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É b re d jü n k !
Az élelmes Amerika nemcsak 

hazája, de a föld minden részére 
szállítja produktumait. Az amerikai 
termény és áru behozatala az oszt
rák-magyar consuli hivatal jelen
tése szerint 1887. óta egy millióról 
köriil-bcliil öt millióra szökött fel, 
mi*** a kivitel majdnem félre apadt.

Az amerikai kereskedő vagy 
iparos nem kiméi fáradságot, de 
még tetemes pénzáldozattól sem riad 
vissza, hogy piacunkat áruinak meg
hódítsa. Igaz panasz az, hogy holt
jaink tele vannak idegen portékával 
és azoknak tömeges vásárlói akad
nak. Való, hogy kézmii- és gyár
iparának tért hódítson, potom árért 
adja áruit és ezzel emeli a fogyasz
tók számát. S mit tesznek a mi ipa
rosaink és kereskedőink? Hidegvér
rel engedik át azt a kis helyet is, 
melyet maguknak nagy keservesen 
meghódítottak, más nemzet mond
juk ki nyíltan törekvőbb fiainak. 

Bizony szégyen! Hazánk úgy

T Á R C Z A.

01 feníjDeslW.
Felhő borítja az eget,
.4 fenyves zord, setét, 
l\idey atom cgymagma 
Bolyongok szerteszét.
ATincs itt virág, nincs verőfény.
Xincs enyhe nyári est,
Az égre holdat, csillagot,
A képzelet ha fest.
Szép alföld te vád gondi lók!
Fs szememben kányák.
..Kár-kár!" hangzik. Fejem felett 
Szállnak el az ölgák.

Horgonyra visszajárd alak.
S ah, hinni sem merem.
Az erdő mellékösvényén,
Te jász szna közt velem.
S miff ajktól ajkam csókolja.
Szemed szemembe néz:
.4 sötét, vészterhes jelleg 
.4 mcssziséybe vész.

Ah nézzd. a nap miként ragyog,
Az éy mily tiszta kék!

meg van áldva terményekkel a ter
mészettől, mint más ország alig. Van 
borunk, acélos búzánk : van rezünk, 
vasunk, horganyánk : gyümölcsünk 
Ízletes, bátran kiállja a más orszá
géval a versenyt és mégis meghúz
zuk magunkat, holott ép oly bátran 
léphetnénk előtérbe, mint azt az 
amerikai silányabb portékával teszi.

Népiünknél már rég bolygatott, 
de folyton öreghiilő hiba az, hogy 
önerejéből semmit sem m er; saját 
lábára felállni fél; a: t akarja, hogy 
mindig a kormány álljon a háta 
mögött és annak járszalagján dö- 
czögve lépked bizony még igy is 

nagyon aprókat.
Igaz, hogy az ipartermékekre 

nézve Magyarországnak igen nehéz 
a helyzeti1, mert e téren számos tul- 
erős versenytárssal kiül megküzde
nie, de vannak hazánknak a termé
szet által nyújtott oly adományai, 
minőket más ország fel nem mutat
hat és melyek észszerűen kiaknázva 
roppant jövedelmet hozhatnak pénz
szegény hazánknak. Hz adományok

.4 fenyők balzsamillatával.
Mint telit ve a lég !
Az erdő többé nem rideg,
Xetn zord. nem is setét,
Xapos atain karöltve.
Bolyongniuk szerteszét.
S lniv mind felgehb-fvljebh két link,
.4 táj még nem kopár.
Mii/ a szikláik tetején is 
Ott diszlik a gyopár.

Uh ! agg-e édes. Iioggha agg 
l\etfecskén hintánk.
Uróniand fagyos vidéke is.
I erőfényes nekünk.
De elválasztva egymástól.

H'jóiba lomb és virág 
Az alföld derült tája is,
Kietlen /msztaság!

Solti Gusztáváé.

Szerelemből szerelemről.
Mély, mint a tenger, erősebb, mint az 

akarat : mert az akaratot sziili. .lő, senki nem 
tudja, miként? A szem világán át a szívbe 
s onnan az egész valóba? . . Fegyvere 
nincs, mégis győz. Ezer talányt nyújt es

egyike az ásványos víz. Nincsen 
ország, mely úgy mennyiség, mint 
minőség tekintetében e téren verse
nyezhetne hazánkkal és mégis ez, 
úgyszólván egészen parlagon hever, 
nagyobhára olyan csekély, hogy 
számba sem vehető. Add ki a pén
zedet, hogy azzal újat szerezhess, 
az amerikai jelmondata és füve; ezért 
kockáztat ezreket és nem riad vissza 
az esetleges veszteségtől sem, ha va
lamely eszmét célszerűnek ismert 
fel és s z í v ó s  kitartással működik 
keresztülvitelén, ellenben a magyar- 
országi vállalkozó fél a legcseké
lyebb kockáztatástól is és minda
mellett egyszerre szeretne meggaz
dagodni.

Mint mindenben, úgy a gyárak 
építésében is praktikus módja van 
az amerikainak. Olcsó anyagból, fa 
és kevés téglából építi gyárát, de 
nagy terjedelmű helyen, inig nálunk 
a legkisebb gyár is tömör kőből 
emeltetik, úgy hogy gyakran a gyár 
felépítése felemészti az üzleti forga
lomra szánt tőkét is. A pénzforga-

mégse tudják megfejteni, mióta ember lakja 
a földet. Olyan, mint a delej: nem látjuk, 
de érezzük, a mint átgyujt, átreszket a szi
vén: örök rejtély. Itt gyönyör s remény
ség, ott bánat s aggodalom, de még a 
bánatja is szép. Hitünk egyetlen boldogitója 
a lény, a mi rajta átsugárzik, a gyönyörteli 
pere, mely, ha évek szenvedéseit kárpótolja, 
nem mondhatjuk, hogy hasztalan tűrtünk ; az 
:dom. mely az ébrenlétet clfeledteti: a láng, 
melyben mint tiiz között, még a salak is ra
gyog : a világ, melyben valónknak isteni ré
sze él s melvlyel elvész. Kgy kicsinyke ró
zsabimbó. mely illattal tele mosolyog reánk : 
ragyogói csillag, melyben keressük a mennyet 
és a boldogságot: tündöklő szivárvány, mely 
a semmiből ragyogó színekkel vonult fel az 
ég boltozatán: tavaszi napok hajnalában
pirosló rózsabimbó. Alkotója minden nemes 
nek és jónak, isteni szikra, nap a csillagok 
miriádjai közt, a mitől a rege a paradicsom
ról való lehet e földi világon. . . .

*
* *

Neked irok szerelemről. De mit lehet a 
szerelemről Írni, a mit már százszor és ezer
szer cl ne mondtak volna ?

Thalésztől azt kérdezték egyszer, hogy 
mi az Isten ? s a hölrs három napot kért a 
gondolkozásra, aztán ismét három, végre még 
három napot, s utoljára is azt felelte, hogy 
minél tovább gondolkozik e kérdés felett, an
nál megfogliatatlanabb ez előtte.



LKVA és VIDKKK 1800. július fi.

tásluin rgvsz z>rnialitasl lejt ki az 
amerikai. < )riási munkaerői alkal
maz. melynek jő árát adja, de \ i- 
szólít megkívánja. hogy mentői tölt
het produkáljon.

Ipar- és kereskedelmünk pan
gását egy kiviteli egyesület lenne 
hivatva uj életre lendíteni, inelvnek 
élére minden nagyobb városban 
olyan egyént kellene állitani. ki nem 
csak az il**;izi hnzaliasságlól leifven 
áthat\a. de minden izében szakkép
zett is lépvén. 11 véli egyesülethez 
o rs z á g o s  mozgalom, tömörülés és 
naií'V befektetés volna szükséges és 
a mi tő. olcsóság az ipar, termény 
és kézmű terén.

K r d e k e i n k e t  csak UgY vélhet
jük meg helyesen. iparunk és k e 
r e s k e d e l m ü n k  csak akkor fog lel- 
virágozni, ha a küllőid piaezaival 
magunk a kormány segítsége 
nélkül állunk versenytérre.

A tisztességes verseny sem nem 
tolakodás, sem pétiig erőszakosko
dás. hanem élelmesség, nedvei a ha
ladé) kor erősen megkíván. Ne vár
juk meg, hogy a külföld piaezát 
teljesen elhódítsák előlünk, ne vál
junk addig. min a magyar termé
kek számára nem lesz egy talpalat
nyi hely. mert akkor hiába jajga
tunk majdan. Bátran előre! Adjuk 
portékáinkat olesém. de terjesszük 
az egész világon s ne féljünk a ver
senytől. A bátor harcos nem ijed 
mén1 az ágyuszótól. Van miből, telik 
még hála Istennek Magyarországon 
v ersenV képes portéka.

Az 1599-iki bányavidéki tatárjárás.
Folytatás:

Október 10-én Seimee azt írja Körmöe- 
nok. hogy a törökök és tatárok ma és teg- 
na{> erősön portyaznak k * T a g n a p

ILry vagyok én is a szerelemmel; de ha 
definiálni akarnám, nem határozhatnám meg 
másként, mint az erényt Aristotel»*s: hogy 
középút két véglet k"Zt. melyeknek minde
gyik*' a tulságig vive, hibává válik, mint a 
takarékosság: a fösvénység és pazarlás, vagy 

■ rság . a vakmerőség és óvatosság között.
Sem nem rajongás, som nem hidegség, 

rajongás js hidegség is. t 'sodás végvidéké 
mindkettőnek és mégis egyik sem. Öröm és 
bánat, remény és aggodalom, álom és ébren
lét és mégsem az és mégis mindegyik: kö
zépút két véglet között.

He nem Írok én essay-t a szerelemről, 
> nem akarnám, mint talányt sem fejtegetni: 
hiszen olyan az. mint az ezeregyéjszakái ha
lacska. nedv nyomtalanul kisiklik az ember 
k**z**i közül, távolról tündéri alak. d** k«> 
zelről arain füst, pára és színes semmiség, - 
ha utá i íi sz. találsz te egész köteti
róla. a miktől bizony egy cseppet se leszesz 
okosabb, mintha csak arról hallanál, hogy 
mi az a kék, vagy piros? . . . Mást 
róla. Hogy kinek a gazdagsága, kinek a sze
génvs. ga ?

. . .  A fiatalok gazdagsága s 
szegénysége. A szegények gazda^aiM s i 
gazdagok szegénysége. . . .

*
*  *

Minden népnek van egy bizonyig idő
szaka, melyben története : költemény K g \ . 
istenekkel benépesített költemény, melyben

az ellenség Németit, Sze belié bet - vagy 30 
s/.ép nagy falul dilit * egetett tel, úgy hogy 
Sclmec immár |egk"/.olel*b all a veszélyhez 
S a mellékeit hírek szerint, melyek az órá
ban a táborból érkeztek, erős portyázásnál 
 ̂ bet résnél egyel t irhát, hacsak

Isten különös módon »*1 nem fordítja ezt ló- 
luk. Mivel pedig a bányavárosok regi szövet
ségénél fog\a mindig szokásban volt, hogy a 
távolabb fekvő városok a legközelebb meg
szül uhukat ízomszédilag - ‘gitséggel és néppel 
gyámolították, védelmére néhány puskást és 
lőport kér - • gyuttal figyelni ‘/teli. hogy \ i- 
gvázzanak. hogy az ellenség más helyen be 
ne törjön. A bakabányaiak szint mi  nagy ve
szélyben ■ urnák s ők is kértek puskásokat, 
de miután itt oly nagy a szükség, a szóró 
sokba küldték őket a város oltalmára.

Október 11-én Béla\ar\ havid, az esz 
tergomi *u>ekség szent kereszti uradalmának 
lélüg.velöje - pisetsiriusa Szent keresztről ér 
tositi l\"i!ii'M-hanya városát, hogy a tatárok 
szombaton (okt. 9-én) Szentbenedekhez ér- 
keztek - a t sejké, és Szöllöslioz tartóz*'* fal
vakat m ,id felégették s ha Thurzó ur joh- 
hágyaival a völgyet *‘1 nem zárja, még az 
nap S/ent kereszt vidékére elszáguldoztak 
volna, de ki><;* visszavonultak. most alat- 
valoival itt őrködik.

Hgyaii • napon Besztercebánya azt Írja 
Körmöenek, liogy szívesen küldene Seln 
n**k v« g.'lvt, d«* a polgárság a nem rég tör 
téni tűzvész folytan nagyrészt tönkre jutott, 
a v áros rosszul van ellntv a s tegnap is I fi 
vény. \ ég’hles és Zólyomból oly rossz hírek 
érkezt**k, nedvek hasonló veszélyt helyeznek 
kilátásba, főleg mivel itt széles a völgy s az 
ellenségnek az erdőkön át nem lehetetlen át 
jönni**.

Szint'n az nap Sídmer kómiöcnck meg 
k.»>Z"iii a kiild"tt segély 1. Hánesy Hyórgynek 
Hozókra segélyt küldeni a \ árosukból nem 
lehet, mert nekik kevés emberok van s azokra 
szükség van itt. T«*gnap (okt. lU-én) dé|b*»n 
az ellenség felperzselte Hátitól. H«»l)t-Bese 
n\M(i"tt - a k*♦riiI fék\ ö falvakat. Senki sem 
aíl *‘ll**n**. mindefiki menekül > jóllehet az 
elmenekült parasztságból meglehetős csapa
tot lehetne toborozni, de hiányzanak a vezé 
rek. A bakabányaiak is nagy veszélyben 
vannak, mert a városuk körül fekvő falvak 
szintén mind lél vannak dúlva, nemkülönben 
Sember és Kiesfalu stb. A tatárok még kö 
rösk«>rül az (*rdőkben tartózkodnak s várnak 
a jó  alkalomra. Hz órában az a Ilii* érkezett, 
hogy mar Szcntbenedek előtt táboroznak s a 
várost egészen kifosztották. Váez. Hálánk 

• _ tt az ellenség kezébe került s Nógrádot 
erősen megszállották. A szentk*‘reszti**k- és 
a túróéin k kai siirün levelezzenek s azon le
gyenek, h " g y  a hnraMi m*-!!'111. n m>-

ég és fi*ld szivarványos híddal egybeolvadni 
látszik. S* minden embernek meg van az 
ideje, midőn az élete ily költemény. Világos, 
ragyogó abban minden, mintha a nap önökké 
fenn az égbolton járna; jól mondja egy iró, 
hogy a hajnal, a lulcinile-dal, a vihar, a ten
ger hullámverése mind semmi, csak az ifjú
ság valami, s Byron: „ha eltemetted ifjúsá
godat. minek akarsz még tovább éln i?”

No, lám: egy kis bekezdés hogy ki
nek a gazdagsága. Mert:

..Kt's-'i két. s liiny : teli virágként
Véflő kc/t-krc sz..rul s fá/.ik az. a ki /̂< ili."

Miiven bus gondolat az ily szerelem. 
Mint a „k— asszonyok nyara**, mikor erdőn, 
mezőn a lo\ a r e b b e n t  kikelet ujilé*. szépítő 
eröil v a l a m i  n a g y .  néma csengé* visszavonja 
s az l é l o y á n  a l l .  ho g y  újrakezdjem* á virág
zást^ A nap r a g y o g ,  de fenn a légben szö
vik már a h i t h a i l a n  tündérek a fehér szem 
h1 döt  ̂ a '-'ipös dér talán már holnap pirosra 
esőkul mindent, a mi zöld. . . .

Borús gondolat az ősz; ha napsugárba 
»'li"zk'*dik i". ott diib'i-eg alatta a tél. A 
: nye; csupa árny, a mosolya: csupa lomon 
dás. inig a tavasznak az árnyain is ott rész 
két a verőfény.

Nem érzed-*1 ez.t a verőfényt, mely ak
kor is melegít, mikor ti nap nem síit fölöt
ted? A szegénység gazdagságát?

Hiszen szegények vagyunk. I te sokszor 
a legnagyobb szegénység' ;i gazdagság, s a 
legnagyobb gazdagság a szegénység.

pel meg legyenek szállva, liogy az ellenségei 
feltartsák s ellenálljanak neki. Most jött a 
hu- - látni i' innen, hogy Ilobronya és I*el 
sőe már lángban áll s korponárúl erős lövöl- 
dnz 's hallatszik. Az ellenség mindenünnen 
körülveszi Selmecel, azért erős segitsegr** v**l- 
na szüksége.

*)ktőbor U-én Selmec megköszönvén 
Körmöenek az ígért gyalogosokat, azt Írja, 
hogy a tatárok részéről ma nem fenyegeti 
veszély, delelő, hogy uj támadást kísérletiek 
meg. Az elfogott tatároktól is megtudták, 
hogy az ellenség korül akarja venni s elpusz
títani a bányavárosokat s Szentantal es 1 o- 
patak s velük együtt a szomszéd községek 
vesz •Ívben vannak. Mivel pedig legénységük 
gv uige s szükség esetén jo segítségre volna 
szükségük, főkép pedig mivel a táborbé*l rossz 
vigaszt a kist vettek s most ez órában is vala
mi negvvcu erős lövést hallottak s m g foly
ton hallanak, azért segítséget kérnek. Azon 
esetben, ha nem lesz rá szükség s az ellen
ség Szentkereszt tájékán találna mutatkozni, 
oda küldik. Ma egy huszár, kinek felesége s 
gvermekei ide menekültek, azt a hirt hozta, 
hogy a török tábor a mienk felé vonul s a 
Káncsy által küldött jelentések szerint had
seregünk az ellenséggel mar két napja es i 
tázik. a mi hihető is. mert az éjszaka erős 
lövések hallatszottak. A huszár azt is mondja, 
hogv a tatárok Nyílra és (íhinies körül teg
nap az •xszes falvakat felégették, korpollá- 
r 11 tegnap i'ga eleven tatart hoztak ide. ki 
azt mondta, hogy a tatár tábor a törökhöz 
vonul Az ellenség már nincs Szentbencdcknél.

I gyanaz nap Rélavary Sz*Mitk*M-e>ztröl 
azt írja k«»rm*"n*in*k. hogy a szőllősi urada- lom ból jött ho'.zá egy emher. ki azt mondta, 
hogy a török már megszállta Lévát, a tatárok 
pedig Szeiitbonedek k'üül, mint tulajdon te
rületen, egész szabadon laknak s eljiataroz- 
lak. h«»g\ Sz«*iitheii«*(!'*ket beveszik. <> emhe- 
r«*iv**l egé>z nap őrködött. Ivldig nem ig**n 
félt, d** most már szentül hiszi, hogy e vidé
ken sem maradnak tőlük szabadon. Azt ta
nácsolja. hogy egyesült erővel álljanak ellen 
nekik s igy ha a Szcntbenedek elleni törek- 
vé>okc1 meghiusiianak. békében maradna «* 
k«"»riiyék. vagy legalább a sztikehb sz*»r(*snal 
uljokat államik. Azért küldjék el a kész s 
megmustrált *»mhereket. hogy övéivel együtt 
elzárhassák az ide és körmöere vezető* uíat

Október ló én /lalháry Mátyás, a szeiit- 
heimdeki uradalom felügyelője jelenti Kör- 
möciH'k. hogy ismeretei (dőltük, hogy a ke
gyetlen tatár nép az elmúlt napokban mily 
gyakori betöréseket intézett e környékre s 
mily szánalomra méltó módon fosztotta ki. 
már majdnem három vagy négy vármegyét 
pusztított el tüzzel-vassal s ha Isten segítsé
gével az elmúlt hétfőn (október 11-én) né-

Mert a gazdag, ki bíborban, selyemben 
jár. éeuriót, kopófalkát, livrées cselédeket, 
hundiís kapusokat tart, ma iiroughamba, Im- 
tárba, holnap tilburyhc, kalesshe fogat és 
szőnyeggel terit**tt utjain még a beteljesült 
vágy is csak egy elvetett sárkány fog. mely
ből uj vágyak kelnek egész a képtelenség 
határáig: szegény ember. A szegény pe
dig, kinek minden óhajtása teljesül, mert 
kevés vágya van tán egy kívánsággal 
uj vágyak nélkül, vagy olyanokkal, melyek 
teljesülhetnek : gazdag ember.

Azért olyan az emberi társadalom, mint 
a hegy. Minél magasabbra inégysz, annál 
termek1*,l<*nebb tőidet lapos a kihad, csillogói 
csúcsán meg örökös tél uralkodik, ( ’ak lenn, 
a jó  melegben szép ez élet. Itt mienk a sze
relem. ami boldogító, amott rideg az éj. hideg 
a nap; ott mulatnak, itt mi élezünk. Az ő 
életük egy sebesen vágtató vasút: a kik rajta 
ülnek, végtelen sebességgel, rohanva élik le 
az életet; a mienk a szerelemmel, mert 
masunk úgy ^ines lassú, de biztosan ha
ladó szekér, mely egyet-egyet zökken, hanem 
\e**zé|\ nélkül halad az élet nagy utjain. S 
lalau azért voll megelégedve a régi klassikus 
korban is szegénységévid az a bölcs, a ki 
mivel azt mondták neki, hogy a szegénysé
get csak azért veti meg, mert semmije sincs 

vagyonszerzésre törekedett, s gazdag lett 
mert akarta; s akkor mindenét elajándé

kozta, hogy ismét szegény legyen. Mert ha 
hiú annak az elkárhozott korosnak a szén-
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mely nemes lovas és gyalogos puskásokkal, 
kik saját üdvük s megmaradásuk kedvéért 
ide jöttek, a tatáruknak nem állták volna 
ellen, talán Körmöe vidékét is megtámadták 
volna; de látván a/ összefutott puskásokat 
és lovasokat, Yerebély városa felé mentek s 
a verebélyi mezőn tábort ütve, ott most is 
iszonyúan pusztítanak, f élő tehát, hogy mi
vel közel táboroznak, e részekre is gyakoribb 
kirohanásokat fognak tenni. Azért kéri. hogy 
a város legyen segítségükre, mivel jól tutija, 
hogy ez a hely a bányavárosok kapuja és 
ajtaja s ha nem több, legalább száz vagy 
kétszáz gyalogos puskást küldjön, kik velük 
együtt itt egy két hétig maradnak. Ismételve 
kéri a körmörieket, hogy saját javukért s a 
haza fennmaradásáért tegyenek meg minden 
lehetőt.

Október Id án Selmec városa megkö
szönvén Körmöcbánya segítségét, értesíti, 
hogy mióta a körmöezi segélycsapat itt van, 
a tatárokat nem lehet látni, he attól leltei 
tartani, hogy az ellenség, mely még erős 
számban van s Nagyszombat és Pozsony léié 
is portyáz, visszatértében betör Selmecre is. 
Azért, értesítse, mit szándékozik tenni népé
vel s mivel Freiseisen is busz hévért kül
dött ide és semmi Írást nem adott nekik, ki 
nél jelentkezzenek, (Minélfogva a húsz hévért 
a körmöcvárosi segélycsapathoz osztották he.

Október ‘20-án a selmeeiek azt Írják a 
körmöeieknek, hogy a bakabányaiak értesí
tése szerint az ellenség tólük alig két mér- 
füldnyire táborozik, miért is segítséget kérnek 
töltik. Mivel pedig az ö legénységük csekély 
számú, Körmöe városa s a szent kérészi i pri- 
mási pisetárius küldjön Bakabaiivára segít
ség! *1 .

Október 21-én a körmöci tanács és vá
lasztott község ülésében felolvasták a selme
eiek levelét a törökök es tatárok veszedelmes 
közeledéséről, kik Szóbeliéit korül erősen por
tváznak s Körűmétől segítségül néhány lö
vészt kérnek. Kihatározták, hogy mivel a 
városnak szintén el kell lennie látva embe
rekkel s jól kell vigyáznia, az alárendelt fal
vakból fogadnak vagy Ö0 drahantot s a szük
ség esetén megküldik őket a szomszédoknak. 
A szentkereszti pisetariusnak megírják, hogy 
ő is tegyen intézkedést a védelemre. A városi 
négyedmesierek s tizedesek pedig hívják lel 
fegyverre a szomszédokat.

(Folyt, k öv ,:)
Mohinál: Milnih/.

védést*, a ki hasztalan nyújtja ki kezét a 
gyümölcs után, hasztalan hajol h* a folyóhoz, 
nagyobb gyötrelem lehet az, mikor valakinek 
minden kívánsága könnyen teljesül, mert 
végre mindem* meg van a mi után vágyódott 
s lelke lehetet len né válik kívánni.

Mi nekik a szerelem? Kgy agyontapo
sott gyémánt; semmi! . . A szegények
gazdagsága! IVdig ha nekik is gazdagság 
lenni* nem lenne az ő ezegénységiik.

Baross Kálmán.

Legyezőre.
A z az a s s z o n y , aki sza rva ssá  teszi az 

utat, e lő b b  u tó b b  lóvá  teszi az im á d ó já t.
♦

Szerelmes asszony jelszava: most vagy 
soha! Szerelmes ifjúé: most és mindig!

*
Szeretni őrülten, házasodni okosan kell.

♦
Nincs olyan k en d ő , amivel oly alaposan 

letörölhetjük a nő könyeit, mint a selyem ru
hával.

*

Hogy is mondta az egyszeri férligyülőiéi 
asszony? Kzek a fértiak nem érdemelnek jobbat, 
mint hogy feleségű! menjünk hozzájuk.

mióta a „Leid és ViJckeu pályafutását 
megkezdette.

Mint az életbe kilépő ifjú, úgy a 
„Lera és Vidékcu is sok jó akaratú tá
mogatással találkozott, de volt vésze gáncs
ban és ellenszenvben is azok részéről, 
kik benne nem a tisztességes hírlapi ver- 

! seny orgánumát, hanem azt a tényezőt 
láttáik, mely vélemények szabad nyiiváni- 

i tásával felkorbácsolja azt a lomha nyu
galmat, mely évtizedek óta csupa nemba- 
nomból nem bolygathatván szinte a merev 
bénaság súlyával nehezedik a kö:-és társa
dalmi élet agyára.

Buszkén hangoztatjuk. hogy sem a 
meleg jóakarat el nem siédilett, sem a 
rosszindulatú gáncs meg nem felemlített 
azon elhatárolásunkban. hogy fi/ggetle 
ttok és szókimondók maradjunk s re
méljük, hogy úgy a városi. mint a vidéki 
közönség ezen bátor elhatározásunkban 
mint eddig, ezután is erkölcsileg es anya
gilag támogatni fog.

.4 „Léva és Vidéke'* szellemi része 
élvezetes és hasznos lelki táplálékot óhajt 
nyújtani a közönségnek, üzleti részében 
pedig olcsóságánál fogva -  kedvező 
alkalmat, hogy hirdetésed mindenki na
gyobb anyagi megerőltetés nélkül eszközöl
hesse.

Kérjük a közönség mindeniranyu 
szives támogatását a „Léva es Vidéke* 
résiére, melynek előfizetési ára :

Egész évre . . .  4 fr t
Fél évre . . . .  J tt
Negyed évre . . . .  /  „

.1 kiadóhivatal.

H Í R E K .

Városi közgyűlés. Vámsunk képviselő 
testületi* m. hő 3u án tartotta meg rendes 
évnegyedi közgyűlését. Az ülés színezete meg 
lehetős nyárias volt, a hangulat pedig n y o 
mott s elernyedt, minden érdeklődés, lelke
sedés. liiz híjával. A tárgy sorozat nem is volt 
valami érdekkeltő. A napirend előtt az cs- 
kiidtszéki tagok jövő évi lajstromának össze
áll itásá.ra küldetett ki hizoltság. Aztán elvben

V a n  o ly a n  férti, aki c su p a  u d v a ria ssá gb ó l 
v is z o n o z z a  a  szere lm et. De ilyen  a ssz o n y  n incs. 

*

M in d ig  g o ro m b a s á g  e g y  h ö lg y e t  e g y  m ásik 
kal ö s sz e té v e szte n i.

*
Az. em b er  b o ld o g , ha csa k  az csa lja  m eg , a 

! k iben  n em  bízott.
*

A z  u to lsó  illúziónk az, h o g y  n in csen ek  illu 
i zióink .

*

B o ld o g  em b erek  n in csen ek , csak  b o ld o g  
p illan atok .

||,i az e m b e r  két k ö te le ssé g  k ozott h a b ozik , 
a k e ttő  k özü l a z  tűnik fel a p a ra n cso lób b ik n a k , 
a m ely ik et n e h e z e b b  teljesíten i.

♦
M in den  n ő  azt óh a jtja , h o g y  m egéri síik , de 

egy ik  se s;x*reti ha keresztü l látunk rajta.
♦

A no veszte tte  el a p a ra d icso m o t, de  a n<> 
ad ja  is v is s za .

cl lett határozva a városház kibővítési*, illet
ve rendbehozatala, a rendőrség létszamának 
2 fővel való szaporítása s a mi a legnagyobb 
érdeklődést keltette, s/a\ázással elfogadták, 
hogy az óvódat szerződésileg 12 évre a róm 
kath. iskolaszék kezelésébe bocsájtják nlykép, 
hogy ezért 1000 frt évi dijat fizetnek a róm. 
kath. iskolaszéknek, mely köteles két okle
veles óvónőt és dadát tartani. Ha a beszedett 
tandíj 200 frtot nem tenne ki, azt a város 
kiegészíti, de jogot tart arra, hogy az általa 
kijelölt ovoda kötelesek korlátlan számban 
is 11*I\ átessenek. Kgy ben kikuld a képviselő 
testület egy héttagú bizottságot az elemi is 
kólák államosítása ügy ének tanulmányozására, 
lé bizottság tagjaiul megválasztattak : Báthy 
László, Belesák László, Lsekey Flóris, dr. 
Klein dakab. Holló Sándor, Lakner László és 
( hdot|\ Imre kép\ iselók. Kevésbé fontos ponto
kon jóváhagyólag siklott keresztül a közgyűlés, 
csak a lé\ai pénzügyigazgatóság határozata 
pezsditette meg a vért, mely határozat ellen 
henne Léva városa fogyasztási adópótlékokból 
valé> segélyezés iránti kérelme elutasittatván, 
a pénzügyminiszterhez való fellebbezésben 
állapodtak meg. A fellebbezést küldöttség 
fogja a szakminiszter elé terjeszteni.

T íz eves találkozó. Tiz évvel ezelőtt 
ISStt-hen volt Léván 4-edszer érettségiv izsga. 
Az akkor érettségit tett fiatalok m. hó 29-én 
találkozóit adtak egymásnak a hosszú távol
iét 111ói11 itt Léván s örömmel tárgyalták
a tiz év előtti és az azalatti eseményeket. A 
találkozón megjeleni : Akues Lajos ev. ref. 
lelkész. Bajkáról, Beesey Antal gépészmér 
nők, Budapestről, Dr. Hómay (lusztáv gya
korló* orvos, Budapestről, Limák Márk bá
nyamérnökjelűit, | »r. Weisz Lipót ügyvédje
lölt és W eisz Kálmán városunk fiai. A töb
biek levélben és sürgönyileg mentették ki 
távolmaradásukat. Délelőtt hálaadó isteni tisz 
leletet hallgattak a piaristák templomában, 
este összegyűltek a Nyitrai kertben, hol vígan 
áldomásuztak, baráti poharat ürítve a múltra 
és a jövőre.

Bombay Narcis henedekrendi tanár, 
városunk l:a, eddigi állomáshelyére! Sop
roniul Kőszegre helyeztetett óit.

Az eret! ifjak mulatsága. Szombaton 
f. hó* 1-én kedélyes nmlatsággal vettek bu- 
c>ut az idei iskolaévl*en éretté avatott diá
kok a lévai közönségtől. Az egy bog v ült 
társaság nem volt nagy, de annál nagyobb 
a jókedv, mely hajnali négy óráig együtt 
tartotta a mulatókat. A talp alá valót a brsi 
cigánybanda szolgáltatta, a négyeseket 20 
pár táncolta. A mulatság tiszta jövedelmét 
a diákok a főgymnáziumi önsegélyző egye
sület javára fordítottak. Felülfizettek: (iácsér 
Kndre Ö korona. Dr. Bullák József (Zsolna), 
lluhertli Vilmos, Berger Adolf 4 korona. 
Braun (iyula 3 korona Szmutny Rezső, 
leidenlVost Sándor, Bombay Mikló*s, Ham
burger (lusztáv 2 korona. Bullák Vilmos 
I korúim és 20 fillér. Abelsberg József, 
( hintáim Fidél, Bállá József, Jakabtalvv 
Barna. Bullák Frnil, Blum Samu. (iriinber- 
ger 1‘ iilop. Ilirsehberg József, W eiszberg 
Fiilop, Mauks Imre, Bellák Uéza, Blum 
József I korona. Franki Ignáez 40 fillér. 
Blum (Iyula 20 fillér. Bígler István 2 fillér 
(I krajcár). Összeg 41 korona S2 fillér.

Lemondás. W'inkler Árpád, nagy 
iilési anyakönyvvezető, ezen állásáród lemon
dott; helye Klauzál Béter, okleveles segéd- 
jegyzővel töltetett be.

Dandar összpontosítás. 14. honvéd 
gyalogezred törzse 1 és 2. zászlóalja az őszi 
légy vergy a korlatok előtti összpontosításhoz
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tegnap indultak el Nyitóiról és \ erebélyen át 
ma városunkba érkeznek. Holnap a mi 
zás/.Ioaljunkkal «*tryt*sülv«* Korponára mennek, 
hol a bes/terczebáuyai H»-ik honvéd nyalni: 
ezreddel cgxeütt fogjak végezni a szokásos 
dandár gyakorlatokat. Zászlóaljunk csak e hó 
végével tőr vissza Ló\ ára.

Uj penzügyigazgato. Bár még csak 
suttogva, de szóitólu*n, hosszában beszelik, 
hogy pénzügyigazgatóságunk uj főnöke im
már kinevezve van. Az uj pénziigyiguzgató 
Kékért Klek pénzügyi tanácsos, lőcsei pénz- 
iigyiga/Lrato helyettes lenne. A hir megerő
sítést még nem nyert.

Andree üzenete a Garamban. Múlt hó 
*28-án Váradnál a Garam szőke vizéből egy 
gondosan lepecsételt üres üveget halásztak 
ki. melyben az északsarokra léghajózott Andrée 
sorsáról van örvendetes értesítés. Andrée 
ugyanis azt Írja. hogy teljesen jól érzi ma
gát és a vihnyei orvusgyülésen a legnagyold) 
élvezettel ürített ki néhány boros-üveget, me
lyek egyikébe azért zárja ezt a kis papirost, 
hogy az a Garamon. 1 hmán és a tengereken 
át hazájába jutva, megvigye a hirt az otthon- 
maradtaknak. hogy míg NI agyarországon jó 
bor és jó cigány van, ne várják őt vissza a 
rideg kiima hazájába.

Kulisszák mögül. A szerelmi levele
zőkből tudjuk, hogy van virágnyelv, zseb
kendőnyelv, legyezőnyelv s ki tudja hány 
féle nyelv még, melyen a szerelmesek meg
értik egymást. A rendőri szaktekintélyek a 
tolvaj nyelvet igyekeznek elsajátítani, hogy 
működésűket megkönnyítsék. Ki hitte volna, 
hogy a posta- és távírdának is van nyelve, 
mely néha igen érdekes dolgokat regél cl a 
nélkül, hogy egy indiskrét szót is ejtene. 
A napokban következő telegramul jö t t : 
„Szép asszony, meglepetés, férj szigorú fel
tételek, küldd a hozzávalókat.** Még az
nap egy nagy csomag lett továbbítva, mely
ben élesre fent kardok és pompás párbaj- 
pisztolyok pihentek útra készen. Har
madnap ilyen sürgöny érkezett: „Kérj-ko- 
koponya könnyen bevarrva, este náluk közös 
vacsora, éjjel muri. folyt, köv.*4 Kgész kis 
regény ez, csak arra vagyunk kiváncsiak, 
minek következik a folytatása, a murinak, 
a párbajnak vagy a megszakított szerelmi 
kalandnak ?

Tűz a Zúfló-utczában. Tegnapelőtt a 
déli órákban félreverték a harangokat. Mig a 
sok megriadt nép a tűz vélt színhelyére a 
Béka-utcába sereglett, addig az ellenkező 
oldalon, kin a Zúgó-uteában már el is foj
tották a tüzet, mely özv. Gutrai Károlyné 
háza padlásán támadt. Állítólag egy Székes
vári Sándor nevű napszámos volt az oko
zója, ki Gutrainénál tart bérlakást és ki 
naponként a padláson a szalma között 
szokta kialudni pálinka mámorát. A hatóság 
kül< Iliben a nyomozást megindította.

A fogimnaziumi értesítőről. A Vörös 
Mátyás igazgató szerkesztésében megjelent 
főgimnáziumi értesítőt a napokban vettük és 
abból a következő érdekes statisztikai adato
kat olvastuk. A tanári kar 13 rendes tagból 
all: ezek közül 11 kegyes tanitórendi ál
dozópap, kettő világi tanár, kiegészíti a kart 
a három hitoktató és az énektanár. A főgim
náziumban az idei iskolaévben *20 tanulóval 
több frekventált, mint tavaly. Kzek közül 
korra nézve 2 volt 19 évesnél időseid) és kettő 
10 évesnél fiatalabb. Az egészségi állapotok 
kielégitők voltak, mert bár könyebb fajta 
megbetegedési eset a tanulóknak úgyszólván 
mindegyikére esik. súlyosabb betegség csak

19 volt. Kgy fiúcska, az V. osztály legjele
sebb tanulója meghalt. A tanulásban való 
eredmény, az érdemsorozat szerint jónak 
mondható, a magaviselet tekintetebeu azon
ban ugyanezt nem állíthatjuk, mert 2G2 ta
nuló közül 125 nek volt sabályzzerü óe egy 
nek a 111 osztályban kevésbé szabályszerű 
magaviseleté, t 'sintalan gyermekek jáitak a
111. osztályba, hol 43 tanuló közül 22, az V. 
osztályba, hol 23 közül 12, a VI. osztályba, 
hol 2b közül 20 (!), a VII. osztályba, hol 13 
közül 8 (!!) kapott 3-as osztályzatot a maga
viseletből. Minden tantárgyból jeles bizonyít
ványt kapott, 14, jót 44. elégségest Ib4 ta
nuló. Kgy tantárgyból megbukott 24, Két tan
tárgyból b. több tárgyból 17 többnyire I. 
és II. oszt. tanuló.

Zilahi Gyula nálunk. Zilahi Gyula, a 
Nemzeti s űnház kitűnő művésze, f. hó ló 
én Aranyos Maróthon, másnap f. ho lb-án 
nálunk fog az országos Eötvös-alap ja
vára vig művészestélyt rendezni. A jeles 
művész hatalmas talentumát, volt alkalmuk 
csodálni mindazoknak, kik Pesten gyakrab
ban megfordulnak, most ez alkalom meg
nyílik a vidékieknek is, kik bizonyára öröm
mel ragadják meg azt, hogy maguknak 
valóban élvezetes estét szerezzenek.

Élelmes szöllögazda. A múlt héten 
ismeretlen tettes valószínűleg éjnek ide
jén átlépett Svarba .József tanitóképző- 
intézeti tanárnak kereszthegyi egyik szölle- 
jébe s ott száz darab zöldojtáshoz való 
szőllőágat metszvén, azokat ellopta. A hegy
bírók most közös erővel folytatják a nyomo
zást, ki végez zőldojtást szőllejében, bár 
meglehet az is, hogy az ismeretlen merő 
hosszúból nyesegette meg a szőllőt, vagy 
tán azóta az ellopott ágakat a vidéken el 
is árusította.

Gyilkos sógor. Trubinyi .József szőllőesősz 
és Jókai Lukács, verebélyi lakos iddogáltak. 
Kiég szolidan kezdették, később azonban a 
hangulat emelkedett és nagy kedvvel éne
kelgették egymás fülébe a ..Sógor, ugy e jé) 
bt)r?“ „Jó bor, ugy-e sógor!’* nótát. Aztán 
hogy, hogy nem összefeleseltek, mire a heves
vérű szőllőesősz sógorát Trubinyit agyonlőtte. 
Trubinyi azonnal kiszenvedett, a gyilkost 
ki még megbánást sem érzett a csendőr
ség letartóztatta s a járásbíróság börtönébe 
kisérte.

—  Koronabelyeges üvegek. A kereskede
lemügyi miniszternek rendelete szerint f. é. 
julius hó 1-jétől kezdve a korcsmárosok és 
általában mindazok, kik üzletükben italt 
mérnek, kötelesek a kimérést koronabélyeges 
üvegekben és poharakban eszközölni. Mint
hogy ezen rendelet szigorúan bünteti azokat, 
kik az üvegek jelzésére vonatkozó rendelke
zést áthágják, figyelmeztetjük az érdekel
teket ezen remielet követelményeinek lelki- 
ismeretes betartására.

Kitűnő setter vizslák. A setter-vizslák 
manapság igen keresett vadászkutyák, mert 
főelőnyük rendkiuili tanulékonyságukban, 
táradhatlun képességükben s különösen ab
ban rejlik, hogy mocsaras vidéken is hasz
nálhatok. A vörös-barna ir settereket a vad 
közvetlen közelből is bevárja s ez igen elő
nyös a vadászra nézve. Aki tisztavérü, ir, 
setter, külyök-vizslát óhajt venni, forduljon 
szerkesztőségünkhöz, hol a ezim megtudható. 
ügy-egy  8 hetes himkölyök ára 20 frt. 
Közvetítők darabonkint 5 frt jutalomban 
részesülnek.

Eljegyzés. Steiner Ágoston, oroszkai

ezukorgyári tisztviselő eljegyezte Pszota Ber
ta kisasszonyt N.-Sallóban.

Iskolai ünnepély. A verebélyi róm. katli 
elemi iskola tanuló ifjúsága ma f. hó fi-án, 
délután fi órakor az ottani iskola tantermében 
az újonnan épülő templomnak egyik fogadal
mi oltára javára jótékonycélu ünnepélyt tart, 
mely este tánccal fog bevégzödni. Az ünne
pélyre Léváról is többen kirándultak.

A portokok kinyitása. A belügyminisz
ter a múlt héten igen érdekes rendeletet 
léptetett életbe. Eltiltotta ugyanis a gyógy
szerészeknek s a gyógyszertárt tartó orvosok
nak azt, hogy a porok adagolására szolgáló 
portokokat a por behelyezése alkalmával 

| szájból való belefujással nyissák ki és el
rendelte, hogy ily esetnél arra alkalmas esz- 

i közöket vegyenek használatba. Aki ezt a ren- 
í delkezést megszegi, az 100 írtig terjedhető 
í pénzbüntetéssel lesz sújtva közegészség elleni 

kihágás miatt. Habár elismerjük a jó  szán
dékot, amely ezen rendelet létrehozásában 
nyilvánult, mégis furcsának találjuk azt, hogy 
ugyanezen rendelet hatálya pl. a ezukrászokra 
m*m terjesztetett ki, holott tudvalevő, hogy 
igen sok ezukorkészitmény fujás által lesz 
előállítva. Ami pedig a rendelet további kö
vetkezményeit illeti, megérhetjük, hogy el
rendelik még azt is, hogy az emberek lég
mentes védő-süveggel tartoznak járni. Olyan
nal, amely a fejet nyakig körülveszi. Megér
jük, hogy megtiltják a szélnek, hogy fújjon, 
a kocsiutakon nem lesz szabad kocsival járni, 
mert felverődik a por, szóval elkövetkezik az 
az ideális állapot, amikor minden he lesz 
tiltva, ami csak összeköttetésben van a leve
gő rezgésével. O bacilusok és m ikrobák! Mi 
lesz veletek, lm mindez elkövetkezik?

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

N. H. „A z első csók" nem jöhet; így a megírt 
okoknál fogva, úgy azért mert az átalakításban érté
két vesztené. R. Pista, Esztergom. Kívánságod szerint 1 

Hányszor közöljük ? ugy-e te vagy az V

H IR D E T É SEK .

Schulcz Ignácz
könyvnyomdája, könyvkötészete, könyv- és papirkereskedése

LÉVÁN.
Minden szakmába vágó nyomtatványok 
a legolcsóbb árban pontosan és Ízlésesen 

készülnek.

» -  Dus választék levélpapírokban.-*̂

Magyar kölcsönkönyvtár.

H i r d e t é s e k
felvétetnek

a kiadóhivatalban.

Nyomatott a kiadónál, Schulcz ignacz könyvnyomdájában, Léván.


