
XIX. évfolyam. öl- szám LÉVA,1899. deczember hó 17.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre........................5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr. 
Előfizetői pénzek póetautalványnyal küldhetők.
-* *ye«  szamok 12 krjával kaphatók

a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK

Hegyhátából petit-eor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért * kr, többszöriért 5 kr fizetm’dA.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyilttérben?
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr 

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

kedvezményben réezesnlnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A <éíiratok a *zerk3SZtSséghez  : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza néni adatnak.

FELELŐSSZ -.KESZTÖ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
- i- vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.
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Hivatalos közlemény.
1644./1899. sz.

Hirdetmény.
Az 1898. évi XXI. t. ez. alapján az 

„országos betegápolási pótadó“ a folyó 1899. 
évre az állami egyenes adók 3°/0-ban alapit- 
tatván meg, — ezen állami póladó, — mely 
jövőben az állami adókkal együtt válik ese
dékessé — ezúttal azonban az 1899. évre 
minden adónem után egyszerre esedékes s 
m-'-g e hó folyamán fizetendő — az adózók 
terhére egyénenként elöiratott.

Felhivatnak az összes adózók, hogy ezen 
országos betegápolási pótadónak adóköny
vecskéjükbe leendő elöirása végett ezen 
hirdetmény keltétől számitott 8 nap alatt 
Léva város adóhivatalánál jelentkezzenek, 
és az előírás szerinti fizetési kötelezettsé
güknek legkésőbb e hó végéig, különbeni 
végrehajtás terhe alatt a városi adópénztári 
hivatalnál eleget tegyenek.

Megjegyeztetik, hogy az országos beteg
ápolási pótadó fizetése alól a törvényhatósági 
és állami tisztviselők, valamint a nyugdíja
sok sincsenek kivéve, s hogy ezen ál
lami pótadó az ideiglenesen 
adómentes házak bérjövedelme 
vagy haszonértéke alapján ki
számított házadó után is fize
tendő.

Léván, 1899. évi december hó 15-én.
Szl.la.ss3r Sándor, 

főjegyző.
v. adóhivatal főnöke.

Az esküdtszékről.
Az esküdt bíróságok január hó 1. 

□apjával megkezdik működésüket. Az 
aranyos-maróthi kir. törvényszék, mint 
esküdtbiróság elnöke és a bizottság 
által összeállított s az 1900. évre ér
vényes esküdtek névjegyzéke a na
pokban tétetett közzé. Ezt a névjegy
zéket olvasva önkénytelenül is eszünkbe 
jut mind az, amit annak idején a 
törvényszéknek Lévára leendő áthelye

zése mellett argumentum gyanánt fel
hoztunk.

Mindenek előtt megragadja figyel
münket azon körülmény, hogy az es
küdtek túlnyomó részét magából Léva 
városából és a lévai járásból kellett 
kiválasztani, a mi igen természetes 
dolog is, mert Léva városában és a 
lévai járásban nyolszor anynyi esküdt
képes polgár van, mint a többi járá
sokban és városokban együtt véve. 
Kézzel fogbatólag bebizonyult azon és 
ellenfeleink által teljesen alaptalanul 
kétségbe vont állításunk, hogy intelli
gencia és magyarság tekintetében a 
vármegyében első helyen áll Léva 
városa.

Még jól emlékszünk arra a rosszul 
sikerült riposztra, amidőn egyik ara
nyos-maróthi polgártársunk úgy nyilat
kozott, hogy igaz ugyan, hogy a 
maróthi polgárok nem képesek az 
esküdtszéket folyton esküdtekkel el
látni, de nem képes Léva városa sem, 
igy tehát csak örvendeni tudunk, ha 
a száraz valóság mathematikailag nekünk 
adott igazat.

Mindezt azonban, megjegyezzük, 
hogy nem azért említettük, mintha 
mi az uj esküdszék működésében részt 
venni nem akarnánk, mintha mi Ara- 
nyos-Maróthra esküdti minőségünkben 
járni nem akarnánk. Sőt ellenkezőleg, 
tudjuk, hogy mindnyájunk szivén fek
szik hazafias kötelességünknek tudata, a 
vármegye érdeke. Nekünk főtörekvé
sünk, bogy ez az esküdtszék a vár
megye területén maradjon s hogy 
törvényszékünk e tekintetben se le
gyen egy más törvényszéknek aláren
delve. Az esküdtszéki tárgyaláson lévai 
városi és járási polgártársaink, mint 
esküdtek tehetségükhöz mérten min
denkor pontosan megfognak jelenni.

Csak, hogy, azt hiszszük, ez az álla
pot a közvagyon nagyrészének elpo- 
csékolását jelenti, mert a vádlottaknak, 
esetenkint a kincstárnak aránytalanul 

nagy kiadást fog okozni. Tessék csak 
elővenni a vármegye térképét, most 
azután lá«.ni fogjuk, hogy Ara- 
nyos-Maróttal a várgye tizedrésze sem 
képes fenn tartani jó és rossz időben 
akadálytalan közlekedést. Az oszlányi 
járásra nézve olyan téli időben, mint 
az idén, teljesen hozzáférhetetlen, a 
garam-szt.-kereszti és lévai járás is 
csak Kovácsiig tud közlekedni. Igaz 
ugyan, hogy tudomásunk szerint az 
esküdtszéki tárgyalások csak tavaszszal 
és őszszel, a mezei munkák megszűnte 
után fognak tartatni, ez azonban nem 
sokat változtat a dolgon, mert a ko
csin való utazásnak akkor is annyi 
az akadálya, mint ma.

Azt mondhatnák erre, bogy minden 
eshetőségre számítottak, mert a negy
ven póttag kizárólag a törvényszék 
székhelyéről való s igy bármikor is 
igénybe vehető. Azt hiszszük ezek a 
póttagok állandóan permanenciában 
fognak maradni, mert hiszen a jövő 
évben s még azután is mindig ezeket 
kell igénybe venni, mert jóformán az 
egész községben sincs több.

Elvitázhatatlan tény az, hogy ná
lunk az esküdtszék működésével arány
talanul nagy kiadások fognak felme
rülni, melyeken az nem változtat semmit, 
hogy a kincstár avagy magánosok 
fogják megfizetni. Elvitázhattlan tény 

| az, hogy az esküdtek kötelességük tel
jesítése is nagy akadályokba fog üt
közni a közlekedések hiányossága miatt.

Nincs tehát semmi ok, hogy azon 
törekvésünkkel felhagyjunk, sőt ujult 
erővel fogunk küzdeni, hogy a törvény
széket a vármegye túlnyomó részének 
előnyére és kényelmére Lévára áthe
lyeztessük, mert látjuk, hogy az 
esküdtek öt-hatod részének kell az es
küdtszéki tárgyalásokra tetemes kiadá
sokkal járó utat tenni minden indok 
nélkül. Egy elenyészően csekély ki
sebbség kedvéért a nagytöbbséget 
megterhelni, a kincstárnak és magáno

soknak megtakarítható nagy költséget 
okozni csak az óhajt, a kit a lokál
patriotizmus hályoga az orrán túl látni 
nem enged.

Tudjuk jól, hogy már az az idő 
sincs messze, a midőn állításainkat a 
felmerülendő esetek pontról-pontra iga
zolni fogják, s akkor azt hiszszük, még 
az is nyíltan mellénk fog állani, ki 
most még habozik a választás felett. 
Maga az idő fogja megőrölni az eddig 
is csak mesterséges eszközökkel támo
gatott székhely fenntartását, mert nem 
sokára saját maga fogja kézzel fogható, 
rideg statisztikai adatokkal belátni ál
láspontja tarthatatlanságát.

A lévai elemi iskola keletkezése.
Közli: Aristide*.

(7. Folytatás.)
Érdemes Lakosok 1 Hogy ez mind ekko

ráig hatalmamban nem lett légyen, kiki áltpl 
láthattya : mert vallyon mi módon kívánhat
tam volna én azt a Ns. Váróstul, hogy több 
Osztályok, és az azokat oktatandó több Ta
nítóknak bé hozásárul gondoskodjanak ? mi
dőn nem tsak a Tanítóknak lakást, de a Ta
nítóknak különb Oskolát sem adhattak vala.

Most azonban, minekutánna Isten segít
ségével és a Lakosoknak különös iparkodá
sokkal a Nemzeti Oskolákra egy olly épület
tel kérkedhetik Léva Várossá, a mellyben a*  
eddig volt héjjányosság kipótoltathatik, nem 
látok egyebet hátra, hanem hogy hivatalom 
szerint arra kérjem és intsem az érdemet 
Lakosokat, hogy tehetségük szerint azon 
iparkodjanak, hogy a mostani Orgonistán 
kivül még két Tanitó hozattassék bé a 
Nemzeti Oskolák tanítására, — ezt várja 
önnön Magzattyaik jövendöbéli boldogabb 
állapottya,— ezt kivánnya a Városnak Köz 
Haszna, — ezt óhajtja a Posonyi Kerület
béli Oskolák Királyi Feö Kormányzó Eő 
Nagysága, mind különössen hozzám, mind 
pedig a Nemes Városhoz Közönségessen in
tézett Kegyes Levele által, — Végre azt pa- 
rantsollyák a Felsőbb Kir. Rendelések, a mint 
az emlitett Levélbűi kiki nyilván érthette.

Érdemes Lakosok 1 Azon iparkodásért, 
meilyet a Nemzeti Oskolák felépítésén mu
tattak a Nemes Város Elöljárói, és azon 
szoigalmatosságért s költségekért mellyeket 
az érdemes Lakosok arra fordítottak, —

TÁRCZA.

Hogyha te nem. lennél . . .
Hogyha te nem lennél 
Én édes szerelmem, 
Tudja Isten akkor 
Hová kéne lennem — 
Örömben és búban 
Lelkem merre szállna ?
— Czéltalanul járnék 
Széles e világba’ 
Hiába, hiába !

Oly soká kerestem 
Űztem ezt a képet, 
Oly sokat bánkódtam 
Búsultam te érted . . . 
Kővé vált göröngyön, 
Töviseken járva;
Kerestelek mindig —
— Boldogságot várva :
Sötét éjszakába . . .

S a mint úgy bolyongtam 
Ismeretlen tájon, 
Megjelent a hajnal 
Távol láthatáron . . .
Bánatos két orczám 
Összecsókolgatta, 
Könnyező szememre 
Mosolyt lehelt ajka, 
Lelkem vigasztalva.

«

Csüggedő szivembe 
Uj reménység szállott!

Újra látni vélem
Azt a szép világot . . .
Örömben és búban

/ Hozzád száll a lelkem ;
Örömben és búban
Csak te értesz engem: 
Én édes szerelmem !

fíuttkay Emma.

A becsület.
Irta: SOMLYÓ SÁNDOR.

Pora Gerö báró fokozódott izgatottság
gal járt fel-alá szobájában, mialatt szívta csi- 
bukjából az illatos füstöt, mely immár egészen 
megtöltő a kis vörös tapétás szobát. Az a 
kis rózsaszínű lóvéiké az asztalon kihozta 
sodrából. Nem volt benne semmi más, csak 
e nehány szó: „Férjem mindent tud, végem 
van I Segítsen ! Irma.*

Nem az önvád, a lelkifurdalás idézte elő 
bensőjében e felindulást, bár tudta jól, hogy 
mindennek ő az oka, ö vont gyászlepelt egy 
szerető pár boldogságára, hogy ő tépte szét 
a hitvesi lánczot, mely két tiszta szivet tar
tott együtt felhőtlen boldogságban, hanem 
a büszke önzés, az arisztokratikus gőg ko
hója forrongott keblében, a szive helyén. 
Azért, hogy ő egy ostoba pillanatban leszállt 
egy hozzá nem méltó asszonyhoz, hálakép
pen az az asszony im most pellengére ál
lítja az ő becsületét I S- ő számoljon annak 
az asszonynak a férjével, avval a kereske
dővel, a ki tán elég merész lesz őt a lova- 
gias elégtétel megadására felhivni.

„Megverekedni vele I Báró a kereske
dővel I Hab I Nem 1 Utazom 1 Rögtön utazom ltf

£ szavakkal indult a Csenge tyü felé, a 
midőn az inas egy névjegyet hozott be. 
Pora Gerö ereiben meghűlt a vér. Benczefy 
Gáspár jelentkezett.

— Bocsásd be, — szóit dutva, hangon 
az inasnak,

— Uram, azt hiszem tudja ki vagyok ? 1 
— szólt elfoj'ott dühvei a belépő Benczefy.

— Fájdalom, tudom, — felelt odavetö- 
leg a báró, — különben nincs időm szőrszál- 
hasogatásra, mondja, mit akar ?

— Ön elcsábította feleségemet I
— Az az ő gyöngesége I
— Elégtételt kívánok I
— Megadom, — szólt gúnyosan végig

nézve Benczefyn, — várom segédeit.
— Itt vannak,
Benczefy kinyitotta az előszoba ajtaját, 

melyen két korosabb férfi lépett elő, mig ö 
az előszobába vonult vissza, mi alatt segédei 
ügyében a báróval értekeztek.

Az ügy rögtöni elintézést kívánt,
Pora Gerö nem hivott segédeket. Két 

pisztolyt töltetett meg. A másik perezben 
a folyosón áltak egymással szemben a báró 
és kereskedő. A jeladásra eldördült a két 
pisztoly és — Benczefy halva rogyott a 
földre.

. . . Másnap két koporsót vittek a ber
kesfalvi temetőbe. Az egyiken : „Benczefy 
Gáspár élt 37 évet“, a másikon : „Benczefy 
Gáspárné bzüI. Petnei Irma, élt 25 évet“ 
felirás volt olvasható. Benczefyné nem él
hette túl e szégyent, tőrt döfött szivébe.

A koporsók mögött két éltes férfi egy 
négy éve*  szőke fürtü fiúcskát vezetett.

kinek kicsiny szivecskéje nem érezte bár a 
végzetnek rettentő csapását, hogy szülőitől 
válik örökre, hogy egyedül, árván áll a vi
lág vészes tömkelegében, mégis mintha sej
tette volna, hogy gyenge életére sötét fel- 
lég nehezedik, vagy a szomorú arozok kö
rülötte, öt is mély elfogultságba ejték és 
bámulva lépdelt a gyászkocsik után ; majd 
vissza-visszatekingetett, mintha keresne va
lakit . . ,

* * *
Póra Gerö báró még az nap elhagyta 

kis vidéki várost, a hol az eset már nagyon 
aláásta niveauját. Jól tudta ö ezt; jobbnak 
vélte hát távozni innen, valami kedvezőbb 
vidékre a hol zavartalanul folytathatja hó
dításait . , ,

* * *
Tizenöt év folyt le az eset óta. Egy 

örökösödési per tárgyában Köveslápra kellett 
utaznom. Utam az Ilusfalvi országúton ve
zetett keresztül. Még el sem értük e vá
roska határát, sűrű fellegek lepték el az 
égboltozatot, előjeléül á közelgő viharnak.

Biztatásomra kocsisom a lovak közé 
csapott és rövidre fogva a kantárszárat, 
csakhamar elértük a kis mezővárost, a hol 
egy régi jó barátomnál kerestünk menedé
ket a vihar elől. Barátom nagy örömmel fo
gadott és miután fedél alá kerültünk, a 
vendégszerető házigazda ellenállhatlan buzgó- 
ságával az ebédhez ültetett, melyet az ő 
ennivaló feleségecskéje tálalt fel.

Miután ebédünket kellemes szórakozás 
mellett eltöltöttük a vihar is lecsöndesült | 
fellegek foszlányokká váltak, majd tisatár*



valamint mostan nagy ditséretet érdemelnek ; 
úgy valóban különös háládatosságra fogják 
magok eránt buzdítani még a késő mara- 
dékjaikat is, ha az azokba megkívántaié 
Tanítóknak bé hozását végrehajtani tehet
ségek szerint iparkodni fognak.

Előre látom ugyan, hogy e dologban 
több nehézségekkel kell küszködnünk; de 
ha az Istenbe bízunk, edgyet értsünk, és 
álhatatossak légyünk, bizonyára tzélunkat 
elérendjük.

Én részemről semmit sem fogok elmu
latni, a mit e dolog szerentsés végrehajtására 
hasznosnak, a vagy szükségesnek tenni ta
pasztalok ; — és legboldogabb napjaim közé 
fogom azon időt számlálni, amit ezen tzélra 
fordítandók, — meg lévén a felül győződve, 
hogy a társaságoknak, s Köz Jónak nagyobb 
jót és hasznot nem tehetünk, mint sem ha 
a Kisdedeket annak boldogitására jól nevel
jük, — leginkább olly időben, mellyben az 
erköltstelenség ellen a panaszt minden felül 
halljuk és tapasztaljuk.

6or- Ezen előre való beszédeknek vége 
lévén, az Lévai Uradalmi Tisztartó Ns. Mé
száros László Ur, ezen Nemzeti Oskolákban 
leendő Tanítóknak fizetése eránt tulajdon 
vélekedését abba nyilatkoztatta ki, hogy 
addig is, még ezen Tanitóknak illendő, és 
elegendő fizetéseikre máshonnan valami Fun- 
dust szerezni lehetne, nem lenne-e tanátsos 
azoktul, ki e Városban Koszton Deákokat 
tartanak, valami tartozást erre a tzélra kí
vánni '? — De minekutánna ezen javallást a 
Gyülekezet bővebben megvizsgálta és azt 
némelly akadályok közzé szorítva lenni által 
látta volna, még most ez úttal ez eránt semmi 
bizonyossat es állandót meg nem állapítottak.

7^ Végezetre mégis minden egyébb 
tanátskozások után tsak legfoganatossabbnak 
leghasznossabbnak találta azt az Városi Gyü
lekezet, hogy némelly Tehetőssebb Földes 
Uraságok ezen Fundatióknak ajánlására nagy 
alázatossággal megkérettessenek. — Es mivel 
Feö Tisztelendő V. Esperest, Városi Plébá
nos Szegfű Ferencz Ur, úgy nem különben 
ez Lévai Collegium Igazgatója Feö Tiszte
lendő Ugróczy Ferencz Ur már előadott 
beszédjeikben némelly jó, és hasznos lépé
seiket adni nyilvánságossan tapasztaltattak, 
meglővén bölcs igazgatásokban győzettetve 
az Városi Gyülekezet, egész hajlandósággal 
és alázatossággal arra megkérte a nagyon 
is tisztelt Plébános, és Director Urakat, hogy 
ezen Tárgyban kiosztandó Instantiáknak 
formájában, és uttyában az Várost, az Nemes 
Tanátsot felsegélleni méltóztassanak.

gór. Az ajánlandó Fundationális tárgyban, 
az ajánlóknak békességére, és biztosságára 
egy akarattal azt nyilvánságossan meghatá
rozta az Városi Gyülekezet, hogy a ki mit, 
és mennyit ajánl, annak tsak egyszer lészen 
foganattya, az az soha többé azon ajánlás 
attul sem Interes, sem Tőkepénz nemébe 
nem fog kivántatni, és ne is kivántatbassék, 
egyedül a mennyit miből egyszer ígért, azt 
egyszer megadni köteleztessék is.

9er- Mivel már a jövö Esztendőre be
állítandó Tanitóknak előre is valami fizetésre 

elvonultak és a májusi nap megint pompá
jában ragyogott, aranysávot vonva a táj 
körül. Útnak is indultam volna hamarosan, 
hogy még estig Köveslápra érjek, de bará
tom, no meg, de talán inkább a kedves 
feleségecBkéjének unszolására rászántam ma
gam, hogy utamat csak másnapra viradóra 
folytatom.

Barátom az Uusfalvi fegyház gondnoka 
lévén, nem késett ama propoziczióval, hogy 
a fegyház szabályszerű, csínnal berendezett 
épületét pompás kertjével tekintenök meg.

A hatalmas gótstilü épület külsőleg vas
rácsos ablakaival, valami idegenszerü érzést 
kelt a szemlélőben, de a kapun belépve, a 
jól gondozott kerttel a hosszú platánfasor
ral kellemes látványt nyújt.

A fasorban épp a rabok végezték dél
utáni sétájukat hosszú sorban, felfegyver
zett őreikkel.

Mire a zárkákat és a dolgozó termeket 
megtekintettük, a rabok munkájukhoz lát
tak ; kosárfonás, székkötés és egyéb kézi
munkák képezték foglalkozásukat.

A szép napokon a tágas udvarhelyiségen 
végezték munkájukat.

Barátomnak sürgős hivatalos elintézni 
valója akadt és rövid időre búcsút vett 
tőlem.

Egyedül, mély szánalomérzettel járkál
tam a szerencsétlenek közt. Mintha az őszinte 
megbánást, az ártatlanul szenvedést, a sza
badulás égető vágyát olvastam volna le 
mindegyiknek arczárói . . .

A kaktuszcsoport árnyában egy 20 éves
nek látszó ifjú ült, egészen elkülönítve a 
többi rabtól és kosarat fonogatott. Sápadt, 
tiszta arcza, mély tüzű, kalandos szemei 
előkelő származásra engedtek következtetni.

Érdeklődéssel közeledtem hozzá.
— Mióta van e helyen, fiatal barátom ? 

— szólitám meg bizalmas hangon. Lassan 
emelé fel fejét s miután már megnézett, 
|$»önynyel feleié;

szükség fog lenni, addig is tehát, még vala
honnan elegendő Fundatiót öszve szerezni 
lehetne, oda gondolkozott a Gyülekezet, hogy 
az jelen lévők közül is némelly tiszteletre 
méltók a szabad ajánlásokra megkérettesse- 
n0k — Ennek következésiben Tisztelendő 
Kriszpak András U- úgy mint az Lévai Deák 
2ib. Oskolában járóknak Kegyes Tanitója 
azonnal 20 frtot készpénzben in V. V. — nem 
különben Hoffman Ágoston Ur, mint Lévai 
Deák 4>k. oskolában járó Iffiaknak Kegyes 
Tanitója 20 frtot in V. V. mindgyárt kész
pénzben letevőnek, mellyek addig is, méglen 
többet öszve szerezni lehetne Biró Urnák in 
Sa 40 frt. által adattak. Továbbá — Tisz
telendő Ugróczy Ferencz Gymnasiumbéli 
Director Ur, az Lévai Collegiumnak nevében, 
olly reménységgel, hogy ezt nékie Feljebb
valója is megfogja engedni, ezen Fundatióra 
Száz frttal in V. V. ajánlott, de ollyan kö
téssel, hogy ha az Lévaiak, azon ajánlásaikat, 
mellyeket az Lévai Collegiumnak fenntar
tására ajánlva még ekkoráig is egészben bé 
nem fizettek volna, folyó Észtendö Május 
2lyig Defizetendik.

10. Városuuk Plébánossá, és V. Esperest 
Feö Tisztelendő Szegfű Fereucz Ur, úgy is 
mint ezen Lévai Nemzeti Oskolákban jaró 
Kisdedeknek Igazgatója, ezen Köz Jónak elő
mozdítására tzelzó buzgóságatul, s több pél
dás segedelmeinek példádul vezettetvéu, ezen 
tzélra Száz Foréntoabui áiió Fuudátiót ollyan 
kötéssei ajánlott, hogy annak Interessé azon
nal mai naptui számitassék.

11?_ Megkecettettek az jelen lévők is t. 
i. a Tizedbeli Deputatusok, de mivel ezek 
a többi odahaza maradtaknak nevében aján
lást tenni nem akartanak, eobeu semmi lépés 
most nem tétetett. — Hanem feljelentette 
Biró Ur, hogy bizonyos napokon öszve gyüjt- 
vén a Tizedeket, maga mellé vévén Varo
sunk Hites Jegyzőjét, és egy Esküdt Urat 
minden Tizedben személyesseu meg fog je
lenni, hol és mikor a Fundatiót nyilvansá- 
gossan megmagyarázván a Tizedbélieknek, 
az Lakosokat szabad ajánlásokra kérni fogja. 
— Ezen kinyilatkoztatása és szándéka Bíró 
Urnák megditsértetvéu, hellybe hagyatott.

13. Végre az Városi Ns. Tanátsnak fá
radozásait abban, hogy az Nemzeti Oskola 
háznak felépítésében enny ire iparkodott meg
köszönvén a Gyülekezet, ismét egész tiszte
lettel arra kerte meg, hogy a Tauilók Fize
tésére megkivantató Fundatiók dolgába is, 
esméretes szorgalmát ne sajnallya.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— A tél. Hatalmas hóvihar jelezte ma 

egy hete a tel beköszöntését, melynek hiva
talos keltezése e hó 22-etől számítódik. A 
letarolt mező, a csupaszon maradt hegyek 
fehér bundát öltöttek magukra, a teherbe 
öltözött országúton csakhamar megszólalt a 
szanKák cseugetyüje. Az ország minden ré
széből nagy viharokat jeleztek. Sok helyen 
a hófúvások következteben a közlekedés is 
megakadt egykét napra. Szóval a tél teljes

— Két éve.
— Nem mondaná el életének néhány 

mozzanatát ? — szóltam élénk kíváncsiság
gal, — mily módon került e helyre ?

Az ifjú fel sem nézve fonogatott és ke
vés vártatva így szólt morózus hangon :

— Megöltem egy embert, a ki megölte 
szülőimet. Négy-öt éves lehettem meg, a 
mikor őket elvesztőm. Atyámnak egy jó 
barátjánál nevelkedtem, a ki egyszer, 18 eves 
voltam éppen, elmondta nékem, kinek a ke- 
gyetlensege által fosztattam meg szőlőimtől, 
a kikie meg jól emlékeztem és a kiket na
gyon szerettem. Megbosszulni szüleim halá
lai, volt most egyedüli czéiom. Nem kellett 
soká kutatnom, megtudtam az ismert báró 
lakhelyet. A bosszúvágy egeto szeuvedelye- 
tül űzve, tort rejtve keblemben, egy uapou 
a báró lakása előtt ánUm.

Nemsokára egy fogat állt meg a kapu 
előtt, melyből egy sovány ur lépett ki. Meg
tudtam kilétét. Utana mentem éa megszólí
tottam :

— Uram, ön megölte szülőimet, lakoljou ! 
Ezzel a tőrt hirtelen mellébe döftem s 

mentem. Ö kiadta lelkét, engem elfogtak es 
húsz évi fegyhazat róttak reám.

A múlt egy reminiszczeucziája nyílt fel 
emlékemben. Fokozódott érdeklődéssel a 
nevét kérdőm.

Az ifjú egykedvűen fonta a kosarat és 
miután bánatos szemeiből egy-egy köny- 
cseppet törült ki, fojtott hangon felelte:

— Benczefy Gáspár.

Karczolatok.
Történeti jeleseinkről.

Batthiányi Kázmér
A haza és a szabadságért vivtál, de erőszak 

Elrablá vagyonod ; s számkivetésbe vetett.
Deák.

Sem rang, sein hatalom, sem kegy, sem a kincsnek a 

[fénye
Nem hala rád; egyedül a haza bölcse valál.

Faragó. 

díszben beköszöntött. Fagyos szél süvöltött 
végig a vidéken ; jégvirágok képződtek ab
lakainkon ; zúzmara borította az ágakat. A 
fehér mezőn vidáman puffogtak a vadászok 
fegyverei. — De ime penteken megfordult 
a szél. A déli szellő ujjainak enyhe nyomása 
alatt összeomlott a hó, locs-pocs lett a fé
nyes jégvirágokból, hatalmas erekben sietett 
a megolvadt hó tömeg a patakok és folyók
kal egyesülni. Eltűnt a reményünk a fehér 
karácsony iránt, ha csak Tél apó újra meg 
nem emuereli magát s újra erre nem fordítja 
a sarki szeleket.

— Esküdtbirósági elnökök. Az 
arany os-maróthi mr. törvényszéknél szerve
zett esküdtbiróság elnökéül az 1900. év tar
tamára Andrássy Sándor törvényszéki 
elnök, helyettes elnökül pedig Spengel 
Saudor aranyos-maróthi ki", törvényszéki 
biró jelöltettek ki. Az ipolysági kir. törvény
széknél szervezett esküdtbiróság elnökévé 
Helmbacher Nándor ottani törvényszéki 
elnök, helyettesévé pedig László Sándor, 
ipolysági kir. tőrvéuyszéki biró neveztetett 
ki a jövö év tartamara.

— Lelkészválasztás. A garam-löki 
ev. ref. egyház s az ahhoz tartozó töhöli es 
péli leany-egyhazak közönsége e hó 11-én 
megtartott választás alkalmával bárom pá
lyázó közül lelkészévé Sebestyén Ferenc 
borit ev. ref. segedlelkeszt választotta meg.

— GyáSZhirek. Varosunknak egyik tipi
kus aiakja, a Köztiszteletben álló s miudenki 
által szereit Kajetán bácsi hunyta le örök 
a.omra szemeit. Nemesjaczi Szecsanyi 
Kajetán az esztergomi lókáptaiau nyugalma
zott gazdatisztje 80 éves korában e ho 13-án 
este 7 órakor az Urban csendesen elhunyt. 
A boldogult nyugalmaz tatása után közöttünk 
telepedett le s varosunkat is annyira meg
szerette, hogy mig erejét bírta, anuak köz
ügyéiben is elénk részt vett, a miért a de
rek öreg urat Léva város képviselő testületé 
minden tisztujitás alkalmával tb. tauacsosavá 
választotta meg. Holttestet nagyszámú rokon
ságon, jóbarat es tisztelőkön kívül egész 
Léva város közönségének osztatlan részvété 
mellett helyeztek e ho 15-en örök nyugalomra 
a lévai rom. kath. temetőbe. Halaiat öt gyer
mekén kívül menyei, unokái s egyetlen fivéré 
Szeosányi Vilmos gyászolják. — Gaspary 
Antal nyugalmazott pénzügyi fogalmazó, föld
adó uyn van tartási biztos, eletenek 72-ik evé
ben, decz 13-án Levau elhunyt.

— Felolvasás. A kath. kör helyisé
gében ma vasaruap f. hó 17-en este 6 óra
kor, felolvasás tartatik, me.yen vendegek is 
szívesen láttatnak.

— Lucza napja. Szerdán, deczember
13-áu  volt Lucza napja. Híres, nevezetes 
nap ez, melyhez sok regi, jó szokás fűző
dik. Iti-amoit a fiatal lauyoa főzokanallal 
kergetik meg a fiatalembereket; másutt pe
dig e napon kezdiK meg ama bizouyos Lu- 
czaszek készítését, meiyneK Kaiacsouy előtt 
nem szabad elkészülnie. Különösen faluhe
lyen dívik ez meg, — a városi nép nem 
igen tud róla.

— Tüzeset. E hó 13-án este tiz óra 
tájban tűzi latina verte fel varosunk Közön
ségének éjjeli nyugalmat. A piaczter feletti 
szorosban levő rendőri felügyelet alatt álló 
ház padlásának a bejárat feletti sarka ki- 
gyuiadt s hamarosan az egész epület leegett; 
a tüzet azonban sikerűit lokalizálni, úgy 
hogy egyéb baj nem történt. A benő kára 
azonban igy is nagy, mert a tűzveszélyes 
épületből, mely mar beiül is lángolni kez
dett, a bútorokat ki kellett hordani s a hor
dás közben nagy részé összetört, más része 
pedig az öntözés következtében tönkre ment. 
A tűz keletkezesének okai uem tudjak.

— Uj gyár a felvidéken. — A föld- 
mivelési minisztérium a feivideki szőiobirto- 
kosok érdekében szeuaeneg gyárát állít fel.
— A gyárát, — mint értesülünk, — Nyit- 
rán szándékozik felállítani; szerintünk e 
városnak életrevaló közönsége, ha meg is 
erdemd mind ama a nagyarányú adatni tá
mogatást, melyben mar eddig is részesült, 
a gyár felállításánál egyeb szempontoknak 
Kellene a Kormány elhatározásai irányítani. 
Egy nagy szoiovideket lesz hivatva a feiai- 
litaudó szeukeneggyar szolgálni ; e vidéknek 
pedig, mely Pozsony vármegyétől Gomör-, 
Hevesvarmegyeig terjedő reszeket kell fel
ölelnie, — talau nem Nyílra a közeppoutja. 
Szerintünk Bars-, vagy Hontvarmegyebeu 
kellene a gyárát felállítani.

— Utozai korcsolyázás. Erős, ke
ményre van leiünk egészségi szempontból 
örvendetes fordulat, miudaddig, a míg az 
utczara nem lep az ember. Nehány enyhe 
téltől elkényeztetett közönségünkét es a 
hatóságokat készületlenül taialta a nagy 
havazás és hideg es több nap elmúlt mar a 
nélkül, hogy ajardakat megisztitottak volna, 
föl pedig egyáltalán nem hintik. Az utczak 
tisztításában a város bereudezesehez képest 
jó példával jár elő, mert szakadatlanul hor- 
datja a havat, tisztittatja az átjárókat, de 
már a lábtörések ellen az sem védekezik. 
Nem is kell tovább menni a Petófi-utca sar
kánál, annak asztfaltos es keramitos kör
nyéke megoldja az állandó jégpálya kérdé
sét. Csak, hogy nem járnák Korcsolyán a 
városban éB ebből sek félreértés származik. 
Elesnek az emberek, uem ismerve az aszfalt
járda uj rendeiteteset es a várost em.e'étik. 
Az utczák és gyalogjárók tisztántartása le
gyen ilyenkor — mindjárt a szezon elején
— a hatóságok főgondja.

— A helybeli ipar, kereskedelem és 
nagy közönség érdekeben evek óta szorgal

mazzuk már városi hatóságunkat a házalók 
ellen való védekezés szempontjából alkotandó 
szabályrendelet készítésére. A felvidék majd 
minden városa, legutóbb Hontvármegye al
kotott szabályzatot a hasonló kereskedelem 
eltiltására nézve. — Mint értesülünk — a 
kereskedelmi minisztérium jótékony gyám
kodása végre gondoskodik már az ilyen — 
saját érdekeinek védelmére képtelen — vá
rosok iparosainak, kereskedőinek is megvé
déséről s tervezetet készít a kereskedelmi 
utazók ellen. A tervezet birság terhe alatt 
tilalmazza az utazók házalását; s azt rendeli, 
hogy ezek gyártmányaikkal, készítményeik
kel csak a hason foglalkozású iparosokat és 
kereskedőket látogathatják meg. — Végre 
ezzel a közönség is meg lesz óva a tolako
dástól s az ezzel járó gyakori megkárosítástól.

— A létrái kir. járásbíróság Kebe
lében egy uj irnoki állást szervezett az igaz .ág
ügy miniszter, a melyre mint a hivatalos lap
ban olvassuk, tegnap hirdették ki a pályá
zatot.

— Hivatali elismerés. Andrássy 
Sándor az ar.-maróthi Kir. törvéuyszek eluöKe 
körülbelül két héttel ezelőtt megvizsgálta az 
újbányái kir. jbiróság ügyvitelei, mely al
kalommal a minden irányoan tapasztalt rend 
és szorgalom felett, mindjárt a vizsgalat be
fejeztével teljes eiismereset fejezte ki. Az 
általa felvett részletes vizsgálati jegyzőköny
vek alapján a héten jött le a pozsonyi kir. 
tábla elnökének leirata, a mely szerint az 
újbányái kir. jbirósag bírói kara és ketelö 
személyzete tejes megelegedesét es elisme
rését erdemelte ki. Ezen Kedvező eredmeny 
anuál nagyobb méltánylást érdéinél, mert a 
nagy muukahalmazt a személyzet csekély 
létszámánál fogva valóban csak túlfeszített 
szorgalommal es legnagyobb erőmegfeszités- 
sel lehetett legyőzni, a mi csak úgy volt 
elerhető, hogy a kir. j bíróság feladata be
töltésének lehetöve tételébeu es megköuuyi- 
tésébeu annak minden egyes tagja a leg
nagyobb ügy buzgósaggal működött közre.

— Szerencsétlenség. F. hó 5-én a 
körmöczbányai pályaudvaron végzetes sze- 
reucsetleuseg történt. Mint írjak, egy fiatal 
fékező B ó d y Iguácz esett áldozatul a ko
csik rendezésének. Véletlenül, állítólag sajat 
vigyázatlaiisaga folytán két kocsi ütKözóje 
köze került, úgy hogy a szegény fiatalem
ber néhány perez múlva lelket kilehelte. 
Holttestet atyja, Ki füieki főldmiveiő, haza 
szállította.

— Holdfogyatkozás lesz ma este. Az 
érdekes égi tünemény nálunk is latható leend. 
A fogyatkozás este 6 óra 44 pereskor veszi 
Kezdetet és reggel 4 óra 7 pereskor végződik.

Szabad a vasár. Karaesouy esteje 
ez évbeu vasárnapra, ujev üuuepe pedig 
hétfőre esik. Euuea folytán a keresk. miuis- 
ter intézkedett a vasárnapi muuKaszünet 
törvenyéueK felfüggesztese iránt. A Követ
kező levelet intézte a kamarahoz: „Tekin
tettel arra, hogy karácsony estéje ez évben 
vasárnapra, s az ujev napja pedig hétfőre 
esik, s a közönség az ezeu ünnepek alkal
mából szokásos bevásárlásokat rendszerint 
az említett ünnepeket megelőző napon szokta 
teljesítem, a belügyminisztérium vezetésével 
megbízott m. kir. mimster-elnöK és a föid- 
miveiesügyi m. kir. miniszter urakkal egyet- 
ertöleg kivételesen megengedem, hogy a f. 
évi deezember hó 24-ere es 31-ere eső va
sárnapokon az 1891. XIII. t.cz. 5. §-a alap
ján 1892. évi marczius ho 5-en 14ö37. sz. 
a. kiadott rendelet II. A.) 2., 3., 4. es 5. 
pontjai alatt említett ipari es kereskedelmi 
telepeken az ipari munka illetőleg adás 
veves egész napon át végeztethessek. Er
ről a Kamarai azzal a felhívássá! értesítem, 
hogy feuti intézkedésemet az érdekelt kö
rökkel ismertesse.“ A kamara az érdekelt 
körök informálása czéljából a minister ren
deletét közzéteszi.

— Ügyvéd kerestetik. Az is ritkán 
fordul elő, de iSzobrauczon tenyieg keresnek 
ügy vedet. A járás miujtegy 60 Községből ail 
es egy ügyved lakik csupán az egeszjárás
ban. A jogkereső Közöuseg ez aital nagy 
hátrányt szeuved es ennek elejet veendő, a 
szourauezi járás töbo előkelő polgára a 
kassai, a mai maros-szigeti es budapesti ügy
védi kamarához azon kérelemmel fordult, 
hogy a kamara tőle telheloleg hasson oda, 
hogy iSzobrauczon egy ügy ved telepedjek 
le. A letelepedőnek 4000 trt minimális jö
vedelme lesz eveukiut.

— A magyar név. Magy arosodunk hát’ 
Istenuek szépén. HouU.araamKuak az a része, 
mely meg rniudig idegen hangzású nevet visel, 
igyekszik azt levetni s nem csak szivben- 
letekbeu, de uevben is magyarra lenni. Így 
az ev első telebeu 1904 folyamodónak enge
délyeztetett a név változtatás. iSzép szám ez 
bizony es ha igy megy, nemsokára minden 
lakosa a hazauak szép magyar nevet hord 
majd. De lassúk, állást a foglalkozást tekintve, 
hogy oszlik meg e szám. Vasúti alkalmazott 
voit 515, állami alkalmazott 30, posta- es 
tavirdai alkalmazott 29, vármegyei, városi es 
községi alkalmazott 21, katona 13, csendőr 
36, pénzügyőr 13, pap 13, tanar 15, tanító 
131, orvos 16, mérnök 12, ügy ved 12, magán- 
hivataiuok 38, tauuió 26, Kiskorú 391, önálló 
iparos 26, iparos segéd 16, önálló Kereskedő 
16, kereskedő seged 8, földbirtokos 7, föld
műves 6, Vadasra uezve legtöbb zsidóhitü 
volt es pedig 896, róm. kath. 790, ag. ev. 
hitvallású 10j, gör. kath. *77, ev. ref. vall. 38.

— A locomobil és cséplőgép kezelők 
tanfolyama az aiiami iéiso ipariskolában 
(Budapest Vili, kér, Hepaziuüáz-utcsa 8, s*. 



a.) jövő évi január hó 2-án nyílik meg 8 
ápril hó 10-ig tart. E tanfolyamon a gőzmoz- 
gonyok (locomobuoK) es cséplőgépek szer
kezete es kezelése fog taníttatni. Tanulókul 
felvétetnek a 18 életevüket betöltött írni és 
olvasni tudó öuahó lakatosok, kovácsok s a 
különböző gépgyárak főbb munkásai, továbbá 
gazdatisztek, birtokosok, géptuiajdouosok. A 
belépők erkölcsi bizonyítványt tartozuak elö- 
mutaini, a nem önálló munkások ezen kívül, 
ha munkában állanak, a munkaadótól kiál
lítandó munkabizonyitváuyt, ha,nem állanak 
munkában, munkaköuyvüket tartoznak be
nyújtani.A tandíj 8 forint, a mit a beirat
kozás alkalmával kell lefizetni. A beiratások 
f. évi deczember hó 21-ik napjáig tartatnak 
az intézet helyisegében. Vidékiek a tandíj 
beküldése mellett levélben is beiratkoznat- 
nak. A vidékről jövő tanulóknak január 2-ik 
uapjan délelőtt kell személyesen megjelen
niük az intézetben.

— Karácsonyi küldemények. A 
magy. kir. allamvasutak igazgatósága a ka
rácsonyi ünnepek elölt utazási es nagyobb 
áruforgalmi időszak beálltával ismételve kéri 
az utazó és szállító közönségét, hogy úgy 
saját, mint a vasúti szolgalat pontos es gyors 
lebonyolítása érdekében a szállításra feladott 
podgyaszon a rendeltetési állomást, egyéb 
darabokon pedig ezenkívül még a címzett 
nevet, polgári állását es lakasat a maga ré
széről kitüntetni szíveskedjek. A cím leg
alkalmasabban magara a burkolatra, vagy 
az arra egesz terjedelmében ragasztandó pa
pírra Írandó s csak ha ez nem lehetséges 
szükséges azt a darabhoz erősítendő fatab- 
lacskára, bőrdarabra vagy erős lemezpapirra 
Írni. A közönség a vasút ily irányú tamo- 
gatasa mellett a podgyasz illetve darabaruk 
helyes számlását es kiszolgáltatását nagyban 
megkönnyíti es gyorsítja s különös biztosí
tékot szerez magauak arra, hogy a nagy 
számú küldeményeknek a vasúti közegek 
által arauyiag igen rövid idő alatt vegzei.dő 
felveteluel előforduló teljesen ki nem kerül
hető tévés barcazasok es elhurcolások a 
lehető legrövidebb idő alatt kideritiesseuek 
es heiyreigazittassanak. Az utazó, illetve 
szállító közönség figyelme egyben feitiivatik 
az üzieiszabaiyzat Öl. §-ara, mely szerint a 
podgyasz daraooaon korábbi vasúti, postai, 
vagy másnemű szállítási jeleknek lenni nem 
szabad. Ha ezen szauaiy ügyeimen kívül 
üagyasa következteoeu eiteved, a vasút az 
ebool szármázó karért uem felelős. E szerint 
tehat eisö soruan a feladónak ad erdekeben, 
hogy a podgyaszdarabokon levő régebbi 
ragaszbarcakat a podgy asznak újbóli feladása 
eiott eltávolítsa.

— Az JBquitable életbiztosító tarsasag 
mai szauiuukbau közoit hirdelesere felhívjuk 
Olvasóink ügyeimet.

APKOSAbOk.
Rovatvezető: ZUHANY.

Nevető fejfak.
Gomba Mihályt akkor tettük ide, 
Mikor a nadrágból kirázta a Ilidé’ 
G. János pedig az. öregebb Gomba, 
Most rukkol uránná a paradicsomba.

Nagy nyavalyája volt Tószegi Andrásnak, 
Szeretet; egy leányt, akit adtak másnak; 
Es hogy uem lehetett az oldalbordája, 
Fogot egy mordályt s lö.t az önön hasába.

Nyugszik ezen földbe, szolgálóm a Zsuzska, 
Hat pakli masinát ivott a rósz fruska.

Hogy ha ez a fejfa 
Akad a szemedbe, 
Szegéuy lányom baja 
Jusson az eszedbe, 
Mert ha majd téged is 
A heptika gyötör, 
Rajtad sem segít más, 
Csak a hideg gödör.

Csináltam e fejfát 
Az édes anyámnak, 
Bakó Máriának 
Itt helyben 
Tárcsa meg a 
Isten sokáig.

Bokori Tamásnak tetemeit, 
Ez hideg sír hantja fedezi. 
Az malomba követ emelgetett, 
Oszt kiment belőle az lehelet. 
Megbót nyugodtan 

1870-ben.

Közgazdaság.
Mezőgazdasági apróságok.

Mit kell tenni a megfagyott gyümölcseiéi. 
Ha a gyümölcs megfagyott, legczelszerübb az 
eltartás czeijára szolgám helyiseget, mihelvt 
abban a gyümölcs elfagyásai észre véltük, 
azonnal felmelegiteni 6—7 Celsiusra, miáltal 
a fagy karos hatásai meggátolhatjuk. Ha 
azouban uem voina lehetséges a gyümölcsös 
kamrát felmelegiteui, aakor legjobb a gyü
mölcsöt egy másik helyiségbe átvinni, a 
ueiküi azouban, hogy a gyümölcsöt meleg 
kézzel érinteuenk a e masiK helyiségben ru
hákkal Kell befedni, mely alatt lassanként 
felenged.

A zöldségfélék ízletességét azok növeke
désének, fejlodeseuek siettetésevel fokozui 
lehet, mert rniuei gyorsasé a fejiödese vala
mely nuvéuyuek, unnál vékonyabb lesz a 
•éjinek falazata. A gyorsabb fejlődést pedig

különböző trágyaanyagok alkalmazásával le- 
' hét elerui s azért nagyon ajánlatos a zöld

ségfélék alá okszerű trágyázást használni. 
Az érett szarvasmarhatrágyan kivül, mely a 
talaj tizikai struktúrájára is kedvezően hat, 
s mely tápanyagvisszapótlás tekintetében 
kétségtelenül a legmegfelelőbb, igen jó ered
ményt érhetünk el a szuperfoszfat alkalma
zásával, annál is inkább, mert a talajból a 
foszforsavat rendszerint nagyobb mennyiség
ben veszszük igénybe, mint a többi tápanya
gokat s mert egyedül az istállótrágyaval 
soh’sem adunk vissza annyi foszforsavat, mint 
a mennyit növényeink igényelnek. Saláta, 
kaiarábe, zeller, petrezselyem, hagyma mind 
megháiája a szuperfoszfatot.

A cukorrépa sikeres termelésének titka. A 
cukorrépa termelés iránt gazdáink kedve 
már kissé alább hagyott. Meg néhány évvel 
ezelőtt boldognak erezhette magat az, ki 
valamely gyárral szerződést köthetett, addig 
ma éDeu megfordítva all a dolog ; valósag
gal a gyárosok járnák a termelők után, 
kapaczitálva a termelésre. A gazdak e maga
tartása részben arra vezethető vissza, hogy 
a gyárosok túlságos követelményekkel lepnek 
fel a termelőkkel szemben, a melj kö
vetelmények nem állottak aranyban a 
jövedelmezöseggel, de másrészt az is 
tény, hogy a jövedelmezőség csekély mérvé
nek maga a gazdaközönség is oka, mert nem 
jár el a cukorrépa termeles terén kellő szak- 
avatottsaggal. Ha valahol, úgy épen a ezukor- 
répa termelesnei leguélküiözhetienebb a Kellő 
szakértelem s fáradtságot nem ismerő tevé
kenység, mert elkezdve a szántástól egészen 
a kiszedésig, minden egyes munkálat a leg
nagyobb rigorozitással eszközlendö. Első 
sorban is jó talaj kell, azt jól kell megmun
kálni, tápanyagokkal bőven ellátni s külö
nösen messzel és foszforsavval gazdagítani. 
Biztosítani kell a jó és olcsó munkaerőt, 
meg kell tenni a védelmi intézkedéseket s 
a termelési költség redukálása czéljából gon
doskodni kell a munkagépekről. Íme ezek
ben ali a sikeres termeles titka.

Minő burgonyák legalkalmasabbak közép
kötöttségű földre. A burgonya egy részé meg 
úgyszólván a főidben vau s maris felvetjük 
a kérdést, hogy minő burgonyát termeljünk 
közepkötötiaegü talajokon. Tesszük ezt azért, 
mert sokkal oicsobbau ju hat a gazda jo 
velöguiuólioz, míg a teli hónapokban, mint 
kora tavaszszal, midőn a gazdasági munkák 
felhaimozodasa miatt uem igen er reá sok 
időt fordítani arra, hogy vetesi szükséglétét 
hogyan es houuau szerezze be. Kozepkötötl- 
segu talajra, mely ősszel rendszeres meg
munkálásba részesül, jo kuíturerőüeu van s 
tavasszal meg műtrágyát is kap. Legjobb a 
Dolega, Topas, Fortuna, Reiebskauzier, Irn- 
peraior es Frofessor-Marc*er.

A lucerna őszi boronálása kedvező idő
járás eseten nagyon haladatos munka, mert 
megszaggatjuk ez áltál a kémény föidrogöket, 
a nyár folyamau össze vissza taposott föld
tömeget s ezzel utat engedüuk a teli ned
vesség jobb behatasauak, — de különösen 
előnyös a boroualas azért, mert Különösen 
uedves időjárású vidékeken, annak tavaszi 
megfogasoiasa sokszor csaknem lehetetlen. 
A boronalast azouban csakis a föld szikkadt 
alUpotabau lehet végrehajtani, mert elleukezo 
esetben azzal többet ártbalnauk, mint hasz
nálnánk.

A magtermesztés fontossága. Általánosan 
ismert doiog, hogy jo termes úgy mennyiség, 
mint miuoseg tekintetűben csakis jó vető
magból származhat s ennek dacára sajnos 
tapasztalhatjuk, hogy hazunkban jó vető
magvak előállításúval, respective magtenyesz- 
tessel, maguemesitessei senki sem foglalko
zik ; pedig, hogy minő eredményeket lehet 
produkálni egy helyesen űzött mugtenyész- 
tessel, azt nem egy müveit allarn még évti
zedekkel ezelőtt bebizonyította. Nálunk még 
azon gazdak szama is edes kevés, kik a 
vetés czeijára szolgaló magvak külön elő
készítésére gondot fordítanának ; arról meg 
éppenséggel szó sem lehet, hogy oly gaz
dával találkozzunk, ki a magteuyesztest szak
értelemmel űzné. Áz a sok rossz, szemetes 
termény, mely piacra kerül, ezen minőséget 
csakis eme körülmények köszönheti; a dege- 
nerálodas uemeiy kulturnövenyuel már auy- 
nyira ment, hogy az illető kulturuöveuy 
jellegét alig tataijuk meg rajta. Épen ezert 
itt volna az ideje, hogy magteuyesztés kér
dése naluuk is telkaroitassek. Addig is azou
ban míg e tekintetben tanulmányok nem 
letetnek, iparkodjunk legalább jobb műve
léssel, a taia|nak jobb erőbe való hozatalá
val, — a mélynél tigyelmüuket a műtrágyára 
is ki kell terjeszteni, — a vetőmagvak mi
nőségét javítani.

Irodalom és művészet.
A SOCialismUS. A socialismus nem oly 

modern fogalom, mint sokan gondoljak. Egy
idős az államrendek kialakulásával. Minden 
államreud pyramis alakbau épül tel. A felső 
osztályok az alsók nagyobb tömegen allauuk. 
S az alsók ősidőktől fogva nehezen viselik 
ezt a terhet. A Nílus völgyében az ősidők 
elnyomottéinak sóhaja vegyült a szélbe, köny- 
uyeik peregtek a folyóba ; Hellast rabszolga- 
iázougasok nasztgatták meg ; Rómában nem 
csak egyszer volt secessio ; Spartacus gla
diátor- es rabszoigalázadasa sem egyedül all. 
Az első secessio idején Meueuius Agrippa 
oly meset mondott a városból kivouuit uep- 
uek, mely példabeszéddé vált, a minden som

álig mozgalomra ráillik. Azt mondta el a 
népnek, hogy a testrészek egyszer föliázad- 
tak ; miért dolgozzanak ők folytonosan, mi
kor a tunya gyomor a középen nyugodva, 
a kéz, láb és esz miuden keresményét föl
emészti. Ámde a gyomor azt monda a lázon- 
góknak : ne adjatok hát ennem, de ti bán
játok meg. Ti nekem kerestek, de én vissza
adom keresményeteket, közöttetek elosztva. 
Ha nem dolgoztok, én elpusztulok, de utá
nam pusztultok ti is. — A kivonult nép 
megértette a példabeszédet. Bölcseség volt 
abban, s a bölcseség mindenható, mindenkit 
meggyőz. Visszamentek a városba.

Róma urai a piebs terhei voltak, nem 
egyszer valóban zsarnokai, de birodalmakat 
hódítottak e népnek, az általok gyűjtött 
vagyont visszaadták neki ingyen ellátásban, 
közünnepekbeu, játékok rendezéseben, föld- 
osziásbau. Vagyonuk nemzeti vagyon volt, 
mely megaranyozta a római nevet. S a piebs 
mindannyiszor belátta, hogy a különböző 
osztályok egy nagyobb egységben egyesül
nek, melynek osztály ha czai fölött a nemzeti 
nagyság géniusza érintetlen fönségben lebeg. 
Ebben a folytonos belátásban, ebben az 
egymással való harcz csendes kiegyenlítésé
ben rejlik Róma államalkotó, jogrendszerző 
ereje. Az erős nemzeti érzés, s az osztályok 
érdekei közösségének biztos tudata terem
tette meg s óvta meg végzetes válságtól 
birodalmukat.

Erről a római társadalomról és biroda
lomról szól a Nagy Képes Világtörténet III. 
kötete, melyből most jelent meg egy uj rész 
a vállalat 47-ik füzetében. Az egész mü 12 
kötetből fog állam. Egy kötet ára 8 frt, 
megrendelhető Nyitrai es Társa köny vkeres- 
kedesébeu, Lévau.

Szentek elete czim alatt egy nagy vál
lalatot indított meg a Pallas irodalmi és 
nyomdai részvénytársaság, melynek első fü
zetét most vettük. A müvet Dedek Crescens 
Lajos, e kiváló egyházi író irta. Reudkivül 
kedves leírásban lepnek elénk a kath. egyház 
egyes szeutei. Az író rendesen egy uájos 
epizódot szakit ki életükből s ehhez fűzi az 
alak kidomboritását. A füzet élen Túry Gyula 
festőművészünknek remek alkotásában gyö
nyörködhetünk, melyet e kiváló művész a 
mező-keresztesi templom részere festett volt 
meg. A szövegközti képek Dürer Albert, 
Üaderer es Bloemaert kitűnő fa- es rézmet
szetei után készülték. Igen emeli a mü ér
tekét azon körülmény, hogy az iró kiváló 
súlyt helyez a magyar szentekre es azokra, 
kik ná.uuk ősrégi időktől fogva Kivam tisz
teletnek örvendenek, valamint az egyes or
szágok, testvér öletek, egyesületek, a különböző 
foglalkozások vedszeutjeire, es mindazon szen
tekre, a kiket az egyes előforduló bajodban, 
szeuvedeaekuon, nyavalyákban, szóval min
dennemű eietviszouyoK közölt kiválóan se
gélyül hívni szokás.

A mü 52 füzetre van tervezve és egy 
füzet ara 25 kr. A müvet, mely az eszter
gomi fóegyhazmegyei hatóság jóvahagyasaval 
jelenik meg, 6 színes, 50 fekete miilap és 
körülbelül 350 szöveg közé nyomott kép lógja 
díszíteni.

Rendkívül melegen ajánljuk e páratlan 
diszmü megszerzését minden keresztény csa
ládnak. Bajos, igen érdekes, csaknem erdek 
feszítő s a mellett tauUisagos, szivet-ieiket 
nemesítő olvasmauyra fognak szert teum.

Megrendelhető Nyitrai és Tarsa könyv
kereskedésében, Léván.

— A magyar napi iapok, különösen az utolsó 
évtizedben oiy nagy olvasóközönséget terem
tettek, hogy az óriás koukurrenczia daczáia 
is, napról uap'-a több lap keletkezik s miu- 
deuiknek van olvasó közönségé. A regi lapok 
közül, melyek hosszú évek sora óta szolgál
jak a magyar közérdeket, ott áll az elsők 
közt az Eyyetértés. Uj esztendővel immár a 
34-ik évebe lép ez a nagy magyar lap, (a 
magyar Times), mely uem dolgozik a liatás- 
vadaszat olcsó eszközeivel s épen ezért nem
csak regi törzsközönségét tudja állandóan 
meptartaui, hanem folyton újabb es újabb 
olvasóközönséget is hódit magának. Nagy 
terjedelem mellett az Egyetértés abban a 
helyzetben van, hogy mindenről a legbővebb 
és legreszletesebb tudósítást közölheti. Az 
Egyetértés felölel mindent, a mi a közön
ségét csak érdekelheti. Politikai és társadalmi 
kérdések, az egyház, a közgazdaság, az iro
dalom, a tauügy, a közegészség, szóval m n- 
deu, a mit megtudni érdemes, feltalálható 
és bő méltatást talál az Egyetértés terje
delmes hasábjain. Az Egyetértés tárczarova- 
tában most folyik Eötvös Károly tollából az 
Utazás a Balatonon körül czimü remek szép 
munka, mely a fővárosban valóságos irodalmi 
szenzacziót keltett. Az Egyetértés állandóan 
kitűnő regényeket közöl. Mindamellett az 
Egyetértés arauyiag a legolcsóbb napilap, 
mert kétszer auuyit nyújt, mint a kisebu 
iapok. Előfizetések az Egyetértés kiadómva- 
tálához, (Budapest, papuovelde-u. 8.) mte- 
zeudok, mely kívánatra szívesen küld in
gyenes mutatványszámot.

Közönség köréből.
Kószönet-nyilvanitas.

Hagyományos szokással felkerestük Léva 
város uemesszivü családjait, hogy egyesüle
tünk n8tefánia-arvabazu-áuak éléskamráját 
megtöltsük elelmi szerrel a szigorú tél hó
napjaira. Egyesületünk nevében örömmel kö
szönjük meg a nemesen adakozóknak ki
fogyhatatlan jóságukat s a következőkben 

megkezdjük — e lap szívességből — azok
nak nyilvános nyugtázását.

Léva, 1899. deczember hó.
Levaticii Gusztávné, Toétli Zsioonine,
lévai nöegylet aleinöke. lévai nöegylet gondnoka.

Faragó Samu,
lévai nöegylet titkára.

Ordódy Endre főszolgabíró ur gyűjtő 
ivén újabban adakoztak : Zsemlér község 
142 kg. búza, 51 kg. árpa, 15 kg. Kukorica, 
21 kg. bab, készpénz 3 frt, Nagyodról kész
pénz 3 frt 45 kr.

Pénzben adakoztak : dr. Frommer Ig- 
náczué 1 frt., özv. Heinrich Ferenczné 1 frt., 
Balbach Lajosné 1 frt., dr. Novotny Imréne 
1 írt., Tausz Janosne 5 kr., N. N. 30 Kr., 
Stugel 10 kr., N. N. 40 kr., N. N. 50 kr., 
Csekey Vilmosné 1 frt., Tejfalussy Béláné 
50 kr., Varady Eszter 50 kr., Liska György 
20 kr., özv. Bobok Györgyne 1 frt., özv. 
Fidlerué 50 Kr., BartáK Györgyné 10 kr., 
Holló Sándorné 1 frt., dr. Kictenberger Ja- 
nosné 1 frt., özv. Cservik Jánosné 10 kr., 
özv. Fejes ÉleKné 2 frt., Farkas Lajosné 
50 kr., Huberth Vilmosné 2 frt., Balbach 
Júlia 1 frt., A.tmauu Antalné 50 kr., N. N. 
10 kr., dr. Baloghné 50 Kr., özv. Vietoris 
Sándorné 1 irt., özv. Ilruska Józsefné 50 kr., 
dr. Prizner Gyuláné 50 kr., Fenyvesi j£á- 
rolyué 50 ki., Árvayné 50 kr., N. N. 50 kr., 
Lakner Lászlóné 1 frt., Tokodyne 50 kr.
N. N. 10 kr., Szilassy Sándorné 50 Kr., Szabó 
Mikiós es Babus 50 kr., özv. Juhász Istvauné 
1 frt., özv. dr. Malasy Jáuosué 50 kr., Stei- 
ner Jozsefué 10 Kr., Frommer Mórné 1 írt., 
N. N. 20 kr., Wilheim Béla 20 Kr., Holz- 
mann Bodog 1 frt., Klem Sándor 1 frt., 
Weisz Samu 1 frt., Braunne 50 Kr.

Terményekben adakoztak : Komzsik La
josné 5 liter bab, Kabina Ervinné 5 kilo 
szappan, Ondrejkovics Testvérek 2 kilo zsir, 
Kern TestvéreK 5 ki.o rizskása, özv. Kaizer 
Miha'yné 1 puttó .y krumpli, 1 szakajtó bab, 
Tuschnay Jánosné paradicsom, özv. Toóth 
Józsefne 5 liter bab, N. N. krumplit, Jano- 
vics Ferenczné fel véka bab, Kubik Lajosné 
5 liter bab, Mosonyi Ferenczné 1 szakajtó 
bab, Tóth Antalné bab, Ertinger József bab, 
Szabó Istváuue 1 liter zsír, Goldsteiu 2 kilo 
rizs, Molnár Sándorné 1 puttony krumpli, 
Racz Virág Elekne bab, krumpli, Szmay 
Janosne bab, Brauuné bab, Kiebovics Jo
zsefué 2 liter bab, Levatich Gusztáváé 1 
zsák krumpli, bab, Boldis József bab, krumpli.

(Folyt, köv.)

Foulard-selyem 65 krtól 

3 irt 35 Kiig metereuKeul — Japaui, chiuai 
stb. legújabb mintázatok és színekben, va
lamint fekete, teher és színes KENNE- 
EERG SEIaYEM 45 krtól 14 irt 65 krig 
méterenként — legdivatosabb szövés, szín 
es mintazab au. FríVat fogyasztóknak 
póstabér es vámmentesen valamint házhoz 
szállítva — mintákat pedig postafor
dultával küldene*,
HENNEBERG G. selyemgyárai 

(CS. 68 L WíU’l SZdllKÖJ Züncüöen.
Magyar levelezes. Svajczba Kelszeres lovel- 

uelyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya Józset rendőrkapitány.

Búza' m. maz-nnxeultí Irt 80 Kr, 6 irt. 90 Két
szeres 5 irt 70 Kr. 5 trt 90 Kr. — Rozs
5 trt 60 ki. 5 irt 80 kr. A pa 6 írt —
6 in 50 Kr. Kuaoricza 4 trt 80 ar 5 trt — 
kr. Ba>> Ö trt 40 kr. 5 írt 80 Kr. /.ab 4 Irt 80 gr 
5 trt — Kr. ueucse 6 irt 80 xr. 7 frt — kr 
Köles 4 frt — Kr. 4 irt 50 Kr.

Nyilttér.
Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Hercz Jakab és 
neje Csíkos Maria vegrehaj taténak Hribik 
András gr.-szöllösi lakos végrehajtást szen
vedő ellem 160 irt tökeköveteles es járulekai 
iránti végrehajtási ügyében a lévai Kir. járás
bíróság területen levő Gr.-Szöilös Község 
halárában fekvő a gr. szöllöui 340. az. tljkv- 
ben A. I. I. 2. 4. 5. sorszám alatti ingatla
noknak végrehajtást szenvedőt idetö felerész 
345 frt; —■ a gr.-szöllösi 438. sz. tljkvbeu 
A. I. 1 sorsz. alatti ingatlan 54 frt., es a 
gr. szoliösi 766. sz. tijkvben A. I. 1 sorsz. 
a. ingatlanra az árverest 148 frtban ezeuuel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok aa
1899. évi deczember ho 28 ik napján délelőtt 
9 Órakor Gr.-Szollős község házánál meg
tartandó nyilvános árverésén a mega.lapított 
kikiáltási aon áléi is eladatni foguak.

Árverezni szándékozó*, tartozna* az in
gatlanok becsárauak lü“/#-át, vagyis 34 frt 
50 krt, 5 Irt 40 krt es 14 trt 80 Krajezárt 
keszpeuzbeu, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. ij-sban jelzett árfolyammal számított éa 
az >881. évi november hó 1 én 3333. az. a. 
kelt igazsagügymmiszteri rendelet 8. tj-abau 
kijelölt óvadeaképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmébeu a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezeseröl kiállított sza
bályszerű elismervényt atszolgaltatm.

Kait Láván, 1899. évi oki. hó Ö. n.
A lévai kir, jbíróság, mint tlkvi hatóság, 

Kir, jbiró hivatalosan távol;
Pethes, kir. aijarusbuo.



1899. deczember hő 17.
51. szám.

férfi remontoir óra 
női remontoir óra
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Nyomatott Nyitrai óo Tina könyvnyomdájában, Lávám
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Amstatter Imre, Adler Júlia, fi 
irutin IjÁdzIn.

A Saison beáltával, van szerencsém a n. é. közönség
szives figyelmét a legolcsóbb árak mellett dúsan felszerelt

£
1

kiváló tisztelettel

Czirok János
utóda

USZER és CSEMEGE

• •••••• Rickter-féle ••••••

Horgony-Pain-Expeller
’ Liniment Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentáUt az idő 

megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csórnál, tagozaggatásnál és meghűléseknél 
ée az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni 
40 kr., 70 kr. és 1 frt üvegenként! árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; főraktár: Tűrök József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bértékü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget ..Horgony" 
védjegyes Richterczégjegyzés nél
kül mint nem valódit utasítsa vissza.
RICHTER

Malom-árverési 
hirdetmény.

esztergomi fökáptalan tulajdonát 
gr.-fzt. benedeki 3 kerekű patak- 
folyó hó 20 án délelőtt 10

képező 
malom
Órakor a kovácsi uradalmi irodában Írás
beli ajánlatokkal is egybekötött nyilvános 
árverésen eladatik.

Az árverési feltételek Kovácsiban be- 
tekinthetök.

Kovácsi, 1899. decz. 8.

Uradalmi tisztség;-

Kiéin Sándor
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frt i ól feljebbArany
Arany
Ezüst remontoir óra kettős fedéllel .
Ezüst remontoir óra egy fedéllel
Niki remontoir óra egy fedéllel
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)...........................................................1.50
Arany kereszt (14 kárát)................................................2. —

felhívni; hol különféle hideg etkek, korai különlegessegek,
friss aratásu Khinai teák, valódi angol rumok, Schmidt-fele
teakenyér, Küfferle fele czukorka és csokoládé nemek különféle

állanak a nagyérdemű közönség rendelkezésére. — Különösen
JEÍezn.eleza.clóxxeJ£ tartom

hol 56 Ltren felül a legnemesebb s a minőségért szavatolt 
ó és uj borok a legjutányosabb árakon kaphatók; úgyszintén 
a főt. papságnak kitűnő minőségű miseboraimat b. figyel
mébe ajánlom.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradtam

AMSTETTER IMRE.

Gyors én előzékeny Iciszolg-éiléi

I

KERN TESTVÉREK
JLÉA^_AISJ’

Legolcsóbb 'bevásárlási forrás!!!
Ajánljuk a n. é. közönségnek : Fűszer, csemege, déli gyümölcs, tea, 

teasütemény, sajt, sódar, debreceni szalonna és frankfurti kolbász, rum, 
cognac, likőrök, asztali, pecsenye- és aszuborok, pezsgők, Suchard- és fiu
mei csokoládé, templomi, asztali és karácsonyi gyertyák és sok szép újdon
ságok czukorkákból és karácsonyfa díszek stb. továbbá :

alkalmas czikkek : valódi broncz történelmi név alakok, broncz és al- 

pacca gyertyatartó, gyufa és tentatartó, kávé és mák őrlő teafőző ké

szülék, húsvágó és reszelőgépek, vasalok, evőeszközök, zoraánczozott 

edeny, konyhaoerendezések, vasbutor, ruganyos ágybetétek, fürdőká

dak, fa- és szén kosarak, kálybaelö tálczák, tüzelő készletek és álvá- 

nyok, esernyő álvány, háztartási mérleg, legmerö, varrógépek 5 évi 

jótállás mellett, hegedűn, okarina és más hangszerek, szivar-szipkak, 

csibuk, pipák, szivar- és penztarczak, tollkesek, ollók, kártyák, vadász

botok, táskán és fegyverek, gyermek-jatek, köepitö-szekrenyek, laterna 

magica, doiumo, lottójáték, fény kepeszeti készülékek, kerékpár, tricikli, 

torna készülék, Coiumbus, Mars, Coudor, Halifax, Merkúr, stb. kor- 

csolyakban, valamint lombfürészeu- es játék-szerszámait, mint legcél

szerűbb karácsonyi ajándékot rendkívül olcsó arban.

Értesítés:

Karácsony előtti héten

Élő dunai- és tó halak
Kaphatók:

JK-EZRIXT TESTVÉREKNÉL, Léván.

EQUI TABL E
Egyesült Államokbeli Életbiztosító Társaság zzzzz

_A.la.pitta.tott 1859. évben.
A világ egyik legnagyobb és pénzügyileg legerősebb életbiztosító társasága a legtnérsékeltebb díjté

telek mellett elfogad mindenuemü élet- és járadéki biztosítást.
Föképviselőség Bars- és több megyére ICxia,pp Igrxxácz urnái Léván (Deák Ferencz-utcza 255.sz.) 

Egyúttal fel kéretnek azon urak, kik kedvező feltételek mellett, esetleg fix fizetéssel ügynökséget 
elvállalni óhajtanának, hogy ez iránt nevezett képviselőségünkhöz fordulni szíveskedjenek.

A Magyarországi Igazgatóság Budapesten.

valódi utána.
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Sz aló adalmaz o tt

valódi „SINGER" és valódi „HOWE 
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 áll vány nyal . , .
Nagy Howe varrógépek iparosoknak ....
Ringsehiff családi gép 48 frt., iparos gép . .

Készpénz fizetés mellett 5%-al olcsóbb.

A valódi SINGER és HOWE gépeknek
egyed, raktára KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Géptűk, részek és csónak olcsón.

főárudaja V. kér., Mérleg utcza 4. szám 
L_ fiok-arudaja VII. kér., Erzsebet-körut 56. szám.

Van tzerencuénk a ti. é. közönség szives figyelmét kitűnő palaczkborainkra 
felhívni, fehér és vörös asztali borok ugysziute az ország előkelő és jelentékeny 
termelőinek fajborai nagy választékban kaphatók. A dörgicsei kegyes tanitórend 
eredeti töltésű palaozkozott borainak, úgymint Lonszky Adolf tokaji aszú- és 
szamorodni borainak föierakata.
Borainak valódisága és tisztaságáért szavatolunk, miután azok mindig vegyelemzós 

ala kerülnek.

Radó és Tá,L!a'
magyar borpincze, Budapest, V., Mérleg utcza 4-

Léván eredeti árakon kapható: Engel József, aui.umei 
Láng B. Kern Testvérek, tíoleman László.
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