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sz. leiratával Léva városánál üresedésben levő 
polgármesteri — és az esetleg meg
ürülő más — állásra a tisztujitószék 
batái idejéül 1899. évi á p r i 1 hó 20-i k 
napjának délelőtti 11 órája kitűzve 
lévén, — van szerencsém az azon időben a 
városház tanácstermében megtartandó rend
kívüli közgyűlésre a képviselő-testület összes 
tagjait tisztelettel meghívni.

Léva, 1899. ápril 15-én.
OBód-ogrli Xuajos,

h. polgármester.

A nagy-sallai ünnepély.
— Április 19. —

Szerdán ünnepli Barsvármegye kö
zönsége a 1849. évi április 19-én vívott 
diadalmas nagy-sallai csata ötvenedik 
évfordulóját. A magyar vitézségnek, a 
lángoló hazaszeretetnek, a hősi önfel
áldozásnak mindenkor eszményi hirde
tője marad a nagy-sallai csatatér. A 
nagy-sallai síkon emelkedő gránit-oszlop 
az örökkön élő s soha le nem igázható 
szabadság emlékjele marad, a mig egy 
magyar él a földön.

Megilletődve állunk meg gondolat
ban a vértől ázott csatamezőn. Lelkünk 
visszaszáll a múltba, hogy a hazafias 
erények ragyogó idejéből merítsen lel
kesedést a jövőre.

A mai ember alig tud fogalmat al
kotni magának arról a csodás érzésről, 
mely a hazáért vért ontott honvédek 
haldoklását is olyan édessé tudta tenni. ! 
Eszményük piedesztálján a magyar haza ■ 
szabadsága ragyog. Egy olyan valami, ! 
a miből egyéneknek, kiváltságosoknak 
semmi hasznuk, de az összeségnek, az 
egészben a haza minden polgárának 
becsülete és boldogsága. Egy olyan 

valami, amely nélkül megélhetett volna 
minden ember, de nem tudott volna 
megélni a magyar.

Otven évvel ez előtt nem a hatal
masok parancs szava, a szabadság iránt 
való lelkesedés bontotta ki a harczi 
zászlót Nagy-Salló mezején rejlik. Ahaza
szeretet aczélozta meg a honvéd karját, 
s tette erőssé az egyenlőtlen küzde
lemben.

Ti késő unokák, kiket az emelke
dés első lépcsőjére a nagy-sallai csata 
diadala segített, kik gyönyörrel tekin
tetek szét arról a magaslatról, a mely 
az elvérzett honvédek vére hullása által 
lön számotokra megváltva, bizony soha 
sem fogjátok ti az ő áldozatuk nagy
ságát érdeme szerint mérlegelni. Az 
ekzaltált hazaszeretet ma nem találja 
mását. Az uj idők divatos szelleme las
sanként letörli az ideál zománczát. S 
az utókor mindenkor bámulattal fog 
megállani a nagy-sallai emlékoszlop 
előtt, mely hova-tovább a távolodás 
arányában megnövekvő nagyságát fogja 
hirdetni kicsiny nemzetünknek.

Ünnepelünk. Hálás kegyelettel te
kintünk vissza a történelem eme leg
dicsőbb eseményére. Hódolattal gondo
lunk a Gondviselés áldó kezére, mely 
a szabadság iránt való szent küzdelem
ben diadalra vezette a magyar fegy
vereket. Megilletődve emlékezünk meg 
e nagyszerű példáról, mely arra tanít, 
hogy mire képes a haza önzetlen sze- 
retete.

A nagy-sallai csatatéren hazafias 
büszkeséggel és lelkesedéssel jelenik meg 
e napon Barsvármegye közönsége, hogy 
ünneplésével tegyen tanúbizonyságot 
érzületéről s hogy oltárt emeljen a ha
zafias erények tiszteletére azon a helyen, 
a hol miérettünk, a késő unokák sza
badságáért életet és vért áldozott annyi 
sok jó magyar hazafi.

Barsvármegye közönsége mindenkor 
szentnek fogja tartani e helyet, hová 

évről-évre eljönnek a magyarok haza
szeretet, s szabadság-után való lelkese
dést tanulni, hol a múltak dicsőségén 
elmerengve, felbuzditja majd ereiben 
a vért haza boldogitását előmozditani.

De legyen is az ő példájuk a jö
vőben is útmutatója minden embernek. 
A névtelen hősök nyomdokain haladva 
bizonyára elérünk kitűzött czélunkhoz. 
Az ő tiszta jellemüknek meggyőző ere
jéből tanuljuk meg, hogy nem csupán 
szeretni keli a hazát, de a haza érde
kében legyünk lemondók, ha kell, és 
áldozatra készek minden időben.

Ez volt a nagy-sallai hősök életé
nek zsinór mértéke. S mi is csak ak
kor ünnepeljük igazán az ő emléküket, 
ha mi is az ő eszméiket Írva az újkor 
zászlajára szintén az ő czéljaik meg
valósítása által óhajtjuk ezt a magyar 
hazát az Ő szemeik előtt lebegett bol
dogulásának magaslatára emelni.

GyümölC8Ószet.
Valajx.1 a, tttxpefá.Jcxól.

A gyümölcsfatenyésztés iránti szeretet 
inár annyira terjed, hogy alig van kert, szőlő 
és földtulajdonos a ki ezen szép, de egyszers
mind hasznos és jövedelmező ágazat iránt 
ne érdeklődnék,

Lehet mondani, hogy a gyttmölcsfate- 
nyésztéa iránt igen soknak van érzékök s 
ha nem is mások részére, de saját szükség
letükre nevelnének a gyümölcsfákat, miben 
azonban egy, — de egyszersmind legszük
ségesebb tényező is — a földterület hiánya 
akadályozza őket.

Ebben a szükségben leginkább a városi 
ember szenved.

Ha van is házánál egy kis kertje, nem 
ültetheti be azt gyümölcsfákkal már csak azért 
is, mert két-bárom darab kifejlődött gyü
mölcsfa nemcsak az egész kert területét fog
lalja el, ugy bogy az alatta levő területet ritkán 
használhatja másra, de túlságos árnyéká
val sokszor a lakószobákat is sötétekké és 
barátságtalanokká teszik.

Van azonban mód, hogy a városi ember 
is — bár kis földterülete van sikeresen nevel
het gyümölcsfákat anélkül pedig, hogy ezek 
nagy területet foglalnának el, vagy pedig 
más odaültetett növényeknek ártalmára le
hetnének.

Ezek az ugy nevezett törpefák. Vegyük 
mintául egy nem nagy téglányalaku kertet! 
Ha ezt hosszában és keresztben egy 120— 
150 ctmnyi gyalogutakkal látjuk el, ezen 
utak mindKét szélén ültethetünk törpe 
gyümölcsfákat anélkül, hogy ezek a kertnek 
és az oda ültetett más növényeknek legki
sebb ártalmára is volnának, holott a magas 
törzsű fák lehet, hogy egész kert területét 
beárnyékolnák.

Van azonban törpefákoak ezenkívül sok
kal nagyobb előnyük is.

1. Mig a magastörzsü fáknak egymástóli 
távolsága 8—10 mtrnyire terjed, addig a 
törpegyümölcsfáknak 2—3mtrnyire van szük
ségük, és igy azon a területen kétszer annyi 
fát ültethetünk.

2. Bebizonyított dolog, hogy a törpe
fák sokkal hamarább és jobban teremnek, 
mint a magastörzsüek, és hátározottan szebb 
és aromásabb gyümölcsöt hoznak, mint 
amazok.

3. Sokkal könnyebben kezelhetők. Her
nyók és minden ellenségek ellen alacsony- 
ságuknál fogva könnyen megvédhetők, sőt 
a késői fagyok ellen is nem nagy munkával 
betakarhatók.

4. Rátérek és pedig különösen a váro
sunk kerti talajára a mely nagyobbrészt vize
nyős talajánál fogva nem alkalmas magas
törzsü gyümölcsfák tenyésztésére már csak 
azért is, mert ezek természetüknél fogva a 
gyökereket mélyen bocsájtják ott egy részt 
kellő táplálékot fel nem vehetnek, másrészt 
pedig a túlságos vizenyőség miatt leveleik 
megsárguluak, keményebb télen nagyon 
könnyen megfagynak és igy rövid idő alatt 
anélkül, hogy gyümölcsöt hoznának — el
pusztulnak.

Törpegyümölcsfák azonban pl. a körték 
birsalmára, almák pedig dussein, vagy Szt. 
János-alma alanyra vannak ojtva, ezeknek

T A R C Z A.

Nagy-Sallai honvéd-szobornál.
(1899. april 19.)

Alvó hősök látjátok-e 
Nézitek-e ez ünnepet ? 
Halljátok-e a magyar szív 
Hazájáért hogyan eped ? 
A „honvéd" név hallatára 
Hogyan hévül buzgó vére, 
Hogy esküszik, hogy mond áldást 
A nagy isten szent nevére ? I

Nézzetek le dicső hősök,
Nézzetek le, s örüljetek:
A nép ajkán, a szivében
Most is él még, szent nevetek ! 
Most is él még — örökre él 
Lelkesítő, édes dalban, 
Síró szellő sóhajában, 
Zugó, dörgő zivatarban............

. . . . Ti magyarok értitek-e, 
, Mit dalol a kis madárka,

Nagy-Sallai csatasikon 
Rászállva a hajló ágra ?
Halljátok-e, értitek-e 
Mit suttognak a virágok .* — 
„Piros vérök hullásával 
Itt védték a szabadságot* . . .

Tudjátok-e forró nappal
Mért hull a fa harmatgyöngye ? 
Az elesett honvédekért 
Fáj a szive, hull a könnye. 
Tudjátok-e szobornál

Mért sir a szél sötét éjjel ?
A hazáról beszél fájón 
A honvédek szellemével.

Daloljatok kis madárkák, 
Suttogjatok szép virágok, 
Vidd el szellő szanaszedte,
Regéld el a suttogások. 
Megérti tán a magyar nép, 
Felbuzdul rá szive' heve, 
Megtanulja mért oly dicső, 
Mért oly nagy a honvéd neve ?

Megtanulja, hogy a honvéd 
Hazájáért nemcsak érzett, 
Hanem küzdött száz veszélylyel, 
Hogyha kellett el is vérzett;
Megtanulja, hogy a hazát 
Szeretni kell, nemcsak szívben, 
Hanem érte tenni ts kell : 
L'yy áldja meg a jó Isten !

Nagy Vince,

Londoni vasárnap.
Seholsem láttam szomorúbb, elhagyatott 

tabb, egyszerűbb s a mellett mégis lélek
emelőbb vasárnapot, mint Londonban. Itt 
nálunk, a veröfények hazájában ilyenkor 
kiöltöznek az emberek s eJmennok a leg
zajosabb utczára, hogy a ruhát mutogassák ; 
a kinek pedig nincs annyia, hogy gond nél
kül sétálhasson, vagy a kit hétköznapi érde
kek bántanak, az fut a kenyere után, vesz 
és elad,

Londonban ilyenkor minden csendes. 

Nincs pompa, fény ; nincs pompa, rang, de 
viszont hétköznapi érdekek sem rontják a 
vasárnap komolyságát. Az üzletek, a melyek 
hat napon át éjjel éi nappal nyitva állottak, 
most be vannak csukva, nincsen a ki vá
sároljon. A posta-ládák lezárva; nincsen, a 
kinek közleni valója volna ; a vasutak mér
sékelt számban közlekednek; nincsen, aki
nek sürgős dolga lenne.

De van drága dolga a társzekereknek, 
amelyek a hajnali órákban hangos kürtszó és 
örömrivalgás között szállítják ki a gyerme
keket a zöldbe. Mert a testnek is meg kell 
adni azt, ami az övé. Ez is elcsendesül, mire 
a nap kibontakozik a szürke ködfoszlányok 
alól. Es akkor megkondulnak a szent Pál 
cathedrál és Westmynster harangjai és a 
sok csengés-bongás, a mit egy héten át el
nyomott a Citi örökös zaja, most ünnepé
lyesen zúgja be a komor, dísztelen keres
kedelmi raktárakat,

Megkezdődik a vasárnapi istentisztelet, 
A népteleu üres utczákon egy-egy feketébe 
öltözött alak suhan tova s elvész a West- 
mynster Abbey homályos fülkéi között. Egy 
sarokban, a hová Angolország nagyjai te
metve vaunak, mi is meghúzódunk, A temp- 
lomszo'ga nyomtatott programot oszt ki. 
Nyomtatott programmot, elegáns angol papi- 
roD, Különösen hangzik ez ugy-e bár mi- 
előttünk, forró vértt déliek között, a kik 
nem szeretjük a rendet és a programszerüs* 
ködést. De hát az angol, mint mindenben, 
ugy itt is, előrelátó.

Az első számot a 354, hymnus teszi 
Joseph Adissontól. 8 egyszerre, minthi az 

ég zengene, megharsan a világ egyik leg
nagyobb orgonája s az énekkar közreműkö
désével megkezdődik az anglikán istentisz
telet. A közönség felváltva énekli az első 
számokat s utána a vén püspök mondja el 
a szent beszédet. Hangja reszket, alakja 
roskadozik, de arcza tulvilági ihlettől ra
gyog, mintha az ó világ egy prófétájának 
szelleme kelt voln ■ fel a cathedrále homá
lyos fülkéiből. A progrsmmon még számtalan 
hymuus s kiváló egyházi szónok szerepel. 
8 végre oda van Írva, hogy a legközelebbi 
istentisztelet mikor less s az egyházi szó
noklatokat kik fogják tartani.

E közben a delet veri a parlament nagy 
négyszögü tornyának órája. 8 mivel gyom
runk is hajtott arrafelé, a merre enni lehet, 
elhatároztuk, hogy haza megyünk. Már csak 
azért is haza mennénk ma vasárnap ebé
delni, hogy ttrühust ehessünk, a mi a tözB* 
gyökeres angolnál épen olyan nemzeti eledel, 
mint Magyarországon a káposzta, vagy kis
kunságban a tarhonyás krumpli. De sajnos, 
nem csak, hogy ürühust nem kaptunk otthon, 
hanem egyáltalában valami ehető dolgot sem. 
Elkésiük az ebédidőt, mi alatt megbámultuk 
a Trafalgar equarei óriási Nelson szobrot, a 
mely egész Londonnak legmagasabb emlék
oszlopa s 173 láb magas. A háziak elmentek 
bizonyosan valami szomszédos városrészbe; 
a szakácsnő pedig a klubbjába.

Jó szerencse, hogy útitáskánkban még 
maradt egy darab bolognai szalámi, a melyet 
eddig ehetetlensége miatt rejtettünk pod- 
gyászunk fenekébe, de most annál jobb 
izübben fogyasztottunk el. Vendéglők köz*
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a gyökereik közvetlenül a földszine alatt ter
jednek és igy azok jobb földből táplálkoz
nak, köunyebbon trágyázhatok, öntözhetek, 
több meleget és világosságot kapnak s innen 
magyarázható az is hogy a gyümölcsük sok
kal nagyobb és izletesebb, mint a magas 
törzsű fáké.

5. A területek rendezésénél, építkezés
nél, költözködés alkalmával a törpefák nagy 
előnyt nyújtanak, mert ezek, 8 —10—12 éves 
korukban, tehát már mint gyümölcstermők 
könnyen kiszedhetők a földből, anélkül, hogy 
ez rájok káros behatással volna, hol ott a 
rn igas törzsű fáknál a fa koczkáztatása és 
nagy költség nélkül ez ki nem vihető, sőt 
legtöbb esetben lehetetlen is.

6. A törpefák — főkép ha mestersége
sen redély, vagy pitamis alakú fócskáknak 
neveltetnek, nemcsak zöldséges, de virágos 
kertek és udvaroknak — összekötve hasz
nosat a széppel — a kertészet valóságos dí
szére válnak.

Az előszámlált előnyök után rátérek a 
törpefák hátrányára is, a melyet én azonban 
el nem ismerek, mert ezt csak a törpefák 
ellenségei terjesztik, kik csak azért váltak 
azokká, hogy a törpefák tulajdonságait és 
természetét nem ismerték, azokkal kudar- 
czot vallották.

A mit a törpefáknak szemére vetnek, az 
az hogy : rövidéletüek I

Erre egyszerűen az a feleletem, hogy 
ez nttn áll, nem áll pedig kiváltképen a kör
téknél és pedig a következő oknál fogva :

A körte, ha törpefát akarunk, mindig 
birsa'ma a'anyra ojtandó. Magukban pedig 
a birsalmafák 50—60 sőt 100 évig is elél
nek, ont mondom tehát a meddig él magában 
a birsalmafa, ugganngi ideig él a ráojtott 
körtével is ! '

Itt talán egy-egy szakértő megcsóválja 
a fejét és az én állításomat tulmerésznek 
fogja nyilvánítani I Es én részben igazat 
is adok neki, mert csakugyan van kivétel 
és innen azon körü’mény is, hogy ellenségei 
vannak a törpefáknak.

Miután a birsalma nem fa, de tulajdon
képen cserje, már természeténél fogva soha 
vastag és erős fává nem nevelhető, és ezen 
természetét kivált az oltásnál különösen szem 
előtt tartani kell.

Vannak buja, erős és vannak gyönge 
és vékony hajtású körtefák.

Némelyek igen korán megvastagodnak 
és óriási fákká növekednek ; némelyek azon
ban akárinily korosak is, nagyok és tulerö- 
sek sohasem lesznek.

Nyári gyümölcsöt hozók többnyire erős 
és nagyfák; őszi és téli gyümölcsüek pedig 
vékonyabbak, gyöngébbek és kisebb terje- 

tudomás szerint ma csak a nap bizonyos 
óráiban vannak nyitva.

Mit csinál a* * angol vasárnap délután, 
ha egyáltalában nem vesz magának fárad
ságot kimenni GreenWichre, vagy Wind- 
sorba ? Elmegy a klubbjába. Mert minden 
angolnak kell, hogy vulamifele klubba tar
tozzék. A klubbélet az angol temperamentum 
kinövése. A szakácsnő, inas, utczaseprő épen 
ugy a klubbjában van most, mint a börziá- 
ner, a politikus, vagy az államférfi.

Mi a Hydepark felé veszszük délutáni 
utunkat, annál is inkább, mert semmiféle 
klubbnak nem voltunk tagjai. Ez a Hyde
park pedig nem valami városliget féle hely, 
hanem egy 6(J0 holdas óriási füves, fás tér
ség a város közepén, a minek tekervényes 
utain bátran el lehetne tévedni. Benne le
gelnek az angol királyné selymes birkái. A 
kensington roadra néző oldalán emelkedik 
Albert király monumeutje. Hatalmas méretű 
aranyozott és zomáuczo-.ott veleuczei inivü 
torony alatt van Albert király ülő alakja. 
A talapzat oldalán vagy 180 művész, tudós, 
iró márványprofielje van ki vésve s 61 phau- 
tazie-alak képviseli a munkát, hatalmat és 
az angol királyság dicsőségét,

A park különböző helyein állanak szét 
szórva Anglia nagyjainak szobrai, kö.öttük 
Byroné. Ezé a nagy számkivetetté, a kinek 
müveit elátkozták és kiűzték as angol sza
lonokból, mint a Heinéét Németországban 
s a kinek sírja Szt. Mari'sz temetőben egy
szerű vasráosozattal van körülburkolva, Rajta 
nincs semmi; csak a természet parányi dal
nokai, meg a Ügetek közül eiőrohanó szellő 
dudol -valami aitatódalfélét a mysteriumok 
nagy írójának.

A Hydepark nyíltabb helyeinek kacs- 
karingós, végtelen utait hintók raja lepi el; 
M MJjpl sriwtokratiá itt ad találkát egy. 

delmüek. — Megjegyzendő; hogy ez nem 
általáuos szabály, mert vannak azért téli 
gyümölcsüek közül is erős hajtásuak, vala
mint a nyári között is a gyengéa.

Ha tehát birsalmi.-a'any ra buja és erős 
hajtású fajta körtét ojtuuk, ez ugyancsak 
kárba veszett munka, mert ezen fácska anél
kül, hogy gy ümölcsöt hozna nemsokára ki vész 
és pedig a következő oknál fogva •

Miut már említettük, a birsalma nem 
fa, de cserje, tehát erős és vastag deréku 
fa sohasem lehet.

Ha tehát az erős hajtású fajtát rávjtom, ez 
már a násodik évben eléri az alany t ast igságá*,  
(feltéve, hogy nemesítéskor az alany jóval 
vastagabb volt) haim^dik évben már el
hagyja, negyedikben annyira tulvastagszik, 
hogy az alany nem birván vele versenyt 
haladni, nem birja öt kellőképen táplálni, 
igy az ötödik, hatodik évben rendesen elvesz.

A kik tehát a törpefákat elítélik és a 
kiknek ezek neveltetésétől kedvök elesett, 
rendesen ily ojtványokat kaphattak, vagy 
maguk, az alany természetének tekintetbe 
vétele nélkül akármily fajtákat ráojtottak 
miért is ezek rövid idő alatt minden haszon 
nélkül a gazdájoktól örökre elbúcsúztak.

A törpefák ojtásánál tehát okvetion kell 
tekintetbe venni az alany és az ojtandó galy 
tulajdonságát és csak vékony hajtású fajokat 
ojtsunk reá s meglátjuk, hogy tartós és bosszú 
életű fákat nevelünk, a melyek nemesítés után 
gyakran már második, de harmadik évben 
rendesen megjutalmazzák a fáradságunkat,

Eczikk tisztelt olvasói között lehet, hogy 
akadnak olyanok is, a kik a törpefák neve
lését magukévá tennék, de az alanyokkal 
nincsenek tisztában. Azok kedvéért tehát bá
tor vagyok a következőket itt elősorolni :

Körte birsalmára ; alma dussein és sz*.  
János almára; cseresznye pedig sajmeggyre 
ojtandók.

Kajszin és őszi baraczkról állittatik, hogy 
keserű maudola alanyra ojtva, törpék ma
radnak ; csakhogy ezen alanyu fák nem min
den talajba válnak be, mivel a mandula szá
raz, meszes talajt kedvel, és igy kivált a 
vizenyős, vagy nedvesebb talajú helyeken 
semmiesetre sem diszlenek.

Kajszin baraczk azonban a mirabella 
szilva alanyára ojtva törpe mtrad, — s na
gyon is törpe, — ha kökényre ojtjuk, csak
hogy rövid életű. A mi pedig az őszi baracz- 
kot illeti saját alanyára ojtva sohasem szo
kott nagy fává növekedő'.

Törpefák alanyait, — értem birs, dussein 
és szt. János almát legkönnyebb sarjbajtás, 
döutés és — de már kevésbbé sikeresen — 
dugványozás által lehet szaporítani.

Ha szerzünk tehát ezekből ugyneve- 

másnak. A félreeső helyeken pedig, a hol 
sem a város, sem a járókelők zaja nem há
borgat seukit, sajátságos látvány tárul esz- 
rnüuk elé. Kiesebb nagyobb csoportoa körül- 
állanak egy rongyosabb, vagy egy elegánsabb 
alakot, a ki beszél igen hasznos és éleire 
való dolgokról.

De hallgassuk csak közelebbről ezeket 
a komolyképü embereket. Az egyik, aki 
magas czilinderével már is imponál, érteke
zik a gyermeknevelés hasznosságáról. A má
sik, az a divatos kabátu, a szappanfőzés mó
dozatairól tart nagy hévvel előadást; egy 
rongyos kopott öltözetű, sovány alak, a ki
nek még csak fekete ruhára sem tellett, pe
dig itt ilyenkor vatáruap mindenki feketebe 
öltözik, a jövő nagy kérdéseivel foglalkozik. 
Esettbe a szabad előadásokba bárki tetszé te 
szerint beleszólhat, értekezbetik és vitatkoz
hat. 8 mind ez annyi műveltséggel, annyi 
tudással és komolysággal megy, mintha az 
aaadémia valamely tudományos vitáját hal
lanék. Ezek az úgynevezett szabad meetingek, 
London szellemi életének kohói. A hol sok
szor nevezetesebb és fontosabb kérdések me
rülnek felszínre, mint a tudós társaságok
ban. idejár az angol nemcsak mulatság, vagy 
szórakozás, hanem tanulási vágyból is.

* * *
A Royal Albert-Hall óriási csarnokában 

vagyunk. Mintha egy egész mennyboltozat 
volna reánk építve köböl és üvegből, ugy 
tűnik föl a világ leghatalmasabb zeneterme, 
mikor a benne hangyaként feltűnő ember 
elkezd botorkálni ; meglepve az építmény 
colossálitásától. Az ó-kor Colosseuma, amphi- 
teathrumai jutnak esBünkbe s a görög me- 
ander-szalagok alakjairól, a mik körülfutják 
a zenecsarnok ovál falait, látjuk a küzdő 
gladiátorokat, a tengeri csatákat, a Vadába*  
tok harczát , . , tfo os az épület aom » 

zett anyatöveket, ezeket a gyökér felett köz
vetlenül elvágjuk, földdel egészen betakarva 
elültetjük, az ily anyatövek gazdag sarj- 
hajtást et észtének a melyeket egy kicsit 
feltöltve jövő tavaszkor, — de jobb őszkor, 
az anyaidtól levagdosuuk s pompás és gazdug 
győkérzetü alanyokat nyerünk.

A többi alanyok csak a magvetés után 
nyerhetők.

Ha hátránynak lehet venni, törpefáknál 
az volna, hogy alacsonyságuknál fogva kivált 
a gyümöcslopás kikerülése végett csak a 
zárt helyekre, jól kerített kertekbe és nem 
szabadba valók.

Frecska István.

Különfélék.
— Április 1L E napot, mint az 1848-iki 

alkotmányos törvények szentesítésének napját 
tavaly a in igyar törvényhozás nemzeti ün
neppé avatta. Az idén volt ötvenegyedik év
fordulója e törvényszentesitö napnak, melyet 
csendben váró unk is megünnepelt. A köz
épületeken nemzeti szinü lobogók hirdették 
a nap jelentőségét, szüneteltek az iskolai 
előadások, a plébánia templomban hálaadó 
szt. mise volt, de a városban folyt tovább a 
hétköznapi élet mint rendesen, mintha doku
mentálni akarná, hogy egy másik napot, me 
lyet maguk az események avattak ünneppé 
és mindenkor a magyar szív lelkesedése ün
nepel, nem birja elhomályosítani ez, melyet, 
mert törvény adta, ünnepelnünk kell.

— Erzsébet fák a honvéd lövőidé 
ben. A lévai honvédzászlóalj derék parancs
noka M i h a I c s 1 c s György őrnagy a sze
retett és gyászos véget ért Erzsébet király
nénk emlékezetére a napokban száz darab 
különféle fajú erdei fát ültettetett el a honvéd
lövöldében, melyek BErzsébet-fák“ elnevezés 
alatt lesznek ismeretesek a lévai kiránduló 
közönség előtt. A fákat a lévai uradalom 
köztünk lakó vezetője Schoeller lovag 
díjtalanul és a legnagyobb készséggel bocsáj- 
totta az állomás-parancsnokság rendelkezé
sére, mely lojális és hazafias tényéért, a hon
védség részéről meleg köszönetben részesü t. 
Valóban csak örömünknek adhatuuk kifeje
zést, ha a kegyelet adójának ily szép lero
vása mellett, városunk egyes részének cs - 
nositására ezélzó törekvést is látunk.

— Április 19-ike N.-Sallóban. A 
rendező bizottság figyelmébe ajánlja minda
zoknak, kik az april. 19-iki n.-sal!ói ünne
pélyre vonattal szándékoznák leutazui, hogy 
Léváról a mondott napon reggel 8 óra 11 
porcakor külön vonat indul, mely 8 óra 44 
perczkor érkezik N. Sallóba. A lévai m. á. v. 
főnökség pedig ez utón értesít, hogy a ki
rándulók a különvonat indulása elolt leg
alább egy órával hamarább jelenjenek meg 
az állomási pénztárnál, mert a jegy kiadás 
egyenként legalább egy órát fog igénybe 
venni. A aallói állomáson elegendő fogatról 
gondoskodva van.

— A póstahivatalok szaporítása 
Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter 
rendeletet küldött az összes postaigazgatósá

pogánykori véres élvezeteknek áldoz, hanem 
a zene istenének. Ilyenkor vasárnap délmán 
megnyílnak kapui s kiváló művészek, énekes
nők j zenészek és zenekarok állnak össze, 
hogy egy élvezetes délutánt nyújtsanak a 
zenekedvelő angoi közönségnek,

Az ováialaku terem egyik hajlásúban 
van elhelyezve a nagy tömegével imponáló 
orgona, a melynek megszólaltatásához külön 
gőzgépek szolgáltatják a légnyomást. A ha
talmas üvegfedélzet tzines táblái tele*zórják  
tarka fénysugarakkal a piros plüseh széke
ket ; a lelket meg elringatja az az édes me
lódia, a mivé a királyi zenekar 120 trom
bitája és hegedűje elsimul ebben a modern 
zene Colosseumban.

* **A nap, a szent Bal oathedral istentisz
teletre hivó harangzúgása közölt áldozik le. 
A komor épület, puszta falaival, fekete ku
polájával, szinte vigasztalanul nehezedik a 
Gitire. Ez imuozáns tömeg előtt egészen el
törpül a Viktória királynő fehér márvány
szobra, a mit 1886-ban emeltek tiszteletére.

A napsugár épon utolsót játszik a fé
nyes arany kereszten s mi a Strand komoly 
palotái között botorkálunk hazafelé.

Színházi előadások ma nincsenek. Más 
élvezet pedig mm kínálkozik, hacsak a séta- 
koosizásból hazatérő pénzkirályok fogatait 
nem bámuljuk a Regeuts Sireet egyforma 
palotái közölt. Azok is befordulnak a kapuk 
alá s London csak a gyalogosan járó-kelők 
zajától viszhangzik.

A ChisWickbcn már falusias csönd van 
s a kis skatulya-ház emeletének nyitott ab
lakából szemléljük az égboltozatot. A gönezöl- 
szekerének hét csillaga ragyog felettünk s 
ugy érezzük, mintha azon a szekéren haza 
repülnénk nagy Magyarországba, a világ kö*  
zepébe.

goknak a postahivatalok szaporítása ügyé
ben. A postahivatalok most a rendelet értel
mében felhívják a vármegyéket, hogy sür
gősen terjeszszék be mindazoknak a közsé
geknek, sőt pu-ztáknak, telepeknek a lajstro
mát, a hol postahivatalok felállítása kívánatos.

— Dr. Gutiuann Adolf városunk szü
lötte budapesti köz és váltó-ügyvédnek a 
magyarországi kereskedelmi utazók egyesü
lete tiszteletbeli titkárjának a „magyar ut.i. 
zó kereskedő*  szerkesztőjének tevékeny élete 
34-dik évében, folyó évi április hó 10-én, 
hosszas szenvedés után Meránban elhalálo
zott. Hült tetemeit családja e hó 16-án he
lyezte örök nyugalomra a lévai izr.temetőben.

— A diákok mulatsága. A helybeli 
róm. kath. főgimnázium ifjúsága által tegnap 
rendezett, szioielőadás nagyszámú közönség 
érdeklődése mellett igen jól sikerült. Az elő
adást, melynek lefolyása alatt a fiatal szerep
lőket többször lelkesen kitapsolták, táncz kö
vette hol az ifjúság derekasan megfelelt an
nak a kitűnő h rnévnek, mely diákok tán- 
czukkal, előzékenységükkel és kedvességük
kel maguknak már régen kivivtak.

— A vármegyei közigazgatási bi
zottságnak f. hó 11-áre hirdetett ülése a 
nemzeti ünnepre való tekintetbői f. hó 18-ára 
halasztatott.

- - Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Kaltenbach Rezső aranyos-maróthi 
kir. törvényszéki joggyakornokot a verebé yi 
kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki.

— Pályázat iparos inak részére. A 
keresked. m. kir. Miniszter egy törekvő ipa
ros ifjút szakmájában leendő további maga
sabb kiképzés czéljából 300 frtos ösztöndíj
ban részesít. A beszterczebányai kereske
delmi és iparkamara felhívja mindazokat, a 
kik ez ösztöndíjra pályáznak, hogy folya
modványukat, melyben a folyamo ló lakhelye, 
családi viszonyai, erkölcsi magaviseleie, fog
lalkozása, előképzettsége, eseOeges tanulmá
nyai, az általa elnyert kitüntetések és nyelv
ismeretek részletesen megjelölendök, és ható
sági bizonyítvány nyal igazolandók,valamint az 
általa választandó útiterv is kifejtendő, és 
azon szándéka, hogy mesterségének folyta
tása végett hol akar letelepedni, részletesen 
megjelölendő, legkésőbb f. évi ápril hó 25-ig 
a kamarához terjeszszék be. Megjegyeztetik 
azonban, hogy a kétdéses ösztöndíjra csak 
azon folyamodó tarthat igényt, ki tényleges 
katonai kö'elezettségének már eleget tett, 
vagy a katonai szolgálat alól véglegesen fel
mentetett, és a kellő gyakorlati ismeretek 
elsajátítása czéljából szakmájában a tanoncz- 
idön kívül legalább 4-5 évet töltött.

— Az Ipolyság—korponai vasat. 
Az Ipolyság —korponai vasút ünnepélyes 
megnyitása f. hó 6-án történt, mely ünne
pélyen a kereskedelemügyi m. kir. minisz
térium képviseletében dr. B irihos minisz eri 
titkár jelent meg, a posta és távirdaügyi ér
dekeket a budapesti posta és távirdaigazga- 
tóság részéről Kiss Sándor posta és táv. 
fe'ügyelő képviselte. Az ünnepi beszédet 
Plachy .Gyula korponai polgármester lendü
letes szép szavakban mondotta el, vázolván 
a helyi viszonyokat, kéri a kereskedelemügyi 
minisztériumot a megnyitási engedély meg
adására, Válaszul a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter nevében dr. Barthos miniszteri tit
kár az engedély megadását tolmácsolja és 
végszavaival a derék, törekvő polgárok ke
zében az újabb intézmény minél tzebb vi
rágzását kívánja. Az ezt követő diszlakomán 
számos felköszöutők mondattak a királyra, 
miniszterre, főispánra, alispánra polgármes
terre, polgárságra stb, A vasúti forgalom más
nap azaz 7-éu reggel vette kezdetét,

— Gyújtogatás ÓBarson Ó B .rson 
a lefolyt in isfe) hét alatt négyszer volt na
gyobb tűz, és mindanyiszor tetemes káro*  
kát okozott. Ezenkívül egyes házak, kazlak 
többször kigyulladtak, mi arra enged követ
kéz etni, hogy gyújtogatok keze működik. A 
csendőrség a tűz okát erélyesen nyomozza.

— CsapatSZOlule. B o 11 a Kálmán al
tábornagy, honvéd-kerületi parancsnok az it
teni zászlóalj megtekintése végett kedden 
este városunkba érkezett, szerdán a lakta
nyát és a legény >éget megszemlélvén csütör
tökön visszautazott. A szigoráról, de igazsá
gosságáról ismert altábornagy minden tekiu- 
tetben megelégedését és elismerését fejezte 
ki a tapasztaltak felett.

— Betörő CZigányok. A vá o.unkkör
nyékén tartózkodó kóbor czigányok a múlt 
héten betörtek az uradalmi fürdőházba, hon
nan a malomtüz alkalmával megmentett gép
részekből mintegy 7—8 métermázsa réz- és 
vasat emeltek el, A lopott holmit a rendőr
ség erélyes kutatás után H e r c z o g Lipót 
ócskavas kereskedő házánál fedezte fe', ki 
az orgazdaság bűnét a keresztkérdések tüze 
alatt beismerte, a tolvajokat azonban meg
nevezni nem tudta. A lévai rendőrség most 
a csendörséggel együtt folytatja tovább a 
nyomozást, melynek eredményéhez képes fog 
a kir, járásbírósághoz jelentést tenni.

— A hitbizományok. A hazánkban 
létező hitbizományi birtokokat ismertetik a 
fővárosi lapok. Á'litólag, a legújabb statisz
tika szerint Magyarország 63 vármegyéje kö
zül 42-ben van hitbiMományi birtok. Bereg- 
megyében van a legtöbb 240,000 hold, leg
kevesebb Csanádban 1000 hold. Goburg bér- 
C\egé Gömörben 91 ezer, Hontban 20 ezen 
Borsodban 16 ezer, Szepesben 12 ezer, az 
Andrássy grófoké Gömörben 24 ezer, Sáros
ban 2 ezer, Zemplénben 48 ezer, Zalában 
9 ezer. ______

FeiyUtto « mdiőkitHn,



Melléklet a „BARS" 1899. évi 16-ik számához-
— Az érsekujvári nemzetközi 16 

Vásár iránt, mely április hó 30 án délután 
és május hó 1-én fog megtartatni, a tenyész
tők és kereskedők részéről igen nagy az 
érdeklődés. A bejelentések és tudakozódá
sokból következtetve, a vásárnak rendkívül 
nagy forgalma lesz. Ezen vásár 17 év alatt 
az ország legjelentékenyebb lóvásárjává fej
lődött, alig van külföldi lókereskedő, ki ide 
el ne jönne, de ez természetőr is, mert itt 
mindenféle lóanyag kitűnő választékban kap
ható. Lakások és istállók az érsekujvári ren
dőrkapitányi hivatalban rendelhetők.

— •Kihalóban levő község. A Nyitra- 
megyei szemle írja: Jasztraba községben, 
Barsmegyében sajátszerü betegség jelentke
zik ; mint onnan jelentik, mintegy oOO lélek- 
böl álló faluban a lakosok fele már kihalt, 
köztük a plébános és a káplán. A
betegség őrülési rohammal kezdődik és ragá
lyos jelleggel bír. A hatóság a falut a többi 
községekkel való érintkezéstől eltiltotta, ille
tőleg zár alá helyezte.

— Tűzveszélyes gyufa. Egy újfajta 
gyufa kezd forgalomba jönni, melynek ter
jesztését tűzveszélyes tulajdonságánál fogva 
félelemmel kell fogaduuuk. E gyufa impreg
nált papirszálakra koiub nált svéd gyufa 
volna s azon egyedüli eiönye, hogy csak 
saját dobozán gyújtható, azon rossz tulaj
donsággal bir, hogy a meggyulladt papirszal 
— eldobva is teljesen végig ég, akár a földre 
esik is, s ott hol a kellő óvatosság hiányzik, 
különösen faluhelyeken a csűrök és kazlak 
körül, a gyufa könnyen vá hátik tüzes.tek 
okozóivá. A „Tűzoltók Közlönye* emeli a 
kifogásokat az újfajta papirgyufa ellen s ta- 
gadhatlan, hogy e kifogások sok alappal 
bírnak.

— A krajczárosok sorsa. A pénz
ügyminisztérium ez évi rendelete szerint a 
osztr. értékű rézkrajczárosok és félkrajczá- 
rosok, f. évi junius hó 20-ikáig hagyatnak 
meg a magánforgalomban és az állami pénz
táradnál f. évi deczember hó 31-ikéig fogad
tatnak el. A jövő év elsejétől kezdve azon
ban sem névleges sem anyagértékükben fize
tésül el nem fogadtatnak sem be nem vál
tatnak,

— Egy üdvös találmányra kért most 
szabadalmat ifj. Krupanszkj György kocs;- 
gyártó-mester. A találmány egy régérzett 
hiányt pótol s különös e ismerésben kell, 
hogy részesüljön. Gyors kifogó készülék 
Krupátzkynak ezen talá-mánya, amelyet m.n- 
den kocsinál eredményesen lehet alkalmazni. 
A készülék tiszta kovácsmunka és egyszerű
ségével s praktikus voltáuál fogva felülmúlja 
mindazokat a találmányokat, miket e téren 
produkáltak. Ezen gyorskifogó Készülék al
kalmazása mellett úgy az ember élete, vala
mint a lovak testi épsége is biztosítva vau, 
mert a készülék egy njomókar által egy 
rántásra szabaddá teszi a megvadult lovakat, 
még pedig oly formán, hogy a kei hámfa kö
zépén kétfelé esik és a lovak csupán a szer
számmal futnak tova. — Ezen ü i Ö3 talal 
máuyt melegen ajánljuk az ihete^os szak
körök nemkülönben a gazdaközönség figyel
mébe.

— Borkiállítás Az I. mezőgazdasági 
országos kiállítás keretebeu, mely köztudo
másúlag f. évi szeptember hó 3—10-ig tar
tunk meg Szegeden, bordijazással egybekö
tött borkiállítás is readezietik, melyen az 
ország minden borvidéke képviselve lesz. 
Ezennel tehát szives tudomására hozzuk az 
érdekeiteknek, hogy a borkiállításon való 
jelentkezés végső terminusa junius 1-ére van 
megállapítva, miért is a résztvevő termelők
nek mar hozzá kell látuiok boraik fejtéséhez, 
derite-ehez, palaczkéretiségre va ó kipróbá
lásához. A borok beküldésének határideje 
juuius 30-ara leit kitűzve, a czirn, hogy a 
• o o. hova kü.deudők a résztvevőkkel ide
jében esz tud «t\a. Felvi ágositásert és beje
lentési iveken Drucker Jenő csoportbiztos
hoz lehet fordulni (Budapest, Uilöi-ut Köz
telek).

— Csepfolyó levegő Maholnap a le
vegőt is kanallal eszik, meg kupiczával mérik. 
\aiami heidelbergi német professzor kitalálta, 
mikép lehet a levegőt csepfolyóvá tenni, 
üvegekbe huzni. Hanem igy élvezni a leve
gőt mégis kissé veszedelmes volna. Mint a 
német professzor Írja, a cseppfoiyósitás által 
oly temerdek levegőt szőrit össze, hogy lég* 
neművé való visszaalakítás aikalmaval egy 
csepp folyó levegő háromszáz köbméternyi 
térségét tölt be. Ha tehát valaki egy csepp 
levegőt elnyelne, az a csepp párává alakulva 
háromszáz köbméternyire feszítené ki a gyom
rot, vagyis darabokra szaggatná. így tehát 
a csepfolyó levegőt leginkább erömüvi czé
lokra pl. sziklarepesztesre, puskapor helyett 
fegyvertöltények készítésére stb. lehet majd 
használni. Dicsekszik is a né . et, hogy 15 
hecto cseppfolyó levegővel Európa összes 
hadihajóit levegőbe röpítené.

— Telefonozás drót nélkül. Genuá- 
ban Manó Russo szicziliai tanárnak egy ér
dekes találmányé próbálták ki a napokban, 
a drót nélküli telefont, melylyei már beszél
tek is egyik hajóról a másikra. E találmány 
azon alapjuk, hogy vízben a hang mintegy 
5=ször terjed sebesebben, miut levegőben s 
nevezett feltaláló a vízben terjedő hangokat 
felfogja, sőt azt is megjelöli honnan jönnek. 
Mintegy 7 kilométernyi távolságra bevált már 
e kísérlet.

— Megrendszabályozott nóták. Sok 
galibát és bonyodalmat csináltak már a nóták. 
Hány politikai affér keletkezett már egy-egy

I ööt wk ember « fogbásijku tilt

miatta. Az énekelhető és tiltott nóták vitás 
kérdésének tisztázáshoz hozzá fog járulni a 
kúria következő határozata, melyet egy fel
merült eset alkalmával hozott: A ki nyilvá
nos helyen többek jelenlétében oly dalt éne
kel, melynek szövege valakit olyan cselek
mény miatt feldicsér, vagy magasztal, me
lyet a törvény vétségnek nyilvánít s melyért 
a hazai hatóságok az illető tettest elitélték : 
izgatást követ el.

— Rövid hírek. — Kormányválság 
Romániában. A Sturdza-kormány buká-

idézte elő. — A zászló-sértések ismét

van
sát, mint hírlik, az ismert Bánffy-féle röp- 
irat idézte elő. — A zászló-sértések ismét 
napirenden vannak. A lefolyt héten Aradon 
és Ó Becsén gyalázták meg a magyar nem
zeti zászlót. A tetteseket a csendörség itt is, 
Ott is letartóztatta. — Uj hadügyminiszter 
helyettes. Az agg M e r k I baro táborszer
nagy állásáról lemondván, a király S c ho
né i c h Ferencz altábornagy insbrucki had- 
osztály-parancsuokot nevezte ki. — Kons
tantinápolyban az „ifjú törökök" politikai 
szektáját újra üldözni kezdik, több embert 
családostól együtt letartóztattak. — A há
gai békekonferencziára a pápa nem ka
pott meghívást, miért is a német alföldi nuu- 
cius a bekekouferenczia tartamára Hágából 
Rómába vonul.

APBÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Bibliamagyarázat. Lelkész: A 
pálinka a ti legnagyobb ellenségtek híveim. — Ist
ván gazda (közbeszól): Meglehet, tisztelendő uram; 
de az írás azt tanítja, hogy még az ellenségeinket is 
szeressük. — Lelkész: Le azt nem tanítja, hogy 
lenyeljétek.

Egyetlen mód. Első részvényes: 
Nos, hogy állunk; emelkednek papírjaink?— Máso
dik részvényes: Igen ! ha sárkányokat csiná
lunk belőlük I 

Irodalom és művészet.
A sárga dominó - Prévost Marcel uj regénye, 

A sárga dominó most jelenik meg magyar nyel
ven először. Ez a regény azokat is meg fogja 
lepni, akik mar régen megbódoltak a fiatal 
mester zsenijenea. Mintha köunyüvérü, kissé 
czinikus világfel fogasat, a naiv érzések lágy 
hullámaiban fürösztötte volna meg, melanko
likus, gyöngéd, poétikus a regény hangja. 
A sárga dominó egy fiatal párisi diplomata 
első szerelmének a regénye.A mindvégig érde
kes s élvezetes regényben ott van Prévost 
Marcel miuden kiválósága,Fordította dr. Beth
len Oszkár. A sárga dominó 8Ü alakban, mü 
vészi kivitelű czimlappal jeleit meg, bolti 
ára 50 kr.

Szenzácziós regény közlését kezdte 
meg husvé.i szamaoan a „Fővárosi Lapok", 
ez a tartalmas, legszebbeu kiállított kiváló 
hetilapuua. tSienkiewicz Henriknek, a gyor
san nagy nepszerüsegre szert tett kiváló 
lengyel származású Írónak „Quo vadis" 
(Hova megy ?) czimü regénye ez, Erényi 
Nándor a „Fővárosi Lapok" segédszerkesz- 
tojenek, pompás fordításában. A „Quo va- 
dis-"t mindjárt eredetiben való megjelenése 
aikalmaval lefordították olasz és franczia 
nyelvre és mindenütt óriási feltüuést keltett 

a római tárgyú szonzácziós regény. 
„Fővárosi Lapok"-at, mint legjobban

l

I

ez
A _ _
szerkesztett, legkiválóbb folyóiratunkat me- 

■ légén ajánljuk olvasóink ügyeimébe. Előfize
tési ára egy évre 12 frt, félévre 6 frt. 
Szerkesztőség; Budapes', V., Hold-utcza
15. sz. Kiadóhivatal ; Budapest, V., Do- 
rottya-utcza 10.

Egyiptomi Ólet. A történetírás foly
ton haladó tudománya immár a legmaga
sabb pon'ra jutott, mikor megtudja eleve
níteni a népek hétközuapi életet. Nem a 
csata, az ünnepély, a diadalív, a műalkotás 
fontos, hanem a mindennapi élet. Egyiptom
ról sokat is tudhatunk, mert görögök láto
gattak, s ez az élelmes nép sokat irt róluk. 
Memphis nekik az volt, ami nekünk ma 
Kairó; az igazi keleti város utczáin tömér
dek nepfajt lehetett látni, a fehérszoknyás 
egyiptomi paptól kezdve, a fagygyus hajú 
szudáni szerecsenig. Az állatok is köztük 
rajzoltak, mert a szegényebb egyiptomi 
együtt élt állataival. Sok más is csodálatos
nak tetszett görög szemnek, A pék, ki lá
bával dagasztotta boltja ajtajában a kenye
ret; a pallér szerszám nélkül mázolta a falra 
habarc>at, puszta kézzel, 8 ha eljött a dél, 
as ebéd ideje, mikor a görögök házaikba 
tértek, az egyiptomiak kijöttek az utczára, 
„Az evés nem tisztességtelen, igy nincs mit 
titkolni rajta'* — mondák. Aztán újra meg
kezdődött az utczai élet, Jöttek mentek a 
férfiak, fejükön hordva a terhet, s a nők 
vállaikra rakva hordo; ni valójukat, fátyol 
és kíséret nélkül, a min a görög igen meg- 
botránkozo t, Az egyiptomi társas élet hi
degebb volt a görögnél, Ha két jóbarát ta
lálkozott, megcsókolta egymás térdét, aztán 
2 — 3 lépésnyire állnak meg egymástól. A 
görögtől und rodtak, mert teheuhussal élt.

íme, mily érdekes, mily bizarr szoká
sok éltek már az ó-korban is, a legrégibb 
társadalomban. Ez élet egész teljességében, 
szöveggel és képekkel, pontosan és művé
sziesen van megrajzolva a Fagy Képes Vi‘ 
lágtörténet 19-ik füzetében, moly most jelent 
meg. A vállalat 12 kötetből fog állani, 
Szerkesztője Maro«»li H«prik,

szes kötet ára 8 frt, egy füzeté 30 kr. 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható 
m'nden hazai könyvkereskedésben.

„A Képes Iievelezö-Iiap" ápril havi 
száma bö tartalommal épen most jelent meg.
— Sok egyéb a gyűjtőket érdeklő közle
ményen kívül gazdag csere-rovatot tartalmaz.
— Előfizetői minden számhoz egy műmellék
letet kapnak. — A lap előfizetési ára az 
1899. évre 1 frt. — Mutatványszámot a 
„Képes Levelező-Lap" kiadóhivatala Székes
fehérvárott mindenkinek ingyen küld, a ki 
azt egy látképéé levelező-lapon kéri. Az ápril 
havi szám 15 krnak levéljegyekben való be
küldése ellenében kapható.

a „Zenélő Magyarország" zongora 
és hegedű zenemű folyóirat április l-sei VÍI-ik 
füzete rendkívül értékes zenemű tartalommal 
jelent meg, hozza : I. Szentirmay Elemértől 
„Volt e szived, volt e lelked?" igen szép 
magyar dalt. II. Biok Ferencz „A tavasz be
vonulása" pompás indulót. III. Hartl Henrik 
„Polonaise-ját hegedűre zongora kísérettel s 
1V. Fonj-fonj, czimü bájos szép esthlandi 
svéd dalt. Minden füzete hasouló gazdag 
tartalommal jelenik meg e közkedvelt zenemű 
folyóiratnak. Egy-egy füzet mindenkor 10 
oldalon a legszebb s legsikeiültebb divatos 
zeneujdonságokat hozza, negyedévben 6 fü
zet 60 oldal zenemüvet ad 1 frt előfizetésért. 
Előfizethetni a most meginduló uj évnegyedre 
a „ZenélőMagyarországu(Klökner Ede) zenemü- 
kiadóhivatalabau Budapesten, VI. Csengery- 
utcza 62|a, honnan megismerésre mutatvány
szamot ingyen és béruientve küldenek.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

I.
A lévai Takarékpénztár a lévai ág. hitv. 

ev. egyháznak 30 frt. segélyt nyújtott, mely 
jótekonyczélu adományért e helyen is köszö
netét mond

az egyház elnöksége.
II.

Fogadja halás köszönetünket a lévai 
takarék és hitelintézet tek. igazgatósága, ki 
az 1898-ik évi nyereményből a lévai izr. nö
egylet pénztára javára 25 frtot; úgyszintén 
a lévai takarékpénztár tek. igazgatósága, kik 
egyletünk pénztára javára 20 frtot kiutaltak.

Weisz Johanna, 
egyl. elnök.

Selyem damaszt i? “ 
térén Kent, — valamint fekete, fehér és színes 
Hennebergselyem 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként, — a legdivatosabb szövés, szín 
és mintázatban. Privát fogyasztóknak 
póstabér és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva, — mintákat pedig 
póstafordultával küldenek, HENNE
BERG G. selyemgyárai (cs. és k. ud
vari szállító) Zürichben. — Magyar leve
lezed. Svájcába kétszeres ievélbélyeg ragasz
tandó. —

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza- u>.-mázsánként 8rrt 40 nr,8 írt. 60 Két
szeres 7 trt 10 kr. 7 frt 30 ar. — Rozs 
7 irt — kr. 7 trt 10 kr. Árpa 6 frt — 
6 frt 60 kr. Kukoricza 5 frt 10 kr 5 frt 40 
kr. Bab 5 ír; 30 kr. 5 frt 50 ar. Zab 6 frt —kr 
6 irt 20 ár.— Lencse 6 írt — kr. 6 fri 60 kr 
Köles 4 frt 20 kr. 4 frt 60 kr.

Nyilttér.
i.

Árverési hirdetmény.
Az esztergomi méltóságos Főkáptalan 

tulajdonát képező és a thaszari gazdasági 
kerülethez tartozó becsei 2 kerekű, és a 
pázsiti 1 kerekű vizi malma f. évi május 
hé 17-én délelőtt 10 órakor a mikófalusi 
tiszti irodában 3 egymás után következő 
évre nyilvános árveresen bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek ugyanott barmi
kor megtekinthetők.

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

II.
5630.j 1899. sz. Barsvármegye alispánjától.

Hirdetmény.
A Barsvármegye közönségé által a honvéd 

föreáliskoiánál és a Ludovika Akadémiánál 
együttvéve létesített aiapitványi hely a sop
roni honvéd főreáliskola I. évfolyamában az 
1899.'1900. tanév kezdetén fog betöltetni.

Ezen alapítványi helyre csak oly ifjak 
pályázhatnak, kik Barsvármegye területén 
bírnak községi illetőséggel; folyó óvi szep
tember hó 1-én 14. életkorukat elérik, és 16. 
életkorukat meg nem haladják i a m, kir. 

honvédelmi miniszter ur által folyó év feb
ruár havában 15402. szám alatt kibocsájtott 
„Pályázati Hirdetményiben előirt összes 
feltételeknek mogfelelni képesek, mely „Pá
lyázati Hirdetmény" a hivatalos órákban ná
lam betekinthető s a kívánt felvilágosítások 
is beszerezhetők.

Az alapítvány helyet elnyerni óhajtók 
kellően felszerelt pályázati kérvényeiket tar
toznak bezárólag folyó évi május hó 15-ig 
nálam benyújtani.

Az ezen határidőn túl beérkező pályá
zatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az alapítványi helyre a bemutatási jo
got a folyó évi márczius hó 23-án tartott 
évnegyedes közgyűlésben 29. szám alatt ho
zott határozatban nyert felhatalmazás alapján 
Barsvármegye alulírott alispánja magam fogom 
ez úttal kivételesen gyakorolni, s a pályá
zatokat a m. kir. honvédelmi miniszter úrhoz 
felterjeszteni.

A anyos-Maróth, 1899. április 9-én.
S5jna.osl.yi,

87— 3—1 alispán.
III.

Árverési hirdetmény.
Néhai Haulik Károly örököseinek rúeg- 

bizásából közhirré teszem, hogy néhai Haulik 
Károly tulajdonához tartozó, a kis-heres- 
tényi 3 számú telekkönyvben A + 1. 2. 4. 
7—14, — az ugyanottani 70. számú telek
könyvben A + 1—7, — és az ugyauottani 
72. számú telekkönyvben A +• 1 sorszám 
alatti ingatlanainak, az ezekhez tartozó élő 
és holt gazdasági felszerelést, és gazdasági 
készleteket 1899. évi május hó 1-sö napjan 
reggeli 9 órakor Aranyos-Maróthon, és iro
dámban megtartandó magán árverésen eladni 
fogom.

Az árverezni kívánók tartoznak az ár
verés megkezdése előtt bánatpénzül 5000 
forintot készpénzben, vagy tőzsdeileg jegyzett 
és óvadékképes papírokban letenni,— egyébb 
feltételek irodámban megtekinthetők.

SlalEQ-vszlEy Ferencz,
88— 1—1 kir. közjegyző Ar.-Maróthon.

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 kalapok, jutá
nyos árak mellett.

Tisztelettel
Dr. Málasi Jánosné.

V.
Az 1849. évi nagy-sarlói győ

zedelmes csata 50 éves évfordulójának 
f. évi április 19-én leendő megünneplése al
kalmára tribün-jegyek és pedig az első két 
sorra á 1 frt., a helyi végrehajtó-bizottság 
alelnökénél; a 3- k sorban á 1 frt., és a 4., 
5., sorban á 80 kr. alulirt vállalkozónál bár
mikor válthatók.

Nagy-Sarló, 1899. április 15-én.
89— 1—1 Tauber Ármin.

VI.

Földbérlet!
Léván a „Zúgó" nevű uradalmi 6 hold 

földterület a legmagaab ajánlattevőnek haszon
bérbe adatik.

Bővebb tájékozást nyújt
92-1-1 az uradalmi központi iroda.

VII.
SW* Bajor sör. **

Valódi müncheni bajor sör
(E’BQtLorrbra-u.) 

palaczkokban kapható :
Blum R.

94—3—1 füszerkereskedéseben Léván

Vili.

Beocsini Cement áruda. 
1-ső rendű JPortland. Oemont 
1-sö rendű ZE^orp-áLxx Cement, 

eredeti gyári áron kapható :
Engel József,

fűszer-kereskedésében, Léván.
IX. ’

Sömör-betegséget: 8záraí> --------------------------- =----- q vizenyős 
pikkelyes sömőrt (flechteu) s az e bajjal 
együtt járó, kiállhatatlau „börviszketeget* 
jótállás mellett gyógyít, sőt azokat is, kik 
gyógyulást sehol sem találtak. A „dr. Hebra 
BÖmÖrÍrtÓ‘-ja. Külső használatra való, nem 
ártalmas. Ara 6 frt. o. é. vám- és póscadij- 
mentesen (levéljegyekben is) utáavettel 50 
krral több. Kapható : St. Marién-DrogU- 
eria Danzig. (Deutschland.)

X.

Magas jutalékban Xíi 
szolid ugynosök, kik törvényszerűen megen
gedett Borsjegyeknek, részletfizetésre való 
eladásával, egy nagy pénzintézet (részvény
társaság) számlájára foglalkozni óhajtanak. 
Ajánlatok „Mercator" czimen : EokSteiU 
Bemát hirdetési irodájába Budapest, V., 
Fürdö«uV)*a 4. iutéseudök,



16. szárú
hirdetések. 1899. április hó 16.

§ Birtok-eladás.
A Kis Kálnán Barsvármegyében, Kürthy Emil ur tulajdonát
S/ pező, mintegy 300 holdnyi birtoktest szabadkézből eladó.
V A birtok a Garam partján fekszik, általában elsőrendű termő- 0 földből áll; alig 20—25 holdnyi rész a legelő, mely a tavaszi, na- 
A gyobb áradások alkalmával kiöntések által termékenyül.

Az eladás egytagban, részenként, vagy parozellázás utján 
történik.

A vevő a vételár lefizetése mellett, ez évi termény letakaritása 
után, a birtoknak haszonélvezetébe, illetve tehermentes örök tulaj
donába lép.

Az egész birtoktest vételára iránt, valamint (a már felvett térképek 
alapján) a részekben, — vagy parczellázás utján — leendő eladásra 
nézve felvilágosításokat ad, vagy jelentkezéseket elfogad april hó 28-ig- 

Léván, 1899. április hó 15.
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Legnagyobb nyeremény

legszerencsésebb esetben ___

,000 korona.

0♦
00
0
i
L

At Összes 50,000 nyeremény 

JEGYZÉKE.
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona
A nyeremények részletes

-O 1 Jutalom

beosztása a következő:

Korona600000 
400000
900000
100000
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80000
70000
60000

kir. osztáiysorsjáték

50,000
nyeremény

A negyedik nagy magy. 
nemsokára ismét kezdődik és 

100,000 
sorsjegyre

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

A nyerési esélyek tehát, mint már altalanosau 
ismeretes, óriásiak.

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronái 
sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény leg
szerencsésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors 

jegyeket a tervszerű eredeti árban es pedig:
egy egész l-ső oszt, eredeti sorsjegy 6.— frt
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küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz

Rendelőiévé! levágandó.
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elOleges bekül-Holló Sándor,

a Lévai takarékpénztár igazg. elnöke. 
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Török A. es Tarsa uraknak Budapest.
Kérek részemre I. oszt. magy. kir. szab,

osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezet
tel együtt küldeni.
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Újdonság! Újdonság!

Triumph-czipö 
a legjobb és legkényelmesebb a világon legczélszerübb urak, hölgyek 
gyermekek és a katonaság részére.

Megszűnt a kényelmetlen fűzés és gombolás.
Egy érintés által fel- és levethető.

Kapható: Kovács Sándor czipőkereskereskedésében Léván.
Ajánlja továbbá dúsan felszerelt, mindennemű úri. női és gyér-

mekezipők raktárát a n. é. közönség szives figyelmébe. tgl
Mérték utáni megrendelések legjobban és gyorsan készíttetnek.

!!! Tnumph-czipők 111 $
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Ifj. Kotzó Pál
EndLapeBt, "V-9 Hpöt-körní 18. sz.

(Vígszínház mellett, a nyugati pályaudvar s Marglthld közelében)
A közönségnek pártfogását kérve, ajánlja 

Garett R. és fiai féle legújabb szerkezetű 
oompound gŐzmozgonyalt félstabll- 
és stabilalakban, a melyek 40 százalék 
tüzelőanyag megtakarítással dolgoznak.

Gőzmozdonyokat és gőzcséplőket 
négyszer fordítható acél-dobsinekkel, 
toldást nem igénylő szahnarázókkal 
és nagy szita felülettel, minden nagy
ságban.

Minden fajta lovas CséplŐkéSZleteket, 
arató- és vetőgépeket, szecskavágó

gazdasági gépeket.

EELiílll

o o o o o o o o o o o okát, répavágókat és minden más
Vidéken lakó szolid ügynökök kerestetnek 1
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30000
95000
90000
15000
1OO0O
5000
3000
9000
ÍOOO
500
300
900
170
130
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80
40

» fel n
« negyed „ 
„ nyolczad „

1...........................
dése ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
a hivatalos buzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
dijtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy. 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek 
és azoknál mindenki megjelenhetik.

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 
azonban

f. évi április hó 24-ig
hozzánk beküldeni.

Tőrök A. és Társa
a m kir. szab, osztáiysorsjáték föelárusitoi

Budapest, V., Váczi-körut 4/a.

Sok es nap nyereményt fizettünk tisztelt vevő
inknek: rövii iiö alatt en es fel millió koronát
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Óta kitűnő pótléknak bizonyult a babkavéhoí. — Ideg-, 
es gyomorbajosnál, vérszegénységnél orvosilag ajánlva.8ZÍV-
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A m. kir. államvasutak gép-^gyárának vezérügynöksége
Budapest, Váczi-körut 32. szám.

Ajánlja a m. kir államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas „Compound“ lokomobiljait. teljesen vas
ból készült szalmakazalozó-gépeit, gőzkukoriczamorzsolóit, Stibor-féle körfűrészeit, „Millenium“ kaszáló- és aratógépeit; továbbá Sack- 

féle ekéit, vetögépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit.
k. i xx S ~y e 11 és "bér m e xx t "V e_

Képviselő: Hirsohmann Kristóf ur Pozsony.
.A. r j

Zacherlin
Specialitás, poloskák, bol- 
hák és konyhaférgek ellen

Molyok s a háziállatok 
clö3dijei ellen

és

59.

HU

Kapható: Kern Testvéreknél Léván.
A-la.pitta.tott 183T- évben.

HZAZA.I GYÁRTMÁNY!
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Arany 
Arany

Szabadalmazott

valódi „SINGEH“ és valódi „H0WE“ 
családi és iparos varrógépek 

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

Singer családi varrógép kézi hajtásra • 
Singer családi varrógép állvány és szekrénynyel 
Singer Médium iparosoknak gép állványnyal 
Nagy Singer 4-es iparosnak állványnyal 
Howe családi varrógépek állványnyal . 
Nagy Howe varrógépek iparosoknak • «
Ringschiff iparos varrógép • • ' •

Készpénz fizetés mellett 5%-al

Renavágok.
Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.

KertifecslíenQO- Szecskavagok.
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára, 

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra ingyen 

es bérmentve küldetnek.

kézi es sorvetögep. SacKreudszerü egyetemes 
ás mélyítő aczel ekek.

Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért is tartósságot igényelnek. 
A ki néhány krajczár megtakarítása végett csekélyebb értékű 

gyártmányokat szerez be, az

pénzét az ablakon szórja ki.
Nálam csakis az általánosan jónak elismert 

padlófénym É. Z cl k kaphatók: 

Schramm Kristóf
Győr, Becs, Sinnnering, Majna melletti Offenbacli.

CJ a"U ma tys *m kezesség mellett tiszta borostyánlakk-
MvUralUUl XxriSwQl óól készült padlófénymázai tartósság, 
feuyüK és keménységük tekintetében valameuuyi versenygyártmányt felül
múlnak. A sok értáknélküli utánzások miatt kérem arra ügyelni, bogy 
minden dobozon Schramm Kristóf neve látható legyen.

Továbbá: mosható zománcz-festékek elegáns színárnyalat
ban mindennemű házi szeren, melyet bárki szaktudomány hianyá au maga 
dolgozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománczozására konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butorlakk, 
Copallak belső használatra Bamarlakk, Bőrlakk, Száritó-firnisz, 
Politurlakk, Vaslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz 
használtunk, úgyszintén a többi lakkfelék valamennyi iparágak számára.

Különlegesség: kocsi yárosok és kocs’fényezök részére Kutschen- 
lakk, Práparationslakk, Gestellakk, Schleif es Lazurlakk eredeti 
1 kgrmos dobozokban.
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olcsóbb.

k valódi SINGER és HOWE gépeknek.
egyed, raktára KERN TESTVr. LEKNÉL Léván.

Géptük, részek és osónak olosón.
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Bámulatosan hat! Megöl utolérhetlen biztonsággal, 
és gyorsan, minden ártalmas férget s ez okból a fogyasztó közönség 
milliói magasztalják és keresik. — Ismertető jelei: 1. A lepecsételt 
üveg. 2. Ezen aláírás „Zacherl“.

Raktár. Léván: Amstettér Imre, 
Cserei Gyula, 
Engel József, 
Frommer I., 
Kern Testvérok, 
Medveczky Sándor 

gyógyszerész, 
Pollak Kálmán, 
Wiiheim Béla.

Ipolyságon: Dombo Károly, 
Trautwein Dániel

Újbányán : Cservinka Mór 
Henrieh Ede fodrász

Verebélyen: Czirok István, 
Pollak József özvegye és fia.

Zsarnócza: Weichberg Izidor.
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órás- és ékszerész LÉVÁN.

„Szandiik" ezüstárugyár (Alsó-Há
mor Barsmegye) kizárólagos képviselete 
és raktára Bars- és Hontm.

0 $0

i. területére.
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férfi remontoir óra .... 30.—
női remontoir óra . . . . 14.—

Ezüst remontoir óra kettős fedéllel . 7.—
Ezüst remontoir óra egy fedéllel ........ 6.—
Niki remontoir óra egy fedéllel....................................... 4.—
Ingaórák farag.diófatokban egy felhúzással 14 napig járó müvei 10.— 
Arany gyűrű (14 kárát) ....................................................... 2.50
Arany karperecz (14 kárát) .......... 8.— 
Arany függő (14 kárát) . ~ ; . - ,- . , , , . , , l.őO 
Arany kereszt (14 kárát) ........... 2. —
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Meghívás.
LÉVAI KERÜLETI BETEGSEGÉLYZÓ PÉNZTÁR

IV. évi rendes közgyűlését
1899. április hó 23-án reggeli 9 órakor (határozatképtelenség esetén ugyanazon hó 30-án délután 2 órakor) 

a lévai városház tanácstermében tartja meg, melyre a közgyűlési kiküldöttek ezennel meghivatnak.

A gyűlés tárgyai: 1 Igazgatósági jelentés az 1898. évről. 1) Az 1898. évi zárszámadások és vagyonmérleg kimutatások tárgyalása és a felügyelő
bizottság jelentése alapján a fölmentvények megadása. 3) felügyelő-bizottság és a választott bíróság megválasztása. 4) Egyébb tárgyak és önálló indítványok 
tárgyalása, melyek azonban 48 órával előbb az igazgatósági elnöknél írásban bemutatandók.

Léván, 1899. évi április hó 11 én. Az Igazgatóság.
Pénztári számadás az 1898. évről.

i
BEVÉTEL:

1 . Pénzkészlet 1897. év deczember hó 31-én
I. Tagjárulékok:

A tagoktól................................
A munkaadóktól ......................
Önkéntes tagoktól - - - - - 

II. Belépési dijak - -
III. Birság pénzekből
IV. Kamatokból - - -
V. Tagkönyv-dijak ;

Kötelezett tagoktól - - - - 
Önkéntes belépőktől - - - •

VI. Engedmények - -
VII. Postatakarékpénztártól

Korona Fii.

7687
4152

Korona Fii. KIADÁS: Korona Korona Fii.

16468 22
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1 Gyógykezeltetés! dijak és egyébb 
segélyek:

ij Táppénzek............................................................
h Gyermekágyi segély............................................

Kórházi ápolási és szállítási költség - - . .
I| Orvosok fizetésére ---------- 
| Gyógyszertári költség..................................... - -

Fürdő költség ----------- 
Temetkezési segély ............................................
Gyógyászati eszközök............................................

II. Igazgatási költségek.
a) Személyi kiadások : 

Tisztviselők és bizalmi férfiak fizetésére - - - 
Szolga fizetésére.................................

b) Dologi kiadások:
■ Iroda szerekre ----------- 

Könyvek és nyomtatványok.................................
Házbér, fűtés és világítás .................................

; Posta költségek - - - - ...........................
Egyébb kiadások . ............................................

III. Tőke elhelyezés:
Posta-takarékpénztári betét.................................

IV. Kölosöntőke visszafizetés:
Barsmegyei iparalaptól felvett 1000 koro- - - 

nára visszafizetés ---------
Pénzkészlet 1898. évi deczember hó 31. - -

Fii.
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Vagyon-mérleg 1898. évről.

Kelt Léván,

N VJ VAGYON: ■
Korona Fill. 1 Korona Fill.

*
N

fa*
TEHER: Korona Fill. | Korona Fill.

1 Pénztári készlet 1898. évi decz. hó 31-éii - - - - 1 Barsmegye alispáni hivataltól kölcsön....................... 500
a) Pénzkészlet a kézi pénztárban ----- 612 14

925 90
2 Gyógyszerészek kiegyenlítetlen követelése - - - - 1176 68

2
b) Posta takarékpénztári betétben ----- 313 76 1 3 Bizalmi férfiak kiegyenlítetlen tisztelet dija - - - - 50 —

Leltári tárgyakban 10° 0 levonással............................ 295 92 4 Egyébb tartozások............................................................ oöö 94
3 Bírságok hátraléka 10°'0................................................. 144 — 5 Tartalék alap 1895. év deczember végéig - - - - 814 79
4 Hátralékos tagsági járulék 10"/0 levonással - - - - 8824 27 1896. „ „ „ --------- 1053 20
5 Itéletileg megállapított járulék megtérité......................

216
1897. , „ „ ... . 1035 88

4113 88sek 10° o levoással.................................................. 16 1898. „ , 1210 01
6 Tartalék alap .................................................................. 4113 88 6 Vagyon-mérleg 1898. évi decz. hó 31-én - - - - 8155 63
7 Tagkönyvekben .................................................................. 42 —

14562 13 14562 13

1898. évi deeketnber hó 3i*éil.
Babuschek Gusztáv 

ellenőr.
Pigler IsiVárt 

elnök.
Komzsík Lajos 

h> titkár, pénztáros.

Majer Venczel
felügy. biz. tag.

Boob József
felügy. biz. tag.

Holzmanfl Bódog
felügy. biz. elnök.

Szabó János 
felügy. biz. tag.

(poooooooooooooooöCKg
J Vegykisérleti állomás 0j Vegykisérleti állomás 1
0 és vegyészeti iroda Bát. §
o _----- --------- -----~ 0HatósM engedélyezett s kereskedelmi tcrvenyszékileg bejegyzett czég.

Ajánlja az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság körébe eső chemlal analy- 
dsek keresztül vitelét. Mezőgazdasági szeszgyárak, eozet, faeczet, gyufa 
stb. gyárak, Cserép, agyag, iparvállalatok költségvetése s tervezetének el* 
készítését.

ir_zM

Fíroiosimriészjltlíet.

Vermorel és Hungaria-féle legjobb!
Fel-ö.lna.-MllJ.a.tla.zi.,

a. siker kétségtelen..
A szölö-esszö (venyige) leveleinek betegségei ellen, valamint a fák 

és komlókacsoknak rovarok, levelesnek, pondrók és mézharmat stb.töi 
való megtisztítására.

Ára 12 forint
Kapható: Kern Testvéreknél, Léván

BESTE éJk

A L-f i u h r\ r

A Az intézet igazi

ö dr. Szt
0

igazgató vezetője s tulajdonosa

_ ankay Aba
műszaki vegyész.

A keszthelyi m. kir. gazdasági tauintézet s a selmeczbányai m. kir. bányász és 
erdész akadémia vegytani tanszékeinek volt vegytanársegéde stb,

Élethű arczképek
monoöhrome, olajfestésü, aquarella és opál festésüek 

arozkép bélyegek 
bármily fénykép után bámulatos olosó áron készíttetnek. 

Megrendeléseket felvesz, valamint a képek nagysága és árak felöl készséggel 

ad felvilágosítást 

NYITRAÍ és 
könyvkereskedése LÉVÁN.93-2-1

Nyomott tyitoiéi Téri* kiJcyvnyQmdájáb^Uváa.
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