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Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap reggel. 
Előfizetési á r : 

Egész évre 5 frt — kr, — Félévre 2 frt 50 kr.; leim 
Negyedévre 1 frt 25 ki\ — Egyes szám ára 10 kr. 

Si«rk«uttfaég éu kUdáHlTAtál; 
1283. szám, hova a 

részét illető közlemények és előfizetési 
pénzek küldendők. 

Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad 
Nyiöéik Soma utóda caéff, 

Ugyanitt egy.ee számo*. is kaphatók. 
Hirdetések és nyílttéri közlemények ju-

tányos áron vétetnek fel 

A világ megváltójának Betlehem-
ben, a Dávid városában, kellett szület-
nie. »Te is Betlehem, Júcla földe — 
irák a szent próféták — semmikép 
sem vagy legkisebb Juda fejei között; 
mert te belőled támad a fejedelem, 
ki az én-népemet, az Izráelt legeltetni 
fogja.» 

Emn profétia Izráelben az összes 
Kegyes lelkeket századokon keresztül 
Betlehem; mini azon hely felé irányo-
zá> honnan az emberiség legszentebb 
reményeit teljesítő Fejedelemnek támad-
nia kellett S mintha csak Isten az 
egyetemes emberi érdekek és nemzeti 
hagyományok közt való sohdaritásl 
és magasabb egységet akarta volna 
a természeti tünemények által jelké-
pezni : az égi testeknek szokatlan kon-
stellációja a napkJeti bölcseket is Bet-
lehembe, a zsidó' nemzeti hagyomá-
nyok klassikus földjére vezérlé, hogy 
ott, a Dávid városában az emberi 
nemzet üdvözítőjét keressék. Meg is ta-
lálták azt Jézusban, a betlehemi jászolba 
helyezett csecsemő-gyermekben. 

A csillag, mely a napkeleti bölcsekeí 
a betlehemi jászolhoz vezeté, az ösz-
szes emberiség boldogitását czélzó 
nemzeti hagyományok csillaga volt! 

\JJgyan ezen csillag most, a végé-
he^közeledő 19~ik századnak alkonván 
is* KöW' tovább fokozódó fénnyel kez-
di ragyogtatni a meggyőződés sugarait. 
Kezd mind általánosabbá lenni a meg-
győződés, hogy az emberiség czéljait 
csakis a nemzetek történelmi fejlődésé-
nek és nemzeti tulajdonságai minél 
tökéletesebb kifejtésének alapján érhe-
ti el. 

A nemzeti hagyományok tiszte-
letben tart 

ás a, az erkölcsösség alapján 
való fokozatos fejlesztése nélkül nincs 
igazi haladás az emberiség történel-
mében, a nélkül csak elfajulás, és az 
állatisággal egy értelmű természetes 
ősállapotba való visszasülyedés vár-
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Ünnepe a szeretetne^ 
Isten hozott szép karácsony; 
Boldogságot, WcM árassz 
Szerteszét a nagy világon! 

a nemzeti érzés kihalt, az 
nem képes Istenhez emelkedni. Annak 
akarva nem akarva isten-tagadóvá 
keli lennie. Erre élő példa a social, 
demokratismus. Ez tagadása a nemzeti 
törekvéseknek, — proklamálása a világ-

polgárságnak, Egy igazi sociál-demok-
.^tfjsmer nemzetet és hazát, 

í j í í ^ ^ e n e , ibi patria. Ebből folyó--
gal azonban elvből gyűlölnie kell azt 
az istent, aki az emberek nyelvét 
összezavará, őket nemzeti egyedekre 
osztá, és igy eget ostromló búnös vá-
gyaiknek valósúlása elé legyőzhetlen 
akadályokat gördített. 

Valóban nagyobb tévedése az 
emberi elmének nem képzelhető, mint 
midőn némelyek az egyházat a nem-
zeti érdekekkel szembe állítják, mint-
ha emezek amarra nézve csak az 
adia phorák jelentőségével birnának! 
Egyház és nemzet között szervi össze-
függés létezik s egyik a másika nél-
kül nem töltheti be hivatását Az a 
törekvés, mely a keresztyénvség egye-
temességét a nemzetek történelmi fej-
lődésének rovására, a nemzeti érde-
kek feláldozásával és közönbositésével 
akarná érvényesíteni, múlhatlanul a 
lelkek elaljasodására és az erkölcsök 
teljes elvadulására vezetne. A család: 
gyökere, — a nemzet: törzse egy és 
ugyanazon fának, melynek ég felé 
irányult lombját és koronáját az egy-

Fényes szárnyú egi 
Itt c földön hányan várnak! 
Hogy berepülj hozzájuk is, 
Félve, várva ajtót tárnak. 

öh} hozd meg azt mindönkinek, 
Miiért küzdött, mire vágyott... 
S hol nem lángol még szeretet: 
Minden szívben gyújts világot! 

Jöjj ide a kandallóhoz, 
jj ide, kis feleségem . . . 

Kedves kicsi karácsonyfánk 
A széj) nyárról hadd meséljen. 

Ott nőtt fel a magas ormon, 
Hol mi jártunk együtt ketten, 
hdes mgygyal ringatózva 
Boldogságban, szerelemben. 

Mól a hegynek havas csúcsán 
Ragyogott a napsugár a, 
Ott nézett le e kis fenyő 

virágos, üde tájra. 

Emlékezel? A magasban 
Fogadott e fenyő lombja . .. 
— 8 most a nyári látogatást 
Illendően viszonozza. 

Zúg a szélvész, csapkodja az 
Ablakot a tél viharja, 
Körös-körül vak sötétség, 
Süni homály szállt a tájra, 

S egyszerre az éjszakában 
Ragyogó fényözön támadj 
Aranyos szép sugarakkal 
Lepi el a sötét tájat. 

A csillanó, tündöklő fény 
fin' hozzánk is beleng szépem 

A karácsony kápráxata . . , 
Nczd csak, nézd, kis feleségem 1 

De a mi a legszebb sugár. 
Itt e fényben nincsen tw«sa: 
Tudod, mi az? . . . Boldog ar 
Kedves, vidám mosolygása! 

•— Humoreszk. — 

A szerelem minden akadályt legyőz s 
még a fellegvárakat is képes olykor meg-
valósítani. 

Rákóczi Izsó csinos szőke bajszú, ele-
ven kék szemű, épen nem egytígyü, sőt igen 
leleményes észjárású fiaiul ember volt ugyan, 
de különben igen szerény irodatiszti állást 
töltött be m »Aranykövi és T-sa* czég nngv 
üzletében, melyet egész Budapest égyik lég-
sziráldabb és leggazdagabb kereskedésének 

Azonban ez utóbbi körülmény nem 
akadályozta abban, hogy kitönő tánezos le-
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ház képezi. Sértsük meg, vagy 
suk meg a természet által megszabott 
működésükben a fának gyökereit és 
törzsét, — ez által a fának koro-
náját is száraz ágakká sorvasztottuk! 

Zsidóország is nem azért pusztult 
el, mint ha a messiási eszme megva-
lósulása ellentétben állott volna annak 
fennállásával, hanem azért, mert mi-
dőn az idők teljességében az üdvözítő 
Ige megjelent, — Izrael népe igazi 
nemzeti tulajdonságaiból már kivet-
kezett volt s megromlott családi és 
társadalmi életével korhadt, vén fához 
volt hasonló, melybe a keresztyén-
ségiiek zöld elő olaj ága nem volt be-
oltható, hogy azt éleire támassza. A 
keresztyénség szelleme csak azon nem-
zeteket mentheti meg a végfeloszlástól, 
melyek azt életerős alanyokként ma-
gukba fogadni képesek, hogy vele, mint 
őket megnemesitő ággal, — egyesül-
jenek. 

Betlehem csillaga a nemzeti ha-
gyományok jogosultságát jelenti Isten 
országában, és az emberiség boldogi-
tását czélzó üdvintézményekben. 

Ezt a csillagot látta feltűnni az 
új-kor hajnalán Luther Márton is, a ki 
a világuralomra törő középkori hierar-
chiával szemben a nemzeti egyházak 
létjogosultságát proclamálta s az Isten 
kijelentett igéjét a holt latin és görög 
nyelv békóiból kiszabadítva — az 
összes élő nemzetek irodalmi közkin-
cse gyanánt, a népek számára rekla-
málta ! 

Betlehem csillaga lellcesité nemze-

tünk prófétai lelkű költőjét is, midőn 
>a hazáról» ezt éneklé: 

>Sz6p csillag a honszeretet, 
Gyönyörűségesen ragyog. 

Szegény hazám, szegény hazám te, 
Neked kevés van ilyen csillagod.» 

És midőn Rákóczyról ezt irá: 
>Hazánk szentje, szabadság vezére, 

Sötét éjben fényes csillagunk, 
Óh Rákóczy, kinek, emlékére 

Lángolunk és sírva fakadunk !> 

Betíelieru csiiíagának ragyogása 
mellett jött létre az olasz nemzeti 
egység is, melynek egyik szellemi elő-
harezosa és vértanúja, Mazzini, így 
szólt honfitársaihoz: 

>Minden egyes nemzet az emberi 
cselekvések színpadán az erőnek és 
munkának egy bizonyos szerepében 
lép fel, mely neki kitűzve van. Mig 
ezt a szerepét, ezt a küldetést be 
nem tölté, addig nemzet nem szokott 
meghalni. Senki ezt a nekik kitűzött 
szerepet magára nem vállalhatja s 
helyettük be nem töltheti. A ki tehát 
azt kívánja, hogy a honszeretet a 
nemzetek kebléből kihaljon; a ki azon 
dolgozik, hogy az emberiség családját 
képező különféle fajoknak magától 
Istentől kitűzött szerepei felcseréltes-
senek s össze vegyiítessenek; a ki az 
emberiségnek ama természetes külön-
féleségét elsimítani s nem tudom, mi-
féle világpolgárság mértéké alá ál]itani 
igyekszik: az nyomor dJlan azon dol-
gozik, mikép törhetné össze azt a 
hágcsót, melyen az emberiség ideáljához 
emelkedhelik, az öngyilkosságot köve-
tel az emberiségtől, az lehetetlent ki-

t — Épen ellenkező irányban kell 

gyen s ezért Aranyköviné ő nagyságának 
kegyét és tetszését ki vívja. 

De még határozottabban vivtaki az 
ügyes Rákóczi Aranyköviné asszonyság lá-
nyának. a hollóhajú Melanie kisasszonynak 
kegyét és tetszését s jóllehet százszor is 
elmondta magában, hogy atyja soha sem 
fogja őt egy ilyen alárendeltjének nőül adni, 
mindamellett épen nem fogadta visszauta-
sító ridegséggel Izsónk tüzes vallomásait. 

De hát mit ért mindez, mikor nem 
volt 'mód, ia melylyel meghassák a kegyet-
len atyát, a ki egyetlen leányának legalább 
is félmillió rjászhozományt ad, nem számít-
va a még dúsabb örökségre egykoron; de a 

munkálkodnotok! Ha azt akarjátok, 

talán! Aztán bezárkózott szobájába. Végre 
egy nap, miután három óra hosszat tar-
totta fejét két keze közé temetve, ragyogó 
arczczal egyenesedett fel s kiáltá: 

— Hah ! meg van! . . . 
Erre az elmés Rákóczi elhagyja szo-

báját, felhúzza legtisztább keztytfjét, fénylő 
czipőben és kifogástalan magatartással, a 
fölelem minden látszata nélkül jelentkezik 
az irodában, ama szentek szentjében, a hol 
Aranykövi Jakab úr saját személyében tró-
nolt, az az Aranykövi úr, a ki alárendelt-
jei szemeben ama megközclithctetlen olympi 
istenség bizonyos színében tiínt fel 

Aranykövi ur a belépővel szemben 
ki ép ezért csak neki megfelelő parthieval egy karosszékben ül asztala mellett. Borot-
áll szóba. vált, kövér arczán s szúró szürke szemeiben 

Hogyan lehetne tőle boldogságukat ki- a meglepetés kifejezése váltotta föl ama lí-
erőszakolni? pótvárosi Olympus számító nyugalmát, mely 
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hogy áz emberiség boldogaljon, hogy 
nagyobb mérvű haladás útján tökéle-
tesedjék: akkor szóljatok a nemzetek-
hez a hazáról! Ragyogó betűkkel írjá-
tok homlokukra életüknek jelvényeit! 
Harczoljalok a nemzetek szabadsága-
és önállóságáért, hogy ezek akadály 
nélkül egymásnak segítségére lehesse-
nek s köz ülök mindegyik sikerrel fej-
leszthesse tovább az isteni gondolat-
nak amaz alapvonásait, melyeket Isten 
bölcsőjükre, multjokban, nyelvükben, 
arezukban feljegyzett! 

Ez .a kornak feladata s abból áll 
a mi hivatásunk: létrehozni az öaz-
hangot a haza és emberiség között 
Es ilyen haladás mellett az emberi-
ség vándor utján minden egyes lépés-
sel fogyni fog az erőszak, háborúság 
és ellenségeskedés. Mert nem lesznek 
túlnyomó erejű egyesek, sem túlnyomó 
erejű nemzetek. Sőt inkább csak kö-
zös ezé 1 olc és érdekekért munkálkodó 
testvéresített nemzetek egyesülete fog 
létezni. A nemze teknek nem kell vén 
többet félteniök szabadságukat, — 
nem lesznek kénytelenek erejüket a 
jogokért való küzdelemben felemész-
teni. A közjog uralkodó elve nem lesz 
többé: a társ gyöngítse társát! Sőt 
inkább ez: mindnyájan boldoguljatok! 
haladj és tökéletesedjél mindegyik a 
többiek javára!» 

íme ! m mintegy földi viszhangja 
amaz égi szózatnak, melyet Betieliem 
mezeje felett azon az éjszakán, midőn 
a világ Megváltója született,— a meny-
nyei seregeknek sokasága énekel vala, 
ezt mondván: Dicsőség a magasban 

A hollóhajú, szép Melanie igy szólt 
Izsóhoz 

— Gondolkozzék, keressen, találjon 
módot., de tudja meg, hogy mindkettőnk 
boldogsúga önön és elmésségén áll, s önt 
teszem felelőssé, ha a jövő kétségbeejt. 

Rákóczi Izsó elment gondolkodni ! Órá-
kig csatangolt a városligetben, mind hasz-

a pénz-királyok arczán honol, midőn Rá-
kóczi Izsó előtte mély meghajlással meg-
állott. Aranykövi ur nagyot nézett s aztán 
félvállról kérdő az alárendelt hívatalno-
kocskát, mit akar, 

— Uram, — felelt Izsó ünnepélyes 
komolysággal — van szerencsém öntől 
leánya, Melanie kisasszony kezét kérni. 

Aranykövi ur kimeresztette szemeit s 
rábámult a szegény Rákóczira. Az első pil-
lanatban a harag lángja pirult ki a kövér-
ségtől fénylő homlokon, elterjedve egész a 
tarkőig, a hol az egykori hajerdö egyes 
magánosan álló zúzmarás példányai mere-
deztek fölfelé. Azután egyszerre elhalványo-
dott e fényes terület, de csak azért, hogy 
a következő perezben, a midőn Aranykövi 
ur harsány kaczajban tört ki, annál élén-
kebben piruljon újra ki. 

—• Leányomét ? Melanieét! ? — kiál-
tott fel hihetetlenül, a midőn abba hagyta 
a nevelést 

— Igen, uram, viszonzá Izsó rendít-
hetetlen komolysággal, akár egy brahmin. 

— Szegény fiú! — mormogá Arany-
kövi ur. •— Igazán nagy kár, hogy meg-
bolondult. Olyan kitűnő és pontos hivatal-
nok volt! — Önnek gyógyíttatnia kell ma-
gát, édes barátom. 

— Mi ellen? 
— No hát, ezen őrülési roham ellen» 
— Én nem vagyok őrült. 
— ügy hát szemtelen ön, a kit rög-

tön kidobatok. Leányomat kéri! Egy Rákó-
czi! . v, Jegyezze meg magának, hogy az én 
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Istennek! és a földön békesség, az 
emberekhez jóakarat! 

Vajha hazánk bölcsei közül minél 
többen meglátnák azt a csillagot, mely 
az emberiség és haza közt való ösz-
hangnak, a világbékének és az embe-
riség egyetemes boldogságát czélzó 
emberi jóakaratnak igéretföldje felé 
vezérlő ulra veti sugarait, — Betle-
hem csillagát! 
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A nőeg 
— Szarvas, 

Jótékonyságáért méltán áldott nőegyle-
tünk ismét egy kedves, művészi élvezetek-
ben gazdag estét szerzett közönségünknek. 
Emberi hivatásnak alig is lehet magaszto-
sabb czélja, mint fájó könnyet törölni le 
szenvedők arczárói és örvendező mosolyt 
idézni az unatkozók arczára. E kettős czél 
lebegett nőegyletünk szeme előtt, a midőn 
legutóbbi hangversenyél rendezte. Pénztára 
sok jótett forrása s ennek gyarapítását cé-
lozta, szolgálta a szórakoztató estély rende-
zése ; és bocsássuk előre, hogy 'lenyes si-
kerrel szolgálta. Szellemi élvekre már jól 
kiéhezett intelligens közönségünk tömege-
sen sietett a szűkölködők javára egy nagyot 
élvezni és zsúfoltságig meg tol té főgymuási--
umunk. nagy-termét. Másnak dolga számok-
kal illusztrálni az egylet nemes czélú vál-
lalatának anyagi sikerét, fényesnek sejtem 
azt; de hogy erkölcsi, sikere mennyire gaz-
dag volt, azt tudom, inert tapasztaltam, 
mert fülem dobhártyája szinte belefájult 
abba az örökös és hatalmas meg-megrez-
dülésbe, melyet a fel-felujuló tapsviharok 
okoztak. 

A műsor első darabja Polcliny »Nyári 
reggel« cziniü daljátéka volt, melyben a 
természet legszebb és legkedvesebb teremt-
ményeinek zsolozsmája köszönti az ébredő 

természetet. E kedves madárkákat és virá-
hölgyközöségünk legbájosabb alak-

ul válogatta össze a kar vezetője s igazi 
henső élvezettel hallgatta közönségünk, a 
női kar összhangos szép énekét, melyből 
kivált a csalogány szép csattogása, a pa-
csirta édes csicsergése meg a méhek ko-
molydad zümmögése és. a virágok lágy sut-
togása erősebben megkapta a hallgatók fi-
gyelmét Riadó taps után Kolozsvár y A. 
»Rögtönzéseit« játszotta el zongorán nagy 
tetszés mellett s nagy tapsvihartól és ujrá-
z ás tói kisérve Sziráczky Vilma k a. Szere-
tetreméltó játéka után városunk legkedvel-
tebb s a maga nemében páratlan szavaló-
ja, Mázor Dalma k. a. szavalta el Jókai 
»Anna keservét«. Alapos tanaim ányr a valló 
szavallat volt: kedvesen csengő hangja finom 
rezgésében minden fájó érzést a legtermé-
szetesebben színezetten tüntetett fel s ar-
czánalc szintoly finom játékában sok bájjal 
mosolyogtak le a mátkája után sóvárgó 
Anna fájdalmának kéjes nüanszai. Egészen 
elandalogtunk s lelkes tapsban fejeztük Jd 
elismerésünket a lelkes előadás iránt 

A riadó taps szüntével uj kedves alak 
lépett a közönség elé: vendég, Öcsödnek 
legszebbik virága, ki eljött a mi oltárunkra 
is áldozni a szegények javára és közönsé-
günk gyönyörűségére. Győry Gizella k. a. 
Eosenzweig > Vájjon szeretlek-e« czimíí da-
lát énekelte oly kedvesen, oly elragadóan, 
hogy a közönség szűnni nem akaró tapssal 
és ujrázással »telhetetlenkcdetU s nem 
csillapult elébb, csak a mikor a bájos ven-
dég uj dalokba fogott, még pedig egészen 
magyar zamatu dalokba, a melyek ínég job-
ban tetszettek s a melyek után a taps végre 
nagv nehezen csakis azért némult el, mert s?.* » 

m e r t . . . nem illik valakit szerénytelenül a 
végtelenségig fárasztani. 

Hát bizony — kérem — jő és hasz-
nos dolog is az az illendőség. Nagy szerepe 
jutott neki ezúttal is. A mint ez az illendő-
ség elcsitította a tapsot, egyszerre ki nos 
nyüzsgés fogta el. a publikumot és aggódó 
sejtelmek borongása ült az arezokra, mintha 

kisértet közelednék, sokan a folyosóra 
készültek, de csak visszatartotta őket az 
illendőség: Felolvasás következett A múlt 
fájdalmas reminiseentiái rémesen kisértetlek 
és félénk hangulat fogta el a kebleket, a 
minek láttára városunk egyik nagyérdemű 
conezerlreiidezője fejében nagyszerű eszme 
villant meg, egy kedves meglepetés a kö-
zönség megörvendeztetésére. A legközelebbi 
concert program müsorozatába ritkított be-
tűkkel ez lesz beiktatva : »5.) Felolvasás. : 
mm lesz,« E jótékony- cselekedet lesz bi-
zonyára az ő érdemeinek koszorújában a 
legszebb virág. Csaknem ekkora gyönyörű-
séget szerzett a Liska ur felolvasása is »A 
boszorkányokról«, tartván áz egész minde-
nestül 13 perezig és 13 másodperczig. Bon-
bon és torta nem volt ugyan benne, de 
próbálta ápitust csinálni mestergerenda vas-
tagságú szalonnára és bűbájos módra sült 
puha czipóra, a mi jóizű derültséget keltett 
kivált a karzat alat t Egyébiránt, e felolva-
sás, mint kulturhistóriai tanulmány, igazán 
tanulságos is volt Elején nagy vonásokban 
vázolta a boszorkányok eredetét és fejlő-
dését a — közönség élénk eszmecseréje 
mellett — azután a nép babonás hitét il-
lustrálta az ország minden tájabeli Lucza-
napi népszokások, varázslatok, bűbájos mon-
dások ismertetésével, köztük olyanokkal is, 
melyek az igazi jámborságnak nemcsak el-
ferditői, hanem megfertőzöl. Igazán nem 
megnevetni, de megsajnálni való képe né-
pünk elmaradásának. A főmorál egyébiránt 
az, hogy a boszorkányok most nem a szik-
lás Szt-Gellérten Jaknak, hanem bársony-
pamlagos szalonokban, arezuk nem sárga 
és ráncos, hanem rózsapiros és sima stb. 
A felolvasás végén a közönség élénk taps-
sal jutalmazta a felolvasót 

A boszorkányoknak babonás, sötét, 
rideg, az alvilág borongós tájaira emlékez-
tető országából a múzsáknak tiszta világos, 
nyájas, az Olymp ragyogó ormaira emlé-
keztető hónába ragadott bennünket a mű-
vészi ihlettségnek az a szent lángja, mely 
városunk legnagyobb zenéművészét, az ősz 

leányomat legfeljebb csak olyan Rákóczi 
veheti el, a ki ypszilonnal. írja a nevét! 

— Dobasson ki akár az ablakon, ha 
önnek úgy tetszik, — válaszolt Izsó szilár-
dul, de tudja meg, hogy e hó végéig társa 
leszek a bécsi »Feinknopf és Fia<-háznak. 

— Mit beszél ön? — szólt megle-
petve Aranyköví ur. 

— A tiszta igazságot! 
—• A bécsi >Feinknopf< ház társa 1 — 

kiáltá Aranykövi ur, hevesen kelve föl szé-

— Igen uram. 
— A hatalmas >Feinknopf és Fia* 

társa! — Ez nagyon hihetetlenül hangzik, 
kedves Rákóczi i — Aztán kétkedő tekintet-
tel mérte végig a vállalkozó szerelmest s 
hozzá tevé: Hozzon nekem erről bizonysá-
got uram, s leányom az öné. 

— Jól van uranij — szólt Izsó, — e 
bizonyság egy hét alatt a kezében lesz, 

8 mélyen meghajolva távozott 
A mint az utczára ért, kocsiba ve-

tette magát s az osztrák állami vasút pá-
lyaházához hajtatott. A bécsi vonat épen 
indult Rákóczi Izsó felüli; s másnap r 

teljesen kicsípve állított be a »Fcinknöpf 
és Fia< ház a Ringen kimagasló pompás 
palotájának irodájába. 

Fclnknopf ur és fia ép együtt ültek s 
illatos szivarfüst mellett olvasták a reggeli 
tudósításokat 

— Uraim, szólt Izsó kifogástalan ele-
gancziával hajtva meg magát előttük, van 
szerencsém magamat társul ajánlani há-
zukhoz. 

Az apa és fut bámulva néztek össze. 
— Kicsoda ön? — kérdi az apa, 
— Nevem Rákóczi Izsó. 
— Rákóczi ? 1 . . * Nem ismerem. 
— Ypszilonnal ? — kérdi némi re-

ménnyel a fiiL 
— Nem, csak i-vel. 

. — Csak i-vel I jegyzé meg gúnyosan 
a íiű. Aztán elkezdett nevetni. 

— ügy van, csak i-vel, de egy hő alatt 
nőül veszem Aranykövi úr egyetlen lányát. 

— »Aranykövi és T-sa«-ét ? 
— Igen uram. 
— Az >Andrássy-úton« ? 
:— Igen uram. 
— A cz. ég egyetlen örökösnőjét ? 

' — Igen uram. 
— Ali, ez már más, kiáltott az apa 
— Ez esetben elfogadjuk önt uram, 

tevé hozzá a fiú. 
— Legyenek tehát szívesek uraim, 

nekem írást adni arról, hogy elvben elfo-
gadják társul-szegődésemet 

— Teljes örömmel. 
Másnap Rákóczi Izsó visszatért Buda-

pestre, megmutatta a »Féiiiknöpf és Fia« 
czég irását Aranykövi urnák s egy hó alatt 
egybekelt Melanieval. 

Minden a legpompásabban sikerült, 
csak az a baj, hogy Rákócziné ő nagyságát 
rövid idő alatt erős honvágy lepte ineg s 
szülőföldjének lipótvárosi jourfix-eit és haut-
creme-jeit sehogy se tudja az osztrák fő-
városban feledni és nagyon valószínű, hogy 
Rákóczi Izsó űr nagy nevéhez méltóan, rö-
vid idő nmlva visszatér magyar hazájába 
S nevével nem a »Feinknopf« ezegét, ele az 
»Aranykövi«-ét fogja emelni. 

BÉRI KELEMEN. 
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Szenjyt — nem. is kis testi ifextfeág: árún 
— a mai estén fölléptette; Mély és őszinte 
megilletődéssel láttuk, meg a zene e nagy 
mesterében, hogy a művészet iránti igaz 
szeretet nem fogy meg az évek számával, 
és hegedűjének ezüst iiszta csengésű, ne-
mes, szívhez szóló hangjainál nem tudtuk, 
mi a nagyobb, a bámulat-e vagy a szeré-
tet, mit o jelesünk iránt érezünk ? S/.endy 
György iir gyönyörű művészi zenejátékának 
hatása alatt lelkesedésünk tetőpontra hág-
ván. olyan frenetikus tapsban tört ki, a mi-
lyet rég nem hallottak iskolánk falai. 

A lelkesedésnek e hatalmas föláradása 
nem is igen apadt le többé. Városunk leg-
jobb énekese, Dr. Salaez Oszkár ur »Sák-
kingeni trombitása« pompásan beharsogta a 
nagyterem legkisebb zugát is, s az ének 
gazdag coloraturájávar a szöveg minden ér-
zését hiven tükröztette vissza. A fölzúgó 

űr ; az én külön munkaköröm nem keyésbbé j s kicsiny lapunk, mely félévi fennállása 
mint a kritikusé, — ha jól betöltöm, alatt a jobb hangzású vidéki újságok közé 

Ámde ez nehéz dolog. A zenereferens lehet 
tárgyilagos, hallgathat a hatásra, 
áll, s azt ki is fejezheti, de én nem repr 
kálhatom egy-egy soupé-csárdás, vagy liebes-
quadrill emlékeit, mert közös gazdánk rám 
szólna, hogy ne naplót, de újságot ifjak, 
Pedig annyi bennem a jóakarat, hogy most 
is ironnal irolc, mert a tollamba folyton 
bele akadna egy-egy aranyhajszál, s megint 
oda volna az objec ti vitás, — és bakot ej-
tenék vagy lőnék. 

A casino nagyterme szűknek bizonyult 
a tánczolóknak, s ott hol rendesen, a bllli-

:d-asztal foglalja el méltóságosan a főhe-
•tj — most a nem eléggé ügyes tánczo-

sok csinálták a carambolt Mégis e terem. 
— viszonyítva a »Bárány«; szálloda tánez-

emelkedett, ~ újévtől kezdve újult erővel s 
az általa szolgált ügyhöz méltó kitartással 
folytatja pályafutását. 

Olvasóink tájékoztatása végett közöl-
jük itt azon jelesek névsorát, kik részint 
eddigelé gazdagították lapunkat értékes dol-
gozataikkal, részint jövőre ajánlották fel 
közremüködésöket, 

Xchím Ádám, JL B., Benka Gyula, 
Benczúr Sándor, Bori Boriska (Aszód), Bén 
Gyula, (Bpest). Béri Kelemén (Moravcsik 
Géza), Béri Margit, Bolygó, (Keviczky László, 
Kondoros), Bmcsok István, Ohotán Károly, 
(a meteorolog. észl. rovatának vezetője), 
Darabos Sándor (B.-Szentandrás), Dr. Ra-
dar Gyula, Horváth Elemér, (Bpest), In-
czédy Lajos (Nyíregyháza), Incmly Lásxló 
fBposfc),- i f j . Jeszenszky Károly, (M.-Berény), teremnek csúfolt emeleti helyiségéhez -

taps és írjrázás után Béri mély érzésű, ] nem elég alkalmatlan ahhoz, hogy talán j Kálmán Farkas, (Gyoma), Kemény 
gyönyörű dalát énekelte még nagyobb ha- olyanok, kik az élet őszén, nem birnak elég : (Aszód), id. Kollár János, Dr. Krocsmárik 
tással és tetszéssel, ugv, hogy a megindult-
ság nem egy szemet könnybe borított. 

A fó'gymnásiiuni ifjúság zenekarának 
zenemutatványát a közönség jóakaratú tet-
széssel fogadta, s az összhangos szép já-
tékban mutatkozó sikeres igyekezetet pazar 
tapssal jutalmazta, kivált mikor a közön-
ség egy jókedvű tagjának hangos közbeki-
áltására, hogy »csárdást l< a »banda« igazi 
jő magyar dalokra fordította a dolgát. 

A Haydn-féle oratoriumrészlct képezte 
a programm befejező számát, vegyeskarra 
zongorakisérlettel, melyre a mult nyári be-
inti taLő óta kedvesen emlékszik vissza kö-
zönségünk. A klassikai szépségekben gaz-
dag kar technikai nehézségeit játszva küz-
dötték le: dirigens és közreműködők egy-
aránt, s a szabatos énekelőadást valódi él-

érzékkel az ifjúság örömei iránt, — a te-
remnek ezen emiitett alkalmailanságából 

János, id. Lányi Gusztáv, i f j . Lányi Gusz-* 
táv, Dr, Lányi Bál, (Bpest), Mázor Elemér, 

meri telt ind okol ássál, hasonló esetekben )íé-\Mep'Jnsto, (Krajcsovics Soma), Mocskónyi Jó-
pesek legyenek bezárni azt a mulatni vá-

Az ellenzék kijátszására, sikerült tréfa-
képen tervezték ugyan az egyesület szíve-
sebb tagjai, hogy a vendégkönyvben örökí-
tik meg a kedves megjelenők neveit, azon-
ban a jókedv perczeiben ezen óvóintézke-
dés feledésbe ment. Kár, — mert semmi-
féle egyházi, vagy világi előkelőség ragyogó 
neve nem lett volna azon kötetnek oly ékes-
sége, mint ama kedves olvashatlansággal 
írott néhány szép név, a mint következik: 

Benka nővérek, Bácskai Etelka, Fis-
bein Etelka, Győry nővérek, (Öcsöd) Jan-
csovics Nelli, Konc« nővérek, Konyecsni 

zsef, Oláh György, (Gyula), Oláh Miklós, 
Betri Gyifla, Rij)-Eip, (Kovács Károly, — 
Bpest), Dr. Salaez Oszkár, Dr. Simkotncs 
György (B.-Szen tandrás), Székelyné, Sólyom 
Emma (Nagy-Körös), Szirmay L. Árpád, 
Zlinszky István, (Csaba.) 

E díszes névsor, — milyennel kevés 
vidéki újság dicsekedhetik, -— fényes biz-
tosíték arra nézve, hogy lapunk szellemi 
része jövőre is olyan ellátásban részesül, 
mely a. legkényesebb Ízlésű közönséget is 
kielégítheti. 

Az ilyen általános érdeklődés tette 
lehetővé, hogy mai számunkhoz a közeledő 
karácsonyi ünnepek alkalmából gazdag iro-

yezettel hallgatta végig a közönség; híjába, > Ilonka, Krámer Tercsik,e (Mberény) Mázor • ^almi melléklett adhattunk. Hasonló ter-
az a klasszikus zene már olyan, 
többszöri hallásra tárja elénk a művészi 
alkotás teljes pompáját. 

Végül, már csak a történeti hűség 
kedveért is. lehetetlen volna dicséret nél-
kül hagynom azt, a ki a legszerényebb, 
mert a háltérben maradó, de legfontosabb, 
legnngyob és legfár ad ságos abb, mert az alap-
vető munkát végezte, a karok ügyes és 
lelkes betanitóját és vezetőjét s minden 
egyéb zenei mulátványoknak buzgó kísérő-
jét : Varga József urat. Hadd is buzgólkod-
jék hát még soká mindnyájunk közös 
örömére! 

Mephisto. 

Hangverseny után. 

A »Teremtés > záró accordjával és a 
hálás hallgatóság tapsaival egyszerre hang-
zott fel a kedves jelszó: >fel a easinóba!«, s 
a »nyári reggel« bájos madarai nem tér-
tek puli a fészkükbe nyugodni, hanem a ki-
adott jelszóhoz híven csakhamar ott szed-
ték a babérokat, miket az őszinte elragad-
tatás virágos gfalulácziók alakjában rakott 
lábaikhoz. 

Lelkemben üjra meg újra .átélvezem 
az est minden gyönyörét, s nem tudom a 
hangverseny elássikus zenei értéke, vagy a 
tánezmuiatság gyöngéd emlékei teszik-e 
feledhoticuné előttem a sikerült vállalko-
zást, mely a szarvasi nőegylet fényes nym-
busát ismét ragyogóbbá tette. 

Nem rablom meg jogaiban, nem is 
kontárkodom szerepében tisztelt Mephisto 

; Dalma, Mihálfy nővérek, Liszka Gizella, Po-
nyiczky nővérek, Somogyi Juliska, Szendy 
nővérek. Sziráezky nővérek, Zlinszky Ró-
zsika (B.-Gsaba.) 

j edelem- és változatos tartalommal fog meg-
jelenni. az újévi L szán* is, melyhez ezen 
felül díszes kiállítású s értékes Zenemű-
mellekletet is adunk — városunk egyik el-

Özv. Baán Ignáczné, Benka G y u l á n é , 1 ismert zenekapacitásának tollából. 
Fisbein Ignátzné, Győly lmréné (Öcsöd) | A közönség nagyobb mérvű támoga-
Dr. Haviár Gyuláné, Dr. Krámer Gusztávné | teszi lehetővé, hogy évnegyedenként 
(Mberény), ifj. Kollár Jánosné (Mberény); rendesen, megjelenő zenemelléklettel ked-
Kollár Lajosné, ifj, Konyecsny Lajosné,, Kut-! ^ « ^ ^ í b i k olvasóiuknak, kik ez úton az 
lik Endrnéné, Dr. Krcsmarik Jánosné, Má- ! é v i előfizetési árat meghaladó értékű hang-
zor Józsefné, Mihálfy Józsefné, Dr. ffikölay \ jegyeknek jutnak birtokába. 
Istvánné, özv. Nyácsik Sománé, Salaez Fe- | Röviden jeleztük ezekben, liogy mit 
reuezné, Somogyi Elekné, Szendy Györgvné, j várhat a közönség lapunktól. — A nagy 
özv. Thury Endréné. költséget igénylő lap linancziális életéhen 

Csák midőn a hajnal derengő fénye azonban csak úgy marad meg a sűlyegven, 
küzdeni kezdett a pislogó lámpák világával,;» " m intmkakedvünk is úgy lesz állandó, 
— oszlott szét a mindvégig jókedvű t á r s a - ^ l ' a közönségünk fokozódó bizalma továbbra 
ság, hogy tovább folytassa álmáiban azt a 
szép mesét, mit előbb ébren álmodott , , . 
Ugyan jutott-e eszébe az én álmaim alakjá-
nak, hogy felébredve megfordítsa párnáját ? 
Vagy ha ugy tett is> hasonlitott-e álma az 
enyimhez ? . . . 

Z. 

•\ff o. — s a »Szarvas és 
Vidéke« — mely ezelőtt félévvel kezdte 
meg pályafutását, végére jiit az első évfo-
lyamnak. Azon nehézségek, melyeket meg-
hűli lábakor tisztán láttunk, —• hála a kö-
zönség jóakaratú érdeklődésének, hála mun-
katársaink lankadást nem ismerő ügybuz-

áiutk 1 — immár eloszlottak előttünk, 

is biztosit bennünket a — defiezittől. 
Kérjük azért úgy a hátraUkoknak szloes 

beküldését) mint az előfizetéseknek ideje korán 
megújitását! 

Az előfizetési foltételek a lap homlo-
kán megolvashatók. 

llazaíias tisztelettel vagyunk 
Szarvason, 1890. decz. 1 

A „SZARVAS és VÍDÉÍCE^ 
SZERKESZTŐSÉGE ¿s KIABÓHIVATALA, 

MI Ú J S Á G ? 
— Boldog ünnepeket! Karácsony ün-

nepek alkalmából t olvasóinknak, munka-
társainknak} közel s távöli jóakaróinknak 
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boldog ünnepeket kíván a Szarvas és Fí-
deke* Szerkesztősége. 

— Püspökbeiktatás. Főtisztelendő Sár-
Mn?/ Sámuel urat, a bányai ág.'h. ev. egy-
házkerület újonnan választott püspökét f. 
hó 17. iktatták be nagy ünnepélyességgel 
főpásztori hivatalába — Budapesten, Az új 
püspöknek az ág. ev. templomban tartott 
egyházi beszéde, s még inkább a ker. gyű-
lésen elmondott programm-beszéde a leg-
jobb hatást tette országszerte, s a hazafias 
érzelmeiről ismert, kiváló műveltségű s 
minden keresztyényi erényekkel ékeskedő 
főpásztor egyházpolitikai működése elé min-
denütt a legszebb reményekkel tekintenek. 

Gyöngéd meglepetésben részesité az 13-án. tartott hangversenyén ügy erkölcsi 
»orsz. vörös-kereszt egylet« mezőberényi 
fiókja Varga József főgymn. tanárt, lapunk 
szerkesztőjét, kinek az egylet választmánya 
a nyáron Mberényben rendezett szépsikerű 
hangverseny emlékére egy valóban díszes és 
értékes Íróasztal-felszerelést küldött követ-
kező sorok kíséretében: Kiírt ezikk az or-
szágos vörös-kereszt egylet mberényi fiókja 
választmányának M.-Berényben, 1890. dec. 
16-ág tartott ülése jegyzökönyvéből 1. "Egy-
leti jegyző bemutatja az 1890. évi augusz-
tus hő 23-án tartott választmányi ülés 5-ik 
számú határozata alapján az egyleti pénz-
tűr megterhelése nélkül beszerzett emlék-

műit anyagi tekintetben oly meglepő szép 
sikerrel közreműködtek s közönségünknek 
egy műélvezetekben gazdag estét, egyesüle-
tünknek pedig a jótékonyság további gya-
korlására — tekintélyes összegre menő 
tiszta bevétel által — jelentékeny eszközt 
biztosítottak; kedves kötelességünknek tart-
juk ez uton mondani forró köszönetet. 
Fogadják a nőegylet nevében hálánk kifő-
jezését első sorban Meteor Dalma, Sziráezky 
Vilma és Cfyőry Gizella kisasszonyok, Szendy 
György, Dr. Salacz Oszkár és Liska János 
urak, nem különben az énekkarok mindkét 
nemen levő tagjai, kik egyenként és összes-

— A ^szarvasi húsíogyasztó szövetlce- j tárgyakat, melyeknek átnyújtása áltál a 
zet múlt vasárnap közgyűlést tartott a pol-
gári kor új helyiségében, melynek tárgya a 
szövetkezet anyagi helyzetének kimutatása 
lett volna. De miután pénztárnok-gondnok 
számadásait nem készíthette el, ez okból 
egy ujabb közgyűlés tüzetett ki karácsony 
második napjára, melyen egyszersmind a 
szövetkezet további, fennállása felett is fog-
nak dönteni. 

— Nyilvános köszönet. »A szarvasi 
nőegylet« vigalini. bizottságának alólirott 
tagjai kedves kötelességet vélnek teljesíteni, 
midőn Varga József tanár úrnak azon lel-
kes odaadásért s fáradhatom buzgalomért, 
melyet az énekkarok sikeres bolanilásában 
és vezetésében tanúsitott, valamint a mű-
sornak csaknem összes számaiban szívesen 
viselt, s kitűnő sikerrel betöltött szerepéért, 
a fentnevezeti egyesület nevében, ez uton 
is hálás köszönetüknek adnak kifejezést. 
Szarvas, 1890. denzember 20. Salacz Fe-
reezné, elnök. Nyácsik Somfaié, J)r. Ml-
Icolay Mmmié, Fonyirzky Györgyné, J\ ntUk 
Fhulréné* 

Megyebizottsági gyűlés. A í hó 
18-ikára összehívott megyebizottsági gyűlés 
csekély érdeklődés mellett tartatott meg s 
a tárgysorozat az első napou letárgyalta-
lőtt ; közigazgatási bizottságba beválaszlal-
tak Vidovszki János, Dr. Hajnal István, 
Janesovics Emil, Székács István és Ladies 
6yürgy vármegyebizottsági tagok. 

— Békés vármegye czimere, melyet 
Zöldy Jenőné urnő mővé^zi hímzéssel ké-
szített, s mely az aradi kiállításon I. osz-
tályú dijjat nyert, a bizottsági gyűlés tar-
tama alatt ki volt állítva, Különben állan-
dóan a megyeház tanácstermét fogja di-
sz keni 

— Ajándék a főispánnak. Terényi La-
jos főispán úr Ő méltóságának szép élő-

^gyöjteményét Mbérény város elöljárói 

választmány Tekintetes Varga József 
szarvasi főgymnaziümi tanár urnák, a vörös-
kereszt egylet által M.-Berényben, 1889. és 
1890. években tar tott hangversenyei ben fá-
radságot nem ösmerő áldozatkészségét, a 
hangversenyek ügy anyagi, mint szellemi 
sikerét előmozdító te^kenységét kivánná 
némi részben meghálálni. A bemutatott em-
léktárgyak — hát darabból, álló irö eszköz 
garnitúra — a választmány által hálájának 
kifejezésére alkalmasaknak találtalván^ azok-
nak jegyzőkönyvi; kivonat kapcsán leendő 
személyes álnyujlására Kollár János ügy-
véd egyleti jegyző úr meghizatik. A választ-
mány felkéri Tekinl. Varga József tanár 
urat, miszerint a választmány eme figyel-
mét tanúsító megemlékezését fogadja szí-
vesen és tekintse ezen emléktárgyakat a 
választmány által, tanár urnák a közügyet 
és a művészetet- önzetlenül szolgáló, párat-
lan tevékenységének elosmeréséül — Kmf. 
Dr. Krámer ^--mztávné, egyleti elnök. Kollár 
János, egyleti jegyző. (P. II.) 

— Szerencsétlenség, vagy gyújtogatás ? 
Folyó hó 15—16-ilca közötti éjjelen óra 
tájon harangkongás tudatta a már alvó s 
a még ébren levő lakossággá^ hogy váro-
sunkban tűz ütött ki, s valóban Medvegy Já-
nos polgártársunk udvarán egy 14 méter 
hosszúságú melléképület lett a lángok mar-

séggel hálára kötelező áldozatkészséggel 
szolgálták a művészet s ezzel kapcsolatban 
a jótékonyság szent ügyét. A szarvasi nő-
ügyiéi vigalmi bizottsága. 

— Társas estélyt rendez a szarvasi 
nőegylet jövő hó 10. vagy 17-én, melyen 
bir szerint Dobos A. táneztanitó bívzgólko-
dása folytán egy magyar és egy francziai 
társas tánez is be fog mutattatni. 

— A diákbanda rnacenása. Cili. Zs,~né 
Úrnő jó napot csinált hétfőn, f. hó 15-én, 
a gymnasiumi iíj. zenekar tagjainak. A nő-
egyl. hangversenyen bemutatott ügyességük 
méltánylásául az emiitett nap délutánján 
meghívta a fiukat ozsonnára, s volt dolga 
az uj jaknak ez úttal nem annyira a vonó 
rángatusában, hanem áz ízletes jó falatok 
eltüntetésében, s a bandisták itt is megmu-
tatták, hogy értik az „anímato" és vprestoa 

: a, s az Kidében 

-— A szarvasi vadász társaság ma, 
21-én, vadászatot tart a tűri határban levő 
vadászterületen. 

— Hivatalos hirdetés. A b.-gyulai m. 
kir. pénzügyigazgatóság' közhírré teszí^ hogy 
Gryiila város területén a bor és hús, vala-
mint a ezukor és sörfogyasztás után fize-
tendő adó iránti beszedési jog, 1891. évi 
január hő 1-től deczember líó végéig, esetleg 
1892. és 1893. évre is a pénzügyigazgató-
ságnál és a m. kir. pénzügyőri biztosság-
nál betekinthető feltételek alatt nyilvános 

sógnek köszünlicLő. hogy a bősz elem löbb ú « á n adatik. írásbeli 

egy kifejlett példányú őzzel szaporították, n; 

ak veje; s nejéiől már' hónapok óta kü- árverés a ^ n ^ y i g a z g a -
J ' il 1 1 lóságnál 1890. decz. 22-én és 23-án d> e. 

9—10 órái" fóg megtartatni. 
Kinválva él. s csak nem régen is azzal fe-
nyegette az öt elfogadni nem akaró nejét, 
hogy ha öt nem fogadja vissza, ugy meg-
bosszúlja magát. hogy az egész familiája 

napjáig megsiratja. 
— Nyilvános nyugtázás. KrcsínáHk 3ü^ 

iska k.^a-tő krt kf 

-eki nevű pusztán lógtak a 

'— Kikinday Caesart, a Maros-Körösi 
ár mentesítő társu 1 atn ak — társáskörein kbeíi 
is előnyösen ismert — mérnökét, a hosszú-
foki ármentesitő társulat választmánya fo-
lyó hó 16. tarlóit ülésében társ. szakasz-
mérnökké választolta. Űj hivatalát jan. hó 
1-cjén fogja elfoglalni, — egyelőre (a társ, 
főmérnök betegsége folytán) Békés szék-
helylyel. Amily őszinte szivbőí fájlaljuk 
tisztelt bárátunk^távo'zását, ép oly kevéssé 
titkolhatjuk el örömünket a személyét ért 
kitüntetés felett. Óhajtjuk, hogy új otthoná-
ban is találja lel az egyéniségének s szép 
szakképzettségének megfelelő munkakört I 

tiszta jövedelmét az óvoda helyiségében 
rendezett íillérestélyeknok. Ezen összeg át-
vételét midőn n yugtazo m, egyszersm ind kö-
szönetemet nyilvánítom az egylet nevében 
a rendezőségnek. Di\ Fuhsz Fdc} ovodai 
igazgató. 

— Korcsolya-sport. Az elmúlt héten 
alakult meg Oláh ¿Miklós főgymn. torna-ta-
nár elnöklete alatt a korcsolyaegylet. Tag-
sági dij azegé^z idényre nem tanulóknak 1 írt, 
család-jegy 1 frt 50 kr, felgymu. tan. 50 kr, 
algymn. fan. 30 lm — Az aláírási iv: Klei-
ner Gyula és ürszinyi János. Vlíl-ad éve-
seknél meg toki n thető, 

— Köszönet nyilvánítás. Mindazon höl-
jknelc és uraknak, kik a nőegylet f. hé 

— Kilátásaink a böjtre, A társ. lg. 
leányiskola tantestülete a böjtben fogja meg-
tartani évi rendes hangversenyét. — Az iz)\ 
nőegylet pedig — mint értesülünk — ugyan-
csak a böjtben helybeli műkedvelők és fő-
városi mfivés'zek bevonásával, nagyobb sza-
bású hangversenyt szándékszik rendezni. 

— >Szent Család« c> elterjedt népies 
naptár gazdag tartalom mai kapható a rom. 
kat'h. plébánián. Ára 25 kr. 

— Vadászat. Fényes eredménnyel tar-
totta meg e hó 16-án a kondorosi uradal-
mát megvevő társaság vadászatát, melyen 
egyszersmind a vétel szerencsés megtörténte 
örömére a vevők teljes számú részvételével 
közvacsora is volt. A kellemes, enyhe nap 
b a fényes eredmény, moly 180 drb nyúl 
elejtésébon nyilvánult, jókedvre hangolta a 
társaságot, mely este egy tágas ~ épületben 
a hosszú asztalhoz települt. Természetes, 
hogy siker ült tósztokban nem. volt hiány, s 
dicsére tökre legyen mondva a szónokoknak 
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szók pointeja mindig az 
beszélünk, ele magyarul érziinK", s a 
í í i , kiknek kezében az uj község nevelés-
ügye letéve van, beszédében erős garancziát 
látszott nyújtani arra nézve, hogy a község 
magyarosodását szivükön visélendik. ügy 
legyen! 

— Nyilvános számadás. A szarvasi 
nőegylet f. hó 13-án rendezett hangverse-
nyének jövedelme Í M írt 40 kr., kiadás 
volt 26 M 87 kr. Marad tehát tiszta jöve-
delem a nőegylet javára Í17 frt 53 kr, 
E szép sikerhez felülfizetésekkel járultak: 
Mélt. Gr, Bolza Gézáné 10 frt, Nagys. Tom-
Qsányi Károly úr 5 frt, Tájber Gusztáv 2 frt, 
m Haviár Gyula, Lusztig Miksa 1-80—1*80 
kr, Medvéezky József 160 kr, Dr. Lengyel 
Sándor, Dr,Fuksz Edé, Réthy Sándor, özv. 
Pokomándy Sándorné 1'20—1-20 kr, Po-
nyiezky Máté, Haviár Dániel, Krajcsovics 
Soma, Kovács Sándor, Golián Soma, dr. Szlo-
vák Pál 1—1 frt, ifj. Kollár János, ifj. Dér-
czy Ferencz 80—80 kr, Delhányi Zsig-
mondné 70 kr, Dr. Mikolay István, Konstan-
tinovies György, Kutlik Endre, Ft. Szirmay 
L. Árpád, Kikinday Cézár, Kt- Áchim Ádám 
Nt. Sárkány János, özv. Thúry Éndréné, 
Bárány Miklós, Bárány Béla, Sziráczky Já-
nos, Pollák Marczi, Bácskay Jakab, Majer-
csik János, Schreiber N.. 60—60 kr, dr. Krecs-
márik Jánös 50 kr, Mázor József, Mihálfi 
József 40—40 kr, Urázinyi János, ifj. Grósz 
Ármin 30—30 kr, Lányi Gusztáv, Dózsa 
Andor, ifj. Baghy Pál, özv. Dancs Lászlóné, 
Kollár Lajos, Dr. Szemző Gyula, N. N. 
Mocskónyi József, Bakay Gyúla^ Stein Já-
nosné, Koncz Elék, Petry Gyula, Golián Ist-
ván, N. N., 20—20 kr. Delhányi Zsigmond, 
Dancs Béla 10—10 kr. — A nemes szivü 
felülíizetők fogadják kegyes adományaikért 
a nőegylet nevében hálás köszönetünket. 
A rendező-bizottság. 

— Dr. Kovács István, megyei főorvos, 
Budapesten Ilüller Kálmán rólcusi főorvos-
nál tett látogatásából, liöl a Koch-íele be-
fecskendezési eljárást tanulmányozta, — 
Gyulára visszatért. 

— Mulatságok a vidéken. Az öcsödi 
polgári kor 1890. évi tleczember hó 28-án 
saját házában, az egylet könyvtára javára 
zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti dij: 
személyenkent 50 kr, — A tctJcomlósi ma-
gyar leányiskolai-társulat alaptőkéje javára 
1891. január 6-án. a »Komlód szálloda dísz-
termében jótékonyczélú zártkörű tánczvi-
galmat rendez. Belép ti-dij: személy-jegy 1 frt, 
.család-jegy 2 frt 50 kr. 

— Ha a hízó nem eszik. Hifcó sertések 
néha élvesztik az étvágyukat s annak követ-
keztében soványodnak; erre nézve biztos szer 
a következő: adjunk a hizók mindegyikének 
két jő marék zabot, a melyet igy készítünk 
el. Annyi zabot, amennyi két napra szüksé-
ges, rétegenként kell fazékba vágy más 
edénybe rakni és minden réteget sóval be-
hinteni s annyi langyos vízzel leönteni, hogy 
a zab épén be legyen takarva ; minthogy a 
zab a vízben megdagad, az edényt nem kell 
egészen megtölteni, .24 óra múlva adunk ezen 
besózott zabból minden sertésnek naponként 
két-két marékkal. Ezen eljárás mellett a ser-
tések az egész hizlálási idő alatt mindig jó 
étvágygyal' esznek. Minden héten egyszer le-
hét a záb közé dárdanyport (antimoniumt) 
keverni és pedig minden sertésre egy kés-
hegynyit számítva. 

Vasárnap, deczembér 21. 1890. 

II. A harmadnapos vendég. 
— íródott á «Szarvas és Vidókc* olvasói izímhra azo.kiiak, a kik szeretnek 
csayarogni: bölcs taniíságúl; a jámbor oknak pedig: szórakoztatóul. •— 

Igen jó komjá volt Szabó Pál uram-
nak a szomszéd városban lakó Dikics Már-
ton uram, ki földi foglalkozására nézve a 
tisztes csizmadia mesterségben frequentálta 
magát. — Ha mentek Szabóék heti-piaczra, 
vagy egyébb más dologért, mindig Dikicsék-
hez szálltanak, hol is a legnagyobb szíves-
séggel fogad tatának, — embernek, lűnak 

Egyszer, — idők multán — midőn 
Szabó Pál uram már szerszámozná a tün-
dért, meg a keselyt, igy szólott kedves' 
komjához.: 

— Hát már aztán kedves komám, 
maga mikor gyün el nálunkf Várja ám 
már a feleségém is nagyon, hogy legalább 
némi részben visszaszolgáltatná azt a sok, 
nagy szívességet? melyben kigyelmetek min-
ket már oly felettébbvaló módon részel-
tetének. 

— Majcl elmegyek egyszer én is — 
mond a koma — aztán meglakom komám 
uramékat jó darabig. 

Szabó Pál uram nagyon sokszor is-
mételte már a meghívást, mire a felelet 
mindig csak az lett, hogy: >majd egyszer W 

Egyszer aztán úgy Ádvent utolja felé 
azt mondá Szabó Pál uram, hogy csak jőj-
jék már a koma, mert holnap disznót öl-

ein is — úgymond — min-
, ha a városból liaza me-

»hát a komát hol hagyta kend ?« 
— Nem mehetek, édes komám, lássa, 

vásár lesz, arra kell készülni, hanem in-
kább maguk jöjjenek be, aztán, ha jó vá-
sárunk lesz, megigyuk az áldomást! Hanem 

ít no! hogy már a komám asszonynak se 
több panasza rám, majcl elmegyek 

ál napra, oszt' ott maradok komáméknát 
égy hétig! 

— llozza isten 1 Majd megmondom az 
asszonynak, tudom, hogy örül. 

Mikor aztán a gazda elmondá otthon 
az örömhírt, hogy el jő ám a koma Pál-
napraj Szabó Pálné asszonyom ilyen elő-
adást teve: 

— Hát — tudja kend, apjuk — az a 
legkisebbik hízó még igén jól eszik, ne öl-
jük azt meg, csak a két nagyobbat, hagy-
juk meg azt Pál napra, aztán nagy disznó-
tort csapjunk a komának 1 

A gazda nágy örömmel beleegyezett, 
s várva várták a Pál-napot, mikor a koma 

Ön. — El is jött lassan-lassan a Pál-nap, 
a koma is. 

No, lett nagy öröm, alig találták he-
lyét, megölték a mankust s csaptak nagy 
disznótort, összehívták a komákat, sógoro-
kat, s mulalozáíiak nagyba. — Másnap ki-
mentek pinczcszerrc. sütötték á sok drága 

készült, elmúlt a másik hét is, de úgy lát-
szik, a városi koma nagyon megszerette a 
kovártélyt! Egy estén aztán az asszony igy 
szólt a gazdához: 

— Ember ! gondolj ék kend valami t a 
komával, mert nincs ám már a disznóból 
egyébb, mint á két hátulsó sonka. 

Az idő ügy Február közepe felé járt 
már, az árpát, zabot lehetett vóna: vetni, a 
föld is alkalmas lett vóna rá. 

Szabó Pál uram egyet gondolt reggel, 
s azzal a neszszel, hogy a pap hivatá, el-
ment hazulról. 

Volt. abban a faluban egy igen jó vérű 
öreg pap, ehhez ment eí a gazda, hogy va-
lami tanácsot kérjen a városi koma felől. 
A pap jól ismervén a körülményeket — 
meg is adá a jó tanácsot, mely kifejlett, a 
mint következik : 

Mikor este a -vacsoránál ültek volna 
Szabóék, a városi koma a díszhelyen, a pad-
sarokba ült, megzörgetik ám nagy kemé-
nyen az ablakot, s bekiáltanak: 

— Itthon van-e kend, Pál gazda ? 
— Itthon én, — mi a mán no ? 
— Jaj! . . . az uraság hajdúja, — sut-

togák a jelenlevő atyafiak. 
— No! . . . ha itthon van lcénd, hát 

feleljen kend nekem egyenesen; van-e a 
kend házánál harmadnapos vendég? 

Volt biz ott harmadhetes is, hanem a 
gazda nem -felelt egyenesen, sőt azt kérdé: 

•— Aztán mire kék az a harmadna-
pos vendég ? 

— Mire ? . . . hát arra, hogy az ura-
ság kisasszonya oda volt ma délután ko-
csikázni, aztán feldűltek, aztán kificzámo-
dott a lába, aztán kihozták a doktorokat, 
azok meg azt komendálták, hogy keressünk 
a faluban harmadnapos vendéget, annak a 
lábszárát majd összetörik, s annak a velő-
jével kenegetik a kisasszony lábát, attól 
meggyógyul. — Azért járok most házról-
házra. — Jaaaa j ! . . . . nyögött Dikics koma 
a padsarokban! 

— Ugy ám! — szólt súgva Szabó 
koma — kuttya ember ez a mi urunk, bi-
zony megteszi. Fennhangon aztán kikiáltott 
a hajdúnak: 

— Nincs nálunk olyan vendég, •— jój-
czákát! 

— Semmi jójezakát —• kiabált a hajdú, 
— hisz még ma délután is itt volt a kend 
városi komja. 

— jaaaa j ! >. . nyögé ismét Dikics 
koma. — Édes komám, az istenért! 

— Volt ám! — kiáltott ki a gazda, 
— de az este a Peti fiam bevitte a városba. 

— Á'sse igáz ám! hanem hiszen, majd 
szemmel tartjuk a kend házát reggelig, 
hogy el ne osonhassék. 

j, nem ízlett Dikics uramnak a há-
^onkaszelet, se a fáin siller* keser-

gett, sóhajtozott, inig nem a gazda igy 

Abba a faluba sok jó ismerőse lakott 
Dikics Márton uramnak, kik mind Ő nála 
dolgoztattak, ezek is ölhivták a piiiczéhcz, 
mikor is Szabó Pálné asszonyom mindig 
tele rakta a tarisznyát mindenfélével, es-
ténkét aztán, legtöhbnyire Szabóékhoz ment 
áz egész társaság. — Ez igy tartott nap-
ról-napra. 

Elmúlt egy hét, — a koma csak nem 

— Hát tudja, édes komám, most csak 
menjen be a benyílóba, fekügyék le nyug-
ton, ne próbáljon azomban az ablakon lci-
szöknij mert itt vannak, lesik, elfogják, osztJ 

összetörik a lábozárcsontjátj hanem nézze: 
én holnap kora reggél megyek, ki oda a 
határszélen levő földre az őszi tigarolásba 
árpát vetni, viszek öt zsák árpát, komámat 
szépén belekötöm a hatodikba, felteszem a 
kocsira s úgy el-kiviszem a falából, hogy 
ha ókulárén nézi is áz uraság hajdúja^ 
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Vas áréiap, déczember 21. 1890' SZARVAS és VIDÉKE. 

nem veszi észre, — a határszélen aztán 
kioldozom a zsákot, s mehet komám haza 
egész bátorsággal. 

Ez egy kissé megnyugtatá a komát, 
de azért egész éjjel keservesen sóhajtozott, 
s kegyetlenül megfogadó, hogy soha többé 
másnapnál tovább ki nem marad a háztól. 

Kora reggel úgy történt, a mint Szabó 
koma élmonclá, kiindultak kocsin, a felső 
zsákban ott kushadt Dikics koma szépen^ 
hasmánt. 

Mikor a falut rnár jó távolra hagyták, 
nini! . . . jön ám a vén pap szemközt gyalog. 

— Jó reggelt kívánok, tiszteletes uram, 
—• köszönté Szabó koma — hol tetszik 
ilyén korán sétálgatni ? 

— Az árpa-vetőimmel mentem ki, 
édes Pál fiam, s már hálákat is adtunk oda 
kint, hogy a jó Isten ismét elhozta a mun-
kálkodás idejét^ s most tehát, hogy im ve-
led találkozom, mivelhogy te vagy az első 
az én hallgatóim közül, ki- a tavaszi ve-
tésre kimegyen, megáldom a te munkálko-
dásodat is, ugyanazért: Áldott légyen a te 
árpádI — s azzal húzott egyét a felső-
zsákra, de jót. 

— Köszönöm ássair! 
— Áldott légyen a te zabod! — s 

ismét egyet a felsőre. 
— Köszönöm átössággal! 

— Áldott légyen a te kúkoriczád ? 
s megint egyet. . . . 

— Köszönöm átossan. 
— Áldqtt legyen a te paszulyod, len-

cséd, borsód, kölesed, kendered, lened, ká-
posztád sak — számlálá a vén pap a ta-
vaszi veteményeket, s mindeniknél egyet-
egyet jót húzott a felső zsákra, mignem aztán 
nagy köszöngetések közt elváltak. 

Dikics koma moccanni se mert, csak 
állta a sűrű áldást, melyet a jó vastag 
nádpáleza hullatott rá. 

Mikor kiértek a határszélre s előbúj-
hatott a zsákból, igy szólt: 

— Ejnye koma! igazán csak nagy 
áldása van ennek a kendtek papjának, csak 
attól féltem, hogy még majd a muhart, meg 
a bükkönyt is megáldja! 

A B . 

Szerkesztői üzenetek. 
Nt. i f j . Jessexuzky K. urnák M.Beróny. 

A »Betlehemi rózsát — nagy sajnálatomra, — a 
már előrehaladott laptördelés miatt be nem oszt-
hattam, szíves engedelmébői a jövő számban közlöm. 

K. Á. A*xód, Rip-rlp, Bpest. Biz* ezek kissé 
megkéstek. Se baj, — annál tartalmasabb lesz újévi 
mellékletünk. 

Siendy Árpád, Budapest. Köszönöm a küL-
deményU Jói gondoltad, — ez csakugyan zu hoch — 
nekünk. 

Nagykörösre. Hétfőn este. 

Wefeörölögflai észlölétek. 
Szarvas, 1890, decz. 6—12-ig 
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Feléliis uerkefi«tK és ki adó-tulaj dono s : 

térnem 

Ajánlja nagyválasztékii 

Értekezni lehet Szarvason 
Benczúr Sándorral 

a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig 
j w t m m w m m A m M m m a m 

Ugyanott SIRK0S2ÖHUKBÖL dúsan felszerelt raktár van s 
koszorúk különféle mintában s legolcsóbb áron beszerezhetők. 

Tisztelettel 

3—1 

H I R D E T E S . 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szives 

tudomására hozni, miszerint az ottani jóhirnevü keres-

es ujevi 

kedő-czégnek, 

Alólirott tisztelettel értesiti a nagyérdemű kö-
zönséges, miszerint a küszöbön álló ünnepek alkalmára 

ÜT< 

eredeti és kifogástalan doboz-theánk és palaczk-
rumunkban egy dúsan felszerelt eladási raktárt 
adtunk á t Az eladás budapesti e r e d e t i á r á k o n 
történik. Egyúttal biztosítjuk a n. é. közönséget, hogy 
mindenkori íotörekvésünk loend, kifogástalan minőségű 
árúk pontos kiszolgáltatása által általános teljes meg-
elégedést kiérdemelni, 

Kiváló tisztelettel 
DIETRICH és GOTTSCHLIG 

cs. ós kir. udv. -szál lilák es thea ós rum nagykor. 
C—3 * BUDAPESTEN. 

szerzett be, valamint igen kedves KARÁCSONYFA-
diszitést. — Ugyancsak különböző nagyságú 

' M M m d k & f ö O W W Jt A1E 

szintén kaphatók a legjutányosább ¿Irak mellett. 

Szives pártolást kér 

b̂ b Krecsmárik Endre. 
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Konyha edény, puha és kemény fából. 
Lovasság és gyalogság, varasok, há- § 

M zak és faluk, gazdaság, legelő, csibé-
ü l udvar ; és nádból készítve. 

© 

Fényes kerekes falovak, f a é.S maschö 
hinta-lovak nyereg és szerszámmal ellátva. 

Bádog kardok szíjjal és pengével, — Aczél 
kardok derék szíjjal. 

Fapuskák bádogcsőveL Puskák lökupakkal. 
Pisztolyok és tölténytáskák. 

Fényezett fa és bádog dobok. — Hegedűk 
tokban vagy a nélkül. 

m 

& Gzitéra kisebb nagyobb. Zongora Üveg bil- m r « 

Különféle fényezett faál latok kerékkel és 
a nélkül. Bárányok gyapjával átvonva hang-
gal és a nélkül. — Szőrmés állatok si-
pító hanggal. — Húzható és doboló nyulak. 
Tapsoló és bohócz alakok különféle for-
mában és öltözetben. — Gyermek órák 

lánczezal v. a nélniíl. 

lentyüvel. — Aczél verő (Metalophon.) M f j 
Szájharmonika. m ^ M 

Közönséges bádog és réz tröfflllita. 
Díszes t r o m b i t a és s z a r u k ü r t ö k . 

Zenélő babák igen díszesek. 

Különféle órczcsörgő viola gyökérrel. 
Zenélő briigö, vasút és omnibus. 

Hintók lóval. — Takaréktüzhelyek kisebb-
nagyobb. — Űteza-öntözÓ kocsik hordóval 

Bádog konyhaedények. 

Közönséges és hajlítható fabábák. v 

FÜrdŐ-babák fényezett porezellánból. 
Patent ivorm biscult-babák festett, ter-
mészetes, sima és göndör hajjal, ugyanaz: 

díszesen öltöztetve, alvó szemekkel. 
Különféle viasz é s masche, valamint egész 
liliom kőbábák hajlítható kéz és lábakkal. 
Finom öltözött babák népviseletú atlasz 
ésselvem ruhákban, — Építő játékok ke- J 

mény és puha fából. 
R1CHTER A.-íé!ö Mépitő játék papír- és 
fadobozban különféle építési mintákkal és 

utasítással. 
ízkaképefc, kirakó vagy türeiemjáték, 

Fényeseit ágyak kemény és puha fából. 
Hálóval és menyezettel ellátott vaságyak. ^ É ^ p É s . 

Ruha és edénves szekrények. á p É ^ f l 
Píosdó aszta lka vasból; edényekkel. ^ 
Szoba berendezés teljes gamítur. f | ; 

tó 
m 

Hl »Hf 

f #• 

f 

Q Ólóni és rézmozsarak, ólom és réz vasalók. - " 
sodró és nyújtó la, nyújtó deszka, mángorló, 
mosó teknő, porezellán és üveg edények, 

% qvŐ és kávés készletek ]>orczeliánbŐÍ> sörös 
készletek, bor és liquer készletek, niosdó-

szekrériykészletek, ^ 
Képes könyvek magyar szöveggel p , ^ m 

I S - 1 

Mulatságos egyszeregy, Lóverseny, Ló- | 
vasút, Lottó, Tombola, Harang, kalapács. | 
Kivarró képek, minta ós bettírajzolás, varró és j 

J p j himzóiskola* Circus, Regattá, macska és egér. ^ 

^ l á P Karácsonyija, felfedezés Amerikában. 
Vadász játék, új háborúsdi. 

gyobb különféle kocsik. Baba kocsik igen csi-
nos kivitelben. Lovashám játék fiuknak, ostor J 

különféle, k a r i k a d o b ó j á t é k, ^ 
* j r 

9 
Rzines üveg golyók, különféle igen szép ezu- fel 
kor alakok, arany és ezüst szálak, különféle 

színes gprtyatai^ók és viaszgyertyák. 
A fenti valamint még Ht M nem sorúit különféle gumi, bádog, fa, maché; s egy eb b játékok, 

a legolcsóbb árakon lesznek kiszolgálva. 

Nyomatott Sápszky Zh. könyvnyomdájában Szarvason. 

» 
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Melléklet a SZARVAS és VIDÉKE 26-ik számához. 

Nem itt., nem itt az én világom, 
ügy bánt e pompa és e fény. 
El innen — el, habár a távol 
Csendes hónába1 nincs remény,. 
Hogy hir s dicsőség lenge szárnyán 
Megösm erjen a nagy világ; 
El innen — el, hol. berkek árnyán 
Számomra ísfnyit a virág! 

El innen — el, unott e zaj már, 
Csendes magányra vagy' szivem, 
Hol ösmerős világba' járván, 
A fáradt lélek megpihen. 
El innen — el ( napfényes tájék, 
Fogadj öledbe engemet, 
S míg enyhet ad a nyájas árnyék — 
Idézd föl —"gyérmekségem e t! 

*. . Ringó kalász a rónaságon,. , . 
Mikéntha bölcsőm ringana, 
Oly kedvesen — mint egy szép álom 
Hangzik a pásztorok dala, 
Oly ösmerős dal, oly szép ének, 
Hogy sír a lelkem rá, — szegény — 
Bölcsőm mellett hangzott ez1 é n e k . . 
Emlékszem még, emlékszem én! 

Amott meg egy kis ér szalad át, 
A partján játszó gyermekek, 
Tépik a rét nyíló virágát, 
S a hűs habokban fürdenek. 
Hányszor futottam én is versenyt 
Veledj le csacska kis patak 
S hányszor halásztam habjaidban 
Gyemek-ésszol — napsugarat! 

Oly ösmerős, oly szép e tájék, 
E tiszta légben van hazám; 
Elérni ezt hát hogyne vágynék, 
Csábit e csendes kis magány. 
Pihenni ott, hol bölcsőm ringott, 
A gyermekévek szép helyén, 
Hol olyan sokszor voltam boldog, 

! ott vágyom meghalni én! 

Merengő, kedves, nyárt estén 
A temetőnek csendjihen, 
— Hol egy sötét sír rideg mélyén 
Anyám — a drága nő pihen — 
Olyan sokszor lerogytam sírva, 
S nem gúnyolt ki a nagy világ, 
Nem kaczagott fájdalmaimra, 
Mert könnyeim nem láthalák! 

Fogadj öledbe, szép Alföldöm, 
Fogadj kebledre — óh fogadj! 
Ném kérek én üdvöt e földön, 
Csak egy kevés nyugalmat 
S mit álélíem a zűrzavarban, 

Boldogság lesz a szenvedés, 
Mi oly sokszor kíséri e zajban, 
Nem fér hozzám a csüggedés! 

Erős hitben, erősen állván 
Elringat dajkáin — a remény. 
S a szeretet édes szavánál 
Nem ís vágyom már többre én, 
Panaszra többé nem nyíl 
S lm majd az élet elsuhan, 
Édes lesz ott - végsőt lehelni 
Öledbe' nyugton - boldogan! 

Horváth Elemér. 

x. Mi juttat jóravaló férjhez ? 

figyelmezés nyakékre és karperecre; men-
tül alaposabb jártasság a »Szegedi szakács-
könyvében és mentül kevesebb búvárko-
dás a fővárosi divatlapokban; mentül meg-
győzőbb elliitetése végre annak, hogy a férfi 
nejében kedves támaszra talál és nem érzel-
gős békebontóra. 

A mikor a nők meggyőződnek e recept 
helyességéről, az agglegények száma ugyan-
csak meg fog csökkenni. 

2. Mi juttat jóravaló feleséghez ? 

Mentül több megbecsülése a nőnek 
és mentül kevesebb dédelgetése drága énünk-
nek ; mentül több törődés a belügyekkel és 
mentül kevesebb érzék a kávéházi élvek 
iránt; mentül több megszíyl elése a háztar-
tás jólétének és mentül kevesebb »búslako-
dás a haza állapotján«; mentül több rá-
termettség munka dolgában és mentül ke-
vesebb szakavatottság juxok rendezésében; 
mentül több kötelességérzet a férji tenniva-
lókban és mentül kevesebb elmélkedés a 
hírlapok hazudozásai felett; mentül meg-
győzőbb elliitetése végre annak, hogy a nő 
férjében szilárd támaszra talál és nem önző 
zsarnokra. 

A mikor a férfiak meggyőződnek e 
recept helyességéről, a vénlányok száma 
ugyancsak meg fog csökkenni. 

Montjguy Edoüard nyomán 
Mephisto. 

A Jánosokról. 
— Olyan névnapi elmélkedés-féle. — 

Irta: Székolynó Emma. 

Mentül, több gyakorlati érzék és men-
tül kevesebb ábrándos hangulat; mentül 
több hasznos sürgés-forgás és mentül ke-
vesebb rokonszenv a gitár iránt; mentül 
gondosabb tanulmányozása a háztartás tit-
kainak és mentül kevésbbé ismerése »Páris 
t i tkaidnak; mentül figyelmesebb gondozása 
ingnék és harisnyának ós mentül kevesebb 

A keresztneveket régente az apostolok, 
vagy a szentek neveiből választották. A bib-
liai nevek merő vallásosságból terjedtek el. 
Később a családi ősök neveinek megörökí-
tése kegyeletből, ismétlődve fordult elő az 
ivadékoknál; ezért míg emberiség lesz a 
világon, az ó-testamentomi név ki nem vész. 

Alig van elterjedtebb név a Jimos-nál, 
majd minden családi ágazatban képviseli 
öregje vagy ifja, ősidők óta száll firól fira; 
ha már van a családban egy János, meg-
sokszorosítja e nevet a sarjadékban a ke-
gyeletes emlékezet. 

Szenteljünk néhány sort ennek a régi 
és soha meg nem unt János névnek, mely 
a szeretet és gyöngéd megszólítás által 
különféle alakot ölt, s variatiója híven jel-
lemzi a név tulajdonosát, annyira, hogy ha 
valakit János, Jani, Jancsi, Muki, Hans vágy 
Jean-nak hallunk nevezni, a nélkül, hogy 
személyesen ismernők az illetőket, neveik 
hangzása élethiven és caracterizálólag re-
presentálja egyéniségüket. 

Jánost minden vallásban keresztelnek, 
de oly légiója alig van egy-egy hitfelekezet-
nek e névből, mint a kálvinista vallásnak, 
különösen az alföldön, majdnem minden 
családban kerül egy-egy János. 

János már megélemedett férfi neve, 
kinek arczán nyílt őszinteség dereng, meg-
tört szemeiben a szivjóság tükröződik, sza-
vaiból a vallásosság, becsületesség, tapasz-
tal tság hangzanak. Kedélye nyugodt, ember-
társaival szeretettel, barátsággal érintkezik, 
kibékülve a világgal; cxér ta »János bácsin-
kat közszeretet és általános tisztelet környezi 

A ki a Jani nevet viseli, természetére 
szolid, jámbor arckifejezéssel, nyugodt vér-

mérséklettel van megáldva, munkás, szolid 
életű, dé kevés e névén az erélyes férfi, s 
ezért a bon hommie jellegével fedezi mind-
azon hátrányokat, melyek férfiassága rová-
sára esnek. Jó férjek, kik megadással tűrik 
házasságukban a papucs-kormányt Közép-
szerűségnél többre ritka viszi; ugy jó, mint 
rosz tulajdonai által különös hírnévvel Jani 
még nem tűnt ki. 

Ellenkezőleg a „Jancsi", minden ki-
vétel nélkül mind »enfants terribles«, túl-
csapongó, tüzesvérü, szilaj természetű, gyer-
mekkorában vakmerő és bátor, esze éles, 
de nem használja mindig előnyére. Az úri 
osztályban e néven csak á nevelés qualifi-
catiója kölcsönzi a zománezot, pedig alap-
jában mind egy húron pendül, azon meg-
jegyzéssel, hogy a nép fiának szabadabb 
terainjén bő alkalma van szilaj természe-
ténél. fogva bravourokat űzni, nem korlá-
tozza az etiquette, s azért a maga termé-
szetességében sok egészséges humor isme-
retes ajkáról. 

Mennyi jó élezet örökítettek meg a 
czipész-inasokról, kik között százból nyolcz-
van bizonyára Jancsi névre hallgat. 

Találékony ész és virgoncz véralka-
túak, jóindulattal egybevegyült pajkossá-
guknál fogva sokszor megbocsájthatö ra-
konczátlankodásokat követnek el, a mi ha-
rag helyett mosolyra indít. 

Élczlapok nem tudnak eltelni e fajjal, 
tollba venni a hallott és tapasztalt jóizü 
ötleteket; humoruk kifogyhatatlan, innen az 
elnevezés a bohóczokról is: Paprika Jancsi. 

Meglett korú » Jancsi <-n bizonyos el-
bizakodottság ömlik el, mint ki meg van 
elégedve önmagával. A kor haladó szelle-
mének nem barátja, elvei ó-conservativok. 
Többnyire öv. ref. vallású, s a politikában 
ellenzéki. 

A művészetért nem tud lelkesülni, 
külsőségeknek nem hódol, de rajong a ter-
mészetért ; a zenét kedveli, de a mennyire 
szereti a fúvó hangszereket és a mint ér-
zeleg a czigány-zene mellett, annyira ellen-
szenves a zongorával, ha a legkiválóbb mű-
vész játsza is e szalon-hangszert. 

Nemzeti érzelmek feszitik keblét, s a 
magyar ruhának különösen a vidéken máig 
is sok Jancsi híve. Idegen nyelvről, más 
nemzetekről megvetéssel beszél, pártolja és 
magasztalja a hazai terméket és gyártmányt, 
ha még oly primitív is. 

A puritán természetességet akarja adni, 
de extravagance véralkatánál fogva a ter-
mészetességet aífectálja, vagy izetlenül tül-

Mindezen tulajdonai eléggé bizonyítják, 
hogy a mily túlságos egyben, ép oly elfo-
gult másban. 

Az idő megtör mindent, hajlott korára 
Jancsi is kiforrta magát, jámborabb lesz, 
mint Jani, sőt vallásos érzületű »János 
bácsi« válik belőle. 

Érdekes példányok a M<M-mv vise-
lői ís. Muki modorára: sálon férfi, kinézé-
sére: simára fésült haj, fője búbján idő 
előtt kezd kopaszodni, külsőre? előkelő, 
megnyerő, sőt behízelgő; járása: sima, mintha 
mindig parketten járna. 

Többnyire a női köröket frequentálja, 
azért némi nőiességet sajátít el; férfiassága 
teljesen elpuhul, — Ismerek több élte de-
lén levő >Muki«-t, kik gyerniéke^oú sely-
pítnek, avagy 'i«íatsoli:Qlix'öLk? 
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az V„ bettít triplázzák. Társalgás-közben 
eltorzult arczfintoritás, szemhunyorgatás, 
grimaceok és aííectaniák képezik megrög-
zött szokásaikat. 

Ismert Courmaeherek,veszedelmes Mád-
chenjágerek, e mellett gentlemanek a tár-
saséletben. A ebiekre, bontonra és divatos 
külsőségekre sokat adnak, mely külsőségek 
által igyekeznek mind nagyobb tért bódí-
tani a hölgyek közt 

Tudományos képzettséget— aíleetálnak ; 
a művészet és irodalom lelkes pártfogói 
— üres szóvál, de a tettnek nem emberei. A 
salon-zene iránt igen fogékonyak, a czigány-
zénét közönségesnek tartják, csárdába való-
nak nevezik. 

A szerelemben othellói féltékenységét 
gyakorolnak: otthonukban, de ha egy ide-
gen lény van; jelen, rögtön felöltik álezáju-
kat, ismét gyöngédek, előzékenyek lesznek, 
a kedvező látszatnak megfelelőleg. 

Muki ellentétben a Jancsikkal a maga 
természetes valódiságát mindig leplezi, még 
dicséretre méltó jó tulajdonságait is ép ugy 
álczázza, mint hátrányait, hogy egyénisége 
mindig kiismerhetetlen problema maradjon. 

Á kérkedés gyenge oldala, nagyítva, 
beszél saját vagyonáról, — a >svihák< szó 
legjobban ismerteti személyét. — Kinek e 
tulajdonságairól nincs tudomása, megjele-
nése s társalgása minden müveit emberre 
kellemesen hat. 

A Muki név a kálvinista vallásüak-
nál mint unicum fordulhat elő. Muki buzgó 
ultramontan-t színlel, pedig az igazi val-
lásosságról fogalma sincs. Állaimban a Muki 
név arról győz meg, hogy mindig az ellen-
kezőt szinleli, mit bennsőleg érez, de e 
mellett bir annyi farizeisniussal, hogy a 
legintimebb baráti körben sem lebbenti fel 
álczáját, magaviselete hosszas tanulmányo-
zást igényel s mindig megőrzi a consequen-
tiát önmagához. 

A politikában erős kormánypárti. 
Nálunk a johann név csak a német-

ajkú munkás-osztálynál dívik, mely ré-
tege a társadalomnak oly alantas, hogy 
bármily nevet visel legyen, a név nem vál-
toztat egyéniségén, mindig egy irányt kö-
vet, "egy elvet vall. 

Johann különben azonos a tót rJa~ 
nicslío" caracterévol, mely meglehetős polt-
rón, tunya és bornírt egyént representál, 
kivel tüzetesebben foglalkozni nem érdemes. 
„Ilwns" már magasabbra törő szellemre 
vall, igyekszik érdemeket szerezni, vagy ha 
ezt el nem érheti, megmarad ambitiója, s 
kecsegteti magát ázon tudattal, hogy rokon-
nevet visel az irodalom és művész-világ 
jeleseivel: pl. Hans Sachs¡ llans Jlich-
térj stb., sib. 

¿tfcmt1 franczia neve a Jánosnak, fér-
fiaknál ugyan nem szokásos, neveiket fran-
cziásan mondatni, csak pinezóroket nevez-
nek igys »Jean«, kik ez által különczköd-
nek, jobb hangzásúnak vélik nevüket, mit 
kellően kiejteni/sem bírnak, s Így lesz a 
Jeaübó) „Savi" 

Igaz, hogy ^Nincs • szabály kivétel 
nélkiil^ így a Jé nos ok sokaFágöhtri h 
akadhatnak, kivételek inei/svőződésből meri-

nít, Jancsit, Mukit, Johant, Hansot és Jeant 
elénk állítva, s kiki meggyőződhetik a fe-
lől, hogy a név némileg caracterisálja az 
egyéniséget. 

M s z e r e l e m r ő l . 
—. Franczia irólíűk ötletei * 

¡ -•• 
Az igazi szerelmet se titkolni, se tettetni 

nem 

Kevés emher tudja, mi a szerelem, és aki 
a, nem igen mondja. 

A szerelem a szív regénye, a gyönyör a szív 
története. 

* 
A franczia szerelme komédia, az angolé tra-

gédia, az olaszé opera, a németé melodráma a ma-
gyaré — költészet. 

* 
A szerelem a férfi életében egy-egy epizód, 

a no életében egész történelem. 
* 

A szerelem öívan, mint a félelem: mindent 
elhisz. 

* 
Szerelemben sokszor arat a jóság h alá Han-

ságot, a szelídség zsarnokságot, a bizalom álnok-
ságot. 

* 

A nptjobban meggyőzi szerelem dolgában 
az> a mit kitalál, mint az, a mit mondanak neki. 

* 
A hiúság több nőt veszt cl, mint a szerelem. 

* 

A szerelem haldokló lángját életre lobbantja 
a féltékenység fáklyája. 

# 

Ha az ördög szeretni tudna, megszűnnék 

Mophlsto. 
gonosznak lenni. 

tett tapasztalataim alól. S a mint az is tény, 
hogv: »Ember nincs hiba nélkül^ tfgy ézeo 
igazság alól a Jánosok esoporlja sem képez 
kivételt. 

Sorakoztassuk tehát Jánosainkat, Ja-

Offcnlachril meselik, hogy egyszer Bécs-
ben egy halványképű fiatalember látogat-
ta meg. 

— Kihez legyen szerencsém? — kérdé 
OíTenbaeh sajnálkozólag. 

— Úgy nézzen rám, uram, mint a bu-
dapesti nemzeti színház klarinélösárá. A 
folytonos betegeskedés juttatott oda, ahol 
most vagyok. Állásomat is c miatt vesztet-
tem el, — a zenekarba nem kell beteg 
ember, Oda jó tüdő kell. Mikor már minden 
reményemet feladtam, végre ön jutott az 
eszembe, Ön, nemes szivtt barátja a sárba 
tiport művészetnek 

Oííenbach erre elővette pénztárczáját, 
s egy ötösig adott a szegény fiatalembernek. 

Alig múlt el azonban egy év, midőn 
OíTenbaeh Parisban időzvén, egy napon egy 
fiatalembert jelönietek be néki. a ki — 
mint inasa monda. — földije a mesternek, 
s igen óhajtana vele beszélni. 

Bebocsátották ¿iz ismeretlen látogatót. 
— Bocsásson meg} jó uram, tolakodá-

somért. — Lezclé ez beszédét, ~ - úgy tokint-
sen rám, mint a karlsiHihi színház egykori 
nagybőgősére. Hosszas betegség miatt 

OíTenbaeh szótlanul a szomszéd-szobába 
sietett s pár perez múlva jött vissza, kezében 
egy nagybőgőt emelve, 

— Ugyan édes barátom, —.szólitá meg 
á szédelgőt, — nem volna szíves nekem va-
lamit játszani. — Nos? 

A fiatal ember irult-pirul.t á váratlan 
fordulaton, s elkezdett érthetetlen szavakat 
dadogni, de világért nem nyúlt volna a feléje 
nyújtott hangszerhez, mivel hogy soha életé-
ben nem volt a kezében nagybőgő. 

Végre legjobbnak látta az elszel élést, 
OíTenbaeh pedig magára maradva monda: 

— Lám, ha Bécsben klarinétom lett 
volna, most öt forinttal több pénzem volna. 

* * % 

Mmsini és Meycrbeer jó barátságban 
éltek egymással. Rossini már hirneve tető-
pontján, szívesen pártját fogta a még kezdő 
Meyerboernek. Mikor ez XS2ó-hen — a ma 
már elfelejtett >11 Crocciato«-c. clfilmü vével* 
ft közönség elé készült lépni, erősen aggódott 
a dalmű sorsa felett ; Rossini azonban vi-
gasztalta: 

— Ne féljen semmitől; én fogadok, hogy 
müve tetszeni fog. 

un . arra i? a 
claqne tetszését értem. 

— Én sem; s mégis fogadok, amibe 
tetszik. 

— Jó tehát,— száz aranyba. 
— Legyen, száz arany. 
Az előadás estéjén Rossini megjelen a 

színházban, s folyvást nagy lelkesedéssel 
tapsol. Ezt látva a közönség, — ki jobban 
bízott a hírneves mester Ítéletében, mint a 
magáéban, — szintén viharosan tapsolt, s 
— a mü fényes sikert aratott. 

Rossini nevetve söpörte be a száz 
aranyat, ele Meyerbeer még vígabban 
fizette ki. 

BÁLAMÉR. 

I d e á 1. 
- Csevegés — 

Vígan ropog a kandalló tüze, jól eső 
meleg árad szét a szobában, Künn zúg az 

szél, hideg eső hull szaporán. De tisz-
kezd az ég alja, hideg lesz5 talán fel 

is lüfiv az éjjel. Itt a tél! — Borongós han-

Ni, de! hisz én csevegni akarok, cse-
vegni pedig csak vígan lehet. El tehát a 
téli hangulattal! Jer szép tavasz, enyhe fú-
va lm ad dal járd át lelkemet, meleg sugaraid-
dal hevítsd szivemet, halljam a madár da-
lát, lássam a virág fakadásál. Tavaszt a 

cat ». *. szív v 

». . jj a mennyire csak vissza 
emlékezni, solv se. voltam ideál nélkül. Már 
kis-gyermekkorumban rajongtam á szom-
szédék kis Erzsikéje után* s nem i* elinal-
tam belőle titkot, sőt egész nyíltan beval-
lottam mindemkmekv li<-gy Erzsikét szere-
tem és őt kész vagyok feleségül venni 

Én így gondoltául, do az apám más-
ként; iskolába adott, 5 így végkép ofesa-

kelíolt hagynom jövedelmező álltisomat. kad tain Erzsikémtől 
A*nélkülözés fogott el, s így nem vetem meg Aztán más ideált találtam és ismét 
az ^emberbaráti szivek konyörülelét, Az ön másikat; néha volt kettő, három, néha több 
nagylelkűségéhez fordulok ez úttal, ki nemes-, is egyszerre, Volt már szőke, barna, kö-
szivü barátja a porba tiport művészetnek. kényszemű, .feketeszemű, szőkehaji'i eper-



Vasárnap, deczember 21. 1890, SZARVAS és VIDÉKE. 
ajkú, inagas, karcsú, kissé termetesebb, fél 
szemére háncsai, egy kicsit biczégős, kövér, 
sovány, mindenféle kiadás. 

Kedves olvasónőim, (ugyan ki látott 
valaha nem kedves olvasónőt?) ne ítéljenek 
el őszinte vallomásomért, de bizonyosan 
tudni fogják — hisz az Isten rendelése — 
hogy a sziv üresen soha sem állhat,, okvet-
len gondoskodni kell lakókról, s ha néha 
több lakója akad egyszerre, arról nem te-
het a tulajdonos, pláne, ha a lakók szépen 
megférnek, már pedig tessék elhinni, hogy 
egy szívben egyszerre több lakó is elfér, 
hisz a szívnek két pitvara és két*) kam-
rája van (legalább az enyémnek ennyi,) s 
ez egy lakónak igen is nagy lakás volna. 

Néha meg is vagyok akadva, a szivem-
mel, de mikor annak még ügyes-bajos dol-
gai is oly nagyon érdekesek. Hej! volt már 
nekem is egy érdekes szív-ügyem, (nem is 
csoda ugy-e, mikor annyi ideálom volt már ?) 
s mondhatom, hogy bíró még nem tárgyalt 
nagyobb szenvedélylyel peres ügyet, mint 
én e szívügyet. 

Le is tárgyaltuk szépen, csak a vég-
zéssel nem voltam megelégedve, hangzott 
pedig az ekképen: 

»Alperesnek szive nem lévén, az ügy 
irattárba helyeztetik* 

És ez az alperes én vol tam. . . Pedig 
határozottan van szivem, még dobog is és 

tünően sikerült, jól mulattunk, s a mi leg-
V » térem zsúfolásig megtelt láli hownr 

— Tudjátok-e ki volt a bálkirálynő ? 
— kérdem kíváncsian. 

—• Kérdést sem szenved, hogy a szőke 
Sarolta, — mondá az egyik. 

— No ezt ugyan nem találtad el, <— 
mond a másik, — nem volt ott szebb és 
kedvesebb lány, mint a barna Iréné 

— Mindkettő elég szép lány, — foly-
ta tám — de az est fénypontja mégis csak 
a; kölcényszemü Ilona volt. 

Kicsinylőleg nevettek mindketten, 
— Jobb izlésttnek gondoltalak, — 

mondá egyik barátom. 
— Kellem, modor, hiányzik nála, szinte 

unalmas, — szólt a másik. 
— Már pedig a bálkirálynő mégis 

csak ő volt, — ismétlém — őt rajongta — wocsasa le jvusica íiam azt a 
körül folyvást az udvarlók serege. No, de én gönyt arra az ablakra, nagyon ideveri a 
nem vitatkozom veletek, mind a hárman nap férivét a szemembe. Árt az nekem. Nem 
szépek voltak, hanem, ha úgy tetszik, húz- kell nekem már a napfény, — ne lássam azt 
zunk sorsot rájuk. 

— Helyes 1 — Máltának fel, — s e 
perezben szinte hallható volt a három szív 
dobbanása. 

Büszkeségtől dagadó kebellel húztam 
ki gyűrött cilinderem mélyéből az — Ilona 
nevét. 

01 korhelyek dudását csináljon. Még a töb-
tekét is. Hogy megrontatták a derék Szu-

pujékat. 
Gyászba borult a »Hat rongyosa, 

gyászba az egész czigány-sor, szétoszlott a 
szúnyogbanda, mint a kigyóhagyma, 

boszorkány-peheiy virága, melyet őszszel a 
zél messze hullat, szétszór egymástól. Ott 

a por a hegedűket. Nem nyúlt azokhoz 
egy Szupiijbeli sem. A kontrás, meg a kis 
bőgős künn veri a vályogot a faluszélben, 
a másik pedig sár-kanállal kezében tapaszt-
gat itt-ott. Nem halhat éhen a nagy család, 
kereset után kell látni. Ki mihez ért. Böl-

az ezermesterek! 
Csak a vén Szupuj nem ért ehhez ; 
— egv mestersége — volt Nem ért 

máshoz semmihez sem, hanem ahhoz az 
? aztán . . . 

arátaiin az irigységtől sápadtan, vil-
nyugodt lélekkel biztosíthatok mindenkit, l o g ó s z e i n e k k o l n 6 z t e k reá,n. 

— Hiszen annak nem is dobog a szive, 
g biz az, — mondám — csak 

— Meghiszem azt. Oh ha eszembe jut ..-.„ 
Vagy talán kételkedtek ? Jó, meggyőzlek 
benneteket erről is. Még ma elhiszitek, hogy 

hogy teljesen ép és rajta a legkisebb seb-
hely, vagy forradásnak nyoma sincsen. 

De most látom, hogy tárgyamtól kissé u M ( M n ü m .JiaUjatöfc m e r l n c m nektek 
eltértem, maradjunk csak az ideálnál. dobog 

Űm Ói'áiíXlcüíia jnrtgii^ybá ^atmlya M- 1 T a l , u l b i z o n n e k c d ? _ m m gú_ 
gondolunk, ő reá, a rejtélyes, a titkos ő-ro, J ) y o s n i o s o , y | y a ] 
töprengünk azon, hogy vájjon most, épen e 
pillanatban gondol-é ránk ő is, százszor is 
elrebegjük nevét, édesen, titkosan, heve elé 
l o m m az érzelem, vágy és szenvedély hü | ̂  "CSÍÜ{Ugyan é r t c m" dobog. Egy virágl, levegő" mozdul"rá '̂s az^pró poíüem 
toimí't('f;U: a3{ x ű \ ^ k ú t , p, o. Ah Jolán' ,YOl f k n c ] d kíUdeniI ha elfogadja,1 a fiatal SsSüpoj szive. Szupuj Miska 

Hiába, mi ideál nélkül nem élhetünk.' f ö « - • ' 
tegérdekesebhelv a báli ideálok. Pehely *< ' BSr «c^öMtcm vo(na . .J 
könnyű báli ruha, ideáhsan leomló hajfik- A csokor azzal az üzenettel jött vissza, 
tök, apró rózsabimbókkal ékítve, fényes te-
rem, szemünk káprázik, egyszerre sokat lá-
tunk, s mégis csak őt látjuk mindenütt, Öt 
kiséri szemünk minden lépten, nagyot dob-
ban szivünk, ha valaki más tánezrá kéri, 
Örvendünk, ha letette, s mellé ülve, legye-
zőjével ott okvetetlenkedhetünk körülötte, 

Másnap aztán, ha valaki azt kérdi 
tőlünk, hogy voltak-e sokan az esteli bál-
ban ? rendesen azt feleljük: »Oh rendkívül 
sokan, tömve volt a terem, alig fértünk.* 
Jóllehet igen kis közönség volt, 

Ha pedig ő nincs ott, üldögélünk szé-
pen egy sarokban, csupán szokásból egyet-
kettőt fordulunk, már éjfél előtt haza térünk, 
s ha másnap a bál felől kérdezősköclnckj 
azt feleljük bágyadtan, hogy csak ugy kon-
gott a terem az ürességtől, alig volt egy-
két pár tánezos* Pedig a terem tán 
lásig megtelt; do hiába, hiányzott — ő. 

— Uitjz. —? 

A boldogtalan legények szivében nin-
csen többé bánat. Mincs azokban többé fáj-
dalom, mit az öreg Szupujéknak kellene 
onnan kigyógyítani, kimuzsikálni. 

Albattok czigányok) soh'se nyúlj vén 
Szupuj a vonód után, fiadat is hagyd nyug-
ton, meg a többit, az egész bandát! 

Nincsen legény, kit a szeretője meg-
csalt, nincs az a fattyú, ki kendőjébe, az 
asztalra bonilva, tele palaczk mellett hall-
gassa siró-vivó húrotokat; mert mióta a 

Egy kedélyesen töltött baléj után együtt /nngy.nr ditdásnk Mkor ül tok,; IcellétUcík is tiL. 
S í i j f r bat-fct,.[ ^ Oak a vigsáf harsog a réz trombiták 
mindnynjau egy-egy ideál-képét őrizgetve! j j j j^gj . Eredjetek cigányuk alndni, kesergő 
sziveink' 

* 

hogy a kökényszemü Ilona azt semmi esetre 
el nem fogadhatja, mert nagy félreértésre? 
adna okot, s könnyen zavarba jöhetne érte, 
az esteli vonattal megérkezendő — 
g<> 

É én azért még se élhetek ideál nélkül. 
—rip. 

a bólintgató ákáczot ott kinn, ablakunkba 
hulló virágaival, ne a madarat, mely ágaira 
repül, zenélő nótáját nem akarom hallani; 
fáj az nekem, fáj. Adsza azt a hegedűt on-
nan ; rég nem volt a kezemben, talán el is 
némultak benne az én nótáim. Adsza, hadd 
játszom egyszer — magamnak. 

Lenszinü, bozontos szakáiára könyek 
gurulnak alá, mintha öntött e&tist-cseppek 
volnának, nem folynak szét arf zán, hanem 
oda peregnek arra a kopott, száraz fára. 
Csak egy kis nvilás maradt a piczinyke ab-
lakon fedetlen; azon át hullottak be az al-
konyainak hajló napsugarai, Egy arany sá-
volyt szőttek a szoba levegőjébe, s ebben 
az arany sávolyban millió porszem kezdte 
rá tánczát. 

Szupuj nótájára ez a táncz ! Csak a 
porszemek, meg 

szemei 
lassan kicsillogtak, egyre-egyre ragyogóbban, 
mint a csillagok, ha sötétebb és sötétebb 
lesz az alkony, 

Az öreg Szupuj nótája meg egyre szo-
morúbb. egyre keservesebb. Mintha a hosszú 
időn át megtakarított, el nem tűnt bánato-
kat zokognák ki Végkép a hurok. S az ál-
dozó nap által behintett arany sávoly egyre 
jobban és jobban közeledik a vén czigány-
lioz. Amint oda ér tar homlokára, megcsil-
lan benne a vonó végére rakott gyöngy-ház, 
s apró szivárván ysugarak szövődnek belőle 

A beszéd fonala, természetesen az 
előző esti bál körül forgott, Közös meg-
egyezéssel »elhatároztuk*, hogy — a bál ki-

K*viU vágy Javval szedjük ? SZIiDŐ. 

Sla, búgó hangot ad a hegedű, s ma-
gasabbra száll a hang, hymnusszeríí ájtatos 
templomi ének zsong belőle föl. 

A kiszáradt kezek reszketéstélen moz-
gásban, az öszszegörnyedt termet mintha 
mind jobban kiegyenesednék. Azután átfor-
dult egy régi nótába, a »Cserebogár, sárga-
cserebogár« nótájába. 

A redős arcz ránözosabbá vonaglik 
össze, s a vén Szupuj ajkai körül mosoly 
lebeg, vagy csak ¿talán kisérteti árnyéka 
egy régi, elhalt mosolynak, 

».Azt som. kérdem ; sokáig ó1q!c.-o?« 
Itt aztán félre dobja a vonót, keblére 

szorítja édes hegedűjét, mintha ölelésével 
össze akarná roppantani, majd lassú, szag-Nem tudom, hogy jutott eszébe ennek 

a Dücski Marcsinak, hogy bandába fogja a gatott nevetése éles vércsokaczájjá válik. 
legényekéi, elfogja Dél Ádámot a tü, meg a Egészei! b e a ! ^ 
czérna mellől, a becsületes szabó mester- Szupuj Miska sárga-barna arczának körvo^ 
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nalai alig voltak kivehetők a homályban. 
Ott a kemencze padkájára egy pokrócz vari 
hajítva, amúgy Isten nevében, egyetlen ágy-
nak az egész házban. Ezen hál a vén Szu-
puj; Egyik sarkát feje alá gyűri, a másik-
kal valamennyire takarózik; Barátságtalan 
sötétben, (nines olaj a mécsben), éhesen 
(nincs kenyér a házban) lefeküdni. . . Há-
nyadszor már ? Az ég tudná ! S most mégis 
késik a vén Szupuj a boldog álom ölébe 
sietni. Még egyre átölelve tartja hegedűjét, 
ráborulva annak kényesen görbülő nyakára. 
A szú őrölni kezd ott az ajtófélfában, egy 
tücsök meg b^le csiripel fönn á kereszt-
gerenda fölött n csendbe. 

Szupuj Miska elszunnyadt ott a pad-
széken. Mikor már édesebb az álma, hosszú 
horkolással méri az ébren levőnek unalmas 
perczéit. A vén Szupuj pedig még egyszer 
kezébe veszi a vonót, aztán a kopott, kék 
kásmértakaróba csúsztatja a régi czimborá-
ját — a kopott hegedűt. Szemei csillogtak 
a sötétben, mini két fénybogár. 

S mintha halkan kérdené most ma-
gától : mit akarsz vén Szupuj ? Dejszen hi-
ába, dejszen hasztalan ! . . . 

Hallik, amint susogja: be kemény ágy! 
Kilopódzott a szobából. Ott áll az udvaron, 
a nagy eperfa alatt. Még egyszer vissza-
fordul a rozzant viskó ajtajának* s elmondja 
hozzá sóhajos búcsúját: 

— Isten veled, Isten áldjon! 
Még egyszer fölemeli hegedűjét, ajká-

hoz szorítja, s hosszan, hosszan megcsó-

— Menjünk, vén czimborám ! Keressünk 
puhább ágyat a számodra, hol szép álomból 
ném kinoz fel az éhség. Jer, vén czimbo-i-
rám , . . jer 1 ... . . 

Talán végső útjára indul a vért Szu-
puj. Hogy megnéz minden házat, milyen 
hosszan függ tekintete az ismerős helyeken! 
Majd az utcza sarkáról visszafordul viskója 
felé, még egyszer benéz az udvarra szolgáló 

* ablakon rideg hajlékába. 
— Alszik! dohogja mély hangon maga 

elé — Menjünk, vén czimborám! Hosszú, 
vézna lábszárai gyorsan viszik száraz, gör-
nyedt termetét. 

Reppenő bogarak dongnak félre útjá-
ból. Idő előtt lehervadt ákáczvirágok hul-
longnak fejére áz utczai fákról. Ott áll meg 
a nagy szent János kútja előtt, a falu kellő 
közepén. Üres a tér, homály minden felé. 
Csak a kút vizében, lent nagyon mélyen, 
száz és száz Ölre falán van az ég tetejében 
álló tele holdvilágnak a képe, Mintha ahhoz 
vágyakoznék le a vén Szupuj. Tanakodik 
magában, tanakodik. Gsak attól fél, hogy 
mire oda leérne, a kiálló göröngyös téglák-
ban vén czimborája megsérthetné magát 
pedig épen akarja magával vinni —a más-
világra. Ott künn a kerek tóban könnyeb-
ben fog az menni. 

A nagyiskola-sarkon összetalálkozik 
vele a forgó szél boszorkány-láncza. Mintha 
visszaakarná ijeszteni, Sötétek az ablakok, 
lepihenték már a népek. Gsak egyetlen fény 
ég még amoda. Az az, amelynek nyájas vi-
lága mellett olyan sok éjszakát virrasztott 
át Szupuj, ott az alsó végi korcsmában. 

— Ügyre vé'it czimborám, emlékezel 
még erre a helyre ? 

Most is olyan heje-hujás, pedig az ivó 
csengelei pásztorok niülatnak benne. Ott 
halad el előtte az öreg czigány. Valami 

úgy a szivére zsibbad, valami úgy keresztül-
nyilálik rajta. 

Csak még egyszer akarom látni, á régi 
söntést, még egyszer ott akarók ülni a ked-
ves zugolyban, ügy-e,"vén czimborám, te is 
szeretnél' még egyszer megpihenni ? 

— Aztán megyünk, megyünk messze. 
Sokáig állt ott a vén Szupuj a korcsmaaj-
tóban, hallgatta a trombiták harsogó zené-
jét, a rekedt klarinét kisikoltó hangját. Meg-
megfógta a kilincset, majd ismét elengedte... 

Elhallgattak a Dücskiék. Kopó dülöngő 
lépésekkel kikitántorogtak a mulatók. Mi-
előtt az ajtó becsukódott volna utánuk, be-
surrant a vén Szupuj. 

— Két tízes, három nagy ezüst! —• 
hangzik a Dücski szava. Jó kereset, fiúk! 
— Erre már ihatunk. Hát te mit keresel 
itt, vén Szupuj ? Jő, hogy jöttél, gyere no, 
ezinezogni azzal a te szerszámoddal, rég 
nem hallottam már nyafogni a kezeid között. 
Korcsmáros, bort! Karikára fiúk! No vén 
more, ülj oda a régi trónusodra! 

Nem csak mondja, de fogja is Dücski 
Marczi a vén Szupujt, betuszkolja oda az ő 
régi, kedves zugolyába. 

— Elő no azzal a czinczogó szerszá-
moddal I 

—• Ne bántsatok legények, nem azért 
jöttem én ide ! 

— Már azzal mi nem törődünk, hahaha! 
Kapóra jöttél vén more: csak mi nem nó-
tázurik magunk magunknak ! ? Húzd rá az 
irgalmát! 

Merengve néz egy ideig Szupuj a 
gyertya-világba, nézi a lobogó lángot, azu-
tán hirtelen gondol valamit, s előkapja ko-
pott hegedűjét. 

— No vén czimborám, hát utoljára.. . 
tégy ki magadért! 

S megeredt a múlatás, meg a nóta a 
vén Szupuj hegedűjéből. A frissre jön a 

Bél Adám, a szabó ellillant, azután a töb-
biek, csak niaguk maradtak ketten. És húzza 
a vén Szupuj. Hullanak elébe a bankók ,... 
A két tizes, a három nagy ezüst. Azután 
még lágyabban reszket a hang a húrokon. 
Belézokog a nótába Dücski Marczi. Hajnal, 
is hasad, fürjek pitvpalattyolnak a kalit-
kából. 

Oda borúi a legény az öreg czigány 
vállára. 

— Tiétek a kocsma, vén Szupuj í Ti-
etek megint. Nem való e mesterség nekünk. 
Húzzad a sirátóját! Nesze a parulám! Nincs 
többé dndás banda! 

A kontrás, meg a kis bőgős nem ve-
rik már a vályogot a falu végén, nem lepi 
már a por a hegedűket, nincs már gyászban 
a »Hat rongyos«, a »czigánysor«. 

És a vén Szupui nem ugrik már a 

KAJABUSZ. 
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— Ej, vén more, tudod te a módját! 
— rikkantja Dücski. Elő azzal a szomorú 
végével is! 

— Hajrá fiúk, mulassunk ! 
Szupuj álla alá még jobban besimul 

a vén szerszám; az öreg czigány szemei 
kigyuladnak, mély, búgó hang reszket fel a 
hegedűből: 

«fich szomorú ez az élet ¿11 nekem*. 
Felhajnallik a vér Dücski Marczi áb-

rázatára. Lomhán, lomhán engedi maga elé 
a legény két karját, s néz merően a czigány 
szemeibe. Azután lassan lehajlik a feje maga 
elé az asztalra, majd föltekint, s könybe 
lábadt szemeivel ráméláz á vén Szupujra. 

— Húzd még egyszer Szupuj, húzd haj-
nalig, reggelig, húzd a világvégéig. Halljá-
tok-e, fiuk ? Tudjátok-e ti ezt így ? 

Még reszketőbben búg el a húrokról a 
mély hang. Még egyszer leborúí Dücski Mar-
czi az asztalra, miután nagyot ivott, Har-
madszor kezdődik ugyan az a nóta. 

Akkor hirtelen falkapja Dücski a fejét, 
s egy keserveset jajdul. 

— El innét, kis Miskákj el véletek si-
lány ordító rézszarvak ! 

Csák egy szempillantás* —- a réztrom-
biták ott hevernek a -loldön, azokon tán-
czöl Dücski ereje szakadtából s úgy kiveszi 
azokat fórmájukbóíj hogy nem fu azokba 

m 
A vén Szupuj meg csak húzza egyre. 

X. JAöí. 
rát, di, báb, mb, ra, nagy, ér, In, 1*, 4, o, c«#, 
Re, ro, kii, go, a, Go, Xn, cao kuli, xúr, lel, dem, 
tok, ka, di, ve, 1>a, Yn, A, ni; mnr. 

j . Ttgj i xt első ma^y. niijiisztcrlunnuk. 
2. Neve egy híres fizikusnál;. 
3. Az emberi ¿let egyik szaka. 
4. Az áldás ellenkezője. 
j . Madár neve. 
6» Mferjedt festőanyag. 
7. Megy Azsiibatt. 
8. A Lmji» n5v^kciiyeztet<3 alakja. (Dc ú\\ c»ak Szarvason ? Sz.) 
9. Kgy magyar divatlap ezime. 

to. Állam Ázsiában. 
11. Arra mondod» aki dúsgazdag. 
12. De nem n>indig Jár cgyliu a gazdagsággal. 
r j . Nem mindig talál mcltányláSra. 

Föntebbi szótagókból akként állítandó 
össze fit körölirt 13 szó, íiogy azok kezdő-
betűi felülről lefelé olvasva a magyar társa-
dalom egyik kiváló nőtagjának nevét adják, 
— a végbetök pedig alulról felfelé olvasva 
egy ujabb keletű kultúregyesület czimét, 
mely amazzal szoros összefüggésben áll. 
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Amandától. 
Lóugrás szerint megfejtendő. — 

han gd dat közt jom dob rám 

Sze ted ső csen szép mo job 

ben m id 141 leg ren ban 

ja re me ked Oly ban ér 

ter ve bá Szí mély se dat 

tem sze csú so ve is zsás 

sem \ Be tem ben vem tem jár 

re kar lyod led mo ar *Sze 

re 

CZÓ 

ró 

A megfejtéseket újévi első számunkban 
közöljük. — A megfejtők nevei közül elsőnek 
kihúzott Béri Gyiila munkatársunkuak vers-
kötetét nyeri jútalmul. 
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