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Megjelenik minden csütörtökön.
E L Ő F I Z E T É S I  A R A K :

Egész évre ........................................................................8 korona.
Fél évre ........................................................ 4 korona.
Negyed e v r e ........................................................................2 korona.

Egyes szám ara 16 fillér.

Felelős szerkesztő:

TH ŰRNEK -JÓZSEF.
Torbagyi

Szerkesztőség: Kossuth Lajos-utcza. 167. sz. 
Kiadóhivatal: Kazinczy-utcza es Főtér sarkán.
Előfizetések es hirdetések felvetetnek a kiadóhivatalban.

Hol az igazság?
A múltkori panama leleplező 

cikkünkre a polgármester nyilatko
zott és ebben a nyilatkozatban izzó- 
porrá vélt zúzni minket olyan kép
telen élvelések kel ralmlisz- 
tikákkal, melyek a kevésbé törvény - 
tudó emberek előtt is azonnal kézzel
foghatók, hogy egy számadatokkal 
bizonyított állítással szemben nem
hogy helyüket megállanák. hanem 
ellenkezőleg rosszakaratuk, mert a 
nagy közönséget a kárják tévedésben 
ejteni.

Nem is szólunk arról, hogy lá- 
z i izgatottság ib i 1 a p dinárai *s 
tor úr a már egyszer megpendített 
bankon elődjét ki sok érdemet 
zerzetl a haza. Barsvármegye és 
Léva \ árosa szolgálatában hi
báztatja mimhmért és eikkiink meg
jelenése miatt tisztviselötársai között 
keres bűnbakot.

Mi egyszerűen újra bebizonyít
juk az általunk állitottakat, hogy 
minden ember megláthassa, kinek

van igazsága, nekiink-e, kik a vét
kes gondatlanságból eredő hibákat 
a teljes mezítelenségükben lelep
leztük. hogy nagyobb bajnak eleje 
vétessék, vagy a polgármesternek, 
ki port hint a szemekbe, mellek 
tisztán látni hivatvák.

Téved a polgármester úr a dis- 
tinkeiólmn, midőn ellene intézett 
U in u u h isról beszél: a cikk nem ellene  

szól. hanem az érdekelt k ő J n ise x h e z  

beszél, melynek szükséges tudnia 
niiltven ebédet főznek neki a város
háza tűzhelyén az általa űzetett sza
kácsi d\.

Nem cáfol meg minket sőt 
megerősít állításunkban, hogy a 
kapuéiul, pénztárno’kot es végre
hajtót jelentéstételre szólította fel a 
bizonyos számvevői jelentésben reá
juk vonatkozólag elősorolt hanyag 
ságok miatt: a mire persze azok
a cikk megjelenéséig nem feleltek

Téved és tévedésbe ejt a pol
gármester. midőn azt állítja, hogy 
a számvevőt meg kellett dorongálnia 
a hanyagság miatt, hogy hat éven

keresztül elmulasztotta nvilvántar" 
tói kötelességét teljesíteni, mert hisz- 
épen az általunk jelzett és a tanács
hoz iuntézett jelentéshez hasonló 
jelantést adott be minden évben t? 
zárdszámadáskor és tavaly is már 
Bódogh Lajos polgármesteri régi
méje idejében  14 számvevői szám 
alatt.

A polgármesteri felhívó vég
zésre a felhívottak egy mukkal 
sem feleltek, mire véljük tehát a pol
gármester úr azon állítását, hogy ar
ra a pénztáritok és a végrehajtó hoz
zá fogott teljesíteni azon végrehaj
tásokat és pénzbeszedéseket, melyek 
az előző t» i évben tehát már 
az ő V  z évi polgármesterkedése 
alatt is elmulasztva lettek. Hogyan 
van az. hogy nevezett urak a kint
levőségek behajtásához azonnal hoz
zá fogtak és azok mégis csak f hó 
10.-én és I 1.-én tehát a polgármes
teri fe lh ívás után ötödik hónapra, 
cikkünk megjelenése után pedig a- 
zonnal lettek a pénztárba befizetve.

T Á R C A .

Szlávy Józsefről.
Eötvös Károly érdekesen ir a zsitva- 

ujtáliii birtokáén napokban elhunyt Szláv \ ml az 
Egyetértésben. Egy részletet knzliink belőle, 
érdekelni fogja olvasóinkat.

Az a hit, az az ösztön élt Szlávyban 
már gyermekkorútól fogva, hogy neki hiva
talnoknak kell lenni, tisztséget viselni, ki 
rályt szolgálni, országot igazgatni, törvényt 
végrehajtani.

Apja verte bele ezt a hitet. Apja Szlávy 
Antal is katona volt. A múlt százai! elején 
Alviney ezredében hadnagy, utóbb őrnagy 
ságig vitte s őrnagyi nyugdíjjal vonult pi
henni okányi birtokára. Fia József a győri 
helyőrségen született. Apja rendelkezésére a 
szelíd és engedelmes fiú Pécsben a Terézi 
állomban végezte a jogi tanulmányokat. A 
német, latin és franeia nyelvet itt tanulta 1 
meg. Azután a selmoci bányaakadémiának 
volt szorgalmas tanulója s a mint bizonyít
ványhoz jutott, azonnal állami tisztviselővé 
lőtt s 1844-ben, huszonhat éves korában már 
bányaigazgatósági gyakornok volt Oravieán.

Szentül megnyugodott abban, hogy ő itt 
marad, itt fog megnősülni s itt halad majd 
lassankint előre a hivatali pálya kapaszko
dóján. Az 1844-ik év őszén nemesi bizonyít

ványt kért Hiharmegyétől s nemességét 
IS tő. év tavaszán kihirdettette Krassomegyé- 
ben. A hogy illett jónevelésíí, vagyonos ifjú 
hoz. N** nézzék legalább jott-uiont parasztnak, 
cseh vagy morva ivadéknak, a minő külön
ben elég volt a királyi kamara tiszti és hi
vatalnoki karában.

Sorsa azonban más lett. Még ebben az 
évben fölkerült Pécsbe az udvari kamarához 
s onnan már 1848-han átjött Ihidára a ma
gyar királyi kamarához, a hol 1848-ig föl- 
vitte egész a ka: tarai titkárságig. Mikor 
Kossuth mint pénzügyminiszter a hányák, 
harminoadok, kincstári, koronái és kamarai 
jószágok kormányzását átvette, a harminc 
éves, tehát nőm is egészen fiatal Szlávy 
Józsidét titkári állásban találta.

Száraz életrajzi adatok ezek. Nem is 
folytaiéin tovább. Mindönki tudja, hogy 48- t 
bán oravieai bányaigazgaló, isiül bán gróf 
Apponyi alatt liolytartósagi tanácsos. 1M»Ö 
bon bihari főispán. lSH7-bon belügyi állam 
titkár s később képviselő és közgazdasági 
miniszter lett. Knnyit is azért omlitottoin csak 
fel, hogy mindenki lássa, hogy ö élete sor
sának az állami hivatali pályát önkényt és 
szívesen elfogadta.

Szlávynak öreg apja Szlávy (Jyürgy 
volt a nemességszerző és az első nagybirtokos.

(lyörgy urnák volt nyolc fia és néhány 
leánya. Legkisebb fia Antal volt, Szlávy |

Jőzsof apja. Kunok is öt fia lánya maradt, 
kik közt a nio>t elhunyt miniszterelnök volt 
az első szülőit Annak az okányi birtoknak 
módjában volt tehát apm darabokra elosz
lani * S/.láw Józsefnek Almosdou is vala
melyes birtoka \ olt, itt Budapesten az Eötvös- 
utcáhan háza, melyet százezer forinton vett s 
volt valamelyes tőkéje is. Az a birtok, a 
melyen meghalt, nem Szlávy-örökség, nem 
is szerzeménye. Ezt, lm nem csalódom, örök 
ségben kapta Julianna nővérétől, ki a régeb
ben olhalt gróf Nyári Jánosnak volt felesége 
s utóbb özogye.

Szlávy nem volt zsugori ember. Mikor 
miniszterelnök volt s mikor képviselőházi 
elnök volt : bőkezű vendégszeretettel látta 
magánál a minisztereket s a torvény hozás 
tagjait. Be azért takarékos volt fiatal kora 
tói fogva mind végig. Kamarai titkár kora 
bán itt élt Budán és Pesten. Itt zugottt kö
rülötte 1846-ban és 1847-ben az irodalom és 
politika ifjú nagyjainak rajzó lelkesülése s n 
í észülöd i s/.abadságlmrc minden kedélyes 
förgetege, de ő még akkor se csinált soha 
egy fillér adósságot se. Igaz, hogy nem is 
keveredett az előre rohanva száguldó nem
zeti közszel leni forgatagába.

Szinte csodálni való.
184b hun vagyunk. Kossuth már vezető 

szerephez jut a vármegyékben. Petőfi szava 
már ott harsog a nemzet lelkében. A 4H-diki 
alkotó országgyűlés eszméinek és szenvedő-
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I\s p< dió* petitéken 1252 kor. 50 íill.
54 kor., szombton pedig* 125 korona, 
összesen 1501 kor. 50 fillér. Kinek 
zsebében volt az a sok pénz május
tól fonva? Miért lettek a cikk meg
jelenése után azonnal befizetve? 
Miért nem előbb? Miért nem ta
valy? hisz a polgármesterünk már 
akkor is polgármester volt, ép oly 
hatalmas, mint ma?!

Ha az előd után maradt is némi 
végrehajtási kintlevőség azt a más
fél évi polgármesterkedése alatt a 
leglassubb tempóban is he kellett 
volna hajtatni és nem kellett volna 
a 4 cikk hatása alatt rázuditani 
az aratást megelőző hónapban Léva 
város polgárai nyakába.

I )e hová gondol a polgármester 
iir, his/.en már kétszer arattak azóta 
hogv ő polgármester. M á s f é 1 é \ 
óta belőhetett volna a tavalyi szőlő
bérleti tartozást és vadászati haszon
bért hajtani.

Weisz Mór mészároson két év 
alatt 50 korona pénzbírság tán szin
tén behajtható lett volna, nemkiilüm- 
ben Lngel József, Knapp Dávid, 
Weisz Samu stb. polgárokon, kiket 
tudvalevőleg egv két korona lefize
tése nem akadályoz az aratásban.

A végrehajó által el nem szá
molt lsH7 és Isi IS. évi papipénz te
le ped és i dijak, iskola mulasztási bír
ságok valamint Jaross Ferenc isko
lai igazgató által 1899 1900 év I félévről 
kimutatott hátralékokat másfél év 
alatt a polgármester ur szintén ke- 
rekvágásba hozhatta volna. Miért 
kell a végrehajtónak csak három 
év múltán az előbbiekről és a ne
gyedik félév bekövetkeztével az 
utnbbiról elszámolni ?

Iveinek minden előszele ott süvölt már körü
löttünk. S ime euy huszonnyolc éves egész
séges ifjú. Vagyonos és müveit. Olvas sokat, 
beszéli a nyűgöti nyelvieket. meg-megnézi az 
ifjak gyülekezetét, naponként érintkezik ra
jong!) bihari barátaival, de azért érverése 
nem szaporább, szive nem dobog heveseb
ben, eszméi nem égnek lázban, naponként 
fölmegy a dohos, penészes hivatalszobákba, 
pontosan megnézi a számadásokat, folterjesz 
főseket, lajstromokat, kimutatásokat és sta
tisztikai ostobaságokat, minden rubmmot 
pontosan betolt, számíthatja a napdijosztá- 
Irok boldogtalan személyi létszámának ha
lálozási. nyugdíjazási, elbocsátási, át helye 
zési és előmeneteli esetlegességét s tori léjét 
azon, mikor lesz fi titkár s mikor lehet ka
marai tanácsos!

Ott lakott ls75 bán miniszterelnök ko
rában Hildán a lánchíd mellett a Dunnpar- 
ton. Kn akkor a Deákpárt yezérlapjában ve
zettem a hírlapíró politikát. O nagy élvezettel, 
minden esetre nagy figyelemmel olvasta cik
keimet. Gyakran meghívott magához: láto
gassam meg. Sohase látogattam meg. Sohase 
szerettein minisztereket látogatni. Hiszen po
litikai hírlapíró voltam; a miniszterek dolga 
volt, hogy engem az ügyek felől értesítsenek, 
nem az én dolgom, hogy értesülés után fut 
kozzak. Kn úgy irok, a hogy én bitóin leg
jobbnak, a miniszter kötelessége gondoskodni 
arról, hogy értesülés hiányában ne tévedjek. 
Mtíicrn a uuiuftzler úgy *e aUliat .semmit; t

Schulcz József z s e ni b c r i la
kos, tehát nem lévai polgár, ki eset
leg- megharagudnék a polgármester 
in ra. hogy aratás előtt ekzekváltatja, 
miért nem lett ettől behajtva az 
1SH7. évi 5H1S sz. tanácsi határozat
tal kiszabott hely pénzdíj ?

Fs miért űzetnek most be 
makra-főre. cikkünk megjelenésé 
után?

Hogy pedig egy város polgár- 
mestere nem a saját zsebéből előle
gezi az év közben előforduló útikölt
ségeit hanem a városi pénztárból 
arra előleget vesz lel, az tényleg 
természetes dolog*, de az már nem 
természetes sőt tö r v é n y b e  és s z a b á 

ly o k b a  ü tk ö z ő  hogy a polgármester 
a félév <dején vegyen fel óriási elő
leget arra az útra, melyet csak a 4. 
5. vagy b-ik hónapban fog teljesíteni. 
Minek hever az a pénz az ő zsebében? 
Az pedig határozott utasítás, hogy 
a megtett ut után 14 nap alatt 
az elszámolás megejtendő. Igaza 
van a polgármester úrnak, lelkisze
génységben szenved, ki az idevonat
kozó törvényeket és szabályrende
leteket, utasításokat felfogni nem ké
pes. de büntetendő bűnös, ki betar
tani nem hajlandó.

Mi újra csak a képviselőtes
tülethez appelálunk, indítsa meg a 
nyomozást, derítse fel, mi van az 
általunk szellőztetett kellemetlen 
ügyben, fej se ki héjából az igaz
ságot: mi mondtunk-e valótlansá
got, midőn számadatokkal bizonyí
tottunk. vagy a polgármester ur. 
ki rabulisztikával akarja a közfi
gyelmet önmagáról és a kínos ügy
ről elterelni!

A képviselőtestület igazságos 
határozatát elvárjuk, ha nem jön

csak én tehetek neki szolgálatot, nem ő én
nekem. Kn bizonv hat nem látogattam a 
miniszterelnököt.

Azt azonban gyakran megtettem, hogy 
a Duna partján elmentem vele sétálgatni, i 
Igazán kedves és hozzám nyílt szivíí ember 
volt Sok élvezetet találtam társaságában. 
Mindig fonák érzést támasztott bennem az a 
gondolat, hogy az érintkezésnek meg kelfoil 
köztünk szűnni. * mióta én a függetlenségi 
elvek terjesztéséi futtám hazafi kötelességnek. 
Az ezredévi ünnep óta már nem találkoztam 
vele s a hosnyák politika óta is igen keve
set. A mit róla. családjáról, fiséiról tudok, 
bizony az mind régebb keletű.

Kgyik dunaparti séfünk alkalmával azf 
a kérdést intéztem hozzá, miként hagyhatta 
fit hidegen az az idő. mely a 48-iki esemé
nyeket megelőzte V No n vette észre, nem 
érezte talán: mi fog következni? Vagy nem 
volt érzéke előre fölismeri azt, a mi a lionfi- 
lelkek mélyén, a bécsi esclszövényck titkai
ban s a világ eseményeiben előre készül és 
éjszakáról-éjszakára eífire képződik ?

bizony nem vettem én észre bará
tom, de te se vetted volna észre, lm ott let
tél volna a mi hivatalunkban. A ki egyszer 
a helytartótanács és a kamara vastag, pené
szes falai közt a hivatalos iratokba elmerül 
S élete célja gyanánt másl. mint a hivatalt 
nem ismer: az először is semmit se tud ar
ról, ua történik Pesten a megyeházban vagy j

meg*, a belügyminiszterig elmegyünk 
az intézkedésért; a polgármester ur 
fenyegetésétől pedig nem félünk! 

Hadd lássuk tehát hol az
igazság ?

H  I N  K K .

— Szlávy József nincs többe. A niagvar 
közéletnek nagy halottja van S z I á v y A ó- 
z s e f  koronaőr, ki Sg éves korában hosszas 
szenvedés után f. hó S áli elhunyt 
l jlaliin. \ ele ismét kidőlt egyike azoknak 
kik \ ál la ikon hordozták a magyar rcnuUsanee 
súlyát s kiknek a sora nap nap után mind ke
vesebb és kevesebb. Arra a pihenőre a hová 
egy becsületes, hazafias munkában töltőit 
élei után tért, rászolgált bőségesen. Készt 
vett a negyvennyolcas idők politikai szerep
lésében, később orszgy. képviselő, belíigvi- 
államtitkár, honvédelmi, majd pénzügymi
niszter, miniszterelnök lelt, legutóbb a 17,- 
rendiház elnöke, végre a magyar szent ko 
róna őre volt. \ ahWigos belső ti‘ kns tanácsos a 
magyar főrendiház örökös tagja a szt. István 
és Lipótrendnek nagy keresztese, több kül
földi rendnek tulajdonosa a magyar tudo
mányos akadémia tagja stb. ‘ Temetése 
szombaton délután 5 órakor ment végbe 
azon A ó z s é f  Á g o s t  főherceg és A ugusta 
főherceg asszonyon, valamint a nagy szánni 
előkelő rokonságon kívül impozáns számban 
részi vettek: P e r c e i  Dezső elnöklete alatt 
a képviselfiház küldöttsége, H á n f v  Dezső 
főiidvannestor, S z a p á r y  Gyula gróf, volt 
miniszterelnök, G r o m o n  Dezső, S z é l i  
Ignác és N e m e s k é r i K i s s  Pál állam
titkárok, K a z y dános és T h u r ó <• y Vilmos 
főispánok, Hars és Nyitni vármegye számos 
előkelősége. A gyászszertartást fényes segéd
lettel He n d e  Imre nyitrai püspök végezte.

Szlavy József végrendelete. Tegnap 
előtt bontották fel Zsitva újfalun az elhunyt 
koronaőr végrendeletet. Mint hírlik a föúrnagv 
részét ingatlanai a Nyáry grófoknak P~s 
tállá: rokonainak és közel állóinak pedig ki 
sebh nagyobb pénzbeli örökséget hagyott.

A lévai izr. hitközség f. hó IS-án 
szombaton d. e. 11 órakor, szeretett királyunk 
it>. születés napja alkalmából a templomban 
szónoklattal egybekötött hálaadó isteni tisz
teletet fog tartani.

A bafsi ev ref. e-megyei tanító tes
tület a következő meghívót küldte szél: 
Meghívó a barsi cv. ref. e-megyei tanító tes

a Hatvani utca és Lri-ntea kávéliázaiban, 
másodszor pedig el nem hiszi. hog\ akármi 
történik is. abból a régi rend összcdiilésc kö
vetkezzék. Akárhány kartársam és főnököm 
volt olt, a ki Petőfi nevét l*4K Hőit nem 
hallotta, először, a fiikor a börtönből nagy 
hejjehujával Pestív vitték. Olyan a bürök- 
raeia. mint a garat a malomban. Örökké 
mozog. :it is ereszt magán mindent, de maga 
kívülről an\ szem őrletni valóit oda nőm visz. 
A niit rá lói tenek : azzal mulat: Kossuth
“s lv,,i,i ' “ 'vét l»‘dig te a kamara iratai 
közt sohase lomul fiilfodezni.

Szl.i\y József jó magyar és jó hazafi 
'olt. De azzá csak olnuiei fogsága tette. Ad
dig csak jo hivatalnok s pontos tisztviselő 
volt. semmi egyéb.

Kctlenetes állapot a magyar nemzet ál
lapota, különösen hannadfél száz év óta.

Nincs olyan ország a világon, a hol a 
Írón, a katonaság s az állam tisztviselőkara 
a nemzeti önérzetnek ne a leghatalmasabb, 
ne elszánt es erélyes képviselője volna. Ná
lunk pedig trón, katonaság s állami tisztikar 
harmadlel száz év óta a magyarság igaz tö
rekvéseinek kiirtására vagy legalább elalta 
tusára munkál. Mind a három e célra vau 
szervezve. Mind a három előtt az a búza fi 
ság, a mit hazafiságnak a nemzet soha el 
nem ismerhet, fis mind a három álomnak, 
ábrándnak, tévedésnek vagy forradalomnak
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1 ülőt 1000. évi aug. hó i_\4-án Zselizeu az 
l ’dvari-fólo vendéglő kerti helységeiben 
kedvezőtlen idő esetén a vendéglő termeiben 
a Magyar Taititők Ferencz .lózset' háza ja- 
vára. jótékony ezéln, társas vaesorával össze- 
kőtőtt zártkörű tánevinaimat rendez, melyre 
a eimzett urat és családját tisztelettel meg
hívja a rendezőség. Belépti dij : Személyjegy 
'2 kor., ( ’salónl jegy íí kor. Kgy töritek ara:
1 kor 60 fill. kezdete d n. ő órakor. 11 »l- 
gyek kéretnek, hogy lehetőleg egyszerűen 
öltözve jelenjenek meg. Felülfizetések köszö
nettel fogadtatnak s hírlapikig n; ugtáztalnak. 
Aki meghívóra igényt tart és nem kapott 
volna szíveskedjék ez iránt \ é g h  I st v á n 
úrhoz ( Jr.-Szt.-t íyö'-gyre fordulni.

Körjejyzö választás. A megüresedett 
hessei körjegyzőségben a választás f. hó *1 án 
tartatott meg. mely alkalommal (iaóil István 
iegyzösegéd egyhangúlag körjegyzővé lett 
megválasztva.

Kulisszák mögül. Különös módon hosz 
szidta meg volt udvarlóját egy vidéki tizen
nyolc éves barna leányka, kit udvarlója Imi 
lenül faképnél hagyott. Bár nap alatt elcsa
varta a buksi segédjogyző fejét és a fiatal 
embert szerencsésen meg is szóik tét te. A volt 
udvarlő, ki a leánykát nagyon szerette, de 
mert a jó házasság alapkövének a pénzt és 
nem a szerelmet és kölcsönös vonzódást tar
totta, annyira szivére vette a kis leány ama 
bravurstiklijét, hogy jómódú menyasszonyá
val a jegyesi viszonyt felbontotta és szöke
vény felkeresésére indult. A keresésben a 
megszomorodott szülök is segédkeztek, de 
bizony nyomra sehol sem akadának. Hosszas 
kutatás után végre meglett a kis leány, de 
oly deránzsirt állapotban hogy futva kellett 
előle elfutniuk. Még a buksi jegyzősegéd is 
elhagyta. A megbosszult udvarló vissza akart 
térni volt mennyasszonyához, ahol persze 
már többé el nem fogadták, a kis leány pe
dig zuhan lefelé azon a lejtőn, melyet a csa
lódott szerelem készített neki.

Honvédségünk kóréból. A lévai zász
lóaljhoz dó napi fegyvergyakorlatra a követ
kező lisztek vonuitak be : Zweig Hugó, Kniosko 
Béla. Farkas (Jéza, Masztics Adám, Baal 
IhV.es. Adám András, Marosi Miklós, Kai 
teubacli (ívnia, Végit József hadnagyok, 
I hanovs/.ky V. és Dedinszky Karoly liszt- 
helyettesek és dr. Fhrenfeld Zs. segédorvos 
helyettes. A póttartalékosokkal együtt szá
zadonként BIO fő vonul ki. A zászlóalj Jb-án 
reggel indul Nyitrára honnan szept. h«'» ő-én 
tér csatározások kozott vissza. A dandár- 
gyakorlatok ( ír.-Szt.-Kereszt és N «gy-Sál ló 
között, a hadtestgyakorlatok, melyeken F r i- 
g v e s  főherceg is részt vesz. Léva és Ipoly
ság között fognak végbe menni. A hadosz
tály összpontosítás Levan lesz.

tekinti azt, a mit a nemzet igaz hazafiság- 
nak tart.

Ilii lenni az uralkodóhoz, ha árt is a 
nemzetnek, .l/iiide i törvényt pontosan végre
hajtani, a mit a hatalom végre akar hajtani. 
Szentnek tartani mindent, a mi a korona 
haszna, előnye és dicsősége s nem törődni 
semmivel, hu száz törvény parancsolja is, a 
mi a magyarságnak különös érdeke s az or 
szómnak nemzeti dicsősége. — íme: ezekből 
altatlak az állami tisztikar összes jogai é< 
kötelességig.

így álltunk 1848 előtt. Ily elvek kó.zt 
és ily irányban indult meg Szlávy .lózsel 
szellemének kiképződése.

— Gyilkosság. Trotzer Adolf nagv-kálnai 
bérlő arató munkásai f. hó i 1-én az aratást 
befejezvén pálinkás dáridót csaptak. Harmo
nika mellett táncoltak is verekedtek is - 
hisz e nélkül a mulatság mit sem ér.Hregus 
1 obi rés Kilop pódos-nagy-mezői arató, kinek 
a pálinka \aloszinüleg megártott a kert ke 
ritésére támaszkodva hiiselt, mikor a vere
kedők lelője tartottak: a tusakodás hevében 
a csizmaszáron keresztül őt is megszórták, 
mire a pajtába vónszorgott lefeküdni. Hajtá
sai a pajtába menvén drogost nagy vértó- 
esában találták, bevitték a szobába! hol pár 
perc múlva meghalt. A megejtett törvény
széki orvosi vizsgálat azt konstatálta, hogy 
ha idejében orvosi segély érkezik és a vér
zést elállitják, a kis seb 14 nap alatt be
gyógyult volna. A kir. bimsótg a nyomozást 
és vizsgálatot az ismeretlen tettes ellen 
megindította, de azt mindeddig kipuhatolni 
nem sikerült.

Párnak köze fűlt csecsemő V a l e nt
István szabóságod feleségi* Krzsébet nevű két 
hónapos kis leányát az ágy mellett egy ruha- 
kosárban szokta éjjelre elhelyezni. A kicsike 
péntek éjjel nagyon rosszul viselte magát 
úgy hogy a szülők az ápolódban teljesen ki
merültek. Szombatra virradókig az anya az 
ágy szélére ülve táplálta gyermekéi. Közben 
az előtte valói éjjeli és nappali fáradságtól 
kimerülve az ágyba hanyatlott, kis leány kája 
a kézéből kieseit **s tejjel a kosóir pótrnóti 
közé bukott hol csakhamar megfakult. A 
megejtett rendőri nyomozás és a törvény- 
széki orvosi boneohis a szülők állítását valói
nak találta.

Arvaházunk védnöké. Kiülhettük, hogy 
Stefánia kir. hercegnő, Lányai Kleméi* gróf 
felesége, a megváltozott körülményekre való 
tekintettel leköszönt minden tisztségéről és 
disz ód Bitóiról, köztük árvaházmik védnöksé
géről is. A lévai nőegylet azonban nem 
hagyta annyiban a dolgot és felkérte, hogy 
fogadja el újra a védnökséget. Most a kir. 
hercegnő titkára Trannkirchenhől f. hó 6 iki 
dátummal ezt jrja a nőegy letnek : „Tekintetes 
elnökség! - () Kir. Fensége a legnagyobb 
örömmel vette tudomásul kérelmüket és kéz
séggel átveszi továbbra is az árvaház feletti 
védnökséget."

Elveszett pénz. Benyák Jómos garam- 
sz iIIősi mólnál* a keddi heti piacra gabonát 
hozott be eladás végett és el is adta 60 írt
ért. Azlótn a vásárban járva a jegyzőkönyvébe 
t**11 6H htot elvesztette. A kapitányság, inelv 
a vizsgálatot nyomban megejtette' meglepő- 
eredményre jutott, a me, iiyiben egv tanú óil- 
lilása szerint a jegyzőkönyvet a pénzzel együtt 
egy lévai asszony találta meg. Minthogy azon 
bán a tanú rovott múltú egyén a nő pedig 
becsületes, tisztességes csalóid tagja, a vizsgá
lat további során fog kiderülni hová lett tu
lajdonképen a 60 Irt.

Az összekülömbözes vege. ( ’ z i m e  r 
István nagy kálnai molnár e hő 11-én L á sz 
lói Sándorral vitába egyeledett, majd vereke
désre került a sor, melyben utóbbi oly sú 
lyosan megsebesült, hogy kétséges ál lapot buti 
kellett a lévai közkórluízba szóillitani.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

L J F. Kgy jó  szót ő tőle. például azt, hogy 
nem vonja meg a */:<ntiizóttol a j-» ki válság o k at, ha 
már a «ors kr/.«» m eg uem engedte, hogv a ..két 
bolygó csillag  egym ásra le ljen .- Í z t  ! Kz a jó  kiván- 
s,.- á l d á s  lenne n szám űzött jövő életét>en, a m ély 
hallgatás á t o k, m ely a boldogság utjáhan áll. 
Lujza K öszönet a j«*» k ív á n s á g é rt! I.átázik, hogy 
szívből j itt mert szívh ez  ért. Viszont minden jó t !

H I R D E T É S E K .

Levelezőlapok saját fény
képpel ellátva megrendel
hetők, Mtinz Márk fényké
pésznél, Léván Zőldkert-utea 

• 35. szám.

H O L C ZM A N N  B Ó D O G
L é v á n .

Mindennemű férfi és női divatáru, pi
pere ezikkek selyem és ruha szövetek kala
pok legnagyobb választéka magyar gyárt
mányú árukban.

Ajánlja dúsan felszerelt mindennemű
úri divat czikkeit.

Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Vidéki megrendelések gyorsan és pon

tosan eszközöltetnek.
Uj! Különös figyelemreméltó! Uj!

A nagym. m. k. honvédelmi ministeríum 
által hivatalosan jónak elismert

Asbest-talpak.

Köszönetnyilvánítás.
Ö Fensége Salvator Lipót főherczeg 

udvarmesteri hivatalától.
Általános Asbestáru gyár.

() ('sászári és király i Fensége Salvator 
Lipót Főherczeg srendkivül meg van elégedve
az ashesttalppal bélelt czipőkkel. Ú Fensége 
hosszabb gyalog kiránduláson használta e 
czipoket és érezte, hogy lábai nem fáradtai* 
úgy el, mint más közönséges czipőknél. Kül
dök egy pár vadász-czipőt, hogy annak a 
mintájára készítsenek másikat asbesttalpbé- 
léssel, ugyanannál a czipésznél s aztán küld
jék ide.

Hisszük, hogy e vadászczipök ép oly jók 
lesznek s ep oly megfelelök.a mint megfelelők 
voltak a szalonczipök.

Zágráb, 1808. július hó 8-án.
KRAHL, huszárkapitány.

Magyarország volt miniszterelnöke, a 
közigazgatási bíróság elnöke, a következőket 
írja:

Tisztelt Doktor ur!
Az asbestbetétü ezipök kitíiiiőeknek bizonyul
tak, szilárdan és puhán járok; megszűnt 
minden lábfá jásom, úgy hogy azt hiszem — 
láhb.ijom semmi további orvoslást nem 
igény el.

Szives tanácsát köszöni 
Dánoson, ISIIT, évi szeptember 17 én 

tisztelő liive
WEKERLE Sándor

Ne viseljen Ön lábbelit a dr. Högyes-IV-le 
szab. Asbesttalp betét nélkül.

Nincs többé lábfájás:
Sem tyúkszem, sem izzadós láb, 
sem börkeményedés, sem lábdaga

nat, sem lábégés.
Kövid idei viselés után megkönnye- 
bül a járása annak, ki ezipőjét dr. 
Högyes-féle ;iz egész világon szaba

dalmazott asbesttalpbéléssel látja el. 
Kettős vastagságú 2.40 korona, egyszerű

1.20 korona.
Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjob

ban bizonyítja, hogy a cs. és közös hadsereg
nek és a m. kir. honvédségnek eddig 22.500 pár 
szállíttatott.

Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a 
pénz időleges beküldése mellett. Felvilágosi- 
tfisok, prospektusok és köszönetnyilvánítások 
ingyen.
Viszonteladóknak és czipészeknek megfelelő 

árengedmény.

Az Asbestáru-gyár képviselete

H 0  U C* Z M A N  X B Ú  D O G
L é v á n .

Nagy választék magyar gyártmányokban




