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házhoz küldve:
10 kor. —
5 kor. —
2 kor. 50

fill. 
fill. 
fill.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván 

Egy évre . . . 
Hat hóra . . .
Három hóra . .
gb'fizelési pénzek pótteutelzknynyal küldhetők. 
Kcye. Minők 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

_^^B ^^B ^^B ortea tu
í JB Hivatalon

,t6 ,

permond-sor

kedvezményben részesülnek.

társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A kéziratok a szerkesztőséghez ; (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
•>*  ■> vasárnap reggel. «—

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

A LAP KIADÓJA ■. NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

7437/1907 zzám.
Hirdetmény !

Léva r. t. város képviselőtestületének 
1907. évi November hó 30-án tartott köz- 
gj iiéaében 7201/1907 sz. ». hozott hatá
rozata folytán aa 1886. évi XXII. t. c. 110. 
§-a értelmében kihirdetem és közhirré te- 
•zeoa, hogy a Kherndl Mária féle kákák- 
fölötti szántóföld megvétele ügyében kötött 
kisajátítási egyezség fölött az érdemleges 
tárgyalás és névszerinti szavazás az 1908. 
évi Január hó 3-ik napjának d. u. 4 órá
jára összehívandó közgyűlés napirendjére 
lett kitűzve, — amidőn azt közhirré 
tettem, azon közgyűlésre a képviselőtestü
let összes tagjait e helyen is tisztelettel 
meghívom.

Léva, 1907. évi december hó 16.
Bód.og'li Xjajoa 

polgármester.
II.

7583/1907 szám.
Nyilvános köszönet.!

Léva város szegényei részére, a kará 
csony ünnepek alkalmával 'kiosztás végett, 
a „Lévai Takarék és Hitelintézet*  100 ko
rona és a „Lévai Takarékpénztár r. t.“ 
207 korona 50 fillér jótékony adományt 
küldött be a város hatóságához, — midőn 
a két intézet nemeslelkü igazgatóságának 
hosszú évek során át rendszeresen ismétlődő 
ezen kegyes adományáért a város hatósága 
és a város szegényei nevében hálás köszö
netemet kifejezni szerencsés vagyok, — 
azon összegek átvételét ezennel elismerem 
8 értesitam, hogy a kegyes adományoknak 
vallás külömbség nélkül leendő szétosztásá
val a rendőrkapitányt és a gazdasági ta
nácsnokot biztam meg.

Kelt Léván, 1907. évi december hó 18.
BócLog-lx Zjenjos 

polgármester.

Léva város közönségéhez-
Barsvármegye törvény hatósága ha

tározattá emelte a vármegye közönsé
gének azon óhaját, hogy a vármegye 
székhelye Lévára visszahelyeztessék. 
Most már Léva város közönségén a 
sor. hogy ennek a korszakalkotó fela
datnak mielőbbi keresztülvezetését le

hetővé tegye. Olvashattuk ellenfeleink 
csupa hipotéziseken alapuló ellenérveit, 
amelyekben a legnagyobb nyomaték- 
kai a kérdés anyagi oldalát állítják a 
megvalósítás akadályául. — Ismerjük 
u?yan ezeknek az ellenérveknek a 
pusztán kiceinyes helyi érdekből eredő 
forrását, ismerjük mindama jó indula
tot. melyet irányunkban tanúsítottak, 
mindazáltal, miután a vita részünkről 
már a szavazás megejtésével befejez
tetett, most már egyedüli és főtörek
vésünket csak az áthelyezés mielőbbi 
megvalósítása képezheti, minél fogva 
csak azokkal a kérdésekkel foglalkoz
hatunk, amelyek ennek a kimondott 
ítéletnek végrehajtását célozzák.

Ezeknek a kérdéseknek a legfon
tosabbika a székhelyen létező hivata
lok elhelyezésére szükséges hely és 
épületekről való gondoskodás. Az át
helyezésnek e részben sincs semmi 
akadálya, mert ismerjük Léva város 
közönségének eddig minden nemes és 
jó dologban tanúsított áldozatkészségét 
8 tudjuk, hogy a maga részéről is 
mindent el fog követni a vármegye 
határozatának mielőbbi sikeres végre
hajtása céljából.

A várkastélyt, mely szinte predesz
tinálva van a hivatalok elhelyezésére, 
a lévai uradalom 89.000 korona vétel
áron ép ezen célra felajánlotta Léva 
város közönségének. A két annyit 
érő várkastély és területe, mely a 
maróthi vármegyeház telkénél sokkal, 
de sokkal nagyobb, minden tekintet
ben alkalmas a tervezett célra és Léva 
város közönsége keresve sem találhatna 
jobb s megfelelőbb helyet a központi 
hivatalok elhelyezésére.

Léva város közönsége tehát, ha 
valaha tett és hozott áldozatot nagy 
célok elérésére, vegye meg ezt a vár
kastélyt s ajándékozza Barsvármegye 
közönségének, hogy december 12-iki 
határozatának megvalósítását megkö- 
nyitse. Annyi bizonyos, hogy Léva 
város már eddig is jelentékeny áldo

zatot hozott a közügy érdekében Ez
úttal azonban mi akként gondoljuk a 
kérdés megoldását, hogy az magára a 
városra, mint erkölcsi testületre újabb 
terhet ne rójjon.

Hogy miként volna az lehetséges, 
megmutatta nekünk az utat az ura
dalom nagy nevű tulajdonosa. Adjuk 
össze a vételárat önkéntes adományok 
utján. Schoeller Pál lovag, a lévai urada
lom tulajdonosa a város közönsége iránt 
érzett jóindulatából e célra 25.000 kor. 
adományt ajánlott fel. Ha nemes pél
dáját Léva város közönsége követni 
fogjs, rövid idő alatt együtt lesz a 
vételár.

i Hisszük is, hogy a megindítandó 
akció nem lesz eredménytelen. S a 
már mutatott jó példa hatása alatt az 
önkéntes teherviselésből ki fogják venni 
részüket elsősorban pénzintézeteink, 
kereskedőink, vagyonosabb polgártár
saink kiki a saját tehetsége szerint.

Léva város közönségét oly közel
ről érinti a megyei székhely mielőbbi 
áthelyezése, bogy kötelessége is ennek 
érdekében még áldozatokat is hozni. 
Nekünk egyedül csak a saját erőnk
ben van a bizalmunk. S az a közön
ség, mely jelentéktelenebb dologban 
is mindenkor számolni tudott a kor 
követelményeivel, ebben a kérdésben 
is bizonyára oly példát fog szolgál
tatni a vérmegye közönségének, a 
kormánynak és országgyűlésnek, amely 
minden beszédnél hatásosabb érv leend 
az áthelyezés mellett, s a mely az 
áthelyezés előkészitésén fáradozó fér
fiaknak kitartásul és buzdításul fog 
szolgálni.

Kövessük a nemes példát. Lelke
sítsen bennünket az a gondolat, hogy 
minden fillérrel közelebb jutunk ki
tűzött feladatunkhoz. S a nemes cél 
oltárára rakott fillérek meg fogják 
hozni a maguk áldásos gyümölcsét. 
A jövendő pedig áldani fogja mind
azok nevét, kik eme nagy mü keresz
tülvitelében részt vettek.

Mikép neveljük gyermekeinket ?*)
Irta; dr. Terner Béla gyermekorvos.

Mottó; „Az ege’szség ; munkaerő.*

Minden szülő át van hatva azon esz- 
métől, hogy gyermekéből sokoldalúan kép
zett egyént kall nevelnie. — És ez termé
szetes is. — Olyan küzdelem folyik minden 
téren a megélhetésért, hogy kiválónak kell 
lennie, ki magának a gondatlan megélhetést 
meg bírja teremteni. — Sokat kíván a ver
seny mindenkitől s az ifjúnak tényleg 
sokat kell tanulnia.

Magasabb iskoláztatásunknak alapja a 
klasszikus ó-kor. Ezen korúak legfejlettebb 
kultúrájú népe: a görög nemzet, művésze
tünknek és költészetünknek ma is minta
képül szolgál. Sajnos azonban, hogy évszá
zadokig megfeledkeztünk arról, hogy a 
görögök a testnek ápolásában, egészséges, 
arányos alakú, erőteljessé fejlesztésében is 
mintaképül szo'gálhataak.

Végre ma, midőn korunk egyik meg
oldandó kérdéséül a nép egészségének ja
vítását tűzte ki, a fizikai kiképzés kezd 
nagyobb tért hódítani.

Korunknak kevdező jele, hogy végre 
is eszünkbe jut, hogy nemcsak szellemi 
képességeinket kell tökéletesítenünk, hanem 
hogy testünk is van, a melyet szintén fej
lesztenünk és gondoznunk kell,

Mindenütt ébredezik az igyekezet, hogy 
sportgyakorlatok és megfelelő tornázás 
által * testet fejlesszük, hogy nagyobb erőt, 
rugékonyságot, a könnyedség bizonyos 
szellemét megadjuk neki és igy egészséget, 
szépséget, és erőt harmonikus arányokban 
egyesítsünk benne.

Da miért is legyenek gyermekeink 
egészségesek, erőteljesek és saépek ? Szük
séges-e ez ? Erre csak egy válasz van : 
tehát gyengék, gyámoltalanok, ügyetlenek 
legyenek-e ők, kikben jövendő erősségün
ket látjuk; szegények, csúnyák, betegek 
és kétségbeesettek, avagy szépek, erősek 

. és boldogok ?
;___________

*) A Szombathelyen megjelenő Gyermekvédelem 
cimü kitűnő folyóirat közleménye. Előfizetési ára

• 2 korona.
I

TÁRCA.
Karácsonyi ének.

Csorda pásztorok, midőn Betlehemben 
Csordát őriztek éjjel a mezőben, 
latén angyali jövőnek melléjek, 
Nagy félelemmel telék meg ő szivek.

Örömet mondok DŐktek, ne féljetek, 
Mert születők ma néktek üdvöaségtek.
Menjetek ei-bé gyorsan a városb’, 
0 t találjátok Jézust a jászolba.

Ehndulának ős el-bő jutának, 
Szűz Máriának jő napot mondának.

Hol fekszik Jézus, mondd meg, a jászolba, 
Kit betakartál mostan a pólyába ?

Isten titeket bozott uratokhoz,
Be nem szólhatok mostan szent hámhoz, 
Mert ő aluszik, pólyában nyugoszik, 
Hideg jászolban, szénán bágyadozik.
Nem fekszik ágyban, sem friss palotában, 
Hanem jászolban, romlott istállóban.

Serkentsd fel Jézust, szent tiadat, nékünk, 
Mert angyaloktól hozzája küldettünk.

Serkenj fel, fiam ! pásztorok eljöttek, 
Szent angyalidul kik hozzád küldettek.

Üdvöz légy, Jézus, pásztorok pásztora, 
Menynek és Földnek teremtő szent Ura I 
Ha nem utálsz meg, te szolgáid vagyunk, 
És azért jöttünk, hogy téged imádjunk. 
Kérünk tégedet, mint üdvözítőnket, 
Bűnünkért el ne űzz előled minket !

Mária te is könyörögj érettünk, 
Hogy e világból boldogan kimenjünk.

Dicséret néked örök Atya Isten, 
Kicsinded Jézus és Szentlélek Isten.

Karácsonyi jászol.
Szép, lélekemelő és igen régi szokásuk 

a hitükre tartó keresztényeknek, miszerint 
jászolt állítanak a karácsonyi hetekben.

A t. olvasók között bizonyara vannak 
olyanok, kik nem is gondo'nák, hogy ezen 
szokás 1925. évben hélszáz éves lesz.

Arra a kérdésre, kitől ered, a követ
kezőkben akarunk rövid feleletet adni.

Assisi szent Ferenc, a ki a derék szent- 
ferencrendet alapította, egyúttal ennek a 
dicséretes szokásnak is az alapitója.

A kereszténység isteni alapitója mondta : 
„Ha nem lesetek olyanok, mint a kisdedek, 
nem mentek be a mennyek országába.*  E 
szavak fölött az egész keresztény világban 
talán senkisem elmélkedett annyit és oly 
mélységgel, mint éppen assisi szent Ferenc. 
Jószántából lemondott földi vagyonáról, 
ügyesen forgatott kardjáról és lovagi rang
járól, önként lett szegénnyé, sőt koldussá 
lett, alapítója lett a kolduló szerzetnek, 
melynek a föerényei között ott van a gyer
meki alázat is.

A mi a gyermekeket örvendezteti, as 
szent Ferencnek is örömére szo'gált, na
gyon szerette a virágokat, kimondhatatla
nul kedvelte a bárányokat, a méhet éa a 
madz'akat, amelyekkel beszélgetett és 
buzdította ősét Istennek énekükkel való 
dicsőítésére; Isten ujját észlelie ö as egész 
természetben; a nap, a hold, a csillagok, a 
felhők, a szél a viz a tűs, a föld mind se
gítségére voltak Isten magasztaláéiban, gye’- 
meki gyengédséggel kezdte ünnepelni •

Lapunk mai számához fél

kis Jézuska ünnepét is, azon ünnepet, me
lyen minden gyermeki szív ujjongva örül. 
Két évvel jámbor halála előtt, szent Ferenc 
nagy örömet szerzett önmagának és rend
beli testvéreinek.

Gréciának, Umbria tartomány e kis 
városkájának közelében, amely vidéken a 
kolduló barátoknak akkoriban már több 
rendházuk volt, néhány barátja segélyével 
istállót állított föl az erdőnek kellő köze
pében ; a falak gerendákból voltak csinálva, 
» réseket pedig mohhal töltötték ki. Azután 
jászolt hozatott és azt az istállóban fölállí
totta és megszámlálhatlan gyertyának vilá
gánál ott feküdt a jászolban Jézuskának 
gyönyörűen kifaragott képmása. A jászolt 
körülállották szt. József, a boldogs. szűz 
Mária és az ájtatos pásztorok, a jászolhoz 
élő ökör és szamár voltak kötve, szénát 
húzogatva és evegetve.

Ev istállóban szándékoztak ők meg
ünnepelni a karácsonynak szent éjszakáját, 
minek a bire csakhamar lázas mozgásba és 
szent nyugtalanságba hozta az egész vidék 
jámbor népét.

Nevezett időben éjfél táján nagyon ele
ven lett as erdőben való élet ; minden ol
dalról közeledtek a szomszédos ko’ ostorok
ból a rendbeli testvérek ; közelről és mesz- 
sziröl más emberek is szállingóztak fáklyá
val vagy gyertyával a kezükben, mely vi
lágosság kedves módon tüntette elő a sötét 
zöld fenyőfák gazdag lombozatát; megható 
szent dalok pedig nagyszerű viszhangot 
keltettek mindenfelé.

r melléklet van osatolva.

A sok gyertya- és fákiyafény nem egy 
1 jámbor zarándoknak juttatta az eszébe Bet

lehemet, mely égi fény tengerében úszott 
Krisztus születésekor; nem egy jámbor 
zarándok gondolt a világ világosságára, mely 
ez éjszaka került ie a fö'dre.

Amint megszólaltak a messze fekvő 
. templomok tornyain a harangok, hogy hir- 
1 dessék Krisztus üdvhozó születésének szent 

óráját, az istállóban is megkezdődött az áj- 
tatosság ; * jászol volt az oltár ; szent Fe
renc szerpaposkodott, megható buzgósággal 
és példás jámborsággal énekelte a Jézus 
születéséről szóló evangéliumi sr akaszt. A 
szent mise után szent beszéd volt a kis 
Jézuskáról, milyen volt a helyzete a földön 
és milyen dicsősége az égben. Fejtegetve 
volt az embereknek hozott béke. A szent
beszéd után ssétmentek a népek és gyertya 
meg fáklyavilágnál mentek hasafelé azon 

I tudattal, bogy még sohasem ünnepelték ily 
örömteljesen Krisztus Urunk születését.

Szent Ferenc már a második ősszel 
meghalt és igy a legközelebbi karácsonyt 
az égben ünnepelte ; de az általa megkez
dett ünneplése Krisztus születésének, túl
élte őt, A karácsonyi jászol fölállítását szo
kásba vették az összes 8z»ntfer6ncrendi ko
lostorok, később pedig csaknem az összes 
keresztény érzelmű családok. Maga a pápa 
is dicséröleg nyilatkozott emez üdvös szo
kásról.

ITa.gry'tooőLoIcTrile’yi Tózaaf dLx.



Tényleg igát, * * mit Kraft-Ebing mon
dott, hogy korunkat hosszú ideje vérsze
génység és idegesség jellemzik. A szellemi 
kiképzés előnyére igen rég óta elhanya
goljuk a testet és ajtót nyitunk ez által 
mindenfele betegségnek. Rég óta beszé
lünk mi orvosok süket füleknek, hogy sok
kal ésszerűbb a betegséget megelőzni, mint 
gyógyítani.

Az élet mozgás. Az izom, mely nem 
működik, eluatnyul ée teljesen tönkre is 
mehet. A mozgáshiány ártalmai csakhamar 
je’eatkeznek; a test elgörbülése és össze- 
rcskadása, a testrészek bénulása és általá
nos erötlenedése az első következményei, 
— korai vénülés és eltompulás a végered
ménye.

Korunk igyekezete, hogy a görög an- 
tik-hoz hasonló testalkatot neveljünk, vagy 
azt legalább megközelitsür, megköveteli, 
bogy a testet állandó testgyakorlatokkal 
rendszeres működésben tartsuk.

Hogy egészséges, erőteljes testalkatú 
egyéneket nevelhessünk, annak alapját már 
a gyermek első életéveiben meg kell hogy 
vessük — fökép a helyes táplálás által. A 
gyermek nevelése, melynél párhuzamban 
keli haladnia a lélek és a test nevelésének, 
megkezdődik már az élet első napjaiban s 
e két párhuzamosan haladó ut folytonos 
vonatkozásban van egymással. A mit az 
egyiaen hibázunk, azt megérzi a másik is. 
Ha a gyermeknek élete első napjaiban 
mindent megengedünk, nem éreztetjük vele 
fölényünket, nem szoktatjuk akaratunk 
ellentmondás né)' üli elismeréséhez, akkor 
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csakhamar jelentkezni fog a gyermeki sze
szély, s ö fogja velünk éreztetni a hatal
mát. — Nyugta'ankodása és sírásával kivi
szi, hogy táplá'ása, mely reánézve a leg- 
fontossbb életműködés, ne a helyes időben
és rendben, hanem az ö akarata szerint
történjék. — Eleinte ugyan a szülők hí 
háznak akkor, midőn a gyermeknek akár
hányszor sir, mindig táplálékot nyújtanak, 
mintegy bedugják a száját, hogy ne Bír
hasson. — Nem gondolják meg, hogy a 
gyermek nyugtalanságának, sírásának más 
oka is lehet mint éhség, a mely okot, fáj

I

dalmakat — megszüntetve, nedves ruhákat, 
stb. eltávolitva, a gyermek ismét nyugodt 
lehet a nélkül, hogy táplálékkal tulterhel- 
tetnék, a mi csak nagyobbitja a bajt, ki
fárasztja a gyermek zsenge gyomrát. — 
Később aztán megszokja a gyermek a gya

kori és rendetlen táplálást s ő maga is azt 
követeli sírásával, hogy minduntalan tömjék.

Az eredmény természetesen szakadat
ig láncolata lesz a gyomorbélhurutoknak, 
a hozzája csatlakozó tüdöhurutokkal stb. 
E betegségek miatt a test hiányosan táp
lálkozik, a gyermek szervezetének fejlődése 
meg van akadályozva. Gyenge, haló vány 
csenevész gyermeket nevelünk magunknak.

Ez az első hiba a test felépítésénél.
Tartsuk be a gyermek táplálásának 

szabályait a táplálék minőségére és a táp
lálás idejére nézve szigorúan. A ki nem 
ismeri őket, az kérdezzen meg szakorvost, 
hogy tulajdonképpen hogyan is keli a cse
csemővel elbánni ? — A gyermekápolásban 
nem a vénasszonyok elavult praktikái le
gyenek az egyetlen Útmutatása a fiatal 
anyának, akit — sajnos — leánykorában 
gyermek ápolás tanításával szeméremérzeté
ben megsérteni (??) nem szabad.

Az első élethetek és hónapok helyes 
vagy helytelen táplálását megérzi az ember 
egész életén keresztül. Ezen korban elkö
vetett hibák következményei teljesen soha 
ki nem heveri etök.

Nagyobb, több éves gyermekek táp
lálásánál fökép arra kell ügyelnünk, hogy 
délelőtt, vagyis a főétkezés előtt a gyer
mekek ne nyalánkodjanak, hogy a gyomor
nak teljes három órai pihenője legyen a 
főétkezés e'őtt. Csak pihent gyomorral 
van meg a jó étvágy és csak pihent gyo 
mór bírja a felvett táplálékot jól feldol
gozni és a test gyarapítására fordítani.

Az első gyermekévekben a helyes táp
lálkozás mellett, helyesen ö'töztetett (dr. 
Lahmann fele tricot alsó ruha, télen vas- 
tagabb, nyáron vékony) gyermekeinknek 
a friss levegőben, napfényben való tartóz
kodást, kellő mozgást tegyük lehetővé. A 
napfény amint a világosságra hozza a rej
tőzködő gonosztetteke’, ép o'y ellensége a 
dohos, tisztatlan levegőnek és ellensége a 
betegségnek.

Éjsz aka tiszta levegőjű, nem nyirkos, 
sem túlfűtött szobában (helyezzük el a 
gyermekeket.

Ezek az első életévek főbb hygienicus 
szabályai.

* *
♦

A gyermek belép az iskolába. Csak 
most kezdődnek a testápolás helyes kivi
telének nehézsége1. Általánosságban, lega
lább minálunk, a gyermek a napnak 5 —6 

óráját as iskola padjában ülve, szellemi 
foglalkozás mellett tölti el. Azután haza
megy b ha nincs még 1—2 óráig nyelvek, 
rajz és zene tanulásával elfoglalva, hozzá
fog iskolai feladványai elvégzéséhez. A 
napnak 12 órájából tehát 7—8 órát szellemi 
munkával foglalkozva, asztalnál görnyedve, 
tölt el az ifjú, mig étkezésre, pihenésre 
szórakozásra és testgyakorlásra alig marad 
ideje. Hét, nyolc órai ülés fárasztó magá
ban véve is. de ha szellemi munkával is 
egybe van kötve, még fárasztóbb. Kell a 
szervezetnek pihené°, hogy ismét normális 
állapotba jusson, de kell a testnek mozgás 
is e sok hosszas ülés egyensúlyozására, 
hogy a test a lélekkel párhuzamban fej
lődhess ik, erösbödhessék.

Hol veiz mindéhez időt az iskolás 
gyermek ?

A lehetőségig szorítsuk meg tehát a 
szellemi foglalkozás óráit s adjunk időt a 
gyermeknek pihenésre, szórakozásra és test
gyakorlásra is I A feltétlenül szükséges ta
nórák számát ne szaporítsuk külön tan
tárgyak, nyelvek stb. tanulásával.

Fektessünk elegendő súlyt a teetgya- 
korlatokra, a melyeknek ép oly állandóan, 
rendszeresen és tervszerűen kell gyakoro'- 
tatniok, mint a szellemi művelődés tárgyai
nak, végeztessenek ép oly szakszerű veze
tés mellett, mint a hogy a könyvből va'ó 
tanulás az iskolában a tanárok vezetése 
mellett történik. A gyakorlatoknak lehető
leg az összes izmokra, Ízületekre, tüdőre 
is kell terjedniük, világítsuk meg ennek 
okát egyetlen példával. Nézzük a tüdő- 
gimnasztika befolyását közelebbről. A mi
lyen egyszerű a légz’s, a melyet minden 
ember öntudatlanul végez, o'y kevesen 
tudnak rendes, mély légvételt venni. Lé
vén ped g a légzés tx'dalió, légzés által 
elégnek a szervezetben a gyengébb e'lent- 
állású szövetek, zsír, txsudatumok, tüdöbeli 
daganatok (a tubsrko'ózis kezdeti gócai 
stb.) A légzés az egyetlen akaratlagos 
izommozgás, mellyel a törzs zsigereit (szív, 
máj, belek) befolyásolhatjuk.

Másfelől kellően kifejlett izomzat mel
lett ritkábban fordulnak elő elgörbülések, 
ferde, felszeg testalkatú egyének. Sok 
gyógyíthatatlan elgörbülés izomgyeogesé- 
gen alapszik, mely a görbülés kezdeti sza
kában nem részesült kellő figyelemben s 
nem bízatott szakavatott orvosi kezelésre.

Egyszóval tartsuk szemüak előtt már 

a csecsemő korban a helyes táplálást, ké- 
söbb, a serdülő gyermeknél pedig a szel- 
lemi és testi nevelésnek párhuzamban való 
haladását.

Ezek azok a szempontok, melyekre a 
' többi általános egészségtani szabályok be- 
1 tartása mellett fökép ügyelnünk kell s a 
í melyeket ha megtartunk, msg is lesz áldá

sos eredményük I

Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának közgyűlése.

Barsvármegye törvényhatósági bi
zottsága folyó hó 19-én tartotta ren
des évnegyedes közgyűlését Simonyi 
Béla alispán elnöklése mellett. A köz
gyűlést az alispán megnyitván, meg
emlékezik Huzóczy Boldizsár volt bi
zottsági tag elhalálozásáról és részvé
tének adott kifejezést. Az alispáni je
lentést a folyó évi III.-ik negyedről 
Belesik László és Csekey Vilmos fel
szólalása után tudomásul vették. — 
Ezután a bizottságok alakultak meg.

És pedig; Állandó választmány;
Dr. Balbach Béla, Balogh János, Bá’hy 
Gyula, Báthy László, Bedross József, 
Benkovich Géza, Belcsák László, Cse
key Vilmos, Diósy József, Faragó 
Samu, Féja Kálmán, Dr. Frommer 
Ignácz, Dr. Haiczl Kálmán, Holló 
Sándor, Horn Jakab, Huberth Vilmos, 
Kachelmann Károly, Dr. Katona Já
nos, Kazy János, Dr. Kmoskó Béla 

, Dr. Kersék János, Liedenfrost Tiva- 
I dar, Levatich Gusztáv, Lulicsek Izidor, 
( Medveczky Sándor, Mocsy Lajos, Mo- 

tesiczky László, Ordódy Lajos, Pásztor 
Elek, Raschmann Tamás, Báró Révay 

i Simon, Schramm Antal, Szakáts Vik 
1 tor. Varga József, Weisz Jenő, Wet- 
! zel István, Vizy Ferencz, Vogronics 
, Ödön. Dr. Zelenyák János és Dr, Kiss 
, Mihály. Közigazgatási bizottság : a f.

év végével kilépő Báthy László, Dom
bay Vilmos, Kosztolányi Sándor és 

1 Znamenák Sándor újra megválasztat
tak, az elhalt Kosztolányi Aurél he
lyébe dr Bottka Győző választatott be, 
Á központi választmány tagjai lettek: 
Dr. Balbach Béla, Benkovits Géza, 
Dr. Botka Győző, Dr. Benkő Lajos 
Dr. Belicza Pál, Bodó János, Dom
bay Vilmos, Dr. Godin Károly, Hu- 
bert Vilmos, Dr. Kmoskó Béla, Kosz-

Lemondá.8.
Forró tusára, szenvedélyre 
Lehullott im az éjek éje ; 
Mit szemem egykor égve nézett, 
Borítja zordon, bús enyészet.

Bolygok leverve, szárnytörötten, 
O megférek most kicsi körben.
S ha egy-egy álmom dallá válik 
Nem hat a', el a nagy világig.

Csöndes lemondás danolója.
Veszem, mit nyújt a röpke óra ; 
Nem vágyom járni fényözönben, 
Csak nyugodalmas, nagy közönyben.

Egy puha fészekről daloltam, 
Az is szétmállott rég a porban . . • 
Minek emlitni ? Miért siratni ? 
Úgy sem tudják már visszaadni.

Szeredai Károly.

Egy kép. . .
Egy kép, egy álom, hangulat, 
Mitől szivemben dal fakad, 
Ha elbolyong a múltba. 
Hisz régen volt, rég elveszett, 
S titokban mégis érezed 
Mint hogyha könnyed hullna.

Egy barna lány, bohó legény, 
Mosolygott nékik a remény, 
Hitték ; övék az élet." 
Azóta elszállt ez a hit,' 
S most folyton, folyton érezik 
Mint hogyha temetnének.

Szeredai Károly.

A betörö.
(Karácsonyéji történet)

A külváros egyik rozzant házának szo
bájában vagyunk.

Pislogó lámpa kékes világot vet a be
rendezésre. Miféle berendezés ez ? Körül 
a falak mellett szalmafekhelyek. Középen 
egy szuette aszta). Néhány rozoga szék s 
készen vagyunk. A szalmán néhány sá
padt, öltözetlen gyermek kucorog.

Egy kócos szakállu, rendetlen öitözékű, 
vad tekintetű férfi ül az asztalná1. Egy 
piszkos papírlap fekszik előtte. Valami 
irka-firkát nézeget.

— Tehát itt a bejárat. Erre a lépcső. 
Itt az előszoba. Itt, a jobbra nyíló ajtó 

vezet a pénzszekrényhez. Igazán nagy
szerű fickó ez a Ferkó I Ilyen ügyes raj
zot már régen nem láttam 1

Egy halavány arcú nő kezeit tördelve, 
sírva könyörög neki.

— Péter! az Istenre kérlek 1 Csak ma 
ne menj sehová. Csak ma maradj itthon. 
Mi lesz velünk, ha elfognak. Nem jó utón 
jártz ember ? Tudom én azt, hogy tiltott 
utakon jártál eddig. Vess véget ezen go
nosz életnek. Menjünk el innen. Oda ahol 
nem ösmer senH. No m3nj Péter! Ne 
m-nj ! Krisztus születése napján ! Karácsony 
van ma! Fordíts hátat gonosz barátaidnak.

— Ne lamentálj asszony — s nagyot 
csap az asztalra. — Inkább add ide a 
másik üveget is. Nemsokára jön Ferkó, 
Jó fiú. Szívesen kell fogadni.

Ma igen alkalmas lesz az idő a mű
ködésre. I'yen év is ritkaság. A rendör- 

■ ségnek kisobb gondja is nagyobb anná1, 
hogy minket, — szegény ördögöket — 
hajhásszOD.

A mai világban nem történnek csodák. 
Még ezt elvégzem, aztán nem bánom, ha 
elmegyünk innen. Da most már hagyj 
békén. Voltam már tisztességes ember is. Mi 
hasznát vettem ? Majd ében pusztultunk 
mind.

— Most sem vagyunk különben, — só
hajtja a nő, de úgy, hogy meg ne hallja 
férje.

Leül a sarokba a szalmára s elgon
dolkozik.

Valamikor, valamikor . . .
Visszagondol az apai házra. Boldog 

gyermekkorára. Minden elmúlt. Nem ma
radt semmi sem, csak egy rakás éhes 
gyermek, meg elzüllött férje.

Valamikori . . . valam.kor! Hogy iri
gyelték tőle deli vőlegényét. Milyen bol
dogok is vo'tak akkor.

Régen volt. Nagyon régen, talán már 
nem is igaz.

Egyetlen leánya volt szüleinek. Talál
koztak. Egymásba szerettek. így történik 
másokkal is.

E einte boldogan éltek.
Azután meghaltak jó szü:e:. Férjével a 

városba költöztek. A férje rossz társa-
• ságba keveredett. S haladt lefelé a lejtőn. 
I E kártyázta mindenünket.
, Aztán? Beköszöntött a szükség . • . S 

most? Férje betörőikkel barátkozik . . .. 
Teljesen elzüllött. A valamikor deli férfi, 
erőszakos, iszákos, toprongyos alakká al- 
jasult.

Ma van karácsony estéje. S ma akar 
, valami isten e en dolgot elkövetni. Een a 

szent éjjelen. Ne engedd Istenem . . .
Durva kopogás riasztja fel merengésé

ből a férfit.
— Bnjj be 1
Belép egy berkulesi termetű alak. Gú

nyos vigyorgással néz körül. Mintha azt 
mondaná magában:

— Ez is az én müvem.
Valódi típusa a gazembereknek. Minden 

porcikája munkára van teremtve. Öt em
ber helyett dolgozhatna. De ö nem sze
reti a nyugodt, becsületes életet. Ö a ve
szélyek és izgalmak embere. Ö csak ott 
érzi magát jól, ahol veszély környezi.

— Mit búsulsz Péter? Ma arany eső 
fog hullani. Vége lesz a garasos állapot
nak. Könyökig fogunk a bankóban váj- 
kálni. Te! egy jótékony úrnőnél tesszük 
tiszteletünket, aki holmi garasos holmit 
osztogat, s kitéteti a lapokba, hogy hány 
szegényt felsegített. Hal hal ha ! Mit szólsz 
hozzá? Még férfi sincs a háznál. Csak az 
öreg kapus. De hisz mi nem megyünk be 
az ajtón. Még utóbb hajba kapna velünk 
a kapupénz miatt — s ismét durván rö
hög.

— Hallod-e asszony 1 Gazdagok lessünk. 
Selyemben járhatsz. Tortákat ehetsz. Igyál 
már — állott a szobában. Háta mögött 
egy hordár csomagokkal,

Az anya észre vette legelőbb. Kérdően 
tekintett a vendégre.

— Nem, — szólt az úrnő — nem 
tévesztettem el a házat. Minden karácsony
kor néhány szegény családot meg szoktam

látogatni, s némi segélyben részesítem. 
Nézze jó asszony, amit ez ember hozott, 
mind a maguké. Ne köszönjön semmit 
nekem. Köszönje Istennek. Ortt ök, ha se
gíthetek. Tegye le a csomagokat jó em
ber. Aztán mondja meg kocsisomnak, hogy 
menjen az utca végére. Majd küldök érte. 
Engedje meg jó asszony, hogy néhány 
percet gyermekei körében tölthessek. Ki- 

. mondhatatlarul szeretem a gyermekeket.
Nekem i etn adott az Isten egyet sem.

, — Óh Nagyságos asszonyom ! Áldja
. meg a jó Isten azért, amit tett. Nem is 
j tudok szavakat találni, hálám kifejezésére, 

Csókoljatok gyermekeim kezet a Nagysá
gos asszonynak I — s ő is az u^nö keze 
után nyúlt.

— Hagyja kedvesem. Örülök, hogy 
örömet szerezhettem maguknak*  Gyertek 
hát közelebb kicsinykéim. A néni szeret 

. titeket.
j Ölébe vette a legkissebbiket, A többi 

meg bámész, de nem félénk tekingette!
| nézett rá. Mindig közelebb settenkedtek 
1 hozzá.

— Bontsa már ki a csomagokat.

Az anya hozzáfogott. Réges régen nem 
, látott és nem élvezett dolgok kerültek elv. 
I Meleg gyermek ruhák. Lábbeliek és más

féle kész ruhák. Húsféle, csemege, süte
mény stb. Sok, sok mindení le játék.

A szegény anya bámulva s hálás szem
mel nézte vendégét . . .

S a meghatottságtól nem tudott szóhoz 
jutni. Könnyek peregtek végig sz arcán.

Es ezt az ajtó hastdékán keresztül, vé
gig nézte egy férfi is. Egy szerencsétlen, 
egy mélyen sülyedt férfi. Aki azonban 
úgy látszik még sem sülyedt annyira, 
hogy megfásult volna minden iránt.

Könnyektől nedves arcát szorosan 
nyomja a nyiláéhoz. Mindent lát. Látja az 
örömet, amit egy idegen jelenléte okoz. 
Aztán rágondol arra, hogy ha ö jön, hogy 
bújnak gyermekei. Hogy félnek tőle. Most 

| is mily bizalmasan, ragyogó szemekkel ül
(Felytatá*  a mellékleten.)



Melléklet a „BARS“ 1907 évi 52-ik aráméhoz.

tolámyi Sándor, Keltz Gyula, Kará
csonyi Sándor, Klobusiczki János. 
Kachelinann Károly, Leidenfrost Ti
vadar, Mailáth István, Dr, Persay 
ferencz, báró Révay Simon, Rasch- 
mann Tamás, Vépi Vogronics Ödön, 
Vetzel István és Takxner Béla. Igazoló 
választmány : Dr. Haiczi Kálmán, 
FIolló Sándor, Kazy János, Csekey 
Vilmos és Levatich Gusztáv. Állandó bí
ráló választmány : Balogh János, Báthy 
László, Belcsák László, L’edenfrost 
Tivadar és Dr. Kmoskó Béla.

Olvastatott a belügyi kormány le
irata. — melyben a törvényhatósági 
bizottságnak határozatát, melyben a 
várhegyei tiszti főügyész magángya- 
gyakorlatát elvonta — jóvá hagyta. 
A t gyasztási adóknak a városok ré
szére egészben való átengedése érde
kébe a — Veszprém vármegye átiratát 
pár ita és feliratot intéz hason érte
lem oen.

A hivatalos lap szerkesztőjének 
tiszteleti diját 500 koronában állapí
totta meg. A vármegye segéd kezelő 
és ~ olgaszemélyzetének drágasági pót
lék iránti kérelmét indokoltnak találja 
de fedezet hiányában a belügyi kor
mányhoz terjeszti fel, hogy e célra a 
költségvetésbe 15 százalék vétessék 
fel.

A siketnémák körmöcbányai álla
milag segélyezett intézetének 1000 
korona segélyt szavaztak meg.

A 10 uj körjegyzőség szervezése 
folytán folyósított 16.000 korona fel
használására 1907. évi szükségleti 
pótkimutatás a belügyminiszterhez fel
terjesztetett.

Körmöcbánya város pótszabály
rendeletét a városi alkalmazottak kor
pótlékáról szólló szabályrendelet ki
egészítése tárgyában, Körmöcbánya 
város határozata a Mohapel Antal és 
nejével kötött szerződés kiegészítése 
iránt, — Körmöcbánya város határo
zatát az adóbehajtási illeték hova for
dítása tárgyában jóváhagyta a tör
vényhatósági bizottság.

Jóváhagyatott továbbá : Újbánya 
város határo.ata a városi dijnokok 
nspídijának felemelése tárgyában, — 
Léva város határozata a város tulaj

donát képező szántóföldeknek és rét
nek szabadkézből való bérbeadása iránt, 
Nagysalló község határozata egyes 
községi lakosok által birtokolt köz
területek eladása tárgyában, — Ga- 
ramszentgyörgy és Zsemlér községek
nek a marhalevelek kezelése tárgyá
ban alkototott szabályrendeletét, Bars- 
endréd község határozata a Benkovich 
Viktor és társa tulajonát képező in
gatlan megvétele iránt, — Barsendréd 
község határozata a kisendrédi köz
birtokosság tulajdonát képező ingatlan 
megvétele iránt, — Barsendréd község 
határozata kölcsönfelvétele iránt, — 
Nagyod község határozata korcsma
házának szabad kézből való bérbeadása 
tárgyában. Zsitvaujfalu község határo
zata körjegyzői lakás és iroda céljaira 
házvétele iránt, — Karvaly községnek 
Kralicsek János rózsahegyi lakossal kö
tött szénkutatási szerződése. — Oszlány 
község határozata a községi jegyző 
lakáspénzének megállapítása tárgyá
ban, •— Majlát község határozata in
gatlan eladása iránt, — Ujlót község 
határozata 2 adásvevési és 1 csere
szerződésének jóváhagyása tárgyában, 
— Obars község szabályrendelete a 
garami gát fentartása tárgyában. — 
Alsópél község határozata a Tóth Pál 
ifj. Tóth János tulajdonát képező ház
megvétele tárgyában. — Apáthegyalja 
község határozata iskolai alap létesí
tése iránt. — JelsicB József, Harrer 
Antal és Ivicsics József budapesti 
községi közigazgatási tanfolyam hall
gatóknak 100-100 korona segélyt 
adott a közgyűlés.

Továbbá jóváhagyta a törvényha
tósági bizottság a garamladoméri és 
alsógyörödi körjegyzőségekhez tartozó 
községek határozatait a körjegyző 
részére segéd munkaerő költség megsza
vazása iránt, Nagysáró es Nemesoroszi 
községek határozatait a körjegyző ré
szére segély megszavazása iránt, — 
Nemesoroszi község határozatát a fo
gyasztási adó beszedési jutalékból évi 
10 kor. nak a biró részére megszavazása 
iránt, — Barsbaracska község határo
zatát a kisbiró és a faiskola felügyelő 
fizetésének megállapítása tárgyában, — 
Okörmöcske község határozatát posta

küldönc alkalmazása iránt, Nemes- 
oroBzi község határozatát a kis
biró fizetésének felemelése iránt, — 
Csejkő község határozatát a községi 
szülésznő fizetésének felemelése iránt, 
Bükköskut község határozatát a posta
küldönc és éjjeli őr fizetésének fel
emelése iránt. Ezután a legközelebbi 
közgyűlés határnapjául 1908. évi niárc. 
hó 19. napja tűzetett ki.

Különfélék.
— Léva város polgáraihoz — 

Fe’kérem lévai adófizető birtokos és ház
tulajdonos po'gártársaima4, hogy ma, va
sárnap délelőtt 11 órakor, a városháza 
nagytermében tartandó érte létén megjelenni 
szíveskedjenek! — Holló S’«ndor.

— Kazy János kitüntetése. A 
hivatalos lap f. hó 18.-iki száma je
lentette, hogy a király garamveszelei 
Kazy János cs. és kir. kamarás, Bars
vármegye főispánját állásától saját 
kérelmére történt felmentése alkalmá
ból, a közszolgálatban szerzett érde
meiért valóságos belső titkos tanácsossá 
nevezte ki. Az uj kegyelmes urat első
nek József főherceg üdvözölte a kö
vetkező sürgönnyel: „Nagyméltóságu 
Kazy János urnák Garamveszele. Belső 
titkos tanácsossá történt kinevezéséhez 
őszinte üdvkivánatait küldi — József 
főhercegé

— A megyei párt újabb diadala. 
A folyó hó 19-én tartott évnegyeddé tör
vényhatósági közgyűlésen a garami párt 
újabb győzelmet aratott. A bizottsági tagok 
ezúttal is szép — bár nem teijes — szám
mal vonultak fel s igy a siker biztosítva 
volt. A közgyűlés fontos tárgya volt a bi
zottságok ujj ^alakítása, illetőleg kiegészítése. 
A bizottságok megalakításánál a megyei 
párt eltö sorban a maga befolyását biz
tosította, másrészt tekintetbe vette a vár
megye minden részenek képviseltetését, 
és megtartotta a törvény követelményeit. 
Így túlnyomó többséget biztosító t magának 
az állandó választmányban, s«jat embereit 
vitte be az igazoló -* b állandó bíráló választ
mányokba. A közigazgatási bizottság tiz 
valasz ott tagja közül hat garami *-rd-Keitségü  
a központi va asztmanyban, me'vnen a tör
vény szerint minden válasz ósi-rületnek 
képviseltetnie kel1, a garami v dea a tagok 
számának két ötödével van e.pvi-elve. Ez 
is újabb dokumentuma annak, hogy a tör
vényhatóság vezetése a gar^m vidéket 
illeti meg.

— Kitüntető megbízatást kapott 
Kriek Jenő, lévai tat itók^pző intézeti ta
nár. A köroktatá-űgyi kormánv uvyanis 
az-»l hiz'a meg, hogy a kézügyességi okta
tás céljaira az e'^mí iskolán es rani’óurp- 
rők számára minta sorozatot állítson össze. 
Ezen minta-sorozat, mely az országos tan- 
szer-muzeum tulajdonát fogja képezni, ala
pul fog szolgá'ni az ors»ág összes népok
tatási tanintézeteiben a kézügyesség egységes 
oktatásában. Éten ténnyel a kultusz-kormány 
Kriek Jenőne e téren szerzett úttörő ér
demeit jutabn zta meg.

— Gyászrovat Egy tisztességben 
megöregedet polgártársunkat ragadta el a 
halál: Amstetter Antal fo'yó hó 17-én 63 
éves korában elhunyt. Haláláról gyászba 
borult családja a következő gyászjelentést 
adta ki: A uhrottak a maguk és az összes 
rokonok nevében fájdalomtól m-giört szívvel 
jelentik, a forrón szeretett api, nagyapa, 
após Amstetter Antal folyó évi december 
hó 17-en léggel 7 óra-or, rövid szenvedés 
és a ha otti szentségek ájtatos felvétele 
u án, életének 63-ik. boldog házasságának 
42-ik évében történt gyászos elhunytét, A 
megbo dogu t hűlt tetemei csütörtökön e 
hó 19-én d. u. 3 órakor fognak a gyász
házban heizenteltetni és a róm. kath. sir- 
kertben örök nyugalomra helyeztetni. Az 
engesztelő szentmise á dozat pedig decem
ber hó 21-én reggel 8 órakor fog a lévai 
róm. kath. plébániai templomban az Urnák 
bemutattatni. Láva, 1907. évi december hó 
17-én. özv. Amstetter Antalné szül. Pásztói 
Franciska neje. Amstelter Imre fi», Amstetter 
Gézi, Kornélia, Imre unokái. Amstetter Im- 
réné szül. Brutsy Cornélia menye. Pásztói 
István sógora, ifj. Pásztói István unoka 
öccse.

— Epizódok a 19 iki közgyűlés 
alkalmával. Mer 17-én erős fagy jelent
kezett, a így a Garamon való átjárás (Tol
mácsnál) bizonytalanná vált. Ezért aztán 
a lévavidéki bizottsági tagok elhatározták, 
hogy vasúton utaznak Kovácsiig, s a már 
ottan várakozó fogatokon Ar M-rótra. 
Reggel 8 óra u án jegyváltás idrj ia azt 
az értesítést kapta az állomás, hogy a 
Nánáról érkező vonat egy teljes órával ké
sik. Erre még alig vo t eset, a ebből a 
szokatlan körű menyből, meg másból is a 
pessimismusra h.jló elkek azt következtettek, 
hogy ármány rejlik a dologban. A közgyű
lés 10 órakor aezdódik ; valószínű, hogy 
nem fognak bennünket bevárni, amint a 
szív <-eu látott vendéggel szokás, ha későn 
érkezik az ebédhez. A tanakodás percében 
állított be a G. Berzence felől jövő vonat, 
csak meg keltett fordítani a füstölgő gépet, 
három személykocsit bozzákapcso.m, s ké
szén á lőtt a különvonat. Értesítés ment 
Sallóba, Zielizre, hogy csak jöjjenek a 
bajtársak, mi szaladunk előre, hogy addig

idegen nő ölében. ' tönbena legkisebb gyermeke az
Mikor is voit az ? Nem is emlékezik, hogy 
mikor vette egyiket vagy másikat az 
ö ebe ? Ez nem élet! Ezen változtatni kell. 
De hogyan ? Most is hol kellene lenni ? > 
Ferkó várja.

Hátha vár, hát várjon Ítélet napig, ö ; 
bz nem megy. Családja örömében ö is • 
részesülni akar.

Ezzel megnyomja a kilincset. Alázattal 
lép az urnö elé. Megragadja kezét s csó
kot nyom rá.

— Asszonyom 1 Nagyságos asszonyom ! 
Hallottam mindent! Láttam mindent 1 Áldja l 
meg az Isten. Egyebet nem tudok mon
dani. Nagy jót tett velünk. Egy családot j 
mentett meg. Életet, becsületet, mindent, 
mindent 1 Á'dla meg a jó Ég. Köszönöm, j 
köszönöm !

Neje boldogan sóhajt föl.
— Hála neked Isten.
— Jó szívvel tettem amit tettem S ha 

segelyre lesz szüksége, itt a lakásom cime. 
Mindig segélyükre leszek. Átnyújtja név
jegyét.

Péter átható ordítással kap fejéhez.
— Oh én szerencsétlen ! — S itt állok. 

Mit csináljak ? Hogy segítsek ? Mit tegyek ?
Egyszerre lecsapja magát térdre a ven

degei előtt.
— Asszonyom! hallgassa meg gyó

násom. Aztán fogasson rl, ha akar I
^/mondja, lázasan remegő hangon egész 

élete folyását a mai napig.
Most pedig a névjegyen azt a címet 

látja, akinél betörést ^terveztek. Mit csi
náljon. Azóta talán Ferkó maga is elvé
gezte a dolgot.

— Keljen föl barátom 1 Aki belátja hi
báit, aa még nincs elromolva. Magát csak 
rossz társaság, a gonosz barátok vitték 
ennyire. Maga még megmenthető. „Úgy
nevezett barátját*  cseppet sem sajnálja. Az . 
maga a sátán. E nyeri jutalmát bizonyosan. 
Előrelátó vagyok én. Ha hazulról távozom, 
lakásomban titkos rendőrök vigyáznak 
mindenre. Adjon hálát Istennek, hogy visz- 
•»a keltett térnie. Mert azóta már a bör- 

ülne. Szeresse családját, csak arra 
kérem. Sokan szivesen vennék, ha volna 
nekik. Szakítson a múlttal. Holnap elvárom 
Ferikém! Nincs náladnál jobb barát a vi
lágon.

Az óriás szájához emeli az üveget s 
jót húz belőle.

— No tudom, hogy ma utoljár iszom 
ilyen komiszát 1

Kabátja ujjával megtörté pálinkás szá- 
jé*-

— Hanem most már gyerünk. Ssede- 
lőzködj föl. Most lesz a legalkalmasabb 
idő a látogatásra. Ö nagysága a kegyes 
úrnő, biztosan a templomban fog farize- 
uskodni. Majd fog nézni holnap, ha nyitva 
találja szekrényeit. A feleséged addig mig 
visszajövünk, feldiaziti a karácsonyfát s 
valami Ínycsiklandói vacsorát készít. Ugy-e 
bár asszonyom úgy lesz ?

Gúnyosan hajlong a szerencsétlen asz- 
szony felé.

A férjben valami jobb érzés kerekedik 
föl.

— Ferkó l Ne bántsd az asszonyt I Gú
nyolódásod nincs most helyén. Jó bará
tod vagyok, de szegénységemet ne figu
rázd ki.

— Helyes kedves Petykóm 1 Egészen 
emberevő kedvedben vagy. így szeretlek 
látni. De most már félre a butykossal, 
mert még nem találunk oda.

Felkészültek.
— Ne menj Péteri Ne menj 1 — su

sogja az asszony. — Ezen a szent éjje
len mit akarsz elkövetni?

— Feküdj le, ne papolj l
— Igen, igen méltóztassék csak lefe

küdni asszonyom. A pö yhös ágy már 
vetve van — röhög durván a másik s 
rámutat a fai melletti sza'mscsomóra.

Péter dühös pillantást vet vendégére.
Az asszony zokogva roskad le gyer

mekei mellé.
A férj még egy u'o'só pillantást vet rá

juk s . . . eltávoznak.
— Hanem most siessünk barátom, mert 

sokáig érzelegté1. Egy óra betelik, mig oda

; érünk. — Mehettek már jó negyedórát, 
. mikor Ferkó a homlokára ü .

— Oh én tökfilkó ! Amire legnagyobb 
szükségem lett volna, a feszrövasat nálad 
felejtettem a konyhában. Mi lesz most?!

— Hát az lesz, hogy hazamegyek érte. 
Te csak menj és várj reám a ház előtt. 
Oda találok magam is.

Ezzel Péter megindult hazafelé, Ferkó 
meg ellenkező irányban, ba a belvárosba, 
ahol betörni szándékoztak . . .

Nehár.y perccel e'öbb, hogy az óriás 
odaért, robogott ki egy zárt bintó a kapu 
alól, a jótékony háziasszonnyal . . . Hova 
mehet ily későn ?

Péter m*g  fele utón Bem volt, mikor 
sebes vágtatással repült el mellette egy 
fogat.

Mikor kiléptek a lakásból, 
hogy eggyel szaporítsák a betörések szá
mé', szegény agyongyötört nő egy kis 
fenyőfaágat vett elő. Beillesztő egy cse
répbe. Nehány filléres gyertyáca'sát illesz
tett reá s meggyujtá.

Honnan, honnan nem előkerült egy pár 
darab dió és cukorka.

Azután a cseréphez támasztott egy kis 
Jézust ábrázoló képet. E ő vett egy fel 
kenyeret s azt is oda tette az asztalra . . . 
Végre elkészült.

Lassan felkelté gyermekeit.
— Itta Jézusba édeskéim. Keljetek fel. 

Gyengéden feírázta őket.
— Ne bánts édes apám 1 — nyöszö

rögte felálmosan egyik is másik is.
— Jók leszünk. Nem kérünk kenyeret, 

csak ne bánts I
- — Ne féljetek édeskéim. Nem bánt 

senki. Itt a Jézuska. Apátok nincs itthon. 
Gyertek, ott van, nézzétek !

Oda vezette őket az asztalhoz. Kimond
hatatlan örömmel nézték a „ragyogó*  fát. 
S boldogan rágták a kiszáradt kenyérüa- 
rabot, mit anyjok nyomott közökbe.

Bo'dog gyermekkor. Mind egyforma az. 
Mágnás fiú, ko!dus iiu. Mindenik örül a 

maga módja szerint. Kiosztá köztük még 
azt a néhány diót is. Nagy volt az öröm.

— Most pedig térdepeljünk le szépen, 
s imádkozzunk a jó Ibtenkéhez, hogy ol
talmazzon meg bennünket minden gonosz
tól.

S az ártatlan ajktk utána mondták any- 
jóknak :

— „Add meg mindennapi kenyerünket 
u
Nem is vették észre, hogy az ajtó ki

nyílt és egy fekete ruhás urinö — idösecske 
a lakáiomon. Itt van pénz, öltözzön föl 
tisztességesen. Most pedig legyen szives 
kocsimat előszólitani.

Az ember rohant.
— A viszontlátásig holnap'g.
S a fogat elrobogott.
Mikor befelé mentek, a nő két kart ér

zett nyaka köré fonódni. Hátra nézett. 
Egy sápadt, kényes arc hajók teteje.

— Megtudsz-e btcsájtani Veronáám?
— Meg, meg I Megbocsátok, mert sze

retlek.
S ajkuk összeforrott egy rég nem élve

zett békecsósban.
Negyed óra alatt a gyermekek mind 

apjuk térdéD lovagoltak.

Másnap Péterünk elment abba a rá
nézve majd végzetessé vált házba. Az 
urbölgy kegyesen fogadta.

— Egy uj házat építtettem nem rég. 
E'fogadná a házmesterséget ?

— Oh asszonyom I
— Ja igaz ! a betörőt elfogták. Az utón 

kiragadta magát a rendőrök kezei közül s 
futásnak eredt. Utánna lőttek . . . s a go
lyó jól talált. Oct fekszik a halottas kam
rában. Nem érdemelt mást.

A férfi meg könnyes szemekkel emelte 
ajkához az úrnő kesét s moghatottan re- 
begé :

— Mégis vannak a földön angyalok !

Waltei G-ySrgry.



meg ne kezdjék a szavazást. Pontban 9 
órakor Kovácsiban volt a különvonat, az 
utalok fölkaptak a várakozó fogatckia, 
elegendő alka.'matosságot hagyván » rendes 
— de elkésett 
így is lő percet tett ki a késedelem, de 
hát ennyinek a 
oda sem néznek.

vonattal érkezők számára.

vonattal meg 30 
,segéd-és keze'ő- 
bajduség azonnal 
irányában, be is 
pótszavazásnál is 
de mindez k da-

kitűnő urtd almi fogatok 
Pedig kedvezöt'en volt, 

az idő, sűrű hó eset}*  síkos volt az ut. De 
már 10 óra eiőtt berobogtak a fogatok. 
Mire a megyeatyák lerótták a havat a 
bundáról, sipkáról, kifújták magukat és 
fölcihelődtek, a gyűlés már megindult. 
Már akkor az ott levő, most is „liberátor1* 
lévai közjegyző javában interpe lá't a 
a trachomáról, később az újbányát dolgok
ról (az a'ispáni jelentés cimén.) A törhetetlen 
hűség ü, derék szentkeresztiek (akik nem 
szokták megrágni a szijjat) már régen ott 
üldögéltek, busán találgatván, vájjon hol 
maradtak a lévaiak. Mikor a kűlönvooat 
népsége megjelent, egy kissé megtelt ugyan 
a terem, de a jobboldal bízott magához, 
még mindig többségben lévén. Csak akkor 
nyúltak meg az ábrázatok, mikor jelen
tették, hogy egy második 
lévai voks érkezett. A 
személyzet**  valamint a 
mozgósittatott voksok 
hoztak még egypárat, a 
még hárman leszavaztak, 
cáré, azt is hozzáadva, hogy 3 garami em
ber a hivatalos listával szavazott, a nem 
hivatalos színes listák 8 vokessl legyűrték 
a hivatalos fehéreket. Az aráoy ez volt : 
garamvidéki 80, ma. óti 72.

— Áthelyezés. Szilágyi István hor- 
védföbadnagy Léváról Nyitr ira he'yeztetett 
át. Teljes 8 esztendőt töitött LéváD, s 
ezen idő alatt dieztingvált úri magatartá
sával számos jó barátot szerzett, társ.dal
műnk részéről pedig elismerő rokonszenvet. 
Barátai tegnsp este kedelyes társas vacsora 
alkalmával (a kaszinó étkezőjében^ vettek 
tőle búcsút.

— A közügy önkéntesei. Korunk 
nemzedékének ismeretes jellemvonása, hogy 
megszabott, úgynevezett hivatalos munkájáu 
kívül nem igen lehet fölrázni a tevékeny
ségre, különösen ha ez a rendkívüli tevé
kenység nem jár anyagi jutalommal. Annál 
elismerésre méltóbb azoknak fáradozása, 
akik a köz érdekében önzetlenül bu gól
kodnak sok más közöoyös he>yett. A le
gutóbbi két megyei közgyűlés alkalmával 
Boros Gyula polgártársunk megbecsülhe
tetlen munkát végzett a szükséges fogatok 
előállítása, azok elrendezése, indítása, stb. 
körül, mindenütt ott vo.t és mindig a kellő 
pillanatban, úgy hogy a rend&ivüli személy 
forgalom pompásan, minden fennakadás 
nélkül bonyolittatutt le. Ugyancsak kivette 
a részét ezen önkéntes munkábó. Bojsza 
József takarékpénztári gyakornok, aki hetek 
óta való'ágos elevei postája és a nemes 
értelemben vett „kellékese1* volt a megyei 
pártnak. Oly munkát végzett, melyet egy 
egész bizottság csak félig intézhet el, mert 
ahhoz csak egyetlen embernek, de teljes 
odaadása szükséges.

— Zárdái ünnepély. A lévai irgal
mas nőverek intézete Bzent Imre és szent 
Erzsébet tiszteletére folyó hó 23 án d. u. 
4 órakor ünnepséget rendez, melynek mű
sora a következő : 1. Horváth, Megnyitó. 
Játsszák : Dodek Ilona, Medvecky Erzsébet, 
és Kern Margit. 2. Hortobágy', A magyar 
ifjúsághoz. Szavalja Horváth Berta. 3 R ff, 
Valse Impromtu. Játssza Mácsánszky Lujza. 
4. Tokody, szent E zsebet dicsérete. 2 
szólamban éneklik a LÖvendckek. 5. Sze- 
pessy-Lányi, szent Imre ravatala, me odrá
ma. Szavalja Farkas 0 g», zongorán kiséri 
Kern Margit. 6. A rózsacsoda. Színmű egy 
felvonásban. Személyes : Szent Erzsébet 
Mácsánszky Lujza. Zsófia hercegnő Tóth 
Mária. Radegundis, a várör leánya Jaross 
Margir. Radegundis anyja Hulják Aranka. 
Isentrudis Ghimessg Mária. Guta 
Fekets Vi.ma, komornák. Ssigáuy asszony 
Nagy Katalin. Szegény gyermekek : Szabó 
Juha, Bartos (J.tia, Krizsmanek Mária és 
Nemesek Margit. 7. Theru, Komoly ábránd 
Huber, Rákócy kesergő játssza Mészáros 
Olga. 8. Szepessy-E.-nay, Az árva I 
nya, daljáték. Szavalja Frecska 
zongorán kiséri Mészáros O.ga; a i 
ezeket éneklik: lzsóf I ona és 
Aranka, a karénekeket 3 szólamban 
a növendékek. 9. Mendelssohn, 
Játsszák: Grapka Olga, Teszák Erzsébet és 
Mácsánszky Ilona. 10. Szent Erzsébet meg
dicsőülése, élőkép. Személyek : szent Er
zsébet: Mácsánszky Lujza. Angyalok: Boj
sza Mária, Bányik Margit, Lábay Aranka, 
Hetzer Dóra, Medvecky Erzsébet, Pál Teré
zia, Tóth Anna, Belopotocky Margit, Csekey 
Adrienné, Szabó Erzsébet, Uhlárik Lona, 
lzsóf Margit, Kölyyesy Etelka, Moravek 
Margit, Szabó E'la, Forró Mária, Brauner 
Margit, Katona Margit, Kiss Malvin, Krizs
manek Ksr olt, Km oskó S no\ », Hribik lona, 
Benzing Margit, Rakovszky Mária, Nagy 
Margit, Tottcer Margit, Bódy Vilma.

— Letört remény. Szerdán reggel 
nagy szomorúság volt a képtöintézeti gya
korló-iskolában. A máskor oly vidám gyer
meksereg negdöbnert arcocskáin mély 
nyomot hagyott az ismeretien rémitő ellenség, 
a zord kaszás borzasztó híre. Könnyező 
szemekkel suttogták, hogy a legderekabb 
pajtásuk, az ö mintára jzolójulr, Agárdy 
Sándor, aki még tegnap együtt volt velük, 
már meg van halva és holnap eltemetik a 

karácsc-
Margit, 

tzó ó rí-
Frecska 
ének'ik 

, Trió.

hideg, fagyos fö dbe. A szegény fiúcska 
d. u. 4 óráig az iskolában vo't, azután 
hazament, erős köhögés fogta el ; szt 
mondta, hogy hívják el a tisztelendő urat, 

, mert ő meg fog halni. Ere 8 órakor már 
halott volt. A szép, okos és kitűnő rajzoló 
tehetséggel megá dott 10 éves fiúcska hir- 
telerhalala mérhetetlen bánattal sújtó t szüle
inek minden rém ínyét és büszkeségét 
romba döntötte.

— Karácsonyi pásztorjáték. A 
lévai kath. legéoyegyesü.et 1907. évi de
cember hó 2j-én, karácsony ünnepén, d..u. 
6 órakor a saját helyiségében pásztorját^, 
kot ad elő. Szinre Leiü1: A „Betlehemi 
bakter.a Irta : Szabó János. Rindezi: Sellin- 
gsr János e r. t. Személyek: Szűz Mária 
Szepesy M. k. a. szent József Lomjánszky 
J Angyal Pigler B. k. a. Illés ejje i őr 
Bella L. Tamás pásztor Kovács J. Gyurka, 
pásztorija Balázs S. Pásztor gazda Palkó- 
vits B. Andris, pásztorfiu Mészáros J. M ska, 
Jakál I Böske, a gazda leánya Mihályka 
M. k. a. Katié*,  Gyurka húga Korcsmarek
G. k. a. Veronka, Inés leánykája Korcsma
rek M. k. a. Barabás utoná ló Gutmann 

i J. S mon útonálló Csuvara L. Helyárak: 
■ Szék az I. és II. sortian 1 korona a többi 
I sorokban 50 fi iér. Állóhely 30 fidér.

— Karácsonyi ének cím alatt közöltünk egy 
gyönyörű ősrégi karácsonyi éneket Köveskuti Jenő 
tanítóképző intézeti igazgatónak .- „A karácsony népi
es énekköltészete*  című rendkívül értékes irodalom — 
törtéueti müvéből, a szerző szívessége folytán. Az ének 
eredeti tégi szövege szerint van restaurálva ; naiv 
szépségei csakis ezen teljes és eredeti szövegében 
tűnnek ki.

— Lévai Őrálló elmen uj társadalmi 
hetilap indult mrg Lrváo, Birtlia József ev. 
re f. lelkész vez.tése alatt. Megjelenik 
minden csütörtökön. Kívánjuk, hogy uj 
laptársunk kitartással és tárgyilagos igaz
sággal szolgálja Léva város es vidékének 
közügyét.

— A lévai iparos olvasókör elnöksége ez utón 
kéri azokat, a kik a karácsony másod üunepén tartandó 
estélyre — tévedésből — meghívót nem kaptak, hogy 
ez iránt hozzá forduljanak.

I

i
!
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— Névmagyarosítás. Braun Gyük 
lévai lakos a maga es kiskorú gyermekei 
nevét be'ügyministeri engedéllyel Boros-rz 
magyarosította.

— Szegény gyermekek felruhá
zása. A kaszinói asitdtarsasag folyó hó 
18-an tartotta szokásos karácsonyi gyermek- 
feirubátó ünnepélyét. Dél után két órakor 
gyülekeztek a szegény iskolás f.uk tanítóik 
vezetése alatt, csak a reformátusok hiá
nyoztak, kik külön, saját vallásos ünnepé
lyük alkalmával fogják megkapni az asz
taltársaság ajándékait. Kabina Ervinné úrnő 
és Rzhák Ede jóvoltából kitűnő uzsonnát 
kaptak, azután Kaszaniczky Kálmán ismer
tette a jelenvolt vendégek előtt a gyűjtés 
történetét, mely Bodrogközy Zoltán nevéhez 
fűződik, majd a gyermekeset intette, .hygy 
jók és szorgalmasak tegyenek, meit azért 
kapják most a szép és jó ajándéso', hogy 
iskolába járhassanak, s majd a haza derék, 
hü polgáraivá lehessenek. E'.után mindeuik 
gyermek megkapta azt, amire leginkább 
volt szüksége, téli ruhá', teli kabátot, 
cipőt, kis csizmát. At apróságon öröm
könnyekben ussó szemekkel próbálgatták 
a jó meleg holmikat. A gyermekek nevé
ben Jaross Ferenc köszönte meg a jókedvű 
adakozók jótéteményeit. — Es idén közel 
300 koronát gyűjtött össze tpródonkidt az 
asztaitarsaság, (30 gyermek részesült ijá:- 
dékban) ami arra vall, hogy az adakozási 
kedv évről évre nagyobb. Tartsa meg az 
Isten ezen jó szobásában I

— A 4O7o os olcsóság. A csütör
töki közgyűlés utáu az aranyos-m^róti fo
gadóban a lévai bizottsági tagok körében 
méltó b lmulat tárgyát képezte egy marót! 
zsemlye. A aedves kis apróság kézről Mézre 
járt, és igazo ta(?) B E. laptársunknak 
azon multheii közleményét, hogy Maróton 
4O°/o al olcsóbb az élet, mint L’.v n. Egy 
CBÖudes humorár 1 ismert lévai úriember 
tenyerére fektette a majdnem láthatatlan 
sü.emenyt, és ezt mondta : „Uraim ne néz 
zék le a iís-ipart 1*  — Hat az a zsemlye 
legalább 40%-al kisebb volt a lévainál, 
pedig újabban már azt is megsdjusztálták. 
Az a p. ü. tisztviselő, akire hivatkozás 
történ', szokása szerint ugyancsak 40o/° 
erejéig hajította el a sulykot.

— Karácsonyi hangulat Lmerik-s I 
ugy-e azt a hangulatos szép képet, melyen 
a téli, hólepte falucska alacsony viskójábi 
fényes angyalok hízzák a csillogó kará
csonyfát? Aranyozott dió, fonalra kötött 
alma, primitív játékszerek s néhány gyer
tya teszik ékesse a karácsonyfát, mélyhez 
a hangú atot a tél fehér, fényes csendje, a 
hideg csillagos est teszi tökéletessé. Hol 
vau mindez?! Az utolsó évtizedbeu még a 
természet rendje is megváltozott. A kará
csony szépségéből kiveszett a hó, a csend, 
de kiveszett a regényesség is. Ma már nem 
őzikék húzzák a szánkó*,  me yen angyalok 
hozzák a Jézuska ajándékát, hanem ott 
pörög karácsony előtt két héttel a kara 
csouyfa a kirakatban, tele cifrasággal, drá
ga ékesseggel, csak éppen az hiányzik, a 
mi régebben a karácsonyt oly széppé, ked
vessé tette : az érzések közvetleusege, egy
szerűsége. A ksrácmnyfáról lemaradt az 
aranyozott dió s a fonalra kötött aima, he
lyüket elfogla'ták az üveg cifraságok, me
lyeket a gyerek csak pár percre elvez. A 
primitív játékokat a jatéktargyak komp'i- 
kált műszerei, a járó babák, fe húzható, 
mozgó állatok, vonatok váltották fel, me

lyek a gyermek csapongó fentáziáját, cju- 
dálkozni nem tudó eszét le nem kötik. 
Túlságosan gondolkodók lettünk mi magunk 
és vigyázatlanul, oktalanul elvonjuk a gye
rekei a gyerekség gyönyöreit. A maga 
esze szerint nem játszik a gyerek, mi 
játszunk helyette s neve ünk korán érő, 
örülni nem tudó, szeczessiÓ3 generációt. 
Szóval veszik, pusztul a regényesség, le- 
kopik mindenről a kedelye.ség edes zo 
mancs, melyet pedig anrá jobban fogunk 
vissza sírni, a mi emberi raivoítunkban, 
menn '' jobban a vesztére törünk a ha'adás 
jeligéje alatt.

— ön gyilkosság. Zimmer Gusztáv 
30 éves pénzügyőri vigyázó, e hó 19-én 
Kissa! óban, a pénzügyőri laktanyában szo'- 
gálati fegyverével főbe lőtte magát, úgy
hogy nyomban meghalt. Tettének okát 
nem is sejtik.

— Újbánya város magyarosodása. 
Az újbányái intelligens polgárok a na
pokban egy Mátyás-korabeli művészi stíl
ben i iállitott memorandumot nyújtottak be 
a várod elöljáróságnak, hogy a hirdetés 
illetőleg ,kidobolái“ ezentúl első sorban 
magyaru1, s csak az után tótul történjek, s 
hogy általában a hatóság úgy az egyes 
szem iiyekko1, mint a közönséggel érintkez
vén, hi'ye'ze előtérte a magyar nyelvet. 
Uzya-. ci.iK küldöttséget menesztenek Radnai 
Farkas besztercebányai püspökhöz, hogy 
a magyar nyelvű istentiszteieiek száma 
szaporításiéatn h >z oizonyosan úgy a 
püspök, inul Ujbanya város hazafias erzü- 
le ü p'ebanoia szívesen hoz/á fog já ülni.

— A Mikulásjárás eredete. Szent 
Mikiét*,  myrai püspös ünnepe, előtt, s in 
gán az ünnepen io mindenfelé házainak 
egyes haszonleső es nem haszonleső egyé
nek, akik hol épületesen, hol pedig botrac- 
kozt.tó módon bemutatjuk a Mikulást és a 
mellette nélkülözhetetlen Krampuszt. Fáj 

embernek a szive, mikor látja, hogy sz. 
Miklós myrai püspöknek egyik erényei: a 
jótékonyság gyakorlását nevetséges ruhába 
ö.tőzött, sokszor durva alakok jelenítik 
mg 8 azért helyén való lenne, ha 
a vallásra*  aló tekintettel beszüntetnék 
a med vetáncoitatókhoz hasoulóMiku 
lások, illetve „Rico“-k üzelmeit, mert 
ezek egy csöppet sem emlékeztetnek szent 
Miklósnak arra a szép jellemvonására, hogy 
követve a szentirás szavát; „Ha tökéletes 
akarsz lenni, add el mindazt, amivel bírsz, 
s az árát add oda a szegényeknek**  — cia<- 
ugyan eladta azt, amit szüleitől örökölt s 
el is osztotta a szegények közölt. — Volt 
ugyanis egy nemes, de nagyon szegény 
szomszédja, ki már arra határozta el magat, 
hogy három szép leányát eladja és ázott 
becsületének árabó fogja magát fsntartani. 
Amint ezt szent Miklós meghallotta, a ha'- 
batatlan lelket megmentésére egy arany
nyal telt erszényt dobott be a család abla
kán az idősebbik lánynak hozományul s 
mikor ez férjhez ment tisztességes utón, 
i gyanezt cselekedte a másik kettővel is. 
így menekültek meg a szegény leányok a 
szégyen elől, amely reájuk várakozott. Az 
abl kokban elhelyezett cipők cukorral es 
egyebekkel való megtöltése innen ered.
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Szerkesztői üzenetek.
T. I. Léva*  Afelől egészen nyugodt lehel. Nem 

hisszük, hogy akadt volna higgadtan és okosan gon
dolkodó ember, aki föltette volna, hogy a Kis Újság 
nak említett közleménye Öntől erei. Auuak szövege
zése egy valószínűleg jó indulatu, de mindenesetre 
naiv és nem avatott laikusra vall.

T. Léva. A karácsonyi imát köszönettel vettük, 
de — későn ; a többi aktuális közleményre való te- I 
kintettel a tárcarovatnak már a hét ehő felében ké- 
szeu kell lennie,

Ifj. K. K Újbánya. A küldött cikket csak kivo
natban közöltük, mert tapasztalásból eredő elvünk, 
hogy az ilyen eszméket csak kölcsönös bizalommal és 
egyetértéssel lehet diadalra vinni ; a gyanúsítások és 
invektivák csak ártanak az ügynek.

Színház.
Dec. 16 án, hétfőn Tisztay Miksa ju- 

talomjátékában „Lumpácius Vagabundusbanu, 
ezen énekes bohózatban ügyesen játszottak 
és jókedvve a szerep k fogás'alan (betanu
lásává. Sok tapsot arattak; Tisztái es 
Kováts. Jó játszottak fehér és Szilágyi 
Bözsi is. Nagyon tetszett Tisztái és Szilágyi 
Bözsi duettjei, amit megismételtetett a 
há'ás publikum. Az érdeklődök kevesen 
voltak.

Dec. 17-éu, keddet A „Vig özvegy11 
operettet már kev.sebb ügyees4ggel, szinte 
lanyhán adtak. Jól játszottak a főszereplők, 
Szilágyi Bözsi, a „víg özvegy*,  Tisztái és 
Fehér Vilmos. A cselekmény lassan, döcö
gősen pörgött.

D c. 18 áo A „Bús özvegyi c. zenés 
és parodisztikus operettet játszották meg
lehetős sikerre', . kevés haligatóság előtt. 
Megfelelő zene jobban kielégített volns. 
Játékaikkal megnyertek Tisztái, Fehér és 
Kováts. Szépen énekelt Szilágyi Bözsi. 
Mellesleg megjegyezzük, hogy e darab 
előadását néhány a színpadhoz közel ülő 
fiatal ember közbeszólásával zavarta, amit 
már napok óta tűr a közönség.

D c. 19-én Herceg Ferenc „Déryné 
ifiasszonyu c. tört vígjátékét játszottak. 
Múlt századnak elején játszódik és régi 
sziuiéletünket tárgyazza. Gróf S^pessy 
szerepét kitünően alaki*otta  Vetési. Jói 
játszott Máthé Irén Kováts S. és Dériné 
s'.arepébeu Török K. dicséretünket érdemli 
ügyes játékává!. A főszereplők ;is jól ját
szottak. Kevés volt a hallgatóság*.

Dac. 20-án, pénteken „Rip f* un 
Winkleu c. operettet játszották. Az előadás 
fényesen sikerült. Kár, hogy gyér vo't a 
közönség. Meg kell dicsérnünk a jutalom, 
játékoit Fehér Vilmost ügyes drámai ala
kításáért. Jól tudták szerepüket Szilágyi 
Bözsi és Kováts. Szokott jókedvéből ki- 
fogyhatatlan volt Tisztái. S;ép bosszúi 
hangjával tapsot ara’ott a vendégü' fellépő 
Makkai is.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás-

Mindazon jó biráto'c és ismerősök, 
fe'ejthetetien jó férjem illetve szere'.-Mt 
apám temetésén, részvétüknél ffájdAmui .at 
enyhíteni kegyeskedtek, fogadják igaz, 
szünetünket.

özv. Amstetetter Antalné és f>a 

Köszönetnyilvánítás.
A Hercegprímás ur O Eminenc -.ja, 

Kohl Medárd dr. püsDÖk ur utján 50 or. 
dr. Rudnyánszky Titusz aranyo-maróti 
főszolgabiró ur 12 kor. Frommer Sándor 
ur csatai lakos 10 kor. Csejkö község e ö'- 
jarósága 4 kor. G«rammikola község 10 
kor. Garamszőliős 4 kor. Garamtoimacs 2 
kor, Z«eliz 20 kor. Bo emán Vilmos es. 
ramszentkereszti szo'gabiró ur 5 kor. Ms- 
csek István lévai m. kir. csendörjarás őr
mester ur 2 kor. készpénzt volt.k kegye
sek Stefánia árvaházunk céljaira adoma- 
nvotni; báró Révay S monue 0 méltóiaga 
(Tajna ári) 10 drb. nyalat, Dombay Vdmoiné 
úrasszony (Barseodred) löt/g zsák krumpli*,  
2V2 zsák babot és lencsét.. Teszák zselizi 
mav. főnők ur pedig 2 zsáK krump.it, 
juttatott kis árváinknak.

Amidőn fenti kegyes adományok kéz
hez véte'ét — e lap szívességéből — 
nyilvánosan is van szerencsénk igazolni ; 
fogadják a nemeslelkü emberbarátok kis 
árváinkkal éreztetett jóindulatukért leghá- 
lásabb köszönetünket.

Léván, 1907. évi december hó 10-én.
Leidenfrost Todorne Faragó Samuul

uőegyl. tb. elnök nöegyl. titkár.

Az anyakönyvi hivatal bsjegyzései.
1907 év’, december hó 15 -töl 1907 évi december 22 -éig

Születés.
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Var^a István Frtusz Rozália leány Margit

Verebes István Szőr Erzsébet tiu Lajos

Simon János Vorel Etel fiú János Mihály

Mészáios Lajos Kalapos Mária leány Erzsébet

Blöd Dávid Schweiger Róza leány Jauka
Bernsűtz János Vájsz Mária fiú Tamás

Demeter János Búra Eszter fiú István

Vibostyek Jáuos Hindi Ilona fiú JÓZ8et

Gubiáu Ferenc Fábián M. leány Ilona

>» • • fiú István

Krsják József Horváth Matild fiú József

Sokol Lajos Rácz Virág K. fiú Alfonz Géza

Házasság •

VoleiienY es menyasszony neve vsih..

Halálozás.

’vrjsák Jáuos Göndőcs Eszter |r. kath. ev. ref.

Az elimnyt neve Kora A halál o»

Akúcs Erzsébet 25 éves Tüdőgümokór

Zúber János 69 . Húgyvérüség

Amstettcr Antal n Guta ütés

Rohács Laura 62 , Idült hörghurut

ifj. Agárdy Sándor 10 , Légcsőgyull’

Hajdonyi Vera 28 , Genyvérüség

Kaufmsn Kálmán 65 , Parul/sis prog.

Póka Ernő 4 hónap Tüdőgyul ladás

Javorka Mihály 77 éves Húgyvérüség

Hengertner József 18 , Tüdőg ümőkór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőr k api tán 7

Búza m.-mázsánként 24 kor. 10 fill. 24 
kor. 40 fill. — Kétszeres 21 kor. 20 fid. 21 
kor. 60 fill. — Rozs 22 kor. 10 fill. 22 kor 
40 fill. 60 Árpz 15 ko•. 40 fill. 18 kor. 60 
fill. — Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 40 fill
— Kukorica 13 kor. 60 fill. 14 kor. 40 fi i
— Lencse 20 kor. 40 fii1. 20 kor. 80 fill. — 
Bab 13 kor 60 fill. 14 kor. 20 fill — Kö
les 8 kor. 60 fill. 9 kor. 20 fill.

f.uk
krump.it


A tMtaj niita
eseteiben * SCOTT féle Emulsio azonnal 
használandó. A SCOTT féle Etnulsio nem
csak a beteg testrészeket gyógyítja, hanem 
egészséget és erőt kölcsönöz az egész 
szervezetnek.

A SCOTT-fóla Emulsio specifikus meg
bízható szer 8

mindennemű tüdőbaj
ellen és nemcsak biztos szer, ha-

A Az Emulsió 
.Hasánál a 

SCOTT—féie 
n? szdr véd
je, ét — a há
láiét— kérjük 
fig ’embe 

venLi.

i
I
I I
1 

nem a legolcsóbb ig Nsgyt’oku l 
gyógyító- és táp-ereje annak 
tulajdonítható, hogy e öállitáaá- 
hoz a legfinomabb, legtisztább 
és leghatásosabb anyagokat, me- 
.yek egyáltalán beszerezhetők, 
veszik, továbbá azon tulajdonáé- ! 
fának, hogy az eredeti fe ülmul- l 
hatatlan SCOTT féle előállítási ( 
mód folytán nemcsak Ízletes ha- ' 
nem rendkívül könnyen emészt
hető is.

Egy eredeti üveg ara 2 K. 50 f.
Kapható :

a gyógyszertárakban.

Eladó !
F«dányi-utca 8 számú
W T=E A Z, 

valamint kákákban szép fekvésű 
W*  SZŐLŐ 
hajlékkal és pincével eladó.

Bővebbet Singer Izidor 
fűszer és teavaj üzletében Léván.

Eladó szőlő.
Felső-Kákában egy 700 O-öl nagy

ságú drót hálózattal kerivtt szőlő 
eladó. Értekezhetni lehet Kossuth-utca 
19 szám alatt.

Tűzifa és 
porosz kőszén 

megrendeléseket elfogad és házhoz 
szállít

Braun József és fia.

!
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yhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következnie, 
uyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Viivki gyógyszertárakban kérjük Zv£©ll
készítményéit.

V erehély en 
a Korona nagy vendéglő 

szabad kézből 

eladó.
I

MOLL'S
FfwbranntwinF ^"erösltB * ■ bedörzsölés, 

elismert, régi jóhirnevü házigrer 
szaggatás és bülésből származó 

miudennen ü bet-gs^gek ellen 
Eredeti üveg ára Irox, l.SO 
Kapható minden gyógyszertárban 
*>^90 és drogériában.

Fószétkiiídási hely MOLL A. gyógyszerész, 
es. éa kir. ud*.  szállító, Béc«, I. Tuchlatben 9.

Bővebbet : Lantos István Verebély, 
— özvegy Duben Józsefné Léva.

Kiadó lakás.
Mártonfi-utca 12 házszám alatt igen 

jó forgalmú bolt helyiség, két szoba 
konyha, élés kamra, pince és más 
mellék helyiségekkel május hó 1-től 
kiadó. Bővebb felvilágosítást a házban 
özvegy Vankay Pálnénál.

r

Élő Dunai halak!
A n. é. közönség becses tudomására 

hozom, hogy karáctony előtti hetekben, 
s az egész téli szezonon keresztül, min
den héten és pedig csütörtökön 
és pémtekten,

friss élő halak, 
u. m. : ponty, csuka, harcsa, kecsege, 
fogas és süllő stb. érkeznek a legol
csóbb árakban.

Egyben felhívom szives figyelmét 
karácsonyi kiállításomra s egyéb 
csemege és fűszer cikkeimre, valamint 
a mindennap érkező friss felvágott, 
virsli és összes hús és sajtnemüekre !

Balatoni halak!

>
i

i

Teljes tisztelettel

Engel József.

Eladó ház.
A Balassa-utca 8 számú 

újonnan épült 4 szoba és 
mellékhelyiségekből álló ház 
szabad kézből eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

□□

8! □□

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótlék*
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, osúznál es meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Figyel ni eztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
K —.80, K 1.40 és K 2 — és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest

Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszliihoz*,  
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

Eladó borok.
A garamkissaliói és viski uradalmi 

pincekezelöség közhirré teszi, hogy az 
1907 évi termésű asztali bor 12—20 
hektoliter részletekben eladó. Felvilá
gosítással a pincekezelőségek szolgálnak.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs Jobb a 
BÉTHYféle 

pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

X^ÉTXZ'Z'-félét Sxéxj'üja.jE, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz ára 60 fillér.
Csak R É T H Y-félét fogadjunk el

New-Cuba kávé . .
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . . 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb
Mocca legfinomabb . . 
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .
Örötl kávé . . .

Kávé. ■■ —
1 klg. frt. kr. 
. . . 1.60 
... 2.20 
... 2.20 
. . . 2.10 
... 2.— 
. 1.60 2 —
60 2.— 2.20 
... 2.20 
... 2.20 
... 1.60 
. . . 1.30 
. 2.— 2.40 
... 1.20 
. . . 1.—

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

Kern Testvérek
LÉVÁN.

Ajánljuk a n. é. közönségnek : Elsőrendű fűszer, csemege, déli- 
gyümölc8, fiinom tea, teasütemény, finom rum, cognac, likőrök, asztali-,
pecsenye- és aszuborok, bel- és külföldi pezsgők, Stolwerk- és fiumei 
csokoládé^ karácsonyi gyertyák és sok szép ujdonságok cukorkákból
és karácsonyfa díszek stb. továbbá :

Karácsonyi és újévi ajándéknak
alkalmas cikkek : bronz és alpacca gyertyatartó, gyufatartó, kávé éa
mák őrlő, teafőző készülék, húsvágó és reszelógépek, vasalók, evőesz-
köz, nickel és zománcozott edény, konyha berendezések, ruhafacsaró gép,
ruha mángorló és szénkosarak, konyhaelő-tálcák, esernyő állvány, ház- 
tartási mérleg, légcnérő, varrógépek 5 évi jótállás mellett, hegedűk, oka- 
nna és más hangszerek, szivar-szipkák, csibuk. pipák, szivar cigaretta
tolikések, ollók, kártyák, vadászbotok, táskák és fegyverek, la'ernama- 
gika, domino, lottójáték, fényképészeti készülékek, kerékpár, korcsolya, 
valamint lombfűrész, mint legcélszerűbb karácsonyi ajándékok rendkívüli 
olcsó árban.

Karácsony előtti héten :
Élő Dunai- és tói halak !

Kilója 11 2 koronától 2 korona 80 fillérig,
K- aplxatólc:| Kern Testvéreknél, Léván.

Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1907. október 1-től.
G-Berzencze—Léva. Léva—Csata—Parkany-Nana- Parkany-Nana-Csata-LÉva. Leya—Qr.-Berzencze.

'I

I-
L_
-

I-

Gr.-Berzencze ind. 
Jálna . . .
Saskö-Váralja 
Gr.-Szt,-Kereszt 
Geletnek-Szklenó 
'izénásfalu-Vichnye 
Zsarnócza 
Zsarnócza-Fürészm. 
Garamrév 
Rudnó 
Újbánya . .
Bars Bérzence 6. örh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi , . 
Vagy-Koszmály 
Léva

N'agy-Szecae 
Alsó-Várad . 
Nagy-Salló . 
Zeliz . , . 
Caram-Damásd 
■Jroszka . .
Csata . . . 1érk. 

ind.
Bény . . .
Kéménd . • 
Köhid-Gyarmath 
Harkány. Nána érk. 

Budapeat felé . ind.
• » . •érk.

Bécs felé iud.

5*5  
5®1 

*600 
607 
624 
630 
649 

*654
700
710
7 16
724 
745 
755 
804 
8i» 
930 

♦940
9*8  

lOio 
1033 
10*5  
1055 
1102 
1118 
1131 
ll* 2 
1165 
1219

12»7gy 
344 az.
l*o  gy 

555 sz.
25’gy.

12W
1238
12*»

1 06
1 26
13*
205 

*210
217
222
2*o
262
313
32*
3 37
3*
408 

*419
425
4 *7
5 08
520
530
537
557
614
629
646
7Ö5

825gy

94567 
liao“«. 
12Ö9m.

tjoo
608
6Íö
641
7Ö*
7”
747 

*7“
769
82Ő
843
853 

*916
927
943

1022
5°5
5Í7

V érk. 700gy. 6^

620
631
638
656
709
720
733
749

827&y-
84%Z.
9*<«y-  

10°°sz.
8^- 

H4osz. 
12o»«y.
5*5  SZ.

12*5
1267

1 03
1 25
1*«
157
2®7
2i*
222
235
2*6
269
31*  

33»»a.

55&8Z.

708&y-

Budapest . . ind.

Bécs . ind.
Párkány-Nana ind. 
Köhid-Gyarmath 
Kéméad . . 
Bény .... 
Csata . . .
Csata . . .
Oroszka . .
Garam-Damásd 
Zseliz . . .
Nagy-Salló 
Alsó Várad . . 
Nagy-Szecse . 
Léva .... 
Léva .... 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . .
Gr.-Szt.-Beoedek 
Bars-Berzence 6. Örh. 
Újbánya . .
Rudnó . . .
Garamrév . .
Zsarnócza-Fiirésztn. 
Zsarnócza . I 
Szénáafaln-Vihnye 
Geletnek-Szklenó 
Garam-8zt.-Kereszt 
Saskö-Váralja 
Jálna . . .
Gr.-Berzencze .

érk. 
iud.

érk. 
ind.

2158Z. 1Q30 sz. 720gy. 6®5gy.

9*o  sz.
4 18
435
450
5 02
515
538
546
556
608
636
653

♦ 6Ő8
710
725
749
759
819 

•83Í
854
9Ö5
917
93ö
954

1012 
1038 
1108 
llis 
1129 
1137

1055 sz.
535
503
6”
6i»
6 31 
63» 
6« 
Qvt 
7o»
730
7 58

*7os
8io
820
838
8«
904

•9 14
925
930
941
9470

1000
1013 
10 
10»7 
10“* 
10 w 
1100

♦

850
907 
9 22
934 
0 46 

100*  
1002 
101» 
1082 
110® 
U17 
1122 
1134 
12if 
12«i 
12*1

1 02
• 1 15 

] 32 
18»
1»» 
l59 
214 
2 «3 
2*0  
306 
318 
325 
382

83£
84?
9Ö2
9ü
937
935
943
953 

10Ö5 
1037 
10sÖ 
10“ 
1137

B.-GYarmat—Parkany-Nana es vissza.
B.-Gyarmat . ind. 314 829 227
Dejtár . . . 344 8*4 252
Ipoly Vecze *400 *900 *309
Drégely-Palánk 416 915 323
Ipolyság . . érk. 435 9’3 3* 2
Ipolyság . . ind. 447 940 350
Visk .... 512 1001 412
Szakállos . 532 1019 432
Bél ... *5*2 1030 445
Ipoly-Pásztó 5“ 10*3 502
Zalaba . 6“ 1100 519
Csata . . . érk. 627 1113 532
Csata . . . ind. 656 1118 557
Párkány-Nána 749 1212 705

Vissza.
Párkáuy-Nána ind. 855 4 18 535
Csata . . . érk. 951 5 20 63Í
Csata . , . iud. 1008 5*3 660
Zalaba . , 1023 5 67 704
Ipoly-Pásztó . J0‘7 615 724
Bél ... . 105» ♦6*í ♦734
Szakállos . . 1118 6Í2 750
Visk .... 1138 6“ 8°8
Ipolyság . . érk. 12’5 716 830
Ipolyság . . ind. 1211 720 851
Drégely-Paláuk 1230 739 913
Ipoly-Vecze 1251* *701 *925
Dejtár . . . 116 809 943
B.-Gyarmat

•

146 833 1007

Érsekújvár—Kis-Tapolcsany es vissza.
Érsekújvár . . ind.
‘Bánkeszi 3 sz. őrh. 
N.-Surány . . 
Nagy-Surány 
Zsitva-Födémes 
Kis-Mánya . .
Mánya . . . 
‘Szt. Mihályúr 
Vajk .... 
Verebély . .
Zsitva Újfalu . 
‘Betekints . 
Taszár . . .
Aranyos-Maróth 
Kis-Tapolcsány

Vissza. 
Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maró th 
Taszár . . .
‘Betekints örh. 
Zsitva-Ujfalu . 
Verebély . .
Vajk .... 
‘Szt. Mibályúr 
Mánya . . . 
Kis-Mánya . . 
Zaitva -Födémes 
Nagy-Surány .

. • 
‘Bánkeszi őrh. 
Érsekújvár . érk.

érk. 
ind.

érk. 
ind.

mutatják.

449
453
501

927
940
9*8

5 05
5>7
525

8ÖU
9Ö2
9Íö

509 1003 527 920
522 1017 539 9'2
53Í 1027 54’ 943
538 1038 ö5* 946
547 ÍO* 9 602 954
557 1059 611 1003
6“ 1126 633 1023
635 1139 6*4 103.
644 ll* 9 6-52 1042
654 U5» 7 ou 1050
709 1222 713 1153
720 123* 723 1113

510 836 427 838
520 85* 437 856
5’2 910 449 9Í6
53» 918 405 926
547 928 5 04 939
6” 954 526 10”
619 10°7 536 10“
627 1017 544 10*3
635 103‘ 553 1108
6*0 1040 568 Hím
6*9 ÍO54 607 1125
700 11®9 618 1142
710 U>5 621 11“
7 18 1123 629 1165
78O 1185 6” 1207

A fekete vonallal aláhúzott 
gy =x gyorsvonat; ( 
‘jelzettek feltételes megállás.

számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt 
személyvonat.



< Névj • \ és élj esiJUgJUBj _

legdíszesebb kivitelben f
készittettnek

$ Nyitrai és Társa
könyvnyomdájában Léván.

Teljes tisztelettel

Springer Regina.

Bazár!
Karácsonyi-újévi ajándékok
legnagyobb választékban .—
Léván, Petőfi-utca 9 szám alatt kaphatók.

Mindennemű játékszerek u. m. Önműködő gépkocsik, 
babák, babaszobabutorok, pneumatikus gyermekjátékok, türelem 
és társasjátékok, gyermekpuskák és kardok, zenejátékszerek, 
posztó és macbe állatok stb. valamint bördiszmíiáruk kará
csonyfadíszek és egyéb cikkek nagy választékban meglepő 
olcsó árakon kaphatók.

|0
o fh

ío
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l

szivar, 
kártya-

í a-“üiAK*M#av “-.<

"ú-ú'. Fa- és érckoporsók. HA
HA
HA 
u"
i
S Szabadalmazott érckoporsók Beschorner gyárából, légmentességü. Gyermek 

részére 18 k'rónától fölfelé. Felnőtteknek 60 koronától 100 koronáig.

Fakoporsö
Gyermekeknek 4 koronátó lfölfelé. Felnőtteknek 16 koronától fölfelé.

Koszorú 1 kor, 80 fillértől 20-30 koronáig.

V Raktá,r: KERÍT TESTVÉREKNÉL Léváit.

80
8

.a. grod-gilei 
Borászati '•ti 
jBf Egvésőiét 

i( mint [észt, társaság 
il palaczk-borainak 

elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

festekek

r f >

i 

gazdasági és var
rógép-. M

koszom-,
fa- és 

érczkoporsó 
raktára.

KM
Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege- 

liszt- festék-, kefekötö áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom 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 reszelő k 
és ráspolyok, lóször-,afrik Afripuoés tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, czukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek. uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

AZ ARANY KASZÁHOZ.

T5 | \ 1

: SE SF^E 5E SE SE SÓAE SE S»kWF^rAv^E S'-lVLiE SE SE S^V^ SE 31

TIRGRAM-POR
az egyedüli szer, me y az összes rovarokat gyorsan és alaposan 
kipusatitja; üvegben —.30, —.60, 1.— és 2— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA
csakis Poloskák ellen üvegekben —.40, —.80, 1 20, 2.60 és 5.— boro- 
rértt kapható minden jobb drogériában, fűszer- és festék-kereskedésben, 
ahol Tirgram Pinkátok ki vannak függesztve. Ügyeljünk a , TIRGIlAM11 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér, Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheim Gizella, Blum íi., 

Kertész Lajos, Knapp lgnácz.
’aV^WFAE SF^E SE SF^fcVa.VóE X’sE S^E SE JWJÍ SkW.

K KK
I 
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o Művelt családoknál Lnnyii 
| legbecsebb ajándéka RUlljI 

f Knapp Dávid | ^FÖCSOliyi 6$ UjfiVÍ 
ajándékul: 
Költemények, Diszművek, Útle
írások, Emlékkönyvek, Ifjúsági 
iratok, Képes- és ímakönyvek, 

maradandó becsesei bírnak.
Nagy választékban kaphatók :

A u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő & Wyitrai és Társa

A mezőgazdasági és varrógép raktára LÉVÁN.
H 1 - 1 -

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom cél- 
jára — újonnan épült házamban nagy választékú 

s állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek

el ló'dő közönséget — vétel kötelezettsége nélkül is 
H — mindenkor szivesen látom és szakszerű rnagya- 

’jj’ rázatokkal készséggel szolgálok.

Jí HAZAI gyártmányú gépek

készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban,^ könyv-, papir- és zenemű kereskedésében Léván. 
Ű valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek, y t J i .Irodalmi árjegyzék ingyen es bementve.

I

Nyomatott Nyitrai 4a Társa könyvnyomdájában Léván.


