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A nyilttérben:
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Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij 

kedvezményben részesülnek.
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A vasúti pályaház.
A múlt évben szó volt arról, hogy 

a magyar királyi államvasutak igaz
gatósaga a lévai pályaházat, mint a 
célnak meg nem felelőt, kibővitteti. Úgy 
a múlt, mint a folyó évben is a ke
reskedelemügyi miniszter által tetemes 
összegek irányoztattak elő s használ
tattak fel pályaudvarok rendezésére, 
állomások és pályaházak renoválására 
s uj épületek emelésére. Láttuk is sok 
helyen, hogy épen ott bővitették ki a 
régi pályaudvart, hol azt a forgalom 
nem indokolta, mint nálunk s látjuk 
azt, hogy a lévai pályaház, a mely 
már akkor sem felelt meg a követel
ményeknek, mikor tizenkét év előtt a 
csata —lévai vonalat megnyitották, még 
mindig a régi állapotban van.

Nem tudjuk, mivel indokolja a lé
vai pályaház iránt tanúsított szükkeb- 
lüségét a vasutak igazgatósága, de 
kénytelenek vagyunk reá ügyeimét új
ból felhivni, mert az utazó közönség 
s úgy e nagyforgalmu vidék érdekelt
sége annyit mindenesetre elvárhat, hogy 
legalább legyen helye, hol az induló 
s érkező vonatokat bevárhassa.

Mióta a vasút Garam-tíerzenczéig 
kiépült, a lévai pályaudvaron a személy
forgalom ismét megkétszereződött. Kü
lön benerről azt hiszszük az üzletvezető- 
ségnek van legbiztosabb tudomása. 
A ki pedig, kivált igy ősz táján, be
tekint a váróterembe, azt fogja látni, 
hogy az utasok ötödrésze sem tud he
lyet találni, hol leülhessen. Tulajdon
képen váróterem nincs is, mert a 111. 
osztályú váróteremnek nevezett elő
csarnokban torlódik össze a közönség 
s a szolgálatot teljesitő személyzet; 
sőt ide kell szorulniok az L és 
II. osztályú jegygyei utazóknak is, 
mert az egyesített I. és II. oszt, 
várószobába, a melynek területe alig 
tiz-tizenkét négyszögméter, a rendes 
körülmények között 8 utasnál több

TÁBCZA

Szellemjárás nálam.
A brunóczi eset Léván.

Több Ízben volt már alkalmam önökkel 
megismertetni kicsiny, de rendezetlen szo
bámat.

Kicsiny szobám ismét a nyilvánosságra 
kerül, mert az éjjel hajmeresztő, rémes, szel
lemes dolgok színhelye volt.

Hogy a dologra térjek, kijelentem, hogy 
szobám a város egyik elrejtett, keskeny 
zugában fekszik. Hogy miért kerestem én 
keskeny lakást azt magam sem értem, any- 
nyival is inkább mert „az első lévai spiri
tiszta klubb“ imbolygó tagjainak egyöntetű 
véleménye szerint bizonyos alkalmakkor a 
legszélesebb utcát is keskenyelni szoktam.

E bizonyos alkalmak rendesen a spiri
tiszta seánszok után szoktak bekövetkezni, 
melyeket a szomszéd utczai „Oroszlán" című 
hotel egyetlen, de külön termében szoktunk 
rendezni.

Tegnap is seánsot rendeztünk. A klubb- 
tagok a vivómesterrel együtt csaknem teljes 
számban jelen voltak. Fájdalom, hogy médiu
munk nem volt, mert igy szellemet nem 
idézhettünk , az időt egyszerű értekezéssel 
töltöttük. A beszéd tárgya a mostanában 
nagy port vert brunóczi eset volt.

Nem tudom mi történt velem, de a 
seánsz vége felé az ott hallott borzalmas 
dolgok következtében rémes izgatottság szál
lott meg. Növelte félelmemet az a körül-

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamiczlókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.— >■ vasárnap reggel.

nem fér el. Különösen érezhető a helyi
ségek szűk volta esőzések és tél idején, 
a midőn az utazó közönség kénytelen 
a várótermekben meghúzódni. A négy 
pádon, mely a közönség rendelkezésére 
áll, átlag 8—12 egyén foglalhat helyet, 
a többi hordóba gyömöszölt hering mód
jára kénytelen kihúzni az időt, ha csak 
odakünn a pályaudvaron nem akarja 
magát az időjárás szeszélyeinek kitenni, 
a hova különben is az újabb intézke
dések következtében perronjegy nélkül 
ki menni sem szabad.

Kétségkívül nagyobb vállalkozások
nál az üzleti érdek nyomul előtérbe s 
a közönség érdekei csak annak ará
nyában nyernek méltánylást, a meny
nyiben remélhető, hogy a befektetett 
tőke a közönség által indirekte meg
téríttetik ; azonban a vasút, amely quasi 
monopólium számba megy, a mely ed
dig még sehol sem dolgozott deücittel, 
a nagyközönség érdekében létesített 
vállalatnak tekintendő s igy neki első 
sorban is a feladata, hogy a közönség 
kényelmét, melynek filléreiből épült, 
előmozdítsa annál is inkább, mert ver
senytárs nélkül áll. A városok, közsé
gek és egyéb testületek minden vasút
építés alkalmával megkerestetnek az 
építési összeg bizonyos hányadának el
vállalására. És ezek a testületek direkt 
hasznot nem is várva tekintélyes össze
geket áldoznak vasútépítésekre, tehát 
ezek is méltán elvárhatják, hogy a vasút 
is biztosítsa polgáraik vagy tagjaik uta
zási kényelmét.

A lévai vasúti pályaház egy olyan 
elnyűt ruhához hasonló, melyből kinőtt 
a gyerek. Ebben az állapotban egyál
talán nem felel meg céljának. A kö
zönség számát tekintve még két oly 
teremről kell gondoskodni, mint a mos
tani előcsarnok, hogy az I. és II, 
osztályú utasok is alkalmas helyet ta
láljanak a vonatok bevárására. Tudo
másunk szerint a pályaház emeletén 
elhelyezett tiszti lakás sem épen kifo-

gástalan, s nem is elegendő. Ezt a két 
kérdést együttesen igen szépen meg
lehetne oldani.

Újólag ügyeimébe ajánljuk az 
államvasutak igazgatóságának és üzlet
vezetőségének a lévai pályaház ki
bővítését, a melynek indokolására egy 
kis jóakarattal magától a vasúti személy
zettől szerezhet bővebb adatokat.

azon egy Oskolában voltaképpen meg nem 
tanulhattyák azokat, a mellyek nékiek szük
ségessek, akár a Tanítónak a sok részre 
szakadás által származott tehetetlenségét, 
akár a Tanulóknak különbféle való osztáso
kat tekintyük — s ennél fogva a mint mon
dám, az érdemes Lakosok tzéljokat el nem 
érik; — el érhetik pedig, ha a felállított 
Oskolákat a Királyi Rendelések szerint inté
zik el, a mellyek Summássan ennyibül 
állanak :

A népessebb Mező Városokban, a mi 
olly helyen, a hol Deák Oskolák vágynak, 
elkerülhetetlenül szükséges, valamint Eö Mél
tósága is a Kerületbéli Oskoláknak Feö Kor
mányzója a Nemes Városhoz intézett Kegyel 
Levelében nyilván jelenti, — a Leánykák 
különös Oskoláján kivüi a Férfiú Gyermekek, 
Két Osztályra, vagyis Oskolára vágynak fel 
osztva.

Az elsőben a Keresztény Tudományon 
kivüi tanitatnak a Kisdedek a betűk esmé- 
résére, öszve foglalására, a Magyar ób Német 
nyelvben való olvasásra, a helyes Írásra, a 
számvetés Fundamentomira, és azon Köte
lességekre, a mellyekkel tartoznak a Kisde
dek az Isten, Földes Uraik, magok, és má
sok eránt.

A Második Osztályban. A Keresztény 
Tudományon kivüi az említett nyelveken 
nyomtattatott Könyvek és Kéz Írások olva
sása folytattatik : ezen kivüi a jó és helyes 
Írásban, Biblia Históriában, számvetésben 
gyakoroltatnak, e felett a Leveleknek, Con- 
tóknak, Instantiáknak és más a polgári élet
ben előforduló dolgoknak megtanulására ok- 
tattatnak a Nevendékek ; — Végre a Ne- 
messebb Szülöktül valók, és a kik jobb el
mével tapasztaltainak bírni, azok a Deák 
Nyelv Fundamentomira kezdenek tanitatni, 
hogy az Esztendő végzésével, a Deák Os
kolába által mehessenek.

Ezen két Osztályon kivüi vagyon még 
a nagyobb Városokban a harmadik Osztály, 
a mellybe egyedül azok mennek, a kik a 
polgári állapotra készítetnek ; de ennek Lé
ván helye nem lévén, az abban elöadatni 
szokott Tudományokat el hallgatom.

Végre a Leánykák különös nevelések 
eránt más rendszabások vágynak.

Ezek igy lévén vizsgáljuk már meg most: 
lör Minő ?, és hány Oskolák lehetnek 

a most újonnan feláliitott épületben ?
2°r Hány Tanítónak kell abban lenni ? 

és minő tulajdonságokkal bírni? — Végre 
3“ Honnan kellessék azoknak fizetést 

szerezni ? és miliyennek kell annak lenni.
A mi az Oskolák minémüségét és meny-

A lévai elemi iskola keletkezése.
Közli: Aristides.

(5. Folytatás.)

A melly dolognak szemlélése, és már 
Tizedik Esztendőre való tapasztalása nem 
egyszer buzdított arra, hogy annak orvos
lásáért a Felsőbb helyekre folyamodnék, — 
melly fel tett czélomnak mindazonáltal végbe 
vitelétül mind ekkoráig egyedül az tartóztata 
fel, hogy elegendő Oskola épületek nem lévén 
azoknak felállítására a különbféle viszontag
ságok által nyomattatott Városnak ujjabb 
aggódást nem akarók szerezni. — Most azon
ban, minekutánna Istennek segítségével az 
Városi Elöljáróknak szorgoskodásokbul, az 
érdemes Lakosoknak pedig Köziparkodások- 
bul már egy olly épületet szemlélek örven
dezve felállítva lenni, a melly az eddig való 
héjjányosságot kipótoiliattya, és helyrehoz- 
hattya; lelki esméretemtül ösztönöztetvén, 
hivatalom mivoltátul buzdittatván, az érde
mes Lakosoknak pedig Közjóra törekedő 
igyekezetektül bátoritatván, lehetetlen ma
gamat tovább megtartóztatnom, bogy ezen 
dolognak szerentséssebb végre hajtására, min
den eszközöket elő ne végyek, és azok uránt 
némelly gondolatimat a Nemes Város érdemes 
Lakosival ne közöljem, annál is inkább ; mivel 
az esett értésemre, hogy a most újonnan fel- 
állitatolt épületben ezentúl is a Férfiú Gyer
mekekre tsak egy Oskola volna szánva, a 
mi által, kinyílt szívvel mondhatom, hogy a 
Ns. Város minden ekkoráig tett Költségek 
mellett is sem tzélját el nem éri, sem a 
Felsőbb Királyi Rendeléseknek eleget nem 
tészen.

Érdemes Lakosok! Én a Nemzeti Osko
lákba járó Férfiú Növendékeket kétféléknek 
tudom lenni, t. i. némeliyek azokat elvégez
vén, mesterségre, vagy más polgári állapotra 
adgyák magokat; mások pedig, hogy a jö
vendőbeli szerentséssebb állapottyokat a 
Tudományok által kereshessék, azokbul a 
Deák Oskolákba szándékoznak által menni. 
— Már akár mellyikét tekintjük is ezek közül,

mény, hogy a klubb tagok egymásután szál
lingóztak el, fizetetlenül hagyván a seánsz 
közben elfogyasztott nagy mennyiségű bort.

Mikor már csak ón és az asztalon lévő 
rengeteg üveg voltunk a hotelban, remegé
sem a tető pontra hágott.

Az asztal, a szék kezdett tánczolni, az 
üvegek csengtek, a lámpa elaludt, s én a 
rémes sötétben fogvaczogva kutattam zsebem
ben a pénz után. Hasztalan. Valami átkos in
dulata szellem mind kicsente,

A kísérteties szellemi járás ezalatt folyt 
tovább, sőt növekedett. Az ajtó kinyílott, 
azután az elaludt a lámpa meggyuladt, a 
korcsmáros nem tudni hogyan a szobába 
jött stb. stb.

Ez nekem is sok volt. Kezdtem összes 
hajszálaimat az égnek mereszteni.

Fizessen 1 mondá a korcsmáros látva 
ijedt arczom.

—- Nem tizetek, mondám én.
Ö erre nekem akart rohanni, mikor hir

telen egy újabb szellem járás jött.
Borzalom 1 Az ajtó kinyílt; a szobában 

több asztal, szék fölborult; ide s tova gör
dült; rémes kiáltás, vijjogás, majd hörgés 
hallatszott.

Én tehetetlenül álltam a tulvilági ha
talmak e megnyilatkozása előtt, mikor egy 
rejtélyes erő vállon ragadott, iszonyúan meg
rázott s a nyitott ajtón az utczára dobott, 
hol csaknem eszméletlenül terültem el. Utá
nam a szellem-erő több szék és üveget is 
kidobott, végül az ajtót becsapta és a lám
pát eloltotta.

Rémületem a tetőpontra hágott. Fel
akartam állani. Valami titkos erő a földre 
szegezett,

Sokáig lehettem igy, mikor az utcza 
túlsó végéről egyenletes „köp* „köp" han
gokat hallottam.

Ur isten! kopogó szellemek! Végső 
erőfeszítéssel felugrottam s kezdtem rohanni 
hazafelé. A kopogó szellemek utánam. Hom
lokomon a hideg veríték gyöngyözött s 
kezdtem átkozni a seánszokat. Bár ne tettem 
volna. A szellemek boszuálók, a java csak 
ezután jött.

Több Ízben felbuktam. A szellemek hol 
gödör, hol tőke, hol domb alakjában álltak 
elébem,

Végleg kimerülve s nyárfa levélként 
reszketve érkeztem haza. Beakarok menni, 
az ajtó be van zárva. Kiakarom nyitni, a 
kulcslyuk nincs sehol.

A rémülettől vonaglani kezdtem.
Majd kevés idő múlva ismét hallottam 

a kopogó szellemek zaját. Erre csaknem 
önkívületben átugiottam a kerítésen. S ek
kor jött a borzalmak legmagasabb foka. 
Függve maradtam a levegőben !

Közel voltam az őrülethez Rémesen 
visongani kezdtem s igyekeztem függő hely- 
zetemből megszabadulni, annyival is inkább, 
mert a kopogó szellemek kopogása már egész 
kezeiből hallatszott,

Kabátom felének hátrahagyásával lebegő 
helyzetemből sikerült fekmentes helyzetbe 
jutnom,

Négykézláb másztam be szobámba hol 
újabb szellemjárások vártak reám.

Az ajtó nyitva volt. Már ez megrémí
tett. A mint beléptem, egy szék elébem tán- 
czolt, természetesen keresztül buktam rajta.

Remegve menekülni akartam, neki vá
gódtam a sifonnak, az ajtaja kinyílt, a benne- 
levő gallér elöugrálva hastánczot kezdeti 
járni.

Átrohanok a másik oldalra; nekem 
szalad a mosdó, a rajta levő tál felemelkedve 
körüljárta a szobát.

Már alig lélegzettem. Agyam elkábult, 
kezdtem őszülni.

Lefekszem, gondoltam magamban. Me
gyek az ágyhoz. Közelébe érve, szuszogást 
hallok. Kétségbeesetten tapogatózni kezdek : 
az ágyamban csakugyan feküdt valaki!Egy 
szellem! Hogy csakugyan az volt, a róla 
áramló spiritus illat fényesen igazolta.

Elvesztettem eszméletem. Lerogytam az 
ágyra, a szellemre.

Ájulásomból a szellem forgolódása 1 
egy tulvilági nóta költött fel:

„Ré szegva gyokró zsámmint acsap, 
Néma ludtamhá roméj jelhá romnap 
Ha zamen nékhej denemtu dók" . . ,

Felorditottam s az üldözött őzike gyor
saságával őrültként rohantam ki a vak éj
szakába.

A mint kiértem az udvarra egy fekete 
kutya hullott alá az égből s rám viosoritotta 
a fogát.

Száguldtam a kapu felé, kiugróm.
—- Megvagy gazfickói s meg fogtak g 

kopogó szellőinek.



nyiségét illeti, vélekedésem szerint a Leány
kákon kívül, a Férfi Gyermekekre a Két 
Osztályt éppen ugy lehet bébozni, a mint 
azt a Királyi Rendelések parancsolják ; t. i. 
meghagyván az Orgonistának alatt a Kony
hát, és élés Kamaratskát, fenn pedig Két 
Szobát; a bé menetelnél alul jobb kézre a 
kiesebb szobát a Leánykák haltul a nagyob
bat az első, e felett pedig a 2>k Osztály béli 
Férfiú Gyermekek részire lehet elfoglalni, 
és igy egy Oskola a Leány, kettő pedig a 
Férfiú Gyermekekre, mind öszve tehát három 
lészen; — a mellybül az általam felvett 
második kérdés első része is, t. i. hogy 
Három Tanítónak kelletik lenni, magábul 
foly a felelet, fenn maradván megfejtés vé
gett annak második része, a melly a Taní
tók tulajdonságit foglalja magában.

Hogy egy olly emberre, a ki Orgonista, 
és Harangozó is egyszersmind, még vala- 
melly Férfiú Gyermek Oskola tanítása ha
szonnal bizattassék, azt remény leni sem lehet; 
mivel gyakran megtörténik, hogy éppen azon 
órában ; mellyben a Neveudékeket kellene 
tanítani, vagy a harangozással, vagy a teme
téssel el vonattatik ezen fő hivataliul, és igy 
a Gyermekeket vagy magokra kéntelenétetik 
hagyni, vagy az időnek elvesztésével haza 
botsájtani, — a honnan ohajtaui kellene, bogy 
ezen hármas hivatal egymástul elválasztásáéit, 
a mellybül azon nagy haszon is báramolna 
a Városra, hogy az Orgonistának több üres 
ideje léven, neltie a muzsikát tanulni óhajtó 
Növendékeknek leczkéket adni, és ez által 
is sorsán segétteni alkalmatosságra volna.

Azonban ha a Tempiom környülailásai 
ezt tenni meg nem engedik, a meilyek előt
tem esméretlenek, meghagyván az Orgonista, 
és Ha'angozó hivatalt edgyütt kár nélkül 
a Leánykák tanittasa is reá öizattathatik, de 
olly feltétellel, hogy Ö maga, vagy arra al
kalmatos segédje, azokat az olvasassa, irasra, 
számvetésre, és egyebb nemekhez illő dol
gokra tauittsa, Felesege pedig bizonyos órák
ban varrásra, és más azon mesterségekre, 
meilyek ezen Nemhez tartoznak, oktassa, — 
e szerint ez azon órákat is haszonnal eifog- 
lalhattya, mellyekben az Ura más hivatalya- 
val foglalatoskodik; — és igy Anyák e do
logban is nagyobb könnyebbséget fognak 
nyerni.

A mi a Férfiú Gyermekek oktatását illeti, 
ezeknek mindegyik osztallyára elkerülhetet
len különös Tanító kívántatik, a kik is miuek- 
előtte hivatalyokhoz haszonnal hozzá fogja
nak, szükséges, hogy Önmagok a Feö Nem
zeti Anya Oskolák mellett, p. o. Budán, 
vagy Pozsonyban a mesterségek mestersé
gére, t. i. a Tanítás módgyára heiyessen 
megtanitassanak, és a próba tételt ki ailván, 
hellybe hagyattassanak. — Mindazonáltal ez 
eránt a Varos könnyebbségére, és hasznára 
azon vélekedésben vagyok, hogy minekelötte 
kéntelenitetnék a Varos valami esmérutlen 
Külföldit nevendékei oktatására felfogadni, 
8 annak fizetést adni, olly időben, midőn a 
Hazafiak valamelly Hivatalra nehezen ver
gődnek, talán sokkal jobb lenne a Városi 
Ifjakbul, a kik helyben a Deák Oskoláikat

Bekísértek. A örszobán kihallgattak. 
A gyöngébbek kedvéért kijelentem, hogy a 
mint esetemet előadtam, a megfigyelő osz
tályban szállásoltak el, honnan csak felelő
sünk kezességére engedtek ki.

Rajta kapta.
A háziasszony névnapját ünnepelte a kis 

számú, de igen kedves és szellemes társaság. 
Jóizün elköltött, jó vacsora után kellemes 
érzés szokta átjárni az embert, s ilyen érzés 
szállta meg ezt a társaságot is, melynek 
válogatott borokban sem volt hiánya.

A vendégek a régi jó idők kaland
jait és eseményeit beszélték egymásnak. 
A politika és a pletyka* ki volt zárva. 
Csakis egy ilyen jó Ízlésű társaságban kelet
kezhetett egy oly indítvány, hogy mondja 
el mindenki életének egy kedves epizódját.

Mindenki elmondta a magáét. Utoljára 
maradtak; a háziasszony és a házigazda. 
Egymásra néztek, elmosolyodtak s a férj 
elkezdett beszélni:

Hadd mondjam el én a mi legked
vesebb közös epizódunkat. Hat év előtt 
történt.

— Ah, ez érdekes lesz, kiáltott közbe 
egy fiatal uracs, hisz akkor te még nőtlen 
ember voltál.

— Bizony barátom, nőtlen és boldog 
ember voltam, mert szerelmes voltam a szép 
örley lanyha, azaz a feleségembe. Csakhogy 
boldogtalan ember is voltam, mert remény
telenül voltam szerelmes. Frida apjának, 
anyjának egyaránt tetszettem, de maga Fri- 
duska hallani sem akart rólam. A doktorátus 
elnyerése után minden hónapban megkértem 
s minden hónapban kosarat kaptam. Anyó
som, apósom egyre biztattak: majd meg
törik ők a jeget. De nem sikerült megtör
niük. En vigaszomat a jó vacsorákban keres
tem, melyek Fridáéknál igazán pompásak 
voltak,

ditséretessen elvégzik, választani, és ezen 
hivatalra alkalmaztatni ? akiknek erköltseik, 
a jó magok viselete esméretessek lévén, a 
Szülék magzattyaikat sokkal szivessebben és 
bizodalmassabban adgyák kezeik alá; —
Azon kívül remény bei ni lehet, hogy az ily- 
lyenek leginkább elein kevesebbel bé fognak 
elégedni, mintsem a Külföldiek ; — Sött az 
ide valók mind addig Szüleiknél, ha mind
gyárt tsekély fizetésért, is, lukasokat fel lelik, 
a még az Isteni Gondviselés őket reá segíti, 
hogy magok szárnyokra kelhessenek, a vagy 
a Ns. Városnak rnódgya lehet ezen Két 
Tanító szállásárul is gondoskodni ; — ezekre 
mondom az ide valók könnyebben reá álla
nak, leginkább, ha azon reménység is n_> uj- 
tódik nékiek, hogy jövendőben a Városi 
Magistrátusba való bé lépések eránt a Ne
mes Város gondoskodni fog, ha magokat arra 
érdemessekké teszik.

(Folyt, köv.)

Városi közgyűlés
Léva város képviselőtestülete november 

hó 30-áu évnegyedes rendes közgyűlést tartott 
B ó d o g h Lajos polgármester elnöklete alatt, 
a melyen jelentette a polgármester, hogy a 
lefolyt évnegyedben 4 közgyűlés, 12 tanács
ülés, 1 árvaszéki ülés s minden hónapban 
rendes pénztári vizsgalat tartatott. A fő és 
alispán sziuten általános vizsgalatot tartottak 
s ez alkalommal a hivatali helyiségek szűk 
voltát kifogásolták.

Ezen jelentős tudomásul vétele után be
mutatta a polgármester 0 felsege a király 
áltál Nemesük István lévai lakos, vVeioZ 
Mór lévai nagykereskedő cseiedje részére 
40 évi hü szolgálatáért adott díszeimet es 
a földmivelésügyi miniszter által beküldött 
diszokmanyt. A polgármester a közgyűlés 
előtt leikes eljeazes közben magyaros sza
vakkal tűzte a kitüntetett Cseled mellere a 
diszérmel s egyúttal 20 korona jutalmat 
kézbesített neki, rneiyet ez meghatva kö
szönt meg.

A hazai ipar támogatása tárgyában le
küldött miniszteri leiratra elhatározta a 
közgyűlés, hogy a varos szüklegleteiuek 
fedezese alkalmával a külföldi verseny ki
zárandó s minden iparcikk kizárólag hazai 
iparosoktól szerzendu be; külföldi termek 
csak az esetben fogadható el, ha a hazai 
ipar még olyat nem produkál, vagy hazai 
gyártmány nem jelentkezett.

Tudomásul vette, ezután a közgyűlés a 
városi gyampénztar 1807. évi szamadasait 
jóváhagyó törvényhatósági határozatot, el
fogadta a községi közlekedési es közutakra 
vonatkozó szabályrendeletét akként, hogy 
annak iiatalya csak a varos belső terüietere 
terjed ki; tudomásul vette a lévai önkéntes 
tűzoltó egylet paraucsuoksagauak megválasz
tását, s a nyitrai vasutaiiomastói Verebeiyig, 
esetleg Léváig vezeteudö helyiérdekű vasút
vonalra vonatkozó előmunkálati engedélynek 
a magyar északnyugati vasuttarsasag részére 
egy evre tölteni megadását.

Bejelentette a poigarmester, hogy a

Egyszer éppen bal előtt állottunk, a 
bálbani résztvételre sikerült Fridamat is rá
vennem.

Este értük jöttem pompás csokorral, mi 
Fridust érzéketlenül hagyta. Az igaz, hogy 
engem a bál előtt vacsorájuk nem hagyott 
érintetlenül, íölséges volt. Frida egy falatot 
sem evett. Egyébiránt a bálban nagyon 
bosszús volt, sőt annyira illetlen is, hogy 
ott hagy tam ób egy fordulással edes any
jához mentem s vele társalogva töltöt
tem az estét. Mama igen almos lett 
s én látván, hogy Frida nélkülünk is 
igen jól mulat, átvezettem a kis fülkék 
egyikébe. Ott azután lete.epedtünk s Frida 
anyja vállamra hajtva fejet, szendergett 
egész a szüuóraig. En meg sem mocczantam 
a helyemen.

Haza mentünk. Fridát az egyik rendező 
vezette a kocsihoz, a mamát én vezettem 
karomon. Észrevettem, hogy anyósom el 
akar kissé maradni Fndától. Meglassítottam 
lépteimet.

— Tudja fiam, szólalt meg anyósom, mert 
maga olyan jó fiú s mert tetszik is nekünk, 
megmondom bizalmasan, hogy miért nem 
tetszik a leányunknak.

— Nos ? szepegtem kíváncsian.
— Azt mondja Frida, hogy a szere

lemnek nincs étvágya, s mert önnek mindig 
olyan pompás étvágya van nálunk, hát nem 
is szeretheti önt.

Eikacagtam magam, s aztán igy Bzóltam :
— No, hát csak ez a baj, majd segí

tünk azon.
Ezután Fridáék vacsoráin semmit sem 

ettem s a vacsorák után, mikor hazamentem, 
először bementem megvacsorázni egy ven
déglőbe.

A játék jól indult, de vége szakadt. 
Fridáék kimentek a birtokukra, hol kényel
mes kastélyukban szokták tölteni a nyarat 
és én magamra maradtam szerelmemmel s 
most már fékezésre nem szoruló étvágyammal, 

város világítására nézve egy villám és egy 
vizgázvilágitásra tétetett ajánlat; a közgyű
lés egyelőre azonban akként döntött, hogy 
megkeresi a budapesti Ganz-féle részvény
társaságot, bogy a beérkezett ajánlatos fe
lett szak véleményt adjou s csak azután fog 
az ajánlatok elfogadása tárgyában határozni.

Tudomásul szolgált, hogy a Szladky-féle 
ház megvétele a vármegye által is jóváha
gyatott ; elfogadtatott a gyeptérnek 3 ház
hely gyanánt leendő és a Mészáros-féle kákái 
szőllő elárverezése. A kolozsvári néprajzi 
muzeum támogatására 15 frtot utalványozott 
a közgyűlés. Tudomásul vette a keramit- 
uton a gőzeke közlekedésének megállapítása 
céljából eszközölt szakértői jelentést; elfo
gadta a lévai állami szöllöteiep területéhez 
tartozó parcellák megvételére vonatkozó 
szerződéseket s a vételárak kifizetése cél
jából a már megszavazott 3800 írton felül 
még 1200 frt kölcsön felvételét határozta el; 
engedélyt adott a lévai Klabala-fele házra 
a város javára 386 frt 40 kr erejéig beke
belezett zálogjog kitörlésére.

Majd elrendelte a közgyűlés, hogy a 
jövő évben a városi épületek újonnan meg- 
számoztassanak és a tulajdonosok költségen 
uj házszámokkal láttassanak el.

Végül elhatározta a közgyűlés, hogy a 
lévai takarékpénziarnak a város részere nyúj
tott 134 ezer forintos kölcsön törlesztési 
százalékának ^2%-kal leendő felemelése 
iránti ertesitéséuek eleget teuni nem haj
landó, de pusztán méltányosságból a városi 
alapoaat a jövőre a nevezett pénzintézet
ben fogja elhelyezni, mire a gyűlés végétért.

Aristides.

Különfélék.
— Advent. A templomokban kora reg

gel megzeodul a buzgó hívek ajkán: Rorate 
coeli desuper 1 . . . E.érkézéit ismét a büu- 
bauainak, a vezedlesued ideje. Az embere
ket figyeimezteti gyarlóságaikra a violaszin, 
mely most az egyházi ruhakon dominál s a 
bús meiódiáju adventi énekek hallatan érzi 
a szív, hogy bűneiért vezekelni kell. Az 
advent uegy hétig tart s mintegy előkészü
let a keresztényseg magasztos teuyenek, az 
ige megtestesüléséuek nagy ünnepere. Négy 
hétig fog zengeni a templomokban : Rorate 
coeli desuper.

— Főigazgató látogatás. A pozso
nyi kir. loigazgato 1? 1 r c b a 1 a Imre nov. 
hó 26-áu érkezett Lévára, hogy 27., 28., 
29. es 30-án felülvizsgálja a gimnázium elö- 
haladásat. A főigazgatót a vasútnál Vörös 
Mátyás igazgató fogadta, s innen a kegyes
rendiek hazába hajtatott, hol a ház tagjai 
üdvözöltek az erkező főigazgatót, Pirchaia 
Imre 30-an d. u. 3 órára hívta össze a ta
nári testületet gyűlésre, mely alkalommal 
teljes megelégedését fejezte ki az intézet
ben uralkodó külső rend es belső elöhala- 
das fölött.

— Esküvő. Hete Béla dr. a buda
pesti fiatal jogasz nemzedék tgyid tehetsé
ges tagja, — Hét s Ödön budapesti ügy-

Egyszer csak ievél jött; Fr.da tulajdon 
kis ujjaitól eredt, hogy látogassam meg, 
szívesen látnak.

A mama pedig bizalmasan megírta azt is, 
hogy magammal hozhatom a jegygyűrűt is.

Egy óriási bőrönddel s a jegygyűrűk 
kis dobozával másnap reggel már báudor- 
lakon voltam, hogy tiz napot ott töltsék.

Asztalnál alig ettem valamit. De azért 
étvágyam épp oly nagy volt s épp ugy ki
elégítésre talált, mint egyébkor. A hetedik 
napon annyira megsajnált Frida, hogy ki
jelenté, ha itt tartózkodásomat meghosz- 
szabbitom, a tizedik napon megtartjuk az 
eljegyzést.

Persze az eljegyzésen sem ettem semmit. 
Hanem azután szobámba osontam, kinyitot
tam a nagy bőröndöt s tovább pusztítottam 
a nagy rakományt. E.övetiem egy doboz 
konzervet s jóízűen, nem : mohón kezdtem 
falatozni, mikor csendes kopogtatás hallat
szott és belépett az en menyasszonyom.

Első perezbeu ketségbeestem, hogy min
dennek vege lesz közöttünk, s reszketve 
vártam ítéletét. Ö egy szánalmas tekintetet 
vetett ream és a bőröndben heverő dobozok 
halmazára, s pajkos kaczagással igy szólt ;

- Hát ez jobban izük a menyasszonya 
fözténél ? Nem zavarom, jó étvágyat 1

Távozni akart, de én siettem menyasz- 
szonyom csókjaival kárpótolni magam.

Ez az én s Fridám életének legkedve
sebb epizódja . , .
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Karczolatok.
Történeti jeleseinkről. 

Kazinczy Ferencz.
Gyászos enyészettől menté meg nemzeti nyelvünk;

Nemzetet alkottak szelleme és müvei, 

Kölcsey.
Hymnusod a nemzet lelkét tükrözteti hiven ; 

A kegyelet tárgyát képezi r tdja neved.

Faragó, 

véd s operaházi jogtanácsos fia, — decz. 
2-án vezette oltárhoz Levatich Mimi 
kisasszonyt, Levatich Gusztáv köztisz
telet — és szeretetben álló lévai ügyvéd, 
és földbirtokos bájos leányát.

— Gazdasági előadások. A lévai 
téli gazdasági előadások pénteken vettek 
kezdetüket Bodrogközy Zoltán, tanító
képző intézeti gazd. tanár vezetése alatt. 
Ezen előadások, melyek a gazdálkodás min
den ágára kiterjednek, hetenként háromszor 
és pedig hétfőn, pénteken és szombaton 
mindenkor esti i—8 óra között a városháza 
tanácstermében tartatnak meg. Ezen kívül 
minden vasárnap délután 2 órától 3-ig szak
szerű felolvasások lesznek. Gazdaközönsé
günk, meiy a múlt évben is élénk érdeklő
désének adta tanujelét ezen előadások iránt, 
bizonyára ez évben is tömegesen fogja fel
keresni, mert ez a legjobb alkalom, hogy 
gazdasági ismereteit a gazdálkodás moder
nebb részleteivel is kiegészíthesse.

— A JÖVŐ évi esküdtek. Az aranyos- 
maróthi kir. törvényszék területén működő 
esküdtszéki tagok jövő évre érvényes név
sorát a napokban állította össze Andrássy 
Sándor kir. törvéuy széki elnök elnöklete 
alatt a kiküldött ötös bizottság. A lajstrom 
szerint esküdtek a jövő évre a következők 
lesznek : Rendes tagok : Akúcs István, Am
stetter Imre, Andreanszky Emil, Dr. Belicza 
Pál, Dr. Bottka Győző, Brázda József, Ba
rát István, Balbach Lajos, Belcsák Lászió, 
Bedros József, Búzás István, Benkovics 
László, Baán Elemér, Baumann Samu, Dr. 
Balbach Béla, Csekey Vilmos, Gzamuel Jó
zsef, Czirok János, Dús Jenő, Dóra Károly, 
Dóra Sándor, Dombay Vilmos, Dilíesz Sán
dor, Dióssy József, Dr. Előd Tibor, Dr. 
Eugel Zsigmond, Edinger János, Faragó 
Samu, Fizéiy Lajos, Füri Mihály, Franki 
Ede, Gyapai Gusztáv, Dr. Grossmanu Hen
rik, Dr. Hamos Péter, Dr. Haas Zsigmond, 
Holló Sándor, Huberth Vilmos, Hoeller 
István báró, Halassy János, Jelinek Mihály, 
Jezerniezky Lajos, Kórody Ferencz, Kosz
tolányi Aurél, Kosztolányi Sándor, Koszto
lányi József, Kosztolányi László, Dr. Kasza- 
niczky Kálmán, Kern Vilmos, Kersék János, 
Dr. Kiéin Jakab, Kabina József, öreg Koncz 
Károly, Keltz Gyula, Kachelmanu Karoly, 
Kaldrovits József, Koller János, Kopcsáuyi 
László, Levatich Gusztáv, Leidenfrost Tiva
dar, Lakner László, Lakner Aladár, László 
Jáuos, Levatich László, Lévay József, Mit- 
telmauu János, Missak Zsigmond, Motesiczky 
László, Mocsy Lajos, Mátray Gyula, Má
jé- szky István, Dr. Novotny Imre, Dr. Né- 
csey Mihály, Ölük János, Dr. Persay Fe
rencz, Pető Bertalan, Palkóvics Gyula, Peri 
Ignácz, báró Pittei Gyula, ifj. Pannkás Ist
ván, Pósa Béla, Ponoczky Lajos, Rakovszay 
Ferencz, Raschmann Tamás, Raj noha József, 
Ried> Zoltán, Rózsa Istváu, Rideg Károly, 
baro Revay Simon, Rudnyánszky János, Dr. 
Rischanea Béla, Riszner Ede, Steiner Ado-f, 
Siirányi Sándor, Salzberger József, Schvarcz 
György, Szemeredy Lajos, Sírnék Ármin, 
Sz aukay Kaimáu, Spitz Ignácz, Szandtner 
Sándor, Szajbely Árpád, Schmdler József, 
Székely György Taxner Béla, Thurner Jó
zsef, Taubinger Ágost, Tóth Károly, Túr
osán János, Udvary Jakab, Váczy István, 
Viucze Gyula, Dr, Weisz Zsigmend, Varga 
Miklós, Dr. Wndmaun Adolf, Znamenak 
báudor, ifj. Zilay István, Zougor János. —- 
Póttagok: Kürthi Autal, Rajczy Rezső, 
Nemessányi Miklós, Kosztolányi Attila, Hu- 
zóczy Lajos, Egry Ferencz, Homauovszky 
József, Kalits József, Kozma Ödön, Moesz 
Rezső, Krajcsovics Rezső, Rakovszky István, 
K ss Lajos, Budiuszky Lajos, Kriszti József, 
F.eischmaun Samu, Bruncziik Imre, Eisen- 
berg Karoly, Kálmán József, Laky János, 
Volimaun Au al, Pető Pál, Mozsáry János, 
Benkovics János, Kiuczel Karoly, Mittel- 
mmn Todor, Sehlesinger Jakab, Zlinsz.ty 
Lajos, Stift Jáuos, Bacsa Miklós, Csepeia 
István, Csernák Mihály, Érti Viticze, Ivauo- 
vics Alajos, Rakovszky István, Rakovszky 
József, Sándor Karoly, Juszt Ferencz, We- 
szeiy Ferencz,Wmtel Rező. Megjegyezzük, 
hogy az alaplajstrombau Araayos-Maróthon 
176, a járásban 165, Körmöczbanyán 172, 
a hét községben 17, a garam-szent-kereszti 
jarasnau 153, Ujbauyan 46, Léva városában 
528, a járásban 1656, a verebélyi járásban 
647, az oszlanyi jarasban 58 esküdtképes 
polgár íratott össze.

— Hímen. Weisz Kálmán, földbir
tokos, Weisz Mór lévai nagykereskedő 
fia a napokban váltott jegyet H o r n Gizella 
kisasszonynyal Brassóban, — Ugyancsak a 
múlt heten jegyezte el Hattala K. Ta
más, lévai pénzügyőri szemlész Tokody 
Iionka kisasszonyt, Tokody Imre lévai 
vendéglős és városi képviselőtestületi tag 
bájos leányát. —- Lindtner György uj- 
barsi uradalmi állatorvos kedves leányával, 
Mici kisasszonynyal pedig H a j a g o s Andor 
föiyammeruök váltott jegyet.

Felolvasó-estély. A lévai iparos 
olvasókör e hó 26-an este 8 órakor az 
Oroszlán-szálló nagytermében tagjai számára, 
a melyen azonban a tagok vendégei is szí
vesen fogadtatnak, felolvasás, zene, ének és 
szavalatokból álló programmal társas estélyt 
rendez, melyre már most megindultak az 
előkészületek. Belepti-díj személyenként 30 
kr. A tiszta jövedelem a kör könyvtárának 
gyarapítására fordittatik.

— Kinevezés. L e y r e r László győri 
kir. törvényszéki aljegyzőt, Leyrer Károly 
lévai nyug, uradalmi intéző üét a király M 
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aranyos-maróthi kir. törvényszékhez albiróvá 
nevezt© ki.

— Névmagyarosítás. Wrbovszki 
Izidor cs,ftári illetőségű debreczeni lakos, 
belügyminiszteri engedélylyel V e r b ö c z i-re 
változtatta nevét.

— Egyházi kinevezések. Dékay 
József, róm. kath. segéulelkész Nagy-Üiésre 
plébánossá neveztetett ki. R á c z János segéd
lelkész pedig Nagy-Magyarra káplánnak kül
detett. Mindkét lelkész városunk szülötte.

— A karácsonyi postacsomagok. 
A karácsonyi és uj évi nagymérvű csomag 
forgalom akadálytalan lebonyoiithatása czél
jából & helybeli posta- es távírda hivatal 
következő hasznos tudni valók közlésére kért 
föl bennünket: 1. A csomagoláshoz csakis 
tartós anyagok használhatók s igy sem cukor- 
Bem ujság-papirba göngyölt csomagok te
kintve az óriási forgalmat el nem fogadha
tók. Burkolat gyanánt legczélszerübbek : 
faláda, zsák, vászon stb. 2. A ezimzést ille
tőleg tévés kézbesítés elejét veendő a n. é. 
közönség érdekében áil, hogy a czim teljes 
legyen ; tartalmazza a czimzett vezeték és 
keresztnevét, polgári állását, foglalkozását, 
a rendeltetési helyet az utcza, házszám, 
emelet és ajtó megjelölésével. — A czim 
mindig a burkolatra Írandó, mert a fölragasz- 
tolt czim leválhat, mely esetben a csomag 
tartalma hivatalból eiadatik s esetleges aján
dékok czéljukat téveszthetik. — Ha a czi- 
met mindazonáltal csak fölragasztott alak- 
b in lehet alkalmazni, úgy azt gondosan és 
egész terjedelmében kell a burkolatra ra
gasztani s ilyenkor czélszerü a czim pon
tos másolatát a csomagban be
lül is elhelyezni, hogy a csomag a 
czim leválása után hivatalból fölbontatváu 
kézbesíthető legyen. — Czimtáblák ha csak 
lehetséges dróttal erősítendők föl (pld. vad 
szállítmányra, melynek burkolata nincs) 3. 
Elengedhetlenül szükséges továbbá, bogy 
úgy a burkolaton, mint a szállító levélen 
súly és darab szerint részletezve pontosan 
megjelöltessek a csomag tartalma. Ezt a n. 
é. közönség a legtöbb esetben ügyeimen 
kívül hagyja, minek az a következménye, 
hogy az adatokat a hivatalban kell pótolnia 
mi áltál csomagja a föladásnál késedelmet 
szenved. 4. Ausztriába, vagy külföldre szó ó 
küldemények mindenkor „Árunyilat
kozattal" szerelendök föl. Éhez szüksé
ges nyomtatványt a hivatal díjmentesen ad 
s készséggel szoigal utbaigazitassal annak 
pontos kitöltése iránt. Végül nagyobb tor
lódások kikerülése végett tisztelettel kérem 
a n. é. közönséget, hogy küldeményeit a 
délelőtti órákban lehetőleg 9—12 óráig, 
délután pedig 2—3 óráig adja föl minthogy 
közvetlen a posták indulása előtt föladott 
küldemények csak igen korlátolt számban 
továbbíthatok.

— Kerékpározók figyelmébe. A 
kerékpárok podgyaszaeut való szállítására 
és az acetyien kerekpáriampának a személy
kocsiba való bevitelére vonatkozólag, közöl
jük a kerékpározó közönséggel, miszerint a 
kereskedelemügyi miniszternek erre vonat
kozó legutóbbi reudetetu érteimében kerék
párok csakis a lámpa levétele mellett vehe
tők fei podgyászkcnt az egyes vasúti állo
mások áltál. A levett lámpa a személy ko
csiba mint kézi podgyász bevihető ugyan, 
de az acetyienlampa csak azon feltétel 
mellett, ha annak víztartóját a kerékpározó 
utaB eiöbb teljesen kiürítette, nehogy a zár
kosáé folytán keletkezhető gázok, esetleges 
szerencseiieuségeket okozzanak. Egyben uta
sította úgy az állomási, mint a vonatkísérő 
szeméit zetet, hogy ezen rendelet szigorú 
betartására az utazó kerékpározó közönség 
mindedkor ideje korán ügyelmeztessek.

— Valami a vasúti gyalogjáróról. 
Meg az eiinuit nyár vegevel megemlékez
tünk arról, hogy a városi tauács gyalogjá
rót szándékozik létesíteni a Szepessy-utcza 
végétét folytatólagosan egész az állomásig. 
Amilyen megnyugvássá! vettük annak idején 
ezen hírt, ep oly elégedetlenek vagyunk 
most, mikor itt állunk már a tél küszöbén 
és a tervezett gyalogjáró még mindig nincs 
kiépítve. Tudtunkkal a tervezett gyalogjáró
nak minő irányban való kiépítésére vonat
kozólag, a szükséges előzetes mérnöki mun
kák, mar hónapokkal ezelőtt megtörténtek s 
csalétekül a kövek is jó régen ott diszie- 
nek az alsó-malomulczában, de a helyett, 
hogy a járda kiépítéséhez fognának, azt 
vesszük eszre, hogy a köveket múlt hét 
óta kezdik elhordani. Jó lett volna a ked
vező őszi időjárást felhasználni és a gyalog
járót kiépítem, de ebből most egyelőre is
mét nem lesz semmi s félve tekintünk a 
beálló esős napokra, mikor valóságos isten- 
kisertes a bokáig érő sarban és kátyubau 
a gyalog közlekedés ki az állomásra. Vagy 
tálán azt hiszik a tisztelt városatyák, hogy 
mindenkinek telik bérkocsira, vagy hogy 
előzetesen egyik-másik biztosító társaságnál 
magat baleset ellen biztosítani, hogy ép test
részekkel kerüljön ki az állomásra, illetve 
be a varosba? Talán megfelelő munkaerő
vel meg lenne idő az építést keresztül vinni, 
hogy ezen, tovább már nem tűrhető mizé
riáknak vegre egyszer eleje vétessék.

— A kuruzslás áldozata. N.-Sallói 
levelezőnk írja a következő megrendítő ese
tet, mely szomorú világot vet az ottani nép 
értelmiségére. Kovács Péter, egy 17 éves 
derék, szép szál legeny, november közepén 
véletlenül megszurta a lábát vasvillával. 
Anyja a kis sebet „mézes kovászszal* ke
félte 10 napig g nagyon meg volt elégedve.

hogy a házi orvosság bőven szedi belőle a 
sok „csúnyaságot". Daczára a sikeres ke
zelésnek, a legény lába megdagadt, őt ma
gát kirázta a hideg, magas lázt kapott és csak 
a 12-ik napon, midőn a beteg már félre 
beszélt és inegsem tudott mozdulni, hivatta 
a család az orvost, ki a seb üszkösödését 
a vérmérgezést konstatált. Szegény üu a 
14-ik napon meghalt. — Valóban megdöb
bentő, de igen tanulságos példája a mézes 
kovászszal és „Lajstromokkal" kuruzsoló 
vénasszonyok kárhozatos működésének *,

— Vasutasok bevásárlási forrásai. 
Eddig úgy volt szokásban, hogy a vidéken 
lakó vasúti hivatalnokok, altisztek és szol
gáknak rendesen a legközelebb eső városok 
voltak bevásárlási helyül megjelölve az il
lető üzletvezetöségek által, illetve a bevá
sárlás megejthetése czéljából, a szükséges 
szabadjegyek ide szolgáltattak ki. Tekintet
tel azonban a nagyobb városoknak napról- 
napra mindinkább tért hódító konkurrenti- 
ájára, melyekkel a vidéki városok nem 
vehetik fel a versenyt s igy az egyes be
vásárlási czikkek ott jóval olcsóbban szerez
hetők be, a magyar kir. államvasutak igaz
gatósága, a személyzetnek ez iránt benyúj
tott általános kérvényét akként intézte el, 
hogy 1900. év január hó l-től, az összes 
vidéki m. á. v. alkalmazottaknak Buda
pest, Pozsony és Szegedet jelölte 
ki bevásárlási helyéül. Egyben intézkedett, 
hogy a háztartást vezető részére, fenti nap
tól kezdve, egy 12 szel vény nyel biró es 
szabadutazásra jogosító könyvecske állíttas
sák ki, a melylyel havonkint egyszer akár 
a tulajdonos, vagy annak családtagja a 
szükséges bevásárlást eszközölhesse. — A 

| lévai, illetve a Párkány-nána-garamberzen- 
czei személyzet bevásárlási helyéül Buda
pest jelöltetett ki.

— Kratejl cirkusza tegnap és pén
teken mutatta be magát Léva város közön
sége előtt. A 40 tagból álló társulat produkciói 
valóban bámulatra méltók; szépen idomított 
lovai vidéken szinte feltűnést keltenek. A 
tegnapi előadáson a lovaglás művészetének 
nagyszerű mutatványaiban gyönyörködtünk, 
a milyenhez hasonlót csak a fővárosi hírne
ves Wulf-féle cirkuszban láttunk. Ezenkí
vül idomított disznó, galambok s egy tehén 
tesznek bizonyságot arról, hogy az emberi 
türelem az állatokat a természetük s vér
mérsékletükkel ellenkező cselekedetek pro
dukálására is képes rátanitani. A ki csak 
egyszer is látta ezeket az előadásokat, bi
zonyára elismeréssel adózik a társulatnak, 
hogy oly sok szép és kellemes órákat szer
zett közönségünknek.

— Az élelmesség netovábbja. Kinek 
nincs kedves hozzátartozója: anyja, apja, 
férjé, neje vagy gyermeke, kik ne örülnének, 
ha életnagyságu fényképükkel otthonukat 
diszithetnék és ki ne fogadna el egy ily 
60 cm. magas, szép kivitelű fényképét, pláne 
ha ezt ingyen kapja. Mert valóban, teljesen 
ingyen ad a Párisi Nagy Aruház 
(Budapest, Kerepesi-ut 38.) minden egyes 
vevőjének, ki 10 írtért bevásárol, egy bár
mely fénykép után elkészített művészies ki
vitelű életnagyságu képet. Mivel azonban 
mindenki nem vasáról egyszerre 10 írtért, 
az ingyen fényképét pedig mindenki szeretné, 
az áruház ezen akkep segített, hogy a 10 fit. 
részletekben is levásárolható. Ugyanis 
minden kisebb bevásárlásról egy boont kap 
a vevő és ha ezek & 10 frtot meghaladjak; 
az ingyen fénykénét, a mely testverek között 
is meger 10 irtó?/ kiszolgáltatják. Figyel
meztetjük t. olvasó közönségünket, hogy 
szükségletüket itt szerezzék be és az áruház 
újonnan megjelent és eddigieket felülmúló 
képes nagy árjegyzéket hozassak meg.

— Léván november hónapban meg
háltak. Dalmadi József, élt 10 hónapot. 
Özv. Bajusz Józsefné, szül. Halász Veronika, 
élt 74 évet. Özv. Balina Jánosné, szül. Ka- 
szanyiczki Borbála, élt 80 évet. Iványt László, 
élt 6 hónapot. Kakuk János, élt 60 évet. 
Bózsik János, élt 11 évet. Wilheim Ernő, 
élt 7 hónapot. Özv. Wilheim Károly, élt 80 
évet. Veisz Áron, élt 34 évet. Özv. Feja 
Irnréné, szül. Vári Anna, élt 68 évet. Szila- 
veczki Mária, élt 45 évet. Svaiba Ilona, élt 
l3/< évet. Béres Margit, élt. 6 hónapot.

Goldbrunner Sándor jó nevű lévai 
ezukrasz mai szamunkban közölt hirdetésére 
felhívjuk olvasóiuk ügyeimét.

Amstetter Imre jó nevű lévai ke
reskedő mai számunkban közölt hirdetésére 
felhívjuk olvasóink ügyeimét.

apbömAuok.
Rovatvezető: ZUHANY.

Adós maradt. Két hölgy találkozik as utozán, 
— Halottad-e, — mondja az egyik, — hogy J.-né meg
halt ? — Az Istenért ne mondd — sopánkodik a meg
szólított — igazán leverő bir, — adósom maradt egy 
rí sí 11 e 11

A takarékos ássony. Asszony; — Dok
tor ur, kérem, az uram bimlöbeu fekszik. — Dok
tor : Úgy ; no, majd azonnal elmegyek 1 — Asszony; 
Kérem, doktor ur, még ma ne jöjjön, csak egykét nap 
múlva ; mert talán a lányom is meg fogja kapui és akkor 
legalább együtt gyógyíthatja.

Irodalom és művészet.
A „Zenélő Magyarország" zongora 

és hegedű zenemű folyóirat deczember elsei 
XXIII-ik füzete érdekes tartalommal jelent 
meg. Tartalmazza ezen füzet: I. Zsadányi 
Armánd flTizenhárom fodor van » azoknyá-

mon" magyar dalt, II. Huber Sándor, „Vis 
á vis* franczia négyes a legújabb most di- * 
vatos tréfás dalok es chansonokból összeál
lítva. III. Stark Henrik „A manó vigye a 
zenét" Tréfás dalt. Minaen füzete ily gaz
dag tartalommal jelenik meg e közkedvelt 
zenemű folyóiratnak. Egy-egy füzet minden
kor 10 oldalon a legszebb s legsikerültebb 
zeneujdonságokat hozza, negyedévben 6 füzet 
60 oldal zenemüvet ad 1 frt elöüzetésért. 
Előfizethetni lehet: Nyitrai és Társa könyv
kereskedésében Lévan.

A századot temetjük — de vígan. Ez a 
negyed az ö utolsó keuete. Aki velünk tart, 
az a zimánkós télen se fog fázni. A Pillangó 
mindig derült és kedélymelegséget áraszt 
nemcsak a réten nyáron, de az esŐB őszi 
napokon, sőt a borongós télen át is a szo
bában. A nevetés, a kaczagás a legkitűnőbb 
fütöszer, egyszersmind a ieghathatosabb sze
rűm is. Aki sokat nevet, az soká is él. Egy 
olasz közmondás szerint minden kacajjal egy- 
egy szöget huzunk ki a koporsónkból. A 
nevetés éltet és melegít. Egy rendelés, mily 
hallatlan olcsó ! — csak egy forint egész 
a század vegéig 14 pirulával, de pirulás nél
kül használható. Akik a gyöugyörü kepeket 
és a jó élceket szeretik, azok a Pillangót 
bizton megrendelik. Még a legkorábbi reggeli 
órákban sem haragszunk, ha előüzetést hoz
nak. Elvünk: mindig mosoly eB jó kedély. 
Lakásunk a régi. Ha uj hazat építtetünk, 
régi fészkünkhöz azért hűek maradunk. A 
gyengébbek kedvéért, újra ideiktatjuk: 
Budapest, VI., Teréz-körut 35. A postautal
ványon nem muszáj vicceket is küldeni. A 
„Pillangó* elöüzetesi ára egész évre csak 
4 frt, fél évre 2 irt.

Selyem damaszt
75 krajczártól 14 forint 65 krig mé
terenként, — valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg-selyem 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként, — a legdivatosabb szövés, szin 
és mintázatban. Privát fogyasztóknak 
postabér és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva, — mintákat pedig 
póstafordultával küldenek, HENNE
BERG G. selyemgyárai (cs. és k. ud
vari szállító) Zürichben. — Magyar leve
lezés, Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasz
tandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 80 kr, 7 frt. — Két
szeres 5 frt 90 kr. 6 frt — kr. — jRozs
5 trt 80 kr. 5 frt 90 kr. Árpa 6 frt —
6 frt 50 kr. KuKoricza 4 frt 50 kr 4 frt 80 
kr. Bab 5 frt 50 kr. 5 frt 80 kr. Zab 4 frt 50 kr 
5 frt — kr. Lencse 7 frt — kr. 7 frt 30 kr 
Köles 4 frt 50 kr. 5 frt — kr. 

Nyilttér.
i.

Nyilatkozat.
Tudomásomra jutott, hogy nyilvános gyű

lésen arról volt szó, hogy mióta én a — báró 
Nyári féle — kőbánya bérlettel felhagytam, 
egyáltalában kő-szálitással nem foglalkozom. 
— Ez azonban téves. En még varsányi bér
let határidő lejárta előtt O-Léván fekvő 
saját bányámat felnyitottam és ezen bányá
ból Bókkal jobb minőségű követ olcsóbban 
vagyok képes szállítani, mert a drága haszon
bér elmaradt, és a fuvardij is olcsóbb mint 
volt Varsány ból.

Ezúttal az igen tiszteit közönségnek 
Bzives tudomására adom, hogy a kálnai ut- 
czában levő saját telkemen mindenféle kész 
köveket raktáron tartok s ami esetleg nem 
volna, azonnal elkészítetem.

Hasznos szolgálatot vélek városunkban 
az által teljesíteni, hogy ezen kőipart Hont- 
megyéből Lévára helyeztem át, egyrészt a 
mennyiben állandó munkásaim a fogyasztást, 
a fuvarozás pedig a forgalmat növelik,

Ezeket szükségesnek tartottam kijelen
teni s vagyok

Léván, 1899. decz. 1-én tisztelettel
Monaco M.

II.
363/1899. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel köz
hirré teszi, hogy az újbányái kir. járásbiró
ság 1898. évi Sp. 426/5. számú végzése 
következtében Kraft Károly ügyvéd által 
képviselt Preisich Izidor javára Palkovics 
Nándor és neje ellen 29 frt, 32 kr. s jár. 
erejéig 1899. évi aug. hó 23-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt 
és 1163 frt 30 krra becsült szobabútor és 
vendéglői berendezésből álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járás
biróság 1897. évi V. 237/2 számú végzése 
folytán 29 frt 32 kr. tőkekövetelés, ennek 
1898, évi október hó 20 napjától járó 5% 
kamatai eddig özueteo 20 frt 20 krban biróilag

már megállapított költségek erejéig Újbá
nyán, alperes lakásán leendő eszközlésére
1899. évi deczember hó 5. napjának délelőtti 
9 Órája határidőül kitüzetik es ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságom az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a érteimében készpénz- 
üzetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat jjmások is le és felüfoglaltatták és 
azok kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. eviLX. t.-cz. 102. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Újbányán, 1899. nov. hó 20. napján. 
Biró Zsigmond. kir. bir. végrehajtó.

IH.
109./1899. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hirré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság 1899. 
évi V. 484/2. sz. végzése következtében 
Levatich Gusztáv ügyvéd által képviselt 
Lévai Takarék és Hitelintézet javára Tóth 
Lajos ÓS neje ellen 220 frt s jár. erejéig 
1899. évi okt. hó 14-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 975 frtra 
becsült bútor, gabona,gazdasági fölszerelés
ből álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíró
ság 1899-ik évi V. 484/3. számú végzése 
folytán fenti tőkekövetelés s jár. erejéig 
Garam-Lökön leendő eszközlésére 1899. 
évi decz. hó 11-ik napjának délutáni 
3 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében 
készpenzüzetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és feiülfoglaltatták a 
azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1899. évi nov. 24. napján.
Tonhaiser, 

kir. bir. végrehajtó.
IV.

1071./1899. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hirré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság 1899. 
évi V. 420/1. számú végzése következtében 
dr. Rapocb Frigyes ügyvéd által képviselt 
Gestetner Náthán javára ÖZV. Slmor Má- 
tyásné ellen 360 frt. s jár. erejéig 1899. 
évi aug. hó 22-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 361 frt 50 krra 
becsült következő ingóságok, u. m. bútor, 
fölszerelés, italok stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiró
ság 1899-ik évi V. 420/4. számú végzése foly
tán hátrál, tőkeköveteles s jár. erejéig Garam- 
Damásdou leendő eszközlésére 1899. Övi 
decz. hó 4 napjának d u. 8 órája határ
időül kitüzetik es ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzüzetés mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

KeltLéváu, 1899. évi nov. hó 14. napján. 
Tonhaiser, kir, bir. végrehajtó.

V.
797,|1899. sz.

Árverési hirdetmény,
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-i értelmében ezennel köz
hirré teszi, hogy a lévai kir. járásbiróság 
1899. évi V. 303. számú végzése következ
tében Csekey Vilmos ügyvéd által képviselt 
Barsmegyei Népbank javára Tomaschek 
Sándor és neje ellen 200 frt s jár. ere
jéig 1899. évi aug. hó 7-én foganatosított 
biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 410 
frtra becsült következő ingóságok, u. m. szo
bai bútor, házi berendezés stb. nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiróság 
1899-ik évi V. 438/3. számú végzése folytán 
fenti tőkekövetelés s jár. elejéig Léván le
endő eszközlésére 1899. évi deczember 
hó 9-ik napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitűzőnk és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
üzetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat másik is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés az 1881. évi LX. t. ez. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1899. évi nov. hó 6. n.
ToaháiBM?) kir. bir. végrehajtó'
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HIRDETMÉNY.
A Lévai Takarékpénztár részvény társulat igazgatósága a nagyközönség szives tudomására hozza, hogy a

~ betétkamatnak 4‘|a0 o-ről 5°|0-ra — 
leendő felemelését elrendelte. — Az intézetnél elhelyezett betét után ennél fogva 5°|0 kamat fog számíttatni, ezen 
kivüi a betétkamat adót — mint eddig is — az intézet fogja fizetni.

Léva, 1899. október hó 15. A Lévai Takarékpénztár igazgatósága.
I
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PESTI HÍRLAP
Két évtizedes múlt áll immár a Pesti Hírlap mögött. Két évtized 

bizonyítja, hogy hazánk e legelterjedtebb s igy legjobb-ak elismert lapja 
méltó utódja lett a dicső emlékű Kossuth Lajos történelmi nevezetessegü 
Pesti Hírlapjának

Ki vonhatná ezt kétségbe ? ! Hisz a Pesti Hírlap — mint a huszon
egy év alatt megjelant mindeu sora bizonyítja — szabadelvű minden irányban, 
úgy politikai, mint társadalmi téren ; független föl- és lefelé, a hatalommal és 
a nagyközönséggel szemben egyaránt; demokratikus minden izében s csiigge- 
detlen hirdetője, terjesztője és rajongó kivé a társadalmi egyenlőség megszen
telt elveinek.

Szabadelvűsig, függetlenség, demokratikus egyenlőség — volt és marad 
a Pesti Hírlap program inja.

E programúira esküszik, e programúihoz hü maradt mindenkor a szel
lemi munkások ama fényes gárdája, melyet a Pesti Hírlap (úgy a múltban, 
mint a jelenben) maga körül csoportosít.

Vezércikkírói ez idő szerint: dr. Kenedi Géza (felelős szerkesztő), dr. 
VáZ80nyl Vilmos, ifj. Ábrányi Kornél, Kóbor Tamás.

Tárcaírói pedig: Mikszáth Kálmán, Tóth Béla (egyszersmind a köz- 
kedveltségü Esti levelek írója), Murai Károly, Gárdonyi Géza, Quintus (Kenedi 
Géza), Kóbor Tamás, Bede Jób, Tömörkény István, Kálnay László, Homok 
(Cserzy Mihály), Győry Ilona (színi kritikus), Kézdi-Kovács László (mükritikus), 
Koboz (Kozma Andor) a közkedveltségü verses heti krónikák szerzője, Vértesi 
Amold, Abonyi Árpád, Krúdy Gyula,Zempléni Árpád, Hoffmann Ottó, stb. stb.

A Pesti Hirlap közkedveltségü karcolatait, csevegéseit, kis cikkeit Mik
száth Kálmán (A tisztelt Házból), ifj. Ábrányi Kornél (a Lloyd-klubból), Bede 
Jób (Vizy Gábor levelei), Murai Károly, stb. írják.

Specialitásai is vannak a Pesti Hírlapnak s ezekre nézve egyetlen más 
lap sem vetélkedhetik vele. Ilyenek az imént említett országgyűlési, közéleti, 
politikai, társadalmi u. n. karcolatok (csevegések) mellett első sorban az 
Esti levelek, melyekben a toll elsőrangú művésze Tóth Béla — ez idő szerint 
legjelesebb tárcaírónk — napi eseményekhez, aktuális kérdésekhez szól hozzá, 
ritka elme éllel s országszerte elismert szellemességgel ; hol tudományos ala
possággal, hol könnyed guuynyal, tanitva és kritizálva.

Másik specialitása a lapnak a Szerkesztői Üzenetek naponkinti gazdag 
rovata, a melyet a szellemes Quintus állít össze hangyaszorgalommal s széles
körű tudományos készülettel; mulattatva, tréfálkozva vagy filozofálva.

További specialitások: a hetenkinti sakk rovat, melyet hazáuk első

sakk-mestere Charousek Rezső szerkeszt, szakértő munkatársak segélyével ; 
továbbá az idönkint adott bélyegkedvelők rovata, artista-hírek. (Amazt Kosa 
Rezső, emezt Kiss Dezső állítja össze.)

A lap rendes belső dolgozótársai — a már felsoroltakon kivüi — szin
tén csupa kipróbált hírlapírók : báró Jósika Kálmán (külpolitika), Luby Sándor 
(napihirek), dr. Komor Gyula (színi kritikus) K. Kovács László (képzőművé
szeti kritikus), dr. Béldí Izor (zenekritikus), Szabó László (vegyes és külföldi 
tárcák), Szegő Béla (vegyes és táviratok), Wurm Adolf (közgazdaság), Bállá 
Vilmos (a szintén specialitást képező gabnatőzsdei karcolatok Írója), Guthi 
Imre (törvényszéki tudósító), Zsoldos László (helyi tudósitó), Schmittely József, 
segédszerkesztő.

A tarta’om gazdagsága és terjedelem tekintetében szintén első helyen 
áll ma napilapjaink közt a Pesti Hírlap, mely napról-napra 22—24 Oldaton 
jelenik meg, vasárnaponkint pedig 32—48 Oldalon.

Külön kedvezményeket is nyújt előfizetőinek, még pedig:
a) havoukint egy jegyzéknaplót, a hó minden napjára, feljegy

zésekre szánt lapokkal;
b) évenkint karácsonyi ajándékul a Pesti Hírlap nagy képes 

naptárát, a legkitűnőbb írók válogatott dolgozataival, köz
hasznú tudnivalókkal s a legérdekesebb képek egész tömegevei;

c) a Párisi Divat cimü, fényes kiállítású kepes heti divatlapot 
(Győry Iloua szerkesztésében) a Pesti Hirl p előfizetői fel
áron kapják.

Begény-közlcmények dolgában is elsőség illeti a lapot; eredeti regényeit 
Mikszáth Kálmán, Abonyi Árpád és Werner Gyula Írják ; fordított regenyelt 
pedig a külföldi irodalom legeisőrendü termékeiből válogatja össze.

A Pesti Hírlap regény-csarnokát naponkint eg y-e g y külföldi 
(francia, angol, orosz) tárca, elbeszélés, rajz vagy tréfás dialóg egészíti ki ; 
úgy hogy annyi elvezetes szépirodalmi olvasmányt, miut a Pesti Hírlap, való ■ 
bán egyetlen más lap sem ad ma olvasóinak.

Méltán mondhatjuk lehat ma hazánk legelterjedtebb lapját a legol
csóbbnak is; méltán ajánlhatjuk a nagy magyar olvasóközönség pártolá
sába; mert a Pesti Hir ap eiöfietesi ára egy hóra csak X frt 20 kr., negyed
évre 5 frt 50 kr, s a Párisi Divattal együtt frt 50 kr. (Mutatvány
számot levelezőlapon kifejezett óhajra a kiadóhivatal mindenhova küld, ahol 
a lapot bzámonkint nem árulják.)
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Úzletátiielyezés
V<*u ázereucseui a . agyerdeuiü közu i- 
tid4teio11el érieói.riii, hogy 

ezukrasz üzletemet
letemeseu Kibővítve a Szér.h anyi-nt-ngi 
Fried Illáim tele hazba beleztem at.

A midőn az iramain eddig tanúsított 
pártfogást megköszönném magamat a n. é. 
Közöuseg továooi jóindulatába ajánlom.

Leváu, 1899. december 2.

Kiváló tisztelettel

Goldbrunner Sándor,
cukrász?

lkávé

Minden uj előfizető, aki december hó folyamán legalább negyedévre előfizet, szintén megkapja Q 
ingyen és bérmentesen a Pesti Hírlap nagy képes naptárát az 1900. évre, valamint a lapban folyó X 
regény addig megjelent részét külön lenyomatban — A Pesti Hirlap Nap tar a karácsony előtti 
héten fog szétküldetni. — A kiadóhivatal címe, nova az előfizetési dijakat legcélszerűbb posta

utalványon küldeni; Hudapest, V., Vácikörut 78.

> 000000$

Jamaikai legfinomabb . 
Cuba legfinomabb . . 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorieo finom, és Cuba 
Rio Kávé.....................
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . . 
Arany Jáva legfinomabb 
Menado legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .

1 klg. frt. kr. 
. . 2.24 
. . 2.24 
. . 2.16 
. . 2.06 
. . 2.—
1.60 1.80
2.16 2.24 
. . 2.24 
. . 2.24 
. . 2.16 
. . 1.60 
. . 1.30
2 — 2.40 
. . 1.20V

Ha őszül a haja használja a '“WlS

Z 0 L T A N-féle

használat után a haj eredeti színét adja vissza-

Ara ■ö.veg-enlcirxt 1 forint.

Egyedül:

k
I frt. 30 kr. elöleges beküldésével bérmentve.

O

gyógyszertárában

Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában. Láván*

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

ÉS CSEMEGE
SKEDÉSEMRE

felhivni; hol különféle hideg étkek, korai különlegességek, 
friss aratásu Khinai teák, valódi angol rumok, Schmidt-féle 
teakenyér, Küfferle-féle czukorka és csokoládé nemek különféle

meglepetések
állanak a nagyérdemű közönség rendelkezésére. — Különösen
JEÍoxn.®len.d.öziehz tartom

Kapható:
Kern Testvéreknél Léván.

• •

Önkéntes árverés.
A Koháry-utczai 504-ik számú lakház és üzlethelyiségnek meg

felelő melléképület folyó hó 3-án vasárnap délután 4 órakor szabad 
kézből önkéntes folytatólagos árverésen fog eiadatni.

Venni szándékozók szíveskedjenek a helyszínén megjelenni.
Tisztelettel Cserei Gyula.

L4
14
14
L4
14
Í4 HAIR REGENERÁTORT

ely nem hajfestő, de oly vegyi hatású szer, mely rövid ideig való

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

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradtam 
kiváló tisztelettel

Czirok János
utóda

AMSTETTER IMRE.

Zoltán Béla udvari szállító

BTJD.A.FEST, V. Hold-utcza és Nagykorona-utca sarkán.

* ♦


