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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken •• Léván házhoz küldve :

Elgy évre....................... 5 írt — kr.
Hat hóra........................2 frt50kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
rJűfizetói pénzek póstautalványnyal küldhetők.

,'£<jres számok 1*4  krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Négyhasáboe petit-sor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért C kr, többszöriért 5 kr fix«ánv»3Á.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyilttérben: 
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő*  
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes d.j 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZ ’.KESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
- ». vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
2250. 1899.

Hirdetmény.
A Léva város piaczán levő rozzant 

pecsenyesütő bódék helyett uj és a mai kor 
igényeinek megfelelő áru-csarnok felépitése 
vétetvén tervezetbe, ennek kivitele czéljábol 
fölhívom a vállalkozni kívánó építészeket, 
hogy arra vonatkozó építkezési terveiket 
költségvetéssel együtt a po’gármesteri hiva
talban folyó 1899. évi május hó 4-ik napjáig 
nyújtsák be, — ahol a feltételek is megtud
hatók.

A vállalkozók a tervek s költségveté
sért a város közönsége ellenében semmifele 
igénynyel föl nem léphetnek.

Léván, 1899. évi április 22-én.
ZBód.og-11 laajos, 

polgármester.

Bőr-ipari szakiskola a fel
vidéken.

A kereskedelemügyi kormánynak 
már régebbi terve az, hogy Magyar
ország felső részén egy, esetleg több 
bőripari szakiskolát állít fel, hogy ez 
által az országban egykor igen szépen 
virágzott tímár-ipart ismét életre keltse, 
illetve annak fejlődését előmozdítsa.

Midőn azonban magáról a kérdés
ről szólanánk, megegyezzük, hogy soha
sem helyeseltük a kormánynak azon 
törekvését, hogy az ipari, gazdasági s 
egyéb szakiskolákat, a melyeknek fel
adata első sorban is az, hogy jó ma
gyar mestereket képezzenek a haza 
számára, rendesen nemzetiségi, ekszpo*  
nált helyeken állítja fel, azt hívén, hogy 
ennek az iskoláknak révén az illető 
vidék kultúrája magyar jelleget fog idő
vel magára ölteni, pedig az eredmény 
az, hogy ezen iskolák növendékei a 
környezetükben uralkodó idegen szel
lemből sokat vesznek fel s öntudatla
nul vetkeznek ki magyarságukból.

Ellenben tiszta magyar városokban 
felállított ipari szakiskolák növendékei 
oly szellemet, oly tiszta magyaros ér
zést és felfogást szívnak vérükbe, a 
melyet azután semmiféle idegen elem 
nem fog tudni kiszorítani. Az ilyen 
iskolákból kikerülő mestereket azután 
a sors bár hová vesse is, mindig jó 
magyarok maradnak s még a legeksz- 
ponáltabb helyeken sem vetkezik le 
magyaros szellemüket. A magyarság 
emporumaiból kisugárzó szellemnek kell 
rést ütnie az idegen érzések által emelt 
falakon, mert az itt-ottt szétszórt szak
iskolák alig tudják magukat is védeni 
az idegen szellem befolyásától.

Ezeket előre bocsátva a bőr-ipari 
szakiskoláknak mi is rendkívüli fontos
ságot tulajdonítunk. Ilyen bőripari szak
iskolák felállítása iránt tudomásunk 
szerint a beszterczebányai kereskedelmi 
és iparkamara is több ízben megkereste 
a kereskedelemügyi minisztert. Mert a 
példa igazolja, hogy Németország, Fran- 
cziaország, Amerika s egyéb államok 
bőriparának nagyszerű fejlődését jól be
rendezett és megfelelő tanító erőkkel 
ellátott bőripari iskolák működésének 
köszönheti.

A bőrgyártás felső Magyarországon 
az újabb időben eléggé megindult, azon
ban már a régi timár-iparnak alig lát
juk mását. Hogy példával éljünk, Léva 
városában e század elején, de még a 
közepén is egy 30—40 tagból álló 
tímár-iparos czéh állott fenn. S a lé
vai vargák készítményei messze földön 
híresek voltak. Az itt készített kordo- 
vány versenyzett a ma Francziaország- 
ból beszállított bőrrel. Azonban észre
vétlenül kevesbedett a timárok száma, 
úgy hogy ma már hírmondó is alig van.

Es ez a körülmény bizony nagyon 
is rávall bőriparunk hanyatlására. Saj
nálattal kell olvasnunk, hogy a jobb 
talpbőröket, finomabbfajta felső bőröket, 
bélés és lakbőröket, szíjakat jobbára 
Ausztriából és Németországból, a festett 

borjú és kecskebőröket Francziaország- 
ból és Amerikából kell szállítanunk, s 
ezekért az árukért évenként mintegy 
29—30 millió forintot fizetünk a kül
földnek. Pedig Magyarországban a bőr
gyártáshoz szükséges anyagok, mint a 
nyersbőr és cserző-anyag oly mennyi
ségben állanak a tímár-ipar rendelke
zésére, hogy ezeket meg nagy olcsón 
mi szállitjuk azoknak, kik ugyanazt 
később, mint készített árut drágán sóz
zák nyakunkba.

Szakkörök a timárok hiányos kikép
zésének tartják a magyar bőripar hanyat
lását; ezért fűznek sok reményt a fel
állítandó bőr-ipari szakiskolákhoz.

Ily bőr-ipari szakiskola felállításá
nak helyéül igen alkalmasnak kínál
kozik Léva városa, hol erre nézve min
den előfeltétel meg van. Eltekintve attól, 
hogy itt egy már szépen virágzott tímár- 
ipái- elevenittetnék fel, maguk a terri
toriális viszonyok olyanok, a mely egy 
elméleti és gyakorlati kiképzésre szánt 
iskola mindennemű igényeit kielégít
hetik. A közvetlen közelben levő Perecz- 
patak, a Léva városában tartatni szo
kott messzeföldön híres nyersbőr-vá
sárok s igy azoknak könnyű beszer
zése, a csizmadiák, czipészek, szíjgyár
tók nagy száma mind támogatják Léva 
város közönségének a legutóbb tartott 
közg} ülésen hozott azon határozatát, 
hogy kérelmet intéz a kereskedelem
ügyi miniszterhez, hogy ily szakiskolák 
egyikét Léva városában állítsa fel. A 
Léván felállítandó szakiskolával egy
idejűleg a tímár ipar is nagy lendüle
tet venne e vidéken. Maga Léva vá
rosa tiszta magyarságánál és intelii- 
gencziájánál fogva elég garancziát nyújt 
arra nézve, hogy az iskola növendékei 
környezetükben is magyaros szellemmel 
fognak találkozni.

Leányaink nevelése.
(Folytatás.)

E közlemény első részében azt mondot
tuk, hogy a leánynevelásnek két iránya van, 
amely két irány versenyezik egymással. Az 
egyik amely a leány férjhezmenetelére álla
pítja a leány jövőjét, s e czélnak megfelelő 
nevelést igyekszik adni a leánynak, a másik 
pedig, azt tűzi ki czélul, hogy a leány tisz
tességesen megélhessen akkor is, ha esetleg 
férjhez nem mehet, s fokozottabb tanulmányi, 
vagy művészeti kiképzést igyekszik elérni. 
A nevelés e két irányának eredménye a 
tapasztalatunk szerint az, hogy a férjhez 
adásra száut leány amint az iskolából kitette 
a lábát, arra lesz tanítva, hogy neki egy ügyes 
háziasszony szerepét kell elsajátítania s il
letve az ehhez megkivántató előfeltételeket 
meg kell szerezni ; s főképpen pedig chikke- 
sen kell a társaságokban mozogni, s a hatást 
vadászni.

Mulatságos ezen iskolának a növendékeit 
látni, a mint ezek, minden külső előnyeiket 
föltüntetni iparkodnak. Mindonkor a legújabb 
divat szerint öltözködnek s a legújabb divat 
szerint készítik, jobban mondva készíttetik 
el sokszor egészen értéktelen anyagú ruhái
kat. Színpadi mozdulatokat tesznek, nem 
ritkán az arczfestékeknek minden nemét 
igénybe veszik akár szükség van arra, akár 
nincs.

Egyszer érdekes halavány, másszor egész
séges piros szintiek. Egyszer szőkék, más
szor barnák; Kottából nevetnek s tükör 
szerint mosolyognak feléd. Tekintetük és 
mozdulatuk tervszerű és szabatos. A szelle- 
meskedésben sokszor az erőltetettség hatá
ráig mennek.

Igen természetes, hogy ilyen modorral, 
csak az igazán tapasztalatlan, állás nélküli s 
tehát nem házasodható fiatal embereknél tud
nak hatást elérni; ellenben a komoly háza
sodható férfiaknál a mosoly és tartózkodás 
érzetét ébresztik fel. Mert ezek jól látják, 
hogy a házias, vagy gazdasszonyi nevelésből 
a leányban nincsen semmi, egy drága, üres 
és hamis czifraság az egész leány, ki csak 
a divatban, a szórakozásban, a fényűzésben

Búcsú a szerelemtől.
Szerelem, te bűvös álom 1 
Elraboltad ifjúságom, 
Lágy öledben, míg pihentem 
Víg gyermekből aggá lettem!

Vidám voltam, mint a gyermek, 
Ki kaczagva lepkét kerget 
S lettem komor, mint az éjjel: 
Téli sűrű sötétséggel 1

Barna hajam hófehér lett, 
Üzememből a tűz kiégett, 
Kezed sima homlokomra 
Rút bélyegét odanyomta 1

/higanyos volt testem, lelkem, 
Karjaid közt béna lettem, 
Jobb kezed, ha gyönyört adott, 
Érte a bal vett kamatot 1

. . . Aztán végre nagysokdra 
Felébredtem valahára,
Leráztam a bilincseket,
Mit rám font a kicsiny kezed 1

Szerelem, te stép kalitka I 
Aranyajtód újra nyitva:
Szabad lettem, mint a madár, 
A mely szerte csapongva száll I

Most látom csak mennyi báj Van 
Nélküled a szabadságban I 
Mit meghagytál onnan'-innen 
Vjra éled bennem minden I

Újra éled, újra zöldül!
Áldás kél a parlag földbill,
S lelkem, érzem, visszaszárnyal 
Enyhüléssel, vidámsággal l

Amig a te rabod voltam
Csak reménynyel táplálkoztam
S hogy bilincsed leráztam én,
Van most hitem : szikla-kemény 1

Szabad vagyok ! Újra szabad 1
Nem sinylek a jármod alatt,
S ha nem késő, elém újra
Feltárul az élet útjai

Földi élet igaz Utján
Hiszem, én is eljutok tán,
Hová, mint a mámor foglya, 
Soha el nem értem volna.

Derült lesz az öregségem 
Megnyugvó a múlt emléken
S ha elszállok e világból
Lesz, ki engem sirat . . . gyászol!

Torbágyi.

Magyar anekdotakincs *)

Ezer esztendő humorja, jókedve, vidám
sága mosolyog ránk abból a hatalmas gyűj
teményből, amelyet Tóth Béla állított össze, 
s amely most jelenik meg Singer és Wolf- 
nerék kiadásában. Nem valami közönséges 

*) Gyűjtötte Tóth Béla. Öt kötet. Ára fűzve 
112 frt. Diaakötésbeu 10 frt. — Megrendelhető 1 frtos 
havi részletekben való törlesztésre is, — Kiadja Singer 
í# Woltnw Budapesten,

adomatár ez, amilyent olcsó tákolmányokban 
ponyván árulnak: úri magyar Ízlés gyűjtötte 
egybe a nagy vállalatba, amely mintegy 120 
nyomtatott Ívre terjed, körülbelül nyolcz- 
száz képpel.

A magyar anekdotakincsben együtt van 
mind az a tömérdek tréfa, adoma, szikrázó 
ötlet, jóizü történet, csattanós, velős epizód, 
amit a magyarság ezer hosszú esztendőn át 
jókedvében, pipaszó mellett, borközi hangu
latban, vagy csaták hevében magából terem*  
tett. Azt lehetne mondani, hogy ez a ma
gyarság története vidám képekben, s igy 
nagyon fontos tudományos munka. De olyan 
tudomány vt.n benne, amely egy ritka erény
nyel ékes: megkaczagtat minket, fölvidit, 
mosolyra késztet. Anekdótázó nép vagyunk, 
mondja maga a szerző, „minden ötletünk, 
minden vidámságunk és bölcsességünk el van 
raktárolva ezekben a rövid, velős, csattanói 
történetkékbe.*  Aki azokat igy finom ízlés
sel megválogatva összegyűjtötte, az a magyar 
nép bölcseségének és humorjának lexikonját 
irta meg. Minő bőséges anyag kínálkozott 
Tóth Bélának Árpádtól Beöthy Aldsiig I Minő 
szemenszedett sorozata olyan ötleteknek, tré*  
fáknak, kurta históriáknak, amelyek jobban 
jellemzik a magyar embert a legtudósabb 
néprajznál vagy történelemnél I

Az anekdotakincs megérdemli a kincs 
nevet. Vele is úgy voltunk eddig, mint egyébb 
kincseinkkel, Sejtettük, hogy megvan vala
hol, de nem akadt senki, aki díszesen egybe*  
gyűjtötte volna. Tóth Béla tehát olyan mun
kát végzett, amelyre eddig nem volt eset 

irodalmunkban. Okosan, finom érzékkel válo
gatta meg auekdotáit: mind kitűnő, mind 
jellemző, valamennyinek van erős, gondolatra 
késztető magva, a legtöbbje jóizü mosolyt 
csal az ajkunkra. De igen bölcsen kivetett 
belőle minden trágárságot, kétértelmű sikam- 
losságot, vastag elemet. Csak ilyen okos meg- 
válogatás által lett igazán kincsesé ez a 
temérdek füzet.

A sírva vigadó magyarnak kedély világa 
nyiiik meg előttünk, s mig a sok tréfán és 
mulatságos epizódon elmosolyodunk, meg- 
izJeljük egyben a magyar zamatosságot, a 
magától támadt, mesterségesen nem kompo
nálható anekdota szeszét s felüdüllink tőle, 
mert az élet veröfényes oldalát pillantjuk 
meg hirtelenül a rideg hétköznapi életfolyás 
közepette. Lelki patika ez a négy kötet, nem 
szabad hiányzania semmi magyar könyves*  
asztalról.

A sok száz anekdotáról lehetetlen egy 
tárcza keretében közelebbi ismertetést Írni. 
Inkább kiválogatunk néhányat a gazdag 
gyűjteményből és bemutatjuk olvasóinknak : 
következtessenek róluk a többit e. Mutatóba, 
Ízelítőül álljon itt ez a nehány, alább kö
vetkező :

Albrecht kir. herczey és a kán ember.
Albrecht kir. herczeg vonatot várt a 

karczagi állomá-.on. Az állomás kerítésén, 
kívülről egy barna arozu kúo könyököltbe, 
szájában a makrapipa, fejében a kis zsiros 
pörge kalap, és nézegeti a fényes katona 
urakat.

Egyszer csak odalép hozzá Albrecht 
kir. herozeg és igy szólítja meg;



g drágft mulatozásokbaü találja gyönyörét. 
Ilyen életmódnak természetes folyománya a 
Hirt, a szerelmi dévajkodás, melyben úgy 
tetszelegnek rangúknak a leányok, miként 
gyönyörködik az ember a szivárvány válto
zatos színgazdagságában.

Mi sem természetesebb, minthogy ezen 
életmód utóbb megszokottá válik és éppen 
azok, kik a kiadott jelszó szerint jó anyává 
s gazdasszonynyá neveltetnének, legkevésbé 
érzik jól magukat a családi tűzhelynél.

Ezt, csak az ilyen nevelésű leányok, el
fogult szüleik s a tapasztalatlanok nem veszik 
észre s más mindenki észreveszi, s innen 
van, hogy ezek a leányok, rendszerint csak 
akkor mennek férjhez, ha jelentékeny hozo
mánynyal takarják be ürességeiket 8 ferde- 
ségeiket. Egy ily nevelési rendszernek, tehát 
a szegény leány csak gunyja s áldozata 
lehet.

Tagadhatatlan tehát, hogy helyesebb és 
okosabb a másik rendszer, a melynél a ki
képzés nem a külsőségekre, hanem a szellemi 
élet és a nőknél nem ritka művészeti képes
ség kifejlesztésére irányittatik.

Tág tere van itt a nőnek. Vannak ma- 
gassabb szellemi foglalkozások a melyek 
legfőbbképpen a nők által végezhetők el. 
igy a gyermek s főképpen a leányneveles, 
helyesebben a tanítás, a nőgyógyászat stb. 
s vannak ismét foglalkozások a melyek a 
nők által ép oly jól végeztethetnek el, mint 
a férfiak által. Ilyenek az összes irodai fog
lalkozások.

A művészetek pedig a növel vele szü
letett élénkebb fantázia és finomabb érzék
nél fogva főképpen és általában véve a nők 
által magasabb tökélyre vihetők, mint a 
férfiak által.

így az ének a zene, táncz terén ezt 
már most is tapasztaljuk, a festészet terén 
ugyan még nem nagy sikert értek el, de 
ennek okát csak az eddigi tartózkodó állás
pontja a nőknek adja mag.

Az irodalom terén a nők már is j den- 
tékeuy tért foglaltak el.

De nem czélunk az összes e térbeli hó
dítását a nőknek felsorolni, csak rrá mutatni 
igyekezünk e nemes törekvésre s ennek kap
csában kiemeljük azt, hogy mily nagy a 
különbség ezen és ama másik iskola növen
dékei közt.

Amazt már jellemeztük fentebb, emen
nek főbb jellemvonásai, a komoly munka, 
az önbecsülés és önérzet, a keresetlenség, 
egyszerűség és a természetesség.

A ki megkeres eszével és ügyességével 
annyit, a mennyit egy lébtttö fiatal ember, 
nem tud megkeresni, az bizonyára nem is 

gondol arra, hogy egy ilyen embernek a 
nyakába varrja magát. A férjhez menetei 
ezeknél másod rangú kérdés, s ép azért ha 
ilyesmire gondolnak is, nevetségessé sohasem 
teszik magukat. Ámde komoly foglalkozásuk 
közepette, nem is érnek reá annyit gondolni 
a férjhez menetellel, hogy ezt feltűnővé 
tegyék.

Az é-z és a munka mindenkor kivívják 
a világ közbecsülését s igy csak is termé
szetes, hogy az ilyen nők a férfiak előtt is 
nagyobb becsben vannak s a tapasztalat bi
zonyítja, hogy többen is mennek férjhez 
aránylag ezek, mint ama másik iskola növen
dékei közül s mert addig is míg férjhez men
tek, nem a flirt, hanem a komoly munka ké
pez e időtöltésüket, rendszerint jobb felesé
gek és házi asszonyok lesznek.

Legyen tehát a törekvésünk a jövőre a 
leányokat a komoly munkára, a kenyér- 
keresetro képezni és ne fájjon a fejünk a 
felett, hogy miképpen talá'ják fel magukat, 
a házas életben, egy hivatása tudatában élő nő 
a jó és gondos háziasszony s terepébe köny- 
nyen bele éli magát. Mese az hogy ezt éve- ' 
kig kelljen tanulni.

P.

Városi közgyűlés.
Léva város képviselö-testülete folyó hó ■ 

24 én tartotta évnegyedes rendes közgyü'é- 
sét B ó d o g h Lajos polgármester elnöklete 
alatt. Az elnöki megnyitó után a polgármes
ter előterjeszti, hogy uj polgármester válasz- 1 
tatván a hivatal átadására és átvételére a ' 
képviselő-testület bizottságot küldjön ki. E 
bizottságot a közgyűlés Holló Sándor és 
Czi r ok János személyében megválasztja. I 
Ezután tudomásul veszi a képviselő-testület 
az alispáni hivatal által leküldött névjegy- i 
zékét a képviselő-testületi megbízottaknak. '

Bejelenti továbbá a polgármester, hogy i 
a vá' tuegye azon határozatát, melylyel a Léva ' 
városa részére útfenntartás hozzájárulása czi- 
m ;n fizetendő 1140 frt. kifizetését megta
gadta, a kereskedelemügyi miniszter felöl- ' 
dotta s a várra gyet újabb határozat hoza
talra utasította. A képviselő-testület a hatá
rozatot tudomásul vette, de a vámdij feleme
lése és az 1140 fit hozzájárulás kérdését 
külön vá'asztotta.

Tudomásul vette a közgyűlés, hogy a 
Simor János-féle alapítvány számadásait, a 
ezöliőtelep czéljaira Krajcs Mihály tói megvett 
szőllőterületre vonatkozó adásvevési szerző
dést s az 1899. évi költségvetést a törvény- , 
hatóság jóváhagyta. Ezen költségvetés szerint 
Léva varos polgárai 46 százalék pótadót fog
nak fizetni.

A szőllötelep ügyében akként intézke
dett a közgyűlés, hogy sürgettessék meg 
annak felállítása, illetve, hogy a felállítás 
határidejét tűzze ki a miniszter s egyúttal 
kéressék fel az esedékes bérösszeg kiutalvá
nyozására.

A mértékhitelesítő hivatalok uj beosztá
sára vonatkozó törvény hatósági szabályrende
let bemutattatván tudomásul vétetett.

Ezután előterjeszti a polgármester, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter a felvidéken 
több bőr-ipari szakiskolát szándékozik fel
állítani, s minthogy Léván még pár évtized 
előtt is rendkívül virágzó timár-ipar létezett 
s a lévai vargák bőrkészítményei mesize 
földön híresek voltak, s ezen ipar már-már 
majdnem teljesen elenyészett, indítványozza, 
hogy kéressék fel küldöttségileg a kereske
delemügyi miniszter, hogy ezen iskolák egyi
két Léva városábau állítsa fel. Ezen indít
vány egyhangúlag elfogadtatott.

Az adókivető bizottságba az 1899. évtől 
számított 3 évre a közgyűlés bizalmi férfia
kul dr. F rommer Iirnácz, dr. Kaszaniczky 
Kálmán, Schubert Pál, Pély látván, S ugel 
József, Szemerédy L.jos és ifj. Bartos István 
polgárokat küldötte ki. Majd elhatározta a 
közgyűlés, hogy a lévai uradalom által a 
nem vámuton szállított árukért fizetett 1421 
frt. 85 kr. dij annak visszatérittessék s egyút
tal megbízza a polgármestert, hogy lépjen 
érintkezésbe az uradalommal, vájjon Dem 
volna-e hajlandó Léva városával évi átalány
összegben kiegyezni ?

Bejelentette ezután a polgármester, hogy 
Laky József tb. tanácsnok állásáról lemondott, 
mire a közgyűlés a lemondást tudomásul 
véve Laky Józsefnek több mint félszázadon 
teljesített buzgó és lelkiismeretes működé
séért s a város irányában mindenkor tanú
sított önzetlenségért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott. Akoisy József tb. tanácsnokot pe
dig félhivatni rendelte, hogy a törvényben 
előirt esküt záros határidő alatt tegye le.

Miután a II. tanácsnoki állás megsziin- 
tetietett, a törvényhatóság felhívására a köz
gyűlés a szervezkedési szabályrendeletnek 
megfelelő módosítását rendelte el, majd el
fogadta a Rózsás Jánossal kötött cserét s 
tudomásul vette, hogy Barsvármegye alis
pánja Léva városa részére megküldötte a 
25 drb. garamvölgyi vasúti törzsrészvényt.

A múlt évi zárszámadások elfogadtattak 
s a törvény hatósághoz felterjesztetni rendel
tettek. A honvéd zászlóalj parancsnokságnak 
á iratára, a laktanyához vezető utcza kinyi
tására vonatkozólag kijelentette a közgyű
lés, miszerint utczát nyitni nem tartozik, de 
ha ereje engedi, az utcza kinyitását keresztül
vezeti.

Bejelentette ezután a polgármester, hogy 
Führer László, a bor és husfogyasztási adók 
albérlője magát a béileti szerződéstől fel
mentetni kéri, mert a 16000 frt évi bért 
nem bírja meg, maga helyett albérlőül 13500 
frt évi bérért Weisz Benő lévai lakost ajánlja 
s egyúttal 4500 irt kárpótlást tizet a város
nak. A közgyűlés ezen ajánlatot elfogadta.

Végül a közgyűlés a mángorlóköz ren
dezése czéljából névszerinti szavazással a 
Szladtky-féle ház megvételét, — s a gyeptéren 
a város tulajdonát képező beltelek eladását 
határozta el, mire a gyűlés véget ért.

Aristides.

Különfélék.
— Szilágyi Dezső díszpolgári oklevele. 

Léva város közönsége részéről 15 tagú küldött
ség f. hó 29-án nyújtotta át 8 z 11 á g y i D jzsö- 
nek díszpolgári oklevelét. A küldöttség tagjai 
voltak: Bódogh Lajos polgármester, Szilassy 
Sándor főjegyző, Leidenfroszt László orsz. kép
viselő, Báthy László prépost-plébános, Leiden- 
frosztTódor uradalmi kormányzó,Pogány Vir
gil kir. járásbiró, Holló Sándor takarékpénztári 
igazgató, Mácsai Lukács kir. tanácsos, nyug, 
polgármester, Belcsák László kir. közjegyző, 
Lakner László uradalmi főpínztárnok,Ordódy 
Endre főszolgabíró, Levatich Gusztáv ügyvéd, 
Huberth Vilmos ügyvéd, Szabó Lajos igaz
gató, dr. Novotny Imre ügyvéd. — A 
küldöttséget Szilágyi rendkívül szíve
sen fogadta s a küldöttség tiszteletére a 
Hungáriában ebédet adott, mely vidám 
hangulatban, szellemes pohárköszöntök mel
lett az esti órákig húzódott. A dísz
polgári oklevél a Corvinák alapján bőrre, 
művészi kivitelű szabadkézi rajzban van 
kiállítva s remek monogrammal és disz.it- 
ményekkel ellátott fehérbor táblában foglalva 
nyujtatott át, melynek érdekes szövege a kö
vetkező :

„Mi, Léva város képviselőtestülete és 
Tanácsa, úgy saját, mint nemes városunk 
közönségének nevében örömmel hozzuk tu
domására mindazoknak, a kiket illet, vagy 
illethet, most és minden időkben, hogy 1899. 
év márczius havának 26 ik napján, a törvé
nyes módok és szokások megtartása mellett 
tanácskozásra egybegyültünk és közgyűlést 
tartottunk s úgy találtuk, hogy polgári sza
badságunk, önkormányzati jogaink és szere
tett Hazánk örökkévaló, független fennállása, 
alkotmányunk sértetlen megőrzésében, sarka
latos törvényeink megtartásában s a kor intő 
szavának hódoló, üdvös törvények és szo
kások megalkotásában gyökeredzik ; és hogy 
törvényeink megtartásában, alkotmányunk 
védelmében és a kor szellemének megfelelő 
igazságos törvények megalkotásában, egyik 
kimagasló vezérférfiunk ma: Szilágyi 
Dezső; ki, mint Jogtudós és Törvényalkotó, 
mint a magyar parlament büszkesége, dicső
séget szerzett nemzetének ; kinek nemes pél
dája a Hiza, Tudomány és Vallás szolgála
tában, az alkotmány védelmében örök időkre 
buzdításul szolgál nemzedékröl-nemzedéknek. 
Mindezeknél fogva az elévülhetlen érdemek 
iránti hódolatból, őseinktől öröklött kegye
let, tisztelet, nemes polgári kötelesség, vala
mint a legszebb szabadválasztási jog érzel
meitől bensöleg áthatva : 8 z i 1 á g y 1 Dezsőt, 
mélyen tisztelt nagy hazánkfiát Léva vá
rosunk díszpolgárává, közaka
rattal, minden ellenmondás nélkül, — meg
választottuk, polgártársaink névsorába beig- 
tattuk és ez által mindazon jogokkal, kedvez
ményekkel,melyekkel városunk szabad polgá
rai bírnak, vagy bírhatnak felruháztuk ; igy 
rendeli és hozza ezt magával hálás polgári kö
telességérzetünk, öukormányzati jogunk és 
választási szabadságunk, melyek a szabad 
nép erős akaratában és Isten kegyelmiben 
sarkaltának. — Minek nagyobb hiteléül s 
állandóságául nemes városunk élő pecsétjével 
ellátott ezen Polgártársi Bizonyság Levelűn* *

— Hány ember megvan a faluban ? 
A kún a legnagyobb flegmával felel:
— Megvan az mind, nem veszett el egy se,
— Azt kérdem hány lakosa van a fa

lunak ?
— Nem falu ez, hanem város, felel a 

kún rendületlenül.
— Hát hányán laknak városban ? Nelti érti ? 

— Mit tudom én ! Nem vagyok én pap. 
Mire Albrecht kir. herczeg türelmetlenül: 
— Maga tán nem is tudja, hogy kivel 

beszél ? En Albrecht föherczeg vágyói’.
Mire a kún szemeire húzza a kalapot 

és igy felel:
— Mán én arrul se tehetek. 

Rut dolog a háború.
Hogy milyen rut dolog a háború, kézzel 

foghatóan bizonyította be 1780-ban az eper
jesi minorita atyáknak egy Valentin nevű 
huszárkáplár. A páterek, miután jól tai tolták
* káplárt étellel, itallal, azt kívánták r bor
tól hevült katonától, hogy mutassa m j ne
kik azinrül-szinre, milyen volt a porosz há
ború? A káplár minden szentre kerie a pá
tereket, hogy ezt ne kívánják tő'. -, mert 
rut dolog a háború. De mikor a kiváncsi 
páterek csak annál jobban uns.zo ták, fel
kötötte kardját, fejébe tette csákóját, azután 
kardot rántva, eleinte lassan vagdalkozni 
kezdett a mohón váró minoriták felé; Holb- 
Imiiig Jlolbiechtz, rechtzumkerdaj, hajnarum 
fajer, sapperment! Majd szörnyű sebesen ha- 
donázott mindenfelé: potzhundert, tausend 
millión, ke diabio, elkora, alkora, elütni, kost- 
humi, avendo vedutto, viandra béllé laperson, 
battalions karé, strela jaszna, okuvana, paraj- 
huvana, tüzes, lánczosl és nemcsak dereka
san elkardlapozta a minoritákat, hanem ossz • 
tört minden poharat, kancsót, ablakot is. 
Mikor a minoriták panaszt tettek az ezre
desnél, az ezredes kijelentette, hogy a káp. 
ilr B«B btiBöl, B»rt » bábom Minrftl Minr«f

a mint a páterek kívánták, nem mutathatta 
meg másképpen,

(Szirmay Antal, Hungária in Parabolis. 
A dőlt betűs szavak a deák eredetiben is igy.) 

A Kemény Üsigmond szivarai.
Fáik Miksa egyszer Kemény Zsigmond- ' 

hoz ment, hogy elkisérje valami gyűlésre. 
Indulás előtt a báró egy pillantást vetett 
Íróasztalára, melyen egynéhány szivar he
vert. Az án belenyúlt a zsebébe, kivette 
szivartárczáját s a bennlevö havannákat oda 
rakta az asztalra a többihez.

Fáik nem értette, hogy az erős dohá
nyos Kemény szivar nélkül indul útnak.

— Ennek az a nyitja, magyarázta a 
báró, hogy inasom az én szivarjaimat szívja. 
De ha csak három-négy marad az asztalon, 
a szegény ember zsenirozza magát — nem 
mer e.venni belőle,

E< aztán útközben látta el magát szi
varral a jószivü nagy ember.

A sterzo.
Tóth Kálmán A Király házasodik vig- 

játékát adták először, 1863. telén a Nemzeti 
Színházban. A költő estefe'é barátaival előre 
áldomást, ivott lakásán a darab sikerére Hét 
óra tájt aztán jó kedvvel indultak a szín
házba. A lépcsőn lefelé haladó társaságnak 
Tóth Kálmán régi hű inasa, Pista világított 
a nagy karos gyertyatartóval.

— No Pista, nevetett a költő és egy 
bankót vett elő a zsebéből, gyere el ma te 
is a színházba, aztán ha hívnak engem, hát 
majd kiabálj te is.

Az első felvonás után tetszés zajával 
volt teli a színház. .Szerző I szerző ! Tóth 
Ká mán 1 hallatszott a teli ház minden zu
gából. De egy stentori hang, fent, a kecske
méti páholyban, győzedelmeskedett a többi 
ezer torkon ; ezt kiáltotta :

— Tekipt^tef ur | Ttkiatiltt ur I

A lötOenbund.
A középkori német löWenLuudnak volt 

egy paródiája 1848-ban Erdélyben a szászok
nál Egynéhányszáz szeboní, medgyesi és 
szelindeki száz ifjú löWenbund néven föl- 
fegyverkezve, az osztrák hadsereg és oláh 
lázadók mellett a magyarok ellen harezra 
Kelt. Az első csatában azonban már vad fu
tásnak iramodtak. A magyar huszárok egy
néhányat elfogtak közülöK és Bem elé vit
ték, közöttük vezérüket — egy öles termetű 
szász ifjat — is, ki annyira meg volt ijedve, 
hogy hangosan sírni kezdett.

Bem igy vigasztalta :
— Weinye nyicht, LöWe, weinye nyicht, 

geh zu Haus, es geschiecht dir nyix.

Deák Ferencz présháza.
Mikor már Schmerling és minisztertársai 

is érezték, hogy politikájok a csőd szélén 
van, Deák Ferencz'.öl megkérdezte egy bécsi 
német jó ismerőse és tisztelője: Meddig 
tarthat még ez az állapot ?

— Messziről kell kezdenem, hogy erre 
a kérdésre válaszolhassak, -— Volt nekem 
Valami birtokom, -zon egy domb és a dom
bon egy régi présház ; vén rozoga épület; 
düledezett, általában igen siralmas állapotban 
lévő. Mivel a birtokot el akartam adni, az 
uj présház költségeit pedig szerettem volna 
megtakarítani,hát fölkértem egy építőmestert, 
hogy vizsgálja meg a présházat i össze lehet-e 
valamelyest tatarozni és ha igen : hát meddig 
birhatja ki ? Az építőmester megvizsgálta a 
dolgot és a mikor aztán kérdezősködtem 
felőle, azt mondottat .Hát összetatarozni 
össze lehet, és egy, két vagy talán három 
esztendeig ki is birhatja; de viharnak nem 
saabad érnie,

A Schmerlingék présházát 1866-ban 
! Mtta el h érté a vihar.

Báró Eötvös József és az angol.
Báró Eötvös József 1835—37*ben  be*  

járta Francziaországot és Angliát. Mikor 
Londonból visszatért a kontinensre, a Dover 
és Calais között a Manche-csatornát (Pas-de 
Calais) járó gőzhajón egy angol utas előtt 
magasztalta Francziaországot.

— La Francé est sublime 1 (Pranczia- 
ország fönséges 1) kiáltott lelkesen.

— Du subiime au ridicule il n’ y a <pi un 
pás I (A fönségestöl a nevetségesig csak egy 
lépés l) vágott vissza az angol élesen.

— Le pas-de-Calais, monsieur, szólt nyom
ban Eötvös, magyar létére kitűnő szójátékot 
csinálva a pás (lépés) s a Paz-de-Calais (a 
Francziaországot és Angolországot elválasztó 
Manche-csatorna) szókból.

Az angol erre, a hagyomány szerint, 
tüstént párbajra hívta Eötvöst, ki meg is 
verekedett vele. Ez azonban mendemonda. 
Csak a szójáték valóság.

Báró Eötvös Loránd elbeszélése,

Az én tavaszi dalom.
Agról-ágra száll a kis madárka,

Midőn itt van a szép kikelet j
Addig repked, végre megtalálja

Kicsi szive, kit forrón szeret.
8 ha meglelte életének párját, 

A kit néki rendelt végzete:
Kincs hatalom, a mely boldogságát 

Megzavarja s kedvét elvegye.
Egyedül csak én vagyok az árva, 

Mint a párja vesztett kis madár,
Mely hiába száll egy ágról másra 

Szerető szívre csak nem talál.

Hej, de szivem arra, hogy is vágyhat, 
Hogy dobogjon érte hiíkebel;

Hisz ki egyet megcsalt és kijátszott 
Szerető szivet nem érdemel! 



két kiadtuk, Léván 1899. évi márczius ha
vának 26-ik napján tartott közgyűlésünkből. 
— Bódogh Lajos polgármester s. k. Szilassy 
Sándor főjegyző s. k.“

— A főegyházmegye személyzeté
ből. A herczegprimas S i i b 1 o Ágoston lé
vai káplánt báthi plébánosnak, Mácsay 
Flóriánt rimóczi adminisztrátornak, T ón
ba i s e r Mihály t kemenczei káplánnak, San- 
k o v i c s Lászlót lévai káplánnak, továbbá 
G y ü r k y István volt füzesgyarmati, most 
soók-szeloczei plébánost helyettes alesperessé 
nevezte ki.

— Gyászhir. Súlyos csapás érte, B a- 
t i z i Gusztáv lévai pénzügyigazgatónak köz
tiszteletben álló családját. Nejének szül, 
li é d 1 Ilona úrnőnek édes atyja R é d 1 János 
Szolnok város közbecsülés- és tiszteletben 
álló előkelő polgára életének 81-ik évében 
elhunyt.

_ Az első fecske Barsmegyében. 
Levatich László, a barsmegyei gazd. egye
sület ügybuzgó éstevékeuy titkára ügyes és 
talpra esett előadása nyomán azonnal megala
kult Gr.-Szt.-Györgyön az 1898. évi XXIII. 
t. ez. alapján a községi takarék- és hitel
szövetkezet 41 taggal 56 üzlet résszel. Bars
megyében, ha jól tudom, ez az első ilyen 
intézmény. Az eszme, az ügy iránt most már 
meleg az érdeklődés annyival is inkább, mert 
Levatich László alapos kommentárral kiszedte 
az orsz. hitelszövetkezet alapsza
bály mintáját, kit minden törekvésében lel
kesen es mondhatni, hogy nagy sikerrel is 
támogatott Gr. tízt.-György község kiváló 
működésű jegyzője G a 1 1 k Géza. Ezek sze
rint ők megyénkben a szövetkezeti ügynek 
első apostolai. Gratulálunk és sok szerencsét, 
valamint kedvező sikert kiváuunk !

— Tolvaj inai*- B o 1 d i s Károly 15 
éves czipésziuas uj czipöket vivén haza a 
megrendelőhöz, Uoffmann pénzügyi szám
tiszthez, felhasználva a kedvező alkalmat, 
hogy nevezett urat otthon nem találta annak 
zsebóráját elemelte és a haranglábaknál el
ásta. A rendőrség kinyomozta a tettest, el 
is csipte a fiatal deliquenst, de a fürge lábú 
inas a rendőr bácsi kezei közül megugrott 
s most valahol hazájában Néveden tartóz
kodik.

— Tüzek a megyében. Mintha csak 
a nyári szárazság idejeuen volnánk ország
szerte nagy tüzeket jelentenek mindenfelől. 
Megyénkben a lefolyt héten négy nagyobb 
tüzeset volt. F. hó 22 én Bars-Németiben 
18 ház, 23-an Garam-Kis-Sailón 13 ház, 
24-én Kis-Tapo.csany bán 12 ház, mindhárom 
helyen több melléképület esett a lángok 
martalékául. F. hó 26-án Nagy-Ugróczról 
jelentettek borzasztó tüzet, melyben hét 
vennél több ház, melléképület, barom és 
takarmány hamvadtel. A tüzel a nagy szél 
miatt lokalizálni csak nagysokara emberfe
letti erővel lehetett. A kar 60 —70 ezer fo
rintot meghaladja.

— Hány ügyvéd van Magyarorszá
gon ? Talán nincs a kontinensen még egy 
ország, ahol annyi ügyvéd volna, m.ut nálunk. 
Az igazságügyminiszter legújabb jelentése 
szerint Magyarországon 4639 ügy ved és 616 
ügyvédjelölt van, kik, mind a jogok védel
mével keresik kenyerüket. És hogy jól megy 
dolguk, tisztán a magyar ember természe
téből folyik, ki mint a költő is szépen meg
énekelte ha arra kerül a sor az inget is oda
adja „d e, a j u s s á t mégse hagyja!"

— Életunt ember. Az alkoholizmus 
rettentő nyavalájába esett, elzüliött ember 
utolsó menedéke az eröszaaos halál. így gon
dolta ezt Juhász J_nos napszámos is, és 
a múlt héten két társa példáját követve, 
mig felesége a boltban járt — felakasztotta 
magát. A műtét alatt az életösztön jobb gon
dolatokat sugalhatott neki, mert az egyik 
úját a kötél és nyaka közé fúrta, de mar 
nem segíthetett magán, a satnyult testből 
kiröppent a lélek, hogy számoljon tettéért 
az örök biró előtt.

— Uj váltók A hivatalos lap márczius 
27-én megjelent száma érdekes hírt közöl s 
minthogy a hivatalos lapot még ahivatalnokok 
is kevesen olvassák, szolgálatot vélünk tel
jesíteni, ha e hirt átveszszük. E hir ugyanis 
arról szól, hogy folyó hó 1-töl kezdve uj 
váltó- és igérvényürlapok léptek életbe, a 
korona számítás alapján. — A bélyegraktárak 
s a bélyeganyag kezelésével megbízott adó- 
s más jövedéki hivatalok kötelesek azonban 
első sorban a mostani, úgy 1883. évből való 
váltó-, mint az 1871. évből való igérvényjegy- 
ürlapokat a készletekhez képest, meg az 
1899 ik évi augusztus hónap 31-eig az igé
nyek kielégítésére fordítani. Az uj váltó-űrla
pok 10, 20, 40, 60 és 80 fillér, 1 korona, 
1 korona 20 fillér, 1 korona 40 fillei, 1 korona 
60 fillér, 1 koroua 8ü fillér, 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 es 30 ko
rona bélyegértekü osztályokban bocsáttatnak 
ki és valamennyi egyformán 318 milliméter 
szélességű és 114 milliméter magasságú. A 
10 fillértől 1 korona 80 fillérig bezárólag ter
jedő bélyegértékü váltó-űrlapok világos barna, 
a 2-töl 30 Koronáig bezárólag terjedő bélyeg
értékü váltó-űrlapok pedig zöldes-szürke el
nyomattál,és levéi-készitmenyekbőlés „kincs
tári jövedék" feliratból álló ismétlődő, foly
tatólagos vizjegygyel gyártott vékony feher 
papiron, fekete szövegnyomással és pedig kü
lön magyar, horvát, német és olasz szöveg
gel vannak kiállítva. Az uj igérvényjegy- 
űrlapok 170 milliméter magas es 271 milli
méter széles alaknagyságban „Ígérvény" föl
irat u vizjeggyel gyártott vékony fehér papi, 
ren róziáiziuti Klapoyomattal és «lö éi hat. 

oldali fekete szövegnyomással és pedig külön 
magyar, horvát, német és olasz szöveggel s 
egy korona bélyegértékkel vannak kiállítva, 
A jelenleg forgalomban levő mindkét rend
beli űrlapok még az 1899. évi szept. 30-ig 
bezárólag forgalomban hagyatnak, ezen időig 
teljes érvénnyel használhatók és elárusithatók, 
ezen időponton túl azonban csakis az uj űrla
pok árusíthatók és használhatók és a régiek
nek netáni használata a törvényes bélyeg
kötelezettség nem teljesítésével egyenlőnek 
fog tekintetni s az illetéki szabályok szerint 
ezzel egybekötött hátrányos következménye
ket fogja maga utá vonni. A forgalmon s 
érvényen kivül helyezett fel nem használt 
kincstári váltó s igérvényjegy-ürlapok a sza
bályszerű feltételek mellett az 1899-ik évi 
deczember hónap 31-ikéig bezárólag úgy a 
bélyegraktáraknál, mint a bélyeganyag keze
lésével megbízott adó s más jövedéki hiva
taloknál ingyen kicseréltetnek. Az ez iránti 
beadványok bélyegmentesek. Az 1899-ik évi 
deczember hónap 31-ikén túl a forgalom s 
használaton kivül helyezett, érvényt vesztett 
váltó- s igérvényjegyürlapok sem ki nem 
cseréltetnek, sem értékük meg nem téríttetik.

-- Rövid hírek. — A képviselő 
házban a héten a kúriai bíráskodásról szóló 
törvényjavaslatot tárgyalták. Most a házsza
bályok revíziója kerül napirendre, — Ma
gyar piarista spanyol akadémikus. 
Körösi Albin budapesti kegyesrendi tanart 
az ismert nevű műfordítót a spanyol kir. 
akadémia egyhangú választassa! levelező tag
jává választotta. — Gután komárommegyé- 
ben borzasztó tűzvész dühöngött 448 ház 
több melléképület, 14 emberéletet és számos 
állat esett a lángok martalékává. — Feje
delmi eljegyzés. Daliló a montenegrói trón 
örököse eljegyezte Jutta meklenburg-strelitzi 
herczegkisisszonyt. — Német-amerikai 
COnfllctUS. Egy amerikai bőbeszédű tenge
részkapitány meggondolatlan nyilatkozata 
miatt összeütközés jött létre Németország 
és az északamerikai államok között. Az ügyet 
a kapitány megbüntetésével valósziuüleg béké
sén fogják megoldani.

Közgazdaság.
i.

Kilátások a jövő búzaárakra.
A búzaáraknak rohamos emelkedése az 

elmúlt évben általános feltűnést keltett. Kü- 
lőnféleképen magyarázták azt, s legáltaláno
sabban a spanyol-amerikai háborút okolták 
az árak hirtelen emelkedése iránt, pedig hát 
az áremelkedésnek csak egyik tényezője volt 
az emlitett háború, a szolid és mérsékelt 
emelkedésnek azonban más állandóbb termé
szetű, ma is jelenlevő oka volt, az t. i. hogy 
a túltermelés megszűnt.

Hogy búzában túltermelés volt, az két
séget nem szenved ; hiszen nálunk Magyar
országon is az utóbbi 25 év alatt, a búzá
val bevetett területnagysága legalább is meg
kétszereződött. Amerikában, Indiában és más 
búzatermő földek foglaltattak le búzaterme
lési czélokra, hogy a termelt mennyiséget a 
világ folyton szaporodó népessége sem volt 
képes elfogyasztani s igy a felesleg évről- 
évre felhalmozódván nyomta az uj termés 
árát, A búza felhalmozódás annyival is foko
zottabb volt, mert az 1896-.ki évet megelőző 
tiz év búzatermése, több mint 5% al volt 
nagyobb, mint az előző huszonhat ev átlaga 
s ezen idő alatt hat olyan rozs termés is 
volt, mely jóval felül emelkedett az átlagon. 
E következett azonban az 1897. gyönge 
aratás, minek következtében a búza kész
letek nagyon megapadtak úgy annyira, hogy 
az 1898. évi aratás sem lévén kielégítő s 
miután ezen évre már csak 10 millió hekto
liter hozatott át, a készlet már teljesen el
fogyott s így egyedül a folyó termés ered
ményére vagyunk utalva.

Azt az ellenvetést tehetné azonban erre 
valaki, hogy két gyenge termésű év nem 
lehet elegendő az óriási készletek kiapasz- 
tására s hogy nevezetesen jönnek majd ismét 
jó évek, a mikor megint hat forintra száll
nak le az árak* Nézetem szerint hat forintos 
búzaárak nem lehetnek többé, azon egyszerű 
oknál fogva, mert a kenyérfogyasztás évről- 
évre óriásilag fokozódik.

Fokozódik egyrészt az által, hogy a 
búza fogyasztás egyenként is jóformán az 
egész világon növekszik. így pl Skandináviá
ban a; utóbbi 25 év alatt az egyénenkénti 
fogyasztás fokozódott 100%-al, Ausztria- 
Magyarországon 80%-al stb. De fokozódik 
különösen az által, hogy a kenyérevő embe
riség száma évröl-érve geometriai iráuybaa 
szaporodik, 1871-ben a kenyérevők száma 
371 millió volt; 1881-ben 416. 1891 ben 
472. je'ouleg pedig 516 millió. Jelenleg a 
kenyérfogyasztók száma évente több, mint 
6 millióval szaporodik, vagyis körülbelül 10 
millió hektoliter búzával nagyobb a szükség
let ez idén, mint volt tavaly s a szükséglet 
minden évben nagyobbodó mennyiséggel fo
kozódik. Az eddig feljegyzett termések kö
zött úgy területre, mint termés-átlagra nézve 
a legnagyobb volt az 1894-ki; mégis az 
1894-ki termés nem volna elegendő évi 
szükséglet fedezésére. Jelenleg pedig 31 ezer 
angol négyszögmértfölddel van kevesebb 
buzavetés, mint amennyinek a normális átlag 
termése az emberiség táplálkozására elegendő 
volna.

8 mert sem Amerikában, sem egyebütt 
már nincsenek parlagou heverő s búzával 
bevethető a»gyobb területek, előreláthatólag 

a búza iránti kereslet évről-évre fokozódni 
fog ; ezzel együtt az árnak is emelkedni kell 
s csak a termés átlagoknak mesterséges utón 
való fokozásával lehet lesz elkerülni azt, hogy 
az árak tulmagasra ne emelkedjenek, mert 
a tulmagas búzaárak világszerte óriási kala- 
mitásokat okoznának.

Ha az elmondottak mellett figyelembe 
vesszük azt is, hogy jelenlegi buzavetéseink 
nem a legjobban állanak, úgy méltán tehet
jük fel, hogy az árak az idén sem fognak 
csökkenni, hanem ellenkezőleg emelkedni s 
igy az lesz a szerencsésebb a folyó évben, 
a ki nagyobb átlag terméseket tud aratni. 
A termés átlag megjavítását azonbau most 
már csak egy utón módon lehet elérni, a 
vetéseknek chilisalétrommal való behiutése 
által. Ezen légenytartalmu mütrágj a óriási 
módon fokozza a termésátlagot s a remél
hető magas búzaárak mellett busás hasznot 
Ígér. Katasztrális holdanként 50—60 kgot 
kell belőle kiszórni és pedig lehetőleg két 
részletben. Fele részét mindjárt tavaszszal, 
fele részben pedig 2—3 hét'el utóbb. Nagyon 
előnyös ha kiszórás után néhány nappal eső 
következik, miért is nagyon ajánlatos a lég- 
buly mérőt figyelemmel kísérni s a kiszórást 
akkor eszközölni, mikor a légsulymérö esni 
kezd. Kiszórás előtt a salétromot kétszer 
annyi száraz homokkal kell összekeverni, 
hogy egyenletesebben legyen elszórható.

A szupert iszfat mellett a chilisalétrom 
a jövő műtrágyája, s sir Willian Crookes a 
Britisch Association 1898. szeptember 7-én 
Bristolban tartott ülésén elmondott nagy
horderejű megnyitó beszédében már is a 
feletti aggodalmát fejezi ki, hogy mi lesz az 
emberiségből, ha majd 30—40 ev múlva a 
chilisalétrom földek kiapadnak, ha majd nem 
lesz mivel a termés átlagokat fokozni, ha majd 
ennek következtében a termés erejében fo
gyatkozásnak induló föld nem lesz képes 
táplálékkal ellátni a folyton szaporodó embe
riseget ? Kérdés, hogy ez a probléma meg
oldható-e, most azonban elég azt tudnunk, 
hogy a búzaárak inkább emelkedést, mint 
esést fognak mutatni s igy rationális dolog 
termésátlagaink fokozására a jelzett uton- 
módon a kellő lépéseket megtenni.

II.
A tavasz megérkezett és kihajt a föld

ből a vetés, mely a szorgalmas földmives mun
kájának gyümölcsét kepezi. Vájjon az ahhoz 
fűzött remények mind beteljesednek-e, annak 
csak az Úristen a megmondhatója. Álennyi 
esélynek van a gabona kitéve, mig az hóna
pok múltán a kamrába jut. Forróság és fagy, 
eső és szárazság, kártékony gombák és rova
rok, érzékeuyen hárosithatja és részben tönkre 
is teheti; gonoszjegeső a fölmives reményéit 
romba döntheti; nem minden kár ellen óvhatja 
magát az ember, a jégkár következményei 
elle azonban megvédheti magát minden gon
dos földmives, mennyiben a vetéseket idején 
biztosítja, minden komolyan gondolkodó gazda 
az aránylag csekély költségektől nem fog 
irtózni, hogy magának azt a megnyugvást 
megszerezhesse, hogy a jégeső véres verej- 
tékes munkájának gyümölcsétől, egész vagyo
nától, meg ne fossza. A múlt esztendő szo
morú napjai amidőn az előfordult jégkárok 
sok biztosítatlan gazdát majdnem koldusbotra 
juttatták, intő például szolgáljanak minden
kire nézve. Az ország számos vidékéről. —- 
Kapuvár, Vitnyéd, Uagvár, Bártfa, Keszthely, 
Debreczen, Miskolcz éB Tokajból már jég
esők jeleztettek, mely alkalommal mogyoró 
nagyságú jégszemek lepték el a földeket. 

Foulard-selyem 65 krtól 
3 frt 35 krig méterenként — japánt, chinai 
stb. legújabb mintázatok és színekben, va
lamint fekete, fehér és színes HENNE- 
BERG SELYEM 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként — legdivatosabb szövés, szin 
és mintázaban. Privát fogyasztóknak 
póstabér és vámmentesen valamint házhoz 
szállítva — mintákat pedig postafor
dultával küldenek,
HENNEBERG G. selyemgyárai 

(CS. CS L Udvari szállító) Zürichben.
Magyar levelezés, Üvajczba kétszeres level- 

bélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Kovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázsánként 7rrt8O <r,8 trt. 20 Két
szeres 6 frt 70 kr. 7 frt 90 Kr. — Kova 
6 írt 20 kr. 6 frt 60 kr. Arps. 5 frt 20 
5 írt 90 kr. Kukoricán 5 frt 40 kr 5 frt 60 
kr. Bab 5 frt 50 kr. 5 frt 70 kr. Zab 5 irt 70 kr 
5 írt 80 kr.— Lencse 6 trt — kr. 6 fr. 40 t r 
Köles 4 frt 50 kr. 4 frt 70 kr.

Nyilttér.
i.

563O.j 1899. sz. Barsvármegye alispánjától.
Hirdetmény.

A Barsvármegye közönsége által a honvéd 
föreáliskolánál és a Ludovika Akadémiánál 
együttvéve létesített alapítványi hely a sop
roni honvéd főreáliskola I. évfolyamában az 
1899. 1900. tanév kezdetén fog betöltetni.

Ezen alapítványi helyre csak oly ifjak 
pályázhatnak, kik Barsvármegye területen 
bírnak köaségi illetőséggel; folyó évi szep
tember hó i-éu 14. életkorukét elérik, és lö. 

életkorukat theg hem haladják s á ül. kir. 
honvédelmi miniszter ur által folyó év feb
ruár havában 15402. szám alatt kiboesájtott 
„Pályázati Hirdetményiben előirt összes 
feltételeknek megfelelni képesek, mely „Pá
lyázati Hirdetmény" a hivatalos órákban ná
lam betekinthető s a kivánt 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 má czius hó 23-án tartott 
évnegyedes közgyűlésben 29. szám alatt ho
zott határozatban nyert felhatalmazas alapján 
Barsvármegye alulírott alispánja magam fogom 
ez úttal kivételesen gyakorolni, s a pályá
zatokat a m. kir. honvédelmi miniszter úrhoz 
felterjeszteni.

Á anyos-Maróth, 1899. április 9-én. 
Si33a.033.37-i, 

87—3—3 alispán.
II.

44.4899. tlkvi sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A verebélyi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy az ar.- 
maróthi takarékpénztár verebélyi fiók telepe 
végrebajtatónak Foitan Jánosné szül. Hrucsar 
Erzsébet végrehajtást szenvedő elleni 100 frt. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a verebélyi kir. járásbíróság területén 
levő Foltán Jáuosné szül. Hrucsár Erzsébet
nek az alsó-györödi 180. sz. tjkben A + I. 
rsz. alatt vezetett ingatlanbani V2 közös ju
talékára 140 frt. az ottani 181. sz. tjkvben 
A 4- 1. rsz. alatt vezetett ingatlanokból álló 
fekvőségéra 86 frt. és az ottani 220. sz. 
tjkben A + 1 rsz. szőllö fekvöségre 180 írtban 
az árverést ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a feuuebb megje
lölt ingatlanok az 1899. 8VI juniUS hó 19 ík 
napjan délelőtt 9 órakor Also-Győröd köz
ség házánál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 14 
forint, 8 forint 60 krajezár és 18 forint 
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 
óvadekképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Verebéiyeu, a kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóságnál 1899. évi február 
hó 22-én.

Dillesz, 
kir. aljarásbirő,

III.
45..1899. tlkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A verebélyi kir. járásbiróság, mint telek

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy az ar.- 
mtróthi takarékpénztár verebélyi fiók telepe 
végrehajtatónak Ferencz Gáspár és Ágnes 
végrehajtást szenvedő ellem 77 frt 50 kr, 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a verebélyi Kir. járásbiróság területén 
levő s végrehajtást szenvedett Ferencz Ág
nesnek az alsó-györödi 12. az. tjkvben A 1. 
1—13. rsz. a. foglal, ingatlanokban! s erdő 
illetőségben! jutalékára 579 frt, az ottani 
184. sz. tjkben A I. 2—10. rszk. a. foglalt 
ingatlannak Ferencz Gáspárt */2 részben il
lető jutalékára 234 frt. az ottani 186. sz. 
tjkben A I. 1—2 rszk. a. foglalt ingatlanok
ban! l/'s rósz jutalékára 366 frt., az ottani 
252. sz. tjkben A I. l.rsz. a. vezetett egész 
fekvöségre 101 frt, az ottani 251 sz. tjkben 
A + 1. rsz. a. vezetett fekvőséguek Ferencz 
Gáspárt */a részben illető jutalékára 104 frt. 
az ottani 115 sz. tjkben A I. 1 rsz. átve
zetett fekvöségre 108 frt., az ottani 26. sz. 
tjkben A I, 1-—2. 4—13 rszk, a. vezetett 
ingatlaubant Ve jutalékara 257 frt. az árve
rést ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelt*) és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok, az 1899. évi junius hó 20 ik nap
ján délelőtt 9 órakor Alsó-Györöd község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatui 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának lO°/o-át, Vagyis 17 frt 
90 kr, 23 frt 40 kr, 36 frt 60 kr, 10 frt 
10 kr, 10 frt 40 kr, 10 frt 80 Kr, 25 frt 70 krt 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és hí 
1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz. a, keit 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ábau ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz, 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Verebélyen, a kir. járásbiróság, 
mint telekkönyvi hatóságnál 1899. évi febr. 
hó 28-án. Dillesz,

kir. aljárásbiró.
IV.

Eladó kerékpár.
Egy alig használt kitűnő gyártmányú 

kerékpár jutányosán eladó. — Czim 
megtudható a kiadóhivatalbam



Bars-Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1899. május 1-től.
G-Berzencze Léva. Léva-Csata-Parkány-Nana- Parkány-Nána-Csata-Láva. LévaGr.-Berzencze.

Gy gyorsvonat; sz = személyvonat.

Gr.-Berzencze ind. 
Jálna . • •
Sas kő Váralja 
Gr.-Szt.-Kereszt 
Geletnek-Szkleuó 
Szénásfalu-Vichnye

425
433
444
507
5z4
530

12-io
1233
12 49

1 06
126
134

6<*
608
61'J
6+1
704
715

Budapest . .

Becs . • .
Párkány-Nána 
Kőhid-Gyarmath 
Ke'ménd . .

ind.

ind.
ind.

2’5gy-

935 8Z.
4 08
425
440

935 SZ.

10Ő0 8Z.
530
554
607

j615sx.
|730gy

905
922
937 Os %

Zsarnócza 6 02 2<x> 747 • Bény .... 452 619 949 A. 8. 
A.

Zsarnócaa Fürészm. 607 2°s 752 Csata . . . érk. 505 631 ion Cs *-•
Garamrév 6'< 2*2 759 Csata . . ind. 520 6 »» 10 >9

C:

Rudnó 630 2 28 820 Oroszka 529 6« 102" ??* t'
Újbánya . . 240 843 • Garam-Damásd 539 657 1037 5=--§'
Gr.-Szt.-Benedek 7 16 311 916 • Zseliz . . • 552 709 1050 a
Kovácsi . .
Nagy-Koszinály

727
738

322
3 36

927
913

■ Nagy Salló 
Alsó-Várad . .

620
631

736
7 53

111»
1135

T p (érk.
(md.

7 őá
945 4 2-.

10oj
505

Léva ....
Léva ....

e'rk. 
ind.

654
714

8i°
820

U52

• 1212
Alsó-Várad . 1003 450 523 Nagy-Koszmály 738 838 1230
Nagy-Salló . 1026 0\‘ 546 Kovácsi . . • 7 » 846 1239

Zeliz . . . 10 Q.>1 60H Gr.-Szt.-Benedek 819 904 1257
Garam-Dainásd 1101 6<)4 620 Újbánya . . 8M 9‘25 118
Orosz ka . . 11'1 623 6»i Rudnó 9o» 930 1’4
Csata • . . érk. 111" 63- •«* A. 638 Garamrév . 9^ 9ii 135

„ ... ind. 1123 6£ 6-’>6 Zsarnócza Fürészm. 92» 9« 142
Bény • . . 11“ 7oá 709 Zsarnócza . 954 1Ü0O 155
Kéinénd . .
Kőhid-Gyarmath

11 «
1200

7i<
733

2 ft
R

720
733

Széuásfalu-Vihny
Geletnek-Szklenó

e 1012
1033

10'3
10'9

20»
216

Párkány Nána érk. 12'7 j if i N 749 Garam-Szt.-Kereszt 1 108 1037 23*
Buda, est felé . ind. 12 37gy Cn Jö»2zy.

18-lOsz.
Saskő-Váralja
Jálna

11 u;
1129

10« 
10*®

2«
253

„ . . . e’rk. 150 gy ) 9^gy 1 94->gy- Gr.-Berzencze . 1137 1100 300
111 2 ősz. 1 1 pi-.SZ.

Becs felé . . ind. 259 gy- 1 157sz. 9lü«?y-
1 jaosz.

. ... érk. 9°2gy. 7 09 106gy.
623 sz.

18. szám.

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli C óráig terjedő

B.-Gyarmat— Párkány-Nana es vissza. Nagy-Snrány—Kis-Tauolcsáiiy és vissza.
B.-Gyarmat ind. 325 8»5 230 Nagy-Surány ind. 522 | 1235 442
Dejtár . . . 302 83» 320 Zsitva-Födéines 5-4 1252 454

Ipoly Vecze 408 855 340 Mánya . • 535 1’3 598
Drégely-Palánk 421 910 356 Vajk .... 556 136 525

Ipolyság . . érk. 439 9 28 419 Verebély 623 2oo 543
Ipolyság . . ind. 447 936 425 Zsitva Újfalu . 63« 2’6 5 50
Visk .... 508 957 450 Taszár 700 240 612

Szakálios . . Ú27 101G 0'3 Arany os-Maróth 728 307 625
Bél . . . .
Ipoly-Pásztó

537
5-19

10*7
10 «

527
546 Kis-Tapolcsány 7 40 3 20 635

Zalaba . . . 6 “5 ll00 60’

Csata érk. 617 1113 63!

Csata ind. 6 56 1123 647

Párkány-Nána 7 49 1217 752

Vissza. "V“isszsi.

Párkáuy-Nána ind. 905 4 08 535
Csata . . . érk. 10°i 505 631
Csata . . . ind. 1008 515 650
Ztlaba . . 1023 5 29 704
Ipoly-Pásztó . 10‘7 547 724
Bél . . . . 10-'9 556 734 Kis-Tapolcsány 6’5 411 G«5
Szakálios . . H18 612 700 Aranyos-Maró th 639 451 711
Visk . . . . ll2'* 627 808 Taszár . . . 6-56 5o-> 7 30
Ipolyság . . érk. 1205 648 83» Zsitva-Ujf.ilu . 714 5*7 753

Ipolyság ind. 1211 (J 8n Verebély 737 536 823

Drégely-Palánk 1236 711 gos Vajk .... 749 546 849
Ipoly-Vecze 1251 723 (j20 Mánya • . 812 602 911
Dejtár . . . 115 741 939 Zsitva-Fődém ís 8 28 616 935
B.-Gyarmat 145 805 1Q03 Nagy-Su ány . 8« 627 952

időt mutatják.

H I R DE T E S E K.
Legnagyobb nyeremény

legszerencsésebb esetben

laOOOgOOO korona.
Elsőrangú hazai gyártmány. j■

1899. április hó 30.

Ax tfMMKCN 50,000 nyeremény

JEGYZÉKE.
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona
A nyeremények részletes beosztása a következő: 

Korona 600000 
400000 
200000 
1OOOOO 
90000 
80000 
70000 
60000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
1OOOO 
5000 
3000 
2000 
1OOO 
500 
300 
200 
170 
130 
1OO 
80 
40

Kir. osztaiysorajáteKfl

50,000
nyeremény |

1
1
1

1
1
1
2
1
5
1
7
3

31
67

3
433
763 

1338
90 

31700 
3900
4900

50 
3900 
3900

"S

Jutalom 
nyer, t

9 9

*

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

4 
»
9

13.160,000

A i'egyediK nagy magy. 
nemsokára ismét kezdődik és 

100,000 újból 
sorsjegyre _.t______*

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

A nyerési esélyek tehát, mint mar általánosan! 
ismeretes, óriásiak. I

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát 
sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény lég-1 
szerencsésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti S0T8-J 

jegyeket a tervszerű eredeti árban es pedig;
sorsjegy 6.—

ti
tf
n

Pontos czím:
Kávé.

1

□2

Első magyar

Gazdasági gépgyár 
részvény társulat 

BUDAPEST.
Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

összes 
gazdasági gépeket gyártja

<1
i 

0:1 
IO | 
"O I
CO I 
*■]

TH

Jamaikai legfinomabb 
Cuba legfinomabb 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom
Portorico finom, és Cuba 
liio Kávé
Gyöngy legfinomabb 
Mocoa legfinomabb
Arany Jáva legfinomabb 
Menado legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű
Cuba pörkölt
Hungária kávé

klgr. frt. kr.
2.24
2.24
2.16
2.08
2.—
1.80
2.24
2.24
2.24
2.16
1.60
1.30
2.40
1.20

1.60
2.16

2.—

egy egész l-ső
» fel
n 
„ nyolezad

i................... •
dese ellenében.

a hivatalos huzási jegyzőket, hivatalos tervezetek pedig] 
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magyJ 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek' 
es azoknál mindenki megjeienbetik.

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 
azonban ;

f. évi május hó 18. és 19-ig
hozzánk beküldeni.

Török A, és Társa í 
a m kir. szab, osztáiysorsjáték föelárusitól | 

Budapest, V., Váczi-körut 4/a. t

Kapható :

Kern Testvéreknél, 
Léván.

Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágő kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni.
Részletes árjegyzékkel 
és szakszerű felvilágosítással díjmentesen 

szoltráímik.
§ Szecskavagok W Morzsolok

oszt, eredeti
»
n
n

frt
»

1.50 ,
»

833.—ff
ff 
n

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges bekül** 
dese ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek]
r Vf------ ' * 1___ ‘
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magyJ

negyed ’

>> -.75

I

Rendelőiévé! levágandó.

Török A. es Tarsa uraknak Budapest
Kerek részemre I. oszt, magy, kir. szab,

osztáiysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezet
tel együtt küldeni. |
Í7 iiwpirpt fa Iutánvételeim kérem t. .. ..., J 

ipostautalványnyal küldöm/ nem e S!ü

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 czipökereskereskedésébenLéván.
Ajánlja továbbá dúsan felszerelt, mindennemű úri, női ŐS gysr-

Mérték utáni megrendelések legjobban és gyorsan készíttetnek.

!

ö
ö
ö

tó
ö
83 _ ____ ____________ ______
ö mekezipők raktárát a n. é. közönség szives figyelmébe, 
hji Mérték utáni megrendelések legjobban és gyorsan készíttetnek.

ö . ü! Triumph-czipők!! I
Ö Újdonság! Újdonság I

É

°í
Q.

«
I

Sok és w uracm Ízellütilí tisztelt
I inkuck; mii iiö alatt « is fii míllli korúnál.

M a VALÓDI G
!«: llNOLEUM
Ü PAfil.hífiMÁMÍ! 1

I

Bajor sör.
Valódi müncheni bajor sör

(Pschorrbráu)
palaczkokban kapható:

Blum R. füszerkereskedésében Léván.
I

i ^onjos háziasszonyoknak! |
I puha padlóra

— PADLÓZOMÁíiCZ
Nincs többé ragadós szobapadló! Linóleum 

padlózománcz egy óra alatt keményre szárad, Í gyönyörű fénye van és elérhetlen tartósságu.

Többször megtörtént) hogy az Sisenstadter-féle Linó
leum helyett utánzatokat kaptak a vevők, figyelmeztetjük tehát a 

> t. vevő közönséget, hogy mindig és csakis Eiaenstádtar féle 
i Linóleumot kérjen a fás lovag vedjegygyei. **

* * * LAKK- ÉS FESTÉKGYÁR í
J EISENSTADTER TESTVÉREK. Béss^

Nyomatott Nyitrai éi Tárta kOnyvDyondájábaui Láváo*

Iaéván kapható : Amstetter Imre, Engel József, Goldstein 
Henrik és Kern Testvérek uraknál.

—- r -- - ■ ■


