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Szidom rendeletét adott ki a 
belügyi miniszter, hogy mimlama 
küzhclyiségvk. melyekben a közön- 
vég’ csoportosan szokott időzni, mi 
módon legyenek ezután tisztán 
tart\a sa közegészség’ köveiméin ci
nek meoíólelőleu’ felszerelve

A rendelet légiiikáhb a korcs
mák. szállodák, kávéliázak. söresar- 
nokokra s mellék helyiséovkre szól 
s a rendelet végrehajtásaimk ellen- 1 
őrzésével nemcsak a helyhatóságo
kat. hanem a esendőrséi»*et és a pénz
ügyőröket is meghízza a miniszter 
s kihágásnak minősíti mindazt, mi 
a rendelet ellen vét. ép úgy a tettet, 
mint a mulasztást.

Szaparodott tehát eg\ csomóval 
a kihágások száma, melyekről egy 
aljárásbiró csak nem réo*jhen álli- 
tott össze egy köziéit iinésl keltett 
jeg\ z ékel.

Lesz tehát alkalma a közönség
nek ismét vigyázni és óvakodni, ne

hog\ az nj rendelettel szemhen 
súlyos büntetés alá eső kihágásokat 
kövessen el: a hatóságok kellemet
len dolga pedig ezzel is megszaporo
dott.

Minden remidet. mely a közön
séget szokásaiban, életmódjában kor
látozza. a közszabadság rovására 
esik.  Nálunk már a kormányren
deletek és a vármegyei, községi 
szabály reiideletek oly tömege kor
látozza az ember minden lépését, 
hogy ha azokat valósággal végre 
is hajtanák, talán irmagért se le
hetne olyan embert találni, ki vala
mi kihágásért büntetve ne lett volna. 
A sok rendeletnek azonban meg 
van az a baja. hogy lehetetlen őket 
végrehajtani s igy legtöbbnél nincs is 
elérve az a eél. melynek elérése 
kétségkívül üdvös és helyes volna.

Tartunk tőle. hogy a legújabb 
belügy i miniszteri rendelet is azok 
közé lóg tartozni, melyek céljukat 
solia se lógják elérni.

Pedig a eél nagyon fontos és 
igen komoly.

T Á R C A .

\inoo dűlőiből.
Tudnál szerelni, édes angvalóm?

Kénlé piív úr az utcán egy napon.
I * r á z t a m ,  villogott a szemem:

Nem uram. én önt nem szerethetem!

S/ép kort megért s nem tudja ön ma sem. 
Hogy a szerelem nem utcán terem ?
Hanem ha éppen jobbat nem tehet, 
Meglátogathat egyszer engemet.

Az ablakot könnyen megismeri,
V irágukkal van rendesen teli.
S a nieire* varrógépen zakatol,
Itea akad szobámra valahol.

Szépen leül s megvárja csendesen,
Míg haza j <"»•! az én szerelmesem 
S a inig mi csiiggimk egymás ajakiin.
Mi a szerelem: megtudja tálán!"

Szentessy Gyula

II i in  h  ii I a .

Kzen névvel ruházták lél a kisded \a 
daszl kot, nidyegy gyér erdocske legszebb.

legmagasabb pontján t rémol, korülvév e remek 
nyírektől. melyeknek leesimgö ágai mintha 
eiakarnak rejteni a profán szemek eléd rá 
borulnék a kis épületre. Az előtte elterülő
tisztás hiefenvövel vall behintve. mig koz- 
hen-kozhen egy egy terebélyes to|g\ nyújtja 
ki izmos karjait

Az áttelleni ormon Hhymes vára mu
tatja tar léjét az átsurranó lelkűknek. A 
hatalmas kövek darabonkint válnak 1<* lesi 
véreikről s bármennyire össze is voltak ölel 
kéz ve. az idő kérlelhetetlen Ítélete elszakítja 
étket örökre. Pusztul enyészik i1t minden. 
Niie-v aki gondozza a múltak emlékeit ! Min
denki csak a jelenbe kapaszkodik, annak 
gyönyöreit szürcsölgeti.

No de ne zavarjuk a haldoklói, térjünk 
\ i.w.a akis lakhoz, mely félve húzódik meg 
örökkön s u s o g ó  lombsátra alatt s amely 
barátságosan nyílik mega fáradt vadász előtt. 
A kedves s előttem örökre felejthetetlen 
helyre menekülök bánatommal, ide iiz a 
vágy. a szenvehély. Ide temetem el terveim 
ezreit, melyeken új remények fakadnak, hogy 
azután ismét meghaljanak.

Menny i. de mennyi, élvezetes feljegyezni 
valót tatái itl egy telivér vadász, mennyi 
izgalom és hosszúság lakad itt eg.\ tőről s 
majd egyiket, majd másikat kell lesza
kítanunk.

No de beszéljenek a vudászélcniéiiyok. 
Szept. 21 ,-én M .. barátommal kirándul 
tünk e k ie s  vadászterületre. A remek éjben.

A kö/egészségi statisztika ugyan
is azt mutatja, hogy a mulóban levő 
század legpusztítóbb hidegsége, a 
tudővész Kurópa egyetlen országá
ban se t♦ *sz akkora pusztítást, mint 
Magy ai országon.

A mily szomorú, ép oly csodá
latos és megmagyarázhatatlan ez a 
veszedelem nálunk.

A nyugati államokban, hol a 
munkásnép legnagyobb része* ipari 
munkával, gyárakban, műhelyek
ben és bányákban foglalkozik : hol 
a nagy produkció gazdagság mellé a 
nagy szegénységid állítja, a tuberku
lózis nem szed annyi áldozatot, mint 
nálunk. Imi a szántóvető és iparos 
llép életviszonyai sokkal kedvezőb
bek:;! többség füldmivelésscl foglal
kozván. a szabad levegőt élvezi s 
a "Zeeény ség se oly kegyetlen sors. 
mint máshol.

Nem tudjuk tehát ennek a nem
zeti Szerencset lellsegnek igaz okát 
adni: de mivel nagy a veszély s az
zal fenyeget, hogy a tüdővész ra-

melyhez kevés hasonlót é l v e z t e m * . - agan 
estink iniik«ntteb közre erőtől duzzadó hatul 
más hanggal. Ali mily nagyszerű eom-ert
v olt «*/.!

Vz impozáns hang kilométerekig hul
lámzik el s nem egy szarvastehénswvet 
romegtet meg.

Igen. most ők az erdőik hatalmas ura** 
ez az ó >/.rV.őmjuk. Kgy élemedett gavallér 
váltiir uralni akarja az egész, háremet. Maga 
kő.ré gyűjti az erdő fejedelmnöit s jaj a tola
kodó udvarlónak, ha az ö szentélyébe akar 
hatolni. Mintha az erdő szakadna össze, oly 
zajjal törtet tüskén bokron keresztül, ha 
mégis egy kellemetlen gavallér közeledik a 
féltékenyen őrzött, most nyugodtan legelésző 
csapat felé.

N• *i11 lát. nem hall ilyenkor egyebet, 
csupán a gyűlölt riválist, a kelletlen házi 
barátot. Mint a lérgeteg ront a közeledőre, 
mely ha gyengébbnek érzi magát, cs/eveszét 
ten rolnin tova. A helyzet ura pedig hatal
masat bömbölve tudatja, hogy ö a hatalom, 
ő az erő, neki hódoljanak !

K/ek | »edig, mintha mi sem történt volna 
nvugodtan legelésznek tovább, őket ily élet 
halálharc nem zavarja meg. tudjak ők 
nagyon jól, ha az óriási harcban el is pusz 
tul az ö gavallérjuk, jón helyébe egy másik, 
talán izmosabb, tetszetősebb hodiló ; de csór 
renjen meg csak egy pici ágaska, melyet 
egy meg láthntlaii ember hibás lépese tör le, 
bezzeg fut az egész had. mint a tergeteg s
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gál.vos voltánál > n tuberkulózis 
átörökló természeténél lógva nemze
dékről nemzedékre degenerál tá
junk: kétségtelen. hogy mindent cl 
kell követni a baj elhárítására es 
szükséges, hogy a kormánynak és 
törvénvhozásnak elsőrendű teendője 
legyen a haj ellen küzdeni.

A J)cliigy iminiszteri rendelet 
arra céloz, hogy a haj terjedése meg- 
akadályoztassék. a ragályozas al
kalma a köztisztaság emelésével rit- 
káhhá tétessek. Természetes ennél
fogva. hogy a közgyiilekezési helyek 
tisztaságára kell súlyt fektetni. A mi
niszteri rendelet e részben nagyon 
kimérilő intézkedéseket tartalmaz s 
ha a rendelet végrehajtása kielégítő 
lesz. bizonyára meg lesz annak a 
hatása is.

Hogy a tuberkulózis épen ná
lunk van leginkább elterjedve, an
nak az lellet az oka. hogy a nép egész
ségért* eddig nagyon keveset gondolt 
a tön ényhozás és a kormányzat 
A miveltebb nyugaton, a fejlettebb 
közigazgatás már rég óta foganatosí
totta azokat a közegészségi intéz
kedéseket, melyek nálunk csak most 
kezdenek életbe lépni s ott a közön
ség is megszokta mindazt tenné *e- 
tesneJv hasznos dolognak tartani.

Mi még hajlandók '\ ágyunk 
mindazt szekatúrának tartani, mi 
kényelmünket és szabad akaratunkat 
korlátozza.

Kszerint a belügy miniszter eme 
nagy célú rendeletének pontos és 
szigorú végrehajtását nem csupán 
a hatósági közegeknek, hanem a 
közönség intelligens részének is ma
gára kellene vállalnia.

Ha a népet eleinte a büntetés

még a föld is feljajdul hatalmas ugrásaik 
alatt! Néhány száz lépésnyi őrült futás után 
ismét megáll a csapat s újra folyik az ud
varlás, mig egy gyilkos golyó ki nem ragadja 
éppen azt, melynek vére legjobban pezseg, 
legjobban forrong.

♦ *
♦

Kzen izgató vadászkéjbe elmélyedve, 
majdnem öntudatlanul hagyúm el helyemet, 
hogy a siimea taposott eserkészuton óvato
san bejárjam az erdőt.

Vigyázva, jobbra balra tekintgetve hala 
dók az erieáktól behintett vágásban, midőn 
a bokrok között észreveszek egy vöröses fol
tot. Klővéve messzelátóinat, keresem a bök 
rok között kotorászó fejet, vájjon visel-e 
agancsot ? Nem kellett soká várakoznom, 
mert csakhamar elő tiinik a szép hatos 
agancs.

Kreztem, hogy megrándul kezemben a 
fegyver, de csakhamar lecscndesitcm idegei 
met. A vad túlságosan távol \olt. Lelapulwi 
a magas fűben a bokrok védelme alatt akar
tam e kecses állatot megkózelitem: de alig 
teszek pár lépést a bak óriási ugrást tesz. 
de ismét megáll * riadozása felveri a hajnal 
csendjét s az ébredő madárkák is ijedten 
röppennek fel éjjeli szállásukból. A bak erő 
seu neszei; jobbra balra tekintget. mintha 
nem volna tisztában, mi idézhette elő ijedel 
inét s honnan jött a zaj.

fogja szorítani, hogy a rendeletet 
megtartsa, utóbb talán megszokja 
azt, belátja hasznát s önmaga fogja 
rósz szokásait megváltoztatni. Az 
intelligens ideinek befolyása, felvi
lágosító magyarázatai meggyőzik a 
népet annak szükségéről, hogy ott
hon. háztartásáhan, táplá 1 k<>zásálián 
és a ruházatában súlyt fektessen a 
tisztaságra és az egészség követel
ményeire. Krtelmes a mi népünk s 
ha nem is szívesen szokik az ön- 
légy címezéshez, megöl"ködött szó- 
kásáiról nem mond le egykönnyen, 
ha fel világosit tátik s hasznát tapasz
talja, bizonyára rátér a helyes útra.

A kormányt fontos dolgában 
tellát az értelmes magyar társada
lomnak kell jóakarattal támogatnia: 
akkor a rendelet végrehajtása nem 
fog nehézségekbe fdközni s talán 
meg lesz az óhajtott riatása is.

Ha az intelligenciát a faj szere
ted át nem hatja s nem tartja érde
mesnek a kormányt nehéz munká
jában támogatni, akkor ezt a ren
deletet is azok közé sorozhatjuk, 
melyektől hasztalan várunk üdvös 
és hasznos eredményeket.

Volt idő i . .

Volt idő. még nem is régen 
Hittem édes boldogságban, 
l/.zó tűzben, lánggal égtem 
S hőhatásod után vágytam.

Majd fordult az idő kerék 
Zajtalanul, észrex étien,
S vágyaimból egy maradt még: 
Feledj engem el egészen!

Gero

Lélekz.ctemet visszafojtva szoborként 
állok helyemen s figyelemmel kisérem a vad 
minden mozdulatát. Kz pedig mindig gya 
nutlanabbá lesz s már nem is riadóék oly 
sűrűn, séd látszólag legelni is kezd, de fejét 
minduntalan felkapva, nein egy könnyen fe 
ledi az előbbi gyanús zörejt.

Felhasználva e mozdulatait, bokortól 
bokorig csúsztam oly nesztelenül, hogy még 
saját lépteimet alig haliam s már csak mint
egy 120 lépés választott el kettőnket Az 
óvatos és erősen figyelő bak most kinyújtott 
nyakkal s magasan tartott fejjei ijedten néz 
a bokor felé, mely mögött rejlőztem. Fegy
verem már arcomnál s ujjam a ravaszon pi
hent. kogy a kedvező pillanatban elnyomjam 
azt. O/.hakom egy leírhat lan kecses szökéssel 
oldalt ugrik > az express ('les recsesenése he- 
tölti a levegőt.

Mire a füst eloszlott, a remek állat ott 
feküdt átlőtt testtel az erdő virágaiból vetett 
ágyán mozdulatlanul. Kgy mély sóhaj sza
kadt fel lelkemből s talán összeolvadt a 
szép állat kirepült párájával s bocsánatát 
kéri.

Heleniórlottam egy letört escrlornbot a 
a kifolyó piros vérbe s kalapom mellé tűzve 
megyek a .. Himbula- ha.

Zsitvavölgyi
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Vivő akadémia. A lévai sportegylet 
bárom hónappal ezelőtt elhatározta, hogy 
tagjai részére testedző es lelekiiditó szórakoz
tatásul vívó tanfolyamot rendez, melyrevez-dfi 
mesterül bieÜ H ay Alajos lővarosi amatőr- 
vivótanárt sikerült megnyerni. Három hóna
pig tartott a vívó tanfolyam, melyben az 
oiasz-magyar rendszer szerint valóban fényes 
eredményt értek el a tanítványok. Három hó
napig volt körünkben bicli Hay Alajos s ez 
idő alatt benne nem Csak a szakavatott vivő- 
mestert ismertük fel, de a legkedélyesebb jé 
barátot is. ki e mellett mint kitűnő festő
művész és mozaikrendező az országban is 
elismert hírnevei szerzett magának. A vivó- 
tanfolyam befejezésen! Hay tanár a m. b,', 
0 7 -én igen sikerült vivóakadémiáí rendezett, 
melyben bemutatta tanítványai előrehaludott- 
>;'igát. Az akadémia esti (> órától S óráig 
tnrtott és a közönség, melynek soraiban igen 
sok hölgy is volt jelen, élénk figyelemmel 
és nagy lelki gyönyörűséggel nézte végig az 
olimpi játékokhoz hasonló plasztikus kiiz 
delmeket. Az első küzdőpár Szabó < í vnia de. 
és Párnicky .lenő hadnagy voll. A küzdelem 
Famicky győzelmével végződött. Kzek után 
Himaszombatby (íéza és Tombol* .lenő bad- 
nngy a mester e legjelesebb tanítványa 
lépett a küdötérre. Mindkettő igen ügyesen 
forgolódott, de a győzelem pálmáját Tombor 
ragadta magához, llogy mily előnye van azt 
olasz módszernek a magyar-francia fölött azt 
bebizonyitotla Fámieky hadnagy N. Ilatus 
István vivómeslerrel szemben, kit heves tá
madások után legyő/Ct. Igen szép volt 1 om- 
bor Jenő küzdelme Hennán (liusippe buda
pesti <dasz vix ómcslerrel. Kz egy igen rokon 
szén vés kinézésű, könnyű szökelléséi es biz
tos szemű fiatal ember, kinek minden moz
dulata csodálkozást keltett. Ezután Szabó 
(ívnia dr. viaskodott meg Kimaszombathy 
( íézával s az előbbi sikertelenségét helyre
hozta. közbe Hay Alajos vivótanár állította 
maga elé legjobb tanítványát Tombol* Jenőt 
s végre következett az akadémia legszebb 
szama, midőn a két mester (leranni Jozsel 
és Hay Alajos állottak egymással szemközt 
Flőszor vitőrrel (rapir) vívtak, később kard
dal. Méltó ellenfelei egymásnak. Mindkettő 
könnyű, mint a zerge, sas szemeik a leg
rejtettebb pillantásokat és szándékokat fellé 
dezték. A vitörök oly finomsággal keruC-t- 
ték egymást, mint a kigyónyelvek. Igen 
szép látvány volt ez. kár hogy az egyik vil ii’ 
a küzdelem hevében kettétörött. Hay ero '̂bb. 
izmosabb, (ícraimi ellenben ké.imyebb : 
dulatu, mindkettő páratlan vivő a maga ne
méhen, akö/önség zajos elismeréssel is jn ni 
mazta a két kitűnő mistert. Az aka'bniiü 
befejezte utániiéhánvesnlá<l eltávozott. I ' " 11 
azonban ott maradlak vacsorára, majd el 
kezés után táncra kerekedtek és hirtelen ben 
olyan jó mulatság lelt, mely éjlel uta b*! 
kettőig tartott és jó kedvben, derű -• - 
ben felülmúlt minden mondva csinált nii 
latságot. (íeramii és Hay tegnap tax ,:l*' 
végleg városimkből, de mint hírlik !■ ‘ l,»,M 
összebeszéllek. hogy Hay tanárt ntciM (,|liv 
még egy bárom hónapos tanfolyam m 11 
t ásóra.

Előléptetés. A pénzügyim •• -ct 
János Kde p. ü. számvevőségi főnököt 1̂  
langusztái} 2. fokozatába léptette elő.
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Magyar Szó. Ez alatt a cim alatt uj 
napilap indul inét: ;i fővárosban február else
jével. Fartőktől teljesen függetlenül, a lég 
tisztább szabadelvűsedet fogja szolgálni, 
jelszavául az igazság szent nevét irta zász
lajára, mely körül a magyar újságírók szilm
jává csoportosul. Naponként este 6  órakor 
jelenik meg s igy a vidéki olvasók az ország 
legtávolabb eső részén is már korán reggel 
kezükhöz kapják az újságot. Az uj lap sza
kítani fog a napilapok megrögzött sablonjával 
> formában úgy, mint tartalmában uj és 
eredeti lesz. Pontos, megbízható értesülések, 
aktuális közlemények, az igazságnak pártatlan 

imondása bizonyára hamarosan népszerűvé 
leszik az uj lapot, a melynek alfifizetési ára 
egész évre 28 korona, félévre 14 korona, 
negyedévre 7 korona 4U fillér. Egyes szám 
ára lü fillér. Mutatványszámokat ingyen küld 
a kiadóhivatal, Budapest Sarkantyus-utea 3. sz. j

Petőfi ünnep. A lévai állami tanító- í 
képző intézet kebelében fennálló ifjúsági ön
képzőkör f. évi február hó 1 0 -én tánccal 
egybekötött Petőfi-ünnepet rendez. Az ün
nepély d. ii. 3 órakor kezdődik az intézeti 
zeneteremben, hol részletetes program fog 
kiosztatni. A tánc este s órakor veszi kez
detét az Oroszlán szálló termeiben, hová a 
belépő díj szeméivenkéwit 2 korona. A tiszta 
jövedelem az ifjúsági segélyalap javára lesz 
fordítva, miért is felülfizetéseket köszönettel 
elfogadnak. A hazafias, derék ifjúság Cinné 
pélve és mulatsága iránt nagy ez érdeklődés 
s azt hisszük, hogy az jól is fog sikerülni.

Kinevezés. Szabó Lajos ceglédi kir. 
járásbirósági dijnokot az igazságügyiminiszter 
a verehélyi kir. járásbírósághoz végrehajtóvá 
nevezte ki.

Kulisszák mögül. A társadalmi bánók 
olyanok, mint a mezők dudvái ; csirájukban 
láthatatlanul ott élősködőnk a legszebb virá
gok közelében s elég egy kis eső, egy meleg 
napsugár, hogy hirtelen életre kelvén, növés
nek induljanak s a maguk körül terjesztett 
árnyékukkal elnyomják a mező ékességeit, 
a szép virágokat. — Nem mondjuk el hol, 
nem mondjuk el mikor, hisz úgyszólván oviit 
titok, jótékony célú táneestély volt egy 
városkában, mely mulatságon, mint meghí
vottak. több intelligens izraelita család is 
részt vett. .Jól mulattak ott nagyon, össze
vegyültek a többiekkel és látszata sem 
volt meg annak, mintha bárki részéről is 
felvettetett volna az osztály, vagy fajkiilümbség 
kérdése. Másnap és harmadnap mégis hírek 
szárnyalták be a kis várost, melyek nem csak 
a mulatságon részt vett izraelitákra voltak 
kellemetlenek és szégyenletesek, de sértő ; 
volt az estélyt rendező bizottságra is, mely ! 
pedig a legnagyobb körültekintéssel és tapin
tattal igyekezett fontos és kényes feladatát 
megoldani. Nem kevesebbről suttogtak, mint
hogy, az ott megjelent izraelitákat bántal
mazták, sértegették, sőt később ki is utasi 
totiák. A vizsgálat minden részről megindult 
e lelketlen és intámis hírek szerzőinek kiku i 
tatására s inig a szorgos kutatók a megér
zet t nyomon haladtak csodák csodájára kidé 
riilt, hogy az egész complottot azok a zsi
dók csinálták, kik megírna nem voltak s 
most irigységből ily éretlen pletykával 
igyekeztek a régéit a fennálló jó egyetértést 
megzavarni. Pedig ha tudtak volna, hogy 
ezzel nemcsak a saját testvéreiknek okoztak 
kellemetlenséget, hanem megsértették kis 
városunknak egyik legnemesebb intézmé 
nyének szellemét, bizonyéira óvakodtak volna 
hasúidét ármánykodástól.

Halálozás, ozv. Simonovics károlyné 
szül. Petrovies duditli földbirtokosnő f. hó 
21 -én llont-Yarsányban m ghalt. Az elhunyt 
bán dr. Halasi Kálmánné szül. Pomuth.v Ella 
úrnő nagynénjét gyászolja

Azok a gyermekek Az iskolás gyer
mekek igen jóravaló bravúrnak tartják, hogy 
a haladt* kocsi előtt az utca másik felére 
átszaladjanak. így tett m. hó 2 0 -án reggel 
Szabó (íize!la7 8  éves kisleány is, de vesz
tére, mert a kocsirúd elütötte, s már már a 
kerekek alá jutott volna, ha Sonnenfeld 
Annin szállitmányos el nem kapja. I >c igy 
is emlékezetes lesz rá nézve a gyermekes 
csíny, mert az egyik ló alaposan a lábacs
kájára lépett.

Áthelyezőt. Dósa István verebélyi 
kir. járásbirósági végrehajtó a nagv-kátai kir.
járásbírósághoz lett áthelyezve.)

A lévai kereskedő ifjak társulata 
mint már említettük f. hó 11-én saját könyv
tára javára felolvasással és szavalattal egy
bekötött táneestélyt rendez. A táncot mege
lőző programúi a következő : 1. Felolvasás
tartja Knapp d. 2 . Monológ, előadja Hiúm 
Lenke k. a. 3. „kincses Lázár leánya*’ Kis 
Józseftől, szavalja Simko A. 4. A celli búcsú 
Melodráma, hegedű kiséret mellett előadja 
Preisich Emma k. a.

Veglegesités. Mozsáry Mihály IV.
kerületi első osztályú utibiztost a vármegye 
főispánja ezen állásában véglegesítette.

Az ujsagkezbesites reforma. A keres 
ketlelemiigyi miniszter, mint napilapok közöl
ték, uj rendszabályokat létesített a postán 
elküldött újságok gyors kézbesítése céljából.
E szerint nagyobb községekben a vonat 
megérkezése után azonnal e célra alkalma 
zott emberek kihordják az előfizetett liirla 
pokat. Egyelőre csak 28 vidéki városban 
alkalmazzák az uj rendszert, de l&ssankéiri 
valamennyi nagyobb helységben megvaló
sítják.

Magyar név. A belügyminiszter meg 
engedte, hogy Sperl Ferenc faskőváraljai la
kos vezetéknevét ..Halai" ra, Jahoda Rezső 
garam-révi lakos pedig vezetéknevét ..Eperjesi
re” változtathassa.

Farsangi estely. Múlt csütörtökön 
január hú 26-án id. Lakner László uradalmi 
főtiszt farsangi estélyre meghívta vendégsze 
rető házához városunk előkelőségeit, kik ko 
zül 15 lti-an vettek részt a barátságos es 
télyen.

Iparos piknik. Városkánk fiatal iparos 
családjai kizsákmányolják a farsang szórako
zásra való idejét. K. évi február hó 17-én az 
Oroszlán szálló nagy termében bátyubált ren
deznek. A piknik igen jó mulatságnak Ígér
kezik és sikerülni fog bizonyára, mint ahogy 
az iparosok mulatsága eddig még minden 
évben pompásan sikerült

Farsang a vidékén. Nemcsak a váro
siak hódolnak Kuniéval herceg népszerűsé
gének, hanem a vidékiek is, a mint az kitet
szik az előttünk fekvő meghívóból, mely 
kedves egyszerűséggel szól az érdekeltek
nek, meginvitálván őket a Oaram-Szőllösnn 
f. hó 1 1 -én tombola játékkal egybekötött j 
zártkörű batyubálra. A mulatságot az ottani 
jegyző, állomási elöljáró és a kántortanitú 
rendezi. Relépti-dij: Személyenként 2 korona. 
Kozdete c<te S  lírakor. A vasúti állomástól 
t iaram S/.öllös községig leendő elszállításról 
a rendezőség gondoskoi ük.

Őrmesterből hadnagy. A hivatalos 
lap vasárnapi száma a következő királyi el
határozást k"zli : 1 ’ j fa I u s sy t iyörgy őrmes
ternek a 1 2 . számú huszárezrednél a már 
előbb \ isclt hadnagyi rangfokozatot a király 
k e g v e l e m b ő l  és k i v é t e l e s  e u újra 
adományozta.

Noé barkaja. A kik a nagy lics-pocs 
bán kedden délután a Kosuth Lajos-utcán

végig mentek, az utca torkolatánál ott látták 
a*/ Oroszlán fogadó társas kocsiját megrogyott 
előrésszel, szomorúan búslakodva, mintha 
csak Noé bárkája akadt volna fenn Ararút 
hegyén. A mi már számtalanszor megtörtént 
vele, ma délben újra eltörött egyik első ke
reke a malom előtt és a vendégeknek a sza
kadó esőben kellett más alkalmatosságról 
gondoskodni. Bizony alapos javítás kell 
annak, kiilümben innen-onnan majd megesik 
az is, hogy az utazó vendégek valamelyike 
ilyen incidensek alkalmával nyakát szegi.

Vaiasztójogosultak. Vármegyénk köz 
ponti választmányának f. hó 2 0 -án tartott 
II ülésében az alispán előterjesztette azon 
adatokat, melyekből a legkevésbé megrótt l « 
úrbéri telek adóját kozségről-kőzségre az aláb
biakban állapítja meg, illetőleg az urbériség- 
gel nem birt községekre nézve azon közsé
gekéi, melyeknél a legkevésbé megrótt 1 « űr
béli telek veendő a következőképen jelöli ki. 
Es pedig a lévai járásban: Kis-Koszmály 
12.70, Marosfalva 17.44, l ’j-Bars 12.70, (raraiti- 
Lők 1 2 .0 1. Kis-Kálua 18.26, Nagy-Kálim 17, 
Alsó Ván ul 16.84, Felső-Várad 22.08, Nagy- 
cs Ki> főre 21.02, Mező-Kis Sulió 12.54 Hol- 
vény 13.20, Hajka 14.00, Hars-Endréd 10.44, 
Nagy-Salló 10.18, Nagv-Málas 22.72, Ághó 
20.02, Nyír 21M>2, <»r. Vezekény 18.04, Lekér 
18.(14. Gr. Damásd 10,04, t'sata 10.38. Orosz
ka 20, Zeliz 17.70, Or.-Mikola 17.70. Kis- 
Sáró 21.02, Nemes-Oroszi 14.72, Szódó 14,72 
\ Sáró 14.72, (Jr.-Szt.-tIyörgy 10, Zsemléi* 
15, Vánms-Ludány 18.20, Óvár 10.34, Nagyod 
2 2 .0 0 , Kis-Szecse 21.80, Nagy-Szecse 24.84, 
Gr. Kelecsény 14.80,0-Hars 14.80, N.-Koszmá- 
ly 15.00, (Ir.-Szöllős 20.88, Csejkő 21.32, Tol
mács 20.04, Or.-Keszi 13.28, Gr.-Apálhi 7.16 
Dobó-He re k alj a 18.10, Gr,-Cjfálu 15.96’ Sóly
mos 10.48. A központi választmány elrendeli, 
hogy ezen határozat január v24 - 31*ig a köz
ségekben 8  napi közszemlére kitétessék, egy
úttal szigorúan utasítja a községek elöljáró
ságait, úgy a közszemlére való kitétel határ
idejét, valamint azt, hogy az érdekeltek ezen 
határozat ellen a kitétel utolsó nupjától szá
mított újabb 8  nap alatt a kir. Curiához iu- 
rézett és a vármegye alispánjához benyúj
tandó fellebbezéssel élhetnek a közszemlére 
kitételt megelőzőleg szokásos legkiterjedtebb 
módon küztiidomásra hozzák.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

M. 6y. Köszönjük, m áskor is szívesen  vesz- 
s/uk Hú Olvasó Ne bujkáljon kérem  névtelenül a 
„kék  tinta palástja alá. N ag.v nnin ism eri a füles
regéjét, m ely egyszer oroszlánbőrhe ö ltö zö tt? Azt is 
a hangja árulta el. Különben majd ezentúl k ívánsága 
szerint cselekszünk, hogy ön liütelenné ne váljék.
M. Sziget. Igen örülünk, hogy m egtaláltad a földiek
ben azt. a kit bennünk távozásoddal elvesztettnek hit 
tél. S l J Bpest. Tudom ásul vettük L)e ha még 
egyszer . . . ! Lujza annyi mondani valót tud eg> - 
egy sorával bennünk felidézni, h ogy a nagy toruké 
légből egy gondolatot sem m erünk egym agában pa
pírra vetni. Nemcsak m unkásságáért, de szép lelke 
minden egyes m egnyilatkozásáért is tisztelettel és becau 
léssel adózunk. Ks ha e/.t látja, tudja és érzi, mert 
hisz látnia, tudnia és éreznie kell. hamarosan m eg fog 
szabadítani minket a várakozás azon nyom asztó ha 
pisától, m ely azzal a b izonyos küldem ényről tett igé 
lettel reánk nehezedett. Tehát minél e lő b b ! C
.............  b-nak. f s a k  akkor tanulunk m eg igazán
becsülni valakit, midőn már elvesztettük. M«g az övé 
volt. nem tudta tisztelni soha. pedig m egérdem elte 
vo ln a, majd m egtanulja most. hogy ok nélkül elűzte 
és ezáltal örökre elveszítette. V agy úgy akarta, hogy 
így  legyen  ‘  Íme !
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A saisón lieáltával van szerelmsem mry a helybeli, 
mint a vidéki n. é. közönség |». tudomására hozni. hojry lakodalmi és báli meg- 
hivdk és tánezreiidek a legszebb és h-nlesöbb kivh.-lbeii esakis nálam s/a*ivzli.*tnk
|)e; továbbá a nyomdai szakmába váirú bárrnelx munkál is ölesén és ..... tusán
esz közlök. A n. é. közönség b. | iá rl lopását kérve. tisztelettel

Sclllllcz IíTlliírZ.

Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignucz könyvnyomdájában, Le van.


