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Léva és Vidéke
A  lim it és a jövő.

( )t hosszú, viszontagságteljcs 
hónap merült el mögöttünk az enyé- 
szctes múlt feneketlen tengerébe s 
mi bizalommal, kérdezve fordulunk 
a müveit olvasóközönség felé: Meg 
van-e elégedve eddigi munkánkkal 
és önzetlen működésünkkel, mely
nek teljesítésében mindenkor a be
csületes, jó szándék, a nemzeti, ha
zafias törekvés, az igazságosságnak 

mondjuk sokszor az érdessé
gig kifejezett, mindig megfelelően 
alkalmazott szigorú elve vezérelt.

Zászlónk jelszavai közöl nem 
töröltünk ki semmit, de nem is ad
tunk hozzá semmit, a mi azoknak 
erkölcsi értékét akár kevesbítené, 
akár veszedelembe sodorhatná.

Megmaradtunk és megmaradunk 
kitűzött irányelvünk mellett, mely 
a város és a vidék érdekeit lehető
leg* a polni, gyámolitani, védeni és 
érvényre emelni ígéretet tett.

K szándékunkban és feltevé
sünkben nem tántoríthat el senki.

T Á R C  Z  A.
kV ptU’l|dlldl>ül!OU.

Düböryre, bontó, tompa zajjal 
Siklik br im' a szörnyeteg 

S megáll nyugodni röpke perere.
Hogy megszállják az emberek.

Aztán egy fütty . . egy kézszoritns
Megindul ismét a rónát 

S riszi mayával messze messze 
Az én betey galambomat.

Me vény re, hosszon bámulok méy.
Amint az prüszköl s elrobog,

Köröttem újra csendes minden . . . 
Hangosan csak szirom dobog.

S midőn a vonat sötét füstje 
Hifiin amott a hegy meyett, 

rtonna méy egy sóhajom száll 
S köny lepi el két szememet.

Jour.

semmi, de abban sem terrorizálhat, 
hogy rámutassunk és rátegyük ké
sünket a fattyúhajtásokra, melyek 
egy fejlődni készülő város életében 
itt is, ott is nagy számban és gyak
ran kinőnek és annak fejlődését 
veszélyeztetik.

Azért ez alkalommal arra kér
jük az intéző köröket, hogy ha va
lamely hibára rámutattunk, ezen ne 
napi rcndretéréssel essenek át, mint
ha mi sem történt volna, mintha 
szóra mi sem lett volna téve, ha
nem igazítsák ki a hibát, orvosol
ják a hajt, mert a Léva és Vidéké
ben nem egy ember beszél, hanem 
egy nagy közönség, mely néz, lát, 
észrevesz, kritizál és nagyszámú 
adóíizető, ki a városi adminisztrá
cióra megsarcoltatván a bajoknak 
orvoslását és látni akarja.

Nem nevezünk meg egyéneket 
addig, inig kilátásunk van rá, hogy 
azok felelősségük tudatában a fel
hozott hibát e nélkül is jóvá igye
keznek tenni, de ha e reménysé
günk csalódásba ejt. akkor név sze

A stoláei hős.
i M i h ii I e s i r s G y Ö r y y. I 

(Fo ly ta tás :)
V I I .

Ö t nap óta először történt, hogy a ci
tadella lószerszámai nem feleltek a magas
laton levő felkelők tüzelésének. Teljes nyu
galom uralkodott Stolác korül! A fegyver- 
szünetet arra használták fel, hogy az e ltik 
kadt lovakat itatni v ig y é k ; a várőrség is jó  
és bővizű eisternában melyet az utolsó 
órákban fedeztek fel egy cl falazott helyen —  
rátalált a rég nélkülözött üdítő italra.

Majd négy óra tájban délután a stoláei 
síkon előtűnt a dandár eleje és a vár fel
mentése biztosítva volt.

Aug. 22-én .1 o v a n o  v i c s  báró a l
tábornagy nagyszámú kiséret élén, nyomában 
a :i2-ik gyalogezred egy zászlóaljával Stolác 
városába bevonult. A citadellának minden 
zegét-zugát megszemlélte, a hol mindenütt a 
falakról visszapattant, számtalan puskagolyó 
takarta a földet, tanúbizonyságául a hat nap 
óta tartott küzdelem nagyságának.

A stoláei kerületre a lakosságnak a 
felkelőkkel való s árulásszerü szövetkezése

rint mutatunk majd rá az illetőre, 
a ki a kötelességét elhanyagolja, 
hadd lássa a közönség, kinek a jó 
indulatán bukik fel vagy szenved 
hajótörést az igaz ügy diadala.

Mert a leleplezés akkor már kö
telességünkké válik. 8 a kötelesség- 
teljesítés jelszava szintén zászlónk
ra van írva.

Respektáljuk a nagyokat és ha
talmasokat is addig, inig kötelessé
geiket híven teljesitik, de azért ko
rántsem higvjék, hogy rabszolgáik
ká alázkodunk. A kritika ostorát 
királyi jogarnak érezzük kezünkben, 
melyet tisztelgésképen csak akkor 
hajtunk meg előttünk, ha megér
demlik, ellenkező esetben azok feje 
felett is megsuhogtatjuk, a kik a 
hatalom birtokában magukat megkö- 
zelithetlennek tartják.

Dicséretünkkel ha kellett 
nem fukarkodtunk, de ha mégis 
több volt a gáncs, mint a dicséret, 
arról nem mi tehetünk, hanem azok, 
kik arra az okot és alkalmat elő- 
k észitették.

miatt 10,000 frt hadisarc lett kivetve, mely 
összegnek fele azonban a várőrség élelmezé
séhez szükséges természetbeni szolgálmányok 
értékébe lett betudva.

A z augusztus 10— 20-ig terjedő időben 
a zászlóaljnak összes vesztesége 10 halott és 
2Ö sebesült volt, ezek között B e n e tartalé
kos hadnagy is, a ki Blanther hadnagy 
segédkezése m ellett az ostrom alatt külö
nösen a torok ágyuk használatával — tün
tette ki magát.

. . . Miképen ment végbe kitüntetésem V 
kérdi Ón, azt is el fogom beszélni. Midőn 

búró Jovanovics altábornagy a X  V  l 1 1. 
hadosztálynak a Nagy tábornok parancsnok
sága alatt levő 20-ik gyalogdandárral való 
egyesítése végett szeptember 12-én Domano- 
vic felől jövet Stolác felé indult, kíséretével 
Stolác elé vonult, a község előtt a nyílt me
zőségen leszállt és a citadellába Pachner a l
ezredes és csekélységemért küldöncöt me
nesztett.

Jelentkezvén, 5 excelleneiája közönyös 
beszélgetésbe eredt velünk. Ezalatt a köze
ledő csapatok az ut irányában tömör oszlo
pokba helyezkedtek, majd ennek végeztével 
ő excelleneiája jeladására fej fordulattal és
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Hogy mit hoz a jövő nem tud
hatjuk. Í)e bizalommal ncziink elit
be, annál is inkáid), mert a lezajlott 
limit erre joi^ot ád nekünk e> h is 
szük, bojr.v azok i< me«r lógnak 
minket látni és kedvelni, a kik fű 
dig különféle körülménvek befolva- 
sa alatt ezt meg nem tettek.

Kérjük a közönség szives párt
fogását. hogv támogatásával az ige
nveknek minél jobban megfelelhes
sünk.

E L  fib'IZE TÉ SI F E L  H l I\ ÍX  
Október hó 1-sejével a Léva és I lilé

kére uj előfizetést nyitunk.
Kérjük azon t. olvasóinkat, kiknek elő

fizetésük lejárt, hogy annak meg
újítása iránt intézkedni és isme
rőseik körében a Léva és Vidékét 
ajá nlan i sziveskedjen ek.

A Léva és Vidéke előfizetési ára :

o
lelkész hasonló minőségben O-barsra, Fusz 
János volt Xelizi káplán pedig Budapestre 
hitoktatóul neveztetett ki.

A lévai k. r. fogymnasium ifjúsága
folyó iló ti áu délelőtt kegyeletes gyászün
nepséget rendez az aradi vértanuk halálának 
félszázados évfordulója alkalmából. A gyász 
ünnepet Istentisztelet előzi meg 1 aíLkor a 
kegyesrendiek temlomában. Vendégeket 
szívesen lat az igazgatóság.

Kulisszák mögül. .ló tréfát követtek 
el az itteni vadászok egy pesti úrral, ki a 
tavasz óta váltig azon törte a fejét, miként 
lehetne a lévai alsóréti csodát élve vagy hal 
va kézrekeriteni. Mas ember az oroszlán-va
dászatra som tesz olyan előkészületet, mint 
tett X ur a csoda kézrekeritésére. Vadonat- 
uj vadóiszmhát csináltatott, s a legpompásabb 
berlini Piper-puskával a vállán, Soutampthon- 
bol hozatolt valódi angol disznóbőr patron 
táskával és a sárga kamáslikkal, a vadász 
laskában ÖU darab sörétes és i_M) darab go 
lyóistőilténynyel, lábain szöges .. bergsteigor" 
ekkel, fején valódi gráei legújabb divatu va 
dászkalappal állított be Lévára a múlt héten, 
hogy a 1 -iivt. kompánia vadászmesterénél 
jelentkezzék. Fz hajlandó* volt \. ur kért éré 
az ismeretlen fenevad ellen hajtóvadászatot 
rendezni, mely másnap a következő sorrend 
ben folyt le: Hajnalban Püspök Józsi — a 
.. pixenspanner" az alsó-réti kunyhóhoz út
nak indíttatott. Reggel a vadászok felébred
vén, annyira erősitgették szivüket holmi jó- 
nevelésü ..papramorgóval. hogy az utat csak 
kocsin teliették meg az alsó rétig, mert X 
ur hersteigerei sehogy sem tudtak lépést tar
tani. Valahol a füzes gyarmati határban száll
tak le, bejárták az óvári, Ladányi és kéri 
határokat es öreg este lett mire az alsó iéi 

V urnák karikát hányt a két 
szeme Puskáját melybe jó  előre két üres
: iti :it tettek keményen szorongatta s

atran neki tartott a sötét kunyhónak, mely
nek belsejében állítólag a csoda sies 
tázni szokott. Közel érvén, két éles füttyéit, 
majd mérges mormogást hallott. Fs liz lépés
re előtte ott mozgott a kunyhóajtóban a vi
dék ijesztő réme. az alsóréti csoda. A vadá 
szók bátorították X. urat, ki egy pillanatra 
meggy öko resedott hibákkal bámult maga elé. 
Irtózatos alaktalan szörnyeteg volt az. Feje 
hiányzott, de a szólja akkora volt, mint egy 
kemenceajtó. Fs tüzet lehelt, valóságos szik 
rázó* tüzet. No ennek a fele se tréfa! ig\ 
X. ur magában és hátborzongva emelte fogy 
véréi arcához. Két lövés dördült el gyors 
egymóisutánban. A fenevad ordított egyet és 
lángok kíséretében egész golyózáport zudi 
tolt X. ur nyakába. Fz tölteni akart még, 
de arra idő nem volt, mert a csoda gyorsan

fegyverrel tisztelegtek, a zenekar a néphim
nuszt játszotta és valamennyi zászlói meghajt 
va a fold felé ereszkedett. Minthogy sejtel
mem sem volt. mit jelentsen mindez, állásba 
vágtam magam és „imához" tisztelegtem. 
Fkkor Jovanovics altábornagy elém lépett és 
beszéd kíséretében m e 1 l e m r e t ű z t e  
a z a r a n y v i t é z s é g i é r m e t. A vá
ratlan meglepetés és r.z ünnepélyes előzmé
nyek oly izgatottá tettek, hogy azt hittem 
érzékeimet elveszítem és mellemnek szét 
kell pattannia. Fgy pillanatra szédülés 
fogott el, úgy hogy alig tudtam hol vagyok. 
Aztán lassan magamhoz tértem és szemeim 
köm be lábadtak. De hogy mi történt és mit 
mondtak ez idő alatt, azt nem tudom. Fsak 
arra emlékszem még, hogy ő exeellenciája 
karon fogott és a zenével szemben jobb o l
dalára állított.

Fkkor a csapatok egy harci induló 
hangjai mellett felénk vonultak és feszes tar
tósban közvetlenül előttem eldefiliroztak, mi
alatt szoborként álltam és az elvonuló csa
patoknak szalutáltam. Fz ünnepély lefolyása 
alatt Stolác összes lakossága odagyült és ki
váncsi arccal nézte végig a katonai látvá
nyosságot. A defilirozás utón a csapatoknak 
hosszabb pihenés lett engedélyezve, én pedig 
a hadosztály összes törzstisztjeivel együtt ő 
exeellenciája vendéglátó asztalához voltam 
hivatalos.

Ott jobbján ültem a fővezérnek, ki igen 
szép toaszttal köszöntött fel, mire az összes

meghívott urak koccintottak velem ó>s kitiin 
tetősemhez a logszivélyesebben gratuláltak. 
A diné után a csapatok elvonultak, mi pedig 
Pachner alezredessel a várba visszatértünk.

Másnap egy öreg az évek súlya alatt 
meggörnyedt lmok jött hozzám és meg
kért, mennék el egy asszonyhoz, ki a teg- 
napi kitüntetésemkor megtudta, hogy az ő 
tábori őrségük két felkelőjét, kiknek egvike 
az ő férje volt, megöltem. A férje haláláról 
óhajt tőlem kérdezni közelebbi adatokat.

A meghívásnak azon indokolással vo
nakodtam eleget tenni, hogy elég nehezemre 
esett két ember életét kioltani és kínos vol
na rám nézve a hóitramaiadottak szerencsét
lenségét is végignézni. Mint katona eleget 
tettem kötelességemnek, tehát hagyjanak bé
kében. Nagyon sajnálom, hogy ennek igv 
kellett történnie, de én nem telietek rója. 
Másnap azonban ismét eljött a török és biz 
tusitott, hogy a családnak egyáltalán nincsen 
szándéka sirómkozóissal szivemet megnehezí
teni, sőt ellenkezőleg. ígéretüket küldik, hogv 
mindenféle érzelemnyilvánitóstól tartózkodni 
fognak.

Most már engedtem az öreg tonik to- 
lakodóisának s követve őt, az özvegy házába 
leptem. Midőn a szobába léptünk, senki sem 
volt benn. de rögtóm rá. bejöttek az özvegv 
gyermekei és a kcrekformiiju, vánkosok és 
szőnyegből összetákolt díván köré csoporto
sulva rám bámultak. Pár perc múlva ineg- 

| nyílt az ajtó és a török nő egy csésze kávét

hozott részünkre a szobába. Kölcsómös üd
vözlések után helyivel killáit illeg és felszol 
gálta a kávét. Fzután ő is helyet foglalt és 
megkérdezett, hogy történt férjével az esel. 
Mindent a legpontosabban beszélteméi neki. 
miközben megállapította, hogy az előszód 
meglőtt volt a férje; én pedig megtudtam, 
hogy a másik eg\ ke\es ideig meg életben 
maradt, de a nélkül, hogy az esetre vonat 
kozolag lelvilágositásokat adhatott volna, 
nemsokára ö iv eszméletét vesztette.

Be\egezve elbeszélésemet, melyet, az 
özvegy eg\ panaszhang nélkül a legnagyobb 
kozöiiyn\el hallgatott elbúcsúztam tőle, 
mire a töröknö még azt mondta „Neked si 
került, mert Allah Így akarta. Meri ha nem 
igy akarta volna, meg kellett volna halnod 
ó-s mint katona megtetted kötél * 'ss< 'gedet 
Azért hat Allah áldóisa kisérjen utóidon!" 
Az ozveg\ állhatatos magatartásától mélyen 
megillctodxc a várba ismét visszatértem.

Pachner alezredes később a vár hősies 
\ ed elméért a Lipot-rend lovag kérészijévé! 
lett kitüntetve s azonfelül ..s t o I ói c i" 
nemesi előnevel is kapott.

(Vége.)
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féléje tartott. \ adás/kését kereste, de biz az 
n;i '*ii maradt a reggeli szalonnázáskor. Mit 
tói: ón mást, öl ív ment a szörnyeteggel. Pá- 
tor ombor volt X. ur nagyon, nem hagyta 
magát. I >o a tem*vad sem, mert úgy elkapta 
\. urat, mint cg;. pölyliöt és vitte be ma
gúval a kiírnia■ sötétjébe. \. nr tehetetlen 
volt és úgy ér1' '.te, hogy valami tüzes lávát 
önt a szájába a ' alsó réti csoda. Nem véde
kezett. csak nyelte*, nyelte a tüzet a végki- 
nierülésig. Akkorra megérkezett a többi va
dász is és a nagymester kiszabadította X. 
urat Püspök Józsi karjaiból. Ezt öltöztet
lek lel csodának, ez birkózott X. úrral és ez 
toltott a megijedt ar szájába, linóm tüzes 
francia konyakot, melytől az rövid idő alatt 
elázott. Másnap hiába fedezték fel előtte 
a csínyt váltig azt erősít gettó, hogy ő 
megviaskodott az alsó-réti csodával és azzal 
távozott Léváról, ha Isién élteti, a tavaszon 
bizonyosan kózrekeriti a veszedelmes szór 
nyeteget.

Könyezö katonák. Érdekes és mégha 
to katonatortenet jutott a napokban tudomá
sunkra. Szeptember 10-én a lévai zászlóalj 
( ívé kényesen láborozott. Heggel Mihálesics 
(iyörgy őrnagy, a stoláci hős, a harcba in
duló legénységhez gyönyörű beszédet inté
zett, megemlékezvén a magyarok korán el 
hunyt védangvalárol Erzsébet királynéról, 
majd imához vezényelhetett s inig a mélabus 
kürtszó hangjai mejlett a zászlóalj buzgó |ó- 
hászai szálltak az Kg felé, sok naptól barní
tott kemény fértiarcon barázdát szántott a 
szemekből kiszökkent keserű könyesepp, az 
igaz honfisziv esillngó gyémántja. Óreg 
katonák beszélik, hogy az Isten szabad ege 
alatt szebb és meghatóbb jelenetre a I i e m 
lékeznek.

Kinevezés. Fehérpataki László az 
aranyos-marót Ili törvényszék bírája Szombat
h e l y r e  alügyészszé neveztetett ki. Előlépteté
se általános oromét keltett.

Honvedszobor Selmecbányán. Selmec
bánya hazafias közönsége a szabadságharc 
emlékére a félszázados évforduló alkalmából 
ércszobrot emelt, melyet vasárnap f. hó S án  
lepleznek le nagy ünnepélyességgel. Vám 
síinkül a leleplezési ü n n e p é ly e n  Pódogli La
jos polgármester fogja képviselni.

Áthelyezés. A magvar államvasutak 
balparti üzletvezetősége ifj. Állmaim Antal 
helybeli vasúti szeméiy-pen/tarost úgy a ni ly 
minőségben lllavára helyezte ál. ^hajtjuk, 
hogy a távozémak ki uj állását még a hét 
folyamán elfoglalja állandó kísérője le 
gyen a szerencse.

Felmentés Kinevezés. Sípos József 
lévai járási főszolgabírói Írnok ezen állásától 
felmentetett; helyébe a vármegye főis
pánja Kottek Ferenc aranyos maróthi
járási főszolgabírói végrehajtót nevezte ki.

Megbízás. A földmivelésiigyi magy. 
kir. miniszter mint a hivatalos lap közli 

Moravek J.inoz zeli/i uradalmi intézőt, 
puszta-kerekudvari lakost Barsvármegye lé
vai (alsé») járéisára az állandéi gazdasági tu- 
dositéá tiszttel bízta meg.

Gynszliir. Dillesz Kálmán verebélyi 
kir. aljárásbiró folyó «*\ i szeptember hó 29- 
éli elhuny t Közbecsiilésbeii :il|ó, pontos és
szorgalmas tisztviselő volt Az örök világos
ság fényeskedjék neki.

Személyi hírek. Hollói Lajos ország- 
gyűlési képviselői, a ...Magyarország" főszer
kesztője rokonai látogatása végett pár napig 
városunkban időzött. Részvéttel emlékez
tünk meg umlt számunkban arról, hogy 
Máriássy István volt polgármesterünk súlyosan 
beteg. Amint örömmel halljuk, az öreg ur 
állapota jobbra fordult.

Hinien. Dr. Hámos Péter Parsmegye 
kir. tanfelügyelője szombaton vezette oltár
hoz Dusovszky Mariska kisasszonyt az ur. 
maróthi polgári leányiskola tanítónőjét.
Dr. Heinfeld Bertalan losonci gyakorló-orvos 
eljegyezte Tröszttel1 Olga kisasszonyt Zsar- 
nóeán.

Színészet Léván. Kellemes és szinte 
felejthetetlen hat üstöt szerzett miipártoló 
közönségünknek a Dombay művészpár. Mind 
a hat előadás a publikum élénk érdeklődése* 
és részvétele mellett folyt le, a mi nem is 
csuda, mert úgy az előadott darabok megvá
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lasztása, mint maga a szabatos és összevágó 
előadás minden igényeket kielégíthetett. Pom- 
baynénak vonzó egyénisége, kedves és mű
vészi játékát, Dombaynak pedig az ő gyakor
lottságát és kiváló tehetségét a közönség 
gyakran tapsolta meg. A midőn a müvész- 
pártóil a magunk és a színházlátogató közön 
seg nevében ezennel elbúcsúzunk, óhajtjuk, 
hogy őket viszont látni mentül elébb szeren
csénk Pgyen. Tehát a viszontlátásra!

A lévai hengermalomban, — mint er
ről alkalmunk volt meggyőződni szépen 
haladnak a berendezési munkálatok. Nap-nap 
mellett érkéznek a legmodernebb gépek, me
lyeket \\ örner budapesti eég szállít és szerel 
lel. A mint halljuk, az uj hengermalom no
vember közepén megkezdi üzemét.

Rendőrt! Rendőrt! Sok utasa volt a 
I. ho 2-án d. ii. I óra 8*> perekor Párkány- 
Xána tele induló vonatnak, de mindannyian 
meghotránkoztak azon a hangos és nem nvil- 
vaimsság ele való beszéden, melylyel két ré- 
s^eg paraszt inzultált egy szegény rekrutát 
egy harmadosztályú kocsiban. A vonatsze- 
mely zet beavatkozása lolvtán verekedés nem 
történt ugyan, mégis feljegyezzük az esetet, 
csak azért, hogy megkérdezhessük, hol volt 
a rendőrség közege, kinek tudtunkkal min
den vonatnál jelen kellene lennie. Talán le
késett az omnibuszról! ?

Halálos verekedes. Ily címen közli 
laptársunk, hogy Nagy István 20 éves vá- 
mosladányi legényt Karaflá ( iyorgy és társai 
csanki legények múlt hó) 2*Vén annyira el- 
vért ék, hogy a kapott sebek következtében 
negyednapra meghalt. A mint értesülünk, a 
megejtett hivatalos boncolás kiderítette, hogy' 
ámbár Nagy István sebei súlyosak és élet
veszély esek voltak, közvetlenül mégsem a 
verekedés áldozata, liánéin öngyilkosságé. A 
tilosban járt és ezért megvert legény ugyanis 
szégyenében és szüleitől való) félelmében ön
nön kezével vetett véget életének.

Sokszorosan kitüntetett gyár. A folyó 
év  szeptember havában Szegeden megtartott 
mezőgazdasági országos kiállítás alkalmával, 
az i s m e r e t e s  több mint 400 éremmel kitün
tetett M a y t a r t  li P b .  é s  t á r söi 
eég es. kir. kiz. szab. mezőgazdasági gép
gyárak P éc s  I I ,  s z ö l l ő p r é s e i t ,  szőllőbogyó z ó i t ,  
szőllözuzóűt, önműködő szabadalmazott per
metező-, szegecs- és repcsény-irtó fecskendőit 
a magyar országos gazdasági egy esület Bu
dapesten a legmagasabb kitüntetéssel a 
n a g y a r a n y é r e m in e I jutal
mazta.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Torijuatus. Igen iv. n-lunk óiiesitésón, hogy 

végre ismét azon az utón liuluü tovább a / óletbohlog- 
ság Irtó, mely löt másfél óv vet ezelőtt hiú óm csalta 
álmok által elvonva lett. Fokozza pe<lig ••rolniinkét 
azon kijelentése, hogy u megtérésben nagy részt a mi 
szerény útmutatásainknak és tanácsainknak tulajdonit. 
Fsak eg\el sajnálunk, ln»g\ lelkén örökre sötét nyo
mot hagyott mutökésimk. melylyel a múltak rákfené
jét kivágtuk. Lássa, lássa ! Tehát még sem volt igaza 
annak a reménytelenül szerelmes, kohó poétának, ki 
azt vallotta az. erős akaratról, hogy ..mindent legyőzhet 
véle az ember, csak a gyűlöletet nem és mindent ki
vívhat. csak a viszontsz.crchnct soha." Olyan ahsurd 
állítás ez. melynek létjoga nim-s, nem volt és nem is 
lesz soha, és < in is csak azokban a kritikus percek
ben adhatott hitet neki. mikor szunnyadni érzé lelké
ben az energiát, a férti lélek legpompásabb virágát.
I »e ig\ \.m .•./ ! V szerelem egyik lelkében felébresz
ti, hatalmassá növeli az akaratot, a másikéban az erő
set. a megdönthetlcniu k hittet pozdorjává tori. A mi
lyen a szellem és n milyen annak tárgya ! t ) újra 
visszanyerte az elveszettnek hitt erős akaratot. De 
nem győzte le vele a gyűlöletet ? mondja ( >n.
Többet ért el vele. Megacélozta, elvértezte a szivét 
annvira. hogy a gyűlölet villámai lepattantak róla és 
visszaadta véle lelkének nyugalmát, mely immár netn 
fáradozik, m m eped többé azért, hogy szerelmet kol
duljon onnan, a hol nemcsak szerelem, de még csak 
jóindulat sem tanyázott soha! Végre okosan 
belátta ön , hegy egy önmagával is nieghasonlott lé
lek megnyilatkozása csak vesztére lehetett volna mind
kettőjüknek s kitért, visszelépett az utra, melyről 
másfél évvel ezelőtt Ilin és csalfa álmok által invita 
Minerva elvonatott. (Ölvö/.oljiik s ha tényleg bekövet
kezik. hogy e vidéket örökre elhagyva, máshol teremt 
magának exsisteneiát. ne igyekezzék a múltra iátyolt 
vetni, sőt időnként lebhentse föl róla az időfonta hálót, 
mert mindenkor tanulságos példaként lebeghet szemei 
előtt a múlt, melynek fenyegető örvényéből saját ereje 
mentette meg. És semmisítse meg a legújabb axi
ómáját. mert bár szépen hangzik, cinikus soflaina az. 
In*gv : ..Az elosztó szerelem olyan, mint az összetépett 
menyasszonyi fátyol, arra elég. hogy a múltat emlé
künkbe visszaidézze, de arra kevés, hogy titkos sziv-
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sebeinket vele elfedhessük. (»ot b y ! 1899. jun. 2.
Nem maradhat tovább néma a fájdalom. Meg kall 
mondani, Imgy nagyon . . . .  nagyon . . .  Mindig a 
régi érzések, vágyak, óhajtások, ábrándok, csak a va 
lóság, a fajdalom lesz napről-napra gyotrőbb, égetőbb. 
Azért mégis ..boldog az a szempillantás

Petőfi rozsa. Láthatod a jóakaratot. Kiismerjük, 
hog\ urravalóhb is lehetne, de hát elvégre is olyan ka 
lappal köszön az ember, a milyen van. A levelet a 
véleménynyel együtt türelmetlenül várjuk, t dvozlet.

H I n  n K T K S K K.
•Ilii isiül.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-e. 102. £-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a lévai kir járásbíróság 
1 Siti*, évi V. öl i 1. számú végzése következ
tében lluberth Vilmos ügyvéd által kép
viselt Párták (Iyörgy javára ( ’halupka János 
ellen 9Ö0 frt s jár. erejéig 1HÍKI. évi szeptember 
hó b én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 084 frt 40 krra becsült 
következő ingóságok, u. in.: üzleti berende
zés, áruk, bútorok stb. nyilvános árverésen 
eladat mik.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíró
ság 1899. évi Y. Ö14 2. szánni végzése foly
tán fenti tőkekövetelés s jár. erejéig Léván 
leendő eszközlésére 1899. évi október hó 10 
napjának délelőtti 8 órája határidőül ki
tűzőt ik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi L X . t. <■ 107. és 108. 
§-u értelmében készpénzfizetés mellett a leg
többet Ígérőnek, szükség esetén beesáron alul 

í is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságo

kat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX  t  e. 120. £ a értelm ében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1899. évi szeptember 20-án.
Tonhaiser

kir. bírósági végrehajtó.

Hirdetmény.
A lemondás folytán megüresedett 

Yerebély községi szülésznői állásra ezennel 
pályázat hirdettetik.

Javadalmazás : a község pénztárából évi 
100 frt készpénzfizetés és a szabályrende- 
letileg megállapított dijak

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények 
benyújtási batárideje f. évi október hó 23-ik 
napja bezárólag, a választásé pedig f. évi 
október hó Jö-ik napjának d. u. 2 órája

Kelt Yerebélyon, 1899. szeptember hó 
24-én, a községi képviselő testület rendkívüli 
közgyűlésében.

Balogh Czirok István
h. k jegyző. biro.
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S C H U L C Z  I G N Á C Z
könyvnyomdája, könyvkötészete. könyv- ö, |»npirkoreske»lése. üzleti kőin vek tfyán rak Iára

LÉVÁN,  Főtér,  Bakó- féle  ház.

IM is s i i i  berendezett könyvnyomdáimban m indene szakba váiró munkák elkészíttetnek u .  ni.

Ftsch er M ik sa
l  t i  v  A .

Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
AKANYIÍKTI S SZÁLLÁ!JÓK.

Temetkezési kellékek
R A K T Á K  A -

Minek Pestre! Minek Bécsbe ?

Mikor nálam minden 
elöpénz nélkül
50 krajczáros részletekre

kapni
•> évi jó tá llás  m ellett

Singer varrógépet 28 frtért 
W. Ringschiff varrógépet 50 írt.

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

li É V Á N. -rS-+

■Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.


