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Állattenyésztésünk.
Föld mi veisíi gy i kormányunk 

igazán min 1 irt* kiterjedd figyel
mét. úgy lát.' következetesen elke
rüli mező águnk egy nagy-
fontosság* ője.az állattenyész
tés. Nem tjiik ezt, mintha a
foldmivelé. . kormány mulasztást 
követne ei. agy mintha meglevő 
állattenyészu >ankét nem részesítené 
kellő gondozásban. Igenis van 
nagy állattenyésztésünk és igenis 
kellő helyet foglal el a lüldmi- 
velés budgetjében. De Darányitól 
megszoktuk, hogy mezőgazdasá
gunk fel\ irágoztatása terén ere
deti ötletei legyenek. melyeket 
erélyesen és sikeresen a nagy gazda- 
közönség megelégedésére valósit 
meg. S ezért más szemmel bíráljuk 
meg az ő működését, mint az olyan 
szakminiszterekét, akik lehetnek ki
tűnő politikusok, nagy látkörii állam
férfink. de nem szakemberek. Dará
nyi szakember, ninta gazda, tőle 
sokat várunk, sőt ki vállunk.

T Á R C A .

\ I ié r t ? . . .  m ié r t ? . . .

Oh Istenem 
Mért adtál életet,
Ha nem neki 
Teremtél engemet ?!

Minek adtad 
Forró, piros ajkam,
’Sz az ő csókja 
Más ajakén csattan ?!

Miért is van 
K két fehér karom,
Ha öt soha
Át nem karolhatom?!

Mire való
Kagyogó két -zeniem 
Hogyha tilos 
Keá tekintenem'"'
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Állattenyésztésünk, mely oly 
kiváló szerepet \ isz mezőgazdasági 
életünkben, aminőt kevés más or
szágban. a régi nyomokon halad. 
Es a mi állattenyésztésünket hatal
mas mértékben fellendíthetné a ki
vitel, az is mélyen áll a magyar talaj 
produkáló k é p e ssé gé ne k.

Darára annak, hogy Magyaror
szágnak meg van hozzá a módja, 
épenséggel nem mi dominálunk 
Európa állatpiacán.

S ha elgondoljuk, hogy a pro
dukáló erő teljes nem használása 
által micsoda nagy jövedelmétől 
fosztjuk meg magukat, arra a meg
győződésre jutunk, hogy a magyar 
állattenyésztés terén gyökeres és 
nagyszabású reformoknak kell a 
közel jövőben életbe lépniük.

E reformokat általánosságban 
körvonalozni óhajtjuk e helyen.

A kvalifikációt a hatalmas ará
nyú állattenyésztéshez mezőink es 
létjeink adják meg, melyek óriási

i )h Istenem 
Miért adtál szivei.
S a szivembe
Ily főnéi szerelmet " !

Fr/n r róisv.

Csók a másvilágról.
Ir ta  P A O L O  M A N T E G A Z Z A .

Házamban ma már nincsenek gyerme
kek A : enyéim férfiakká, asszonyokká lettek, 
künn bolyongnak valahol a nagy világban, 
vagy otthon. éde> fészkükben g\ érméiket 
szorongatják, mel* ngetik. csókolják. Fn csak 
nagy ritkán látom őket. Házamban nincsenek 
mar többé simogatni, csókolni való >zőkc 
fejecskék és nem gyönyörködhetem többé az 
ébredő élet ama .-ejtelmes illatában, a mit a 
madárfészkek, a gyermekbölcsők árasztanak. 
Nekem is volt fészkem, nekem is voltak 
szőke és rózsás madárkáim, akik eperajkuk
kal esipedestok, szakállamat cibálták, hajamat 
összeborzolták.

F> emlékszem, hogy minden reggel, még 
mielőtt felébredtek, lábujjhegyen osontam szo
bájukba. hogy valami meglepetést vigyek a 
Manuelito böícséjbe s a Fanra ágyacskájához. 
Maniielito a cukorkákat kedvelte. Laura virá
guk után vágyódott. Mikor felébredtek, az ajtó 
ningé Imjtatu, bőgj meglessem íneglepetc-

kiterjesztésiiek, szép és buja termé
seket adnak évről-évre.

Alig van mező és rét-törvényünk 
és ami van. az inkább a tulajdon
jogra és a használhatási jogra vonat
kozik. Arról, hogy hogyan kell 
kihasználni a mezőt, törvényeink 
fogyatékosán gondoskodnak. De még 
hagyján volna, ha a községek, ura
dalmak vagy közbirtokosságok föl
ismernék a legelők ápolásának fon
toságát és azt a saját hatáskörükben 
teljesítenék. De ki hallott valaha 
valamit Magy arországon a legelők 
ápolásáról? Legelőinken úgy terein 
a fii, ahogy a természet szeszélye 
akarja, mikor kibújik a földből, rá
hajtják a marhát és azzal vége az 
állattenyésztési munkának.

Törvényekkel és szabályrende
letekkel kell megőrizni a legelők 
jogait és kell utasítani a gazdaközön
séget. hogy ne kíméljen egy kis 
fáradságot, ápolja a mezőt és ne 
zsákmányolja ki. A jó karban tartott

síiket. Nagy harmattól nedves szemükkel, 
mert nemcsak a virágokra, hanem a gyer

mekek-zeniére is Imii a harmat, keresték, 
hogy mit hozott a papa. Egyszer Manuelito 
hiába keresgélt. Kinyitott minden csukott 
fiókot, az ágyat összehányta, a párnákat fel
forgatta : semmi, csakugyan semmi.

Hagyta, hogy felöltöztessék, — de foly
ton hajtogatta a szobalánynak: „apám.nem 
hagyott ma reggel nekem semmit.” Es a 
rósz kedv csaknem kétségbeeséssé vált, midőn 
megpillantotta Laurát, hogy teli marokkal 
ette a cukorkákat Ez volt talán az első 
irigység az emberi igazságtalanságok ellen. 
Eljött a dolgozószobám ajtajához és kopog
tatott. Sírva, görcsösen zokogva mondta: 
..apuskám, apuskám.”

Midőn könnyei szabad utat engedtek 
szavainak, ezt hallottam: ..apuskám, édes 
apuskám, nem adtál ma reggel nekem 
semmit!”

De igen szivein, hiszen egy óriási 
cukorkát (ettem az ágyadba . . . akkorát 
mint egy tojás.

fivérünk bát, gyerünk hát, keressük
meg.

Fs az óriási cukorkát, mely olyan piros 
volt, mint a cseresznye és olyan nagy, mint 
egy tojás, ott találtuk az ágy fenekén.

I>o a nagy meglepetések napja az év 
rl-ö reggele volt. .föl tudták gyermekeim.
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legelő kétszeres takarmányt ad. nem
csak inemn iség, de minőség dol
gában is.

A jó faj szaporításáról és helyes 
faj keveredésről is a 1 i u van törvényes 
intézkedésünk, ha van is. rosszul 
hajtják végre. Magyarország gazda- 
közönsége jórészt az államtól szerzi 
be tenyészállatait és bizony meg
esik nem egyszer, hogy draga p«*n- 
zen vett ménnek, vagy bikának nem 
lehet hasznát venni, nem is szólván 
a kansertésekről, melyek között 
alig találhatni tiszta várüt.

Számtalan községben évek 
hosszú során keresztül használatban 
van egv-egv tenyeszallat. Lz egyik 
legnagvobb baja állattenyesztesíink- 
nek. Sovány, göthös, szaporodásra 
alkalmatlan a csorda és a nyaj az 
ilyen községekben. s vegre is az a 
\ égé a dolognak. hog\ a gazda 
akarva, nem akarva eladja állatját 
a mészárosnak, mert inasnak mar 
nem kell. Persze silány art kap 
érte.

Legjobban állunk meg* Júliáink
kal és egyéb gyapjas állatainkkal, 
bár itt is nagy baj, hogy gyapja
saink szüntelen valami betegségben 
sínylődnek.

Hatalmas állatorvosi kara van 
már Magyarországnak. Kz a képzett 
testület meg tudná őrizni a magyar 
állatok egészségét és gazdaságos 
helyes nevelését, ha erre jogot és 
módot nyújtanának nekik.

A fajkeveredést nálunk a ható
ság éppenséggel nem mozdítja elő, 
ennek a gazdasági elvnek csak a 
nagyobb uradalmakban vannak köv c- 
tői. Pedig hogy milyen fontos dolog, 
azt, nem is szükséges magyarázni.

2.

hogy okkor a legnagyobb ajándékot, az újévit, 
bizonyosan megtaláljak ágyakban.

Laura egy év óta folyton egy nagy 
buba után vágyódott, milyet egyszer egy mar- 
ehesa házában látott. Csupa porcellánból volt. 
selyem ruhában, akkora, mint Manuelito, 
aranyos hajjal és beszélni is tudott Akkori
ban hasonló babák egész vagyonba kerültek. 
Parisból hozatták és nem igen lehetett őket 
látni vasárnapokon sátrakban

Laura epedő sóhajaira, ániuló kö
nyveire erkölcsi prédikációval feleltem, hogy 
lehetetlen mindent, a miután vágyódunk, 
elérni, hogy szükséges vágyainkat megfékezni 
stb. Végre aztán lemondtam téli bundámról 
és hozattam Párisból egy babát, mely sza
kasztott mása volt a kis marehesa szép babá 
jának.

Az év utolsó estéjén, midőn gyerme
keim már mélyen aludtak, a babát a kis 
Laura éjjelli szekrényére vittem és olyan
formán igazgattam meg csuklóit, hogy kis 
leányom árvácskájára nézett, szétterjesztett 
karjai közé meg egy gyönyörű szép fehér 
kaméliát tettem.

Azután magam is lefeküdtem, a babá
ról, a fehér kaméliáról és a Laura üröméről 
álmodva.

0  is bizonyosan reményről, örömről 
álmodott: aranyos álmok, melyek a szokott
nál hamarabb ébresztették fel. K* ime, a ' 
hogy kis szobája előtt elmegyek s a léiig

A szegéin embernek nincs módjá
ban. hogv a fej keveredéssel neme
sítse álutuit. mert ez költséges dolog 
és a közhatóság erre ólig* nyújt 
módot.

Nem mondhatjuk, hogy adatke
reskedelmünk. különösen ami e bel
földi forgalmat illeti, mun elég élénk. 
Piacaink szilárdak, közlekedési vál
lalataink kedvezményben részesítik 
az állatszállitmáyokat, a megadóz
tatás sem valami óriási. Nem is itt 
van a hátrányos állapot, hanem ex
portunknál. A magyar állatot el
nyomják külföldön, különösen nagy 
előszeretettel teszik ezt Ausztriában, 
a hol nem régiben is erőszakosko
dással zárták el a kőbányai piacot 
és Magyarország negyedrészét.

Llsőrendii szükség, hogy cél
szerű és a gazdaközönségre nézve 
előnyös á 11 at forgal m i szerző< 1 ése ket 
kössön Magyarország a külfölddel. 
Olyan cél ez, melyért nem szabad 
áldozatot és fáradságot kímélni.
I[iában van jó és sok állatunk, ha 
a külföld az exportálást megnehe
zíti Az illetékes tényezők kövesse
nek el mindent, hogy előnyös állat- 
kiviteli szerződések védjék a ma
gyar állatokat a határon túl.

Xémetböl.
— (Emlékkönyvbe.) —

Nem feled az ki Iliin szeret,
S nem szeret az, ki elfeled:
Szeretve őt, ha feleded.
Kis Ámort sosem ismered!

Te elfeledhetsz, úgy lehet 
S ián én is — hűtlenségedet:
1 >e téged barna kedvesem 
Nem feledhetlek sohasem!

(rrró.

nyitott ajtón benézek, ott lálom őt. amint 
ingecskéje szűzies fehérségében az ágyban ül, 
roppant bullájával karjai közölt és elragad
tatva, tágrunyilt szemmel, örömtől lángoló 
arccal gyönyörködik benne. Nem bírtam többé 
ellentállni és beléptem.

Apám, apám. nagyon jó voltál. Kz 
a baba nagyon, nagyon szép.

Ks a babát az ágyra eresztve, felkapta 
a ki* fejét melyben élet, szeretet ragyogott 
és szétterjesztette, magasra emelte a kis kar 
ját, hogy magához vonzzon, megöleljen, szó 
véhez szorítson.

Sohasem tapasztaltam még leányom 
ezen mozdulatai : azt, hogy magasra emelte 
karjait, akárcsak fohászt, könyörgést küldene 
hozzám. Ks én sírtam és nevettem, édes 
inegindultságlól elfogva és egész lényem 
valami mély elérzékenvültségben áradozott, 
melynek titokzatos okát egyedül én tudtam 
megérteni.

Kdes anyám is. midőn tőlem valami 
jóra való, magszutos dolgot kívánt és legne
mesebb érzelmeimhez appellált, a mikor nehéz 
áldozatot követelt tőlem, ugyanúgy emelte 
felém karjait. Most pedig Laurám nyújtotta 
felém apró két kis kezét, hogy köszönetét 
mondjon egy végtelen és váratlan örömért, 
melynek én voltam az okozója. Midőn az 
idők fátyolén keresztül, a sir hantjai fölött, 
kedves halottunk arcvonásait egy gyerek 
arcán látjuk ismét megjelenni, szivünk is-

1900. január 18.

h í r e  k .

A közigazgatási bizottság f. hó 9-én 
tartotta rendes havi ülését Ar.-Maróthon. 
Igen érdekes az alispán jelentése, mely sze
rint a múlt hóról 15 tűzeset lett hejelentve 
Az összes kár 150500 koronára lett becsül
ve. A főorvos az egészségi állapotról kedve
ző jelentést tett. kevésbé kedvezőt a kir. tan
felügyelő a szent-mártoni és a felsü-bcssonyói 
tan viszonyokról, mely előterjesztetik a 
szakminiszterhez. Az ülés végén az all i 
zottságok a következőképen alakultak nieo ; 
A figyolmi választmányba rendes tagú
kul: Kosztolányi Aurél, Iluberth Vilmos, 
dr. Hámos Péter és Kokért Klek: póttagokul: 
Kakovszky Ferenc, és Moldoványi Béla. 
A számügyi fellebezési bizottságba: Ko>ztola 
nyi Aurél és Iluberth Vilmos rendes Báthy 
László póttagnak választatott. Az erdei ki 
hágási ügyek másodfokú elbírálására hivatott 
bizottságba rendes tagokul: Sümcgli János, 
Huberth Vilmos, Kosztolányi Aurél és Kn 
denfrost 'fodor. A lévai börtönvizsgáló bízott 
ságba: Leidenfrost Tódor, Iluberth Vilim*, 
és Kara fiát h Marius dr.

Honvédségünk köréből A niagy. kir. 
honvédelmi miniszter f. évi 2  ik számú Ren
deleti Közlönyével Mály Pál m. kir. honvéd
századost Léváról a Bbik ezred lí ik zászló 
aljához Pozsonyba áthelyezte.

A lévai nóegylet hangverseny-estelye.
Két nap múlva beköszönt a várva-várt estély, 
mely a lévai mulatságok farsangi krónika 
jában mindenkor úgy erkölcsi, mind anvam 
siker tekintetében az első belvet szokta ma 
gátiak kivívnia mulatságok között. Nem is 
csodálkozunk ezen, mert hisz a lévai nőegyfa 
által rendezett estélyeknek a célja sokkal ma 
gasztosabb a többieknél nemcsak egy hosszú 
estét kellemesen eltölteni, hanem a szegény ár 
vák sorsát ha már felvetliik. hiztositani. Az 
élelmes rendezőség az idén i* gondoskodm; 
arról, hogy valami vonzó, nein mindennapi 
látványban legyen részük az estélyre jövők
nek. Cotillion lesz 14 figurával, melyek min 
denike szebb és szebb látványával biztat. A 
műsor is igen érdekes és változatos, bizo
nyára kellemes szórakozást fog nyújtani a 
publikumnak, mely reméljük, méltányossági 
szempontból esti pont nyolc/, órakor mar 
helyen les/., nehogy későbben gyűlvén, a

meretlen érzelemtől áradozik : de midőn
egy-egy mozdulatuk nyilatkozik meg ujl>. I 
előttünk, mintha villamos szikrától rendüli 
meg testünk és villamgyorsasággal átjárna 
idegeinket.

Ks azon a napon, azon az újévi reggt 
len újra megjelent elöltem szegény anyái! 
a ki már régóta a sírban nyugszik és Laurám 
üde arcán, a rózsás pici karjain kérésziül, fd 
támadt anyámat láttam, a ki azért jött is:n< 
a földre, hogy üdvözöljön, hogy az újév eb 
mosolyával lepjen meg azzal a csókkal, 
mellyel az újév minden oromét, minden !»■■! 
dogságát kívánta nekem. Mindig ugyanaz 
mosoly volt. csak neki volt olyan. Am 
eszményi, magasztos mosoly, a mely fólenic 
engem a midennapi élet földi nyomorai" 
és feltárta ellőttem a jó, a magasztos dóig' 
világéit. Lgyanazok a karok voltak, mclv 
keblemet keresték, hogy szivet, s/ivhez sz> 
ritasanak s a magasba nyúltak, - mii 
Mózes karjai a szent begyen hogy m ■- 
mutassák az utat. mely az eszmény viliig; 
hoz vezet . . . Kdes anyám csókolt uk*. 
leányom ajkaival.

Koiives szemmel futottam dolgozó* 
bamba, lekaptam a falról anyám arcképét 1 
visszaadtam neki a csókot, melyet abból 
sötét világból küldött nekem, a hol a halót 
tak nyugosznak
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szereplőket jövetelével megzavarja. S /  ám «> 
hely ek előre is kaphatók Ny itrai és 

Tar>a könyv kereskedésében.
Kinevezések. A pénzügyminiszter 

Schvarc Izidor lovai pénzügy ÍLrazî al< >sági 
végrehajtót a lovai kii*. adóhivatalhoz adó
tisztté. a budapesti posta, táviró-,és telefon 
obiok igazpattija Morll Lajost posta cs tavin* 
gyakornokká nevezte ki.

Vivő akadémia. Jlyféle látványban i> 
alig. vagy nagyon régen volt alkalma cry*"»ny«»r- 
k -dni a lovai közönségnek. Most 1 ía\ Alajos 
\ i\ • *tati;ir a nagyvendéglő omoloti nagytér 
mól ion fog rendezni ogv ilyen vivó-aka- 
domiál f. Ildi 27-én, melyben olasz f*s ma
gyar vivóniosterek és amatőrök is kö/.remü 
k"dni fognak. Az ostólyon, mely tánccal fog 
befejeződni, hölgyek és urak .szívesen látott 
\ előlegek. Kezdete este b órakor. liclepti 
jegy ö korona, a karzaton I korona. Ajánl
jak az érdekes látványosságot a sportkedvelő 
közönség figyelmébe

Vad a túlvilágról. A Saratovski Duev- 
nik orosz lap következő közelményt teszi 
közzé a túlvilágról, melynek hitelességéért 
kezeskedik: ..Kn, Akulina Nlatvejev, a 17 üteg 
egyik tüzérének özvegye, mén 17 ér óta a 
másvilágon vagyok, de mert falum bírája 
nyugdijamat ennek dacára hamKitotf okíná 
nyok segélyével fölszedegeti, kénytelen vagyok 
ezt a sara* ovi pénz ügy igazgatóság tudomá
séira hozni. A nevemet, sajnos,‘ nem Írhatom 
alá, mert lelkemnek nincs keze.*'

Koronás fok életbiztositasa. Tudva
levő, hogy majdnem minden uralkodó) bizto
sítja az életét. A legnagyobb biztosítási dijat 
lémberto olasz király fizeti; egy angol tár
saságnál van biztosítva és a biztosítási köt
vény harminc millió frankról van kiállítva. 
A walesi herceg tizenöt millió frankra biz
tosította életét. A eéír biztosítási kői vénye 
ti/, millió frankról szól. Henrik porosz herceg 
Kínába való elutazása előtt ótödfél millió 
frankra biztosította életét. Polgár emberek 
közt a londoni Rotsehiid báró életbiztosítása 
a legjelentékenyebb; háromszázezer font 
sterlinget tesz k i; utána kétvetkezik az ame
rikai Yanderbilt, a ki öt millió frankra biz
tosította életét.

Áthelyezés. A pozsonyi eseiidörkerü- 
leti pamuesnnkság Zéidori Mihály naü\ sállé»i 
csendörőrmestrrt Zólyom városába helyezleát.

A reklám netovábbja. Fgs köztisztelet
ben álló és keresett orvosunk a napokban aján
lott levelet kapott Szegedről, melyben egy 
nyolcad osztálysorsjálék sorsjegyet és a k«> 
vetkező sorokat találta: Mint vidéki elárn 
sité>,rendes körülmények közön csuk a helyi 
üzletre szorítkozom, hogy miért bátorkodom 
mégis nagyságodnál alkalmatlankodni, kérem 
hallgassa illeg e rövid történ letet. \ nséirnap 
reggel beéillit üzletembe egy nri ember s el
mondja, hogy egy nyolcad .sorsjegyet óhajt 
venni. mert azt álmodta az éjjel, begy nagy
ságod, ki egy nagy bajából öt sikeresen ki 
gyógyította és kinek ezért igen nagy hálásul 
tartozik a főnyereményt megütötte, egy 
olyan sorsjegyével melyet ö nálam vesz. 
Kért. hogy azonnal csomagoljak be eoy 
nyolcad sorsjegyet és ajéuiha küldjem el 
doktor urnák. Midőn felem kívánságának ez 
úttal eleget teszek, van szerencsém értesíteni, 
hogv az idecsatoh sorsjegy többi részét megtűr 
totlam s ha Nagyséigod édiajtja, azokbőd annyit, 
a mennyi tetszik Nagyságodnak azonnal 
megkiildük.'* Ki hitte volna hogy az amerikai 
élelmességnek lyen kövér talaja akad orszá
gunk második városéiban*? Szegény elárusító 
bizonyára sajnálni fogja hogy a lévai dok
tor nem ült fel a titikus reklámnak.

A lévai sportegylet vasárnap f. hó 
14-én közgyűlést tartott a kaszinó helyisé
gében. Az iirazg. választmány és a számvizs 
gáló bizottság jelentése után a leköszönt 
Faragó Samu helyébe pénztárunkká farkas 
Orbán lett megválasztva. A választmány a

régi maradt. A tagsági dij újra é\ i 12 kon* 
nabau lett megállapítva. Végül indítvány 
tetetett egy estélv megtartása a, melyről 
később fogunk beszámolni.

Vigyázzunk a fillérekre A fillér a 
koronának századrésze, iáidig igen titkos, 
szerény életet élt. senki sem látta. sehol "<‘111 

f"rdult meg., de a hiányát sem inén érezték. 
Ámde a kéitelezö korona számítással egyide 
jüleg, a mint tudjuk. életbelépett az 
uj postatarifa is, a mely a levelezőlap árát 
a külföldi forgalomba (tehát Pécsre. Auszt
riára nézve is) két krajcárról öt fillére emel 
te fel. Ha teliéit valaki régi levelezőlapot ir 
olyan külső* országba, hova eddig 2  kros 
levelezőlapot Írhatott, a bélyeg mellé ragasz- 
‘'Zon még egy* filléres bélyeget, mert különi- 
beu a eimzettek büntetést fizetnek. a mit a 
legtöbben nem igen szívesen teljesítenek.

Uj Garam híd A z>amórui m. kir. 
erdoliivalal áltál (leletnek és AKé* Zsadány 
községek k<• zt megkezdett (laram-hid felépí
tése immár be lett fejezve, s ezután az élő
in hivatalos szemle is megtartatott, s a Ind a 
közforgalomnak át lett adva.

Kulisszák mögül. A férj lumpoeskn 
volt. a meny eeske meg gyönge szivii, nem cső 
da. hogy háztartásuk szekere kátyúba süllyedt, 
mely gordiusi csomót az asszonyka gondos 
szülői úgy véltek megoldani, hogy leányu
kat a lump tV'rjecskétől elvédnsztották, sőt a 
védás iránt a keresetet a törvényszéknél is 
megindították. Több hónap mull el. Egy nap 
az elhagyott férj beállít apósa házához. Elég 
szívesek voltak hozzá, sőt ebédre is ott ma 
rasztották Ebéd alatt a menyecske kimegy 
valamiért, utánnu a férj. Az öregek sokáig 
várják őket. a cseléd behordja az ételt, de biz* a 
fiatalok nem mutatkoznak. A férj elszöktette 
készen állé* kocsiján a saját feleségét, ki bár 
lump \olt az ura, azt nagyon-nagyon sze
relte. A feldühödött após puskával kereste a 
rossz gyermekeket, de sehol sem találta. 
Fészkükben voltak már akkor a ki röpült 
madarak.

Meglopott hegybíró Mikor Révész 
András nagyodi lakost a alsó ó lévai szőlők 
hegybírójává választották, e ls ő  dolga volt, 
hogy az alkalmatlan hegyőrt clcsapta. Pedig 
jé) lett volna megtartania, mert az örizetlen 
hegyen az ö hajléka volt az első, melyet a 
tolvajok megdézsniédlak. Múlt csütörtökön az 
ablakot beleszitcilék s a hajlékból két kas 
mellet, két \1ínkost és egy ágy terítő*! elemei 
tek. A károsult panaszt emelt a rendőr 
kapitányságnál, de a nyomozás eddig ered 
menyre nem vezetett.

Tancestely Verehelyen \ kivetkező
uii>giiivé*i vet t ük \ .. Yerebély i társaskör a
központi sörcsai n*»k helyiségeiben t. é. feb
ruár 3.-án zártkéirii tánecstélyi rendez, 
melyre síi*. Személyjegy : 2 korona, t'sulád- 
jegy b korona. Jegyek előre válthatók Kosa 
Andor gy é*gy szertárában. Yerebély «*n l\«,zi|*,1>‘
*»sti 9 órakor.

Közgazilasagi eloadas 0 Barson. I . hó
l-4-én (> Harson ( amhel József lévai unitiul 
mi intéz** a llarsmegyei gazdasági gycsület 
megbízásából a r. k. iskola tantermében nagy 
szánni hallgatóság ••lőtt előadást t;irt«*tt. Az 
előadás tárgyát a talaj művelés és gazdasági 
növény lerinelés képzelte. A zsúfolásig meg
telt iskolában a gazda közönség a legnagyobb 
érdeklődéssel hallgatta végig az énlekfoszitfí 
előadást s abbeli (diájának adott kifejezést, 
begy vajba az ily érdekes és tanulságos szak- 
clöadasok minél gyakrabban ismétlődnének 
mi bizony népünk művelődése érdekében 
kívánatos is volna, legalább a nép nem a 
k mvs m á k ba n k e rés né szóra kozá sá t.

Jóváhagyott dijszabalyzat Z-cliz kéz
ségnek módosított illetőleg kibővített hclypénz- 
díjszabályzatál a kereskedelemügyi miniszter 
jéiváliagyta.

Adományok az arvaknak. < >rdódy End- 
réné úrnő. mint minapában is említettük, lel 
kés telimast intézőit a lévai járásbeli közsé
gekhez. hogy a Stefánia arvaház neveltjeinek 
»*i*s;i!i természetlieni és pénzadományaikkal 
tehets'*gukhoz képest segíts *nek. A lelkes úr
nő felhívása élénk \iszhangra talalt a köz
ség ‘kbei 1 es most majdnem betenkint érkéz- [ 
nek innen K, onnan is adományok a Stefánia 
árvaház részére. Lóg íjabhan adakoztak Nagy* 
Szecse, p.ibo Rerekalja, Alséi-várad, Bars-  ̂
Endréd, Mezö-kis Sallo, ( laramujfalu és (ir-. 
Apáti, összegyűlt 11 fit (»7 kr készpénz. 229 
kIgr búza. 9 zsák krumpli IS.*» kIgr. bab, 10 
klgr. hói-*.*, és 3 liter lenese. A lévai nőegylet 
ez utón in leghalásiibb köszönetét fejezi ki 
árvák sorsát felkarok* urnőnek és az adakozó 
községeknek.

Hadi tudósítók Del-Afrikában. Nem
keA csehi), mint kétszáz harctéri tudósító van 
Hé] Afrikában, akiknek legalább is a fele az 
angolokra esik. A Tiniest és a Haily-Mailt 
s s tudósító képviseli. A Times tudósítóinak 
egyike Frank Rhodes ezredes, Cecil Rhodes 
fivére, ki a szudáni hadjáratban is részt vett 
é.s ( hndurmaniiál megsebesült. A Daily-Mail 
tudósité»i kozni a Mafokingbe bezárt Steevens 
és lady Sarab Wiilson, (dmrehil lord húga 
és a marlboroughi herceg nagynénje a neve- 
zetesebbek. A Morning Post tudósítói közül 
legjobban kiválik E. F. Knight, aki Belmont- 
nál megsebesült, úgy, hogy jobb karját le 
kellett amputálni. E lap másik tudósítója 
Meristen Churchill, ki Pretoriából olyan ka
landos módon szokott meg, a marlbroughi 
herceg unokatestvére. H. S. Pearse, a Daily - 
Mail tudósitéija veszedelmes hivatása teljesí
tése közben megsebesült. A leghíresebb hadi
tudósítók egyike Itcnnet Rurgleigh, ki Buller 
tábornok főhadiszá'lásán a I )aily Telegraphot 
képviseli. Harcolt u dervisek ellen, részt vett 
Kiteheuer hadjáratában és Madagaszkárban 
egyedül járt az ellenséges hovák között. A 
régi gárda egyik tagja Méltón Prior az II- 
lustrated London news rajzolója és tudósítója 
Több hadjáratban vett részt és többször 
megsebesült.

Uj marhalevelek forgalomba hozatala
Legkésőbb f. évi április hó l étől uj filléres 
bélyeggel ellátott kincstári marhalevél-űrla
pok fognak forgalomba hozatni. Hegy az uj 
űrlapok forgalomba hozatala alkalmával a 
most forgalomban levő űrlapokból nagyobb 
készlet ne maradjon, a kir. adóhivatalok uta- 
sittattak. hogy ezen marhalevél űrlapokra 
vonatkozó megrendeléseit úgy eszközölje, hogy 
a felmerült szükségletet f. évi április I ig a 
most forgalomban levői űrlapokkal fedezhess*? 
és hogy e/.*,n időpontban a most forgalomba 
levői ürlapokbéd leh**töleg kevés készlet ma
radjon fel.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Lujza Mire v t • u  ;» k* -• 1... lem ond" Iuiiik ' 
III-/- 11 nvin okvotU'iml ln*gy a »/iv érzel

roazt v**gy**n*‘k az érzékek i-. Az. *-z.*.*k in k*i- 
l"ii vil:iifl*an m ozognak; azé azálinodottélet -■NZ«*skiii« »e.
• •/.üké a ivális  való koldna^unx ája \ * ‘in sziikNé^f*--
ám hogy gúnyát m aciikra "lt-u k , d<- azért j" . lia a 
lelki kin- N- krl koldus m<*zztd e ltakarjuk, mert az é je i
den |o k  a kincureéhe* rabló, ki le lkünket minden
|iillatiathaii rn-cialm lm  k«**N/.. Mire val<» tehát az a 
keserű, lemond - lianc ' * 'su g cí'd és  talál* Nem szabad 
eliu-siic^ednie. A jov 11 mmden*‘s«'tre kárpótolni ló gja  
kegyed et azért a keserűségért, mely most lelkét lógva 
tartja V ésse szivéb e nag\ költ nk je verssorát Nincs 
veszve bármi sors alatt, ki el nőm csü ggedett. R e
mélj iik különben, hogy e témáról #a k< z*'l j(*vőben m ég 
h«*«./élhetünk. Kételkedőnek Ks ne v ig y  m inket a
kísérteibe, de szabadíts meg. .!  Cipruslomb Az
em ber az életben gyakran  épen az ellenkezőjét éri el 
annak. .1 mit célul tűzött ki m agának. V legjám borabb 
szándék, a legnem esebb törekvések is hiábavalók le sz 
nek. ha azokat épen az nem érti m eg. vagy nem akarja  
m egérteni, a kiért egye d ü l történik m inden. Arra, 
hogy a múltat m egtagadja, m ég gondolni aeni m ertem ! 
Tehát n* in óhajt, nem tud visszaem lékezn i arra a csen 
des boldogságra, a m ikor csak két szív dobogása be- 
szélt y Szom orú ' L evélbeli, részletes választ
csak  vasárnap (Z. u. g.j adhatok. ge.
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LEGHASZNOSABB ÚJÉVI AJÁNDÉK.
A Singer varrógép, mely nOzvc ;i Icgrenickcbh. 

A Singer varrógép, mely \ J K íí£ ih t,t- 
A Singer varrógép, mely elterjedtebb.

A Singer varrógép, mely cs tartusságtekintetcben 

A Singer varrógép, mely a legalkalmasabb.

Ingyenes tanítás mindennemű házi 
varrási munkákban és mühimzésben. 

ilimzési selyemraktár, a legnagyobb színválasztékban.
Klectromotorok egyes gépekre házi használat számára.

Singer S. trsa varrgép részv. társ. 
Azelőtti cég: Neidlinger G.

Nyitra, varmegye-utca 15. sz.

Flscher Miksa
L É V A .

Fa- és érczk oporsék ,  s irkoszorú k
AKANYBKTfS KZAI.I. \(l()K.

Temetkezési kellékek
R A K T Á R A *

2«—f>2

Minek Pestre! Minek Bécsbe ?

Mikor nálam minden 
elöpénz nélkül
50 krajezáros részletekre

kapni
ö eV! jótállás mellett

Singer varrógépet 28 írtért 
Ringschiff varrógépet 50 írt.

F IS C H E R  M I K S A
varrógépraklára 

L  É  V Á  K .

N̂yomatott a kiadónál, Schulcz Ignácz könyvnyo mdájában, Léván.
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