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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és 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<ye.M uánok 12 krjával kaphatók 
a ki a dó hivatalban. BARS. HIRDETÉSEK.

i
Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 7 kr. 

kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 l.r fizetendő.
Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 Lr.

A nyllttérbcn:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

Velünk összeköttetésben levő hirdetö-iradák, elő* * 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-uteza 33. sz.) küldendők. 
•••Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egyszer,
—v—• vasárnap reggel. ■:*-

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

a

„B A R S“
VIII-ik évfolyamára.

Lapunk jelen számával kezdi 
pályafutásának nyolezadik évfolya
mát.

Előző számaink tartalma ta
núskodik arról, hogy folyton csat
lakozó munkatársaink szives tá
mogatásával lapunk a közjó s a 
társadalmi élet fejlesztésének szol
gálatában évről-évre gyarapodó or
gánumot képez.

A közügy érdekében kifejtett 
eddigi törekvésünk s előző szá
maink iránya legyen biztosíték a 
jövőben. Ez alapon ajánljuk lapun
kat a nagyközönség további jó in
dulatába.

Előfizetési föltételek:
Egy évre ........................ 5 frt — kr.
Félévre............................. 2 frt 50 kr.

Boldog újévet!
Egy év újra a végtelenségbe nie

lült, hogy az. évezredek sziklaépitmé- 
nyeire egy porszemet fektessen.

Nem sajnálhatjuk e letűnt évet, 
mely úgy egészben mint részleteiben 
véve kevés örömet hagyott reánk s 
melynek elhunytával sietünk eldobni 
a gyászlepelt és rózsás kedvvel, teli
remény nyel fordulunk a kellő nap felé 
köszönteni a jövőt.

Őszintén üdvözöljük ez alkalom
mal azon harczedzett gárdát, mely la
punk munkatársainak soraiban 7 év 
óta küzd, harczol Barsvármegye köz
érdekének fejlesztésében s lapunk ba
rátainak szives ol /ásóinknak a 1 e g- 
boldogabb újévet kívánjuk!

Lapunk ez évvel VIII-ik évfolya
mába lép: a vidéki hírlapirodalom nyo

masztó viszonyai között, ez már oly 
életkor, mely kellő tanúságául szolgál 
a lap életképességének.

Mi nyugodt önérzettel tekintünk 
.issza pályánkra, nincs egyetlenegy 
száma lapunknak, melynek megírásá
ban nem a közérdek emelése lebegett, 
volna szemeink előtt.

Nem ingadozva, következetes ki
tartással törtünk kitűzött ezélunk felé 
s e küzdelemben, Barsvármegye kö
zönségének jóléte, a közérdek önzetlen 
szolgálata képezte rugóit minden cse
lekvésünknek.

Ma, lapunk születésének Vili, év
fordulóján szintén a közboldogság érde
kében emeljük föl szavunkat, s újból 

j kezdjük hivatásunkat: kutatni, felvetni 
újabb üdvös eszméket s törekedni 

i azok megvalósítására; feleleveníteni a 
i múltból bevégzetlenül maradiakat s 

felszínen tartani, sürgetni ezek diadal
ra jutását.

Nagyon sok restancziának van ; 
a társadalom közbajainak egész hal
maza tárul elénk: az árvák s szegények 
ezrei menedéket keresnek, közgazdá- 
szatunk — a gyümölcstermelés-, fate
nyésztés rendszeres üzeme által — 
istápolást vár, az emberirtó szeszes 
italok elleni védelem, a trachoma fe
nyegető veszélye, közigazgatásunk s 
társadalmunk fejlesztésének számos 
ágazata, -— melyek érdekében a saj
tónak működni kötelességében és mód 
jában áll — égető kérdést képeznek.

Ismerjük e kérdések körül kifejten
dő kötelességünket s nem is mulaszt
juk el kutatni s feltárni a módot és 
eszközöket, melyek bajaink orvoslá
sát, közügyeink emelését czélozzák.

Erős akaratunk van hozzá s erköl
csi bázisunk szilárd s így — egyesek
től 3 társulatoktól függetlenül — nyíl
tan és tárgyilagosan mondhatjuk ki a 
szót bármely ügy s bármily eszme 
fölvetésénél.

I
I

Fontos hivatásunk betöltéséhez, 
nagy igényű munkánk teljesítéséhez 
kiterjedt munkaerővel rendelkezünk, 
s lelkesedve, bizalommal lépünk a jövő, 
periodikus cselekvés terére, ha végig 
tekintünk díszes táborán derék mun
katársainknak, kiknek száma évről-év
re növekedik. E munkatársak körében 
a jóügyért harczolni nem teher, hanem 
olyan kedves munka, melyért a jutal
mat — halogatás nélkül lefizeti öntu
datunk, s bőven van kárpótolva munka
időnk. ha elveink a közönség rokon- 
szenvével találkoznak, ha a közvéle
mény méltánylását működésűnkre vo
natkozólag megnyerhetjük.

Munkatársaink nagyrabecsült>; tá
mogatását lapunk barátainak rokon- 
szenvét s nagyérdemű közönségünk 
meleg pártfogását munkáságunk irá
nyában szerencsések vagyunk hét óv 
óta fokozódó mérvben tapasztalni. — 
Reánk nézve ez lekötelező jutalom, 
melyet hálás köszönetünk mellett azzal 
óhajtjuk viszonozni, hogy ezentúl is 
mint eddig rendületlenül, kitartóan 
küzdünk Barsvármegye közönsége jóié 
téliek fejlesztésében.

Boldog újévet.!

A magyar journalistikáról .*)
-- l’ulszky Fereneztöl. —

1836-ban, huszonkét éves korában egyik 
nagybátyja külföldi utazásra vitte l’ulszky 
Ferenczet, hadd lásson, tanulja, tágítsa is
meretét, és szellemi látó körét. Német- és 
Franciaországon keresztül Angliába utaztak, 
hova abban az időben a legtöbb magyar 
politikus ellátogatott, mert ott komoly ta
nulmányokra sok alkalom kínálkozott. Út
közben megismerkedtek egy őrnagygyal, 
ki szintén Angliába igyekezett. Együtt jár
ták be a szép Angliát, óriás városait, vi
ruló kertekhez hasonló földeit ; továbbá

*)l’rlsz.ky Ferencz, a magyar hirlapiroibdom legszak
avatottabb bajnoka <lecz._ 23-án Szabadkán egy nagy- 

| szabásii felolvasást tartott a magyar jourualistikáról, 
, melynek Ilii kivonatát képezi jelen közleményünk. — 
i Szcik.

Skócziát és Irlandot sem mellőzték. London 
oly hatást tett rá, a minőt életében sem 
az előtt sem utazása után nem tapasztalt. 
Utazás közben minden este megcsinálta 
jegyzeteit, az őrnagy pedig minden vasár
nap egy-egv úti levelet irt az augsburgi 
Allgemeine Zeitungnak, mely akkor világ
lap volt. Egyszer a nagybátyja azt mondta 
az őrnagynak, hogy az a gyerek — t. i. 
Pulszky — szebben megírta utjokat — 
magyarul. Az őrnagy kérésére irt németül 
is s megtette a szívességet neki, hogy 
czikkeit az ö lapjának beküldte s az köz
rebocsátotta. így ismerkedett meg a hír
neves lap szerkesztőjével. Hazafelé utazá
sában Francziaországon át Németországba 
ment, s ott az említett újság szerkesztősé
gét meglátogatta, hol mikor megtudták, 
hogy magyar, felkértek Írjon czikkeket Ma
gyarországról. Angolországi úti jegyzeteit 
később önálló miiben kiadta. Hazájába 
visszatérve, itthon nagy változásokat talált. 
Landerer nyomdász, báró Zedliczkytől en
gedélyt kapott egy magyar lap kiadására. 
Landerer ügyes ember volt s a politika fő
nökét ügyesen vitte rá az engedélyre. 
Ugyanis neki terve volt, hogy Kossuth 
szerkesztésében ad ki hírlapot; hogy ezt 
megnyerhesse, Zedliczkynek igy érveit: 
szükséges a magyar lap kiadása, mert 1. 
a magyarok mindent kibeszélnek, még 
összeesküvést is a pipaszó mellett szőnek 
s igy Bécsben a magyaroknak minden tit
kát könnyű szerrel megtudhatják; 2. a bé
csiek pontosabb tudósításokat kapnak min
den mozgalomról, mint eddigelé, mert ér
tesüléseik Jegtöbbnyire rosszak voltak ; 3.
Kossuthot, kinek már ekkor hírneve volt s 
féltek tőle, igy jobban lehet ellenőrizni s 
végül 4. semmiféle bajtól nem lehet tartani, 
mert vigyáz a censura, melynek kötelessége 
a szerkesztőt figyelmeztetni, elég már a 
sok Írás erről meg erről a tárgyról, Írjon 
már másról. A lap nemsokára megjelent s 
Kossuth Lajos szerkesztette, kinek mindegy 
volt cenzor nem censor, oly ügyesen vitte 
dolgát, hogy bár ellen nem szegült, mégis 
roppant hatást keltett hóditó eszméivel s 
hódító stílusával. Magyarországon már ek
kor nagy napokat vártak s a nemzet jele
sei előre látták a bekövetkezendő véres 
időket. Ugyanekkor Csehországban is moz
galom indult meg gróf Thun Leó a ké
sőbbi osztrák miniszter vezetése alatt a 
cseh- nemzetiség érdekében. Thun tudósí
totta erről a magyarokat s a hazai viszo
nyokba is be akart avatkozni. Röpiratát

TÁRCZA.
1888. január I.

Kézröl-kézre jár a kilincs; szájról- 
szájra lekben a hang: „Boldog u j é v et 
kívánok!

A jó család-tagok és a szeretők bol
dog újévet csókolnak e napon egymás aj
kaira ; az inas ezzel kelti fel urát, az urti 
e jó kívánságért öleli át e napon a szoba- 
eziezust.

A szerencse kivánók ezrei járnak-kel- 
nek ; a szabók, suszterek, kereskedők, 
kovács-, lakatosmasok egész raja lepi el az 
utczat; köztük törtet a kéményseprő, hi
vatal-, postaszolga : ezek is mind-mind bol
dog újévet kivannak.

Szerencse, hogy van ilyen nap, melyen 
legalább egymásnak jót kívánunk ; s jót 
tenni tartozunk; vándorlásba jő ilyenkor a 
nagybankó s rézkrajezár egyaránt, hogy 
boldog újévet kívánjon, szerezzen annak 
is, ki 365 napon át várt reá, hogy szük
ségét kielégítse, hogy esetleg a nélkülözés 
keserű kényeit felszántsa.

A tisztelet és szeretet milliók ajkait 
nyitja „a boldog újévre"; milliók esete 
juttatja eszünkbe egyszersmínt kötelessé
günk teljesítését is.

A szeretet húrjainak rezgése alkot ja a 
társadalom harmóniáját s hozza érdekkö. 
zösségbe annak tagjait 1

Ez érzelemtől áthatva köszöntjük az
újévet, s 
hogy :

kívánjuk kedves olvasóinknak,

a szeretet boldogító fénye ragyogjon 
, felettük 1888-ban is s nyújtson az Eg erőt 
I kötelességünk hű teljesítéséhez !
: ' o

I

Szilveszter éjeién.
Tépdesi a vihar a fagyos föld hótaka

róját. Mintha pelyhes dunnát szaggatna 
i széjjel mérges fogával a fenevad. A süvítő 
i szél százfelé kergeti és viszi magával a 
' könnyű hópelyhet. Az égig nyúló levegöürt 
I sűrű hófátyol tölti be, mely sietve ereszke- 
I dik lefelé a földre. De a vihar erős kor- 
! bácsa újból fölveri a havat és ragadja ma- 
' gával be a végtelenségbe, ahol mikor já

tékát megunta, a szárnyra szedett terhet 
rémes kaczagás közt odacsapdossa a küszöb 
oldalába, az ablakparkányra, vagy az élők 
szeme közé.

Czudar játéka ez a természetnek! Fa- 
' gyos szele a gyenge öltözeten keresztül 

átfurakodik egész a csontokig. Ha rongyos 
ruhában az utast az országúton utoléri, 
mint valami útonálló tör az ember élete 
ellen. Ha nem boldogulhat, leüti a sze
génynek a fejéről a kalapot, amit aztán 
mint valami utszéli ballangót maga előtt 
elkerget óra hosszat is.

Északról fit a szél. Kiállhatatlan a 
hideg. A láb alatt rémesen csikorog a hó. 
A fák ágaira feliér koronát fon a dér, 
mely a vihar rémes zúgásának zajától 

1 megbolygatva foszlányokban hull alá. A 
levegőből megfagyva esik le a veréb és 

kiesik csőréből a kis morzsa, amit a hideg 
hó alól kapart ki beteg párja számára.

* *
Rongyos öltözetben erőltetett lépéssel 

halad az országúton egy negyven éves 
munkásember.

Éppen szembe fii a szél. Erőlködésbe 
kerül hogy elöbbrehaiadbasson. Meg-megáll 
az ut közepén, hogy a szélnek hátat for
dítva kipihenhesse magát. Dermedt kezé
vel leszedi vastag bajuszáról a jégcsapokat. 
Szürkankójának gallérját főjére veti az áram 
és ez most olyan jól esik szegénynek, 
mintha csak békítő karok ölelnék át nyakát.

De ez a békekötés a viharral nem 
tarthat soká. A falu még messzi van. Ott
hon hét gyermek, meg a beteges feleség 
várakoznak.

Pedig hiába! Nincs kereset!
Az egész héten sem lehetett munkát 

. kapni. A dunaparton nincs dolog. A jég 
kikötőbe kergette a hajókat. Hiába kínál
kozott a dologra, hiába könyörgött mun
káért. — Majd máskor, később, talán 

' tavasszal !
Es kérges tenyerét ökölbe szorítva 

föltekint az égre. De nem láthatja az eget 
a leereszkedő hóoszloptól.

Fájó gondolatok mardossák agyát. A 
beteges asszony nem fogja elhinni, hogy 
nem kaphatót munkát. A gyerekek kenye
ret fognak tőle kérni, az asszony tüzelőre 
fát. Holnap ünnep van és nem lesz kenyér 
sem az asztalon.

A gyerekek kérdezni fogják tőle, hogy 
mit küldött nekik ismét a kis Jézus, kifogják 

kutatni a tarisznyát és nem találnak benne 
semmit.

Es kérges tenyerét ökölbe szorítva 
tekint föl az ég felé. A vihar kaczagva 
vágja a szeme közé az élesre fagyott 
havat.

* *
A gyermekek ijedve lapultak meg. — 

Nyissátok ki az ajtót!
— Az atyus, az atyus! kiáltozák öröm

mel a gyerekek.
— No nem fagytatok még meg?
— Bizony ideje, hogy kigyelmed haza 

érkezett.
— Bár haza ne jöttem volna !
— Apuska mit küldött megint a kis 

Jézuska ?
— Se fa, se kenyér a háznál. De ta

lán csak még sem jött kigyelmed üres 
kézzel ?! Tekint reá esdőleg a jó anya, 
szerető feleség.

— A kezemben havat dörzsöltem az 
egész utón, hogy le ne fagyjon a tiz kör
möm. Mert az Isten is csak a szegény 
emberrel kötekedik!

— Ne sírjál édes jó anyám !
* *

*

— Mindjárt kialszik a mécs! Fe
küdjünk le, feküdjetek le gyerekek. Ha 
elaiszotok meglássátok milyen szép Kará
csonyfát mutat nektek a kis Jézus! Lesz 
rajta czipő, mézeskalács meg sok meleg 
ruha.

Es a gyermekek szó nélkül kuporod- 
' nak össze a szalmavaczkon. Anyjuk egy 
1 piszkos fehér abroszt térit föléjük.



megküldte Eötvös Józsefnek, Pulszkynak 
s másoknak, válaszoltak is neki, hogy ne 
avatkozzék Magyarország viszonyaiba ; fő
ként Ptilszky felelt hosszasan, Thun nem 
hagyta felelet nélkül, Pulszky tehát ismét 
felelt s ez igy volt még egyszer, amikor 
Thun kapta magát s a leveleket egyéb 
észrevételeivel együtt kiadta; Pulszky pe
dig, hogy ne maradjon adósa, a leveleket 
a maga külön észrevételeivel adta ki, ami 
neki Magyarországon egyszerre nagy nép
szerűséget szerzett. A hirlapirásba lassan- 
kint Pulszky is belemclegcdett s hosszabb 
czikksorozatot bocsátott közre ily czirn 
alatt: „Eszmék Magyarország történetének 
phliosophájához" az Athenaeura cziniü lap
ban. Eközben Széchényi, Kossuth és De- 
sewfty Aurél közt kitört a harcz. Minden
kinek más és más álláspontja volt. De- 
sewffy conservativ, Kossuth, liberális, Szé
chényi kettőjük között áll. Mindenik har- 
czolt a másik kettő ellen s a szokatlan 
harcz Magyarország figyelmét nem kerülte 
el. Kossuthot veszedelmesnek kezdték te
kinteni, azért úgy intézték a dolgot, hogv 
a szerkesztőségből kitegyék. Landercr a 
doctrinairek (Szalav, Eötvös, Kemény, Tre- 
fort) kezébe adta a lapot, kik okosan Ír
tak ugyan, de unalmasan s kevés hatást 
gyakoroltak. Közelgett már ekkor a forra
dalom ; Kossuthnak mind nagyobb szerepe 
volt; de ha itthon folytak is az ügyek, a 
külföld Magyarországról alig tudott vala
mit. Hogy hangulatot csináljanak iránta, 
főként Angliában, mely akkor politikai sze
repvivő volt, Pulszkyt Angliába küldték ki.

Itt kezdődik hirlapirói pályájának má
sodik s az előbbinél nem kevésbbé érdekes 
része. Angliában találkozott Browning nevű 
jóbarátjával, ki Magyarországon gyakran 
megfordult, megszerette s szívesen emlé
kezett reá. Általa megismerkedett az an
gol hírlapírókkal, kik Magyarországról ke
veset tudtak ugyan, de jóindulattal voltak 
iránta, főként mikor a márciusi napok Ilire 
közéjük is eljutott. Körülbelül 15 angol 
lapba irt és Íratott. Az egyik szerkesztő
nek erről, a másiknak másról adott tárgyat, 
de soha sem volt hét, hogy két nagy an
gol lapba hetenként két nagyobb közlemény 
ne lett volna. Ez a működése két éven át 
tartott, mignem Kossuth Angliába érke
zett, hol roppant lelkesedéssel fogadták. 
Kossuth angol beszédeket tartott s kapós 
czikkeket irt. Pulszky itt alkalmat vett 
magának, hogy az angol journalistikáról 
részletesebben nyilatkozzék. Különösen a 
londoni hírlapirodalmat ismeri és állíthatja, 
hogy Angliában minden valamire való lap 
pártorganum a szó teljes értelmében. Párt 
adja ki, melynek elveit terjeszti, vitatja, 
érdekét szolgálja s ezért a párt, ha szük
séges, pénzzel is ellátja. Ez az egészséges 
hirlapirodahni állapot. Az angol lapok álta
lában nagyok s politikailag befolyásosak; 
de egyikük sem oly nevezetes, mint a 
„Titnes“, a mi magyarul annyit jelent 
„idők." E lap tehát az idők viszliangja 
akar lenni s általában azon irányt szolgálja, 
mely uralmon van. Egyszer conservativ, 
másszor liberális és felváltva. E lapnak rop
pant tekintélye van. Alapitója most már 
méltóságot visel. A lap berendezése bámu
latos. Van p. u. egy főtiszt viselő, kinek 
semmi más feladata nincs, mint hogy a cik
keket birálja, a lap szellemére felügyel. Neki 
czikket írni nem szabad. Külön ily munkása 
van a belügynek, küliigynek, pénzügynek, 

közgazdaságnak, tudománynak. A lapban 
mindig 3—4 vezércikk van különböző 
körből. A munkatársakat gazdagon fizetik, 
egy jó vezérczikk 3—5 száz forint; van 
levelezője a világ minden részében s te
kintélyes irók, kik bármely társaságban 
megjelenhetnek. Fizetésük akkora, mint 
egy-egy kisebb német fejedelem jövedelme. 
Pulszky Angliából Észak-Amerikába ment 
Kossuth Lajossal, ki őt magával vitte. Ta
núja volt a nagy férfiú összes diadalainak, 
kitüntetéseinek. Legtöbbnyire Magyaror
szágról irt s az európai viszonyokról. Külö
nösen megbarátkozott a „Newyork-Tribune" 
hírlap szerkesztőjével, ki a megtestesült be
csületesség és kedvesség volt. E lapnak 
európai levelezője is volt. Észak-Ameriká- 
ban a szerkesztők azt az elvet követik, 
hogy lapjukba egyetlen sornak sem szabad 
bejutni, ami meg nem fizettetett; ellenke
zőleg Angliában, hol cikkeit nem fizették. 
Itt csak oly cikkeket díjaznak, melyeknek 
megírásával az Írót megbízzák. Az ilyet 
azonban gazdagon fizetik. Pulszky később 
megismerkedett az olasz és franczia saj
tóval is; az előbbi o*yan  fejlettségű, mint 
a magyar, a franczia olyan forma, mint az 
angol. Itt ismertetett egyes francia lapokat. 
A „Figaródról azt mondta, hogy cikkeiben 
keresi a pletykát, azért jövedelme nagy, 
politikai befolyása semmi.

Pulszky hírlapírói működésének har
madik kora Magyarországba való visszaté
résével kezdődik. Azonban nem mindjárt, 
csak később. Hazatérte után Kemény Zsig- 
mond felszólította, hogy vegye át a Pes,ti 
Napló szerkesztését. Nem vállalkozhatott 
rá, mert az osztrák hatóságoknak szavát 
adta, hogy a kiegyezés előtt nem ir sem
mit. Meg is tartotta. Később azonban an
nál többet irt s ir jelenleg is, mert a ma
gyar hírlapirodalmat szereti s emelni kí
vánja. A magvar hírlapirodalom nem egész
séges fejlődésii. Politikai lapunk van ugyan, 
de nincs valódi politikai pártorganumunk. 
Nálunk a hirlapirás üzleti dolog, alapjuk a 
speculatio. Jeles bizznyitéka ennek az At- 
heneeum hírlap kiadása. Kiadja a Pesti 
Naplót, Nemzetet, a Borsszem Jankót s Fő
városi Lapokat egyaránt. Neki mindegy, 
hogy milyen irányit a lap, csak jól fizessen, 
legyen elég osztalék. A szerkesztőt is eliez 
képest válogatja meg. Ha azt látja, hogy 
valamely szerkesztő alatt a lap nagyon ha
nyatlik, egyszerűen másik szerkesztőt tesz 
a laphoz. Ügyesen van ugyan szerkesztve 
az „Egyetértés", de az is speculation alap
szik. Birtokosai közt van kormánypárti is, 
de az nem tesz semmit, csakhogy jövedel
mez. A magyar lapok is privát érdekeket 
szolgálnak, épugy mint a nagy Pester Lloyd 
is, mely a budapesti Lloyd-társaság lapja. 
Ennek mindig kormánypártinak kell lenni. 
Mostani szerkesztője nagyon ügyes, lapja 
tekintélyes és megbízható, mert a kormány
hoz nagyon közel áll; úgy, hogy az oszt
rák-magyar monarchia politikáját illetőleg 
mindig tájékozottabb, mint a bécsi lapok. 
A magyarországi lapoknak — főként a bu
dapesti lapokat érti Pulszky — nagy hibá
juk az is, hogy szeretik a botrányt s e te
kintetben nagyon jól vannak berendezve. 
Egyik-másik nagyon mossa ugyan a kezét, 
a botrányt mégis hozza s belőle ügyesen 
tökét farag. így volt ez a Pulszky ellen 
intézett botránynál is, mely eset eléggé 
mutatja, hogy a hírlapok mennyire kapnak 
utána s még az ártatlanokat sem kímélik.

Mely utón juthatni legkönnyebben Ame
rikába ?

Ne tessék azt gondolni, hogy talán 
valami uj utat találtam fel a föld fölött, 
vagy alatt Amerikába — az anyafoldük- 
höz hűtlen magyarok, a sültgalambot szá
jukba váró lajhárok, a pénzhajhárzok, 
őzen népszerűségnek egyre jobban ör
vendő Eldorádójába.

Távol legyen tőlem ! Sőt ha lehetne, 
hazaszeretetem erejével a tenger mé
lyébe sülyesztenék minden hajót, a mely 
egy magyart visz ki hazájából.

De mert azon szerencsében részesül
tem, hogy az Amerikába való kivándor
lást közvetítő, egyik vállalattól a napokban 
nevemre is vettem egy felhivásszerü menet
rendet, — azok tájékoztatására, kik a mind 
borzasztóbb mérvben növekvő kivándor
lás elömozditóit nem ismerik, megismerte
tem — ez alapon — ezek egyikét.

Van szerencsém bemutatni: „Fischer 
& Riemann. obrigkeitlich concessionirte 
Schiffsexpeditions- und Passagier-Befőrde- 
rungs-Gescliaft-Bremcn.

Ez a hangzatos nevű ezég a leggya
lázatosabb keresetmódot űzi — a hajóin 
látszólag kevésbe kerülő kivándorlásra csá
bit s a Bréma-New-yorki hajóközlekedés 
menetrendje és árszabályainak ismerteté
sével egyidöben ilyen tartalmú nyomtat
ványokat is küldöz szét:

„A ki Amerikába kivándorolni akar, 
csak Bécsen át utazzék.

Az osztrák határ átlépése Oderberg- 
nél nagy nehézségekkel jár és a kiván
dorlók nem ritkán Oderbergröl küldetnek 
vissza. Attól is tarthat a kivándorló, ha 
Oderbergen át utazik, hogy rossz kezekbe 
Kerül és pénzétől, vagy legalább annak 
egy részétől megfosztatik.

Nem óvhatunk tehát eléggé az Oder
bergen át való utazástól.

A Bécsen át való utazásnál nem kell 
aggódni eféle miatt és a ki könnyű szer
rel akar átjutni, Bécsnek menjen.

Bécsbe érve, a mellékelt jegy a fö- 
vegre tűzendő. (Ezen jegyről alább.)

Bécsi megbízottunk azután pártfogá
sába veszi a kivándorlókat és gondja lesz 
rá, hogy tovább juthassanak ?“

Az a jegy, melynek segélyével a ki
vándorló a nagyhatalmú megbízott kegyes 
pártfogásába jut, egy papirosdarab, egyik 
oldalán „Zűr Beachtung" felírással német, 
magyar és kétféle szláv nyelven figyelmez
tetés van, melynek magyar szövege igy 
hangzik : „A ki ezen jegyet a Bécsbe ér
kezéskor nem tűzi tovegére, az nem jó 
kezekbe kerül."

Szerencsétlen kivándorló! Mintha nem 
eléggé rossz kezekbe kerülne emigy is, 
Boldog még, a kit megfosztanak a pénzétől 
mielőtt Brémába érne. így legalább nem 
mehet tovább s visszajö.

De vegyük röviden bírálat alá a ká
bító felhívást.

Szerinte Becsen át vezet a legbizto
sabb kibúvó ajtó a szökésre, mert Oder
bergen még azt a hallatlan merényletet 
is elkövetik a jámbor kivándorlóval szem
ben, hogy szépen visszaküldik őt.

„Becsben nem kell ettől tartani", 
mondja nagyfennen a hirdető.

S ez a nyílt és vakmerő hivatkozás 
Bécsre, meglepőnek volna mondható, ha sok

kal inkább nem illenék rá a „megdöb
bentő" jelzés.

„Megdöbbentők nek mondom — azért, 
mert úgy fogom fel u dolgot, hogy hazánk
ból a tömeges kivándorlások épen Bécsen 
át történhetnek legkönnyeboen, a mely 
pedig a mi szemünkben nem világváros 
csupán, hanem fővárosa egyszersmind a 
velünk közösügyes államnak. S melyik ma
gyar nézhetné megbotránkozás nélkül, hogy 
egy oly gyalázatos üzérkedésnek, a milyen 
a Fischer Riemann-féle nyíltan hirdetett 
ügynökei ott eltüretnek, holott erről két
ségtelenül oly helyen is birnak tudomás
sal, ahonnét ez betiltathatnék.

Legyünk résen ! Vessünk gátat _
a mennyire lehet — az áramlatnak, mely 
mind bővebben szedi áldozatait amúgy sem 
sűrű soraink közül. Óvjuk népünket, ne 
hogy a csábitás hangjai lelkében vissz
hangra leljenek; jó példával, buzdítással 
erősítsük szivében az igaz hazaszeretet, 
mely nem csüggedve, változatlanul jó- és 
balsorsban egyaránt csupán az istenadta 
szent haza földjét ismeri otthonának.

Mert inig a hivatott körök erélyesebb 
módon nem lépnek fel a kivándorlás ellen, 
inig egy oly szomorú ténynyel szemben, 
amilyen az ezer- és ezernyi magyar hon
polgárnak évről-évre való kivándorlása, ösz- 
szes működésűk csupán a szörnyüködésre 
és a kivándoroltaknak rideg számokkal 
való kimutatására szorítkozik: addig a mű
velt közönzégtiek erkölcsi kötelessége — 
szóval és tettel, ha lehet (és sokaknak le
het) áldozattal feltartóztatni a kivándor
lóit, hogy a közelgő ezredéves fennállás 
ünnepén elmondhassuk a költővel :

-Te népek oezeánján hullámtól vert sziget, 
Kit — mint elsiiiyedendüt — ezer jós emleget. 
Mutasd meg a világnak, hogy még erőd szilául, 
Hogy ezredéves fokodnak uj ezredév sem árt.**

Ü. Tóth Kálmán.

Különfélék.
Lapunk múlt számával befejezvén VII. 

évfolyamunkat, előfizetést nyitunk a „Barsu 
I VIII. évfolyamára.
' ____ Tisztelettel kérjük előfizetőinket, /ior/y
> előfizetéseik iránt e bét folytán intézkedni 
I szíveskedjenek, nehoyy a lap szétküldésében 

akadályok merüljenek fel.
Helyben az előfizetések eszközlésével a 

lap kihordóját bíztuk mey; vidéki előfizetőink 
észére pediy postautalványt mellékeltünk.

— Az uj év alkalmából fogadják t. 
munkatársunk, laptársaink és olvasóközön- 

■ ségünk őszinte köszönetiinket szives támo
gatásukért a múltra és legőszintébb üdvki- 
vánatainkat az újévre!

— Beszterczebányáról írják, hogy ott 
már legközelebb felállítható lesz a megyei 
árvaház ; melynek alapításához M ajo vszky 
Antal káptalani tag 15,000 írttal járult. A 
vármegye felemeli az épületet, melyben 
az árvák felügyeletét apáczákra ruházzák. 
— Vajha minden vármegye gondoskodnék 
már árváinak megmentéséről !

— Bokody Antal, a magyar színművé
szek egyik hivatott apostola, kinek müveze-

— Aludjatok kicsinyeim !
Elalszik az egész ház, csak a gazda 

nem tud elaludni
.... Sir, zokog . . . szivét a szere

tet, agyát a keserűség marczangolja . . . . 
megőrül . . . . s villogó fegyvere elné
mítja a nyomort!!

U. Xu.

Hogy festették az ördögöt a tekin
tély uralkodása korában.

(Folytatás)

Mindazáltal a két férfiú baráti von
zalma, egymáshozi vonzódása nem szűnt 
meg, vonzódásuk egymás irányában min
denkor barátságos viseletét árult el: s az 
egész világ, mint legjobb barátokat ismerte 
és tisztelte, lévén mindketten oly tulajdo
nokkal felruházva, melyek tekintetéből a 
világ csak örvendhetett barátságos indula
taiknak s eljárásuknak; úgy hogy még ak
kor is, midőn közöttük a versenygés a 
tettek terén is jelentkezett: a világ azt a 
jó s igaz barátság következményeinek tart
ván, elismeréssel tapsolt cselekvéseiknek; 
noha bár ez a valóságban már a barátság 
betegségének szinptomái gyanánt jelentke
zett.

Ilyen versenygés volt az, midőn a vá
rosi férfiú községében alapittatván egy kö
zépiskola, annak temploma — egy szerze
tes rendre bizatváp az isKoIa vezetése, volt 

kis j elentéktelen tornya helyett, díszes s 
messze távolba ellátszó toronynyal ellátta
tott s ékesittetett fel; a falusi férfiú, kinek 
temploma renoválandó vala, nem nyugodott, 
raig ez — szinte ugyancsak a város torony 
mintájára még szebb s imposansabb torony
nyal fel nem diszittetett aként, hogy annak 
hiányai szorgalmasan kikorültetvén: ez 
mindenki által szebbnek, czélszerübbnek, a 
czélnak pedig megfelelőbbnek az egész vi
lág által deklaráltatok.

A falusi férfiú tekintélye a városi fölé 
emelkedett, annak versenygésre való cse
lekvését provokálta.

De azért a barátság a két férfiú kö
zött megvolt; ha mindjárt a bensöség zamata 
hiányzott is. A jó barátok összejöttek, ta
lálkoztak; az összejövetelre, a találkozásra 
szolgáló alkalmak inkább kerestettek mint 
mellőztettck. S ha a falusi férfiú szellemi 
fölénye mindinkább szélesebb tért foglalt 
el, a városi csak azon igyekezett, hogy 
társaskörbeni gyakorlati szereplése a te
kintély fentartásában azzal egyenközüleg 
haladjon.

Midőn egyik vagy másik hazulról hosz- 
szabb időre távozott rögtön értesítették" 
egymást az elmenetelről; na ezt könnyen 
tehették, mert segédszemélyzettel minda- 
kettö elvolt látva. Rendszeresen együtt 
utaztak; együtt tették a hosszabb időt 
igénylő kirándulásokat.

Egy májusi napon értesíti s felkéri a 
városi férfiú a falusit, hogy ö Pannon szent
halmán, a régi benezés történeti kolostort

akarja meglátogatni; hol a rend kebelében 
számos barátja s iskolatársa van, kik öt 
folyton nógatják, hogy látogassa meg; kik
nek e szerint inegigérte, hogy még a hó 
folytán fogja látogatási tiszteletét tenni 
egy barátja kíséretében, kinek szintén is
kolás társai vannak Pannonhalmán: lejrven 
utitársa.

A falusi férfiú e meghívást elfogadta 
azon örvendetes kilátása reményében, hogy 
a hires kolostor, még híresebb könyvtárát, 
műemlékeit történeti nevezetességeit meg
tekintheti, tanulmányozhatja, ismeretei tá
rát szaporíthatja.

Mindketten tehát nagy örömmel út
nak indultak, de nem egyforma czélból; 
inig ugyanis a falusi férfiút a szellemi el
vek kecsegtető megnyerése, a városi fér
fiút a baráti kör vonta, remélvén ottani 
tartózkodását jókedvvel eltölthetni.

Ki ne ismerné Pannonhalmát, a ben
ezés szerzetesek ezen főmonostorát, akár 
híréből, akár személyes látásból, akár le
írásból ? . . Szent István birodalmának ez 
a legelső kolostora, fekszik Györvármegyé- 
ben, Győrvárosához — mint Fényes Elek 
Írja, két mértföldnyi — 15 kilométer tá
volságban, Szent-Márton nevű mezőváros 
határához tartozó Pannon hegyén. Ezen 
apáturságot Geyza fejedelem Szent István 
első király atyja alapította 997. esztendő
ben. A Pannon hegynek három ha’ma van. 
Az egyiken áll a kétemeletü s kőfallal 

kerített zárda; a másikon a kálvária, a 
harmadikon a Boldogasszony szentegyháza 
s alatta a szerzetesek temetőhelye. A zárda 
keletről és éjszakról szőlőkkel környezte- 
tik; délről pedig szép erdőség terjed el. 
Pannonhalmáról zengi koszorús költőnk, Czu- 
ezor Gergely megragadólag :

„Pannoni hármas orom, mely fennállsz nemzeti létünk 
Emlékszobra gyanánt, honnan diadalmi örömmel 
Nézte vitéz hadait kaczagányos táraival Árpád, stb.

A pannonhalmi apáturság ritkaságai 
a következők: egy elefánt csontból ké
szült a Krisztus történetét ábrázoló s . 35 
ezer forintra becsült oltár; egy arany, 
rubintokkal kirakott kehely ; pompás mi
semondó ruhák Szent István idejéből, 
ugyanezen királynak mennyegzői ruhái
val ; a Szent István ülőszéke átalellenben 
az oltárral a főapátok képét emberi nagy
ságban lefestve, egy, százezer kötetre 
menő könyvtár néhány felette ritka könyv
vel és kézirattal és más egyéb történeti 
nevezetességek; mind olyanok, melyek a 
kultúra után törekvők által haszonnal s 
tanulságos élvezettel kutathatók, szem
lélhetek.

Utasaink minden baj nélkül megérkez
tek Pannonhalmára és a háziak által a 
legnagyobb szívességgel s vendégszeretet
tel fogadtattak.

(Folyt, köv.) 



tése alatt, szintáKsulatunk annyi élvezetes 
estélyt szerzett e rövid itt tartózkodás 
alatt már eddig is közönségünknek, f. hó 
3-án kedden ünnepli meg színi pályájá
nak 30-ik évét. - - A „Rougyszedö“-t vá
lasztotta jeles színművészünk e nap emlé
kezetére ; de mi őszintén kívánjuk, hogy 
aranvat szedjen közönségünk tömeges rész
vétéből s őrizze elismetésünket és Léva 
város jóakarát végpillanatáig. — Ajánljuk 
az ünneplőt közönségünk szives jó indu
latába !

Forgalmi értesítés. — Az utolsó idő
ben beállott nagy hófúvások következtében 
beállott vasúti forgalmi zavarok a követke
zők : A garam-ipolyvölgyi vonalon : a f. hó 
28-án Léváról 7-ójakor reggel indult 1912 
számú vonat, daczára az előtte közlekedő hó
ekének, Váradon megakadt, útját nem 
folytathatta, hanem visszahozatott Lévara. 
Ezen nappal kezdődöleg a vonatforgalom 
vonalunkon, további intézkedésig, teljesen 
megszűnt, vagyis Léváról — Ipolyságról 
Esztergomba és viszont, vonatok nem köz
lekednek. A nyitravölgyi vonalon a forga
lom csak 2 vonatnál nyert megszorítást és 
pedig az 1411. és 1413. sz. vonatoknál, a 
többi vonatok hóekékkel közlekednek. A 
fővonalon, vagyis Bpestről Becsig a teher
vonat forgalom teljesen megszűnt, a sze
mély vonatok hóekékkel közlekednek. A 
déli vasút vonalain, Bpestről Kanizsáig, 
Kanizsa-Szombathely és Kanizsa-Prager- 
hofig a teherforgalom szünetel, Székesfehér
vár — Ujszőnyi vonalon pedig úgy a sze
mély, mint a teherforgalom. Erős jégzajlás 
miatt a Dunán a gombos erdődi gőzkomp 
járata bizonytalan időre akadályozva és ez 
irányban a magv állam vasutak forgalma 
Fiume felé szül. stel. Ugyszinte akadályozva 
a forgalom a Fiume — kamerái, Moraviczai 
vonalon is erős havazások miatt.

— A hófúvások miatt a közlekedésben 
országszerte zavarok álltak be ; a fővonalok 
kivételével mint említettük szünetelnek vasu- 
taink; de a mint teljes erővel munkálkodnak 
az akadály elhárításában a vasutak közegei, 
úgy közigazgatási tisztviselőink is erélyesen 
lássanak utánna, hogy a községek egymás
hoz haladéktalanul utat nyissanak !

— A paulai szent Vinczéröl nevezett 
irgalmas nővérek lévai zárdájában az ovo- ; 
dások számára deczember 23-án felállított 
karácsonfa költségéhez a következők járul
ták kegyes adományaikkal: „Bar»“ szer
kesztősége 2 frt, Dr. Kaszaniczky Kálmán 
1 frt, Boleman Jánosné 5 frt, Dr. Med
veczky Károly 3 frt, Markly Jánosné 2 írt, 
Mácsay Lukácsné 1 frt, N. N. 1 frt, Bók 
Lipótné 1 frt, Juhász Lászlóné 1 frt, Bole- 
nian Józsefné 2 frt, többen 16 frt 30 kr. 
Összes adakozás lesz 35 frt 30 kr., ezen 
összegből 26 frt 9 kr. karácsonyfára, 9 frt 
21 kr. pedig szegény gyermekek számára 
ruha szövetre fordittatott. Ugyanezen al
kalommal Leidenfrost Gyuláné 12 gyermek 
számára ruhát és 5 darab kendőt, Vietoris 
Sándorné 2 ruhára szövetet és Fiiiöp Emí
lia több drb. játékszert voltak kegyesek 
adományozni. Fogadják a nemes - szivü 
gyermek-barátok kegyes adományaikért az 
intézet igazgatósága mélyen érzett köszönetét.

— Színészet Léván. Színészeink a 
lefolyt hét repertoiarjával is igazolták hoz
zájuk fűzött reményeinket. — A társulat 
derék igazgatója a nap jelentőségét szeni- 
előtt tartva vasárnap, f. hó 25 én Almásy 
kedves színmüvét a „Tót leányt" hozta

Füstkarikák.
(Folytatás.)

(B. E.) A sikos járdán.
Ölmos eső idején két ur baktat az 

aszfalton.
— Olyan sikos ez a járda, — szólal 

meg az egyik — hogy az ember alig mer 
sétálni. Szerencsére annyit dohányzom, 
hogy a szivaromból lehulló hamu teljesen 
behinti utamat.

— No én nem szivok annyit; de a 
szivarom olyan erős, hogy nem enged eles
nem, tóditotta barátja nagymondását a 
másik. • -

A lakásomig.
Egy enyves kezű vevőt rajta csípnek 

a trafikban, a mint egy pár szivart zsebre 
dug. Letartóztatták. A tárgyalás alkalmá
val azt kérdi tőle a biró:

— Vádlott, mit hozhat fel mentségére?
_  Csak tréfáltam biró ur !

* Úgy ! És meddig akarta vinni ezt a 
tréfát ?

_  Csak a lakásomig, vállaszolt a 
tolvaj szerénykedve.

Hónay X. Zj.

(Folyt, kőv.)

szinre ; melynek sikerében Bokody (Gyar- 
ma thyjszcrepének utolérhetlen komikumával 
s Tolnayné szeretetreméltó Hankájával viv- j 
fák ki a babért, nagyon jól alakították még 
Szigeti, (Kospalt), Krasznayné (Juliskát), 
Aranyossy (Misót), Soós (Liptákoi), Ásza- | 
iav (Borbélyát), s ez alkalommal láttuk 
először a társulat szerződött uj tagját, 
Kiss Sándort, ki könnyed, kedélyes játé
kával s közép bariton hangjával rokon
szenves tagja lesz a társulatnak. Örömünkre 
szolgált az alkalommal még a telt ház, 
mely a — 26-án szinrehozott „L u m p á- 
cziust" hasonló mértékben részesítette: 
— 27-én Dumas „F r a n c i 1 1 o n“-ját
láttuk előadva. A divatos ledérség s a 
legszentebb érzelem, a szerelem küzdelmé
ből kidomborított epizód szebb alakításban, 
gyönyörűbb nyelvezetben szinirodalmunkat 
nem gazdagítja. Szinrehozatala befejezett 
művészi erőket kivált ; s e feltételnek kitü
nően megfeleltek: Bokodyné (Francine), 
gazdag érzelem-árnyalatának találó alakí
tása s nemes Ízlésének kifejtése által ; 
Krasznayné (Anette) Bokody, (Riverolles), 
Szikszay (Henri), Krasznay (Grandgredon), 
Aranyossy (Corillac) szerepeikben. — 28-án 
Belot „A rendszeres féljek" cz.iniii vígjá
tékét hozták szinre. — 29-én pedig Szig- 
ligetink „Nagy Apó“-jában gyönyörködött 
a nem éppen nagyszámú közönség. Hej 
pedig ritkán van alkalmunk oly Peterdit 
láthatni, minő Bokody „nagy apó“-ja volt; 
a gyöngéd szeretet s a kor, egyediség erénye, 
gyarlósága ily kristály alakban ritkán jele
nik meg kis városi közönség előtt.

— Kaszinói közgyűlés. A lévai kaszinó 
dr. Brach Ferencz elnöklete mellett múlt hó 
18-án tartotta meg évi közgyűlését. Az 
igazgatói jelentés szerint az egyletnek a 
lefolyt évben 1790 frt. 27 kr. bevétele ; 
1472 frt. 24 kr, kiadása és 318 frt. 3 kr, 
pénztári maradványa volt. A közgyűlés 
Lak ne r László igazgatónak s az egyleti 
választmánynak múlt évi és Csekey Vil
mos egyl. ügyésznek 10 évet meghaladó 
sikeres és buzgó működésűkért jegyzőköny
vileg szavazott köszönetét. — A tagdíj 
1888-ra 10 írtban állapíttatott meg. A jövő 
évi költségvetés 1798 frt 3 kr, bevétel ; 
1600 frt kiadás és 198 frt 3 kr, pénztári 
maradványban irányoztatott elő. A könyv
tár gyarapítására 50 irtot szavazott meg 
a közgyűlés. — Az estélyeket rendező 
bizottság indítványára — az estélyek eme
lése s nagyobb sikere tekintetéből — el
határozta a közgyűlés egy — esetleg 500 
frtos — zongora beszerzését, melynek vé
telára a már meglevő 120 frtnyi s a jövő
ben rendezendő estélyek jövedelméből 
törlesztetnék. — A tisztujitás következő
leg ejtetett meg: elnök: dr. Brach Fe
rencz; igazgató: Lakner László; aligaz
gató : Tóth Zsigmond ; jegyző és könyv
tárnok : J a r o s s Ferencz; pénztárnok : 
dr. Halasy Kálmán; gondnok: S v a r ha 
József; ügyész : dr. Kaszaniczky Kál
mán. — Választmányi tagok: Belcsák 
László, Czirok János, Csekey Flóris, Gusz- 
taffy Endre, Gyenes József, Huberth Vil
mos, dr. Karafiath Márius, Konkoly Sán
dor, Mácsay Lukács, Mailáth István, dr. 
Medveczky Károly, Medveczky Sándor 
Petényi Sándor, dr. Pólya József, Svarcz 
György, Szabady Gyula, Szabó Lajos és 
Szakmáry Endre. — Számvizsgáló és lel
tári bizottság tagjai: Medveczky Sándor, 
dr. Kiéin Jakab és Szakmáry Endre.

— A nyitra-lévai vasúttal már rég óta 
foglalkoznak Nyitravármegyében. A terv 
az volt, hogy Nyitrát egyrészt Lévával, 
másrészt a vágvölgyi vasúttal kössék össze 
s e czélból az osztrák-magyar államvasut- 
társasággal legalább is alkudoztak, de a 
társaság úgy nyilatkozott, hogy a vasút 
kiépítése nem áll érdekében s azért egy 
krajezárt sem áldoz reá; azonban, ha 
kiépítik , az üzemet elvállalja. Ennek 
következtében az érdekeltek most azon 
tervvel foglalkoznak, hogy Nyitrától Gal- 
góczig építtessék ki egy keskenyvágányu 
vonal, melynek technikai munkálataira a 
közlekedési miniszter az engedélyt már 
meg is adta s igy a nyitra-lévai vonal, 
kiépítésére — legalább ez idő szerint — 
semmi kilátásunk nem lehet.

— A „Stefánia-árvaház" karácson- 
ünnepélyéhez — az addig közlötteken kívül 
— hozzájárultak még kegyes adományaik
kal és pedig: Hubert Vilmos 2 írttal, Má
csay Lukácsné 50 krral, Klincsok Féja 
Borbála 40 kr, Gertler Antal 40 kr, Schu- 
berteh Pálné 7 drb játéktárgygyal, Schlei- 
fer Arminné 1 frt, Belcsák Lászlóné 1 frt, 
özv. Jozsefcsek Károlyné 5<' kr, Lakner 
László 50 kr. N. N. czukorkákkal, Med
veczky Sándor 1 írt, Boleman Edéné 50 
kr, Boleman Józsefné 50 kr, Kern testvé
rek 8 drb festék dobozzal, Levatich Mártonná 
50 kr, Rimanóczy Antónia 50 kr. Levatich 
Gusztáv 1 frt, Boleman Jánosné 1 frt, Czi
rok János 1 frt, Komzsik Lajosné 20 kr, 
Schümegh Lajosné mézzel és sütemény nyel, 
Schvarczné Leyrer Anna 2 frt, Mailáth 
Istvánná 2 frt, Skitta Mária (Mágocsról) 
4 frt, N. N. (Nagy-Málasról) 1 írttal. — 
Fogadják kegyes jószívűségükért az árvák 
hálás köszönetét."

— Színházi műsor. Vasárnapon, január 
lén. bérlet szünetben „A czigány." 
Népszínmű. Hétfőn bál miatt nem lesz 
előadás. Kedden 3-án Bokody Antal 

l jutalmára és 30 éves szinipályájának emlé-

kére : „A r o ngy sz e d ő.“ Szerdán, 4-én ; 
bérlet 15-ik sz. „Aranypók8 bohózat. 
Csütörtökön 5-én Szigetby Géza 
jutalomjátéka; a jutalmazandót, mint a 
társulat egyik legkiválóbb tagját melegen 
ajánljuk közönségünk szives jóakaratába. 
Pénteken, 6-án bérlet 12. „Elszökött 
asszon y“ Csiky Gergely legújabb nép
színműve. Szombaton, 7-én utolsó előadás: 
„Az ördög pirulái. Nagy látványos 
tüneményes bohóság.

— Karácson - napján egy körülbelül 
20 éves ismeretlen egyént találtak a lévai 
országúton Verebély közelében. — Bevi- 
vén öt a halottas kamrába, a hivatalos vizs
gálat kiderítette, hogy a szerencsétlen egy 
jókora konyhakéssel lett nyakon szúrva, 
meggyilkolva. A szerencsétlen urasági szol
ga, vagy iparos lehetett. —A gyilko s eddig is
meretlen.

— Helyreigazítás. A múlt számunkban
— Nagy-Szecse faiskolájára vonatkozólag 
adott közleményünk tévedésen alapult. N.- 
Szecse községének rendes faiskolája soha 
sem volt, ez idő szerint pedig semmiféle 
sincs. Mintegy öt év előtt megszűnt ideig
lenes faiskilájából oltványokat adott ugyan 
el, de ki nem osztott. — F e 1 s ö-G y ö- 
r ö d községet illeti az elismerés, itt osz
tatott szét 400 drb. oltvány a helybeli 
gazda közönség közt, a 4 évvel ezelőtt 
már rendeltetésének át adott, — de sajnos
- védelemben nem részesült községi fais

kolájából, mely' ha kerítéssel védve van a 
nyulak és egyébb házi állatok — kecskék
— pusztításai ellen legalább 2000 drb. olt
ványnyal a köz czélre többet fordíthatott 
volna. — Éppen ezért volna óhajtandó, 
hogy végre valaiiára az a rég vajúdó me
gyei szabályrendelet életbe léptettetnék.

— Gyermekek házassága Amerikában. 
Az újvilágban éppen nem ritkaság hogy, 
tizennyolcz éves fiatal emberek megnősül 
jenek, de történnek oly’ házasságok is 
a hol a vőlegény még fiatalabb. így nem 
rég megesett Georgiában, hogy egy' ható
sági tisztviselőt meghívtak egy’ esküvőre. 
A tanácsos elment az e czélra szolgáló 
hivatalos helyiségbe és képzelhető bámu
lata, mikor a teremben ötven iskolás gyer
meket látott meg. Fiuk és leányok zsi
bongó serege töltötte be a helyiséget. Köz
tük volt a vőlegény, egy tizennégy éves 
fin és menyasszonya, a ki már 15 tavaszt 
élt A fiú, mikor először megpillantotta a 
leányt, megkérte tőle kezét. Másnap meg
nyerte a leány anyja beleegyezését és har
madnap leendő apósa sem ellenkezett. Sa
ját atyja azonban megtagadta az engedélyt 
és minthogy a fiúnak nem volt egy dollárja 
sem, abbamaradt volna a házasság, de is
kolatársai összeraktak annyit, hogy meg
fizethette a tanácsost és ez azután össze 
is adta szive választottjával. Így írja ezt 
egy’ amerikai újság.

— Rövidhírek. — Időjárás. A jö
vő hétre: Északnyugaton változó, fagyos, 
délkeleten borús, kissé enyhébb időt vár
hatni, többnyire csapadékkal, erősebb sze
lekkel. — Afrikában ismét háború lesz; 
az olaszok már előbb elfoglalták Maszovah 
kikötő várost a törököktől s hogy ennek 
héttere biztosítva legyen, terjeszkedni akar
nak tovább, de János negus, Abisszinia 
királya egy talpalatnyit sem enged jussá
ból ; erős lesz a küzdelem, véres csaták 
fejlődhetnek ki a két keresztény’ állam között.
— Beilde beszterczebányai püspök a kará- 
csonünnepeit Beszterczebányán töltötte, hol 
tiszteletére a növendék-papság igen sike
rült ének-zenelőadást rendezett. — Hófú
vás, hózivatar dühöng egész Európában, a 
Rómába zarándoklók útját is késlelte, s 
igy a mi zarándokaink karácsonünnepét 
nem tölthettek Rómába. — A háborús hí
rek még mindig tart ják magukat ; s nem 
lehetetlen, hogy európai válság küszöbén 
állunk. Nekünk nincs okunk háborút kí
vánni, mert szövetségeseink szilárdságában 
bízni nem lehet. — Békés-Gyulán megejtett 
képviselő-választásnál abszulut többséget 
egyik jelölt sem nyervén, Csatár Zsigmond 
és Göndöcs Benedek között uj választás 
lesz; minden valószínűség szerint Csatár lesz 
megválasztva. — Oroszország egyetemein 
beszüntették az előadásokat, mivel a tanuló 
ifjúság az ujonan kihirdetett rendszabályo
kat, melyek a szabad, emberi méltósággal 
ellenkeznek visszautasította, ellenük de
monstrált.

APRÓHÁdOK.
— Rovatvezető Zuhany, —

— I s k o 1 a i dolgozatból, Vilma, a felsőbb 
leányiskola egyik növendéke életrajzot irt Csokonay- 
i <51 s ezzel végié: r Agglegény volt és igy hiányzott 
nála a komolyabb, jóravaló törekvés.“

— L ó s z Ö r. Ölibe veszi az apa kis fiát, ki 
czirógatva szakálát kéri a kedves papát:

„Papa! Gyuriit szeretnék kötni, huzz ki egy pár 
lŐ8zört a szakálodból.

Budapesti Hírlap: Hogy a magyar sajtó az utóbbi 
évek alatt hova fejlődött, annak iegszeinbeszököbb bizo
nyítéka a Budapesti Hírlap Magyarország legelterjedtebb, 
legkedveltebb újsága, a mely naponkint immár annyi 
példányban jelenik meg, amennyit eddig nem mutatott 
föl nálunk egyetlen egy magyar lap sem; jele ez\ a 
müveit magyar közönség oly mérvű bizalmának, a 
minővel sajtónknak még egy orgánuma sem dicseke- 

1 dett. A „Budapesti Hírlap*  programmját: magyar

szellemben működni a magyarságért, fe'nvesen iga
zolta az olvasóközönség, pártkülönbség nélkül. A lap 
vezércikkei mindig a közvéleményt fejezik ki függet
lenül és nyíltan; tárca- és szépirodalmi rovatai be 
esés és érdekes olvasmányok egész tömegét adják; a 
napi eseményekről pedig ngy a szerkesztőség belső 
tagjai mint külső dolgozótársak munkája által oly 
gyors, liü és kimerítő értesítésekkel szolgál, mint Ma
gyarországon egyetlen más lap sem. ügy a baza vidé
kein, mint az egész külföld nagyvárosaiban saját 
tudósítói vannak,- a kik minden nap táviratokban 
közük a .Budapesti Hirlap"-pal a nevezetesebb ese
ményeket. E naponkint oly bő és érdeke.- tartalom
mal megjelenő lap kedves vendége lehet minden ma
gyar háznak és szívesen láthatja minden család is, 
mert a szerkesztőségnek gondja van rá, hogy a „Buda
pesti Hnlap" mindig a jó ízlést szolgálja. Még de- 
czemher hóban kezdi közleni Ohnet György, a kitűnő 
franczia iró „Akarat” című legújabb regényét, a mely
nek magyar fordítása a „Budapesti Hírlap" kizáróla
gos tulaldonát képezi. „Serge Panine", „Lise Fleiiron" 
és „A hámoros**  nagynevű szerzőjének e miive, mely 
eredetiben most jelenik meg, méltó a többihez, sőt az 
eddig ismert részek után egyhangúvá kezd lenni a 
vélemény, hogy Ohnet önmagát múlta felül ez alko
tásában. A január I sejével belépő uj előfizetők a re
gény kezdetét ingyen kapják. Rendkívüli elterjedése 
mellett rendkívüli olcsósága is: negyedévenkint csak 
3 frt 50 kr: egy hóra I frt 20 kr. A „Budapesti 
Hírlap- megérdemli, hogy eddigi nagy sikere jobban 
fokozódjék és maradjon mindig a magyar közönség 
kedvence. Az előfizetések vidékről legcélszerűbben 
postaufalványnyal eszközölhetök követk zöcím alatt. 
A „Budapesti Hírlap" kiadóhivatalának. IV. kerület 
6. szám.

75 krajezárért egy egész hónapig bárki 
egy jól szerkesztett népies irányú ellenzéki 
kis képes politikai napilapot járathat; a 
K i s-U j s á g o t, mely Budapesten Vodianer 
F. és Fiai bpesti könyvnyomdász, könyv
éi hirlap-kiadóhivatalában jelenik meg. A 
Kis-Ujság nemzetien ellenzéki politikát kö
vet, szívós kitartással, lankadatlan erély- 
lyel küzd a haza boldogságáért, s a hon
fenntartó magyar faj uralmáért. A „kis új
ság" nagy gondot fordít, hogy olvasóinak 
igényeit minden tekintetben teljesen kielé
gítse. Úgy a főváros, mint az ország és a 
külföld minden hírét naponként híven és 
gyorsan közli. A nevezetesebb napi esemé
nyeket szép kivitelű képekkel illusztrálja. 
Ezenkívül rendkívül érdekfeszitő, — több
nyire a fővárosi életből merített, — regé
nyeket közöl, a melyek bárki által köny- 
nyen élvezhető népies nyelven vannak 
megírva. Előfizetési árak félévre 4.50 ; egy 
negyed évre 2.25 és havonkint 75. kr. 
Mutatván y-s z á m o k b á r k i n ek in- 
gyen küldetnek.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Értesítés.
A korcsolyázók egyesületének mélyen 

tisztelt tagjai tisztelettel kéretnek kegyesked
jenek a tagsági dijakat befizetni, hogy a 
szükséges kiadásokat fedezni lehessen.

Kedvező időben január elsején vasár
nap délután 3 órakar zene leend. — A 
választmány határozata folytán a zenészek 
díjazására családtól 30 kr., személytől pe
dig 10 kr. „Zenedij" — fog szedetni.

Léván, 1888. január 1.
Pazar Károly

igazgató.
Köszönet nyilvánítás.

A „Stcfánia-árvaház.“ nevében hálás 
köszönettel adózunk Leidenfrost Paula 

i őnagyságának, ki egyéb adományain kívül 
| egész éven át fűtőanyaggal volt kegyes 
! gyámolitani szerény háztartásunkat; vala

mint Kónya József lévai rendőrkapitány 
urnák, ki birság utján tetemes anyagi se
gélyben részeltetett; végre mindazon ható
ságnak és egyeseknek, kik bármely jóté
konyságot gyakoroltak irányunkban.

Esedezünk ne vonják meg tőlünk ez
után sem szerető istápolásukat, hogy ke
gyes támogatásuk mellett a jövőre foko
zott mértékben hinthessük a szeretet ál
dásait.

Léván, 1887. decz. 31.
A „Stefánia-árvaház“ gondnoksága.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
Olcsó és változatos tartalmú gazdasági szaklap 

a „Főldmivelési Érdekeink" czimü hetilap, a magyar 
gazdatisztek és erdészek egyesületének közlönye. E 
lap az 1888. évvel t i z e n h a t o d i g é v f o 1 y a mába 
láp. A hetenkint 1’/, nagy ívnyi terjedelemben meg
jelenő szaklap ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt te
hát legolcsóbb gazdasági hetilap.

Szerkesztő-üzenetek.
_  H. I.-nak. Köszönettel vettük közleményét és 

szives megemlékezését. Fogadja tiszteletünk kifejezése 
mellett jó kivánatainkat.

— Br. I.-nak. Mepkaptuk; sort kerítünk reá.
— dr. F. . . nak. Felhasználjuk még január foly

tán a többit.

Lévai piaczi-árak.
Rovatvezető: Kónya József, viroskapitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 50 kr, 6 frt 
90 kr. Kétszeres 5 frt 70 kr, 6 frt — kr. 
Rozs 5 frt. 10 kr. 5 frt 30 kr. Árpa 5 frt, 
40 kr, 5 frt 70 kr. Zab 5 frt. 20 kr. 5 frt, 
70 kr. Kukoricza 5 frt. 70 kr, 6 frt — kr, Bab 
7 írt, 20 kr. 7 frt. 80 kr, Lencse 7 frt 50 
kr, 7 frt 80 kp. £öles — frt. —
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gazdag és élénktartalmu gazdasági szaklap

FOLDMIVELÉSI ÉRDEKEINK®
mező- es erdőgazdasági kepes hetilap,

a magyar gazdatisztek és erdészek egyletének hivatalos közlönye.
'Z’lzrczn.lxa.tod.ils é"vfolyaz»..

A „Földmivolési Érdekeink" az 1885. orsz. kiállításon 
gyakorlati irányáért 

a natív kiállítási erőmmel tiintettetett ki.
E lap elvei : a mczög.nzrlasági érdekképviselet fejlesztése a gaz.lasági üzlet, j ivedehm 

fokozására szolgáló es: kö<-s módok kut itrísa és terjesztése, az összes mezőgazdasági 
közvetítése. — Megjelenik betekint másfél nagy ívnyi terjedelemben.

Előfizetési ára: egész cvrc G "r’.. félévre 3 frt. negyedévre I frt 50 kr.

Társlapja a kétlictenkint megjelenő r.épszorü gazdasági közlöny, a 
FALUSI GAZDA* 6,

JX/Lineltz

RZEineR BECSBE 1 <P

minden elöpenz nélkül

50 krajezáros részletfizetésre 
I1I0WE-, ANGER-, SINGEIL, WEHLER-W1LSON 

GÉPEKET
5 évi jótállás mellett kaphatnak.

Családi ezélokra 5 évi jótállás mellett Singer-gé- 
peket ajánlok 3(i frtért. Használt gépek becseréltetnek, 

áron. Geptük. részek és csó- 
p, nak raktáromon mindig találhatók.

I

*. ;F I

^i'-igy igazittatnak jutányos á
ÍS noL ....l.t' .... • t t •

;:ok és lelkészek, tanítók

1 888-ik

1

mellett

s nehéz betegségek 
szer

Pserhofer J.

rendelt labdacsokból barátaim és 
.szétosztottam s

’nekcii, kik
nem is

pénz előleges beküldése, vagy utánvét

Érdem-érmek 
különböző 

kiállításokról.

8záni< >s 1 > izony it vány 
a legelső orvosi 
tekintélyektől.

Bcga-S/.ent Gyö.gv, felír. 1(>. 1883.
I isztclt uram Nem tudom eléggé önnek há

lámat kifejezni, azon siker felett, melyet labdacsai 
nőmnél gyakoroltak, ki már t'v >k óta niisererehen 
szenvedett, habár még mindig használja labdacsait,

»
melyet főleg a falusi olvasó- és gazt!-körök, a p 
jegyzők figyelmébe ajánlunk.

Czélja a kisbirtokosok ős föhlőszek körében a y ; tdasági ismereteket terjeszteni.
Előfizetési ára egész évre 3 irt. félévre 1 frt 50 kr.

Ehitiz r»-.s« k c.s mutatványszámok ir.inii mcgk» r< M-st k ;i »zci kesztöseg . zimére *. Eudapest. 
Erzsebettér 19. sz. alá küldendők.

Magyarország legolcsóbb és legelterjedtebb képes hetilapja a

Képes Családi Lapok
év január hó 1-én 

a tizedik évfolyamának 
második negyedébe lep. A „Képes Családi Lapok" mint társadalmi, szépirodalmi s 
ismeretterjesztő hetilap eddig is megbecsülhetetlen szolgálatokat tett a magyar nem 
ze.ti közművelődésnek, ma azonban nemcsak kiváló tényezője a magyar irodalom
nak, hanem nélkülözhetetlen barátja a magyar művelt családoknak. Változatos, 
élénk s a legszigorúbb kritikát is kiálló olvasmányai : a legjelesebb magyar Írok 
tollából erednek, s a külföldi irodalomból csak a szinaranyat mutatják be az ol 
vasó közönségnek. — A gondos élénk szerkesztés; az Ízléses és disz.es kiállttá-', az 
eszme és az érzelem nemesitő tartalom, a jó Ízlés, a legjelesebb külföldi lapok 
képeivel versenyző művészi kivitelű képek : szellemi kincsé avatják minden számát.

A „Képes Családi Lapók" előfizetési ára : Egész évre 6 írt. Félévre 
Negyedévre 1 írt 50 kr.

Előiizetéseket elfogad minden hazai könyvkereskedő. -w 
Mutatvány-számokat ingyen és bérmentesen küld a ..Képes Családi 
Laook" kiadóhivatala Budapesten. V. kér., nagy-korona-uteza 20

át jónak bizonyult
kir. szabadalmazott Isgelsö

30 éven 
Osztrák csász. 
amerikai és angol szabadalommal ellátott 

Anatnerin fog- és szájvíz
Dr. Popp J. G-től c.s. kir. udv. fogorvos

Bécs, I. Bognergasse 2.
Gyökeret*  gyógyszer mindennemű fogfájás el

len mint szinten a szájiireg és a foghus min ié i 
betegsége ellen. Megkönnvebbiti a gyerm -kekek fog
zását s nélkülözhetett n az ásványvizek h.is"nála- 
tánál. Jónak bizonyult öblögető viz az idült torok
bajoknál és a roncsoló toroklobnál. A legtöbb orvosi 
tekintélyek bizonyítványai elismert’k ártalmatlan 
és mindenkinek ajánlható voltát, s számos jóhir- 
névben álló orvos által rendel tetetett is. 1 nagy 
palack 1 írt 40 kr. 1 közép 1 Irt és 1 kicsi 50 kr.

Dr. Popp. cs. kir. udvari fogorvos 
fnönnp*  az Anatherin-szálvizzel való használat 
ivgpvlüj mellett a fogakat ép.-n tarrji s azoiar 
vakító fehérekké teszi. Ara 63 kr.

Anatherin fogpaszta
; illetlen bűz és a fogak elhárítására. Ara üvegszc
1 lencékbcn 1 írt 22 kr.

Popp illatos fogpasztája.
fogak. A tógák természet -s és mii fogak ápolására 
és a fogfájás megszüntetés ér . Darabja 35 kr.
Púd nlniTI ^.”a^orLati s a legbiztosabb szer
r ^0 ti vili j a lyukas fogaknak ö.ió:m »zására. Ar i 
debozonkint I frt.

Popp-féle illatos orvosi nö’íényszappan.A 
sömór. kiiteg szeplő, pörscn.w. bratka és p Itt másik, 
a fejes szakálkoi'p'i és kosz általában mindennemű 
brbetegség és tisztátalanság gyors és biztos ni iggvó- 
gvitására. Egv d.-.rab ára 30 kr.

A hamisítóit Anather;:: szájvíz a vegyelemzás 
kimutatása szerint az egészségre nézve ártalmas 
keverékekből van készítve miért i- annak véte
létől óvakodjunk.

A t. c. közönség kéretik, határcottan Fopp 
cs. kir. udvari fogorvos-fele készítményt kérni s 
csakis az olyant fogadni el. mely az én védje 
gyemmel van ellátva. Bécsien, Budapesten Inns
bruckban legutóbb is több utánzó és elárusító igen 
érzékeny pénzbírságra lett a törvény átlal elítélve.

Kapható: Léván, Boleman Ede és Med- 
veczky Sándor urak gyógyszertárában, Báthbnn 
Zsilkav L,: Aranyos-Marothon: Siinonides 1’., 
Nagy Salloban . Zsonna L., Uj-Bányán : Vitko- 
vies J.. Cervinka .M., Verebélyen: Berenczv öz- 
vegve Bakabányán: Molnár S„ Selmeczen: Mar- 
gó'.sy J. Sztaukay F-fe'le

gyógyszertárakban
és Neumann .1. kereslte lesében: Nyitrán; Kovács 
J. és Toinbor C. urak gyógyszertárában.

r.y és ezüst irmát 
nyert

legrjololoKÉZI HARMONIKA
Ariston. Eufonium. Melyfon, és 

ezek hangjegyei.
Cziítrák 8 írt 50-től 80 

forintig.

hangszereit, hegedű, fuvola, ki 
nőt, szájharmonikáit, occarináit, 
nőié albumait stb.

TRIMMEL N. JÁNOS
hangszer-raktár.harmonika gyár

Kép s árjegyzékek harmonika és hangsze 
rckről ingyen cs bérmenive. — Színezett ár- 
jvgvzékvk ismétela.lóknak l frt előleges be
küldés mellett.

HSCHER MIKSA kereskedése í
...__ _____________ Le van. K

gyógyszertára Beesben. Siugerstrasse Nro 15. az ..arany álmához."Yértisztitó labdacsok, r''1'!'1 l’11"1/'14 j"!-'-"1 érdemlik ezen utóbbi elnev(.z.'.„t, 1„
t’-H.'lcg nincsen betegség, mélynél e gy.ígvszer csodálatraméltó hatása ezer- 

s<t rc*en  nem bizonyult volna be. A legmakacsabb betegségeknél, hol sok más egvéb gvó^vszer haszZ-i- 
-- C pilul.ik által számtalanszor es rövid idő alatt t.ljes gv.fgvulás áül.tt be | dü 

hoz 15 labtlacscsal 2i kr.. I tekercs 6 dobozzal I frt 5 kr.. bérmentetlmi utánvóreles' kiildóssd | frt 10 kr 
> f. beküldése mellett bérmentes küldéssel: 1 tekercs 1 frt Jő kr •> tekercs

L trt .>0 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr.. 4 tekercs 4 frt 40 kr., .» tekeres 5 frt 20 kr.. 10 tekercs 9 frt «0 l r
(Kevesebb mint egv tekercs nem küldhető i

Megszátnlálh.itl.-m köszönő levél érkezett be, melyekben e labdacsok fogyasztói a le-különfélébb 
. .. effeszseeiik visszaszerzése felett hálálkodnak. - .Mindenki, ki ezekkel csak
tett kísérlet t, tovább ajanlja e szert. ”•

Alant közlünk nehányat a
L mgang, 1883. május 15. 

ön labdacsai való
hatnak, nem olyanok, mint a leg- 
hanem valóban m ijdnem min len

Mélyen tisztelt uram! A 
csod.’iszcriileg 
ajánlott szer, 

bajnál segítenek.
A litisvétkor 

ősmeröseim között 
gitettek, sőt agg egy 
ségben szenvedtek, hal ár 
de jelentékeny javulás állott be s 
tovább is óhajtják használni, 
kedjék nekem ismét 5 tekercset küldeni. Tőlem s 
mindazoktól, kik abban a szerencsében részesültek, 
az ön labdacsai által egészségüket visszanyerhetni, 
f< »ga<lj a köszö11etii n k(* t.

ZDe-a.tixig'ex

mindegyikén se- 
kíilönböző beteg
teljes gyógyulás, 
azok a gyógyszert 

Kérem tehát szives-
Töleni

sok hálanyilatkozat közül :
egészsége annyira helyre van álliiva, hogy ifjúi erő
vel láthat ismét foglalkozása után. Ezen liálanvi- 
latkozatomat érvénvesitheti és kérek ismét 2 te
kercset es két cliiuai szappant. Különös tiszteletem 
kijelentése mellett maradok

XTo-trák:-A-lajos, főkertész.

-Mélyen tisztelt uram! Elörebocsájtva, hogy ön
nek összes gyógyszerei egyenlően kitűnőek 
fagybaízsama. mely családomban elterjedt 
bajoknak gyors veget, vetett, elhatároztam, 
az ugynevett universalis gyógyszerek ellen 
ellenszen vemnek, _____ _____
dúlni, hogy eme kis golyók segítségével 
aranyeres bán tál maimtól szabadulhassak, 
tózkodom Önnek bevallani, hogy e l._. 
heti használata Után régi bajom teljesen 
miért ;s körömben mindenkinek nielcgeu 
fogom. — Semmi kifogásom ellene, ha c 
latkozatomat — nevem elhallgatása mellett 
váii<»sságra is hozza, ’í isztele tel

c. O,,‘ 
mint a 
fagyos 

daczára 
táplált 

az ön vertisztitó labdacsaihoz for- 
golyók segítségével sok évi 

Nem tar
szernek négy 

megszűnt 
ajánlani 

e liálanyi- 
».«.t — nyíl-

/' iy<jb(dz*aiii  Pserhofer J.-töl. Sok év óta íagvos 
tagokra és minden idült sebre mint legbiztosabb 
szer elismerve. 1 kö.-söggt 1 40 kr., bérmentes kül
déssel ő5 kr.

(Iolyra balzsam, a golyva ellen biztos szer. 1 
iivegecske 40 kr., bérmentes küldéssel 45 kr.

E ct essciiczat (prágai cseppek); inegront >tt gyo
mor, rósz emésztés és mindennemű altesti bántaloin 
ellen kitűnő háziszer, 1 üvegeiével 20 kr.

Epilz rcyerichsuft eryáltalín ösm -rt kitűnő házi 
••r catarrhiis rekedtség, köl ögés sth. ellen 1 üv«-g- 
e 50 kr.. 2 üvegcse benne ites küldéssel 1 frt. 50 kr.

bbszréiiykenőcs^ gyors és biztos hatású, ta- 
gadhatlunnl a legjobb szer minden köszvénycs és 
csuzos bajok, n. ni.: g.-rincz agyhántalom, ta-rszag- 
gatás. isciiias, migrain , ideges fogfájás, főfájás, 
fiilszaggat-’s stb. sth. ellen I frt 20 kr.

Alpe'd-HÖrénii lil'bt' Bernlrirdt W. Ottm.-tól Li.:- 
dnuhan mindé- féle gyomorbajok (dl n. Egy iive^ 2 
frt 60 kr., fél üveg 1 frt 40 kr.

Ezen itt elős n-olt készitményekon kiviül még 
külföldi pliHrinaceutikus specialitások kereskedéseben 
kívánatra gyorsan és ol són megrendelhetők.

Postaküldemények leggyorsabban a 
expcdiáltatnak.

A pénz előleges beküldése mellett (legczélszerübben postautalvány utján) 
postaköltség kevesebb, mint az utánvételes szállítmánynál.

A LEGJOBB 
Szivarkapapir 

a valódi 

í MOHIIG! fii
39 M qi Mk*

franc*  I a árt ni á ny

ESZa/wley de SZezxxy. ^árlsToaxi.
Órás hamisított yydrtmány ellen !

E szivarkapapirt. Dr. Pohl J. J. Dr. Lud- 
ti'if/ E. Dr. Lipmann E. A bécsi egyetem ve- 
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő 
minőségéért, tisztaságáért, s mert az egész- 

j ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot ma- 
| gában nem foglal.
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— Atyy Jt, Mrtrrt
Mota rasAiTAwt*

17. rác Brrawr. i PARIS

Szemesseuczia pr. Romershausentól, láturö erős
bitesre s tentartására; ered, üvegcsékben I frt 50 kr., 
és 1 frt 50 kr.

l\h- a lábizzadds ellen. Ezen poi megszünteti a 
lábizzadást x az. az.által képződött kellemetlen sz.a- 
2'U, épen tartja a lábbelit és mint ártalmatlan 
szír van kipróbálva. E.-y (tobozzal 50 kr.

Feiil/ő ehiiiui poinriilé Pserhofer-féle, évek hosszú 
során át, mint legjobb hajnövesztő szer, orvosok 
által ajauKa. Csinos kiállítású dobozonként ára 2 frt

Ciiir. i-snlis flastrom Stendel tanártól ütés és 
szitrás-sebektiel, mindenféle daganatoknál, idiilt. pe
riodikus megújult daganatoknál a lábakon, ujjakon, 
gyniladm íny..knál és hasonló hán.almaknál sokszo
rosan jónak bizonyult ; 1 tégely 50 kr„ bérmentes 
kii!d<-ss(d 75 kr.

l’niiersalis tinztitó só Bnllrich A. W.-töl. E-v 
kitűnő káziszer a zavar emésztés minden kinövése 
ellett, ti. m. főfájás, szédülés, gvot...... csömör,
aranyer, dugulás cll.n 1 csomag ára 1 frt.

Ferencpiilinku sóval s a nélkül, 1 üveg 60 kr. 
. ....... az Osztrák lapokban hirdetett, bel- és 
kapható — a raktáron esetleg mm levők, 'pe.liv

A müveit magyar hölgyközönség számára ajánltatik

I. „Magyar Háziasszonyt 
gazdasági és szépirodalmi hetilap. A magyar hölgyek < 

*• — Q J — - * ~~ " .> - ’ ~ — - — — - — - — • sa • 1 rétegében. Képviseli
összes érdekeit, hasznos tanácsokat ad és kellemes szór;? 
dőli a nő elvégezte házi teendőit. Iránya olyan, hogy a család 
serdülő leány, a fiatal menyecske, a szerető unva, 
öreg anyóka egyaránt élvezettel olvashatják. A*csinos “ kiállítású lapnak 
tési ára: Egész évre <> frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.

Előfizetések a „Magyar Háziasszony" kiadóhivatalában intéz.mdők 
bármely napjától elfogadtatnak.

ÁMP A „Magyar Háziasszony" kiadóhivatala mutatványszámokat 
és bérmontesen küld mindazoknak, kik ez iránt hozzá 
velező lapjial — fordulnak. E szaklapnak egv 
hiányozni, mivel útmutatása szerint több száz 
megtakarítani

háztartási, gazdasági és szépirodalmi hetilap. A magyar hölgyek ezen szaklapja 
nagy elterjedésnek örvend a társadalom minden rétegében.' Képviseli a nők 

—„.’akozá.st nvujt akkor, nii- 
"1 minden tagja, a 

a gondos háziasszony és az 
elöfize-

és a hó

ingyen 
legezélszeriibben le- 

imgyar háznál sem szabadna 
forintot lehet a háztartásban

-A- Háziasszony"
kiadóhivatala Budapesten, nagy-korona-uteza 20. sz.

II. A magyar háziasszonyok naptára. 
1888. évre a legtartalmasabb naptár. Ára füzetben 1 frt, 
ajánlott küldéssel 20 krral több. T' 
ványnyal a „Magyar Háziasszony" kiadóhivatalához.

Budapesten, V. kér. nagy-korona-u'cza 20. sz.
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diszkötésben 2 frt>
Megrendelések legczélszeriibben postautal-

NYOMATOTT NHTKAI ÉS TÁRSÁNÁL Lévau 1887,

disz.es



