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FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer, 
—?=—e vasárnap reggel, +

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
228. 1888. sz.

Pályázati hirdetés.
Az 1887/8. tanév második felétől kezdve 

a lévai kath. fögymnasiuinnál egy néhai 
Sántlia György-féle ösztöndíj állomás évi 
105 írttal ürült meg.

Ezen alapítványra igényt tarthatnak 
első sorban az elhunyt alapitó, .Sántlia 
György, volt helembai róm. kath. plébános 
legközelebbi atyafiainak gyermekei, távo
labbi rokonai, ezek hiányában helembai 
születésű róm. kath. ifjak, kik valamely 
nyilvános tanintézetben végzik tanulmá
nyaikat.

Ezen ösztöndij élvezete a tanfolyam 
bevéjjeztéig tart.

Az ösztöndijt elnyerni óhajtók kötele
sek folyamodványukat, a leszármazásukat 
igazoló okmánynyal, továbbá a keresztlevél
lel, a vagyontalanságukat igazoló, valamint I 
az utolsó tanévre vonatkozó iskolai bizo- 
nyitványnyal felszerelve, a Bibornok Her- 
czeg Prímás és esztergomi Érsek ur O 
Eminentiájához czimezve az alulirt tanin- ! 
tézeti igazgatóságnál f. évi október hó 19. 
napjáig benyújtani.

Léván, 1888. augusztus hó 18.
Sza.Toa.cly G-y-c-la, 

iugiiun. igazgató.

A nemzeti ünnep.
Budapesten nagy előkészületeket 

tesznek Szent-István király napjának, 
mint nemzeti ünnepnek megülésére. 
A vasutak és gőzhajó-társulatok kéj
vonatokat rendeznek Budapest felé min
den irányból; liiszszük is erősen, hogy 
ezen ünneplési mozgalmak méltó fénv- 
ben fogják feltüntetni Budapesten a 
magyar nemzeti ünnepet.

Hanem úgy látszik még is. hogy 
mindezen fény és pompa, mehet ki
fejt Magyarország fővárosa, nem hatja 
át egészen a nemzet összes rétegeit

T Á RC Z A.
I

Pardon .... bocsánat!
Golyószóró ur nyilatkozatot tesz közzé, i 

melyben amúgy istenigazában legazemberezi 
Fegyverkovács Huba urat.

Mint hétfő után a kedd következnek 
azután kihívás . . . segédek megnevezése j 
. . . tárgyalások . . . alkudozások .. . újabb i 
nyilatkozatok.

Az újabb nyilatkozatokban Golyószóró 
Edömér kijelenti, hogy előbbi állításai félre
értésen alapulnak, Fegyverkovács Huba pe- ■ 
dig elismeri, hogy visszavonja az ellenfelén 
ejtett sértést.

Ez a sértés ugyan nem volt nagyobb 
egy háromemeletes arczulcsapásnál, debát 
mindegy, tévedés volt a dologban, s azért 
— pardon, bocsánat ! . . . .

Egyik ismertnevü vidéki primadonná
val történt. Két fiatal ember csapta körü
lötte a levet; egyikük festőművész, a másik 
hírlapíró.

Az utóbbi távozni készül és udvaria
san lehajol, hogy csókot nyomjon a mű
vésznő imádandó kis kezecskéjére; de a 
következő pillanatban dühösen felriad: a 
festő a maga kezét tette a művésznőére, és 
a kissé rövidlátó zsurnaliszta a vetélytárs 
kacsóját csókolta meg.

— Uram, ezt csak vér moshatja le, 
kiáltja.

— Dehogy, pajti, ttgy is lemosom, 
válaszol a festő, és ott a helyszínén le- 
dörzsöli a csók nyomát. 

aként. hi.gv e napot valódi nemzeti 
ínn pétiek tekintené és vallaná az egész 
közönség és az egész ország.

Már pedig a nemzeti ünnepnek 
olyannak kell lenni, hogy azt kivétel 
nélkül mindenki magáénak tekintse, 
vallja és ünnepelje, mert erre szükség 
van. hogy a magyar állam ebben prae- 
gnans és léteiének megfelelő kifejezést 
nyerjen.

l)e hogy ez megtörténhessék, a 
tapasztalás arra int bennünket, hogy 
ezen nemzeti ünnepünket az egyházi
val összekössük, mert csak ez utón, 
ennek révén hathat az be közönségünk 
minden rétegébe.

Hazánkban több vallásfelekezet lé
tezik. A római katholikus egyház ré
szérői Szent-István, mint első magyar 
kiiáiv napja iktattatott a nemzet ün
nepévé.

Ezt kell a többi egyháznak, — 
melyek eltérnek a katholikusoktól, — 
szinte követni és rítusaik szerint a 
nemzeti ünnepet egyúttal egyházi ün
neppé dekretálni.

Azon testvéri kötelék, nielylyel 
különböző vallásfelekezeteink a nem
zeti szempontból egymáshoz kötvék, 
mint egy hazának gyermekei, nem ta
lálna semmiféle resensust és féltékeny
séget. hogy minden vallásfelekezet ré
széről az első magyar király napja, 
augusztusa 20-ka, alapitassék és elfogad
tassak nemzeti ünnepül.

Ez, a mint kívánatos úgy a leír- 
Joliban is összehozná a különböző 
nyelvvel bíró polgárokat, azon egy
ségben. mely a magyar állam önálló
sága s függetlenségében áll.

A különféle vallásfelekezetek e 
hazában mindnyájan ezen eszme által 
vannak áthatva, mint azt a történet 
fényesen igazolja, de összeségben en
nek eddig nemzeti ünnepi kifejezése 
hiányzott.

t/

Napjainkban épp úgy, mint hajdan

A hírlapírónak volt annyi esze, hogy 
utóbb maga is nevetett a tréfán, és ki
mondta, hogy hát hadd legyen — pardon, 
bocsánat! ....

A szerencsétlen Frigyes császárról 
beszélik a következő, érdekes adomát.

trónörökös korában egy udvari va
dászat alkalmával fiatal hadnagygyal állt 
az erdő szélén.

— Ma pompás alkonypir (Abcndrotli) 
van, szólt a lierczeg.

— Valóban fenség, felelte a hadnagy, 
kit a váratlan megszólítás zavarba ejtett. 
De örülök is neki, mert bizony nagyon 
megéheztem.

A szerencsétlen Abendbrothot, vacso
rát ertett. Csak a lierczeg kaczaján vette 
észre, hogy bakot lőtt és persze csak úgy 
ömlött belőle a sok — pardon, bocsá
nat ! , . . .

Kembléről, a világhírű angol színmű
vészről beszélik a következő mulattató 
esetet.

Egy alkalommal lakásán várt egy ló- 
kttpeczet, akitől kanczát akart venni. Már 
türelmetlenkedett a kupecz késedelmezése 
miatt, mikor egy ur lépett be hozzá.

Kemble azt hitte, hogy a lókereskedő, 
és azonnal megkérdezte, hogy ;

— Hány éves ?
— A múlt hóban lett tizenhat éves, 

felelte a kérdezett kissé elbámulva a hir
telen kérdés felett.

— Akkor nagyon öreg, nehezebb 

minden önálló állam törekszik arra, 
hogy egységének, önállóságának attri
bútumai. nemcsak a belső erő szilárd
ságában, hanem a külső simbolumban 
is egyaránt nyilatkozzanak.

E czélra s annak keresztülvite
lére mint a legüdvösebb erkölcsi té- 
tényező egy n emzeti ün n e pnek 
megalapítása, s az egész hazai közön
ség által valií megtartása szolgál.

Alkossuk meg tehát az ilyen nem
zeti ünnepet és ruházzuk fel egy
úttal a vallás szentségének és áhítatának 
magasztos érzeteivel.

Úgy azon ünneplési m izgalmak, 
melyek évenkint Budapest. Magyaror
szág fővárosa által kifejtetnek, de me
lyek sporadikus természetüknek hatá
rain túl alig terjednek, az egész or
szág által akczeptáltatván. impozáns 
nemzeti ünnepet lesznek kéjiesek lé
tesíteni.

A cselédek.
— L'jfalusy Sándor —

A jelennek kötelessége magához emelni, 
boldogítani az ártatlanul szenvedő nyomo
rultakat ; ezt a kötelességet a múlt rótta 
reá. A jelennek kötelessége továbbá a jele
nért és jövőért megtenni mindent, a mi a 
cselédeket szellemileg, erkölcsileg folenicl- 
l.-ti s a társadalom hasznos tagjaivá teheti 
azokat, kiket a társadalom tagjaivá tett ! 
Ha ezt a kötelességet elmulasztjuk, vagy 
hiányosan teljesítjük: akkor a nyers, durva, 
elnyomott és elaljasitott erők felszabadítása 
csakugyan nem okozhat egyebet, mint ros’z- 
szat. Az elnyomottból elnyomó leszen, s a 
felszabadult műveletlen tömeg nem használ
hat más fegyvert, mint azt, mire képes, 
melyet ismer : — az ököljogot. A társada
lom békéjét, rendjét, józan haladását tehát 
nem veszélyezteti, nem akasztja meg semmi 
egyéb, mint az a balga hit, hogy a szabad
ság, egyenlőség j úszta törvénybe iktatásával 
a müveit, a volt úri osztály már mindent 

munkára hasznavehetetlen .... Szelíd ter
mészetű ?

— Sohase láttam szendébb teremtést
— Régen van Londonban?
-— Egy héttel ezelőtt hoztam ide 

Grimsteadból.
— Iskolázott?
— Tanult valamit Thellwell úrtól.
— Nem félénk-e?
— Nem.
— Rendesen megállt a rekeszében?
— Nem értem uram.
— Na, mindegy .... Ha feltételei 

elfogadhatók, majd megegyezünk.
— Oh kérem, örömömre fog szolgálni. 

Felhozzam? Mert hát lenn várakozik.
— Felhozni, kiáltá Kemble gúnyos 

mosolylyal . . . Hová gondol?
— Miért nem ?

Ej, ne tréfáljon, uram ! Adja oda 
legényemnek, az majd jászolhoz köti.

— Jászolhoz?!
— Természetesen ! Ha valóban sze

líd, rábízom magamat. Egy melodrámában 
akarom hasznát venni, és rajta nyargalva 
fogok megjelenni.

— De már kérem, csak nem akar le
ányom hátán .... Ah, ez sok!

— A leánya ? llát ön nem a cumber- 
landi ménesnek képviselője ?

— Dehogy ! En Grimsteadból jövök, 
hogy bemutassam leányomat . . Hiszen ir
tain önnek, hogy szeretném kiképeztetni ...

— Ah, igazság . . . pardon bocsá
nat! ... , 

megtett a volt szolgák s a társadalom, az 
állam érdekében. Ezzel csak az első, nagy 
lépést tette meg. Most következik a máso
dik, még nagyobb, még nehezebb és arány
talanul hosszabb időt igénylő munka : a i.ép 
nevelése. Ma a társadalom, az állam érde
kében nincs égetőbb és elsőbb feladat en
nél. Nem az oktatás felsőbb, de éppen al
sóbb és közép fokai érdemlik ma az elsőbb
séget.

„Nem osztozom azon nézetben, hogy 
a íelsőbb oktatás a szorosan vett népneve
lésnél nagyobb befolyást gyakorol a népek 
műveltségi állapotának emelésére,“ mondta 
Eötvös J. — Miért voltak a felsőbb és 
középiskolák elsőbbek a polgári és népisko
láknál? .Mert azok a hivatalnokok iskolái! 
— mondja Herbart. Mi hozzátehetjük : mert 
azok a kiváltságosok iskolái voltak. De ma 
mindenekelőtt a népet, a volt szolgákat kell 
nevelnünk.

Es ha igy tekintjük a cselédek ügyét, 
ha ezen szempontból Ítéljük meg, hogyan 
teljesitik a volt urak, a müveitek kötelessé
geiket : akkor megleltük egyedül helyes és 
bizonyos nyitját annak, miért oly rosszak 
cselédjeink. Miért? Mert nem neveltük és 
nem neveljük őket.

Sülj ön görög bölcs regéli,hogy az ókor 
hagymát evett s ilyen szájjal ment a 
nagy istenasszony templomába. A kellemet
len bűzt neiu szenvedhető istenasszony, 
hosszú álommal büntette a bölcset. „Oh 
Stilpon, bölcs volnál s mégis megszeged a 
törvényt!“ — Oh, kegyelmes istennő, ha 
másfele eledelt nyújtanál, sohasem laknám 
jól hagymával.

Ez jut eszembe most, mikor a bért 
adó urra és a munkás cselédre gondolok s 
mikor hallom, mint panaszkodik az erre. 
Hiszen megvetés, kigúnyolás, durvaság, gő
gös parancs, aljas kisértésen kívül micsoda 
szellemi oiedell nyújt ennek; s ezekért mit 
várhat aztan ettől ? Adjatok más eledelt a 
cselédeknek!

Sen ki sem jöhet be hozzánk kopogta
tás s eugedelem nélkül, senki idegen, csak 
u cseléd.

— Kellemetlen esete volt a napokban 
egy fővárosi kereskedőnek.

Fájdalmas daganat keletkezett a száj
padlásán. Iszonyú kínokat szenvedett, és 
végre engedve hozzátartozói biztatásának, 
orvoshoz ment.

Pedig rettegett a műtöktől
Az orvos leültette a páczienst, meg

vizsgálta a daganatot és kijelentette, hogy 
azonnal fel kell vágnia.

Nyöszörögve engedett a beteg és az 
orvos csakugyan felvágta a daganatot.

A kereskedő ordított a fájdalom miatt, 
de képzelhető meglepetése, mikor az orvos 
egyszerre felkiált:

— Ej, ej, még nem kellett volna fel
vágnom . . . pardon, bocsánat! . . . .

Még a legudvariasabb fiatal ember
nek is nehezire eshetik mosolygó arezot 
vágni, mikor észreveszi, hogy egy hölgy, 
még ha csinos leány is, ráült czilinderére, 
és tönkre silányitotta.

— Pardon, nagysám, rebegi, ön kala
pomon ül . . .

A hölgy felugrik helyéről.
— Oh pardon . . . bocsánat, dadogja, 

csak egy pillanatig ültem rajta . . .
Keserű vigasz.
Végül még egy színész históriát:
Egyik jó nevű bécsi komikussal tör

tént, hogy becsületsértés miatt perbe fog
ták. A bíró arra ítélte, hogy a panaszos
tól, valami kereskedelmi tanácsostól, annak 
lakásán bocsánatot kérjen.

A nrath“ ur természetesen összehívta



— Ah, hiszen ez azt jelzi, hogy öt 
család-tagnak tekintjük.

Igen szép, de akkor legalább egy szi
ves tekintettel vegyétek észre, hogy belépett 
és hagyjátok felbe, ha olyat tesztek, vagy 
beszéi'ek, mit ifjn férfiúnak, vagy nőnek 
látni, hallani nem szabad és ne legyetek oly 
helyzetekben, melyek a belépőnek semmibe 
vevését bizonyítják s öt erkölcsi érzületé
ben, emberi önérzetében megsérthetnék. — 
Ugyan melyik cseléd-tartó gondolna erre? 
Pedig ö csak bizonyos munkásságot vett 
meg, segitséget szerzett, mikor cselédet fo
gadott; az embert meg nem veheti s ezt 
respektálni tartozik, nemcsak, de nevelni is, 
nevelni önmagáért és a közjóért. — A mit 
megtehetünk öreg, vagy régóta szolgáló cse
lédünkkel szemben, kivel bizalmas lábon 
állunk, nem szabad azt megtennünk fiatal 
cselédek előtt, mert tiltja a gazda és cse
léd egymáshoz való viszonya, a gazdai te
kintély megőrzése és tiltja — a neveles ! 
Maga törvényünk, mely a büntetés bizonyos 
fokáig a cselédeket a házi fegyelem ala 
adja, negative, ugyan, de határozottan fel
adatául szabja a családnak a cselédek ne
velését ; a cseléd elnevezés ujjal mutatja, 
hogy a család tagjaival van dolgunk : a 
háztartás anyagi érdekétől a társadalom 
érdekéig minden azt követeli, hogy cselé
deinket neveljük. Ügyeljünk tehát magunkra, 
beszédünkre, mikor belép hozzánk egy-egy 
azok közül, kiktől mi tiszteletet várunk.

Az a panasz, hogy cselédeink durvák, 
rosszakaratúnk és engedetlenek. I gyan nem 
ti tanítjátok, nem ti kényszerititek-e őt, 
hogy ilyen legyen? Ha vendégetek eltör 
valamit, minden áron igyekeztek őt zavará
ból kisegíteni s csaknem bocsánatot kértek 
tőle és vádoljátok magatokat e kellemet
lenségért azon cselédek előtt, kiknek sza
mára, ha véletlenül elejt egy pohárkat, 
csak szitkotok, legmocskosabb s legsértőbb 
szavaitok vannak és kikről ti sohasem té
teleztek föl roszakaratnál egyebet, a mit 
nem késtek soha durva szavakban meg
mondani nekik. Nincs olyan rossz a vilá
gon, minőnek ti a cselédet gondoljátok ; ti 
még azt vélitek, hogy minden aljasnak, 
rossznak, csak a rosszakarat a szülője s 
mig ezt hiszitek, oly viszonyok, helyzetek 
közé űzitek erőnek-erejével a cselédet, hogy 
ez azok között nem tehet egyebet a rossz
nál. Akarjátok-e kiismerni annak természe
tét, akarjátok-e tudni, hol, miként, meny
nyire tanították, milyenné nevelték azt, a 
kit házatokba fogadtatok? Nem; nem is
merés és előítélet pedig, melyekben ti gaz
dagok vagytok, koldus-szegénynyé tesz az 

igazságban és jóindulatban. — 1 udtok-e ti 
gyöngédek lenni, gyöngédek még a parancs
ban is; tudtok-e ti udvariasak lenni meg a. 
cselédek iránt is? Nem, nem is akartak’ ■ 
az idegent, ki nektek egy leejtett tűt fel- j 
vesz, gyöngédséggel, udvariassággal halmoz
nátok el : de az iránt, ki mindenben és éjen i 
napon át javatokat, kényelmeteket szol- I 
gálja, jó szavatok alig van, gyöngéd érzé- ' 
seték vajmi ritka, udvariasságtok pedig ' 
gyökerestül hiányzik. — Igv valóban cso
dalatos és eléggé nem méltatható az a 
tény, hogy még mimiig nagy a szelid, ud
varias, jóindulatú és engedelmes cselé
dek száma.

Es ha köztük van erkölcstelen elég, 
ne feledjük, hogy ők éppen semmi, vagy 
igen hiányos nevelésben részesültek, úgy 
lehet, csak aljasat, csak erkölcstelenséget 
tapasztaltak, a hűn barlangjaiban, a legmos
tohább viszonyok bűnre csábításai között 
nőttek fel, nem látva az erények fényét, 
nem érezve a jóság melegét. Es ne feled
jük, hogy mindezek betetőzésére nagyrészt , 
oda jutnak, hol a fény mellett igen nagy I 
az árnyék, a hol rájuk senki nem ügyel, 
velők senki nem gondol, erkölcsiségüket 
senki nem fejleszti, nem ápolja, sőt inkább 
igen sokszor — itt. vannak kitéve a leg
erősebb kisértéseknek s itt lesznek áldoza
tai azok állatias kéjének, kiknek hivatásuk 
és kötelességük éppen a nevelés volna. 
Magunkra fessük, ha cselédeink nem olva-

° . * Inők, >i imkr k lenniük kellene s magunkat | 
javitsu . meg, ha őket javítani akarjuk. Mi
kor a műveltebb, a volt kiváltságos osztály 
sem bírja beleélni magét az aj helyzetbe s 
nem bír átalakulni, simulni a megváltozott , 
viszonyokhoz, mert — tan — nem is akar: ( 
akkor vakmerő ég és balgaság e teljes át- j 
alakulást és az ehhez szükséges szilárd 
akaratot várnunk azoktól, kik évszázado- ' 
kon át csak nem akarást, csak egy állapot- | 
hoz, viselethez való szigorú ragaszkodást j 
tanultak és szoktak nmg. Elhiszem, lio'V a 
szaraz kenyér is jobban esik szabadon, | 
mint a börtönben, de elvégre a sovány táp- ! 
lalék rossz mindig, akár itt, akár ott nyújt- I 
jak is nekünk, —- Adjatok más szellemi I 
táplálékot cselédeiteknek I Gondoljatok meg I 
minden kicsiséget ; és ne feledjétek, hogy ' 
azok a néma árnyak, kik lukullusi lakomá
itok, caesari dőzsöléstek, korlátlan, szemet, 
lelket bántéi mulatozástok alkalmával ki
szolgálnák, mégis csak emberek, kik ilyen
kor, mint önző, kéjes állatokat ismernek 
meg titeket s kik, ha nem szeretnek, ha 
joindli ..taitokat nem erezik, nem tanulhat- ; 
nak egyebet önzésnél, ki nem elégített és I 

éppen ezért kegyetlenségre, boszura ingerlő 
élvezetvágynál és ama veszedelmes meg
győződésnél, hogy ti most is kiváltságosak 
vagytok, ők pedig most is szolgák s ennek 
oka nem a törvény, liánom egy ellopható, 
elcsalható vagy hát elrabolható, valami : 
— a pénz. — Ne engedjétek gyökerezni, 
felnőni emez indulatokat, melyek kitörése 
borzasztó) és elháríthatatlan lesz. Neveljétek, 
szeressétek a cselédet, adjatok más ele
delt nekik !

(Folyt, köv.)

Budapest, augusztus hó 16-án.
Hetek óta hírlapok, falragaszok, úgy itt, 

mint vidéken hirdetik a nagyszerűen fényes
nek Ígérkező f. hó 18—20-ki „Jó tsziv" ün
nepélyt. Öles plakátok adják tudtál az ün
nepély programinját, melynek minden egyes 
részének az a mottója : fizess édes magyarom !

No de ha fizetünk, legalább békében 
ünnepelhetjük az id i Szent-István-napot. 
Salisbury lord is. az augo premier a lord- 
ínayor áltál rend zeu lakomán, melyre az 
összkabinet meg volt invitálva, békésen 
nyilatkozott a külpolitikai helyzetről.

A külpolitika nyugodt, de nem úgy a 
belpolitika. F ránézi a ország belpolitikája 
ugyanis krónikus habo gásbán szenved. Egy 
rőt ai időre felhagyott a boulangeisinus, 
(míg majd beheged a torka), hogy a párisi 
munkások strájkjának engedje át a fényes 
tagterü bouleward >kat.

Külföldi gono z nyelvek ránk is azt 
akarták bizonyítani, hogy itt is kitört a 
Kulturkampf a magas klérus és a kormány 
között. Az egész azonban ellenséges anti- 
pathiából eredt. De hiába, nem zörög a ká
rászt, la szél nem fú. Séda, Rainer, Regéczy 
trifóliuma kényes helyzetbe juttatta Magyar
ország legelső bíboros főpapját. Trefort mi
niszter átirata a n.-szombati képezde ügyé
ben e napokban érkezeit a prímáshoz. A 
kormány és prímás közti feszült viszony 
különben nyílt titok. Pedig jobb lenne 
Strossmayerrel, a djakovári püspökkel disku- 
ralni, ki nagyobb szláv, mint katholikus s 
nagyobb kozák, mint püspök.

Buzgalmánál fogva őt kellett volna 
nyugdíjazni Moltke, német tábornagy, a 
lángeszű hadvezér helyett, kinek állását 
Waldersee foglalja el, daczára, hogy közte 
és Bismarck között ellentétek merültek fel.

Fejérváry Géza báró, honvédelmi mi
niszter katonáskodásának 40 éves jubileu
mát ünnepük, pedig csak valamivel több 
40 évesnél; igen ám, mert a háborús évei 
duplán számítanak s azért is hagyta ott a 
katonaságot, nehogy 50 éves korában CO-ik 
évét legyen kénytelen ünnepelni.

így halad az élet gőzerővel, mint a Buda
pest—Konstantinápolyi vasút, melyenBelgrád, 
Nis, .Sófia, \ akaróién át Öfj óra alatt köz
vetlen lehet Budapestről Konstantinápolyba 
jutni. A legelső gőzparipa e hó 11-én indult 
el a központi személy-pályaudvarból. A 
bolgár fővárosban Ferdmand fejedelem fo

gadta a vendégeket s felsóhajtott, vajba a 
keleti politika is Budapestről indulna ki. A 
közgazdaság terén nevesb momentum, a 
pécsi kiállításnak e hó 11-én történt meg
nyitása, mely Somogy-, Baranya- és Tolna
megyék olőhaladásáról van hivatva tanúságot 
tenni.

Nagyra is vagyunk a mi Z so 1 n a y- 
majolikánkkal, úgy irigylik ezt tőlünk cseh 
testvéreink, mint a kőbányai sört s a német 
sógorok a Szalády-féle pótkávét. Nagyban 
foly a szaktanáeskozmány a pénzügyminisz
tériumban a regále-megváltás és az italmérés 
rendezése tárgyában, ouverturjeként egy 
második ülésszak elején benyújtandó fontos 
törvényjavaslat körül. Az előjelekből már 
is konstatálható, hogy a kormány itt is meg- 
puhitja a vasfejüket.

Nem úgy, mint a bolgár kormány az ott 
garázdálkodó rabié) bandát, mely embereket 
rabol s azok családjait sarczolva — éli vi
lágát ; hajdanában a törökök legalább asz- 
szonyt is raboltak fj igy volt eset, hogy 
áldás kisérte utaikat, de ezek finyásabbak, 
nekik csak bankár, vagy nagy polikai sze
mélyiség kell, kár, hogy nem végrehajtókra 
vásik a foguk, azokból most úgy falu helye
ken szép numerust gyüjthetnének.

Fővárosi levelező.

Kivándorlás. Az angol képviselőház 
egy bizottsága előtt nem régen 50, Londo
non keresztül Amerikába vándorló európai 
embert mutatott be a parlament egyik tagja, 
azon czélból, hogy e valóságos corpus-de- 
licti-k áltál igazolja azon állítását, misze
rint az európai kontinensen levő állapotok 
csakugyan tarthatatlanok. A képviselő az 
;)0 embert London utezáin szedette össze 
250 irtot adván magántitkárának e czélra. 
Többnyire elrongyosodott, vagyontalan es 
éltük javakorán már túllévő emberek vol
tak, de akik közül egyik sem tudott ango
lul és mégis Londonba vetődött partra ame
rikai útjában. Mint a bizottság előtt tör
tént kihallgatás közben kitűnt, a kivándor
lók egy része nem is azon szokott módon 
indul a kivándorlásnak, hogy t. i. előbbi 
hazájában pénzzé teszi, ami ingó vagy in
gatlan javacskája van s a pénzen aztán di- 
rekt jegyet vált valami amerikai kikötőig, 
hanem egy része mintegy házalgatva jutott 
egész Londonig, tollat, gyufát vagy szalago
kat árulgatva, vagy épen napszámoskodva, 
mivel a Hamburgból New-Yorkig való uta
záshoz szükséges 50 frtnyi szállítási dijat 
nem bírták előteremteni. Volt a bemutatott 
;>0 kivándorló között ács, suszter, kőmives, 
szabó, házalózsidó, szóval a kenyérkereseti 
foglalkozásoknak majd minden neme k.ípvi- 

. selve volt köztük. A bizottság által hozzá 
I juk intézett azon kérdésre, hogy tulajdon

kép mi kényszeritette őket e keserves útra, 
illetve a kivándorlásra: a fiatalabb rész a 
katona-kötelezettségi kényszert, az idősebb 
része a kenyérkereset lehetőségének nagy
fokú megcsappanását adta okul, Ebben az 
előadásban nincs szó Magyarországról : ami 
örvendetes annyiban, hogy hazánk nem tar

minden ösmerőset, hogy jelen legyenek a 
komikus megalázkodásán.

A bocsánatkérés óraja ütött és min
denki feszült figyelemmel leste a színészt.

Egyszerre megnyílik az ajtó, s Tha- 
lia papja belép.

— Itt lakik kérem Rhabarber .János 
ttr ? — kérdi.

— Nem, itt L. R. kereskedelmi taná
csos lakik, feleli a háziúr büszkén.

— Úgy! No akkor .... pardon, 
bocsánat !

— Azzal eltűnt magára hagyva a fé
nyes társaságot.

ZDz. IC. Zszt.

Dalok.
1.

Soh’ se mondtam meg teneked,
Hogy szeretlek végtelen, 
Szivem Lángja titkon égett, 
Nem is sejté senki sem.

Mert mint folyó víz futása,
A szerelem épp olyan, 
Zugra omlik a forrása, 
]>« csöndes a mély folyam.

II.
Hisz mire is szóltam volna?
Köztünk örvény liáborog.
Bár szived hozzám hajolna, 
Mt •g se lennénk boldogok.

Fény, nyugalom a te részed,
Enyém ínség, küzdelem. 
Ha szeretsz is, mint én téged, 
Elveszünk reménytelen.

Inceédy LmmzIó.

Szemet szemért.
— Történeti elbeszélés. —

Irta: 2Rcsz*Q.legrl>.  Tivadei.
A »xél csak apró lángokat tud 
clfujni; a nagyot még nagyobbra 

•xitja fel.

EzerhéUzázhuszonötüt irtuk,
A wáíi 

övedző kert egyik háborította ösvényén 
magas nyúlánk férfialak siet a kert ] avi- 
lonja felé. Félénken tekint maga körül, 
kis kulcsot vesz elő zsebéből, zajtalanul 
kinyitja a pavilon ajtaját és belép.

A pazar fénynyel bútorozott, máino- 
ritó illattal teli terem egyik kerevetén. hó
fehér karjára támaszkodva pihent korúnak 
legszebb hölgye : az orosz czárnö, Kát din. 
Nagy gondolatok bánthatták a szép asszony
agyát > mert a neszre, mit az ifjú belépése 
okozott, sem nyitotta tel szemeit, s csak 
akkor tért magához, mikor a már előtte 
térdeplő gyerniekférfi forró csókját érezte 
ajakán.

— „Moens! Egyetlen szerelmein!" 
e szavakkal fogadja a czárnö kegyenezét; 
s magához öleli az ifjút, ki szerelemitlasan 
borul kebelére.

— Katalin, czárnö, asszonyom! szólt 
Moens. Tudom, hogy életemmel játszom; 
de ez az élet a tied s érted szívesen meg
halok.

Rcptiin, Mentschikoff. az egész udvar 
viszonyunkról beszél. Szerelmünk nem ti
tok többé. Ne altasd magadat, kegyelmes 
asszonyom I Ha férjed, Péter, a czárok 
czárja, győzedelmes liarczi utjából visszatér, 
százan lesznek az árulók I — Te szeretsz, 
Katalin; s hogy én szeretlek, tanúin az ég! 
Az én fejem csak egy szolga feje; de a 
te fejed, czárnö, koronás lő, s ne essen 
értein áldozatul! Engedj! Engedd, hogy 
meneküljek ebből a légkörből, mielőtt késő 
lesz! Engedd, hogy fussak, szökjem, tá
vozzam ! . .

Moens! le itt maradsz! szólt a 
szerelmes asszony. Csókolj! Csókold a ke
zem, a szám, a kebelem! neked minden sza
bad . . . .Szeretlek ! Ajkam az ajkadat 
várja, karom a karodat keresi . . . Ölelj! 
. • Jöjj ide mellein , , , egészen melóm I,.

A iiii, üif-uh u

szép asszony testéhez . . . Kar a karban, 
kebel a mellen, az é-z csak a jelen üdvös
ségére gondolt...............

Derekasan megvirradt már, mikor a 
szentpétervári czári palota kertjét két 
egyén hagyta el: Katalin, a czárnö, és Mo
ens de la Croix, a czárnö apródja.

-t- -t-*
A derbenti hősöket óriási lelkesedés

sel fogadta az orosz főváros. Nagy Péter 
előtt százezerén estek térdre és 100.000 
torok üdvrivalgása fogadta őt.

A győze lilére büszke czár nejéhez siet, 
ki kirá'yi díszben vár reá. Megöleli Kata
lint, megcsókolja a szép asszonyt; de érzi, 
hogy Katalin reszket, hogy csókja hideg, s 
látja, hogy az arcza is halotthalovány.

— Mi bajod, Katalin ? kérdi a czár.
-— Nincs semmi bajom, felséges férjem, 

válaszol a czárnö, csak a viszontlátás öröme 
tesz elfogulttá. Sokáig voltál távol tőlem és 
én nagyon, de nagyon nélkülöztelek.

A vad és kegyetlen embernek jól esett 
a hízelgés. U szerette Katalint, a marien- 
burgi parasztieányt, Mentschikott egykori 
ágyasát, és csakis őt szerette. Katalin volt 
az egyedüli, ki ez orosz Néró lelkűidére 
némi befolyással birt.

A diszmenet megindult. Több ezer 
perzsa fogoly, nehéz lánczokba verve, ment 
a czár előtt, kinek oldala mellett, gyönyörű 
fehér ménen, Katalin lovagolt. — Katalin 
kísérete csak egy emberből állott, nem is 
férfi, gyermek volt az még. Arcza sápadt 
volt ; de szép, nemes vonásai nyugalmat 
árultak el.

— Ki az a gyerek ott ? kérdi a czár, 
szemeit fürkészöleg Katalinra szögezve.

Katalin nyugodtan feleié: — Moens 
de la Croix, apródom.

* « *
Két hét tolt el a caár visszajőve- 

kitt Últtt

A czárnö hálótermeiből halvány vilá
gosság fénye tör át az ablakokon. — Lenn 
a kertben, épen a czárnö ablakai alatt 
két sötét köpenybe burkolt alak jar-kel 
nesztelenül.

— Tizenegy óra régen elmúlt, mond 
halkan az egyik. Vigyázz, Mentschikoff! 
Ha szavad hazug volt és gyanúd alaptalan, 
eltiporlak, mint a legutolsó férget! — Ka
talin, az én feleségem, nem lehet hütelen ! 
Belőled csak az irigység beszél, az tett 
árulóvá, nyomorult!

— Adná az ég, felséges czárom, hogy 
én tévedjek — szól kegyetlen gúnyéval 
Mentschikoff.

E pillanatban a czárnö ablakaiból egy 
férfi alak árnyát tükrözi vissza a fagytól 
fényes hó . . .

A lámpa fénye gyöngül . . . majd ki
alszik egészen . . .

A nagy czár, a hatalmas ember, resz
ketni kezd. „Megcsalt a kígyó, én megölöm !“

Kevéssel később, Péter megkopogtatja 
a czárnö hálószobájának ajtaját. Az ajtó 
zárva van . . .

— Katinka, bocsáss be, kéri nyájas 
hangon. — Odabenn sürgős léptek zaja 
haliszik, és úgy rémlik a czárnak, mintha 
valaki, ablakot nyitva, távoznék.

Minden pillanat egv örökkévalóság...
— Mentschikoff, segíts! kiált dühtől 

remegő hangon a czár ... A két óriás 
neki támasztja hatalmas vállait az ajtónak, 
mely könnyen kimozdul sarkaiból.

Mint mikor fenevad rohan zsákmá
nyára, olyan dühhel tárta szét Péter a 
menyezetcs ágy nehéz selyem függönyeit.

Katalin ott feküdt az ágyban, gyö
nyörű pongyolában, zilált hajjal; de az 
arcza olyan csendes volt, olyan nyugodt.

Péter nem birt többé uralkodni ma
gán. Dühtől tajtékzó ajakkal mondta ki 
ttíyúrc « Ivgtuuhkftbb gyfdwututt .,. 



tozik azok közé, a hol a szegényebb osz- 
lá'vra nézve legtürhetetlenebbek az állapo- 1 
lók, legnehezebb a megélés. De hogy ne- ] 
künk is bőven kijutott részünk az általános 
európai sanyaruságból, tudjuk itthon, s bi- ' 
/■■nvitja az, hogy nálunk is nagy a kivándor- 
I; st kedv. Ezt a kedvet lukasztani, ezt a 
hajlamot elcnyésztetni, méltó és halás fela
dat volna a sajtóra és az államra nézve. A 
sajtó hivatásának megfelelően mutassa ki 
es hirdesse napról-napra, hogy túl az oeze- 
ánon sem minden arany a mi fénylik, hogy 
ott is súlyos a megélhetés küzdelme. Erő
szakosan visszatartani a kivándorlástól csak 
annyi volna, mint a bajt befelé fejleszteni.

M F.

Különfélék.
— Ö felsége Ferencz József királyunk 

születésnapját e hó 18-kán városunk is 
szokott módon, ünnepélyességgel ülte meg. 
A róni, katli. templomban a különféle ha
lóságok, u. ni. a városi tanács, a városunkban 
székelő m. kir. honvédség 14. féldaiidárá- 
nak tisztikara, a kir. járásbiróság, adóhi
vatal, posta-táv irda-hivatal, pénzügyőrség 
és tanintézeteink tanári kara s a közön
ség valláskülönbség nélkül szép számmal 
vettek részt a hálaadó isteni tiszteleten. 
Fönn a várhegyen mozsárlövések, s a temp
lom előtt egy honvéd diszszázad üdvlövé*  
sói hirdették a felség születésének évfor
dulóját.

— A lévai kaszinó f. hó 12-én tartott 
retidkiviili ülésén vette tudomásul, hogy ház
tulajdonossá lett. — A választmány a maga 
kebelében kellő elismerésre méltó igyeke
zettel mindent elkövetett, hogy a kaszinó
nak állandó szállást biztosítson s e ezélra, 
szerinte alkalmasabb nem levéli, a zöldkert- 
i.tczai Kiss-féle háznál, ezt hozta javaslatba, 
illetve vette meg öröktulajdonul. — A te
lek 5000 írtba került, erre a régi épület
ből a mellékhelyiségek felhasználása mellett 
7(10 1 írtban meghatározott összeg erejéig 
épülnek a kaszinói helyiségei. — A fe'épi- 
tesi költség elég szerény, a telek azonban, 
tekintve a zöldkertutczai telkek jelen ér
tékét, magas áron lett vásárolva. — Atel- 
lenben a Vajger-, Missik-, vagy a Farkas
féle telkek a vizpart-jog miatt összehasonli- 
tatlanul többre becsiilendök, mégis: csak 
400—1000 frtos vételárban szerepelnek ; 
pedig ezen telkeken, lm már ez utczával 
megbarátkoztunk, egy alkalmas szutereén- 
épitniényt 10 —12000 írtig talán szintén 
előállíthattunk volna. Egyébként örömünkre 
szolgál, hogy a kaszinó birtok-szerzés által 
a fenmaradás legbiztosabb bázisára lépett s 
őszinte elismeréssel adózunk m ndazoknak, 
kik az egyesületet anyagi, erkölcsi támoga
tás által a tovafejlődés utján vezérelik. — 
Melegen óhajtjuk, hogy az az ekletáns több
ség, mely a jelen birtokszerzésnél oly me
legen üdvözölte a választmány eljárását, a 
1 eköltözés után tanúbizonyságot tehessen 
arról, hogy kaszinónk uj helyiségeiben év- 
rid-évrepezsgőbb az élet s kedély és szivet ne-

— Hová rejtetted őt?
— Kit ? kérdi a czárnö, teljes nyuga

lommal.
— Es még te kérdezed ? mond a czár, 

kinek szemei villámokat szórnak; keze 
ökölbe szorul s hatalmas öklével a czárnö 
arczába vág. Egyik ütés a másikat éri, s 
Katalin arczából, melléből csurog a vér . . .

— Hol az a nyomorult?
Hah! az ablak nyitva van! Meleged 

volt Katalin, ugy-e ? . . Mi ez? . . Egy 
csatt! . . A czár lehajol, s felemel egy kis 
ezüst csattot, mely a földön hever ....

— Moens de la Croix, ez a csalt iesz 
a te halálod ! . .

A czár fogadótenne tele van az ud
var nagyjaival. A terem egyik szögletében, 
drága kereveten Katalin ül. Úgy ül ott 
csendesen, mint egy erőtlen veréb, a kit a 
sasok támadnak.

A czár jeladására kinyílik a mellék 
ajio, s azon egy halovány szép gyermek 
lép be, apródi öltözetben. Arcza szenvedést, 
de magatartása nyugalmat árul el.

— Moens de la Croix, szól a czár, 
lépjen elő ? Önt azzal vádolják, hogy tá- 
Tollétem alatt a felséges czárnö bizalmával 
visszaélt . . .

Kínos szünet következik. A jelenvol
tak nyugtalan tekintettel néznek a czárra. 
— Péter ajkain keserű mosoly jelenik meg ; 
hol Moensre, hol a czárnöre néz . . .

— Igen, önt azzal vádolják, hogy 
rendjeleket lopott, hogy azokat drága pén
zen adta el és aláírásomat is hamisította.

Igaz e ez? . .
Katalint egy perezre sem hagyja el 

nyugalma.
Moens szemeiben sajátságos fény kezd 

világolni . . .
— Igaz, felséges ur I
»» A másik vádat pedig én emelem 

mesitö szórakoztatásai által a város összes 
értelmes közönségének lmva-tovább kedve
st bb otthonává váljék!

— Színház. — Szó m ható n, aug. 
hó ll-én „Az egér" Paille.on E. 3. fel- 
vonásos vigjátéka adatott nálunk először. 
Az újdonság oly ritka szép közönségét 
vonzó t az arénába, milyet nem egyhamar 
látunk együtt. A vidék is nagy számmal 
volt képviselve. A darabban, melyben a 
humor es csípősség sokszor majdnem a 
sikamlósság terén csapóiig, — az est hőse 
K r a s z u a v volt S i m i e r s Max mar- 
<|iiis szerepében, nem azért, mert a darab
ban ö volt az egyedüli fértiszereplő, hanem 
mert a kínálkozó barátnők és szive s sze
relméért versenyző nőkkel szemben, kik 
nem két, hanem négy tűz közé szorították, 
derekasan megállta helyét s kitünően érvé
nyesítő szerepe minden legkisebb mozzana
tát. — M o i v a n d Martba, a gyermek 
leánynak hitt, kigunyolt, félénk, de szive 
mélyében a marqttis iránt titkos s forró 
szerelmet táplált Krasznay n é, igen 
kedves fehér egér volt, kit a közönség 
többször nvilt jeleneteiben is jutalmazott 
tapsaival. R i m b a ti t Pepa (Körösyné) és 
>8 a 1 j a n e e i llermin (Tolnayné) igazán 
párisiasan szapulták úgy egymást, mint a 
többi szereplőket. — Vasárnap, aug. 
hó 12-én „L u m p á c z i u s z v a g a bit n 
d u s z“-t, a szive mélyéből nevetni szerető 
közönség kedvencz, énekes bohózatát ele- 
veniték fel színészeink. A három jó madár 
közül L á b s z i j (Bokody) és Czérna 
(Krasznay) jóízű, bohókás mókáin, melye
ket helyen alkalmazott eksztemporizáczióik- 
kal fűszereztek, — igen jól mulatott a 
földszintet és karzatot teljesen megtöltött 
közönség. — K e d d e n, aug. hó 14-én, 
Krasznay né jutalmára Szigeti J. ere
deti énekes vigjátéka „M a r c s a és M a- 
r i s k a" volt szinen, mely a szerző gyöngébb 
darabjai közé tartozik. Régi történet, ke
vés érdekesebb fordulat s meseszövés nél
kül. A darabban éppen a jutalmazandónak 
M a rt sk a szerepében jut ki olyan kis
szerű és igénytelen szerep, hogy abban sem 
ideje, sem alkalma szép tehetségét érvénye
síteni. A darab, eltekintve néhány élénkebb 
jelenettől, — hatás nélkül hagyta az elég 
szépszámú közönséget. — Sz e r ti á n, aug. 
15 én „Zsidói >Sárá“-ban, 1! o k o d y Antal 
eredeti 4 felv. népszínművében volt alkal
munk gyönyörködni. A szerző darabja ele
venségben gazdag jeleneteivel, gördülékeny, 
csinos nyelvezetével s élvezetes dalaival, 
melyeket >S á r i (Tolnayné) és Csontos 
József (Kiss), a nyalka huszár, igen szépen 
adtak elő, —; kellemes estét szerzett a kö
zönségnek. Ab rab ám (Bokody), a be
csületes zsidói koresmáros, 11 áj a s (Csaby) 
a tőkepénzes uzsorás és iia K a r o 1 y 
(Krasznay) élénk játékukkal gyakran kel
tettek effektust. — C s ii t ö r t ö k ön, aug. 
hó Ili án Csiay Gergely színmüve „A pro
letárok" adatott. Szívesen konstatáljuk, 
hogy színészeink ez esti előadása egyike 
volt a legkorrektebbeknek. A szereplők 
mindegyikének játékán meglátszott a jóaka- 

ön elh-n, mond a czár, kegyetlen gunynyal. 
Ön nagyon jól tudja, hogy ura és ezárja 
előtt kifogástalan öltözékben tartozik meg
jelenni. En pedig úgy látom, hogy czipöjé- 
ről az egyik csatt hiányzik . . .

Moens a földre néz, halovány arcza 
halálsápaditá lesz ; de azért bátor hangon 
válaszol:

— Elvesztettem.
— Nos, én megtaláltam, mond a czár 

színlelt nyugalommal, s a csattot oda dobja 
az apród lábai elé. — Bűnei oly nagyok, 
hogy a kegyelmet ne tőlem, de nőmtől; a 
felséges czárnőtől várja. Ö igazságos, s 
csakis rajta múlik, hogy' az ön szép haját 
a lenyirástól, szép fejét a leütéstől megkí
mélje. — Térdeljen le előtte, parancsolom, 
s kérjen tőle kegyelmet!

Moens de la Croix, az áldozat, térdre 
esik Katalin előtt; de szava elhal, szemeibe 
könyek gyii'nck, s egy szó, a mi nem sok, 
nem jő ki ajakán.

Katalin szédülést él'cz a fejében és 
zsibbadságot a tagjaiban ; de az esze ural
kodik szivén, s meg csak a hangja se re
meg, midőn láthatóm közönyös hangon ki
mondja az Ítéletet:

— Szibériába vele 1
(Folyt, köv.)

Gondolatok.
Irta: Sir Xjeszx.

A nagy kosmosban ép annyi a csoda, 
mint a kis kosmosban — az emberben.

ifi
*

A kiért közbevetheted magad, azt ol
talmad alti is vedd, hisz ez a legnagyobb 
dicséret, mely éltedben érhet.

*
Ne akard felebarátod tökéletességét 

messzire vinni, ö nem angyal és a bölcse- 
Bégben is mértékletesnek kell lentied. 

rat, a kedv szerzőnek ezen legkitűnőbb 
darabját úgy adni, mint azt megérdemli s 
hogy ez sikerült nekik, bizonyítéka azon 
gyakori taps, melyben a szere; 'ők közül 
Ildiben részesültek. Különösen lei kell emel
nünk B o k o d y n é t (Irén), T o 1 n ay n é t 
(Borosa), Bokodyt (Mosolygó), Csabyt (Ti
niét), Kisst (Bankó) és a kis K ő r ö s y 
Valériát, ki Senki Gáspár szerepében oly' 
otthonos volt, akár csak egy meglett szí
nésznő. A remek darab nagyobb közönsé
get is megérdemelt volna. — Tegnap, aug. 
18-án Bök ody Antal jutalomul szinen 
volt „Tiszteletes ur keservei", erről, 
valamint a mai darabról: „A sárga 
csikó“-ról jövő számunkban.

— A lévai főgimnázium tanári testü
letében a kegyesrendi tagok szokott évi 
mutácziója alkalmából a következő változá
sok történtek : G u s z t afy Endre, k. r.tanár
— ki 30-évig szolgálta a hazai tanügyet s 
buzgalmával és szakismeretével egyaránt el
ismerést vívott ki magának — saját kérel
mére Léván nyugalomba helveztet tt. Oszin- 
tén kiváltjuk, hogy a valóban kiérdemelt 
nyugalmat vidor kedélylyel s jó testi egész
ségben sokáig élvezhesse ! — Sz á r no v sz ky 
Ede k. r. tanár Privigyére helye tetett át.
— - Mint uj tagokat első sorban örömmel 
üdvözöljük: C sere y József k. r. tanárt, ki 
az anny ira diszponált trencséni főgymnaziumi 
igazgatói állásában úgy a közönség, mint 
hatóságainak közelismerése mellett töltötte 
a múlt tanévet, e végtelen fáradsággal s 
erötfeszitő küzdelemmel járó állásáról — 
s a j á t ismételt kóréi m é re — fel
mentetvén, szülővárosába szeretteihez jő, 
hol széles tudományával és szeretetteljes 
modorával — mint tanár oktatja, vezérli 
gondjaira bizott gyermekeinket; — másod
sorban : S z a 1 a y Gyula k. r. tanárt, ki 
theologiai s egyetemi tanulmányait bevégez
vén, nálunk lép be nemes hivatásának 
munka-csarnokába. — Legyenek üdvözölve 
körünkben az uj tagok s jutalmazza fáradt
ságukat tíz édes megelégedés!!

— Eljegyzés. Bolgár Emil budapesti 
kir. táblai bíró e napokban váltott jegyet 
Léván P o n g r á c z Irén kisasszonnyal, 
özvegy' l’ongrácz Miklósnó, szül, báró B a- 
konyi Ilona kedves leányával. — Állandó 
boldogság kisérje frigyüket !

— Szinllázi műsor. Vasárnap, augusz
tus lilén Sárga csikó, <’sepi egliy nép
színműve. Hétfőn: A bolondok grófja. 
.Jód<ai Mór énekes bohósága. Kedden : 
Arany halak, Sehőnthan kétíves vigjá
téka. Szerdán nem lesz előadás. Csütörtö
kön : K ő r ö s y né M á r k u s R ó z a juta
lomjátéka: Tol on ez. Tóth Ede népszín
műve. Szombaton: Tricosch és Caco- 
1 e t. Boltozatos vígjáték. Vasárnap, aug. 
26-án : A z ördög p i r u 1 á i. Ezentúl 
csupán 3 előadás lesz.

— Az ipolysági megyeház minden 
melléképületeivel együtt f. hó 16-án délben 
a tűz martalékává lett. — Mint értesülünk, 
a tiiz a megyeház mögött elterülő pajta
sorból kelt ki, s innét csapott a fogházra, 
majd a főépületre, végre az istállókat 
emésztette fel, hol töménytelen, takar
mány s faanyag volt felhalmozva. — A 
foglyokat ideje korán kibocsájtottak s igy 
ember-élet áldozatul nem esett, négy kö
zülük felhasználva az óriási zavart, el is 
illant. Rövid két óra -alatt megemésztett 
minden éghetőt az erős szél ált I korbá
csolt pusztító elem. — A kár mintegy 
15—20000 frtra tehető. — A kis számit
tűzoltó csapat emberi erőt meghaladó buz
galmat f’jtett ki a tűz lokalizálására, mely
ben végtelen nagy segítségére volt a vasút
állomás buzgót főnökének azon erélyes in
tézkedése, hogy a társulat kitűnő fecsken
dőjét a helyszínére juttatta. — A megye 
urai, a fő-, alispán s tiszti személyzet mind ott 
volt s aggódva nyújtott segédkezet az ér
tékesebb képek és irattár megmentéséhez.

— Beiratasok. A turócz-sz.-lilán oni 
állami polgári iskolával kapcsolatos, közép 
kereskedelmi iskolában a beiratások augusz
tus hó 31-én, a rendes tanítások pedig szep
tember lió 4 én veszik kezdőtöket. Az első
osztályba oly tanulók vétetnek fel, kik a 
gymnasium, reál- vagy polgári iskola 
negyedik osztályát legalább kielégítő siker
rel elvégezték; a magasabb osztály okba való 
felvétel pedig valamely hasoitrangu intézet 
megfelelő bizonyítványa alapján történhetik. 
Egész évi tandíj 10 frt, szegény tanulók 
ez alól is felmentetnek. Az intézet ugyan
azon képesítési előnyöket nyújtja, mint a 
kereskedelmi akadémia; növendékéi tehát 
az egyévi önkéntességi jogot is élvezik. 
Bővebb felvilágosításokat szívesen nyújt az 
igazgatóság.

— Öngyilkosság. Városunkban már 
napok óta élénk megbeszélés tárgyát ké
pezi egy fiatal nö öngyilkossága, mely város
szerte nagy megdöbbenést keltett. Ugyanis 
F r a n c z i s z c z i János aranymivésnék 
neje c hó 14-én reggel ágyában halva ta
láltatott. A megejtett bonczolás mérgezést 
konstatált. A szerencsétlen asszony — állí
tólag — marólúgot ivott. Öngyilkosságának 
oka — mint hifiik — családi viszály' volt.

— Zenészeink, kik tudvalevőleg a kies 
fekvésű Koritniczán szórakoztatják már 
évek óta szívhez szóló nótáikkal a fürdőző
közönséget, mint értesülünk, e hó 27-én vagy 
28-án jönnek haza.

— Kéjmenet Budapestre. Szent Ist- 
ván-ünnep és a „Jó szív" által Budapesten 
ugj-auezon napon rendezendő népQ.iuetfely

■ alkalmából f. hó 19-én úgy a mi vasúti vo-
1 italunkon, mint a csata-ipolyságin mérsékelt 

menetdijak mellett kéjmenet rendeztetik. A 
vonat Léváról 19-én d. e. 11 óra 20 percz- 
kor indul és este 6 órakor Budapesten van. 
Menetdijak. Budapestre és vissza II. oszt. 
6 frt 70 kr; III. oszt. 4 frt 50 kr. A me
nettérti-jegyek 10 napra érvényesek.

— Előléptetés. A király' születésnapja 
alkalmából történt rendkívüli előléptetésnél 
V őrös János és B e n ez e 1 i t s Ernő a lé
vai féldandár tiszthelyettesei — mint ér
tesd lünk — hadnagyokkói léptottettek elő.

— Rövidhírek. — Boszniában
is van már telekkönyv, mely e hó 1-én 
lépett életbe három hóig terjedő fclszólam- 
Jási érvénynyel. — A regále-ügy rendezése 
tárgyában egybehívott ankét e hó 15-én 
fejezte be tárgyalásait. — Mackenzie vá
lasza a német orvosok röpiratára három 
hét múlva fog megjelenni. —A keleti vasút, 
mely Budapestet Konstnntinápolylyal össze
köti, e hó 15-én nyittatott meg. — A zuluk 
és angolok közt újabb háború van készülő
ben. Legközelebb heves összeütközés volt 
közöttük, melyben számos halottat és sebe
sültet vesztett mindkét fél. — Fejérváry 
Géza báró honvédelmi miniszter e napok
ban üli meg 40 évi katonai jubileumát. — 
Aranymise. R ó III e r Flóris apátkanonok 
s ismert tudós, c hó 16-án ünnepelte meg 
Nagyváradon áldozó papságának 50 ik év
fordulóját. — A váczi lovas kaszárnya teg
nap f. hó 18-án leégett ; a kiszabadított lo
vak a iszomszédságban levő vaspálya-ud
varra menekültek, hol a berobogó vonat 
— mint értesülünk — nyolez paripát el is 

gázolt.

A PIC Ö H Á O K.
— RovHtvezetö Zuhany. —

O ii v é <1 e 1 e ír. Bíró (vádlotthoz) : Ez a 
kisasszony azzal vádolja önt, hogy öt erőszakkal meg
csókolta. \ á <1 1 <> t t : Igen, de a kisasszony is
visszacsókolt, tehát nem akarata ellen történt az eset*  

B i r ó (panaszoshoz) : Nos, kisasszony, mit szól 
éhez. Oh is megcsókolta a vádlottat? — Panaszos 
(szegvenkezve): Igen, de hát ez csak Önvédelemből 
történt.

E h b e n a nagy melegben. — Nos, 
hogy van Csupor uram? — Éppen azon tűnődöm, 
hogy hát h í már ily kutya meleg van, legalább siilt 
galamb repülhetne az ember szájába.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
1.

Búcsúszó.
Fel óbb rendelet folytán l’rivigyére 

helyeztetvén át, t. jó barátaim és ismerő
seim fogadják ez u.oii búcsú-üdvözletemet. 
Kérem, tartsanak meg tovább is nagyrabe- 
csüh jó inda'at ukban.

Léván, 1888. aug. 15.
Szárnovszky Ede,

k. tanár.

II.
Kérelem.

Alulirt tisztel.‘ttel 3 alázattal kéri mind
azokat, kik a tűzoltó e/yiet áltál rendezett 
targysorsjáték alkalmából a kiosztott és szét
küldött sorsjegyekről nem számoltak, legye
nek szivesek augusztus 25-ig a sorsjegyek 
árat beküldeni, hogy :tz eredményt még e 
hóban közölni lehessen.

Augusztus 5 ki számban értesítettem 
a mélyen tiszte t érdekelteket, hogy a nye
remények 20-ig nálam átvehetők. — A ren
dező bizottság határozata folytán ezennel 
kijelentem, hogy 19-éii a tárgyak még ki
adatnak, 20-tól azok az egylet tulajdonává 
válván, később meghatározott napon, a tiszta 
j jvc leiem etuelese ezéljából — el fognak 
árvereztetni.

Léván, 1888. aug. 18.
Pazar Károly, 

íuparancsuok.

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán44 vendéglőben alig. 12—19-ig.

Békefy Gyula, ügyvéd, Szabadka. — Hóért 
Miksa haszonbérlő, Budapest. — Adainek Alajos, 
számvevő, Bars-Szent-Kereszt, — Wilhelm Kánig, 
építőmester, K irmöcz. — J.ízs :f Engel, gabonakeres
kedő, Nyitra.— M. R íz. nfeld gabonák reskedő, Nyitra.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: Kónya József, város kapitány.

Búza: m.-mázsánként 6 frt 60 kr, 6 frt> 
80 kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt 60 kr-
Rozs 4 frt. 80 kr. 5 frt — kr. Arpa 5 frt.
70 kr, 7 frt 20 kr. Zab 4 frt. 50 kr, 4 frt.
70 kr. Kukorieza 5 frt. 80 kr, 6 frt — kr. Bab
6 frt — kr, 6 trt. uO kr. Lenese 5 frt — 
5 frt 80 kr. Köles — frt. — kr. — frt — kr

Nyíl ttér.

Farbige Seidenstoffe von 8ö kr • 11. 7.65 
j per Meter (ca. 2000 verschiedenu Farben und Dessins) 

versendet roln ii- und stückweise zolffrei das Fab 
rik Depót G. Henneberg, (k. k. Hoflieferant) Zürich, 

i Mustur umgeheud. Briefe 10 kr. Porto.
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34. szám.

A rastayabb betűvel jelzett szám az 
esti 6 árától reggel 5.59 percziy tartó 
időszakot jelenti.

Állomás
Vegyes

1.

vonat

11 .

Léváról ind. 11.20 4.25
Alsó-Várad T» 11.43 4.48
Nagy-Sallő . 12.10 5.15
Zeliz . . . 12.37 5.42
Csa/a . . . órk. 1.06 6.11

■n . • . ind. 1.27 6 34
Bény . . . 1.50 650
Kéménd . . 2.06 7.04
Kőhid-Gyarmat 9 2.28 7.20
Esztergom-Nána érk. 2.50 7.40

Budapestre , érk. 6.- 9.30

Becsbe . • - í 7.05
1 8.54

3.40
5.53

Állomás
Vegyeswnat

lí. III.

Budi-pestről j ind. 
e.k.

9.
11.11

9. —
11.16

Béc.böl . . [ 13.
4.5€« 12 11

Esztergom N ina ind. 5.- 1 2.20

Kőhid-Gyarmat n 5.27 12.40

Kéménd T 5.47 12.58

Bény . . - 1> 6.08 1.12

Csata . . - érk. 6.24 1.26

Csata . ind. 6.34 1.40

Zeliz n 7.09 2.11

Nagy-Halló n 7.46 2.48

Alsó-Várad •» 8.11 3.05

Léva . . 8.35 1 3.27

Állomás
Vegyesvonat

11. III.

Csata . ind. 6.40 1.35
Zalaba . . 6.59 1.54
Ipoly Pásztó . 7.23 2.16
Bél .... 7.37 2.29
Szakállos . . 7.59 2.49
Visk . . . 8.20 3.08
Ipolyság . . órk. 8.56 335

Ipolyság-Csata.

Ipolyság ind. 11.15 4.25
Visk . . r» í 1.43 4.53
Szakállos . . 12.07 5.17
Bei .... 12.22 5.31
Ipolv-Pásztó . n 12.39 5.48
Zalaba . . . 12.58 607
Csata . . . 1.15 6.24

Lévára :

Becsből ind. 10. O.S6

Pozsonyból 12-37 10.—

X. -Ta po lesá ny ró 1 „ 7.12

Galantáról n 1 54 12-42
X.-Szombatból n 12 40
E.-L’j várról 317 11-30
Budapestről . n 9.—

Váczról n 9.59

Esztergomból » 5.- 12.20

Ipolyságról n 11.15

Csatáról n 6.34 1.40

Lévára . . . érk. 8.35 3.27

Léváról:

Léváról ind. 11.-20 r-2’
Csatára érk. 1.06 m
Ipolyságra n 3.35
Esztergomba n 2.50 7.40
Váczra . . !» 5.01 8.48
Budapestre . i» 6.— 9.30
E-Újvárba . w

.4.42
16.89 12.24

Galantára . n 5.28 1.59
X.-Szombatba 3.17
X..Tawolesánvb

1 1 n 9.—

Pozsonyba . n 6.13 3.33
| Becsbe . . n 7.05 5.40

HÍRBE T É S E K. Augusztus 19.

Hirdetmény.
A Neumann Manó csődtömegéhez tartozó alább részletezett ingó-ágok a 

csödválasztmány intézkedése folytán Léván, folyó hó 23-án CSÜtÖltÖlíCil dél
után 4 órakor, a városháza nagytermében nyilvános árverésen készpénzért a 
ejjtöbbet ígérőnek eladatnak.

Árverés alá bocsáttatnak:
1. 5493 írt 32 kr. leltári értékű váltó- kötvény- és könyvkövetelések. 

egy tételben, oly kikötéssel, hogy a csődtömeg a követeléseknek sem fennállása, 
sem behajthatóságáért szavatosságot nem vállal.

2. A lévai izr. templomban 45. számmal jelölt egv pár és pedig egy 
férfi és egy női ülőhely 200 írt becsértékben azon feltétel alatt hogy a vevő 
az ezen ülőhelyek után a f. 1888. évre járó hitközségi adót és átiratási ille
téket viselni tartozik.

Kelt Léván. 1888. évi aug. hó 9-én.

BeleséLz ZLíiszló, 
kir. közjegyző.

I
i
i
I

az egész monarchiában a

Szalady-féle pótkávé.
Két rész á s;:u pótkávéhoz egy rész Szalády kávét kell be
főzni s a IcgZclinatOSclbb kávét nyerjük. Hozzá kevesebb ezukoranvag 

szükségeltetik s előnye, hogy az ázsiai kávét ártalmatlanná teszi.

A „Hungária kávé“ 
rendes eledelül használva a gyomort és a vért tisztítja s az emésztést 

nagyon elősegíti.

Biztos segélyt nyújt:
gyomor- és bélhurut. fejgörcs, vérszegénység, álmatlanság és 

bajok ellen. Kapható a föltaláló :
ideg

KIS HIRDETÉSEK.
E rovatban minden szó egyszeri 
beiktatása 4 krba kerül : bélyeg 
dijban — a lakás megjelölése mel
lett — fizetendő minden egyszeri 

beiktatásért 37 kr.

SZALÁDY ANTALNÁL
Budapest, Andrássy-ut 86.

Léván: több f'.iszex'S.zletbe n.. 10-7

Tiszta, len. áru!
Kedvező

PÉNZKÖLCSÖNHÖZ
juthatnak ónálló, rendes évi lakás
sal és keresettel, illetve jövedelem
mel bíró egyének, 11. in.: iparosok, 
kereskedők. hivatalnokok, magán 
zok katonai személyek, birtoko 
sok stb. 50 frttől—1000 frtiy 
mint magán személyhitel, könnyű 
heti, havi vagy háromhavi törlesz

tésre 6°/v-os kamat mellett.
Ingatlanok betáblázására 4’/s és 
5°./0-ra, amortizáezióra vagy anél
kül. — Megbízások pontosan tel- 
jesittetnek.

Bővebbet:

S T E IITE B Gr.
BLDBPEST.

Gr. Károlyi-utcza. 12. sz.

Levélbeli megkeresésekhez 3 drb, 
válaszjegy csatolandó.

Gimnáziumi tanulók, 
kivált az alsóbb osztá
lyokból, kedvező feltété 
lek mellett ellátásban ré
szesülnek egy tanárnál 
Léván, ki a szülők kívá

natéra növendékeit 
zongora- vagy lie- 
gedü - oktatásban is 
részesíti.

Bővebb tájékozást 
nyújt Léván, a 

„Bars“ 
k i a dó Ili vat a la.

Léván a hegy alatt, 562. 
számú, alkalmas bolti hely i- 
siggel bíró, Zvara-fuic ház 
f. évi november 1-től bérbe 
adatik, Bővebb felvilágosí
tással Farkas János erdész 
(lakik a hegy alatt) szolgál.

Egy kitűnő karban lévő gyer
meknek való “„ es hegeti'i eladó. 
- Értekezhetni a kiad ohivatalbm.

Háziasszonyok figyelméből
Olcsó "befogó (hó

lyag) papírok kaphatok 
Nyitrai es Társa papír
kereskedésében, Levan.

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG BUDAPESTEN.

Központi iroda:

Ezennel van szerencsém a t. közönségnek nagybecsű tudomására 
hozni, hogy

í
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i
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Wein Károly és Társai urak
szövögyárosok, Késmárkon (Szepesség)

engem bíztak meg gyári raktárral, mi által azon helyzetben va
gyok. lmgv következő czikkekből: terítékek, törülközők, kávés
terítékek, ágvnémük, vásznak, zsebkendők stbből elismert jó mi- 

nőségíí iivártmánvnval dús választékban szolgálhatok.

Kitűnő tisztelettel

Grotte Vilmos.

IV. Váezi-körur 57. — Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut 169G

sorvetőgépek.
Legnagyobb kit-üntetés a vetőgépre : 

arany diszokmány a hatvani nemzetközi 
senyen.

SCHLICK-féle szabad.

> o
271/1888., szám.<• »

Árverési hirdetmény.
AlnKrt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

ez. 10’2. §-a értelmében ezennel közhitre teszi, hogy 
verebélyi kir. jbíróság 1488 1886. sz. végzése által 

férj. Pólya Józsefné lévai lakosnöja- 
Cziria János és neje Tóth Erzsébet ellen 7+2

_______ egyes-.
kettős- és harmas ekék. 

2 első díj aranyérem és még 
egyéb kitüntetés. 

SCHLICK- es VIDATS-féle ered.

rayol-»

három

. egyes 
ekek, kapáló, töltögető- és porhányito 

ekék.

SCHLICK-féla szabadalmazott „TRIUMPH

ekever-

t.
a
Elír nfeld Zsóti: 
vára 
frt 40 kr. töke, és eddig összesen 26 frt perköltség kö
vetelés erejeig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilig lefoglalt és 872 frt — krra becsült 1 
kazal lennek, 1 cséplőgép járgánynyal, 1 szelein rosta, 
2 vas tengelyű szekér, 24 kér. szí árpa, 7 kereszt zab 
termés, 25 métermázsa búza, cziezer, lencse, trágya, 8 
drb. juh és más különféle gazdasági eszközökből álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely át verésnek a verebélyi kir. jbíróság 1717/88 
sz. kiküldését rendelő végzése folytán a helyszíne:!, 
vagyis Baracskai!, Cziria .János és neje lakásán leendő 
eszközlésére 1888. évi augusztus hó 31. napján d. e. 9 
Órája határidőül kitiiz.etik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hojfv 
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1381 évi LX. 
t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez, 108. §-ában megállapított fekét.dek 
szerint lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mi dazok, 
kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végre
hajtató követelését megelőző kielégiHeteshez tartanak 
jogot, a mennyiben résziikre foglalás korábban eszkö
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban beadni, 
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíró
ság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik.

Keit Verebélyen, 1888. év aug. hő 10. napján.

Kaszanyiczky Dániel, 
kir. bírósági végrehajtó,

Gözcgéplök. járgánycséplök. gabona
rosták. őrlőmalmok, takarmáriykészitő- 

yéh gazdasági gépek.

Előnyös fizetési feltételek.
Legolcsóbb árak. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.

Képviselet Léván z LL erxx testvéreknél

JÍYOMAIOTT NYITIUI «« TÁHSÁXÁJ-, Lévám lbőtí.


