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Kijött a nap. a magyar szabad- 
sáu* sziile‘te'*sélie*k öt\emke*tte*dik év- 
fóitlulója. Tavaszi napsugár ürüm- 
iii4*l omlik a tél ragyától edde*rme*dt 
bibi hantjaira, ine*li,ir szol In simoirntja 
a kibúvó fűszálakat. Kiírtai minden, 
mintákkor chre*<le‘tt. ötvemkét évvrl 
ezedütt.

Sztmynyadó honliszivrkot meg
érinti'* a sznhaelsáir é<h*s szedlője'. 
mriidobbatlt az és dobogása nemi 
\ 4111 többé az álom őre, hammi a 
szabad nemzeti éb*t. a liiLruvtlenseo*. 
test vénáséi* és az e*iry emlőséi** ma
gasztos elveinek harci riadója.

Ks örcLík ifjú öröm mámorral 
borult egymás karjaiba. 11• »»_• \ el
sírja a boldoi»sáí*‘ könnyeit »*s öivlt 
és ifjú néhány nap leforgása után 
fegyverrel a kézben simult lyymás 
imdlé. hoi*‘\ kiüsse a zsarnokság 
markából a jogart, inedy e*t az nem a

T Á R C A .

Ou* iVrntíd a múltat!. . .
\ r  há/ltsil il milltilt. Iliohl jnhi'll/i'll.

/ l  ' ( /«>;  álom  l'olf cstll' <>l n /r * ' .

.1 m*‘hf >no hot/;/ fi'lrhrtuht-m 

I .i ls s t in b n l  rrtfl'r/i r l t li f /t s ; /

/\tirrs m illióit tililinl s ; / ii‘mhr h ,

i'.stijniii n i/i/ni/i/oll si'IJo'l l/*‘l .

IIllö/I Ilii. hoi/ff h i/ril s*rnh )H 

A n n á l /ohlmn s 'io  rssi/r l: 1

Qanrima.

méltósái** jeléül tartott ke*zében. 
hanem azért, hooy a legfájóbb 
hedyem im‘i*iisse. nmirsednsitse \ 4* 14• 
a ne*mze‘te*t, inedy mindenkor Ilii 
támasza és sokszor életfájának me*ir- 
inentdje volt.

Ks a maroknyi nemzet kilenc* 
oldalról megtámad la t\a \édte ma irat 
a hősök oroszlán erejé\el. \«*m 
roskadt le soká a testvéri billió 
csapásoktól, nem törte me*ir az 
emrópai kolosszus borzasztó súlya, 
inéi** e*iry másik \'ilái*‘liódiló hatalom
nak kellett ellene fordulni, hoiry 
nem leuyózzék de mairaelja mánál.

Mennyi bős nevét zenuelték 
akkor a lantok húrjai, inemnyi 
mart irt sirattak az árván könnyező 
szemek. Küzdöttek, meghaltak eiry 
eszmeért. melynek hohloirsáir \ i- 
ráira csak az ő vérük öntözte* fülel - 
höl fakadhatott.

..NyHíguljatok ti hős bak dói" 
csaták után!" hisz él már nyom
dokaitokon a nairy eszmény, melyért 
véreteket hullattátok, melyért élte

Az <*lsö szarvas.
'IVIjes szélesem! és friss lm!
Kz H vadászembei \ :iSJ \;111;I k ;i 11* 1 •» 

váhhja. .\liir \:»l*j:» a | o M ;i I i;i 1«»T. midőn a li<* 
linux pely 1 o'kIm*h s/.alliuko/m kezd ** a lul 
det bársony pulin 1 «*lo’*! lakai" t♦ mIi. 11\«»i»k«*i
nincs nyuntu a szobában s a né^v lal k«•/• * 
szorított leveuő k« I «*1 vi-**1 Ii4*th*!!n«* \ nini. 
a kellemes Hieleirrt áraszt* kályha n o «*|*|" ‘ i 
kiálllialatlamia válik. Szeme* eiryre a f ^  ivin 
|dlIeilő puskán áll llieif s képzeletben kint 
bolyony az erdő fái k"/*»t1, Imi az e i ő s  ha 
vazás allal lékléből felvert iu*iim*s \.ni eeltala 
mii botorkál a frissen Imiié havon *. esak 
akkor veszi észre a vadászt midén mar 
késé!

Kz izualnm közölt pedii? a lm ••nyre 
Imii a fYrlelhőI mar es ik ilt-olt látszik ki <*m\ 
snlétlő pniitiM-ska. miir véirre »•/. is eltűnik - 
fidlér diszl olt az i'uisz lermészet ! < ioiid<•**an 
hetakarja minden ívszerskéjét a puha. felmr 
lakaiéival bizonyára azért. Imi*\ a jaréikelnk 
lépteinek zaja ne linhorunssn az éde«*ni 
szunnyadót.

IIv ideális téli napot kívántunk mi dr. 
|>. .1. Iiaratommal. akiben épp oly hevesen 
lukiéi a vadászszenvedély. mint jnmauamhmi 
s aki e mellett kitártéi. é*|essz4*mii hiztoskezii. 
s aki nem esiiirtreíl eoyliainar. KyysziAal 
Ledvemszerinti vadusztáis. Jé. vag\ rossz

tekét áblo/.tátok. houy az halálotok kai 
me-oszente*lt<*ss<'*k.

Az cs/mény a lánuedó ha- 
zasze*re*le*t és a raifyoyV* szabadság 
ielcálja az: melyért porladó be'isök 
szent emlékét tiszteljük.

Vérük Imbarinatozta a léddel, 
hoiry a szabaelsái*- vitába újra és 
mineléo‘ hajtson belőle és örökké 
éljen !

Ks él!
.. \ o|oy ben ul a »» vá\ a kor. e'isr 

saslakára szée|ide‘Lf, ha néha 
felpillant".

he járjon bár a ken* időnkint 
ön leled kéz \ e* alanté isaii : ha öntu
datra ébred. llléo'is esak bidoled 
meríti ihletét, sze nt Sz.abaelsáir ! Me*rt 
ha nemi tenné, ünmaifát iryil- 
kedná imm !

A szabaelsáo* s/abaelsáoaibe'd ẑii- 
lelnek téve*e|és«d\ Is. ele* a szabaelsái  ̂
ev.e ket is meirorvoseilja önön varázs- 
e*r»*j**\ *d Csak a népjeio* körén kívül: 
lóiramzeitt vétkek nemi bírnak ön- 
ló r fásukban tisztára fürödni !

Már remie*o'tiink a keize*lmult-

idé, ;»Z 114*ki lllili<l*'L'y. sziV4*M*n léeisid sze'gö
élik. \ídnhiiiiyszeír erre* nlk.ilom kínálkozik 

Kléz»'lfs nie*ülM*s/é|éMmk folytán * j«>l- 
!•*!o*1 nincs \,d;iim id**;dm \.idnszideí, nmsl is 

■ - in \ ks él, mely orkáiiszerüi •* 
iie»lt. \.idill ii\olt v csiiiul hordja a havat. 
Ihmdaink tie*m s.»k \éd»*lnif*t nyújtanak a 
diilmmrfl lieezivalar **1 len s hárnmnny ire* he* 
húzódtunk is iié*lkid«'zhe*tl**n ruhaelarabtia 
a szél talál maiiéinak utal. s majd m*,Lrde»r 
illeszti talpainkat.

Minte'líV kél éi Ili kue'sizás I ítél II VCtflV 
«*léi‘tiik az e • re löt  ̂ utunkat most mar gyalog 
|ó!\láttuk a kis vad.is/.tany a. a Mimbiila felé. 
I>. k«*\i'si'hh. én tohh reinénnyed. A roppant 
e*iV»s sz<*1 e*|l**u knzd\»*. e sak lassan halad 
tinik előre*, de* aliu: t * * \ i * 11 k néhány </.\\z. lépést, 
midnn a \iliai i sfnde’srdni ke*/al s immsokara 
a ha\az.jis^al e*i*\ii11 t«*lj**s**n me*i>s/.iinik

Ki írhatná le --i"iniinke*1 e Iliin ediajtotl. 
d<* ii'‘in re»mélt változást felett.Senki! e*gy 
sze'riie'ii le*irhatatlan.

>i**1 \e* t*lk«*h<'l1 e*st**|»é‘diink lilém «*Ifá*LT 
hlltilk he*ly **inke*l. hurtnr a t*'*li \ éitfáshan. 
én pediir je»val lelelte. nehojLry zavarjam öt.
K<•IliiIM*hi| fél S óm lehetőit. Illielőll SIZ éli 
eloetnr barátom leiryveiv «*i!vmasiitan néuysze*i 
e*ld»áretiil. c >Io»! ir*»ii*l«*léim. eiumk tele* sem 
tréfa! Ihzeiiiyéua nmutámaelták éit :i szarvasok 

most telje*. rn*jéhöl védekezik b’ iehatllle 
peshrii mentem tellát az én dootoroiulmz.
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Irnn vívmányaitokért dión Itosök »•>
vértanuk !

Már-már .Imiin szárnyaival 
lebegni véltük a zordon en\ésy.et 
kísérletét" fejünk felett. midőn szent 
Inlrd malaszttá \ált.

Imr ismét az alkotmányos sza
badságnak védelme ala helyezett 
utján folytatjuk Ntrn srgitsegevel 
rzrr éves munkánkat a nepek nagy 
\ ersenyében.

Mert a husiik \ere inegterme- 
krnyitrtttr a földet, a mely en állunk 
é> hagyományaik menihlettek a hon
atyák Irlkét. hogy mindennél ma
gasabbra helyezzek a hazat, mely 
„hólesőn k. majdan sírunk** is v 
„melyen kiviil nine-en számunkra 
hely1 !

Tehát iiciii egy rI\ unt lokálom 
és hiú ábránd a szabadság s nun 
egy tartalom nélküli sóhaj az. inrly- 
|y rI érit* \ érzett hőseinknek adózunk.

Kiirtó kristály fonás az. mely hrz 
mindig \ isszatériink. melyet minden 
>zen\ tói gondosan u\ uunk kr 11. huny 
brlólr folyton mngujuló erőt merít
hessünk.

Megérdemlitek 11ós vértanúink. 
Imny sirotokhoz zarándokoljunk s 
koszorút fonjunk IVi 1 éjt* hazaíiui há
lál)' >1 és kegye Írtból.

Maradjatok továbbra i> a jövőbe 
nézó sóvár lrlküllk égő szövétneke. 
Szellemetek tüzfénvéliél lássuk 
virulni hantotokon a szabadság fá
ját idótlrn idők in. frjlódjék hatalmas 
trrrbély tölgyévé. mely viharrdzrtt. 
biztos mrnrdékrt nyújtson a késó 
unokáknak, kik holdonan mond
hassák utánunk :

Istrn áldd inrn a magyart!
Istrn áldd mrn a királyt és a 

hazát!

aki a t**|j»’s fényben ragyogó leidtől megvi 
lapítva fantasztikus kr|»♦ *t mutatott a donit) 
legmagasabb e>uc>án.

Gvorsau elmondta. hogv szarvasra léit 
s azt meg is sebesitctte.

Kelkcrcstűk trluit a nyomokat, de semmi 
\ér sehol. minek folytán elhatároztuk. légy 
«"sík másnap folytatjuk a keresést. most 
pedig maradunk tovább ;i helyeinken.

Az éj remek. kimondhalatlamil szép 
volt s majdnem nappali fényben ragyogott 
minden A mélyen alvó trrmészrt pihenését 
lem zavarta semmi. patyolat szemfedője érin
tetlen. mint a fiatal lennv sznzi nyoszolyája.

Gondolataimban «*lnmriiI\«* alig veszem 
észre, hogy közeli falvak km  már lu unil 
jeicznek az éjjeli őr-k. Klhagvám helyénél 
> csendesen lépdelek a part fék*. Itt mar 
inas kép tárult fel előttem Az érintetlen 
fátyol az átvonuló vadaktól itt mái <"sze van 
kuszáivá, majd odahh egv virslii ugrándozó 
tapsifüles nyomai csipkézik ki a fehér szem- 
fedelet. mm cmitt egv kullog,, p'ika hosszú 
vitorlája von vonalakul a csipkék mellé, vagv 
fölé. I gv latszik ;i rókakoiua nagyon érdek 
lodtk a csipkekés/itók iránt.

1 >e síz óra már IJ felé jár térjünk nyű 
malomra.

Az ej rövid v • »|t s az én doetor barátom 
niégi* nyugalmiul töltötte sízt A megsebzett 
•murvás nem hagyta ót pihenni, folyton ült

Két lélek.
Lelkem hajó a zugó életárha*.
Melyet felvert ;i hare. a küzdelem :
Lelked sirály, inelv fölöttem koválygva 
\‘“sz*emre les csak. mindig. szüntelen !

i üi sokszor láttam a hajéira ülve 
M* g-megpihenni a kis vészmadárt.
Aztán midőn az mar-mar elmerülne. 
Miiéin: d** mindig a távolba szállt!

F l r . t r .

h  i nk
A lévai noeyylet közgyűlésé A lévai 

nórgylrt f. Iié» 1 l-én vasjirnap d. u. d é»ra- 
kor tartotta Majhítli Istvánné elnoklésével a 
var-diá/a tan;n-> t• i iné*lm*ii «'*vi rendes köz
gyűlésiét lanyha érdeklődés mellett. Szerfe
lett rsodálko/mik. In _v a hiimáuos célú egylet 
lő j tairja koziil e>ak !ő-en vettek részt a 

.sőt I s 1 nyi tagok nagv 
része is hiányzott. Az elnöki megnyitó beszéd 
után a titkár felolvasta Levatieh Gnsztávné 
alelnöknek az ál lázáréi! vaio lemond') le- 
velét, melyet a küzgy ilés u ■ elnök imiitva- 
nyára tudomásul uein vesz és elintézését a 
k "/” vűlt" berekeszt•**—<■ iit:ini órákra halaszt
ja. Ka ráíró titkár felolvasta ezután az »• v i 
jelentést, melyből iir«*n n̂k sz<‘p és tamása 
gos <lo|og világlott k:. A jelentés legnagyobb 
része a StefVinia-iirvainizzal foglalkozott, mely 
a múlt évben JJ árvát nevelt a tisztességes 
társadalomnak. A neveltetési'* úgy mint a 
vallásosságra kiváló gond let: fordítva. Az 
év végével kilépett az árvaházhól két fin és 
meghalt egy leány ezek helyébe újonnan 
felvétetett ismét ö árva. Kimondja az évi je
lent*". mily sokszor és mily küzdelemmel 
kellett a iiatalmasságokhoz fordulni, hogy 
azok a Stefánia árvaházat megsegítsék. Leg
több helyről szégyen rájuk még vá
lasz sem érkezett. A titkári jelentés igen 
meghatóan emlékezett meg egy évközben 
elhunyt választmányi tagról, néhai Ka rafiát h 
Máriusné szül. Leidenfrost Paula urasz- 
szonyról, ki az árváknak igazi kegyes pártfo
góját. ügyüknek mindenkor egyik legnagyobb 
szószólója volt. K szomorú akkorddal befeje
zett jelentés a jelenvoltak szivében mély 
megilletödést keltett. A pénztárosi felment- 
vény megadása és az évi költségvetés elfo
gadása után a Stefánia-árvaház átalakítása 
és célszerűbb berendezésére sziikséglendö 
összegnek a törzstőkéből leendő kivétele 
került tárgyalás alá A titkár indítványára és 
dr. Novotny Imre ügvésy. javaslatára e ffKMi

korona összeg a közgyűlés által <*gy},angula,f 
meg lett szavazva s igy mi sem all útjában, 
Imgv a Stefánia árvahazat modernebbé ah,- 
kitsak. To!)l> kisebb ügy elintézése után az 
clnuk az ülést berekesztette es akkor az egész 
kozgvülés Máj lát h Istvánné elnök w/etés,*. 
mellett testületileg L e v a t ie h  Gnsztávné 
lakására ment.. Imi Levatichnct ki már Jr, 
éve egyik leghuzgóhh es legtevék(*nyeb|) 
tagja a nőegyletnek, alelnöki tisztsége íováblij 
megiailásáni kérték. Levsitiehiié megliatottan 
a kozérztilet e frappáns . ..ukozásátől
visszavonta a lemondásai, melyet amugv js 
csak egy kelemetlen félreértés miatt volt 
kénvtelen beadni s Ígéretet tett. hogy a lévai 
nőegylet, illetve az árvák ügyeit ezután is 
a legnagvohl) k«“szséggel es ambícióval fogja
felkarolni. A közgyűlés fimkeiója e szép je 
leneltel azután véget ért.

Gyaszhir. Kg.v kedves vidéki csa
ladot ért nagy szomorúság a jé» nagymama 
csendes elhunytával. t l/v. iMulieh Kerencné 
nem bírta el soká az özvegység nehéz la 
pvolát és f. Ii«> 7-én alig egy-két hónap el
múltán követte férjét a túlvilágba, mély 
gv ászba borit van bút ráhagyott övéi leikéi. 
A megboldogult temetése f. Ih* tl-én volt 
I.ekeren nagy részvet mellett. Gyermekei: 
1 Midieli Gyula. dr. I hidieli Kndre, Margit, 
fűire. László es Lenke, menyei : Medros 
Teréz, tőlvarv Anna és Ihikovinszkx Krzsikc 
továbbá tizenkél unokájának szerető «" lm 
lás emlékezése fog virras/.tani sirhalnm 
fVilött.

Közigazyatasi tisztviselők fizetés fel 
emelese. A vármegyék, koztuk a mi várme
gyénk is. azzal a kéréssel fordultak a bel
ügyminiszterhez. lmgy a vármegyei alkalma
zottak illetményeinek emelése céljából a 
vármegyét megfelelő állami pótjavadalmazásba 
részesítse. A vármegyék ezen kérelmét a 
miniszter amint leiratában mondja - 
teljes mértékben méltányosnak indokoltnak' 
a kor és az élet fejlődött igényeivel 
kellőképen igazoltnak találván, elhatározta, 
lmgy a tiszti, segéd-kezelő-és szolgaszemely- 
zet t orz sfiz été séi ie k emelésére a vármegye 
közönségét mar a folyó évre 18748 korona 
állami pótjav adalmazásbaii fogja részesíteni. 
Felhívta azért a vármegye közönségét, hogy 
a törvény szerint megengedett legrövidebb 
határidőn belül megtartandó, szükség esetén 
rendkívüli közgyűlésében az iránt, hogy 
ezen összeget tiszti, segéd- kezelő- és szolga 
személyzet törzsfizetésének emelésére miként 
kívánja felhasználni, határozzon: határozatát 
szabályszerűen hirdess'* ki és ennek megtör
ténte után azt a hirdetési záradékkal ellatv.i 
a netán az ellen beadott fellebt*zésekk»*l 
együtt jóváhagyás végett sürgősen leltei

ugrált gondolatai kozott s már Ő óra fele 
egyre sürgette a a felkelést, ti óra tájban 
már "valósan lépdeltünk a friss hóval fedett 
("crkészúton s ' " ; ik néhány lépés választott 
«*1 a sziklacsúestol. Imunaii ha kiv ilágosmlik. 
remek panorarna nyílik a szemlélő előtt.

Alig állok néhány perezig helyemen, 
midőn alattam megz.orren az ág  ̂ odapillaiitva 
látom a közelegő muflon fekete alakját. Óva
tosságra intve a doetort, erősen figyeltünk 
az érdekes v;id minden mozdulatára. A muflon 
lassan, bámulatos óvatossággal közeledett s 
mintegy 4n lépésre megállt. Kezemben a 
doetor fegyveré'r| rá'lurrantok a síit ét alakra 
•* vsjikhamar nn*gszé»lal mellettem az e\- 
pr»*ss is. Hasztalan! A vad sértetlen maradt 
s vágtatva rohan \issza, ahonnét jött.

A keit ős bivés zajára eb'ilörtetö in*ines- 
vadak o|v képet nyújtottak, amilyent még 
nem lattant.

Az erős hideg zúzmarát rakott a páratelt 
levegőből a fák agaira, a fenyők tűire s a 
felbukkan') napsugarak a hókristályokon 
mindmeganyi gyéniánlok csillogtak. A letarolt 
grófi erdőben messze elterjedhet a szem, nem 
zavarta azt az itt ott meghagyott fenyőeso 
port sem fiatul a larfejü Gliymes vára fog 
lalta ♦*! a gyönyörű tájkép legmagasabb 
pontját. Ily keretben vonult fel az első 
szarvascsoport mintegy 8(1 drh. melyet több 
kisebb J 4 darabból álló társaság követett, 
mely köze itt ott egy-egy fekete millión is

tolakodott, talán csak azért hogy e remek 
képet még változatosabbá tegye.

Soká gyönyörködtünk e remek felvonn 
lásban. mígnem eszünkbe jutott az esti b"' i 
megsebesített szarvas, siettünk tehát a neme-- 
víhI nyoma után. Alig teszünk I<m( lépési 
lövés helyétől midőn a bokrok közöti inee 
pillantjuk a beleg szarvast, mely |öv *")‘int<'l 
találva umgtántoroílik. de tovább meg.'. 
Gyors utasításom után az crdöör állva marad, 
inig mi ketten lehelő gytirsan megelőzzuk a 
sebesültet. Alig foglaltuk el helyeinket, midé 
az erdőőr megkezdi a hajtást s csak hamar 
megzorren előttem a süni cserje s niellő 
kibontakozik a hatalmas álat. nmg halai' - 
sebével is méltósággal lépdelve Lövésem J> 
volt irányítva s a szarvas összeesik. 111ii• • 
nemsokára ott terein a doetor is ki leirbatla i 
örömmel sxemlélgeti még vniagló eb ' 
szarvasát, li. k**gyeb*mlö\ése ke\i" vdt ■ 
hatalmas élet kioltására s csak akkor adta ki 
páráját, midőn a szokásos felavatási szer
tartás kozken |> . a szarvasra feküdt Kzt 
mar nem bírta elviselni a szegény állat > 
egy mély fájdalmas borgés után megvált ' 
élettől.

így lett az én vadásztársain, dr. Ií T 
a kiállott 8 botütés után szarvasvadássza, 
amiről különben a részére kiállított oklevél is 
tanúskodik.

Zsitva rölgyi
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jeszsze. A miniszter leirata szerint azt ki 
\ dija. hogy első sorban azon alkalmazottak 
fizetése lesz emelendő a kik az 1*‘.K{ évi IV. 
1 . r. rendelkezése következtében akkor tize 
les javításban m*m részesültek.

Lemondások K i i d i i . v á i i s z k )  dános 
a \!Ínnt,trivt‘ verebélyi járásának. H i r k - 
in a y e r Kálmán pedig az oszlányi járás 
gazdasági tudósitój.i ezen tisztségükröi le 
mondottak

A sportegylet estolye. A lovai sport 
egylet tavaly nyár óta, midőn a honvédségi 
lövölde-kertben egv i * 1 1 sikerült mulatságot 
rendezett, most szombaton este njra mulat 
ságru inviialja tagjait. A < estély nőm . bajt 
nagyszabású lonui, inkább családias. egvszcrü. 
mint a milyon a sportegyset intenciódnak 
legjobban megfelel. A rendezőség -\/ estély 
megnyitóijául egy kis programúim is állított 
ossza*, melyről azonban, minthogy meglepetés 
akar lonni, a meghívókon nőm tott említési. 
\z estély o|o mindönki a Lgnagyobh érdek 

lődóssol néz s reméljük i>. hogy az jól fog- 
sikerülni.

Kulisszák mögül X úr. ki igen ki 
liino szamok biróbon áll nőm szokott 
soha 't -ókkal órintkezni, mégis **gv nap 
meghívást kapott tőink, hogy egy idegen úr 
tiszlolotóro adott fényes obódon ö is részt 
vegyen. X. úr kíváncsian ment el és nem 
jól érezte mamii a társaságban, pedig a 
álégen nagy úrral szemközt adlak neki 
helyet. A harmadik fogásnál a háziúr egy 
pillanatra ki szólítja a másik szobába X »-i 
és kéri hogy kanyaritna hamarjában egy 
tósztnt az idegen mra, kinek befolyás* halai 
mára Á óknak nagy szükségük van. X. 
kónytehm kelletlen a kötélnek állt, elmond 
la a nevezetes tó-ztot, de látván, hogy miért 
lett csak megh'\ i fekete után ott hagy ta 
az ünneplő tii ot.

Erdei* ad játszódott le a múlt
hét egyik est* Oroszlán vendéglő ét
kezőhelyiségéi* . elsö-eőri Benedek And**r 
es. és kir. tá o 1 1 ,ik. ki az iiteni honvéd 
zászlóalj megs :-iiiléléso végett városunkban 
időzöl 1, ott V .O'OráZOtT az állomás összes 
tiszteivel. közben pedig Lakatos Sándor 
kedveit cigány prímásunk bandája mulattatta 
holmi uémetes hangzású ..hallgató-nótákkal** 
a vendégeket. A tábornok úr csak hallgatta 

hallgatta egy ideig a német nótákat, 
t'gyszor aztán indulatosan dobbant meg a 
kehiében az igaz magyar szív és erélyesen 
rászólt a higanyokra : \csi ! Mély csend ta 
inadt a teremben. Hát jó magyar hallgató 
nóta nincsen a hegedűtökben? Magyar hon
védnek magyar unta való*! Aztán mintha 
igazolni akarná s/.avait, odafordult egyik h*g 
fiatalabb tis<tli#*z. ki álmodozva ült helyén: 
l gye ön is szívesőbben hallgatja a magyar 
nótát, mint az idegent ? A fiatal tiszt tél 
rezzent, talán meg sem értette hirtelen a 
kénlést. mert akadozva rebegt* ..Nekem
mindegy tábornok úr!" A generálisnak elő
ször indigiial»nl\a szikrázták szemei, kérőbb 
az«*nban télig szoinoru rezignáeioval for
dult a prímáshoz: Hát húzzad csak. húzzad 
'•mk keservesen azt az i d e g e n  i n d á t  ii t 
.» fiatalsgnak az m i n d e g \ .**

Kitüntetett cseled La ra k  b/v,  t 
ag.v-málasi lakos, gazdasági cselednek ló 

n i  bú szolgálatért a földmivolésagvi mitiisz 
’ r a szolgálati diszérmet adományozta.

A jo foldesur ot évvel ezelőtt a lévai 
uradalom egyik erdőkerülője, ki mar 2f* éve 
smlgált. hirtelen meghalt, fiatal özvegyet.
• gy kis (int és egv még kisebb hülye leányt 
hagyva maga után gyámoltalanul. Az özvegy 
elvonult gyermekeivel a világ s/**me elől. de 
a nymuiorusag aztan arra indította, hogy part 
fogásért a főldesurhoz forduljon, mert hülye 
leánykája miatt sehol még szállást sem ad 
tak neki. S c h o e l l e r  fiiizstáv a kérvény 
elolvasása és a való tények megallapitasa 
után azonnal elrendelte, hogy az özvegynek az 
uradalomban szabad lakás, intés és világítás 
adassák, sőt bizonyos munkaköri is adott az 
özvegynek, melynek jövedelméből fentarlbassa 
magát. Szives örömest registráljuk c hírt 
annál is inkább, mert kellemes a tudat, hogy 
a fiatal földesurut lassan-lassnn bar, egészen 
magunkénak magyarnak mondhatjuk !

Vegzetes vigyázatlanság. Titumsz 
András dobó-bcrokaljai lakos f. hó 12-on

a disznt’.-i parton faszállitás ko/.hen saját 
vigyázatlansága lélytan szekcióról |. e>eii. 
leje a kerék és a 1 öcs közé kendi, mely nya 
kai a tozstöl elszakítván, menten szörnvei 
halt.

Kinevezés. 1 > r ah a u <• v > /. k y * a 
malackai kir. járásl*ir.»agi albiro az arany os 
marótlii kir. ügyészséghez alügyés/szé lett 
kinevezve.

Vasúti előmunkálati engedely. \ a i
Hoy en Henrik németalfóddi fökonzul buda 
pesti lakos a m. kir. államvasutak Léva' 
állomásától Loho llerekalja. tir.-Ljfahi, Lei 
zseny e, I láth és I tag n i án\ ában I tak 
bányáig vezetendő rendes, esetleg keskeny 
vágánya vasútvonalra előmunkálati engedély i 
kért, mely neki egy évre megadatott.

Százezer forintos nyeremény \ 
pókban széliében hosszában az a hir jana. 
hogy honvéd garniz.ommk egyik föhudnagva.

inasok szerint egy fiatal úri emi»ei 
s**rsjátékon százezer forjulot nyert és mar ír 
is i.irt egy baukbiv atalnok. hogy a nyc 

\ s • -
már kiilombozö kérelmeknek is ki voltak 
iév**, midőn kiderüli, hogy az egészből c ::\ 
szó sem igaz e** csak reklámja volt egy élei 
mes vigééii ■ k. ki így akart sorsjegyein mi 
hamarabb túladni.

Árverések. \ ar,ov-; hirdet meny ek 
r

az ember nevét moglmnnljak s hiteléi >ok 
szór ok nélkül alaposai) negiugassák. \
igazság :gy miniszter elrendelte, hogy ezután 
az árverési liirdetnieny'ékből a név kihagyás 
sok. A ház nd-kkojiyvi s/ániok elég 
útmutatók azoknak, akik árverezni akarnak.

Tolvajbanda. Kecskeméti László. 
Styipka .hizsef és -hívsany ovszky dános 
li lő éves suhan-ok f. hó 11-én behatolta* 
Hergel Adolf udvarába és _L drh. gabona 
zsákot elloptak. A ka várián akartak az 
osztozkodáshoz fogni, < e abban a megaka 
dályoztjttva zsákmányuk otthagy ásaval In 
lásnak eredtek. A rendőrség «*I• >tt beismer'"* 
vallomást tévén, ügyük, a' bírósághoz-lelt al
téve, hol Kecskeméti cr Styipka ellen ,<:p 
aznap hozatott m -g az H Í*1, *»g\ korábbi 1*. 
pásul*, miatt.

A lévai takarékpénztár mi korona 
adományáért, melyet a tévézőit péuzinié/ct 
a lévai ag. bitv e\ elemi iskolának juttatott, 
a lévai ág. bitv. «*v. •*g,y bázk*»zseg ni*vél>eu 
e hely en is ki is tünetei moi I I hiöks<'*g

Fogyasztási adopotlek Léva \ar.*s 
közönségének a beliigy inwiiszicr a pénz ig\ 
miniszterrel egyel rtöleg megoug*,*lie. In*gy 
I. h" 1 -töl Pdól. <Leejnber In* vég**ig bor 
után az 1SS7. é-vi XLN II. 1. <•/.-hoz mellékel: 
árszal*as szerinti h**tfogya ẑltist a«ld* . 
almit, hús után az ugyanazon t -e.-licz m llé 
kelt arsztduis szerinti fogva-ztam adó J-V* 
ában. éget«*tt sz-^zes it;ii*»k *■< lólvad k.-k 
után a menny iben alkohol ’ai íamuk a k"/.önsé- 
g**s s/azl*>ku sz' -ziih :ó\**l ki»z\**t! aiiil m«‘g 
állapiihaló, hektoliter {ók*»nkini ló fi11>aomi 
amennyiheti pedig alkoii«»ltaitalumk a közön
sége* százlöku s/i'sziin*r.*v.*1 ko :\.*t|c *il nog 
nem állapit haiti, literenként s tiIL-rl*»*i» ne-g 
állapított udőpóilékot sze«lhoss»*ii.

H I R D E T É S E K
Jb-J l'.MI végrll. s/áltl.

Árverési hirdetmény.
Alulirt hin’*s;igi vi'-gt• • Iia;t<* az ls l̂ «• \ i 

I. X • • L»J y : ezennel I
hírré tes/.i. hogy a lévai kir. járásbíróság 
I évi SIÓI s/auu: \*‘g ' -e k* *\<‘t kezo b*m 
Lr. Kosa .1" sef ügy vöd által kép\ L< lt 
uyitrai hitei bank javára Kemény Mátyás és 
társai ellen Irt. - jár erejéig |sh7. évi 
**kt. In’» Ö éti foganatosiinit ki(*légitési végre 
hajtiis utján le t«* 11iI foglalt *'*s ódl írtra, 
becsült gazdasági fölszerelés, cséplő gép. 
szalma marha stböl álló aigóságok nyil'.anos 
árv (,ri‘sen eladatnak

Mely iirverésnek a lévai kir. jaráshiró 
sag lSÓ'd. évi V. LÍdn -í számú végzést* fö|y 
tán hátrál. tökekovet(»lés. > jár. ere;f'ig Haj 
kai; leendő eszközlésére 1900. évi marc ho 
28. napjanak délelőtti 8 oraja határidőül ki 
tűzetik é*i ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzései hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok az líSs l. évi LX. t-c. ló*. ó& 10̂ .

a értelmében kézpénzfizetés mellett, a 
legtöbb. t ig.Tön* bee .ir«»ti alul is elfognak 
adatni.

Atnoimyiben az elárverezendő ingósá
gokat inasok is ie és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árvorns az isM. évi I.X t.-c. lój. íf értel- 
méboii ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, l'.Hi'i. évi maré. hó 1*2. n.
Tonhaiser József,
k. b. végrehajtó,

Ib7. 7V stb végrh. szám.
Árverési hirdetmény.

\lulirt biró.sagi végrehajt*'* a/ l-s>il évi 
!.X 1. *• lói’ jja ••riehiiéhcn *'zeiiuel koz- 
liirr*' tes/.i, hogv a lévai kii- járAsbiréiság

év i \. I*. lb'.Mt 1 7ó 1 stb. szánni végzése ko- 
\ otko/.ttdien <lr Weisz, dr. Kas/.aniezky, <lr. 
l\ ■ : . dr. Huborth - s di \**votn\ ügyvéd 

• iselt Kohl) Mór, Kohn Miíialy. 
"'í . Samu. \ Lo\ rok«*\ ics Sándor javara

Lajos I ó < s: dúl is, < Mái) Jttlis ellen 
l 'S  f kor. - jár • • i • • |* ig- Jstrd. r \i *!••«•. ho Ifi. 
ii fogaiia-o^itott kielégjtési vegndmjtás utján 

_ ’ ' mh) k.n-ouara b**csült garami
imIo.i i i • felszereléssel és vízhasználat!
I -ggal fiIló* ing'ö;ig**k ny ilvános árverés#*!) 
eladatnak.

\I♦ • Iv árvrésnek a lévai kir. dárásl*ir*'»- 
"ag L'ÓH. > i f**iiti szánni végzése folytán 
tón:. ió «•!-...-idegek s jó*r. erejéig Nagy 
Ka leendő es/kM/lésérc 1900. évi március 
hu 23. napjanak délutáni 2 oraja batáridőül ki 
tűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
m<‘gj<*g\ /.••ss*»| hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóig.*k az iss;. «*vi LX t.-c. 107. és 
l<i" a * rl<*1 ni**Immi készpénzfizetés mellett a 
l»*gtöbb**t igot.inek hecsáron alul is eladatni 
fognak.

AnnmiiyilHm az elárverezendő iug«’*sá- 
gokat inasok is le *s felül foglaltatták és 
azokra kielégítési j,*g-d nyertek volna, ezen 
árverés az Iĥ I. évi LX. t.-cz. 102. ij értt»l- 
méheii o/fk javára is cbviclcbetik.

Keli Lévm-Ó l'MM óvi N’farK 1io 12. n‘.
Tonhaiser József,
k. b. végrehajtó.

2*Vd árv. v t.
Árverési liirdctniéiiy.
A lóiirntt l>iró>/to i véi îvhajtó 

I7,r||||rl közzéteszi az |ss|. évi L.\. 
l. <*z. IL2. í;. érlel méhen, hogy 
\ agy unhiikölt lódít Igmuv. cstMltü- 
megvhez tartozó) s az HHNl. évi jan. 
2Ó. s hí ivet ke/óí napjain lelvett esóil- 
leh.tr (ió4. fi7fi. >z. a. foglalt ltf'22 
korona értékű ingóik ti. m: üzleti 
árok. olajok. föMlestékek. kőszén. 
sih a lévai kir. járáshmWtg LM NI. 
Lv Lll sz. végzése alapján Levóua 
a ozmanléren a kalnai uteáltan 
és Mártonli nteáhan levő raktár- 
liely iségek heti JíHJO. m a r c z iu s  Ifi. e s d -

rákot meg-
tarlamló ny ilvános árverésen kész
pénz lizelés mellett esetleg a bees 
áron alól iv i ladatnak.

Léván. HMM). Maré. 7.
Tonhaiser József.

k. I*. végrehajtó.

A  lévni ág. Iiitv. *‘\. cgv- 
liá/.kü/.sifg- íi Siklós aluli lek vő 
'2 liuMn.vi t(‘iiiletij réllVildjét t> 
évre bérbe adja a legtöbbet 
ígérőnek. A bél bevenni szán
dékozók r. h<» IS-án <1. u 4. 
órakor jelentkezzenek a neve
zeti egyházközség iskola

termében.
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SCHULCZ IGHTÁCZ
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üzleti könyx’ck gyári raktam. l\ölcs«inkön.v\’tái*. L  6  V  f t »

A saison beáltával van szerencsém úgy a lielvheli. 
mini a vidéki n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy lakodalmi és báli meg- 
liivők és tánezrendek a legszebb és legolcsóbb kivitelben csakis nálam szerezhetők 
he: továbbá a nyomdai szakmába vágó bármely munkát is olcsón és pontosan 
eszközlök. A n. é. közönség b. pártfogását kérve. tisztelettel

Sdmlrz Iirmkz.

Fischer Miksa
L É V A.

Fa- és érczkoporsók, sirkoszoriik
A H A N  Y l í K T f ' S  S / A L L A d O K .

T(Mii(‘lkezósi kolIrkrk
K A  K T Á  N A-
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N̂yomatott a kiadónál, Schulca ignacz könyvnyomdájában, Le van.
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| - |  K E R N  T E S T V É R E K  H
I— \Vis-, fiis/cr-, csemege- cs mngkeívskedök fa- és érczkoporsó, gazdasági és Varrógép raktára —I
I  _______________ I ;  K  V  A  N ,  ____________________________________________  I

I  S i\,.< liüyel.nébe ajánljuk a tisztelt vovft közön- ()  Vörösliere. elsőrendű arankamentes: 100 kgr. 74 80 — II ságnek dú<au felszerelt raktárunkat, vas- es vasaruk. ten- () írtig. nyersáru 55 60 trtig. 1I yelyek. gazdasági eszkozok, eke-reszek. aczel zsindely-szegek. () Takarmány répa. rredeti ászaknámeii: Oberndorfi. olaj- I
|  sodrony- es sodronyszeg, lancz. szerszámok es műszaki czik- ( ) bogyo. buczok ás, mamuth vörö> 100 kgr. 50 60 írtig II kék. kerti-eszközök: aso. kapa. lapat. gereblye, kerti szemző- () Tarlorepa-angol perje. kiállítási es Lawníümag keverék ■I es nemesítő kesek. kerti-íuresz. íanyeso- es venyige metsző (> ás más fiinemmmurvak napi árun. |I olio. sovenyía. íü- es hernyoszedö ollo. teljes konyhaíelsze- () Konyhakerti es virágmagvak 1 > 1 1 I>>/1 iat«,l>l> friss ás I
r ““ relesek. Losonczi es Tescheni zomanczos-edeny. íestekek. O U>irjo|>b minőséit, (erfurti ás Maut liner-féle) 5 es 10 kros II mazak- es olajok. Kocsikeno. stukaturnad. íedellemez. Ponyvák. ()  csomagokban, katona fáié ás franezia oltóviasz Raffia-háncs I
1 —  bácskai keveköto-zsineg. kovacskoszen. portlandi- es román- O  napi árun. Peronospora permetező vörösráz, Wermorel- — 1I czement. továbbá a legjobb minőségű íiiszer- ás csemege O fáié ára 1U írt permetezőszerek, azurin ás rubina I
■ rzikkeink a I égj utál ívosabb árakun. Ü Bátorkodunk ezennel az igen tisztelt földbirtokos —1I Takarmanyrepa. lóhere- es luczerna magvakat, a kát urakat felkérni ás őszintén ajánljuk szükségletét mezőgazda- I
1  utóbbit arankamunteWw a m kir. magvizsgalö állomás 1) sági vetőmagvakban nálunk mármost előjegyeztetni, mert —1
I  hivataluk ö|i»mpee«i»‘tjével lezárt zsákokban szállítunk. <) a fogyasztási időszakban nagy kereslet fog beállani eskü- I
I  Luczerna. valódi fram-zia arankamente- 100 kgr. 68 luiu"»seii megbízható minőségű lóhere- ás répa-mag iránt
I *  írt tinóm magyar 58 írt * > alig lesz kielégíthető. I

I —  IL&r Kizárólag a törvény által előirt követelményének megfelelő magvakat tartunk. —1

Minek Pestre Minek Bécsbe ?

Mikor nálam minden
IÖ |M; II 7. I l ó l k ü l

50 krajczáros részletekre
kapni

r> évi jótállás mellett

Singer varrógépet 28 írtért 
Ringschiff varrógépet 50 írt.

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