
23. szám. LÉVA, 1888. Junius 3.VIII. évfolyam.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken es Léván házhoz küldve:

Egy évre.......................5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Három hóra .... 1 frt 25 kr.

Előfizetési pénzek postautalványnyal küldhetők.

E-yes számok lg krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK.

Xégyhasábos petit-sor egyszeri kozlccccrí 7 kr. 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 !.r fizetendő.

Déljregdij minden egyes beiktatásért 30 kr.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 k.*.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-iredák, el3- 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a a ierkeiztfiséghez: (ZöldkcTt-nt«za 33. »z.) küldendők. 
••• Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként -egyszer,
vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA; NYITRAI ÉS TÁRSA.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
1892 és 19:13. sz. 1888. Léva város tanácsa.

Léva város területén újonnan keletke
zett üzletek után folyó 1888. évre javas
latba hozott III. oszt, kereseti adóról szóló 
lajstrom a barsmegyei kir. adófelügyelöség- 
töl 8 napi közszemlére tétel végett leér
kezvén, az a városi jegyzői irodában van 
folyó évi május hó 31-től junius hó 7-ik 
napjáig közszemlére kitéve ; — az érdekelt 
adózók midőn erről értesittetnek, egyúttal 
figyelmeztetnek, miszerint az adojr.vaslati 
lajstromot saját érdekükben a kitűzött zá
ros időben annál inkább megtekintsék, 
hogy az újonnan keletkezett üzletek után 
folyó 1888. évre javaslatba hozott Ill-ik 
oszt, kereseti adónak tárgyalására kitűzött 
folyó évi junius hó 15-én és 16-án napon
ként reggeli 8 órától tartandó tárgyalás 
alkalmával az adókivető bizottság előtt 
netáni észrevételeiket megtehessék.

Léván 1888. évi május hó 31-én.
T\iscbx.ay Táxios 

aljegyző.

Vasúti menetrendünk. |
A nem csekély áldozatok árán 

megszerzett Léva-Csntai vasút mind- 
inkább érdekeinknek megfelelőbben 
kezd a közlekedés terén kibontakozni 
és a köznek szolgálatában állani.

Mig a múlt őszszel, mikor e 
pálya megnyílt, a csatai állomáson 
áruinkkal, szállítmányainkkal együtt a 
legszűkebb körben bering módra, mint
egy abroncsos hordókban összeszorítva 
óraszámra vesztegeltetett: ma, túladva 
s megszüntetve az akkor fenálló aka
dályokat, olv normális közlekedést lé
tesített, melyet kifogásolni az igazság 
s az idő gyorsasága szempontjából sen
kinek sem juthat eszébe.

Sőt azon uj menetrend, mely a 
folyó 1888. évi júniustól alapittatott 
meg, városunk forgalmára nézve elő
nyösnek s nagynorderővel bírónak, s 

a vidéki közönség számára pedig ké
nyelmesnek tekintetik mindenki által.

Ugyanis, azon intézkedés, hogy a 
reggeli vonat Esztergom-Nánáról Lé
vára reggeli 8 óra után érkezik, a vi- 
véki közönségnek, akár hivatalos, akár 
magánügyeiben keresi meg városun
kat, elég ideje marad dolgainak délu
táni 3—4 óráig való elintézésére, 
ilyenkor pedig a Léváról Esztergom- 
Nána felé délután 4 lírakor indulandó 
vonattal egész kényelemmel s mérsé
kelt költséggel térhet, otthonába.

Ez a vidéknek nyújtott kedvez
mény semmifélekép sem teheti irigy- 
kedővé városi lakóinkat; mert igaz 
ugyan, hogy a személy közlekedésre 
nézve ez uj menetrend által mi lévaiak 
korlátozva vagyunk abban, hogy oly 
rövid idő alatt, mint eddig, a mikor 
egy nap alatt bejárhattuk a fővárost
— bebelekinthessünk Budapestre, mert 
bizony most egy nap helyett két 
napra van szükségünk, hogy Budapes
tet érdekeink szempontjából hamaro
san látogathassuk; hanem ezt nem 
tartjuk oly kalamitásnak, mely valódi 
érdekeinket, sérthetné; ez legfellebb 
kéjutazási vágyainkat fogja némileg 
lohasztani; mig más, különösen forgalmi 
tekintetben bő kárpótlást nyujtand a 
remélhető vidéki közönségnek városunk
ban való megjelenése által.

Mert azt csakugyan kétségtelen
nek tartjuk, hogy városunk forgalma 
ezen uj menetrend által kellőleg sza- 
porittatni fog.

Ez pedig a mi legfőbb vágyunk, 
a mi kiváló érdekünk.

Hogyne ?! hiszen, ha a forgalom 
mindinkább növekedni fog, ez maga 
után vonja a gyakoribb és sűrűbb 
közlekedés szükségét ; s ha ez Deáll
— a mit bizony mindnyájan szívből 
óhajtunk s remélünk is : akkor a mos
tani két vonat helyett okvetlenül és 
minden akadály nélkül fel fog állíttatni 

a harmadik vonat is; mint az életbe 
van léptetve mindazon vaspályákon, 
melyeknek arra forgalmuknál fogva 
szükségük van.

Kétségkívül az uj menetrend kez
dete a forgalom növekedésének: mi 
legalább annak tekintjük; mert egy 
központ állítására törekszik, a vidéki 
közönség kényelmének állván szolgá
latában. hogy az egy pontban össze
jőve, találkozhassék s a forgalomba 
minél könnyebben bevonassák.

Hogy az így keletkezett forgalom
növekedés, maga után hozván egy uj 
vonatnak berendezését, sem a vidéki 
közönségnek, sem városunknak nem 
válhatnék kárára, azt már maga azon, 
a tapasztalás által igazolt tény tanú
sítja, hogy minden ut, még a gyalog
utak is a forgalmat szaporítják, s igy 
a jólét előmozdítására tenyézőt alkot
nak ; annál inkább a sűrűbb vonatok 
berendezéseinek intézkedése.

Megnyugvással fogadjuk az uj 
menetrendet, mert ebből látjuk feltá
madni a harmadik vonat berendezését, 
mely a még eddig betöltetlen lévő ér
dekeinket kielégiteni lesz hivatva. Úgy 
legyen.

A nyelv eredete.*,)
— Irta: Cserei József. —

De téljünk vissza a nii erdőben ha
gyott emberünkhöz. Az erdőben felnőtt 
embernek beszéde hangutánzó szókból, 
érzelmi kifakadásokból, indulatszókból és 
taglejtésekből fog állani. Mert az a nyelv
tehetség nem olyan ké’Z valami az ember
ben, mint az órában a míizet, a melyet 
csak fel kell huzni és jár, hanem ugv nö
vekszik a müveit emberi társadalomban, 
mint a hogy női a növény a napsugár és 

Ismerve lapunk t. olvasóinak uenus izlósét 
s a komolyabb irányit közlemények iránt is tanúsított 
előszeretetét, örömmel közöljük e „Népszerű felolvasást,14 
melyet jeles munkatársunk legközelebb Trencsén város 
müveit közönsége előtt, a „Trencsénmegyei természet
tudományi egylet44 estélyén tartott. 

az eső ráhatása alatt. A nyolvről nem 
mondhatjuk, hogy az emberben készen 
van, hanem inkább azt, hogy lesz, lesz pe
dig bizonyos körülmények közbejöttével.

Hosszú idő, sok kutatás kivántatott 
ahoz, mig végre megülepedett az a nézet, 
hogy 11 jó Istennek nem kellett úgy taní
tani az első emberpárt a beszédre, mint a 
hogy ezt a szülők teszik; ellenkezőleg, 
a beszélhetésnek minden kelléke, tehát a 
képesség és a beszédszervek vele szület
nek az emberrel, mint a madárral a röpü- 
lés, a hallal az úszás tehetsége, és ezen 
tehetség kedvező körülmények között, az 
emberi társadalomban, kifejlődik. A nyelv 
az emberi égj üttlétnek természetes követ
kezménye, a szó a gondolatnak szerencsés 
eredménye, a megtestesült gondolat. Mi 
gondolatainkat különféle módon vagyunk 
képesek nyilvánítani, szemünk, arczkifeje- 
zésünk, taglejtések és indulatszók segítsé
gével stb. Ezt mind beszédnek nevezzük, 
csakhogy ez a beszéd tökéletlen. Az imént 
felhozott, erdők közt nevekedett ember is 
képes gondolatait kifejezni a maga módja 
szerint, de a mily primitívek gondolatai, 
olyan lesz a nyelve is. Az ember tehát 
gondolatait kifejezheti műveletlen módon, 
mint a mi kérdéses vademberünk, vagy 
pedig művelten, mint egy szónok, költő, 
áltálán müveit ember. Ez a különbség a 
müveit és műveletlen beszéd között. Gon
dolatainknak természetes, műveletlen nyil
vánítása, megengedem, vele születik az em
berrel, ezt a belénkoított észtehetség hozza 
magával, de a másik, a müveit beszéd, már 
a műveltségnek, a társadalmi együttlétnek 
eredménye, legszebb gyümölcse.

Ezek után lássuk, hogyan megy végbe 
a gondolatnak születése, kifejezése, nem 
physiologiai, hanem lélektani utón. Tegyük 
fel, hogy én valamely tárgyra nézek, pél
dául ezekre a gyorsírászati jelekre itt a 
papiion; még ebből nem következik, hogy 
ugyanazt a tárgyat látom is egyszersmind. 
Látni akkor fogom, ha elmémet is feléje 
forditom, eszerint a nézés és látás között

TÁRCZ A.

Bazsarózsa.
— Eredeti tárcza. —

Piros pünkösd virult .... Kongot- 
tak a harangok................. A madarak köl-
tőgették dallal a napot.................... a falu
leányai dallal költögették a pünkösdi ki
rálynét, a pünkösdi menyasszonyt.

Ott feküdt fehér babos ágyon, a 
maga szűz ártatlanságában. Balog Marosa 
volt a becsületes neve, de a faluban csak 
úgy hívták, hogy Bazsarózsa.

Szegény zsellér ember volt az atyja, de 
Bazsarózsa valóságos uralkodóvá tette, 
mert az egész falu megköszöntötte tisztes
séggel, a leánya miatt.

Bazsarózsa felnőtt a tarlón; lábai 
alatt kivirult a föld, ezernyi Katinka bo
gár szállt feléje, szerelmes legények üze
netével, de ö csak nevette a zümmögő 
bogárkákat.

Megőrizte ártatlansága himporát, nem 
pajzánkodott a legényekkel, a mikor terap- 
tompba ment, még a Szűz Mária képe is 
rátekintett, még a szobrok is megbá
multák ...............

Nem csoda, lia a falu nénéi neki ad
ták a pünkösdi koronát.

Mégis koronázták, mégis eskették a 
falni leggazdagabb legényével és Bazsaró
zsa lett a falu legszebb menyecskéje.

Buzinké Miska, a Bazsarózsa férje, 
egyszerre csak bejáratos lett az urasághoz, 
a fiatal urasághoz.

Miért? Mit keres az ott, kérdeztek a 
falu vénei.

Nemsokára megjött rá a válasz.
Az uraság egy egész határ főidet íra

tott a Ruzinkó Mihály nevére a telekkönyv
ben és egy szép napon csak azt vették 
észre, hogy Miska gyönyörű zöld létrás fo
gaton robogott végig az utczán, mely elibe 
két telivér paripa volt fogva ....

Az uraság istállójából kerültek ki.
Kié ez a két sárkány, te Miska? — 

kérdezték az ismerősei.
Ej hajh, de meggazdagodtál, aztán 

midbe került ?
Miska lovai közé vágott és nem felelt 

a szóra............
De megjött rá a válasz nemsokára!...
Az uraság nagyon gyakran ellátoga

tott a Ruzinkáék gyönyörű uj portájára........
Ott állt a zöld salus ablakok előtt és órá
kig beszélgetett a Bazsarózsával.

— Hm ! lnn ! — dörniögtekaz öregek.
— Hát tudja-e már ke'tncd, hogy meny

nyiért vette Miska a két sárkányt.
— Nem én.
Hát egy Bazsarózsáért.
Nagyot fordult a világ sorja nem

sokára ....
A Bazsarózsának szűk lett a kis 

falu határa és megszökött onnan.
Nőm egyedül ment, magával vitte az 

uraságot is. A nagyvárosban aztán újra 
feltűnt............

Az Andrássy utón járt a fogata, a Sváb
hegyen volt a villája, az az hogy nem övé, 
hanem a fiatal uraságé.

Ott lakott a Bazsarózsa . . .
Az újságok Írtak az uj feltűnő szép

ségről, ki, ha megjelent színházban, bálte
remben, furorét csinált .... Megírták a 
Bazsarózsa történetét is.

Bazsarózsa még sohasem szeretett.... 
Az az, hogy nem volt az szerelem, csak 
asszonyi szeszély. De végre egyszer meg
dobban az ő szive is.

A fővárosban nagy czirkus ütötte fel 
sátorát, melyben e6y mülovas tűnt fel cso
dálatos mutatványaival ....

Bazsarózsa ott volt minden este, bá
multa, csodálta a művészt és..................
mintha valami különöset érzett volna szivé
ben. A közönség tódult a czirkusba, mert 
a főváros két nevezetessége ott volt talál
ható. Bazsarózsa a páholyban, a mülovas a 
manézs-ben.

Egy napon azonban Bazsarózsa pá
holya üres maradt.

A mülovast is hiába várta direk
tora ............

A két vonzó delej eltűnt .... Együtt 
szöktek meg !

Párizsban a Hyppodroin zsúfolá
sig telve volt.

Bazsarózsa kisasszony lépett fel elő
ször, mint a lég királynője! A pünkösdi 
királynőn alig volt valami ruha, mikor kö
télen felszállt a szédítő magasba és ott 
végezte hajmeresztő produkezióit.

Megtanult komédiázni mert szeretett. 
A mülovas elverte a tömérdek pénzt, a 
mit Bazsarózsa magával hozott, s tűikor 

pénze nem volt, a szépségét akarta kama
toztatni.

Ez is jól jövedelmezett................A
Hyppodroin mindennap zsúfolásig megtelt, 
Bazsarózsa kedvenezévé lett a közönségnek. 
De Bazsarózsa szerette a mülovast . . . . 
a mülovas nem szerette öt, csak a pénzét.

Egy napon éppen fentrepült a magasban 
Bazsarózsa.

Pajzánul lengett egy szál kötélén, az 
óriási helyiség egyik sarkától a másikba s 
eközben észrevette, hogy a mülovas na
gyon élénken udvarol az egyik páholy 
szép hölgy vendégének.

OdafÖnn elfogta a féltékenység s 
megcsúszott ....

Alázuhant a mélységbe, kitörte a 
lábát............

Csoda, hogy meg nem halt ....
Ót év múlva a csendes kis faluban 

megint pünkösdre kongott a harangszó.....
De ez nem ébresztette föl Ruzinkó 

Mihályt............ott ült szobájában, pénzt
olvasgatott ....

Egy, kettő .... harmincz, mind 
arany!

Már lu rau.d zor kopogtak ajtaján, de 
az nem nyílt ki ... .

Nyisd ki Mihály!? könyörgötí egy 
vékony asszonyi hang.

Ruzinkó Mihály fölrezzent ....
— Ki az ! . . . Mit akarsz ?
— Nyisd ki férjem!
Mihály fölszakitotta az ajtót, ott állt 

egy sánta, nyomorék asszony.
Bazsarózsa volt ....



nagy hézag van, a csecsemő is néz, még 
sem lát olyan értelemben, mint egy felnőtt 
ember. Azért nagyon találóan fejezi ki a 
franczia ezt a lélektani igazságot a kővet
kező kérdéssel: néz. de lát-e, hall, de 
ért-e ? Mig az ember öntudatlanul nézi a 
tárgyat, olyan állapotban van, mint a tü
kör, a raeiy lerajzolja ugyan az eléje tett 
képet, de nem vesz róla tudomást. Rende
sen azonban az ember öntudatosan néz, s 
ezen öntudatos nézés eredménye egy kép, 
melynek ha tulajdonságait vagyis jegyeit 
összegyűjtöm, akkor Ítélek fölötte, az Íté
let eredménye a fogalom, a fogalomnak 
külső alakja a szó. Ha még tovább akar
juk fűzni a sort, akkor a betű jele a hang
nak. Mihelyt megvan a fogalom, ki is 
tudjuk azt fejezni, beszélni nem tudunk fo
galmak nélkül.

Herder, a humánus német költő és 
tr.dós az, a ki a berlini akadémia által 
megkoszorúzott müvével 1770-ben uj irányt 
adott a nyelv eredete kérdésének, mely- 
lyel előtte is számtalan tudós foglalkozott 
több-kevesebb eredménynyel. Herder állí
totta fel azt a paradox elvet, hogy a nyelv 
önmagát teremtette. Ezt a nézetet újabban 
Steinthal javítja ki, tűikor azt mondja, hogy 
a nyelv lett a nélkül, hogy akarta volna. 
Mint a hogy’ a magból kedvező körülmé
nyek között növény’ fejlődik, úgy fejlődik 
a beszédképességből is a nyelv, mivel a 
teremtés örök törvénye ugv akarta. Her
der küzd azon nézet ellen, mintha a nyelv 
valami Istentől kinyilatkoztatott és az em
berbe elhelyezett kész mű lenne; nagy 
súlyt fektet Platón nyomán a hangutánzó 
szókra, mint a melyek legélénkebben bizo
nyítják azt az igazságot, hogy a nyelv a 
természet fényképe. Mindezen természeti 
mozdulatok a szemen és fülön keresztül 
hatolnak az észrevevő agyba. Az észreve- 
vés és kifejezés vagyis a gondolkodás, a 
szó között olyan viszony’ létezik, mint az 
emberi lélek és ennek kifejezése, a test 
között, a szó a gondolat megtestesülése. 
Herder szerint, miként a madarat az ösztön 
fészekrakásra készti, úgy az ember is va
lami belső sugallattól ösztönöztetve beszél. 
Ebből kifolyólag a nyelv szükséges ter
mészeti adomány s ezt az igazságot Her
der hangsúlyozta először teljes öntudattal 
Süssmilch Péter ellenében, ki a kinyilat
koztatás híve volt.

Szép eredményekre jutott Herder után 
a jeles Humboldt Vilmos. O mondotta ki 
azt az elvet, hogy a nyelv nem valami 
kész dolog, mint például ez az asztal; vagy 
ha tudományos nyelven akarnám magam 

kifejezni, a nyelv nem ergon, hanem ener- , 
geia, a nyelv nem miizet, hanem folytonos 
tevékenység, a lélek munkája, örökös moz- , 
gásban van. mint a levegő, mint a folyó 
vize, holott azelőtt olyasminek képzelték j 
a nyelvet, mint a tó vizét, mely kész, 
mozdulatlan és ttgy van beleillesztve az 
emberbe, mint a tó vize medenezéjébe. Ezt 
a téves nézetet Humboldt czáfolta meg. A 
nyelv továbbá a gondolatnak segédeszköze, 
általa testesül meg a fogalom, a beszéd a 
megtestesült gondolat, gondolkodás nélkül 
nincs nyelv ; és ha Humboldt nyelvlogiká
ját tovább fűzzük, akkor a müveit irodalmi i 
nyelv a nemzeti szellem összmükö<'ésének 
eredménye.

Bár a nyelypsychologiai iskola ellen
tétben van a nyelvnek természettudományi 
álláspontjával, mégis Steinthal, a nyelvpsy- 
chologus, készítette az utat Geigernek, ta
lán épen azon tételével, hogy a nyelv csak 
úgy a gondolkodás szerve, mint a szem a 
látásé, a fül a hallásé. Ha naphoz hasonlít- i 
juk a nyelvet, akkor a gondolat a nap, a 
beszéd a világosság, mondja Geiger, vagyis 
ez a két fogalom úgy áll egymással szem
ben, mint az ok és okozat. Az irodalmi 
nyelv már többé nem a természettudományé, 
hanem a történelmi fejléshez tartozik épen 
úgy, mint a hogy’ a csecsemő, a gyermek 
a szülőé, a félti a társadalomé. Mikor az 
emberiség a történelemben kezd szere
pelni, már akkor a nyelv fejlődése bevég- 
zett tény volt, a természeti kialakulás kö
réből a történelmi szereplés terére lé
pett át.

Geiger a nyelvet igen helyesen az j 
agyvelő és a beszédszervek összmiiködési j 
nyilvánításának tekinti ; én még Ilobbes 
nyomán egy harmadik tényezőt adnék hozzá, 
és ez a társadalom. A beszédszervek, az 
agyvelő, vagyis a képesség, és az emberi 
tá’sadalom az a hármas tényező, melynek 
eredménye a müveit emberi nyelv. Itt mint 
legalkalmasabb helyen mutatok vissza azon 
meggyőződésemre, hogy a nyelv az ész 
növénye, a beszédnek székhelye az agy. 
Ha az embernek nem volna olyan alkotása, 
olyan fokú koponyája s abban olyan szer
kezetit agy, mint a minőt mi egészséges 
főnek ismerünk, akkor nem keletkezhetnék 
beszéd. Hogy a beszédnek székhelye csak
ugyan az agy, mutatja az „aphasia“ beteg
ség, magyarul beszédtelenségnek lehetne 
nevezni. Ezen betegségnél azt tapasztal
juk, hogy’ a homloki lebeny van megsértve, 
s mig ezen kóros állapot tart, addig a be
teg nem tud beszélni. Az aphasiának egy 
másik válfaja az agraphia, Írásbeli képte

lenség. Az agy megbomlásából keletkezik 
mindenféle elmebaj, a mely természetesen 
kihat a beszédre is. Bizonyosan mindnyá
jan hallottunk mar elmebeteget beszélni; 
összefüggéstelen vagy hirtelen megszakított 
beszéde a zavart agyszervezet eredménye. 
Az s igaz, hogy a józaneszü és az elmebe
teg között még sok mellék fokozat létezik. 
Vannak bárgyú emberek, több-kevesebb bo- 
széd-tehatségge! megáldott emberek, deOö O '

még ugyanazon egy személynek a beszéde
is változik az életkor, a nap egyes szakai,
a vig és szomorú hangulat s egyéb köriil-
menyek szerint.

Oda térünk vissza, a Inonnan Geiger
kiindult. Ó azt állítja, hogy a nyelv ere
detének első tényezője a szem volt, a má
sodik a fül, a többi érzékek tekintetbe 
sem jőnek. Ezen állításhoz ma már igen 
sok szó fér. Mi tulajdonképen minden ér
zékünkkel észreveszünk, vagyis általános 
kifejezéssel élve, látunk, mivel a látás és 
tudás fogalma ezen esetben összeesik. Ha 
tehát a szem mint legfőbb észrevevő esz
köz játszsza is a fö szerepet- a nyelv ke
letkezésénél, de azért a többi érzékek 
sem zárandók ki. A tapintás, Ízlés és szag
lás szintén képesek bennünk fogalmakat 
ébreszteni, ha mindjárt homályosabbak is 
azok, és mihelyt megvan a fogalom, bár
melyik érzékünk által jött is az a tuda- 
lomba, ki is tudjuk azt fejezni. Sokan a szag
lás érzékének Geiger ellenében nagyobb 
jelentőséget kölcsönöznek a nyelv eredeté
nek kérdésénél, mint a látásnak. Bizonyí
tásukban egyes állatokra és a vadembe
rekre hivatkoznak, kiknek szaglása rendai- 
vül finom a használat, művelés következté
ben. A hangutánzó szóknak a fülön ke
resztül történő szemlélését sem Geiger, sem 
ezen theoriának esküdt ellensége, Miiller 
Miksa, nem tudták megdönteni. A hang
utánzó szókat a fülön keresztül szemléljük, 
a fülnek tehát szintén jelentékeny’ szerepe 
van a nyelv eredeténél, és Geiger elméle
tét nem is kell túlhajtani, csak szigorú 
következetességgel vinni keresztül, s az 
következik belőle, hogy a vakon született 
nem tud beszélni, a mit maga a tapaszta
lás oSdol meg.

Nagyban emeli Geiger hitelét az a 
kétségtelen körülmény, hogy a legel vontabb 
szók is, ha gyökeiknek jelentését kutatjuk, 
eredetileg összerii dolgokat jelentenek, te
hát a szem, szemlélet által jöttek tudatomba. 
Eszerint igaz marad, a mit Geiger mondott, 
hogy a beszed első sorban a szem-, a lá
tás érzékéből fejlődött, de Geiger téved 
abban, mikor a tapintás, szaglás és ízlés 

érzékét az észrevevés tényezőiből kihagyja. 
A tanításnál is alaposabban tartja nug 
emlékezetében a növendék azt, a mit lát, 
mint a mit csak hall, de azért mégis isme
retünknek igen nagy része keletkezik hal
lás utján. Ezt a fontos elvet fogta fel Comme- 
nius és I estalozzi, s alkalmazta a jelen
kori didaktika. Mindent, a mit csak szem
léltetni lehet, be kellene vinni az iskolába, 
ha természetben nem, legalább rajzban 
mert ismeretünknek csak úgy, mint a be
szédnek legfőbb orgánuma a szem. Miért 
tudunk mi saját szemünkkel látott városról 
vidékről hivebben beszélni, mint ha azt 
csak könyvekből olvastuk vagy elbeszél
tetni hallottuk volna ? Igaza van Horatius- 
nak, mikor azt mondja, hogy nehezebben 
ébreszti fel a figyelmet az, a mit fülünkkel 
veszünk észie, mint a mi szemünk hitelé
nek van alávetve.

(Folyt, kör.)

A kocsipostai küldeményeknek és tá
viratoknak frankojegyekkel való bérmente
sítése. lolyó évi jutiius l-'.ől kezdve azon 
posta- és távirdadijak, melyek eddig a kül
demények, illetve táviratok föladásakor 
készpénzben szedettek be es ugyancsak 
készpénzben számoltattak cl, a mennyiben 
10 frtot meg nem haladnak, frankojegyek
kel lesznek fizetendők.

E czélra levéljegyek lmsználan lók, 
melyek az eddigi 2, 3, 5, 10 és 20 kros 
jegyeken kívül még 1, 8, 12, 15, 24, 30, 
50 krajezár, továbbá 1 frt és 3 frt értékű 
jegyekkel egészittettek ki.

Az itt megjelölt jegyek folyó évi jú
nius l-tol kezdve egyaránt alkalmazhatók 
úgy a levélpostai, mint a kocsipostai, utal
vány! és távirdai dijak lerovására.

Az eddigi hirlapjegyek ellenben ezen
túl is, csakis a hírlapkiadó által szabály
szerűen postára adott hírlapok bérmentesí
tésére használhatók.

l.hontott, vagyis kezelés előtt bár
mely okból használhat lanná vált bélyeges 
borítékok, levelező lapok, keresztkötésü 
szalagok és szállítólevelek, ha azokra a 
benyomva levőkön kívül, más fraukojegv 
ragasztva nincs, az eddigi mód szerint (l 
kr. levonással) újakkal kicserélhetök. Ila 
azonban frankojegyek már rájuk ragasztot
tak volna, úgy a benvomottak'm kívül ezek, 
valamint a közönséges levélboritékokra és 
táviratokra illesztett frankojegyek is, 10u' 
levonással uj frankojegyekkel szintén ki
cserélhetök, de csakis az esetben, ha még 
azok használva nem voltak, teljesen épek, 
és ezenkívül azokat maga a feladó a borí
tékkal stb. együtt nyújtja be kicserélés vé
get. az illető hivatalnál. Oly fraukojegye- 
ket tehát, melyek levélboritékra vagy tá
viratra ragasztva nincsenek, úgyszintén az 
egyesek által gyüjtetni szokott elrontott 
frankojegyeket újakkal kecserélni nem 
szabad.

No Mihály itt vagyok ! Eladtál, most 
végy vissza!

Mihály megtántorult. az asszony oda- 
futott az asztalhoz, mikor meglátta az ott 
szétterített aranyakat, mind szétszórta a 
földön.

— Ha, ha, ha! Ez a Judás pénz?
Mihály megvadult .... Zsugori lel- 

két elfutotta a vér, s dühösen rohanta meg 
az asszonyt.

Bazsarózsa meghalt.................Mihály
Megjelent a biró előtt............

— Fogjanak el, megöltem a pünkösdi 
királynét !

— Melyiket, te Miska?
— Hát a Bazsarózsát.
Villámként csapott le a hir a törvény- 

biróság előtt.
Buzinké Miskát elfogták és elvitték 

az örök sötét börtönbe, az örültek házába.
•F1.

Temetés.
Koporsó áll künn a tágas udvaron, 
Körülötte sötét csoport, bús nagyon . . . 
Sötét csoport, bús kíséret, szomorú, 
Szí vén-lei kén gyászként lebeg a ború.

Kiki néma, megfagy a szó ajkukon, 
Csöndes a lég, mint a síri hantokon, 
Minden elhal, megkövül a természet, 
Csak a szívben van gyötrelem, van élet.

Ez dobog fenn, ez nem hallgat, ez sajog, 
Dúlnak benne kebletrázó viharok . . .
Minden elhal, elcsendesül, mért van az ? 
Csak a szívben van fájdalom, van panasz .’

Gerö Gyuia.

A kertészleány.
— Beszély. — 

Irta : Cseiigey Gusztáv.

Azután boldog, gyönyörteljes idő kö
vetkezeit. Napfelkeltét, naplementét nem 

vette számba az ifjú, múltját elfeledte, jö
vőjét eltemette, és az a miben összefolyt 
múlt és jövő, a szerelmes jelen olyan volt, 
mint egy hosszú mámoros álom, amiben a 
lélek képtelen eszmélni, gondolkozni.

Nem akarom leírni a gyönyörök nap
jait, más a czélom e kis történettel, aki 
át nem érti, az úgy is hiába olvasta el. 
Hallgatva lapozom el a boldog álom, ez 
önfeledt gyönyör édes történetét s ott 
folytatom, mikor az ifjú már megcsömör- 
lött bele.

Hogyan, hát lehetséges az? Wolf apród 
megunhatta a bűvös bájos czárnő sze
relmét? . .

Valóban úgy van. Édes, hosszú volt a 
gyönyörök álma, de egyszer csak föl kel
lett ébredni belőle.

Nagyon sokféle ok működött össze 
arra, hogy az ifjú keserű valóra ébred
jen fel.

Eleinte kimondhatatlan gyönyörrel 
tölté el az, hogy a minden oroszok czárnője 
egészen az övé, hogy szabadon járhat, kel
het a fényes palotában és Erzsébet lakosz
tályába bejelentés nélkül léphet be, amikor 
neki tetszik, egy kívánságára, egy tekin
tetére száz cseiéil ugrik fel, hogy szolgál
jon neki, mindenfelé vidám mosolygó ar- 
ezokat talál, az illemszabályok korlátái rá
nézve nem léteznek, az udvari ármányok, 
cselszövények érintetlenül hagyják öt; min
denki vesződik az élet apróbb és nagyobb 
kellemetlenségeivel akármilyen fényes állása 
legyen is, csak ö élhet gondtalanul, zavar
talan édes gyönyörökben, csak neki nincs 
ellensége és vetélytársa, akinek az udvar
nál nincs rangja, nincs állása. Szabad mint 
a madár a palotában belül — de azon kí
vül ? . . . Ah! itt tűnt föl először az esz
mélet első derengő sugara, mikor azt 
észrevette.

Igen, olyan volt, mint a madár, de 
olyan, mint a kalitkába zárt madár. Arany
rácsozatán belül napestig ugrál, hangicsál 
és élvezi boldog jelenét a kanári is, szere
tik, cldédelge'iik, gondoskodnak mindenéről, 
ezukorral etetik, gyönyörűség minden percze: 
de azért még sem egyéb, mint egy ked
ves semmitjelentő boliókás játékszer!

Azért, hogy az úrnő piros ajkairól fogad
hatja el aczukrot, ki tolláit simogatja, nem 
változtat helyzetén semmit az, hogy ennek 
az úrnőnek más madarai is vannak, s hogy 
ez az úrnő csak úgy szereti kegyelt ku
tyáit is, kik harapnak, marakodnak egymás 
közt és vadat űznek, nemest és nemte
lent egyaránt és a prédát naponként hord
ják oda az úrnő lábaihoz. Ki törődnék a 
kicsi kanári madárral? Hagy röpdessen 
kénye kedve szerint az arany kalitkában, 
azon kívül úgy sem szállhat messze, ha 
nehány pillanatra kibocsájtják is, vigyáz
nak rá, hogy el ne repülhessen.

A boldog, kis, fogoly kanári az úrnő 
legkedvesebb játékszere, pedig nagyon sok 
játékszere van.

Wolf urfi sokkal t öbbet tanult már az 
iskolában, sem hogy sokáig csalódásban rin
gathatta volna magát, lassankint megismer
kedett az udvar személyzetével és miután 
Erzsébet czárnő minden tette, minden 
szeszélye, minden kegye annyira őszinte és 
ny ilvános volt, hogy erre szemérmetlenség 
még a leggyöngédebb kifejezés: Wolf urfi 
kezdett ébredezni. Nagyon jól tudta már, 
hogy a mindenki által rettegett Lestreg 
nem csak mint háziorvos szerepel, a hatal
mas Bestuscheff gróf nemcsak a birodal
mat kormányozza, a daliás külsejű gróf 
Woronczoff nemcsak azért áll oly közel a 
czárnő trónjához, hogy a diplomatiát ve- 

' zcsse, azt is megtudta, hogy micsoda sze- 
1 repe van az udvarnál a szép Rammovszky 

Alexeinek, akinek semmi hivatalos állása 
sincs, mégis olyan otthon érzi magát a pa
lotában, hogy még hálóköntösben és pa
pucsban is bemehet az orosz birodalom 
czárnőjéhez ....

Ez az utolsó fölfedezés minden idegét 
lázba hozta s a gyűlölet szenvedélyének 
minden deamona föllázadt szivében ....

Nyomorult szerepének teljes öntuda
tára ébredt . . . aztán egy borzasztó gon
dolat villant át agyán: mi lesz a kanári 
madárból, ha úrnője bele ún ? . . Ah, de a 
czárnő oly szép, oly ellenállhatatlan bűvös 
volt az illusiónak.

Egy napon a czárnő szobája felé 
haladva, szemközt találja Bestuslieffet. 
A hatalmas ember kezei tele voltak iro
mányokkal, diplomatiai okmányokkal, a 
melyeket a czárnőnek alá kellett írni.

Sokszor megtörtént ez. Wolf urfi 
ilyenkor futólag szokta kérdezni, hogy vége 
van-e már az országos dolgoknak s ha 
igennel feleltek neki, ment a maga utján, 
nem akadályozta öt abban senki.

Most a kormányférfiu jóakaró szána
lommal tekintett az ifjúra s szokása elle 
nére megszólító Wolfot:

— Ön a czárnőhöz iudult?
— Nos?igen! — monda félo’da’t nézve a 

miniszterre.
— Ne menjen ön most a czárnőhöz.
— Ne menjek? — talán dolga van?

Semmi dolga, de ön mégsem be
szélhet vele.

— Szeretném tudni, miért? — kérdé 
az ifjú kihívó daczczal.

Bestuscheff összehúzta szeműidéit, az
tán olyan mozdulatot tett, mintha tovább 
akarna menni, de aztán eszebe jutott, hogy 
hiszen a kanári madár nem tehet róla, hogy 
játszanak vele. Megállt s szeme közé né. 
zett Wolfnak.



A frankojegyeket maga a föladó ra
gasztja a küldeményhez tartozó szállítóle
vélnek erre kijelölt helyére, illetve a pén
zeslevél boritékára, táviratoknál pedig 
azon lapra, melyre a távirat szövege van 
Írva. Pénzesleveleknél a frankojegyeket le
hetőleg a czimoldal fe.sö jobb sarkára úgy 
kell ragasztani, hogy azok a levél széleit 
át ne fogják és minden egyes frankojegy 
körül megközelítőleg egy czentimeternyi 
köz maradjon. Ha a frankojegyek térszüke 
miatt a czimoldalon el nein férnek, azokat 
a pénzeslevél pecsétoldalára, a szállítólevél, 
illetve a távirat hátlapjára kell ragasztani.

Az 1-sö pontban megjelölt frankoje
gyeket, az 50 kros és 1 és 3 frtosok ki
vételével, postatakarék-betétekre is fel le
het használni, az egv egy takaréklapra 
ragasztott frankojegyek összegének azon
ban, úgy mint eddig, 50 kr. értéket túl
haladni nem szabad.

Azon táviratok, a melyeknek dija a 
feladáskor frankojegyek felragasztása által 
egyenlítendő ki, szabály szerint megfelelő 
frankojegyekkel ellátva hozandók a fela
dáshoz, ha azonban a fél ezt nem tette és 
frankojegyeket sem hozott magával — a 
táviratot elfogadó közeg, miután a távirat 
diját megállapította, tartozik a megfelelő 
értékű frankojegyeket a feladónak felra
gasztás végett, szükség esetén a felragasz
tásra, megfelelő utbaigazitás mellett, kész
pénzért kiszolgáltatni.

A frankojegyeket ugyanazon papír
lapra keli felragasztani, a melyen a távirat 
Írva van, legyen az forgalomban levő bé- 
lyegtelen táviratlap vagy a feladó saját 
papírja; előbbi esetben a frankojegyek a 
táviratlap felső közép részén, utóbbi eset
ben a beirt oldalon, a mennyiben pedig a 
mondott helyen el nem férnek, a papírlap 
hátsó oldalán ragasztandók fel.

Különfélék.
— Zászlószentelés. A lévai hajadon 

leányok uj s díszes zászlóját múlt hó 27-én 
szentelték fel a plébániai templomban. A 
felszentelést Munka}' János garatn-ujfa- 
lusi esperes-plebános végezte, ki ez alka
lommal lélekemelő ünnepi beszédet is inté
zett a templomot zsúfolásig megtöltött kö
zönséghez. A zászlóanyák Kónya Vilma 
és Zanatliy Erzsiké kisasszonyok voltak. 
A tiszta fehér zászló közadakozásból lön véve.

-- A „JÓ SZÍV" pénzgyűjtő „bizottsága 
által Belcsák László helybeli lakosnak kül
dött 00721 sz. gyűjtő ivén következő ado
mányok folytak be: — N. N. 1 frt. Nyit
rai Ferenez 5 frt, Leidenfrost László 1 frt, 
Kern testvérek 2 frt, Csekey Vilmos 1 frt, 
Bazár Károly 1 frt, Dr. Kiéin Jakab 1 
frt, Huberth Vilmos 1 frt, O. O. 1 frt, 
pp. 1 frt. Összesen 15 frt. — Úgy a buzgó 
gyűjtő, mint a szives adakozók fogadják a 
szegény vizkárosultak nevében elisme
résünket !

— A lévai kath. legényegylet — 
mint ezt lapunk előző számában már meg
írtuk — ma nyílik meg ünnepélyesen is
teni tisztelettel, kiállítással, szinielőadás-

— A czárnö ittas!
Wolf megdöbbenve bámult reá.
— Mit akar ön ezzel mondani?

*— Azt, amit mondtam. Nevét sem 
lehetett vele aláíratni, ha akarja öt ilyen 
állapotban látni, akkor hát csak menjen be 
hozzá ....

— De hisz az képtelenség ! — mi okozta 
e rendkívüli esetet?

— Rendkívüli eset? ismétlő gúnyo
san a miniszter; — nincs benne semmi 
rendkívüli, a czárnö sokszor ittas.

— De hisz én . . .
— Mikor önnek azt mondják, a 

czárnö beteg, akkor a czárnö ittas. Jó lesz, 
ha ön e gondolattal megbarátkozik. Ón 
német, tanácsomat oroszul vegye, igyék 
barátom ön is és ne gondoljon azzal, hogy 
a czárnö ittas.

Ezzel tovább ballagott.©
M olf valami szédületes undort érze 

egész valójában. Ez volt a csömör. Kibal
lagott ő is a palotából s elökiáltá lovász
legényét.

— Vadászni megyünk. Készüljetek fel 
hamar!

Nyár eleje volt.
Gyönyörű veröfényes időben indult 

el Wolf urfi harmad magával vadászni. 
Kettőnél kevesebb kísérővel nem volt sza
bad elhagynia a palotát.

Oroszország ma sem szűkölködik ren
geteg erdőségekben, akkor méginkább bő- 
viben volt.

Jó paripáikon csakhamar elérték azt 
a vadászlakot, hol állomást szoktak tartani.

(Folyt, köv.)

„Viribus unitus“
„Egyletet!" igy hangzott már százszor az ajkaitokról, 
„Egyletet!" és meglőn — „A kupa egylete iiu’!“ 

és tánczczal. A kiállítás d. e. 11 órakor 
veszi kezdetét az e gylet helyiségeiben, 
melyre felhívjuk a közönség érdeklődését.

— Szántás gézekével. A lévai urada
lom állal mintegy 80 ezer frt költséggel 
hoz. itott két gőzeke mozdonyainak kazánjait 
a kir. államépitcszeti hivatal — mint érte
sülünk — tegnap vette próba alá. A lévai 
vasúti állomáson levő két gép e napokban 
indul rendeltetése első helyére, Puszta- 
S z e c s é r e, hol a jövő hét elején az or
szágút mellett veszi kezdetét a szántás, 
melyre felhívjuk az érdeklődők figyelmét.

— Bende Imre, beszterczebányai püs
pök — mint levelezőnk Írja — ez idő sze
rint egyházmegyéjében utazik, a bérmálás 
szentségét osztva ki híveinek. A népszerű 
és derék főpap, kit minden községben 
őszinte örömmel s nagy ünnepségekkel fo
gadnak, tüzetesen vizsgálja az iskolákat 
is és a hol csak megjelenik, mindenütt lel
kesen buzdítja tót híveit a magyar nyelv 
tanulására, mi 'által nemcsak egyházi, de 
valódi nemzeti apostoloskodást is végez 
útjában.

— Drágább lett a szivar és dohány. 
Junius hó elsejétől kezdve a legtöbb fajta 
szivar és dohány ára drágább lett. A re- 
galitas, az ötös és négyes guba ára 1 — 1 
krral, a trabuccó, a brittanica, millares, 
panatelas, portorico, Virginia és rövid szi
var !,— */ a krral emeltettek. A dohányfa
jokban valamint a speezialitás szivarokban 
is hasonló arányú áremelés lett behozva. 
Az uj tariffa, mely nálunk és Ausztriában 
egyszerre lépett életbe, ezenkívül egyéb 
változásokat is tartalmaz, igy elsejétől 
kezdve s z ii z d o h á n y t is lehet kapni a 
speczialitás-trafikban 100 grammot 30 
krért, nehány dohánygyártmány uj elneve
zést kap. A csomagolási mód is változik 
egyes dohány fajoknál, a mennyiben 125 
grammos csomagok helyeit 100 grammos 
csomagok lesznek és a czigarettákból 50 
helyett 100 szál lesz egy dobozban. Egyes 
fajokat kivontak a forgalomból és helyettük 
újakat hoztak forgalomba.

— A világ sörtermelése 1887-ben. 
Európa összes államaiban 50,801 sörfőzde 
volt üzemben s ezekben 173,480,089 hekto
liter sört termeltek. Ezért a sörért 
249.730,414 forint nem egyenes adó 
folyt be az állami pénztárakba. Ebbe az 
adóba nincs beszámítva a helyi adó, a mely 
mintegy 110 millió forintra tehető. Auszt- 
ria-Magyarországban 1887-ben 1979 sörfö- 
zöde működött s ezek 13.418,110 hektoliter 
sört termeltek.

— Vásár. — Léván a 1. évi május 
hó 28-án megtartott országos baromvásárra 
behajtatott szarvasmarha: 1114 drb; ló- 
2193 drb; birka: 529 drb; sertés: 00 drb. 
kecske: 11 drb; szamár: 9 drb; összesen: 
3910 drb. — Ezekből eladatott, szarvas
marha: 549 drb. ló: 152 drb; birka 109 drb. 
Kecske: 10 drb; szamár: 2 drb; összesen: 
882 drb. — Vételár összege: 53,840 frt.

— „JÓ szív" mulatság. Ipolyságon, a 
szurdoki erdőben f. hó 9-én délután 3 óra
kor „Nyári mulatság" rendeztetik az 
árvízkárosultak javára. Részvételi jegy ára 
2 frt. A tiszta jövedelem egyik fele az or
szágos, a másik fele Hontvármegye árvíz
károsultjainak javára fog fordittatni. Etel- 
és itallal mérsékelt s a jótékony czélra 
fordítandó áron, urbölgyek látják el a kö
zönséget. Kedvezőtlen idő esetére az 
összejövetel a vármegyeház termeiben esti 
7 ól-akor leend.

— Thuránszky Nándor kovácsi kör
jegyző „aranyos" kardjával csakúgy an fel
keresett bem.linket s egy szükeblxörü 
társaságban be is mutatta kedves családi 
ereklyéjét. — A kard szakértők Ítélete 
szerint testőrségi diszkard volt préselt hü
vely lyel s faragott markolattal. — Az egész 
mii tiiz-aranynyal gazdagon van futtatva s 
a sok hányattatás után is kevés költséjrsel• f © ©
igen díszessé renoválható.

— Lelkészválasztás. A május hó 30-ára 
kitűzött nagy-peszeki reform, lelkészválasz
tás a törvényes formulák be nem tartása 
miatt elnapoltatok, anélkül, hogy az újabb 
választási határnapra vonatkozó törvény
szerű intézkedések e mai napig megtétet
tek volna. A választásra nagytiszteletü Pa- 
tay Károly, — Kuliffay Gyula, — Bacsa 
Béla és Csóka Pál lelkész urak vannak 
kijelölve.

— Ápolónői pályázat. A magyar vö- 
rös-kereszt-egylet július 1-én az Erzsébet- 
kórházban uj ápolónői tanfolyamot nyit. 
Az üresedésben levő 12 helyre pályázhat
nak kifogástalan erkölcsű nők 20—40 élet
év között, kik kellő minősítéssel, illetőleg 
felfogási képességgel bírnak. A folyamod
ványhoz csatolandó : a) tere ztlevél, b) ha 
az illető kiskorú vagy férjezett, beleegye
zése a szülőknek, féijuek vagy gyámnak, 
c) erkölcsi bizonyítvány, d) hiteles bizo
nyítvány arról, hogy magyarul és esetleg 
németül beszélni, Írni és olvasni tud, e) 
hatósági bizonyítvány a folyamodó családi 
viszonyairól és foglalkozásáról, f) egészségi 
és himlöoltási bizonyítvány. — A kérvé
nyek a vörös-kereszt-egylet igazgatóságá
hoz Budapestre legkésőbb junius 18-áig 
nyújtandók be. Közelebbi feltételek iránt 
az egyleti iroda (A lánczhid-utcza 1. szám) 
ad felvilágosítást.

— A fiilokszera terjedésének meggáto
lása tárgyában a közgazdasági miniszter 
körrendeletét intézett valamennyi várme
gye törvényhatóságához) utasítva a közsé

geket és rendezett tanácsú városokat, hogy 
: junius hó második felében a határban levő 
. összes szőlőket a községi elöljáróságból és 

egy községi esküdtből s egy-két értelme- 
| sebb helybeli szőlőbirtokosból alakítandó 

bizottság által járassák be és a fiilokszera 
esetleges jelenlétéiül teg} cir.k azonnal je
lentést.

— Jegyzőválasztás. Máj. hó 30-án tar
tott migy-szeiez-ényi körjegyző-választás al
kalmával 6 pályázó közül Maliács Pál z»ar- 
iióczai körjegyző lett megválasztva.

— Kenyszeritett biztosítás. A belügy
miniszter legközelebb rendeletileg kimon
dotta, hogy a gyámokat nem lehet arra 
kényszeríteni, hogy a biztosításokat vala
mely előre kijelölt társulatnál kössék meg, 
ez szabad tetszésükre bízandó. Éppen olyan 
volna ez, mintha valamely pénzintézet azt 
kívánná, hogy az ő adósai egy általa vá
lasztott társaságnál kötelesek jelzálogilag 
lekötött házukat, illetve épületüket biztosí
tani. Pedig hát ez eddig sok helyen igy 
volt, hogy a vármegye meghagyta a köz
ségi gyámoknak, hogy ennél vagy aman
nál tartoznak biztosítani az árvák értékét. 
A mi igen természetes, bizonyos neme 
volt a kényszernek.

— A barsmegyei általános tanító egy
let ar.-maróthi köre máj. 20-án tartotta gyű
lését az ar.-marótlii áll. leányiskola helyi
ségében. Elnökül megválasztatott Deme 
Károly igazgató, jegyzővé Szabady Elvira 
k. a. s pénztárnokká Török László bars- 
thaszári ktanitó. Próbatanitást tartottak : 
ifj. Kriszti József és Ghimessy János, ar.- 
marótlii tanítók. A kör elhatározta, hogy 
legközelebbi gyűlését szept. 12-én, Újbányán 
fogja megtartani.

— Rövid hírek. — A delegáczió- 
kat a király junius 9-ére hívta össze Buda
pestre. — József föherczeg meglátogatja a 
nyitrai honvéd sátortábort. E hó 4-én fog 
ott szemlét tartani. — A selmeczi polgár
ság fáklyás zenét rendezett Farbaky István 
bányászakadémiai igazgató és Scholcz Gyula 
aligazgató tiszteletére, elismerésül a város 
körül szerzett érdemeikért. — A kolumbácsi 
legyek már egészen Biharmegyéig jutottak 
s egyes községekben nagy óvóintézkedé
sekre kényszerítik a gazdakat. — Az 0T- 
szágház építésé hatalmasan halad előre. Az 
ez évi költségekre 450 ezer forint van elő
irányozva. — Temesvár körül magyar tele
peket fog a kormány létesíteni. — Vesz
prémi püspökke Hornig Károly báró, 
esztergomi kanonok és miniszteri tanácsos 
neveztetett ki. — Óvás. A földmivelési 
miniszter figyelmezteti a szőlőbirtokosokat, 
hogy óvakodjanak a fiilokszera irtására 
ajánlott és hirdetett szerektől, mert daczára 
annak, hogy ily szer feltalálására nagy ju
talmakat tűztek ki, még eddig nem létezik 
olyan, a melyet sikeresen lehetne használni.

a p it ó s Á <; o k.
— Rovatvezető Zuhany, —

Egy csacska kis lány emlékkönyvébe.
Daru úszik, daru lebeg 
Magasan a falunk felett, 
I’ázsit hívja, útra kelnek,
Fülsértőén kelepéinek.
Daru módra kelepelsz te,
Reggel, délben, öreg este ;
Csoda, bog/ e keleplésbe
Nem fogytál le még kevésbre!

G-erő bácsi.

Legbecsesebb örökség. — 
Ugvan, kedves férjein, nem tudnád megmondani, mit 
örökölt Kálmán barátunk anyósa halála után ? — Oh, 
igen ; nagy örökséget..............Házi békét

A legjobb h a j f e s t é k. X. k is- 
asszony (egy szerkesztőhöz levélben): Nagy szol
gálatot tenne, ha megüzenné, mily festéket használ
hatnék hajam vörös sziliének megváltoztatására? — 
Szerkesztői üzenet: Igyekezzék minél na
gyobb hozományra tenni szert; akkor az ndvarlók nem 
vörösnek, hanem hajnalszinünek vagy aranysárgának 
fogják haját tekinteni.

Imádkozott. — Pista fiam, mond csak, 
imádkoztál reggel felkeléskor ? — Igenis, édes apám. 
— Es aztán, melyik imádságot mondtad el ? — Azt,
a melyiket édes apám mondott, mikor a finánezok 
nálunk jártak magyar dohányt keresni.

T A N í G Y.
Bars-Tliaszár, 1888. máj. 23.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Becses lapja olvasóközönségét azt 

hiszem, érdekelni fogja, ha egy oly község
ben megtartott zár vizsgát Írok le, a 
melynek lakosai tót nyelvűek. Annál meg
lepőbb a dolog, mint volt alkalmunk ta
pasztalni a vizsgán, mert a gyermekek he
lyes magyar felelete nemcsak kielégítette 
a jelenlevőket, hanem tökéletesen ámulatba 
ejtette. Z s i t v a-Uj falu községéről van 
szó, mely községnek derék tanítója Molnár 
Gyula. Kellemes benyomást gyakorolt a 
belépőre, a különben is szép tágas, zöld 
gályákká! és virágokkal ékített iskola, s a 
vizsga egész folyamán tárgyról-tárgyra 
menve, a gyermekektől szép hangos s a mi 
fő magyar feleleteket hallottunk.

De a nevezett tanító fáradhatlan 
szorgalma — ismerve tanügyünk s a ‘an- 
ügyet illető törvényeink laza végrehajtását 
— nem lett volna elegendő arra, hogy nö
vendékei ily sikert mutassanak fel. A ki
váló érdem Klobusitzky János urat, J 

ottani nagybirtokost illeti, ki az iskolaszék 
világi elnöke lévén, nemcsak szóval, de 
igen sokszor anyagi áldozatok árán is tá
mogatja az iskolát. így a jelen alkalom
mal is 20 frtot adott át a thaszári plébá
nosnak, hogy az a szorgalmas és magyarul 
legjobban beszélő gyermekek között felosz
tassák.

Volt is öröm akármennyi!
Az ünnepély azzal fejeződött be, hogy 

egy tanidó magyar nyelven köszönte meg 
a nemes-szivü gyermekbarátnak atyai gon
doskodását, ki azon örömben részesité a 
kis apróságot, hogy délutánra egy kis mu
latságot rendeztetett számukra.

A vizsgán megjelent vendégek pedig 
Klobusitzky úrhoz voltak hivatalosok ebédre. 

Ebéd folyama alatt pedig a magyaros íel- 
köszöntöknek egész sora fűszerezte a kü
lönben is kitűnő ételeket.

Ha ily Meczenása lenne minden köz
ségnek s ha ily szorgalmú leend minden 
tanító, akkor hálatelt szívvel kiálthatnék: 

„Népnevelés, itt van a te or
szágod!"

Egy jelezivolt.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
Köszönet nyilvánítás.

A „Stefánia-árvaház" részére Boleman 
Edéné urhölgy süteményt és húst, Belcsák 
Lászlóné urhölgy két öltöző ruhát, Balbach 
Andrásné urhölgy ezukrot és kávét, Mer- 
káder Aiajosné urhölgy lisztet és töpörtyüt, 
volt kegyes adományozni.

bogadjak a jó szivü Úrnők az árvák 
hálás köszönetét!

Léva 1888. május hó 25-én.
A Stefánia-árvnháx gondnoksága.

PÓSTAJÁRAT.
Lévára Érk. Léváról Indul

.. v? •„ • il levél és ko- E.-Nanarul < . .| csiposta 8.5 • E.-Nánára csak levélp. 
Kiskereskénvre I. 11.—

Kiskereskényről I. 8.40 Se Íme ez hány ara
bel mee /.hányáról 11 4‘> Csánk-. Varsán vra
Csánk-, Varsányról 
O-Barsról 2.20 Ó-Barsra 

Vámosladányra

1 11
4.15

Vámusladányról Garam Újfalura ' ?
Gr.-Újfaluról 2-45 Gr.-Szőllősre 4.15

4 15Gr.-Szőllösrol 3.15 Kiskereskenyre
Kiskereskényről 11. 3*3/ E.-Si.»ra f1*-"1 «. k°-

| csiposraE.-Nánáról csak ievelp. 3.45 4.05

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: Kónya József, várnak Api tány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 20 kr, 6 frt 
60 kr. Kétszeres 5 frt 30 kr, 5 frt 50 kr. 
Rozs :> frt. 10 kr. 5 frt 30 kr. Arpa 5 frt 
20 kr, 5 frt 60 kr. Zab 5 frt. — kr, 5 frt. 
30 kr. Kukorieza 5 frt. 90 kr, 6 frt 10 kr. Bab 
8 frt 80 kr, 9 frt. — kr. Lencse 8 frt 80 
9 frt —kr. Köles 4 frt. 80 kr. 5 frt — kr.

Nyilttér. *)
_______ i.

Farbige Seidenstoffe von 85 kr. ri. 
per Meter (ea. 2000 verschiedene Faráén und Dessins) ; 
verklidet roben- und stückvveise zolffrei das Fab 

i rik Depót G- Henneberg. (k. k. Hoflieferant) Zürich 
’.fuster uingehend. Briefe 10 kr. Porto.

1-------------------------------------------------------- ---------------- i
II.

Van szerencsém a n. é. közön
ségnek tudomására hozni, hogy nálam 
lii/bá-S t’ü.lcörtái'bléilE jutányos 
áron kijavíttatnak, illetve újra befe- 
detnek.

Léva, 1888. május 26.
Teljes tisztelettel

P o 11 á k _A_ d. o 1 f, 
porczellán és üveg raktára.

III. 
Figyelmeztetés!

A ..Kolibal kertiben naponta fris 
ételeket szolgáltat a vendéglős valódi 
magyar és franczia konyhája. Hű
sítő italokról mindenkor gondos
kodva van. Kitűnő borok, udvari sör 
(ála pilseni; és vasárnaponkint kulm- 
bachi barna sör csapolás.

Angol reggeli 40 kr.
ív.

Egy uj gyógyhely Alsó-Ausztriában. A gyógy- 
es fürdó-ideny kezdete arra indít bennünket, hogy a 
közönség figyelmét a Hiinfeld mellett újonnan kelet
kezett „Salzbad-Kleiuzell" nevű gyógyhelyre felhívjuk. 
1 ulajdonképen „kis Carlsbadnak" kellene nevezni o 
gyógyhelyet, tekintettel az ott található gyógyforrá
sokra, melyeknek hatasa egyenlő a karlsbadi, marien- 
badi és fra-izensbadiakéval, sőt azokat speciális kór
alakok tekintetében meg felül is múlja. Ezen kívül 
meg az. az előnye is van e fürdőnek, hogy nagvon 
közel fekszik Becshez, árai minden teaintetban rend
kívül mérsékeltek, úgy hogy az ott való tartózkodás 
tölötte olcsó. balzerbad-Kleinzcll mindennel bir, amivel 
egy modern gyógyhelynek bírnia kell Ozondns 
enyhe levegővel, kitűnő és kényelmes lakásokkal az 
ottani gyönyörű nyaralókban, finom ét-tercininel, inelv 
az azelőtt Bécsbcn elsőrangú stakács hírében állott 
M a y E d e szerb királyi szakács vezetése alatt 
áll, továbbá közel fekvő fenyvessel, gyönyörű árnyas 
ligetekkel és sétautakkal, kiránduló helyekkel, uszo
dával, egesz 20° K. <:svauyfürdövel, melegvíz és 
kádfürdőkkel. Szóval mindenről gondoskodva vau, amit 
a fürdő egészséges és beteg látogatója csak kiválthat, 
mely utóbbiak még a folyton jelenlevő fürdöorvos ta
nácsát is igénybe vehetik. Nem szenved kétséget, lios-y 
Salzerbad-Kleinzell rövid idő alatt a legkeresettebb 
gyógyhelyek egyike lesz. A közelebbi felvilágosítást 
óhajtok azt szívesen megkapják, ha a fSrdőkezelóság
hoz (W ahring, Bécs mellett, Zimmcrinangasae 10.) for
dulnak, hol a fürdővel behatóbban foglalkozó pros
pektusokat is kaphatnak.

*) E rovat alatt közlőitekért nőin vállal felelőssé
get a Szerk.
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A vastagabb bet ár el jelzett szám, az 
esti 6 órától regg, l 5.59 peresig tartó 
időszakot jelenti. Lévára

Léva Csata Esztergom Nana Esztergom-Nána Csata-Láva Csata-lpolyság

Állom.;,
Ve'.- vonat

Állomás
Vc^yesvunat

1 L Hl. lí. III. II. 111.

Léváról .
Alsó-Várad .

nd. 1 1.20

11.13

1.25

4.48
Budapestről . ind. 

érk.
1> - 9.
ll.ll II.IC

Csata . 
Zalaba . . .

. ind.
• r

6.40
6.59

1-35
1-54

'■ée^’.-'ii . 1 ind. 10 x •-*  .-> I polv-Pásztó. 7 23 216
Nagy-Salló . . Í2.1O 5.1; t érk. -t 'Z't 12.11 Bét , . . 7.37 2-29

Zeliz .... ?» 12.37 5.42
k.-ztergoin-Nátia 
Köhiú-Gynrmat

ind.
n

5- 12.20

5.27 1-2.40
Szakállos . 
Visk . . .

• r 7.59
8.20

2-49
3.08

Csata .... ’rk. 1.06 6.1 1 Kérném! 5.47 12.58 Ipolyság . érk. 8.50 3.35

« . . . . nd. 1.27 6.34 Bén}’ . . . . e ö.OS 1.12 Ipolyság Csata
Bein’ .... 1.50 3.50 Csata érk. 0.24 1.26

Kéinénil 2.06 704 Csata . . . . ind. 6.34 1.40 Ipolyság 
Visk . .

. ind. 11.15 
1 1.43

4.25
4.53

Kőhíd-Gyarmat . n 2.2S 7.20 Zeliz .... n 7.09 2.11 Szakállos . 12.07 5.17

Esztergom - X á 11 a irk. 2.50 7.40 Nagv-Salló . . 7 46 2.48 Bél . . . . . „ 12.2 L 5.32

Budapestre . .

Becsbe.

érk. 6.- 
| 7.(Jő

9.30
5.40

Alsó-Várad . 8.11 3-05
Ipoly-Pásztó . 
Zalaba . . • ” 12.39

1 2.58
5.48

6.07
is 54 5.33 Léva .... érk. 8’35 3.27 Csata . . . . érk. 1.15 6.24

H I ]K D E T É s E
4i>6

Pozsonyból

Gál.*in tárói

E.-Uj várról „

Búd pestről r

Váczról „

Becsből ind.

Es/tergomb.

Ipolyságról

Csatáról

K
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Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság, mint telekkönyvi liatösng 

közhírré teszi, hogy a bnrsi ref. egvházmegyei tanító
pénztár végrehajtatnunk Csóka Pál és neJc szül. Csonti*  
Antónia végrehajtást szenvedő elleni 280 Irt tőkekö
vetelés és járulekai kielégítése iránti végrehajtási ügyé
ben Csóka l’álué, szül. Csontó Antóniának a váinos- 
ladánvi 377. sz. tjkvbeli A 2 sorszám alatti fek- 
vöségére 800 frt, az ugyanezen ivbeli A |- 1 sorszám 
alatti szöliö fekvöségére 36 frt, — továbbá Csóka Pál 
és neje szül. Csontó Antóniának a vámos.ladány i 2C2. 
sz. tjkvbeli A -J- 1 soisz. alatti fekvöségükre és az 
ezen épült 159. sz. lak ház ikra az árverést 958 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanokflZ 1888. CVÍ jun. hó 4 ik 
napján délelőtti 10 órakor Vámos-Ladány községben abi-

ró hazánál megtartandó nyilvános árverésen a mvg.íllani- 
tott kikiáltási áron alól is eladatui tojnak.

Árverezni szándékozók tartoz.irik az ingatlai ok becs- 
ái.ín.-ik 10' .o át vagyis a vámos ladánvi 377. sz. tjkv- 
l»< li A | 2 sorszám alatti fok vesédre 8') frtot, az ugyan
azon ivbeli A | I sorszám alatti fekvöst:gre 3 frt 60 
krt és végül a vámos ladánvi 202. sz. tjkvbeli A |- 1 
sorszám alatti fekvösé-rre 95 frt 80 krt. készpénzben vagy 
az 1881. LX. Lez;-12. §-ában j Jz tt árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november b<’» I. 3333. sz. -a. keit igaz- 
ságiigyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék köpés 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál clöh ges oliieiyezcsé’ ől kiállított szabályszerű elismer
vén y t á t s zo 1 gá Itatni.

Léván. 1888. évi jan. hó 19. napján.
A lévai kir. jbir ís.íg, mint tlkvi hatóság.

Gyenes József,
kir. jbiré

'V á-rosli^eti

Test egyenesítő gyógyintézet Budapesten,
(ezelőtt Dr. Fischtorféle vizgyógyinthet Hermina-ut 1525.

Van szerencsénk a. t
inézetet megnyitottuk.

Intézetünk a főváros
szik, ugyanazon területen, mv.jvi cuu.s «
tűzet foglalt el. — A 44,000 □ méternyi sűrűn befásitott telken épült 
let 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan
Casinóval, zárt és fűthető folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.

közönséggel tudatni, miszerint a mai imj on a ftl’.l gycgy-

egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fek- 
mclyet eddig a Dr. FISCHIIOF-féle városligeti vizgyógyin- 

t Cottagc-épü- 
külön bejáratú újonnan átalikitott szobát foglal magában, —

A fővárossal való összeköttetést lóvonatok és térsaskocsik közvetítik.
Az in'ézctünkben felvett betegek minden be

teg testalkatának és bajának megfelelően külön 
előállított készülék segélyével rendszerint műtét 
nélkül gyógyittatnak. — Kitűnő és eddig el nem 
ért sikerrel kezeljük különösen a következő be
tegségeket u. in.:

1. Az összes bármely alapon fejlődött (cstizos, 
köszvényes, giiniökoros) izületgyulladasokat. — II. 
Csonttöréseket, ficzamokat és ezeknek valamint 

in.: (zsugor) iziiletmerevségeket, korlátolt mozog-az izületgyulladásoknak utóbajait, u. „ .
hatóságot, végtagrövidüléseket, elgörbüléseket stb. 111. A vele született es következ
ményes elgörbüléseket u. m.: a gennczoszlopnak oldal mell- cs hátreié irányúit elgör 
büléseit, angolkóros vagy csigolyaszuvas alapon keletkezeit púpokat, tyukmeneket, 
görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga-gacsos terdet. - I\. Gyermekliü- 
dést és következményeit. — \ . Zuzódásokat, csuzt és köszvényt.

Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósítják a 
modern testegyenészet legmerészebb követelményeit,, minélfogva, minden betegnek ki
vétel nélkül a fönniarást és az egészséges fekvésű intézetünk tiszta levegőjében való 
szabad mozgást, de első sorban a műtét (operaczio) teljes mellőzését lehetővé teszik. 
Az eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattatik. , , , ,

Bővebb felvil.i<-.,sitást ngy az e-yéb ez.iitr.nl fel n.-in somit betegség gyógyítását, — mint haza 
szabályzatunkat illetőleg, könyvecskékbe fii'.ő.t értesítőink nyújtanak, melyekkel kívánatra bennentve szi- 
vesen szolgálunk. ..... . . , ,

Ezen kööhasznu intézms.iyünkre kérjük a t. közi isvg pu-4ogis.it.
lg izg itok :

dr. Rjtii Adilf Fischer Győző
teite ryen ííit’i cs. k. udv. szállitó orvos- seb. mű

it/. /.Gízesi betelik r •.11:1'5 orvos t, és testeden, segélyiuüvek gyárosa.

5 — 3

_Z\_ ■vcn.atclx érkezése.

Lévára: Léváról:

ind. 11.20 d.e. 4.25 d.ii.

érk.

1888. áll. szám.

Hirdetmény.
A nagyinéltóságu közni. közi. ni. 
ministerium 1888. évi máj. hó 27-én 
17;>G4. számú rendeletével a ko-

kir. 
kelt 
mórom-. ti.-sáliéi- pribóezi hadászati utón 
Zsarnóeza és Szénástátu közt lévő Ga
lambul hídfői közép-pillére és a kapcso
latos utáthelyezés helyreállítását 27027 
frt 40 kr. összeg erejéig engedélyezte.

A fent említett munkálatok foga
natosításának biztosítása czéljából az 
1888. évi jun. hó 9. napjának d. e. 10 
Órájára a barsmegyei in. kir. államépi- 
tészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

•-lí.

//#;

Ll

3.17 „ 11.30

6.34 reg.

8.35 „

9.—

9.59

dr. Verebélyi László, 
felelő*  főorvos^ egyetemi m. tan ír 
a Stefánia gyermekkórház sebésze.

in.
Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai ktr. jhiróság, mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Niclita Orbánnak csejköi lakos vég- 
reh*jtatónak,  kisk. Sebő Mihály végrehajtást szenvedő 
elleni 9 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében kisk. Sebő Mihálynak a podluzsányi 14. 
sz. tjkvben A I 1 — 7 és 10—lő sorsz alatt felvett 
ickvöségbcui és az azon épült 12. összeirási számú 
lakházbani ‘/i rész tulajdoni jutalékára az árverést 
8 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1888. 
évi junius hó II.ik napján délelőtti iO órakor I’odlu- 
zsány községben a bírói háznál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
beesáráuak 10°/0-át vagyis 84 frt 00 kit készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881 november hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságiigyminiszteri rendelet 8. J-ában kijelölt 
dvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 188L LX. t.-cz. 170, őrtelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előlege? elhelyezéséről kiállí
tott szabálVsíerü elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, 1887, nov. hó 10. napján,
A lévai kir, jbiróság, mint tlkVi hatóság.

Gyenes József,
kir. jbirő.

Központi iroda : VI.

Csatára

Ipolyságra 
Esztergomba 

.Vácr.ra

Budai estre

E.-Újvárba

.(íalantára

1.40 d.u. Pozsonyba

3.27 Becsbe

érk.

n

1.06 d.u.
3.35 „
2.50 „

5.01

0.00

5.28

T

6.13 est.

7.05 „

6.11 est.

7.40 est.

8.48

9.30

12.24 éj.

1.59

3.33 reg.

5.40 „

Junius 3

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi munkálatok végrehaj
tásának elvállalására vonatkozó, az en
gedélyezett költség után számítandó s 
a részletes feltételekben előirt, ű’/.-nvi 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat a 
kitűzött nap 10 órájáig a nevezett hiva
talhoz anynvival inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vonat
kozó műszaki művelet és részletes fel
tételek a nevezett m. kir. államépité- 
szeti hivatalnál, a rendes hivatalos órák
ban. naponkint megtekinthetők.

Kelt Ar.-Maróthon. 1888. máj. 31.
Barsmegyei allamepiteszeti invitál.

ff H r

bljida.zf’iestze nxr_
Tudósítást

eddigi számos vevőink nyújtanak, kiknek névjegyzéke a t. gazda urak rendelke
zésére áll.

Grossmann és Rauschenbach 
első magyar gazdasági gépgyára. 

Budapesten, külső váczi-ut 7. szám. 5-3.
___ I

••

17. p 1ÉPG
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPESTEN.

Váczi-körut 57. — Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut 1G9G -1G99.

SCHLICK-féle szabadalmazott „TRIÜMPH"
sorvetőgépek.

arany diszokmáDy a hatvani nemzetközi 
senyen.

ekever- c>

rayol-,SCHLICK-féle szabad, egyes-, 
kettős- é» hármasekék.

2 első dij aranyérem és még 
egyéb kitüntetés.

SCHLICK- és VIDATS-féle ered, 
ekék, kapáló, töltögető-és porhány itó 

ekek.

három

egyes

Gözcséplök, járgánycséplők, gabona
rosták, őrlőmalmok, takarmánykészitö- 

és egyéb ga dasági gépek.

Előnyös fizetési feltételek.
Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 5—12.

Képviselet Lévén : Kern. testvérelcrTél- 0
NZOMATUTT NYITRAI é« TÁRSÁNÁL Léván. 1888.
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