iparosságot, a magyar közönséget, 
hogy minden tudomásukra jutó ily visszaélést 
jelentsenek be a Magyar Iparvédelem E ;ye- 
sületnek. Kifogás alá esnek a külföldi 
iparcikkek, ha rajtuk például ily feliratok 
láthatók: ,honi ipar", „hazai gyártmány", 
ha azokon eféle jelszavak olvashatók : „Hun
gária", „Pannónia", „Csárdás* stb., ha a 
magyar történelemből vett neveket viselnek, 
mint például Hunyady, Rákócy, Széchenyi, 
Kossuth, Deák stb. ba a magyar címernek 
egyes alkotó részeit, Petőfi, Kossuth szobrát, 
a honvéd szobrot, a parlamentet, a , Vér
szerződést*, a „Honfoglalás" jelenetét stb. 
ábrázolják, ha nemzeti szinti jelvényeket, 
szalagot, kokárdát stb. tartalmaznak, vagy 
más hasonló adatokkal tévesztik meg a 
vevőközönséget.

— Magyar tízparancsolat. A szo
morú alkotmánytalan időben ötletekkel vi
gasztalja magát egy-egy nekibusult lélek. 
Az ilyen ötletek közül való az a Magyar 
tizparancsolat, amely Ungváron készült. A 
magyar tizparancsolat megszívlelendő ponto- 
zatai igy hangzanak : Magyar tizparancsolat. 
1, Takarékosan élj. Csak arra költi*, amire 
feltétlen szükséged van. Minden fillérrel 
szaporítod a magyarság gazdaságát! 2. Ide
genből, de főleg Ausztriából semmit se hozass !
3. A hazai ipart támogasd 1 4. A magyar 
ipar megteremtését tettel és szóval munkáld 1 
5. Ausztria főleg szövött és fonott árukért 
visz ki tömérdek milliót hazánkból. Csak 
magyar szövetben járj I 6. Mindig és min
denkivel magyarul beszélj, Idegen nyelven 
csak külföldivel I 7. Az osztrák árjegyzéket 
dobd a tüzbe I 8. Magyar, támogasd a ma
gyart I 9. Keveset beszélj, sokat tégy 1 10. 
E pontokat honfiúi (bonleányi) kötelessé- 
Sédnek ismerd több — lehetőleg 10— pél- 

ányban azonnal leírni és lelkes ismerőse
idhez tovább küldeni.

— Községi tenyész apaállatok be
szerzése A Földmivelésügyi m. kir. mi- 
nister Ur ő nagyméltósíga miként az előző 
években, úgy ez évben is tetemes anyagi 
segélylyel óhajtja háziállataink köztenyész
tését előmozdítani, illetve támogatni. 2. A 
segélynyújtás abból áll, hogy a m. kir. 
állattenyésztési felügyelők a hírnevesebb 
tenyészetekből a minden tekintetben meg
felelő apaállatokat megvásárolják s azokat 
jobbmódu községeknek a beszerzési áron 
ugyan, de 3 féléves kamatmentes rész'ettör 
lesztésre, szegényebb községeknek pedig 
még azonfelül 5—10#/o-ig terjedhető árked
vezmény s egy évi ingyenes kárbiztositás 
mellett kiosztják. 3. Kérvényező községek 
azon sorrendben, aminőben a kérvények 
beérkeznek, feljogosittatnak a felügyelőség 
által megjelölt tenyészetekből maguknak a 

tenyész apaállatot kiválasztani, sőt ők ma
guk is kereshetnek maguknak, igényeiknek 
megfelelő apaállatokat, a melyek azonban 
csakis a felügyelőség előzetes megszemlélése 
s jóvá hagyása után vétetnek meg. 4. Te- 
nyész apaállatok iránti kérvén) ek mindenkor 
a nagyméltóüágu földművelésügyi minister 
úrhoz címezve s 1 koronás bélyeggel ellátva 
a m. kir. állatteny. kér. felügyelőséghez Ba
lassagyarmatra küldendők. 5. Nem hagyható 
figyelem nélkül, hogy a kérvények mének, 
bikák, kanok, kosok és nomcs himbaromíi- 
akért, az ország minden részéből oly töme
gesen érkeznek, hogy a törvényhozó testület 
által ezen címen elhasználni engedett töke 
rendesen már az évnek első harmadában 
elfogy, úgy hogy a későbben benyújtottak 
már nem vehetők figyelembe. Elég ok ez 
arra, hogy különösen a szegényebb községek 
elöljárói lehetőleg korán kérvényezzék azon 
apaállatokat, amelyekre előreláthatólag szük
ségük leend. 6. Kérvények miként történt 
elintézéséről, a kérvényezők étvételi köte
lező nyilatkozat mellékletével értesittetnek. 
Ezen nyilatkozatok az elöljáróság által alá
írva s a község pecsétjével ellátva a felü
gyelőséghez visszaküldendők. Ily nyilatkozat 
beérkezte után az érdekeltek értesittetnek, 
hogy Írásba meghatalmazott kiküldötteiket 
az apaállatok közötti választás szempontjából 
hová küldjék. 7. A fe'ügyelöség közbejötté
vel beszerzett tenyészállatok köztenyésztésre 
feltétlenül alka masak, de túlságos igénybevé
tel, rossz tartás és rossz bánásmód mellett néha 
véle len szerencsétlenség f lytán is megromol
hatnak, miért is nincsenek az apaállat vizs
gáló bizottság hatásköre alól kivonva. 8. 
Kérvényezhető bármely fajtájú tenyészállat, 
de csakis oly kérvények vétetnek figye'embe, 
melynek tárgya — az érvényben levő s 
jóváhagyott — vármegyei szabályrendeletbe 
nem ütközik. 9. Az állattenyésztési felüyylő- 
ségek f. é. febr. 24 tői kiosztott bikák — az 
átvétel najától egy évi időtartamra — az 
államkincstár terérhe, ellenben a községek ja 
vára mindennemű elhullás és kényszervágás 
esetére biztosíttatnak, ugyanazért a községek 
saját érdekükben cselekesgnek, ha a bikák 
esetleges megbetegedését avagy hirtelen elhullását 
a Magyar Kölcsön Állatbiztosító Társaságnak, 
Budapest, IX., Üllői-ut 9 , azonnal bejelentik.

— Zalavármegye mozgalma a ma
gyar ipar érdekében. 1844-ben Kossuth 
Lajos megalapította az Országos Védegy
letet, amelynek .kkor Zalamegyében kelet
kezett a legtöbb fiókegyesülete. Most ugyan
csak Zalában indult meg egy nagv arányú 
lelkes mozgalom Magyar védőegyesület alakí
tására, mely tényleg március 15 en fog életbe 
lépni. Az ezen célra szervezett bizottság 
tagok gyűjtése céljáLól felhívást bocsátott 
közzé, melyből a következőket idézzük : „ .; • 
Mert hisz úgyis kevesen és rokon nélkül 

I vagyunk s idegen nemzetek tengere övezi 
: körül és fenyegeti elnyeléssel kis magyar 

szigetünket : hazánkat. Eiodázbatianu. szük
séges tehát, sőt a tizenkettedik órája van 

I itt annak, hogy honi iparunkat pártoljuk.
Elődeink példáját követve, vámsorompót 

i kell minden magyar ház küszöbére állítanunk 
az idegen, főként a bennünket elnyomó 
osztrák ipar gyártmányai kizárására. Nem 
támadó, csak jogos önvédelmi, de oly harc

I lesz ez, a mely legérzékenyebb oldalát érinti 
1 elieneiuknek s a melyből csak győzelmesen 
j kerülhetünk ki. Nem a harc, hanem annak 
| a békének a kivívása a célunk, a mely 

áldást terjeszt sokat szenvedett segény 
hazánkra, mert nemcsak gazdasági, hanem 
politikai tekintetben is meg fogja teremni 
dús gyümölcseit 1 A honi ipar fölkarolásával 
jár az, hogy a hazai gyártmányok ellen itt 
olt feltűnő kedvezőtlen előítéletet s az ide
gen iparcikkek iránt 6ok helyütt mutatkozó 
előszeretetet gyökeresen kiirtsuk. A mint 
egy jeles művészünk találóan mondja : 
„Együnk cseréptányérról és járjunk daróc
ruhában, a mig nem tudunk mást előállítani." 
Tehát meg keíl elégednünk azzal, a mink 
van, annál inkább is, mert ha nem terjesz
kedünk azon túl, ezzel csak a takarékosság 
szellemét ápoljuk s annak előnyeit szerez
zük meg.

Közönség köréből.
Azon néptanítók részére, a kik oly 

községekben vannak alkalmazva, a hol a 
filoxera a hazai fajszölőket megtámadta, 
vagy már el is pusztította, s a hol a lakos
ság szölőmiveléjre, illetőleg az elpusztult 
szőlők felújítására van utalvs, a földműve
lésügyi miniszter folyó évben is tavasszal 
és ősszel két-két, összesen négy hétre terje
dő szőlő és borgazdasági tanfolyamot fog 
rendezni. Ezen tanfolyamok a folyó évben 
öt helyen u. m. a pozsonyi, tapolcai, tarcali, 
ménesi és nagyenyedi vincellér iskoláknál 
fognak megtartatni.

Ezen tanfolyamok tavaszi része az em
lített helyek mindenikén folyó évi április hó 
23-tól-május hó 6-ig, a második réssé ősszel 
a tarcali vincellér iskolánál október hó 10- 
től-23-ig tart.

Minthogy ezen tanfolyamot a szorgalmi 
időben kell megtartatok, a vall, és 
közokt. m. kir. miniszter ur megengedte, 
hogy a felvett tanitók iskoláiban vagy í 
osztályaiban, ha azokról helyettesítés utján 
gondoskodni nem lehetne, 2-2 heti szünidő 
és a tani'ónak szabadság adassák.

Erről az illető iskolafentartókat, isko

laszéket és tanítókat tudomás és miheztartás 
végett éri elitem.

Aranyosmaró*, 1906. naarc. 4.
Dr. Hámos. 

kir. tanfelügyelő.

i Az anyakönyvi hivatal bejegyzés*-.
! 1906. évi március hé 4-tól 1S06 március bó 11-ig

Születés.

A szülök neye
Jd
§S A gyermek

neve

Kaszás Károly Vetner Mária leány Mária

Bakos Lajos Tolnai Julianna leány fona Julianna

Valach Simon Gáspár Berta leány Irén

Fája Kálmán Loko‘a Anna fiú Tibor István

Itj. Stugel József Leták Erzs. fíu László Géza

Házasság.

Halálozás.

Az elbnnvt neve Kora. A halál oka

özv. Svetz Andrásné

Hruska Ilona

75

1

aggkori végkimu.

Tüdögümökór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető t Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 15 kor. 20 fii1. 15 
kor. 60 fill. — Kétszeres 13 kor. 80 fi i. 14 
kor. 80 fill. — R >zs 12 kor. 40 fii 12 kor. 
60 fi i. — Árpa 14 kor. 20 fill. 14 kor. 60
fill. — Zab 14 kor, 80 fiit. 51 kor. 20 fill.
— Kukorica 14 kor. 20 fill. 14 kor. 40 fill. j
— Lencse 27 kor. 40 fill. 28 kor. 20 fill. — | 
Bab 23 kor. 80 fid. 24 kor. 40 fill. — Kő- ' 
les 9 kor. 40 fill. 10 kor. 20 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshere 114—128 kor. — Lucerna 122 — 
126 kor. — Bükköny 20 — 24 kor. — Mu
har 20—24 kor. — Baltacím 30—32 kor.

Irodalom és művészet.

A Nagy Képes Világtörténet tizenkét 
hatalmas kötele immár együtt van. A ma
gyar tudománynak éa Marczali Henriknek, 
a ki szerkesztette, s felerészben irta, elévül
hetlek monumentuma e mü, As egész em 
beriségaek, az egész eivilisatiónak a törté
nete ez ; mert a vállalat alapeszméje az volt, 
hogy az eszmék fejlődését, sz emberiségnek 
mai fejlettségére vezető úját rajzolja meg 
caaták s királyok története helyett. Ily mó
don több lett a munka puszta politikai vagy 
katonai történetnél : az emberi művelődés
nek, gondolkodásnak, a gazdasági elméle
teknek, az irodalomnak és müvétzsteknek 
történelme lett belőle- Valóban mindent 
magában foglal, a mi küiün-külön ciak anya
ga tehet a történelemnek.

A szöveg magyarázatainak megértésében 
e részt illetőleg kitűnő goddal összeválo
gatott, jellemző és szép illusztrációk támo
gatnak, köztük számos terkép-melléklet és sok 
művészi kivitelű színes müaaeiiéklet ; autog- 
rammok, okiratok facsimiléi. Hogy csak a 
moit megjelent XII. kötetnél maradjunk 
benne van az a kis levélke, melyet egy 
kapitány naplójának egy lapjára diktált 
Bismarcknak I, Vilmos császár, a rosenvillei 
táborban, híradásul a királyné számára Benne 
van Moltke kezeirása, Deák Ferenc levele 
az öt sógoránál ért rablótámadásról Kemény 
Ziigmondhoí, az első magyar felelős minisz
ter.um kinevezése, a csalódásig hü facsimi
lében, a Talpra magyar kézirata, Széchenyi, 
Kossuth, Deák arcképei, ö felsége és Rízső 
trónörökös arcképe és névaláírása, stb. stb. 
Es maga mutatja, hogy ebben a'kötetben, 
mint a Világtörténet többi köteteiben is, 
erősen ki van domborítva a magyar törté
nelem^ hozzá van fűzve sz európai népek s igy 
a világ történetéhez. Ez e munkának haza
fias érdeme, hogy történetünket hozzákap. 
csoija a nyugati világéhoz, melynek eszme
áramlatai valósággal mind átcsaptak hazánk 
földjén. Ezt magunk sem láttuk eddig ily 
világosan, mint a hogy ez a könyv megtanít 
rá, s reméljük, ebből a kü földi tudósok is 
meg fogják tanulni. A Nagy Képes Világ
történet XII. nagy kötetben teljes. E*y 
kötet ára 16 korona. Kapható Nyitra! és 
larsa könykereskedésében.
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Nyilttér.
FOULARD-SELYEM 

blúzokra és ruhákia méterenkint 65 kr -tói 3 frt 70 
kr -.e. Bérmentve és már elvámolva, házhoz szállítva 
Gazdag mmtavalasztek postafordultával.

Henneberg selyem gyár Zürich

Nagyságos Asszonyom !
Van szerencsém szives tudomására hozni,

■ _ hogy Barsvármegyében ezégem képviseletével

Gr otte Vilmos
'■ léaai kereskedő urat bíztam meg, s ezen meg. 
' bízással — kapcsolatban feljogosítottam őt 

czégemel illetőleg mindennemű ügynek korlátlan 
' elintézésére. Midőn őt Nagyságod b. pártfogó- 
i sába ajánlom, tisztelettel kérem az eddig 

élvezett nagybecsű bizalmával őt is megtisztelni 
kegyeskedjen.

Alkalmat óhajtván nyújtani Nagyságod
nak arra, hogy megismerkedhessen a TA l'.f. 
SZÍ valamint a NYÁRI újdonságokkal, mely.de 
az idén különössen nagy és szép választékon 
állanak b. rendelkezésére : megbíztam képrO. 
lömet, hogy vevőközönség ?met — kívánatra — 
személyesen meglátogassa és áruimat min n 
vásárlási kényszer nélkül bemutassa.

Március hó 10 tői kezdve Orotte Vilmos 
cégnél — a mintagyiljteményeket t. vevőközöa- 
ség rendelkezésére állanak.

Tisztelettel kérem tehát Nagyságodat, hogy 
> esetleges nagybecsű szükségleteit részemre, ilh >re 

— (írotté Vilmos ur részére, fenntartani 
kegyeskedjék.

Magamat szives jóindulatába ajánlva, 
vagyok.

| Tetjes tisztelettel

Szénásy Gyula
; női ruhakelmék raktára, Kristóf-tér i.

Szénásy, Hoffmann és Tsa 
selyem áruháza, Bécsi-utca.

Gyöngyvirág- “4”1 *1X1% 
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill , 

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.
■ ——————————

te&nedéséven.

I 
í

I

f

t

“TI íj a. a > !
„Horgonyí‘fti2i».Védjegy:

A Liniident. Capsici comp., 
a Horgony- Pain-Expűiler pőtíska 

egy récjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szemek bizonyult kÖ6Zvér«ynél, 
csúznál ós meghűléseknél bedöri»ölé6- 
képnen használva.

Figyelmeztetés. Kiláuy hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
..Horgony*' védje jygyol es a Richter ezég- 
jegyzéssol ellátott dobozba van csomagolva. 
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főrakíír: Törik 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroMlánhos4*, Prágában.* 
Blíssbethstrawe 6 Mv. Mindennapi •HslMdés.

í

Kakaó és csokoládé kedvelők figyelmébe:
© Hoff dános-féle

Kandói-Kakaó
a legcsekélyebb zsírtartalmú, azért igen Hnny- 
emészthetö, soha sem okoz székrekedést, mind- 
azáltal ritka finom ize mellett kivélóaB olcsO 

Valódi csakis
Hoff János £).

névvel és az oroszl&a- V 
védjegy gyei.

Csomagok á l/< kgr. 90 fillér 
» » l/t » öO »
Mindenütt kapható.

%
kitűnő | 

étvágyfokozó 3 
asztali italt óhajt,!

sovány 
vérszegényAki

Aki
Aki 

Aki
A k i 

mulassza el saját

gyenge 
lábbadozó

tüdőbeteg 
Ideges 

álmatlan.

szoptat 
érdekébenne

a kitűnő hatásúnak elismert" 

Herculessör 
maláta-tápsör különlegességet inni. 

romiik- Kapható nagyobb cse
mege-, füszerkereskedésekben, kávéházak- 
llan; yendeglökben ós a Hercules Sörfőzde 

te'epén Budapest, Bethlen tér.
■ ei. bd—67. Árjegyzék ingyen és bérm. 

FŐRAKTÁR:

Engel Józsefnél, Léván.

mely.de


10. szám. HIRDETÉSEK. 1906 márczius 11.

MEGHÍVÓ.
A lévai kér. betegsegélyző-pénztár 1906. márczius hó 18-án reggeli 10 órakor (határozatképtelenség esetén 

'l\o évi márczius 25-én délután 2 órakor) tartja meg a lévai kér. betegsegélyző-pénztár helyiségében 

évi rendes közgyűlését,
melyre az 1902. évben megválasztott közgyűlési kiküldöttek tisztelettel meghivatnak.

\ () J?azgatósági jelentés 1905. évről. 2) Az 1905. évi zárszámadások és vagyonmérleg kimutatások bemutatása és a felügyelő-bizottság jelentése alapján 
n A vniasvfntt hír? ó Sa 41 ®Pett *gazgatósági tagnak betöltése. 4) A felügyelő-bizottság megválasztása 2 munkaadó és 4 alkalmazott, — a kilépettek újra meg nem választhatók. 
’ , oiőkh me®valas(ftasa>. - munkaadó és 4 alkalmazott rendes, 1 munkaadó és 2 alkalmazott póttag gyanánt. 6) Önálló indítványok tárgyalása melyek azonban 48

uraval előbb az igazgatosagi elnöknél Írásban bemutatandók. f j gj j
Léván, 1906. márczius 8-án.

A lévai kér. betegsegélyző-pénztár igazgatósága.

Pénztári számadás 1905. évre.
N tn

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

BEVÉTEL: Korona fill. Korona

11528
5764

28461

Kelt Léván, 1905. évi deczember hó 31.
Toóth Kálmán Csernák Izidor

ellenőr. elnök.

N

1

2
3
4
5
6
7

KIADÁS: Korona I Korona üli.

1904. évi pénztári maradvány . . . .
I.

Tagjárulék a tagoktól..............................
, munkaadóktól.........................
„ önkéntes tagoktól....................

Tagsági könyvekből...................................
Pénzbüntetés hátralékból.........................
Gyógyszerészek engedményeiből . . . 
Lévai pénzintézetből kamatok . . . .
Postatakarékpénztári „ . . . .
láppénz és temetkezési segély megtérítés 
Gyógyköltség megtérítés.........................
A m. k. Postatakarékpénztárnál fennálló 

5433. sz. eheque számlából felvéve .
A lévai tak. és hitelintézetből felvéve 
Tiszti biztosíték átmeneti tétel . . .

ío80
1124
1329

I Gyógykezeltetést és egyébb 
költségek:

Táppénz és gyermekágyi segélyek . . .
Gyógytári költségek és gyógyászati esz
közökre .................................................

Kórházi költségekre..................................
Temetkezési segélyekre.............................
Orvosok dijj ázására..................................
Szülésznők dijjazására..............................

II. Igazgatási költségekre :
Tisztviselők és szolga fizetésére 
Bizalmi férfiak és beteglátogatók
zásaira........................................

III Dologi kiadások:
Nyomtatványok ás iroda szerekre . . .
Házbér, fűtés és világítás.........................
Posta és egyébb kiadásokra....................

IV Pénzintézeti betétek:
A lévai tak. és hitelintézetben elhelyezve 

postaiak, pénzt, fennálló számlára 
biztosíték (átmeneti tétel) . . . 
évi pénztári maradvány . . . .

M. k.
Tiszti
1905.

Komzsik Lajos
titkár.

Jelen számadást alulírottak felülvizsgáltuk és helyesnek találtuk.
Blum Gyula Dalmadi József Goldstein Henrik Gyuriás Mihály

f. b. tag. f. b. tag. f. b. elnök. f. b. tag.

Vagyon-mérleg 1905. évre.

VAGYON: Korona fill. Korona I

4589

4621
920
319

3222
6

74

81
90
20

dij ja.
26'20

506

210
462
200

01

19

|

28461
i

13679

3126

873

10260
521

Frasch József
pénztárnok.

Gunyics Sándor 
f. b. tag.

65

20

72

50
81

88

Pénzkészlet 1905. év végével . .
a) Pénzkészlet a házi pénztárban
b) Postatakarékpénztári betétben

Tagkőnyvek és nyomtatványok értéke 
Leltári tárgyakban 10% leírás után 
Tényleg elhelyezett tartalék töke 
Hátralékos tagsági járulék . . . 
Tiszti biztosíték..............................
Tartalék töke tartozás....................

521
155 . 677

450
167

1170
6134
1329
9852

19781.

Kelt Léván, 1905. évi deczember hó 31.
Toóth Kálmán Csornák Izidor

ellenőr. elnök.

TEHER: Korona
.11

fill. Korona fill.

Barsmegye alispáni hivataltól kölcsön
Gyógyszerészek kiegyenlítetlen számlája
Nyomtatványok...................................
Orvosi tisztelet dij hátralék .... 
Tiszti óvadék 
Tartalék alap 1895—1904. év végéig . .

1905. évre 17404.28 f. után

Komzsik Lajos 
titkár.

Jelen mérleg a pénztári könyvekkel összehasonlittatván, helyesnek találtatott.
Dalmadi József Goldstein Henrik Gyuriás Mihály

f. b. elnök.

14157
1740

49
42

500
1196
357
500

1329

15897

19781

Frasch József 
pénztárnok.

08
42

82

91

23

Blum Gyula
f. b. tag. Gunyics Sándor

f. b. tag.

Kávé

a

0 0 
§

Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

korona
76-ig
80-ig
88-ig
80-ig
96-ig

100-ig

Árak részletfizetésre:
Elsömagyar monopol-, Dürkopp és Gasaer uj Singer varrógép 56-tól 
üj Singer médium iparoegép állványnyal
Titauia uj nagy Singer 4-es iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép . . •
Vaódi sxabadalm. Adria családi varrógép 

t t „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff) gép

, iparos (Ringschiff) gép .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

, » • • iPar0*
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra • 
■M- Mfihímzésl készülék ára 4

. 72-töl 
. 78-től 
. 76 tői 
. 86-tól
. 96-tól
. 100-tól 120-ig 
. 130-tól 150-ig
. 120 korona
. 150 korona
. 44 korona

korona.

LévanFőraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb gépttik, részek és ősének olosón.

Küküllőmenti

Első SaölöoltváLnytelip
(Tulajdonos: Caspari Frigyes 

Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
volt as egyedüli az egész országban, mely olU 
ványait óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
liternyi vízzel öntözte s ennek folytán az egye
düli szöllötelep, amely ez évben is valóban szép 
és miaden tekintetben kifogástalan minőségű 
szöllöoltványokat szállít.

Képe: árjegyzék számot elismeri levéllel ingyen és bérmenóre.

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
n

1 klg. frt. kr. 
New-Cuba kávé ....... 1.60 
Jamaikai legfinomabb ...... 2.20 
Kuba legfinomabb ....... 2.20 
Ceylon legfinomabb.............................2.10
Ceylon finom....................................... 2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb .... 2.— 2.20 
Mocca legfinomabb................................. 2.20
Arany Jáva legfinomabb........................2.20
Brazíliai legfinomabb............................ 1.60
Brazíliai II. rendű................................. 1.30
Cuba pörkölt..............................2.— 2.40
Hungária kávé...................................... 1.20
Örötl kávé .......................................... 1.—

Kapható:

Kern Testvéreknél, Lévén.



HAZAI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÁDORUTCZAI FIÓKJA
BUDAPEST, V., NÁDOR-UTCZA 18. Tartalék ‘2,225.000 kor.
Sürgönyczim : Nádorutczai Hazaibank. Telefonszám . 86—01.

tőkebefektetés és legolcsóbb sorsjegyek
. «... V ■

©

I 
l

Biztos

a Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület uj nyereménykötvényei.
„yora„é„y *.ssr )óvai x?8±

Minden egyes nyereménykötvény, illetve a kötvény kisorsolása esetén ®z.
fiHHVBH nvereménvhuzásokon véeie — tehát 70 éven át — játszik, e szerint többször is sorsolható nyereménnyel. y\ nyereménykötvényeknek b^tositékát az államnak, városoknak és községeknek nyitott J
törlesztések, valamint a nyeremények pontos kifizetéséért a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
összes vagyonával külön is kezeskedik. Ezeket a nyereménykötvényeket adjuk: r «

а) készpénzfizetésre a mindenkori pontos napi árfolyamon darabonkint 20 korona foglalót kikötve. A 
sorsjegyekre kívánatra igen jutányos feltételek mellett megfelelő előleget nyújtunk.

б) az 1883. XXXI. t.-cz. értelmében kiállított részletivekre

18 havi 10 koronás, vagy 32 havi 6 koronás részletre.
1906. márczius hó 15 ig beérkező rendeléseknél intézetünk ezeken az árakon árfolyam emelkedés

esetén sem változtat. , ... -
JYIár az első részletnek postautalványon való beküldése után megküldjük a sorsjegyek sorozatát es számát 

tartalmazó törvényesen kiállított részletivet, melynek alapján a vevő azonnal megszerzi a kizárólagos játékjogot.

«

Az első cziklusban évenkint három
szor junius 5, október 5, február 5

300.000 
600.000 
300.000

koronás főnyeremények 
40,000 és 20.000. 50.000 és 
20.000. 40 000 és 20,000
koronás melleknyeremények kerülnek sorsolásra 
Egy évi nyeremények összege: 

1,571.000 kor.
Mimién egyes sorsjeyij 
okvetlenül kisorsoltatik.

A nyeremények főösszege:

32,221.300 kor., 
a törlesztési húzások főösszege : 

36,938.750 kor.
mind az öt cziklusban.

aj KÉSZPÉNZFIZETÉSRE:
Hazai Bank Részvénytársaság Nádor-utrzai fiókja Bpest V. Nádor u. 18 
Szíveskedjenek részemre a napi árfolyamon számítva készpénzfizetés 
ellen darab Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületi nyeremény 
kötvényt küldeni. Mai postával küldök Önöknek foglalóul darabonkint 
20 koronát azaz összesen koronát, mig a hátralékos összeget

utánvéttel beszedni.
szíveskedjenek folJÓS2ámlán hite,eTü7

Kelt

A megrendelő neve:

Pontos lakásczime:

Megrendelési jegy : b) RÉSZLETIVRE:
Hazai Bank Részvénytársaság Nádor-utczai fiókja, Bpest V , Nádor-u. 18. 
Megrendelek Önöknél a prospektusukban foglalt feltételek szerint az 1»83. 
XXXI. t.-cz. értelmében kiállítandó részletivre darab Pesti Hazai
Első Takarékpénztár Egyesületi nyereménykötvényt A vé’eiárat darabon
ként koronás havi részletben fogom törleszteni. Az első
részletet összesen kor. ma postautalványon küldtem czimükre.

(olvasható aláírás)

egaM——hm—mzim.....íh—m—i ■■■■ hím

Bars- és Hontmegyerészére
érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs. kir. oszti .-magyar-, német tranczia-, olasz- es orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából.

©

Kelt
A megrendelő neve

Pontos lakásczime:

(olvasható aláírás)

Minden gazda 
mielőtt cséplőkészletet vásárol, 
nézze meg a Plewa féle ben
zin vagy nyersolaj motoros 
locomobilt, megfelelő cséplő

vel üzemben.
V. Lipót kőrút 15 a Plewa E. mérnök 

és Társa magyar vezérképviselete.
Ezen szabadalm. 

k érez koporsók Eu- 
Á répában majd 

minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

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

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

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemíedelek, pár
nák, k08Z0ruk, szalagcsokrok 8tb. nagy választékban jutányos áron. 
Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

$ DÉNES E. Budapest
Bővebb felvilágosítást szolgál Susitzky Jakab Léván.

W Különleges gyártási czikk : malomberendezés és motor malom- 
s-T hajtási czélokra.

------- -A-xjeg-y-zélcet és lcöltség"vetést eüjmenteaen lci0.ld.Slc. ----------

VöZÓrSZÓ ' MÍDden őarabb szappan a Schidht névvel 
’ *'*’**■ ■ tiszta e-8 nem kíjro8 alkatrészektől.
Jótállás ' 28 000 koronát tizet Schicht György eeg 

' 1 Z3 • Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
szappana a „Schicht- Devvel, valamely káros keveréket tanaim

SCHICHT-szappan!
Az elismert legjóbb és legkitűnőbb 

Aczélekék 1,2,3 és 4 barazdasuak 
Rét, moha, tagozot es diámnál Boronák

Gyűrűs és sima acél lemez földi hengerek
^-STricola. vetőg'é-cek

" ------ r--~—■■

Cséplőgépek
szab, uj Kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány 
és 

gözhaitásra

(.Szarvas“ vagy kúlcaszappant) 

a legjobb és használatban a legolcsóbb!

Ama nagyszerű, hatályos tisztító erő, valamint am? 
kiadóság a mellyett Schicht-szappannál észlelhetünk, 
lágysága és teljes tisztasága, azon különös gyártási mód 
eredménye, a mely a nyersanyagok feldolgozásánál a

l

__ 
legnagyobb pontosságon alapul. Á nyersanyagok nagy ]
részt saját müvekben állitattnak elő.

Milliőszor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult ;

ARATÓ-GÉPEK
fűnek herének.

Szénayyüjtök és aratógereblyék. Szénaforditók. 
Szabad, aszalúíiészűléi gyümölcs es íözelétneL 

Bor- és gyfimöcs sajtók, 
G-yéxxxxölcs és szőlő zuzók 

és bogyómorzsolók, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

„S T F H C N I 
Tormancs és vértetü pusztítására, 

Sz Allitlxató tálcáit tőzlxel.yelc.

Járgányok
1—6 vonőállat befogására
Legújabb gabona-tisztitó-rosták,

TRIUREK és KUKORICA MORZSOLOK, 
Szecska vágók, darálók, répavágók,

Széna is szalmaprések
’^lamint minden más fajta gazdasági gépek’^lamint minden más fajta gazdasági gépek 

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak
-----------  MAYFARTH PH. és Társa -_____

C3.é8k. kiz. 3zab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék és va8hámorművek

Alap l872- Becs, 11/1. Taborstrasse 71. lo°o munkás.
Kitüntetve több, mint 450 arany, ezüst és bronz éremmel az összes nagyobb kiállításokon 

Részletes árjegyzék ée számos elösnerő levél Ingyen. - Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek 
IE£a.pkLautók:: KNAPP DÁVID úrnál Lévan. 1

Kapuszta József 
kocsigyártó 

IPOLYSÁGON.
_ Aki remek, szép és olcsó kocsit akar, az

111A n n í'/ o I n m — 1 1______ r » -
tfoLd“bá°D győződni* fi
tóm bármely gyárban kábult -„"i.. -'in .._7 M

o------------------------1 '<i I

is már több kocáim • 1

á
L . , , , ‘viuui vu oizaiomtnalhogy muikámat bátran oda állíthatom bármely gyárban késeik ° 1 ” ''tU”"' 
ízlés mint jóság tekintetében, ezt legjobban bisonní í k munka mellé úgy 
évről évre nagyobbodik, különössé Hont de Biame^éhe087 • m°8r0”ddÖ kÖrÖm 
van használatban, melyek mellett a „ÁZk “írsmegyeben i
réssel nyilatkoztak. Végül hogy a T u^I hT" m0gre“.delöim a legőszintébb elisme- 
demeljem, megemlítem bogy ? ,‘.L" b‘Zalm4t annál is inkább
földi kocsi gyárban szereztem meg. Munkámért 'Öbb kÜ'’
vállalok. - K pes árjegyzék ingyÁ minden tekintetben kezeséget
Személyes megbeszélés miatt de biztos megrendelés esetén bár hová

—_____________________ —------kiutazok- W|

— — ——— INyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.


