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Kivinek harca.
A szellemi és társadalmi életnek ép oh változó átalakulása, küz
delme és harea van, mint a ter
mészetnek. Epén az embernek van
a Gondviseléstől kikerekitve azon
tulajdona, hogy szellemi erejénél
forrva kép(‘s dacolni a természet
különböző kirohanása ellen, méh
pár pillanat alatt tünkre teheti mind
azt. mit az emberi erő, tehetség és
szorgalom talán századok óta te
remtett.
Látjuk azt, hogy a gyenge szellő
megfrissiti a levegőt
inig a se
besen rolranó orkán a százados töl gvet gyökerestől kitépi;
a villám
lás fertőtlenít, de ha az lesújt és
gyújt, elhamvasztja a iegérlekesebb
vagyont.
Viz nélkül eleped az élet,
<l<‘
ha gátat tör hullámaival, elsöpör
mindent. A múlt évben a hosszas
esőzés és jégverés csapássá fajult, s
hogy milv suh h al nehezedik reánk,
édes magvar hazánk egyik leiére
még ma is élezzük.

T Á R C Z A .
' é X i l ’o h .

A mai újabb kor társadalmi
élete három különböző téren nyil
vánul.
Llőször: mint titkos politikai
célokkal összekötött társulás, s ez
szociál, demokrát, nihilisztikus néven szerepel.
A második csoport alakjai : a
közművelődés-, ipar-, kereskedelemés jótékony (‘élok előmozdítására
törekvő alakok.
Végre a harmadik csoportban
vannak a szorosan vett társadalmi
élet csoportosulásai.
Az első csoport alakulása éret
len és idétlen, amennyiben a társa
dalmi rend békéjének megzavará
sára tör. Éretlen é. idétlen, mert
látjuk, hogv hazánk alkotmánya és
a mi fő
a sajtó ereje mindenki
jogát védi és biztosítja.
A socialismus
tudjuk kelet
kezését
Lurópa nevezetesebb gyári
iparú városaiban keletkezett, hol a
munkás osztály elégedetlenségének
adott kifejezést,
követelve, hogy
S a/kodrol ili/rs roUomást
(ii/iifrödrr. rótyyra lestem.
P ír:Ín y szád szót sem szólhatott,

Mert csókom érte ojkad,
/.
Szeim-illír Isdrr •néztem :

S n : volt (l lei/s Zehh felelet,

lloyíj rsokom rissziKidtad.

A Iá

A értem szerelmedet,

Pillantóisoil Irsnjfntf
liótfnrdás helyett.
I h m st mát kés szent m,
Kölnin szemedbe Inti ff,
Szirtink kozó fórlnzdt
.1 jóyhidey l : ni/.
II.
Mikor szírem n I: eáo/ya a: folt.
Ilo</y öt J-lr,

resszek ón.

(ki niliölii'i kor fit ni ind ii/ eltolt
S nem sin/di: it fáz két szem-n.
S most. Iiot/i/ noisinrrrr szállt >• le/ike.
\’i/omon köríti'' niinilof ni.

I)r kósö már. a: <ii s: inemhr
Klhaw'dilt már a nyi tör:.
III.
..Szeretlek fói/nl!"
snlloyám.
.1 holdon, nyári esten

r.

N y á r i z iv a t a r .
Ót perecel előbb még hevesen sütött
a tikkasztó nyári napsugár, aztán mint egy
bohóckodó örült, erős forgószél száguldott
végig a nagy utcán, nyomában a bömbölő,
esattogószavu zivatarral.
Az cső süni, kövér esoppokben pás
költ a a kövc/»»tot. A nyitóit ablakokat sietve
csukogatták a menydörgés robajáb’d megi
jetit lakók s az utca csakhamar népteltmué
lett. csak a Keilingerék
boltja küszöbén
bujt össz.(‘ néhány futástól lihegő menekült,
hangosan szidva a szeszélyes időjárást.
A nagy utca felső végén csakhamar
egy bájos jelenség tűnt ebi. Tarkeni Kvelin
az. kit a szőlőkből jövet ért el a kíméletlen
nyári zivatar. Finom, rózsaszínű napernyőjét
vedüleg tartotta a tolakodó zápor ellen, inig
másik keze utánozbatlan, bájos grandezzával
emelte meg szoknyáját, mely alul a világon
a legparányibb lábacskák látszottak.
Halvány keskeny arca úgy tűnt elő

minden munkás szellemi és testi ér
téke szerint legyen jutalmazva.
Addj a szegénynek munkát, lásd
(d őt. hogv a gyomor ki legyen
(dégitve,
megszűnik a jajveszé
kelés. Sokkal nemesebb áldozat, ha
kit-kit munkája után díjazunk, mint
ha pár íillérel utasítjuk el küszö
bünk elől. Az anyai tej lecsillapítja
a siró gyermeket,
lecsillapítja a
socialismus hullámait a méltányos
mű nkad Íjazás.
A harmadik csoport, mely kell,
hogy minden józan gondolkozást!
honpolgárt üsszecsatoljon, ez az ön
segély (‘szüléjét megtestesítő társulás.
ébresszük föl a földmi vés és
munkás osztályban az önsegély esz
méjét,
alakítsunk népbankot, hi
telszövetkezetet, hogy a telek könyv
nélküli szegény is hitelhez jusson,
alakítsunk beteg-segélyező egye
sületeket. élet-baleset elleni biztositó
társulatokat.
A tűz. jég, árvíz elleni biztosí
tásokat tegye az állam az egyesek
nél kötelezővé, mely korszerű tár
a rózsaszínű napernyő keretében, mint egy
csodaszép >/.obuiTej. s csak lüktető finom orreimpái és a mélytüzű barna szemek mu
látták, hogy a szobor él és
tán érezni
képes
Amint az ódonstilu törvényszéki épület
okkersárgára festett kapujához ért, a bolto
zat >n1etje idill hirtelen eléje toppant leggyiiloltebl) ellensége
Fejér László.
A vér arcába szökött és válbicskáit
mintha galvanikus áram érte volna, egész
testében megrezzent.
Nem tudott szamot adni még magának
sem, miért gyűlölte ezt a fiatal embert, de
érezte. g\ libái nagyon, ösztönszoriileg, szinte
öntudatlanul, kis szive engesztelhetetlen, mély
g\ ülőidével.
le het, hogy o gyűlöletnek a rugója a
barna fajnak a szőkék iránti évezredes ellen
szenve volt, lehet az is, kogy a keserűség
ébresztette a/.t a filigránterinetü Eveimben,
látván azt a hatalmas herkulesi termetű
s/tiké ifjút, kinek megjelenése mindenkit ön
kéntelen hódolatra sarkalt, de legvalószí
nűbb, hogy a poetikus, ábrándos lélek ma
kacs védekezése voll tus az örökké derült s
az elbizakodottságig vidám lelkű ifjú termé
szetes kedély nek spontán megnyilatkozásai
val szemben, mik játszi napsugárként pajkos
kedvteléssel szöktek ide s tova.
Most is. mikor lopva Fejérre nézeti,
annak vidám, kék szeme nevetett, selymes,
szőke bajusza alul pedig elbizakodott, boldog
mosoly kaezérk* >d>>11.
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s u l . j ^ r a n < *z \( ‘ S o m o g y v a n n o g A ('
k i i l ü i i l u m i - m r g t r t t r a z (‘ H ó l»‘ |M‘st.
k é m * az o i ' s / i i ^ s í v i i l r s t a z á l l a 
m i l a g > /« t \ f Z . r i K ! i » k e i n x z < T - l ó z t o > i tá s I n - h o z a t a l á r a .
Kn hizom. hog\ Hars variMog’Yo
gazdasági rg \t ' s i i lett*. moly'11«‘k iniiködóx-t <*lónk ügyelőmmel kisérem.
meg fogja teremteni községenként a
kényszer-biztosítást ngy a tiiz.
mint a jég ellen.
K n h iz o m . h o g y a te rm o s z é t k ü 
lö n b ö z ő e le m e in e k k a r o s h a ta s a t az
e m b e r i s z e l l e m e r e j e ig y t á r s u l v a
e lle n s n ly ó z h a tja .

Veterán.

Az 1599 iki bányavidéki tatárjárás.*)
A talárok

alatt törtek
1241

42-ben

elös/or IV. Béla királyunk
l>e Magyarországba,
melyet
majdnem egészen elpusztítot

tak. Utána Nagy Lajos küzdött velük, de na
gyobb nyomokat nem hagytak maguk után
az országiján. A nagy Szulemán szultán
kezdte őket használni először. mint i'oszto
gató rabló scgédesapalokat s mint ilyenek
tivula várának lö(>(i iki ostn»ma alatt az egesz
Tiszántúlban pusztítottak.
Nagyobb számban ezután hVdU-ben jöt
tek be hazánkba, Történt ez azon alkalom
ból, midőn az 1Ö07 HMM, hosszú török-ma
gyár háború alatt, L7.D bán Hálffy Miklós és
Sebwarzénberg Adolf bárok visszafoglalták
<i \6rt. utána Tatát, Vés prémet, Palotát számos más erdődét nagy földterülettel. A
toréik hadviselés ekkor már felette ellankadt
s a folytonos kudarezok a rii bírták Ibrahim
nagyvezért, hogy Rudolf királyunktól kedve
zö békét csikarjon ki. K izéiből nagy számú
tatár csapatokat küldött ki az északnyugati.
Ausztria menti Magyarország elpusztítására.
Az egyik csapat Nógrád ó*s Drégely
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Az lóő't iki tatárjárást, különösen Nyit
ra.

I ’ ozsoiin

*'s d’it-ncsen

\ arniegy

ekhen Isi

\ántt’y elég rés* letesen ismertet i. Nem tér
joszkedett ki azonban vármegyénkre s a
szomszéd törvényhatóságokra. L hiányt akar
juk jelenleg, a gyászos tatárjárás háromszazados évfordulója alkalmáh »1 némileg pótolni.
A téirtémdmi adatok elégtelensége nem en
gedi meg ugyan, hogy a vad ellenséget re
mes munkájában mindenütt kisérjük : csak
az egyes helyeken felvillanó tiiz. a figyel
meztető tompa ágyudörgés s a kétségbeesett
nép jajveszékelése mutatja, hogy az ellenség
itt is. ott is jár égetve, rabolva s pusztítva:
mindazáltnl
közöljük a kezünknél levő),
k<•rnyékiinkbeli pusztításokra vonatkozó adu
tokát, melyeket korniöez szab. kir. es ló
hanyavaros gazdag levéltárából merítettünk.

hV.th. február 12-én kéilnay Albert, barsi
alispán, (ieletnekröl érteMii körmöez varosát,
hogy Síirkány .János. érsekujv ári kapitány
jelentése szerint, ki újvári csapatával az Ipoly
melletti keinenrzén van, a tatár kán erős
hadával már Ihida mellett táborozik > terve
a bányavárosok egész vidékét s az (‘gesz
Hont és Hars vármegyéket kifosztani s clpusztitani. Azért tehát sürgősen kéreti a ha
nyavárosokat, hogy közfolkelóst rendeljenek
s minél nagyobb segítséget küldjenek neki.

A körmöezbanyai városi tanács február
ld-iki ülésében elhatározta, hogy erről érte
síti a többi hányavárosukat s inig ezek fele
lete s véleménye megérkezik, felszólítja a vá
roshoz tartozó falvak biráit s városi tizede
sóit. hogy gyűjtsenek fegyvereseket.
Május 17-én Ljbánya város lanáesa azt
Írja hedegi Nyári Krisztinának. Dóezy (labor
özvegyének Xsarnóczára, hogy a tataírok Dré
gely k'é ny '•.én kegyetlenül puszi itatlak. Az/*rí
szükséges, hogy megfélemlilésMkre a vidéken
ágyazzanak s csapatainkkal demonstráljanak.

A ii\;íri hónapokban beket elvezett körn\.'•kunk s nem is érkeztek ide nyugtalaní
tóbb hírek a torokok és tatárokról.
Szeptember 2<> an azonban páviai Marco
Antoiiio kapitány az eszt(*rgomi táborból azt
Írja ncezpáli d : th Andrásnak, hogy Ibrahim
vez*‘ihasa «* hó IS-án hadaval Hildához érké
zéit, mim*k örömére sok ü<l\ 1•*v»‘st hallottak
Hudáréd. A kiének tegnapi jelentésié szerint
12<UHM> embere van s szándéka erre jönni.
Hildánál két hidat veret. A tatárok is m eg
érkeztek a pesti partra. Hálffy Miklós éjjelnappal erősíti a várat s el van határozva azt
élete árán is meg védelmezni. A vár körüli öt
őrös siínez legnagyobb részt már kész s ha
elegendő számú néppel megrakják jó ideig
lesznek képesek az ellenséget foglalkoztatni.
Párkánynál két hidunk van. Hadi népünk a
hőség alábbhagyásával frissebb, elesége ele
gendő. Tegnap a nőket és gyermekeket a
várból Komáromba szállították a I Minán. Ma
az egész lovas és gy alog katonaságot csata
rendbe állították.
Egy október 7-én kelt jelentés szerint
a béketárgyalás nem vezetett eredményre s
tovább is megmaradnak a nyílt háború mel
leit, mert néhány pontra nézve nem tudtak
megegyezni s a béketárgyalás alatt a tatárok
múlt éjjel Maros városát \ isegrádnál telper
zselték. Most tehát hizlosra vehető, hogy a
bányavárosok hasonló sorsnak néznek eleje.
Mércéin* herezeg kevés emberrel ma érkezett
a táborba.

czolta.

Október S áli Reuter ( íyörgy körmöczi
polgár Eszlergomlx'il azt Írja városának, hogy
az ellenség szándéka Széesény, Hálánk es
Nógrád ellen vonulni.
Október b én Hogrányi Benedek dimáninneni kerületi viczegenerális, Hálffy Mikléis
lielyetlese az Esztergom melletti táborból a
hét bányavárost lelkének legnagyobb aggó
dásával érti*siti a dühöngő ellenség kegyet
lenségéről, melyei ma saját szemével látott.
Május Itt én Selmecz városa üzeni Kör
Siralmas módón pusztítják kedves hazánkat.
möeznek. hogy i tatárok betöréséiül szól ■ M ivei pedig a hídvégi torok labornál ma fo
hirt vették, úgy tőle, mint a szenlhened.eki
gon foglyoktól biztosan értesült, hogy az
prefektustól. A selmeeziek nagy szükség es..‘llenség határozott szándéka egész a bánya
téli készek tölök telhető segilséggel szomszc
városokig fekvő vidéket elpusztítani, inti a
daikat ellátni. Németibe és Szehelléhre már vámsukat, hogy rögtön hagyják meg a kö
küldtek is puskákat, golyót és port. Happaeh rülfekvő falvak lakóinak, hogy családjaikkal
Kristóf főkamaragrófnak is megírják, hogy a biztosabb helyekre meneküljelek, a varosok
kamaráknál tegyen óvó intézkedéseket s ezek
polgárai pedig fegy vert ragadjanak s a falvak
részéről nyújtson segélyt.
kozott védekezzenek.
Május 23 án Bakabánya értesíti l jbá
Folyt. köv.
ny.it. hogy Losom-z télé 7(M) vallon, a vég*i Matunák Mihály, korponai isknlai-jaziraló. láhelyek oltalmára pedig a vármegyék részé
ra.lliatlan történiUluivániak a / i.l. i km-puiiai isk. érte
sítőben megjelent munkája.
ről néhány száz ember rendeltetett ki.

Ks ez az ember üldözni meri öt be nem
vallott, de minden pillantásából látható,
egész lényéből kiáradó nagy szerelmével.
Evelin legalább azt hitte, süt úgy érez
te, meg is mert volna esküdni reá.
Most is bizonyára utánna lesett, igen. igen!
A szem telen!
O h ! hogy gyűlölte ezt az embert!
Nem is üdvözölte viszont, csak szakgatott hangon rebegett valami olyasfélét, mi
inkább halk. fájó köhögéshez hasonlított.
Meghütotte magát kedves Evelin
kisasszony!
Ha meghütöttem volna magam csak
örvendenék, mert közelebb tudnám magain
a czélhoz, mely felé lelkem minden ambíci
ójával és összes te>ti erőmmel torok! ku
lödben
folytatá mindjobban epésre váló
hangon s vékony ajkai körül keserű, ironi
kus mosoly vibrált.
hogy ki ne zökken
junk a rendes kerékvágásból, újra ügyel
meztetem, én nem vagyok magának ..kedves
Evelin kisasszony!
Roppant sértve érezte magát, ha úgy
titulálták, mint u cipészlegény»*k a szoba
leányukat vasárnap délután, mikor mind pa
rádés öltözetben egész roskadásig jártak fel
s alá az utcák sorain.
..Kedves kisasszony! Brr!
Fejér jői/.üen kaezagott, majd engedé
keny nyé vált, de a kapóra jött szójátékot
nem hagyta kizsákmányolatlanul.
llá* jól van! Nem kedves
ked
vétlen Evelin kisasszony! Kedvetlenségének
bizonyára a hirtelen megváltozott idő az oka.
- Téved, ha azt hiszi Önmagában keresse!

Fejér bizony nem kereste, hanem mint
hogy a szakadó záporban épen Keiiingerék
üzletéhez értek, indítványt tett az eső m eg
szűntéig a bemenetre.
Sietős dolgom van odahaza.
tért
ki az ajánlat elöl Evelin, de maga jól teszi,
ha bemenekül. Esernyő nélkül átázik. Eel
mentem a további kisértet alul.
Nem maradhatok el.
szólt Fejér
komolyra váló hangon,
mert még ma Mi
lánó örvendetesei szeretnék magáeskának
mondani.
Nekem? (örvendetesét:- Rajta! ki
váncsian várom!
Evelin egészen felvidult s ábrándos lel
két valami jól esi' tudat édes melege járta át.
Hát van mégis szív ebben a nagy izom
kolossusban ! Herkules lelkében gyengéd-ég
i> lakik, érző melegség, mely nemcsak kese
riiséget. oroméi is hajlandó szerezni.
Még nem is tudta, mit akar Fejér mon
dani neki, máris ujjongott kk > kecskéje az
örömtől, hogy nem kell anyura gyűlölnie öt.
kihez
gyűlölete daezáru
Yaiami névte
len vonzalom kötötte.
Milyen jó <mber ez a F ejér! Fél reis
merte eddig bizonyára. Nagy on jó ember ez !
kissé könnyelmű ugyan, de alapjában véve
derek: szerelmében erőszakos, de nem durva,
erejében elbizakodott, azért mégis kíméletes
és gyengéd.
Azzal az egy szavával, hogy örvendő
teset óhajt mondani, egyszerre más világítás
han látta a fiatal embert.
Még közelebb is simult hozzá és szinte
érezte, hogy meg tudna neki bocsájtani min-

palánknál rabolt, a másik a Vág két partját
pusztította. maga Ibrahim pedig Érsekújvár
és Léva között égetve és dúlva egész Becz
kőig. Trencsénig vonult, az Ipoly, Daram.

Nyitra és Vág mentét pusztította s lakosai
nak nagy részét lemészárolta s rabságba húr

dent, mindent. Még tán azt is. hogy szerel
mével üldözni meri.
De már hazuk kapujához is értek és
Fejér mégsem kezdeti a/ övendetos dolog
elbeszélésébe.
( londolatailm mélyedt.
N ..-v
kérdé levelin.
Mig hallgatva jöttünk, elmondottam
mindent. Azt hittem ugv is megérti
:ólt
Fej--r
ős búcsúzni kezdett.
Mikor hatalmas, keztyütlen kezét í/e lin
felé nyújtotta, megcsillant azon valami . . .
egy karikagyűrű.
A lány szemében ism er1 Dn, félő láng
gyuladt ki. tekintete merőn, őrülten tapadt a
karikagyűrűre s hangja izualott lett.
Vőlegény ?
kérdező.
Igen ! Kzt akartam magáeskának
elmondani s hiszem örömet szerzek vele.
mert most már kitérek Htjából, melyen min
dig mint egy gyűlöli, elliáritliatlamiak látszó
akadály újra és újra elé kerültem. Kgy-e
mcgboesájt V . . .
Fvelin szótlanul fordult he a kapun,
fejér pcil’ ■ 1 ssan, gondolkozva haladt el az
ismert 1
d l ,kai előtt; majd mintha vas
"kollel i j;inn kon ütötték volna, megtántoro
dőlt, Ilii' li :i -I k egyikéből pisztoly lövés, aztán
liirleleii , 1o ; 11pa zuhanás hangja hallatszott.
A ti.ip újra kisütött. Fénysugarai ezer
v inl»en torlek meg az esőesüppeken. A kissé
lehűlt levegőt felmelegilelle lassan a sugárhevek özöne, melyek nyomában, mint egy
elröppent lélek, könnyű pára szakadt föl
emelkedett felebb-felebb az újra vidáman m o
solygó ég felé.
M itta,

1899. június 29.
H Í R E K .

Hazafias förealiskola. A k<inn«
nvai állami IViieáliskola I'. Ii • Is áu I«*|»l«»zto
le azt az emlékoszlopot, melyet a főroáliskola
hazafias ifjúsága állított az als«» lurcscki szomshan az 1849 évi január 17-án vívott iit
közét alkalmával ott öleset! vitéz honvédek
emlékére. A nagyszabású, szép ünnepély**n
hars és Turné vármegyék több uotahilitása
részt vett. A megnyitó beszédet Kaith Mátyás
körmöebányai főreáliskolai i ü':iz ira t«» mon
dotta. A lelkes szónoklat után lehullt a lepel
a számos koszorúval felékesitett emlékosz
lopról, inelyim o felirat olvasható: Az 1S-19
jan. 17-én e szorosban vívott ütközőiben el
esett honvédek emlékének állította a kör
moebányai föreáliskola tanuló ifjúságának
kegyelete." A magyarok Istene ápolja, no
velje tovább a derék ifjúkban a hazaszeretet
erényeit, s ne engedje, hogy az az életben
mamikba szitt tévtanok hatása alatt bűnné
fajuljon !
A szegedi orsz. kiállítás jury-tagjai.
Tinimet- Nándor, és Skita Sándor lévai la
kos, nyug. urad. felügyelők a gazdasági
egyesületek országos szövetsége által rende
zett szegedi országos mezőgazdasági kiállí
tás III. csoport bizottságába, mint szaktekin
télyek, jnry-tagokul megválasztanak.

Honvedszemle. Felsőeöri Uenedek An
dor, cs. és kir. tábornok, vezérőrnagy a lévai
honvédzászlóalj megszemlélése végetl kél na
pig városunkban időzött. A szemle a kiilöni
telt zászlóaljnak elismerést és megelégedés
ny ilvánitást eredményczeli.

Érettségi, dr. Hirebala Imre pozsonyi
tankerületi főigazgató elnöklete alatt f. hó 2b.
és 27-éu lettek az érettségi vizsgák megtart
va. Az eredmény inén szép, a mennyiben I I
maturandiis közül 3. Herger Sámlor, llirsebberg József és INJlák tíéza jrlrsrn érettnek,
majd 3, tlrünherger Fiilöp, hollak Vilmos és
Yagáes Sándor jól érettnek s végre s. Hak
sav tíyörgy. Domhay Miklós. Hamburger
(iusztav, Leidonfrost Sándor, Manks Imre,
higler Héla. líeismann Miksa, és W’eiszberg
Fiilöp nrffnrl• nyilváníttatlak. Az eredményt
kedden délbe hirdették ki. aznap este pedig
az érett ifjak szeretett tanárjaik tiszteletén* s
azok részvételével a N\ itrai-kertben 3Ö 1*t í tékii, szintén jelesen sikerült bankettet tar
tottak.
Lemondás. Traeger Samu Laké. \ **zekény község érdemes jegyzője előrehala
dott kora miatt eddig \iselt állásiról lemon
dott: helye választás utján f. hó JS-án teg
nap lett betöltve.
F. M. K. E. A felvidéki magyar k ö:nuivelődési egyesület Léva-városi és járási
egyesitett választmánya f. hó 2-Véu d. u. 3
órakor id. Lakner Iaisz léi elnöklőié alatt
ülést tartott. A tárgv sorozat.
melyhez
hozzászóltuk. Hándy Endre. Hátii* Lá zló.
haragéi Samu, dr, Medve** <ky Károly, t >rdódy Endre, hiI><>|<1 József es dr. Weisz Z<igmond választmányi tagok
a szám vizsgáiéi
bizottságnak az 1Sí)7. évi számadásokré>| széliéi
jelentésével kezdődött. A leköszönés folytéul
megürült pénztárosi állásra Faragó S u m ilet!
megválasztva. Több napirendre »ii :«»tt tárey
elintézése lilém elhatározták, boga öt) fit ju 
talomban részesítik Iívhánszky Jéums b. cső
kéi tanítói, ki a magyamsilás terén |S9S. é-\
ben legszebb eredményeket ért el.
Áthelyezés. A vallás- és közoklntás
ügyi m. kir. minisler Tóth (lizella ar. ma
réit hi állami elemi iskolai tanitónőt az újba
nvai állami elemi iskolához helyezte át.
Kulisszák mögül.

Veszedelmes szer
szám az a bicikli nagyon! Ha ráül a lo
vagja, kod elölte, köd utániul úgy eltűnik
a látóhatárról, mintha soha köztünk se lett
volna. Mint a hogy a héten eltűnt kél pelyhedző állít ifjonc, kiket aztán két napi tá
voliéi után telegrammal, dobbal és más ilyen
eszközökkel kelleti kiirrenlálni. De nem vesz
tek el mégsem, harmadnapra, kissé lesová
nyodva, megkopva haza érkeztek, l ’ oppuutul barijanoskodolt mind a kettő, rablókról.

LÉVA és VIDÉKE
váltságdíjról, szélkésről regéltek, szökésről,
melyben a mentő-szerep a biciklinek jutott
\ szülők már már tn< gny ugodUik a hős
liak viselt dolgaiban, de h»vél jött ide is,
oda is. Ebben lön fit kávéházi
„eeelr
kiegy**nlitésc1 kérik a szerető szülőktől, ab
ban egy gyöngéd hölgyi kéz ortográfiái
bibéiktéil hemzsegő vonásokkal adja tudtára
az elmenekültnek, hogy még most is lém
goléian szereti. <Mi \eszedelmes szerszéun az
a bicikli nagyon! Ha ráül a lovagja, köd
előtte kod utánnu úgy eltűnik, mintha sze
leimet soha nem vallott,
„cecliet" soha
nem csinált voln a!

Tannestely.

A .évai önkéntes tűz
oltó egyesület július hó 9-én a Nyitrai-keri
nyélri heh iségében táncmulatságot rendez.
A belépti dij személyenként egy korona. A
tiszta jövedelem a tüzelió szerek javításéira
fordittatik. Kezdete esi** 7 órakor.

Gazvilágitás. A vidéki városok vilá
gítási vállalata ajánlatot tett a város taná
csának arra, hogy városunkban hajlandó
lenne gázvilágitást berendezni, ha megfelelő
szánni fogyasztóra talál. A város kapott az
ajánlaton s egyik hivatalnokéival most Íratja
össze azokat a háztulajdonosokat, kik házuk
ba a gázvilágitást bevezetni óhajtják. Szép,
nagyon szép az ajánlat eddig, de még nem
tutijuk, hasznos és előnyös lesz-e ez reánk
nézve. Azért, ha konkréi alakban lesz az
ajánlat előterjesztve, alaposan meg kell fon
tolni azt s n<“!ii lesz szükségtelen utána járni,
nem lehetne-e ugyanazon terhekért villamos
világítást berendezni, mert könnyen megtör
ténhetik, hogy ha mi most mellőzzük a
modern világítási rendszert, nem fogják mel
lőzni tiz tizenül é\ múlva fiaink s ez kétsze
res költségébe kerülne a \árosnak is. ('gye
seknek is.
Iskolai ünnepély. A helybeli irgalmas n<>
vérek vezetés** alatt áll*'* leányiskola növen
dékei f. lm 2L ém, *1. n. ö órakor meghatóan
szép ünncpélylyol ii11ó*k meg szeretett igaz
gatójuk Hatíly László prépost plébános neve
napját. Az intézetben ez alkalommal ott léit
luk városunk egész intelligenciáját, mely
gyönyörködve hallgatta a kis óvódéi sok és a
leány iskolások sikerüli előadásait. A hosszú
műsorban, melynek minden egyes pontja le
kötötte a jelenvoltak érdeklődését, legnagyobb
hálást ért el Málasv Margit szép szavalata,
Herger Margit zongorajátéka, az üdvözlői***
szédek és a „kirándulás a zöldbe" cimii
életkép (görög tűz mellett) melynél kedve
sebb lát vány bán ritkán lehel gyönyörködni,
lkíthy prépost-plébános meleg hangon mon
dott köszönetét a fáradozó irgalmas nővérek
nek és a növendékeknek, a közönség pedig
kedves impressiókkal telve hagyta el a he
lyet, hol a gyermekeik, a legjobb irányban,
vallás- és hazaszeretetben, tisztességben,
és erkölcsben vannak nevelve.
A jegyző ur órája siet. E. hó 20-án ad
ták ki Fiizes-f iyarmalon a xadásztra bérbeadandó községi terűidet nyilvános árverés
utján. Kilenc/, órára volt az árverés kitűzve,
dt* minthogy a jegyző órája egy félórával si
etett, pont kilenc/ órakor több komoly árve
rező azzal lett elutasítva, hogy későn jött s
igy a nagy vadászterület árverés nélkül
szinte kéz alatt potom áron, 31 írtért az egyet
len reflektálom ültetett le. A jegyző ur túl
buzgón siet i órája igy körülbelül o l t KM)
írttal károsította meg a községi pénztárt.
Mini értesülünk, a helytelen árverés ellen
tömeges fellebbezések adatlak be 11*>iit\ ár
megye alispánjához.
Pinczetíiz. F. hó 22-én délután a tűz
oltók vészjele, majd harangkongatás verte
fel városunk csendjét. A posla-épiilet mögötti
Hálássá utozíbó! süni. fojt** Iüsí emelkedett,
mely Kern testvérek raktára pinezéjének
mélyéből műidig nagyobb gomolyokban töri
elő. A kátrányos hordók tisztítása közben, a
gveri va egyik teli hordóba esett s a kátrány
meggyulladt. A rögtön elötermett tűzoltók
megakadályozták a nagyobb veszedelmet a
pinczenyilásokal légmentesen betömték, úgy
hogy a hétfői kibontáskor csak csekélyebb
kárt konstatáltak.
Negyveneves szolgálati iliszérem. Dr.

3
Xechenter («usztá\ nyug. bányaorvos k**rinücbúiiyni lakosnak a negyvenéves szolgá
lati érem adományoztatott.

Szabályrendelet jóváhagyása. A hars
megyei k ö z s é g i é> körjegyzőknek nyugdíj
intézetéről a l k o t o t t s a múlt évben módosí
tott szabályrendeletét a beliigyminister jóvá 
hagyta.

S Z E R K E S Z T Ő I ÜZENETEK.
Vett*ran. Kzt k■ •>/ö>njük. :i másikai, sajnos, tér
s/iikr miatt s. m most. sem a közel jövőben nem hozParad. Kiküldöttük. Sok jó egészséget ! N.
H. Ipsg. Ki- só elnyújtott, nem lehetne rövidíteni? í g y
,l"ldt !■ :; ' S. A. Léva Ke«.ön órk./.-tt be a küldemény.

Szívós ajánlatának ijfon örvendünk. Szóval többet!
Mirza Nagvvád h;imek<>dik. A mai torténetkéböl egv
rész

mintha itt történt volna. Igaz-e?

H I K n K T K S E K.

Üzl et át vét el .
Van szerencsénk a t.
közönség becses tndomására hozni, miként néhai
Ondrejknvics Lajos régi
jó liirnevíí mészáros iizletél
mint utódai
nl\ettük: s a 22 éven íennálló üzlet jó hirm'vét továhbra is pontos és elő
nyös kiszolgálás által lentarlani s ez által a t.
közönség hizalmát to
vábbra is kiérdemelni
iparkodunk:

magunkat a I. közön
ség becses párt lógásába
ajánlva, vagyunk
tisztelettel
ONDREJKOYICS TESTVÉREK.

Selmlcz Iü'iiácz
<

Invvnyom
dája, könyvkötészete, könyv- és papirkereskedése
b K V Á X.
.Minden szakmába

vágó nyomtatványuk

a legolcsóbb árban pontosul es Ízlésesén
készülnek.

Dús választék levélpapírokban. - s«-

LÉVA
Ő31. 18W.

Árverési hirdetményi kivonat.
A v»‘ ivb,4\i kir. j;lráshiró>áir. mint D‘
l«*kk*»iivvi hatóság k"zhinv D*s;.i, 11«*i-’> b*yai
takarok *•> liih'lintózft vátfivhujtatóónak (iái
szii 1. Iinn* Ilona vóirrolmjtást szunvudó olloni
ni 65 kr. tőkekövetelés és jár. ininti
váurrhajtási ügyóbön a víMvbályi kir. janis
bíróság terüb'lón levő s a wijndiajtasi szenvrtlotl (iái szül. Imre Ilona jogutoda Ibjeli
Károly né szül. Kálnay El •I
Káhrny V il
ma ős ki>k. Káluay Ilonának a tildi ll'T
sztjkben A. I. 1 7.’ rsk. alatt vezetett ingat
lanokból ezen 1 i" rész jutalékukra, mely a B
alatti zárlat feljegyzést nu'p'lőzőlt*^ a_véoreliajtato intézet javára terhelve lett 14■ frt. a
esi ti ári 444. sztjkben A. v 4. rsk. a. vezetett intratlanbani 1 ■» jutalékára 44 Irt.
az ottani
4 S ‘ ». sztjkben A. y 1. rsz. alatt vezetett huzat lanbani 1 « jutalékára 104 Irt,
és az ottani
4'44. sztjkben A. y I. ISZ. alatt vezetett intrat
lanbani 4 jutalékára az árverést ŐS frt lián ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte,
és boov a fennebb megjelölt ingatlanok, az
1800. évi július bő 17 ik napján délelőtt 0
órakor ( ’sitlár és Tibi kozséi: házánál dk-i í tartamié) nyilvános árverésen a me^rállapitott
kikiáltási áron alól is eladatni tojnak.
Árverezni szándékozok tartoznak az in
gatlanok beesárának 10" o-át. vagyis 14 trt

1800. jmiins 20.

és VIDÉKE.

70 kr.. 4 frt 4o kr.. 1040 és ó frt 80 kit kész
pénzben, vasit az ls -d L\. t.-ez. 14. £ aban
jelzett árfolvammal számított **s az Issl. évi
nov. hő l en 444,:k sz. a. keh iirazságiigy
ministeri rendelet >. £-ahnn kij«*loIt ovadekképes érlékpapirban a kiküldött kezelt ez btcniii. avagy az Issl. L\. t.-ez. lé), £-a
értelmében a Imnatpénznek a bíróságnál
elöleges elhelyezéséről kiállított szabalyszerii
elismervéii\ t átszolgáltatni.
Kelt Verebélyen, a kir. járásbíróság,
mint tolokkönvvi íiatósaiinál. I s 0 0 . évi mar
ezius hő 40-éii.
Dillesz
kir. alj áras),iró.

Árverési hirdetményi kivonat.
A dévai kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a lévai
takarék és hitelintézet és I >r. Kaszaniczky
Kálmán végreliaj1até»knak (iálos István, (iálos
Lajos ós neje Megyeri .liiliánna végrehajtást
szenvedők elleni VOO Irt és 4S frt 4,0 kr. 1ö
kekövetelések és járulékaik iránti végrehaj
tási ügyében a lé\ai kir. járáshirósáir terüle
tén lévő Nagy Sál 1ő községben fekvő a vég
rehajtást szenvedő (iálos István és a társtu
lajdonosok. kisk. (iálos Zsófia, bh'Zsébel,
András és Zsuzsanna tulajdonéiul bejegyzett
és a nag\ saHói 4Ö. sk. tjkvben A. I. 1. sorsz.
40. Iirsz. alatt foglalt beltelkekre és az azon

Flscher Miksa

épült 10. ö.-szeir. számú házra és tartozékaira
p _' |jt kikiáltási álban, továbbá (iálos Lajos
é> neje Magyari .luliánna végrehajtást szen
vedőknek a nagy-sál lói 840. sz. tjkvben A.
1. 1 ó. sorszok alatt foglalt ingatlanára és
tartozékaira 0-14 frt kikiáltási árban,
és
végül (iálos István végrehajtást szenvedőnek
a nagv-salb i OOl. sz. tjkvben A. I. 1 »>.
sorszok alatt foglalt ingatlanára 044 frt kiki
áltási árban az árverést elrendelte, és hogy
a fennehh megjelölt ingatlanok az 1800, évi
július hő 17-ik napján délelőtti 8 órakor
Nagy Sálié* községh(*n a község házánál meg
tartandó nyilváníts árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok beosárának 10" o-at keszpenzheu.
vagy az 1881 : \ L . t.-ez. 44. §-áhan jelzett
árfolyammal számított és az 1881. évi novemlier hó 1-én 4444. sz. a. kelt igazságiigyministeri rendelet 8. sj-ában kijelöli ovadekképes értékpapírban a kiküldött kezéhez b*
tenni, avagy az 1881 : L \ . t. rz. 170. £ a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elfíb-ges elhelyezéséről kiáilitolt szabályszerű
elismervényt álszolgáltaliii.
Kell Léván, 1800. évi május bő 0. napján.

A lévai kir. jarasbirósag mint telekkönyvi hatosag
Pogány
kir. járásbiró.

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

Mikor nálam minden

LÉVA.
Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
AUANYBKTl'S

el öpénz nél kül

50 krajczáros részletekre
kapni

évi

r>

SZ ÁLLAGOK,

jó t á llá s

m e lle tt

Singer varrógépet 28 Írtért
Ringschiff varrógépet 50 frt.

Temet kezesi kellékek
R A K T Á R A-

Fischer Miksa varrógépraktára
>2
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Ki olcsón és jól akar vásárolni

Isten hozott kedves május
Virágnyilás, szerelem.
Mely e szivet andalító
Illatárban megterem.
De azért ti szőllósgazdák
Ne szerelmeskedjetek,
Mert a fránya perononspóra
Tönkre juttat bennetek.
Lám akik nem permeteztek,
kendre-tonkre, mennek ők,
Pedig hat jó permetezőt
Potom árért adnak K e r n e k

az menjen csak a lentnevezett ezégliez

Aranykalász teng a rónán,

Ring.it >.t

/ enyheszel
Imáról

A fizető mag beszél.

Peng a kasza, az aratok
tagjak ,i dús rendeket.
S/oke kis lány sarlójával
Kövér füvet nyeseget.
Ha kaszai:i. vagy sarlóra.
Van szúkségtek emberek,
I anacsolom a javahol.

Vsa. Kernnel

I raládi kárpáti kasza w'uu ..kasza"
P E RONOSPORA
Vermorel-féle

ára .

D i a d a l ........................
Pozsonyi .

.

.

.

KÉSZ ÜL ÉKEK
frt 12

i vörös réz

10

| putonyos.

.

r<‘<lj<nif<f!/rl.
k^Hledáh eladáis DHiffi/morsitiif résiére

Kern Testvérek czégnél, Léván.

6 5 0 ) faputonyo

Iristály • Azurin es Rezgálicz napi áron kapható

. I ra 7(t kr.
Stíriai kaszak 50 krtól. 65 krig.

KENTESTVÉREKNÉL, LÉVÁN.
Clayton es Schuttleworth g.i/.Jasugi gépgyár

Szabadalmazott

képviselői

Cséplőgépek, gabonadsztitó rosták, konkolyozók (trieurök), tizedes mérlegek
Kapható: Kern Testvéreknél. Léván.
Árjegyzékek kívánatra ingyen es bormentve küldetnek.

valódi SINGER és valódi ADRIA

családi cs i/tarus-rarráficjti k

Érez és fakoporsók, koszorú és síremlék raktára

igen csinos kiállítással

f, évi jótállás

mellett minden hozzávalóval gyári áron

lí-ar- Kern Testvéreknél. Léván. ^

Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignacz könyvnyomdájában,

Kapható: Kern Testvéreknél, Léván.
-evan.

