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Az adóprés.
Már csak igy nevezik, hol tré

fásan, a mikor az adókivetési eljá
rás, int mérsékelt emeléssel jár is
tié a méltányosság keretét túl nem 
lépi; hol komolyan, a mikor az t*l- 
keseredés szólaltatja meg az embe
reket. A  merre már megkezdték vagy 
befejezték az adókivetési tárgyalá
sokat, ott olyan tapasztalatok buk
kantak föl, amikből igaznak látszik 
az a feltevés, hogy országszerte j 
megemelték legalább javaslatok
ban az adót.

Ez a tapasztalat nálunk már az 
első napokban jelentkezett kellemet
len benyomásával együtt. Ha igy 
folytatódik és végződik a városra 
nézve is, akkor a felszólamlási bi
zottság forma szerint uj adókivetési 
tárgyalás tartására lesz kénytelen.

Mi ennek az oka? Másutt pld. 
Budapesten úgy magyarázták meg, 
hogy uz egyes adóügyi előadók nem is
merik a helyi viszonyokat s ez által te
remtenek oly emeléseket, a mik

T Á R C Z A.

!Ho22cl el'! . . .
Hitnes pille, szép szerelem 
Szállj le a szivére,
Hozzá el nékem a szíremért 
Az övét cserélte!
Kehiem üres, a mióta 
Elvonulva élek,
Ezernyi szép citálj járul 
Kerülöm a rétet.

Hintés pille, szép szerelem 
Xe csapongj a réten,
Ezernyi szép virágjával 
Nem kell a rét nékem,
Üregházi gyenge virág,
Kiért kehiem lángol,
El kell égnem, meg kell halnom 
Ettől a nagy lángtól.

Kehiem üres, mióta e 
1 t vágót megláttam,
Mert szivemet elvesztettem 
Kinos-éáes i ágyban,
Hintés pille, szép szerelem

megzavarják az államháztartás fede
zésének biztonságát, mert teljesithet- 
len adót rónak a polgárságra. Bi
zony igaz, hogy ha már meg van 
az óriási anomália, a melyet adó
zási rendszerünk az egész vonalon 
felmutat s nines arra remény, hogy 
a várva-várt adóreform a közel jö
vőben létrejöjjön, ha már érvény
ben van az ország lakosságának sú
lyos és aránytalan megterhelése, 
legalább a végrehajtásban kell oda 
törekedni, még a jelenlegi körülmé
nyek között is, hogy az elkesere
dést, a mely az adózás igazságtalan, 
ezélszerütlen és zaklató volta miatt 
a kedélyekben lappang, ne fokoz
zák, sőt enyhítsék a mennyire lehet 
é« szállítsák b* a minimumra.

Az adóügyi előadókra azonban 
nem bántható át az aránytalan eme
lés ódiuma, mert a javaslatot a nem 
általuk eszközölt puhatolások ada
taiból készítik.

Az idei javaslatok arra szán vak, 
hogy lehessen belőlük jelentékenyen leszál
lítani, leengedni. Alkalmas mód-e ez

Szállj le a szivére.
Hozzá el nékem a szifonért 
. Í r  őrét cserélte!

Torháyyi.

(Aúfiis2ed? . . .
Azt hiszed. ha gyötörsz engem,
Kialnszik láng szerelmem.
Kipihen Y
Azt hiszed, hogy üldözésid 
Tőre alatt majd elvérzik 
.4 szivem Y
Pedig ha szivembe látnál,
Lángja szebb a régi lángnál 
Es nagyobb!
Xem látod a szivem holtan,
Most is, akt végen voltam.
Az vagyok!

Mégis wlia. hogyha hálál, 
l ’i/y elfog a sötét bánat,
Fájdalom !
Azt gnndotnm. azt i<menyiem,
Te segitsz e szenvedésen.
Angyalom !
Hisz ábránd, csalfa remény'

az adófizetési hajlandóság fokozá
sára? más kérdés. A kincstár kép
viselője biztosítani kívánja s ez 
kötelessége is az adóalapot. A 
város polgáraiból a helyi viszonyok 
ismeretével alakított bizottság fela
data a kereskedelmi, ipari és m e g 
élhetési viszonyokat az adó-alappal 
kiegyenlíteni. M.

Egyetértés, összetartás.
Hégi nóta, de úgy látszik, mindig uj 

marad. Egyetértés, összetartás. Mennyi min
den van ebben a két szóban megmondva és 

; mégis olyan nehezen tudunk alkalmazkodni.
Valamint a gép működését egyedül az 

egyes alkatrészek összetartása teszi iehetővé, 
úgy társadalmi életünk fejlődését és felvirá
goztatását egyedül csak az egyetértés, az 
összetartás érzete eszközölheti.

De mi mit teszünk? Vajmi csekély ki
vétellel csak a inások gyengéin, hibáin sre- 
retük rágódni, mintha embertársaink elnyo
mása képezné azt a bázist, melyen fölemel
kedünk.

Vájjon hányánknak jutott eszébe az a 
bölcs mondás: ..ember ismerd meg tenma
gad !” kutasd saját gyengéidet, hibáidat; né
zeteid helytelenségét, Ítéleteid felületességeit, 
alaptalanságát; vedd fontolóra szavaidat, 
mert azok jobban beesülendők a pénznél. 
A pénzt vissza lehet szerezni, de a kimon
dott szid soha.

Xem vnyhitéi szivem sebén.
Sohasem;
De még igy is. elgyötörve.
Érted ég az mindörökre.
Ki d re sem ! Ö— g.

N o v e l l a  k e z d e t e k .
.4 szerelmes költő.

Igen íiatal ember volt Fekete Pista, a 
ki üres óráiban verseket irt.

Verseiben legnagyobb helyet a haza és 
szabadság foglalták el. A hazát Petőfitől ta
nulta szeretni, a szabadságszeretetre proiész- 
szorai oktattak, felkeltvén benne korán a 
fogság (bezárás) elleni szemet.

De mióta felfedezte orra alatt a férfi 
büszkeség: a bajusz első látható jeleit, a ha
zát és szabadságot keveselte rimgyüjtemé- 
nyében. Ki kellett bővíteni érzelemvilágát, s 
ez - hála a múzsáknak sikerült is neki.

A tavaszi nap forralta a vért, mikor 
megrezdült szivében az a bizonyos húr.

Szerelmes lett.
Ez a fiatal szivek közös sorsa őt 

sem kerülte e i ; versei forró hangon zengett- 
ték el a szerelem örömeit és fájdalmait, s a 
verssorok eleje mindenkinek elárulta, hogy 
szivében jelenleg az Irma név dominál.

A költő szive egész rajongásával sze
retett, és ez a szerelem naiv és tiszta volt; 
Irma nem is tudott róla.
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A jó vón I Üogenes/ hit eszt*mbe: fe- 
•i\.-s i.apj f̂T. ÓLr" lámja^saL kereste az igaz 
fin bort fit  /

Az " jM‘^sziniis/.tiüi> világnézetének 
. . ,iu nem >lliaiuilfT. mihelyt bchitjuk.

Mse feladatunk tfhmagunknuk igazzá
lenni.

Sajip". azóta már évezredek múllak el. 
.• az emberek min&lig csak olyanok marad

tak. hogy valamennyien lámpást vennének 
kezükbe és elThonnének egy igaz embert 
keresni.!

Elmúlt az ókor vaks.itétsége. a közép 
k<»r brutalitása é> az elnyomatás miiulen 
e\,is’zt> s knr</.aka, eljött a szabadság fényes 
nappala, nz emberi jogok teljes ébredése. 
Mindenki teljes tudatában él annak, hogy 
szainottvxö t<>rtje az egésznek és a viIjilt előtt 
egyenlő bárki fiaviil. Megszűntek a jobbagy 
>óig, a nemesi kiváltsóigok. az osztály-, a 
kasztrendszerek. Tudjuk, hogy érdemünk rsak 
a szorgalmunk. tehetségünk által szerzett 
érdem és még sincsen békéssé*:, még sin
csen összetartás, egyetértés sehol és semmi
ben. Erről panaszkodnak fent, alant és leg
többet talán a közéj*.isztályban. Fájdalom, 
még azt is hozzá kell tennem, hogy erről 
legtöbbet*, panaszkodnak nálunk, Magyaror
szágon, de különösen a vidéken.

Rendkívül barátságosak vagyunk ugyan 
és szó és bor hevében oda Ígérjük minde
nünket. ( Vikolódzunk. ölelkezünk, Ígérünk, 
s ha rákerül a sor. a legtöbb esetben úgy 
„izélünk", hogy htezen szívesen, -  hanem 
liát . . . tudod . . . izé . . .

Borközben ..brúdert” iszunk, sokszor 
egész asztaltársasággal, kivétel nélkül, sőt 
sok esetben a legelső találkozás alkalmával, 
egész meggondolatlanul, s más nap, ha va
lamelyik megfontoltabb figyelmeztet, azt fe
leljük : „Tudod barátom, bor között sok min
den megesik.”

Minek nevezzem ezt v
Aki igv cselekszik, eklatáns példát ad 

arra, hog\ az őszinteség, jellemszilárdság, 
igaz barátság beesiilése nála nem erős alapon 
állanak.

• Ki ne ismert volna olyan könnyelmű 
uracsokat, kik minden idejüket, pénzüket 
dinoin-dánomru pazarolták? Mennyi barátot 
találnak ezek. mennyi szóbeli megtiszteltetés 
ben részesülnek: s ha tönkre jutnak, kik 
Ítélik el elsősorban? Nem azok-e, kik leg
jobb napjaikat töltötték el- az ilyen rövidlátó) 
Lucnllusoknál ?

"*Ebből csak az következik, hogy nálunk 
a baráWiÉT'czHgúre alatt sokkal több kétszí
nűség, önzés rejlik, míiTt barátság.

Sőt tovább megyek. Még azt is merném 
áüitanh^ujgv^niábn^^^jsz^

Mikor esteliden Szobája ablakára esett 
egy hideg holdsugár, akkor . . . akkor tollat 
mgadott Fekete Pista s csak úgy ontotta a 
sok,, verset a* türelmes papírra.

Egyszerre felugrott a vershalmaz mellől. 
— Képe habozást, zavart mutatott, de azután 
erőt vett magán és megragadva a szék kar
ját, suttogva szólt:

Kisasszony! . . .
Majd térdre vetette magát a szék előtt 

és érzelemtől reszkető hangon folytatta:
... — Én szeretem magát! . . .

A, szerelmi vallomást próbálta el igyon 
a költő, s mikor.fekete nadrágja térdét tisz
tára kefélte, ifjú szive teljesen átérezte, hog\ 
ő nagyon,' de nagyon boldogtalan.

A rttclytársak.
Barta Laczi egyike volt ama gazdag 

fiuknak, kikét odahaza elkényeztetnek. Mi
kor a gymhásium negyedik osztályába járt, 
határozottan ő volt a legelegánsabb fiú; bár 
szépnek korántsem volt mondható.

A leczkéjével édes keveset törődött, és 
a leányok után az idősebb gavalléroktól! el 
tanult szemtelen módon bámult, s gyakran 

őszinte megjegyzésektől sem tartózkodott.
Osztálytársai közül keveseket méltatott 

hasznos barátságára; s ezen kevesek közóűt 
első vala egy Fekete Pista nevű fiú. vagy a 
hogy társai nevezték : a költő.

Egy délután együtt csavarogtak a ba
rátok, mikor is Barta egy helyes kis lányra 
tette társát figyelmessé

ember nem részesül abban a becsiiléshen, 
melyben a szeleverdi, könnyelmű, szószátyár, 
ki a j)énzt semmire sem becsülve szórja. 
Kyiód elmondják, hogy tud élni: azt a csen
des. komoly embert pedig, aki még teli pe -  
gőpalaezknkkal nem hajigálta be a kávéhéz 
tüköruhlukát és nem forgácsolta szét a rzi- 
gán\ hátán a hegedűt, legföljebb elmondják 
..jó embernek", azaz együgyiinek.

Szóival: nálunk mindenki nagy urat ját 
szik. Ha egy hivatalnoknak ezei forint a fize
tése. akkor költsön úgy, minim háromszor 
annyi volna, mert különben megszólják.

kell-e ahhoz kommentár, hog\ ebben 
rejlik társadalmi életünk haja, hogy ninesen 
demokratikus szellem és nincs egyszerűség, 
őszinteség, barátsóig. Immun csak nagyzóts.

H Í R E K .

A közigazgatási bizottság rendes havi 
ülése f. hó* ld-óm tartatott meg Simonvi Béla 
alispán elnöklete alatt. Elsőbben a pénztár 
vizsgáló küldöttség működéséről szóló) jelen
tést terjesztette elő a főjegyző, különösebb 
észrevétel nélkül. I h\ Benkö Lajos királyi 
tanácsos, főorvos a múlt hómapi elég kedvező 
közegészségi állapotokról tesz jelentést. Szi
geti Vilmos pénzügyigazgató helyettes jelen
tése szerint május hóuiaplmn ssó> Írttal volt 
kedvezőbb a befizetési eredmény, mint a múlt 
év hasonló időszakában, kocsok László* kir. 
főmérnök, ki mint az államépitészeti hivatal 
uj fonóiké aznap lett a bizottságnak bemu
tatva az állami és a törvényhatósági közutak 
meglelő állapotáról végre Hámos Péter kir. 
tanfelügyelő a megyei közoktatásügyről tett 
kimerítő jelentést.

Nemesseg adományozás. Idősb Sanmssa 
dános egri érseki jószágigazgatónak és tör
vényes utódainak, valamint Adolf nevű elhalt 
fivére törvényes leszármazóinak : dr. Sanmssa 
Adolf belügyministeri segédtitkárnak, dr. Sa- 
massa Aurélnak és Sanmssa lfertómak a ma
gyar nemesség „gesztőezi" elönévvel dijmen- 
tesen adományoztatott.

Díszes esküvő színhelye volt f. hó 
lil én d, ti. 7 órakora helybeli ágostai evan
gélikusok temploma, melynek oltára előtt es
küdött örök hűséget egymásnak a legszere- 
tőbb jegyespár: ilezseri Bolemán Margitka 
kisasszony ó>s halogfalvi Mihályi István fő
hadnagy. A merre a nászmenet haladt tíz ut- 
ezán süni rajokban nagy közönség leste, várta 
a fényes esküvő lefolyását, a kis templom 
pedig. hol Bándy Endre eskető lelkész 
szivreható beszédet tartott a fiatal párnak 
szorongásig megtelt kiváncsiakkal. Elől a

Utána mentek, s a k islány egyre job
ban sietett.

— Nem ismered? kérdé Laczi pajtását.
-  Irmának hívják, — felelt a költő, 

de többet nem tudok felőle.
Bartának egyre jobban tetszettek a 

lányka formás lábacskái, s mikor a kiesi egy 
üzletbe menekült előlük, ő is benyitott és 
két ezigarettóit vett, alighanem abbéd az ok
ból, mivel a jó kegyes rendű tanárok erősen 
megtiltották a dohányzást.

A leánykát egészen addig kisérték, inig 
egy nagy kapu mögött eltűnt. I>e nem ment 
he, hanem a kapu egy nyílásán át nézte a 
kísérő fiukat és a szeme csillogása elárulta 
első diadala feletti büszke örömét.

Barta Laczi azt mondói a költőnek :
Te, ez a leány tetszik nekem!
Igen; szép, mint a tavaszi napfény, 

— mondói a költő.
Meg fogok vele ismerkedni, szólt, 

s rágyújtott az egyik ezigarettre.
I >e hogyan? kérdő Fekete.
Levelet Írok neki.

A költő úgy érezte, mintha valaki hi
deg zuhanynyal lepte volna meg, s lelkében 
nagy lett a féltékenység zseniális barátja 
iránt, s az irigység e szóikat csalta ajkára:

Ne tedd ezt barátom !
Miért?
Megtudják a tanárok.
Hát aztán?!

E lakónikus válasz-kérdésre a költőnek

nyoszolyólányok : Bolemán .lanka, Levatich 
Aranka, Bolemán Ilona és Levatich Mimiké 
nyitották meg a nászinenotet vőféuyeikkel : 
Mihályi dozsi. Bolemán tiéza, Bolemán Ár
pád és Bolemán Edussal. Násznagyok voltak: 
dr. Bolemán István kir. tanácsos a meny
asszony részéről, dr. király (íáspár .híszbe- 
ró'ity város főorvosa a vőlegény részéről. Az 
a a-vezető a menyasszony bátyja, dr. Bolemán 
.lómos es. és kir. segédorvos-helyettes volt. 
Esküvő után a nászközönség, melynek sorai
ban még sok rokon és jó ismerős-részt vett, 
a : oromanya kákási nyaralójában gyűlt ó*sz- 
s/.e, hol a lakodalmat igaz magyar ősi szo- 
kói • szerint vig mulatsággal fejezték he. * Az 
ifjú házaspárnak a házas élet első perczeiben 
érzett boldogság verőfénye ragyogjon egész 
életükön át!

Városi ovoda-kérdés. A kidtusminis- 
ter ugyancsak sarokba szorította a várost. 
Elrendelte ugyanis, hogy vagy gondoskodjék 
községi óvodáról vagy ha nem, az állam ál
lít majd s akkor a lakosságra e ezimen :>(. 
pótadó fog kivettetni. A Város egy jobb utat 
óhajtván a kibontakozásra, megkereste Báthy 
prépost-plébánost, mint a hath. iskolaszék 
elnökét, mily feltételek mellett hajlandó a 
katli. óvodában az összes városi ovodakü- 
teleseket elvállalni. A felelet igen meg
nyugtató és előnyös lévén azt a tanács elfoga
dásra a képviselő-testület elé terjeszti. Ilisz- 
sziik. hogy a képviselőtestület a ministeri k«*lt- 
ségszaporitó ajánlat vagy a községi ovoda 
felépitésének terhes esélyeivel szemben min
den skrnpulus nélkül elfogadja a katli. is
kolaszék ajánlatát, mel\ e czélra a mostani 
ovoda-helyiségeknek némi részben való ki- 
egészitését és évimkénti ezer fii suhvenciút 
kér a várostól.

Hímen. Dr Kniosko Itrla ügyvédjelölt, 
Léva város árvaszéki előadóija, szombaton f. hó 
17-én tartotta eljegyzését Mncsy Zolim kis- 
asszonyny'al. M*»esy Lajos ügyvéd bájos leá- 
nyóival (Ír vezekéiiven. < imtuláhuik!

Kulisszák mögül. (Vak ineglebbentjük 
a fái volt, egy róipke pillantást engedve a m ély
be azok előtt, kik mint laikusok nem ismerhe
tik „Rendőri közlöny "-ük s hasonló hivatalos 
lapokból az élettenger mélyebb barázdája hul
lámai közé vetödötteket. Valamikor nem is 
régen, elegáns megjelenése, ősrégi magyar 
neve és gazdasága révén első fiatal ember volt 
a legelső fiatal urak gardájában. A nők favori
zálták kellemes modora és különösen 
gazdagsága miatt, társai szerették bohém, vi
dám kedélyéért, szívélyes jó  barátsága és áldo
zatokra képes künyelmüségeért. Rövid lepke
élet után azonban letűnt előttünk s akkor tit
kosan sugva-bugva meséltek a hölgyek kávé 

^uehe^^ íhou i^nm lém üel^L ii^^^h^m nm t
nem volt több érve kéznél, hát lemond** vóill- 
vonifással felelt:

— Különben 0n nem bánom! . . .
Arcza elborult, kétségbeesve kérte el 

Bartától a másik ezigarettát. Rágyújtott, s a 
pokol előérzetővel füstült szeretett barátja 
orra alá.

A: üldözött ártatlanság.
Lámpavihig vetett barátságos fényt a 

csinosan bútorozott szobácskába.
Egy szép asszony olvasott az asztalnál, 

majd azt mondói a mellette ülő leányká
nak :

Feküdj le már, kedvesem!
A leányka álmosan nézett kissé, de 

szemében ott villogott valami diadalmas 
üröm.

\ étkezni kezdett, s mikor az utolsó ru
hadarabot is levetette, zizegve hullt ki két 
papiros a padlóra.

Mi az Irmácska? — kérdé a szép
asszony.

A föladatom, mama! hazudott a 
leány zavartan, pirulva.

Mutasd !
Hisz ez téged nem érdekel.

L/ az ellenkezés gyanús volt a mamá
nak, azért odament a papirosokért, és elol
vasta azokat.

Szerelmes levelek voltak, a melyek
stílusa a szép asszonyt hidegen hagyta.

kik ezek az urak? Barta László! 
b ekete István ! kérdezte gúnyosan, és úgy
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végleges (‘ltünósiH* késztették. Sokáig nem hal
lottunk róla sommit, azt hittük meghalt el
temettük ! Most a hivatali>s lap feltámasztja 
s/riéiiy  eltévelyedettet emlékünkbe, országos 
körözést indít az egykori (‘lojális, vidám
kedélyű, gazdag fiatal ember (‘Ilon okirat 
hamisítás miatt. Ilyen az ö let!

Nevelóstani siakfüzet. ..Gondolatok a 
jellemképzés kóréhül" einunel a pedagóguso
kat és a szülőket egyaránt érdeklő füzet je
lent meg Léván a múlt héten Kludorovics 
Zsigmond, gymnasiumi tanár, ismeri írótól. 
A füzet uj szempontokból indulva ki nem 
széles mederben, de igen tanulságosan tár
gyalja, miként kell és hogyan lein t a gyer
mekek nevelését a szülői háznál és az isko- 
tálmn a legezélszcrühhen megkezdeni, foly- 
latni és befejezni. Az érdekes füzet 1 koro
náért kapható a szerzőnél.

Az érettségisek bucsumulatsaga iránt 
városszerte nagy az érdeklődés, külőno.-en 
fiatal holgyi körökben, mert j<»l tudják, 
hogy a diákok mulatsága az összes mulat
ságok között siker tekintetében mindig a leg
első helyen szokott állunk \ un is lázasomul, 
készülődés mindenfelé. A mamák bevásárlás 
végett az üzleteket járják, otthon rózsás uj 
jaeskák szorgalmasan öltögi tik a tüt az es
télyruhán, melyben megjelennek, a diákok 
pedig a meghívókat küldözgetik széjjel s fi
gyelmük mindenre kiterjed, hogy hucsujok- 
kal kellemes emléket hagyjanak vissza. A 
meghívó igy hangzik):

A lévai k. r. főginmasiumnak 1898 99. 
tanévben érettségit tett ifjai f. é. július hó 1-én 
afőgymn. .Segitő-Egyesület" javára a Nyarai
kért helyiségeiben jótékonyczálu búcsú-táncz- 
estélyt rendeznek, melyre Nagyságodat és 
beeses családját tisztelettel meghívja a rende
zőség. Kezdete este H órakor. Belépi i-dij: Sze
mélyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. Fe- 
Iiilfizetések hirlapilag köszönettel nyugiáztat
nak. Jegyek előre válthatók Nyitrai és Társa 
könyvkereskedésében. Tekintettel a jótékony- 
czélra, kéretnek a hölgyek minél egyszerűbben 
megjelenni.

A főispán kifogásolásai. Kazy János 
főispán a napokban leiratot intézett a város
hoz, melyben kifogásolja a városi hivatalos 
helyiségek czélszerütlen, szűk és az adtni- 
nistratiora alkalmatlan voltát s egyben elren
deli, hogy azok rendbehozataláról a város sür
gősen intézkedve gondoskodjék. Ltasitja a vá-

nevetett, hogy már ettől is könybe borult 
az Innácska két szeme.

És mikor a mama inkviziczióját azzal 
a szelíd kijelentéssel fejezte he, hogy a leve
leket majd átadja a papának, Innácska 
fuldokló sírásra fakadt, mert biztosan tudta, 
hogy szegény szive* nem éri meg a reggelt, 
vagy ha igen, úgy apáczának adják.

A méla akkord.
Tavaszi esték, felejthetlen tavaszi es

ték ! . ,  . mik vagytok ti egy szerelmes szív 
történetében, ó ! feiejthetlen tavaszi esték !. . .

Egy lány-mosoly maga a menyország, 
s ha durezás ..U", ha kedvetlen; a tavaszi 
esték langy fiival inaiban nem fáj olyan na
gyon a s z ív ! . . .  a szív, ez a bolondos jó 
szág, mit a romantika itt felejtett az ember
ben. . . .

Nyitott ablaknál ült egy kis leány, a 
kis Irma, és kinézett az utczára, a melynek 
egyik felén egyik, a másik oldalán a másik 
fin leste őt.

Mit csinálsz, Irma? -  hangzott a 
mama hangja.

Kézimunkát dolgozom ! felelt Irma, 
és kimosolygott a fiukra.

Sötétedik már! jer az ablaktól, 
szólt a mama. s közelebb jött, hogy egyet 
pillantson ő is az utczára. Mikor meglátta a 
két fiatal embert, ellentmondást nem tűrő 
/ górni 1 szó lt:

Azonnal je r !
Irma lemondóan dobott egy buesucso- 

k« t a vetélytársaknak, és bánatosan ment a 
ia:isik szobába.

A fiuk boldogan néztek utánna, de meg
döbbenve siettek el, midőn a kapuban bi- 
z* mára a mama megbízása folytán fe- 
1 gető arczczal jelent meg egy szálas min
denes-legény a legvégsőre is készen. . .

Honfi Henrik.

1899. június 22.___________________

rost a rendőrség létszámának szaporítása és a 
rendőrkapitányoknak egyenruhával való fel 
szerelésé iránt is, de hát annyi mindenféle 
költséges tatarozni és tenni való van még hát 
ra, hogy bizonyára elnézi a főispán, ha sze
n n y  városunk egyelőre csak a legelkeriilhe- 
tetlenebb kiadásokkal terheli meg amúgy is 
roskadozó vállait!

Építik a hengermalmot. Múltkori ily czi 
mii hírünkbe egy n é m e t a jk ú  tudósítónk 
m a g y a r  jelentése folytán értelemzavaró 
hiba csúszott be. A lévai hengermalom fülé 
pitése ugyanis mint a legilíetékesebb for
rásból értesülünk. nem külföldi vállalko
zom van bízva, hanem Wörner budapesti 
vállalkozó ezégre, mely a malomfelszerelés- 
hez tartozó gyártmányaival a külföld előtt 
i* .i() hirt szerzett a magyar iparnak s azzal 
több ideg(*ii országba, hogy többet ne mond 
junk, Erauc/.íaorsziigba is exportál. Őrömmel 
hoztuk helyre tévedésünket, annál is inkább, 
mert a véizolt eljárás igen rossz színben mu
tatta volna be a lévai uradalmai, melyet pe
dig mindenkor, minden tevékenységi* közt 
a nemzeti vezéres/.aék sugallata inspirál.

Piaczi mizériák. Napról-napra felhang
zik a panasz, hogy a falusi eladóktól az it
teni kofák korán reggel ölesem megveszik a 
piaczi árukat és közönségünk aztán fél nyolez, 
nyolez i»ra körül méregdrágán kénytelen azo
kat az élelmes kofáktól másodkézből meg
szerezni. I gy tudjuk, hogy a kofák e visz- 
szaélései ellen hozott szabályrendeletet a vá
ros s annak ellenőrzésével és végrehajtásával 
a rendőrkapitányságra hízta meg. Egyenesen 
a rendőrkapitány úrhoz fordulunk tehát! Van-e 
tudomása erről a szabályrendeletről? és haj
landó-!* annak a városi vásárló közönség ér
dekében érvényt szerezni? Mert immár tűr
hetetlenné vált az állapot, hogy csak azért, 
hogy a kofahad megzsehelje magát, úgy a 
vidéki eladók, mint különösen a piaczi 
vásárlók tetemes anyagi veszteségeket szen
vedjenek. Sürgős intézkedést kérünk !

Iskolai ünnepély. A lévai kegyesrendi fo
gy nmasiiim ifjúsága f. hó 17-én d. u. 4 óra
kor igen szép és felette élvezetes ünnepélyével 
zárta he az iskolaévet. Nagyszámú és előkelő 
közönség gyűlt össze ez alkalommal a fő 
gymnasium dísztermében és elismerő tapsok
kal jutalmazta a szereplőket, kik tehetségü
ket sok irányban bemutatva az elismerést 
meg is érdemelték. Az érdekesen összeállított 
és közben az ifjúsági zene- és énekkar pom
pás előadásai által élénkített műsor legkie
melkedőbb pontjai: llirsehherg József Vili. 
o t. búcsúbeszéd'*. Hergel* Sándor V ili. o, t. 
Matúra előtt és után e. két monológja. Hona 
János szavalata és Belerak Sándor VII. o. t, 
kitűnő zongora kis ■'•rétével Sehwartz Soma 
Vll. o. t. által szavalt melodráma voltak. Ez 
alkalommal tartotta beszámolóját az ifjúsági 
önképzőkör is és kihirdeti,etolt az eredmény 
a pályázatokra, melyek dijaiban több tehet
séges tanuló részesült.

Vegyünk Emke gyufát. Sajnálatra 
méltó körülménynek kell konstatálnunk, hogy 
mellőzve eddig hazai gyártmányaink haszná
latát, még a gyufában is a külföld produk
ciói után törtük magunkat Ennek oka nyil
ván abban rejlett, hogy a külföldi lelkiisme
retesen előállított gyufák előnye, a mi hirtelen 
meggazdagodni vágyó gyárosaink által elő
állítón silóni\ gyufával szemben eltagadhat 
lan volt. Most azonban mar komoly vállala
tok törekednek arra, hogy igényeinket e 
részben is mindanképen kielégítsék és igy 
nem volna érteibe tovább, még gazdálkodási 
szempontból sem, hogy külföldi gyártmányú 
gyulát használjunk. Különösen felhívjuk nagy
közönségünk figyelmét az Emke gyufákra, 
inidyek rendeltetésükneknek nemcsak hogy 
legponpásabban megfelelnek, de a vevők a 
vétellel hazafias nemzeti missiót is teljesíte
nek, a mennyiben a vételár 5° ,,-a magyarosi 
tás terén elévülhet len érdemeket szerzett Er
délyi Magyar Közművelődési Egyesület jöve
delmét képezi.

Iskolai zaro-ünnepely. A szatmári ir
galmas nővérek vezetese alatt álló lé\i o\odu, 
elemi és polgári leányiskola vizsgáinak befe
jezéséül jun. hó lío-én d. u. o órakor záró
ünnepélyt tart a következő műsorral: 1. Ln- 
garische Lustspiel-Ouvertur, Kéler Bélától,

zongorán Ö kézre előadják: Berger Margit, 
llonecz Margit es Malasy Margit. 2. A régi 
könyv, Váradi antultól, szavalja: Szádovszky 
Hermin 3. Kotköppchen, He ina K.-tól, zon- 
goi;ia j.u>za: Reitinaim Piroska. 4. A torony- 
lián. Petőfi Sándortól, Fehér Galamb, Szent- 
irmaitól, énekli: az énekkar. 5. Népdal egy 
ve lég, ezi .nbalmon játsza: diaiunk a Anna. 
b. La c.iscule des Hűség, Ascher I.-tól, zon
gorán 4 kézre előadják : Honeez Margit és 
Málasy Margit. 7. Az ezüstfátyol legendája, 
Yáradi Antaltól, Szavalja: Kern Vilma. 8. 
Búcsú az iskolától, Sileher F.-től, énekli: az 
énekkar. 9, Rhapsodie liongroise, Gaal F.-tŐl, 
zongorán játsza: Berger Margit. 10. A pász 
torfiú. kuliflay lzab(*llától, czimbalmon ját
szó: Grünberger Berta. 11. Ezer év után, 
Pósa Lajostól, melodráma, zenéjét szerző 
Tarnay Lajos, szavalja: Málasy Margit, 
zongorán kíséri: Berger Margit. 12. I)alra 
föl, induló, Alit. F.-től, énekli, az énekkar.

Június hó :29-én reggel 8 órakor ün
nepélyes hálaadó isteni tisztelet lesz.

Az alsóréti csoda titka lassan-lassan 
meg lesz fejtve nagy bosszúságára a babonás 
és természet fölötti dolgokért rajongó kebelek
nek. Nem Hány Istók az, nem is csodaszörny, 
melynek teste félig ember, félig hal, nem is 
valami kisértet, mely ily alakban jön vissza 
a túlvilágról, kisérteni az ittmaradtakat, ha
nem vagy hód, mely a Garamnak a Dunába 
való beszakadásától,, hol még most is vannak 
hódúk, került különös véletlen folvtán ide, 
vagy vidra, s még ez a feltevés a ícghelye- 
lyesebb, mert ezek most úgy elszaporodtak, 
hogy még az urud. halastóba is bemerészked
nek a halakat megdézsmálni.

Jegyzői szigorlat. A f. hó 14. és 15-én 
megtartott jegyzői szigorlat alkalmával Gaál 
István és Klauzál Péter jegyző-segédek a 
vizsgálatot sikerrel kiállották.

A lévai izr. iskolában az évzáró vizs
gálatok következő sorrendben tartatnak: júni
us 23-án d. e. 8 órakor a IV. és V. osztály 
vizsgálata, 25-én d. e. az I., 26-án a II., 
27-én d. e. a I llik  osztály vizsgálata, d. u. 
ének- és torna vizsga és az iskolaév bere
kesztése.

A középiskolák uj rendje. \Vlassíts Gyula 
kultiisminister a napokban rendeletet fog ki- 
boesájtani a középiskolai uj tantervről, a mely 
az i*gyes osztályokban fokozatosan fog majd 
életbe lépni. Az uj tanterv szerint kevesebb 
lesz ezentúl a nyelvek tanítására szánt órák 
száma s inkább a reális tantárgyakra fordí
tanak több időt. Legnevezetesebb lesz a re
form a testi nevelés dolgában. Itt kimondja 
a ministori uj tanterv, hogy a tornát télen 
korcsolya, nyáron játék pótolja. S csak lm az 
időjárás miatt egyik sem gyakorolható, akkor 
menjenek födél alá a tornaterembe. A reál
iskolákban is az első osztályra nézve — 
már a jövő iskolaévtől kezdve életbe lép az 
uj rend. Itt csak a reáliskola speciális tárgya 

a mértani rajz — vészit egy órát. Mind
két iskola fajtában előálló változások a gym- 
nasium és reáliskola első osztályait hajszálra 
egyformára alakítják azzal a különbséggel, 
hogy a latin nyelvű öt órát a reáliskolában 
német nyelvi öt óra helyettesíti. Egyébként 
az összes tárgyakat: vallástant, magyart, 
földrajzot, természetrajzot, számtant, mértant, 
szépírást és testgyakorlatot mindkét iskolá
ban hajszálnyi egyformasággal fogjak taní
tani. Az egész tantervi reform végrehajtása 
nyolez évig tartana, hacsak a jövő tanévben 
több magasabb osztályban meg nem kezdik 
a tantervi reform végrehajtását.

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

Orvvadasz. Kletében ez uz első lövés, a m ely
nek hangját meghal lásra érdemesítették, de azér- 
csaU vaktöltés volt. olyan, mint a milyennel min
dig és logutóhh a bizonyos ..nagy-Hallói zászló-aflér" 
bői kifolyólag- putTogatott. Haliaha ! Hová gondol, az 
Istenéit! Nem jutott eszébe, hogy mi mindig- ideális- 
táknak váltottuk magunkat s igy nem vétettünk, hat 
valamit a ..légből kaptunk V" Mi szellemi táplálékunkat 
nem az erdő bolond gombái közt, sem a legelőn nem 
keressük, inkáid* u levegőben, melynek esiílogó nap
sugaras palástja néha komikus tévedésbe ejthet ugyan, 
de alkalomadtán < Hídjátékát mindenesetre jóváteszi. 
Különben szolgáljon egészségére a kis kirohanás, de 
vigyázzon, hosszabb ideig tartson a ..nagyidat puska
por." mint a már fogytán levő „vágott dohánya 1 N. 
H.. I p o l y s á g .  Legsözelebb levél megy.
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Fischer Miksa
l ú v A.

Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
AliANVm-nfs SZAI.I.AIIOK.

Tomel kezesi kellékek
U A K T A N A-
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A szab. Dusstles Oil Paint porcát lószer képviselete.POLLAK ADOLF
üveg-, porczellán-, lámpa és czipő raktára
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