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ARAK:

Szecesszió Léván.
(o. 1.) A szecesszió szó alatt
kezdetben a művészeti sablonból
való kiválást értették. A z a művész,
aki az eddigi szokott és sokszor
helytelen irányoktól eltérőleg uj,
eredeti, modern fölfogást mutatott,
szecesszionista bűt. Ámde a szó lassankint többet kezdett jelenteni, ér
telmét a művészet mezejéről átvit
ték más térre is,
s igy ma már
van szeeesszionista divat, napernyő,
hajviselet, sőt Budapesten szeeeszsziós cipőraktár is.
A szónak ily tágabb értelmében
Lévát szecessziós városnak nevez
hetjük el. Hiába fogják rá némelyek,
hogy nem halad a korral, hogy
sok tekintetben rendkívül el van
maradva,
éppen az ellenkezője
igaz;
Léva szakított a többi vá
rosok hagyományaival,
egészen
eltérő irányban fejlődik;
Léván
az ember oly dolgokat tapasztalhat,
amilyeneket a világ egy városában
sem, s igy méltán megilleti őt az
úttörő pálmája.
Városunk a szecessziót akkor
kezdte meg, amikor járdáit aszfalt
tal vonatta be, nem véve ki a külső

városrészek utcáit sem. így most a
válvogból vetett, düledező rongyos
viskók előtt is aszfalton jár az em
ber. Yan-e még város, ahol az em
ber ilyet tapasztalhat? Sárputri és
aszfalt. Ez újság! Ez szecesszió!
Ha az ember nyáron 9, télen 5
óra után még nincs otthon, el lehet
rá készülve, hogy kitöri a nyakát,
vagy a lábát, mert a koromsötét éj
ben egvetlen-egy petróleumlámpa
sem pislog. Holdtöltekor
az igaz
meggy ujtják azt az egy-két mé
cset, de iij hold kor, vagy borús idő
ben aranyért sem lehet egyet fölfe
dezni. Van-e még egy körülbelül
10,(HH) lakossal biró város, ahol ily
állapotok volnának? Bizony nincs,
Európában sincs. Ez szecesszió; ez
eltérés a szokott viszonyoktól.
Az aszfalt mellett elhúzódó csa
tornákból undorító bűz terjed. Van-e
város, amelynek aszfaltos utcáin ily
csatornarendszer volna? Van-e vá
ros, amelynek csatornáit még soha
sem tisztították? Nincs,
Léva az
első, az úttörő, a szeeesszionista.
Ha az emberesténkint hazamegy,
a kapuk előtt ácsorgó kuvaszok és a
hentcsmcstcrck vérebei majdnem le
húzzák. Négy-öt is nekiront egy

A stoláci
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(Mihálcsics (rgörgy. f

v?lv)dt’i?au.
Rétjes-rége n ttggsze r
Be szépet álmodtam,
Szivem szép szerelme
Te melletted voltam!
A szemedbe néztem,
Te meg az enyémbe,
Azt hittem: fenn vagyok
A csillagos égbe.
Xem hallottam semmit
Pedig szólifottak,
Xem is láttam senkit
Pedig sokan róttak.
Édes szép angyalom
( ’sak téged néztelek.
Szomorún, mert tudtam
( jva elveszíti k.
Ha akkor hallgatok.
Mit szivem súg arra,
Szédülve roskadta m
Volna a váltadra.
feketehaju asszonyka.

Egyik jó barátom fiúnak novenapjára
nemrégiben vettem egy ifjúsági könyvet, mely
történelmi nevezetességű hőstettekről regeit a
serdülő fiatalságnak. Mielőtt a könyvet az
ünnepeknek átadtam volna, magam is érdek
kel lapozgattam benne s egy történetre akad
tam, mely a stoláci nagyszerű fegyvertényt
tárgyalja. Meglepetésem és érdeklődésem fo
kozódott, midőn azt olvastam, hogy a törté
net főhőse Mihálcsics György honvédszázados,
ki nékem évek óta személyes jó barátom.
Elhatároztam, hogy a legközelebbi kedvező
alkalmat felhasználva,
ha lehet
e tör
ténetet a saját ajkairól hallgatom meg s az
tán megírom, hogy tudják meg többi isme
rősei és mindazok, kik a katonai és térfi bá
torságot méltányolni, becsülni és tisztelni
tudják. Hz alkalom nemsokára hekövetkezett.
Egyedül találtam őt sétányunk fasorai kozott.
Kölcsönös üdvözlések után társalgásunk
tárgyát az ifjúsági könyvben talált felfede
zésemre tereltem át s kértem őt, hogy hős
tettét menten minden mesebeli staffage-októl
*,
lent meg.

; tárca ezelőtt négy évvel a ..K
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„lu m p in a k , a ki örülhet, ha csak
a nadrágjától kell búcsút vennie.
Szájkosárnak, kikötésnek talán hí
rét sem hallották. De igy van ez jól.
ügy kell a lumpoknak. A becsüle
tes polgárnak otthon a helye, ha a
nap lenyugodott. De más városban
nem igy gondolkoznak. Léva ebben
is uj irányt mutat Ez az a szeceszszió.
Ha az ember
az országutat
kivéve
Léva utcáin kocsival ke
resztül hajtat, talán még lépésben is,
gyenge ügetéssel egész bizonyosan
összetöri a kocsiját a girbe-gurba,
igazi szecessziós rendijén álló kőda
rabokon. (Tisza Kálmán Léván jár
tában macskafejeknek nevezte el.)
Aszfalt mellett szecessziós kocsiút.
Ez is igen jól illik össze.
Hogy a város a művészetben is
szeeesszionista. azt azzal bizonyítot
ta he, hogy templomában volt egy
szép, áhítatot gerjesztő Mária-szobor.
Ennek a szobornak fejére egy arany
koronát tettek és alaposan tönkre
tették vele az egészet. Az alázatos,
fájdalmas, imádkozó, könyező szűzanya egész alakjával, természetével
ellentétes királyi koronával ékeske
dik. A vallásos ember azelőtt áhitabcs/.élje cl. Némi szerénységből eredő vona
k o d á s után hajlandónak mutatkozott az el
beszélésre, megjegyezvén, hogy mindazon
történetek, melyek stoláci fegyvertényről eddig
nyomtatásban megjelentik, egészen elferdítve és
valótlanul lettek tárgyalva.
Aug. 1-én éppen IS éve m ú lt,— kezdő
elbeszélését
hogy mi báró Joranovics al
tábornagy parancsnoksága alatt a Hercegovi
nái határt átléptük. A vittüki győzedelmes
csata után a meglepett Mostárt kardesupás
nélkül vettük be és innen lettünk kiküldve
Hercegovina harcászati fontosabb pontjaira.
Mindenekelőtt a stoláci várat foglalta el min
den ellenállás nélkül Holecky Őrnagy parancs
noksága alatt a budapesti 3ií-ik gyalogezred
2. zászlóalja, melyet azonban csakhamar
ugyanazon ezred 1. zászlóaljával kellett fel
váltani, mert a kémszemle végett Lyubmje
felé rendelt H. század Ravnieánál majdnem
teljesen elpusztittatott, mely alkalommal Xfedwg századost is
midőn még előzőleg a
hírhedt rablófőnoköt Adem Zakov Skoncot egy
revolverlövéssel leteritette
a többiekkel
együtt lemészárolták.
Az 1. zászlóalj,
melynél mint tiszthelyettes én is beosztva valék Pachner
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tót n\<Tt tolt', most bosszankodik
b ilőtte*.
Tovább is lőhetni1 folytatni a
szeeosszionista jelok sorozatát. I h*
minők? Lova megmutatta. 11o ltA d
nmn csolokszik sablon szerint, bá
nom úgy. ahogy egy varos som.
Lj irányban halad a ina^a utján os
azzal óppen nőm törődik, hogy a
lakossá**; nagy rószo mit szól hozza.
A városatyák m egvannak vele elé
gedve, a többi hallgasson.
Eljön a sooosszió!

Szép H elén ke nétxmpodra
Mit kit liti/uk neked y
Adi Isten i p b>ddogságot
Boldog egészséget !
Ez <t: élet legyen néked
Ede*, hosszú alom
Es hu é l n e d s o k szép álmod
Szeldi valóra váljon !
Sexed napján, szép Helénke
Szabad tőled kentem '
Hold<njsúgod asz tahi ról
Hintsd a morzsát nékem!
Egy-két morzsa
. . oly csekélység!
Bizony meg sem érzed.
Tedd boldoggá velük azt. kt
Hit in szírét téged!
Jorbágyi.
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0 felsege születése napja alkalmából
1 hú is án a plébánia templomban ünnepé
lyes isteni tisztelet volt, melyen Mihálesies
György őrnag\ vezetése alatt a teljes hon
véd tisztikar, a hivatalok s többen részt
vettek. Délben a tiszti étkezdében diszebéd
tartatott.
Eljegyzés. Medvecky Ernő, zólyomlipcsei erdész, a lueatői erdőgondnokság ve
zetője eljegyezte Varinyi Marcsa kisasszonyt,
Hittem György megyei pénztárnok gyámleányát Besztereebányá n.
Nyári mulatság. Valóságos áprilisi nap
előzte meg az estét f. hó 19-én, midőn a lé
alezredes parancsnoksága alatt állott. Aug.
13-án este a mostári táborba jött a parancs,
hogy a 1. zászlóalj felváltása végett 14-én
8toláoot beérjük.
A parancsnok feladatának és magatar
tásának zsinórmértékéül ezen fontos állomás
megtartása és a A arenta-völgy gyei való oszszekottetése lett előírva. 14-én reggel Mustár
ból elindulván,
a nélkül, hogy útközben
ellenséggel találkoztunk volna,
ugyanaz
napon Stóláéba értünk. 15-én a 2. zászlóal
jat felváltottuk és a várban — a lehetőség
szerint
elhelyezkedtünk.
Stolác város a Bregoda mindkét olda
lán egy völgykatlanban fekszik és 300U
nagyobbára török
lakosa van.
A város
északi részében
egy alacsonyabb hegy há
tán
emelkedik a „Grad-Stolác** citadella,
egy pusztulásnak indult, elhagyott állapotban
levő kiterjedt erődítmény.
A belsejében
egy kis kórházépületeti csak kevés szállásra
alkalmas helyiség, továbbá egy kis inecset
romjai és három cisterna volt található. A
citadella az alacsonyabban fekvő város min
den részén uralkodik ugyan, de maga a köz
vetlen lőtávolban emelkedő magaslatok által
van dominálva.

vai intelligens ifjúság a Nyitrai kertben u
második táncmulatságát tartotta. Hétszer jött
rá az eső és hétszer derült ki, inig végre
>zép csillagos ég mosolygott le a Nyitrai
kertbe húzódó közönségre. Nem sok, de igen
honett társaság gyűlt egybe és jó kedvvel
mulatott ott a reggeli szürkületig. Ejfél télé
konfetti dobálás volt, csengő hölgyi kacaj és
dévaj férfi nevetés kíséretében és ez a kis
incselkedő kedélyesség koronája lett a mu
latságnak, mert még akkor is csillogott, mi
kor az első napsugár utat tört magának a föld
fölé boruló sötétségen. Az egész terem
másnap még az utcák is
tele voltak confettivel s hirdették az est sikerét. A négye
seket Ili IS pár táncolta. A talpalávalót
( ’sucsi derék zenekara szolgáltatta.
Nevmagyarositas. A belügyminiszter
m e g e n g e d t e , hogy Euhrmann Imre jánoshe
gyi lakos, vezetéknevét ..Fuvaros**-ra változ
tathassa.
Kulisszák mögül. Mulatság volt, kedé
lyes, édes táncmulatság. Andalítóiul szólt a
cigány zenéje s a fiatal ur a bor és a szép
leány szemek t(izétől megmámorosodott. Sze
mében ott ült a szerelem rajongása, ajkain
ott lebegett a szerelmi vallomás. Soupé alatt
mondotta el a leánykának, mennyire szereti,
megkérte kezét is és a kis imádottat brillians gyűrűjével el is jegyezte. Boldog éjszaka
volt,ez nagyon. Mikor a fiatal ur haza ki
sérte a leánykát, pár lépéssel tova a mama
ellenőrző szemei előtt még egyszer elmond
ták a „holtomiglan**-t, ..holtodiglair-t. Aztán
elmúltak az illúziók órái, elhallgatott a zene,
kiint a napsugarak jelölték ki az irányt a
reális élet terhes küzdelmeire s a fiatal ur
szivére ráfeküdt a ..katzenjammer’* nehéz,
fojtó kodii sötétsége. Es ebben a sötétség
ben ide-oda mozgó rémalakok súlyos kőként
dobták izzó fejéhez a vádat, mit tett ő az
előző éjszaka. Hisz ő már régen le van köt
ve más leányhoz az adott szó szentségével
és mégis eljegyezte magát ezzel a leány
nyal, ki egy óra alatt tetszett meg neki ró
zsaszínű ruhácskában, sokat sejtető mélytüzű
szemeivel. Mit tegyen? A két hölgynek
adott szí') alól csak egy oldhatja fel
a ha
lál. Megírta a búcsúleveleket hozzátartozói
hoz, aztán elkészült a megsemmisülésre. A
különös véletlen azonban hamarabb kezébe
játszotta a szerető mamának a búcsúlevelet
s az lebeszélte jó fiát a halál gondolatáról.
A fiatal ur sokáig makaeskodott, végre mé
gis csak engedett. Aztán levelet irt a leány
nak, melyben bevallja, hogy a bor mámora
ragadta őt el a szerelmi vallomásra és az
eljegyzésre, kéri, hogy adja vissza szavát és
a hriiliáns gyűrűjét. Hahaha! Érdekes fordu
lat De még érdekesebb, hogy a kis leány
Midőn Stolácba bevonultunk, a város
teljesen nyugodtan viselkedett, sőt környé
kén sem történt olyan, amiből a hamar be
következhető ellenségeskedésre lehetett volna
következtetni. Aug. lb-án azonban a helyzet
teljesen m/gváltozott.
Minthogy a várőrség az élelmezést ille
tőleg a metkovie-i (kikötő hely a dalmát par
ton) laktárakra volt utalva, Haehner alezre
des kirendelte Darray hadnagyot, hogy aug.
H»-án az 1. század felével kisérje el a zász
lóalj élelmezési oszlopát Metkoviobe, hol az
az élelmi cikkekből a megfelelő szükségletet
átveszi.
Ezen oszlop reggel 5 órakor hagyta el
a citadellát, d*‘ alig ért ki a helységből, mi
dőn az utat balról szegéIvző alacsony dom
bokról heves puskatüz fogadta. Darvay had
nagy a málhavonatnak a városba való viszszatérest parancsolt, a felszázad pedig csoport
ba alakulva fedezte a visszavonulást.
A málhavonat megtámadása rendkívüli
hatást szült. Az oszlop rendetlenségbe jött.
mert a folytonos lövöldözéstől megriadt lovak
felszabadítva magukat nyilsebesen a városba
vágtattak.
(Folyt, küv:)
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elment a gyűrűvel az ékszerészhez, m egbe
csültette és* elküldte a fiatal urnák a gyűrű
árát, 25 frtot. ..A gyűrűt
Írja
megtar
tóm örök emlékezetéül a táncestélynek, me
lyen megtudtam, menynyit ér a férfiszere
lem, a férfi hűség és az adott szó szentsége 1”
Kántorválasztas. Néhai Dudioh Ferenc
lekéri káutortanito halálával megüresedett
állásra f. hó 21-én* tűzte ki az ottani iskola
szék a pályázatot, mely alkalommal 13 pá
lyázó közül — a megboldogult előd fia
Dudioh László páldi káutortanito lett szó
tő b b séggé 1 megválasztva.
— A magyarádi paula forrás ellen - mint a „M agyar Kereskedők Lapja** Írja
egymást érik az árverések, miután a társa
ság fizetési kötelezettségeinek eleget tenni
nem tud. A társaság tavaly alakult 100,000
frt alaptőkével, melyből azonban készpénzben
| alig fizettetett be valami s az első berendez
kedések megemésztették a csekély tőkét. A
1 társaság passzívái meghaladják a 100,000
I frtot, melylyel szemben nincs más aktíva,
mint a forrás, melyet azonban bajos értékei siteni, továbbá 15— 20,000 frt ingóság és
kintvevőség. A társaság circa 50,000 frt vál
tóhitelt vett igénybe takarékpénztáraknál és
i szövetkezeteknél, melyek azonban jó tárca
váltókkal vannak fedezve. Valószínű, hogy a
vállalat csődbe m eg y; egyik hitelezője Jósé
j Galbart Girbal cég már csődöt is kért ellene.
Hivatal-vizsgálat. Gergely Tódor az
első magyar általános biztositó társaság igaz
gatósági osztályfőnöke, a bpesti urlovasegylet titkára, tegnap a lévai főügynökségi tisz| tikár és az ügymenet megszemlélése végett
városunkban időzött.
— A herceg és a pap. Tegnapelőtt dél
előtt a vihnyei fürdő sétányán büszkén promenádirozott egy pápai-kápláni címmel fel
ruházott vidéki plébános, midőn szembe jött
i vele egy őszbeborult, barátságos arcú öreg
! ur, ki illedelmesen
szinte alázatosan
köszönt a kikent-kifent, őt nem is megillető
cicomás ruházatban járó púpocskának. Ez
alig fogadta a jóindulatú köszönést, mi a
herceget
a nagy tudománya és barátságos
modora miatt széles körben tisztelt <>descalehi Art húrt
annyira felbosszantotta, hogy
a paj) elé állva figyelmeztette, hogy ők már
találkoztak az életben s elvárja, hogy
ko
rára való tekintettel
ne felejtkezzék meg
az udvariasság legelemibb szabályairól. A
púpocska
ki elejénte a sértett szerepét
játszotta
később megszégyenülten és
megalázkodva emelt kalapot az agg főm*
előtt, annál sebesebben, mert félt, hogy a jó
tanácsok zuhataga után a bot is megmozdul
a megbántott öreg ur kezében.
b. k.
A kegyes tanitórendiek vezetése alatt
álló lévai főgymnasiumban a felvételi-, pót
ló- és javító-vizsgálatok aug. 31-én, a beira
tások pedig szept. 1-, 2- és 3-án lesznek.
4-én Veni Sancte, mely után megkezdődnek
az előadások. Az igazgatóság.
— Érdekes orosz „vendég** Nyitrán. Ritka
vendéget fogadott a nyitrai kir. ügyészség e
hó 17-én. Dimitriew Dimitrij a cárszkojeszelo-i járási adótárnok az érdekes vendég,
ki 103,000 rubel (mintegy 210,000 frt) elsikkasztása után Amerikába szökött. Rajta is
bebizonyult a közmondás, „ebül szerzettek,
ebül vesznek el ;** a lopott pénzt valami ér
téktelen — értékpapírokba fektette, minek
folytán pénzének nagy részét elvesztette.
Azután Magyarországba jött a lopott vagyon
maradékával, de családjával levelezésben ál
lott s nejének tudtára adta magyarországi
tartózkodási helyét, Holics mellett Nyitramegyében. A feleség számára küldött levelet
az orosz rendőrség elfogta s egy kiküldöttje
megjelent
mintegy 3 hét előtt
a széniéi
főszolgabírónál s kérte a sikkasztó elfogatá
sit. Dimitriewet elfogták s mintegy három
hétig Szenicen őrizték, most pedig Nyitrára
szállították, hol az ügyészség foglya marad,
mígnem kiadatása a két kormány közegei
között elintézve lesz. Dimitriew mintegy 32
éves, b eszél: oroszul, lengyelül, franciául és
keveset tótul. Meg van győződve, hogy ha
Oroszországnak kiszolgáltatják, akkor Szibé
riába deportáltatik. Büntette felett nem érez
semmi megbánást, mert
úgymond
nem
szegény embereket, hanem az* államot káro-
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sitóttá meg, ami Oroszországban
nem ritkaság.

LÉVA
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A báró Billot-család,

mely vagy .40
millió frt vagyonnal rendelkezik
kihalóban
van. Külföldről tudósítanak, hogy a család feje
Billot
Henrik
báró
Ausee-ban hosszas
betegség után elhalálozott. Ivét pap testvére
maradt, kik közül az egyik kapucinus-atya
Pozsonyban, a másik hittérítő az emberevő
délafrikai törzsek között.

A magyarádi fürdőre történt árverést
a kir. tábla megsemmisítette s igy az’ uj árve
résre került volna, de időközben Huszár Ká
roly székesfehérvári kanonok 80,000 forintért
megvette, tehát éppen negyvenezer forinttal
többet adott érte, mint Konkolyi Thege az
előző árverésen. Mint értesülünk
a
dúsgazdag kanonok mindent el fog követni,
hogy a fürdő jóliire megfelelő lendületet
vegyen.

— Ubi bene, ibi patria. Ezt az elvet
vallja Rehák Pál, ki valamikor lévai gimnázista volt, aztán bekéredzett a piarista rend
be, kitanitották, felszentelték és tanárnak
Trencsénből Lévára helyezték át. Közben
azonban jobb állást nyert a nagy-szalontai
ev. ref. gimnáziumnál s alig ért Lévára 3b
órai ittlét után tegnapelőtt kilépett a rendből
és Nagyszalontára utazott.
— A „F. M. K. E.“ közgyűlésé. A „felvi
déki magyar közművelődési egyesület** XVII.
évi rendes közgyűlését f. hó 29-én tartja meg
Trencsén városában. Az ottani rendezőség
már összeállította az azon alkalommal ren
dezendő ünnepség prograinmját, mely szerint
aug. 28-án a délutáni vonatnál ünnepélyesen
fogadják a „F . M. K. E.** Nyitráról érkező
elnökségét s az odaseregiő egyesületi tagokat.
Ugyanaznap délután V*7 órakor a központi
igazgató választmány tart ülést, este 1 *9 óra
kor pedig a treneséni dalos-egylet hangver
senye lesz, mely után ismerkedési estélyre
gyűlnek a felvidéki magyarok az „Arany
Bárány** szállodában. Augusztus 29-én, más
nap d. e. 10 órakor lesz a „b . M. K. E.**
XVII. közgyűlése, utána déli 2 órakor nagy
társas ebéd (egv teríték ára 2 frt 80 kr.),
azután 4 órakor kirándulás Trencsén-Tepliere,
a hol este táncmulatság fejezi be az ünnep
ségeket.
— Nagyreményű gyermekek. Özv. Nagy
bányai Sándorné bori lakos háza f. hó 12-én
ismeretlen okból kigyuhuit s csakhamar por
rá égett. A csendőrség nagy erélylyel fogott
a tűz okának kinyomozásához s fel is derí
tette, hogy azt két szomszédbeli gyermek
okozta, kik tojás lopás végett özv. Nagybá
nyainé háza padlására felhatoltak Sötét lé
vén, gyufát gyújtottak, eldobták s az lángra
lobbantotta a szalmát, melytől a tető is meggyuladt. A nagyreményű gyermekek ellen a
feljelentés meg lett téve a fenyitő bíróságnak.
— Iskolai államsegély. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kucsera Imre nagysallói főtanitó évötüdös korpótlékának fede
zésére négy egymásután következő évre évi
50 frt államsegélyt segélyezett.

— Az élet tragédiája. Garam-Mikola köz
ségnek megszokott nyugalmát két idegrázó
eset zavarta meg 1*. hó 6-án. Délelőtt Laka
tos József 22 éves legényt, délután a 18 éves
Molnár Hermint felakasztva találták. A meg
ejtett rendőri vizsgálat kiderítette, hogy mind
két esetben öngyilkosság forog fenn, még
pedig mindkét tett egy szerelmi dráma epi
lógusa. A két fiatal szerelmes házassága elé
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akadályokat gördítettek s ők elhatározták,
hogy ha élve egymásé nem lehetnek, a ha
laiban fognak egyesülni.
Rendelet a karácsonyfákról. Nem sza
|
bad ezentúl mindenkinek karácsonyfát áru
sítani. A földmivelésügyi miniszter szigorú
büntetés terhe alatt elrendelte, hogy mind
azok, kik fenyőkarácsonyfát árusítanak, a
jogos szerzésről egy községi bizonyítványt
, tartoznak kiállíttatni s azt maguknál tartani,
hogy mindenkor ellenőrizhetők legyenek
20 krórt egy tanyai gazdaság. A Gaz
dasági egyesületek Országos Szövetsége ez
idén rendezi első mezőgazdasági kiállítását
Szegeden. E kiállítással kapcsolatban egy
tárgysorsjáték is rendeztetik, melynek húzása
a kiállítás utolsó napján — szeptember 10-én
— tartatik meg. Az első főnyeremény 50.000
korona érték, melyet a sorsjáték rendezésére
szövetkezett intézetek készek készpénzben,
vagy egy szegedi mintaszerűen berendezett
tanyai gazdasággal is megváltani. A többi
nyereményt főleg kiállított gazdasági gépek
és eszközök képezik, melyek szintén bevált
hatók készpénzre. Kötelességünknek tartjuk
olvasóink szives figyelmét e sorsjátékra fel
hívni, tekintettel arra a hazafias és közhasz
nú célra, a melyet az előmozdítani igyekszik,
annál is inkább, mert egy-egy sorsjegyet a
legszegényebb ember is megvehet, lévén ára
csak 20 kr. Mint értesülünk, e sorsjáték iránt
szokatlan élénk az érdeklődés s a sorsjegyek
nagy kelendőségnek örvendenek.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Feketehaju asszonyka.

Nőm

csalódtam és ez

álarcát, az ismeretlenség fátyolát, — azt láttam magam
előtt, a kit lelki szem eim elé varázsoltam már akkor,
lyek eg y kis simításra
mert szép lélekből

fakadtak.

régebben egy tánrzm ulatság
jabb munkatársam

költeményeken, m e

szorulnak

szép

ugyan,

de szépek,

Nem csalódtam már
alkalm ával, midőn legú

fekete

szemeiben ott láttam

csillogni a poetikus lélek izzó tüzet, mely előbb-utóbb
kitör és eget
ból a fekete
szem beszéde

kér magának. Uh én sokat tudtam azok 
szemekből
idegen

olvasni, bár a legtöbb hülgvi
nyelven

van Írva

elolvasni

tudjuk, de megérteni nem Kn megértettem.
megértettem, becsülni

tudom

azon

továbbra is inkognito óhajt m arad n i!
hogy m ég sem levélben

válaszolok

És

mert

szándékát,

hogy

Lám ez

az ok,

de itt

fátyalát,

midőn

letette

válik.

előttem

hogy ez a fátyol saisi képet

mikor én vakmerő

kezekkel

Tsak

egytől

az ism eretlenség
takart,

melyet

fellebbentettem,

a saisi

ifjú sorsára jutok. De ez a férfiak közös

sorsa,

m ely

alul magamat sem szabad kivonnom, u gy-e ? — Mirza.
A g y á v a sá g a vakm erőségnek a legm agasabb hatványa
Ha az íjat

tmondja

fel

feszítjük,

az

elpattanva,

e szolgálatot. Ha a

bántó

zúgással

vakm erőséget a vég

etekig visszük, elérünk egv pontra, ahol

az

gyávasággá válik. Ks tán jólvan ez

nem

ugyan

és

boldog

igy,

a mi jóvoltunk, hanem az „ ó “ nyugalm a
sága m ia tt!

F. E. N.-Sáro.

rem egő

Kívánsága szerint.

H I R D E T É S E K.
III. Árverési hirdetmény kivonata.
A lévai kir. jbiróság. mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy Tauber Ármin
és a lévai takarék- és hitelintézet végrehaj
tóknak Kulcsár István végrehajtást szenvedő
elleni 40 frt 15 kr., 34 frt 87 kr. és 500 frt
tőkék és járulékaik iránti végrehajtási ügyé
ben a lévai kir. járásbíróság területén levő,
Nagy-Salló községben fekvő a végrehajtást
szenvedő Kulcsár István és a társtulajdonoI s o k : Kakas Istvánná szül. Kulcsár Júlia és
Bodony Sándorné szül. Kulcsár Erzsébet tuI lajdonául a nagy sallói 07. sz. tjkvben A. 1.
1.
sorsz. 05. hrsz. alatt bejegyzett beltelekre
és az azon épült 53. sz. házra és tartozékaira
! 292 frt ezennel megállapított kikiáltási árban,
továbbá a végrehajtást szenvedő Kulcsár
' István tulajdonául a nagy sallói 607. sz.
tjkvben A. I. 1— 3. 5—6. sorsz. alatt bejegy
zett ingatlanra 1105 írtban ezennel m egálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte,
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanokba/,

1899. évi szeptember hó ll-ik napján d. e. 8
orakor Nagy-Salló községben a községházánál

végtelenül megörvendezteti. Ahogy letette a névtelenség

midőn végig pillantottam a bájos

a levél, m ely gyakran indiskrétté
félek mégis,

megtartandó nyilvános árverésen a megálla! pitott kikiáltási áron alól is eladatui fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10° u-át vagyis 29 frt
20 krt, illetve 110 frt 50 krt készpénzben,
vagy az 1881. L X . t.-c. 42. §-ában jelzett
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügvministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. L X . t.-c. 170. §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt át szó Igá Itatni.
Kelt Léván, 1899. évi május hó 10-én.
A lévai kir. jbság, mint telekkönyvi hatóság.

Pogány

mert

kir. jbiró.

bár e rovat nyilvánosnak latszik, többet elhallgat, mint

Szegedi Mezőgazdasági Kiállítási Sorsjegyek.
Főnyeremény: 5 0 . 0 0 0

korona értékben.

és több, kisebb nagyobb nyeremény, összesen

1006 nyeremény 100.000 korona értékben.
Egy sorsjegy ára 20 krajezár.
Az összes

nyereményeket

kívánatra 20° u levonással azonnal

készpénzben beváltja Budapesten: a „Hermes** Magyar Általános Vál
tóüzlet Részvénytársaság V., I)orottya-utcza 8., vagy Szegeden: a
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank.
Ezen pénzintézetek a nyerd kívánságára készek az

5 0 . 0 0 0 k o r o n a érték ű fő n y e r e m é n y t

egy hasonértékü szegedi mintaszerűen berendezett tanyai gaz
dasággal is becserélni.
Húzás Szegeden, a kiállítás utolsó napján,
1899. szept. 10-én este 6 órakor.
Sorsjegyek kaphatók bank- és váltóüzletekben, az összes dohány
tőzsdékben és egyéb elárusító helyeken.
Viszontelárusitók forduljanak a kiállítást rendező

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségéhez,
Budapest, IX.. ÜIHIi-ut 25., Köztelek.
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F isch er M ik sa
L É V A.
Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
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Temetkezési kellékek
n A

K T Á R A-

.Nyomatott a kiadónál, Schulcz lgnúcz könyvnyomdájában, Léván.

1899 augusztus 24.

