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lliiuuulisi a ..irosi kiizy; ,il<S 
után.

A városi tisztviselők fizotósónok 
emelése ós lakbórii kltok lliegá11;11)i- 
tása iránt felvetődött kórdós. amint 
tudjuk, innlt hó 17-iki közirv ülésen 
csúfos vereséget szenvedett.

Nagy volt az elkeseredés széles 
körben s különösen a várnsi tiszt
viselők soraiban hangzott tol siiriin 
az elójjfedetlensé**; moraja. Valósáé
ival rovolutionális forrongásnak tart
hattuk volna az elégedetlenkedő 
kitörést, ha nőm tudnák, hoév oz 
osak a szegény akhivoknak orőthm 
móltatlankodása. kik megússzák a 
lovát annak, mit a királyok ollia- 
tározána k.

Bizony különös dolog is törtónt 
a közévül oson. A városi képviselő
testület e<ry na^v rószo lalankszkónt 
tömörült (‘írvinás mól ló. hogy a s/.o- 
é'sny Öl K) SIN! Irt. ii/etesse I bíró 
városi tisztviselőknek a méltányos 
fizetésemelést ós a szokásos lakhór- 
illetinény t megdaLradja.

T Á R C A .

£  stHVtjti’ in, huL\U|tdiit. . .
( iD/ft’iii. kunn/tum >• szicin mu/d nmi/sínkudl.
I'ártini némán. njkam /mnus: i ' in fakadt.

\'n:n arhritnrfi m/ái/t/irt svin kerestem.
/falóira r • ff •ni hu elme krrvszh-m.

I ii/iv leroskadtam ti nui/t/ lila / alatt.
(fii titkos i/l/ölli/esvi/, oll titkos /állaIliit'

Kitöl t, mint lázroham. a titkolt s:< nm lrln : 
Láthattad alatta miit/ lóiul>,*' rvlem > ■.

Kohlultnm vlöttril, ki inósfól snh ' k< rf 
Kitenn i ndtniii nin vijij árva csókodért.

Ken uh v hullott csókjaim sem/e,
Iloifi/ volt h lkeó lto**ó ? arcul csalitól relé.

I i/;/ wri/i/i/áliiltrlvk. útin wri/atiiltalnk.
Mtt/foi/adtam földiét sohase lássalak!

/hini in ítél moMoli/t/ni s húr siiji/oft Imi/ u srh. 
Lábúidhoz kúsztam, mint n hnsvifvs eh,

£dith.

Miért \ olt ez ellenszegülés? 
gondolkoznak ina a higgadtabbak. 
S unisono megállapodtak altban a 
feltevésben. hog\ t*z a polgármes 
lomok, a t*"»r\énvekbon járatos pol- 
gái Ionok elhamarkodja volt. aki 
az égi maimakónt loluiiló városi 
jövedeiemáldást a leggyorsabb tom
péiban igyekezett a polgármesteri 
állás előnyére kiaknázni.

Mint tudjuk a városi tisztvise
lők legnagyobb részt* megelégedett 
volna a városi számvevőség által 
kidolgozott ama tervvel is. hogy a 
képviselő testület minden-egyes 
tisztviselő lizotését lío -kai omeljo.

Hz azonban nőin ietszett a pol
gármester urnák, ki bízva ismert 
szerencséjében, azzal biztatta és 
nyugtatta 11100- lisztviselőtársait, 
hogy az általa leltalált kiilön knles 
szerinti fizetés felemelés egész 
könnyű szerrel fogja a képviselő 
testületben keresztül vinni.

Hs mi történt? A külön kulcsos 
fizetés felemelés megbukott és a

tisztviselők ismét osak ott vannak, 
!jon\ gyarló lizotósórt kénytelenek 
olyan munkát vétózni, mit más vá
rosban még egy szer olyan mennyi
ségű lizotóssol honorálnak.

Iauráin Virgil kir. járásbiró 
tudván a polgármesteri sikeres 
kulcsról. ki is fejezte elégedetlen
ségét a polgármester ós a rendőr- 
kapitány. mint két főtisztviselő hi
vata los  működése felett épen
azért, mórt az a bizonyos külön 
kulcs, a többi tisztviselő rovására 
o két álláshoz kötött lizotóst óhaj
totta csak mindenáron ós pedig hatal
mas summával növelni.

Pogány Virgil a polgármesterről 
.bizonyos jó akarattal nyilatkozott" 
inig a legalaposabban letá
madta a rendőr kapitányt. Pogány 
felszólalása sok kópv iselőnek tet
szett soknak nem : nőm tetszett pe
dig nemcsak a hangjánál fogva, de 
azért i>. mert igen rosszul volt ad- 
ressálva.

Az a tisztviselő értik a ren-

Emlékozés.
Nem c*aló>dlam : |>ersze, Imsry »/. én 

kedves ki> Himbulámról - :<»l a me>e /*aiv:i- 
\n|i»vi Úr |MMIIIiíjáimk jóvnltáhől. Tehát műi* 
a nyomda festék is írja a nevét: szárnyra 
kell u Ilire, lehullott a leple, elárulta az 
iriir.v mostoha, a r<»skatag Hlmues. mert 
félti nimhusát.

Ismerem én is a szép kis Himbulát, 
ismerem k zelről. nem irntt me- kből. ha
nem H melyeket át i" éltem henne Ks e 
vühi dőlünk iuazán mesének illenek: lia mind 
elsorolnám, a mit én *>tt láttam, a/.t ummla 
nák rá : Hári .lános he zé| !

t sodálatos kis fészek az ott fent a 
hegy tetőn, elrejti e a lombos fák árny m  sfí 
iiijeheti. melyeknek mimleu kiesinve agvja 
ismeri a szarvast, vaükant. rlámot, őzet, 
monttlniit. réikát, nyulat. t'áezánt. foglyot és 
ki tudja mén' miféle két-és néiry lábú állat 
jat az. erdők titokzatos rejtekenek. Hej. 
de sídss/nr válogattam kn/tük. ha nem is 
mindig a puskám végiről, de az is elvezet, 
mikor meis/.elátón ott latom * esordát, a 
melyet nem gulyás taréi.

N’olt azonlmn szerencsém is néha, sőt 
nem egyszer történt, hogy a ..dupla" után 
párjával adózott a vadak serege.

légy szer is, ámbár az éji les után 
már terítékben feküdt egy szép szarvashiba, 
kéznél lévén néhány munkás ember, hajtást

is terveztünk. Kent álltám egv meredek 
oldalnak mén"/, szikla ormán liz. év előtt, 
midőn elősz.'*r hagytam el a Nagy Allold" 
végtelen rónáit, szülőföldemet, aligha mertem 
.volna megállni e helyen. Persze, ott nekünk 
a vakond túrás volt a domb, hangyaboly a 
hegy. s a kenyérsütő kemenezének fehérre 
meszelt kúpja testesítő meg a havasokról 
alkotott képzeletet.

Néma csend borult a hajnalodé* tájra ; 
:nég nem ébredt fel a nagy természet. A 
hajtők csoportja óvatosan ereszkedik a katlan 
fenekére, hogy az oda rejtőzött vadakat fe
lénk terelje. Velük vau az erdőőr i«. ez 
vezeti a sereget. Krdekes alak : két párra 
velő bagaria zuhog lábain; hangjától nem 
r ik a vad. de a vadász is megijed : lőni 
tud, de ritkán talál vadat, annál tőbh kárt 
te>z lövéseivel a fákban ; és lelemény*.;»sége 
mindenekfeletti, tipikus alakja a léderzieknek, 
kik a létrát keresztben viszik az erdőn, * 
nincs kegyelem annak a fának, a mely ki 
nem tér a létra elől. Pe azért rendén 
megy minden. Kgy tapsifiiles ..Jakab" már 
iparkodik is felém; nem igen riad, csak úgy 
hevényébeii oldja a kereket, mert tapasztalta, 
hogy az ő fajára nem sokat hederit se hajtó, 
se puskás. Inkább fél a hossziifarku vörös- 
bimdásoktól, mert azoknak adózni kell egy
ket kis zajaeska busával, hőrivel. Mig ...lakai)" 
ökclme evitk mókázik előttem, egyszerre 

j esortetés ijeszti meg, s rohan esze nélkül;



ilőrkapitánvt, aki 27 t‘\ iu .jóakarat
tal. buzgalommal, ha mán i* min
denben kifogástalanul. <lr mimlm 
becsületesen felelt meir hi\atali 
állasa kötelmeinek. úgyszólván po
tom írnoki fizetősért, nőin ümm-  
•4*0 Iható h* méltányosán az uj biin- 
\ádi perrendtartás szent nevében 
annál is inkáhh. mert a varos lií-dil 
évi szolgálat után sem tud egyéb 
nvuir« 1 i.jat biztosítani szolgálatában 
elaggott tisztviselőinek, mint hogy 
a yégsorompónal kenetteljesen azt 
mondja nékik : l\e(|iiiescat in pare!

Hanem Pogány \ irui 1 rosszul 
adivssált beszédjét egyenesen a vá
ros fejéhez a polgármesterhez in
tézhette volna és kellett is volna in
téznie. Mert a polgár mester nem
csak arra való. hogy az állása bü
rokratikus részét elvégezve, azon jó 
tudattal térjen haza. hogy minden 
rendben van. hanem a városi köz
igazgatás alfájától az ómegáig so
kat személyesen elintézni s m in d en t  
e ln ji 'it 'iz n i, fe lü g y e ln i van hivatva. () 
tartozik a képy is«*lotestiiletm*k min
den sza bá 1 v ta 1 a 11 ságé i*t felelőséggé 1 
és ó tartozik a képviselőtestület 
Müveimét a közszükségleti hiányok
ra iránv itani s ezek megszüntetése 
és pótlása iránt kellett volna első 
sorban intézkedni, javaslatokat ten
ni. nem pedig a polgármesteri fize
tésnek PMHi koronával való felenie- 
lését sürgetni, mely Rmmi korona 
sehogy sem áll arányában a többi 
tisztviselők proponált fizetésfeleme
lésével. sem pedig a 4M -os pót
adóval.

Miért nem felelt meg ő a rendőr
kapitány ellen felhozott vádakra V

1900. május 3. r

nyomában egy remek dám-bika irainlik. <b• 
hirtelen irányt vált és lefelé t."írtét szokott 
\ áltójához. Imi várja a nem sejtett. biztn- 
halál. Mert nem szokott hibázni, a ki ott 
lesekszik. talán most sem tév<*«I az e\piv-s 
golyója Megrázza a léget a puska dörej, - 
az öreg (ihymes lélesel <--nk rája. aztán 
ismét halotti csend. ..Tovább!** Jelzi a 
hajtok vezére, s hallatszik újra a botok 
monoton kopogása.

Be mintha rosszul hallanék: ugv tetszik 
nekem, hogy nemcsak a hajtok felfii. hanem 
mögöttem is megmozdult az erdő. Szokatlan 
jelenség, * nem is volna tréfa, ha valami 
vakmerő taktikával közre fognának a tapsi 
fülesek, limit hát azoktól kitelik ily.*11 ki- 
tévedés, olykor tálán szándékosam js ,.gy 
némely uj kamaslis uraeska kedvéért. Biz ez 
tiszta valóság, valami hátulról iparkodik 
h lém, s nem i- egy. de l«mal:ihh i- ketté.
Mont már jól hallani amint ti ingnek, topog 
nak a száraz liaraszton. Minden figyelmem 
a gyanús iránv felé vall szegezve, - lesein a 
pillanatot, midőn a hegyoldal töiduiőjáuál 
megjelennek a rejtélyes alakok. Mar már 
kitör rajtam a szenvedély la a. érzem, hogv 
vadász vagyok, elárulja a -z**iv :n fészke, 
szivein dobogása. Végrí* előhukl an egy,-majd 
utána a másik, és gyanútlan k>"-"gnuK felein; 
tejük lehorgoszl \ a -zámilot keres, kendik a 
a hegyet, mintha eltévedtek volna. hirr. dnrr.

és mmtketto o>/erog\; néhányat \«. ag 
lanuk még, s fegyverem füstjével elszáll a

Miért nem ígérte, hogv a kifogásolt 
dolgoknak, utána néz?

A tisztviselőink lizetese imigyen 
nem maradhat, azt tudja a kép
viselőtestületnek minden ( e> 
klikk-presszióv al meg nem riaszt
ható s állítólag a demagógia által 
vezetett tagja. Kijön az idő, hogy a 
tiszti fizetések méltányosan fel fog
nak emeltetni, akkor azonban, ha 
azt akarja a képviselőtestület. hogy | 
jobbiizetésii állásra kvalifikáltabb j 
egyéneket kapjon, arról is gondos
kodjék, 11<>u*\ a szolgálatában clag- 
ufott tisztviselőinek végső napjait 
méltányos ken\díjjal tényé el
viselhetővé.

Ilyen a hangulat.. Kzt a városi 
képviselőtestület intelligens nagy 
részének véleményt*, melyből kiki 
levonhatja maga részén* a konzek- 
veneziát: az is, akit az állítólagos 
i n d u l a t  szított, azok is, akiket 
tény len* az ö n z é s  vezérelt.

L é v a  és Vidéke

Ilr. Haitik Frigyes Léván.
Léva. 19U(i május í-űn

Valóban szép, külsejükben 
iinnepszerü és mélyükben megható 
napok virradtak fel a tegnapi és 
inai nappal a zászló díszbe öltözött 
Léva v árosára. I M*. Haitik Frigyes 
a dunán-inneni ág. ev. egyház ke- 
riilet mély tudományit és fáradhatlan | 
tevékenységű püspöke, magyar fö- ! 
remii házi tan’ s a másodosztály u 
v askoronarend lovagja tegnap az 
egyház menyei elnökség* és a jegyzői 
kar kíséretében v árosunkba érkezett, 
az itteni ág ev. egyházközségben 
a kánonszeru egyház látogatását el-

k io lto tt pára. Újra töltök, s várom a va 
dásztársakat, hogy beszámolják zsák mányim 
mai. Kz se mindennapi, tűnődöm magam 
han. kettő egy dupléra. a miből eddig még 
•*g.vet -em láttam itt. Majd néz nagyot az 
"reg ..Mester**, a ki ugyancsak számon kéri 
ám a l•»\é-**ket. s csak győzzed hallgatni, 
ha véletlenül ..vivát..-ra lőttél! Be már jön 
nek: e>ör*»g lábuk alatt a hegyoldal törmelék.
- az erdőői- dnmingő beszéde is jelzi, hogy 
vég*- hajtásnak, kiül kapaszkodik a háziúr.
a s. igorú kritikus; fürkésző tekintete már j 
ken - engem és a ‘bizalomra méltatott lövések 1 
halottjait, kérdő pillantására igent bólintok, I
- büszkén mutatom ujjaimon. hogy ..kettő.** 
Mosolyra derült arculattal, leplezhetetlen 
kiváncsi-ággal sietnek felém, hogy a liaraszt- 
ba -ii ppedt vadakat láthassák. Klsőnek 
gratulál a kritikus „Mester.** majd a többi 
társak: nagysokára elöbanduknl az erdőőr is 
és miközben verejtékét törli homlokáról, 
nagy bölcsen kisüti, hogy ..kérem alásan 
ezek a molnár kutyái. Jól ismerem ükét; 
hova kujtorognak a bestyiu dögök: Na most 
ma mehettek vadászni!** Kme gyöngét! 
búcsúztatás után a hajlók serege elvégzi a 
temetési szertartást, mi pedig azalatt haladunk 
a ki- Bimbula felé. melynek tüzéröl előkerül 
aztán az áldomás válogatott menője, füsze 
re/.ve a barátság vidám élceivel, miközben a

Mester** arra is megtauit. hogy nemcsak a 
haküiiesol, de a kavéeskat i- meglőhet fejelni, 
kétszer, háromszor is. . , . . k.

vége/te. majd a délután hittestvérei 
ragaszkodó szeretőiének és a városi 
intelligens közönség* lelkesedésének 
frappáns megnyilatkozásai között 
tov ábbi körútját folytatv a kíséreté
vel Neiuesénybe távozott. A ue\e- 
zetes napokról, melyek lelejhetet- 
leti nyomokat hagytak mi mién val
lásos s z í v  ben a következő tudósítást 
állíthatjuk össze.

(A fogadtatás.)
\ már hónapokkal ezelőtt jött öröm 

hír f. In'i 2 án valóm vált; a lévai ág ev 
egvház Község s Léva varosa vendegéül 
fogadhatta egyházkerületi püspökei, dr. B ol
tik Frigyes IV r •udiházi tagot és a II. őszi. 
vaskorona rend lovagját. Nagy és díszes kü- 
z-aiseg lepte meg a vasúti állomás perronjat, 
hogv a ('sala hdől 11 óra olí perckor érke
ző vonattal jött iIüstris vendéget méltóan 
fogadja. A vonat a jelzett időben megjeleni,
- a közönség éljenzése között leszállt a mel 
tóságos alakú, ősz püspök, kit először a lévai 
ág ev. egyház nevében és az egyházi tiszt 
viselők élén L c ide  n f r o s t  Tódor urad. 
igazgató egyházközségi felügyelő, majd a 
város közönsége nevében B ó d o g h  Lajos 
polgármester fogadott. Künn az állomás előtt 
a fogatok beláthat lan tömege sorakozott. A 
püspök, kinek kíséretében ott voltak K o s z 
to l á n y i Sándor egyházmegyei felügyelő, 
Raal>* Károly körmöebányai főesperes, 
K o s z t o lá n y i  István és L ip t a i  Endre 
egyházi jegyzők, továbbá az alispán kepvi 
sóletében O r d ó d y  Imidre főszolgabíró 

Leidenfrost Tódorral a díszes urasági négyes 
fogaton foglalt helyet. Aztán lassú tempóban 
megindult a menet, elől magyaros díszbe 
öltözött bandériummal. A fellobogózott vá 
rosba érve üdvlövések és lelkes éljenzések 
köz*itt vonult fel a piispökkisérő kocsisor, 
majd megállt a purocliia előtt, hol az egy 
háztőt az ev. egyháztanáe- élén igen szép 
szavakban Bamíy Fűdre lelkész üdvözölte. 
A kenetteljes ami püspök mindhárom iid 
vözlésre a meghatottság igaz hangján vála
szolt - mindegyikben azt hirdeti*' hogy e 
tis/telolnyilváimlásokbaii nemcsak a hittesl- 
térid** a ni'iiiifoi test véri sz**r t * *t rnegnyilatk**- 
ziisait is látja. A puroehiai f«»ga*llatá- után 
eerelet tartóit as egy h;iztan;i« s tagjai között 
mindegyikkel kezei s/nritoí1 és szives sza 
vakkal köszmilé öL«*1 Majd betért Báudy 
Imidre lelkész hajlékába. honnan kísérőiével 
együtt a Seh«»el!er palotába ment, 11**1 a kel 
nap alatt számára szállás volt berendezve.

(Közgyűlés )

A püspök az egyházközségi lögatadtii- 
utáii a Sehoeller palotába szállt, ind megehé 
• lelvén, d. u. 2  órak*»r hz iskolát látogatta 
meg. majd J. órakor a küldött- -gokét fogadta. 
I\üld**11ségilog tisztelegtek A romai katli. 
plébánia hivatal Siposs Antal és 11**11*1 Antal 
segédlelkész«*k képviseh'téhen; az ev. rel. 
gyülekezet, élen Tolnay Bénos lelkész és a 
presbitériummal, e honti ;ig. ev. főesperosség 
küldöttség**, a lévai izr. hitközség és az állami 
tanit<ikép**zd*‘ tanári kara. élén Szalui Lajos 
igazgatóval.

I télután I órakor kezdődőit a közgyű
lés. melyet az egyházfő rövid imával meg 
nyitván, Báudy Imidre lelkész a jegyzőkönyvet 
olvasta fel. A jegyzőkönyv kimeritőleg és 
alaposan tárgyalja a lévai egyház alakulásá
nak történetéi, hitéleti, valláserköiesi, anyagi 
és egyéb viszonyait, közben a püspök jegy
zőkönyvileg köszönetét mond l Ireieh 
Nándor gondnoknak, ki immár *JÖ év óta 
példás buzgalommal viseli ezen tisztét. A 
iélekszám megálapitása végeit kéri a köz
gyűlést, hogv az özszeirást saját hatáskörben, 
minél előbb eszközölje. Az egyházfő omminel 
konstatálja, hogv az ÍSSÓ évi eanoniea \ isi 
talio jegyzök*"»nyvében vallási buzgalmukért 
jegyzőkönyvileg megörökített Sehoeller. Lei 
denfrost, Boieman és Belesak családokhoz 
ma már a Medveeky, Balhaeh. Kngler 
és I'Ireieh családokul is sorolhatja, melyek
nek ogyeiikint és együttvéve jegyző
könyvi köszöntet mond. A templom és
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a lelkészlak javítása iránti intézkedés ha
tározatba ment. Az egyházi anyaköuyvek 
IH * Más rendben taiáitattak. Az egyházközség 
pea/.ágyi viszonyúi rendezettek, egyházi pót- 
:*• I 1 nőm tizottoiik. Léva város képviselőtes
tületének jegg/őköny vileg köszönetét szavaz
tak a lélokszám aranyához képest való segély 
zésért, szintén köszönet s7.nvaztat.0 tl az egy - 
liaztanáosnak és a vezetőségnek az a<iom:i 
uv ok os alapok növelésért. A szórványuk 
közül Zoliz község kijelöltetett, hogy ahhan 
évonto egv szór istontisztolol tarlassék, a szór
ványok hitéleti gondozása a Itlkészre laza 
tolt, úgy szintén az is hogy a szórványok 
hivviidőközönként hitoktatásban részesüljenek. 
Több kisobh tárgy elintézése után a püspök 
borokoszti a harmadtól óráig tartó közgyűlést 
s a jelein ultak olonk oszinoosoro kozott, de 
szivbou meghatottál! távoztak a közgyűlés 
színhelyéről, a templomból.

(Zári banxett.)

S o h o o l l o r  tlusztáv lovag mcghizásá- 
ból. ki édos atyja születése napja alkalmából 
Mécsbe utazott, Leidenfrost Tódor urad. igaz- 
iratéi f. bét L,-:in este az Oroszlán fogadó 
nagy termében fényes estebédre hívta meg a 
város notabilitásait, hol a prezideáló dr. 
Haitik Frigyes püspökön kivíil.. mint mcidii- 
vottak reszt veitek: Balbach Árpád. Hándy 
Kndre, Belcsák László, Bodogh Lajos, Bole- 
man László, (\sekey Vilmos, Kokért Klek 
pénzügyigazgató, dr. Frommcr Ignác. Fogler 
Lajos, I* ischer Miksa izr. e. k. elnök, Kizélv 
Lajos, Freoska Islván, Hoffman Ferenc, Hulló 
Sándor, a ..Hars" szerkesztője, dr. Karafiáth 
Máriás, dr. Kaszanioky Kálmán. Kosztolányi 
Sándor egyházul, felügyelő. Konya József. 
Krupeo István, Kern Albert, Kern Vilmos. 
Krick Jenő. Kovácsik Samu. Leidenfrost 
Tódor, e k. felügyelő, Levrer Károly, Lie- 
bennann Leó főrabbi, id. Lakncr Lászlói, 
Liptai Kidre. Levatieh (iusztáv. Mihálcsjes 
tív.mi:y'őrnagy, dr. Medveeky Károly, Mihályi 
István főhadnagy. Medveeky Sándor, Müllner 
Mihálv. < >rdódy Kndi<* IVdűró. Hazár Károly, 
Hoganx Virgil kir. járásbiro, Haab Károly 
főespores. Sípos Antal, rémi. kath. káplán. 
Sto>ius l anő. Szabó Lajos képezdeí igazgató. 
Szilassy Sándor. Tiniméi- József a .. Léva és 
\ idéke” I. szerkesztője. Toln iy | lélies e\ . 
h l. lelkész. I ileiell \:llldo|. \ .|ös Mályás 
lögvmiiasiiuni iga '.gátét stb. mintegv ötvcncu. 
A menü a küveiUező volt :

Tavas* leves.
Sonka aspikket,

Forrázott kt «**•<.>? tnn 
Parist filce x<*K1 borsóval,

Túr<is i‘siiMZ.1.
Pártáit cs (..réme.

Sajt.
Gyümölcs,

Kávé.
t ’Jvari sor<»k,
Pecsenye Sor,

Erdélyi l.eanyka,
Erdélyi vörös.

Törtei Talisman pezsgő.

Az estebéd alatt a pecsenye felszolgá
lása után lelkeit dr. Baltik Frigyes püspök 
s a koronás királyra iirité poharát. Kzután 
a kasztoknak megszámlálhatlan serege kö
vetkezett. Leidenfrost Tódor a felekezetek 
közölti példás egyetértés helevonásával a 
püspökre, Bándy Kndre Kosztolányi Sándorra 
és Itaah Károly főcsperesre, mint a Barsi 
egyházmegye elnökein*, Kakner Lászlét. I'olmn 
1 lenes. Pogány Virgil, Szabó Lajos a piis- 
pétkre, közben Sípos Antal. Tolnai I lenes, 
dr. Frommer Ignác és Karufialh Máritis 
Leidenfrost Tódorra, Krupec István Léva 
varos és intézményeinek fel virágozására, 
Krick Jenő, Mibálcsics őrnagyra. Belcsák 
László az alispán megbízottjára Ordódy 
Kndre fszbiró>ra, Medveeky Sándor l Ireicli 
Nándorra, Bándy Kndre a távollevő Schoeller 
Husztáv lovagra. Kiebermann Leó az ember- 
szeretet köztünk levő apostolára a püspökre, I 
Mibálcsics t íyörgy a polgárságra. Krick Jenő 
Vörös Mátyásra. Medveeky Sándor Báthy 
László prépostra, ki jelenleg Lámában van. 
Pogány Virgil Leidenfrost László orszgy. 
képviselőre. Krick Jenő tanár a két jelenlevő 
lap szerkesztőre, mini sajté* képviselőire. 
Pogány Virgil Kékért Klek pénzügy igazgatóra

és még többen mondottak szebbnél szebb 
pohárköszöntőket. Igen érdekesek voltak 
Karafhith Marius verses felk<»sz*»ntői, melyek 
igazi humortól sziporkáztak. A sikerült 
bankett, melyen mindenki igen jól érezte 
magát az éltelutani órákig clhuzódolt. Az 
estebéd alatt Lakatos Sándor kitűnő zenekara 
hangolta meg jobb kedélyie a jeleii\oltakat.

(Az ünnep vege.)

Ma déhdött 10 órakor a liittestvérek 
szép száma töltötte meg a kisded templomot, 
melynek hajójában a püspök és a többi hi
vatalos személyiség foglalt helyet. Kövid ima 
illan Bálidy Kndre helybeli lelkész lepett tói 
a szószékre és a bunbánatml. valamint a 
megtérésről tartott igen szép és megható 
szent beszédet, melynek végeztével áldást 
mondott az egybegyűltekre. Kzutan a lópász- 
tori jegyzőkönyv lett felolvasva, majd Hl*. 
Haitik frigyes püspök az oltár ele allva 
kenetteljes prédikációval intette a híveket 
Jézus Krisztus követésére. A szent beszéd 
befejezése d áldásiul részesité a gyülekezetét 
és az egyházközséget, melynek összes ház
tartási és hitéleti ügyeivel megelégedve elis
merését fejezte ki. Az okmányok átadása és 
lepecsételése után a hívek zsoltár éneklessel 
hagyták el a megható egyházi ünnepély 
felszentelt helyét.

Az 1 órára hirdetett bankett csak fel 
kettőkor kezdődött s igy nem csoda, hogy 
az ebéd h késő délutáni órákba csapott át. 
A toasztok sorát Medveeky Sándor nyitotta 
meg, ki az egyház névében a távozo püspök
re ürítette poharát. I >r. Haitik Frigyes sze
retetteljesen emlékezvén meg az itt töltött 
kellemes órákról Léva város közönségét kö
szöntötte fel. Hándy Kndre a részt vevő más 
vallásfelekezetüekrc. Leidenfrost I ivadar 
Belcsák László volt egy házfelügyelőre Bel
csák Lászlói Haab Károlyra mondott sikerült 
loaszlol. \ olt még több szép felköszöutö is. 
majd a püspök jelt advan a felkelésre mind
nyájan lekisértek a négyes togatig. inelv to- 
v ;'ibbi kőrútjára Nemesein be v itt**. Isten hozza 
a derék főpásztort minél előbb ismét varo
sunkba.

M I K  K !\-

Fülop orleansi h“rce.j fóudv armcstcr • 
kibérel éhen m. ! í*» LÍÖ.-nn J " / - s , , 1 Á g o s t  
fölierczeg látogatására Kis I apolcsáuyba *m 
kezelt. Itt tartózkodása idején a kis tapol 
csín i pagonyokban vadászatok tartattak.

Püspök Léván. Hit ka vendég fordult 
meg f. hó) lí-án és 3-án kisded városunkban. 
Hi\ Haitik Frigyes ág. ev. püspök látogatta 
meg az itteni egyházközséget. Mint minden 
alkalommal, úgy most is érdekes epizódok 
vetődtek felszínre, melyeket sietünk olvasó
közönségünk tudomására hozni. A város lel 
lobogózva várta a kiváló tudománya egyház
főt és mozsarak durrogása növelte az ünnepi 
fényt. A közönség sűrű csoportokban állta el 
az utezákat. hol a püspök átvonult. < sak 
szeretni és lelkesedni tudtunk, alig észreve
hető mosolyt csalt ajkunkra néhány igyekező 
polgár azon ténye, hogy hói zárol ilyen ciinii 
zászló logott; „Kljén Lovásszy Márton 
..Kijen a függetlenség." Jóságos arcú, magas 
termetű öreg ára püspök, kit kiváló vallásos
sága és mély tudománya mellett természetes 
pompás humora is jellemez. Mikor superin- 
teudensnek választották, az egyházközségek 
ellenőrzése végett körútra indult. A körül 
befejcztéxel azt tapasztalta, hogy testsúlya 7 
kilóval kisebb lett. ..No fiaim igy szóit 
családjához ha ez a kötelességem ilyen 
srtapáczióval jár, nemsokára végkép el kell 
búcsúznom tőletek, mert teljesen e l f o g y o k !

Máskor ismét kiváncsi volt mennyi a 
testsúlya. A baliissa-gyarmuti állomás auto
mata mérlegén mérte meg magát és csodál

kozva látta, hogy az 10 kilóval többet mutat, 
mint a menyinek körülbelül lennie kell. Jó- 
ságossan megfenyegette ujjaval a mérleget 
c> igy szolt hozza: Hamis józszág vagy te 
nagyon, mert vagy minden embert megcsalsz 
vag.v nekem akarsz különösen h í z e l e g n i .

Kaffka Barsmegyeben Hivatalos érte- 
siteóiuk ugyan még nincsen, de valóként 
emlegetik, hogy a bel ügy miniszter a várme
gy enkbeli közigazgatás megvizsgálására úgy 
mint Ilont hun. ide is K a fika László minisz
teri biztost fogja kiküldeni. A miniszteri 
biztos »> hírek szerint nemsokára vármegyénk 
területére lép.

Esküdszeki tárgyalások. Az ar.-marothi 
kir törvényszéknél az esküdtbiróság t. hó 14-én 
kezdi meg működését, mely előreláthatólag 
két napig fog eltartani, mert csak két ügy 
kerül az ülésszak alatt az esküdtbiróság elé. 
Az egyik Tolnai Lajos lévai napszámos és 
cigánytársának Vig Bilai Józsefnek rablósi 
bűnügye. Kzek rabolták meg ugyanis m. év 
november ±Lén Mali János fekete kelecsényi 
lakost, ki Szállóira igyekezvén, az éjjelt a lévai 
piaczon pihenve 1 oltóit te. A jövő esküdtszéki 
tárgyalás illetve ülésszak november hó 14-én 
veszi kezdetét.

Közérdek vagy személyeskedés. Pogány
\ irgil kir. járásidról űr annak kijelentésére 
kért fel minket, hogy vissza kell utasítania 
a legutóbbi városi közgyűlésen mondott be
szédjére vonatkozólag a ..Bars"-I>an napvilágot 
látott azon célzást, mintha őt a városi 
tisztviselők fizetése felemelésének kérdésénél 

akár személyeskedés, akár indulat vezé
relt** Tolna. A kik ismerik az ö közpályáját, 
azok tudni fogják hogy őt mindenkor a köz
érdek vezérli, akár legyen azután valaki
nek kellemes az által, akár nem. Az áram
lattal való együtt úszás bár hasznára lehetne 

nem mestersége. A kik róla mást állíta
nak. vagy nem ismerik vagy szándékosan 
magyarázzák félre tetteit.

Kulisszák mögül A Jurzi egyik este 
táncmulatságba készült. Hát persze liogv el- 
csente a nagysága púderját, mert hát csak 
púd to s  arccal lehet igazán hódit mi. He hát 
hova rakja az öltözködésig. Jm-zikák esze 
igen furfangos a veszedelmek pillanataiban 
s hirtelen eltökélte, hogy a lisztes kosárba 
dönti. Senki sem tudja mi az. Bizony nem 
is tudta. Közben Juci elszaladt egyért-másért 
a holtba, el is terefelélt a sarkokon a paj
tásnőivel ez alatt meg a naesesága a vacso
rához látott, mert az uracskája már igen tii 
relmetlen volt. A lisztes kosárból a gyúró 
deszkára öntötte a lisztet, tojást ütött bele 
és csakhamar ott párolgott a gulyás mellett 
a jó ..nukelli". Az uracska pompásan lakmá- 
rozott belőle mikor Juci beront mint a szél
vész és elkiáltja magát: ..Jessus a púdert 
eszik!" Az ám. A naesesága ellmlványodott 
a házi kisasszony ájuldozott, csak a férj tar 
tóttá meg hidegvérét s inig egy pohár sava
nyú borral öblítette le a púderból készült 
„nnkelli-t* odadörmögte élete párjának: 
..Szerencse még, hogy a puderparntcsolót 
gulyásnak meg nem főzted!“ Faktum.

Csendörörsszemlék. /  e i g I e r Károly 
alezredes a pozsonyi csendőrkerület parancs
noka a csendőrörsök megszemlélése végett 
vármegyénk területén tartózkodik.

—  Gyászhir. Forgách Károly gróf gombai 
földbirtokos, néhai Migazzi Vilmos gróf veje,
m. hó* LÍÖ-áu elhunyt Becsben. A megboldo
gultat özvegye Migazzi Kugeuia grófnő és 
két gyermeki* gyászolja. Verebélyi ( ’ li e- 
rebo Lajos fóddbirtokos nyug. kir. aljárás- 
biró életének SJ-ik évében ni. bú -7-én meg
halt Bicskén.
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Esküvő. Neiior Kálmán az első m;» 
jjvair általános biztosító társasig tisztvKelője
|p lis 30 íi * sküdütt örök hüaégrt M< ss 
Lma kisasszonynak. A polgári kötésnél unni 
liiuuk Karai/'1 Samu titkár és 'Ír. Gálién)i 
Miksa orvo- szerepeltek. A vallási iv-z dél
után nagy k"Zonsrg jelenlétében a Z'dnago 
gubán folyt le. Imi az uj párnak a sok vendég 
állandó boldogságot kívánt.

Örvendetes hír h líoleman -lán«»s 
fővárosi assisién* orvost a könuörzbanyai 
városi képv iselőtestiilet a város tulajdonát 
képező Stulmya fiildö közölő orvosava válasz 
tóttá meg.

Gazdasági tudósító. T a r i > <• li Ibv.só 
l'iissi földbirtokost a fuldiniv»dé>iigyi uiiui>bT 
a verebei vi járás gazdasági tudósítói tisztsé
gével liizta meg.

Veglegesites. Y ig a d i  Virgil b'-vai 
jaiasi állatorvost. miután a törvényben olőirt 
minősitóst megszerezte a vármegye fás 
pállja állásában véglegosiietio.

A honvedek majusa az időn nőm volt 
valami igen kedvező annak darára, hogy 
Iől\(.Kitolták a nagyobb tiszti gázsikat ni(,rt. 
annyi levonási tottok. hogy tiz♦ *t♦ *̂ i♦'̂ znii: 
ta<; ak is beillett. A előléptetés pedig való 
'ággal fukar volt, mi legjobban abból t-dv/ik 
ki. h o g v  a tényleges állományban alig 1<> 
tisztliolyrttost neveztek k; hadnagygya. A 
minket érdeklő előléptetések ős Taltozások 
a következők: P ó ly a  Károly őrnagy al
ezredessé. S zü l y o v < z k y Ármin ömagygvá. 
\| § 1 \ Pál I. oszt. századossá lett előléptet 
ve. Á r tn e r  Kálmán főhadnagy a ld-ik 
vryal ötezred tői a lovai zászlóaljhoz helyez 
tetett át » a N-ik szazad paianrsnokságávid 
lett megbízva.

Bicikli tolvaj. Sauor Mór fa koros kedő- 
nok a raktárban álló bieiklijót egy sportked
velő ügyes tolvaj a múlt napokban elemelte. 
A rendőrség legerólyesobb nyomozást in- 
ditott.

A jótékonyság neveben. Valami Kp- 
stoin Kde nevű budapesti egyén 'lakik VI. 
Szondi üt 7S sz. alatt) azt a módját találta 
ki a pénzszerzésnek hogy a szünidei gyer
mektelep javára levélbélyekben gyűjtésre 
szólítja fel a humánus hölgyeket. A gya
nús üzletet a rendőrkapitányságunknál be
jelentettük. melynek a budapesti főkapitány 
ság 11MÍ7. <z. alatt átirt. hogy Kpsteinnek 
gyűjtésre engedélye nincsen s így fel kérjük 
a nemesszivu hölgyeket hogy hasonló szédel
gésnek fel no üljenek.

Magyar név. A belügyminiszter meg; 
engedte, hogy Kölni Bernül t'.akovezekény i 
illetőségű, budapesti lakos vezetéknevet 
..Kondorra" va hoztál liu^a.

Áthelyezések. K — i <* z k y Karoly 
ar. marothi posta^og*mi>zt has-udo minő
ségben a alw • ib u p K.........
|>ud a y Zoltán to: dl.jai kir jamsbirósági
a 1 jegy iő n uh ' }s '‘kim/
helyeztettek at.

Hulla a patakban A kistapolesányi 
patakban az alsó malomnál ni. lm 'Jó-én egy 
gyermekbullát találtak. A torvényszéki orvősi 
boneolás kiderítette, bog a gyermek erőszakos 
ha Hál múlt ki A megindított nyomozás eddig 
eredményre nem vezetett.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

S D Kis-Komarom M - g  . ! i -  i í i  i  ̂ ív
KakttkH Fél

) - . ényeié
K . kuk ti ii• r ■. urat <l..igiljunk. s most mikor elsiilöt- 

_ a s • gv azt
rnugaia ' veheti. mert n K a ni u t f i  > mi 1 -ok 
: >1 lal'./áIliik Kakiiklinaíi Mái meol.o. '
neki.uk örökre K.ikukll in t<l s ezért a/ • nk**ii\ iái
kén a./.ül a-io/amk Ilinek. hoo-v lenyomatjuk i-gutul*)) 
érkezett é - logim'glmti'ilili versét

Völgy. bérctetőknek sziklás üregében 
Liljomok árnyál'au áll a bírna lány.
Sülét szeme mereng, rózsás fii 1«* opon 
Színét vesztve egyre jobban Imlovány.
Hón . s völir.vk«*ln*luok oüvas vziklaunnán 
Én állok, mini hanyatt láncolt l’rométheiw.
Ks szivombon o z .t  s szikra forrván
Szavain hozzád < -d '-s tk mindig i'iinő H.*ln>! stl».

No lássa »•/ már d. rúk .inlől. hogy a tisztán 
linkus költös/.rttol morváivá, a inolodráinai loiró 
klaasicitás örökazój* n• ■ ■ • j «• lépett. Erről a mezőröl 
ős őrről a hangról mindenki ráismer < Mire !

H I R D E T É S E K .

1*7 l'.NN) . / i im .

Árverési hirdetmény.
Aluiirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

L\ t.-<*z. 10:!. értelniébtn ezennel köz
hírré teszi, hogy az ar.-murőthi kir. törvény

szék ISIIG évi *><L)S szánni végzés * következ
téből; Huberth Vilmos ügyvéd áll ■: képviselt 
( íarainv'.lgv i eokorgyár jav ara Valasek 
Mihály és pirsai ellen 1 IS kor. s jár. erejéig 
l'.ltn évi tebruár bő dl én Ibganaios.tott kié 
légitési v.greiia.ilas utján lefoulali és Hd() 
kői beesni köve k < • » g< *ágok, u. m.
lovak üszöborjuk uy ivanor árverésen
eladatnak

Melv árva résnek a veirhélyi kir. jarás- 
bi ró síig ÍtHMi-ik évi \. lő J  szánni végzés 
folytán 1 IS kor. tőkekövetelés ennek az 1SGS 
évi március hó 2~> napjától járó ti" o kamatai. 
1 m. váltó dij és eddig összesen 7*~> kor. 4d 
fülben biróilag már ni(*gállapitott költségek 
erejéig Felső-( ivöródoii végr. szenvedettek 
lakásán leendő ‘eszközlésére 1900 évi május 
ho 10 napjának délelőtti 9 orajára hadáriidöiil 
kit'izetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzes-el hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok IS^l.  évi I A .  t. ez. 107. e« 0>S. 
vj-a értolniébi ri készpénzfizetés mellett, a lég 
tdihbei Ígérőnek, szükség esetén beesáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt \ erebelyen l ‘.HK). éviápr. _o. napján.
Szabó Lajos

kir. h. \fgrelmjto.

Árverési hirdeimény.
Alólirott bírósági végrehajtó az I S S | .  

évi IA . t. e. 11Ili. értelmélieii Levalieb 
< * úszta v esödtiimeggondiiok kívánságára ezen 
nel közzéteszi, hogy vagyonhukott Ibdli lg 
nacz csődtömegéhez tartozó s a csödleltár 
I. IM7, Ő4H, o;>;k 077. G7G, tist, tételei alatt 
00470 kor. 77 fii. értőkben fölvett fűszer és 
vas aruk. üzleti berendezés stb. ny ilvános ár 
verésen eladatnak.

Az árverés megtartására, Léván, Bakó 
Kerenez házában tartott üzlethelyiségben 
valamint Iványi Andrásnál lévő lakhelyén 
1900. május ho 14. es esetleg többi napjainak 
d e. 8 oraja haláridőül kitiizetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg hogy a jelzett ingóságok az. 1SS|. 
évi IA . t. e. 107. és ION §. értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek 
beesáron alól is óbudainak.

Léván. I'.M N ). május 1.

Tonhaiser József.
kir. jhir. végrehajtó.

Fischer Miksa
L  É  V  A .

Fa- és érczkoporsók,  s i rkoszorúk
AHANVHETf'S SZA U .A dO K .

T e m e t  k e z e s i  k e l l é k e k
na k t A n >\.

Minek Pestre Minek Bécsbe ?

Mikor nálam minden
elő pénz nélkül
50 krajezáros részletekre

kapni
ö  é \ ’ i j ó t í i l l i í s  m e l l e t t

Singer varrógépet 28 írtért 
Ringschiff varrógépet 50 írt.

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

L É  V A > .

.Nyomatott a kiadónál, Schulcz lgnacz könyvnyomdájában, Levan.


