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A LAPKIADÓJA : NYITRÁI ÓS TÁRSA T. t.

A felirati vita végén.
Most már ismerjük a felirati vita 

anyagát; áttekintést nyerhetünk fölötte. 
Magas szin vonalon, mélyreható vita 
folyt le a képviselőházban a királyi 
trónbeszédre adandó felirat fölött, me
lyen az ellenzek szónokai ugyancsak 
kitüntették magukat. Igen nagy hord
erejű kérdéseket vet fel a trón beszéd, 
de a felirati vita alkalmával ezeket 
nagyrészt csak érintették és főleg a 
választási visszaélésekkel foglalkoztak, 
melyek kapcsán rámutattak arra, hogy 
a választási reform immár halasztha
tatlan ; a vita végén pedig Tisza Istváu 
áltál a vitába dobott nemzetiségi kérdést 
tárgyaltak. Nagy tanulságokat vonua- 
tunit le ezen aránylag rövid ideig 
tartó vitából.

A választási visszaélések tárgya
lása alkalmával a munkapárt ugyan
csak fel-felszisszent ; de volt is oka, 
mert bizony furcsa, sziute hihetetlen 
dolgok kerültek felszínre. Szegény 
18119. XV. t.-c., nincs ennek tálán 
egyetlen szakasza, melyet a legutóbbi 
választások alatt ki ne végeztek volna.

Kétségtelenül a legszomoiúbb jele 
a közigazgatás kortesaedese. Ebben 
egyes üelyeken odáig mentek, hogy 
törvény széki bírák, kiknek a törvény 
míg azt is elti.tja, hogy politikai gyű
léseken résztveuesseuek, — politikai 
gyűlések rendezésénél, összehívásánál 
közreműködtek. Akadt olyan vasún 
áilomástőnök, aki azt cselekedte, hogy 
mikor tisztviselői és alkalmazottai sza
vaztak, a bizottságban helyet foglalva, 
azt jegyezte tel, hogy ki kire szavazott.

Ezek a Khueu-féle erkölcsuemesitő 
választások ; ezeket nevezte beszédében 
Tisza István fényes győzelemnek, aki 
a nemzetiségi kérdés taglaiátáual is a 
regi receptjet : az elsöprés, eitiprás, 
megsemmisítés politikáját vette elő, 
amelyet a bécsiek oly örömmel szeret
nének a magyarok ellen is alkalmazni, 
az úgynevezett erős kéz politikáját, 
amelyre azonban éppen Tisza Istvánnal 
szemben oly csattanósan felelt a nemzet.

Tisza szerint a politikában csak 
két akciónak van sikere : az egyik az, 
hogy az ellenfelet magamhoz vonom, 
magamhoz édesgetem szép szóval és — 
ha az nem sikerül — jönnie kell a 
másiknak, — az ellenfél teljes meg
semmisítésének, összezuzásáuak.

A mi viszonyaink között az utóbbi 
politikai akciót keresztülvinni lehetet
lenség, de nem is kívánatos.

Nálunk elseprésről, eltiprásról be
szélni — szelíden mondva — nevet- 
•égea dolog.

De meg azután mivel akarják a 
nemzetiségeket eltiporni ? Oda jó erős 
ököl is szükséges 1 Honnan az erőnek 
ilyen merész tudata, hoünan a nagy 
önbizalom ? Eddig úgy tudtuk, hogy 
a nemzet gyöngeséget mindig Tisza 
hangoztatta első sorban és minden nem
zeti követelést azzal ellenzett, hogy 
erőtlenek és gyöngék vagyunk annak 
kivívására.

Hol venne karhatalmat az eltip- 
ráshoz ? Hiszen a nemzeti küzdelem 
idején a magyar hadseregnek hevesebb 
ellenzője nem volt, mint ő. Vagy talán 
az osztrák hadsereget akarja erre fel
használni ? Ebből már egyszer kap
tunk ; de többször nem kérünk belőle, 
48-ban már segített egyszer az osztrák 
hadsereg a nemzetiségek ellen, de akkor 
úgy fordult a dolog, hogy a fellázadt nem
zetisegek ellen beküldött osztrák kato
naság elleuünk, — magyarok ellen 
fordította fegyverét.

Nem ez a nemzetiségi kérdés meg
oldása. Legelső sorban erezniök kell a 
nemzetiségieknek, hogy Magyarorszá
gon odahaza vaunak, hogy a közigaz
gatás nem ellenségük. Mert ma az. 
Erezniük kell, hogy itt anyagilag jólé
tet találhatnak. Mert ma nem tatainak. 
Érezniük kell, hogy politikai jogok 
terén egyenrangúak. Mert ma nem azok.

Alennyivel magasabb, eszményibb 
és célirányosabb a függetlenségi párt 
nemzetiségi politikája. Eszerint első 
sorban az önálló vámterület létesítésé
vel jövedelemhez kell a népet egyfor
mán juttatni, a politikai jogok terén 
pedig a legszélesebb körű választói 
jogot követeli. Ez az irány biztosítani 
fogja, hogy a nacionalista pártok el 
fognak tűnni és a nemzetiségiek — 
félretéve minden nemzetiségi alapot 
— a hazafias pártokhoz fognak csat
lakozni.

Az eitiprás politikája ezt soha nem 
fogja eredményezni.

Népoktatásunk.

Számos históriai tény bizonyítja, hogy 
a társadalom (elmaradásának s helyes hala
dásának legjobb, legszámottevőbb föltétele 
egyes egyedül csak a kor szelleméhez és a 
fej ödés törvényszerűségéhez aikalmzzkodó 
képességében lelhető föl. Valamikor az 
izomerő volt az a tényező, mely a társa
dalmak létét s haladását biztosította. Ma 
mér az izomerő jobbára háttérbe szorult s 
helyét az északarat és az értelem foglalta 
el. Azért a kulturállamok elsöd'oges törek
vése oda irányul, hogy az egyes népréte
gek szellemi energiáját, mint társas-energiát 
az ész hatalmi körében helyesen kifejlesz-

1 szék. E törekvés, mint azt a Mernünk előtt 

végbemenő események eléggé világosan bi
zonyítják, hazánkban is érvényesül. Ennek 
tanúsága ama sietség, nyugtalanság, tudo- 
mányszomj, stb. mely társadalmunk kebelén 
legújabban felszínre vetődött és vetődik. 
Többek között, mint köztudomású, egyes 
nagyobb városaink valóságos áldozatkészsegi 
versenygést rendeznek, hogy az uj egyetem 
birtokába juthassanak. Helyes is. Mert ezzel 
a művelettel megmutatjuk a külföldnek, 
hogy nem vagyunk annyira maradiak, mint 
vzi egyebek tételezik rólunk.

igaz ugyan, hogy az egyetemek szapo
rításával hazánk kultúrája, műveltsége egy 
pár lépéssel előbbre kerül, ámde, ba mé
lyére tekintünk közoktatásunknak, meggyő
ződünk azon szomorú valóról, hogy közok
tatásunknak ily utón való kiépítése, fejlesz
tése, bizonyos hibát, még pedig nyomós hi
bát rejt magában. Díszítjük, szelesbitjük 
közoktatásunk tetőzetét ; szaporítjuk a szel- 
lemiproletarság táborát, ahelyett, hogy az 
alap erösbiteseröi, helyesebbé tételéről ; to
vábbá az egyetemből kikerülő egyének ke
nyérkereseti forrása biztosításáról gondos
kodnánk.

U^y teszünk, mint az a bizonyos em
ber, aki kizárólag csak a felsőruháját gon
dozta, mig ellenben az alsóruhája gondozá
sát elhanyagolta.

Közoktatásunk alsó tagozata m g min
dig sok kívánni valót hagy bálra. Addig, 
amíg baaank lakosságának mintegy 40 u/»-ka 
analfabéta, ne törekedjünk magasabb igé
nyek kielégítésé után. A társadalom színvo
nalának emelését korántsem telülröl, hanem 
alulról kell kezdenünk ; meg pedig a nép
iskolákban. Nepiskulaink toteladau abban 
pontoaui ö,sze, hogy az alsó uépreteget mii- 
ve<)ek. Mar pedig el kel. ismernünk, hogy 
az alsó uupreteg aulturaja, műveltsége a felső 
uepretegea elettevekenysegenek mintegy 
alappillérjét kepezik. Valamint a fejlődés 
tórveuyszerüseoen alapuló szociá.is lo.szivo- 
das is ebből a rétegből indul ki. Ha tehát 
az aisó ueprétegea műveltsége, kul uraja 
fogyatékos, felszínes, akkor euuek hatásai 
idővel a felső uepreteg is megérzi. Az ily 
állapot végeredményében a társadalom elfa
julása, iu»jd pedig züllése felé vezet. Hogy 
népoktatásunk még nem áll azon a tokon, 
amelyen áilani kellene, bizonyltja ams sok 
hiba, súrlódás, mely az alsó népréteg elemei 
között található. Ilyen elsőbben a babona 
és a kuruzslás, mely még most is, a XX.-ik 
században is burjánzik a nép között. Ez a 
néprétig édes-keveset törődik a haladás szel
lemével, a fejlődés törvényszerűségével. Bi
zonyos rozsdás, vénhsdt s maradi elernsk 
uralják az egész lényét. Földjét ép oly ke
retek köiölt műveli, mint valaha ősei mű
velték. Nem veszi észre, hogy más államok 
népei a tökéletesedés és a haladás szellemét 
követve, valóságos csodákat müveinek úgy 
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a kertészet, valamint a mezőgazdaság te
rén. Amíg a magyar gazda holdanként 7—8 
métermázsa burát termeaat, addig más álla
mokban ennek háromszorosát termesztik.

A lakása, ruházata és a táplálkozása a 
legkevésbbé sem felel meg as egéBzaég hi- 
giénája egyes követelményeinek A gyerme
kei nevelésénél, ápolásánál bizonyos közönyt, 
nemtörődömséget tanusit. Ez velejében leg
több oka annak, bogy a müveit államok 
egyikében sídos oly nagyarányú gyermek
halálozás s iskolamulasztás, mint minálunk.

A falusi nép a téli hónapokat jobbára 
átheveri, tétlenségében, unalmában pedig 
korcsmázásra fanyolodik. A korcsmázás ál
tal lassan-lassan elszokik a munkától a mun
kakerülővé válik. Ilyenkor rendesen oly 
dolgokon töri a fejét, melyek nemcsak a 
családra, hanem magára a társadalomra nézve 
is káros kihatásunk. A nép satnyul éa el
fajul. Hazánkban egyre fogy a katonai szol
gálatra alkalmas egyének száma. Már pedig 
mezőgazdasági állam vagyunk, amely job
ban kedvezhet az életerőnek, mint az ipa
ros állam. Mégis mindamellett azt látjuk, 
hogy pld. Németországban, a legnagyobb 
iparosállamban sokkal erősebb, egészsége
sebb az alsó népréteg, mint hazánkban. Min
dezt kizárólag csak a magas kultúrájának, 
műveltségének, helyesebben rendezett nép
oktatásának köszönheti.

Látjuk, észleljük, hogy alsó néprétegünk 
életigényei évrői-évre fokozódnak. Azonban 
hézagos műveltségénél, korlátolt elméjénél 
fogva képtelen arra, hogy a természet anya
gait, erőit, melyek kenyérkereseti forrásul 
szolgálnak, kellőleg kiaknázza s értékesitse.

A megélhetési nehézségek pedig meg
zavarják lelki egyensúlyát, mi az elégedet
lenség, a nyugtalanság örvénye felé sodorja.

Ennek tulajdonképpeni okozója, mint 
már érintettük, népoktatásunk állapotában 
keresendő.

Sok helyütt hiányzik az iskola. Ezer 
meg ezer gyerm k nő fel évenként minden 
oktatás- nevelés nélkül. A meglevő iskolák 
nagyobbára túlzsúfoltak. Egy-egy tsnitóra 

100—150 gyermeket is bíznak. Az iskolák 
felszerelése gyatra, hiányos. A tankötele
zettség csak papiroson van. A tanulók tö
mérdek mulasztást követnek el. Lehet-e az 
ily körülmények közepette eredményesen 
tanítani ?

Továbbá, lehe‘-e a gyermek egészsé 
gét, annak egyes képességeit, veleszületett 
hajlamait ésszerűen fejleszteni s irányítani ? 
Jelen esetben legfeljebb bizonyos fokú és 
minőségű tömegidomitdsról lehet szó. A taní
tót űzik, hajtják ; az oktatás eredményte
lensége esetén pedig fegyelmivel fenyege
tik. Arra azonban nem gondolnak, hogy 
ezzel a művelettel fizo'ógiai és pszicholó
giai lehetetlenségeket kívánnak tőle ; külö
nösen pedig a ntmzetiBégi vidékeken, ahol 
a tanító sokkal fokozottabb munkát telje
sít, mint a magyar vidékeken. Természetes, 
hogy a tanító legfokozottabb törekvés mel
let*, sőt sokszor egészsége föláldozása árán 
sem tud zöld ágra vergődni.

Ehelyütt szóvá kell tennünk, hogy a 
népiskolai oktatással kapcsolatos gazdasági 
iskolák sem felelnek meg a modern gazda
sági oktatás egyes kívánalmainak. Mint sok 
más intézményünk, ózonképpen a jelzett 
oktatás érvényesülései csak p'piroson van. 
Ne csodálkozzunk tehát azon, hogy nem
csak a mindennapi iskolából, hanem a gaz
dasági ism. iskolából kikerülő tanulók zöme 
csak ferde és fogyatékos ismeretekkel, mű
veltséggel rendelkezik.

Szüntessük be már egyszer népoktatá
sunk fogy>tkórásait s hibásságait s emel
jük arra a kulturfokra, melyen nemcsak a 
müveit Dyugat, hanem kelet egyes államai
nak népiskolái vannaa. Itt is érvényesüljön 
az a versenygés, mely a felső oktatásunk 
körében érvényesül.

Ne nézzük tétlenül az alsó népréteg kul
turális vergődését s annak nyomoru követ 
kezményeit. A meglevő bajokat esak népok
tatásunk f jlesztésével s .helyesbítésével 
lehet gyökeresen orvosolui.

Szobolovszky István.

Külön í ólók.
_  Mutáció. A kegyestanitórend kor- 

mánytanácsa a jövő tanévre megtette már 
a szokásos mutációt, amely szerint főgim
náziumunk tanári karából Preszeller Ferenc 
Podolinba, Kemény János pedig Veszprémbe 
helyeztettek át. Helyüket Altér Béla és 
Outh Miklós tanárok foglalják el. — Ami
kor őszinte elismeréssel veszünk búcsút az 
áthelyezett tanároktól, akik ifjúságunk okta
tásában kiváló buzgalmat fejtettek ki s azt 
óhajtjuk, bogy uj helyükön is találják meg 
kedves otthonukat. — a hozzánk érkező 
tanerőket a legszivélyesebben üdvözöljük 
körünkben.

— Gyászhír. A legnagyobb megdöb
benéssel vettük a szomorú es leverő hír', 
hogy Pfitzner Sándor, a repülőgépével vi
lághírre jutott amerikai avialikus, aki előtt 
e téren a legszebb jövő várt s akinek nagy 
sikereiről annak idején mi is megemlékez
tünk,— amarbleheadi fürdőhelyen véletlenül 
meghalt. Ptitzner Sándor 1880.-ban Csatán 
született, ahol édes atyja földbirtokos volt. 
Iskoláinak elvégzése után a gépészmérnöki 
pályára lépett és 1805.-ben ment ki Ame
rikába ; ott a múlt évben szerkesztette meg 
nj rendszerű monoplánját, mellyel dec. 31.-éu 
szállott fel először. Áprilisi felszálláia aíaal- 
maval baleset érte ; ez gátolta meg abban 
is, hogy a budapesti aviatikái meetiugen 
reszt vegyen. Hosszabb idő óta Marblebead- 
ban tartózkodott, bogy ott gyógykezeltesse 
magát. E hó 14.-en a fürdőtelep taván csó- 
nakazás közben véletlenül beleszédült a 
mély tóba és befult.

— Körmöcbányán uj választás 
lesz. A Lukács LasziO pénzügyminiszter 
lemondásával megüresedett körmőcbáuyai 
kerületben uj választás lesz. Mist ertesüiuua, 
a munkapárt hivatalos jelöltje Werner Gyű a. 
A választást — hír szerint — aug. bó 4.-eu 
fogják megejteni.

— Kereskedelmi tanfolyam. A köz
oktatásügyi miniszter a következő körren
deletét intézte a kir. tanfelügyeiöséghez : A 
gyakorlati Lereskedelmi eleiben szükségei 
szakismeretek terjesztése s ezaltai úgy a 
közvetlenül érdekelt kereskedelmi alkalma
zottaknak, mint általában mindanoanak a 
tovább képzése céljából, akiknek nem áll 
módjukban kereskedelmi iskolát végeim, de 
pályájukhoz mégis alkalmat keresnek az 
önművelődésre és szakképzésre gondoskodni 
kívántam oiyan szervezet és tanterv meg-

TÁRCA.
Hlboki Alajos

Irta: Felföldi.

A Barsnak érdemekben őszülni kezdő 
krónikása, as én kedves Ferkó bátyám a 
múlt heti számban kedves emlékeket élesz
tett fel városunknak egy tipikus, rokonszen
ves alakjáról, Hlboki Alajosról. Nem érdem
telen tárgyra pazarolta idejét; a mai sivár 
világban érdemes megem'ékezni as olyan 
alakokról, mint a milyen a jó Hlboki bácsi 
volt, akit egyszerű ember létére excellenciások- 
ndl is ritka karakternek és talpig becsületes 
embernek ismert mindenki. A mai világnak 
mintaképül lehetne odaállitani Hlboki bácsit, 
as ö megalkuvás nélkül való köteleaségtu- 
dásával, pontossága, ssorgdma és takaré
kosságával, aki egy fikarcnyit nem mulasz
tott el soha as ő dolgából, mégis volt ér- 
késésé a vidám tréfára, a köshangulat 
emelésére.

Nem veszi rossz néven as én jó tanító
mesterem, ha Hlboki bácsiról való Írását egy
két adattal kiegéssitem. Több ssem töb
bet lát.

Hát például ast nem lehet említés nél
kül hagyni, hogy halottak napján a honvéd
emléknél, március 15.-én a menetben és 
Ugyancsak a bonvédsirnál, feltámadáskor a 

várhegyen el nem mulasztotta az ünnepély 
fényének emelésére görögtüzet gyújtani.

Az is köztudomású, hogy tüzeset ide
jén, mikor ö szivet remegtetöen fújta — 
utcáról-utcára rohanva — a tűzi riadót, 
mily kiaszikuaan — drasztikus megjegyzés
sel főzte le a hivatlan sérdezösködöket. 
Ezzel azt akarta kifejezni, .hogy menjen 
mindenki a dolgára, most nincs idő szószá
tyárkodásra.

Bizonyos áhítattal gondolok rá, ha gyer
mekéveimet sikerül m‘g hébe-hóba emléke
zetembe idézni, amint tiszteletet gerjesztő 
méltÓBÍggal állott az off oina, illetőleg mű
terem ajtajába, mely fö'ött ott ékeskedett 
a borzalmas cimirat : Hlboki Alajos sébé’zi 
műhelye. A hajny ráa ée fodiáizat tudniillik 
csak alsóbbrendű üzletág vala A doktor 
urak tényleg őt vették igénybe a súlyos 
műtéteknél, a hol nagyot kellett vágni.

Egyébiránt hálásan is emlékezem reá, 
mer mint családunknak jó embere gyakran 
jósolgatta, hogy belőlem becsületes ember 
lesz, a Sándor öcsémről ellenben azt a jós
latot mondt , hogy föl fogják akasztani, mi
vel a gyerek minden alkalommal azt har
sogta feléje, hogy ; trard, trard. . . . (Az 
öcskös különben aligha ki nem búvik már 
az igazságtétel alól, mivelhogy kir. járásbiró.)

A sebészeten kivül nevezetes mester
sége volt a foghúzás. Aki ö hozzá fordult 

ilyen ügyben, az kivétel nélkül nála hagyta 
a rossz fogát. Nem sokat teketóriázott. Néha 
egy ujjúval bökte ki az odvas csontot, a 
legtöbbször úgy, hogy a páciens nem ért 
rá sivalkodni sem. 50 krajcár volt az an- 
garia, e tekintetben nem tett kivételt, csak 
szegénység esetén, mikor ingyen operált. 
Annyira szigorú erkölcsű ember volt, hogy 
az ősi árjegyzéket mindvégig betartotta. 
Egyszer bőid. Cserei József tanár borotvál
kozott nála; a műtét után megkérdezte, 
bogy mivel tartozik, Hlboki bácsi lelkiisme
retesen azt vallotta, hogy 6, mondd hat 
krajcárral s Cserei, aki sz ntén a régi kc- 
moiv idők embere volt, kifizette a hat 
krajcáit.

Bizony, amint Jaross bátyám Írja, az 
utóbbi időkben nagyon megszaporodtak Lé
ván a fodrászművészek s öt, aki nem igen 
alkalmazta a mai csúszó-mászó világ sima 
fogósait, lassanként el-elhagyogatták paci
ensei. Ez pedig igen fájt az öregnek s e 
miatt sokszor, keserűen panaszkodott. Dohát 
ö mint catói erkölcsű ember nem tudott 
a korral haladni. Szegény Kabina O-zfár 
barátom a családi tradíciók folytán Hlboki 
bácsihoz ment először borotválkozni. Az 
öreg az igazsághoz mérten szappanozás nél
kül, szárason kaparta le a zsenge férfidiazt, 
amiért Őrzi barátom férfiú önérzetében mé
lyen sértve — kegyelet ide, kegyelet oda 
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állapítás óról, amely általában megfelelő ala
pot nyújt az érdekeltségeknek saját eél 
jajhoz és helyi szükségleteikhez nyert keres
kedelmi szaktanfolyamok létesítésére. Amidőn 
eziránt már az eddig is nyivánult törekvé
seknek irányítása és támogatása végett a 
kereskedelmi szaktanfolyamok szervezetét és 
tantervét az országos ipari és kereskedelmi 
oktatási taDács javaslata alapján, a kereske
delemügyi miniszterrel egyetértőén közre- 
bocgájtom, egyúttal megjegyzem, hogy ily 
szaktanfolyamokat a szervezetben megsza
bott eljárás mellett erkölcsi testületek léte
síthetnek. — Varosunt kereskedőinek és 
iparosainak érdekében a tanfolyam létesítése 
Léván is célszerttr ek és hasznosnak bizo
nyulna s felállítását — az iparos- és keres- 
kedötanonc'skolákkal kapcsolatosan — a 
város minden nagyobb nehézség nélkül 
eszközölhetne.

— Halad az építkezés. A városunkban 
építés alatt á ló tanítóképzőn és vendéglőn 
gyorsan dolgoznak az iparosok. A palota- 
szeiü épü etek nap-nap után jobban ée szeb
ben bontakoznak ki az állványok közül. A 
tanítóképzőnek tetőzete és emeleti részének 
falazata már vakolva és festve van. A ven
déglő tetőzetét pedig e héten fejezik be. 
Ha a munka tovább is ily serényen folyik, 
a két épület — a kiszabott időn belül 
teljesen kész lesz.

— Kinevezések. A vármegye főis
pánja ifj: Ordódy Vilmos dr. elBÖ aljegy
zőt tiszteletbeli főjegyzővé, Vince Jenő dr. 
tiszteletbeli járási orvost ée az aranyosma- 
róti vármegyei közkórház alorvosát pedig 
ezen kórház tiszteletbeli főorvosává ne
vezte ki.

— A közigazgatási bizottság fe
gyelmi választmánya műit héten ítélkezett a 
körmöcbányai polgári leányiskola tanítóinak 
annak idején nagy port felvert fegyelmi 
ügyében. A vá asztmany az inkriminált 
cselekmények egy részét beigazoltnak ta á ta 
s ez okból Jankovszky Demeter igazgatót 
és Lów József tanítót hivatalvesztésre, 
Lábay János tanítót pénzbírságra itelte, 
Kokas Nándort pedig felmentette.

— Jegyzők szabadsága. A belügy
miniszter íendeletel bocsátott ki, mrlyi en 
intézkedett, hogy a községi éa körjegyzők 
évenkint négy heti szabadságot élvezzenek. 
Kimondja a belügyminiszter rendelete, fogy 
rendes szabadság vagy a betegségi Ótokból 
szükséges helyettesítés költségeit a községek 
tartoznak viselni.

— nem vette többé igénybe a Hlboki bácsi 
művészetét.

A plébános nagybátyám is, ha bejött 
Lévára, Hlbokinál borotválkozott s az ott
honi borotváit általa élesittette. Egyszer 
azonban más borbélyhoz ment. Legközelebb 
megint behozta a borotváit s nekem adta 
át, hogy feDessem ki a Hiboki bácsinál. 
Csakhogy Hlboki bácsi nem állt kötélnek, 
azt üzente : fényé ki botáta, ami annyit je
lent .* az fenje ki, aki borotválta.

Azért, ha jövedelme megcsappant is, 
öreg napjaira mégis szerzett egy tisztes há
zikót s még a szegényeknek is juttatott. 
Nagyon igénybe vette anyagi erejét a sze
gény Pista fia, akit nagyon, nagyon szere
tett s akiben sok áldozat dacára sem telhe
tett öröme. Erről a szegény jóleikü fiúról, 
aki csodálatosan sok jellemvonását mu
tatta nevelő-apjának, talán egyszer külön 
is megemlékezem. Együtt éltük a főváros
ban a jókedvű nyomorúság éveit, melyeknek 
csillogó humora elfeledleti a sok nélkülö
zést. Hárman laktak együtt, Hlboki Pista, 
a nagylelkű gavallér, Kabina Oszkár, a ki
szipolyozott bankár és Sándor öcsém, a tár
saságnak anyagiaktól független, mindig éhei 
humoristája. Örömnap volt, mikor az öreg 
Hlboki bácsi fölráudult a fővárosba ; hatal
mas elemóasiás batyuval, amelyet közösen 
fogyasztott el a társaság. Ilyenkor vendég

— Korai hervadás. Nagy fájdalom 
érte Pátkay Gyula újbányái aljárásbirót és 
nejét Gyurika fiuknak e hó 18,-án másfél 
éves korában történt elhunytéval. A korán 
elköltözött kedves gyermek temetése nagy 
részvét mellett 20.-án ment végbe. A mé
lyen mogszomorodott szülők fájdalmas se
bére adjon gyógyirt a hit vigasza.

— Újbánya uj rendőrkapitánya. 
Vármogyenk főispánja Újbánya város rendőr
kapitányává Baumann Győző ottani pénztári 
ellenőrt nevez e ki.

— Milyen lesz a termés ? Soha még 
akkora érdeklődéssel, sőt izgalommal nem 
várták a hivatalos termésbecslést, mint az e 
napokban kiadandót. A várható termésről 
ugyanis a legellentétesebb hirek keringenek 
s éppen a gazdák hirdetik legjobban, hogy 
nem lesz 54 millió metermázsa búza. Ezzel 
szemben a minisztériumhoz közelálló körök
ben fenntartják azt, hogy a hivatalos termes
becslés reális alapon készült. Bár úgy lenne I

— Kongrua. A kultuszminisztérium 
az esztergomi föegyházmegyo lelkészei és 
segédlelkészei részére az 1910. év első fe
lére járó kongrua-kiegészitost kiutalta. A 
kongrua felvetőiének módozataira nézve a 
hét folyamán mogjeleut töegyházmegyei 
körlevél kimerítő utasítást közöl.

— Stubnya-fOrdö részvénytársa
ság lesz. Koimöcbanya varos elhatározta, 
hogy Btubnya-fürdöt értékesíti. A Közeli 
érdekeltség, főleg néhány zsolnai földbirto
kos részvénytársasági alapon szeretné a 
fürdőt átvenni. Az alaptőkét — miután nagy 
átalakulásokról is lesz szó — félmillió koro
nára tervezi a helyi csoport. Mint ertesüiüuk, 
— ezen ügyben már folytak is tárgyalások 
két gazdag vidéki intézettel, sőt egy nagy 
budapesti bank vidéki kommanditejevel is, 
eddig azonban eredmenytelenül. Hír szerint 
a Csoport egy elöaeiő fővárosi bankot óhajt 
tervenek megnyerni. Ha ez nem sikerülne, 
kisebb alspiökcvel fogják a helyi részvény
társaságot megcsinálni.

— Főegyházmegyei hirek. Marga
rin István Nagyülésre plébánossá nevez
tetett k.. — Antallá István kap.áni minő
ségben Széniéről Öoarsra, Biró Gyula uj- 
misés pedig Nemcseuybe helyeztettek.

— A szabadságharc ereklyemu- 
zeuma. Kredn Béla grol, a 48-as ereklye- 
muaeum tuiaidouosa, nagyertékü múzeumát 
ajandekkepeii felajánlotta a nemzetnek. Zichy 
Jáuos gróf, kultuszminiszter köszönettel vette 
ezt tudomásul. Hogy a kormány hol fogja 

lőbe is elvitte a gyerekeket s ilyen alka
lommal esett meg az aszta1 kendő-metszés.

Egyszer karácsonyi ünnepekre haza
jöttem, Hlboki Pista akkor öukéntesi évét 
szolgálta Budapestem Találkozom a lévai 
piacon az öreggel: „Szolgája; H.boki Ist
ván k rácsouy estejeu napos, ügy keli neki; 
hadd szenvedj eu.u Ezt kiáltotta felém, de 
nem csalhatott meg, mert jói láttam, hogy 
a szemei csillognak a Könnyektől. Sajátsá
gos jellemvonása volt, hogy a faji) érzéséit 
szinte frivol formásba takarta. Alikor a fé
leséget temette s a sírásók kezdtek behau- 
tolm a koporsót, szilaj mozdulattal lekapta 
a tűzoltó-sipkáját s azt kiáltotta le a sírba: 
„szolgája 1“ S e mellett a leggyöngédebb 
férj s fiának minden áldoaatrakész, szerető 
atyja volt.

Eeieaége halála után címei egy előnév- 
vel szaporodtak : özvegy Hlboki Alajos, se
bész, városi halottkém, tüsoltó-egyieti fő
kürtös stb. stb.

Jóéin ékü özvegy Hiboki Alajos, a te 
arany szived több földi boldogságot érde
melt volna I

ezt a múzeumot fölállítani, afelől a kultusz
miniszter még nem intézkedett.

— Esküvő. Kiéin Bándor lóval éksze
rész f. hó 10.-én tartotta esküvőjét Galántán 
Frischer Frida urhölggyel, Frischer Lipót 
bécsi nagykereskedő leányával.

— A Hegy alja fölsegitése. A Tokaj - 
Hegyalja vidékén jégverés által sújtott 
szöllösgazdák fölser'tdsére a fö.dmivelésügyi 
miniszter 600 ezer korona államsegélyt en
gedélyezett, melyet Zempiénvármegye a.is- 
páni hivatalának már legközelebb ki fog 
utalni azzal, hogy a földmivelésügyi minisz
térium ottani szakközegeinek bevonásává! a 
károsultak között felossza.

— Kinevezés. A földmivolésügyi mi
niszter dr. Konkoly Thege Sándor okleveles 
gazdászt a gazdasági akadémiák tiszti lét
számában ideiglenes minőségű gazdasági 
gyakornokká nevezte ki.

— Egy jó tanuló halála. A kérlel
hetetlen halai rideg keze e hó 17.-én a fő
gimnázium III. osztályának egy példás vi
seletű és kiváló szorgalmú tanulóját,, Partli 
Lászlót, ragadta ki gondos szülőinek s kedves 
testvéreinek köréből. A lő éves fiú, akit 
tanárai és tauulótársai egyaránt szerettek, 
már régóta szervi szívbajban szenvedett s 
dacára ezen súlyos betegségének, az osz
tály első tanulói közé tartozóit s a lefolyt 
tanév végén is jeles bizonyitvanyt nyert. 
A mélyen sújtott család nagy fájdalmára 
nyújtson nemi vigaszt a kedves fiuk halála 
felett széles körben megnyilatkozott öszinto 
részvét.

— A Néptanítók Lapja, amelyet a 
kultuszminiszter az ex-iex miatt hónapok 
előtt beszüntetett, újjászervezve és uj alak
ban a jövő héten állítólag ismét megjelenik.

— öngyilkosság'. Mint értesülünk, 
Körmöcbánya lakosságai feitüno öngyilkos
ság foglalkoztatja. Buchsbauin Salamon, az 
ottaui Buchsbaum-féle dobozgyár cégveze
tője, e hó 21.-én eddig ismeretlen okból 
szíven lőtte magat.

— Kevés a méz. A folyó év abnor- 
mitása annyira visszahatott a méztermelesre, 
hogy méhészeinknek mar évtizedek óta uy 
rossz termésük uem volt. Az akac egyáta- 
Ián nem virágzott az idén ; a hars is neves 
anyagot adott a méhekuek. A mezkereslet 
pedig — miut értesülünk — oly nagy, mint 
meg soha. Aleglehet, hogy az őszi mezszü
ret bővebb lesz.

— Elmarad az eUenőrzési szemle. 
A honvédelmi miniszter a napokban leirat
tal értesítene a törvényhatóságokat, hogy 
az idei ellenőrzési szemle elmarad.

— Halálozás. Őszinte részvéttől vettük 
a szomorú bírt, hogy özvegy Barrois Ödönné, 
született Felin Petronede úrasszony csalad
jának és széleskörű rokonságának nagy 
fájda.mára f. hó 23-áu, reggel 5 órakor, 
63 eves korában Barsberzeuceu meghalt.

— A borárak emelkedése. A pero- 
uoszpóra ea a iiszthsrmat nagy pusztításai 
következtében az idén nem a legjobb szü
retre van kilátás. Erre vall azon körülmény 
is, hogy a borok árai az egész országban 
emelkednek.

— Montenegró királyság lesz. 
Montenegró a hatalmakhoz jegyzőket inté
zete, amelyben közli, hogy a fejedelemséget 
királyi rangra akarja emelni.A hatalmak — 
hír szerint — beleegyező választ fognak 
adni ezen jegyzékre es a királysággá való 
proklamálás valószínűleg ez év aug. hónap- 
jáaau Nikita fejedelem 50 eves kormány
zási jubileumán fog megtörténni.

— Az aviatika halottját A múlt 
héten egyszerre két aviatikust is ért ualalos 
szerencsetlous:g. Ezeu alkalomból közöljük, 
hogy eddig az aviatikának 12 vértanúja 
volt. Es pedig.* 1908.-ban: I; ÍJOJ.-b eu: 
3; 1910.-ben; 8.

— A husbojkott Budapesten. A 
főváros munkásságé as Ausztriában oerait 
husbojkott hztása alatt int egy hete tartott 
igen népes gyűlésén kimondotta, hogy elő
készíti az általános butoojkotto., amnyot 
alkalmas időben meg is fognak valósítani. 
Napok kérdése csak, hogy Budapesten szin
tén kitör az uasoras mészárosok ellen a 
nagy harc, amelynek bizonyara ők isszák 
meg a keserű levét.
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_ Vasúti sserencBótlenség- Tegnap | 
reggel • Párkánynánáról Lévára haladó 
vonat Szecse kösseg határában egy korosabb 
embert elütött. A mbesttitet, aki fején na
gyobb sérülést saenvedett, a vaauti eaemély- 
aet a lévai kOakórháiba Beállította, ahol 
délelőtt 11 órakor meghalt anélkül, hogy an 
esetre néeve kihallgatható lett volna. Am’nt 
a megejtett rendOri nyomosáé következtetni 
engedi, a szerencsétlenül járt, körülbelül 60 
éves férfi, Kovács Péter fakóvesekényi la
kos volt.___________ ______

— Szent Lukácsfardő Budapes
ten. A SzentLuzácsfürdö, mint téli és 
nyári gyógyhely egyike a legkiválóbbaknak 
és legajánlbstóbbaknak. A fürdő termé- 
ssetes forró és langyos kénes hőforrások 
kai, issapfürdökkel és viagyógyásaati osztá
lyokkal rendelkezik. Az állandó vendégek
nek fürdővel kapcsolatban levő Szentlu- 
káos fürdő és Thermal nagyszállodák nyúj
tanak legnagyobb kénye'met.

Közönség köréből.
A „Barsu tekintetes szerkesztőségének.

Igen tisztelt Szerkesztő úr I
A „Birs* bán legutóbb megjelent cik

kem utolsó passzusához megjegyzést tet
szett fűzni, melyre viszont nekem van egy 
kis megjegyzésem. Szerkesztő Úr megjegy
zése az olvasóban ast a gyanút kelheti, 
hogy állitásgijn tárgyilagosáig bijján vannak, 
h,ogy oda irányítom a vádat, ahonnan nem 
szolgáltatnak rá okot. Ezért kérem szives- 
kedjék toraimnak becses lapjában egy kis 
helyet S'oritani.

Szerkesztő Ur megjegyzése ezerint Lé
ván fiúgyermekeink testi nevelésének fellendü
lése a minisztériumon múlik. Nem kutattam, 
mennyiben sürgette a város a fögimo. torna
csarnok kérdése megoldását a közoktatásügyi 
kormánynál ; nem tudom: vájjon kért-e a 
város a főgimn. a vár felé való kibővitéso 
céljára ad hoc kisajátítási jogot a kormíny
től. De azt tudom, hogy a testi nevelés 
lényegesebb tényezője, a szabadtéri test
gyakorlás célnak megfelelő, tehát egészség
tani és pedagógiai tekintetből üdvös aikal- 
maaásának feltételeiről a kormánytól füg
getlenül keli a városnak gondoskodnia. 
Eddig a város sem bérbe nem vett, sem 
örökáron nem szerzett olyan területet a 
városon kívül, mely ifjúságunk testneve'ési 
céljainak megfelelne. Azt tem kísérletté meg, 
hogy • kérdés társadalmi utón megoldást 
nyerjen. (Megjegyzem, hogy a „nem lehet* 
elvét, -nentő körülményül senki sem fogadja 
el, aki a testi neveies nagy jelentőségét 
ismeri.) Mindez a várost terheli.

Kiváló tisztelettel
Dr. Karafiath Márius.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. éri julius hó 17-tól 1910. éri julius hó 24-ig.

Születés.

A szülőt neie -1& 1 A gyermek 
neve

Huuyady Imre Szakmáry Zs. 
Vo&árik Mária
Giuzery Hugó Piroska Mariid 
Valasik József Laczkó Anna 
Knapp Zsigmoud Franki Júlia 
Bóna Pál Knapik Anna

leány 
fiú 
fiú 

leány 
fiú 

leány

Ilona Borbála 
Gyula 

Lái'ló Antal 
Valéria Mária 

Sándor 
Erzsébet Anna

Házassa B-

Vőieteoj et neuyasszoay uere Vallása

Drexler Sámuel Wei» Ilona tar.

Halálozás.

Az dluyt actc Kora A halál oka

Bozóky István 
Spánytk Jósáéi
Partit László 
Lóval Rezső 
őst. Cseneaik Jáoosné
Knapik Mária

46 éves
82 éves
14 évet
28 éves
80 évet
78 évet

Agybénuláa 
Tüdőgümőktír 
Szervi mivbaj 
Szervi asivbaj 

Aggkori vég kim. 
Emlőrák

Lévai piaciárak.
Bovatvszatö ; Kény* Jé.tef rendörkap’tánr j

Busa m.-mázsánként 18 kor. 20 fill. —- 
18 kor. 40 Kétszeres 14 kor. 20 hll. 16 
bor. — üli. — Rozs 13 tor. 40 fill. 13 *or. 
80 fill. — Arp 12 kor. 60 fill. 13 kor, 
20 fill. Zab 13 kor. 40 fill. 18 kor. 60 hl.
— Kukorica 13 kor. 60 fiU 14 kor, — fii.
— Lencse 21 kor. 40 fill. 22 kor. — fill. 
Bab 17 kor 40 filL 17 kor. 80 fill — Kő
les 13 kor. 60 fiit. 14 kor. 40 fill.

Nyíl ttér*)

M O LL-FE LE
L.S F I DLITZ-PORxJ
Enyh*1, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és íz illő életmód egyébb követkéz
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára a koron.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ^Xoll
készítményeit.

rT^S1' bedörzsölés, 
elismert, régi jóbirnevü háziszer 
szaggatás és hülésböl származt 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára leox. A. 

Kapható miuden gyógyszertárban MM és drogériában. MM
Főszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

Egy jó házból való fiú, a jövő tanévre 
teljes ellátást kaphat egy helybeli 
intelligens családnál. Címe a kiadó

hivatalban

Kiadó lakás 2 szoba, konyha, 
a előtérből és kamará

déi álló modern udvari lakás vizvezetékkel 
Ozmán tér 3, számú házban kiadó.

Ponyva és zsák. torkodon a 
nagyoruemü közönségét értesíteni, hogy Lé
ván, Sséchényi-utca 3. szóm alatt, a póstá- 
val szemben Ponyva és Esákkölcsönsö In
tézetet létesítettem, ponyva, zsák és egyébb 
jutaáruraktárral kapcsolatban, hol is úgy 
kölcsönösésre, mint eladasra kaphatóit zsá
kok és ponyvák. Megbízásaim legpontosabb 
teljesítését e őre is biztositva, maradtam ki
való tisztelettel Frommer Mór.

Császárfilrdö teli* gyógyhely, a 
magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
kénes hévvizü gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatasok, uszodák, külön ho.gje* e. 
urak reezere. Török-, kő és márvanyfür-
dők; hőlég-, szénsavas- és v. Hantos víz
fürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg ciuzos bantalmaknál és
idegbajok ellen. Ivó-kúra es légzőszervek
hurutos eseteiben s al esti pangásoknál. 200 
kényelmes lakószoba. Szond kezeles, juta 
nyos árak. Gyógy- Cs zenedíj nincs. Pros
pektust ingyen és bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

ősidőktől fogva szappannal tisztítjuk a ru
hán esett foltot, szappannal tartjuk tisziáu 
(testünket, ssappan a legjobb saer 

a fog és tzájmosásra is a modern 
orvosi tudomány legújabb taní
tása szerint. Érthető tehát Satraka 
Menthol fogzzappanjának köz
kedveltsége, mely az ínyt nem 
marja, mégis erősen desinficiál, 
habja nem undorító, sőt ellenke
zőleg tartósan üdíiő hatása eljut 

a fogkötök legelrejtettebb zugába is. E 
szappannak köszönhetjük, hogy kellemetlen 
szájszag s fogak rom ása nincs többé. Ara 
gyógyszertárakban 1 kor. 3 drbt. 3 kor.-ert 
bérmentve küld Sstraka gyógy .aerésa Mohot 
— Kapható: „Fekete Sas** gyógyszertár
ban Léva.

TTvt«ím!Kia ‘Moeg*1 “»gy haszonra U raiLÜ 1 tehetnek szert, ha ezüst 
szőrű prém f <j nyulaimból hozatnak. Páron
ként 2 hónapos 2 kor., 4 h. 3 kor., 6 h. 
6 kor. Pokorny József k. tanító. Lutilla 
u. p. Garamizentkereszt.

fi m J A A b Balassa utca 8 szám 
AlaCLO 113)2. 4 szobából és mellék- 
aelyiségekből álló hás szabadkézből eladó.

JZ; jy Védjegy: „Horgonyt4 "tett

A Liniment. Capsici comp., 
a Horg ony-Pain-Expeller 

" pótlék.
egy régjónak bizonyult háziezer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osiiznál és meghűléseknél. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest
DLRIckter gyógyszertári u „Árny wosziíuor, 

Prágába., Elisabethstrasae 5 neu.

i

PALMA KAUCSUK1
SAROK

VAN CIPŐJÉN

férflbolondltó kincsek — elbájoló 
szépségek - szerelmi varázslás 

s szerelmi láncolat —

melyik fiatal leány nem álmodta ?
Hajdanában öreg vénasszonyoktól sze
relmi italt vettek, manapság a fiatal lányok 
bölcsebben cselekszenek s a legközelebbi
drogériából, gyógyszertárból a illatszer

üzletből

Zuck°2M(rémt 
közönt, tubus 1.35 kor. 

nagy tubus 2.50 M

Zuckssi-szappant
111 csomagolt. 1.— kor.
nagy ciomagolál

(aiinddk) 2.50 „

vásárolnak.
Zueknoi'-szappan s Zuckooh-krém szépséget 
alk >t mint a tavaszi gyöngyvirág, olcsó 
és gazdaságos a napi használatban, a miért 
is a szépészeti szerek eszményképét képezi. 
Fiatal leányok és asszonyok! Aki szép 
akar lenni, az csak Zuckupj’-szappannak 
hódoljon, aki különös szép akar lenni, az 

Zuck°°h-krémet is használjon.

üt kaluu, h kétkedj!
Ne njugodJ, ni pihenj addig

míg
Vággetok célját il nim értétek, 

Külön ben uoaoru vég a l serié te:

Kapható:

Benemtelje- 
. sült óhajok!

■ I
KNAPP IGNACZ drogériájában Léván.

k



1910. Juliul'24. B A R S 6

TTÍflflA Máugorló-utcza 17.
XXXOdXU XXAÚ. szama mai kor igényéi 
nek megfelelő híz, mely 4 szoba, louyha> 
íürdö-Bioba, hanara, pireze, nagy üvegezett 
folyosó, mellék épületben egy cseléd szoba, 
mosókonyha, két udvar, konyha kert no
vember 1-től bérbe adó (megjegyzendő hét 
lakásnak ia használható.) Feltételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudhatók meg.

Stabil gőzgép.
Egy jó karban levő stabil gőz

gép Tielt-féle kazánnal, 12 lóerőre, 
jutányos áron eladó.

Tudakozódni lehet Czíbulka 
Kálmánnál Újbánya.

Augusztus tizenötödikéig

Leányotthonomba
korlátolt számban felveszek polgári leányis
kolába és továbbképző női kéz’munka-tan- 
folysmra járó leányokat, akiknek felügyele
téről 30 évi pedagóg ai t4pasztalata-in'n«l 
gondoskodom. Havi díj 100. kor. Német 
társalgás, zene és idegen nyelvek tannasa, 
torna, tánc, kirárdu átok, modern vezetér.

Megkeresések cimzendök ;

özv. Komjáthy Jenóné
áll. pelgári-leányislio ai igazgató.

Romáron, Kapitány-utci 26. — Vasúti ösz- 
szekötterés hat felöl.

Valóban

segít a 
nagyszerű és 
utolérhetetlen

Rovar 
öle

________ ____________________________ _

Vásárolják „csak üvegekben'4.

Erdei József 
Pollák Zsigmond

' Léván: K. a. p ható
Engd József éa fia 
Hekach Illés Ipolyságon: Újbányán :
Kern Testvérek Berczeller M. Cservinka M.
Kertész I ajos Bo'ner Pá' Hcinrich Ede
Knapp Ignác Csóka József
Loserth 1 ezsö Gomba Károly utóda Verebélyen :
Polák Ká’mán Brach Ignácz Czirok István

Zsarnóczán:
Füszek Győző 
Feichberz Izidor

r W napilapját, divatujságját, hetilapokat, folyóiratokat
1 CSS6K NYITRAI ÉS TÁRSA R. T.
= könyvkereskedésében Léván megrendelni, megkíméli a postaköltséget! =z

Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direklforrásokból beszerzett

fiiszer- és gyarmatáruinkat, I
Kern Testvérek

fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.
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valamint állandóan friss csemege
Sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tek'ntetében 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak l
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedélleme z, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld, gálicz, raffia-háncs, min

dennemű festékáru,
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó és lőpor-áruda.
DISZKOSZORUK,

fa- és érczkoporsók gyári áron!
V arrögépek

5 é "v i j ó t á 11 é.B r a.

l

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt t irtunk legfinomabb nickel, alumí
nium. email, öntött és lemez

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok. épü
let- és butorvasalások, olajozók, kenőszelenczék, gép
szíjak, szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legczélszerübb többször csavart horg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

I

I

N

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk speczialis 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.
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Egy képviselőjelölt programmbeszéde.
Tisztelt vevő közönség.

Eddig önöket el ámították, eddig önöknek Ígértek 
eddig csak önöket félrevezették, hanem most, itt az idő, 
hogy megtudjuk, hol a való, hol az igazság, ki mind 
mondja úgy tartsa, ez most Csillag Lajos röfös és divat
áru üzletében létezik, mert oly mélyen leszállított árakban 
kaphat mindennemű röfös árut, a tavaszi és nyári áruk 
teljes kiárusítása e héten megkezdődik.

Tessék egy próbát tenni még ily jutányos árban 
sohasem vett Tisztelettel

Csillag Lajos
_ . _ t ... i aa rcfös-i divat- és rövidáru kereskedéseA két csillaghoz !! KjUvill udvar.

£1 M

z

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BDTORRAKTÁROMAT, 
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá 
helyeztem át, 

s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.

:•

►s

V adászterület.
A primási nagysallói erdőhivatal kezelésében levő 

Lédecz i (Baramegye) 205 k. h. erdő és tartozékát képező 
60 k. b legelő vadászterületnek bérbe adása érdekében 
a hercegprimási főerdőhivatal Esztergomban folyó hó 
30 -án d. e. 10 órakor zárt ajánlati versenytárgyalást t*rt.

Évi haszo bér, mint kikiáltási ár 400 korona és 50/0 
járulék. ,

Ezen árvr r sen résztvehet, minden önrendelkezési jog
gal biró magyar állampolgár.

A béreli i szándékozók, szabályszerűen felszerelt, zár
ajánlatukat a főerdőhivatal címére Esztergomba terjesz- 
szék be.

Bővebb felvilágosításokat az erdőbivatalnál Nagysalló- 
ban szerezhetők.

Nagyszilé 1Í10. julius 14,
Bedros József

erdfm“ster.

Dús választék. Jutányos árak.

FROMMER MÓR 

ponyva és zsák 
kölcsönző intézete.

Ezúton is bátorkodom a nagyérdemű közönséget ér
tesíteni, hogy Léván, Széchenyi-utca 3. sz. alatt, a 
postával szemben ponyva es zsákkölcsönzö intézetet 
létesítettem ponyva, zsák és egyéb jutaárurak,arral 
kapcsolatban, hol is úgy kölcsönzésre, mint eladásra 
kaphatók zsákok és ponyvák. Megbízásaiul legpon
tosabb teljesítését előre is biztosítva, maradtam

kiváló tisztelettel
E E O 2VT 3XZL E E ]\ZL Ó E.

Knapp Dávid,
éa varrógépek 
1 É V A N. =

mezőgazdasági
■ — nagy raktára

Piaetéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

0u. m. HOFHEBB és SCHBANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ -féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

' ------ ■' gépek és géprészek.

0 Házigomba ellen
SERPULIT$

0 0 ❖0 
$0

egyetlen elismert biztos 
szer a
Kiváló szakférfiuak, a bél
és külföldi sajtó által ajánlva 
számtalan esetben kitünően 
bevált a
hatása biztos, házigombát öl, 
házigomba ellen véd, emellett a 
rendkívül olcsó.
Felvilágosítást szóval s Írás
ban

SERPULIT 
SERPULIT 
SERPULIT

"J * SERPULIT
Budapest, VI. Teréz-körut 38. 

Telefon 80—81.
HPzo.pelctTis lzxg-yexL é. Toéxx».exi.t-rra.

R. T.

0
0
00
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00
0

A gyakorlat emberei gyakorlati Kisérlete’á
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el.
Minden gaz la kérje táját érdekében ezen szakvéleményeket BUD&PEST-KÖBANYAI TRAüYASZARITÓSY ÍR 
tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel küld a Bosan/I, Sclratrumpt is Tina cég Budapoit, IX., (J. ó -út 21. iiíro,

HOT Szive, figyelmébe i Minden hirdetéshez tij .x.Kvélemény van mellékelve! (

A mull évben hozatpií szárított 
terléstrágya hatásával meg voltaK 
a gazdakörök elégedve.

A trágyái havasi legelőkön 
alkalmaztam circa 15 községben 30 
parczellán másféle műtrágyákkal 
együtt és külön-külön is, és azt 
tapasztaltam, hogy köves agyagos 
talajon is jobb lett a fű növés, 
és a trágyázott parczellák a 
hegyoldalokon már messziről Ki
tűntél! élénk zöld színükkel, eső
zések után a pillangós virágú növé
nyek, husr* nagy leveleket növesz
tettek.

Dorner Béla, kir. gazd intéző, 
miniszteri kir. megbízott, Székely* 
Udvarhely.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


