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Kiadóhivatal: Kazinczy-utcza es Föter sarkan.

Előfizetések es hirdetések felvetetnek a kiadóhivatalban.

Szobrot Batthyanyunk!
Magyarok!
Van-e valaki közietek, aki nem ismeri Batthyány nevét?
Van-e valaki, akinek el kellene mondani, ki volt ö, mit tett, s mikép ]>eesételt(» meg vértanú- 

halálban honíi hitét?
Nagyjaink emlékét egyik vagy másik helyen már szobrok hirdetik, csak az ö számára nem ju 

tott még emlékjel sehol.
Pedig amazok sem voltak nagyobbak, mint ö, egy sem tett többet a hazáért, mert lehet-e 

nagyobb, dicsőbb, magasztosai)!) tett, mint meghalni a Ilonért?
ütvén év múlt el, s eddig nem tettük meg azt, amit megkellett volna tennünk, amit elmulasztani 

nem lett volna szabad.
Hadd álljon éreemléke és hirdesse* korának véres emlékeit, dicső napjait; hirdesse a honszerelem 

magasztos erényét késő századokig, s legyen a hazáért való vértanú-halál fenséges upotheőzisu!
Hozzuk helyre eddigi mulasztásunkat, adakozzunk a meggyilkolt első magyar miniszter

elnök szobrára!
Ne maradjon senki sem el, aki magyar.
Tegyük össze* filléreinket mindannyian. s ha kevéssel is, de jöjjön elő mindemki. A tömörülés

ben van az <t ő , s  ha senki sem vonja meg filléreit annak az emlékétől, aki vérével mutatta meg hazaíiságát, 
rövid idő alatt méltó emlékjelet állíthatunk Neki, rövid idő alatt kipótolhatjuk évek mulasztását.

Minden le g c s e k é ly e b b  adományt örömmel veszünk.
Ne legyem szavunk a pusztában kiállónak szava!
Mutassuk meg. hogy a vér, amely kiömlött, megtermékenyite*tte hazánk földjét és nem vagyunk 

méltatlan utódai nagynevű elődeinknek!
Szégyen volna, ha többet ke llene* mondanunk. Akiben él a honszerelem. megértette fölhívásun

kat és nem fog edmaraelni!

T Á R C Z A.
A szereltem.

Irta: wcstershriwlá \ \>(tstrtn  J ru m ir .

A merre u szem Iát, mindenütt x«*n- 
gő-lengő, titknsm zúgó-susogo nád.

A mocsarak lidé re fényes, vi/.i rózsás 
vidékét ke*rüli az emberi lény, zöld moszat 
födi a süppedő talajt hangtalanul merül 
el a vándor a feneketlen mélységbe.

A nap nyugovóra száll és a nád bo- 
látlmtlan területem ezüst-arany fátyolba búr 
kolódzik, össze van szőve pókhálóval, az 
(*sillog a nap sugarai alatt.

Bent — bent —  ott ahol még om- 
ber nem járt, nagyocska tó terül el, tiszta 
kék vize nein ismeri a zöld béka nyálat e*s 
partjain fűz- és szilfák képeznek áttörhet len 
sűrűséget.

Kbben a sűrűségben szeder és vizi 
folyondár indáival befutott házikóban él lo 
év óta Maróthy Allán.

A pesti társaság hangadó vezetője, a 
hálok, tourlTnk hőse, a Ilerculesizmu, Apolló- 
szépségü Maróthy Allán.

15 éve már, hogy elvonult megközc- 
1 it hét len rejti'kébe, megutálva a világot, az 
embereket, egyetlen leányával és egy hű ven 
cseléddel a dajkájával.

15 éve, hogv a pesti aszfaltos utcakon 
futó-szélként terjedt, el a liir, hogy Maróthy

Allán felesége els/ök- it az lírától. ott hagyta 
a .‘1 éves kis leányát I/át is és egy oiphemn- 
truppal ( >ros;:urszágba ment.

Maróthy Allán imádta a feleséget, de 
még sem ment titánná. Pesti palotáját le
zárták. ő maga pedig miután egy ideig a 
Riviérán bolvonimtt, eltűnt ismerősei /eme 
elöl.

Mindenki azt hitte Amerikába hajózott 
ki, senkinek se jutott volna eszébe Maróthy 
A liánt a csorvási mocsarak közt keresni.

A d éves kis Izából IS esztendős ha
jadon lett.

Olt nőtt fel a mocsarak közt, sápadt, 
karcsú, bájos szőke lányuyá, olyanná, mint 
a vizi nymphák.

Ott látta egész világát, a mocsarat, a 
nádat, a tavat. Nyáron minden zöld színben 
pompaz<At szemei előtt, a kis baziko is zöld 
bokorhoz hasonlított, de télén csak lm, 
jég. A merre tekintett, mindenütt hangtalan 
sivárság, hó és piszkos sárgás und.

Homlokát a kis ablak üvegéhez szorít
va, sokszor bámult a messzeségbe Iza. Ott, 
hol a távolban egy keskeny lila esik az ég 
alján a csorvási hegyeket jelezte, oda von
zódott a szeme.

Ott van a világ!
Milyen is lehet a világ?
Mi lehet ott?
Ki ismerheti egv IS éves fiatal lány 

gondolatait és vágyait ? Senki, llát még ha 
az a fiatal lány egész életén át mogorva,

szén lan, atvján és egy féhnüvelt cseléden 
kiwil más emberi lényt nem ismert.

.Varóthy Allán szerette a lányát, de az 
anyját sohasem említette előtte. Tanitotlu 
mindenre a mi jó és szükséges. csak a 
>/.i vét nem nyitotta meg. Zárva volt az. mely
ben minden magasztos érzelem még szuny- 
nyadt.

A nap kezdett mélyebben alá hanyatlani.
Hűvös, nedves szellő kelt a sás között, 

megborzolta a tó sima tükrét, aztán tova 
lobogott, útjában mindenütt halk sóhajra, fa
kadt a nádrengeteg.

Iza ott ül a tő part ján, keze mozdulat 
latiul csüng alá és halvány arcán szomorú 
mosoly, ül.

Kp az imént mesélt neki az öreg Mária 
nagy titokban egy olyan szép mesét, mely
ben két fiatal lény megszereti egymást és 
a végén egymáséi lesznek.

Iza agyéiban össze-vissza keverednek a 
fogalmak.

Mi az a fiatal férfi? Olyan mint az 
atyám, de szebb, fiatalabb. Istenem, de hát 
mi is az a szép? A vidra is szép, a mit 
atyám fog, a sas is szép, a mit lelő, a vizi 
rózsa is szép, a mit letépek, váljon nielyik- 
hez hasonlít a szép fiatal férfi? Ks az a 
szerelem? Mi lehet az? Valami olyan féle 
érzés a szívben, mint a milyent atyám vagy 
a szelídített baglyom iránt érzek ? Meg ló
gom-e én valaha ismerni a szerelmet ? Igen 

bizonnyal! Mária azt suttogta nekem,
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közvetlenül a gép után volt csatolva. Köböl
kút körül a miniszter igen nagy hőséget ér
zett s minthogy azt a légfűtésnek tulajdoní
totta, a gőz fűtő szerkezetét egy erős nyomással 
vissza igazította. A rohanó gyorsvonat csak
hamar megállt akkor s a vonatvezetők lázas 
futkozása és kiabálása hallatszott. Keresték 
az illetőt, aki a vészjelzővel a vonatot meg
állította. Végre hosszas kutatás után a vész
jelzőt elfordítva a szalónkocsiban lelték 
melynek ajtajában a miniszter is izgatottan 
várta a kalauzok jelentését. „Nagyméltóságod 
húzta meg a vész féket” - jelentette a ka
lauz. „Én?** — indignálódotta nagy ur. „Tes
sék meggyőződni!" „Hát ezt csakugyan igaz
gattam, inentegetődzött Darányi, de azt hittem 
hogy a gőzfütő készülékkel van dolgom.'* 
A vasút félórai késéssel indult el a nyílt 
pályáról s érkezett be a párkány-nánai állo
másra. Kíváncsian várjuk megbüntetik-e a 
szórakozott minisztert ?

Az örök imádás templomának létesítése 
végett f. hó 9-én Aranyos-Maróthon a vár
megyeház nagytermében értekezletet tar
tottak hogy a gyűjtés Harsvármegye 
területén is szervezhessék. Az értekezlet bi
zottsággá alakult, s elnökül báró Révay 
Simonná szül. Szapáry Ilma grófnőt, al- 
elnökül Klobusiteky .Jánost, ügyvivő alelnökül 
Simonyi Bélát, jegyzőül ifj. Majláth Istvánt, 
pénztárnokul dr. Bottka Győzőt választotta. A 
szükebb körű választmányba és a József 
Ágost főhercegnél a védnökség elfogadását 
kérő küldöttsége Báthy László lévai prépost 
plébános is be lett választva.

Az árvák atyja. Mikor a lévai nő 
egylet humánus tagjai évekkel ezelőtt Faragó 
Samu cégjegyzőt az egylet titkárává válasz
tották valóban a legjobb kezekbe* tették le a 
szegény árvák sorsát, mert az uj titkár nem
csak az előforduló administracionális ügyeket 
végzi el pontossággal, hanem azonfelül sziv- 
vel-lélekkel, eszmékkel és tényekkel iparko
dik szegény árvák sorsán segíteni, úgy hogy 
méltán megilleti Őt az epitheton ornans: ..árvák 
atyja." Legutóbb is, hogy a Stefánia árva
házat fentartó lévai nőegylet tagjainak számát 
gyarapítsa, felkérte az alispánt utasítaná a köz
ségeket a belépésre, hogy a nőegylet, jöve
delme, mely sajnos nagyobbrészt csak kö- 
nyöradományokból gyűl össze, igy is 
növekedjen. Hisszük, hogy az alispán 
eleget fog tenni a nőegylet ebbeli kérelmének 
s belépésre fogja utasítani a községeket annál 
is inkább, mert ez a községek erkölcsi köteles
ségévé is vált azóta, hogy a lévai nőegylet 
a vármegye egész területéről felvett árvák 
gondozása által a terheket a községek vállá
ról levette.

Megégett gyermek. Vámos-Ladányban

A fiatal ember lágyan fogta korül és 
tüzes ajkai keresték a leányét.

És az első csókban megismerte Iza a 
szerelmet minden fenségével, hatalmával.

Eljössz velem ?
— El.
— Itt hagyod atyádat érettem, akit nem 

is ismersz?
— Itt — mert szeretlek.
— Én is szeretlek. Jer hát anyám 

leányává fogad, a feleségem leszel!
— Iza kibontakozott az ifjú karjaiból. 

Szánakozva tekintett a kis ház felé, melyet 
búcsúszó nélkül elhagy. A boldogság elé 
megy, boldogságot nem hagy hátra.

Itt hagyja szeretett atyját habozás nél
kül, mert felsőbb hatalom kergeti.

A fiatal ember megszólalt.
Egy pár szót azonban mégis irj 

atyádnak itt hagyod örökre és tározó
jából kis fehér lapot és irónt nyújt Izának.

Iza mosolyogva, a szerelem rózsás köny- 
nyedségével vet néhány szót a papírra, melyet 
a kőre tesz le.

Az ifjú aztán türelmetlenül kapja fel 
karjaiba, és a bokrok susogva csapódnak ösz- 
sze mögöttük elrejtve itt jókat.

A papír lapon ez állott.
— „Elmegyek atyám, — mert el kell 

mennem. Eljött az „igazi" akit szeretek 
aki szeret — őt követem - vele megyek 
életbe — halálba. Iza."

egymásután éri szerencsétlenség a gyerme
keket. Múltkor adtunk hirt Hégi János esc 

• téröl, kit a megvadult csikó halálra rúgott s 
! most tudósítónk újra ilyenféle történetről 
! értesít. Szennyes András gazdaember 7 éves 

fiacskája András szombaton, a tűzhelyre ku 
porodott édes anyja mellé, ki az ebédet főzte. 
Egy kipattanó szikra a gyermek szoknyáját 
lángra lobbantotta s anélkül, hogy megaka 
dályozhatták volna ott égett el a kis gyermek 
édes anyja szeme láttára. A hatóság az ügy 

i ben nyomozást indított.
Az állami tisztviselők katonai kötele 

zettsége. A pénzügyminiszter felmerült kéte
lyek alkalmából kijelentette, hogy nem csak 

i a szorosan vett fizetésre, hanem a lakpénzre 
is kiterjed az az újabb minisztertanácsi hatá 

j rozat, mely szerint a katonai kötelezettségeik 
teljesítése céljából bevonuló póttartalékos 
állami tisztviselők valamint egyéves ünkén- 

! tesek vagy a három évi közös hadseregbeli,
| két évi honvédségi és négy évi tengerészeti 

szolgálatra bevonuló állami alkalmazottak is 
nyolc heti idő tartamra illetményeik élvező 
tébon megmaradnak. A bevonuló állami al 
kalmazottaknak tehát nyolc heti idő tartamra 

; vagyis k ét h ó r a  a l ak  p é n z ü k  is k i- 
i f i z  e t e n d ő.

A lévai fögymn. ifjúsága folyó hó 11-én 
a tanári kar vezetése alatt megtekintette az 
oroszkai cukorgyárat. Az ifjúságot a gyár
igazgató távollétében Sebőn (íéza titkár és 
Valkovszky ellenőr vezérelték és magvarázták 
meg a gyönyörűen berendezett ezukorgyár 
egész szerkezetét és működését. A főgymn. 
igaz gat ósága ez utón is köszöni a szives fo
gadtatást és kalauzolást. Bk.

Adományok a tüzkárosultaknak. A tűz
vész által teljesen elpusztított Nagy és Kis 
Lóth községek károsultainak félsegélyezésére 
József Ágost főherczeg 500 /Yt, Szlávy József 

1 koronaőr 100 frí, Klobusiteky János orszgy.
képviselő 100 Irt, Ambrozy István báré) HM) 

! frt, Kibogon Károly 50 Irt, Nedoeky Vince 
i és Tariseh Kajitán 10-10 triót adományoztak.

Állategészségügyünk. A földmivelés 
ügyi minisztérium legutóbbi hivatalos kimu
tatása alapján örömmel konstatáljuk, hogy 

I városunkban ez idő szerint semmiféle raga
dós állati betegség nincsen. Nem vonatkozik 

| ez a vármegye területére, mert minden járás- 
i bán elég szép számban fordulnak elő a ra- 
i gadós betegségek, kivált a sertésorbánc és 
I sertésvész. Ez utóbbi a lévai járásban ti. 

Apáti, (L Ljfalu és Nemes Urészi községek
ben van meg, melyekre a zárlat elrendeltetett.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Fehér rózsa. Miért a hossza* hallgatás? fsa k  

nem hullt »•! az őszi dértől a ró/.satő mimhti szirma ?

Mikor az ember titkaitól terhes szivén 
őszinte gyónással könnyileni óhajt, még egy 
terhet vesz magára, a félelem terhét, hogy 
titkát elárulják.

+

A szerelem ütötte sebre csak két orvos 
ság van a halál, vagy egy másik szerelem. 

*

Az emberek szemében a módnélküliség 
hiba, a szükség vétek, a nyomor bűn.

*

Ha imádod azt a szivet, kit gyűlölnöd 
kellene: boldogtalan lész: de ha gyűlölöd 
azt, kit szeretned kéne eldobod magadtól 
a boldogságot.

Vágj ■ ... • "  . .. u  k i rí korai
, hervadását. hogy immár az illatát sem hozza az őszi 

>z- llő felénk ? Kérünk még egy < > >kn>t ! Kiváncsi 
nak. A kihűlt s/ivet egyimmár fel nem melegíti 
Sem ni i ! Kedved igen szigonian Ingta fel a dolgot 
midőn o*i u axiómát felállította. Mi sokkal enyhébben 
ítélkezünk es ha az. bizonyos előttünk, hogy a szív ki
hűlését az elröppent szerelem okozta egész bátran 
csatlakozunk azok véleményéhez, akik azt mondják : 

A szerelemben esalódott szív sebeire esak két orvn>- 
ság van a halál vagy egy m á s i k  szerelem !"

F. Géza Hz utón is minden j-*t kívánok a komoly 
lépéshez, mely téged a házasság révébe elvezet. Adja 

j Isten hogy e révpart felett mindig a boldogság tün
döklő napjának sugár kévéje ragyogjon és élteteket a 
megeléjj lé* enyhi a gji , R u
fogy * tizenhárom é? előtti tizenkettő. Mindnyájan 
társat kerestek és találtok az élet kiizdelmiln z. csak 

i barom fog maradni, ki a lő, éves találkozón hz 
i:\,n góly* szerejíébon fog közietek gubbazzkodni. 
Il"gy ki e három azt jól tudodl Emlékezzél meg 
róluk, ha sorsod jél megyén A szív másik fele. 
•Amit .i nő szive .ti;.ti nem ér el. Nőm szerzi meg 
■ --1 • ! z . eszével I I ©i./• ne késs Ul.

fi I n  n  K T  K S K K.

91)7., 908., 909. 89S 99. v. szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

j LX. t.-c. 102. íj a értelmében ezennel közzé 
! teszi, hogy a budapesti V. kér. kir. jbíróság 

1S99. évi V. X I I  |. 922; V. \  | | |. lu k i; V. 
XIII. 874; V. XIII. 168. és 98. \. \ I 1 L 
-J40. sz. végzésé kövt*tkeztéhen Dr. Szohncr 
Lajos, Dr. Franki lapót, — Dr. Zerkovitz J.

1 és Dr. Kenedi Géza ügyvédek altul képviselt 
Elhemiihl Papierfabrik, Schifft Srpek s t. 
Kurcweil J s t. Poppelhamn s társa javára, 

j Kiirthy Emil ellen 139 frt 25 13 frt 08
175 frt 05 040 frt és 040 frt s jár.

| erejéig 1899. évi máj. 20; máj 23; ápr. 10 és 
jan. 21 -ik napján foganatositott kielég. vég
rehajtás utján felül foglalt és 750 frt ra becsült 

! ingók u. ni. szobai bútor,- házi fölszerelés 
j sth. nyilvános árverésen cladatnak.

Ezen árverésnek a lévai kir. jbíróság 
1*99. évi V. 411 3: 411 4 ; 411 5 és 520 1. 
szánni végzésé folytán fenti tőkekövetelések 
s jár. erejéig Bajkán végreli. szem . lakásán 
leendő eszközlésre 1 8 9 9. n o v e in b é r  
h ó 3-á n d é 1 e l ő t t  9 ó r á j a határ
időül kitűzetik s ahoz venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingók az IHS|. évi LX. t.-c! 107. és 
los. íj ai értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becs
áron alól is (4 fognak adatni.

A menynyiben az elárverezendő ingó
ságukat mások is le és fel ül foglaltatták s 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 188p évi LX. t.-c, 120. §-a
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Léván 1899. oki. 7-én

Tonhaiser
kir. jhir. végrehajtó.

Egy jó karban levő kis 
pamlag és hat támlás szék 
jutányos árun (‘ladó.

Cím a kiadóhivatalban.

* TISZTA VERÜ BERCKSCHIER *
v,
|  2 hónapos nialaezok
| (I<ii*<il)jii 15 IÍ tél i kaphatók : |

I BÁRÓ NYÁRY BÉLA 1
* *
f Hont-Varsányi gazdaságában, t
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S C H U L C Z  I G N Á C Z
könyvnyomdája. könyv kötószrti*. könyv- ós papirtémvskodósr. ii%loti köm vek .uyan raklara

L É V Á N ,  F ő t é r ,  B a k ó - f é l e  h á z .

Dusán bom idozotl kbiiyvnyoindáinbaii m indene szakba vajai munkák d k es zitte tiic k  u. in

F lsch er M ik sa
L É V A .

Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
AÜANYIJKTf'S SZÁLLÁ! JÓK.

TímihíIkezesi kellékek
U A K T Á A-

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

Mikor- nálam minden 
olopón% H ó i k u l
50 krajezáros részletekre

kapni

r> évi jó tá llás m elleit

W; Singer varrógépet 28 írtért
fi*]

Ringschifí varrógépet 50 írt.

F I S C H E R  M I K S A
varnlo-ópra klánt
«

»  h K V \ X. ^
Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignacz könyvnyomdájában, Léván.


