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Népnevelés.
A tudás az élet boldogsága: 

a tudóméin a nemzetek nagyravi- 
vöje! Ki mondta, hol. mikor? m*m 
emlékezem rá, de evidens. hogy ha
talmas igazság rejlik benne. A nem
zetek nagyságmérője a tudomány: 
a mily fokon áll kultúra tekinteté
hen. azon képen lép előtérbe. Nálunk 
körülbelül a XVlIl-ik század vé
géig kevés haladást találunk e téren, 
a mi indokát a folytonos harevise- 
lésben leli. Annál nagyobb lendü
letet vett a múlt század elején s vége 
felé és pedig oly arányban, hogy 
immár az elsőrangú kulturállamok 
közé tartozunk.

I)e nemcsak az exaet tudomány 
a népek boldogítója: nagygyá. erösse 
a nemzetet a nép minden rétedében 
leledző szellemiség teszi, az i szu- 
kebh körű tudomány mit által nos 
műveltségnek neveznek. Kgy nemzet 
mimhm izében nem lehet tudákos. 
de műveltségének az általánosság

T Á R C A .

A lisiy.ii földje.
Főnt Galíciában az orosz határszélen 

két lovas poroszkált a magas hóban. \ ilmos 
huszárok voltak, és ékes magyar nyelven 
szidták a esi raját annak a kemény 4S-as 
télnek.

(íazsite, mondja az egyik. ilyen 
tél van otthon is, mit gondolsz?

Az ördögül, feleli az és sarkantyúba 
kapja lovát.

Gyere, melegedjünk.
Trappolásba kezdtek, hogy kissé lelnie 

legedjenek. Nehezen menta keményre fagyott 
héibán, és lovaik hamar gőzölögni kezdtek. 
Mentek hát lassan mindég a határszélen, 
egyszer esak megint megszóltál az első:

Mikor kaptál hazulról levelet ?
— Régen.

Mit imák V
Megy a sorsuk
No azt úgyis tudom, de mi újság?
Nem igen Írnak ilyesmit.
Nem igen Írnak, ugyan eredj: olyan 

büszke lettél, mióta tizedes vagy, baj! I gy 
beszélsz velem, mint kanász a botjával, pedig 
tudod, hogy apáink portája nagyon egymás 
mellett van. KlŐbb-utóbb haza kerülünk ki

mértékét meg: kell ütnie. A létjogo
sultságnak ez az első s legfő kel
léke. S hogy erre a magaslatra fel
jusson. nevelni kell a népet. A he
lyes népnevelés hordercje óriási, 
mit telismerve a kormányok, igye
keztek is egyes államok a nevelést 
ezen mederben eszközölni. Nálunk 
azonban nem igen sok dolgot for
dítottak rá ezideig. Az irányadó kö
rök nem szeretnek reformálni, az 
alantasok megborzadnak tőle. A ne
velés csak ment a régi módszer 
szerint, s csupán az iskolákra szo
rítkozott. Kákán a tanító úr a ko
ránokról tart magyarázatot s a ta
nulók tulajdonképen azt sem tadják, 
hogy mi is a szóló. Tudják, hogy 
az A t arát minő magas, hogy a ví
ziló a Nílusban létezik, de tessék 
kérdezni egy közelebbi, egy házi 
tárgy definícióját . . . Oh. jaj! . . . 
Knnek igy kellett lenni.

A népet a tudomány teszi nagy
iévá. mondják. Kröszakos megtévesz
tés. Természetesen a tudomány , de

ki maga gazdájának, hát szomszéduk leszünk.
I gy titkolod előttem a falu híreit, mintha 
idegen volnék.

A mánk köhintett erre a kifulladásra. 
Fsak kis idő múltán telelt rá.

Látod Józsi, minek is késztetsz a val
lomásra. Voltain én veled jóban valaha? 
Tudod te azt jól, hogy vettétek el az alsósori 
pajtánkat ; szépen, jómódún, mert lehetett 
ravaszsággal, léged se tagad meg a véred; 
te is csak olyan vagy, hát nem tudlak szí
velni.

Jól van no, mondta rá Kerekes Józsi 
elszenvedem a gyanúdat; de az apám bű

nét ne vesd u szememre.
Fsak úgy mondom.
Te csak azért nem szívelsz, mert, 

hogy kérdek holmit, és mert a Iharsa Írja 
ezeket a leveleket.

Ne félj gyerek hamarább haza kerülsz; 
el vehet ed.

Fnokalmgám, hát írhatja. Nekem 
meg ezért nem kell elvennem. Nem is azért 
nem beszélek veled, hanem mert eladod a 
véredet.

Ne mondj ilyet Gazsi, mert nem 
tudsz rá tanúságot.

Nem e? hát mit kerestél uz Auner 
kapitánynál. Nem voltál to raportra jelentve. 
Spion vag\ te. ördög lelkii. Azt hiszed nem 
tudom mért vagy épen most is mellettem? 
Kiküldtek ugy-e, hogy titkot szijj ki belőlem.

tessék előbb azt népszerűsíteni á 
ennek titánná népkönyvtárral, ván? 
dór kurzusokkal s népszerű előadá
sokkal (kísérletekkel egybekötve) 
kell művelni a népet.

Oktalanság volt az eddig köve
tett rendszer. Mellékes körülmé
nyekre fektetik a fősulyt; a szük
ségest elhallgatták, vagy csupán 
említésbe hozták. A főbibi a kellé
kek hiánya volt. A tanítás szemlél
tetés nélkül kárbaveszett fáradozás. 
A fel foghatást könvebbé teszi a 
magyarázatot kisérő szemléltetés, a 
mely iránt sokkal erősebb fogékony
ságot tanúsít a nép. A mit az ember 
Iát. jobban megtartja fejében, mint 
a mit hall.

Helyes elvből indult ki tehát 
Darányi és Hegedűs miniszter, mikor 
a népszerű előadások, népkönyvtá
rak és vándortanitások kultuszában 
a helyes nevelési irányt felösmer- 
vén. azok művelését követtedk a 
gazdák és iparosoknál. Kiold) a 
szakma tudományát kell az emberbe

Istentelen dog vagy, elájulod a hazádat, de 
meg is ver érte a teremtő.

A közlegény erre csak mosolygott ke
serűen, semmitmondón, mert nem érintették 
a szörnyű vádak.

Így beszélsz hát Gáspár . . Pedig 
én is veletek szeretnék menni. Ne is titkold, 
tudom én, hogy odahaza kiütött az szabadság 
harc; ne hidd te azt. amit az őrmester mond 
hogy igy. hogy úgy : elakarlak benőteket á 
mini. Ne dobjatok ki. én i» mennék veletek 
haza.

Nem hiszem.
Hitemre mondom.
Nincsen hited.
Sülyedjek el.
Fsak sülyedj.

Kerekes Jóska belebámult a ködös szür
keségbe. Szinte könnyezett a szeme a merev
nézéstől.

Megvallok mindent. Szőes Gáspár 
ide hallgass. Megvallom, már beszéltem va
lamit a kapitánnyal, de tudod jóvá tudom 
tenni a dolgot. Tudóin a kapatány szándékát

Két felül leszel áruló ?
Ha bevesztek, hát elmondom.

— Pokolra való vagy: nem hisz neked 
már senki.

Azért higyjél te. Ha te akarod, még 
kiszabadíthatsz a nagy bűnömből. Ha te aka 
rod be \e*z a többi is. Azért tettem azt is, 
amit tettem, mert nem szólítottatok engem
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oltani: a mnufasabb tudományt már 
a könyvtárak anvairai szolgáltatják.

Nálunk ettől a/  éhtől szel fö- 
lött horzoimtak. különösön azok. kik 
hivatva Írttok volna a kezdeménye
zésre. A tudóméin népszerűsítése 
szrrintiik azonos a tudomány pro- 
fanizásával. Írni. mrv. hogv min
dönki megértse. nőm tudoinánvos ós 
a ki itf\ ii* az nőm tudós. Trrmé- 
s/otoson. elsőrangú tudósaink láztak 
attól, ho*rtv a népszerű tudoinán vos 
olöadások sikorót elősegítsek.

rjabhan a nópm‘volósnok kér- 
dóso ujhól előtérbe töl t A \ idokon 
itt is. ott is hallunk Iliit az uj me
tódus kövotósóröl s sikoróröl. Mái»- 
násaink ós a társadalom oü\óh tan
on \ ozotöi előadásokat tartatnak. nép- 
könvv tárakat rendeznek. sőt látoga
tást tosznok a falusi iskolákba is.

1 tT\ lohot ós ilí’V kell a népet 
nevelni. Az i*»\ nevelt nép lehet 
erős kivfil-heliil s az i ly  néppel 
hiró nemzet tud előnyösen haladni 
a művelődési utón is. m i v e l h o o y  a 
franciák szerint is a föld annyit, 
ói*, mint az einher. ii*\ emelkedni 
lo«X a föld értéke a művelődéssel 
párhuzamhan s kibővülnek a k e r e 
seti forrástd\ is.

A mi ezek után jön. az a haza 
teljes jóléte.

(fi. A.)

M I N K  K-

Tanítok hazaért. Léva váms ..ssxrs 
tanfértiar az elinalt vasárnap a t a n i i ó k ká
ra ügyében értekezletet tartatlak. Kihatároz 
Iák első sorban, hogy a Láván tinik*»«l«‘» "sszes 
tanerők a tanítók házának alapító tagjai közé 
lépnek, továbbá, hogy a t a n i t ő k ii á z a 
javára eg\ később megállapítandó napon hang-

versenynyel összekötött táncmulatságot (pik
nik) rendeznek. A rendező bizottság nyomban 
megalakult, tagjai a képczde é- gymna- 
siuin tanárai é> az "sszes t-dekezeti iskolák 
tanítói. A I • i 1111 >a g ehi- -keve o - li' \ a 11 ai 
> / a b o I. aj o > választatott. alelnokke 
K 111 a ss v 1 )enes, ji -gyzóve j > a ti v a i I* e re u e 
belvettes jrgvzövé farkas Ákos,  pénztárossá 
Sárbegvi .  ennek belvet tese\ e illet ve el lt*m Írre 
Kretska* I. tanít.» választatott. A mulatság és 
hangverseny, tekintve, hogy (‘gesz vármegye 
é- szomszéd* \ ármegye tanítói es intelligenciája 
belevonatik oly nagyszabásúnak Ígérkezik, 
hogy ilyen Léván még nem volt.

Városi közgyűlés volt hétfőn f. lm o-én. 
.melynek egyetlen tárgyat, a kákahegyi Mésza 
ios féle szőlőnek magánárverés utján való 
eladását a bizottsági tagok egyhangúlag tu
domásul vették. A szőlőt döOl koronáért For- 
g á e s  Mihály állami anyakönyvvezetö helyettes 
vette meg.

Farsangi estely. A hosszú farsang 
úgy tűnik fel, mintha a böjtök böjtje lenne. 
Egy nyilvános mulatság volt eddig csak 
melyen az intelligentia egymásnaktalálkozot 
adhatott. Annál több a családi farsangi esté- 
ivek száma, hol kedélyesség cs haratkozas 
között azok találkoznak kik rokonszem vei 
viseltetnek egymás iránt. Múlt pénteken este,
( i vertya.'Zentclő napján B rlrsák  kir.
közjegyző vendégszendő úri házánál volt 
ilyen kedélyes családi farsangi estely, mely 
röl éjfél után * nagyszámú meghívottak a 
legjobb hangulatban oszlottak el.

Kath kör tancestelye. A lé\ai katho 
likus körnek a saját koiiytára javára rendezett 
és dal, felolvasás és szavalással egybekötött 
táncestébe f. hó 1 én folyt le az Oroszlán
szálló termeiben. Nagy társaság g y  ült ott egy be, 
mely gyönyörködve élvezte a kiliinő program- 
mot. mely a táncot megelőzte. A műsor meg
nyitójául a műkedvelők dalos köre énekelte 
zenekiséret mellett Rrihtci* Ferenc szép szerze
ményét a ..Hej legszebb a magyar nóta1*, e. 
dalt. Kzután Siposs Antal segédlelkész a tánc- 
röl tartott egy igen sikerült és tanulságos fel
olvasást. Farkas Orbán és Jaross Ferenc ke
délyes duett éneke után Oszuska Anna sza
valta el igen szépen ki-> József.. Agothu kis- 
asszony** c. költeményét. A művészi hévvel és 
kerekdeden ebiadott szavalatot viharos taps 
jutalmazta ép úgy. mint Kacséra József dalait, 
ki igen szép és tiszta hangjával a cigány által

kisérve szinte magával ragadta a közönséget. 
A műsort tané követte, mely családias fVs je
lenségben és derült kedélyességben egész ív., 
gél 7 óráig tartott* A négyeseket — -• 27 e 
táncolta, a talpalávalút Lakatos Sándor jóhuíi 
zenekara szolgáltatta.

Gyaszhir. i ' s c k c y  ( íy u 1 a szó !■ ,j 
ref. tanító m. hó 30-án 44 éves korában el- 
hunyt Szódon. A megboldogultban Fsekey 
Flóris, a lévai takarék es hitelintézet igazgatója 
es Csekey Vilmos ügyvéd fivérüket veszítették.

Hajdú János a Jerzsenyei uradalom volt 
tiszttartó»ja f. hó 1-én Budapesten hová gyógyj. 
tás céljából vitték, jobblétre szendcriilt.

Kulisszák mögül. Az állatok s köz 
tűk leginkább a kutya, ha magunkhoz szók 
tatjuk a leghűségesebb követőnk a legjobb 
barátunkká válik az élet zord utuin.. Mint az 
árnyék elkísér mindenhová, megverhetjük 
mégis visszatér, okos szemeivel óraszámra 
figyeli minden mozdulatunkat és ha az em
berek ki visznek a temetőbe, oda fekszik a 
sírra nyöszörögve, rimánkodva, mintha visz 
szahivna, vissaesdekelne. X. urnák, ki igen 
könnyiivérü fiatalember, szintén van 
egv kutyája. A szeretői megcsalták nem 
egyszer, de a kutyája mindég bii maradt. 
Mégis ez a hűség egyszer nagyobb bosszú 
ságot szerzett neki. mint az asszonyok hűt
lensége. X. úr léleséges ember, s mint (‘mii- 
tettük szerfelett könnyiivérü. Igen szereti a 
kalandokat, még pedig a szerelmi kalandokat. 
A napokban pedig egy igen kedvező al
kalom kínálkozott egy sikeres kalandra 
X" nem is mulasztotta el. I te ó fatum, a legédc- 
ilesebb pásztomrák közt felesége hangja hal
latszik az udvaron, öt kereste. A szeretője 
egyéb hiányában az almáriumba rejtette X 
urat, ki lélekzetvétel nélkül húzódott mega 
ruhák kozott. Kpen jókor! Xné b<*szó»lt az 
ajtón : Itt az uram Y ! Nincs! volt a \ álas - 

I >e hisz azt mondták ide jött. f  Akkor itt 
volna, pedig nincs itt így a szerető. X né 
már el is akart menni, midőn tekintete az 
almárornra és az előtt ülő és nyöszörgő 
kutyájukra esett. Hát ez hogy került ide!? 
Bement, mire a kutykó örömmel kaparta az 
almárium a jtajai, melyből X ur megltimyász 
kodva lepeli haragos felesége elé. így lett a 
hűséges kutya árulója az ő legkedvesebb gaz
dájának.

Élj egyzes Neuliaus (ívnia kereske 
dö a napokban jegyezte el knapp I >ániel 
lévai mezőgazdasági gépkereskedő leányát 
Frida kisasszonyt.
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is veletek Mint ha én nem volnék magyar; 
vagy csak tiétek a haza? Vigyetek el. Ide 
nézz . . én nu^gvallok mindent. Vigyáznotok 
kell nagy on, mert a kapitány igen éber, aztán 
tatárt is knjdott. a cseh szolgáját az őrnagy 
hoz, és a többi csapatokhoz. A lakosságot is 
felbujtogatták : nehéz lesz az ittatok.

Ks még van életed, hogy most nu* 
séled ezeket ?

Megbántam. Veletek szeretnék lenni 
a hajban. N agy hát mond meg a többinek, 
és vagdaljatok össze, úgy se élek soka ezen 
a rongyos világon.

Szégy enleném elmondani mert fa 
lumheli vagy. l>e hisz nem is a világ ron 
vyos . . .

Nem végezte he szavait, hanem elgoti 
dolkozott. cs utóbb megszánta a nyomorult 
embert

Szived szerint szólsz-e. Jó*ka v
Nem beszélek, ha nem hiszel; csnk 

a könyörgésemet hallgasd meg. Nem szeret 
nék idegenbe meghalni.

Jól van; beveszünk, ha úgy vau 
Hanem tudd meg. hogy aki hátra néz. az 
megvan halva.

Kerekes Józsi szemébe könnyük fakad 
tak ; hideg, merev kezével oda nyúlt a tize 
des keztyüs kezéhez.

Áldjon meg az isten (luzsi! add ide 
a kezedet, hagy csókolom, mert visszaadtál 
az igazságnak.

Nem vagyok pap, ne csókolj kezet, 
hanem tedd jóvá. amit elrontottál.

A nagy, hatalmas ember úgy >irt. mint 
egy gyerek.

Megteszem, ha csak addig élek î . 
Megszabaditlak benetekel.

I gy legyen, mondta rá a tizedes.
Nem szóltak aztán sokáig egymáshoz 

Léptettek a nesztelen hóban, inig kozol értek 
a kaszárnyához, ott aztán megszólalt a köz 
legény.

Legyetek ám készen, mert holnapra 
a kapitány segítséget vár.

dó. ma éjjel indulunk.
** *

Szép. csillagos, holdvilágos éjszaka volt.
( sendcs, olyan csendes, hogy egész a nagy 
hálószobába lehetett hallani mint ropog, mint 
csikorog az av izoposzt hibái alatt a hó.

A gyöngén fűtött, nagy szobában csend 
volt, mégis sok katonának úgy tetszett, mint 
ha zúgna, harangozna valami a durva pokróc 
takaró alatt.

A szivük vert úgy Az dohogott olyan 
nyugtalanul, mintha szét akarná dobni a 
keblüket.

Ilyen is a magyar ember szive, ha a 
hazájáért ver . . . Istenáldott minden dob
banása.

<’sak az egy órát vártak. Mikor lassú 
recsegéssel elütötte az egyet, lassan mozdul
tak a takarók is. Kezdettek a fiuk öltözködni,

csak úgy. a takarók alatt. Fölkeltek. Min 
denik magához vetle a fegyvereit; ulolsó volt 
n csizma, mert kopog, a sarkantyúja peng is 
Magukhoz vették az éles töltéseket. Volt 
elég, mert napok óta takargatták.

Lábujjhegyen osontak az istáinkhoz, 
a h o l már vezették kifelé a lovakat. Ö s s z e  
gyűltek mind, és a esukabajszú őrmester úgy 
sürgőit-forgott, számolgatta a legényeket.

Négy ve négy, negyvenöt, negyven 
hat, egy gyei többen vagyunk fiúk!

Annál jobb. felelte néhány 
he nem úgy van az, hanem álljon 

elé aki nem közénk való.
Megszólalt erre Szűcs (iáspár.

Kerekes Jóska is velünk jón; keze* 
kedem érte.

Fgv-kettő zúgolódott a név liallatiít t 
de nem értek rá gondoskodni.

Készen vagytok fiuk*? Álljatok ló
rii lem.

A uegyeiihut vitéz mind az őrmestere 
körül.gyülekezett, az pedig kihúzta a kardja' 
és igy szólt hozzájuk :

Meggondoltátok hát fiaim ? Mert na ' 
nt áll előttünk ; ellenséggel sok hajunk les 
éhezni sokat fogunk. Ha elszántátok inat: <

, tokai, tegyetek hitet, hogy kitúrtok lesztek.
Kimegyünk! Ksküszünk! Kijen a

haza!
(Folytatása következik,)
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Örök kérdés a városháza kibővítése 

illetve reslauálása, mely tan most mar lassan 
lassan a lchnnyoliiás felé közeledik. A pol- 
o;ii niestt'rbez eddig 7 kész tervezet lett be
nyújtva a városháza átalakítása é> nagyol) 
látása tárgyában, mely tervezeteket a pol
gármester véleményezés végett a pénzügyi 
v alosztálynak adott ki. Ezekhez jön még 
egv s ik tervezet, melyet Holló Sándor 
készíttet s igy a közgyűlésnek most már 
alkalma lesz választani a tervezetek közül, 
melyik felel meg mindonképen és legjobban 
a város igényeinek és javának.

Udvarias útonálló. I' 1 i| r* >» |»óutc-kn;i sy>>m- , 
*..ora virradó «'*jj• • 1 azon * 11iá 1 ái>>/«01 szándékkal áll

tá it ;i l'.tüMilo útra sí* l mgy régi haragosát 
i:.• >j \ «• rí. A v• • 1. 11«• n azonban m*m azt, hanem S. ,1.

u .sm otort és lVloségét hozta ••lője, s ő tévedésből 
, . kői verte vörösre vad bosszújában. S.-nö a/, rlső 

, dtséghől leloostldva llo e i>iue| te I ».-t és felkiáltott 
Mit -.iiiál az. istenért? Hisz. mi S.-ök vagyunk! 
I’ardoi: !" szolt az. udvarias verekedő és szótlanul 

,_ • , , \ , —  vert házaspárt, \ legérdekesebb
történetben az, lmgv az ölet és vagyonbiztonság 

!. utartása végett tartott köt éjjeli őr pár lépésnyi 
távolságról nézte esak a támadást a nélkül, hogy se
gélyt nynjtottak volna.

Anyakönyvi kinevezés. A bclügyminisz 
tcrium vezetésevei megbízott miniszterelnök az 
oszlatni anyakönyvi kerületbe Likacs Sándor 
eddigi anyakönyzezetonek felmentese mellett 
Livora Gyula helyettes jegyzőt anvakonyv- 
vezetövé kinevezte.

Farsang Újbányán. Kot im yliivo is tolioroz 
vm döookot Újbányára. kedélyes mulatságokra. Az 

lkot. egy tomliola. kotillon-tour ös s/.erj>enUn kon 
andolival egybekötött jótókonyoöbi á 1 a r >■o s b á I t 
I ho 17-ón az ottani kaszinói egylet helyiségeiben az 
l'jbányán farsangoló egyotemi ifjnság rendezi. Belépő- 
|,.g\ személyenként 2 korona. rsiiládjegy ö korona.

\ ;
dî > f. hó ‘Jő. és 27-én tartja szintén a kaszinói Indyi- 
sí,^, ilion övi roiidos tám iiiulaIságait. Az . 11 i-tí•" 
tjw/ta jövedelem  helyi jótékony lóinkra lesz torditva.

Kitüntetés. A belügyminiszter l’ a k o s  
1'creiK esendői őrmestert a lévai őrs derék e> 

b :/ .<• parancsnokát, valamint Frebiovszkt 
i.inos le\ai csendőrt, a múlt e\ őszen a több 
varmegyére kiterjedt lólopások tetteseinek sike
re- kinvomozásakörül kifejtett tcvekenysegiikert 
elismerő okirat mellett pénzbeli jutalomban ré
szesítette.

Magyar név. A belügyminiszter megen 
gedte, hogy Podlipni János jalnai lakos veze
téknevét JViltG-ra magy arosithassa.

Nagyobb lesz a lakbér. Nagy öröm 
Ilire szállong a lévai állami tiszt viselők körében. 
Az hírlik ugyanis, hogy a minister Lévát a l\ 
lakbérosztályzatból a Ill ik lakbérosztályzatba 
osztotta be s igy az állami tisztviselők jóval 
több jövedelmet fognak ezután élvezni. Ibijük 
i" fér nagyon, különösen Léván hol a rosszabb 
nál rosszabb lakások oly méreg drágák, mint 
a szomszédos városokban sehol.

Hivatalatvetel. Moldovanyi l-i-la a kir. 
állauiépitészeti hivatal vezetésével megbízott kir. 
mérnök f, lm 1-evel az aranyos-marotlii kir. 
állauiépitészeti hivatal vezetését átvette.

A penzviszonyok javulasa. Végre vala 
Inna jobbra kezdenek fordulni feszült pénzügyi 
viszonyaink. Krissitölcghat eladósodott hazánk
ra azon körülmény, hogy az osztrák magyar 
keresk bank leszállította a kamatlábat úgy, 
hogy jan. Jo-átol kezdve váltok és ertékpapi 
rok leszá'iiitohisáért .jo "-ot. az állami zálogle- 
velekre felvett köleseillőkért .V 20 "-et és más 
értékpapírokra b. "-ot számítanak. Nagy szük
ség is volt erre, mert az ipar, kereskedelem 
rendkívül pangott. Készült pénzügyi viszonya 
inkból okulhatunk a jövőre nézve, nagy obi) 
takarékosságot, tőkegyűjtést, valódibb üzleti 
szellemet kell kifejteni, különösen a középosz
tálynak, a hivatalnoki karnak, gazdának, ipa
rosak kereskedőnek egy a ránt, hogy elérhessük 
azt, a mire oly bőn vágyakozunk t. i. az önálló 
vámterületet, .legyezzük azonban jól meg, hogy 
az ónálló vámterületnek első feltételei: a pénz

M i flipet Ion ség: ezért van szükségünk tő
kegyűjtésre, takarékosságra, és igazi üzleti 
szellemre!

Hivatalbalepes Sehvare Izidor volt 
pénzügy igazgatósági űll.uiii adóv ólt re haj tó,
kit a pénzügyminiszter a lévai kir. adóhiva 
tálhoz, adótiszttó nevezett ki f. hó I én foglal 
ta el uj állását.

Egy 103 eves no halaia. Érsekújváron 
múlt hó dl-én halt meg özvegy (llückinan 
.lózsefné, kinek térje egykor rabbi helyettes 
volt az ottani izr. hitközségnél. A boldogult 
kegydijat kapott a hitközségtől. Azon kövese 
sek k<»/.é tartozott, kik állandóan jó egészség 
nek örvendettek. Született 17'd7-ben. s igy 
három században élt.

Csúnya pletyka. Tegnapelőtt szárnyra 
kapott eg\ csúnya pletyka, hogy egyik pék 
néla felek általodavitt kein érbeneseesemő gyér 
meket találtak. A rendőrség azonnal megin
dította a legszigorúbb vizsgálatot, melynek 
eredményében a hir alaptalan pletykának 
bizonyult.

A munkaertek sokféleségé Egy elmos 
angol hírlapin) a következőképen állította össze 
a különféle emberi munkák pénzértékét: Penny- 
són, a nagy költő egy üres papírlapra verset ir 
s ez által a papir őőOOO dollárt ér. Ez. a lang-  
é s z. Wanderbilt csak egy két szót ir rá es a 
papír érteke öt millió dollár. Ez a töke.  Az 
amerikai kormány néhány sort nyomat rá s 
s kimondja, hogy húsz dollárt ér. Ez a pénz.  
Egy mechanikus egy ót dollár értékű acélból 
ezer dollár ára nrarugót Részit. E z a z ügy e s- 
scg. A kereskedő öt cent értékű árut egy dol
lárért ad el. E z a z ü z 1 e t. Egy urnö 30 dol
lárt tizet oly kalapért, mely 7ö centet ér. Ez 
az őrül t ség .  Es végül a munkás 1 0  óra 
hosszat nehéz köveket hord és egy dollárt k.ip 
érte. E z a b e c s i'i 1 e t e s m u n k a. Nem le
het tagadni, hogy ebben az érdekes összeállí
tásban nagy tanulság lejük.

Veglegesites. !>r kittenborger dános 
lévai állami tanító képző intézeti segédtanárt, 
aki eddig ideiglenes minőségben volt alkal
mazva, a vallásos közigazgatásügyi miniszter 
ezen állásában végleg megerősít ette.

I K O D  AI: () M.

Tárcák Irta hvihalh tléza. külső 
lég szerény, mondhatni filigrán kis kotet.de 
annál magvasabb a tartalma A szerző, aki 
fiatal kora dacára ..Fidibus** álnév alatt már 

i régi munkása az irodalomnak, ezen kis köte
tét mint egy izleltetőiil adja olvasóinak. Van 
ebben a kis könyvben öt novella, mind o- 
gyutt. és egyenkint a szerző tehetségét és 
sokoldalúságát dicsérik. A hány novella any- 
nyi ismertebb iró zsanéré. Az első novella a 
..Haza földje** a szabadságharc egy megható 
kis történetét adja:a ..Haha hadnagy** Pékár 
t í vnia zsanéré, ..Tokodi Mátyás levélő** akár
csak i lőre (iábor levelei. Es igy tovább a 
..Hózsák a várban** című is egyik erős olda
lát mutatja az Írónak. Itt egy erősen reális 
tárgyat old meg poétikus stílben. Egy bűnre 
tévedt leány sorsán gondolkoztatja olvasóját 
anélkül, hogy profán irodalmunk elcsépelt 
l'rásisait használná, és ezzel a durva színezés
sel magyarázná a bűnt. Szóval a realizmust 
ideális világításba hozta. Az utolsó „Fém és 
arany" cimíít pedig hiába tette leghátulra a 
szerző, az adja meg valódi izét a kis könyv
nek, amit melegen ajálnhatunk olvasóinknak.

Megrendelhető a szerzőnél Esztergomban, ára 
fűzve egy korona, díszbe kötve három ko
rona. Itt említjük meg egyúttal, hogy Hvihally 
nevével ezentúl lapunk olvasói is fognak 
találkozni, inért munkatársaink sorába lépett 
s igy ismét egy gyei szaporodott azon kis 
sereg száma, amely lapunk szépirodalmi so- 
vatait élvezetessé teszi és irodalmi színvo
nalon állóra emeli.

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

Lujza. Megkapt ik; de nem a/ért kell megkorhul 
nunk,mertssomoru, hantim mert nem ügyelt,arra hogy #■' 
egy szómba kevés le*/. Inkább < '.ik  egy lmi»s/.abbu'*ka 
költemény helyet vau hivatva |>t..1 ni Ks «•/. ha|!Notn 
i* próza ••/., hamun |>i«>xáha.ii irt költemény, melynek 
minden egyes sora újra és újra arról a bizonyon bol
dogtalanságod regei. Nőm akarjuk vigasztalni, >lo nagy 
fájdalmai k /ott jusson eszébe kót halhatatlan költőnk, 
■Vrany és l ’ot axiómája Fájdalom a boldogságnak 
egyik alKatn-s/.',- Míg a / ,-niber boldog nem volt 
addig im-y tmm halhat - akkor hisa/.iik, hogy cin 
magától is niogvigas/talódik l gy legyen ! H. H 
Ipolyságit l\ ' /  nőt. Hi/,onv, bizony már azt luttuk 
megfeledkezett rólunk. Örvendünk lmg\ az ellenkező 
jót bt .nyitotta be L. I F. Ha azt nem akarjuk 
hogy máskéj> hozzák tudomásunkra a valót, legjobb 
lia jebuból i ' felismerjük és elkerüljük a zivatart 
Bites11/ zuuk ,*l mielőtt az tstenyila leesap A dieu!

H I R D E T É S E K .

I . 'l '  l'.NNI V. 'Z .

Á rverési liirdetméiiy.
Alólimtt l)ir. vt'grrhajtó az 1881, 

évi LX. t. (*. értolmébon
llubrrth Viinos rstSdiönióggoiuinok 
kériflméiv a lévai kir. MáráhUiréság; 
LM Hl. P. \ .  s:>, |. sz. végzése, alapján 
ezennel közli írré teszi, hogy Prolii
méi* S. cég* csődtömegéhez tartozó 

í ingóságokról a esődleltárban 1. 7. 10. 14. Ki. 20. 44. 75. 07. ISO. 201. 200. 27o. 2̂ 2. 420. 444. 4<N). 404. 
440. 454 t. alatt 40S0 kor. 05 fillér ér
tékben felvett üzleti áruk. jelesül : 
olaj, rizs, bering:, stb. nyilvános 
árverésen készpénz fizetés mellett | az issl. évi LX. t. e. 107. és |0S. 
Ssí-ai értelmében a legtíibbet iu*érönek 
becsáron alul eladatnak.

Az árverés megtartására Lé\án. 
1000. febr. 14. esetb‘g többi napjai
nak d. u. 1 órája 1'romim‘r S. ezég 
iizbdbely iségében határidőül kitii- 
zetik. melyhez a venni szándékozók 
ezennel megliivatnak.

Léván. 10t HI. febr. 5-én.

Tonhaiser József
kir jbtr. végrehajtó

Egy jó Forgalmú mészár
szék li a 1 ti I e s e t miatt 

azonnal eladó. 
Bövelth Felvilágosítást ad;

W e i s z M ó r
mészáros
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Fischer Miksa
L  É  V  A .

Fa- és é rczkoporsók ,  s irkoszorú k
AUANYHKTf'S S/AU.AtiOK.

Temetkezési kellékek
N A  K  T  Á  R  A -

Nyomatott a kiadónál, Schulcz i^nacz könyvnyomdájában, Levan.

SCHULCZ IGHTÁCZ
• i ... . S |- c d c s c .  k ö u v  \’ iiy o i i k I .í ja  e s k t> n > '  k o t c s / c t c  

U ö ii y V - c s p a p m 1 1 s •' c

. . . » I v*'ii'i r;iUInrn. Kolc*N<M>köii\\Ti«ii*. 1—̂ ®  \  &  IX*Íi/Icti koilVNCK !.►><!! IíMvUM‘1. |.\

\  sai^.n boái Iá val van szerencsém uj?y a helybeli. 
inil„ a vidéki u. é. knzrmsóír I., tudomásán. hozni, houy hikoilalini es bah meg-
hívók is lan.zívmlek a lejtsze.....% kivilell.au esakis nalam szerezhetek
!„•: i.iviil.l.á a nv.ir.ulai szakmáim vápi bármel.y .......kai is ..lesen es pniUusai.
eszközlók. A a. é. kiWH.sé(t b. [mrlhwásál kérve. liszlelellel

S c h u l c z  I g n á c z .

Minek Pestre! Minek Bécsbe ?

Mikor nálam minden 
«‘ lö pénz nélkül
50 krajczáros részletekre

kapni
|

r> eV! jt 2i lliis mellett

j Singer varrógépet 28 írtért 
Ringschiff varrógépet 50 írt.

FI.SCH.ER M I K S A
vamígépraktára 

>2. I. K V \  N. --Í4


