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V lüitliolikiisok iiiitoiioiniiíja.
M.-iir.v árur*z;'i*r .1 Ya!l/issxali;i<l«n<r 

Imxájn. de kíitlmlikus orszáu*. ,i }><>!- 
doosáuos szűz Mária védelmébe 
ajánh'a. A kallioiikus vallás az ural 
kodo vuliasa «■* uralkodó) \ állás is. 
de kd\ rIői a többi lecipiált ás tiirt 
vallások híveivel szemben eoyben 
hátrányt szetix ednek. A kát hol i k 
11 i \ e k az egyházi életre befolyást 
a I i u‘ ixx akorolhatnak. Más val
lásnak maiink intézkednek egy
házuk lieisd iii»*v e i ben. manuk választ
ják papjaikat és főpapjaikat. A ka- 
tli'dikusnak nines beszólása ru*y- 
házának életéhe. a papot a keuvur 
pr«‘zentáIja s a püspök nevezi ki. a 
főpapot m*‘u a király. mint leo-főbb 
kedvűi* nevéhen a kormáin helyezi 
niaü'as. dús jövedelmű állásába. A 
hívok V a hívek óhaja? Ki törődnék 
avval? Hányszor láttuk már, Ihvlíy 
az egyházközség véleménye majd 
eoyhaniriiau jelölte azt a l’éríit. ki 
az o ragaszkodását. Idzalmat bírta.

T A R C A

Kis leányom .. .
Kis leüli\ om. édes kincsem 
t i vére ;i/ ölembe.
I lü'M merüljek a te dl .r i 
iA kete szemedbe.

’ i «• \ V ;i \ i  a . * / t i d á s o m  

I ’L'Velleli uinmeill ;
Ilii nem lennél eldoblam vém 
le :en ;i/. életem

Ami kérem a jő Isteni 
L -'j \ beid* • íj;11 'I» 11iI!;1111 
S ne i j .  mint én. soha ilven 
\;IU \ szerelmi lázban.

ámde a keey11r olyan oktroyált. a 
ki a hívek lelkének idegen volt s 
az is maradt.

A katholik i i s  autonómia meo- 
valősitasáliak belső szükségét bizo
nyítani felesleges dolou1 volna. Kiis
meri azt mindenki s 11ié»u‘ azok sem 
merik tagadni, kik maszlan'os be
széddel vaiiv tán titkos intrikákká! 
is buzirón láradnak. hoiry létesítését 
meiiakadályozzák. I{első s/.iiksémiéte 
e/. országunknak s egyszersmind 
vénre valahára levonandó követelése 
ama inazsáunak. melyre a katlm- 
likusok. tehát Mai»*yarorszáe1 lako
sainak zöme. jou'os idényt tarthat
nak. K hosszan v ajúdó kérdés men- 
oldása immár nem hátráltatható. 
Huszonhat éven keresztül. 1*71 óta 
szunnyadóit, miu* vénre |sii7-ben
olv an erővel került napirendié. Iionv 
az illetékes faktorok többé liem tér
hettek ki előle. Azóta tárgyalnak a 
kát ladik us autonómia létesítésén: lár- 
uvalt a kongresszus, tárgyalt • li\ 
huszonbatos bizntlsáib tárgyalt eo\

l*]y\ li<T(‘li|>iír ttírtniHc.
..Léva »•» Villák.•• • r<**l«*ti tánája.

Szemedéivé* kerékpározó \ai*-v«»k. \k 
kor érzem j.il maiamat. Iia kerékpáron ülve 
kedvein szerint bolyonirhatok ismeretlen \ idé* 
kékén. Sajno*. Imtr.v hi\alalbeli ember l» i• *ui 
re riikan tehetek hosszabb kirándulásokat, 
de lm alkalmam nyílik, sorba veszem a vidéki 
városukat. természetesen kerékpáron. (>«»
•1 >k kn/.nt! elárulom. Iie_\ tóvárosi vanyuk * 
iu.N egészen terillészeles. Ilon) vidékre \ :l- 
uvéidoin a IVíváms romloli |éykoréból.)

kerékpárom kiliiiib aiii <̂d i*v árimán) ; 
könnyű, mint a pehely, de azért erős és olv 
lökéle!:-* szerkezein. 11 «u.v hosszú kirandula 
»aim alkalmával sohasem lián vntl iii«"*lí eserhen. 
Isíiierr111 minden esinját lunj.it. s mai ún) 
összeszoktunk. mint a jb lovas lovával.

Kedves kerékpárom említésére kények 
ovidnak szemeimbe, mert mai csak emléke 
/.elemben a anyém. tény len elpusztult, tönk 
re ment . . .

Lzl a ' ‘.Minőm históriát akarom elmondani.

Miilt ősszel szabadságon lévi’m. Léva 
és vidékével akartam megismerkedni. (L é v a  
és Vidékét már élőbbről ismerem! Van isi 
ititiét katonai térképem, melven a legkisebb 
tanya c> evipas is ponlosan jelezve van. L/.t

kilruezes bizottsáu', s táruyal újra 
a katholikus nauyu\iilés. I )e vájjon 
a katholikus hívek e várva várt 
fájdalom-irycrmcke meir fon-e most 
véirre születni? ki merné azt biz- 
tonsáuiral állítani.?

Számtalan akadály tornyosult 
Mauv arorszáo- katholikus v dáliának 
ezen réo- táplált óhaja elébe. Kz aka- 
dálvok n a o \  része méo* ma sincsen 
elhárítva. Mony csak kettőn1 utal
junk: a katholikus e<ryház hierarchi
kus szervezete egyrészt, az apostoli 
királv sérthetetlen főkegyúri jooa. 
másrészt, úgyszólván teljesen kizár
ják. boiiv a magyar főeoyház 
messze menő jogukat nyerjen, a mi- 
I v ettek birtokában a többi egy házak 
ősl‘éo'j időtől lóo-va élnek. |!e ezen 
két ponton kívül is szétágazók a 
vélemények: ennek követkéziében a 
nau'iryiilés előtt két javaslat is lek 
szik. a kilences bizottságim k a
Imszonhetes In zott sáo- által i" némi 
lllódositással ellöoMŐolt tervezető, 
liléi v meoeléiis/ik kevéssel, csak

miiidéL! iii;ic;iiniii;il viszem, s méy; otthon 
.iUimulmmiyozoiii belőle ;i meirlátoimtiii szám 
dékolt viiléket. Itr.v mar előre t;ij«'*k<*z\;i vu 
üyok a követ aidö iiíinvréd. s ritkán szoktam 
útkö/beii kérdezőskíidni.

Lé\ ;ira délben érkeztem, eyy veröl'éiives 
ős/j napon. A b ^'/.u út elváltaiéban nem 
viselt metr »•* ebéd után Imii a varosban 
bolyonitlam. Kste mint teljesem ismerős baj 
toltam lejemet n> uttalomra. Másnap m<^áÍ 
lapított lerv '/érint a kornyékén akartam len
Ili kilMlldubisl. A/ éjj‘*| c'ő esett, r /  ki"*'
bosszantón, de regeire oly szépen kiderüli. 
Iioir.v bicyklire iilbettem.

s itt kezdődött az én fátmnom, melv nek 
kedves kerékpárom áldozatni esett, s vele 
ettv ült máj lm tu én ík. Natfv kedv v <»l jéitíem 
Lévaira, ab. ii«*l»\ éppen ezen jé»kedvemnek 
kelteit lelohadni ! I ‘< illek volt *•' b! lka So 
tét éuneii! Minderre pediy i-' .k akkor oon- 
doliam. mikor a s/erenesétleii'' L: mar meu
torlént.

S utóra késziiitem. inni hiirs sava 
nyúvizéből. Amliár nem itmítam b.• b *1 *. 
méjjis kedvetlenül savanvú i/i érzek liléd 
torkomban. A rőviclebb utat választottam 
Vámosiadén) felé. Kz volt végzetem. Ladán) 
|é|é!! Ké'őbb raj'ütem, b«»*jy ez onnan volt. 
mert Ladémvtia esak a menykő jén. az i' kii 
lön szabadalm i/.\a.

I Inak ered 1 em A \ aro' \ rüén 'tiltott
vasból készült cilra tédda büszkén hirdette,



0 Léva 6s Vidéke 1000. március 1,
végre legyen valami. amin idővel 
talán lehet továbh «'pitén i. Kzzel 
szemben áll cg\ kissebbségi javas
lat. inelv jóval többet akar, bár ke- 
vés remény van, hogv jogos köve- 
telései im*tr\ alósuljanak.

Az olv forrón óhajtott intézmény 
létesítése legkönvehhen sikerülne, 
ha mindkét irány képviselői cotnp- 
romissnm utján egyesült erővel a 
nagy mii létesítésén fáradnának. Az 
egyezkedés, méh mindenek előtt a 
végcélt tekinti, a becsületes törek
vés, hogy az autonómia a jelen tár
gyalások során okvetlenül létesüljön, 
szent kötelessége a katholikus világ 
minden kép\ iselőjének. Mert ha az 
uralkodó egyház híveinek újra kel
lent* tapasztalni, hogy jogos és meg
okolt óhajtásuk megvalósítása újra 
messze jövőre elodázva lett. ez a 
katholikusok szivében oly sebet 
ütne. melynek vérzését nemcsak az 
egyház, de a polgári és állami élet 
is inegsmy lené. Azért kívánatos, 
hogy ,i pártok egyesüljenek, hogy 
a minoritás engedjen nagyra szabott 

bár a jogos mértéket korántsem 
túlszárnyaló követeléseiből, fin
gét I jen ez a párt azon reményben, 
hogy majd a jövő meg fogja hozni 
az autonomikus szervezetnek aa*m 
tágulását, melynek szükségessége és 
jogos volta bizonyára nem késik, 
hogy imperative szembe tűnjék.

Kngedjen a sokból, hogy meg
menthesse az alapot, melyen majd 
tovább lehessen építeni. Ih* a másik 
partnak is kötelessége, liogv bizo
nyos követeléseket, nevezetesen a 
világi hívek befolyásának érvénye
sülését a püspöki kandidációkra. 
koucedáljón. kötelessége, hogy lelki

h«'g\ Léva rendezőit tuil.'lisú Vj'uns'-t llílíJN - 
1:»tu '" i;i. A/, út kissé nyálkás volt az éjjeli
• •vúiül. de a jó biciklistának ez nem akadály. 
*r«»\ííIbIb repülve úg\ találtam. hogy Léva 
rende/eit tanácsú város nem nagyon rende
zett utakkal rendelkezik. Az ámk szélén 
Intő keményebb gyalogősvénvre húzódtam, 
ízt liivém. hogy azon akadály nélkül halad
hatok. ( sakliamar szőllos kertek alá értem, 
1***1 az iit (»g.vet kanyarodott, s bár óvatosan 
haladtain mégis a hirtelen fordulónál várat 
Ionul egy sál-tengerbe enppantam. Mindez 
••g> s/.eni|)illantá.s alatt történt s mar is érez 
lem. hogy kerékpárostól mindenestől síiI\ 
l.vedni kezdek a föld középpontja léié, mintha 
ingoványba jutoitain volna. Azonnal álljittam, 
hogy életveszélyben vagyok s kétségbeesett 
erőlködéssel iparko(tiam az iiigoványinil sza 
hadnlni. I >o minél johhan erőlködtem. annál 
niélyehhen süllyedtem. mar derékig elmerül 
lem s csak kezeim voltak szabadok. Lábai
mat őnsnllya! húzta alá a feneketlen sár. 
körülöttem egy lélek sem Volt. kihez segít 
scgerl fordulhattam volna. K közben már a 
v államig ért a lőtyc. ha hirtelen segítség nem 
jón \ esz Ve \ agyok. kétségbeesésemben torkom 
szakadtából kiáltozni kezdtem. Semmi nesz, 
semmi hang. Mar csak fejem és kinyújtott, 
karjaim voltak ki az ösvényből, éreztem, hogv 
mind mélyebbre julok. Most egy végső kiáltás 
Illan befogtam szememet szájamat orromat, 
mell teljesen elmerültem . . .  Mi történt

ismeretesen fáradjon az ellentétek 
elsimításán, hogy ezen tulsoká 
vajúdó ügy végre valahára oly be
fejezést nyerjen, mely legalább 
némileg kielégítőnek tekinthető, nem 
piaiig hogy mérget csepegtessen a 
felizgatott kedélyekbe.

Hogy a magyar katholikus au
tonómia a hosszas terveztetések 
stádiumából végre* a valóság meze
jére kerüljön, ezen forrón óhajtott 
eél elérését elősegíteni szent köte
lessége minden katholikusnak, leg
szentebb kötelessége |pedig a püs
pöki karnak, már csak azért is, hogy 
tisztázhassa magát azon gyanú ellen, 
mintha eddig tanúsított kétértelmi 
magaviseleté, sa határozott szinval 
lás elkerülése melletti lavirozás; 
által azon volna, hogy az (‘gyes pár 
tok közt csak v iszály t hinteni é: 
félreértéseket támasztani szereim 
csak is azért, hogy az önkormány 
zati tervek megint dugába dőljenek 
s a katholikus világ immár oly 
hangosan manifestált követelése ujr« 
néhány évtizedre elodáztassék. Mu
tassák a tőpapok, hogy a hívők se
regének igazi lelki pásztorai s hogy 
tündöklő példával elöljárnak nnn- 
esak a hit szent ösvény én, hanem ;i 
hazaliság magasztos utján is!

Szép vagy . . .
Szép v;iti'v öli lány. mint ;i tiindérálom 
S jó, miként az őrző angyaluk! 
Szépségedet rajongva csodálom 
.lóságodba szerelmes vagyokJ 
Ibi Hm álmom valóságra válna,
Itnldog lennék. ab buldog nagyon :
Nekem nyílna szépséged virága 
S te lennél az őrző angyalom !

F im ,-.

azután velem nem tudom, csak arra emlék 
szem, hogy egy óriási vasláblat láttam szün
telen szemeim előtt lebegni, melyen lángoló 
büszke betűkkel volt írva: Léva varos 
rendezett tanács . . .-

A rettentő nyomást, mely mellemet és 
torkomat fojtogatta, egyszerre megszűnni 
éreztem, és bosszú mély lélekzetet vettem, 
felvelven szememet, egy becsíilelcs munkás 
embert láttam előttem térdelni, ki részvét 
teljes arccal nézett rám.

Hol vagyok? kérdeztem halkan.
Hars megyében. Léva határában, 

Léva és Vámosiadéin között felelte.
I raságod ugye idegen? kérdezte, 

bólintottam fejemmel, mert nehezemre esett 
a beszéd.

Mindjárt gondoltam folvtatá. hogv
idegen, mert idevaló nem merészkedett volna 
Ivenkor ezen az utón járni.

Azután elmondta, hogy fent a szőllőbcn 
dolgozgatván. hallotta segélvkiáltásaimat 
azonnal sietett is a hang felé, de mire oda- 
<Tl csak a sapkámat látta a sár tetején. Hir
telen kapacsul ragadott és azzal addig turkált 
a sárban, inig a ruhámban megakadt. Most 
buzin kezdett kifelé, de csakis rendkívüli 
t«‘sti erejének sikerült migynebezen kivun
szolni a füves partra.

Képzelhetik, hogyan néztem ki: mintha 
agvaggal körűim,lőttek volna, képtelen vol
tam megmozdulni. Emberem gyorsan a

h í r e  k .

Püspök látogatás Léván. Illustris ven
dége lesz nemsokára a lévai ev. egyházkor, 
ségnek. I >r. Haitik Frigyes b. gyarmat bi ág. 
püspök f. év május 2  4-án az cgyházme^,. 
megszemlélése végett városunkba érkezik 
Lgyan ez alkalommal útba ejti Knrmöcháiiva 
városát. Fákéi-Vezekény, Fannid, Szelezséiiv r>s 
kosztolány községeket, hol a szintén szemlét 
tart a egyházközségek felelt. Léván a püspök 
jövetelt rendkívüli egyházmegyei közgyűlés 
fogja március bő l:í-éii megelőzni. A köz
gyűlésen Kosztolányi Sándor felegyelö 
Haab Károly kőrmőebányai esperes t’<il*i,;,L 
elnökölni. A hívek a ritkán clöfnrnulö cm* 
mény elé őszinte és lelkesülő örömmel te 
kintenek.

Kinevezés. A királv Lukács ( ivorgv 
{ I ozsonyi Ítélőtáblái tanácsjegyző albirót a'z 

aranyos-inarótbi kir. törvényszékhez bíróvá 
nevezte ki.

F. M K E. lévai választmánya m. bú
IS-án szokásos érdeklődés mellett ülést tár
tott- Az évi jelentés felolvasása után tudu- 
másul vette a válaszmáiiy a számvizsgáló 
bizottság jelentését, melv szerint a pénzláb 
bevétel 10,40 frt 2 1 kr..'kiadása 10,4 fit 77 
kr. s igy a maradvány U2U frt 44 kr„ 
mely összeg mint jutalmakra és egyéb kia- 
dásokra fentartott készlet a f. évben fog fo|- 
basználtatni. A totajku kí»zsé»geben működő 
tanítók álal a magyar nyelv oktatáséiban elért 
tiineredméuy megvizsgálására a választmány 
Hálliy László. Ordödy Endre és Levaticli 
(• lisztéiv v. tagokból alakított bizottságot 
küldte ki azzal, hogy az ónként csatlakozó 
választmányi tagok közreműködését szívesen 
veszi. Egy szermind elhatároztatott, hogv az 
illetékes iskolai igaz gat őséi gok a váiasztmáuv 
vezetősége állal megkerestesseiiek, liogv .1/ 
iskolák inegléilogatbatéiséira szükséges eng1 
délyt megadják. Hámly Endre v. jegyző azon 
indítványt tette, hogy a választmány a járás 
tötajkii községeiben fentartott iskolákban 
létesítsen iskolai koiiy tára kai. A válaszmanv 
bizottságot küldött ki. melv e tárgyban a 
legközelebbi ülésen fog részletes előterjesz 
lést tenni. Fj tagokul felvétetlek: Szabó 
Huila dr. és Stromszkv Ernő. A választ- 
mány elismeréssel vett tudomást H á tin  
H v 11 I a gr.-iíjfalusi esperes plébánosnak a 
magyarositas 1i*ren kilejtelt eruyedetlen mini 
kasságáról. s ezért a választmány tagjai közi*

közeli kúthoz szaladt és nemsokára egy 
korso vízzel lért vissza, mely Ivei legalább ar 
emuról es lejemről lemosta a sarai, azután 
talpra állított es bevezetett pince hajlókat*,1 
Itt a jó ember leszedte ruháimat s gondosan 
pokróezokba takargatva a púdra fektetett, ru 
búimat pedig a Imthoz vitte kimosni. A nag.v 
kimerülés következtében csakhamar clszmiv 
ny adtam es jo sokéiig alluittam, meri mikor 
lolebredtem, kite/itgetett riílűám már megs/.i 
radtak. Jólefkii megmentőm segítségével gvoi 
san felöltözvén, bievkliinre gondoltam és oda 
siettünk ahol elmerültem. Kértem megillet 
tömet, hogy bosszúnyelii eséiklyéijával korév- 
meg elmerült bieykliinet.

Héil az is volt? Kérdezte de 
main azt nem látja többé; mert ami itt élni* 
liil valahol az alvilágban ér csak fenékre!

Nem bírtam elhinni, hogy bieyklim, 
en kedves kerékpárom csakugyan odavesz.e” 
volna. Ismételt kérésemre 2  öles csáklyá.i.ü 
egészen a sárba meritette, s éreztem, Inn 
még lejjebb kívánkozott. Hol lehet akkor ni; 
a bicykli? Alig bilink liosszil esáklva; 
keltésben kihúzni. Heláttain, hogy igaza \ 
Elkeseredésemben megkérdeztem tőle. h"_
11 1 Lajdouképen kinek volna kötelessé'ge ezi 
éléit kozott utat jóknrhun tartani?

Léva városának felelte,
noha (» községnek volna ez útja Lévai 
hiába sürgetik. Pedig odébb egy puskalövés-*
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megválasztotta. Végül utasította az ügy vezo
i őseget, Imgv ;i •. daszlmaiiv kiegészité-M-t 
vejve l‘«*1 a következő ülés tárgVsi írnzntáha.

Eljegyze 1 le  r O t t ó  n
:i!> átnvevő m. 11 .-*» 17-ón j ■ • _ \«• /1*• • *1 Hilda 
pisién l'rauim*r Antal Iitt*la)>• -ti há/tulajdoims 
! i ■ a 1 1  \ at Maris il. l i t i n ^  Lajos alsói
k 1 1 11 i1 1 i |>. ii. irodaliszt vasárnnp váltóit j.-uvet 
I «*11 1 .i\ Lr/.si kis isszmiynv al. Toiuav !>«■ n« > f \. 
ifi. lel kész kedves leányával.

Farsangi estelyek M. lm JJ  -• n Háthv 
László prépostpleháims. Jó fa pedig ó nyaltai 

Lajos t
>/erető úri házánál veit kedéives farsangi 

stély. A társaimul a legnagyobb kedélyes 
-f f  fal ik vidámsággal t«■:im‘!i«’*k el mindkei 
alkalommal fényesen megcáfolván a nyilvános 
mulatságokul rendezni hivatnunk azon alli 
lását, hogy Léván megfelelő társadalmi •'•lat 
hiányában estélyeket rendc.uii l< lu'tf 1 hűi.

Kulisszák mögül. A szerelem sm A 
verem** . . . ez m közmondás sajnosán lelje 
sailati X. úron. Isi a \ itl«• ki társadalomnak 
egyik fiatal házasul.mdo tagja. X. úr szarai- 
inas volt fülig, sőt még úgy látszik azon is 
túl. mari a rossz nyelvek s/.eriul szerelmében 
botrányosan eszeveszeti sliklikot k«"»\fiaii al. 
Szaralma I it okban őrös v iszonzásra talált, ugyan 
hja <la az am a bukkanó. lmgy a kis hamis 
egy falusi krajzlarai ablakából kacsingatóit 
falúja, azan körülményen pedig még a eivil- 
matrika sam változtathat. I >e X. úr azúrt u mi 
saalt kétségbe, szivúl elég nagynak találta 
arra, hogy megossza falarászban a kláj/.Lros 
tiindúr, felerészben pedig a jöv endöhel i komit 
kiről még maya sam tudta, hogy hol é- ki 
less/. Oyakraii lahatall öl látni frakkban, 
klakkhan ús lakban a lányos hazakhoz ha 
nyilni, da iniiidaníilt kosarai kapott. Végtére
belátta. lmgy oly vidúkan kall szaranrsút pró
bálnia. ahol meg liánt ismerik a krájzlaros 
nindúr történetéi. Ihidapestrc gondolt, odáig 
asak liánt larjad a vidúki rossz nyaltak 
: 1 na ' lk\ s/,úp napon Ihidapasian látjuk
. ’ ,i .ifi utcán feszengeni elegáns toalatthaii. 
|.f\ virág fsarnok alól 1 aszúba jut olt. hogy 
i- A mi Ígért otthon hagyott lilkolt imádóit 
jának. A <• sok rőt jíyiinyfti'ö nef tejesekből

megvette és póslára adván, vígan liityo- 
részve indult hódilő injára, limit olt szeren- 
• -sásán sikál Ilit. hogy másnap mint valóságos 
vőlegény úrkaz.ftt haza. Otthon vatta es/i--. 
Ilont lahdtojft tálából kicseréltek. Mialatt 
azon tűnődön, lmgy Imi torlúnhalatt a csere, 
csomagot kapott a post.in umnyasszonyalől. 
ki elcseréli felöltőjét kiildta vissza. A felöltő 
zsebében lavúl volt. a latúlhan jeggvüriijc ús 

a nefelejcs csokorról szóló feladó vataiiy.
Anyakönyvi kinevezések A ó i ij u 

nisztar az oszlányi anyakönyvi kepémbe 
k i  V óra  t ívnia li. községi j j t mi. a u.igy 
malasiha S z i l á r d  1* r it* \ • kórjai  ..ot 
anyakönywazatóvú. a nagy-lotlii kerületbe
padi# I. i j> <• s 1 ■ v tí ■ 1 ■
könyvvazató helyettessé ueve/te ki.

n t i ra van a kőbánt a: da azúrt itt a-' utón 
! »i *iitől fog v a 1 'lü's/, a lad inti halaiig liira 

liánná s i nas  a könak.
Most mái .úaj: ; tu Ita :i- Magam 

oka vaszodalinamnak. márt naiu kerde/nskod 
ifin! y dói amharamnak halas koszöm-mm 
mallatt fényes ajáudúkot adtam niaLrmanlú 
saiilúrt. (la mialött alhúfsúztam Volna tőla 
hf isidatsza vára mfuiof adtattam \<*la. h o \ 
iahány napii: sankinak al nain mondja kalan

domat. Azután a szólók közötti utón aut 
daraliiü'visszak isiú t kút a lala.  szoinorusaií'oiii- 
hau ártalmsán a vasútnak toltam az utamat. 
S a laykozalahhi xoiialtal \ isszaulaztam Ihida- 
pastra.

Kz az ún hiftklim histúiriaja.

Most paditf szúpan 1isz1o|lat(Mll Lat a 
v ár os  randazatl tauáasát, ús a Irta t a n i o s  

ladanyi utat ajáldom atyai fiút a h naha .  A 
naut kozonsú’fat padiu óva intani. hou.v kivált 
iso után mav>za kardija al azan utat.

A i fcfcj'iitvá.

Takarekpenztari közgyűlés A lávái 
takarf'kpún/.iai m. h<‘» Jő úm tas.cnap dúlclott 
tartotta romlás úti kóziryiilúsft. A kozgviilús 

. (»ln k d uiból Il"ll" Sándort,
iü'uzu;*to*fi•_i ú*s falijoyalö hizottsá^i tagokul 
az addiiziakat valaszlottak ii'iau A tis/.tviselők 
jiilaliiia/.asara a.: lua/.oatosau javaslata folt 
tan I HMI fi t. kit nmus/.av azt a iiüt . hojv ah 
bol \ i HKK) I . is
Imre p'mztarnok *’*s Szilas<» 1 i.v>n könyvelő 

iii _'<Mi Irt. kapnak. M itho-t a felosztás 
a múltányos-ái:iíal homlok agvanast idlankaző, 
l ’id-’cik L.i- lúi kozj 'uv/.o felszólalt az 
igazirat'Aafi javaslat a!|an, da a kozgvulús a 
jataslalol m«'«fis elfofadla.

Kinevezés. Az iiraz-auiiuyinim^ztar 
t • t alias Sándor hpasti kir. hiintftötúu v únv - 
s/.úki jouut akomokn; a s/.aiit-audrci kir. jan'is- 
hirósághoz alja^yzövú mnazta ki.

Iskoláink allanositása. A lútai au. ev. 
hitt ff.tdia'koz-'- n m. lm Jó-ún kozgyalúst 

cal mim ti a többek közi az 
iskolák HÜnuioMtása targvahan a kovatkazö 
úrdakas ús úlatravalo határozatot hozta: Az 
agthaz nemcsak óhajba az iskolák 
allamosit;i>at, hanem kido'nhan is szúindúka 
han van a valóstól ha az'iskolák á!laino<i- 
tása mag nem toi-támiúk. kozsúgi iskolát 
k<-mi. mert az etryliaztagok nagt inervu mag 
adúiztaöma nmilett som Uúpes tanitojanak 
tisztasM'fes fizatÓNt hiztositiiui. Az iskolák 
á'lainosit.isa (‘satún az egyház hajlandó at 
augadlli • isszas iskolai fefs/ffe|ús.*t malviiak 
ú-rtúke a t au.t ouleltar szerbit 71J korona JO 
fillúr. s a tanit'ú lakás ii|ag\allasa eimún 
egy>zer > mindenkorra J-HMi koronát bocsaj 
tana a taros rendelkezésúre. Az iskolai lan 
1 frém magvailasaér: az egyhazko/sú-g nem 
ajánlhatott tel semmit, mert arra továbbra 
is szükseue vau mint vallástani tanteremre 
ú*s egyházi tanácskozá'*i teremn*. A mivel 
az euviiaz a nyeri seoúlyekeu iskolai ba- 
vútalekmi kiviil az iskola fanlartasához éven- 
kúnl hozzájárul (IÓO l^u Irt.) jórés/.ben 
sziiksúf.s | r ̂  z a kaTfturi díjú írásra.

Fegyelmi vizsgalat. Uielitar f in -  
kautortanitf ellen a f* utelmi vizsgalat hala 
jfztelelt. a !egfeLú»bb fórum a kánloi* tanítót 

Kz valami ro«
iiidulatu iMiiher feljelentas(* hozta lelszinre, 
most azonban a fegyelmi határozat után 
t' uAúpaii hafejazúst nyert.

Honvédségünk köréből. Ih. lkdoirh 
dalit> e/redtirt 4*s 1 1 1 . h*. >  ;in tavnzutl el 
kúnülliahil egv hiú i időtartamra, hogy a ló. 
houvúd itt aloiiazra»i második sorozobizoltsa 
uahan I i'f ilest u t arni(‘u> úheii, mint st»roz.(*» 
orvos reszt vegyen.

Lelkész beiktatás Nagyodon A uautodi 
at ref. eeyhaz lelki púis/torát U a j k a i  
Zsiumoudot f. Iiú) 1> ni iktatta hivatalába 
d u h á s z  I*;t I. a hars; r\ . raf. euvhazinfute 
asporés**. Az iiniK'pélyas isteiltis/tidet d. a. 
||| órakor kezdődött. A kisded templom zsu- 
l<dásiu mafialt hallgató ko/önsúggal. kiknek 
soraiban told* szomszúd as tidaki lelkész i< 
ji*If 1 1  \ 1 1 11. A g.t idekozet igaziörömúrzcítel várta 
az (in1 1 api■ 11 1 *s pillanat megkezdesd mindjárt 
a hurangozás elkezdésén gyíilt a núp a temp
lomba. Hát még midőn az ifjú lelkipásztor 
beszédét megkezdte, a hitek aiván az iuazi 
lelki orom tükröződött. I )(‘ múltán is. mart 
az ifjú lelki vezérben a liagyodi ev ref. gyü
lekezet kitűnő képzettségű, szelíd aposioli 
szellemű ú's buzgó lelki pásztort nyert. Adja 
Isten, hogt mind az uj lelkipásztor, mind a 
gyülekezet megelégedettek legyenek.!

(k. I».)

Lévai keresk. ifjak egyletében ni. hó 
Jó túl megtartott felolvasó esteit a uau.t k*» 
zt>1 1 seu jeleiiléiében as változatos műsorral 
lueii «*/úp sikert arednuúiyazett. A jelentől 
voltak azon óhajtással távozlak, Imgy minél 
alohh hasonló élvezetes estében részesüljenek.

Polgár bal A farsangot a keddi 
nappal zarta he a lévai polgárok áltál az 
ov r° f  tamplotn toronyórája javam rendezett 
ki tűn A tűm-mid ataág. A • t j y t >,
' 'f ,,N !»z igaz / '" i  't.s.ni gyülekező helye
volt az Oroszlán vendéglő nagt terma, hol 
a társad doni és az közélet minden alakja kép 
vi- Ive volt ok a legvidámabb hangulatban 
a legnagyobb egyetértés közt reggelig ál
dozott a tánc múzsájának. A rendező polgárok 
\alódi magyaivs vendégszeretettel fogadták a 
megjelenteket, kik kozott ott láttuk a 
városi magistrátus és tiszviselői kar agv 
tekintélyes rész**! t'*s az Intidligem ia k• *zu 1 
is többeket. A joizíi mulatságnak az első 

• • - ivag ipugárözúm vetett véget
A Stefánia arvahaz renoválása Koz- 

egfszsegi os u\f rim»knev(de<i szempontból 
míuár miyira égetővé \ alt a Stefánia álva 
iiaz renoválása ov Ikűkó bependezése, hô \ a 
lévai nöegylet választiuánya sebogv sem ttú- 
belelt ki a kérd* " mielőbbi llieu’oldávi elül.
A teunapi választmányi iilo ú̂n Karagó titkár 
áltál ehei‘ijeszt«út kúdlségelöirúmyzatot atla 
nuhmmyozva a javaslatot (•gvhaiigulag he- 
Iveseltúk, hogy a renoválás es hereinlezúv 
\'‘~e1t a 1ör/s\agyonból bizonyos részt fel 
áldozzanak. V. miatt a javaslat keresztülvi 
telet az illeteke> fórum, a vasárnaphoz egy 
beire tartandó közgyűlés »>| partololag ter
jesztik el*. Az igy illegi sonkitott torzsva 
li.vont a kilátásba helyezett ötIlanií sorsjáté
kokból he|.t|\M >(‘ue|\ fogja pótolni.

A filleregyesiilet mulatsága A fillér
egyesület mint már jeleztük saját pénztára 
javéira e-.\ íáiiezmulatságot remiez. melyre a 
következő nH»gfiivókat lxK*sájtóttá ki: .M 
hivő. Az alakulandó fillóregyesület javára f. 
évi mareziiis hú> ls-án. Léván az. Í)roszlán- 
szallo emeleti teriiUMhen rend(*Z(*ndő táne- 
estélyie kiviil címzett urat és b. családját 
tisztelettel liiefliivja a rendező bizottság 
iie\ ebeii, \\ ei>/ Mú»mé. diszeluök. Liebeniiaim 
dakalmo. ;i női bizottság elnöke. Szaun Mór. 
a férfi bizottság elnöke, kezdete este S óra 
kor 1 lelépi i-jegv Személyen kint J1H> fillér 
Ielülíizetú'.si‘két a jótékony cél M»'\ ében köszö
nettől lógadmik és hiríapilag nyugtázunk. 
Műsor: Az érd(»iiikere>zt. Hramolett egy fel 
\ .-nasban. S/emélv ok : I\o..k Mihály, iieptanitúc 
W ejsz /sjgiimud úr. Ilonka, az unokája. 
\\ cisz Liza k. a. ( )z\. 1 iartosué l\o»»s távoli 
rokon i. Hiúm Lenke k. a. IMilial. zugprúikátor. 
t ii iinl»erger d -nő úr. Andor a fia. I'ollák Kmil 
ur. líózi. cseléd koósuál : \\ cisz < )|ga k. a. 
fortéink falun. Koós hazahan. luzt követi: 
Knekek éneke dmmolet egy felvonásban Irta: 
felix t'avalotti. magvar ^zinre alkalmazta 
L’adút \iitid Személyek : Hanki nyugalmazott 
e <! -. Weisz i o-za ur. Márta leánya. Lantéi 
■ I sa k. a. I h'*nes pannöv eudék Selivv an*s 
Izidor úr. T'»rténik a jelenben lomki falusi 
kastélyának parkjában.** A mulatság iráitl 
széles körben elé k érdeklődés mutatkozik.

Fronk lynácz haiala. I'ronk Ignác 
egy s '-‘gény bamba ember volt. Kocsi*. Lrnass 
Antal koivsni;iio^*;;d. Hétion nicgnézte mikép 
döntik le a kertjük végében álló hatalmas 
nyárfát a szomszéd (ialambosók és odaallt a 
nyárfa elé. Hii'tha kiabáltak rá nem értette 
meg. hogv veszedelem fenyegeti. Kesébb 
pedig mikor maga i< látta, hogy a fa rá fog 
dűlni, szaladni kezdett, de a fa esévj iránya 
han úgy, hogy a törzs lecsapta és agyon 
ütötte. A megejtett rendőri vizsgálni kiderí
tette, liogv sem vétkes mulasztás sem gon
datlanság esete fenn nem forog * igy a bíró
ság nem is avatkozik az ügybe.

A farsang vege .luliász László. Vnran-
nni .József, |oiez dános »'*s még több inas 
suhanc legúaiy f. lm Jf Jó közötti»• jjel daimlva. 
rikoltozva haladtak a Tabán felé. Mikor aztán 
t ’zuvara Mihály éjjeli őr csendre intem* őket, 
neki estek az öregnek, a képéről a bőrt le 
szedték, a saját botjával elagv abugyáltak. 
aztán rikoltozva tovább mentek. K véres 
farsangi mulatságot a járásim óság Ítélete 
lógja befejezni.

Loosztalyozas. Vármegvénk területén 
a lóoszlályozas a folyó évben április és május 
hónapokban lóg megtartatni.

Honositas. S öre  .bilios alsó hámori 
lako> a magyar állampolgárok kötelékébe 
felvétetvén, részére a honosítási okmány a 
belügyminiszter által kiadatott.
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SCHULCZ I6H ÁCZ
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üzleti könyvek jiyáH raktára. K'V^sáököiiyVtár. L  é  V  a  F I . C )

\ saison beál Iával van szerencsém úgy a helybeli, 
mint a vidéki n. é. közönség b. tudomására hozni. hogy lakodalmi es hali meg- 
liivók'cs tánezreiidek a legszebb és legolcsóbb kivitelben csakis nálam szerezhetők 
l„.• 1ovábbá a nyomdai szakmába vágó bármely munkát is ölesén és pontosan 
eszközlék. A n. é. közönség b. pártfogását kérve. tiszteletté!

Srlmlrz Iininrz.

K E R N  T E S T V E R E K
C ,s-. fűszercscoiejtc- és iiitijikcrcskcriők fa- és érezkoporsó, :iazclnsáoi és \’arrói>é|> raktára

ír K  V A  N. y  J ~

S zív.-. livy..|.n.'l.i‘ i.ji.tiljuk ;i tisztelt vevő köüi'.il- 
. , ‘uti.*k .IÍ.-1MI l'.'lsz.'ivli raktárunkul. vas- es'vasaruk. ten
gelyek. gazdasági eszközök, eke-reszek. aczel zsindely-szegek, 
sodrony- es sodronyszeg, lancz. szerszámok es műszaki czik- 
kek. kerti-eszközök: aso. kapa. lapat. gereblye, kerti szemzö- 
es nemesítő kesek. kerti-füresz. fanyesö- es venyige metsző 
ollo. sövenyfa. fü- es hernyoszedö olló. teljes konyhafelsze- 
relesek. Losonczi es Tescheni zománezos-edény. festékek, 
mazak- es olajok. Kocsikenö. stukaturnad. fedéllemez. Ponyvák, 
bácskai kevekötö-zsineg. kovacsköszen. portlandi- es román- 
czement. továbbá ;i legjobb minőségű fűszer- és csemege 
ezikkeink ;t legjntányosabb álakon.

Takarmanyrepa. lóhere- es luezerna magvakat, a két
ni ,bitit arankamente><égif a ni. kit . mag\ i/.sgalo állomás 
|ii\,ital«»> olomperset jevel lezárt zsákokban szállítunk.

Luezerna. valódi IVamv.ia arankamenles: 100 .kgr. 68 
frt tinóm magyar 58 írt

Vöröshere. elsőrendű arankamenles: 100 kgr. 74 80
írtig. nyersárn 55 60 írtig.

Takarmányrépa, eredeti északnémeii: Oberndorfi. olaj
bogyó. buezok és. ma miit h vörös 100 kgr. 50 60 írtig

Tarlorepa-angol perje. kiállítási es Lawn fűmag keverék 
és más fiinemninagvak napi áron.

Konyhakerti es virágmagvak legmeghizhaióhh friss és 
legjobb minőségű, (erfurti és Mantlmer tele) 5 es 10 kros 
csomagokban. Katona féle és frane/.ia oltóviasz Raffia-hancs 
napi áron. Peronospora permetező vörösréz, Wermorel 
féle ára 10 frt permetezőszerek, azurin és rubina.

Bátorkodunk ezennel az igen tiszteli földbirtokos 
urakat felkérni és őszintén ajánljuk szükségletét mezőgazda 
sági vetőmagvakban nálunk már most előjegyezlelni. mert 
a fogyasztási időszakban nagy kereslet fog beállani és kii 
Ionosén megbízható minőségű lóhere- és répa-mag iránt 
alig lesz kielégíthető.> .11 ÓU ll»

| j ^ -  Kizárólag a törvény által előirt követelményének megfelelő magvakat tartunk. Tea

1000. darab kevekötel 6 frt.

Flscher Miksa
i .  ú  v  a .

Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
A l í A N  Y l i K T Í ’S S Z A L L A t i O K .

Toinolkozósi k(‘llók(‘k
H  A  W 1 Á  K  A -

M in e k  P e s t r e I  M in e k  B é c s b e  ?
Mikor nálam minden 

e lő  p é n z  n é l k ü l

50 krajezáros részletekre
kapni

r> évi jótzillns mellett

Singer varrógépet 28 írtért 
Ringschiff varrógépet 50 frt.

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

h  É  V  Á  N . - 5 4

Nyomatott a kiadónál, ü^huicz lgn*ez könyvnyomdájában. Levan.


