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Házalók Léván.
Tévedések elkerülése végett (‘lőre
bocsájtjuk, nem azokról az utazó
ügynökökről van szó, kik nagyobb
kereskedelmi házak megbízásából
keresik fel a városokat, hogy meg
bízójuk áruit a megrendelésekkel
kelendővé tegyék, hanem a házalók
ról, az úgynevezett „h a n d lé k “-ról,
kik mindenféle olyan portékával,
melyek az üzletekben nálunk is kap
hatók, egymást hajszolva se regestől
tódulnak a kisvárosokba.
Miért?
Hogy a városi kereskedő világot
megrövidítsék s hogy a vevőközön
ség jóhiszeműségét kizsákmányolva
mindenféle hitvány árunak drágán
való
elértékesitésével
maguknak
hasznot szerezzenek.
Foglalkozásuk
tisztán
csalás,
mely szigorú megtorlásra vár.
Azért a vidéki városok terüle
tükről a házalást nagyobbrészt már
eltiltották, s a kereskedelmi minisz

T Á R C Z A.
Sfhésett . . . .
Irta

westersheimbi Wettstein Jenön.*,
Szluha Margit.

szü l

verbói

— H ogy mi a szerelem?
kedves ba
rátom, ne is próbálja nekem, megmagyarázni,
mert úgy sem érteném. Kn azt hiszem az
Isten azért teremtette az én szivemet ilyen
hidegnek, hogy legyen mivel bosszantanom
lángoló udvarlóim at!
(rida báró mosolyogva simogató ren
desen és gondosan borotvált állát.
Ks lássa kedves barátom, hu nem is
ismerem a szerelmet, azt az ..isteni érzést**
mint ahogy maga mondja, azért mégis meg
van róla a saját véleményem. Hiába nevet
folytató a szép asszony, mialatt iholyaszin
szemeit komolyan a melletti* ülő fiatal ember
arezón pihenteti’1.
Hiába nevet lm mondom!
Kn íizt hiszem, .ha valaki szerelmes, annak
saját maga az ember az okozója. A szerelem
egy felesleges valami, melyet csak akarni
kell, hogy ne alkalmatlankodjék és nem lóg
alkalmatlankodni. A szeme azt kérdi e lé r
ami, hogy lehetséges ez? Könnyen! Magunk
vagyunk az okai, ha szivünk hevesen dohog,
ha fejünk fáj, ha nem tudunk aludni és ha
idegesek leszünk. K/.ek pedig meglehetős
kellemetlen dolgok, ép azért én a szerelmet
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ter belátva a városok igazát, az e
tárgyban hozott szabályrendeleteket
minden alkalommal jóváhagyta és
jóváhagyja.
Érsekújvár, Heszterezebánya,Losonez, Selmeez- és Hélahánya már
régebben, Ilajdu-Böszörmény, Trenesén, Késmárk sth. városok a leg
újabban mind, mind a házalás eltil
tásáról hoztak szabályrendeletet s
ezeket a kereskedelmi miniszter a
fenálló házalási szabályok 17S. g-ában
s az ezen g-t kiegészítő későbbi ren
deletekben bizonyos vidékek lakói
nak biztosított jogok épségben tartása
mellett kivétel nél ül jóváhagyta.
Léván, annak tlaezára, hogy e
város egy nagy vidéknek kereske
delmi és ipari góozponlja, még most
is háborítatlanul űznek kereskedést
a házalok, megkárosítva a közönsé
get és megrövidítve az itteni keres
kedőket.
Bedig egy ilyen kereskedelmi
és iparos város kereskedői és iparo
sai megérdemelnék, hogy a város
teljesen felesleges valaminek tartom, mely
csak tőlünk függ, hogy ne alkalmatlankodjék
nekünk.
A bán') ismét kérdőleg nézett az aszszonyra ki feli '*r dunai crépe házi balettjében
a hintaszékben hideg arczczal hátra dőlve
maga volt a megtestesült egykedvűség.
Maga nem ért engem ebei* a m i!
Nos, magyarázattal fogok szolgálni. A szere
lemnek elejét vehetjük egy kis fáradsággal;
ha szivünk hevesen kezd dohogni egy
gondolatra vagy valakinek a lattára
vissza
kell fojtani lélegzetünket
ha gondolatunk
makacsul egv személy kerül forgolódik, kezd
jünk bele Ponson valamelyik rémregényébe
és ha álom nem jó szemünkre úgy vegyünk
he néhány csepp morpliint. A kúra kissé
drasztikus, de biztosítom radikális. Ha ekként
jár d , a szerelem első kitöréseit megakadó
lyozza, elfojtja és az nem fejlődhet nagyobb
szenvedély Ive. Ami pedig az érzékeket illeti, s
e szóknál a szép asszony a \ibit*' legközönyüsebb arczával pillantott a plafonde bronz
reliefjei felé
föltétlenül őrizkedni kell a
eaviártól.
(iida báró, ki már az egész beszéd alatt
mosolygott, most hangos kaczajra fakadt.
A grófné pmfanizálja a föld legmagasztosabb érzelmét. Ámor isten rettenetes
bősz út fog ezért állni.
Ámor isten tacskó, akire lm komolyan
rászólok, pilyeregve és ijedten elszalad tőlem.
Majd ha megnő, akkor talán respectálni fo

érdekeiket ez irányban is megvédje,
ha másért nem azért, mert a városnak
esi nos, kedves szint kölcsönző ke
nun it ut költségeinek terhe nagyobbára s azonkívül még más terhek
is a kereskedők és iparosok vállait
nyomják.
ü g y tudjuk, hogy az itteni ke
reskedelmi csarnok körülbelül négy
év előtt a házalás eltiltása iránt ké
relemmel fordult a városhoz, de e
kérelem, mely akkor a közgyűlés
által a szabályrendelet kidolgozása
végett a városi tanácsnak lett kiadva,
a különböző szakbizottságok labyrinthjában úgy látszik, megfeneklett.
Reméljük, hogy uj polgármes
terünk, kinek eddigi programját nem
üres szavak, de a tettek és a kitartó
szorgalom jellemzik, kiemeli az ügyet
a feledékenység fertőjéből, melyben
az van s mihamarább oda hat,
hogy a házalást Léván is eltiltó
városi szabályrendelet jóváhagyás
végett a szakminiszter (‘lé felterjesztessek.
Úgy legyen!_____________________
ez pedig úgy sem fog bekövetkezni,
mert hisz Ámor évezredek óta gyermek.
K szavakat pár pereznyi szünet követte.
(iida bán) szerette volna megkérdezni
hogy íi grófné megboldogult férje mit szólt
neje ezen elveihez? de meggondolta magát
Krna grófné házassága nagyon szomorú
volt. l‘ > éves korában csupa nagylelkűségből
ment férjhez a teljesen nyomorék Mikolay
Leventéhez, aki őrült, beteges szenvedélyével
szerette a múzeum mögötti paloták legszebb
virágát.
Krna grófné hőssiessége és önfeláldozása
2 évvel hosszabbította meg a beteg ifjú életét,
ki másfél év előtt halt meg irigylésre méltóan
Krna karjai között.
A grófné tovább beszélt.
Amint a szerelmid, épúgy a féltékeny
séget sem ismerem és kérve kónyörgök az
Istenhez, ne is ismertesse meg őket velem.
Mert lássa, én az én hideg, szerelmet nem
ismerő szivemmel olyan boldog vagyok. Szí
vem mindig egyformán, rendesen ver,
éjjel pompásan alszom és az idegességet,
m grainet nem ismerem. Higyje el engem a
legkisebb izgalom megölne. Hm, nem, nem
én nem akarok és nem is leszek soha sze
relmes !
A fiatal ember bámulva nézett rá. Ho
gyan, hát ez a 2 1 éves remek teremtés soha
s e ismerje meg a szerelmet ? hisz akkor rövid
időn el kellene pusztulnia, mert hisz a virág
sem él nap nélkül. — Gida báró belátta, hogy
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sincs róla, a rövidlátás nem valami nagy baj,
auiig bizonyos fokot el nem é r ; de szemüveg
használatara kényszerit, ez pedig nem igen
járul hozzá a fiatal leányszem varázsának
emeléséhez.

Mikor aztán e rövidlátás fokozódik, ak
kor már jelentkeznek a súlyosabb nehézségek
is Szükségessé válik, hogy a tárgyakat a
szemhez közelebb hozza, ez fokozza a szem
beli vérnyomást, aminek következrnényekép
nemsokára megjelennek ..a repülő szúnyogok".
Ez alatt ne a lövölde nyári lakiát tessék
érteni, hanem azt a jelenséget, hogy a rövid
látó szem előtt kis sötét pontok támadnak,
melyek a világosságban ide és oda tánczolnak
Ez mar komoly haj jele é- rendszerint még
további zavaroknak válik a forrásává. Mindezt
pedig elkerülhetjük, ha az iskolákban meg
felelő padokról, asztalokról, világosságról gon
doskodunk és a házi munkák végzésénél is
mindenkor ügyelünk szemünk egészségére.
Igen gyakori hibája a női szemeknek
a szem alkalmazkodási képességének idő előtt
való csökkenése. Messze és igen közel fekvői
tárgyakat tudniillik csak bizonyos meghatá
rozott szemállás mellett láthatunk tisztán és
ha a szem izmai elvesztik ruganyosságukat,
úgy szenved ez a képesség is. Az öregkor
növekcdtével, amikor a test összes izmai vesz
tenek ruganyosságukból, gyöngébbekké válnak
a szem izmai is és az alkalmazkodási képesség
a minimumra redukálódik, amit az öregek
szemüveggel pótolnak.
A természetnek e tekintetben- nagyon
kényes helyzete volt a nőkkel szemben. Ha
ugyanis az alkalmazkodási képesség e meg
csökkenése az évek számának megfelelölcg
állana be náluk, úgy ez határozott indiskrécziú szamba menne a nők korái illetőleg.
Tudva azonban azt. hogy a nők az egészsé
güket nagyon szívesen feláldozzák a hiusá
guknak, a természet szives rendelkezése folytan
a nők már egész fiatalon is megkaphatják
ezt a szembajt A tapasztalat azt mutatja, hogy
ezer nő közül nyolczszáztiak már negyven
éves kora előtt megnyöngiil a számié és ez a
győingeség oly nagyfokúvá válhatik, hogy
meg egynéhány perezig tártéi folytonos olvasás
is rendkívül kifárasztja a szemüket, a hetük,
vagy kézimunkánál a tííszurások összefolyunk
és a szemek további megerőltetése határozott
fájdalmat okoz. Ha megfontoljuk, hog\ min
dezt fokozzák a kedélyj izgalmak, kimerítő
betegségek, gond. bánat, ijedtség, úgy meg
érthetjük, hogy miért oly gyakori ez a baj
nőknél, akiknek lelkivilága tudvalevőleg sok
kal fogékonyabb a férfiakénál.
A női szem betegségeinek egyik leg
fontosabb okát képezik a finom kézimunkák,
amelyek valóságos mérgei a szemnek. Es
bármennyire művészet rejlik is e g y e g y szé
pen elkészített kézimunkában, mégis azl k«*lI
mondanunk, hogy a nők legnagyobb részi*
lemondana a művészet emez ágának túlságos
kultiválásáról, ha tudna, mily veszélyeket rejl
ez magában a szemére nézvi*.

ez nagyon chablonos állítás volt, de hirtelen
nem jutott másik eszébe. Erna, a teremtés
legpompásabb virága, hogy ellankadna, ha a
szerelem sugaraitól végkép meg lenne fosztva.
A fiatal báró tudta, hogy ez lehetetlen, ép
azért remélt.
Asszonyom, Ön nagyon merész, mi
dőn igy gúnyt mer űzni a szerelemből. Meg
fogja ismerni
biztosan tudom
a szerel
met. S akkor Ön is izgatott lesz, de milyen
izgatott, szeme lángolni fog, areza kipirosul,
keze forró lesz. szíve hevesen dohog és min
dez mégis oly boldoggá fogja tenni, oly bitidoggá, hogy nem kívánja vissza előbbi nyu
godt napjait.
A báró mind tüzesebben, tüzesebben,
gyorsan, zihálva beszélt, szemeit le nem vette
Erna asszony arczáról és kis guggonyát egész
közel húzva a hintaszékhez folytutá :
Mert megfogja látni asszonyom, hogy
eljön még az a lény, aki Un ben a szerelmet
felébreszti s Un nem fog tudni ellentállni.
Mert a szerelem végtelen erős
a báró
egész közel hajolt a grófnéhoz és hízásán
suttogó
olyan nagyon erős ! Mit tegyen az
ember, ha minden l ’onson és mnrphiu daczára
szive oly őrülten vágyik szerelme tárgya után,
mint tegyen az ember, ha egy leküzdhetetlen
vágy arra készteti, hogy karjaiba kapja akit
szeret s csókba, ölelésbe fulassza.
mit
tegyen ilyenkor az em ber?!
— Ilyenkor? barátom — igyék gyorsan
egy pohár jeges vizet.

Es a grófné büszke, gúnyos mozdulattal
nyújtott át hófehér kezében a mellette álló
kis asztalról a bárónak egy pohár vizet, mely
ben csillogva apró jégszilánkok úszkáltak.
Uida bánit váratlan lefizetése annyira
zavarba hozta, hogy a pohár vizet önkéiiytelenül felhajtotta.
s csodálatos
a grófnénak igaza volt, tökéletesen le lett hütve.
Azután lassan, félve az asszonx felé
fordította a fejét, ki már ekkor az ablaknál
állott és mintha semmi se történt volna egész
phlegmával tisztogatni kezdte rózsás körmeit
valami elefántcsont kis szerszámmal.
liida báréi nagyon siralmasan nézett
volna ki e perezben. ha meg nem lett volna
neki is az a jó tulajdonsága, ami minden
szellemesnek és okosnak nem mondható
egyénnek meg van. azaz zavarában oly rokon
szenves. félig ijedt, félig mosolygőis, kissé
ostoba arezot tudott vágni. Iiogv egvszerre
minden szivet meghódítóit \e|r. Evvel az
arezczal kelt léi most is és lépett oda a grőif
nőhöz, ki mosolyogva kérdezte tőle;
Akar eg\ csésze ilieál édes barátom '
Köszönöm grófné, mennem kell. he
engedjen valamit mondanom. l ’ gy-e nem harakszik meg Erim, ha kimondom, hisz szegről
végről rokonok is lennénk vagy mi
liog\
maga egy bolondos asszony
bolondos
asszony!
S evvel egy tiszteletteljes esi lkot nyomva
a grófné kezére, eltávozott - szerclmesebbeii,
mint valaha.
(Folyt, köv.j

Női szem ek.
Mennyi szépet Írtak és mondtak inára
iiuk szemeiről! Mily lendületes ditirambusokra
ihlették ezek a „sugárzó csillagok** a világ
.s-zes élő és meghalt költőit, akik kivétel
m ikul legszebb dalaikat szentelték annak az
éde>d)ús érzelemnek. mely az a^szonyi szem
pillantása nyomán támad. A női szem tekin
teteiül, amely megtagad, vagy igér, ma már
ezer változatban > a szavak és hangok meg
számlálhat lan szinvegyülctebon szol az enek.
Ledig a nő szeme semmiben sem kiilmihozik a férfiakétól. A kettő olyannyira
megegyez, hogy az a tudós, aki elé egy férfi
és egy női szemet teszünk, legyen húr a \i
lág legelső tudósa, nem tudná megmondani,
melyik a nő es melyik a férfi szeme. Bizony
nyara ez az oka. hogy az öreg tudósok kö
zött oly sok a morózus. hitetlen, aki nem
akar semmit sem tudni és látni abból, amit
a forróvérű költők mosolygó leányszemekröl
és tüzes asszony szemekről énekelnek. Leányszemek, melyekben a kék cg mosolya tükrö
ződik. asszonyszemek, melyek igazi fekete
gyémántokként ragyognak, rájuk nézve esak
annyi jelentőséggel bírnak, hogy az. egyik
ben világos, a másikban sutét a szem szivár
ványhártyájában lerakódott festékanyag színe.
Ha megengedik, hogy egy nehány per
cig
de egy pillanattal sem tovább
az
ő álláspontjukra helyezkedjünk, úgy be kell
vallanunk, hogy a női szemnek éppen úgy
megvannak a maga hibái, mint a férfi szemé
nek ; sőt vannak a szemnek bantuimul,
amelyek nőknél sokkal gyakrabban fordulnak
elő, mint férfiaknál. Es lm itt nehány szóval
e bántalmakrol akarunk egyet-inást (‘lmon
dani, úgy ezt főleg azért tesszük, hogy rá
mutassunk ama körülményekre, melyek a női
szemek mindinkább való rosszabodását elő
idézik, s amelyeknek elkerülésével lesz csak
elérhető, hogy a valóság a legmerevebb el
lentétben ne álljon a költők áradozó szavaival.
Mindenekelőtt a rövidlátás az, mely
mindnagyobb mértékben szedi áldozatait a
nők köréből, habár még mindig nem érte el
azt a fokot, melyet a férfiaknál tapasztaltunk,
akik közül átlag minden második többékevésbbé rövidlátó. A tulhalmozott iskolai
munka, a rossz világítás mellett való irás és
olvasás már a gyermekkorban megrontja mind
két nembeli gyermekek szemét és ezt a

leányok kézimunkája még esak növeli. Szó
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Vaunak azonban leányok, akiket a lé
tért való küzdelem kényszerít arra; hogy ilyen
szemrontó munkákat végezzenek. Azokat a
fiatal leányokat értjük, akiket a kedvezőtlen
anyagi viszonyok arra kényszerítenek, hogy
szerencsésebb körülmények között született
társnőik toalettjének díszítésével rontsák a
szemüket. Fürtös léjüket ott látjuk egész nap
az ablak mellett, a kezük pedig gyorsan jár
|7i| meg alá, ődtögetve a eikk-eakkos mintá
kat. Ki tudná megszámlálni, hány poetikus
gondolatot, hány leányos ábrándot öltenek
bele egy-egy szép mintába? Az a nagyvilági
hölgy pedig, a kiért a szemükéi rontják, s
akin ‘k egv egy báli toalettjénél száz forint
nem is megy k ii Iőtm bőizet szám ha, legtöbbször
a szeszélyeivel és fösvénységével üldözi Őket.
|ian\ ragyogó s/.eni vesztette el Így a fényét,
hány fiatal leány lelki* a zománzát !

Van azonban eg\ szembetegség, a mely
nőknél sukkal ritkább, mint a férfiaknál és
ez a szinvaksiig. Nők körében a sziliek osszetévesztési* nagyon ritka, inig a férfiaknak
körülbelül négy százaléka szenved ebben a
bajban. íme a rikító női ruhák talányainak
megfejtése.
Éttől azonban eltekintve, a mint látni
méltóztatott, a női szemnek mindenesetre
megvannak a maga sajátlagos hibái. Hogy
ama titokteljes gerjedelmek, amaz ősrégi és
mégis örökké tij érzelmek keltését, a melye
ket női szemek ébresztenek a férfi szivében
szintén e hibák kőizé számítsuk- *, e födött
határozzanak a
férjek.

Doktor.

H Í R E K .
A nayy-salloiak a főispánnál. Azon
alkalomból, hogy kazy dános főispánt honorabilis állásának tizedik évfordulóján a leg
felsőbb elismerés, királyi kitüntetés érte, a
nagysallőiiak is meghajoltak az érdem előtt s
vasárnap délelőtt testületileg tisztelegtek
<iaram-Vészeién a kitüntetett vúrmegyefőuél.
A község elöljárósága, képviselő testületé és
több magánemberből állői küldöttség szónoka
dr. 1Midieb Endre tb. járási orvos volt, ki
remek üdvözlő beszédben fejezte ki a község
örömét s az általános lelkesedést, mit a királyi
keg\ eme szép uyil\ámítása az egész megyé
ben. de kiilöinősen Nagy Sáliéban okozott.
A főispánra láthatólag
annál is inkább
kellemes hatást tett ez ovácziója a nagysallaiaknak, kiket úgymond
eddig idegenek
nek. tőle és politikai intcnciőútöd távol állóknak
tartott, mert a megye községei közül a Na \
Sallöi volt az elsői község, mely iiil\ö»zö»|le
Végül megígérte, hogy Nagv-Sall > kozs'*g
jogos és méltányos érdekeit minden alkalom
mai s tőle tellictöleg támogatni fogja.
Kinevezés. Svaiba .lózsef, lévai álla
mi tanítóképző intézeti tanítót a vallás- és
köizoktatásiigv i miniszter a N fizetési osztály
harmadik fokozatába s<‘gédtauán;á nevezte ki.
Honvédségünk köréből. <> lels uc a
király megengedte, hogy Alemaim Ferencz,
a báró Fehér\árj féle h» ik g>alogezreiI I
oszt. századosa a ni. kir honvédség állomá
nyain* átléphessen. A honvédelmi miniszter
az u j századost szolgálattétel végett a lévai

8.
,>s alsó-liszkói Ordódy Endre ás neje Szak
m;i!\ Mariska úgy leánya .Juliska, dr. Klein
K I M*Vli:,r,l 111 k i r . honvéd törzsorvos es neje
nrdcdi ás alsó>-lies/.kói Ordóaly Antónia úgy
..v e r m e k é i Sándor ás Irma mélyen szomorodott
hívvel jelentik a felejthetlen anya, nagyanya,
aiivós özv. ordodi es alsn-lieszkoi (fnlinly ,vö/,/,,'nir szül. Ivanits Júliának •*. ávi június hó
,Ván ájji‘1 in orakor életének 72-ik évében
hosszas szonvodás után tortául gyászos elhuny 1at. A b o ld o g u l t Imii tetemei I. ávi június hó
7 _,-.n ,1 ii. 8 lírakor iónnak a a nagy-inálasi
,.Saládi sirholthan őrök nyugalomra helyeztetni.
\z engesztelő szentmise-áldozat a nagy sallój
1,'mi. kath. egyházban I*. ávi június lm s óm
reggel S ómkor fog a Mindenháiéinak homu
tattatni. N agyM álas, ISIM), június h«'» 4. Béke
hamvaira!”
Előléptetés. Hegedős Mór kir. mérnö
köt, a barsmegyei államépitészeti hivatal ez
ideig volt vezetőjét a X rangosztály I. f o k o 
zatúba léptették elő.
Esküvök. Iii>r<‘fi(hn/i Hála, a „Boresányi
ás Gsernák" czág beltagja f. hó 4-én, hátfön
délután vezette oltárhoz Ibié: János városi
tanáesnok
kedves leányát, Mariskái
l ’ gyanaznap esküdött orok hüságet dr. h'nnnjn
Andor perbetei kororvos, l\>in j>f nr, Simon
kereskedő leányának, Fánikának
Á4o>:tény Gyula lévai posta- ás távírótiszt f. hó
17-én, d. u. 5 órakor tartja esküvőjét K<>s:trh
Viliké kisasszony nyal Beszterezebómyán.
Tanulmányi-kirándulás. A polgári le
ányiskola nagyobb növendékei ma Iiáthy
Lászlói prépost plébános felügyelete ás barom
apáeza vezetése alatt Bars-Hudnóra rándulnak ki, az ottani üveghuta megszemlelásáre.
A növendékeknek az utón Dékay Lajos
kegyesrendi tanár tart előadást az üveg
gyártásról ás annak történetéről.
Kulisszák mögül. F. hó 8-án volt
Hnrb'myi Gizellának, az itt időző színtársulat
kitűnő művésznőjének jutalomjátéka. Honi
pásan játszott, játékával mindenkit meghódí
tott, elragadott, de legjobban a fiatalságot s
e közül az itteni állami tanítóképző intézet
tanitójelöltjeit. kik a nagy közönség jutalmazó,
viharos tapsai között elhatározták, hogy tét
szésíiknek és a művészet iránti hódolatuknak
más alakban is kifejezést adnak. S mint hogy
a színházban feltűnést kelteni nem akartak,
( Helyesen ! s/erk. ) másnap küldöttségileg
megjelentek a bájos művésznő előtt és le lk e s
beszéd kíséretében egy szép babérkoszorút
nyújtottak át neki. A meglepett kedves mű
vésznö hálás köszönetét mondott a liodolo
ifjaknak, s mindegyikkel egyforma melegen
kezet szorított.
Harcászati lovaglás. A pozsonyi 4-,k
bonvédkerület
tóibornokai, lör/st isztjei es
torzstiszt jelöltjei Benedek Andor es. és kir.
tábornok kerületi parancsnok vezetése mellett
f. hó 1 1-étöl 17-ig Pozsony és Zsolna között
harcászati lovaglást tartanak A taktikai ki
rándulásban részt vesz Mihálcsics György
őrnagy, honvédzászlóaljunk derék parancsnoka
is, kittávolléte alatt a rangban legidősebb szá
zados fog helyettesíteni.
Hivatal átvétel. Köcsök Lászlói kir
főmérnök, a barsmegyei államépitészeti hiva
talhoz áthelyezett Ionok e hó elsején foglalta
el uj állását Ar. Manó hon.
A lévai sportegylet alapszabályainak
módosítását a belügyminiszter jóivá hagyta
Az egylet most már. mint halljuk
a pangó
társadalmi élet felevenitését ezélzó üdvös és
kitűnő eszméivel akcióba fog lépni.
Szomjas ember manipulációja. Nagy
melegek járnak Lz menti némileg egy szom
jas ismeretlen bűntettét, ki szombat rój va
sárnapra virradódag a „h idegoldaloir betört
Belesák László kir. közjegyző s aztán dr
Kaszaniczky Kálmán ügyvéd pinczéjébe Az
elsőben egy felt*irhetetlen vasajtói hiúsította
meg a borra szom ja sa iva l ilalos szándékát.a
másikban csak kél üveg kék gáliczot talált,
melyet indigtiálóidva ott hagyott a présház
ajtajában. Szegény betörő szomjas torokkal
volt kénytelen odább állni.
Körjegyzői szigorlat. A községi és
körjegyzői szigorlatok megtartásának határ
idejéül Simonyi Béla alispán f. hó I 1 és ló
ik napjait tűzte ki.

lkva

és

vidéke

A kath. legenyegylet nyári mulatsága
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reményeket gerjeszt bennünk, miért is
van szerencsénk a m. t. olvasóközön
séget ez alkalommal előfizetésre fe lh ív 
ni.

;t szokott vidám hangulat és élénk kedélyes
srg koz.ot! xasóirnap este folyt le a Nyitrai
kert tágas termében. Nem voltak sokan, de
kivétel nélkül mindenki jól mulatott a tér
meszelesseg ó>s a fesztehmség- jóiizií légkoré
A Léva és Vidéke előfizetési ára:
ben. Lzt örömmel konstat iljiik. de megül
küz.es^‘1 azt a hideg közönyt, melv többek
Egész évre . . . .
4 fr t
részéről, kik nagyon is odavalóik lettek volna,
f é l é v r e ....................... J
„
a távol maradásban nyilvánult. Talán a m ág
y e g y e d évre
.
.
/
„
nás bálra készülnek önök tisztelt polgár
hölgyeim, kik a legényegylet mulatságának • a f hó 15-étöl július l-ig terjedő ne
50 kr.
estéjén tűn tel ("Jog sétáltak a Nyitrai kertbe i gyedesztendő felére
készülőkkel szemben r
A négyeseket kitű í
Kérünk előfizetéseket, melyek a
IIÖ vezet's mellett 21 2b pár táuczoltu. A | mellékelt postautalvány utján, vagy
talpalóív alól Lakatos Sándor jóJűri'í zenekara
kiadóitivatalunkban eszközölhetők.
szolgáltatta és a nagybőgő fel feltóirö hang
jaiból a reggelkelök is megtudtak, hogy a
A kiadóhivatal.
kath. legén vegyiét mulatsága valóban jól
sikerült.
Halálozás, Eny>7 József tekintélyes j
kereskedőnket súlyos csapás érte, édes atyja
Fngel Izsóik szombat este végelgyengülésben !
meghalt. Temetése vasárnap ment végbe
nagy részvét mellett.
Az alsoreti csoda. Már az idei enyhe
tél alatt vadkacsalesre járó. vadászaink sut
togva regélték, hogy az alsó réten, ha az
esti szürkület beáll, valami csodarém ijeszt
geti az embereket. Ember alakja van, alacsony
köpczös, két lábon jár és hihetetlen gyorsa
sággal úszik a Hereez vizében, majd kilép a
partra, a vizenyős helyeket tapiskolja vagy
a kukuriezásban
mint egy erdőben bolyong.
Nem beszél, de emberi hangokat hallat, fiiív. J. élesen, fülhasítóan, támadóit megdobálja
aztán elmenekül Viselkedése azonban inkább
kíváncsiságot, mint ijjedtséget ébreszt.
A
liir
mert vadászszájból került ki
eddig
hitelt nem érdemelt, de most, hogy hétfőn
este egy ladómyi asszony szaladt be Lévára
lélekszakadtan és szepegve beszélt a csoda- i
rémről, mégis igazat kell némileg adnunk a !
vadóiszokuak, mert lehetséges, hogy nálunk
ismétlődik a mull századbeli Hány Istók esete, ;
ki tudvalevőleg gyermekkorában elzüllvén I
állandóan a Fertő vizében lakott, nyers hal |
lal táplálkozott, az emberi beszédet elfelejtette ;
Árverési hirdetmény.
ó*s kéz és lábujjai közt uszóhártyák nőttek, !
s igy valóságos állattá fejlődött vissza, mint ;
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi
azt Jókai Mór, koszorús írónk, a „Névtelen j
EX. t.-e. 102. $-a értelmében ezennel köz
vár** czimű regényében oly szépen megírta
hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság
Vadászaink elhatározták, hogv az alsó* réti
ISIM), évi V 8 i szánni végzése következtében
csodaódlatot élve vagy halva kézre kerítik.
Baselnnann Tamás ügyvéd által képviselt
Vizsgarend. A lévai főgymnasimnban Murkó Iguáez javára Veszély Antal építész
az ó*v i záróívizgódatok f. hói 14-étől kezdődő
ellen 84 frt. s jár, erejéig 1898. évi május hó
lég a kővetkező sorrendben lesznek megtart
is óui foganatosított kielégítési végrehajtás
va. Jun. 14-én I
VII osztálybelieknek:
utjóm felül foglalt és -472 frt 40 krra becsült
vallástan; Jun. 1-Vén, az V. VI. és \ II.
kóivi'tkczö ingóiságok, u. m .: bútorok,-anyagok
oszt: latin, magyar, görög, német, Jun. Id
sth. nyilvános árverésen cladatnak.
án az I. II oszt. latin, magyar, a 111. IV:
Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság
oszt. reáltantárgyak; Jun 17-én: az V VI.
1899.-ik évi Y. 8 8 szánni végzése folytán
VII. oszt nyelvek és reáltantárgyak; Jun .
fenti hátrál, tőkekövetelés s jár. erejéig
19 óm. I II oszt. nyelvek. III. és I \ . oszt.
Eó»ván leendő eszközlésére 1899. évi június
reáltantárgyak; Jun. 20-án; V. VI. VII.
hói 14 napjának délutáni 3 órája határidőül
Történet és reáltantárgyak. J un. 21-én: V
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly
VII; görögpótló tárgyak: 111 IV Történet
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett
és fizika, Jun. 22-én Magántanulók Írásbeli
ingóságok az 1881. évi EX. t.-e. 107. és 108.
vizsgája Jun.
28-án ugyanezek szóbelije,
§-a érteim ‘ben készpénzfizetés mellett, a leg
Jun 24-un d e. és d u tornavizsga, Jun.
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron
2b é 27-én szóibóli érettségi vizsgálatok.
<4 fognak adatni.
Idealista. E czimmel és „Isten, kilóik, alul isAmennyiben
az elárverezendő ingóságo
haza'* jelszónál Selmeczbányóui egy havonta
kat masok is le és felülfoglaltatták s azokra
háromszor megjelenő folyóirat indult meg
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverésen
Vörös Ferenc/ szerkesztésében. Fzélja az
az 1881. é\i EX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
uudnrodásig a materialismus isz#|*jába merült
javara is elrendeltetik.
lelkeket az idealismus tiszta, szép eszméinek
Kelt Léván 1899. évi május hó 23. napján
megnyerni. Munkatársai a legjobb írók és
töltök góirdajábol tömörültek. Előfizetési ára
Tonhaiser.
egész évre négy forint.
kir. jbirósági végrehajtó.

Felhívás az előfizetésre.
.1 nagy közönség érő ekeit szolga lé)
lapok csak ügy állhatnak f e n , ha az
ólrasét közönség részéröl kellő támo
gatásban és jóindulatú gyámolitásban
részesülnek.
A már kifejezést nyert programműnk e támogatás és gyámotitásra

Hirdetések
f e lv é t e t n e k

a kiadóhivatalban.

LKYA «'s VIPí:KE.
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