
II. évfolyam. I.-éVa. íOoo. február lő. szám.Léva és Vidéke?
TÁRSADALMI. SZÉPIRODALMI es KÖZGAZDASAGI HETILAP.

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n

ELŐFIZETÉSI ARAK
evre . S korona,

••'el évre 4 korona.
Scííyt\l évre ............................................  2 korona.

Ey y e s  szám  ara  16 f i l lér.

Felelős szerkesztő

I H I K \ K U  4 D Z S K K .
Torbagyi

Szerkesztoseg: Kossuth Lajos utcza. 167. sz 

Kiadóhivatal: Kazinczy-utcza es Főtér sarkan.

Előfizetések rs hirdetések felvetetnek a kiadóhivatalban

l ’ eiiziiitrzotoink.
A legközelebbi jövőben két 

pélizilltézetiillk fog Vezető igazgatót 
választani, a lávái takarékpénztár 
ás a lávái takarák-ás hitelintézet. 
Az előbbi azárt. mert a jelenlegi igaz
gatónak maiiilátmna az itlán lejár, 
az utóbbi, meri az intézet vezérigaz
gatója Csekey Fián'is. hosszas ás kí
nos betegség utáll elhunyt.

Ks itt mielőtt mondani
valóinkban tovább mennénk áll
junk meg egy-két percre.

( sekev Klóris meghalt!
Halála nem jött váratlanul.

Illegi' megdöbbenve fájó szív vel 
náztíik egy bele a fekete gy ászlobo- 
gókal, melvek a városháza, a lávái 
lakarák á> hitelintézel ás a kaszinó 
ormáról suhogva lenglek a februári 
sziirkt* h’V egóégben. hirdetve elhull\ - 
tát annak, ki áletáben a puritán egy
szerűségnek, a szi\jóság, becsliJeles
sé g. a munka ás a szorgalom, a tévé 
kenység ás a tudás valáidi mintá
ké pe volt.

T A R C A.

KtfyNtt Vele!

< >1 tárod mindennap 
Múzsákkal halmozám, 
Térdluijtva kérlelek :
«»>úgy jts meg szűz Anyáin '

Könnyekkel fiirószlém
I ívakolta l;iImml:it 
K»*uv«»ríilj. ne hagyd el 
Iliiie*s leányodat.

Ksengve nv/.lem fel
< Htárod láimira,
S szállt feléd énekem . 
Áldott légy Mária !

Hasztalan nem souiis/,
Á llsz érzéket lenül, 
bem in ii meg az át kos 
Szenvedély egyre gyűl.

A nemes ambíció, Léva városá
nak jobb jöv ője, s embertárs d iránti 
szeletel képezték a Híg d élete min
den fázisában s ez az ambíció, ez a 
gondos hajlani ás (miberszeretet 
öisztömö/.te őt arra. hogy már iiiatal 
korában szívvel lélekkel részt vé
nyén a vármegye ás a Láva v ál ősi 
közéletnek minden mozzanatában.

Mint alapos készültségi! ügyvád 
mindenfelé keresett \ o 11: főúri csa
ládok ás szegény emberek egyképen 
határtalan bizalommal keresték fel 
jogi tanácsait ás közbenjárását.

Mint kiváló pénzügyi talentum 
ezelőtt 1Ó év vei a részvényesek osz
tatlan bizalma folytán a lévai taka
rék pénzt a r igazgatóságának élére 
került. Hogy uj tisztát mily buzga- 
lonimal. mily odaadással teljesíteni* 
lioss/u tizenkét éven át. arról nem
csak az tehet tanúbizonyságot. hogy 
minden más tiszteletbeli állásáról 
lemondott. Ii,uioin beigazolják a te- 
V ákeny sái*év ol mindenkor megelégo- 
dett részvényesek és maga a taka

N\ **ij. II Iliit f| • i !'\ • * 11 V
I {éiiif> * 1 *‘t mély e
I f idd kárhoz/am Iliit el 
1 csak l* Lr \ ii t t v é l e !

Edith

A liii/a földje.
I Folvtatás.)

Az őrmester folytatva, szörnyű es
küt mondott.

Verje nietí az Isten a Iáiul nyomát 
annak, ki elárulja a lisizát, vagy a pajtását. 
A vérének s* Ügyen boldogsága; ne legyen 
nvntíta sf a |ö|<h»n. se a fold alatt. Hullja ki 
a testét a sir és a férgek emésszék meg; az 
(‘Hittetek meg kerüljék ötét. mint a döglut- 
lált :

Kgy kis zúgás, egy kis tégy ver zörgés 
és a negyvenhat huszár nyeregben volt.

Kire menjünk, én mar kidöntöttem a 
I ér kerítést, mondta egy tizedes, de az őr
mester nem igy akarta.

Csend! Vigyázz! Kardokat ki. és az 
őrségnek tisztelegjetek, de ha ellenünk tér 
dili vágjátok, mint a répát. Klón-!

Megindult a csapat. de alig ért ki az 
4 isi álók mögül, megszólalt az őrségen a liailó.

rékpénztár, mely a vidéki pénzin
tézetek között az ő régiméje alatt 
az elsőrangú helyet vívta ki magá
nak. Pedáns szigorúsága azonban 
késoldi szálka lett egy e közben 
megalakult klikk szemében és tisz
tán egvéni érdekekből kiindulva 
úgyszólván elmarták: elüldözték a 
derék férfiút, a kinek a részvénye
sek annyi hálával és elismeréssel 
tartoztak volna.

Kgy ideig újra ügyvédi hivatá
sának élt. a lévai takarék es hitel
intézet azonban felismerve és mél
tányolva a pénzintézetek vezetése 
terén benne rejlő kiváló erőd es 
tehetséget csakhamar igazgatójává 
választotta.

Csekey Klóris a megtisztelő bi
zalmat készségesén elfogadta, de 
beállott I idegeskedése meggátolta 
öt abban, hogy az intézet ügyeit a 
régi hévvel a régi erővad vezethes
se. 11égi organikus haja ágyba dön
tötte és hozzátartozói legnagyobb 
fájdaImára, isim*főseinek szotnorusa-

Árnlás! Árulás! kiáltottak egy né 
bánván. .Megzavarodlak. de mindent tulhar- 
sogótt az őrmester hangja:

rtánam fiuk! Hsak egy az éltetünk!
Mini a förgeteg. úgy rohant a kis csapat.
Yagv ,.t kivont kardos, gyalogos huszár

ugrott a lovaik elé. Nem sokáig maradtak a
Uhukon.

( ’ ak egyszer villantak meg az élesre 
fent kardok, a többit elvégezte a lovak pat
koja.

I.etipraítak ; egy pe-cre se túrták meg 
állítani az elszánt iinkat. Mentek, mint a 
szél, egész a kapuig. Itt egy kis torhutás ta 
mailt, épen mikor a kapitány szava hallat 
szott hátulról.

Megadjatok, inért lövök!
Lőhetsz, de Magyarországig meg 

nem állunk. K/t felelték, és oda sem nézték, 
mikor eldördült a százados fegyvere.

Kidre, előre ! . .
A huszár lovak mintha megértették 

volna, hogy tőlük függ minden, vitték a 
magyar fiukat ; azok pedig ágy ürültek ; olyan 
erősnek tudták magukat. Tüzelte őket már 
gondolat is: mennek vagy Magyarország felé' 
a szabadságba, vagy a halálba.

Mindenki örült, hogy túl vannak az 
első nehéz lépésen, csak Szöes Haspar vált 
szomorúvá a kapitány lövése után. Kszre 
vei te ezt egy pajtása és oda szólt, vsak úgy 

j rolüintukban.
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î ára hosszas hetessé** után johh ha
zába költözött.

Igen csodálkozunk azon, hogy a 
lévai takarékpénztár egykori igaz
gatójának elhunyta alkalmával rész- 
véte jeléül gyászlobogót nem tűzött 
arra az épületre, melynek minden 
egyes kis része a megboldogult ér
demeinek volt sok ideig szemtanúja.

A lévai takarék és hitelintézet 
és a lévai takarékpénztár tehát a 
közel jövőben igazgatót választanak.

A részvényesek kőiében itt is 
ott is megindult a mozgalom, hog,\ 
az intézetek élére olyan férfiúkat \ á- 
lasszanak, kik minden tekintetben 
méltó utódai legyenek a megboldo
gultnak, ki mindkét intézet ügyeit 
általános megelégedésre vezette.

A részvényesek érdeke az, hogy 
ily férfiakat találjanak. Ez a meg
találás azonban nem könnyii dolog

Óvatos körültekintés. \ igyázó 
éberség szükséges a részvényesek 
részéről, hogy ne olyan ember ke
rüljön az intézetek élére, ki kortes
kodás utján s valamely klikknek a 
jószívűségéből imigyen csak jövedel
mét akarja az igazgatói fizetéssel 
szaporítani, hanem hogy olyan 
egyént találjanak kinek eddigi te
vékenysége, karaktert1, tudása és 
vagyoni állapota garantia arra. hogy 
az intézet ügyei kellő mederben és 
kitünően folyjanak.

Olyan férfiak kellenek a pénz
intézetek élére, kik nem a saját 
anyagi érdekeiknek előmozdítása 
végett fogadják el a bizalmi állást, 
hanem a kikben meg van az erő, a 
tehetség és az ambíció, hogy az el 
vállalt tisztet az intézet előnyére be
töltsék, a kik nem valamely klikk

— Te Gazsi, nem örülsz?
— Nem, — felelte a/, szomorúan, 

nekem már nem virrad a nap magyarfölden
— Ne bolondozz, mondta rá amaz, de 

a másik percben hozzá kapott; majd kiesett 
a sápadt lepény a nyergéből.

Mi bajod bajtárs? Csak nem? . . 
Megsebesültél?

Szőes Gáspár tagadban rázta a fejét.
Ne szólj. Csak előre, mert üldöznek 

bennünket . . .
Ósszeszoritotta ajkát és úgy iparkodott le 

győzni a halált, ami már ki ült égő rózsáival az 
arcára, gyöngyöző esöppekben a homlokára. 
Hős a hős, a halállal szemben is. Kibírta 
reggelig, mert nem volt szabad egy peren* sem 
megakasztani a futást. Igazi huszár volt; a 
lován halt meg. Heggel egy kis faluban, ahol 
először lassították menésüket, ott emelték le 
lováról holtan. L’tolsó tekintete Kerekes Jós 
kára esett, aki összeborzadt, mintha vádolták 
volna a mereven néző, üvegeseden szemek. 
Ledig abban a tekintetben bűnbocsáruit volt. 
Kerekes Jóska nem értette meg, hogy sze
rencsétlen társa azt mondja: tedd jóvá a bű
nödet.

Nem sokat eeremóniázhattak, körül áll
ták az elesettet, az őrmester valami rövid 
katona imádságot mondott. Azután egy öreg 
asszonyra bízták, ők pedig lóra kapva. Htjuk
ban siratták a szegény Szőes Gáspárt, mert ő 
volt legjobban rajta, hogy haza menjenek, és 
épen neki volt megírva a szomorú végzet.

nek a fejeik s mint ilyenek pénzin
tézeti igazira tói állással jutalmaztat
nak, kik nem kortes fogásokkal 
igyekeznek maguknak pártot sze
rezni, Immun kikre a részvényesek 
bizalma osztatlanul tekint.

Legyen az igazgatójelöltnek 
vagyona is, mely kellő garanliat 
nyújt a részvényeseknek egy bekö
vetkezhető non putaremmel szem
ben.

Mert tiszta a dolog1, hogy erre 
nem elégséges a pénzintézeti alap
szabályok által letétbe elrendelt 
egy két részvény, mely egy eset
leges baj beálltával teljesen, vagy 
legalább nagy részben értékét 
vesztheti.

Legyen az igazgatónak s a j á t  
v a gy o n a, és nem a feleségére, vagy 
a gyermekeire írott, hanem olyan, 
m e 1 y b i z t o s  f e ti e z e t e t k é- 
p e s n y u j t a n i egy esetleges baj 
alkalmával.

Nem felesleges elővigyázat ez, 
hanem gondos előrelátás, melynek 
létjoga van, ha tekintetbe vesszük 
a gyakorta felmerülő híreket, hogy 
itt-ott egy-egy takarékpénztár vagy 
pénzintézet megbukott, zátonyra 
került. Az ilyen híreket rendesen a 
szegény emberek sirójajgatása kiséri.

Hogy ne mondjunk többet, intő 
például felhozzuk a kis-eelli. a 
zsombolyai, és *az érsekujvári taka
rékpénztárak. nemkülönben szatmár
németi bank gyászos eseteit, melyek 
mind abban kulminálnak, hogy a 
szabadkozó igazgatóknak saját nevü
kön álló megfelelő vagyonuk nem 
volt.

Hogy a mostani állapotok mikép 
felelnek meg a részvényesek érde

Déltájban egy másik faluban megpihen
tek volna kissé, de a nép kaszával állt a hatá
ron, és fenyegette a jövevényeket. Az volt lű- 
resztelve, hogy a huszarok rabolnak és gyújto
gatnak, tehát ne engedjék őket falujukba, és 
igen jól megfüzptnek érte. ha egyet is közülük 
megcsípnek. Kiállták széliében a határt és nem 
engedtek át egy lelket se a kordonon.

Az őrmester belátta, hogy oktalanság 
volna a feldühödt néppel ellenkezésbe keve
redni; letértek hát az útról és járatlan szántó
földeken keresztül kasul erdei ösvényeken bo 
lyongtak az Ígéret földe felé. Sőt óvatosabbak 
lettek ; hogy ne keljen senkivel találkozniuk, 
éjjel nappal meneteltek. Az őrmester nem győ 
zott eléggé sietni.

Hamar fiúk. hamar: mert még nya 
kunkra jön az egész ezred.

A lovaikat kegyetlenül megsínylette a 
nehéz út, abrakjuk sem volt már. tengeri kórót 
ettek a szánandó párák. Pénz emberek is szén 
védték az éhségtől.

hgy este széles folyóhoz értek. Nem 
sokáig kerestek gázlót, hanem neki mentek. 
Nem volt igen mély. A lónak szügyéig ért 
a víz, az embereknek meg épen hogy a rsiz 
májat buktatta meg. Kellemetlen lábfürdő 
volt és örültek mikor a túlsó partra érve ki 
ontögethették a csizmába furakodott vizet. 
Egy erdőszélen az őrmester pihenést hivatott.

Rakjunk egy kis tüzet gyerekek. 
Megpihenünk, megmelegszünk, és az éjjel 
talán még a határra érünk.

keinek és a fentebb elősorolt kivá
nalmaknak azt minden részrehajlás 
nélkül és a befolyásolások kizárá
sával állapítsák meg- azok, kik az 
ig azg iitó\ á 1 a s z tássa 1 ug x szó 1 \ á11 sa
ját érdekeiket istápolják és védel
mezik.

Mi rámutattunk a pontra, melyre 
a részvényeseknek szemüket ilá
ny ózniuk kell, a választás maga a 
részvényesek dolga, ők vannak hi
vatva arra, hogy a férfiút, kit va
gyonuk, pénzük kezelőjévé őrévé, 
gy i i m ö 1 esöz őj é v é emelnek, meg
válasszák.

Az emberi életnek három ké
nyes Achilles sarka van a női erény, 
a leríibecsület és a pénz. K három 
közt legkényesebb a legutolsó dea leg
hatalmasabb is s azért a legóvato
sabb bánásmódot igényel, mert p é n z 

zel már tömérdek női erény lett 
már sárba tiporva és hangjától, csil
logásától számtalan lerliheesiilet >zé- 
diilt a biin fertőjébe.

Ha tehát választásra kerül a 
sor, éberség körültekintés- vezesse 
a részvényeseket hogy a meg
választandó igazgató jellemszi
lárd, önzetlen, becsületes és a mellett 
vagyonos legyen !

Feledj el!
A feledés sötét szárnya.
Mint ősz hideg éjszakája 
Hornit rám :
Elfeledtem a bánatom 
Fájó könynyel nem siratom 
A rózsám.
Megutáltam a világot,
Elfelejtém, a ki játszott

Ha csak ott volnánk már, sóhajtottak 
a katonák. Egyik másik panaszkodott ív

í gy szól a gyomrom pajtás, mint a 
nagypénteki kerepii.

Az enyém sem csendesebb, ez volt a \ iga*»z. 
Ne búsuljatok fiuk. mondta az ■’ 

mester. A legelső tanyát megtiszteljük. Ili 
kell már valamit ennünk, mert máskép m ■_ 
kívánjuk a kantárszárat.

He hátha nem adnak azok se 
Nem adnak? Miért ne adnának, iia 

szépszerével kérünk. Aztán majd megnci i i , i 
a helyzet mit tegyünk.

Sznmoruság, lehangoltság uralg" < 
kedélyükön,mindazonáltal némelyek nem l< \ 
tak ki a leleményességből. Igya Rerki Ja u 
is, aki egy csákóra való makkot szedeti ü--/e 
a fák alatt.

Ide fiuk ! Ki akar meghízni.
Megkóstolták többen, de nem eltek 

eledelből kivéve a feltaláló szakáesot. Ah 
felmelengették a tűznél dermedt tagjai !- 
megtisztogatták lovaikat, neki vágtak az 
nak. Kimerészeltek már az országúira ; kii 1,1 
őkel az éhség. Ejfél lehetett, mikor egy I l 
szintes nagy épülethez értek.

Megállj titok ! szólt a vezér.
Nem tudni miféle emberek lak 'U 

ezt a házat, óvatosnak kell lennünk Ne
szálljatok le lovaitokról, és egy lélek se 
hagyja itt a portát mig itt vagyunk, ne'n A 
a nyakunkra hozzák a bajt

(Folytatása következik.)
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Szivemmel.
'IV is rózsám, kérve kérlek: 
Ne jáls// tovább, mint ón tómul

f i  i n k  K -

Petőfi ünnepély. IVtőíi sorsának for
duló pontja körülbelülit februári napokra esik. 
Kzt az év fordulót ünnepelték meg a lévai 
tanítóképző-intézetnek hazafiasságban és erős 
nemzeti szellemben nevelt derék növendékei. 
\ két részre osztott ünnepség első része f. hó 
10-én d. n. 3 órakor lett megtartva az intézet 
zenetermében, medvét nagyszámú intelligens 
közönség, uagynbbára hölgyek foglallak el. 
I’azár Károly szép honfidala után, melyet az 
ifjúsági énekkar énekelt, dr K itten berger .lámis 
olvasott fel Petőfi életéhői, különösen annak 
sorsfordulatáról told) érdekes és megható epi
zódot. A kitünően megoldott théma a 
közönség koréhen élénk tetszésnyilvánítást 
kelteti. Hliva Béla növendék a N ándor legény 
r költeményt szavalta. kopcsa István meg az 

Kiértem" eimül igen hatásosan. Krenetikus 
tapsokat kapott és szokatlan tetszésben része 
Mill llitter Tódor 111. é növendék, ki Andrá*sy 
.lenó és Salamon .1. precíz zene kísérete mellett 
. I’etöfi a I lortobágyon" e. melodrámái adta elő. 
Tóth Béla növendék humoros szavalata után 
A ptel Ignác a Van egy marok földe, költeményt 
adta elő igazi lendülettel, az. ifjúsági énekkar 
I‘előli dalokat. Beluch Imre ,sokonai“-1 Breu 
er Samu pedig ..A lant és a kard" e költeményt 
adta elő. Az iinepség másik része ugyancsak 
f. hó Id én estes órától reggeli ♦'» óráig az < h’osz 
lan szállít nagyterméheii folyt le. A tánenmlat 
saga igen szépen sikerült,minek legjobb bizonv 
ság az. hog\ az. első négyest télszáznál főbb 
pár táncolni. A teremben általános feltűnést 
keltett a gyönyörűen megrajzolt táncrend és 
általános tetszést aratott az eredeti gondolat. 
hog\ a hölgyek mind kézi festésű kis táneren 
det kaptak. Ezek legnagyobb részét Láha\ 
(ívnia növendék feslette. kinek úgy tetszik 
igen jó ízlése és kiváló tálentuma van a festő 
szét hez. A kitünően sikerült kettő*, ünnepség 
eredménye legszebb elismerés az inlézet ér 
demdús igazgatójának. derék tanári karának 
és a hazafias ifjuságnak.

Hegedűs Lóránt es pénzügyi tisztvi 
selöink. A lévai pénzügy igazgatóság tisztikara 
és a lévai adóhivatali tisztek Hegedős Korául 
országgyűlési képviselőt abból az alka
lom híd, hogy a képviselőházban mondott 
beszédével az állami és különösen a pénzű 
gyi tisztviselők áldatlan helyzetét pártfoga 
sába vette és a kormány figyelmébe ajánlotta.

táviratilag üdvözölték. Hegedő* Korául 
a következőképen válaszolt az. üdvözletekre: 
,.\ szép megemlékezésért kollegiális tisztele 

tét küldi Hegedűs Koránt.* A Képviselő vá 
lasza a tisztviselők körében nagy örömet 
keltett.

Hangverseny estely. A Kelvidéki Ma 
gvar közművelődési Kgvesület harsv;iimegyei 
választmánya javára Aranyos Maródion a 
l-arsvármegyei kaszinó 1900. évi február lm 

I én a kaszinó termeiben táncai egybekötött 
hangversenyt rendez, kezdete pontban s óra
kor. Helyárak: az. I III. sorban ö korona, 
a IV VI. sorban A korona, a többi sorok 
han 3 korona. A nemes cél érdekében felül 
fizetéseket köszönettel fog id a rendezőség 
dr. Rudnyáns/kv Titusz. elnök. Bcreelh Mik
les. Lakner Aurél. Szabó Lajos, /namenak 
István, .legyek előre valtliatok Szabó Lajos 
vármegyei aljegyző irodájában (vármegyeház 
1 emelet 9 ajtói Műsor a hangverseny es 
tején osztatik szét.

Gyászhir. Két gy ász je lcnles  hirdei 
igen szomorú valóságéi. hogy ( ‘sekey Klóris 
ügy véd és pénzintézeti igazgató öl’ éves korá 

han meghalt. Az elhunyt érdemidről bővebben 
vezércikkünkben foglalkozunk. Henne ( 'sekey 
Vilmos ügyvéd testvérbátyját gyászolja. A 
megboldogult temetése, koporsóján számtalan 
koszorúval f. hó 11-én ment végbe, óriási rész 
vét mellett. A kiborsájlotl gyászjelentések a 
következők : Magam, családom s a rokonság

nevében fájdalommal tudatom, hogy szeretett 
testvérem (1 sekey Flóris ügyvéd, a lévai ta- 
karek és hitelintézet igazgatója a mai napon 
reggeli 9 órakor hosszas szenvedés után el- 
hunyt. A boldogult tetemeit f hó 11 -én d. u. 3 
órakor kísérjük lakásáról (Zoliikért utca 39. sz.) 
<'i‘ok nyugalma helyére, a lévai ev. ref sirkertbe. 
Kelt Léván, 1900. évi február 9. ( ’sekev Vilmos.

..A lévai takarék-és hitelintézet igazgató
sága és felügy elősége a gyászosetnek inegfele 
lő mély megi|letőiléssel tudatja < ’sekey Klóris 
urnák, a részvény társulat ügy buzgó igazgató 
jának f. lm 9-én hosszas szenvedés után tör
tént elhunytat. Léván, 1900. évi febr. 9. Áldás 
emlékén !

Rozsás hir. Balatoni Karkas László 
(első babadi folilbirlokos f. hó s-án jegyezte 
el székhelyi Máj lát h István, Barsmegye volt 
főispánja, kis-kereskény i földbirtokos és neje 
szül. barsi Leidenfrost Klóra nagvmüveltségü 
leányát Krzsikét.

Előléptetés. <1 r. s z a l> ó Lajos 
ipolysági hir. törvényszéki aljegy zőt 
az igazságügyminiszter a győri kir. 
törvény székhez jegy zővé nevezte ki.

Kulisszák möaül. Kg\ j - sz.ivii úri em 
her, ki nagy kedvelője a reggelig iarl»"» cigány
zenétől hangos és pohái'-sengéstől vidám férfi 
muriknak, a legutóbb arra a tapasztalatra ju 
tott, hog\ hiába! ezek a murik nem állanak 
egyenes arányban a folyton nagyobb számmal 
vállaira nehezedő évekkel, s egészsége érdeké 
ben, no meg egy aranyos rábeszélésre elliatá 
rozta. hogy ezentúl felhagy a duhaj mulató 
zással és csakis oly mulatságokban vesz részt, 
melyen hölgyek között kedélyes társalgással 
vagy tánccal ütik agyon a hosszú időt. Az 
aranyos rábeszélő ajkak azonban kételkedtek 
a javulási szándékban s megfogadtatták uz úri 
emberrel, hogy valahányszor férti muriban 
részt vesz liz. koronát Iiz»■ t a lévai Stefánia 
árvaház javára. A jós/.ivii, könnyüvérü úri
ember (ez a két tulajdonság együtt jár) a 
napokban megszegte fogadalmat és gaval- 
lérosan leszúrta a 10 koronát az. aranyos 
rábcszélönél, ki azt a Stfánia árvaháznak óit 
juttatta. Még jobb lenne ha a joszivii ur azt 
az összeget adná oda az árváknak, mit egy 
éjszaka mulatságra elkölt.

Uj lelkész. Haj kai Zsigmond 
rv. ívf. segéd lel kés/.t íl ItagVodl eV. 
ivf. gyülekezet megliiv ás ut ján egy
hangúlag* és közlelkesedéssel az 
eklézsia lelkészévé választotta. A 
nagyodi ev. rel'. gyülekezet Haj kai
ban kiválóan képzett fiatal embert, 
ambiciózus és derék lelkészt nyert, 
l ’nnepélves beiktatása bó 1-S-án 
vasárnap fog végbemenni \agyod<>n, 
hová ez alkalomból nagyszámú ven- 
dég van megírna.

F. M. K. E. választmányi ülése. 
A F. M. K. L. lév ai v álaszmány a f. 
bó 1 S-án vasárnap d. ii 4 órakora 
kaszinó társalgói termében ölési tart. 
A közművelődés barátait az ülésen 
szívesen látják.

Alevai keresk. ifjak egylete L bó 
11-én. igen sikerült estély t rende
zett saját könyv tára javára az ( >rosz- 
lán szálló termeiben. Az estély t él
vezetes miisor ny itotta meg. Knapp
1. humoros felolvasást tartott. Ibiim 
Lenke,  a ..Férjhez menjek?" c 
monologot szavalta nagy hatással, 
Simkó A. A kincses Lázár leánya“ 
e. költeményt igen szépen és végre 
l’ reisieh Finnia Lakatos Sándor 
négv es begediikisérele mellett ..A 
célIi bucsii" e. melodrámát adta elő 
<>lv művészi tökéllyel és Icmliilcitcl 
hogy a tetszésny ilv ániilás zaja a lig
áiig- akart lecsillapnlni. A műsor 
után táncra perdült a liiatalság és 
reggel ') óráig a legnagyobb kede- 
I v ességgel, vidámsággal mulattak.

Az első négyest két kolonban 104 
pár táncolta. A tiszta jövedelmet és 
a jelenvolt hölgyek névsorát hely
szűke miatt a jövő számban közöl
jük. He vétel 540 korona 40 fillér 
volt. Lz alkalommal felülfizettek: 

Hinni Samu, Braun (ívnia, 5 5 kor. 
Fenyvesi Károly, 4 kor. Sehulez Ignáez 
Weinberger Zsigmond. Horn Lipót, (Háth). 
Karai: * Samu, Karkas N (Ipolyság) Benedek 
Mark, Weisz .lenő, Kritt Samu, I’ollak Emil, 
Lövv Lipot. \\ eil Jakab, Huberth Vilmos, 
Adler (íyőző (Zeliz) Ceglédi (ívnia, Bellák 
Adolf, Kngel József, Schvarez Lipót, knapp 
I kivid, Neulmus ( ívnia, 2 2 kor. Hekseb
Sándor, W eisz Miksa, Bach. Bal, Lővy Rezső 
Jakabfalvi Barna Steiner, Annin Árend Jó 
/>ef. Menzl Báli, Simkó Ármin, Éried ( ívnia, 
Márkus József, Klirnstein Henrik, Sehiffcr 
Iinmerblum Samu, Hendler fivérek, Bach 
I{ez.sö. Ik re Ferenc, Kngel Miksa, ilj. W eisz 
Samu, Freund József, Tauber Zsigmond, 
Bilim (ívnia, Altman József, I >eut*ch Her 
maiin, Oeutseh Kde, Láng Bernát, Tennen- 
haum Sándor. Sjűtzer Rezső, Hegyi Béla, 
Sugár Mór. 1 1 koma.

Öngyilkosság. Szabó Lajos n.-suliói lakó* 
I b" 11 én reggel Ö és 7 óra kozott lakásáról 
eltűnt e* fél s lírakor a háztclek egy félre 
e*ö kamrájában a gerendára felakasztva ta 
laltak. A megejtett orvosrendőri hullas/emle 
• >ugyilkosságot konstatált. Hogy miért dobta 
<■1 magatol az eletet Szabó Lajos az eddig 
megállapítható nem volt.

Magyar név. A belügyminiszter meg
engedte. hogy Klein Samu garam-szent-ke- 
.eszti illetőségű budapesti lakos vezetéknevét 
..Karcag., ra \áltoztathassa.

Áthelyezés. A pénzügyminisz
ter Turpinszki József kaposvári és 
Hankesz (ívnia lévai pénzügyi iroda- 
tiszteket saját kérelmükre kölcsö- 
nüsen áthelyezte.

Fegyelmi vizsgalat. Mint megbizhatú 
forrásból értesülünk a hercegprímás Kiehter 
Ferenc kántortanitó ellen az ismeretes gyér 
mek öngyilkosság ügyében a fegyelmi fiz* 
gólütőt elrendelte és annak keresztülvezeti'* 
sével a kerületi esperest és a polgármestert 
bízta meg. Nem akarunk a rendelet forrásai 
után kutatni, de azt az egész város különösnek 
találja, annál is inkább, mert ha sem a ható
ság sem a bíróság nem talált okot a bűnvádi 
eljárás megindítására, sőt még csak azelőleges 
bírói vizsgálat megejtésére sem, mi célja lehet 
a rendeletnek, midőn sem vétkes gondatlanság 
sem mulasztás esete az ismeretes ügyben fen 
nem forog.

Kinevezés. Az igazságügymi
niszter I leutsch Ignácz bajai kir. 
járásbirósági dijunkul a lévai kir. 
járásbírósághoz Írnokká nevezte ki.

Adomány az árvaknak Ordódy Knd 
réne úr .t**zon\ lelkes felhívására még mindig 
érkeznek a járásból adományok a Stefánia ár 
valiaz gyáiuoltjai részére. Legújabban Lutz 
Sándor sz«'»doi foldhirtokos küldött egy zsák 
linóm li*ztet, melyért úgy a lelkes úrnőnek, 
mint a nemes adakozónak ez utón mond kó 
szünetet a Stefánia-árvaház vezetősége.

A vigyázatlanság áldozata. Róbb \ i 1 
mos zselizi pék szolgája az uj gyarmatin ille 
töiségii Riiekseliloss András f. hó H-án éjjel 
\ igyazatlaiis;igb('»l a petnŐeum lámpát leverte, 
az. lángot vetett, csak hamar az ö ruháját is 
meggyujtotta úgy. hogy nevezett kezem és 
hói tóm súlyos égési sebeket szenvedett. Rürk 
sehlosst sebeinek ápolása végett vasárnap a 
léxai ko/koihizha szállították, Imi kedden 
iiagv kínok közt kiszenvedett.

i*:y jó foriailinii niósxúr* 
szók li sí I á I ese t  miatt 

azonnal eladó. 
Itóvelil) felviláirositást ad: 

W e i s z  M ó r
mészáros
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üzleti könyvek úyávl raktam, kölcsönköu.v Vinr.

\  saisnn Reáliával van szerencsém niry a liolyholi. 
mini a vidéki n. é. közönség I,. tudomására hozni, hogy lakodalmi és hali meg
hívók és lánczremlek a legszebb és legolcsóbb kivitelben csakis nálam szerezhetők 
h,*: továbbá a nyomdai szakmába vágó bármely munkál is (dósén és pontosan 
eszközlök. A n. é. közönség h. pártfogásai keni1. tisztelettel

Schulrz Iirnárz.

Fischer Miksa
L É V A .

Fa- és érczkoporsók, sirkoszoriik
AHANYUKTf'S SZÁLLÁSOK.

T e m e t k e z é s i  k o l  I ó k o k
R A  K  T A R >\.

Minek Pestre! Minek B écsbe ?

Mikor nálam minden
elő pénz nélkül
50 krajezáros részletekre

kapni
r> eV! jtá Has mellett

Singer varrógépet 28 írtért 
r  Ringschiff varrógépet 50 írt.

F I S C H E R  M I K S A
vamí^vpraklára 

L É V A X . ^
Nyomatott a kiad ormi, Schulcz Ignacz könyvnyomdájában, Lévan.


