
41. szám.VIII. évfolyam
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra.......................2 IrtBOkr.
Három hóra .... 1 frt 25 kr.

Előfizetési pénzek pu*tautalvúnyujral  küldhetők.

számok 1« krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. ■

LÉVA, 1888. októ bér 7.
K IRDETESEK.

Népyhasábos petit-sor egyszeri közlőjéért " kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizetendő.' 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 l.r.

A nyílttérben: 
minden négyhasábos garmond sor difa 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-iredák, elő*  
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkeszt őséghez: (Zöldkert-otcza 33. sz.) küldendők. 
••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer,
vasárnap raggel. 4—

IIA hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba: 
(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasitani.

A LAP KIADÓJA; NYITRAI ÉS TÁRSA.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK:
I.

2926 1888. sz. Léva város rendörkapitányi hivatalától

Közliirré tétetik, miszerint Léván az 
ellenőrzési szemle a sorhad részéről folyó 
lió 11-én csütörtökön, délelőtt a városház 
udvarában ; a honvédség részéről pedig f. 
hó 21-én, vasárnap, délelőtt a honvédlakta
nyában lesz megtartva.

Az ellenőrzési szemlére mindazon tar
talékos és szabadságos katonák és honvé
dek tartoznak megjelenni, kik a folyó 
évben tényleges szolgálatban nem állot
tak, vagy fegyvergyakorlatra behiva nem 
v oltak.

Léván, 1888. évi október hó 4-én.
ZECóziya. József 

rendőrkapitány.

II.
1721/1888. sz. Léva város tanácsa.

A földadókataszterben bekövetkezett 
változásokról vezetett nyilvántartási jegyzé
kek beküldésére a barsvárinegyei kir. adófel
ügyelőség f. évtől kezdve nov. hó 1-só nap
ját tűzte ki határidőül.

Ennek folytán mindazon érdekelt adó
fizetők, kiknek birtokaikban ez év folya
mán változások merültek fel, értesittetnek, 
hogy a felmerült változásokat a nyilvántar
tási jegyzékbe és a kataszteri birtokivek
be való bejegyzés és keresztü'vezetés 
czéljá'oól 8 napon belül a jegyzői irodában 
az adásvevési szerződés és az abból kifo
lyó jogügyleti illetéknek kifizetését igazoló 
nyugta elömutatása mellett saját érdekeik
ben is jelentsék be.

Léván, 1888. évi okt. hó 4-én.
T-o.scli3a.ay 3"á.3a.es, 

aljegyző.

A szüret.
Nehéz napok jönnek minden ol

dalról a gazdára, nagy ügygyel-bajjal 
az időjárás szeszélyei s inostohasága 
között félveszteséggel betakarította gab-

T Á B C Z A.

Trefort Ágoston halálára.*)
Miért nem vagy őrök, elinulhatatlan
Te szép, te napsügáros tiszta nyár!
üdítő balzsamillatos legedre
Keblünk szünetlen mily sovárgva vár ! ?
Őrök törvényed nagy, dicső természet:
Hogy nyárdiszednek nyirkos sirt megás — 
Zörögve hulló sárguló levéllel
Ha megjelen — a lassú hervadás ....

Ó hervadás volt ... és könyes szemekkel
Néztük müved a bús avar felett,
Bucsuzót sirt a szép liget madara,
8 hintés mezőből puszta róna lett.
El messze — mondánk — hervadnának képe
8 örök tavaszért imánk egy betört . . .
Ekkor zúgott a rémhír im keresztül :
Hogy nem vagy többé!... Hogy meghalt Trefort.

Megdöbbenénk . . . 9 a honfibánat gyilka
Sajgó keblünk vérezve járta át,
Hogy vérző szívvel jobban erezhessük
A sújtó birnek rettentő nyilát ....
Nem hittük el — hogy enyhítse sebünket —
De mégis a hir bús valóra vált: 
Meghalt a nagy vezér, ki törhetetlen
Remény — s kétség közt előttünk megállt!...

Emlékezet, te múltból visszanéző
És rég időkből röppenő sugár!
Vezess a múltak útjaira vissza,
Hol képzelmem oly révedezve jár :
Hadd lássuk őt, mint ifjút, tisztes aggot,
Mint tesz, munkál elfáradhatlanul,
Mig ö felette évek hosszú sorja 
Őrömben, bubán tova — átvonul.

„ Léván, 1888. szept*  27 éu tartott Trefort-
Uunepely •IkjUuiibol. 

natermését ; szorongattatva napról- 
napra növekedő' szükségleteinek, ter
heinek fedezhetésétől, piaczra vitte ter
ményeit s potom árakon, ugv szólván, 
elvesztegette a nélkül mégis, hogy 
ezeknek árával nyomasztó terheitől 
megszabadult volna, odajutott, hogy 
most, gondoskodnia kell, mikép fogja a 
reá nehezedő esztendőt, ily kimerülés 
között átélni, s a jobb jövő remélhető 
érkeztét bevárni.

E remény és aggodalom között 
fogott a vetéshez, hogy jövőjéhez kö
tött reményének alapját megvesse; azon
ban e munkájában is a változó időjá
rás által annyira zavartatik, hogy nem 
képes azt kellőleg bevégezni, s ennek 
folytán nem juthat időhöz, hogy a még 
künn- s hátralevő terményeit betaka
ríthassa.

Pedig a betakarítás folytonosságá
nál fogva, más jobb évek, kedvezőbb 
időjárásában október hó első részében 
elkészült a vetéssel egészen s betakarí
tott minden terményt, hogy az utolsó 
részt, a szőlő gyümölcseit, minden más 
munkától menten betakaríthassa; azaz 
a szüretet a mezei munkának ezen 
végső kedvderítő részét kedélyesen be
fejezhesse.

a. szüretet igen .' Hejh a szüret; 
ez a vigság, derültség s kedélyesség 
munkája volt egykor! . . Ma a bú és 
szomorúság tanyája: az elkedvetlenítés, 
iehangoltság s vesztett remények tér
ségé ; különösen a folyó évben, a mely
ben nem is érintve a végveszélyt hozó o
filokszera rovar megjelenését s teijedé- 
sét, ez idei szüretünk absolute nem ád 
termést, sem hasznot, hanem csak költ
ségeinkét, terheinket szaporítja úgy, 
hogy elmondhatni idei szüretünkre a 
a régi dallal : ugyan kinek volna kedve, 
gyöngyélethez erőltetve.

A tavaszszal nagy reményekkel 
kecsegtetve indult meg a szőlő hajtása, 
de csakhamar leforraszt atott a beállott

Már ifjan, tűzzel, tele ideállal
A föld savából kincseket akar,
Hogy a munkát ni gazokra, megbecsülve 
Gazdag és boldog légyen a magyar ;
Szivedből írtál minden sort lapodba
Es nemzetedért pezsdiilt fel e vér,
S mig lelked lángolt — ah mi lett juta'mad?!.. 
E megvetett szó, gúnyos „d oc t r i n a i re !? . .

Majd vészes felleg jött e szép hazára,
S világ bámulta akkor a magyart, 
Midőn a harezon vérét ontva bátran
Szabad országot, . . szabad szót akart . . .
S mi lett a vége ? !.. e g y i k fut honából... 
A másik őrült — kétség ölte meg . . .
Te is a külföldnek magyarja voltál !? 
Szörnyű álom ! . . . szememben l öny remeg . .

De végre mégis a miért epediiink,
A haza bölcse megteremte azt;
S a honfi szívnek vérező sebére
Örömmel nyújtott balzsamos vigaszt ;
Es a magyarnak uj reménye támadt . . . 
Szivárvány fénylett borús ég felett,
S a hivó hangot, szót Te is megértve, 
Koronás főnek esküdtél hitet.

S ez eskü minket oh, mi boldoggá tett
S nem éltél véle vissza Te soha,
Munkára fel ! . . — ez lett vezérlő jclsz >d — 
Kultur-mezőnk úgy is oly mostoha ! . .
Hadad megindule erre országszerte
S borongó ködben fényes utat vág, 
Hogy szebb jövőhöz alapot emeljen, 
Téged nevelt te magyar I fj u s á g!

A régi eszmék mind romokba dőlnek, 
^gy uj világnak napja felragyog!
Utánnam fel — mondád a lankadónak — 
Nemzetnapszámos én is itt vagyok! .
Es foly a munka, munkás csüggedetlen, 
Síi rögnek, furguak, ab de muuiyi, híay?. « 

májusi fagyok által s amit ezek imitt- 
amott meghagytak, elverték s tönkre
tették a nyár folyamán bekövetkezett 
jégverések és pedig nemcsak egyszer, 
hanem többször is.

Vannak szőlőhegyeink között olya
nok. melyeken a jégverés három Ízben 
fordult meg oly erővel, hogy levele 
sem maradt meg a szőlőnek s igy a 
termésnek; elpusztult mind, csak a 
puszta vesszők maradtak meg, hirdet
vén. hogy itt szőlő is növekedik.

Ezen kalamitáshoz járultak a szep
tember végével beállott hideg éjszakák, 
melyek több helyen deret keltettek s 
lepörkölték a szőlőleveleket; azóta pe
dig a sok eső rothadásnak indította az 
itt-ott megmaradt szőlő gyümölcsöt 
úgy. hogv veszendőbe megy minden 
a szőlőterméséhez kötött remény s el
veszett minden kilátás, hogy a szőlő
ből ez idén hasznot szedjünk.

Pedig- ez nálunk, városunkban és 
vidékünk némely helyein, hol a szőlő 
legnagyobb részben élelmi forrásul, 
eledelül szolgái, valósággal az egypto- 
mi csapásokhoz sorozandó; mert, hisz 
a ki ezen egyetlen keresetiágától 
meg foszt atik. mikép, hogyan legyen 
képes a köz- és magán szükségleteinek, 
terheinek elviselésére s honnan szerez
zen pótlást elvesztett, megsemmisülő 
munkájának várt hasznáért!

Bizony nehéz állapot s keserves 
sors!

De ha már a gondviselésnek igy 
tetszett e csapással meglátogatni: nem 
szabad azért még egészen kétségbees
nünk; mert hisz írva s mondva van: 
nincs veszve bármi sors alatt, ki el 
nem csüggedett.

MiveJ még más oldalról, a szőlők
ből véleményeink, kapás növényeink 
kedvezőbben ütöttek ki, — ezekben 
keressünk némi kárpótlást; valamint 
más keresetiforrásokat is igyekezzünk 
elővenni — ezekben még városunkban

Kultúr-mezőkön paloták ragyognak,
8 nem jár rongyokban már a Tudomány! . .

így hosszú ötven év nemes tusában 
Szivednek vérét mohón itta fel,
Es sors, gúnyod, hogy a halálos ágyon
E tiszt js főnek is remegni kell:
Nemes hibád az „e u r o p e i z m u s“
Kísértő árnya rémként megjelen,
Hogy érzékeny szivedbe vágja karmát 
A legutolsó küzdő éjjelen.

„E g y é v i g é 111 i ni é g!“ fájón sóhajtól, 
Hogy helyre hozzad a nemes hibát, 
8 titáni munkád fennkölt homlokára 
Reá teltesd a fénylő koronát;
De vége, minden akarat hiába,
Hol a halál is uralmat akar --
Utolsót dobbant”szived a tusában
8 elveszte benned jobbját a magyar!

Meghalt . .. meghalt. . . e puszta röpke szóban 
Oh mennyi emlék!., mennyi fájdalom!..
Hogy ezt lefesd ; de hozzá méltóképen, 
Erőtlen vagy te felsíró dalom ;
Némiiljon hnrja hát a zengő lantnak
8 ne bántsd Örökké csendes álmait
A csüggedetlen, munkás, nagy magyarnak, 
Kinek emlékét üljük meg ma itt? . .

Nzalay Gyula.

Két ifjú szerelme.
— Irta : Balta Kálmánná. —

„Irénként,jöjj be, vendégek érkeztek" 
— e szavakkal hívta be Kárpátiné leá
nyát, egy tizenhét éves életvidor haiadont.

Irén kíváncsian szaladt anyja hívá
sára, de mikor az ajtóhoz ért, meglepetve 
állt meg egy perezre, mert a szobában két 
ifjút pillantott meg, akiket nem ismert. — 

nem vagyunk fogytán s igy tán kilá- 
bolhatunk a jobb, jövő termésig.

S miután be kell végeznünk a 
szüretet: végezzük azt minél előnyö- 
sebben!

A babonáról.*)
— Irta: Farkas Ákos. —

A bab o n ár ól ál t alában. A babona az 
osztani következtetéseket mellőző nézeteK 
összege, melyek a megfigyelésből és tapasz
talatokból kifolyó helyes alapelvekkel neve
zetesen ; az ok és okozat viszonyaival merő 
ellentétben állanak. A babona föokául azon 
hiányos következtetések tekintetendök, me
lyek a tudományos észlelés s a tapasztalás
ból eredő Ítéletek hozásánál mellözhetlenek. 
Az emberiség történelmének tanúságaként 
a babona a legsötétebb tudatlanság korából 
ered, azon korból, midőn az emberiség a 
természeti tárgyak tulajdonságait, azok 
erőivel s jeleneteivel nem ismerte s azok
nak bizonyos természetfeletti sajátságokat 
tulajdonított.

A babona fejlődésére nagy befolyás
sal voltak : az emberiség nagy részében el
terjedt narkotikai anyagok élvezete, melyek
ből a számtalan érzéki csalódások származ
tak ; továbbá : az égalji és helyi viszonyok, 
melyek úgy a szellem, — mint a társadalmi 
alakulások fejlődésének vagy előnyére vagy 
hátrányára szolgáltak.

Azon nagy elterjedésnek, mely által a 
babona az egész világot elözönlőt te s azt 
évszázadokon át a sötét tudatlanság bilin 
csei közt tartá, az az oka, hogy a babona 
a legrégibb kortól sok helyen még napjain
kig is, lelketlen és önző egyéneknek sze
mélyes érdekévé szegődött, akik a nép 
tudatlanságát kizsákmányolva, ravasz hazug
ságaikkal s ámító eszközökkel ápolták a 
boszorkányságban, a szellemidézés- bűvé
szeiben a természet feletti álhitet. S az ily 
világcsalókat, akik elhitették magukról, 
hogy a szellem világgal közvetlen összeköt-

*) Pálya<!ij.it nyert értekezés.

A fiatal vendégek előzékenyen mentek a 
leányka elé, kinek zavarán gyönyörködni 
látszottak.

Az egyik, egy alig húsz éves, gyer
mekes arczu szőke ifjún szintén meglát
szott, hogy a leányka megjelenése megza
varta — mert tétovázva nyújtotta kezét 
köszönésre. Üe az idősebbnek látszó ifjú, 

1 e8y tapasztalt világfi modorával ment a 
leányka elé s annak kezét adván, oly mo
dorban vezette a társalgást, hogy nehány 
perez múlva, az első benyomás zavarai 
le voltak küzdve s a legélénkebb társalgás 
fejlődött ki.

Midőn a látogatók eltávoztak, a le
ányka oly elragadtatással beszélt a két ba
rátról, hogy anyja — mint tapasztalt nő — 
rögtön észrevette, hogy itt valamelyik a 
két ifjú közül nagyon is mélyen tekintett 
Irénke szemébe.

Az első látogatást több is követte, 
de ^ezentúl a mi két barátunk miudi? kü- 
lön jelent meg Kárpátiéknál. Szóval, rövid 
idő múlva, a legelkeseredettebb vetélytár- 
sak lettek.

Irénke — csodálatos s csak is a nők
nél tapasztalható tapintattal tudta előttük 
érzelmeit elrejteni annyira, hogy még édes 
anyja sem tudta magát tájékozni leánya 
érzelmei felől.

Ez nem maradhatott mindig igy, 
egy váratlan esemény a mi Irénkénk titkát 
is napfényre hozta. Az egyik barátunk 
Jenő ugyan is jogász volt, az idősebbik — 

i kit nevezzünk itt Lajosnak — hivatalnok s 
' megesett rajta az a tréfa, hogy egy szép

%25c3%25a1.3a.es


tetősben állanak, a nép csodálta s töltik 
félt; de mégis ügyefogyottsága- s tudat
lanságában őket felkereste s nekik anyagi
lag is áldozott. Természetes, hogy így az 
ániitók száma tekintélyükkel mindinkább 
növekedett s betöltetett általuk az emberi
ség minden rétege. Ebből magyarázható 
meg a babonának oly nagymérvű elterje
dése s hogy az daczára a tudomány s fel
világosodás nagy eredményeinek, a nép 
legalsó osztályaiban napjainkig is megvan.

Vannak babonák, melyeknek tárgyai 
a szellemvilágból meritvék és vanuak olya
nok, melyek a természet erői- és tünemé
nyeiben gyökeredzenek. E szerint a babo
nát elvi tekintetben föl lehet osztani val
lási és természettani babonákra. Mindazon 
tévhitek, melyek az eszmékre, elvekre, 
tudásra és az igazságra vonatkoznak, de 
melyek az igaz vallásnak merő ellentétei, 
azok tágabb értelemben a vallási babonák 
körébe tartoznak. Az idő- és csillagjóslás 
s más hasonló természettani törvények hely
telen ismeréséből származó babonák pedig 
természettaniak.

Gyakorlati tekintetben a babona szen
vedőleges- és ténylegesre oszlik. A szenve
dőleges babonánál az ember csekély' ere
jének érzetében, ha bajok környezik, saját 
beteges képzelő tehetsége által alkotott jó 
vagy rossz tulvilági szellemekhez fordul s 
azoktól óhajt segítséget; a tényleges babo
nánál pedig az ember saját erélyére tá
maszkodva, élettelen tárgyak titkos erejé- . 
vei kiván magán segíteni.

A tényleges babona volt általában 
leginkább elterjedve, amennyiben az ember
nek saját cselekvési ösztöne, továbbá túl
zott önbizalma késztette erre. Különben, 
hogy ki melyik babonának hódolt, az az 
egyesek véralkatától volt függővé téve. 
Amint a történelem bizonyítja, a tényleges 
babona a középkorban szerepelt leginkább, 
mig nem veszedelmessége miatt azt, az 
egyes nemzetek felvilágosult kormányai 
jórészben kiirtották; de amint a tényleges 
babona terjedése csökkent, olyan fokban 
növekedett a szenvedőleges babona, mely 
pl. az álommagyarázás, kézjóslás, kártyave
tés, talizmánok hordása, balhit a mutatkozó 
jelekben, a szerencsétlen napok, hónapok, 
számok stb. alakjaiban napjainkig főn
maradt.

A babona szívós gyökérszálai ezer 
meg ezer évvel nyúlnak vissza a múltba s 
már ott látjuk uralkodni, ahol az emberi 
műveltség csak a csecsemő korát élte s 
minél inkább terjedt az álmüveltség s mi
nél inkább messzebb jutott az emberiség 
az igaz Isten megismerésétől: a babona 
annál inkább uralkodott rajta. A régi gö
rögök- és rómaiaknak ugyan napjainkig 

csodáljuk minden oldalú magas műveltségét, 
de megmosolyogjuk vallásukat, mely a ba- 
bonaság legsötétebb ingoványában tévely- 
gett. Egyszerű erkölcseiktől eltérve, midőn 
az érzékiségbe süllyedtek, a babonás esz
mék sokasága akkor borította el őket leg
inkább ; amiről ezer meg ezer istenük ta
núskodik, akik közül egyiknek több erőt, 
a másiknak kevesebbet tulajdonítottak. 
Volt főistenük, sőt istennőik is s ezeknek 
egész családjuk.

Valóságos rajongással hittek az első 
népek főpapjaikban, kik álmokat fejtettek 
és jelekből jövendöltek. Ilyenek voltak az 
egyptoini álomfejtők, ilyenek a pogány ma
gyarok karakánjai vagy táltosai, akik har- 
ezok előtt leölt állatok belsőrészeiből jó
soltak.

Minthogy az égalji és helyi viszonyok 
nagy befolyással voltak a babona fejlődé
sére, legkedvezőbb talajt nyújtott erre a 
keleti égalj, amennyiben az alatta lakok 
hevesebb vérmérséklettel és ólénkebb k«-p-

• I zelemmel bírtak. Mi, magyarok — mint 
keleti nép — nem csodálkozhatunk azon, 
hogy nemzetünk testében a babona, össze
hasonlítva más nemzetek múltjával, oly 
nagy károkat okozott. >8 hogy a babona 
népünk között napjainkig fenmaradt, az I 
népnevelésünknek hátrányára van ugyan, | 
de nem ejthet kétségbe, ha tekintetbe 
vesszük, hogy Európában létünk óta az át
élt küzdelmes századok éppen nem kedvez
tek a világosság, haladás és művelődésnek. 
Hogy őseink vallása is telve volt babonás 
szellemekkel, bizonyítják a napjainkig hasz
nálatban levő szók, mint pl. manó, patvar, 
guta, fene, fránya, lidércz, drumó, gara- 
bonczások és más ezekhez hasonlók, de 
melyeknek jelenleg egészen más értelmük 
van, jóllehet gyakran értelem nélkül hasz
náltatnak. Az ősök idején mindegyik ilyen 
szó egy-egy gonosz szellemet jelentett, me
lyek a rossznak okozói voltak.

Mielőtt saját népünknek még a mai na
pig fenmaradt babonáiról szólnék részleteseb
ben, egyes példákkal akarom megvilágosi- 
tani azt, hogy a babona a legrégibb idők
ben nem csak a nép között uralkodott, ha
nem rabjai voltak annak a fejedelmek és a 
hadvezérek is.

Saul, a zsidók első királya , megijedt 
a tilisztcusok nagy táborától, álruhában 
fölkereste az Endorban lakó jósasszonyt, 
hogy támassza fel Sámuel látnokot, kitől 
tanácsot kell kérnie. Az öreg nő szívesen 
engedett kérelmének; de midőn a király 
hallotta Sámuel szavait, annyira megijedt, 
hogy „lessék a földre és erő nem vala 
benne. “

Julián császár, ha ideje engedte, szel
letnek idézésével foglalkozott, akik neki 

mindenkor megjelentek s annyira megis
merkedett velük, hogy Mineivát Jupitertől, 
Herkulest Apollótól hang és járásuk után 
meg tudta különböztetni. Dodonában cser
fán ülő galambok jósoltak a jövőből. 
Az augurok a fellegek járása, dörgés, 
tüzláng- és füstből jövendöltek. Croesus, 
Lydia királya, ti perzsák elleni harezok 
előtt nagy ajándékokat küldött Delphibe, 
hogy mondaná meg neki az orákulum ; 1 
győztes lesz-e a harezban ? A nagy aján
dék meg is tette hatását s Pitliia válasza 
„igen“ lön.

Croesus azonban legyözetett.
(Folyt, köv.) 

Barsvármegye közgyűlése.
F. hó 27-én tartott közgyűlés foly

tatása :
A földmivelés, ipar- és kereskedelmi 

m. kir. minisztériumnak 1354. sz. intéz
ménye, melylyel a pozsonyi kereskedelmi és I 
iparkamara megbízatása idejének lejárta I 
következtében a szükségessé vált uj válasz- j 
tások megejlhetése tekintetébő1, a válasz
tási munkálatok vezetésére hivatott köz
ponti bizottság megalakítását elrendelte. 
Ennek folytán a bizottságba elnökül : az 
alispán, tagokul : Tomasek Sándor, Grag- 
ger Károly és Steiuer Adolf kereskedők, 
Novotni József, Kakovszky Lajos és Stifft 
János iparosok, és tolnákul Iliiben József 
küldettek ki.

Az igazoló választmány jelentése foly
tán Czibulya Gyula, Hruska József, Dr. 
Vallaszky Lajos, Fába Zsigmond és Neme- 
csek Gyula törvény hatósági bizottsági ta
gok helyébe a választás elrendeltetett és 
választási elnökül Verebélyen Pristyák Keit, 
Nagyherestyénben Szirányi Sándor, János- 
lehotára Mácsay Károly, Lévára Csekey 
Flóris és Nagysallóban Dombay Vilmos 
megválasztattak.

A belügyminiszternek 58285. sz. ren
deleté folytán a községi és körjegyzői 
szigorló bizottságba a törvényhatóság részé
ről Bodó Lipót és Kosztolányi Aurél három 
évre meg választ attak.

Kis-Sáró községben f. é. márczius 
27-én megejtett biróválasztást a közgyű
lés a közbevetett fellebbezés elvetése mel
lett jóváhagyta és megerősítette.

Az alispán bejelenti, hogy Újbánya 
városi polgármesternek Gajdosik Rafael 
megválasztatott és hogy7 ezen választása 
alkalmával az Újbányán felállítandó kisded- 
ovodának alapitványképen 1000 irtot ado
mányozott.

A belügyminiszternek azon rendeleté 
olvastatott, mely szerint nemcsak a magyar
óvári gazdasági akadémia, hanem a keszt
helyi, debreczeni, kolozs monostori és kas
sai gazdasági tanintézetek részéről kiadott 
végbizonyítványok is oly okleveleknek te
kintendők, melyeknek tulajdonosai a tör
vényhatósági bizottság legtöbb adótfizető 
tagjai, illetőleg községi legtöbb adótfizető 
képviselők névjegyzékének összeállítása és

kiigazítása körül adójuk kétszeres számítá
sának kedvezményére igényt tarthatnak.

A vármegye alispánjának előterjesz
tése, mely szerint a vármegve betegápo
lási alapjának felszámolása 18965 frt 37 ki" 
kiható köliségtéiütinényt derített ki, — a 
közgyűlés a betegápolási alap kiható térit- 
ményeinek behajtása körül szükséges mun
kaiatok foganatosítására -1 4 évi időszakra 
egy megbízható közegnek napi 1 f,-t 50 kr. 
díjazás mellett történendő félfogadását el
rendelte. — r. t.

Budapest, 1888. okt. 4.
A belvárosi képviselőválasztás egy 

kellemetlen és kényes természetű utójátékra 
szolgáltatott alkalmat. Csemegi a kúria 
tanácselnöke, az 1878. évi V. t. ez. a bün
tető törvénykönyv kodifisátora, az európai 
hírnevű jogtudós ugyanis Kaasra, a mérsé
kelt ellenzők jelöltjére szavazott. A Kaas- 
pártiak ebből persze tőkét kovácsoltak és 
Csemegit körülrajongták. A „l’ester Iloyd“ 
a választási követő napon közzétett hosz- 
szabb vezérczikkében, többek közt a 
nélkül, hogy neveket említett volna, 
érintette ezen szavazatot, a melvnek — 

mond személyes indokokban található 
meg az oka, mert, egy oly egyénnek sza
vazatot, loytatja az idéztünk lap, ki 
azelőtt a kormánynyal lépten nyomon 
egyetértett és kinek még jelenleg is 
több anibicziója kielégítetlen, nem a politi
kai meggyőződés változása és a mérsékelt 
ellenzőit iránti lelkesedés, hanem a Kaas 
iránti személyes vonzódás teszi me<’fo<>-ha- 
tóvá és indokolttá. A habarékpárt0német 
lapja a „Budapestet Tagblatt" egy inter- 
vtwoloja felkereste Csemegit és tíz ez al
kalommal kifejlődött párbeszéd, illetőle’ a 
Csemegi által telt nyilatkozatok a Lloydot 
replikára hívtak ki es éppen ez az utóbbi 
tollharczot vont maga mán. A többség 
Csemegi mellett foglal állást, mert abban 

I összpontosulnak legtöbbnyire a vélemé
nyek, hogy a „Pestet- Lloydsnak nem 
volt jogában, valakinek politikai meggyőző
déséből folyó szavazatát kommentárral kí
sérni még akkor sem, ha az a valaki, a 
legfelsőbb instánczia bírája is.

De hiszen majd lecsillapulnak a fel- 
geijedt kedélyek, valamint a tengerparton. 
Itt is megbékítitek már. Szeptember 29-én 
lett egy éve. hogy a nagy hazafi, a haza 

, bölcsének leleplezték szakemberek állítása 
szerint, nem igen sikerült szobrát, mely ott 
áll a I-erencz-József-téren, szemben a tud. 
akadémiával, hatat fordítva a szabadelvü- 
klubbnak. Akkor Fiume hivatalosan nem 
volt képviselve, mert ott lenn akkortájt 

. belviszalyok dúltak. Most azonban már 
. megbékülve, éppen a leleplezésnek évfor- 
1 dulóján rótta le kegyelete jeléül Deák 
| Ferencznek háláját. Szombaton m. hó 29-én 

helyezte el a Deák-mauzóleumban a köz- 
, adakozás utján egybegyiilt összegből beszer

zett ki szorul és emléktárgyát. Utóbbi elraga
dóan sz.-p. Egy és fél méter magas korinthusi 
inárv.-'aiyosziopoii egy hatalmas érezgömbön 
sas ül kiterjesztett szarnyakkal. A sas 
nyakaba van akasztva a remekművű nagy
értékű ezüst babérkoszorú, melvnek sza
lagján Deák Ferencz és Fiume nevei ol-

napon azon vette magát észre, hogy más 
helységbe lett áthelyezve s el kellett tá
voznia onnan, ahol annyi boldog perezet 
töltött.

Lajosra ez roppant leverőleg hatott, 
mert érezte, hogy mennyire szereti Irént 
anélkül, hogy csak távolról is tudta volna, 
hogy Irén iránta vonzódik-e vagy nem, ép
pen olyan közönyösen veszi-e távozását 
mint bárki másét ?

Midőn Lajos Irénkéék házánál meg
jelent s elmondta, hogy távoznia kell, Irén 
nem mutatta, hogy a hir mily benyomást 
gyakorolt reá, de midőn Lajos távozott, el
vesztette minden önuralmát. Egy fiatal szív 
minden szerelmével tárult a szegény jó 
anya elé, ki midőn e kétségbeesést látta, 
megijedt. Meggyőződött, hogy itt nem egy 
felületes s fiatal lányoknál nem ritkán elő
forduló pillanatnyi benyomásról, hanem egy 
életre kiható érzelemről van szó, a mely
től szép leányának jövő boldogsága íiigg.

A bucsuzást felesleges lenne leírnom, 
elég, hogy Lajos bevallotta Irénkének sze
relmét s habár nehezükre esett is a válás, 
beleryugodtak, mert tudták, hogy az nem 
örökre lett s ba ritkábban is, de annál 
boldogabb perczeket fognak együtt tölteni; 
hisz tudták, hogy egymást szeretik s ez 
elég volt, hogy még a válás perczeit is 
megkönnyítse a boldog tudat.

Jenő, ki szintén rajongott Irénért, 
nem tudott örömében hova lenni, mikor 
megtudta, hogy Lajos távozni fog körük
ből. Föltette magában, hogy a leánykát 
meg fogja figyelni, vajon minő benyomással 
van reá Lajos távozása? Mikor látta, hogy 
írónkén semmiféle izgatottságot nem vesz 
éázre, egészen megnyugodott, mert abban 

a hitben élt, hogy most bő alkalma fo<’ 
nyílni a leányka szivét megnyerni s ö lesz 
a boldog, a kit Irénke szeretni fog, s ezen 
önámitással némileg boldognak érezte 
magát.

Mily boldog is a tapasztalatlan ifjú, 
mindent aranyos színben lát, a remény sen
kit sem kisér oly álhatatosan mint őt ; az 
ideálnak egy tekintete, vagy egy szives 
szava a melylyel talán a legidegenebb em
ber is részesülhet, őt kimondhatatlan bol
doggá teszi s oly álmokba ringatja, a min 
egy tapasztalt s a világot ismerő ember 
nevetne, vagy számba sem venne!

így volt Jenő is. Napokat töltött 
Irénke mellett anélkül, hogy egy lépés
sel is közelebb ért volna czéljához, ö csak 
azt érezte, hogy Irént imádja, érezte, hogy 
ha a leányka Lajosról beszél, az neki fáj
dalmat okoz; de hogy a társalgás meg ne 
akadjon, ö maga említette fel vetélytársa 
nevét, mert észrevette, hogy a leányka 
akkor rendesen vidámabb lesz.

Annyi bátorsága nem volt, hogy írónké 
érzelmeiről beszéljen, mert félt, ha a le
ányka azt mondaná, hogy nem őt szereti, 
mivel Lajos az, ki minden vonzalmát bírja, 
eszét vesztené.

11a mulatságba mentek s Irénnel 
tánczolliatott, boldog volt, La Irén mással 
tánczolt, ő szomorúan nézte a tánezolókat, 
elmerengett magában ; azt sem tudva tu
lajdonképpen, kire vagy mire gondol, egész 
világa a leánykában összepontosult: az ő 
számára Irén nevével kezdődött s azzal 
végződött az élet. Jól esett neki, ha Irón- 
kének szívességet tehetett, mert bármily 
csekély szolgálat által közelebb érezte ma
gát a leánykához. 

Irén érezte, hogy Jenő szereti, hogy ‘ 
annak érzelme több a barátságnál vagy a j 
nőket megillető udvariasságnál, de annyira 
gyöngéd volt, hogy félt Jenőnek bánatot 
okozni az által, ha megmondja, hogy szive 
már nem szabad s hogy az ő számára ba
rátságnál egyebet nem biztosíthat.

Az idő telt, s ők mindig a régiben 
voltak. De nézzük, mi lett ezalatt La
jossal ?

Midőn uj helyére érkezett, elődjének 
fiatal özvegyét találta ott. Eleinte a me
nyecske semmi befolyást sem gyakorolt 
reá. Ha hivatalos teendőit elvégezte s 
szórakozni akart ; vagy régi állomására 
ment, hogy Irént lathassa, vagy ha oda
haza volt, akkor meg mindig Irénről áb
rándozott.

De végre is, lassankint meg kezdte 
szokni uj helyét s ettől kezdve ritkábban 
ment át régi székhelyére. Rövid idő múlva 
már nagyon ritka vendég volt Kárpátiék 
házánál.

Irén nem is vette volna észre, hogy 
Lajos látogatásai ritkábbak, ha őt erre Je
nő nem figyelmezteti, mert gyermeki egy
szerűségében nem gondolt egyébre, mint
hogy Lajos uj állomásán annyira el van 
foglalva, hogy még őt is kénytelen elha
nyagolni, de mikor másoknak föltűnt Lajos 
elmaradása, sőt meg a kavénénikék is, 
kik Irén mamájához ellátogattak, azt sut
togták, hogy Lajos elmaradása a szép öz
vegyért történik, írónkén oly mérvű nyug
talanság és izgatottság vett erőt, hogy 
egészsége napról napra hanyatlott, s e m»- 
att ágyba is került.

Szegény Kárpátiné látta, hogy gyer
mekű voízélybeu forog. Leánya állapotáról

rögtön értesítette Lajost, aki a bajról ér* * 
tesülve, azonnal kocsira ült, s sebes vág
tatva hajtatott a beteg látogatására. Alig 
hitt szemeinek, mikor a nemrég még viruló 
sziliben levő leánykát, beesett arezcz.il, sá
padtan találta beteg ágyában.

Írónké kéidöleg nyújtotta láztól re
megő kezét Lajos felé, mit az ifjú görcsö
sen ragadott meg s csókokkal halmozott 
el. A viszontlátás mindkettőjükre fájdal
mas volt s a kőinek alig engedték őket 
szóhoz jutni. Végre írón legyőzvén izga
tottságát, megfogta Lajos kezét s annak 
szeme közé nézve mondát „Édes LaJosom, 
azt hittem, már engem néni is szeretsz s 
rólam egészen megfeledkeztél.“

Lajosra súlyos vádként nehezedtek a 
leányka szavai. Most érezte, mily nagyot 
vétett ellene, midőn az özvegynek udva- 
rolgatva, őt majdnem elfeledte.

Megfogadta magában, ha írón még 
egyszer fe.gyógyul, soha sem fogja többé 
még gondolatban sem szomoritani.

(Folvt. köv.)

Vidéki szerkesztői hivatás.*)
Nincs se vezér-, se folyó-, se a tárczarovatba való czikk 

Hogy töltsein meg eként, ősmegye, hírlapodat?
Töprenkedve a szerkesztő forgatja a tollat,

• S ineutö gondolatért minden irányban esetig. 
Megvan! megvan! — hirtelen és egyszerre felugrik:

Pályadijat tűzök, négy öt aranyra valót! 
S jönek a pályázók, legalább tiz-hiiszaii e térre;

Húsz ezikket hoz majd a kitűzött jutalom. 
Es mivel itt a bíró a közönség, közleni kell mind:

Húsz hétig bátran, biztosan élhet a lap , . . 
O mi nemes, mi dicső a szeikesztő h vatása,

A ki a r a n y m ódon tartja a publikumát! 
Hajdan öt árpa-kenyér csodamódon láta el ezret:

Nos, ki merészelné mondani: nincs ma csoda !

•) A „Bolond Istók“után közöljük e kemény Íté
letet. Öltse fel a szégyeuplástot az, a kit Htot, — Szerit

arezcz.il


vashatók. A fiumeiek egy albumot is hol
tak magukkal, melybe az adakozók nevei 
vannak bejegyezve, ez a múzeum Deák 
szobájában fog elhelyeztetni. Fiumei vendé
geink itt tisztelet tárgyai voltak és minde
nütt a legszivélyesebb fogadtatásban része
sültek. A bankett persze kimaradhatatlan 
valami ily alkalmakkor, de a magyar még 
ilyenkor is mester szép beszédekben. Szük
ségesnek tartom még felemlíteni, hogy ez 
ünnepélyes akc-.ió kapcsán felemlítették, 
hogy itt volna mar az ideje a bizonytalan 
közjogi helyzetnek, az úgynevezett proviso- 
riumnak véget vetni. Talán jut az öt éves 
mandátumból erre is idő. Legyünk tehát 
türelmesek.

Mert a közel jövő napokban össze
ülő képviselöliázuak most ennél fontosabb 
dolgai vannak. Legelső teendője lesz az 
uj véderő törvényjavaslat feletti tárgyalás, 
valamint a honvédség megváltoztatása iránt 
benyújtandó javaslat feletti tárgyalás. 
Hiába a mindent megemésztő militarizmus, 
melynek sttlya alatt minden európai nagy
hatalom nyög, ez a háborúnál is sulyosb 
fegyveres béke, nagyon sokat követéi, óri
ási követelésekkel lép fel. absorbeálja állam
háztartásunk legnagyobb részét, vasszigor
ral megköveteli véradóját. Meddig fog ez 
igy menni, annak csak a jó Isten a meg
mondhatója.

Bevezető soraimban megemlékez
tem egy kisszerű tollharczról. Vigasztal
juk magunkat; nemcsak nálunk van ez, 
igy, hanem Németországban is, ott is foly 
a harcz a lapok mezőin. Szeptember köze
pén ugyanis a „Deutsclie Rundscliau**  köz
zétette Frigyes császár, akkor még Fri
gyes Vilmos trónörökösnek állítólagos napló
töredékeit, melyek az 1870 — 71-es évekből 
9 hónap eseményeinek rövid vázlatos tör
ténetét foglalják magukban. Tekintve, hogy 
ezek naplók is a titokszerüség jellegét 
magukon viselők, nem voltak nyilván a 
közpublikácziónak, a nyilvánosságnak szánva, 
de nem csak ez okból, hanem azért is, mi
vel ezek kompromittáló adatokat tartalmaz
nak még most is élő egyéniségekre, apokrif
nek nyilváníttattak, az utóbbi azonban 
még nincs bebizonyítva, mert maga Bis
marck sem tudja, valódiak- e ezek vagy 
koholtak. A naplók különben boldogult 
Frigyes császár fenkölt szellemét és szilárd 
jellemét híven tükrözik vissza, azok sze
rint a német egység megteremtésében neki 
jut az oroszlánrész. Bismarck pedig oly 
világításba van ezen adatok alapján he
lyezve, mintha neki semmi része sem volna 
az oly nagy történelmi nevezetességgel 
bíró német egység megalkotásában. Innen 
magyarázható meg azon hang is, mely ki- 
érzik Bismarcknak Vilmos császárhoz in
tézett jelentéséből. A legnagyobb szigort 
kiváltja alkalmaztatni a „Rundscliau**  ki
adói ellen, alkalmaztatni kívánja rájuk a 
német Btk. 92-ik szakaszát, mely államtit
kok, vártervek államokiratok elárulását 
fenyiti és pedig akkor: ha a naplók, min
den kétségen kívül valódiaknak bizonyul
nának, ellenkező esetben a 189. §-t, mely 
üldözi azokat, kik halottakat rágalommal, 
gyalázattal illetnek. — Időközben a „Kie- 
ler Zeitung**  is közzétett Frigyestől szár
mazó naplókat, melyek az 1866. évi po- 
rosz-osztrán háború egy gyászos részletet, 
a kön'graetzi csata rövid elmélkedő leírását 
tárgyilagosan tartalmazzák. Az előbbi nap
lók közzétevője már ismeretes, Getfeken 
tanár, Frigyes kor- és élettársa, jó barátja 
adta azokat a hivatkozott lapnak közzété
tel végett. Geffken Hamburgban elfoga
tott és fogságba került. Ennyire képes a 
humanizmus, szentimentalismus ős fészke, a 
luvalis Németország.

A középeurópai békeliga szilárd vol
táról tanúskodik az a határtalan lelkesedés, 
nielylyel a bécsiek II. 1 ilmos német esá 
szárt fogadták.

II. Vilmos az egységes német biroda
lom déli részeiben tett körútja után, vala
mint a nyár elején tett orosz, svéd és dán 
utjai után, a már régóta tervezett római 
utat félbeszakítva, Bécsbe érkezett. Az ot
tani fogadtatásról hü képet rajzolni szűk 
terem nem engedi, de mindenki, a kinek 
alkalma volt a barátságos bécsiekkel érint
kezni, a „Das gemüthliehe Weánban**  meg
fordulni, az talántán fogalmat alkothat ma
gának arról a Hurrá, Hocli és Vivat- 
okról, menydörgő üdvriadalomról, fanatikus 
lelkesedésről, a nielylyel a jó bécsiek fo
gadták német vendégüket, a ki hozzá 
még császárja egy velünk szoros szövetség
ben álló birodalomnak. Nekünk fővárosiak
nak is jut német vendég. Bismarck Her- 
bert gróf ugyanis szombaton körünkbe ér
kezik. A német császár tudvalevőleg Becs
ből-, Romába veszi útját, hol előbb a 
Vatikán vendége lesz és csak azután tesz 
a Quirinálban látogatást. 11. Vilmost a 
béke olajága kiséri, 3 év óta nem voltak 
oly békés állapotok, mint jelenleg, fejte
gette e napokban Fergusson brit államtit
kár. Hiszen az igaz, de azért a közel jö
vőben a franczia-német határon egy kis 
Sehnabele ismét megingathatja a politikai 
egyensúlyt és megint itt a cause celebre. 
— Hiába ilyen a világ folyása.

A szabadságbarcz gyászos eseményeit 
idézi vissza az emlékezetbe Magyarország 
legelső, alkotmányos miniszterelnökének, a 
szabadságbarcz martyrja özvegyének, a lel
kes honleánynak, gróf Batthyányié, szül, 
gróf vasonköei Zichy Antóniának halála.

1 Veszprémmegyéböl, Dákáról hozta meg a 
[ táviró a gyászhirt, mely kétségkívül a ne

véhez fűződő reminisczencziáknál fogva is a 
legmélyebb részvétet és bánatot idézte elő 
széles e hazában. Béke angyala őrizze 
hamvait!

Fővárosi levelező.

A dohányzásról tartott közelebb ér
dekes előadást Nothnagel a bécsi klinika 
ismert tanára, melyben kimutatta, hogy a 
mérsékelt dohányzás következményei egy
általán nem károsak az ép szervezetre. 
Arra a kérdésre, hogy mikor kezdjük a 
dohányzást ? Azt válaszolja a tudós tanár: 
a mikor magunk meg tudjuk keresni a szi
var árát. Persze a korai dohányéi vezés 
hátrányosan hat az idegrendszerre és a 
szervezet fejlődésére. De a kifejlett egyénre 
többnyire jótékony a dohányzás befolyása. 
Kellemesen izgatja az idegeket s derült 
hangulatba ringatja az embert. Határozot
tan állíthatjuk, hogy a dohányzás veszélye
iről való nézetek túlzottak s a dohány 
még annyira sem káros, mint a kávé, tea 
vagy a szeszes italok. A túlságos dohány
zásnak azonban meg vannak bátránvai. A 
szenvedélyes dohányzók majdnem kivétel 
nélkül torokhuruiban szenvednek, ine'v 
könnyet: átterjedhet a gégére is, megza
varja az emésztést. \ alóbau a dohány túl
ságos élvezete megrontja az étvágyat, de 
zavarólag hat a szív működésére is. Szív
dobogás, az érverés szabálytalanságai és a 
szívműködés gyöngülése gyakran eszlelhe 
tök az erős dohányosoknál. Látásuk is 
szenved s volt rá eset, hogy teljes vakság 
állt be, mely azonban eltűnt, mikor az 
illető abbanhagyta a dohányzást. Arány
lag legkevésbbe ártalmas a pipázás, de az
zal a hátrány nyal jár, hogy kozmas anya
gokat kell elnyelni. S ha tekintetbe vész
szűk, hogy a pipázás fejleszti ki leginkább 
a dohányzás szenvedélyét, elmonduatjuk, 
hogy a mit a pipás a vámon nyer, elveszti 
a revem A szivarkák élvezetének az a 
baja, hogy a füstből sokat lenyel az ember. 
Azért a czigarettet szívóknál szokott leg
gyakrabban föllépni a torokhurut és az 
emésztési rendetlenség. A szivarok között 
határozottan a havannák a legártalinasabbak. 
nemcsak nagyobb nikotin-tartalmuknál fogva, 
hanem azért is, mert sok bennük a koznia- 
sodó anyag. Nothnagel gyógykezelt egy 
amerikait, ki napjában 14- Iá nehéz ha
vannát szokott volt szívni, de ennek kö
vetkeztében súlyos szivbántalmak álltak be 
nála s mivel az orvos parancsára sem tudta 
abbanhagyni a szivarozást, életével fizette 
meg szenvedélyét. Mint mindenben, a do
hányzásban is a mértéktartás a főfeltétele 
a valódi élvezetnek.

G. L.

Különfélék.
— A király névnapja alkalmából, e 

hó 4-én, Léván — a szokáshoz híven — 
ünnepélyes szent mise tartatott a plébániai 
templomban, melyet L a k n e r Antal plé
bános végezett segédlettel. A szent misen 
megjelentek az összes hivatalok, a honvéd 
féldandár tisztikara, a tanintézetek tanárai 
és tanítói tanítványaikkal együtt s i-en 
szép számú közönség. A műkedvelők ének
és zenekara Kempter D. dur miséjét 
ad a elő.

— A szűrd a lévai szőlőhegyeken 
holnap veszi kezdetet. Nem igen van ki- 
lá‘ás vig szüreti napokra, mert régen volt 
oly kevés és rossz szőlőnk, mint az idén, 
lavaszszal e fagy >tt, a nyáron pedig a jég 
verte e:, s a mi kevés meg is maradt, az 
is hitvány és éretlen.

— Búcsú napja Léván. Léva varosá
nak kath. hívei múlt hó 30-án ülték me"’ 
: paroehiális templom védszentjenek, szélit 
Mihály arkangyalnak, ünnepét. A szent be
szédet és ünnepélyes misét, melven az áhí
tatot emelte a műkedvelők ének- es zene
karának precziz közreműködése, — M u n- 
kay János, t. kanonok, garamujfalusi es- 
peres-plebános tartotta fényes segédlettel.

— Az újbányái Kaszinó egylet f. évi 
október hó 10-én saját helyiségeiben a 
„Barsvarmegyei általános t-mitó-egvesűlet** 
közgyűlése, — s az „Újbányái ölik, liiz- 
oltó-egylet**  zárpróba gyakorlata alkalmá
ból e két testület közreműködésével zárt
körű zene- és tánczestélyt rendez. Kezdete 
esti 7 órakor. Helyárak (egyszersmind be
lépti dijak.) Ülőhely I—IV. sorig 1 frt. 
Ülőhely IV. sortól 80 kr. A tiszta jöve- 
vedelem fele részben a „Magyarországi ta
nítók árvaházá“-ban létesítendő „Barsvár- 
megyei alapítvány," — fele részben pedig 
az „Újbányái önkéntes tűzoltó-egylet" pénz
tára javára fordittatik. — Ugyanekkor az 
újbányái önkéntes tüzollóegylet által és sa
ját pénztára javára tárgysorsolás tartatik.

— Birtokeladás. Pólya Andor föld bir
tokos és barsvármegyei erdőmester sóly
most birtokát — mint értesülünk — Ro 
zenberg Jónás perbetei lakos vette meg 33 
ezer forintért.

— Öngyilkosság. B a c s a Béla, füzes- 
gyannati reform, lelkész — mint részvét
tel értesülünk — e hó 4-én felakasztotta 
magát. — A szerencsétlen rövid idő alatt 
elvesztette nejét, gyermekét, e mellett foly- 

' fon súlyosbodó szembaja oly aggodalommal 
I tölté el, hogy az élet terhe alatt összeom- 
■ lőtt. — Nyugodjék békében 1

— Fölmentés hadmentességi dij alól. 
A pénzügyi közigazgatási bíróság kivet
kező elvi jelentőségű határozatot hozott. A 
keresetképtelen és önálló vagyonnal nem 
biró családtag azért, mert a családfő va
gyonnal bir, hadmentességi díjjal meg nem 
róható.

- Egy kis csillagászat. Október hó
napja csillagászati eseményekben szűkölkö
dik. A nap 1-én 6 óra 1 perczkor kelt s 
este 5 óra 38 perczkor nyugodott, igy a 
nap hossza 11 óra 37 perez volt, mely 
azonban a hó végéig 1 óra 39 perezet fogy.

— Uj gyógyszerkönyv. Az orvosi tu
domány folytonos haladása szükségessé 
tette egy uj gyógyszerkönyv kiadását, A 
belügvminiszter értcsite az. összes törvény- 
hatóságokat, hogy ez uj gyógyszerkönyv 
már megjelent és meg is küldte kellő szám
ban a törvény hatóságoknak. A könyvet 
minden egészségügyi tisztviselő, hatósági, 
községi kör és magán gyakorló orvos, állat
orvos és gyógyszerész megszerezni és az 
abban foglalt szabályokhoz f. hó 1-től al
kalmazkodni köteles. Az uj gyógyszerkönyv 
életbeléptetesével az eddigi gyógyszer
könyv hatálya megszűnik.

— Uj tanügyi közlöny indult meg 
Aranyos Maróton október hó elsejével. Czi- 
me: „Néptanító;1* szerkeszti Brunczl'k 
Imre. A lap minden hó elsején fog meg
jelenni, nyolca oldalon s a tanítók érdekeit 
kívánja szolgaim. A lap évi előfizetési ara 
egv frt s aki ez összeget beküldi, az idei 
utolsó évnegyedre a lapot ingyen kapja; a 
frtért pedig a jövő évfolyamot küldik 
meg neki,

— A frufru és turnür ellensége. 
Férjrevágyó leányok figyelmébe ajánlhatjuk 
a következő hirdetést, melyet legközelebb 
egy vidéki lapban olvastunk. „Házassági 
ajanlat. Egy nemes családból származó fia 
tál ember, a ki a fővárosban előkelő állást 
foglal el, óhajtana a vidéken egy müveit 
leánynyal házassági czélból megismerkedni. 
Feltételek: A férjhez menni óhajtó leány
nak 16—24 évesnek kell lenni. E mellett 
barna legyen, ép és egészséges, ti —10 ezer 
forint lmzománypyfl! bírjon. Zongorázni 
tudjon- Kikötés: A fru fru és turnürvise- 
lésről lemondjon. Ajánlatok, arczképpel 
mellékelve, a lap kiadóhivatalához ozim- 
zendök „Egy magyar nemes'*  nevére.**

— Országúton járó vonatok. Svédor
szágban a szakemberek már régen foglal
koznak azzal a tervvel, hogy miként le
hetne az országutakon a nélkül, hogy azo
kon előbb vasúti sínek rakassanak le, gőz- 
vasuttal járni. Hosszas próbálkozás után 
végre sikerült egy oly gépet készíteni, 
mely ag qrszáguton vassín nélkül halad. 
Stokholm városa közelében ugyanis próbát 
tettek, mely fényesen sikerült, a mennyiben 
a gép, daczára, hogy az ut meredek 'volt, 
tízezer kilogrammot vitt, óránként öt kilo
méter sebességgel haladva. Ha e hír való 
s iia a gépet még tovább fogják tökélete
síteni, akkor nemsokára elérkezünk majd a 
Verne Gvilla tüskön-bokron, erdön-árkon 
átsziíguidó gőzházához, az aezeibol készült 
elefánthoz. •

— Rövidhírek. — Batthyány 
Lajos gróf, — Magyarország első miniszter
elnökének özvegye Zichy Antónia grófné 
múlt hó 29-én, élete 72-ik évében elhunyt 
Dákán, Veszprémmegyében. — A szultán 
elien komolyabb összeesküvést forraltak, 
inelv azonban napfényre jővén, számos ud
vari hivatalnok, mint bűnrészes, számkive
tésbe küldetett. — A nemet császár e hó 
3-án reggel érkezett Becsbe királyunk láto
gatására, hol nagy ünnepélyességekkel fo
gadták. — Földrengés. Egerben e hó 1-én 
este 7 óra után nyugatról kelet felé haladó 
kisebb mérvű földrengés rázta meg az 
egész hegykat'.ant, melyben a város fekszik.

Bismarck fia, II e r b e r t gróf tegnap 
érkezett Budapestre, hol nehány napot 
szándékozik tölteni. — A női gyorsírok 
száma Becsben már oly nagy, hogy jövő 
vasárnap gyorirási versenyt rendeznek. — 
Svajczban a vizek a sok esőtől megáradtak 
s több helyen nagy károkat okoztak. Sok 
ház Összedőlt : a kertek és szolok elpusz
tultak. — .Ausztria bikáin <k száma 1887-ik 
év végén a bevahdoriottakkal együtt 
32,447,192 re emelkedett.

A PR Ó 8 Á tt O K.
— Rovatvezető Zuhany. —

M e g h a t ó őszinteség. Miért sir kedves 

Emma? Megsértettem talán? — Oh nem, ezek csak 

örötnköiiyek. Ma ugyanis azt mondotta a minin :leánv, 

te oly ostoba vagy, hogy még egy futó bolond sem 

szeret beléd — és iine ön szeret!

Egy zsugori sóhaja. Egy zsugori, ki 

az ételt is sajnálta magáról, következőleg sóhajtott 
fel, midőn szájába nőtt bajusza szálait rágicsálta: — 

Beli kár, hogy az Ur I-ten az ember bajusza szálait 

nem tormás virsliből teremtette !

Egy katona f e 1 j e g y x é s e ’ b ö 1. A 

m g az emb3f hadnagy, lehetnek barátai. Mint ka 
tanynak már csak bajtársai és mint zászlóaíjparancs- 
noKiiak kartársai vannak. Ha pedig az ember ezre
dessé lesz, akkor csak ellenségei vannak.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán44 vendéglőben szept. 29. okt. 6-ig.

Harkány Leó, utazó, Budpest. — Ha lsek J. 
utazó, Budapest. — Reczer Adolf, utazó, Budapest. — 
\ ancso Gyula, családjával, főerdész, Kereszthegy. — 
Keiter Adolf, utazó, Budapest. — Hartmau L. utazó 
Budapest. — Horváth .1. fakereskedő, Szegszárd. — 
1' lach Bála, kereskedősegéd, Selmeczbánva. — Friu 
István, czipesz, Selineczbanya. — Bechaner M. gváros, 
Bées. — Szantz Antal, utazó, Becs. — Taubner J. 
utazó, Nagy-Szombat — S*  kvart A. szzámtiszt. Ar.Maróth.

A legkisebb százaléktétel.
A sebesülések ezek gyógyulása fölötti sta- 

tistiká a, mely a kidőlitek*  or-zágok katonai kórházai
ban összeáll: itatott, mutatja, hogy a sebesültek közül 
kiknek mája mg volt szülve, a k gy ígvulrak legcse
kélyebb százalék>zánrit mutatja fel. Ha ezen szerv 
nagyon megsérülve volt, minden gyógyulás előre ki 
volt zárva : csupán könnyű májsérüléseknél volt gvő- 
gyulás és tőkéiét'**  kiépülés lehetséges. Azon sebesül
teknek. kik a tejen, a tiidoKÖn es egyéb nemes szerve
ken licitéa sérelmet kapnak, sokkal nagyobb kilátá
suk van gyógyulásra, mint a máj sérülteknek. Ez eléggé 
bizonyítja, mily nemes szerv a máj és mily gvöngéd 
a maga természetében. Ha venózns vér a testen át a 
tüdőbe folyik, legelőször a májon keresztül inegyen, 
itt a mérges részeitől m-gtiszrittatik .és részint mint 
hajtőszer talál alkalmazást. Ha tehát a máj beteges 
állapotban van, akkor ezen venózus állagok tgv része 
iHAgában a szervben megtelepedik a helyett, htgv 
azon czélra t«-rdittassvk. a melyre a természet azokat 
elhatározta: egy m isik részé a vérbe megveii át és a 
helyett, hogy ez. uj eleter »t es erősséget a test minden 
részeinek köles möznv. az egész rendszert tönkre teszi. 
1.4 áltál keletkeznek ama oly veszélyes máj- és egyéb 
betegségek, melyek, ha k«>rán nem háritalnak el, üdíil- 
tekke válnak és li gy..z :siikben felette konok termé
szetűek. 1 h\ lioeltcher |-. orvos következő szavaknak 
írója: „Tiszteletiéi értesíteni, hogy Warnei’s Safe Cure 
általam üdült maibetegseg ellen jo sikerrel használta
tott.- Warner’s Safc Cure egy üveg ára két forint és 
a legtöbb gyógyszertárban kapható. — Füzet ingyen 
es bérmentve mcgkiildetik, czimzendő; Varner H. H. 
és ta. főraktár.^Pozsonyban.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, városicxpitány.

Búza: in.-mázsánként 6 frt 70 kr, 7 frt 
— kr. Kétszeres 5 frt 30 kr, 5 frt 60 kr. 
Rozs 5 frt. 20 kr. 5 frt 30 kr. Árpa ti frt 
—; kr, 6 frt 80 kr. Zab 4 frt. 20 kr, 4 frt. 
60 kr. Kukoricza 4 frt. — kr, 4 frt 40 kr. Bab 
7 irt — kr, 7 frt. 50. kr. Lencse 6 frt 80 
7 frt — kr. Köles 4 frt. —kr. 5 frt — kr.

Nyilttér.

Budapesti Hírlap,
olvasóközönség vetette meg alapjai. A lap eleitől fogva 
megértette a magyar közönség szellemét; minden pár
térdek mellőzésével küzdött nemzetünk- es faiunkéit, ez 
ev-vetlcn jelszóval: magyarság! Viszont az ország leg
kiválóbb intelligenciája is azonosította magát a lappal, 
fölkarolva azt oly módon, mely páratlan a magyar 
újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a leg- 
fenvesebb eredményt a „Budapesti Ili. Iap“ érte el: 
legnépszerűbb, legelteijedcttebb lapja az országnak A 
külső dolgozótársak egész seregén kívül a szerkesztő
ségnek annyi belső tagja van, a menny.vel egy ma- 
<>var lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető 
Gondoz, a helyi tudósítókon kívül, a kik a nap törté 
iietét írják. Mimién fontosabb bel- vagy külföldi ese
mény felől rendes levelezőn kiviil sajat külön tudósító 
értesít közvetlenül: a távirati szolgálat immár oly 
tökéletesen van berendezve, hogy elmondhatjuk: nem 
történik a világon semmi jelentékeny dolog a nélkül, 
how a „Budapesti Hírlap arról rögtön ne adjon hű es 
kimerítő tudósítást. A ..Budapesti Hírlap**  politikái 
cikkeit K aas bor báró, Rákosy Jenő. Balogh Fal írjak 
más kivaló i.azai publicistákká! hiven a lap független 
magvar, pártérdeket nem ismerő szelleméhez. Politikai 
hírei széleskörű összeköttetések alapján a legmegbíz
hatóbb forrásokból származnak. Az országgyűlési 
tudósításokat .a gyorsíró jegyzetek alapján szerkesztik. 
Mairvarország politikai es közélete felöl távirati értesü
lésekkel latnak el rendes levelezők, minőkkel minden 
városban, sőt nagyobb községben is bir a lap: a 
..Budapesti Hirlap:*  távirati tudósításai manap már 
teljesen egy fokon állanak a világsajtó legjobban 
szervezett nirszolgalatával. E ir<»pa összes metropolisai
ban LondoutólKo.istaniiiiapoiyig saját tudósítók van
nak. a kik ng\ az ott történő eseményeket, mint az 
elektromos dróton oda futó híreket rögtön megtávira
tozzák. A kii.földi rendes tudositőkou kiviil minden 
fontosabb esemény felől a szerkesztőség k ü 1 ö n 
k i k ü I d e t é s ü tagjai adnak gyors és bő éiaesitést 
k „Budapesti Hírlap- e célokra Jiavonkint oly össze- 
get"fordít, uiiut a ...ennyi ezelőtt 10 évtel még így- 
e«ry hirlap egész kölisegvetése volt: de sikerült is 
elérnie, hogv m i a legjobban, leggyorsabban értesülő 
orgánuma a sajtónak. A Budapesti Hírlap- Tárca
rovata í e I e k y Sándor g.ót. T ő t h Béla, Rákosi 
Viktor Sípamsz és több kiváló irók közreműködése 
mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gondot for
dít rá, hogv megmaradjon előkelő szinvonulan. A napirova
tokat kitűnő zsurnaliszták szerkesztik s a helyi értesülés 
ismert legügyesebb tudósítókra vau bízva. Rendőrségi es 
törvényszéki rovatai külőn-külön szerkesztői a főva
ros sötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, 
hogy a „Budapesti Hirlap- helyet foglalhat minden 
család asztalán. A kózgazdasagi rovatban a m a- 
g y a r g a z d a, birtokos, iparos, keres
kedő in e g t a 1 á I j a mindazt, a mi tájékozására 
szükséges. A regénycsarnokban csak kiváló irók 
legújabb müveit kjzoijük. A z e 1 ő f i z e t é s föl
tételéi’. Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, re gyed
évre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések 
vidékről legcélszerűbben postautalváiiynyal eszkőzől- 
hetök következő cím alatt: A „Budapesti Hirlap*  ki
adóhivatalának IV. kerület, kalap-utca 16. szám.



.4 vastagabb betűvel jelzett szám az 
sti 6 órától reggel 5.59 perczig tartó 
időszakot jelenti.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy a m. kir. államkincstár végrehajtató- 
nak Pethö András végrehajtást szenvedő elleni 66 frt 
81 kr tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtás.’ 
ügyében Pethö Andrásnak a kis-oroszkai 1 sz. tjkv
ben A I 1—10 sorsz. alatt felvett fekvöségbeni ,/< 
rész illetményére 623 frt továbbá úgy a végrehajtást 
szenvedő Pethö András, valamint a társtulajdonos 
Pethö Teréz, Pethö Mátyás, Pethö Borbála, kk. Pethö 
Rozália, kk. Pethö Mária és kk. Pethö Ferencznek a 
kis-oroszkai 1 sj. tjkvben A -f- 3. sorsz. alatt telvett 
ingatlanokra az árverést 84 frt — krban ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888 évi Október 
hó 23-ik napján délelőtti 10 órakor Kis-Oroszka koz 
ségben a biró házánál megtartandó nyilvános árveresen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át, vagyis az A I 2—10 sorsz. a. 
fekvöség s/24 részére 62 ff 30 kr és A | 3 sz. a. fek- 
vöse'gre 8 frt 40 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvad-kkepes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlege# elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni

Kelt Léván, 1888. május hó 30 án.
A lévai kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság

Gyenes,
kir. járisbiró.

1

ZLZEinek PESTRE!?
AZEinek BECSBE!?

mikor nálam minden elöpénz nélkül

50 krajezáros részletfizetésre
H0WE-, ANGER-, SINGER-, WEIILER-WILSON

GÉPEKET
5 évi jótállás meilett kaphatnak.

Családi czélokra 5 évi jótállás mellett Singer-gé- 
peket ajánlok 3(! írtért. Használt gépek becseréltetnek, 
vagy igazittatnak jutányos áron. Géptük. részek és csó
nak raktáromon mindig találhatók.

FISCHER MIKSA kereskedése
Léván.

A Kubanek-féle házban
Szappanos utczában egy 3 szoba 

konyha, pince, élés ésfakamra es kert

ből álló kényelmos lakás f. évi n o- 

vember J-töl bérbeadó Tuda 

kozodhatni a házban lakó özv. Mih 

nyánénál.

Pályázati hirdetés.
A lévai in. kir. honvéd- és polgári lövészegylet, a lövöldével kapcsolatos dísz
kertjének fentartására és godozásara Icertészt keres, — kinek java
dalmát képezendi: a lövöldében 2 szobából álló lakás 50 frt készpénz fizetés, az 
üvegháznak virágkereskedés ezéljából való használata és fél hold föld. E mel
lett az egész lőtér területét is használatba veheti 3 kát. hold kiterjedésben 
összesen 12 írt haszonbérért, de ezen területen csakis takarmányt szabad ter
melnie. — Kötelessége azonban a lövölde kertjébe az időszaknak megfelelő 
diszvirágokat ültetni, azt mindig- tisztán tartani és a fákat nyestegetni.

Csakis nős kertészek jelentkezhetnek e hónap folyamán

a lövészegylet titkáránál
Léván, Uriutcza 10. szám alatt.

6.06.,1888. tlkvi sz.

III.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az ipolysági kir. tőrvszék, mint tlkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy az ipolysági t ikáré <p.in cár, iniuc 
későbbi és a kisbirtokosok országos földhitelintézete 
mint korábbi végrehajtatónak, Pintér Jakab Rozália 
és Pintér Jakab M tria végrehajtást szenvedők elleni 
135 frt, illetve 25 >0 frt tőkekövetelés és járulékaik 
kielégítése iránti végrehajtási ügyében az ipolysági kir. 
tőrvszék területén levő Pereszlény község határában 
fekvő pereszlényi 202. sz. tjkvben j.denhg itj. Pintér 
Pintér István és neje Túri Borbála tulajdonául bejegy
zett I. 1. sor. 28, krsz. alatti 94. sz. h.izra udvarral 
és kerttel 100 frtban, továbbá a pereszlényi 115. sz. 
tjkvben 1—21 sorsz. a. felvett közös legelőknek B. 
62. és 63. so sz, alatti bejegyzés szerint ugyancsak 
itj. Pintér Istvánt és nejét Túri Borbálát illető részére 
304 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1888. évi december ho 13 ik napján délelőtt 
10 Órakor Ipolyságon a törvényszék nagy termében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szánd-'közök taitoz.iak az ingatlan 
becsárának 10 ’0-át vagyis 40 forintot, illetve 30 forin
tot készpénzben, vagy az 1881. LX.t. ez, 42. $-ábau 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. . vi novem
ber hó 1-éu 3333. sz. a. kelt igazságügymiuiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképss értékpapírban 
a kiküldött, kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál cló- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. tőrvszék tlkvi hatósága.
Ipolyságon, 1888. augusztus 6-án.

Novotny István.
kir. t irvszíki biró.

r

©Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Fölül múl hatatlan étvágy hiá ny, 
gyomorgyöngrseg. rósz illatú léleg
zet. felfúvódás, savanyu felböffenés, 
kolika. gyomorlmrut. gyomorégés, 
homok- es <laraképzö(h s, túlságos 
nyálkaképzödés. sárgaság, undor és 
hányás, főfájás ília a gy<>m<rrtolered), 
gy<»m<»rgorcs. sz.-ks/.órulás. a gyo
mornak ételekkel es italokkal váló 
túlterhelése, giliszták, lep-, máj- és 
aranyeres bániaknak eseteiben. — 
Egy üvegcse ára használati uta
sítással együtt 40 kr., kettős pa- 
laczk 70 kr.

Központi szétküldés Brády Károly 
gyógyszerész által Kremsierben Mor
vaország).

Kapható minden gyógyszertárban/
^Óvás! A valódi ináriaczelli gyomorcsöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák. A valódiság jeíeiil minden 
üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott borítékba 
kell göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt 
használati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy 
az Krem*leröen  Gusek Henrik könyvnyomdájában nyo
matott. Sfr V

Veqjegy.
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SCHLICK-féle szabadalmazott „TRIUMPH“ és „HALADÁS"
sorvetőgépek.

Szórva.'vetóg-épe kc3

Schlick-féle szabadalmazott két és háromvasú ekék.
Schlick-féle szab. Rayol-ekék,

Schlík es Vidats-fele eredeti egyvasu ekek es talajművelő-eszközök

L é v á n Boleman Ede örökösei, 
JÍedveczky Sándor, A r a 11 v <> s-AI a- 
r ó t li Bittó Károly, Nag y L e k é r 
Bolyós Gyula, I p o 1 y s á g h Berko 
István, X a g y S a I 1 ó Zsorna László 
S e 1 in e c z L> á n y a Sztankiy Fe- 
rencz, S z á n t ó Meisels A. urak gyógy
szertárában.

Szecskavágók, répavágók, répa- 
zuzók, tengeri morzsolok, csöves 

tengeri darálók.

es jarganycseplő készületek, gaüona- 
tisztitó rosták. őrlömaliuoí stb.

Göz-

BoicxiálE és xSgrtöxő ixexi-g-exelx.

Az összes ekék tartalékré- Q 
szei készletben tartatnak. Y 
— Előnyös fizetési feltété- Q 

lek. Legolcsóbb árak. Y
Árjegyzkek kívánatra ingyen és Ip 

bérmentve. /h

A LEGJ033 
Szivarkapapir 

a valódi

W JEGYZET.
ez. üzletbarátaink becses tudomására hozni, hogy, noha a VI., VÓCzi-kÖrut 57. sz. a 

irodái nk legnagyobb részét a külső váCZÍ-utou lévő gyártelepünkre helyeztük át, mindazonáltal az eddigi irodai helyise
kben . üzletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát tartunk fenn, valamint, hogy ugyanott építési czikkeink és 

gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk. Kiváló tisztelettel

A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság igazgatósága,
Eéilttá.i’ Léván: K. erxx test-vérek uraknál-

lévő 
gün

Van szerencsénk ezennel t.

Hawley de T’á.xisToa.zi.

Órás hamisított gyártmány ellen!
E szivarkapapirt Dr. Pohl J. J. Dr. Lúd- i 

tc/y E. Dr. Lipmann E. A bécsi egyetem ve 
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot ma
gában nem foglal. 36—23.

FAc-suttLK de l’étiqukttb 17, rai Bénnfer, á PARIS

NYOMATOTT NYITBAI és TÁRSÁ-uál Léván. 1888.


