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Léva és Vidéke
idegen íbi»alinazásu felhívásokat, 
reklámokat és leveleket, kezelte a 
kereskedő magyarul is megdicsérni 
a portékáját és iu* \ született lile*** a 
kén y szerűség; pressziója alatt a ma
iival* levelezés is.

Alulról fölfelé kezdett magya
rosod ni a magyar kereskedelem. 
Ks ezt Mécsben igen hamar észre- 
vették, mert német nyelvű utazóikat 
csak hamar kicserélték magyarokkal, 
vagy magyarul tudókkal.

Mécsben nem egy nagykereske
dő cég van, a hol egy-egy magyar 
segédet alkalmaznak, hogy a ma
gyar ügyfelekkel való érintkezés 
megkünnyittessék. Megtörtént már, 

elég szégyenére a magyar ke
reskedőknek hogy német nyelvű 
megkeresésére magyar nyelven kap
ta meg a választ Bécshől. Sőt to
vább menve, a világkereskedelemre 
berendezett nagyobb kereskedőcé
gek is azon vannak, hogy Magyar- 
ország számára magyar levelezőket 
tartsanak.

Mégis csodálatos, hogy hazánk

ban elég nagy azon kereskedőknek 
száma, a kik németül vezetik köny
veiket s kiteszik magukat annak, 
hogy a külföldi nagy kereskedő cé
gek által Idézessenek. De tovább 
menve, még cég feliratuk is német. 
Kz már valóban nem szép dolog s 
csak azon csodálkozunk, hogy ilyen 
cégeket felkeresünk s ilyenekben 
vásárlásokat eszközlünk. És ha 
kénytelenek vagyunk az ilyen üz
leteket igénybe venni, hát nem ér
demibe meg a magyar közönség, 
liogv a német cégtábla helyett ma
gyar felirás ékeskedjék az üzlete
ken A német cégtábláknak nincs 
lét jogosultságuk.

A magy ar kereskedő nagy szol
gálatot tehet magy arositási mozgal
mainkban. és pedig az által, ha a 
vele közvetlenül érintkezőkkel a le
hetőség szerint magyarul beszél, a 
német kereskedelmi utazókkal pedig 
nem áll szóba.

Ámde a magyar kereskedelmet 
igazán megmagyarositani nem fog
juk tudni addig, a inig annak tekin-

Magyar kereskedelem.
Mióta a névmagyarosítás esz

méje oly nagy hódításokat tett. az
óta feltűnően halad előre a magya
rosodás ügye, úgy a közéletben, 
mint a kereskedelemben.

A kereskedelmi kamarák lelkes 
felhívásaira sok helyütt magyarosí
tották a cégtáblákat és az üzleti 
könyveket.

Nem kell nagyon messzire visz- 
szaemlékeznünk, mert csak pár év
tized előtt is, jóformán általános 
volt a német szó a kereskedők üz
leti helyiségeiben. Ha a vevőkkel 
magyar nyelven beszélt a kereske
dő, segédjével, üzleti ügyfeleivel 
németül társalgóit. A levélbeli érint
kezések is német nyelviül folytak. 
Magyar levelezőt kevés nagykeres
kedő tartott szükségesnek alkal
mazni.

Csak mikor a sajtó, esipősxégii 
ostorával nyaka közé suhintott a jo 
gosulatlan germánizmusnak, a pub
likum pedig visszaküldözgette az

T Á R C  Z  A.

$líttem . . .
Hittan! . . . És hitem szikin volt, mely 
Küzdött az ádáz elemekkel:
S bár egy-egy dombja letörött,
.4 szikla állt még és knzkodötl!

Kemény a  n is volt! . . . Tarkó szárnyán 
('sdlott a himpor, mint szivárvány 
S bár egy-egy szeme le is esett,
, t j  élt, csnpomfott repkedett

Szerettem! . . . Ks száz volt SZI rétim Hl. 

Mint harmatesepp a viráykelyhen,
He jött szél, a százcsejip föle 
Porba ballt és sár lett bétáié !

Zorbágyt.

A  stoláci liős.
(M i h á I c s i r s O y ö r y y.)

(Folytatás:)
VI.

Még sí menet alatt megtudtam, hog\ 
dandárpanmesnokságom teljes egészében a 
Stólát* és Domanovic közötti utón, az utóbbi

helységtől körülbelül egy (irányi távolságra
< V r n ie in é l  l á b ú m / . .

Azon reményben, hogy a dandárpu- 
ranesnokság a stoláci várba szorultak meg
mentésére segélyt sidliatna, elhatároztam, 
hogy .azonnal oda indulok és a daudárpa- 
ranesnokságot az ostmmlottak kétségbeejtő 
helyzetéről értesítem.

A zászlóalj parancsnok kíséretül egy 
járőrt akart rendelkezésemre bocsájtuni, ezt 
azonban nem fogadtam el, mert azt véltem, 
álruhában biztosabban colhoz erek, mint egy 
gyenge őrjárattal, mely lesből megtámadtat- 
va minden pillanatban megsemmisíthető.

Alig pár ezer lépésre 1 hnnanovieitól el
lenséges járőrrel találkoztam, majd az ut 
közelében sziklák inogó rejtőzött felkelőkkel, 
keket nagyobbara rossz oleckkol trnktaltam, 
de 5i miken ők jóizüket kacagtak.

Sőt jóindulatokban egy még arra is fi
gyelmeztetett, hogy ;i ..Sehwjiba" közelébe 
nagyon ne férjek, mert ii/.ok csakhamar lő
nek és igen jól céloznak.

Nemsokára megpillantottam előőrs vo
nalunkat s midőn egy őrszem felé tartottam, 
az feltartóztatott, majd egyidejűleg célba is 
vett engem. A veszélyt felismerve fegy
veremet eldobtam nmgamtól és ji mellettem 
húzódó árokba vetettem magamat. Legjobb 
kor. mert ugyanazon pillanatban közvetlenül 
fejem fölött sivitott el ji golyó. Minthogy az 
őrszemek közül ji saját ezredem i'2. száza

dának egyik emberére ismertem, rákiáltot
tam, hogy ne lőjjön, mert én w a  ezredbeli 
Mihálesies tiszthelyettes vagyok, kit neki is 
mernie kell. I >e mégis csak akkor szabadul
hattam meg kínos helyzetemtől és hagyhat
tam el az árkot, midőn közbelépett a tábori 
őrség is, melynek tagjai hangomról felismer
tek. Most már mint felismert jóbarátot 
fegyvereim meghagyásával a főőrségre kisér
tek, hol a tisztek parancsnokuk köré csupor 
tosulvíi már messziről szemügyre vettek. A 
csoport felé közeledvén K i s a r d in i fő- 
hadmigy az engem kisérő katonákra kiáltott: 
mért nem veszik el tőle a fegyvereket, mi
csoda óriási vigyázatlanság, az elfogott fel
kelőnél fegyvereket hagyni?! - Erre neve 
tésemet nem bírván visszatartani, arcomat az 
ismert tisztek felé fordítottam, kik közül töb 
ben arcom látására azonnal s majd
nem egyszerre kiáltottak fel: Hisz ez a Mi 
hálcsies! He hogy néz ki!? Itt az általános 
bámulat hirtelen szánalommá változott át, 
mert a tisztek azt hitték, liogv a lázadókhoz 
pártoltam át és mint ilyen lettem elfogva. 
Mikor azonban O ni i s c h e 1 századparancs
noknál jelentkeztem és jelentésemet is elő
adtam, nagy örömmel szorította meg mind
egyik kezemet és gratuláltak szerencsésen 
megoldott feladatomhoz.

Innen síz ezred majd a dandárpa
rancsnoksághoz vezettek elő, hol mindenütt 
elő kellett adnom Stóláéra vonatkozó jelen
tésemet.
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télvt nem szerezhetünk E tekintélyt 
ptulitr csak uftv lehet megs/.erezni, 
ha erre a pályára képzettsésr»;el és 
telletseggel bíró egyének is vállal
koznak.

tVy lesz tekintélyes a magyar 
kereskedelem, ha vagyonos szülők 
felső kereskedelmi iskolákat végzett 
gyermekei a k e i -  skedoi jialyara 
szorittatnak tőkéjükkel együtt. Hi
szen a kereskedői pályán epen any- 
nyi tekintélyt de minden való
színűség szerint több vagyont le
het színezni, mint az ügyvédi vagy 
orvosi praxison.

Hogy pedig valaki csak úgy 
lesz tekintélyes kereskedő, ha is
kolákat végzett és hogy e nélkül 
még itt sem boldogulhat, eléggé mu
tatja kereskedelmünk, a mely pro
letárokban szintén nem szegény.

Ha majd egyszer társadalmunk 
müveit elemeit látjuk a kereskedők 
között, megjön a tisztelet és tekin
tély minden oldalról.

A magyar kereskedelem fogal
ma magával hozza azt is, hogy esak 
magyar cikkeket és magyar gyárt
mányokat lehet okszerűen forga
lomba hozni, mert a inig a magyar 
ipar nem részesül kellő támogatás
ban, szegény lesz az ipar s szegény 
marad a kereskedelem is.

Azért a magyar kereskedelem 
tartsa kötelességének forgalmat és 
tekintélyt szerezni a magyar ipar
nak, ha tekintélyt akar magának 
szerezni és azt akarja, hogy tisztel
jék és magyarnak tartsák.

t̂ácshét ssoni . . .
Édes két szem 
Mért születtél 

E földre ?

A hadosztályparancsnokság ;» rendelke
zésére Álló csapatokat jelentésein vétele után 
rögtön utunk indította.

20-án dandárunkkal rémiéinél megtör
tént az egyesülés, mely alkalommal báró 
.1 o v a n o v i c s altábornagy ő exeeleneiá- 
iának lettem bemutatva, ki élményeimről a 
legrészletesebben tudakozódott. 21-én a 
kremenaei heves ütközet után Stolne fel lett 
szabadítva. A kremenaei csata alatt álruhám
ban majdnem állandóan a dandártörzsnél 
S e h 1 u d e r e r vezérőrnagy dandárparuncs- 
nok mellett tartózkodtam, mely alkalommal 
ennek a legnagyobb golyózápor közt is meg 
tartott hidegv erőségében és hősies bátorsa 
gában csodálkozva gyönyörködtem.

Midőn a felszabadítás után zászlóaljam 
hoz a várba visszatértem, azt a sok nélkülö
zés és éjjeli szolgálattól teljesen elcsigázva 
találtam. Ennek dacára nagy ovációval fo
gadtak és baj társaim elbeszélték, hogy igen 
kevés reményt fűztek az én viszontlátásom 
hoz és elmondták azt is, mi történt távol lé
tem alatt. Midőn a várat elhagytam, nem
sokára rá először egy, majd számos lövést 
hallottak. Elveszettnek hittek és esak keve
sen tulajdonítottak e lövéseknek ellenkező 
eshetőséget. A következő napok változás nél
kül folytak le : nappal folytonos puskaharc 
a lázadókkal, éjjel pedig kimerítő biztonsági 
szolgálat és általános hadi készenlét a folyton 
fenyegető megtámadtatás ellen.

20-án érte el a várban a szorultság tu-

Engemet de
JClszéditél

(irökn '

H í tnni hifink 
M a jd  metjhnh'k 

t 'tánnad,
Ha meg látlak 
Téj.i seirem 

A bánat!

Un nem lát.<: meg 
Enfingat <i

Ki tervein.
Un ram néles:
Majd nii'i/nl a 

Sínél, ni!

Legjobb volna 
Mi gölni hin

S.:iren"l,
S i ::el eggiitt 
Eltemetni

Engem et!
fehér rózsa.

H Í R E K .

Tanitogyülesek. A Léva és vidéki 
rémi. kath. népnevelők egyesülete e hó 14-en 
tartotta meg év i rendes közgyűlését \ ércbe 
Íven. Több érdekes tárgy megvitatása után 
tiszt újítás volt a következő eredményűvel : 
Egyházi elnöklett: Kvassay István zsemlén
esperes-plébános, nhigi ehn>k: daross ferone, 
jriigzök: lllaványi János és 'forma János, 
i>én:inrnnk: Kiehter Ferenc, köngrtnnmk: f ar
kas Ákos. F. hó I" án pedig a gr. szt 
benedeki esperesi kerület tanitéd tartották 
közgyűlésüket Ar.-Maróthon Gergely Rezső 
elnöklete alatt.

Himen. Fritz Tivadar sandorfalvni 
állami iskolai tanító f. hó 20-án esküdött 
örök hűséget \ éniss Ilona kisasszonynak. 
Kopasz Jenő okleveles tanító eljegyezte ö/v. 
Csallókőzy Istvánná leányát Margit kisasz- 
szonyt.

Szomorú rovat. F. hó 22-én délután 
4 órakor sirva-zokogva panaszkodott a lélek
harang, hogy a Kossuth Lajos-utca egyik 
házában özvegy lett a legszeretöbh férj és 
anyátlan, három angyalareu kis leányka. 
IM*. Karafiáth Máriusné, szül. Leidenirost 
Paula úrasszonynak, ki életében a szegények, 
elhagyottak és árváknak egyik legnagyobb 
gyámolitója volt, hosszas és kínos szenvedés

tőfokát. A nap folyamán a legénység közt 
szűk takarékossággal osztották fel a vizet, 
de a lovakat már nem itathatták. Estén* már 
az utolsó csepp lett a eistemából kimentve 
s igy minden körülmény közt pótlásról kel
lett gondoskodni. Arra, hog} erőszakos kiró 
bánással szerezzenek vizet, sem a várlék vés 
kedvezőtlen volta, sem az őrség elgyengiilt- 
sége miatt nem lehetett gondolni. Nem ma
radt más hátra, mint az ellenség éberségé 
nek kijátszása A teljes síit ét ség beálltával 
minden századból lu önkéntes lóvedrekkel 
és más edényekkel felszerelve kendőkbe csa 
vart bakkanesokban lopódzott ki a I hiúra rá 
hoz. A leguagyobh elövigyázat mellett sike 
riilt is az el síi szállitmányt a várba juttatni; 
midőn azonban másodízben igyekeztek a fo 
Ivóihoz az önkéntesek, a hazak ablakaiból és 
a magaslatokról jövő heves tüzelés visszavo
nulásra kénv szeritette őket.

Az a kevés viz, mely szerencsésen a 
citadellába lett szállítva, alig volt elég, hogv 
kanálszámra kiosztott részletekben a szőni- 
juhozók égő Ínyét esillapitsa; a málhalov a 
kát sorsukra kellett hagyni; szerencsém 
azonban a megpróbáltatás ideje is vége felé 
közeledett.

21-én reggel a felkelők ismét heves lő- 
hareot kezdtek, azonban ez délfelé mindig 
gyengébb lett es végre egészen ablmnmaradt, 
mert a felkelők csapataink közeledtével egy 
másután visszavonultak.

(Folyt, köv.:)

után legszebb életéveiben a Mindenható meg 
\ álto/.tat hat lan akarata folytán árván kellett 
hagynia szeretett övéit, kik mélyen megren
dülve fájdalommal csoportosultak a ravatal 
könil. A gyászbaborult család a következő 
gyás el k í : ..lé'. Karafiáth M ári
iis. a saját, valamint gyermekei Erzsiké, Zsu
zsika és Juliska, sógorai barsi Leidenirost 
László és Tódor nevében megtört szívvel 
tudatja, hogy felejthetetlen hőn szeretett Ilii 
vestársa, illetőleg szerető anyjuk és nővérük 
dr. Karafiáth Máriusné szül. Leidenfrost Pau 

! la úrnő élete J7. boldog házassága Ö-ik évé- 
i ben hosszas szenvedés után örök nyugalom

ra tért." A boldogultunk temetési* f. hó 
24-én d. u. 4 órakor volt, midőn a ravatal 
körül megjeleni az egész varos es a nagv 
vidék részvevő közönségé, hogy a szeretőit 
halottat utolsó útjára elkísérje. A megye ré 

I széről Kazv János főispán, Himonyi Béla al 
ispán ifj. Majláth István főjegyző slh. A ni 

I vatal fölött és kint a temetőben a lévai da 
lárd.i zengett szoinoni énekeket és Bánik 
Lndie ág. ev. lelkész tartott szívhez szédó 

1 búcsúzéitól és megható imádságokat. Áldás 
és béke a megboldogult drága hamvaira !

Súlyos beteg. Máriássy István koz 
tiszteletben álló volt polgármesterünk kedden 
délután hirtelen rosszul lett. Az öreg urat 
szélhiidés érte, mely ha ismétlődik künv - 
nyeli végzetessé \ alhat. Állapota aggasztó. 
Betegségének Ilire általános részvétet keltett.

Táncestély. A lévai iparos ifjúság 
f. hó 24-én sikerült táneestélyt tartolt {az 
„Oroszlán" fogadé* nagy termében. A táncot 
miisor előzi e meg. melyben resztvettek: 
Miklósba (íéza és Oszuska Anna ogy-egy 
szépen előadott szavalattal, Bay Milike és 
Martinéi* József egy egy kitünően sikerült 
monológgal és Kersik János a ..Hars" fő- 
munkatársa egy jóizii felolvasással. Az elég 
szép szánni közönség a hajnali órákig mula
tott együtt.

Közgyűlés. A lévai önkéntes tűzoltó 
egyesület október hó 1-én vasárnap d. n. 4 
órakor tartja a városháza tanácsiéra ében év i 
rendes közgyűlését, melyre az elnökség az. 
összes Ingok minél tömegesebb részvételét 
kéri, mert a gyűlés egyik tárgyát a lisztuji 
tás fogja képezni.

Kulisszák mögül. A hétfői vásáron 
történt, de beillenék az egy romantikus re 
igény lapjai közé fejezel nek Sárközi eigányvaj 
da lovat árult. Gyönyörű, éj fekete szőni pa 
ripa volt a kanca, melyet az ezüst gombos 
vajda funek-fának odakinált. Fejéi menetköz 
ben büszkén vetette bátra, lábait pedig ké 
nyesni szedegette, mint egy gazdag párvenii 
kisasszony. Csillogó szőrén vakítóan lörötl 
meg a napfény és sok bámulót is csalt maga 
köré, de mit ér, ha a bámulok közt vevő 
nem akadt. Egy-egy megnézte ugyan tetőtől 
talpig a kényes fékeiét, olyanok is akadlak, 
kik a lóigazolványt böngészdék, ennél többre 
azonban senki sem volt hajlandó, sőt az 
utóbbiak hirtelen el is tűntek a vásárosok 
tömegében. Hajh, hajh! nagy haj volt ott ! 
Mert hát szépen le volt Írva benne a paripa, 
az is |c| volt tüntetve, hogy igaz gazdája 
Sárközi vajda, csak a csillagról hallgatott az 
igazolvány, arról a szép fehér csillagról, mely 
ott ékeskedett a büszke pára okos homlokán. 
Nem merte meg venni senki, pedig a vajda 
né is kinálgatja ám mézédes szavakkal. A 
vajdáin'* pedig világlátott asszony, még az 
urak titkait is ismeri. Már dél felé közelgőn 
az idő. A rendnek őrei mindinkább szőkébb 
re veszik a kordont s bizony bizony nem 
sokára a gyönyörű állat igazolványának ál 
tekintésén* és ellenőrzésére is sor kerül. Sár
közi vajda a szorongástól verejtékez, halai 
más melléből olyan hatalmas sóhaj kereke 
dik, hogy egy hitvány eziislgomb lepattan és 
i\ alakban riipiil a porba. A vajdáné, Sara 
asszony is különösen IVszeleg s izzó fekete 
szemeivel valakit a távolban keres. Es az a 
valaki meg is jóit. Szép csinos fiatal ember. 
Sugár, magas alak, barna haj alatt álmodé 
zo kék szemek. Mikor körülnéz, akkor L 
olyan, mint lm ábrándoznék. ..Ide-ide méltói 
ságos nagy uram," szólít ja meg a cigány 
asszony. Szép lovunk van eladó! A fialai 
ember gyönyörrel legelloti szemeit a gyöny" 
iii paripán, de az árát sokalja. HH) irt sok 

i pénz egy lóért! A rendőrök kordona ismét
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. ükebb lolt, most már tomii kell. Mikor az 
liiár a vajda is. felesége is agyondicsé 
,i lovat, az asszony ndasug az ifju Iái 

,.:v az szótlanul tárcájába nyúl ős kivesz 
■ átló s darab ropogós százast. A cigányok 
I intek. Az ábránd összeírni fiatalember első 
iivo a vásári;is után, hogy forró csókokkal 

i .rít ja el az okos állat tejét. Mert ezt meg 
\eth» volna, ha egész vagyonába kerül is. 
l'y a kanca az i> lova volt, a legszebb asz 
s/.onyé a világon, kiéri titkos szerelemmel 
már régen eped. liizony jel inondbatta az a 
, leányasszony: „láz a ló boldogságának meg 
Mapitója lehet." Szegény fin, egy óra múlva 
, j\ inesszevidéki csendőrjárör tét 1 o a kezét 
:i gyönyörű feketére, melyet vasárnap éjjel 
loptak el az élelmes cigányok, hogy reggel 
,i lévai vásáron eladhassák.

Váltó as a kir. jarasb*roságnál. le Im i 
\ji.st joggyakonmk, ki lelkiismeretes szor

zóméval el ül járóinak, előzékeny, kedves modo 
i.i\.j 1 pedig minden ismerősének tetszését és 
rokonszenvét kivívta tegnap búcsút mondott 
Lévának. Pozsonyba pályázott, Imi az egy 
öves önkéntesi szolgálatot fogja teljesiteni. 
Kísérje öt a szerencse kegye!

Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
megengedte, hogj I biesek < ula thas 
községi jegyző vezetéknevét ..llonti"-ra,
KI icsánszky Rezső kis-tapolcsányi illetőségű, 
váci lakos vezetéknevét ..keiecsényi" re 
és \ isechraeki Lajos és János k*\ai illető i 
gii. budapesti lakosok vezetéknevüket ..\i 
si*grádi "-ra magyarosi11 cissák.

Választás. H ars S z k l e n ó  k ö z s é g  n 
limit b é te n  j e g y z ő t  is, k á n t o r i a m t ó l  is v á l a s z 
tot t.  Az e l ő b b i  állást Duhay Rezső felső 
a p á lh i - i  s e g é d j e g y z ő ,  a l la m i  a n y a k i d i y v v o  etö,  
az  u tóbb it  ( l ő r é k  Á g o s t o n  o k l e v e l e s  tan ító  
n y e r te  el.

Esküvő. Mr. Würmer Karoly nyit ra i 
iigvvéd tegnap vezette oltárhoz bajos a raját, 
Vilire Tiniké kisasszonyt Aranyos Maréit hon. 

A kepviselöválasztasi fuvardíjak. A bel
iiu\ miniszter rendeletben felbivja a varmc- 
_ . k közönségét, hogy szabályrendeletet al
kossanak a képviselőválasztások alkalmával 
fizetendő fuvardíjak mrkkoraságáról s azokat 
az egyes vármegyék egész területére nézve 
a helyi viszonyoknak megfelelölcg állapít
sák meg.

Öngyilkosság. (>z\. IJurgyel Józ.srfné 
ar.-marótbi polgárasszonx, kinek leije sok 
éven át néhai Miga zy Vilmos gróf hű ko 
mornyikja volt, f hó 21 éré virradó éjjel a 
tükörszegre felakasztotta magát. A borzasztó 
tett elkövetésére gyógyithatlan betegsége 
vitte.

Iparkamarai ülés. A besztercebányai 
kereskedelmi- és iparkamara f. év szeptem
ber hó JU-áti azaz szombaton délután ko//.s 
ülést tart, melyre a meghívókat a kamarai 
tagoknak a napokban küldte szét.

Öngyilkossági kísérlet. Zsaru.Várói je 
lenti tudósítónk, hogy egy ottani koztiszte 
leiben álló csabai egyik nőtagja a múlt csü
törtökön sógorának revolveréből mellen bitle 
magéit, r.szméletlen állapotban találtak, de 
remélhető, hogy felépül, mert a g o ly o  neme 
sehb belső részeket nem érintett. Hogy mi 
vitte a szép fiatal leányt ki pár h»,tc idő 
zik nővérénél az öngyilkosság eszi nejere, 
tudni nem lehet, he mikép is lehetne meg
fejteni az örök rejtélyt, a megoldbatbui 1a- 
lányi, melynek neve: holló leány s z í v  !

Qrvvadasz a családi szentélyben. Kri> 
tóf József ó-h.irsi cigányprímás. ki itl nálunk 
.J ’sucsi" né\en ismeretes, felhasználva i ki 
uálkozó alkalmat, hogy a Lang-kávéhazbeli 
főpincér éjjeli s/.olgédatot teljesít. hellóról 
keddre virradókig behatolt ennek feleségéhez 
és n |eg\ akmeröbb erőszakkal igyekezett et
től pasztorórát kicsikarni. Az urát váró nie- 
nxecske gyanútlanul nyitott ajtót a bősszé 
rebnes cigánynak, csak akkor rémült meg, 
mikor Csucsi dulakodni kezdett vele. Kétség 
beesett kiáltozásaira megjelentek a rendőrök, 
kik a szemtelen orvvadászt a dutyiba kísér
ték. A kapitányság az ügyet a helybeli kir. 
járásbírósághoz tette át.

Színészek Léván. Csak kelten vannak: 
de mindkettő igazi művész, kiről az újságok 
a legnagyobb elismeréssel írnak. A l>omba\ 
pár ma esiitürtükön hal előadásból álló elő

adássorozatot kezd, melyre közönségünk 
ügyeiméi ez utón is felhívjuk. A derék mii 
vészpár érdemes a támogatásra.

Ne ócsárold felebarátod kalapját. A
néppérltól szétmarcangolt Nyitraban is elő 
fordulnak jóízű történetek. A „Korona* ven 
döglötten egy fiatal emberekből álló 
társaság késő éjszakéiig mulatóit egy asztal- 
mii. A cigánx keserves nótákat húzott, s 
tudvalevőleg ilyeneknél mulat legjobban a 
magyar. A fiuk legtöbbje nem ismerte Uióg 
a házasság ré-zsaláncait, ha rövid neki az 
este, megtoldja egy éjszakával; a kit meg 
várt otthon valaki, az onludatnsan szoron
gatta zsebében hűvös talizmánját, a ka- 
pukulesot. A j • kedv nem ismert határt, mi
kor már 11 gy esti 11 - re járt az idő, s a hóm
ból kirúgott fiatalok belekötöttek volna akár
kibe, ba ugyan volt volna ott kiválók valaki.
A ki volt is, az látván a szilaj jó kedvet, 
hamarosan íizetetl és odább állott. Szeren 
esétlenségre odavetödött egy fiatal ember, 
kissé összegyűrt kalappal a fején, s egy má- 
sik, soudeges asztalnál foglalt helyet. A dm 
hajkndiik egyike kit mén* az is bántott, 
hogy mért kel fel a nap mindig épen kele
ten észrevevéu a gyűrt kalapot a jövevény 
fején, odakiált : Adta teremtelte, hogy lehet
ilyen kalappal bejönni tisztességes helyre?

A titulálok meghökkenvn összenéznek, de 
az idegen nem látszott ezt észrevenni, s nyu
godtan szegik akasztotta az inkriminált ka 
lapét. Kz a hidegvér még jobban tűzbe 
hozta a minden áron kritizáló fiatal embert.

Nem mondtam már, hogy lehet ilyen ka
lappal ide bejönni? Az idegen még min
dig ne n reagált a sértő szavakra. Erre a düh 
már lobbot vetett a kritikusban és harsány 
baimon odaszólt: Rincér! dobja ki azt a
kalapot arról a szegről! Most az idegen 
nirielen felkel s elszántan odatart az orosz
lánok vennének, a mulatozó asztaltársaság
nak. A fiatal emberek izgatottan várják, mi 
fog itt kifejlődni. Az idegen kissé meghajtja 
magát s nyugodtan igy szól: l raini! Lá
tom, hogy tisztességes fiatal emberekkel van 
dolgom. Én N. N. vagyok, engedjék meg, 
hogy asztaluknál helyet foglalhassak. S mi
előtt a megszólítottuk még csak egy szót is 
válaszolhattak volna, hozzáteszi: Pincér,
hozzon két üveg francia pezsgőt s tegye le 
ide az urak asztalára! Le voltak forrázva 
ily nagylelkűség által, mindannyian s még 
a mindenáron kötekedni akaró fiatal ember 
is csodálkozott, hogy miként tud megszületni 
ily zseniális gondolat, ilyen ócska kalap alatt. 
Attól a perctől lógva a legjobb barátok let
tek. S bortól nevűié keblükben is hidegen 
mérleg Iték az idegen nagy lelkét. Mikoi 
aztán i ival éjfél után távozni készültek, ki
sült, hogy az idegennek mindössze Ki kraj
cárja, vagyis az nj valuta szerint Ói* fillérje 
volt. a melyet bőkezűen a társaság rendel
k e zé sé re  bo látott. A pezsgőt is a fiatal em
bereknek kellett megfizetniük.

Koronaérték számítás. A jö\ö íooo. 
év január 1 -löl a koronaérték kötelező szá
mítása lép életbe a in. kir. pénzügyi hivata
loknál. A pénzügyi miniszter rendeletileg 
utasította az adóhivatalokat, kogy január hó 
I töl kezdve a bevételeket és kiadásokat 
koronáért ék ben vezessék.

A vándorlegény vege. Két vándor bal 
íjig tt hó l én délut in az ó barsi szőllők 
között. Aztán megkívánták a szép fürtöket 
és jóízűen legelészlek. Krska Jozsel mezőőr 
és levéve a tolvajokat fel \jiik tartott, de ezek 
elmenekültek. Már vágj 7(10 lépés távolság 
ni voltuk, midőn rájuk kiáltott: Megálljatok 
vagv lövök! Azok futottak tovább, mire 
Rrska Wertidl-léle fegyverét a levegőbe tart 
va, lőtt. Az egyik vándor egy KJ 20 eves 
li.M-t'-uy menten összeesett es pár pere
umlva meghalt. Kellies Róla vizsgálobirő, 
Medvi'cky Károly és Krizuer fi.vula dokto- 
rokkal kedden volt kint a bonbolást és a 
vizsgálatot megejteni. A lövés okozta seb tel- 
tétlenid halálos volt, de a vándor kilétét 
megállapítani nem sikerült. Minden igazol- 
vánv mák ni volt, zsebeben 2 Irt 42 krajcárt 
és ö gombot találtak.

Borkostolo vásár Nyitrán. \ nyitra- 
inegyei liazdasági Egyesület abbéd a célból, 
Iioltv a nyílra és harsmegyei borokat a

fogyasztókkal és nagy borkereskedőkkel a 
maguk valódi tisztaságában megismertesse, 
vásárral egy bek. pcsolt borkóstolót rendez 
Nyitrán a I. évi október hó végén. Miután 
a nyitni- és harsmegyei boroknak nincs 
olyan hírnevük, a milyet megérdemelnek, 
pedig mindkét vármegyében kitűnő borok 
teremnek, a jobb borok termelőinek érdekük
ben áll, hogy bormintáikat ezen borkóstolón 
bemutassák. Az egyesület- gondoskodni fog 
róla hogy a venni szándékozó fogyasztók és 
kereskedők a borkóstolón megjelenjenek, s 
a termelőktől közvetlenül vásároljanak. A 
borkóstolón résztvenni akaró termelők jelent
kezzenek október hó 1-ig a Nyitramegyei 
Gazdasági Egyesület titkári hivatalánál.

Léváról elköltözvén, fogadják mind
azon t. megbízóim és jóakaróim, kik bosszú 
évek során fennállott szállítmány és bizomá
nyi üzletem tölytutlmtásáru megrendeléseik
kel alkalmat nyújtottak, ez utón leghálásabb 
köszönetéinél. Alcímei* Lipót.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

Kiváncsinak. I ár.v hisszük igen. Ks ki tudja
t".;i ■ jó ? : Az oktalanul fel korbácsolt lólektenger 
hullámai lassan-lassan bizonyára elsimulnak, legalább 
az egyik kebelte• ii. a inelynok egy rokonszenves dob- 
banásáért a másik s z í v  vérét áldozta volna. Az ő tör- 
t• ■:i<'111k olyan titokzatos rejtély, mely bátran sorakoz
hatnék l>o«|o főhadnagy secessiós-izii problémái közé. 
Sok tejnek okozott fájást e problémának megfejtése, 
de bizony megoldatlan maradt még a sz ereplők előtt 
is Kgy szerelmi dráma, melyben meg van minden 
kellék: csak egy hiányzik a szerelem ! Egyfelől a 
~ árnyas/egett lélek vergődése az. egymásba kuszáit 
érzelmek viharában, másfelől a bdáneolt s z í v  erőlködő 
tusája. hogy a lidérenyomástől megszabaduljon. Es se 
« lélekben, se a szívben nincs egy halvány remény
sugár. mely az előttük elterülő jövő áthatlan sötétsé
gében irányt mutatna. Meglódult meteurkövek. melyek
nek k "/." ' sorsuk a világűrben való örökös bolyongás, 
úgy mégis, hogy csak bizonyos távolságon belül ta
szítják egymást, a betartott distáneia j»ályáján azonban 
i k s í  aszalom akadályozza őket a végleges elvá
lj-tol. Az ön kivánesisága felébresztette a miénket
i*. -  most mi ép oly izgatott vágvgyal tekintünk a 
M'gb jlemények elé. mint ön. ('sakhogv mi nem vá
zu n k  pessimisták s az. ön véleményével szemben az 

t a Iliiimk. hogy az idő és a távolság a legmérgesebb 
szívsebeket is behegeszti és a drámának ipdult cse
lekmény szelíd idillé fog átváltozni, melynek képen 
mindenki megnyugvással fogja pihentetni szemét. —  
III ii j .  a n ii;az ez. a történet s nem mese. mi esak 
az.óu leit megteremtve és szőnyegre hozva, hogy azok 
is elveszítsék a joz.an kritika talaját lábuk álén, kiket 
eddig íz i; : közvetlenül és mélyebben nem érintett? 
Mit go iváncsiV Becses véleményérd kivált

ai . vagyunk í Bajos. Ezen kívül még égj tárcá
ban. í g y -  érdekes!? Nemsokára látjuk egymást* 
Addig is . . . ! !  Gea keserve. Ig* n el vagyunk látva 
kéziratokkal, de lehet, hogy sorát ejtjük. Jánoshaza. 
Kenőt megkaptam, a 2-ik eddig nem érkezett meg. A 
viszontlátásig!

H I n  n K T | S K K.
KLM IStm.

Árverési hirdetmény.
Alulirt birósáíxi végrehajtó az 18S1. évi 

LX. t.-e. 102. $-a értelmében ezennel köz-
liirré tt*s/i, hogy a lévai kir. járásbíróság 
IS*HL évi V. 420 1. szánni végzése következ
tében dr. Rupoch Frigyes ügyvéd által kép
viselt (lestetner Náthán javára i'»zv. Simor 
Mátyásné ellen J07 frt 70 kr. s jár. erejéig 
ISÍIO. évi augusztus lié> 22-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és JO1 
frt Ö0 krra Iteesiilt következő ingétságok,
u. m .: bútor, korcsmái berendezés, italok stb. 
nyilvános árverésim eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíró
ság 1800. évi V. 420 2. szánni végzése foly
tán fenti tőkekövetelés s jár. erejéig Ciaram- 
Damásdon leendő eszközlésére 1800. évi szep
tember hó 20. napjának délelőtti 8 órája ha
táridőül kit űzet ik és ahhoz a venni szándé
kozok oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-e. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
heesáron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Léván. 1800. évi szeptember 10-én.
Tonhaiser

kir. bírósági végrehajtó.
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S C H U L C Z  I G N Á C Z
könyvnyomdája, knnyvknubntele. könyv. és |,!,1,írk..r,-sk.,lós., üzleti könyvek ipiin  rnknin,

L É V Á N ,  F ő t é r ,  B a k ó - f é l e  h á z .
-----£x=<fr&=XS------ -

Dunai, berendezett kilnyvnyomdámban minden e szakba vágd munkák e lk é s z ítte tn e k ...« ,.

F lsch er M ik s a
L É V A .

Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
A R A N Y B E T Ü S  S Z A L L .U  i ( )K .

Temetkezési kellékek
R A K T Á R A -

M in e k  P e s t r e !  M in e k  B é c s b e  ?

Mikor nálam minden 
e l ő p é n z  n é l k ü l
50 krajezáros részletekre

kapni
o éVi jótiillns mellett
Singer varrógépet 28 írtért 
Ringschiff varrógépet 50 írt.

F I S C H E R  M I K S A
varrógépraktára 

^  L É V Á N.
Nyomatott a kiadónál, Schulcz Jgnacz könyvnyomdájában, Levan.


