
XIX. évfolyam.
15. szám LÉVA, 1899. április hó 9.

előfizetési föltételek.
Vidéken ét Léván házhoz küldve :

Egy ^vre....................B frt — kr.
Hat hóra....................2
Három hóra .... 1 frt 25 kr. 
f Jí.etéii pénzek póetautalvánjnynl küldhetők.

** UrJAval kaphatók
a kiadóhivatalban.

frt 50 kr-

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS
BARS HIRDETÉSEK

Négyha«ábo> petit-ior egyszeri közléséért T 
kétszeriért • kr, többszöriért 5 kr CzetnndA 

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajezár

A nyilttérben:
mindé?, négyhasábos garmond sor dija 15 kr. 

Velőnk -Ssszeköttetésben levő hirdető-irodák, elő1 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes ö.j 

kedvezményben réazeeülnek.társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. »2.) küldendők 

Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős sz -IKESZTÖ , HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen.: hetenként egyszer. 

—■ i- vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos közlemény.
5340-11899. SZ. Barsvármegye alispánjától.

Meghívó.
A vármegye törvényhatósági bizottsá

gának folyó hó 23-án tartott évnegyedes köz
gyűlésében 25. szám alatt hozott határozatá
ban nyert utasitás folytán a törvényhatósági 
bizottság tagjai a nagy-sallói ütközet 5C éves 
évfordulója alkalmából Nagy-Sallóban folyó 
évi április hó 19-én tartandó megyei ünnepre 
meghivatnak.

Gyülekezés délelőtt 10 órakor a nagy- 
sallói községháza előtt.

Ar.-Marótb, 1899. márczius 31-én.
SLmcnyl, 

alispán.
II.

1'97 1899. sz.
Hirdetmény.

Léva város képviselö-testülete folyó évi 
márczius hó 21-én tartott közgyűlésében „A 
közutakról és vámokról" szólló 1890. évi 
I. t. ez. büntető határozatai egynémelyiké- 
nek a községi és közlekedési és községi 
(közdűlő) közutakat illető hatályon kívül he
lyezéséről, illetve módosításáról szabályren
deletet alkotván, ezen szabályrendelet az 
1886. évi XXII. t. ez. 27. §-a értelmében f. 
évi és hó 5-töl kezdődő 30 napra a városi 
irodában közszemlére kitétetett.

Miről a város közönsége a fenti határ
idő alatt érvényesíthető felebbezési jognak 
gyakorlására való 
írtesittetis.

LéváD, 1899.

figyelmeztetéssel ezennel

április hó 1-én.
Xsajos,

b. polgármester. 
III.

1549, 1899.
Hirdetmény.

Közhirré teszem, hogy a nagy méltóságú 
honvédelmi m. kir. miniszter urnák, a had- 
•ereg katonai nevelő és képzőintézeteiben 
rendszeresített s az 1899./1900-iki iskolai 
év kezdetén, betöltendő magyar állami ala
pítványi helyekre kibocsájiott 14351.'XIV.

1899. számú pályázati hirdetménye azétde- 
keltek által a városi irodában hivatalos órák 
alatt betekinthető.

Léván, 1899. márczius hó 25.
Bód.og-11. Xjejos,

h. polgármester.
IV.

1548./1899.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a nagyméltóságu 
m. kir. honvédelmi miniszter urnák a m. 
kir. honvédföreál iskolában és a honvéd lu- 
dovika akadémiában az 1899./1900. tanév 
kezdetén betöltendő államköltséges, továbbá 
alapítványom és fizetéses helyekre kibocsáj- 
tott 15402.'XIV. 1899. számú pályázati hir
detménye az érdekeltek által a városi iro
dában a hivatalos órák alatt betekiuthetök.

Léván, 1899. márczius hó 25.

h. polgármester.
V.

1793.,1899.
Hirdetmény.

Léva város képviselö-testülete f. évi 
márczius hó 21-én tartott közgyűlésében 
a „kutyatartásról* szóló szabályrendeletét 
1561./1899. számú határozatával megalapít
ván, ezen szabályrendelet az 1886. évi XXII. 
t. ez. 27. §-a értelmében f. évi április 5-töl 
kezdődő 30 napra a városi irodában köz
szemlére kitétetett, miről a város közönsége 
a fenti határidő alatt érvényesíthető feleb- 
bezési jognak gyakorlására való figyelmez
tetéssel ezennel értesittetik.

Léván, 1899. április hó 1.
Eódogh X->ajos, 

h. polgármester.
VI.

1755. 1899.
Hirdetmény.
ország több vidékén az almi* 
„vértetü* nevű rovar ve-

azMiután 
fák termését a 
szélyezteti, ezért a földmi velésügyi m. kir. 
miniszter ur 9679 11899. sz. alatt a követ
kezőket rendelte el;

1. Minden birtokos birtoka egész terü
letén, minden mezőőr és hegyőr az őrizetére 

bízott egész területen az almafákat és 
almafa csemetéket folytonosan figye
lemmel kísérni és ba azok törzsének, vagy 
ágainak kérgén kisebb-nagyobb, a vértetü 
jelenlétét igazoló fehér gyapjas foltokat ész
lel, erről az elöljáróságnak azonnal jelentést 
tenni köteles.

2. A vértetü irtás módja a városi elöl
járóságnál, úgy a hegy bíráknak és ker
tészeknek kiosztott „Útmutatásából meg
tudható.

3- Az irtás április hó végéig fo
ganatosítandó.

4. A mulasztó költségére az irtást a 
hatóság köteles teljesíteni, ezen felül pedig 
a mulasztó kihágás miatt 40 korona erejéig 
pénzbüntetés alá esik.

Kelt Léva, r. t. város mezörendöri ható
ságánál 1899. évi márczius hó 30. napján.

Xja.jcs,
h. polgármester.

Az ital.
A magyarországi fogyasztási statisz

tika elijesztő képet nyújt arról, hogy 
a magyar haza köznépe a pálinka leg
szorgalmasabb fogyasztója. Azonban saj
nálattal kell azt is konstatálnunk, hogy 
a nép a mai viszonyok között a pálinka- 
ivásra van utalva, a melynek mérték
telen élvezetéhez hozzászokva testben 
és lélekben egyre satnyul nagy kárára 
hazai közgazdaságunknak.

Tudjuk azt is, hogy manapság a 
napszámos napi béréhez tartozik, illetve 
annak kiegészitője a félliter pálinka. 
Azonban ezúttal nem a pálinkaivás 
káros következményeiről akarunk pré
dikálni, hanem csupán a pálinkaivás 
ellensúlyozásának némely hathatósabb 
eszközeiről óhajtunk egyet-mást el
mondani.

A nép mértéktelen pálinkaivásáról 
szóló statisztikai adatokat a kormány 
is bizonyára nagy döbbenéssel szemlélte 
s arra czélzott azon intézkedésével, a 

midőn a szesz és söritaladók kezelését 
kizárólag magának tartotta fenn. A 
czélja mindenesetre nem lehetett más, 
mint az, hogy a pálinkát nehezebben 
hozzáférhetővé, a sört olcsóbbá tegye. 
Igen helyesen. Ezen a kísérleten a 
nyugati államok csaknem mindenütt 
keresztül mentek, s a kísérlet mindenütt 
bevált. A pálinkától nem erkölcsi pré- 
dikácziókkal lehet elszoktatni a népet, 
hanem az által, hogy a többi italne
meket olcsóságuk által meg kell ked- 
veltetni vele.

A beszterczebányai kereskedelmi és 
iparkamara különösen nyert előnynek 
tartja a pálinkaivás elleni küzdelemben 
azt, ha majd földmivelő népünk a gyü
mölcsbor készítését megtanulja, annak 
hasznát felismeri. E tekintetben szük
ségesnek tartja, hogy legalább egyelőre 
a gyümölcsbort készítő gazda saját fo
gyasztására szánt gyümölcsbor a fo
gyasztási adó alól felmentessék, mert 
máskülönben a gyümölcsbor készítését 
meghonosítani nem lehet.

Hogy mily nagy szükség van arra, 
miszerint a népnek egyrészt olcsó, más
részt egészséges ital álljon rendelke
zésére, már az az egy körülmény is 
igazolja, hogy évi bortermésünk alig 
1 millió hektoliter, a mikor a szükség
let épen négyszer annyi.

Másodszor igen fontos segédeszköz 
a pálinka-ivás ellen való küzdelemben 
a sör. Sajnos, hogy nálunk a sörter
melés a nagy adó miatt nem bir na
gyobb lendületet venni s igy sörter
melésünk Ausztriáé mellett egészen el
törpül. Mert mig Ausztriában évenként 
16 és fél millió sört termelnek, addig 
a mi évi termésünk nem több l’/i mil
liónál. Innen van azután az, hogy mig 
Ausztriában egy liter sör átlag 12 kraj- 
czár, addig nálunk 22 kr.

Már most ily körülmények között 
nincs mit csodálni, ha a nép a pálinka

T Á R C Z A.

Egy fiatal leánykához.
Megjöttél hát a zárda csendjéből! 
Semmit sem tudsz még a világ felől.
Múltad még nincsen, nincs hozzá alap, 
Lelked még beiratlan, tiszta lap,
Lun látsz te árnyat, csak fényt mindenütt, 
^em ismered a bánatot, könyüt, 
Leked minden szép, minden élvadó: 
^em tudod, mi látszat s mi a való ? 
ő ha elmereng ábrándos kék szemed, 
Tudom a közel jövőt képzeled, 
S midőn élénk színekkel rajzolod, 
^em írsz közé felhőt, vagy bánatot, 
Őá lányka; édes! az élet nem ez, 
Tekints körül, nézz és ne tévedezz: 
S hogy ismerjed e jó és rósz világot, 
fogadj szivedbe jámbor tanúságot;

hidd, hogy mind fény az egész világ, 
Hogy, a mi kertben nyílik, mind virág, 
ö hogy a mi szépet, jót látsz, mind igaz, 
Tudd meg, virág közt burjánzik a gaz. 
Ls összejátszik fénynyel a setét, 
Mával a kedv, erénynyel gyengeség, 
ázért ha kilépsz a nagy világba, 
Le hadd tanácsim elveszni kárba; 
^esd meg a pompát és világi jól, 
Le tévúton keressed a valót, 
kemény, ha biztat, légy mindég készen, 
^f°gy a várt üdv ára bánat lészen, 

' ^Q9y jövőd homályos, mint a köd. 
ki tudja, leszív benne örömöd. 
^ ha körülvesznek léha hódolók, 
fted a napot, eget ostromlók^

Légy készen, hogy csalárd minden szavuk, 
Nyelvük, szemük, arezuk hazudni tud. 
Pillangó ez mind a virág körül, 
Mindennap más, uj bimbónak örül. 
S jusson eszedbe, de még jókor, ezi 
A pillangóbál undok áleza lesz.
S ha szived egyszer jobban földobog, 
Gyönyör, vagy bánattól-e, nem tudod ; 
Könyezve mosolygsz, vagy nevetve sirsz, 
Édes búval, fájó gyönyörrel bírsz, 
Igéző varázs hatalmába vagy, 
Szabadulni nincs mód, nincs akarat', 
Akkor gyermekem, akkor jól vigyázz, 
Mert menny s pokol közt válaszúton jársz,

Oh, de te remegsz, és két szép szemed 
Könynyel telik meg beszédem felett. 
Megszomoritlak kedves gyermekem !
Igaz, igaz, de hidd el énnekem: 
Ha bántja némi gond elméd, nem árt, 
A könnyelmű soh’setn lehet szilárd. 
Ne sírj, ne sírj, kis szőke angyalom 
Azért az élet nem csak fájdalom; 
Ne hidd, hogy ezen a nagy földövön 
Minden csak bánat, semmi sem öröm, 
És azt se hidd ábrándok gyermeke, 
Hogy a boldogság csak tündérrege; 
Se, hogy e föld siralom kinhelye, 
Ámítás, nyomor, bűnnek kútfeje, 
S ha megmutattam, mennyi a salak, 
A szinarany egy porszemecske csak. 
Nem azért tettem, hogy azt elkerüld, 
I)e, e porszemet jobban megbecsüld; 
Ne rontson meg hiúság, pompa, fény, 
Maradj mindig szelíd, nyájas, szerény ; 
Őrizd meg lelked tiszta derűjét, 
Mely boldogságot áraszt Kertészét.

S ha ráakadsz majd arra, kit szerees, 
Ki hozzád méltó, reád érdemes : 
Tiszta telkednél neki majd valóba': 
Nem adhatsz drágább kincset foglalóba I

Solt? Gusztáváé.

Visszaemlékezés egy nagy művész 
halála napján.

Az előző hét szerdáján az oroszkai kis 
falusi templomban, szerény halotti misét vé
geztek az ottani ezukorgyári igazgató édes 
atyjának lelki üdvéért, melyen előbbneve- 
zetten s tisztviselőin kívül seuki sem vett részt.

Pedig nem volt közönséges ember, kiben 
e lélek lakott, melynek üdvéért esdettok a 
szerény kis templomban csendesen, szerényen, 
minden külső pompa nélkül, mintegy család
tagjai a dicsöültnek, hanem egy oly férfi, ki 
mint kiválasztott, jelent meg üstökösként a 
művészet egén, hogy ott elhomályosítsa a 
többi csillagokat és napokat, kortarsait pedig 
elragadtassa, bámulatba ejtse. De, — fajda
lom, — e fényes csillag nagyon hamar be
fejezte pályafutását.

Az ezelőtt 30 évvel javakorában Velem 
ezében elhunyt DreyscLock Sándor, as 
oroszkai ezukorgyár igazgatójának édesatyja, 
— phaenomenalis tehetsége folytán az összes 
mübirálók által az egekbe emeltetve, az 
uralkodók által a legmagasabb érdemjelek
kel kitüntetve, a közönség által pedig va
lósággal istenítve lett.

Ö Tomascheknek, a nagy mesternek ta
nítványa volt, kit azonban már 30 éves ko
rában túlszárnyalt,

Épugy, mint Paganini, aá elérhetlen 

hegedűművész, ki a hallgatóságot csodaszerti 
technikájával bűvölte el s a legnehezebb fu
tamokat csodálatos könnyedséggel hajtá 
végre, Dreyschock is mestere voit a techni
kának oly mérvben, hogy hallgatói annak 
meseszerü, utolérhetlen kivitele alatt telje
sen el voltak bűvölve. A zongorát annyira 
hatalmában bírta, hogy a hallgatók valóság
gal a seraphok tulvilági hangjait vélték hallani,

A 40-es és 50-es évek legnagyobb és 
legmegbízhatóbb mübiráiói Európa különféle 
hírlapjaiban egyhangúlag azt Írják, hogy 
Dreyschock hangversenyeinek alkalmával 
kénytelenek voltak az irónt letenni s egy
szerűen tagadni, hogy más minőségben je
lentek volna meg mint közönséges hallgató
kéban.

Sem szándékunk, sem feladatunk, 6 
helyen Dreyschock életrajzát megírni, — as 
olvasó ezt megtalálja minden szótárban, — 
csak azt akarjuk még megemlíteni, bogy ö 
nemcsak mint művész vált ki, hanem egy
szersmind hírneves zeneszerző is volt s ha 
mindamellett Ciak ritkán találkozunk nagy- 
értékÜ müveivel, ez annak tulajdonítható, 
mert ezek felette nehéz alakban vannak 
megírva, olyannyira, hogy a jelenkor első 
rangú művészei is mollözik azokat müsoro- 
zataikban, mert azokat oly tökély'yel elját
szani, azokba azt a hevet önteni, azon ér
zést kifejteni, a mit a mester beléfektetett, 
ezt csakis ő volna képes kivinni.

Dreyschock Sándor hazáikban is több- 
Ízben gyönyörködtette a hallgatókat remek 
játékával s erre nézve a „Pester Post* 1853. 
april 9. 8Q. számábau e követkecöket q!‘



felé fordul, mely aránylag elég olcsó 
ahhoz, hogy tőle elbutuljon.

A nemzetgazdaság egyik irányelve 
az, hogy a munkaerőt óvni és védel
mezni kell a pusztulástól még akkor 
is, ha saját fejével akar neki menni a 
falnak. A pálinka-ivás a közerkölcsiség 
és egészségnek egyaránt veszedelmes 
ellensége. Ez ellen teljes erővel fellépni 
nem csak a társadalom, hanem a kor
mány kötelessége is.

Mint említettük, lehet ezt egyéb 
italnemek olcsóbbá tétele áltál meg
kezdeni, s lehet folytatni a pálinkamé
rések korlátozásával. Mint például van 
Svédországban, hol pálinkát csak szi
gorú ellenőrzés mellett korlátolt számú 
üzletekben mérhetnek; részeg, köztu
domás szerint iszákos egyéneknek egy
általában nem, másoknak is csak meg
határozott mennyiségben, ünnepnapo
kon senkinek sem adható.

Azonban ez már mind a részletes 
kivitel dolga. Lehet, hogy erre szükség 
nem lesz. Mert hiszszük, hogy van még 
annyi értelem a népben is, hogy ha 
látja, hogy pénzéért más, egészségesebb 
italt olcsóbban fog kapni, ott hagyja 
a pálinkát.

Oly tetemes munkaerő, a mennyire 
a magyar mezőgazdaságnak évről-évre 
szüksége van, bizonyára megérdemli, 
hogy vele kissé foglalkozzanak, egész
ségére és erkölcsének emelkedésére szi
gorúan ügyeljenek s akkor megszűnik 
majd a kis gazdák rohamos pusztulása 
és ismét több embert fogunk ünnep
napokon látni a templomokban, mint 
a pálinkás butikokban.

Ne öljük le a méheket-
Az egyszerű kasoknál, vagyis a közön

séges rajzó tenyésztés mellett a mézszüret 
ideje, rendesen szeptember hó közepe s ok
tóber hó elejére esik. Ezen időben a mézelés 
véget ért s fia3itás sem található oly gyakran 
a lépekben, mely szétroncsolva a mézes lép- 
pel együtt csak tisztátlanná s Ízléstelenné 
teszi a mézet. Ezen idötájt a méhész-gazda 
is zsebére üt s jó mézszüret reményében mé
hese felé tart, hogy ezer és ezer élettel ju
talmazzon meg egy-egy méhcsaládot. Talán 
nem is épen azt, melyik megérdemelné igaz
ság szerint, hanem egy a faj föntartására és 
gyarapitására épen elég erősnek talált méh
család a szerencsés, melyet a szerető gazda 
kénlapjának kegyetlen gőze megkímél a b z- 
tos haláltól. A többinek annál biztosabb a 
halála, minél életre valóbb volt az. Hogyne 
hiszen a nehéz kas adja a hasznot, az fizet, 

tehát le vele. Ugyanaz a méhész-gazda, ki 
méheinek törzs oszlásakor oly örömmel vé
gezte a rajt beütő munkálatot. Ki gyönyör
ködve s jó remény fejében emelgette nap- 
ról-napra nehezülő kasait. Ugyanaz a gazda 
kinek gyönyört élvezetet nyújtott méhikéinek 
gyors kitartó munkássága. Ugyanaz a gazda, 
áll meg most a méhes előtt kénlappal s ásó
val kezében, hogy az előbbivel halált nyújt
son, az utóbbival sirt ásson szeretet állatkái
nak s hogy azután rablógyilkos módjára jut
hasson életűkben oly féltett vagyonukhoz.

Sokan, a sokkal együtt magam is, szív 
télén kegyetlenségnek tartják a méhikének 
kénlappal való leölését. Hát bizony a méhész
gazda, ki szereti kis munkásait, fájó szívvel 
hallgatja a kegyetlen kéngáz áldozatainak 
kopogását, mit holt testecskéjük esés közben 
okoz. Eh mit, — mondja a gazda — elvégre 
is mit sajnál a lekénezett méheken. Hát akkor 
sirassa meg az ember azt a kopogós fagyon 
leszúrt gömbölyűre hizott s pokolra kárhoz
tatott állatot is. Ez a természetes rendje a 
dolognak, ennek igy kell lenni. Ezzel az 
életűkben csak munkát ismerő s a még vo- 
nagló méhhalmazra vet a gazda egykét kapa 
földet s rendben van a dolog.

Hát szó ami szó, ba valaki csirkepecse
nyét kíván enni, annak e czélra teremtett 
tyukfit mindenesetre lekeli ölnie, életétől meg
fosztani. De azt is be kell látnunk, hogy mig 
a csirkének húsára, addig a méhikének csak 
munkájára van szükségünk. Hogy pedig en
nek hatalmunkba való kerítéséhez nem szük
séges a mehet leölnünk, azt a következők
ben igyekszem bebizonyítani.

A kúpos úgynevezett parasztkasokkal 
méhészkedőnek egy kis vesződséget okoz 
ugyan s egy kis ügyességet feltételez a kö
vetkező eljárás. A barkácsolásnak nevezett 
mézelvevés ugy történik, hogy a bátrabb 
méhész fogja a tulfölösleggel biró méhkast 
fölforditja, egy-két szippantás füstöt pöffent 
a méhek közé, kik félresietnek az útból, 
bogy gazdájuknak engedjenek bár nem szí
vesen, tetszése és belátása szerinti mennyi
ségű lépes mézet elvinni, mit, ha megtett, 
visszahelyezi helyére a meglopott kast. Reg
gelre kelve, újra fölforditja a kast, átnézet 
fölszedve a lépek éleit némileg kiigazítva 
találja. Ekkor az üresen levő helyet a mé
hek elűzése után sarjuval kitömi s a műtét 
bevan fejezve. Föltéve, hogy a gazda kése 
nem járt igen mélyen a csalad rniudeu ve
szély nélkül kitelel, hogy gazdájának újra 
mézeljen és pénzeljen. így mézünk is lesz, 
méhünk is megmarad, de nem kénezüuk. 
Hogy ily operáczió alá osak erős nehéz csa
ládok vehetők, az önként értetődik.

Könyebb a mézelvevésnek az a módja, 
mely rakkaptárból —egymásra illesztett 3—5 

szalmagyürükasból — történik. Ugyanis 
szalmagyürüket alkalmazunk a szükséghez 
képest s abból a nélkülözhetöket vékony drót
tal, vagy egyéb alkalmas eszközzel levágjuk. 
Ez eljárást végezhetni akár akáczvirágzás 
idején is. Ezen kasokkal kettős czél éretik 
el. Az egyik az, hogy a méhek leölese nél
kül vehetünk el tetszés szerinti mézet, a 
másik pedig az ami nagyon lényeges do og, 
a lépet mindig fiatal állapotban tarthatjuk 
ami a fiasitásnak nagy előnyére van s nem 
esik meg benne oly gyakran az elanyátlano- 
dás. A méhészkedés ezen módjához nem 
szükséges külön tudomány, nem szükséges 
pénzbefektetés, csak akarat, az egyenlő át
mérőjű szalmagyürük fonásához. Es ezt vi
dékünkön télen át minden ügyes ember el
tudja készíteni házilag, akire ráillik az ép
kézláb elnevezés. De ha pénzen kellene is 
beszerezni, az egész kas árán, sőt még ol
csóbban szerezhetők be, mert fonása egysze
rűbb az egész kasénál. Kívánatos lenne 
majd a tél folyamán, ha ily kas, az okszerű 
méhészet érdekében minél több szereztet
nék be.

A mézelvevésnek legegyszerűbb és leg- 
könyebb módja a kaptárnak nevezett szek
rény kinézésű méklakásból van. Itt ugyanis 
a méhész üvegablakon látja méheinek mun
káját s ha fölösleg van a kaptárban, bármikor 
kiveheti azt. Az ügyes méhész kiveheti a 
telt keretet anélkül, hogy az egész család 
tudna a to'vajlásról. A kivett, minőség sze
rint (akácz, hars stb.) osztályozható lépes 
mézet pedig egy jól zá ható, de azért szellös 
helyen tartja tetszés szorinti időig minélfogva 
kiválóan alkalmas ajándékul, fogyasztásra, 
méhek etetésére. Avagy, ha sok van — pör
getésre. Mit pergetett mez kellemes iz-nél 
fogva bizonyosan kedves lesz a gyermekek 
előtt is, de pótolhatja a drága ezukrotis. A 
kipergetett lépet pedig vissza lehet tenni 
újra töltés végett a kaptárba, mely jó hor
dás idején 5 nap alatt telve van. Hogy azon
kívül a kaptárral való méhészet mennyi gyö
nyört, kellemes szórakozást nyújt a méhész
nek, arról csak annak vau fogalma, aki ilyen
nel bir. Aztán nem is oly drága jószág az a 
kaptár. Nem kell ami méhikéinknek holmi 
asztalos által finomra gyalult, ékes színekre 
festett kaptár. Csináljuk mi magunk. Nekünk 
aztán csak a deszkába és munkába kerül. ’ 
Az előbbi nem túl drága, az utóbbiért sem 
kell pénzt adnunk. Télen telik az időből. 
Csak akarat legyen s e'készül, az első kaptár, 
melyet büszkeséggel mutogatunk, mint aka
ratunk s ügyességünk eredményét. A kap
tárnál nem az a fő, hogy szép festett, hanem 
az, hogy czélszerü legyen. Min’a kaptárt 
meg hála szent Ambrusnak, lehet látni a 
legtöbb tanítónál, jegyzőnél és plébánosnál.

Kik nagyon szívesen megmutatják a kapt ! 
bel és külszerkezetét a megnézni kivát,óüa! 
Sőt ha tudnak a kaptáron javítani valót, 
aria is figyelmeztetik, nehogy ö is azza| ! 
hibával készítsen, vagy vegyen kaptárt. hJ 
sem lenne szabad egy méhekkel foglaik0ilB 
embernek sem nélkülözni. A kezelésre ré-z! 
ben a gyakorlat, részben pedig egy avat.,! 
tabb méhész taníthat meg.

Hogy a kasos méhészet napról-napra^ B 
vesebb eredménnyel fog járni, tudja mind J 
méhész. Ép azért ne késsünk, okoskodju^! 
s keressük a méhészetnél és nem a divatot! 
mert a kaptár nem divat, bauem az ok32t.H 
rüséget, mit csakis a kaptárokkali tnebész.H 
kedéssel lehet elérni. Mivel a kaptárban! 
módunkban van méheink működését minteg,! 
kormányozhatni. Nem áll az, mii nétn-ál 
avatatlan az ósdi rendszerhez ragaszkodj! 
méhész mond, hogy a méh nem szere'i, 1,1 
abban a kaptárban minduntalan zavarják! 
A méh is hozzászokik a háborgatásokból! 
Az oktalan háborgatást elkerült ugy 
kaptárral, mint a kassai méhészkedő.

Méhecskéink életét kímélendő, méhész- I 
kedjünk olyan kasokban, melyekben a 
bek leölése nem -ztlkséges. Ilyen kas a kap! 
tár. Kaptárokat igyekezzünk megszerezni! 
kezelésüket elsajátítani. Akkor, de csat| 
akkor nem sok időbe kerül kiszorítani X,| 
méhészet teréről a méheknek a csakugyatlI 
száműzésre érdemes kéngőzzel való leölését!

Uhlárik Sándor.

—- 1
A nagy-sailói ünnepély.

A Nagy-Sallónál 1849 április hó 19-é;! 
vivott ütközetnek és honvédségünk hősié,H 
győzelmének ötven éves évfordulóját ez etH 
április hó 19-én ünnepli meg vármegyéd"'I 
közönsége.

A vármegye törvényhatósága goados-H 
kodott, hogy az önvédelmi harcznak eze! 
örök emlékezetű napját, méltóan megüune! 
peljük. Az alispán aláírási ivek és kirdet-H 
mény utján szólította fel a megye közönsé-R] 
gét, hogy a győzelem >en elesett hősök em- I 
lékének megünneplésében tömegesen résatfl 
vegyen.

A győzelem kivívásában résztvett hon
védek, a messze távolból is kilátásha he 
lyezték az. ünnepélyen va'ó megjelenésűiét 
mi az ünnepélynek -rendkívüli jelentőséget 
csak fokozza, és a t észt vevő közönség meleg 
érdeklődéssel tekint megjelenésük elé.

A Nagy-Sallóban alakult rendező bizott
ság fáradtságot nem ismerő hazafias lelke
sedéssel teljesíti feladatát, hogy az ünnepé t 
s heréhez fűzött várakozásnak megfeleljen

Az ünnepély programját a rendező 
bitlság végleg megállapítván azt, a közön- 
ság tájékoztatása czéljábó! itt is közöljük

1. április hó 19-éu d. előtti ' 2 10 óra
kor bevonulás a nagy-sallói vasúti állomás
ról és gyülekezet a városház előtti főtéren,

vassuk : „Dreyschock Sándor zongoraművész 
f. h. 12-én érkezik meg és első hangverse
nyét f. h. lö-én tartja meg az Európa szál
loda termében. Pest-Budának alkalma lesz 
a művész remek játékán gyönyörködni, s 
magát szeilemdus előadása által elragadtatni. 
A technika teljes tökélye, lángelméjü fel
fogás s a remek előadás e művészt a zene
világ legkiválóbbjává emelik.

A „Presse" 1855. január 25-én kelt 19. 
száma pedig a következő érdekes opizódot 
közli: „Folyó hó 17-én Dreyschock Sándor 
a dán király ö felsége előtt játszott, ki, mi
dőn a művész játékát befejezte, üléséről fel
kelt s átuyujtá Dreyschocknak a Danebrog- 
rendjelet, egyszersmind kinevezvén öt ezen 
rend lovagjának. Azután igy szóllott hozzá 
meghatottan : Dreyschock ur, Ön nekem ma 
oly élvezetet nyújtott, minőt eddig nem is
mertem s melyet soha sem fogok elfelejteni. 
Fogadja ezért legmelegebb köszönetemet és 
emlékezzék a távolban is bará'jaira és Dán
ország királyára, kinek kegye Önt kisérje 
minden utjain,

Dreyschock sok becses ajándéknak bir
tokában volt, melyeket Számos magas és 
legmagasabb személy, — csodaszerü játéká
tól elragadtatva, — személyesen nyújtott át 
neki.

A sok rendjel közül, mellyel el lett 
árasztva, az említett Danebrog-rendjelen kí
vül még csak a porosz veres sas,- a svéd 
Vasa,- a hannoveri Guelph- s a németalföldi 
tölgykorona-rendjelet említjük. — Birtokosa 
volt azonkívül a művészet és tudományi nagy 
arany éremnek, cs. k. kamarai művész, a 
pétervári csász. conzervatorium tanára, hes- 
sendarmstadti nagyherczegi udvari karmes
ter, mecklenburg-schwerini udvari zongora
művész, disztagja számtalan conservatorium- 
nak és művészeti egyletnek,

Ezen férfi lelki üdvéért, — kit már 30 
év óta föd a hant, — a barsmegyei oroszkai 
szerény kis templomban olvasták a gyász
misét. — 8 az élet nagy közönynyel ro
bog tova.

Mi pedig a nagy mester dicsöült szel
lemét, — egyik nagy elméjű mübirálóját kö
vetve, — Schiller a nagy német költő ma
gasztos szavaival üdvözöljük: „Élni fogsz 
az idők végéig, mert eleget tevéi korszakod 
legjobbjainak 1“

Sclxöxi Géza.

Harmincz év múlva.
A szűk, de tiszta, gondosan berendezett 

udvari lakásba leánykérö érkezett. Berta asz- 
szony szorgalmasan rendezgeti a lakás sze
rény bútorzatát, miközben most a fiatal em
ber, majd leányának szemeiből akarja kiol
vasni, hogy szívből szeretik-e egymást, hogy 
boldogok leszuek-e, ha megkötik az örök fri
gyet, A mama csak azért dolgozik, azért fog
lalkoztatja fáradhatlan kezét, mert munka 
közben gyanutlanabbul tanulmányozhatja leá
nyának és jövendőbelijének gondolkodását. 

Tehát Berta néni, most újból ismét 
lem kedves leanya kéz nek megkérését, szí
veskedjék valahára azt az engem boldogító 
„igent" kiejteni . . .

— Kedves öcsém, a házasság a szivek 
dolga, ha Erzsikéin is ugy akarja, áldásom 
reátok , , .

Erzsiké zavartan sülé le szemeit, hófehér 
arczán szűzi szemérem pírja ömlött el. A ked
ves gyermek szivének hangos dobogása el
árulta, bogy szívesen adja kezét azon egy
szerű, de szorgalmas és értelmes fiatal ipa
rosnak, akit szeret és aki őt forrón szereti.

Jenő boldogan kiáltott fel; akkor én ezer
szer boldog vagyok, mert Erzsibe az enyém 
lesi , . ,

Most Barta asszony Jenő felé fordulva 
komoly hangon következőleg szólt; megbán
tam, hogy az Erzsiké kezét oly elhamarkodva 
ígértem oda . . .

Jenő elhalványult e nem várt szavakra s 
kétkedőleg tekintett a beszélő asszonyra.

Igen megbántam, hiszen Jenő öcsémnek 
még apja is van, aki minket nem ismer, aki 
talán bele sem egyezik eme házasságba ?

— Kedves jó néném, az én atyám nem 
bánja, akárkit veszek is feleségül. Atyám* 
folyton azt beszéli, hogy azt vegyem felesé- I 
gül, akit szeretek, mert ha olyant veszek 
nőül, akit én, vagy aki engem nem szeret, 
boldogtalan lesz egész életünk. Éu Erziikét 
szeretem, imádom. Munkám után megélünk, 
ha a jó Isten megsegít, ha szüléink szeretető, 
áldása kísér életünk utain.

— Ugy van, ugy vau édes Jenőm, maga 
okosan beszél, de azért kérje fel éde3 apját, 
hogy szerencséltesse szerény hajlékunkat lá
togatásával s nézze meg azt, akit fia nejévé 
óhajt tenni. Lássa, hogy mily szegény leány 
az, aki menye lesz, ha Isten is ugy akarja .. ,

Az öreg Tardossy Béla lassú léptekkel 
halad fiának jobbján azon lakás felé, ahol a 
Jenő által egekig magasztalt sz íp és jó Er
zsiké lakik. Az öreg ur nagy einberismerö 
volt 8 belátta, hogy fia szivének minden ér
zelmével szereti azon hajadont, akit jövendő
belijéül elválasztott.

Tardossy alig lépte át a szerény lakás 
küszöbét, alig üdvözölte az öt nyájasan fogadó 
Berta asszonyt és kedves leányát, azonnal 
átlátta, hogy fiának szerencsés választása van, 
mert Erzsiké olyan kedves teremtés, hogy 
hasonlót hiába keresünk nemcsak a szegé- I 
nyes lakásokban, de az úri házaknál is.

Az Erzsiké bájos arczinak szemlélése, j 
egy 30 év előtti eseményt juttatott a Tardossy I 

eszébe. X alantikor az ö arájának volt ilyet 
kinézése . , . Igen, ez a kedves leány épe: 
képmása azon szeretett Birtának, akit ő hüt 
lenül elhagyott,

Mig Tardossy szórakozottan gondolke 
dott a fájó s mégis kedves múlton, Bern 
asszony szintén szemügyre vette Tardossyt 
akiben hajdani jegyesét vélte felismerni.

Eh, hasonlatosság az egész, gondolt! 
Berta asszony, hiszen Tardossy gazdag ur volt, 
mostani vendége pedig szegény ember. Tar- 
dossynak meg az nem fért a fejébe, miként 
kerülhetett volna az egykor gazdag Z.igony 
Berta egy ilyen szűk udvari lakásba . . .

A jegyváltás megtörtént. Nemcsak Jet 
és Erzsiké érezték magukat végtelen boldo- 
goknak, hanem az öreg Tardossy és Berti 
asszony is, mivel gyermekeik elpa ástolhat- 
lan boldogságán mindketten szivükből őrülteit.

Jenő átvette menyasszonyának iratai’, 
hogy reudezze a továbbiakat, midőn az anya 
könyvi kivonatból kitűnt, hogy az Erzsik'] 
anyja Zágonyi Berta . . .

Tardossy ámulva kiáltott fel: hát lehet1 
séges ez ?

Berta asszony tneglep tve látta, hogy 
ánya keresztlevelének áttekintése, mily nagf 
változást idézett elő Tardossynál. A figyel1 
mes asszony el sem tudta képzelni e váltó 
zás okát, de a Tardossy arczárói leolvasta 
hogy lelki állapota egészen fel van dúlva 

Berta, kedves Berta, hát nem ismeri 
azt a rossz Tardossyt, aki

Berta asszony remegni kezdett s elhat 
hangon suttogá, hogy ne idézzük fel a múl' 
fájó emlékét.

- Kedves Berta, meg tudná nekem bo* 
csátani ?

En már rég megbocsátottam • • • 
Jenő és Erzsiké, akik fültauui voltak



2. 10 órakor a hálaadó isteni tisztelet 
a róm. kath. templomban, melyen fényes 
segédlettel Bogisich Mihály ez. püspök ur 
Öméltósága pontifikái.

3. 11 órakor az ev. ref. templomba 
vonul az ünneplő közönség, a hol szintén 
hálaadó isteni tisztelet tartatik.

4. 12 órakor a ltouvéd emlékoszlopnál 
helyezkedik el az ünneplő közönség a meg
állapított sorrendűén.

5. A honvédemléknél a lévai tanítóképző 
intézet dalosköre a himnuszt énekli.

b. Alkalmi oda a nagy-sallói hősök em
lékére, szavalja : dr. K o r o d a Pál.

7. A vármegye közönség nevében az 
alispán koszorút tesz le a honvédemlékre.

8. A vármegye bölgyközönsége meg
koszorúzza a honvéd, miéket.

9. A nagy-sallói hősök emlékére 
Leidenfrost László a kerület or- 
szággy. képviselője ünnepi beszédet tart.

10. A lévai tanítóképző intézet d doskö- 
rének alkalmi éneke.

11. Nagy-Salló közönsége nevében dr. 
P e r s a y Ferencz megyei tiszti főügyész 
ünnepi szónoklatot tart.

12. Nagy-Salló képviselő testületé és 
Nagy-Salló hölgyei megkoszorúzzák a hon
véd emléket.

13. A lévai tanítóképző intézet dalos 
köre a szózatot énekli.

14. Az ünnepi programra befejeztével 
közebéd.Este a város kivilágitása,tüzijáték 
és fáklyásmenet.

R.

Különfélék.
— Deák szinelöadás. A f. hó 15-én 

az „Oroszlán” vendéglőben tartandó diák 
szinelöadás iránt páratlan nagy az érdeklő
dés. A városból számosán s a vidékről is 
igen sokan bejelentették részvételüket. A 
rendezőség ez utón figyelmezteti az érdek
lődőket kik jó ülőhelyre igényt tartanak, 
hogy jegyek már kaphatók Nyitrai és Tarsa 
köny vkereskedésében.

— Hyrnen. — Dezseri Bolemán 
Ágnes kisasszonnyal, boldogult Bolemán 
János volt lévai gyógyszerész kedves leányá
val a napokban váltott jegyet Jánosházy 
László épitész-mérnök, budapesti műegyetemi 
tanársegéd. — Szikla Géza M. A. V. fel
ügyelő eljegyezte márkus- és batizfalvai M á- 
riassy István Barsvármegye nyug, alis
pánjának kedves leányát, Jankát.— Ugyan
csak e héten váltott gyűrűt Schubert 
Etelkával, Schubert Pál lévai kereskedő 
kedves leányával A 11 m a n n Antal M. A. V. 
tisztviselő.

— A névmagyarosítás mérlege.Nem
regiben küldötte meg a m. kir. belügymi
niszter az elsőfokú közigazgatási bizottságok
nak azt a terjedelmes kimutatást, mely az
1898. év második felében engedélyezett név
változtatások eseteit öleli fel. A 183 oldalra 
terjedő kimutatás szerint rnult 1898. év 
második felében mintegy 14.400 egyén ide
gen hangzású családi neve magyarosittatott 
meg, mely mérleg fölötte kedvezőnek mond
ható. Az ország minden részében arra tö
rekszik a lakosság, hogy jó hangzású neve
ket vegyen fel, csupán nálunk nem mutat
kozik az érzék az efele iránt.

szavaknak, el sem tudták képzelni, hogy hon
nan ez az ismeretség. Jenő intett Erzsiké
nek s elhagyták a lakást, hogy az „öregek" 
kibeszélgessék magukat.

Ekkor Tardossy térdre bocsátkozott 
Berta asszony előtt s bocsánatért esedezett.

— Uram . . ,
-- Csak Tardossy . . .
— Hát Tardossy, ön engem esküvőnk 

előtt hagyott cserben. Férjhez mentem, de 
boldogtalan voltam. A férjem tékozló, köny- 
nyelmü, kötekedő volt, aki midőn úgy az én, 
laint a saját vagyonát eltékozolva, öngyil
kossá lett . . . Borzasztó napok következtek 
rám, de tisztességes munkám után, tisztes
ségben neveltem fel egyetlen leányomat . ..

— Engedje meg édes Bertám, hogy el
mondjam, miszerint szüleim unszolására hagy
tam el önt, de meg vert érte az igazságos 
Isten, mert a nőm udvarlókat, nagy házat 
tartott, hódolt a divatnak s mikor elszegé- 
nyedtüuk egyik udvarlójával megszökött... 
Férfiúi önérzetem nem engedi elbeszélni, bogy 
mennyi viszontagságon mentem át, de én is 
Csak jóban neveltem fiamat , . .

-- Gyermekeink boldogsága, feledtesse 
Velünk boldogtalanságunkat. Ezulánra tisztel
jük egymást és feledjük a múltat . . .

— Nem úgy Berta, nem ügy, hanem te- 
Igyük jóvá, amit harmincz év előtt én elron
tottam . , . Bocsáson meg nekem és legyen 

feleségemmé . . .
Berta asszony igont mondott.

I N.-hány nap múlva a történtek Után, 
Hardossy Berta asszonyt, Jenő pedig Erzsikét 
[vezette oltárhoz s eme tény által egy bar- 
pn.ncz év előtt elkövetett hibás cselekmény 
[hozatott jóvá és két szerető szív talált egyé
bül est.

— Honvéd-szobor emlék Selmecz- 
bányáll. Mint értesülünk, Sulmeezbánya 
város lelkes közönsége egy monumentális 
honvéd-szobor felállítását vette tervbe a eza- 
badságharcz hőseinek emlékére. A gyűjtések 
ez irányban már nagyban folynak, az ügyet 
Ocsovai Ocsovszky Vilmosné Selmoczbánya 
volt polgármesterének özvegye vette kezébe 
több dicső honleány vezetésével. Midőn e 
hirt közreadjuk, pártolóiig foglalunk állást 
a nemes eszme mellett. Ki lelkesül a haza
szeretetnek e magasztos megnyilatkozásán, 
járuljon hozzá filléreivel. Az adományok 
Ocsovai Ocsovszky Vilmosné úrnő, vagy a 
városi pénztár czimére Selmeczbányára kül
dendők. Az adományokat hirlapilag nyug
tázzák.

— Adókivetö-bizottságok. Barsvár
megye területén működő kir. adóhivatalok 
székhelyein az adókivetö- izottságok követ
kezőképen alakitattak : a pénzügyminiszter 
állal k ineveztettek : az ar.-maróthi adókivető
bizottságba elnöknek ; Kosztolányi Aurél, 
elnökhelyettesnek Znamenák Sándor, rendes 
tagnak Raschmann Tamás és E'senberg Ká
roly ; az alispán által kineveztettek : Zname
nák Sándor és dr. Bottka Győző rendes ta
gok, Pető Bertalan, Rakovszky János pót
tagok. A lévai adókivetö-bizottságba a mi
niszter részéről kineveztettek : elnök Huberth 
Vilmos, elnökhelyettes Medveczky Sándor, 
rendes tag Kabina József és Fizély Lajos, 
póttagokul Fogler Lajos és Kern Albert; 
az alispán által kint veztettek : Medveczky 
Sándor, Weisz Samu rendes tagok, Szak- 
máry Endre és Frommer Mór póttagok A 
verebélyi adókivetö-bizottságba a miniszter 
részéről kineveziettek : elnök dr. Nécsey 
Mihály, elnökhelyettes Dióssy József, rendes 
tagok Dióssy József és Pollák Zsigmond, 
póttagok Kosa Andor és Nagy Nép. János ; 
az alispán által kineveztettek : Lulicsek Izi
dor és Mayerbuber Ferencz rendes tagok, 
Czirok István és Nécsoy József póttagok. 
A körmöczi adókivetö-bizottságba a miniszter 
részéről kineveztettek: elnök dr. Wildmann 
Adolf, e'nökhelyettes és reudes tagok Niko- 
lay Alajos és Linksz Béla, póttagok Horn 
Vilmos és Hrabéczy Kálmán garam-szent- 
kereszti lakos ; az alispán által kineveztet
tek Raab Károly és Ritter Lipót rendes 
tagok, Ruzsicska József és dr. Langfelder 
Adolf póttagok.

— A lévai iparos olvasókör húsvét
hétfőjén tartott tánczmulatsága igen szépen 
sikerült. Az iparos osztály színe javát s az 
intelligenczia közül is többeket a legderül- 
tebb hangulatban láttuk együtt. Fesztelenség, 
jókedv uralkodott a tetemben. A négyeseket 
harmincz pár tánczolta. Még a hajnal be
szűrődő sugarai is együtt találták a díszes 
vendégsereget, mely bizonyára mindenkor 
szívesen fog visszaemlékezni erre a mulat
ságra, a mely az olvasókör életrevalósá
gáról tetf ismét fényes tanúságot.

— Érdekes lelet. A körmöczbányai 
r. k. templomot, mely 1879-ben talajsülye- 
dés folytán megrepedezett, még 1880-ban 
lebontották. Most, midőn a főtér rendezése 
küszöbön áll, az alapokat is kiásták, mely 
alkalommal az északi és déli oldalon, a mint 
a templomra vonatkozó, városi levéltárban 
őrzött iratokból is kitűnt, egy-egy arany le
mezt találtak az alapkövekben ; ezen leme
zeken az 1728 diki évszám és Dávid király 
CXXI. verse van latin nyelven bevésve.

— Életunt ember. Mácsik Sándor 
napszámos husvét hétfőjén életuntság miatt 
anyjának mezö-utezai lakásán felakasztotta 
magát. Az erőszakos halál egy deliriumos 
ember szomorú tanulságu életének vetett 
véget.

— Iskolai államsegély. Madarász 
Gyula uj-barsi tanító első évi ötöd korpótlé
kának fedezésére 1898. évre 37 frt 50 krt,
1899. évtől kezdve egymásután következő 
öt évre évi 50 frtnyi államsegé'yt engedé
lyezett a vallás- és közoktatásügyi miniszter.

— Névmagyarosítás. A belügyminisz
ter megengedte, hogy kiskorú W o 1 1 á k 
Dávid posta- és távirdagyakornok, körmöcz
bányai lakos nevet „Vértesire változtathassa.

— Halálos dulakodás. Véres esemény 
színhelye volt f. hó 5-én Nagy Salió mező
városa. Koncz Lajos m.-kis-sallói legény 
dulakodás közben hasbaszurta sógorát Tóth 
Károlyt, ki feleségétől már több éve elvált, 
teljesen a züllésnek indult s említett napon 
feleségét is, annak nővéreit és anyósát is 
tettleg sulyesan bántalmazta. Koncz segítsé
gére sietett övéinek s e közben történt, 
hogy sógorát konyhakéssel veszélyesen meg
sebesítette. A gyiikos legényt az ottani 
csendörség minthogy testisértéaért már két 
Ízben büntetve voit, letartóztatta. Az orvos
törvényszéki bonczolás dr. Szabó Gyula 
vizsgá óbiró, dr. Karafiáth Márius és dr, 
Dudich Endre orvosok közbenjöttével f. hó 
6 án délután lett megtartva,

— A gyolcsos tótok megreudsza- 
bályozása. Igen üdvös és a vidéki kézmüáru- 
kereskedés szempontjából nagy fontosságú 
határozatot hoztak a házalás cziméu űzött 
visszaélés meggátlására. Régi s jogos panasza 
a vidéki kereskedőknek, hogy üzleteiket, 
exisztenCziájukat veszélyeztetik a gyolcsos 
tótok üzelmek Ezek a gyolcsosok ugyanis 
rútul kijátszva régi jogon gyakorolt házalási 
engedélyüket kocsin valóságos áruraktárakkal 
ellepnek bizonyos vidékeket és hetipiaczokon 
dúsan megrakott sátorokban árulnak mindent 
a egyenesen tönkre teszik a stabil kereske
dőket, akik az adót fizetik, személyzetet 

I tartanak é« viselik aa állandó fiaiét költaé* 

geit. Egyáltalán nem házalnak és nem ván
dorolnak ezek a gyolcsosok, hanem felosztva 
egymás közt az ország különböző vidékeit, 
állandóan minden hetivásár alkalmával ugyan
abba a községbe mennek s másra, mint heti
vásárra egyáltalán nem is járja, visszatér 
ugyanarra a helyre, rengeteg áruval, vagy 
sátrakkal. Ez a csúf túlkapás valósággal meg
rongálta már a szolid vidéki kereskedést. 
Ezért hasznos dolgot miveit a kereskedelmi 
miniszter, amikor végre szétütött ezek közt 
a sáskák közt. Kívánatos, hogy minden tör
vényhatóság a legnagyobb szigorral járjon 
közre a maga területén a miniszteri rendelet 
végrehajtásában.

— Rövid hírek, — A versengés 
Kínáért tetőpontját érte, az olaszok is 
foglalnak ott, de már erre a kinai lomha 
diplomáozia is megmozdult és kijelentette, 
hogy birtokából ezentúl egy talpalatnyit 
sem enged. — A DreyfUSZ-Ügy ez a me
sebeli sárkány újra élő fejeket növelt. Az 
ügy mind bonyodalmasabbá válik és a had
sereg erősen kompromittálva van. — A 
magyar képviselőház a húsvéti szünetek 
után újra megkezdette üléseit. E héten a 
földmivelés költségvetését tárgyalták, — 
Ernő föherczeg, ki a magyar főrendiház
nak is tagja volt, t. hó 4-én meghalt. — A Vi
lágbéke megalkotásán fáradozó hazai béke- 
konferenczián a kisebb államok is képviselve 
lesznek.

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánitás.

I.
A lévai takarék- és hitelintézet részvény

társaság a folyó évi márczius lG-án megtar
tott évi rend s közgyűlése a lévai ipariskola 
czéljaira 60 frt, a lévai alsófoku kereskedelmi 
iskola költségeire 40 frt és a városi közte
rek befásitására 25 frt, — s igy összesen 125 
frt. kegyes adományt szavazott meg az 1898. 
évi nyereség jövedelméből, — midőn ennek 
átvételét és czélra fordítását itt nyilvánosan 
elismerem, egyúttal a nemos adományozó tes
tületnek Léva város nevében hálás köszöne- 
temet fejezem ki.

Léva, 1899. évi má,-czius 31-én.
Bód.®grlx Tuctjes, 

h. polgármester.
II.

A lévai takarék- és hitelintézet tekintetes 
igazgatósága kegyes volt a lévai izraelita 
betegsegélyzö (Poel-czedek) egyletuek 7.0 
koronát ademányozni.

Midőn ezen összeg vételét nyugtázom, 
egyúttal az egylet nevében há'ás köszönetem- 
nek kifejezést adok.

Léváu, 1899. április hó 6 án.
7Fol.la.lE "Vilno.es, 

egyleti elnök.
III.

A lévai takarékpénztár tekintetes igaz
gatósága, a jótékony czélra megszavazott 
összegbö1, a lévai izr. betegsegélyzö (Poel- 
Czedek) egyletnek 20 koronát adományozott, 
mely összeg vételét ezennel köszönetem ki
fejezése mellett az egylet nevében nyugtatam,

Léván, 1899. április hó 6-án.
IFollals Vilxn.es, 

egyleti elnök.
IV.

Nyilvános elszámolás.
A márczius 15-iki ünnepély rendező 

bizottsága ez utón hozza tudomására a t. 
közönségnek, hogy a folyó évben rendezett 
ünnepély költségeinek fedezésére az eszköz
lőtt gyűjtésből befolyt 57 frt, — ezenkívül 
a múlt év deczember havában rendezni szán
dékolt fáklyás zene költségeiből fennmaradt 
2 frt 30 krt és 100 drb. fáklyát 30 frt. ér
tékben az akkori bizottság a márcziusi ün
nepély rendezőségének adományozta, — 8 igy 
az összes bevétel 89 frt 30 kr értéket kép
viselt. Az átvizsgált számlák szerint a ki
adás a fáklyákkal együtt 68 ft t 62 krt, r. igy 
a maradvány 20 frt 68 krt tesz ki.

A márczius 15-iki ünnepélyek költsé
geinek fedezésére kitökésitett alap ez évi 
január 1-én 507 frt 12 krra rúg, a mihez 
hozzáadva az ez évi maradványt, az alap 
vagyona 527 frt 80 kr.

Kedves kötelességünknek ismerjük végül 
a bizottság nevében, a szives adakozóknak, 
az ünnepély fényét emelő lelkész uraknak 
és egyéb résztvevőknek, hálás köszönetüu- 
két nyilvánítani.

Léván, 1899. április 6,
Kersek János, Dr. Novotny Imre,

bÍ2>, jegyző. a biz. elnöke*

Nyersselyem básztruha 
8 irt 65 krtól 42 frt 75 krig teljes öl
tönyhöz való kelme— Tussort és Schan* 
tung-Pongees, valamint fekete, fehér 
és színes HENNEBEBG selyem 45 I 
krtól 14 frt 6ő krig méterenként — a 
legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. 
Frivat-fogyasztóknak póstabér és vám
mentesen valamint házhoz szállítva, —- 
mintákat pedig postafordultával kül
denek, HENNEBERG G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) Zürich
ben. — Magyar levelezés. Svájczba két
szeres levélbélyeg ragasztandó. —

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány. 

Búza* m.-mázsánként 8frt50 kr 8 frt. 80 Két
szeres 7 frt — kr. 7 frt 30 ár. —■ Ro7h 
7 frt 20 kr. 7 frt 40 kr. Arpn 6 fit 40 
6 frt 50 kr. Kukorícza 5 frt — kr 5 frt 30 
kr. Bab 5 írt — kr. 5 frt 50 kr. Zab 6 frt — kr 
6 frt 20 kr.— Lencse 7 frt— kr. 7 írt 40 kr 
Köles 4 frt — kr. 4 frt 50 kr.

Nyiíttér.
Árverési hirdetmény.

Az esztergomi méltóságos Fökáptalan 
tulajdonát képező és a thaszári gazdasági 
kerülethez tartozó hecsei 2 kerekű, és a 
pázsiti 1 kerekii vizi malma f. évi Uláj US 
hó 17-én délelőtt 10 órakor a Mikófalusi 
tiszti irodában 3 egymás után következő 
évre nyilvános árverésen bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek ugyanott bármi
kor megtekinthetők.

Kelt Mikófalun, 1899. április hó 1-én. 
Az uradalmi tisztség.

II.
75 /1899. tik. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A verebélyi kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Fischer 
Ármin végrehajtatónak Mészáros Lukacs 
végrehajtást szenvedő elleni 58 frt 32 kr, 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a verebélyi kir. járásbíróság területén 
levő Csiffár község határában fekvő a csif- 
fári 16. sz. tjkvben A I. 1. 2. 4. rszk. alatt 
vezetett fekvöségekre 185 frt., az ottani A 
+ 1 rsz. alatti fekvöségre 136 frt. — az A 
+ 3. rsz. alatti fekvöségre 17 frt. az A + 
4. rsz. alatti fekvöségre 102 frt és az ottani 
A + 5 rsz. alatti fekvöségre 43 frt. az ár
verést — frt — krban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi 
április hó 24-ik napján délelőtt 9 óra
kor a Csiffár község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok bresárának 10%-át vagyis 18 frt 50 kr, 
17 frt 60 kr,l frt 70 kr,10 frt 20 kr,és 4 frt30 kr 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §. 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt igaz
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Verebéiyon, a kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóságnál 1899, évi január 
hó 21-én.

Dillosz, 
kir. aljárásbird,

III.
907., 1899. közig, sz.

Árverési hirdetmény.
Újbánya szab. kir. s bányaváros ta

nácsa ezennel közhirré teszi, miként a város 
képviselő-testületének f. évi február hó 3-án 
hozott 1 sö számú határozata folytán a vá
ros határában fekvő s tulajdonát képező II.
III. IV. V. VI. VII. VIII. sz. lisztörlő-mal- 
mokat, valamit az 1-sö sz. lisztőrlő és fűrész
malmot tartozékaival, továbbá őrlési és minden 
egyes malomhoz való vizi jogositványnyal 
együtt örökáron nyilvános árverés utján a 
legtöbbet ígérőnek eladni fogja.

Az árverés folyó 1899 évi április hó 
21-ik napján d U 2 Órakor a városház ta
nácstermében tartatik meg.

A kikiáltási árak a következők.
Az I-ső számé lisztörlö és fürészmalomuál 5395 frt.
A II. /> 9 malomnál 2390 n
A III. 9 V 9 2643 ■
A IV. • 9 9 2397 9
Az V. n 9 9 2082 9
A VI. n 9 9 1675 9
A VII. n 9 9 3567 9

Az árverezők kötelesek a fent kitett
kikiáltási árnak 10%-át az árvetés megkez
désekor készpénzben bánatpénzül lefizetni.

Az árverés lezártáig a 10% os bánat
pénzt tartalmazó és 50 krros bélyeggel el
látott írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak.

A többi árverési feltételek a város ta
nácsánál hivatatos órák allatt bármikor meg
tekinthetők.

Újbányán, 1899. évi márczius hó 30-án.
Kotiers Emil 

polgármester.
IV.

Értesítés.
A nagyérdemű közönség becses tudomá

sára hozom, hogy a budapesti és bécsi utáni
ról hazajöttem, ott nagyobb bevásárlásokat 
tettem, nagy választékban kaphatók tehát 
nálam ízléses tavaszi és nyári ka'apok, jutá
nyos árak mellett.

Tisztelettel
Dr Málasi Jánosné.

V.
Néhai özv. Novotny Károlyné hagyatéká

hoz tartozó Deák Ferenczutcza 254. sz. 
alatt fekvő ház, szöllök és szántó földek sza
bad kézből eladók. Bővebb felvilágosítás 
ugyanott kapható.

VI.
Eladó

3 (három) drb. lévai takarékpénztári 
részvény. Ajánlatok PZT. jel alatt e lap 
kiadóhivatalába kéretuek.

Vilno.es
Vilxn.es
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A múlt évből áthozott díjtartalék

Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények után .
díj az előbbi években kiállított kötvények után 3000

50,000 "£Sí 13.160.000241,653

Múlt évi függőben Volt kiházasitási tőkék tartaléka 229,187

Illetékek 108,251
19 1.445,234 újbóli

VAGYON, Mérlegszamla 1898. december 3l-én.

Díjtartalék 38.818.221 frt 43 kr

Biztossági alap

Kiházasitási tőkék nyereménye .

Függőben levő károk éa díjvisszatérítések tartaléka .

Függőben levő kiházaaitási tőkék tartaléka .
eredeti

felDijleszállitásokra vonatkozó nyeremények tartaléka

aElőre fizetett dijak 1899—1900. évekre

Fel nem vett nyeremények 1897. évről

Kisorsolt biztosítások tartaléka

Viszontbiztosító intézetek és mások követ<

1898. évi nyeremény

hozzánk

3.-
1.50 

—.75
vagy

57
61
80
86

Kamatjövedelem •

a biztosított tőko emelésére fordított nyere
mények ........................................................................

sorsjegy 6.—
»
»

pénz elöieges bek

Múlt évi függőbon volt károk és díjvisszatérítések 
tartaléka . .

forint kr.

Töröi A. és Társa
kir. szab, osztálysorsjáték főelarusitoi

levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot . _ 818,614 frt 42 kr

• • •

kir. osztálysersjául

Harminchatndik évi zárszámla 1898. január l-töl december 31-iq.

január l-töl december 31-ig.

10.513.516 67

t, foriut | kr

T3-'<a be 
KIADÁSOK

I Tűzbiztosítás.
Kifizetett károk és költ-c .• k .... 4.0G».9o.> 9<

1. vonva viszontbiztosított károk és költségek 1 ~> > ‘■l-4-' 
Függőben maradt károk tartaléka . . - •
Szerzési költségek a viszont biztosított rész utáni bevétel 

levonásával................................................................................
.Jövedelmi adó és bélyegilletékek............................................
Postabérek.......................................................................................
Adakozások közhasznú célokra............................................
A tüzbiztositási üzletet terhelő igazgatási költségek . 
Bebajthatlan követelések leirása . .
A következő évek készpénz-díj tartaléka a viszontbiztosított 

rész levonása után és minden megterhelés nélkül
II. Szallltmánybiztosit is.

Kifizetett károk és költségek . 102.2*Hl 43
levonva vis outbiztositott károk és költség, k '•

Függőben maradt károk tartaléka ....
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész 

utáni bevétel levonásával . • • •
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosí

tott rész levonása után és minden megterhelés nélkül
III. Jégb iztosítás.

Kifizetett károk és költségek .... 3.726.718-36
levonva viszontbiztosított károk és költséz* k 2 ■ 1'■ ■ 1 -

Függőben maradt károk tartaléka............................................
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész 

utáni bevétel levonásával
Bélyegilletékek............................................
Bebajthatlan követelések leírása

IV. Betcrésbiztoeitáa.
Kifizetett károk és költségek ....

levonva viszontbiztosított károk és költségek
Függőben maradt károk tartaléka .
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész 

utáni bevétel levonásával.....................................................
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított 

rész levonása után és minden megterhelés nélkül .

/eaix évi
1 foriut

zár
kr.

szarnia ia
forint kr.

2.3K.269
227,845 62

320.174 72
112.128 38
53.-2H6 3912. »2 í

531.454 6Z
7,122 84

2.000.000 — 5.772,727 11

50,474 45
23,111 52

16.840 02

20,000 110,425 99

1.2*6.523 IS
29,025 76

110,935 25
29.090 so

1,700 79 1.417,275 78

187 16
600

3,021 60

6.500 - 10,308 76
7 310.737 64

I. -razbiztosltá*. . Á .
Az 1897. évről áthozó.t készpénz-díjtartalék a vi

szontbiztosított rész levonása után és minden 
megterhelés nélkül ...•••• 

Tűzbiztosítások után bevett készpénz
dijak és a folyó évben lejárt dijköte- 
lezvények és <lijváltók . • .írt 6.182,38o*16

levonva törlesztett dijak frt 795,823’94
_ viszontbiztosítási dijak

és díjrészletek fr^^j95J473^l^^790^99r4o^ 
Az 1897. évben függőbon maradt károk tartaléka

II Sz illit-nány. Utosit
Az 1897. évről áthozott készpénz-díjtar

talék a viszontbiztosított rósz levonása 
után és minden megterhelés nélkül . •

Száilitiuánv biztosítások után bevett 
készpenzilijak.................................... 251,049.79

levonva : törlesztett dijak frt 10,178-43 _
„ viszontb.ztosi dijak frt i.>37

Az 1897. évben függőben maradd kiírok tartaléka .
III JéffLUtosit s

Jéghiztosit. után bevett kószpéii/.dij ik frt 2.026,288’9o 
levonva: törlesztett «lijak frt 18-:;,432 85

„ v iszón tb• ztusi t ási dijak_. 1 '204.336 IO|B L890.768-9. > 
Az 1897. évben függőben m*radt karok

IV Be tó rés biztosit is.
Betörésbiztositások után bevett kész

pénzdijak frt............................................
levonva: törlesztett dijak frt 4.91S-07 

„ viszontbiztosítási dij.akfrt28ÁB8^0
V. Ej? -éb bevételek"”

Szelvény-takarékpénztári,váltó- és egyéb 
kamatok levonva az árfolyamveszte
séget értékpapírok után .

Társasági házak tiszta jövedelme
VI. 1893. évi nyeremény-azámla. 

A folyó évi üzletből fenmaradt veszteségért .

Elhelyezett tőkepenzek takarékpénztárak- és bankoknál 
1.450.000 frt n é. Magyar földhit. int. 4 %-os talajjavi- 

tásj és szab, záloglevél . . . . á 97'25 =s
1.000,000 Kor. n. é. Pesti magyar kereskedelmi bank 

41 ,,-os záloglevél....................................... á 98*50 =s
490,000 Kor n. é. Egyesült budapesti fővárosi takp.

4 '/„-ős záloglevél........................................á 97 50 =
7942 drb Magyar-franczia biztosító társasági rész

vény ..................................................... á 100-— =s
1084 drb Bécsi biztositó társ, részvény . á 240-— =
172! drb Kazal által, bizt. társ, részvény . á 10.— = 
A fenti értékpapírok után az cv végéig esedékes kamatok

Leszámítolt, vissz] c számi tolt és egyéb váltók . • 
Társaság házai Budapesten és Pozsonyban . . . 
Erzsébetiért házak jelzálog-kölcsönszámla . .
Különféle adósok :

a) Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél 
V) Maradványok idegen biztositó intézetüknél 

Jégbiztositási osztály folyó számlán 
Központi pénzkészlet .
1898. évi veszteség

forint kr
2.593,2-20 17

1.410,125 frt - kr.

492,500 „ — .

233,875 . — „

T9L2T0 „ — .
269,160 « — .

17,210 0 „
20.241 „ 48 „ 3.233 311 48

900.522 45
• • « « ‘ 71ü,üU0 —

410,000

. 879.090 71
675,907 60
286.307 20
51.352 73

• • • • « 773,804 33

Törlesztett kötvények dija............................................
Visszaváltott kötvényekért.................................... ........
Halálesetek után kifizetett kárösszeg .... 
Lejárt kiházasitási tőkékért.............................................
Kiházasitási biztosításoknál haláleset következtében 

visszatérítés ........
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka 
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka
Év járadék okért.......................................................................
Viszontbiztosítási dijak......................................................
Bélyegekért . . . .....................................................
Irodai bér, postadijak, nyomtatványok, úti- és egyéb 

költségek............................................. . .
Tiszti fizetések .................................................................................
Jövedelmi adóért . . .............................................................
Orvosi dijakért.................................... .........
Szerzési és dijbchajtásl költségek....................................
Kisorolt biztosítások tartaléka •••«•• 
Bebajthatlan tartozások leírása •••••. 
Díjtartalék ez év végén •••••••• 
1693. évi nyeremény ..............................................................

33.143
217,495
802.674 
133.650 
137.107
97,758

240,064
95,259
7,218

44,515
854,362

14.000
14,962

06
51
29
66
34
19

Értékpapírok 30,241.577 frt 96 kr ugyanis:
11<í.(m.h» kor. n. é. magyar kir. 4%-os korona járadék 97 frt 90 krjáVal 
33.7’iG frtnyi magyar kir. 4%-or aranyjáradék 120 frt 75 krjával
6 858,500 frtnyi magyar föld hitelintézeti 4u/(.-os záloglevelek 98 frt 40 krjával 
6.348.000 frtnyi magy. földh. int. 4U ()-os talaj jav. záloglevelek 97 frt 25 krjával
5.269.800 Kor. n. é. magyar földh. int. 4"/n-os kor. záloglevelek 98 frt 25 krjával 
'.*04.000 frtnyi pesti magy. kereskedelmi bank 4‘,a %-os zálogl. 100 frtjával 
68.000 frtnyi pesti magy. keresk. bank 4‘/a°/o-os közs. köles, kötv. 100 frtjával 
91,000 frtnyi kisbirtokosok orsz. földhitelint. 4‘a'’n-os zálogl. 100 írtjával . 
74,000 frtnyi kisbirtokosok orsz. földhitelintézele 5°/p-os zálogl. 100 frtjával . 
300,000 frtnyi magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja 4'/ac/0-os

záloglevelei 100 frtjával.........................................................................................
139.0 0 frtnyi magy. orsz. közp. takarékpénztár 4‘ a %-os zálogl. 100 frtjával 
736,000 frtnyi egyesült budapesti fővárosi takp. 4‘/j°/(rOs záloglevelei 100 frtjával
29.400 frtnyi magy. jelzálog-hitelbank 4>»ü-08 nyerem, kötv. 122 frt 25 krjával 
Magvar jelzáloghitelbank 4(l/f,-os kölcsön 6 darab nyereményjegye 19 frtjával 
279,000 frtnyi magyar jelzálog-hitelbank 4’ ,%-os záloglevelei 100 forintjával
2.442.400 frtnyi Budapest fővárosi 4’/,"/0-os kölcsönkötvények 100 frtjával
424.800 Kor. n. é. Bpest fővárosi 4n/0-os korona-kölcsön-kötvények 97 frtjával
1.164,500 frtnyi magyar kir. államvas. ezüstkölcs. 4’ a°/0-os Kötv. 100 frtjával 
350.000 frtnyi magy. kir. államv. aranykölcsön 4' a0/0-08 kötv. . 120 frtjával
97.300 frtnyi m. kir. keleti vasúti államkölcsön 5%-os arany <ötv. 120 frtjával 
1*9,700 frtnyi magy. kir. 4Ü 0-os földtehermentesitési kötvé ek 96 ’/* frtjával 
6.535,250 frtnyi magyar kir. italm. jogkártalanitási 4,/a°/0-> ’-ötv. 100 frtjával 
Besztercebánya-brezovai és piski-vajdahunyadi vasúti ' j. Kötvény 
118,000 frtnyi egyesitett államadósság 4’ ,()o/0 papirjáraaek 101 frt 70 krjával 
90.000 Kor. n. é. osztrák 4%-os koronajáradék 101 frt 75 krjával
517,321 Lire 05 c. olasz 5''/o-os járadék és kamatai.............................................
Túlélési csoportok értékpapírjai: 73,750 frtnyi magyar, kir. italmérési jog- 

kártalanítási 4'|,o|0-os kötvények 100 frtjával
1898-ban esedékes kamatok .... 
Jelzálog-kőlcsönök.............................................
Kötvény-kölcsönök ...... 
A központ tartozása folyó számlán 
Vezér- és főügynökségek és mások tartozásai

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

1,000,000
korona.

A« »»9«ea 50,000 nyeremény
JEGYZÉKE.

A logn.gjobb n,eremén, leg.xerencsé.ebb e.alben

forint | kr.

5.566,563 21

117,899 24

645,097 43

10,529 43

196,844 —

773.804 83
7.310,737 1 64

forint

jutalom1
i1 nyer.

lailuleKa

43,761-30

83.231-87

TEHER.

20.000

j| forint forintkr.

601,294

18

23.245 05

432
763

1338
60

3000
4000

50

2000

2.000,000

Részvényalaptőke teljesen befizetett 2000 egész részvény á 1000 frt 
és teljesen beflze'.ott 2000 fél részvény á 500 forint • •

Társasági tartaléktöke ... ...••••
Külön tartalék...................................................... ........
Tüzbiztositási díjtartalék készpénzben a viszontbiz

tosított rész levonásával és minden megterhelés 
nélkül....................................................................... 2.000.000 frt — kr.

Szállítmány-biztosítási díjtartalék készpénzben a 
viszontbiztosított rész levonásával és minden 
megterhelés nélkül.....................................................

BetörésbiztOHítási készpénzdij-tartalék a viszont
biztosított rész levonásával és minden meg
terhelés nélkül......................................................

Tüzbiztositási függő károk tartaléka . .
Szállitmány-biztositáM függő károk tartaléka * 
Jégbizt. függő károk tartaléka....................................
Betörésbizt. függő károk tartaléka «... 
Különféle hitelezők . . . . . .
Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok 
Első magyar általános biztosító társaság „Lévay-alap* . 
Első magyar általános biztosító társaság „Ezredéves alapítvány- 
Tisztviselők nyugdíjalapja........................................................................
Ormody Vilmos-alap.................................... * • • • *
Életbiztosítási osztály folyó számlán. ••••••
Betörésbizt. osztály folyó számlán •••••«•

forint kr.

3.000,000 .
3.000,000 —

637,528 54

2.026,500
227,845 62

23,111 52
29.025 76

6<x)
678,238 96

3,430
88,113 02
81,041 92

527,176 78
10,000 —-

224,824 06
6.080 49

1 10.513.516 67

korona
A nyeremények részletes beosztása a következő;

Korona 

600000 
400000 
300000 
ÍOOOOO 
ooooo 
soooo 
70000 
60000 
40000 
SOOOO 
35000 
30000 
13000 
10000 

3000 
3000 
3000 
1000 

300 
300 
309 
170 
130 
160

A negyedik nagy magy. 
nemsokára ismét kezdődik és

Túlélési csoportok számlája

forint kr
56 782 _
4O,C92 75

6.256,764 —
6.173.430 —
2.588,789 25

904,000 —
68.000 —
91,000 —
74,UOÜ —

300,000 _
139.000 —
736.000 —

85,941 50
114 —

279.000 —
2.442,400 —

206.028 —
1.164,500 —

420,000 —
116,760
193,209

—
75

6.535,250 —
952.118 28
120.006 —
45,787 50

228,254 98

73,750 _
166,537 94
167,991 64

8.425,361 52
224,824 06
866.126 55

85 092.419 67

j forint kr. I
82.909,G07 1 £

215,211 57

502,848 52

217,495 51

802,674 29 R
122 74 R

74,321
97 |

1.271
06 |

285 46 §

14,000 " l
83,717 67 i

780,363

i 35 092.419 67

50,000 
nyeremény 

jut, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint U 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog

A nyerési esélyek tehát, miut mar általánora 
ismeretes, óriásiak.

Összesen tizenhárom millió 160,000 körömi 
sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény lef 
szerencsésebb esetben

100,000
sorsjegyre

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti SOrí 

jegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig;
egy égési I-ső oszt.

n
n 

küldünk szét utánvéttel, 
dese ellenében

A húzások után megküldjük tisztelt vevöinki 
a hivatalos buzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pe 
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a majj 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan tön 
és azoknál mindenki megjelenhetik.

Kérjük a rendelmenyeket mielőbb, legkátö 
azonban

Budapest, 1898. december hó 31-őn.
Az igazgatóság:: Báró Harkányi Frigy.s, Jeney Lajo«, Ormody Vilmos, báró Bohos«berg«r tslgmond, gróf Zichy Nándor. Szende Károly aligazgató

Haczvlnszky Jánoi, életbiztosítási könyvvivő. Geraelv Tódor i köínnnli kónvvrzós lnn..L.
WnyvekLü teÍjXl4^w«XrteS«7uí!egTÍ"e“T&0’ “°Ma‘ ‘ meghatározott elvek menni készülteknél éa azok egyes tétet.it a W. é. .egM-

^Jllügyelő‘bizottwag: Gróf Batthyány Géaa, Hajós József, Jekelfalusiy Lajos, László Zsigmond, Báró RadváMzky Géaa.

• •
U zlet-megny itás.

Tisztelettel bátorkodom a helybeli és vidéki tisztelt közönség tudomására adni, 
hogy Léván a Fő-téten, Eagél féle házban a mai kor igényeinek tnegfelelelö 

órás- és aranyműves-üzletet 
nyitottam, hol minden e szakmába vágó czik a letdütáuyoBabh árban BZerdZ- 
ható’ be.

Raktáron tartok mindennemű arany és B2ÜBt Órákat úgy fali és ingaórá
kat is. — Arany és ezüst lánczokat, különféle ékszereket.

hz alkalommal hivatkozom bel- és külföldön szerzett szakképzettségemre, mély 
arra ösztönöz, hogy mindennemű órás és aranyműves szakmába vágó javításokat, 
átalakításokat és megrendeléseket elvállaljak, a melyeket lelkiismeretesen átalakítva 
juttatok vissza.

Fötörekvésem mindenkor oda fog irányulni, hogy a n. é. közönségnek megelége* 
dósét kiérdemeljem. — Nagybecsű pártfogását kérve

Léván, 1899. márczius hó. kiváló tisztelettel
KRATZ FERENCZ

órás- és aranyműves,

Kávé.
Jamaikai legfinomabb 
Guba legfinomabb 
Ceylon legfinomabb 
Geylon finom . .
Portorico finom, és Cuba 
Rio Kávé 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb .
Arany Jáva legfinomabb 
Menado legfinomabb .

4

4

4

1 klgr. frt. kr.
4 I

»
4

4

4

4

4

4

4

1.60
2.16

Menado legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Braziliai 11. rendű 
Cuba pörkölt
Hungária kávé

83

4

4

4 4

4

4

2.-

Kérek részemre

I

» negyed 
„ nyolezad „

I, ősit, magy. kir. 

osstálysorsjáték eredeti sorsjegyet • hivatalos te 
tel együtt küldeni.

f. évi április hó 17 ig
beküldeni.

a m
Budapest, V., Váczi-körut 4 a.

Rendelőlevél levágandó.

Török A. és Társa uraknak Budap

2.24
2.24
2.16
2.06
2.—
1.80
2.24
2.24
2.24
2.16
1.60
1 30
2.40
1.20i

Kapható

Kern Testvéreknél, 
Léván.

*

Nyitrei ó« TtaM kön,vnyomdájában, Uvtai

t%25c3%25a9tet.it

