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ü harang* temetésre... 
()l\ bánatos, oly bús a zengése. 
Mintha fájna érees szi\<* néki 
Mi titok sóit. azt most elregélni. 
Xúg-húg* a nagy harang felzokogx a 
'Több kis harang örsit* a hangokba. 
Kz is. az is eseng’ve. csöve kérdi:
„ I laraniíapó mit fogsz eheg-élni V"

. . Megkonüult a harang* temetésre, 
Szivettépö, lajo a rogvjc:
Kőlaü szól az l'aln Icgszehl) lánya. 
Kit kisérünk koporsóba zárva!

Az alsóim egv kis házikó \an 
K#*it«*n laktak e kis házikóban : 
Hctlőnc, az özvegy. meg* a lánya. 
Móni kurta tói s a jégvirágja.
Az szomorú tryászos özvegv séghrn 
Kíntól szehh m*m termett hót \ időkén, 
() sóit édes anyja szemeiéin 
Sok legény szi\ titkos, reménységv: 
A termete eódnis. arra rózsa . . 
Mégis sótól bánat rítt le róla, 
bánatának mélyen ott sóit fészke

Kicsi  ̂Z i S < ‘ rejtett belsejébe .
Mint király lányt, anyja úgy 

[nevelte.
Teste szép Solt. százszor szebb a lelki*. 
Kár hagyja sóm emezt műveletlen 
Nem folyna most köny e bús me-

[netbeii !
I k* il»*\ lelke minőig tova szállott 
Parányinak érző e világot 
S szárnyaival feltört messze, messze. 
Tolnán a felhőkön ;»a ebekbe 
S nem nyugodva mitsem. men nem

[állva
Csapongóit az ábrándok honába.
... Hol az álmok sok kai színesebbek. 
Hol a vágyak mind beteljesednek. 
Nem perzsel, nem éget a nap fénye. 
1 les i Ingói a szív közepébe. 
Köröskörül felzeng a madárdal.
A leseid tel se illatárral.
Szerelemröl. élvről szól a szellő 
S boldogságról. a mely bizton eljó; 
S kit a földön sokszor nem találunk: 
Mienk ott egészen ideálunk:

. . . Klláiryult a harang érees hangja 
Mindenkinek úgy fáj, a ki hallja:

() is álmodozott talán régen.
Az penditetett lágy búrt most szivében 
J i iling-galang! . . Ksdve szól a

[többi
.. Kols tassd! nem jó imigy eltűnődni!“ 
S mintha az erdőben gerle búgna 
Megszólalt az öreg lassan újra:

r

Bolygó esi 1 lan* az emberi lélek 
Keresője folyton más’ feléllek,
Mert az Isten keze egy kebelbe 
Mimiin; csak egy fél lelket teszen be: 
K fél lélek jár-kel egvmagában 

Boly gó (*si 11 au* a nagy éjszakában. 
Holdon*, a mely rálel a párjára 
S összeolvad azzal valahára.
Ab de sok van, a mely büntetésből 
Kergeti csak egymást szünet nélkül 
S bál* sok ezer nap kél. sok leáldoz* 
Nem juthat el soha a párjához!

Hedőnéiiek lánya, szép Ilonka . , 
Ily csillag volt . . . Járt-kelt el- 

| bolyongva
De a párját szegény, árva lelke 
Sehol, sehol, soha meg noui le.lte.
A faluban s távol nagy vuiékcu

vannak :i hazától Majd megpihennek ótihóné 
M;iLf\ íii* lóidon édesebb a nyugalom. Dohogj 
maradnának.

l íra kellek niói* az éjjel. A lennel is. 
velfik ment. és bizony nagy szükség volt'i*J. 
mert nélküle nem igen akadtak volna a
jó útra.

Kzen a hegyen túl van egy folyó a 
l'oprád. ennek u völgyén aztán szépen b**ju 
tünk. Leszálltak a lovaikról és kantárnát ve
zetve iparkodtak a hegytetőnek.

Mindenki magának keresett juntát. Az 
apró boróka bokrok között rézsut vezetett 
valami csapásféle; ezen kupiszkodtak míg a* 
hóval jéggel borított hegyre értek. Kegyetlen 
vihar fogadta őket odnlönt. Zúgott a szél, és 
a szomszéd magasabb hegyekről- hordta a 
tinóin havat a magyar fiuk szemébe, még 
sem állmtták meg, hogy meg ne állapodjanak, 
és ne szemléljék egy perezig a rég nem lá
tott m agyar hazát.

Kijen a magyar haza!
Túl harsogta a lelkesülés, az oromkiáltás 

a zngó vihart.
Fink ! kiáltott az őrmester,

lássátok az isten is segíti az igaz útónjáról. 
Kiértük az édes szülőhazánkat, és* hálát ad
hatunk a tererntőnek.

( )ssze vissza imádkoztak miatyán kot, 
hiszekegyet, tízparancsolatot; ahogy eszükbe 
jutott. Sirtak is nevették is' egyszerre A 
mindeuhutó^megérté a legszebb imát a htm-

T Á R C A .

A liii/ii földje.
I Folytatás é* Vi'p'.l

A hus/átok elálltak a bejaratokat, es 
az örmesler niegkopogtatta az ablakot.

Ki az ? hangzott belülről egy erces ti* * ifi
hang.

.lóbarátok vagyunk 

.bt barátok ? Ks miért jöttök tégy 
veresen és éjnek idején.

Menekülök vagyunk. A magyar 
tőidre megyünk és az .éhség kényszerűen a 
könyörgésre, pedig erőszakkal is vehetnénk, 
mert vagyunk elegen.

Nem volnátok magyarok ha tennétek : 
de megyek testvéreim, megyek nyitom az ajtót

Magas derék ember nyitotta ki az ajtót 
és kezet nyújtott a katonáknak.

lsteii hozott testvéreim : gyertek bel 
jobb pihenjetek.

A huszárok nem győztek csodálkozni.
Mi hát már Magyarországon volnánk? 
Nem magyar földön, esuk egy lengyel 

nemes házában. Testvéretek vagyok ; nekem 
sincs hazám, elveszett

1 »\érték beljebb jó emberek.

Hogy örültek. hog\ szorongatták a mi 
hiis/árjaink a derék ember kezét.

Volt aztán lakodalom Szalonna és cipó, 
a lovaknak is került olyan szemes zab. milyet 
régen nem láttak.

Sok szépet tudott a házigazda mesélni a 
hazáról, mert ott járt ö i>. Kg\ század huszárt 
vezetett át a csak általa ismeri szoroson. Azok 
i- szöktek. Nehéz az út Magyarországba. A 
felvidéket elnzönf'tte Sellliek sereg**.

A jó fomdthor majdnem elkábitotta a 
kiéhezett embereket, hanem azért mindenre 
figyeltek ami korükben történt. A szokatlan 
ság, a viszontagság, legjobban figyelmessé 
teszi az embert Az őrmester nem nyugim 
tott. ki és I)** járt. Ksznek e a lovak ? Nem 
alusznak-** ki\iil a legények? Kendben \«*lt 
minden.

Jóllaktak és jókedvük kerekedett. Mon
dogatták :

\ magyar huszárt még a menyor
szágban is megvendégelik, a lovának meg 
csillag abrakot adnak.

Ihiesuzni akarlak végre, de a házi 
gazda sehogysem hagyta őket.

Soh’se hálálkodjatok én is \ eletek in** 
gyek: máskép úgy sem találnátok át a 
hegveken. Hanem az éjjel már ne menjünk, 
liiztos hely ez már, két órányira vagyunk 
csak a határtól.

Kelngraltak a magyarok. Dehogy un
ják b** ok a reggelt, lm csak két órányira
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Válogathatott sok szép legénvl>en. 
De oly csillag, melyre vágy va-vagy ott 
Szemhatáron itt se. ott se látszott.
>S kérte anyját összekulcsolt kézzel 
A világba, hogy eresztené el 
Mert ott távol, a zajos világba*. 
Akit keres, rátalál párjára!
Fájt a kérés az anya szivének 
De eléje gátat nem épített.
Kieresztő maga mellől lányát 
Hadd keresse . . . lelje boldogságát.

. . . Szép lehet az alföld rónasága 
Magasztos is nyugodt méltósága.
De ezzel a hegv-vülgyes vidékkel 
A szememben semmikép sem ér tel: 
Erdője nincs, a folyója néma,
A nyáj kólóm p hangzik csak tél néha 
Az is annyi lemondással telve: 
Kicsinységed hozza csak eszedbe. 
Hangos kedvtől szőkéi itt a csermely. 
Gyönyörben kisérj ük füllel, szemmel: 
Fenn a hegyen az erdők homálya 
Emlékeztet Isten templomára,
Hol a kérés, hála és dicséret: 
Mindig mindig édes madárének 
S hol a ki esi in ember érzi, latja: 
Mindezeknek ő Iádként királya!
. . .  Szép Ilonka, nem gyötört a bánat, 
A mikoron itt hagytad e tájat?

Sokáig volt már Ilonka távol, 
Könytől ázott az özvegyi fátyol: 
Fényt, örömet csak az csalt szemébe 
Szegény lánya boldog leszen végre! 
Mily szépen is irt az édes lányka 
Szivét tette mindenik sorába’ : 
Gyöngysorai hosszú levelének 
Fsak „(>“ róla meséltek, regéltek, 
Kiben most már végre-valahára 
Sóvár lelke párját feltalálta!
Pedig kiért kiesi szive lángolt 
Embertesthen a gonosz sátán volt.

Hkeblek epedúsét hazájuk jobb sorsáért. Meg 
repedt a hajnali világban úszó ködfelhő: 
áttört rajta a szív melengető, derengd napsu
gár; megaranyozta a sziklák csú csát; és 
vakító fényben tort meg a gleesereken. b o l
dogan; a meg illetődön nemes lengyel útmu
tatása mellett ereszkedtek a völgybe, mikor 
a hegytetőn lóvés dördült.

Mi e z?  Sehol semmit sem látni. Talán 
jeladás V

Kgy huszár fölsietett az előbbi helyükre
— A Kerekes J ó zs i!
—  Meglőtte magát a Kerekes J ó zs i!
bizony Kerekes Józsi iát feküdt egy

fényes szikla alatt, átlőtt homlokkal. Lassan 
körülte gyűlt az egész csapat, és találgatták 
a halála o k á t; szánakoztak rajta.

He hát mi lelte őtet V Mi haja volt?
—  Talán szivére vette, hogy nem igen 

akartuk elhozni.
—  Itt az írása! —  mutatta az egyik.
Vsak úgy un irás volt. Kgy lapos fehér

sziklán, szürke hetük voltak olvashatók. Va 
lósziiüileg puskagolyóval karczolta oda :

„Nem tudok köztelek élni, mert nem 
érdemiem meg az életet.-

Ejnye, hát mi bűne volt ennek az 
embernek *? kérdezte a le n g y el:

Aki sejtette, nem mondta meg, mert 
szégyeulette kimondani, hogy áruló is akadt 
a magyarok között.

Ki inasához csak azért kötötte 
Hotry a lelket kilopja belőle 
S mikor aztán elérte, kilopta 
Elhajítsa az utszéli porba.

A nagy harang; itt erőset komiul 
Tán a harag, tán a fájdalomtul. 
Aztán akadozva, mintha félne.
Ibelekezdett újra a beszédbe.

Mond jak-e még többet minek szól jak? 
Nem hihetek én sem a valónak! 
így tűnik fel, mint egy szörnyű

(álom,
Az ébredést, mely ből várva várom.
... Sokáig hitt a lány még jó végben 
Aztán lassan összetört egészen,
Mint a mezők csodaszép virága.
Ha a vihar ereje tör rája;
S a mint eltűnt szivéből reménye, 
í gy hagyta el minden érzeménye 
Nézett. . . nézett. . . de már mit se

[látott
A lelkére sötét felhő szálott.

. . . Sötét éj volt. ólomsziirke éjjel, 
Méhe teli siri sötétséggel,

Fény nem látszott sem közel sem távol 
Mikor a lány kisurrant a házból. 
Arca láng volt, tűz gyűlt a szemében. 
Remegő vágy csalódott szivében. 
Remegő vágy : megpihenni ottan. 
Ahol végre1 örök nyugalom van!
S boly gott soká a nagy éjszakába* 
Vágya űzte, s vitte kiesi lába; 
Addig űzte kimerülve aztán 
Osszeroskadt ott a folyó partján.

. . Habjai a szép Garam vizének 
A fiilébe vájjon mit regélnek?
Lágy karjával integet feléje, 
Hívogatja puha, jó ölébe.
Hangja csábos: Itt. itt a karomban 
Mire vágyói örök nyugalom van!

Temessetek el valahogyan, de ne sok 
parádéval, mert sietünk.

Az őrmester parancsolta es egy kettő, aki 
nem értette a dolgot, hozzá fogott az öngyil
kos eltakarításához. Beburkolták az alig kihűlt 
testet a köppenyébe ; egy nehezen vájt gödörbe 
tettek, föléje pedig nagyobb sziklat gördítettek. 
„Nyugodjék békében!** Csak igy búcsúztatták 
el a világtól, aztán folytatták útjukat.

Mentek újult erővel. Leereszkedtek a 
völgybe es a folyó mentén jobb útra leltek. 
Milyen jó volt nekik már ott, hogy a haza 
tokién mentek. Mentek mindég lejjebb és ha 
ilyen gyorsan bírják az utat, azt hitték délre 
abban a tornyos falu, vagy városba érnek, ami 
úgy festődön elejbük mint a zarándok moha
medánnak Mekka feliér fala ( >tt majd megpihen
nek, megetetnek, nyernek uj erőt attól az édes 
magyar kenyértől. I ’g\ feszült a keblükön a 
testhöz simuló atilla, hogy szinte tekivánkozott 
róla a sárga-fekete zsinór. No hisz majcf leve
szik. es kapnak helyébe szép pirosat. A lengyel 
vezetíi mesélte, hogy milyen szép a honvédek 
ruhája; még a csákó forgója is nemzeti. Aztán 
elmondta, hogy mennek az ellenségnek ; nótázva, 
dalolva, mintha csak vőfélyeskednének. Hogy 
sietnek meghalni; mert egy honvéd eleste min
dég egy tucatot jelent az ellenség veszteségé
ben. Hat még a huszár! mit tesz majd a huszár, 
gondolták.

Es amint igy mennek, lelkesülten, egy 
szere csak, mintha a füld gyomrából jönne a

Jer szép lányka, csalódott leányka 
Ringva v iszlek boldogabb világba* 
Álom volt az, ami történt véled 
Itt vár csak rád az i^azi élet!
Oh jer, szállj le puha lá<**y ölem In*!..

Riad a lány: Vajha iu*az lenne!
S végső erőt merítve mag’áha 
Beléimrott a susogó áriát.

Elnémult a v̂ ászdal hús zengvse. 
El a siri hantok dübörgése,
Csak a harang zúg* még* lelzokogv a : 
„Nyugodj* délibábok szép halottja!*

H  I K  K  K -

Honvédőink ejjeli gyakorlaton. Balás 
György ezredes, a nyitrai honvédezred pn- 
racsnoku hétfőn Lévára érkezett, a zászló
aljat megszemlélte és elrendelte, hogy hétfő
ről keddre virradóra éjjeli manőver tartassék. 
A zászlóalj hétfőn délben vonult ki Seguer 
Géza honvéd főhadnagy vezetése alatt a 
felső gvőrödi dombok közé, ott bivakiroztak 
s ez alkalmat felhasználták, hogy az új szer
kezetű fűthető sátort is kipróbálják. Fgyancz 
éjjel a nyitrai zászlóaljak is kivonultak és 
Verebélynél ütöttek sátrat. Halás György 
ezredes, Mihálcsies György Őrnagy kísére
tében hétfőn este felé megszemlélte zászló- 

j aljunkat táborozásukban, aztán az ezred többi 
i részéhez Yerebélyre utazott. Honvédeink 

a legjobb kondícióban kedden délelőtt vonul
tak be állomás helyükre.

Rozsás hir Az enyhe tavaszi szellőbe 
burkolt Il\mén susogja szertea kedves bírt, 
hogy derezslényi és litassi Litassv József 
honvédszázados, vasárnap f. hó lS-áu váltott 
jegyet Hracli Margit úrholgygyel. néhai 
ítrach Ferenc megyei főorvos kiváló művelt
ségű egyetlen leányával. Igaz boldogság tava
szi napsugara aranyozza meg frigyüket.

Rendkívüli megyei közgyűlés Barsvár 
megye törvényhatósági bizottsága f. hó 2-1 én

hang, erösbödö: egyre recseg*ibb. Mi ez ? Orkán 
közeleg? vagy egy kráter jón forrongásba!

A zugás, a recsegés, egyre jobban egyre 
közelebb hangzik. Megkövültén áll meg 
egész csapat, es kérd*len tekint az utmutat* * lene i 
felé. Az már észre tért meglepetéséből, s un t 
a viharmadár, elfúlt, rekedt hangon kiáltja

Fel emberek! Fel a magaslatra ! Meg 
indultak a hegyek! fel! Ide, ide! ez aiá :i 
szikla alá!

A legények megértették a borzasztó \ 
szedőimet es kétségbe esett erővel iparkodtak a 
sziklákra kapaszkodni. Nehéz munka \ * dt * 
lovakat ügy kellett húzni-tolni, inig ;t védő 
sziklatorlasz alá értek. Fs ép hogy biztos heh re 
menekültek, ott kavargóit pokoli lármával, él 
tük, körülöttük, a futó glecser Ami magúval 
ragad sziklát, fát es mindent ami utjai au 
akad . . .

FI múlt ez is. Ismét tovább ménnel a 
derék fiuk. Mér lent járnak a völgyben, 
összehordott a futó glecser mindenfélét.

< M idiiének vígan, deliát a balsejtelem 
in a telkükön ; eddig kettőn dűltek ki a mm : .
ki tudja hányán örülhetnek a haza jobb s*M>an, 
ki fog közülük hamarább meghalni.

Sírt a lelkűk es örült egyszerre, hogv * 
áldott földet járhatják, azért tehetik kockára 
életüket.

Olyan édes-bus az ha sejti a s z í v ,  h* ->
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d e. 11 órakor Aranyos Maróbbon a székház 
nagytermében rendkívüli nagygyűlést tart a 
k"\etkezö tárgysorozattal: a) a kereskedelem
ügyi miniszternek leirata az újra elébe tér 
jes/tett 1*90 1' mhi. kóltséjrelóininyzut, vala 
mint a vármegye közúti \ iszonyainak reu 
de/ése ügyében. 2). Klőterjesztés a gr.-sze
kerészt i tíaram hidunk a kereskedelemügyi 
miniszter által kilátásba helyezett államsegély - 
Ível való építkezések elrendelést* iránt. 3). 
Klőterjesztés a gr. s/t.-kereszti volt Haratn-hid 
helyén a vármegye által b 'állított kompon 
az uj Ilid felépítéséig vámdij szedési jog 
engedélyezésének kérelme iránt. 1). A Isi* 
Várad kölcsön ügye. Ó> .Több községnek a 
Barsmegyci gazdasótgi egylet javára tett ala
pit \ anya.

Gyaszhir. Nagy szomorúságról, virág 
hullásról regél az éles tavasza szél. A vidék 
egyik legszebb leánya: Kelersényi és hrabói 
Kelecsényi Ilonka f. 11«» is án d. u. 3 ó>rakor 
rövid és fájdalmas belegsó*g után meghalt 
Hars Baraeskóm. A megboldogultál nagyszámú 
résztvevő tegnap kisérte nyugvói helyére a 
hars baracskai családi sírboltba.

Kulisszák mögül. A napokban egy 
vándor miivészpár köszöntött be egyik vidé 
ki városkába. Az asszony bár nem szép, de 
igen jó színésznő \ olt s a mi hiányzott k«»ny 
nyelmii urábód az benne hatványozva meg 
volt : az erély. A szigorúságig, a kegyetlen
ségig menő erély. I b* szükséges is volt ez 
órácskájával szemben, mert az nmd felett 
könnyelmű, pazarlói, banpolni, duhajkodni 
szerető bohém kedély volt. A fogadó S ik 
szánni szobájában laktak és szombaton este 
elég jód jövedelmező előadást tartottak. Az. 
asszonyka tekintettel arra, hogv az ura az. 
előadás alatt józan volt elismerésül megenged
te, hogy a férj meg egy két órát az uj isme
rősökkel elmulasson, ő pedig szobájukba tért 
és lefeküdt. Bizony jó sokat aludt, de az. 
üreg meg sem mutatkozott. légy ideig ébren 
\arta aztán méltó haragra gerjedve felöltözött 
és lement az étterembe, hol a cigány vígan 
muzsikált egy pár mulatónak. A színész köz
ben mar felment és örülve, hogy a rendes 
c<ti szidás, no meg a pénzzel valói elszámo
lás elmaradt mert hisz felesége nincs a 
szobában lefeküdt. Az asszony lent azt 
vette hírül, hogy az uracskája már felment. 
Hali! már bujdosik a gazember, bizonyára 
sokat költött. Ádáz dühében az ajtó számot 
sem nézte csak benyitott a szobába. Sötét 
volt! lébe! már elojtotta a cudar a gyen lat 
is. No majd meglátjuk az eredményt. \ ila 
got gyújtott és a pénzes tói reá utóm kotorá- 
zott. Hah! az alávaló)! összesen II krajrólr 
\olt a zsebében, a többit mind elköltötte. 
Sem hirt a végsőig felcsigázott dühével és 
a fal felé fordult Teriit alaposan agyabugyál

egv nagy, egy nemes célért fog megszűnni, ugv 
dobog, mintha minden dobbanásával közelebb 
hozná a halált.

Csak az fájt, a remenytelenség, hogy ta 
Ián elszakadnak egymástól.

Szótlanul lépegették, inig a völgyben a 
lengvel egy éktelen elcsonkitott hullát vett észre

A huszárok odaérve egymásra nézték.
Á Kerekes Józsi!
Pedig eltemettük! . . .
A haza földje . . .
Kivetette, egészite ki az őrmesterük 

es sietve indulást parancsolt.
A jói link eltakarták a szemüket, hogy ne 

lássák az undok testet. Kikerültek es szent áhí
tattal néztek körül a vidéken. Szent volt előttük 
az a rög, hatalmas, ami meg holtakat is bün
tet, ha ellene törnek.

Távolról, valahonnan lőcse Késmárk telol, 
hallatszott eléjük az óigyiidörgés. hs ok ugv 
siettek feledve táradsóigot, szenvedést, mentek 
arra a csoda szép mezőre ahol a szabadsóig 
vérrozsóija nyílik. . .

Mentek lázban égó homlokkal, termeszét 
fölötti erővel a moraj felé. okét nem veti ki 
az a föld. ükét vonza, húzza a delej, ami min
den porszemében van. Ok vérükkel lógják ter
mékenyíteni a földet. Milyen édes könnyű is ott 
pihenni, a haza földjében várni az örökhajnal 
hasadását . . .

ni kezdte. Az felriadt és akkor . . . kihint, 
hog\ szobát tévesztett és a megvert férfi nem 
a könnyelmű színész, hunom egy nóg k«>ny- 
nyelmubb vigée volt, ki cérnában utazott, 
pénzét elkóirtyóizta és ott várta a felszaba
dulást A házaspóir bóir másnapra is elő 
adás volt hirdetve hirtelen elutazót

Esküvők. I . e y r e r l . ói s z 1 ó> az 
ar.-maróithi kii-. törvényszékhez beosztott kir. 
alliiró*, az ifjabb jogóiszuemzedék egyik tehet 
séges tagja 1. Ili* 10-én esküdött örök hűséget 
t iecsén ozv. * lyapay Yiktorné bájos leányának 
Tónikának. S z i l a s s s y  h e  z sói taka
rékpénztári könyvelő f. hói 19-én vezette 
oltárhoz aróijóil Bichter Sóirikát, Uiebter Ke 
renc regens chori bájos leányát. Az uj pá- 
roknak hosszantartó, igaz boldogságot kí
vánunk !

Hangverseny A ..Barsmpgyei Casinö, 
mint már említettük a I* M. K. K hars 
megyei v óilaszinánya javára f. hói 24-én hang 
versennyel cgyhekódött taucestélyt rendez. A 
liaiigverscnyeii M át ray Sarolta, \edeeky 
\’ incc ó->, L mv i < íéza budapesti művész is köz
reműködnek. A hangverseny iránti nagy ér 
deklödés már is azt mutatja, hogy a vigalmi 
bizolt>óig a közönségnek egy igen kedélyes 
ó*s élvezeles estét szerez, mely minden tekin
tetben kitünően fog sikerülni.

Áthelyezés. Lembényi Bálintit Andor, a lévai 
pénzügv igazgat ói sóig mellé rendelt számvevő 
sf*gi számlisztet a pénzugminiszter saját kérd 
inére az aradi pénziigyigazgatóisóighoz helyezte 
ód Lapunk a távozóiban egy kedves munkatár
sát veszíti el, kinek midőn Istenhozzádot mon
dunk sok szerencsét és boldogulást kívánunk !

Fillér egyesület. Liehermann .lakaimé 
rs Kcnvvcsi Károlyné kezdeményezésére moz
galom indult meg egy filléregyesület létesítése 
iránt, melynek célja az volna, hogy a szegény 
leányokat kiházasithassa. illetve liogy a házas
ság slafirungheli részét a szegény leánynak 
könnyebbé tényé. A beiratkozási dij egyszer 
s mindenkorra ón tillér.a tagsági dij hetenként 
g fillér. A szép és nemes cél önmagának dicsé- 
röje. Mint halljuk az egylet minélelöhbi létc- 
sithetése céljából a közel jövőben agy hang 
verseim vei egybekötött láucestélyt terveznek, 
melynek tiszta jövedelme lenne az alap, melyre 
az egyesület épülne.

Kinevezések. A pénzügy-miniszter i f j 
K o v á c s  K I e k veszprémi szóungyakoriiokot 
•i lévai pénzügy igazgatóság mellé rendelt 
, , ve Kéglit s ámtiszttó, B o ro sa  L a jo s  
itteni p. ii. kezelési gyakornokot az alsó kiibini 
pé‘ii/.iigv igazgatóbanbo . iroda lisztté nevcz.teki.

A kerékpárosok figyelmébe. A királyi 
kúria sulvos tes1 i sértés vétsége miatt v óid 
•dói h e ly e z e t t  egy kerékpárost, aki hál* 
lóitta a vele szembe ji»vói kocsiba fogott lovak 
nvugtalauságat es a kocsis is intett nel i. 
b*ogv álljon meg kerékpárjával. mert a lovak 
megriadtak tőle. a kerékpárt mégsem állította 
meg hanem azzal a lovak mellett tovarohant; 
ennek aztán az lett a következménye. Itogv 
a lovak megvadultak, a kocsist felforditottóik 
é< a kocsis súlyos testi sértó'st szenvedett.

Áthelyezés IVehy IVtl ar. mnróthi 
kir. járásliiróit a király, saját kérelmére t«»r- 
vénvszéki bírói minőségben az eperjesi kir. 
törvényszékhez helyezte at.

Chimay hercegne esete megyénkben. A 
iivár folyamán a rajeei fürdőben tartóizkodott 
egv méltosóigos kisasszony, kinek szivet az 
ottani cigányzenekar fiisios képű cimbalmosa 
andalítói játékával teljesen elvarázsolta. A 
nagyúri hölgy lángoló szerelemre gyulladt a 
barna legény iránt és egy napon a cimbal
mossal együtt odahagyta a fürdőhelyet, hogy 
elvonulva a világ zajától, csakis a szerelem
nek éljen. A legény tartózkodási helyére Kis- 
O rósz kára jöttek, hol már három hónapja a 
legédesebb boldogseg kozott laknak a cigány- 
negyed egyik sárpiitrijáhan. Az alig Ifi éves 
höjgv atyja titokban kerestette leányát s 
most rájuk akadt s mint halljuk beleegye
zését fogja adni. hogy lánya törvényes nejévé 
legven a kitűnő jóitéku cimbalmosnak. Ks 
még azt mondják, a mai prózai életben nin
csenek többé regények!

A lévai kereskedő ifjak társulata f. hó 
lő én vasárnap felolvasást rendez, a melyre 
vendégeket szívesen latnak. Kezdete este * 
órakor.

Az ejieli csendháborítók megfékezése. A
vásári rendtartás, továbbá a szarvasmarha, 
sertés- és juhtenyésztésről hozott szabály- 
rendelet után most egy szintén igen üdvös 
szabályrendeletet dolgozott ki, vármegyénk 
alispánja a tervezet az éjjeli csendháborítók, 
megfékezését célozza, és a következő szaka
szokat tartalmazza: 1. $. Tilos az
utcán vagy más nyilvános téren séta helyen 
stb. az éjjeli csendet bármiképen megzavarn- 
2. így tiltva vau a kiabálás, dalolás, fütyii. 
lés és zenélés, tilos az ablakok, kirakatok 
és ingatlanok bármely tartozékának zorgeté- 
se, dobálása. 3. ij. Tilos éjjel a nagyobb cso
portokban való járás. 4. Az ezen szabály
rendeletben foglalt rendelkezések megszegé
se kihágást képez és l.MH> koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel, behajthatlanság esetén az 
1879. évi X.L. t e. 22-ik §-ában meghatá
rozott idejű elzárással büntetendő. 5. A ha- 
tóságok és az el járás a 28547'1880. sz. bel- 
ügy'miniszteri rezdeletben vannak megállapítva 
b C A befolyó büntetéspénzek a rendőri 
kihágóisi büutetéspénzekksl egyenlő elvék 
szerint kezelendők és az 1892. évi 27. t. e. 
íí-ban meghatározott célokra fordítandók.
7. >?. Kzen szabályrendelet hatálya a várme
gye területén levő rendezett tanácsú vározokhi 
nem terjed ki.

Betöréses lopás Fábián Antal ó-barsi 
lakos kamrájába f. hó 13-ról 14 re virradóra 
egy pár barsi legény betört, s onnan 48 
korona értékben négy métermázsa babot el
emeit A csendőrség azonnal megindította a 
nyomozást és a tetteseket sikerült is elcsípnie. 
Az esetről a járásbírósághoz feljelentés 
tétetett.

A tetszhalott krajcár. Bizony elparen- 
táltuk szépen és most kiderül hogy csak tetsz
halott volt feltámadott. A legújabb pénz
ügyminiszteri rendelet értelmében a krajcárt 
az adóhivatalok még egv fél esztendeig köte
lesek elfogadni és még azután sem lesz teljesen 
értéktelen, mert még egy esztendeig egy fillér 
értekben bárhol beváltható.

Rabló üveges tót. Urvol András 
esiesmáni illetőségű üveges tót tegnap éjjel 
betolt a süket Kngel ílani ócskaruha kereske
dő lakásába fojtogatni kezdte. A megtámadott 
segély kiáltásaira a szomszédok oda siettek és 
a rendőrség segélyével a tóitot elfogták. Urvol 
már többször volt büntetve, ugyancsak lopá
siba és betonosért.

Meheszek es gazdak figyelmébe! Az
J Országos Méhészeti Kgypsiilet** az egyesület 
tagjainak a következő kedvezményeket nyújt
ja: Ingyen, tehát minden díjazás vagy provisiói 
nékiil értékesíti méz. és viasztermelvenyeiket 
(a múlt 1>99. évben közel HKN) métermázsa el
adóisóit közvetített)! jó «*s igen olcsó méhkaptá- 
rakat ó*s méhészeti eszközöket szerez; szükség 
esetében ingyen kölcsönöz mézszállitó edé
nyeket; mindenféle méhészeti ügyekben fel
világosítással és szaktanácséval szolgál ; mé
hészeti könyveket díjtalanul kölcsönöz és az 
egyesületnek havonta megjelenő azakkózlo- 
nyét ingyen és bérmentve megküldi. Mintezért 
az egyesületi tagok csupán évi 4 korona 
tagsóigi dijat fizetnek. Belépési nyilatkoza
tok az egyesület elnökségéhez, Budapest IX. 
..Köztelek'* cimzendők.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Clemenceau M egelégedésünket képzelheti; hogy 

a közönség is gyön yörködh essék benne u le lte tőu l 
álljon iit e ]>ár versszak  :

Csendesen pihen, t  nefelejes virít sirhatmitn, 
Kit úgy szerettem  s m eghalt oly korán, 
Megsebzé nem es szivét a gonosz ármány 
S kidőlt szivem ből a tiráda bálvány.

I.állam  a kínokat, m elyeket szenvedőit . .
< itt térdepeltem  a halálos ágy  mellett,
< írültté tett az iszonyú gondolat ! 
íg y  látni őt, kit szivvm  bírni akart.

S mintlia an gyal szállott volna hozzám 
Midőn buesuzni nvujtá g yen g e  karjai 
Isten veled egyetlen  sze re ln em  !
C sak te voltál az. kit ú gy szerettem .

S felszállt a m agasba ártatlan leika 
Kn m eg olálélve rogytam  le m elléje 
H azavittek, de nem tudom m ikor 
S nem láttam csak a tem etéskor.

Szomorúan lengette a fa is lombját 
Mintha érezte volna szivem  fájdalm át 
S P á r  puszta lett bánatos életem  
5* nem lelhettem  nyugalm at seholsem  ! .D n  lm Ily (Vó*u. I



K E R N  T E S T V É R E K
VMS- füs/ei-. eseineúe- és mnjikcívskeílrtk fa- és érezkoporsó. ún/<líisa»i és V»m*t»fié|» raktári

- > I ;  K  \ A  N .

Szíva* %> tisztelt
tiú'*:in tV*ls/i*r* ;t r:iki;t!u .kat. vas- es vásáruk, ten

gerek. gazdasági eszkö/ok eke-reszek. acze! zsindely-szegek, 
sodrony- es sodronyszeg, lancz. szerszámok es műszaki czik- 
kek. kerti-eszkozok: a<o. kapa. lapat. gereblye, kerti szemzo- 
es nemesítő kesek. kerti-füresz. fanyeso- es venyetje metsző 
olio. sovenyfa. fu- es hernyószedo ollo. teljes konyhafelsze- 
relesek. Losonczi es Tescheni zomanezos edeny. festékek, 
mazak- es olajok. Kocsiker.o. stukaturnad. fedellemez. Ponyvák, 
bácskai kevekőto-zsineg. kovacskoszen portlandi- es roman- 
czement. invábbá a l«*gj«»bb minőségű fiiszer- es csemege 
ezikkeink a logjutányosabb árakon.

Takarmány répa, lobere- es luezerna magvakat, a kei
ufnbbit arankameire— -re  :1 m. kir. imn:\ izmmI" :dloma>
hivatal"" é*bMUp**i*>ét jevel lezárt zsákokban sznlhinnk.

Luezerna. valódi froneziii iinuiktuaenles: 100 kgr. 68 
frt tinóin magyar 58 ír t

Voröshere. • S i ' ik I i aranka . • mt« •> : !00 kgr. 74 80
írtig, nyerőim  55 60 trtig.

Takarmanyrépa. ■ r**«I«• tí • -zaktahf./' Cherdorfh olaj- 
boyye. buezok •''■>. mamuth -  100 kgi\ 50 60 írtig.

Tarlorepa-angol perje. kiállítási es Lawnvumag keverek 
és más iYiueirri magvak napi áron.

Konyh. kerti es viratjmagvak le_ r̂:. iOzliát«>1 >1» friss es 
|. ojulili !ima»-"uu. i • • rIurti "" Ma'ir.lmer léle) 5 es 10 kros 
csomagokban katona fele es franozia oltóviasz RafTia-hancs 
napi áron. Peronospora permetező vörösréz, \ \  ermorel- 
téle ;ha in fit permetezöszerek, azurin é> rubina.

Ilátorkoilnnk ezennel az igái tisztelt földbirtokos 
urakat felkérni és őszintén ajánljuk szükséglétét mezőgazda 
>áiri vetőmagvakban nálunk mar most elöjegveztetni. mert 
a fi 'irvasztási időszakban iug\ keresbii  l"g heallan. • > kii 
|(Mi"s(»ii meiíhiz:ia1'> minőségű biliéi- es i.■ p;i 11mi_r iránt 
alig lesz kielégíthető.

j;  Kizárólag a törvény által előirt követelményének megfelelő magvakat tartunk.

Fischer Miksa j
1 , É  V  A .

Fa- és é rczk op orsók , s irk oszor iík
ARANYHKTIS SZALLAUnK.

Temetk<kzósi kellékek
N  A  K  T  Á  K  A -

26—52

M i n e k  P e s t r e !  M i n e k  B é c s b e  ?
Mikor nálam minden

<* I ö  p ó  i. /  ii c  I k ii I

50 krajr.záros részletekre
Kapni

r> esi jóííillns melleit
|i Singer varrógépet 28 írtéit 

Ringsiihiff varrógépet 50 frt.

F I S C H E R  M I K S A
v a r r d g ó p r u ’ k t á r a  

* :  h  K  V  V. N .  * *

Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignacz könyvnyom dájában , Levan.

1900. fohruár 22.

S C I D I C Z  I G M á C *
k ö n y v e s  „ „ p i r k c r c s k c d c s c .  k ö n y v n y o m d á j a  cs  k o U s / i U

ii/lcli könyvek jy.ii'i raklára. Kölcsönköny Vínr.

A saismi bcállával van szmvm-sém u-v a boly beli. ?
mini a vidéki n. é. köyönséo; b. tudomására hozni. Imuy lakodalmi <“* buli mo,<>- 
hivék é s  láirnzivudek a b-s/.cbb és b-olrsél.l, kivitelben vsakis nálam szoivzlielíík 

továbbá a nyumdai szakmába vám', bármoly munkál is ölesén rs pontosan 
eszközlök. A n. é. közönség b. pártlojrásál kéne. iiszt»‘h*lt,,l

S r l m l r z  I u i i c H ' Z .


