
XIX. évfolyam.
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 póztautalványnyal küldhetők, 

ezdmok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban.

52. szám LÉVA,1899. deczember hó24.

BARS. HIRDETÉSEK

Nagyhalához petit-aor egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 kr fizatnnHA.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyilttérben:
minden, négybasábos garmond sor dija 15 kr

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZ TKESZTÖ; HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer.
- i- vasárnap reggel, -t—

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“
ZXLXl. évfolyamára.

Lapunk jövő számával fe
jezzük be pályafutásának XlX-ik 
évét. — A ki ismeri a vidéki hír
lapirodalom nehézségeit és szinte 
leküzdhetetlennek látszó akadá
lyait, igazat fog adni nekünk, ha 
önérzettel tekintünk vissza eddigi 
működésünkre. Tettünk, a mennyit 
tehettünk. Első sorban is városi 
és megyei érdekeink gondozása 
lebegett szemünk előtt, s jeles 
munkatársaink és a nagyközönség 
szives támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésünket, mind
azonáltal gondosan kerülve annak 
lehetőségét, hogy lapunk magán, 
avagy párt érdek szolgájává fajul
hasson. Ez alapon ajánljuk lapun
kat továbbra is a nagy közönség 
szives jó indulatába. A múltban 
elért eredmény leend a jövő re
ménye, mely ezután is lapunk 
változatlan irányát jelenti.

Előfizetési ér :
Egész évre 
Fél évre . 
Negyedévre

5 frt. — kr,
2 frt. 50 kr.
I frt. 25 kr.

Hivatalos közlemény.
i.

6058/899.
Hirdetmény.

Léva város képviselő testületé a Zugó- 
utcza szabályozása folytán Mitschke József 
és neje Sziadek Jozefin háztulajdonosok 
telkéhez csatolt 37 □ öl kiterjedésű közte
rületnek eladása feletti határozatát az 1886. 
évi XXII. t.-cz. 110. §-a rendelkezésének 
megfelelöleg f. hó 30-áuak délutáni 4 órá
jára a városház tanácstermébe kitűzött köz
gyűlésnek tartván fenn, — erről Léva vá

ros képviselőtestületének tagjait a közgyű
lésen való részvételre fölkérve ezen hirdet
mény utján is értesítem.

Léván, 1899. deczember 14-én.
Bód-ogrlx Xua-jcs. 

polgármester.
II.

6068/899.
Hirdetmény.

Léva város képviselőtestülete a város 
tulajdonát képező „Gyeptér“ eladásából ki
folyólag ezen terület felosztását feltüntető 
vázrajzon a) val jelölt 46 □ öl kiterjedésű 
azon szöglet részt mely az Osztrieder-féle 
kertészeti teleppel közvetlenül érintkezik 
— Osztrieder György lévai lakosnak kárta
lanítás képen átengedni óhajtja azon terü
letért, melyet a város nevezett telkén a 
Bém-utczai viz elvezetésére létesített árok 
által igénybe vett.

Ezen telek átengedésnek, illetve csere 
ügyletnek elhatározását a képviselőtestület 
f. évi november hó 30-án a f. hó 30-áuak 
duélutáni 4 órájára a városház tanácster
mébe kitűzött közgyűlésének tartotta fenn; 
miről a képviselőtestület tagjait a névsze
rinti szavazás megejthetése végett a köz
gyűlésén való részvételre fölkérve az 1886. 
évi XXII. t.-cz. 110. §-a értelmében ezen 
hirdetmény utján is értesítem.

Léván, 1899. deczember hó 14.
Sód.og-tL Xjajcs 

polgármester*
III.

5823/899.
Hirdetmény.

Barsvármegye törvényhatósági bizott
sága az 1888. évi VII. t.cz. 72. §-a alapján 
a kutya tartásról szóló szabályrendeletet 
a rendezett tanácsú városok részére meg
alkotván — ezen szabály rendelet f. hó 20-tól 
kezdődöleg 8 napon át az 1886. évi XXI. 
t.-cz. 7. §-ában biztosított fellebbezési jo
gára való figyelmeztetéssel a városi irodába 
közszemlére kitétetik, miről az érdekeltség 
ezen hirdetmény utján értesittetik,

Léván, 1899. deczember 15.
Eódig'h. Lajos, 

polgármester.
IV.

6008/899.
Pályázati hirdetmény.

Léva város képviselőtestülete által a 
városi rendőrségnek két kö-zrendőrrel le

endő megszaporitása lett tervbe véve, amig 
ez érdemleges határozattal foganatosíttat
nék, a városi Tanács 6608/1899. számú ha
tározata által a pályázati hirdetmény kibo
csátása lett elrendelve.

Miért a városi szolgaszemélyzethez tar
tozó azon szervezendő két rendőri állásra 
ezennel pályázatot hirdetek, s fölhivom a 
magukat képesitettnek érző magyarul irni- 
olvasni tudó, a védkötelezettségnek eleget 
tett, egészséges, erős, úgy erkölcsi tekintet
ben kifogás alá nem eső azon magyar-ho
nos egyéneket, a kik ez állást elnyerni 
óhajtják, mikép okmányokkal fölszerelt s 1 
koronás bélyeggel ellátott kérvényeiket az
1900. évi január hó l-sö napjáig alulírott-' 
nál nyújtsák be.

Á pályázók kívántra kötelesek magu
kat az orvosi vizsgálatnak alávetni.

A hirdetett állásokkal — valószínűleg 
mint a már szervezettekkel — 300 frt évi 
fizetés és ruházat leend összekötve.

Kelt Léván, 1899. deczember 20. 
Bód.og'li. luajos 

polgármester.

Karácsony.
Az emberi művelődéssel szoros kap

csolatban van a kereszténység eme 
magasztos ünnepe.

A modern fogalmak szerint ezt 
úgy ünnepük meg, hogy Krisztus — 
tehát a szeretet nevében ajándékozzák 
meg embertársaikat, A dúsgazdag ér
tékes emléktárgyat, a szegény tehet
ségéhez mérten, de talán tisztább ér
zelemmel rakja le áldozatát a szeretet 
oltárára.

Megyénk és városunk közönsége 
is a legszebb reményekkel eltelve néz 
a jövő elé, várva a kriszkindlit. A mo
dern karácsonyfa csillogó gyertyái 
között talán ott fog csillogni a szebb jö
vőnek reménye is, de talán helye lesz 
ott a város haladását előmozdító intéz
kedéseknek is, és akkor az arra hiva
tottak nagy karácsonyfát állítsanak ám 
a polgárság részére, hogy arra minden 
elférjen, amit a jó polgárság a szeretet 
és béke nevében jogosan elvár.

Megszokott frázis az nálunk, hogy 

mindent nevelni kell, s ha a kormány 
reform törekvései a meglevő jobbátéte- 
lét czélozzák is az által, hogy a tör
vények és az ide vonatkozó rendeletek 
végrehajtására hivatott és jogosított 
személyek hivatásuknak magaslatára 
emelkedjenek, oda művelődjenek, hogy 
a kötelességérzet lelkiismeretük sugal
latából kifolyólog helyesen nyilvánul
jon s igy a közbéke az emberiség szi
vében helyet foglaljon, — egy némely 
esetben épen a szeretetlenség hideg 
közönyén törik meg.

A mai kort jellemzi a gőg és lelki
ismeretlenség, az elfogultság és érdek- 
hajhászat, mely a látszólag legművel
tebbeket is a sötét butaság börtönébe 
taszítja.

Tizenkilenczszáz évvel ezelőtt hir
dették a pásztorok és a bölcsek, kirá
lyok és koldusok az uj éra kezdetét 
s a mennyei király nevében hirdették 
a béke és szeretet tanát a hitetlenek 
között, ma már épen az ellenkezőt ta
pasztalja a gondos megfigyolő. — Ma 
már a valláserkölcsi alapon nyugvó 
lelkiismeret a gyűlölet és érdekhajhá- 
szat rabbilincsei között nyög. A mo
dern ember elveti magától az isteni 
tant, a felebaráti szeretetet, s hódol a 
pénzszeretet, a változékony felsőbb 
kegy csalóka fényének. Ma már nem 
válogatnak az eszközökben, hogy a 
czélt elérhessék, hogy saját énjüknek 

I jólétet teremthessenek, nem rettennek 
vissza a legszentebb czél nevében cse
lekedni, hogy önhasznukat előmozdít
sák, nem félnek felhasználni a legfőbb 
ur, a földi király nevét, hogy gyülöl- 
ségük sugallotta ítéletet hirdessenek 
az igazság eltiprására.

Milyen nagy a különbség a tizen
kilenczszáz év előtti idők s a mai 
„felvilágosodott“ kor között, — Igaz 
tehát, hogy a népet művelni kell, de 
azt helyesen csak akkor lehet, ha a 
művelésre hivatott és jogosított egyé- 

T Á RC Z A.
Karácsonykor.

Szegény fiú ! Édes anyját 
Elvesztette még tavaly 
S a szobában ismét ott áll 
Az egyszerű ravatal.

Édes atyja fekszik rajta,
Fejénél a feszület,
Világot a sápadt arezra 
Kicsi mécses fénye vet.

Néz az árva mozdulatlan, 
Köny csillan meg két szemén, 
Érzi, hogy már egyedül van, 
Úgy zokog, sir a szegény. . . .

Künn a falu kis harangja 
Bánatosan egyre kong,
S a szobában nemsokára 
Halk fohász kél, ima zsong.

Szótlan arezok járnak-kelnek,
S a koporsó fedélét
Halk zörgéssel, néma csendben 
Nyomban le is szegezék.

Felemelik a tetemet 
És kiviszik oda, hol
Annyi apró domb között az 
Égi béke, csend honol.

Frissen ásva ott az uj sir, 
Hívogatva néz reánk
És a körülállók ajkán 
Megszólal a tMi atyánk* . . .

Kisérteti zörrenéssel
Koporsóra hall a hant,
S a gyászolók elmerengnek: 
Jó pihenni ott alant.

És a domb már emelkedik,
Segít a zord hóvihar,
Mely a gyásznép szemeiből 
Egy-egy könyet kicsikar. . . .

A kis óvva most is ott sir, 
Folyton jajgat hasztalan, 
A mig a nép széjjel oszlik . . . 
Ma Karácsony-este van.

Mindenektől elhagyatva
A kis árva egyedül 
Keservének, fájdalmának 
Érzetében elmerül.

Felsivit a téli zord szél, 
Csontig járja tagjait, 
Mégis azt a kis sirdombot 
Oly nehezen hagyja itt.

Szegény árva hová menjen ?
Nincs a földön senkije,
Hol kell most már támogatást, 
Meleg szobát lelnie ?

És elindul öntudatlan,
Viszik gyönge lábai, 
Végre is egy kicsi háznál 
Kénytelen megállani.

A szobából gyermek-lárma, 
Fürge játék hallható,

Nem is tudják, hogy oda künn
Oly sűrűén hull a hó.

Behozzák a karácsonyfát,
A kis Jézus küldte most, 
Csillog-villog ágai közt
A sok ezüst, arany-rost.

A gyermekek körülállják,
Hisz ők olyan boldogok, 
Érző, piczi szivecskéjök 
Örömükben feldobog. . . .

Odakilnn az árva érzi,
Hogy ereje egyre fogy, 
Aztán tompa zuhanással 
Eszméletlen összerogy.

Elhallgat a lárma, vigság.
Mi lehetett az a zaj ?
Szól a gazda és kifordul,
Hogy megnézze, mi a baj,

Ázva-fázva megtalálja
A kis árva gyermeket,
Félébredet' kebelében
A szép ember-szeretet.

Ölbe kapja, simogatja . . ,
S életre jön a fiú,
Hálás szemmel tekint körül,
Többé ő sem szomorú.

Vig a többi gyermekekkel,
Játszva múlik el az est,
A ki róla gondoskodott:
A kis Jézus tette ezt.

Gabala József,

JXdLai BaAwuxiJtliQsc fél iv axL©llék.l®t van ©aatolva.

Örvendjetek keresztények, a Megváltó 

megszületett 1

- Irta: 8CHADLER ÍJÁSZTON. —

„Kedves bátyám ugy-e mihozzánk is el
jön ma a kis Jézuska?11

,Mindenesetre eljön, kicsikém, ne félj. 
De Ígérd meg, hogy a míg én oda lessek, 
jól viseled magadat s szépen aludni fogsz.**

„Egészen nyugodt lehetsz kedves bá
tyám, hiszen tudod, hogy én mindig jól 
viselem magamat, Hát nem ?

,Jól, kis szivecském 1“
„8 épen asért, mert jól viselem maga

mat, ugy-e bár, rólam se feledkesik meg a 
Jézuska? Tudod-e, hogy szépen kifény esi
tettem a csípőmet, hadd örüljön, ha meg
látja, 8 aztán ma este még jobban viselem 
magamat, mint máskor és szépen imádko
zom 1 , . , nagyon szépen ... a szivem 
mélyéből, mert tudod, nagyon szeretném^ 
ha a Jézuska azt hozná, a mit én szeretek., 
ha hozna egy olyan szép babát, a melyik 
a karjait, a lábát, meg a fejét mozgatni 
tudja . . , épen olyat, mint a milyet nem 
rég a bazárban láttunk 1“

„Jó, jó, kicsikém, aludjál szépen s ál
modj szépeket.'

E szavak után Delahaye György szé
pen lefejté az ágyban térdelő gyermek ka- 
rocskáit nyakáról, piros orczáit gyöngéden 
megcsókolgatta s kedves Szőke fejeoskéjél 
lefektette a vánkosra s aztán hátra fordulva 
szomorúan nézett az ágy mellett álló öreg 
asszonyra.

„Ugy-e kedves szomszédasszonykám,



öek, kiknek jog adatott, hogy az em
beriség felett rendelkezzenek jól meg
választják azokat, kikre a társadalmi 
jogrendet szabályozó törvények és ren
deletek végrehajtása bízatni fog. — 
Lelkileg kell kiművelni az ily egyént, 
hogy az tudomásával bírjon feladatá
nak, hogy az fel tudja fogni teljesen 
kötelességét, hogy az lelkiismeretesen 
járjon el tisztében és mindenkor a sze
retet nevébeu intézkedjék azon ügyek
ben, melyekben intézkedni hivatalos 
kötelessége.

Az olyan egyéneket pedig, kik 
ezen kellékekkel nem bírnak, vagy 
roszlelküségüknél fogva bírni nem akar
nak, távolítsák el azon polczról, hová 
uem illők, mert ott csak megbotrán- 
koztatásra szolgálnak és veszélyeztetik 
a közerkölcsöt, veszélyeztetik azon nim- 
bust, mely hivatalos működésüket kel
lene, hogy körül sugározza. — Az ily 
egyéneket a gőg és rosszlelküség butává 
teszi, s igy érdemtelenek úgy a tisz
tességre, melyet viselnek, valamint a fi
zetésre, melyet az adózó polgárok vé
res verejtékkel megszerzett s a haza 
oltárára áldozott fillérekből nyújt szá
mukra az állomhatalom. Majd minden 
téreu találkozunk ily egyénekkel. 
De mindazon ellentéteket, melyeket 
sem a felvilágosodás, sem a művelt
ség megszüntetni képes nem volt, 
euyhitse a szeretet, a melynek üunepe 
a karácsony.

Legyünk igaz követői annak, a 
ki nem osak prédikálta, de gyakojolta 
is a szeretetet, a ki még ellenségeit is 
szerette.

A holnapi nap hajnala hozza meg 
a meghasonlott szivekbe a szeretet és 
béke melegét, hogy a közerkölcsök és 
a közbéke ismét otthont találjon az 
emberiség szivében a kereszténység 
szent ünnepének hajnalán !

__________ Q
A lévai elemi iskola keletkezése.

Közli: Aristides.
(8. Folytatás.)

13. Végre az Városi Na. Tanátsnak fárado
zásait abban, bogy az Nemzeti Oskola háznak 
felépítésében ennyire iparkodott megköszön
vén a Gyülekezet, ismét egész tisztelettel 
arra kérte meg, hogy a Tanítók fizetésére 
megkivántató Fundatiók dolgába is, esrnére- 
tes szorgalmát ne sajnálja.

14. Hogy e tzél elömozditassék, Biró Ur 
maga mellé vévén Nótárius Fodragyay Ignátz 
Urat és változkodva egy Esküdt Urat sze

mélyessen a Tizedekbe Februarius 20^ 27^ 
Martius 6'Jl 7>^ napjaiban megjelent, midőn 
minden lakos személyesen jelen lévén a Tárgy
nak bizonyos valóságáról ki ki feltnnitatott. 
És hogy Biró Ur a Tizedet minden kétel
kedések ellen annvival is inkább megnyug
tathassa, minden Tizedben illyetén értelmű 
írást Város petséttye alatt hagyott; 
Érdemes 1»® 2ÍL 3ik 4ik. 5ik 6ik 7ik yík 9jk

10'k Tizedbéli Gazdák Urak !
Tudgyák már, nem kételkedem, hogy e 

folyó Februárius Holnap 3£^ a Városházánál 
tartatott Köz Gyűlésünkben Önagyságának 
a Pozsonyi Kerületbéli Oskolák Király Feö 
Directorának felszólítására, a Felsőbb Királyi 
Rendelések következésiben a Városunknak 
jövendöbéli közhasznára az határoztatott meg 
légyen: hogy a rendes Nemzeti Oskolák be
hozására megkivántató Tanítók fizetésire ki 
ki a Városi lakosok közül megszóllitassék ; 
hogy egy Tökepénznek öszve szedésire, a 
mellynek Kamattyábul jövendőben a bého- 
zatandó Tanítók fizettetni fognak, magok 
tehetségök és jóakarattyok szerint a meny
nyit akarnának, adnának.

Hogy az érdemes Lakosoknak ekkoráig 
bennem helyheztetett bizodalmokat fenntart- 
sam, ezen dolognak végrehajtását magamra 
válaltam, tudni illik ; hogy kinek kinek meg
magyarázhassam aztat, hogy ezen adandó 
pénzt tsak éppen most egyszer kelletik le
tenni, ennek utánna pedig senki sem fog 
arra kénszeritetni, hogy jövendő Esztendők
ben a most által adandó a vagy ajánlandó 
pénzt kéntelenétessék fizetni, és igy az Evic- 
tiot is magamra válalom.

Én részemről a Közjóra tzélzó akarato
mat mindeneknek megakarván mutatni, vala
mint ezen úgy a többi bets illetes Tizedek
ben is feljelentem, hogy mint Város Bírája 
e Czélra 5 frtot ajánlok, a mely bül ki ki által 
láthattya, hogy valamint én magamat ezen 
summának fizetésére jövendőre nem kötele
zem, úgy arra maga résziről senki sem fog 
köteleztetui, sött hogy ezen dologrul bízó- 
nyossabbak légyenek, ezen Írásomat, úgy mint 
bizonyság Levelet, magam neve aláírásával, 
és az Varo> petséttyével megerősítve ezen 
betsülletee Tizednek fenntartás végett itt 
hagyom. Költ Lcván, Február 20.27jk Mar
tius 6'2l 7'k napján 1825. Esztendőben. — 
L. S. Riza Antal m. p. Léva Város Bírája.

Ez után öszvesseu minden tizedben jelen 
lévők a szabad ajánlásokra megkérettettek, 
midőn némellyek azonnal ajánlásaikat felírat
tak, némellyek le isfizették, a mennyire pedig
len még többen semmit sem ígértek volna, 
meghagyatott minden Tizedbéli elöljáróknak, 
hogy személyesen eljárván a Tizedben min
den lakoshoz, ezen Czélra miuden lakostul 
a mit ki akar adni, vagy ajánlani, kérjenek, 
a kik már ajánlottak volna, azt szedjék be, 
hogy az, a mikor kivéutatni fog Summassan 
kézhez adassék.

15. Folyamodott vala az Városi Ns. Ta
náts Eö HertzegségéLez abba, hogy ez Osl o- 
Iához Kőre fölváltasson az Lévai Kövá^óbul, 
mellyre a Tettes Dírectiónak sub. N° 3957. 

ddíL 29. July 824 hozatott Kegyes végzése i 
szeriut megengedtetett, hogy az Lévai Kő 
Vágókul, olly áron, mennyiben az Uradalom
nak jön. a kő kiadasson. — Ezen rosolutio 
Kassa Tisztartó Urnák által adatott.

16. Minekutánna, Feö Tisztelendő Ug- 
róczy Ferencz Ur, úgy mint azLévaiDeák 
Oskoláknak Igazgatója sub N?_ 72_arra meg
kérettetett, hogy az ezen czéluak elérésére 
küldendő Iustantiáknak dolgát magára válalná 
— tisztelt Ur számossabb helyekre készített 
Kérelem Leveleit által adta, mellyeket Vá
rosunk Hites Jegyzője szorgalmatossan leirt, 
s azok el is küldettek. — Az Instantiák 
nevezetessen kikhez utasétattak vala, azt az 
Instantiákrul szólló Lajstrom és azon viiágo- 
sitás is megmutattya, hol ezen Könyvben 
feljegyeztetnek azoknak neveik, kik ezen 
Fundatiót segítették.

17. Midőn Tettes Ns Bars Vármegyénk 
is ezen Fundatiónak előmozdítására egy kü
lönös Instautia által megkérettetett, Mllyos 
Guzinyi Gróf Keglevits János Ur, mint Ns 
Megyénk Feö Ispánya, a ki szintén különö
sen is megkérettetett, a Tettes Karokat, és 
Rendeket Közgyűlés alkalmával annyira birta, 
hogy ezen Czélnak előmozdítására Ns Me
gyénk Felkelő Ns Seregének Cassájából a 
Tettes Vgye Rendei által Ezer az 1000 írtok 
in. V. V. elrendeltettek légyen.

18. A többi Instantiák eránt pediglen 
Eö Méltósága Feö Lpán Ur, Városunknak 
ezen közjóra tzélzó szándékába annyira ma
gát ajánlani méltóztatott, hogy a többi Ins- 
tantiákat magához venni, es tulajdon maga 
a Tettes Ns Vármegyének ereje és uttyain 
kinek kinek a hová szóllanának elküldeni 
kegy essen declarálta. — Ennek következé
siben Eö Méltóságának Feö Ispány Urnák 
tulajdon kezébe, Augusztus Holnapnak 10>k 
napján Ar.-Maróthon tartatott Köz Gyűlés 
alkalmatosságával egyszerre N“__ 14 kü.öub- 
féle helyekre elosztandó, s küldendő kérelem 
Levelek Riza Anlal Bíró Ur és Podragyay 
Iguátz Nótárius Ur által, által adattattak.

19. Tettes Ns Hont Vármegyéhez is ezen 
tárgynak felsegéllése eránt egy alázatos Ma
gyar nyelven készült Instantia Ju.ius 14«n 
Ipoly Saghon tartatott Köz Gyűlésbe 1825. 
Tettes Pachy János Vice Ispány Urnák által 
adatott. I. Sághra személyesseu Biró Ur, 
és Nótárius Urak voltak kiküidve az Városi 
Ns Tanáts által, kik az Városnak alkalma
tosságán ebbéli foglalatosságaikat el is vég
zették.

20. Mivel hogy közelgetvén az idő a 
Magistratus Feö Tisztelendő Director Urak
kal abban állapoda meg, hogy a Tanítók 
eránt ollyan nevelések tetessenek, hogy azo
kat az jövő Mind Szent napjával, a taní
tásnak folyásába bé hellyheztetni lehessen. 
És azért minthogy némelly helyekről már a 
Fundatiókra is pénzek küldettek, felintettek 
az Városi Tizedek arra, hogy azon ajánlásokat, 
mellyeket némelly Tizedbéli lakosok önként 
tettenek, a Tizedek szedjék bé, és azt az 
jövő Köz Gyűlésbe okvetetkn adják által.

21. October Holnapnak 13án 1825. reg
gel tartatott Köz Gyűlésben, midőn Feö

Tisztelendő V. Esperest és Városunk Plé
bánossá Szegfű Ferencz Ur, úgy mint az 
Nemzeti Oskoláknak Igazgatója elöl üllőit, 
úgy az Lévai Deák Oskoláknak Director Feö 
Tisztelendő Ugróczy Ferencz Ur — Tettes 
Gyürky Gyürky látvány Uradalmi fiscáli.s Ur, 
Ns Nes Szilassy Antal Uradalmi Cassa Tisz- 
tartó Ur,— Nemes Vitéz Antal UrmiutEő 
Hertzegsége Uradalmainak volt Tisztartója, 
_  nem különben Szabó András, ör. Majer- 
nyik Mihály, ör. Robottá János, Radványi 
István, Czagány János, Molnár András, Ju
hász István, Stefitek János, ifj. Klintsok János, 
Hiiva János, Kalapos József, ifj. Szetsey 
András, Veres Sándor, Repiczky Péter, ör. 
Molnár János, Mratsna János, ör. Spissák 
János, Laktits András, Túka Mihály, ör. 
Katona János, Vida Ferencz, Chlebovits 
János, Tóth Szemerédy István, Saál András, 
Zelneky József, Zapletal János, mint Városi 
Orgonista, Hegede Albert, Bínyi Ferencz 
Városi lakosok a Tizedekből kiküidve jelen 
voltak személyesseo, ekkor közakarattal 
felolvastattak azon rendelisek, melyek az 
Nemzeti Oskoláknak állapottyába folyó Esz
tendő Februárius Holnapnak 3ik napján tar
tatott Köz Gyűlésben meghatároztattak, ugy- 
szinte számba szedettek azon Summák is, 
mellyek az Tanítók fizetéseinek pótolására 
a ki küldött Instantiákra némely Jól tévő 
Uraságok által ajánlva s küldve öszve szedet
tek vala, mellyek a tuínan lévő lapon folio 
sub N»_ 22^ nevezetessen elöadatnak — ez 
alkalmatossággal egyenlő akarattal.

22. Meghatároztatott: hogy az rendsze
rint való Nemzeti Oskolák folyó Esztendő
nek November Holnap első napjával minden 
további hátráltatás nélkül Varosunkba be 
állitassanak, úgy pedig: hogy az Két első 
Osztályokba külön külön az Férjfiu neven- 
dékek — az 3ik Classisba pedig különössen 
az Leánykák oktattassanak. — Es, hogy 
ezeknek bé állítása az Kir. Oskolák Feö 
Kormányzója által publikáltassék, el rendel
tetett; hogy erre Eő Nagysága az Pozionyi 
Kerületbélí Feö Director egyszersmind Po
zsonyi Kanouok Orgler József Ur nagy tisz
telettel megkérettessen.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülésé.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 20-án tartotta havi ülését, melyen 
a főispán elnökölt.

A közigazgatás rendes menetét nem 
zavarta semmi. A vármegyei pénztárak ren
des havi vizsgálatain kivül az alispán meg
vizsgálta Körmöczbánya város hivatalait és 
pénztárait, valamint a verebélyi és garam- 
szent-kereszti járási főszolgabirák hivatalát, 
és mindent rendben talált. A múlt hó fo
lyamán a vármegyei tisztikarban azon vál
tozás történt, hogy Hofmaun Árpád a lévai 
járás főbirájához beosztott közigazgatási 
gyakornok ezen állásáról lemondott. — Az 
anyakönyvvezetök személyzetében pedig 
azon változás történt, hogy a nagy-kálnai

számíthatok a jóságára, hogy gondját viseli 
a kicsikének ?“

„A miatt ne aggódjék György ur, ad
dig semmi esetre sem hagyom magára, mig 
el nem alszik, Egész nyugodtan elmehet. 
Jól mulasson 1“

György gyorsan távozott, de egészen 
b lépcsőig még mindig hallotta kis nővére 
kedvesen fecsegő gyermekhangját :

„Ha majd hallom, hogy jön a kis Jé
zuska, úgy teszek, mintha aludnám, nehogy 
megijjedjen, de kérd meg őt, kedves bá
tyám, hogy a nagy babát hozza 11* ...

Odakinn a fiatal ember nagyot sóhajtott, 
megborzongott a hidegtől s felöltőjébe bur
kolózva, melyen még érzett a benzin szaga, 
melylyel a foltokat igyekezett belőle ki
venni, szomorúan, leverten suttogá,:

„Szegény kis húgom 1 Eljő hozzád is a 
Jézuska, ne félj, elhozza azt a szépen fel
öltöztetett, aranyos babát 1 . . . Igen, le
gyen neked is karácsonyod, mint a boldo
gok, a gazdagok gyermekeinek I . . .

8 egész haraggal ismétlő :
„Ne félj meglesz, ha mindjárt . . .“
Nem tudta befejezni a mondatot, a szó 

torkán akadt. , .
Vidám embertömeg tolongott a népes 

Clichy-uton, sietve, egymást taszigálva ; 
siet bevásárolni mindenki a karácsony es
tére valót, melytől csak néhány óra vá
lasztja el még. A csemege kereskedők iny- 
csiklandoztató áruit hamarjában szétkapkod
ják. Györgyöt azonban lehangolttá teszi ez 
az általános vidámság, sietteti a lépteit a 
mennyire csak lehet a tolongó sokaság kö
zött ; eszébe jut oly rövid és mégis oly 
szomorú múltja 1

Atyja Rouenben asztalos mester volt, 
honnét kereset hiánya miatt volt kénytelen 
távozni; a pletyka és számos egyéb kelle
metlenség nem engedte, hogy ott maradjon, 
különben sem volt benne annyi erély, hogy 
iyra fel tudta volna magát küldeni, Egy

szerény kis házikóba húzódott meg, moly 
azonban az övé volt, Etretát és Brunneval 
között az elragadó normandiai tengerparton. 
Ott nőtt fel György a természet ölén, olt 
tölté be lelkét a tenger fenséges szépsége 
és nagyszerű véghetetlensége eszményi ál
mokkal. Született művész volt, Segített ap
jának és anyjának a ház körüli teendőkben, 
a miből szűkösen megélhettek s rajzolgatott 
a nélkül, hogy valaha tanulta volna. Min
tája az volt, a mi legközvetlenebbül kínál
kozott. A falon függő régi képek lemásolá
sát megvetette; az igaz és szép iránti ér
zelméből kifolyólag lefestette a fákat, az 
állatokat, a tengerpart ‘ • a természetből 
mindazt, a mi képzeletéi. Koránérett
okosságtól ragyogó szemei gyakran nézték 
irigykedve azt a sok festőt, kik ki-ki ráu- 
dultak oda, hogy a vidék szépségeit képei
ken visszatükrözzék.

E festők egyike, az öreg Lebrun Jakab, 
ki a természet szépségéi iránti rajongásában 
az egész nyarat ott töltötte, észrevette, 
hogy György különösen szeret a festöállvá- 
nya körül settenkedni, ragyogó szemekkel 
kísérve a kép készülését. Megszólította, 
örült értelmes feleleteinek; később szivéből 
megszerette. György élénk szavakkal ecse
telte a festészet iránti szeretetét, sőt kez
detleges, iskolai tanulás nélkül készített 
rajzait is megmutatta neki s az öreg festő
nek úgy a kedvében tudott járni, hogy az 
évad végével Lebrun azt az indítványt 
tette György atyjának, hogy kis fiát magá
val viszi s derék embert farag belőle,

Örömittasan ment György a festővel 
Páriába.

Értelemmel dolgozott. Az öreg Lebrun 
vezetése mellett a festészet iránti' szeretető 
valóságos tehetségé fejlődött.

Tizenhat éves korát épen hogy elérte, 
mikor hazulról rövid időközökben két leve
let kapott. Az egyik arról értesítette, hogy 
egy kis nővére született, — a második — 

fekete gyászkerettel — azt a Hiób-hirt tar
talmazta, hogy édes atyja gutaütés követ
keztében hirtelen meghalt.

E pillanattól fogva szerencséje, mely 
eddig folytonosan mosolygott rá, kezdte el
hagyni. Alig egy évvel később meghalt a 
jótevője, minden vagyon nélkül magára 
hagyva öt felében, de ki nem müveit te
hetségével.

De Györgynek volt erélye, mi apjából 
hiányzott s nem ijedt meg; megfogadta, 
hogy minden akadály daczára valódi mű
vész lesz. Szerencsére nem csak kitünően 
tudott rajzolni és festeni, de pompás Írása 
is volt, minek folytán ogy színházi másoló
tól munkát vállalhatott. Ezenkívül czimsza- 
lagokat irt egy hirdetési iroda réssére, sőt 
annyira alább szállott, hogy boltosok részére 
czégtáblákat is festegetett sőt boldognak 
érezte magát, ha ilyen munkája is akadt; 
semmiféle tisztességes munkától nem riadt 
vissza ! Ilyen módon még szegény anyjának 
is küldhetett megtakargatott pénzecskéjéből, 
kinek napszámos munkát kellett teljesítenie, 
hogy a kicsikét felnevelhesse.

Néhány év múlva már annyit keresett, 
hogy abból szerényen, de tisztességesen 
megélhetett; sőt egy kisebb, hetenként 
egyszer megjelenő újság rajzolójává lett, 
mely lapot ugyan se az újság elárusító he
lyen, se a kávéházakban, se sehol látni nem 
lehetett s a melyből csak annyi példányt 
nyomattak, melyekkel a banküzletek előtt, 
melyeknek futólagos értékű értesítéseit kö
zölték, igazolhatták magukat.

De az lett Györgynek legboldogabb 
napja, a mikor Nabot, a híres arczképfestö 
kit egész sorozata a remekműveknek első 
rangú müvészszé avatott, beleegyezett, hogy 
ingyen tanítványként feljárhasson festő-mű
termébe.

Ha kénytelen volt is másfelé megke
resni kenyerét, ott legalább komoly tanul
mányokra is nyílt alkalma. A sors utolsó. 

rettenetes csapásaként kapta a hirt, hogy 
haldokló édes anyja hivatja. Rögtön haza 
utazott s még jókor érkezett, hogy édes 
anyja megtört fényű tekintetével, utolsó 
sóhajával egyetlen örökségképen reája bíz
hassa kis nővérét, ki zokogva simult keb
lére.

A kis házat már régen adósság ter
helte s a hagyatékot a temetés után azon
nal törvényesen lefoglalták. György enye- 
legve simogatta a kis gyermek könnyektől 
nedves arczát, atyailag karjaiba szorította 
s megfogadta, hogy védője, oltalmazója leBZ.

Kis nővére hét éves volt, ö pedig har- 
minezhárom; csaknem úgy érezte magát 
vele szemben, mintha apja lett volna, Abban 
a két kis szobácskábán, melyet Batignolies- 
ben bérelt, minden öröme, szemefénye, élete 
a kedves kis leány volt.

De anyja halála után élete még nehe
zebbé vált; azt akarta, hogy kis húga jó 
iskolában tanulhasson, hogy semmije se 
hiányozzék ; ő maga a legnagyobb nélkülö
zéseket tűrte, csakhogy kis húga számára 
csinos ruhát vehessen.

Nabot műtermében csakhamar észrevet
ték, mily nélkülözéseknek teszi ki magát, 
ámbár úgy tettek, mintha semmit se vettek 
volna észre, félve, hogy megsértik vele ; 
mióta kis húga nála volt, soha uem panasz
kodott, sőt inkább bizonyos büszkeség ve
gyült fellépésébe. S pedig mindnyájan őszinte 
rokonszenvvel viseltettek iránta s akárhány
szor könynyek csillogtak szemeikben, midőn 
látták, hogy a mint másfelé fordulnak, 
György mily mohó étvágygyal fogyasztja 
el reggelijökböl a festöáll vány okon hagyott 
kenyér maradékokat.

Midőn György e deczember 24-én a 
műteremben dolgozott, keserű vonások lát
szottak ajkai körül. Hiszen ma karácsony 
este van s kis nővére egy hét óta egyébről 
sem^beszéljminte8zé£_üinnegrőL_Söt^eg^ 

Folytatás a Mellékleten.



Melléklet a „Bar»“ 1899 ik évi 52-ik számához.
kerületben üresedésbe játott anyakönyvve- 
zetöi altásra a belügyminiszter Somogyi Imre 
segédjegyzöt nevezte ki, es öt a házassági 
anyaköny v vezetése vei es a házasságkötés
nél való közreműködéssel is megbízta.

As állategeszség a múlt ho folyamán 
javult.

A földmivelésügyi miniszter a garam- 
berzencze—lévai h. é. vasút mentén fekvő 
Újbánya vasúti állomást marharakodó állo
másul engedélyezte és ezen állomáshoz szak
értőül Vigadi Virgil lévai járási állatorvost 
rendelte ki.

A kir. pénzügy igazgató jelentése sze
rint november hóban befolyt egyenes adó- 
138.873 frt 69 kr., hadmeutességi díjban 
7247 irt 32 kr., ezen befizetési eredmény 
múlt ev hason idő szakaval szemben az 
egyenes adóknál 30 frt 37 krral, a hadmen
tességi díjnál 266 frt 84 krral volt kedve
zőbb. A jövedék egyébb ágazataiban a be
fizetési erediueuy a lefolyt hóban az elő
irányzathoz megfelelő volt.

A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy 
a vall, és közokt. miniszter a vihnyei all. 
elemi iskolák építési költségeire 9729 frt 
30 krt engedélyezett, es a bizottságot fel
hatalmazta, hogy a megállapított építkezé
sekre árlejtést hirdessen, es a legolcsóbb 
ajánlattevővel a szerződést kösse meg. A 
tűzveszély altai megrongált nagy-ugróczi 
all. el. iskoia helyreállítási költségeire 1356 
frt 97 art, az ó.oda helyreállítási költsé
geire pedig 2024 frt 97 krt engedélyezett 
a közöst, miniszter.

A kir. mérnök bejelentette, hogy az 
ar.-marotb—szt.-beuedeki utón az árvíz ál
tál elsodort 11 és 12 számú hidak építési 
munkai teljesen elkészültek, a 11. számú 
híd a forgalomnak szinten mar átadatott, 
de a bekövetaezett fagyok miatt az alap
falak felfalazasát be kellett szüntetni, mi 
azonban a közlekedést egyáitalaban nem 
zavarja.

A vármegyei tiszti főorvos jelentése Bze- 
rint a közegeszsegi ailapot a varmegye egesz 
területen november hobau kedvezőtlenebb 
volt az előző hónapinál. A jelentes szerint 
leginkább uralkodott a kanyaró, a lévai, 
gr.-szt.-kereszti, ar.-maróthi, oszlauyi járá
sokban es Levau ; megbetegedett 438 gyer
mek, ezek közül gyógyult 253, meghalt 17, 
es gyogykezeies alatt maradi 168.

Trachoma: a vármegye területén no
vember hó folyamán hatósági ellenőrzés es 
orvosi gyogykezeies alatt auott 1105 tracho- 
mas, 498 trachoma gyanús, ezek közül gyó
gy ült Z69 trecnomas es 246 trachoma gyanús, 
megbán, vagy távozott 26 traebomas, 14 
tracnoma gyauus, gyogykezeies alatt vissza
maradt 810 traebomas es 238 trachoma 
gyanús egyen.

Az ar.-marótui megyei közkórhazban 
gyogykezeies alatt volt november hóban 61 
egyen. Az e houapoau felmerült ápolási na
pok szama 838 voit. A lévai megyei köz- 
korhazbau gyogykezeies aiatt voit november 
hóban 40 egyen, a felmerült apoiasi napok 
szama 532 volt. — r. t.

hét óta az ö czipőit is ki akarja tisztítani, 
hogy ha a kis Jezuska eljön hozzájuk, ra
gyogóknak találja ; minden pillanatban újabb 
meg újabb, kedveseobnel kedvesebb csacs- 
kasaggal beszélt róla, valóban káprázatos 
terveket szövögetett. György minden va
gyona tiz soú volt.

A lápjánál próbált előleget kérni, ott 
azt mondtak neki, hogy a tárcsájuk nincsen 
annyira tömve, hogy előlegeket is adhassa
nak, varma kell a fizetés napjáig. Társai
hoz forduljon ? Minek ? Hisz ezek a munka 
kezdeten sorban kijelentették, hogy üres 
a zsebjök, azon reményben, hogy talán 
mégis találkozik közöttük valaki a Ki kedé
lyes karácsonyi-esti lakomára invitálja meg- 
öket.

Töprengéséből Nabot ur közeledése ri- 
asztá tel, ki allvanya előtt megadva, ügy el
mesen vette szemügyre müvet: , Ez a kép 
nem rossz, egyáitalaban nem rossz . . , . 
sőt kitünően sikerült festmény J*

A képről Györgynek ma este még hal
ványabb arczara tekintve így szólt; ,Ah, 
majdnem elfelejtem Delahaye, ma este hét 
órara van Szerencsem önt egy kis vacsorára 
asztalomhoz meghívni. Ugy-e bar eljön, szá
mítok rá!*

S a fiatal ember feleletét be sem várva, 
ki Csodálkozva s meghatót tan dadogott ne
hány szót, a másik állvány elé lépett, — 
itt-ott egyik tanítványának rövid szavakkal 
tanácsokat osztogatva, a másikat bátoritva.

Most a hóban mindig egyenes irányban 
haladva, György szomorúan gondol utolsó tiz 
soús-jára, melyen benzint kellett vennie.

Eiert a híres festő lakásához, ki az Arc 
de Tnomphe szomszédságában levő egyik 
elegáns utczában lakott. Szerényen húzta 
meg a csengetyüt.

Vere mind az arczába szökött, midőn a 
kifogástalan fekete frakkba bújt inas udva
riasan lesegiti viseltes, még mindig benzin

Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának ülése-

Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 
folyó hó 21-én tartotta rendes évnegyedes 
közgyűlését a főispán elnöklése mellett.

A főispán megnyitó beszédében meg
emlékezett Mattyasovszky Lipót haláláról, 
aki fiatal korát a vármegye szolgálatának 
szentelte, indítványára a közgyűlés részvétét 
jegyzőkönyvbe foglalni és azt a családdal 
közölni határozta.

Ezután Bodó János vármegyei első al
jegyző szorgalmas munkásságát kiemelve, 
ot tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki.

A közgyűlés targysorozata az egyes 
bizottságok megválasztásával küzködött. A 
Közigazgatási bizottságba megválasztanak 
1900—1901. évre Batby László 56, Koszto
lányi Aurél 56, Kosztolányi 8áudor 56, 8ü- 
megh János 49, Zuamenak Sándor 55 szava
zattal és Mattyasovszky Lipót helyűre 1900. 
évre dr. Botka Győző 56 szavazattal.

A közigazgatasi bizottsághoz az 1900. 
évre helyettes tiszti főügyésznek Hűbéri 
Vilmos. — Az igazoló vaiasztmanyba ismét 
a regiek választattak be 1900. évre. Az 
állandó bíráló választmányba Pintér Károly 
és dr. Engel Zsigmond, a vármegyei pénz
tár vizsgáló küldöttségbe Klobusiczky János, 
Kosztolányi Aurél és Kosztolányi Sándor 
lenek bevaiasziva.

A garam-szeut-kereszti Garam-hid ügyé
ben bejelentene az alispán, hogy a kiküldött 
bizottságot a kereskedelmi miniszter e hó 
11-en fogadta, meghallgatta a küldöttség 
kereset, de jelezte, hogy a vármegyének csak 
később jaruihat segitsegere.

Aa Erzsébet örokimádas templom érde
keben alakult varmegyei bizottság jegyző
könyvének bemutatáuavel egyidejűleg beje
lentetett, hogy a bizottság elnökének sikerült 
Auguszta' főüerczegasszonyt megnyerni. Az 
allaudo választmány javaslatára a törvény
hatósági bizottság 500 frtot szavazott meg.

Aa ar. maróim es lévai közaórházaknal 
szükségesnek mutatkozó alorvost adások szer
vezései évi 400—400 frt szabadlakás, füles 
és világítási javadalmazassal az állandó vá
lasztmány javaslatéra a törvényhatósági bi
zottság szükségesnek mondotta ki, es tekintve 
hogy a lévai kozkórhazual a dijak amúgy is 
magasak, az évi 400 irtot a kormánytól lógja 
kérni, bogy a betegapolási díj ne emeltes
sek. — Az ar.-maroihi közkórhazhoz szük
séges leven az alorvost lakas es gyógytermek 
es szobáé epiiese, az állandó vaiaszlmany 
azon javaslatai, hogy ezen czélra a kórház 
fzomszedsagabau le* o gróf Erdödy-feie ház 
a gróf Keglevich-alapbói mugvetessek .— 
elfogadta.

Az alispán előterjesztése folytán a régi 
iparszakoslaiasi aiap beszüntetni, cs a házi- 
ipar tejlesztesere fordllatui határoz látott, ezen 
kívül a Kormány feliratban fog megkerülni 
a házi ipar fejlesztésének előmozdítására.

Tudomásul vette a közgyűlés, hogy a 
Lóthou pusztított tűzvész alaalmaból az alis
pán 400 frtot kiosztott a károsulták közölt 

szagu felöltőjét s aztán a terembe bekiáltja: 
Delahaye György ur!“

György újra kinn jár a Champs Elyseen. 
Most, a kitűnő ebéd után, melyben tanító 
mesterénei részesült — s a milyenben ugyan 
régen nem volt része — még szomorúbb, 
mint mikor szerény batignollesi lakásukat 
elhagyta.

A mester felettébb szeretetreméltó, csak
nem atyailag nyajas volt hozzá ; dicsérte mü
veit ; sokat beszelt a legközelebbi kiállítás
ról s fenyes jövőt jósolt neki.

S milyen jó volt hozzá Nabotné asszony! 
Olyan egyszerű, kedves lény, daczára hogy 
oly gazdag, elegáns hölgy külseje van. 0 
oiyan zavart volt s nem mert sokat beszelni, 
sőt nehezere is eseti, a kellő, a helyes sza
vakat megtalálni. Csak mikor a kis nővé
réről kezdett kérdezősködni, engedett fel a 
szive teljesen a felső élénk leírásával ecse
telte annak gyönyörű gyermeki arczát, mely 
az ö életét beragyogja. Milyen nehéz lett a 
szive, mikor Nabotné úrnő azt mondta, hogy 
a kedves kicsike most bizonyosan a kará
csonyi ajándékokról álmodik. Elhalványult, 
hideg verejtek gyöngyözött a homlokán, sze
mei könnyekkel teltek meg s a keze ugy 
reszketett, hogy majdnem kidönté a pohár 
tartalmát.

Mialatt a mesternél időzött, nagy hó 
esett, előtte terült a Champs Elysée a hold- 
fényben csillogva.

„Nagyon derék, jó emberek,“ mondá 
György. Abban a pillanatban, mikor el akart 
búcsúzni, a mester észrevette, milyen külö
nös élvezettel szívja szivarját s egy skatulya 
szivart nyomott a kezébe, mig Nabotné asz- 
szony hamisan mosolyogva azt mondá: „Szív
jon el egyet belőlük útközben, oűakiun a 
hidegben, ez a maga karácsonyi ajándéka, 
maga nagy gyermek I . .

Egy pillanatra eszébe is jutott, hogy 
aggodalmát közölje vele, bizonyosan nem ké- 

és ezen összeget a jótékonysági alapból ki
adásba tétetni rendelte.

Bejelentette az alispán, hogy a vármegye 
által a honvéd-nevelő intézet javára tett ala
pítvány — azon okból, mert azt senki nem 
kérte — betöltve nincs.

A gyámpénztárban elhelyezett pénzek
1900. évben az ar.-maróthi takarékpénztár 
és Barsmegyei népbankban fognak elhe
lyeztetni.

Marosvásárhely átiratát a kvóta feleme
lése ellen a közgyűlés tudomásul vette, mert a 
kormáuynyal szemben bizalommal viseltetik 
és a kormánynak bizalmat szavaz.

Trencsén vármegye átirata folytán a 
keleti tengernek a fekete tengerrel az Odera, 
Vág és Duna felhasználásával leendő össze
köttetése iránt, a képviselöházhoz pártoló 
felirat intézése határoztatott.

Hontvármegye átiratait pártolólag a köz
egészségügy államosítása és a nép között 

. terjedő pálinka ivás korlátozása iránt a tör- 
t vényhalósági bizottság a képviselöházhoz 

feliratot fog intézni. — A szegenysoru tüdő
betegek szanatóriuma egyesületének es a 
Mátyás király Kolozsváré születése házában 
szervezendő néprajzi muzeum támogatására 
100—100 frt lett megszavazva.

A vármegyei alkalmazottak illetményei
nek rendezese tárgyában lett előterjesztés 
folytán a közgyűlés elfogadta az állandó vá
lasztmány azon javaslatát, hogy a 20900 frt 
hiánynak az állami javadalmazasba való fel
vételét kérelmezze.

Léva város kérvényei a városon átvonuló 
diószegh-krakkói volt állami útszakasz fen- 
tartásához megállapított évi 1140 frt állami 
hozzájárulásnak a törvény hatósági útalap 
terhere való biztosítása iránt, valamint a leva- 
tolmácsi közúton tervezett földalatti csatorna 
költségeinek fedezésére a törvényhatóság 
által kifizetett 597 frt 65 kr hozzájárulási 
összegnek az átkelési útrész felemelesi mun
kálatainak költségeire fordítása iránt, azon 
okból, mert több olyan tétel van a kiadá
sokba felvéve, melyek nem a kövezésre for
dítanak, de pótlásuk miatt is, Léva város
nak visszaadattak.

A Léván felállítandó állami szőilötelepre 
vonatkozólag a város összes szerződései jóvá
hagyattak, a a már engedélyezett 3800 írthoz 
meg 1200 frt kölcsön felvétele lett enge
délyezve. — r. t.

Különfélék.
Lapunk jövő számával befejezzük XlX-ik év

folyamunk 1 V. neyyed évét. Előfizetést nyitunk 
a „Barsu XX-ik évfolyama l-ső negyedévére. 
Tisztelettel kérjük ez alkalommal előfizetőinket, 
hogy előfizetéseik megújítása iránt e hét folya
mán intézkedni szíveskedjenek, nehogy — ké
sedelem miatt — a lap szétküldésében akadá
lyok merüljenek fel.

sett volna öt kisegíteni ... de aszó torkán 
akadt; alig bírta a zokogását elfojtani; szé
dült ; sőt egy köszönő szó nélkül sietett el, 
annyira félt attól, hogy sírni kezd . . .

Késő volt már ; nagyon késő I Különben 
az neki ugy is mindegy volt, mert igy üres 
kezekkel ugy se térhet haza I Csaknem tánto
rogva ment végig a Champs Elyséen s aztán 
a Rue Royale házsorai hosszában.

A Magdolna templom körül ünnepélyes 
hangulat uralkodik, az éttermek fényesen ki 
vannak világítva ; az apró mousBelin-függö- 
nyök mögött látni lehet, a mint a pinezérek 
sietve ide-oda sürgölődnek. Az utcza sarkán 
egész sor elegáns fogat áll, melyeknek rend
kívül hosszú prémes köpenyekbe burkolt ko
csisai valamelyik bormérésbe húzódtak.

Egyszerre ünnepélyes harangazó csendül 
a Magdolna-templom tornyából, melyre min
den oldalról visszhangként felel a többi tor
nyok harangja, ugy tetszik, mintha ünne
pélyes csengés-bongás támadna a légben, 
mintha e különben oly skeptikus Páriában 
rögtön támadt áhítattól indíttatva milliónyi 
hang üdvözölné a Megváltó születését.

György előtt emelkedik a hatalmas tem
plom, melyet a hó fehér füzérekkel díszített 
fel. Usztönszerüen halad fel a lépcsőkön s 
egy kis oldalajtón belép a templomba. Az 
tömve van emberekkel, egy lépést nem me
het előbbre. Egy szenteltviztartó mellett meg
áll. Egészen hátulról, tengernyi sok fej mö
gött látja ragyogni az aranyozott szószéket. 
Az orgona Ádám Noel gyönyörű kantátáját 
játsza s csakhamar egy erőteljes ferfihang zúg 
bele, mely az óriás templomhajóban vissz
hangzik.

„Örvendjetek keresztények, a Megváltó meg
született .u

Uyörgy egyszerre kínzó fájdalmat érez, 
kimenekül a havas éjszakába. Nem neki valók 
most ezek a szent énekek nem akarja, nem 
tudja hallgatni e pillanatban, mikor vak düh 
tombol bensőjében, mikor csak átkozódni

Helyben az előfizetések eszközlésével e lap 
kihordója bizatik meg; vidéki előfizetőink ré
szére pedig póstaulalványt mellékeltünk.

— Dicsőség a magasságban Isten
nek és a földön békeség a jóakarata 
embereknek. Ez igék hangzottak a beth- 
lehemi pásztorokat a miuden idők legnagyobb 
eseményére, az örök szeretet Mesterének 
megszületésére figyelmeztető angyalok ajkai
ról ; mely igék a szeretetben szövődött uj 
testamentom alapjává lőnek; jelentőségük 
ereje, égi származásuk fénye, szivet meg
hódító, fölemelő hatásuk kétezer év óta sem 
csökkent. Az emberiség e mondás által kö
telezve lön : dicsőségei adni Istennek, hogy 
jóakaratáról bizonyságot tevén, megérde
melje a lélek békéjét. 8 valóban mindenütt, 
hol az égi karok e zengzetes éneke érző 
szivekre talált, dicsőséges lön az Isten neve 
s ezért a béke áldása minden jóakaratu em
bernek. A hazatiui szeretet fájdalmas sóhaj
tásával kel panasz ajkunkon a sz. Karácsony 
fölséges jelmondására gondolva, látván a le
sújtó állapotot, melyben nemzetünk tengődik 
azért, mert elfelejtő dicsőséget adni az Urnák 
s annak bezárult keze nem osztja a béke 
áldását, mert hát ugy megfogyatkoztak a 
jóakaratu emberek. Ki akar ma jót a leg
drágábbnak, a hazának? A hatalmasok osz
tozni akarnak rajta; ezer éves palástjának 
redöit rongyokká tépni, hogy a foszlányokon 
keresztül látszik a megcsufolt test ijesztő 
halványsága. Lakmározni akarnak az ezer 
év alatt összegyűjtött s gyakran htttlenül 
kezelt kincsek maradványain? Nem a nem
zet, a nyomorgó nép kívánságát lesik, hogy 
azt vidámmá, elégedetté téve, az oly nagyon 
ritka boldogságot honosítsák meg kebleben ; 
— nem! saját önző érdekeik kielégítése a 
czélja minden munkájoknak ; a hatalom ereje, 
a méltóság fénye, a gazdagság ragyogása 
sarkalja őket s e sarkaikéra az Űrtől meg
tagadják a dicsőséget s az Ur megtagadja 
tőlük a békét, melynek befogadására hiány
zik a jó akarat. Harczban áll az érdek az 
önzetlenséggel; a haszonlesés a lemondással, 
a hatalomvágy a szerénységgel; a romlottság 
a tisztakezűséggel; az álnokság az egyenes- 
lelküséggel; a fagyos arczátlanság a bűntől 
való pirulni tudással 1 Mi jól várhatunk még ? 
Hol a megváltó szellem, mely a nyomorult 
állapot fölött még képes legyen valamikor 
egy boldog állapot diadalmas harczát meg
vívni ? ! Eu nemzetem, én népem I az angya
lok ajkáról fakadt a te üdvöd, a te boldog
ságod forrája; mely kiszikkadt sokszor s 
száraz most azért, mert elfeledted a varázs
igéket. Nem voltai az Úrral: nem volt veled 
a béke. Eorditsd meg : add meg az Urnák 
a dicsőséget s ö megadja neked, a te jó
akaratu telkednek a békeséget.

— Zenés mise. Karácsony első ünne
pén hétfőn délelőtt a lévai plébánia tem
plomban ünnepélyes zenés mise fog tartatni, 
melyen az éuek és zenekedvelők Gabrielli 
Pastorális miséjét fogjuk előadni. Betétül a 
női énekkar „Ét incarnatus* című duettet 
fogja énekelni.

szeretne 1 Hogyan, esek a boldog emberek 
odabenn, a kiknek mindenük megvan, ke
resztények 1 Valóban! 8 nem találkozik kö
zöttük egy sem, a ki öt megszánná, a ki 
mint a világ Megváltója, gyötrelmeitől meg
szabadítaná !

Ugy van, azok a gazdagok odabenn di
csőíthetik Megváltójukat! Az ö sorsa a ki
taszítotté : a botránkoztatás; joga: az át- 
kozódás 1

De a következő pillanatban már keserű 
szemrehányásokat tesz magának, sőt lelki- 
ismeretfurdalásokat érez, hogy oly rossz 
gondolatai támadtak, szive hevesen dobog, 
szemei csillognak s arczán keserű könynyek 
peregnek végig. Belátja, mily rut bűn az át- 
kozódás, de nagyon szerencsétlennek érzi 
magát 1

Es kis nővére, ki most oly forró vágy- 
gyal álmodik a karácsonyról, a Jézuskáról, 
kinek picziny ajkai körül a várakozás boldog 
mosolya játszadozik ? Kis szivecskéjének mily 
keserves csalódást okoz majd I Visszaemlé
kezik saját gyermek éveire, mikor a Jézus
kát oly nehezen várta s mindenáron fenn 
akart maradni, hogy lássa hosszú czipöiben 
mint lép kandallóról-kandallóra, s a legcse
kélyebb neszre hogy össze’ezzent, s kedves 
kis húgát e kedves gyermeki illúzióktól 
foszsza meg 1

Soha, soha 1 Inkább kol . . .
Ijedteu hallgat el. A mondatot bem 

meri befejezni, szégyenli, hogy olyat gondolt. 
Nem, nem, soha 1 . . . Izgatottságában kiejti 
kezéből a szivar skatulyát s mig azt a főid
ről felemeli, egy uj gondolat ötlik agyába:

,Ha eladnám e szivarokat? . . . Igen 
de kinek ? Nos, a kik mellettem elhaladnak. 
A szivarok az enyimak, jogos tulajdonom, azt 
tehetem velők, a mit akarok . . . De hátha 
koldusnak néznek I . . , Hát . . , anynyival 
rosszabb I Nézzenek, a miaek akarnak, da 
legalább a kis nővéremnek lesz karácsonyi 
ajándéka 1



— Ügyészségi megbízottak. Az 
igazságügyminiszter az aranyos-maróthi kir. 
ügyészségi kerületben : a lévai kir. járás- 
biróság mellé ügyészségi megbízottul H u- 
b e r t h Vilmos lévai gyakorló ügyvédet, 
állandó helyetteséül dr. Szakmáry Pál 
lévai kir. járásbirósági aljegyzőt; az ar.- 
maróthi kir. járásbíróság mellé Z n a m e- 
n á k Sándor ügyvédet, a körmöczbá
nyai kir. járásbiróság mellé ügyészi meg
bízottul Schindler Artbur ügyvédjelöl
tet; az újbányái kir. járásbíróság mellé 
ügyészségi megbizottul: K o t i e r s Emil új
bányái polgármestert és a verebélyi 
kir. járásbiróság mellé ügyészségi megbizot
tul dr. N é c s e y Mihály ügyvédet, állandó 
helyetteséül Kaltenbach Rezső verebélyi 
kir. járásbirósági aljegyzőt nevezte ki. — 
Az i p o 1 y s á g i kir. ügyészségi kerületben : 
az ipolysági kir. járásbiróság mellé ügyész
ségi megbizottul Okolicsányi Gyula 
ottani ügyvéd, ny. albiró ; a korponai 
járásbiróság mellé * P a c z o 1 a y Gusztáv 
ügyv.éd, városi tiszti ügyész; a selmecz- 
bányai-kir. járásbiróság mellé dr. Szél 
L,ász(ó ügyvéd, helyettesül Goldstücker 

..Mór ügyvéd és a várao s-m i k o 1 a i járás
biróság mellé ügyészségi megbizottul M e d- 
gyesi Sándor ny. kir. albiró lettek ki
rendelve.

— Közgyűlés. A „L e v ai C a s i n o“, 
városunk ezen legrégibb egyesülete, a mely 
1859-ben alakulván meg, az idén érte el 
negyven éves fennállását, — miut érte
sülünk, f. évi deczember hó 31-én, 
délután két órakor tartja meg ez évi 
rendes közgyűlését, a melynek tárgyai: az 
igazgató jelentése, tisztujitás, a jövő évi 
költségvetés megállapítása és esetleges in
dítványok.

— A lévai nőegyesület január hó 20. 
napján, mint értesülünk, hangversenynyel 
egybekötött táncestélyt rendez. Az estély 
programmja ugyan még részletesen megál
lapítva nincsen, de az egyesülőt választmánya 
a legnagyobb buzgósággal működik, hogy 
ezen elite-estély méltó sikerrel sorakozzék 
azoknak az eBtélyeknek sikereihez, melyet 
évről-évre a nőegyesület rendez. Városunk
ban több mint egy évtized óta nagyon meg
csappant azoknak az estélyeknek száma, hol 
fesztelenséget, vidámságot lehetett taláni, más 
szóval a hol igazán mulatni lehetett. A lévai 
nőegyesület azonban évről-évre valóban el
ismerésre méltó buzgósággal oly mulatságo
kat szerez városunk és vidéke intelligens 

.közönségének, a melyeknek emlékei feled
hetetlenek lettek azok előtt, kik abban részt 
vettek. Az idén is a szépet összekötve a 
hasznossal, kis árvái neveltetésére szolgáló 
pénztárának gyarapítására olyan estélyt ren
dez vendégei számára, a mely az idei far
sang legelső és legsikerültebb mulatságának 
Ígérkezik.

— Kir. főügyészünk A pozsonyi ki;, 
táblával kapcsolatos kir. főügyészi állásra, 
kinek hatásköre az aranyos-maróthi kir. tör
vényszék területére is kiterjed, a király 
Kray István, balassa gyarmatin kir. tör
vényszéki elnököt nevezte ki.

Elhatározva magát egy gázlámpa mellé 
vonal a zsebkésével óvatosan nyitja fel a 
skatulya tetejét.

A lobogó gázláng 'világánál egy pillan
tást vet belé; azt hiszi, álom káprázataját
szik vele. Hálántéka erősen lüktet, kezei 
reszketnek s ajkairól az öröm, a meglepe
tés kiáltása röppen el. De hála a Minden
hatónak, ez nem csalódás, ez való! Szemei 
jól láttak. A szivarok fölött csakugyan egy 
száz-frankos bankjegy hever 1 S könynyektől 
fátyolozott szemei csakhamar felfedezik a 

^skatulya tetejének belsejére női kezek által 
.irt következő szavakat is;

„Kis hugocskájának a Jézuska*
György nem törődve a hóval térdre 

borul s bála telt szívvel igaz buzgósággal 
zenditi rá:

„Örvendjetek keresztények, a Megváltó 
megszületett."

Évek teltek ez esemény óta. A szük
séggel szorongató rósz napok elmúltak. Az 
életbe vetett hite visszaadta egész erélyét; 
szép sikereket mutathat fel s tisztességes 
vagyont szerzett.

De minden karácsony estén, fiatal neje 
1 viruló hajadonná fejlődött nővére társasá
gában mindig különös áhitat szállja meg.

Előtte, a legdiszesebb helyen évről-évre 
ott állt a szivar-skatulya, melyet szent erek
lyeként őrzött meg. A hála és remény köny- 
nyeivel szemeiben, izgatottságtól remegő 
hangon, mialatt neje és nővére áhitatosan 
kulcsolják össze kezeiket, férfias szép hang
ján énekli feledhetetlen imaként:

„Örvsndjetek keresztények, a Megváltó meg
született !*

Karczolatok.
Történeti jeleseinkről. 
Kossuth Lajos.

Lánglelkü suvad győző éles kard a szabadság
Harcsában ; melynek fénye ragyog neveden 1

Görgői Arthur.
ennyi csatát vívtál, miut győztes a nemzeti barezbau : 
A us« MU hvsroi kw#<i,

— Uj tanár. A lévai k.r. főgimnázium
hoz az eltávozott Keller József tanár helyébe 
Patkó József neveztetett ki tanárrá, ki 
helyét már el is foglalta.

— A lévai kath kör, mint jeleztük, 
múlt vasárnap kezdette meg szokásos felol
vasásainak sorozatát. A felolvasó ezúttal 
B á t h y László prépost-plébánosunk volt, 
kiuek az álomról tartott szellemes és er
kölcsi tanulságokban gazdag felolvasását szép 
számú közönség hallgatta végig. A második 
felolvasás kedden, december hó 26-án leend, 
a mikor is Zsigmond János váci piarista 
tanár fog felolvasni.

— Áthelyezés. D a r v a s y Ferencz, 
lévai kir. pénzügyigazgatósági s. titkárt a 
pénzügyminiszter saját kérelmére hasonló 
minőségben a dévai kir. pénzügyigazgatóság
hoz helyezte át.

— Szövetkezeti propaganda. Azon 
siker, melyet M e s k ó Pál ur, az Országos 
Hitelszövetkezet nyitrai képviselőségének 
igazgatója s a Nyitramegyei Gazdasági Egye
sület titkára a szövetkezetek szervezése kö
rül Nyitravármegyében elért, arra indította 
a Magyar Gazdaszövetséget, hogy ezt a 
nagybecsű szervező tehetséget hazafias czél- 
jai megvalósításához megnyerje. Felkérte és 
megbízta öt tehát, hogy az ország más vi
dékein is, ahol arra kedvező talaj kínálko
zik, a fogyasztási és gabonaértékesitö sző 
vetkezetek érdekében mozgalmat indítson s 
azokat a .Hangya" kötelékében megalapítsa. 
Őszinte szerencsét kívánunk a szövetkezeti 
ügy ezen régi kipróbált bajnokának uj misszi
ójához s felkérjük mindazokat, kik a nép 
ügyét szivükön viselik, hogy öt hazafias tö
rekvéseiben hathatósan támogatni szívesked
jenek. A kik tehát községeikben fogyasztási 
valamint gabonaértékesitö szövetkezeteket 
akarnak létesíteni, forduljanak mielőbb a 
Magyar Gazdaszövetség nevezett megbízott
jához Nyitrára, ki a helyszínére is minden
kor készséggel kiszáll. A kiszállások költ
ségei a meghívókat nem terhelik.

— Szerencsétlenség. V i d a János 
ujbarsi lakos a Garam-menti községekből 
kukoriczát szokott fuvarozni, melyet azután 
a felvidéki piacokon értékesített némi ha
szonnal. E hó 20-án is több métermázsát 
vásárolván még az nap este haza felé indult. 
Hajnaltájban Alsó-Várad felöl a kálnai-utra 
érvén kocsija egy árokba fordult s öt a le
zuhanó zsákok maguk alá temelték, ssegit- 
ség nem lévén a közelben a zsákok alatt 
megfulladt. A szeiencaétlenül járt földmi- 
vesre úgy akadt rá Levatich László nagy- 
kálnai földbirtokos, de már akkor az egész 
test meg volt merevedve. A lovak az eset 
színhelyétől pár lépésnyire nyugodtan ál
lattak.

— A lévai vásárok. Léva rendezett 
tanácsú város, országos vásárait 1900 ik év
ben a következő sorrendben fogja megtar
tani : 1. Vizkereszti vásár január 2. 3. 4-én. 
2. Fekete vásár április 2. 3. 4-én. 3. Urnapi 
vásár junius 11. 12. 13-án. 4. Jakabnapi 
vásár julius 23. 24. 25-én. 5. Mihályi vásár 
szeptember 24. 25. 26 án. 6. Katalini vásár 
november 26. 27. és 28-án.

— A házalás eltiltása. Kőrmöczbánya 
városnak 1899. évi aug. hó 7-én tartott vá 
rosi képviselőtestületi közgyűlésén 118. kgy. 
szám alatt megállapított szabályrendeletét, 
mely által a házaló kereskedés a nevezett 
város területén — a fennálló házalási szabá
lyok 17. §-ának s az eme §-t kiegészítő ké
sőbbi rendeletekben bizonyos vidékek lakói
nak biztosított jogok épségben tartása mel
lett eltiltatott, a keresk. m. kir. miniszter ur 
jóváhagyta.

— Bélyeggyűjtők figyelmébe. A most 
használatban tevő (régi) levelbélyegek és 
egyéb postai értékczikkok még csak pár 
hónapig lesznek érvényben. Ezen körülményre 
a bélyeggyűjtők figyelmét gyűjteményüknek 
a netán hiányzó bélyegekkel való kiegészí
tése végett már most ez utón is felhívja a 
pozsonyi posta- és távirda igazgatóság.

— Újévi gratulációk megváltása. 
Az 1900. újévi gratulációk fejében a vere
bélyi kisdedóvó javára az ottani társadalom 
köréből, megváltották magukat a követke
zők : özv. Benkovics Imréné 2 kor., Balogh 
Imre 2 kor., Baer Róbert 4 kor., Cherebo 
Tódor 1 kor., Dóra Miklós 6 kor., Engel 
Zsigmond 6 kor., Freund Arthur 4 kor., 
Frommer Samu 1 kor., Gemeiner Gyula 2 
kor., Dr. Groszmann Henrik 4 kor., Han- 
gyássy János 6 Kor., Kaliczky Kálmán 2 
kor., Kiss Lajos 4 kor., Kóstya János 2 
kor,, Dr. Kohn P. 2 kor. Kosa András 2 
kor., Lulicsek Izidor 4 kor., Mayerhuber 
Ferencz 6 kor., Dr. Nécsey Mihály 6 kor. 
Nécsey József 1 kor., Nedeczky Vincze 4 
kor., Dr. Oravecz Kálmán 4 kor., Prónay 
Nándor 4 kor., Pollák Zsigmond 5 kor. 
Sziadek Károly 2 kor., Tóth István 2 kor? 
Újhelyi Antal 2 kor. Vargha Miklós 2 kor? 
Wermer Ede 2 kor. összesen 94 koronát.

— Miért nem szökőév az 1900. esz
tendő? Ez az egyike a legnagyobb időszá- 
mitási kivételeknek. íme a magyarázata: 
minden negyedik évben a február hónapnak 
29 napja van,s az szökőév; miután az 1896-os 
esztendő szökőév volt, 1900-asnak is annak 
kellene lennie. Hogy még sem az, annak oka 
a következő: a főid a nap körül 365 nap, 
5 óra, 48 perez éa 47 másodpercz alatt futja 
meg pályáját. Erről az időről nem lehet azt 
mondani, hogy pontosan 365 és negyednap. 
Tehát, ha minden negyedik évben hozzá
teszünk is az évhez egy egész napot, bizo
nyé idő múlva odajutuak, hogy — késijük. 

1582. októberében, a naptár reformálásakor 
XIII. Gergely pápa elhatározta, hogy ennek 
a késésnek elkerülésére, három 100-as év 
nem lesz szökőév. Ez a három 1700. 1800. 
és 1900-ik év. Már a 2000-edik megint szökő
év lesz. E szerint 1896-tól 1904-ig nincs 
szökőév. Aki tehát február 29-ikén született, 
most nyolcz évig vár, amig megint születés
napja lesz. — E magyarázat adja meg a 
kulcsát annak is, hegy a Gergely és Julián- 
naptár közötta számítás-különbözet miért lesz 
már a jövö évben 12 nap helyett 13.

— A püspök pipája. A nyitrai püs
pök rezidencziájába beállított egy sváb em
ber. — A püspökhöz jöttem, mondta a tit
kárnak, a ki persze megkérdezte: — Mit 
akar a püspöktől ? — A pipámat; felelte a 
sváb. Ez a válasz elég volt arra, hogy ne 
bocsássák be a főpaphoz. A jó emberen azon
ban nem lehetett kifogni, türelmesen várt a 
kapuban egész nap, a mig a püspök is meg
hallotta, hogy valaki rajta keresi a pipáját. 
Az egyházfejedelem behivatta az embert. — 
Micsoda pipát követelsz tőlem ? — kezdte 
a szót, a mire a sváb megfelelt: — A melyik 
apai jusson megillet eugem. A püspök és a 
paraszt végre megértették egymást s kide
rült, hogy a parasztnak igaza van. A mikor 
ugyanis, még huszonöt év előtt Bende Imre 
futtaki plébános volt, megtetszett tajtékpi
pája egy községbeli sváb parasztnak. A 
plébános tréfából megígérte, hogy ha püspök 
lesz, oda adja neki a pipát. A paraszt bí
zott az Ígéretben. Bende már kanonok volt, 
a paraszt meghalt, de végrendeletében meg
hagyta a fiának, hogy kérje el a főtisztelendö 
úrtól a szép pipát, ha megkapja a püspöksé
get. A futtaki sváb nem igen olvas újságot 
s csak most tudta meg, bogy az egykori plé
bános már püspök. Ezért látogatott el tehát 
a nyitrai rezidenciába. Még szerencse, hogy 
épségben megmaradt a tajtékpipa s igy a püs
pök beválthatta Ígéretét.

— Az élet nem közönséges, hanem igenis 
fontos kérdései közé tartozik az a kérdés : 
melyik lapot rendeljük meg feleségünk vagy 
leányaink olvaBÓ asztalára? Mi ezt az igazán 
érdemes lapot a Divat Szalonban fedeztük fel 
egykor és benne látjuk mai napig. Ezt tart
juk annak az egyetlen női lapnak, mely pá
ratlanul dús és becses tartalmánál fogva ké
pes a ház egész kedves asszonynépét, — a 
nagymamától az uuokáig — szórakoztatni, 
foglalkoztatni és oktatni. A Divat Szalon ugya
nis egy czim és egy előfizetési ár alatt adja 
olvasóinak mindazt, a mit más lapok elap
rózva szoktak osztogatni. Két gyönyörű ke
mény kötésében benne van az egyetlen divatlap, 
mely után szolid és elegáns hölgyek öltözköd
hetnek és ruháikat otthon készíttetik. Itt 
találunk fehérnemű és kézimunka újságot, va
lamint gyermek divatlapot. Természetesen min
den elképzelhető ingyen kedvezménynyel. És 
ugyanebben a díszes borítékban van a Divat 
Szalon testvér-lapja, egy teljes és irodalmi 
szinvonalon álló szépirodalmi lap. Költemé
nyeit, elbeszéléseit, elő.elő Írók írják, füzetei
ben érdekes arczképek jelennek meg, apró 
rovataival, saison-czikkeivel pedig — mint 
újítással— fog hozzájárulni ez évben ahhoz, 
hogy még becsesebb, élénkebb s élvezetesebb 
legyen. S mindemez előnyöket csak igy nagy
jából felsorolva is láthatjuk, hogy a Divat 
Szalon olyan lap, melynek őszinte és lelkes 
ajánlásával szives szolgálatot teszünk olvasó
inknak. Egész évre 12 Korona, i/a évre 6 
koroua, évre 3 korona. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld a Divat Szalon kiadó
hivatala: Budapest, V., Gizella-tér 1.

APBÓSáfiOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

A uem jó m a in a. A kis Lili aludni készül. 
Mamája levetköztetés közben igy szól hozzá: — Most, 
kedves gyermekem, mondd el esteli imádat! — Kiért ?
— Értem. — Ab, mamácska, hát nem voltál jó ?

Hattyúdal. Egy zsebmetszö a kórházban 
haldoklik. Az ápolónő ezüst kanálban adja be 
neki az orvosságot, aztán elcsukja a kanalat. _  A
zsebmetszö látva ezt, bágyadt, futó mosolylyal igy szól .
— Ne tessék félni 1 ügy is hiábavaló volua már I

Irodalom és művészet.
A „Magyarország" hírszolgálataival, ele

venségével ma a legjobb lap. Ma, mikor az 
ország csaknem minden nagyobb városával 
és azonkivül Bécscsel, Berlinnel telefon-össze
köttetés létesült, a lap technikai előállítása 
is bámulatosan megváltozott. Minden hir, min
den esemény rögtöu továbbittatik és a kö
zönségnek nem keli többé várni, mig nagy
sokára éltesül a politikai és közgazdasági élet 
összes fontosabb eseményeiről: a „Magyar
ország* mindent összt foglalva, bőséggel, rész
letességgel hozza már uz összes eseménye
ket és az ország legtávolabbi részeiben már 
a reggeli órákban értesíti a közönséget a tör
téntekről.

Azonkivül a „Magyarország" a legébe- 
rebb őre a nemzeti érdekeknek. Megmozgatja 
a tétlenséget, lelket önt a közönbös réte
gekbe. Most egy éve egyedül állta ii csatát 
?gy romlott és erőszakos rendszer ellén. És 
ma is az a czélja, hogy a folyamatban levő 
politikai átalakulás oly befejezésre jusson, 
a mely visszaadja a nemzetnek anyagi erői 
kímélését, egy tisztultabb kormányzat lehető
ségét és az önmagával való rendelkezés min
den föltételét.

A „Magyarország* legtöbb vezérczikkét 
Barthu Miklós, az ország első publicistája 
írja. Ma nincs senki, aki a nemzet gondol* 
kMfeá/. él M oruáf igag H«k«it jobbuj 

felismeri és szebben tolmácsolni tudja. Kossuth 
Ferencz sziútén e lap hasábjainak szenteli 
becses publiczistikri működésének legjavát.

A lapnak Holló Lajos orsz. képviselő a 
főszerkesztője, a ki a lapot nagy akaratere
jével megteremtette és lankadatlan kitartá
sával felvirágoztatta. Felelős szerkesztő dr. 
Lovászy Márton.

A „Magyarország* előfizetési ára egész 
évre 14 frt, félévre 7 frt. negyedévre 3 frt 
50 kr. egy hóra 1 frt 20 kr. Legczélszerübb 
az előfizetési pénzeket póstautalványon kül
deni a „Magyarország* kiadóhivatalába (Teréz- 
körut 19.)

Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánítás.

I.
A „Lévai Takarékpénztár" részvénytár

saság tekintetes Igazgatósága hagyományos 
uemes szokásához híven, a folyó évben is, 
a karácsony ünnepek alkalmából —- a város 
szegényei közt valláskülönbség nélkül leendő 
szétosztás végett — Léva város hatóságához 
69 frt 48 kr. kegyes adományt volt szives 
beküldeni. Midőn ennek átvételét itt nyilvá
nosan elismerem, kedves kötelességemnek 
tartom a kegyes adományozó intézet iránt 
Léva város közönsége nevében hálás köszö
netemet kifejezni.

Kelt Léván, 1899. évi decz. 20 án.
Bód.og'h. Xietjos, 

polgárihester,

Hagyományos szokással felkerestük Léva 
város nemesszivü családjait, hogy egyesüle
tünk „Stefánia-árvaház“-ának éléskamráját 
megtöltsük élelmi szerrel a szigorú tél hó
napjaira. Egyesületünk nevében örömmel kö
szönjük meg a nemesen adakozóknak ki
fogyhatatlan jóságukat b a következőkben 
megkezdjük — e lap szívességből — azok
nak nyilvános nyugtázását.

Léva, 1899. deczember hó.
Levatich Gusztavné, Töóth ZsiMiDé, .
lévai nöegylet alelnöke. lévai nöegylet gondnoka.

Faragó Samu,
lévai nöegylet titkára.

Pénzben adakoztak: Goldbrunner Sán
dor 50 kr., Kónya Pál 20 kr., Gutman 30 
kr., Heger Ferencz 20 kr., Kabát Mária 
10 kr., Kovács Sándor 20 kr., Fischer 20 
kr., Grapka 50 kr., Szenessy Kálmán 20 
kr. Deutsch Hermán 20 kr.. Bende Emma 
20 kr., Blumenthal 20 kr., Weil Jakab 30 
kr., Roth Ignácz 30 kr., N. N. 50 kr., Pol
lák Kálmán öO kr., Hamburger 30 kr. 
Grotte 50 kr., Fischer Natban 30 kr? 
Szladky Károly 10 kr., Tulassay Jolán 10 
kr., Deák Miklósné 50 kr., Foyd 20 kr 
Zekéné 50 kr. Dr. Dumjanné 1 frt, Sztla- 
veczky 50 kr., özv. Toóth Józsefué 30 kr., 
Nagy Sándorné 20 kr., Csuvara Audrásué 
5 kr., Jaross Ferenczné 50 kr., Preszto- 
lánszky Béla 50 kr., Farkas Asosné 50 kr., 
Bajacsek Jánosné 50 kr., Rajcsáuyi Pál 4 
kr., Éderné 10 kr., Akács József 5 kr., 
Lehoczkyné 20 kr., N. N. 10 kr., Konecsny 
József 10 kr., Kosko Béla 50 kr., Herczog 
10 kr., Schwarcz György 1 frt, Kubtk La- 
josné 20 kr., Szecsáuyi Juszta 50 kr., Hai- 
manné 10 kr., Koncz Sándorné 10 kr., Szi- 
lassy Caesamé 1 frt., Kiss Janka 20 kr.

Terményekben adakoztak : Csillag Fe
renczné babot, Szabó Józsefné krumplit, 
Tóth Károly krumplit, Szabó Jánosné krump
lit, Chlebovics Jánosné krumplit, Mthalik 
László krumplit, Tóth Istvánné babot, Do
hány Istvánné krumplit, Szűcs Jánosáé ba
bot, Gyurcsek Józsefné krumplit, Zilay Ist
vánná krumplit, Dalnoky Andrásné krump
lit, Dohány Józsefué babot, Mészáros István 
babot, Melicher Istvánné babot, Varhanytk 
Istvánné kukoriczát, Kersek Jánosné egy 
puttony krumplit, Tatár Istvánné babot, 
Audricz József babot, Vörös Sándorné krump
lit, Búra Istvánné krumplit, Rózsás Jánosné 
bab, krumplit, Újfaluét Istvauné krumplit, 
Knzsányt Károlyné bab, krumplit. Ghimessy 
Józsefne babot, Rouer Jánosue 1 puttony 
krumplit, Tonhatser Józsefué 6 liter babot, 
1 puttony krumplit, Novotny Józsefné 
krumplit, Tuka József krumplit, Agárdy 
Miklós krumplit, Bolemán Edené babot éa 
krumplit, özv. Gyenes Józsefné krumplit.

(Folyt, köv.)

Báli selyem “‘ES “ 
valamint fekete, fehér és színes Msnnshsrg 
selyem 45 krtól 14 frt 65 krig méteren
ként — a legdivatosabb szövés, szin és min
tázatban. Privát-fogyasztóknak póstabér 
és vámmentesen valamint házhoz szállitva- 
— mintákat pedig postafordultává 
küldenek, HEmTEBERG G. Belyem- 
gyárai (cs. es kir. udvari szállító) Zürich 
ben. — Magyar levelezés. Svájozba ketszo- 
rés ievelbelyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* ns.-mázsánként 6 frt 80 kr, 7 frt. — Két
szeres 5 frt 60 kr. 5 frt 90 kr. — Rozs
5 trt 60 kr. 5 irt 80 kr. Árpa 6 frt —
6 frt 50 kr. Kukoricza 4 frt 80 kr 5 frt — 
kr. Bat> 5 írt 60 kr. 5 frt 80 kr. Zab 4 frt 80 kr 
Ő trt — kr. Lencse 6 trt 50 Kr. 6 frt 80 kr 
Köln 4 frt - kr. 4 fr‘ 3Q kr.
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DIVAT
DIVAT
DIVAT
DIVAT
DIVAT Q7AI ÍIN [nln^el1 előfizetőnek mérték utáu ingyen készíttet szabásokat; ez oly kedvezmény, 
1/11x11 O/jAJjvlt melyet egy divatlap sem nyújt.
DIVAT Q7AI DN munk!“ változatosak, a rendes használatra szánt hímzésektől kezdve a legritkább,
lzllul VALUH legdivatosabb uj kézimunkáig miudeut bemutat s érthetően tanítja.
DIVAT Q7AIDN Szépixod-avlixii xéaze oly dús, érdekes és változatos, hogy minden más 
UllAl ü/inLUn szépirodalmi lapot pótol. Munkatársai között ott van irodalmunk minden jelese és 
gondot fordít arra, hogy a nők lapjába tehetséges, kedvelt izózxőlx is gyakran írjanak. A lap szelleme 
mindig tisztességes. Keresi a szépet, a nemesilöt a kizár minden frivol közleményt. Lapunkat fiatal 
leátxxyolc is bátran olvashatják.

--------------számról-számra mutatja be jEÍ-vá,ló"b"b IxülgryelE arczképeit: a művé
szet, irodalom s a jótékonyság nevezetesebb nőalakjait.
állandóan rovatot tart IcézAéselE és feleletein közlésére. E rovat minden 
előfizetőnek teljesen díjtalanul áil rendelkezésére.
előfizetési ára : egész évre 12 korona, félévre S korona, negyedévre 3 
Inoxozxa.
Iniad-ólzi-vatala k:i-vé.zi.atxa ’toáxlxixxclx Izfxld. xxx-o.tat-váxi.y- 
számekat iXLg-yexx és bexmentve.

kiadóhivatala Budapest, Gizella-tér (Haas-palota).

divat- es szépirodalmi közlöny
Szerkeszti:

Fanghné-Gyujtó Izabella és Szabóné Nogáll Janka.!
^.z 1555-ilci Toexlixxi xxezxxzetlEÖzi Iridbllitásozx 

az axany ézezxLzxxel lEiVüzcxtefve.

Q7AT HM megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Díszes, elegáns kiállítása s különösen müvé- 
ÖZjADvII ssies kivitelű színes divatczimlapja által dísze minden szalon-asztalnak.
SZALON in^ye“ meH®kItít(ível» az* GYERMEKDIVATTAL együtt 44—48 oldalra 

Q7AI HM 3®onkiTül> hogy divatképei az uralkodó divat tükre, folyton közöl képeket Párisból, 
mZiAJJvII Londonból, Berlinből is. 8 ez által az idegen divatlapokat feleslegessé teszi.
Q7 II AKI rendesen közöl egyszerűbb toaletteket is és módot, utasítást nyújt a hölgyeknek arra, 
uZlzUjUn hogy ruháikat takarékosan s mégis csinosan otthon készíthessék s ennek megkönnyi- 

tesére minden 2-ik számhoz szabás-iv van mellékelve.

Naptárak 1900. évre.
Iróaljzat, heti előjegyzési-, napi tömb-naptárak, tárcza 
naptár és képes naptárak az 1900. évre nagy válasz

tékban kaphatók:
NYITRAI és TÁRSA 

könyvkereskedésében 

LÉVA T\T.

kézi munkát változatosak, a rendes használatra szánt hímzésektől kezdve a legritkább, 
legdivatosabb uj kézimunkáig miudeut bemutat s érthetően tanítja.
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Ha őszül a haja használja a

Z 0 L T A N-féle

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

.Á.VB. ■ü.'vegen.lEiiit 1 forint.

Egyedül:

oltán Béla udvari szállító

gyógyszertárában

BUDAPEST, V. llold-utcza és Nagykorona-utca sarkán.

I frt. 30 kr. előleges beküldésével bérmentve.

DIVAT 
DIYAT 
DIVAT 
DIVAT 
DIVAT

SZALON 
SZALON 
SZALON 
SZALON 
SZALON

használat után a haj eredeti színét adja vissza.
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Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszoiu-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

A Gödöllő m. kir. 
korona uradalom 
felügy. alatt álló

Borászati szövetkezet ’ 
p al ac i k-h ra i na k 
elárusitólerakata

Folyékony 
arany és ezüst 

festékek

lUUllUiUn uuiuhi
J Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege-, 

liszt-, festék-, kefekötö áruk-, gazdasági- és kerti-magvak, 
i vadászati eszközök, hangszerek, igen linóm hurok, varró 

gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács, kádár, 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 

. , részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelek
\ és ráspolyok, lószőr-, Afripuo és tengeri fii, épület- és butor- 
u I vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cocnac, 
R r fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féíe és öntött vas 

kályhákkal felszerelt raktárukat.
r Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és

gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

PESTI HÍRLAP.
Két évtizedes mait áll immár a Pesti Hírlap mögött. Két évtized 

bizonyítja, hogy házánk e legelterjedtebb s igy legjobbnak elismert lapja 
méltó utódja lett a dicső emlékű Kossuth Lajos történelmi nevezetessegü 
Pesti Hírlapjának.

Ki vonhatná ezt kétségbe ? 1 Hisz a Pesti Hírlap — mint a huszon
egy év alatt megjelent minden 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 híve a társadalmi egyenlőség megszen
telt elveinek.

Szabadelvüség, függetlenség, demokratikus egyenlőség — volt és marad 
a Pesti Hírlap programmja.

E programmra esküszik, e programmboz 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. 
Vázsonyl Vilmos, ifj. Ábrányi Kornél, Kóbor Tamás.

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

A Pesti Hírlap közkedveitségü 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 vetélkedbetik vele. Ilyenek az imént emlitett 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, tanítva és kritizálva.

Másik specialitása a lapnak a Szerkesztői Üzenetek napoukinti gazdag 
rovata, a melyet a szellemes Quintus állít össze hangyaszorgalommal 8 széles
körű tudományos készülettel ; mulattatva, tréfálkozva vagy filozofálva.

További specialitások: a hetenkinti sakk rovat, melyet hazánk első

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

A lap rendes belső dolgozótársai — a már felsoroltakon kivül — szin
tén csupa kipróbált hírlapírók : báró Jósika Kálmán (külpolitika), Luby Sándor 
(napihirek), dr. Komor Gyula (színi kritikus) K. Kovács László (képzőművé
szeti kritikus), dr. Béldi 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 O’dalon 
jelenik inog, vasárnaponkint pedig 32—48 Oldalon.

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

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

naptárát, a legkitüuöbb irók válogatott dolgozataival, köz
hasznú tudnivalókkal s a legérdekesebb képek egész tömegével;

C) a Párisi Divat című, fényes kiállítású képes heti divatlapot 
(Györy Ilona szerkesztésében) a Pesti Hirl p előfizetői fel
áron kapják.

Regény-közlemények dolgában is elsőség illeti a lapot; eredeti regényeit 
Mikszáth Kálmán, Abonyi Árpád és Werner Gyula írják ; fordított regényeit 
pedig a külföldi irodalom legelsőrendü 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 élvezetes szépirodalmi olvasmányt, miut a Pesti Hírlap, való 
bau 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 Hiríap eiőfietesi ára egy hóra csak X frt kr., negyed
évre 5 frt 50 kr, B a Párisi Divattal együtt frt 50 kr. (Mutatvány
számot levelezőlapon kifejezett óhajra a kiadóhivatal mindenhova küld, ahol 
a lapot számoukiut nem árulják.)

000000
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előfizető, aki december hó folyamán legalább negyedévre előfizet, szintén megkapja Q 
ingyen és bérmentesen a Festi Hírlap nagy képes naptárat az 1900. évre, valamint a lapban folyó 
regény addig megjelent részét külön lenyomatban — A Festi Hírlap Naptára karácsony előtti U

K A V E.
1 klg. frt. kr. 

. . 2.26 

. . 2.24 

. . 2.16 
. . 2.04 
. . 2.— 
1.60 1.80 
2.16 2.24 
. . 2.24 
. . 2.24 
. . 2.16 
. . 1.60 
. . 1.80 
2.— 2.40 
. . 1.20

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

Kapható: Kern Testvéreknél, Léván.

*
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Horgony-Pain-Expeller
' Linimení. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 

megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem Igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; főraktár: Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bértékü utánzat van forgalomban. 
KI nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony11 
védjegy és Kichterczégjegyzés nél
kül mint nem valódit utasítsa vissza.
RICHTER F. AD. Él tiru, R UDOLSTADT 
• «. é. kir. ndrsrl (dllltók.



férfi remontoir óra 
női remontoir óra
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Gyora és előzékeny lcÍHz;olgéilé.s.

MfWWM Kyitfri Tina

0000

19.—
28.—
36.—
39.—
27.—
38.—
58.—

Singer Médium iparosoknak gép állványnyal 
Nagy Singer 4es iparosnak állványsiyal 
Howe családi varrógépek állváuynyal 
Nagy Howe varrógépek iparosoknak . .
Ringschiff családi gép 48 frt., iparos gép

Készpénz fizetés mellett 5°/0-al

A Saison beáltával, van szerencsém a n. é. közönség

kiváló tisztelettel

Czirok János
utóda

AMSTETTER IMRE.

JO SZERSZÁM m MUNKA! 
Gazdasági gépek, géprészletek, töm 
lök, vízmentes ponyvák, mérlegek és 
gepszijak, szerszám, vas- és aczél 
főraktár. Portland cement és Hyd 

raulikus mész stb. 12 

Kanható KERN TESTVÉREKNÉL Levan. 05á0

KERN TESTVÉREK
Legolcsóbb 'bevásárlási forrás!!!

Ajánljuk a n. é. közönségnek : Fűszer, csemege, déli gyümölcs, tea, 
teasütemény, sajt, sódar, debreceni szalonna és frankfurti kolbász, rum, 
cognac, likőrök, asztali, pecsenye- és aszuborok, pezsgők, Suchard- és fiu
mei csokoládé, templomi, asztali és karácsonyi gyertyák és sok szép újdon
ságok czukorkákból és karácsonyfa díszek stb. továbbá :
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LÉ VAN.
ezelőtt FELSENBURG FOLÖP fióküzlete.
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írttólArany
Arany
Ezüst remontoir óra kettős fedéllei .
Ezüst remontoir óra egy fedéllel 
Niki remontoir óra egy fedéllel
Ingaórák farag, diófatokban egy felhúzással 14 napig járó müvei 10.—
Arany gyűrű (14 kárát) ........................................................2.50
Arany karperecz (14 kárát).............................................8.—
Arany függő (14 kárát)............................................................ 1.50
Arany kereszt (14 kárát)....................................................... 2.—
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szives figyelmét a legolcsóbb árak mellett dúsan felszerelt

FUSZER és CSEMEGE
KERESKEDÉSEMRE

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

állanak a nagyérdemű közönség rendelkezésére. — Különösen
lciexrxelexicl.033.elc tartom

Bornagykereskedésemet
hol 56 Ltren felül a legnemesebb s a minőségért szavatolt
o 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

I

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

pacca gyertyatartó, gyufa és tentatarfó, kávé és mák őrlő teafőző ké
szülék, húsvágó és reszelögépek, vasalók, evőeszközök,, zománczozott 

edény, konyhaberendezések, vasbutor, ruganyos ágybetétek, fürdőká

dak, fa- és szén kosarak, kályhaelö tálczák, tüzelő készletek es álvá- 

nyok, esernyő alvány, háztartási mérleg, légmérö, varrógépek 5 évi 

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

csibuk, pipák, szivar- és pénz.tarczák, tollkesek, ollók, kartyak, vadász

botok, táskák és fegyverek, gyermek-játék, kőépitö szekrények, laterna 

magica, dotuino, lottójáték, fényképészeti készülékek, kerékpár, tricikli, 

torna készülék, Coiumbus, Mars, Condor, Halifax, Merkúr, stb. kor

csolyákban, valamint 'ombfürészeti- és játék-szerszámait, mint legcél

szerűbb karácsonyi ajándékot rendkívül olcsó árban.

Értesítés:

Karácsony előtti héten

Élő dunai- és tó halak
Kaphatók:

KERN TESTVÉREKKEL, Léván.

valódi „SINGER" és valódi „HOWE 
családi és iparos varrógépek 

igen csinos kiállítással ö évi jótállás mellett minden hozzávalóval.
Árak részletfizetésre:

Singer családi varrógép kézi hajtásra . . .
Singer családi varrógép állvány és szekréuynyel

>

valódi utánz.

22.—
35 —
40.—
44.—
33.—
40.—
70,—

olcsóbb.

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

Géptűk, részek és csónak olcsón.

LEGALKALMASABB

KARÁCSONYI ES ÚJÉVI AJÁNDÉKOK
■ Kaphatók: ~

NYITRAI ES TÁRSA 
könyv-, zenemű, papir, iró- és rajzszerkereskedésében 

Léván.
___ I(ÍU8^gi iratok, képeskönyvek szöveggel és szöveg nélkül, képes ABC-és 
könyvek, Mese könyvek, Köszöntők, Virágnyelvek, Levelezők, Diszmüvek, 
Regények és elbeszélések fűzve és diszkötésben, naptárak, imakönyvek, finom 
levélpapírok bámulatos olcsó árakon, remek családi diszdobozok 80 krtól 
15 frtig, emlékkönyvek, tintatartók, iró készletek, iró papírok, borítékok, 
üzleti könyvek nagy választékban olcsó árakon, levelezőlapok óriási vá-
lasztékban, mindig a legújabbak, levelező lap-albumok a legegyszerűbbtől 
a legfinomabbig a legjutányosabb áron, névjegyek legfinomabb bristol és 
elefántcsont karton, díszes dobozokban és legszebb kivitelben.

NYITRAI és TÁRSA LÉVÁN.


