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Beliczey utc'za í i . szám, hova a lap szellemi részét 
illető közlemények küldendők. 

K é z i r a t o k v i s s z a nern adatnak . 
BKKMíSNTJBTMN LEVEriííK IS ti HÜM JfÖGAI)T ATKAK. 
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-Negyedévre . . , I frt. — Epyes szám , 8 kr. 

/VIEGJ&LEH H E T E N K I N T E G Y S Z E R V A S Á R N A P . 

Beliczey-utcza 11. szám, (saját ház,) hová az 
fizetési pénzek intézendők 

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
Bélyeg-DÍJ TOHEN 
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Nem élünk nttgy időket. Még a millennium 
szép, nagy évét is elfejeltük : a hptkö/Jiap iga-
ját vonjuk mindnyájan, „Önálló yáwt eriilet* és 
„katholikus autonomia* csak jelszavak. akár az 
irodalomban a „modernség," a s^mnui vésze tbeii 
— jellemző idegen nevén — a „verismo* vagy 
a jótékonyság terén például a „mensa aGatle-
mica". Országunk szellemi és erkölcsi életének 
egyik ágában sincs oly uralkodó, oly mindent 
delejes erővel magához vonzó eszme vagy jelen-
ség, semmiféle téren nincs olyan nagy ember, 
hogy az ország zömét a lelkesülés heve járja 
át már nevének említésére is. Az egy kivétel 
Jókai . . . , volna, ha gazdag képzeletének kale-
idoszköp-át nem rázná fel ma is olyan sürün, 
mint évekkel ezelőtt, mikor még egyeljen Jrir-
mondója volt a Petőfi, Pálf fy sat. tizek társa-
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mi lehet oka meddőségünknek ? miben 
kereshetjük magyarázatát, hogy anyagi érdeke-
ink gondozói közt ugy, mint a legszellemihb mű-
ködés téréin, nem .magasodik ki egy-egy kor-
szakalkotó alak — nem beszélve Jókairól, a ki 
már rég korszakot kezdett és nemzedékeket lel-
kesített? Miért nincs a politikában egy Széche-
nyi Istvánunk, vagy Deák Fercnezünk, a kinek 
a szavára mindannyian esküdnénk, a tudományba 
egy Brassai' Sámuelunk vagy Pulszky Ferenczünk, 
a szépirodalomban egy uj Jókaink ? 

lalanok, hogy feleletünkbe ne lenne ott a meg-
nyugtató elem ; sőt ellenkezőleg. 

Annak idején, mondjuk hetven évvel eze-
lőtt még olyan mélyen bele voltunk ásva a 
szellemi jobbágyság szomorú álapotába, hogy 
csak az egyetlen Széchenyinek hatalmas, villám-
szeiti hirtelenséggel és fénynyd feltűnt szelleme 
rázhatott fel & élj reszthete tt öntudatra, lelkesil-
he*ott önképzésre, munkára és mindarra? a mi 
együtt jár az emberi méltósággal. A vezér nyo-
mában aztán támadtak kapitányok, támadt ugyan 
lázadó is? a ki maga refbrmátori egyéniségével 
a dicső emlékű szabadságharezot idézte fel ; de 
akorra már meg voltak mutatva a hazai ipar, 
kereskedelem, a szellemi fejlődés sokféle igaz-
utjai. Még a „fátyol alatti idők* is, bár lassan 
érlelték a magyarság boldogulásának gyümölcse 
it. Bármennyire volt is korlátozva a sajtósza-
badság az írott és nyomtatott betű messze és 
mély en hatott. Ma — szegény ! — nincs Magyar-
országban közlönye a művészetnek; a hatvanas 
évekbe» bizony vo l t ; s akorra esik művésze-
tünknek a közönség szeretetében megszilárdu-
lása. 1867. a kiegyezés, a koronázás éve, vég-
kép felszabadította a szelemeket; ezóta csak 
mondva csinált nagy emberünk van sok3 valódi 
nagy pedig kevés; ele azóta tart időszaki saj-
tónknak minőségbeli és mennyiségben gyarapo-
dása kifelé hatásának és belső erejének óriási 
emelkedése. íróink egyszersmind hírlapirók. 

A sajtó még ott is életet teremt mestersé-
gesen, a hol egészséges, intenzív élet nem volt. 
A sajtóra múlhatatlan szüksége van az emberi 

deti eszméket a lassúbb gondolkozású tömeggel 
az időszaki sajtó, a szaklapok özöne egészítik 
ki az ujabb tudás és figyelmesebb gondolkodás 
anyagával azokat az ismereteket, a melyeket az 
illető szak mivelői a maguk iskolájában vagy 
önképzéstikre szolgáló Könyveikben szereztek. 

Ezt a sokoldalu és aprólékos, különben 
pedig rendid vili fontos szolgálatot csak olyan; 
erők tehetik, a melyek a hozzávaló aprólékos 
munkát, a szakmák al-szakcsoportjainak hangya-
szorgalommal feldolgozását szinte mikroszkopi-
kus vizsgálattal, elmélyedve nézik. Ezek az erők 
nem mozoghatnak nagy vonalakon, Nagy, égre-
törő szellemek^ viszont az apró munkára nem 
lehetne befogni Hálával tartozunk azoknak, a 
kik a külön mezőket, a tudás vagy bár az ipar 
speczialis szakmáit lelkiismeretességgel mivel ik. 
Büszkék lehetünk sajtónknak oly elágazott vol-
tára : arra a száz meg száz- szaklapra, a mély 
a csupán magyar nyelven több mint 1160 hír-
lapunk és folyóiratunk óriási tömegét teszi. 

Tiszteljétek a sajtót a mig hivatott kezek-
ben van ! Légyen bár a legkisebb vidék lap, 
mely a maga körében hasznos tudást terjeszt 
több áldás tapad hozzá, mint akár milyen láng-
elméjű, bódító Napoleonok világraszóló, de si-
ralomfakasztó nagy gondolataihoz. 

Ugy hisszük^ hogy a/, e kérdésekbe foglaltjműködés minden ágának; ez veszi elejét a hüt-
gondolatok nem oly sivárak nem olyan vigasz- j len sáfárok gazdálkodásának ; ez közli az ere-

o r v o » v á l a » * t á i . Városunk kép-
viselőtestülete a hó január hő 15-én tartott ülésében 
a 3-ik községi orvosi állásra Br. Belopotoczky G jö r 
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\ dégeket. Sokáig gyönyörködtem a szebbnél-szebb ren-

( 1 dező lányokban, mig végre szemem pillantása beljebb 
tévedt a terembe Bámulatomak egy „ali" kiállásban 
adtam kifejezést. S tudod mi okozta ezt ? Nem a fény-
árban uszo | onpás terem csillogása, hanem a patkó 
alakra teritett asztal ékességei, amiket csak a jó Isten 
vagy egy leleményes asszonyi fö s hogy ki ne feled-
jen, egy jó féle szegedi .szakácskönyv tudnának felsorolni. 
A zene hivő hangjaira asztalhoz ültünk. Lucullus nem 
csapott ilyen lakomat soha, Yolt itt barátom Kopasz 
minden, cle minden: a közönséges marhapaprikástól 
(hányan mondták erre is j ;repete íc) fel a királyi kecse-
géig, a szerényen meghúzódó pogácsától a fönséges 
parfeé-ig. S minthogy a lakomák koronája a jó bor 
sem hiányzott, képzelheted hogy én ugyancsak betáp, 
lálkoztam és be nyes/,eltem. Az asztalbontás uián rá-
húzta Pepi a talp alá valót. Ruhák suhogtak, zene 
zendült: pár párra lejtett, forgott vadul. Magam is 
tánczosní) után néztem. Barátom Kopasz, mennyi tán-
ezos menyecske és tánezos leány voít itt együt t Az 
ember alig telt be a nézésükkel. Végre rátaláltam a 
magaméra, egy rftszaszinű felhőidtől mosolygó angyalra. 
Nem irom le neked, milyen volt, mert azokat a pazar 
fru-fru-kat, melyek a márvány homlokon kaczérkodtak, 
hát még azokat a szépen húzódó szemeket, me-
lyek képesek visszaadni az örvénylő tengert é* a csil-
lagos kék eget, azt a hamvas arezot szerelem götlröG^ 
kéivel; a mosolygó rózsapiros ajkát, lágyan ringó, kar-
csú termetét- halandó ember bírjon az előadás fényes 
hatalmival leimi, nem képes soha. Oh Blanka! Hopp 

szuszotfc szájam-ín a neve. No mindegy! Hát vele 

— Báli tudósítás. — 

No nézd kedves barátom Kopasz, hogy kiszedte 
ez az ármányos újságíró a dolog velejét, ezt bigyesz-
tetie ide czimnek, Hát üsse a kő. De hadd szedem 
rendbe a gondolatimat, hogy te is megértsd a dolgot 

Tehát a f. 8-án lezajlott a szarvasi lányok pik-
nikjével lett letéve az én pletykámnak záróköve és 
ez a muri képezte nyitányát a mamák összeházasító 
pletykáinak. Jó magam kissé későn jelentem meg, mert 
a 'frakkommal volt bajom, melyet az átkozott szabó (ha 
kezem közé kerülne) elrontott, s mivel alig egy órával 
a mulatság kezdete előtt jött meg a postán, hát kép-
zeld saját uri kezeimmel kellett a bajon ugy-aliogy se-
gíteni, (a „munka" közben talán mekegtem h dühöm-
ben), Pedig mikor ezt a frakkot megrendeltem, avval 
a gondolatta-f tettem, hogy ebbe fogom haítyn nyaka-
mat a házasság igája (alias : papucs) alá hajtani. De 
Végre a főlépcső bejáratánál állottam, a melyet nemzeti 
színű zászlók diszi tettek. Szellő hiányában (hab' a ven-
déglősöknek) csak a szerelmes lányok ős legények epedő 
sóhajai lebbentették meg olykor-olykor. A zászlőfíiggö-
nyök mögött* a lépcsőházba mesebeli kalifa tündér-
kertjének egy darabja volt varázsolva. A nagy terem 
ajtajában Sakcz Ferene/né elnök fogadta a r e n d e d 
ég Ben m&ott myélyes m&Qitnú m érkező vpji^Umoltm egy mmó tom a ¿mxelmsek négye*, 

sét is, anioly alatt a ragyogó szempár egy csbábos mo-
solygása, a puha kacsok egy biztató szorítása, olyan 
tettre ösztönzött, a mely mellett, Dávid névöröm tettét 
egész: bátran egy nagy - semminek veheted. Égy lány 
sziv ellen indultam csatába, Szövetségeseim voltak: a 
mámorító illatárral teli levegő, a kábitő zene és égy 
bohój szerelmes sziv. Mert szerelmes voltam ám barátom 
Kopasz, egész fülig, én aki azt hittem hogy soha meg, 
nem hódit, ennek a leánynak rabja lettem, És az osrom 
félig sikerült is. Tetszelegtem is magamnak: No Dávid 
ki tettél magadért meghóditottad a legszebb leányt, 
nem hiába vagy te a női Szívnek királya és gyöngéd 
szeretettel simogattam meg frakkomat, hogy hát mégis 
ebbe fogok én az oltár előtt állni és ebbe fogom el-
rebegni a „holtomiglanCí-t 

Oh átkozott frakk, elrontott mindent. Minek is 
van kontár szabó a világon, puskapot alájuk. 

Szóval a négyes utáni csárdást tánczoltam „ÓK 

vele. A felkelő nap sugára egyszerre beszökkenik az 
ablakon, vérvörös fénnyel boritja azelnöknő (aki ugyan-
csak rakta a csárdást, járván elő jo példával) csokrá-
nak pompás virágait, felfut a csillárok fényes tartóján, 
küzdelembe ereszkedik a lámpák fényével és hirtelen 
megakad egy szakadáson, amely . , . az én nyon4orult 
frakkomon volt. Hát tudod, midőn a nap kisülésének 
őrömére az egész kompánia őrült ugrándozásba és kur-
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jongatásba tört ki a czigány álványa előtt, magam sem 
maradtam resr, raktam a kállai »egyest«, midőn egy-
szerre : rrrrsss , . . a hátamon végig kiszakadt a frakk 
és szárnyai, — mivel a gombostűk, melyekkel össze-
tűztem, kiestek a — mint az ökör szarvai álltak szét. 

Kiviil a templom tornyában megcsendült a lélek-



gyöt/Yárostínk jeles oxtóskt táíalasztotía meg. A sza-
vazás eredménye a következő volt : Br. Belopotoczky 
György 36, Dr. Somogyi Bezső 8, és Br. Takács Izsó 
2 szavazat, 

E y m e n . Dr. Radó,C zeglédrol e liő 8-án váltott 
jegyet Neu Zseni ke kisasszonnyal Özv. Neu Emanuelné 
bájos és szép leányával. 

— Meghívó. A Szarvasi Önkéntes tűzoltó egy. 
let ma 1898 évi Január hó 16-án délelőtt Val l óra. 
kor taríja évi rendes közgyűlését a szabadelvű polgári 
kör helyiségeiben. A 

és 
egész város érdeklődő közönségét tisztelettel meghívj* 
Dancs Béla elnök Dr. Mázor Elemér titkár, 

— H a l á l o z á s A következő gyászjelentést kap-
tuk: Özv. Praznovszky Ferencznó szül. Plavetz Irma 
valamint gyermekei: Ferencz, Géza, Irma, Jenő, Emí -
lia, József, Béla és Dezső, a többi rokonok nevében 
is megszomorodott szívvel jelentik a felejthetetlen jó 
férj, a legjobb atya és rokonnak Assa kürti Praznovszky 
Ferencz tb. főszolgabíró, állami anyakönyvvezető. Bé-
késvármegye törvényhatósági bizottsági tagjának f. évi 
január hó 9-én este 6 órakor élete 50-ik, boldog házas-
ságának 24-ik évében hosszas szenvedés után történt 
gyászos elhunytát. A megboldogult kedves halott hűlt 
tetemei f. évi január 11-én d. u. 3 óra'-or fognak a 
r. kath. anyaszentegyház szertariása szerint örök nyu-
galomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat f. 
évi január 12-én d. e. 10 órakor fog a boldogul tért be-
mutattatni az egek urának. Béke lengjen porai felett. 

— Tavaszi ló viz sg álat . A tavaszi ló vizsgá-
lat & Farkas vendéglő udvarán e hó 24. 25. és 26-án 
lesz megtartva. 

— Katonai sorshúzás. Az első korosztálybe-
l iek azaz 1877-ben született ifjak febr. 1-én a község-
házán fognak sorsot húzni délelőtt 8 órától. 

— Figyelmeztsitéi. A járdák tisztán tartását 
Minden háztulajdonosnak erősen figyelmébe ajánlja és 
kötelességévé teszi a megyei szabályrendelet. 

— Pályázat Gyulán egy rendőrkapitányi állás 
töltendő be. Folyamodványok a főispánhoz f. hó 30-ig 
adandók be. 

— Vármegyei virilisek névjegyzéke a 
megye székhelyén f. hő 10—25-ig közszemlére lett ki-

segeiyaiapja. Hazafias eszméknek pártfogója 
mindig az iljuság első sorban, Megyénk ifjúsága is nagy 
lelkesedéssel csatlakozott azon áramlathoz, mely meg-
indult a szegényebb sorsú egyetemi hallgatók segélyezé-
sére. — Hogy mennyire szükség van erre, éppen e 
iap olvasói, a -uralt számban megjelent közlemény ada-
taiból beláthatják. Egyetemi ifjainknak jóformán a fele 
a megélhetés gondjaival van elfoglalva és ez oka, hogy 
tanulói pályájukat, kénytelenek megnyújtani, sokszor 
félbeszakítani. — Otthon megyénkben^ ha a szegényel)b 

Itöztmilésre a/ euvesiilet ossz** felébred a \ágy a tudományos pályára, ltozgy uiesi c az eb }esuit t ossz ^ ^ ^ „ m ű d i j é s n m kedvezmények 
működő tagjait, nemkülönben az _ ^ .. Hilaküzásaikkal ems< giük, éppen 

igy vaa e/, líüau má>utt is. De mi történik ezek nagy 
rés/ével, ha középiskoláikat bevégezték és igy elérlek 
ezéJjuknak mintegy középülját. Feljutnak a fővárosbn 
hol megke/.dódk reájök nézve a lesújtó, a kétségbeejtő 
élet. Itt már százával éa százával találjuk azon alako-
kat kik ugyan szorgalmat, igyekezetet, becsületességet 
hoztak magukkal, de ez kevés itt a íővárosban arra, 
hogy megélhessenek. Elziillenek, elpusztulnak és á tár-
sadalomnak csak kárára vannak. Az ifjúság szép esz-
mék mellett állást foglalhat, ennek keresztül vitelében 
farad ózhat, de csak is a társadalom támogatása mellett 
lehet annak sikeres eredménye. Megyebeli: tehát a leg-
közelebb állóknak ellő sorban való segélyezésére gon-
dolt. Akkor a Budapesten fen ál ló Békésmegyei Egye-
temi Ifjak Kőre", mikor kimondta alelnöke indítványára, 
— hogy számítva Békésmegye társadalmának áldozat-
készségére, — segélyalapot létesít, melynek kamatai 
szegény ebb sorsú egy etem ei h ul lgatók segélyezésére 
lenne fordítandó. Sokan meg fognak ütközni az esz-
métől, mert hisz ily terv .keresztül viteléhez nagy 
összegek kellenek, de ha senki sem fog vonakodni 
erejéhez képest hozzájárulni, ugy igen könnyen kivi-
hető vé fog ez válni. Társulatok, egyletek saját kebe-
leikben, végzett gyűjtéssel, s ugy szintén magánosok 
akár lap útjáig akár egyenesen az elnökséghez bekül-
dött adakozásai hö/;zájárultak az eszme kiviteléhez, 
mert ez által egyrészt szegényeken fog segíteni, más-
részt. a hazanaJí is szolgái,hisz meg ment egyeseket az 
elzülléstől, a ploretárságtól. Országunk minden egyes 
megyéje megindított ebben a dologban kisebb nagyobb 
mozgalmat, ne lordu.jon el Békésvárniegye társadalma 
s m ezen szép és magasztos eszmétől. Adakozzunk se-
gítsünk és tetteinket áldás fogja kisérni 

Általánosan tudott dologi hogy mindennemű 
köhögés és tíitiőbajnál a csiikamáj-olaj az egyedüli és 
biztos szer, melyet az orvosi Kai* különösen azóta kezd 
ismét a gyakorlatba bevenni, amióta Zoltán Béla fővá-
rosi gyógyszerész a már minden gyógyszertárban kap-
bató teljesen szag- és íz nélküli Zoltán-féle csukamáj-
olajat forgalomba hozta. 

— A d é l i h e r&x i g ö zás . Kevesen tudják a 
magyarok közül is, hogy a római katholikusoknál ál-
talában elterjedt szokás, hogy délben harangoznak, tör-
ténelmünk egyik kimagasló eseményével, a nádorfe-
hérvári 1456-iki csatéval áll összeköttetésben: IH.I ía-
lixtus pápa egyenesen ennek a híres diadalnak >emlé-
kére rendelte el, hogy azotul minden templomban dél-
ben megszóllaljon a harang. Igazán szólva azonban a 
nándorfehérvári diadal csak alkalmi ok volt, a déli ha-
rangozás elteudelése helyesebb babonás okkal lehet 
összekapcsolni, a félelemmel az üstökösök ellen, mely 
régi s még ma is nagyon uralkodó babona ellen az 
egyház is tehetetlennek bizonyult. Az üstökösök rossz 
hire már az ó-korban nagyon el volt terjedve, s azóta 
folyvást megmaradt, Néró uralkodása idejétől fogva 

srz ánAíiJm f f etet jVgyernek íeT, midőn asüstökósök meg-
ielenése az égboltozaton nagy szerencsétlenségekkel 
állott összeköttetésben. III . Sándor pápa, Oroszlánszívű 
RiKhárd, Fülöp Ágest franczia király, II. Frigyes né-
met császár, IV. Incze pápa s számos már nevezetes 
fejedelem halálai uj Üstökösök feltűnése jelöHe meg, 
s már a középkorban szójárássa lett. , No rastel la novus 
rex" (Uj üstökös uj király t hoz.) Még a jelen században, 
1829-ben is tudományosan igyekezett kimutatni Fors-
ter angol orvos, hogy az üstökösök, továbbá a járvá-
nyos bajok e éhségek közt Összefüggés van. Krisztus 
születése óta, szerinte, minden üstökösök feltűnésekor 
valami nagy csapás következett be, habár az általai 
felsorolt nagy csapások közt vari olyan is, hogy „West-
•fáíiában nagyon pusztulnak a macskak." 1456-ban. ke-
véssel azután, hogy a törökök Konstantinápolyt elfog-
lal iák, feltűnt á nagy Hellev-féle üstökös. Gondolható, 
hogy ily körülményi k között a rémület, általános lett, 
mindenki azt hitte, hogy a törökök Európát elfoglalják. 
A pápa általános imádkozás rendelt el s keresztes had-
járatot hirdetett. Hunyady János és Iíapisztrán János 

— Jóváhagyás. Békésvármegye módosított sza-
bály rend íletét a belügyminiszter jóváhagyta. 

- Kőszenet nyilvánítás. Szarvason körünk 
érdekélen megindított részleges gynjés eredménye 77 
forint volt addig is míg körünk ülést fog tartani igy 
annak határozata értelmében mondanánk köszönetet — 
mi a félévi szünetek miatt elhúzódna, — fogadják a 
szives a d a k o z ó k elnökségünk nevében köszönetünk 
nyilvánítását. Részint a gyűjtések eredményét, részint 
a magányosok adakozását esedezünk „Békésmegyei 
Egyetemi I f jak köre* elnökségének Budapest Vil i . 
Zerge utcza 3 I. e. 5 czim alatt beküldeni 

— Megszűnt sertésvész. Bán falván a ser-
tésvész megszűnt. 

azonban megverték a törököket. A babona hirdet n 
nem zavarodtak meg, azt mondták, hogy az üstököst,i 
töröknek hirdetett szerencsétlenséget. S ekkor r^nde'ne 
i*l a papa a déli haraágozási. Pár hó rnüíta azonban, 
midőn a nagy Huuyady meghalt, rögtön előállottak 
azzal az állítással, hogy az üstökös a nagy hadvezér 
halálát jelentette. Ma már fél ezred óta zug a déli ha-
rangozó a földteke minden részében, de a nép tömege 
még mindig babonás fele lemmel nézi az uj üstökösö-
ket s csaknem minden évtizedben szárnyra kell e rege 
a nagy szerencsétlenségekről, sőt a világ végéről is. 

— Műláb a kerékpáron. Egy müncheni orvosi 
lap egy 27 éves hivatalnokról tesz -említést, Vk i gyer-
mekkorában játék közben olyan szerencsétlenül esett 
el, hogy a jobb lábát térden alól le kellett vágni. A 
gyógyulás azonban olyan kedvező befolyást vett, hogy 
a paczíens csakhamar passzionátus testgyakorló és tor-
nász lett. Ujabban pláne azzal lepte meg orvosát, hogy 
kerékpáron ülve vígan elkarikazott előtte. A popás 
miilábat mely a féllábú ifjút képessé tette arra, hogy 
a kerékpározást megtanulja. Nürbergregben készítették. 

- Fizetésképtelen és csődbe jutott kereskei 
dők és iparosok, kik hitelezőikkel egyezkedni óhajtanak 
forduljanak bizalommal az .Első Budapesti Kereske-
delmi Egyeztetési Irodáchoz, (Budapest, V . Lipót-körút 
18. I. em. 8.) ahol ugy bel- mint küfoldi cégekkel az 
egyezség biztosan létrehozatik. 

- - A farsang beálltával felhirjuk a hölgyvilág 
b. figyelmét, hoxy a legdivatosabb p á r i s i l e g y e -
z ft k, a legremekebb g y é m áu t- é s k e l e t . 
g y ö n g y u tá v z a t o k jutányosán, nagy választék-
ban vásárolhatók Orlai Sándor elsőrangú párisi f P a I a i s 
JEl o y a ltí áruházban (Budapest, IV, Koronaherczeg-ut-
aza^8 ), hol n ás z a j á n dé ko k b a n, mint valódi 
arany- és ez üst ékszerekben, chinai ezüstárukban is óri-
ási a raktár. K i v á n a t. r a á r j e g y z é k e t i n g j e 11 
é s b é r m e n t v e k ü 1 d e n e k. 

- Jelmezek és karnevál-ozikkek beszer-
zésére ajánljuk t. olvasóinknak Blau Jó/sef Magyar-
ország legnagyobb jelmezintézetét (Budapest, IV . Ká-
roly utcza ,) hol a legkülömbözőbb jelmezek, trikók-

parókák, álarezok mindig óriási választékban kaphatók. 

E hírneves intézet mindenütt általános feltűnést kel-

tett jelmezeivel. 

harang, itt benn pépig egy gúnyos Jánykaczaj csen-
dült fel. 

„ 0 " kaczagott ki engem, mikor ebben a toiletben 
meglátott, S azon vettem észre magam, hogy a fakép-
nél hagyott s más, fürge tánezos karjai között ropta 
tovább a tánezot Hát csak a frakkom szerette. Rohan-
tam ki félőrülten dühömbe n és szégyenletemben és 
utánnam hangzott az nŐ<£ nótája: 

jp-Ej haj babám semmi 

Komlós) Keresztény Olga (Szent-András) Kollár %Y 

Konstantinovics Szidónia, Krisloífy Anna, Lavatka 
Ilona Lusztíg lika, Lányi növerek, Nagy Blanka, Pillér 
Blankus (Budapest) Pokomandy Vilma, Salacz Etel, 
Szenes Jolán, Szlovák Olga, Zluiszky Eózsiica stb. Az 
élső négyest 70 pár tánczolta. D. 

Nindenféle szerelemnek 
Vége szokott Innni." 

barátod: 
B á V i d. 

IJ. i. Kíváncsi vagy, hogy kik volrak ott, nos 
hát vedd. Asszonyok: Bakay Gé/.áné, Bárány Bélané, 
Ben ka Gyuláné, BIelek Zoltánné (Szt,- András), B úgyis 
Andor né, Chrisfopli Erigyesrié (CsabacHÜd) l )r. Beri 
Henrik né, icL BérC'/y Péterné, Dósa Andorné, Haviar 
Bániné, Br . Haviár Gyuláné, Herzberger N.-né (Kon-
doros) Hutiriay Lászlőné (Szt.-Andrási, Özv. Jt^zenszky 
Ignátzné, Jeszenszky N-né, Keresztény Gjniláné, (Szt-
Áiidrás), Kmetz Mihályné, Konstantinovics György né, | tagin így szólít: 
Kristöfíy Jánosné, Br Lengyel Sándorné, Br. Mikolay ^ b ^ u ^ m a hölgyeknek hogy kíki elmondja 

éjszakán. 
A társaság felállott, mindenki felugrott helyéről 

s kezében a pezsgőtől habzó pohárt tartva, számolták 
az óra ütéseit; egy, kettő, négy, hat, kilencz, tizenegy 
tizenkeltő. Buldog újévet I Éljen 1898. S kocziutotfcak 
szílajul neki pirult arczcíal: s kiitták a tüzes italt. 

Azután — mintha az újév bülopódzása bizonyos 
meghatottságot is csempészet volna a (ársaKágba, egy-
szerre mindenki elhallgatott. Talán arra goudoUak, hogy 
kit ragad el közülök az újév és hányan lesznek a be-
köszöntő év búcsúztatásán . , , 

\ pár pillanatig tartott, a t á r aság eg 

Istvénné, özv. Br. Nagy Jánosiié, özv. Nyácsik Sománé, 
Oláh Miklősné. Pohl Gáborné, özv. Passzaiier Jakab né, 
özv. Pokomandy Sándorné, Salacz Eerenczné, Salacz 
Józsefiié, Br, Salacz Oozkárné, Sterbetz Gáborné, Br. 
Szemző Gyuláné, özv. Tany Gusziáné^ özv. Thury End-
réné, Zlinszky Istvánné stb. Lányok: Balogh Etelka 
(Budapest) Beyer Mariska (Orosháza) Ben ka nővérek 
Christoph Lóri (Csabacsiid.)Bósa Sarolta, Holéczy nővé-
rek^ Butiray Berta (Szent-András) Horváth Irma, (Tót-

életének i.'gfi.Hitosabb m<)numentutnáii. Halljuk előnzfitr 
is a mí egyetlen aggíegény társunkat, kezdje meg Hor-
váth Pista az Ö történetét. 

Az aposztrofált komolyan ült székén, előtte az 
alig mcgizlelt pezsgő hányta a p r ó buborékjait, a felhi-
váara összerezzent, egy perczig gendolkőzni látszott, 
de azután megszóllalt érczes és mégis mélabús hangján: 

Kedves barátnőim é* barátaim! Ee1szőllitottak 
hogy mondjam el életemnek azt a legnevezetesebb mo-

mentumát mely kiható volt egész életemre, Szívesen 
mondom el, sót megvallom két évtized óta vártam egy 
kínálkozó alkalmat hogy megkönnyebbülhessek e nehéz 
tehertől, mi lelkem szüntelen nyomja, szívesen közlöm 
a még senkivel som közöltet s abból egy szót el nem 
részek, de «gy szót hozzá sem teszek. 

Itt megállt, mintha rendbe akarná szedni gondo, 
latait, azután a társaság feszült érdeklődése mellett 
újra felvette a beszéd fonalát. 

Az én életem legfontosabb momentuma 24 éves 
koromban történt. Szép ifjú voltam, modorom megnyerő 
szerettek a lányok, de én afféle modern ifjú léttemre 
nem az ártatlan virágok körében éreztem jól magam 
hanem inkább a fiatal asszonyok mellett. Be talán ez 
természetei volt. Ezektől több hasznot vártam, mintha 
leányoknak udvarolnék. Hogy voltak is sikereim, az 
hazugság nélkül mondhatom. Egyszer azután megismer-
tettek egy asszonnyal, a tovót elhallgatom, ki abba» 
időben egyaránt uralta a báli termeket éa a férfisiite-
ket. Annyi csodálatos dolgot hallottam felőle, hogy 
igazán ismerni kiránt ám ezt a szép asszonyt 

Egy barátom be is mutatott heki: megdöbbent a 
.-.zivemi, mikur kezét mint % y ' királyné csókra íiyujtá 
És az után megongndte; hogy körében maradjak. 

Mind többet időztem a szép asszony közelében s 
mind kevésbé tudtam volna megszabadulni a varázstól» 
mit rám gyakorolt. Szerelmes lettem, s e közben meg-
iiultam, hogy az asszony férjét kihea gazdagsága miatt 
ment, noha az őt imádja az örülésig, mert szereti s így 
házibarátokkai kárpótolja magát. Eérje tetőtől talyig 
becsületes, j e l m « s omb^r volt, ki soha egy perczig sem 
gyanakodott nejére. 



V 

C S A R N 0 K. 
Csend. 

Kis sziklapadon ülök; a viz halkan dalol, 

Egy hajó füstje kéklik ott messze valahol. 

Az égen bárányfelhők, átszűrődik a nap, 

Sápadt fényben csillámlik a zöldes szinü hab. 

fy kis / oaor se rezzen a vegtelen vízen . . . 

É$ a milyen a tengerr épp oly csendes szivem. 

Érzelme nem hullámzik, nem rezg egy indulat . '.. 

A viz lágyan morajlik a sziklás part alatt. 

P, A. 

Isten se tiltja. 

Nézek, nézek, keresgélek, 

A csillagos égen, 

Elvesztettem két csillagot, 

're csak a:t nézem, 

szemeim az egeket 

Hajh, hiába járják: 

Nem találom én azoknak 

A mosoly qó csillagoknak 

0 
En Istenemr azt a kettőt 

Teremtsd még az égre. 

Egy pontján az én szemem is 

Nyughasson meg végre. 

Nézni azt a másik kettőt 

Úgyis meg van tiltva; 

8 embereken ur a végzet, -r-

De hogy fel az égre nézz* k9 

se tiltja ! 

s egy kis gondolkozás után betértünk a pálinka s bor 
mellett mulatókhoz, annál inkább hogy B.orbély nép-
ajzi gyűjteményét gazdagítsa. Ravaszok a néprajzi 

adat gyűjtök, sokszor szép leányok szemeibe lesnek 
de most megjárta: a menyasszony szörnyű csuí volt 
púpos meg sánta is. 

Sajnos, kérdezősködésliuk az adatok gyűjtésében 
nehezen ment, mert az egész díszes társaságban csak 
egy magyar származású ember volt, a falu szűcse, kj. 
nem szégyelte kimondani, hogy elfeledte már á magyar 
beszédet, gyermekei pedig csak oláhul tudnak. -

M é r t uiarad az oláhok között kérdésüukre azt 
felelte, hogy Bucsum vidéke gazdag aranyban és sók 
közönséges paraszt óláh van, ki a legpiu/itivebb bá-
nyamű v veléssel százezrekkel bír. 

— Lássák kérem, ez a menyasszony is nagyon 
gazdag rűt, nyomorék ugyan, de vagyonért elvette a 
vőlegény. 

Szemügyre vettük a vőlegény t, ki udvariasságból 
egy üveg borból kinált meg beuüűnket. 

Nagy széles karimájú durva fekete posz toka lap 
szines pántlikával, lenből fonott s szőtt ing, derekán 
nagy mellénynek megfelelően díszes, zöld, piros hím-
zésű „lajbi", azon alul keskeny, sötétsárga bőrtüszö. 
(a hétköznapi szélesebb) fekete zsiuorzáttal sujtásozott 
magyar szabású fehérharisnya-nadrág, varrott csizma, 
térden alul két üllel, kepeztek az öltözetét. Ujjain 
köves aranygyűrű csillogott, .mellénye zsebéből tarka 
zsebkendő (piros és kék) csüngött, 

A menyasszony ékességét Borbély ixta le, én 
nagyjaból a homlok lelett hajba erősített sokféle szinü 
koszorút, párta szerűen felrakott, hátul tenyérnyi szé-
lesen, derékig két ágban lenyúló selyem köritéket, a 
hugyos ujju patyolatfehér inget, selyemből drágán him-
zett zöld pruszlit, sűrű ráticzhaszedett fekete ruha al-
jat, magas sarkú, czííra varrásu, fekete-fényes bőrto-
pánkát jegyeztem fel. 

Ékességül a nyakról nagy szemű tejfehér gyöngy 
ógott, mely mellett jóval hosszabban; füles és fül nél-
küli pénzíüzér, legtöbb része aranyból készítve, közbe-
közbe ezüsttel tarkázva. Mint mondák, ha a menyasz-
szony szegényebb sorsú: ezen nyakéken siirübb az 
ezüstpénz, mint az arany. 

egy rengetegben érne minket az éjszaka, tehát né men 
jünk tovább, legyünk az ő vendégei. 

Helyesebbnek találtuk ez ajánlatot elfogadni: ott 
maradtunk. Hús vacsorát készítetett: v'icsora közben 
elmondta, hogy ő a „vulkóji" franczia bányatelepnél 
bánya fel őr (felvigyázó.) 

Bort hozatott s egész kedélyeson telt az időnk, 
sőt a házi ur kívánságára, néhány magyar népdalt is 
eldaloltunk. Dicsérte a magyar dalok hangzását s hogy 
annál jobb kedvünk legyen, ezt a kis német dalt ő is 
el dalolt a : 

j?]fö chl Tokajer. der gibedam, 
dn edler Magyar ~Wein. 

— Utleirás — 

és vége.) 

Lüstig kant der csikós sein !" 
és ezen módon nekem leírta. 

Éjjeli 11 óra után. mentünk lefeküdni, a mi te-
kintve előző esti abrudbányai feimlétemet: nekem fá-
rasztó volt addig is. 

Jó vetett ágyban az álom már-már lenyomta szem 
pilláinkat, midőn kívülről megverték az ajtót. 

— Hallja-e, — szólt Borbély — verik az ajtót 
Alig felelhettem, hogy hallom : az ajtó meg verése 

ismétlődött. 

van ott — kérdeztünk mind a ketten ? 
vagyok a falusi kisoiró — felelt a kérde-

zett, oláh nyelven, — azért küldött a nagybiró, öltöz-
zetek s jertek hozzá; Strezanszky azt mondotta, hogy 
ti spionok vagytok. 

Lefordít ottani Borbélynak, ki dühösen kezdett öl-
tözködni Strezanszkyt szidva, majd a nevetésemért en-
gemet i'á, még azt is hajtogatta, hogy mindjárt meg-
mondja ó a bírónak. 

Elkészülvén az öltözködéssel, csomagunkat, botunr 

kat kézhez véve, kinyitottuk az ajtót, mely előtt egy 
jó j megtermett oláh állt, egyik kezében lámpását, a 
másikban fütykösét tartva. - * 

— Menjetek előttem' — szólt parancsolóiag. A 
tegezésért figyelmeztettem most már, de biz az csak 
azt mondta : Halgass ! 

Hosszú darabon sétáltunk már végig, — akár csak 
éjjeli zenét adni mentünk volna — midőn egy emeleti 
ablakból lámpa lény csillant az éj sötétjébe. 

— Ki lakik ott — kérdem az oláhtól. — ; 
szelj, majd megtudod — volt rá a felelet! 

A hegy tetejéről való alászállásban, midőn a feny-
ves elmaradt, rozs, buza vetés közt folytattuk utunkat 
két órányi gyaloglás után elértük Bucsum — Porija mát* 

Kicsike oláh falu, melyben bámulatunk ja több 
emeletes ház vonta magára figyelműnket, Utczáin ha-
ladra vidám zene-hang üté meg fülünket, mely egy 
lakodalmas háznép vidámitására zengett a szabad ud-
varon. 

Lássunk már lakodalmat is — szólt útitársam — 

Jegyezgetésünkkel alig vettük észre, hogy a nap 
már lemenőben van. Elköszöntünk tehát, tűnődve a fe-
lett, vájjon ott háljunk-e, vagy tovább utazzunk. 

Utóbbira határoztuk magunkat, de nem levén útra 
kenyerünk, Borbély biztatására betértem egy a kül-
sejéül alkalmasnak mutatkozó házhoz kenyeret venni. 

Német lakosa volt s igy a megkezdett oláh be-
szédet abban hagyva, németül kértem 30 krajezár áru 
kenyeret. 

Kérdezősködni kezdett a német s hogy fel ne 
akadjak a részletesebb beszédnél : behívtam Borbélyt. 

Bizalmasan bemutatkozva beszélget tink s a még 
eddig meg nem nevezett Strezansky Rudolf ugy véle-
kedett, — másnapi meggyőződésből helyesen is — 

Az alkalom tehát ram nézve is kecsegtető volt, 
és ész nélkül rohantam a veszélybe. Ismeretségünk má-
sodik hónapjában már elmondhattam magamnak, hogy 
szeret az asszony, hogy birtam ezt az isteni asszonyt 
De féktelen érzékiességü" volt e nő s mind jobban mé-
lyedtünk szerelmünkbe, Én figyelmeztettem, legyen 
óvatos, férje megtudhatja a valót. Ő nem félt férje 
benne nem mer kételkedni; s tovább is csak nekem, 
szerelnének élt gondtalanul de szinte ész nélkül is. 

Egyszer épen nála voltam, két hétig nem látott 
Otthon voltain édesanyámnál, s az asszonyt majd meg-
ölte ez a pár nap, öt sürgönyt köldíitt értem és én az 
ötödiknek kénytelen voltam engedelmeskedni, mert az-
zal fenyegetett ha rögtön meg nem jövök, értem uta-
zik. Feljöttem tehát és a legelső utam ő hozzá vezetett. 

Nem akart betelni velem s együtt talált az est 
megfeledkezünk mindenről és mindenkiről, nem hallot-
tuk a léptek neszét, nem az ajtó nyilását s csak akkor 
eszméltünk öntudatra, mikor előttünk állott rettenete-
sen teldult arczával kezében pisztolyiyal a férj. 

Meghűlt ereimben a vér, kiszolgáltatva Játtal) i 
mindkettőnket a férj gyilkos és jogos hosszujának. Az 
asszony egy irtózatos sikolyt hallatott és nagy tükre 
háta mögé bujt, hol azonban már a második pillanat-
ban eszméletlenül esett össze; én épp a férj felé akar-
tam ugrani, hogy megakadályozzam a lövésben, de 
késő volt, a homlokára szorítva a fegyvert, önmagát 
lőte agyöli. 

A lövés durranása eszméletre téri tó a nőt és ész 
nélkül emelkedett térdeire s vonta elő fejecskéjét a 
tükör mellől, hogy lássa mi történt. Örömsikolyt akart 
hallatni mikor hallatni meglátva, engem, az élőt, de 

midőn férjére esett tekintete, torkába fagyott a 
A lövés pedig a z én szerelmemet fagyasztotta 

meg. Nem tudtam szeretni többé ezt a szép asszonyi, 
A temetésen láttam utoljára. Remegő ajakkal súgtam 
vigasztaló szavakat s elkészítettem a válásra. U g j 
látszik, őt is kisérte már a halott férj eltorzult arcza 
mert nem mert ellenkezni. 

A temetésnek vége volt s én azonnal hazautaz-
tam anyámhoz. Nőtlen maradtam s közel tíz évig nem 
mentem a fővárosba, a szép- asszonnyal m m tudom mi 
történt, nem mertem kérdezősködni íelöle. A k i n tuda-
tának terhe nyomott s nyom most is, ezért nem nő-
sültem meg, mert bűnös voltam s megérdemeltem vol-
na a sorstól, hogy a mint a férjét megcsalta az asz-
szouy általam, az én nőm engem csaljon meg egy má-
sik által ... . . Ez volt az én életemnek legfontosabb, de 
egyúttal legszomorúbb momentuma. 

Horváth Pista elhallgatott s a csend t nem za-
varta senki sem. Nem volt kedvé egynek sem- ellent 
mondani az ő élete legfontosabb eseményét. I-Ior/áth 
észrevette, hogy mily nagy levertséget okozott törté-
netével, megsimitá homlokát, kezébe vette a poharat 
s koczintasra tartá: 

— Újév első napja van félre a búval, éljen a 

vígság csengjen a pohár 1 
Sidonie. 

Ott lakott a bíró, illetve ott volt a községháza, 
melynek hivatalos termében várt a 'bíró, 

A főbíró sem tudván magyarul, ékeses oláh nyel-
ven kikérdezte kik, mik vagyunk, de igazán beszéljünk. 

Borbély mentségére elmondtam, hogy egy szót se 
tud oláhul, beszéljen vele németül ; de ugy meg a biró 
nem tudott, hát éti lettem az előadó bükkfa-nyelven és 
tolmáosoltam magyarul. 

Elmondta a bíró, hogy Strezanszky feljelentésére 
mint „muszkakémek" ezennel le vagyunk tartóztatva, 
a kisbirónak pedig erősen meghagyta, hogy lakatot 
egyen az ajtóra, elébe feküdlek, mert lia elszökünk: 
őtet örök életére tömlöczbe záratja. 

Kértem, hogy mint tisztességes, jó dologban járó 
diákokkal, ne bánjék igy velünk, van iskolai bizonyit-
vanyunk, nézze meg. 

— Most éjszaka van nem törvénykezünk; — fe-
elö a biró — voltam én katona is: induljatok! 

Akarva, nem akarva a gatyás detektív előtt in-
duli-i kellett, mire Borbélyt figyelmeztetve, lrátat for-

dítottunk biró uramnak; a kisbíró pedig elkísért vagy 
ötyen lépésnyire. 

Bevezetett egy kis kapun, onnan egy kis házba, 
melynek bevasrostéiyozott ablakain, pompás levegő 
áramlott be, de máskápen üres volt. 

A kisbíró betartván a lámpást, igy szólt: 
— I t t háltok; feküdjetek le ! 
— Adj hát egy párnát, meg egy lepedőt— mon-

dám neki. 
Nagy duzzogva aztán bevetett egy fürészporral 

töltött zsákot, meg egy olyan lepedőt, melynek egyik 
lyukán én, a másikon Borbély dugtuk ki a lábunkat 
hog) alvás közéén* le ne huzzuk egymásról. 

Matraczunk egy-egy űberezíher, volt* melynek ru-
ganyát a szoba padlózata képezte. 

Nevetve aludtunk el a kis vízimalom házban, ne-
vetve ébredtünk s gondos testőrünk felvigyázása mel-
lett megmosdó ttunk a kis patak tiszta vizében, ugy 
mentünk a főbíróhoz, de a jegyző nem lévén otthon:. 
a „deszkái" (tani tő) értette meg biró urammal bolond 
cselekedetét s igy szabadlábra helyeztettünk. 

Nem tudom, hogy a bucsűmi biró látott-e azóta 
mnszka-kémet és hogy Borbély némettel fogott-e olyan 
oláhot ? " 

Szerkesztésért felelős: SÁMUEL ADOLF. 



zarvasi Már. 

í r a evmeny* 
Ezennel köziiirré tétetik,; hogy a Szarvasi 

takarékpénztár által létesített „Salacz Ferencz igaz-, 
gato* nevét viselő 2000 koronás alapítvány első 
évi kamata 10 0 korona összegb en... folyó évi 
márcziué 4-én kerül kifizetésre. 

A 100 koronát kitevő összeg ösztöndíjul 
adatik egy oly Szarvasi illetőségű ifjú vagy nö 
részére, ki a felsőbb kereskedelmi iskolákon 
végzi tanulmányait, szegénysorán, és magavise 
ete öl ezen ösztöndíjra érdemesiti. 

felhívatnak tehát mindazok, kik az ösz-
töndíjra igényt tarthatnak, hogy kérvényeiket f. 
évi február 26-ik napjának délelőtti 10 órájáig 
az intézet titkáránál benyújtani ne késsenek. 

Megfelelő kérvény be nem adása esetében 
a ÍOö korona tőkésitteíik és a 2-ik évre járó 
ösztöndíjhoz fog csatolfatni. 

Kelt Szarvason, 1898. január 8-án. 

A Szarvasi Tahiírékpénztár 
2—3 igazgatósága. 

î -i 

ál változtatása ozéÍ jából február 15 ig dusau berendezett 

11 

c z i p ő k férfi f e h é r n e irt ü e k, g a 1 1 é r 

k é z e 11 6 és n y a k k e n d ő k gyári áron alól fognak árusiftatni. 

A tisztelt vevő-közönség szives figyelmébe ajánlva üzletem e hir-

detését 

mar. alázattal 

emcs ¿nos vaiaa-reter utcza 

sz. háza jó föltételek mellett eladó. 
r 

Értekezni lehet a háztulajdonos-

1 — B 

érdekelhet tudni, hogy a 

3Dr. "33 O X O? O 3ST 
Inj ectio Orientál 

már néhány napi használat után elmulasztja még 
a legrégibb báiitalniakat is?, fölösleges w hát santa 
olaj vagy copaiva balzsammal kísérletezni, mert 
ezek csak a gyomrot rontják és a bajt nem gyó-

lalc ineg. 

Injectio ára í forint — 
M;Í gyarországí fotakí úr : 

Zoltán Béla gyógv szertára Budapest, 
v., Nagy-ícorona-utcza 23. (Széchenyi-tér sarkán.) 

Kapható minden nagyobb gyógyszertárban. 

Postaiam egrendelések ezime: 

Zoltán gyógyszertár Budapest 

e» ma 

orvosi 
télyek Téleménye ¡|| 
szerint a legtöké- ||f 

Á letesebb ezen tiú 

csúszik, nem 
gyakorol ketle- jgf 

metlen benyomást és eltávolítja czél-
szerű szerkezeténél fogva az eddigi ||J 
sérvkö tök hiányait. g f 

Keleti-féle ö'unimi-sétvkötö idomít- Éz 
ható pelottával, szarvasbörvédövel és ipp 

kétoldalú 

Készülnek ezenkívül: műlábak, Ú 
mükezek, egyenestartők (Hessing-féle j g I 
rendszer)* ortkopácliai fűzők, haskötök, g| j 
görtsérharisnyák és mindenféle guii> §| 
miáruk. || 
Megrendeléseket pontosan és discréten esz- M 

Msőrcmgu hazai gy árimán j . 

Pontos ezim : 

m 

M 

Arak: egyoldalú 6 

cx 

U B 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i g v é p g ^ y - d r a , 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

Ő S 7 fi R" — ; 

írvosi-, sebészeti, mű- és kötszer ÖÍ«8fr m-i 
Rendelések mégtétele előtt kérjük minden s zakbavágó kérdéssel bizalom mal hozzánk fordulni 

B U D A P E S T E N , 
JV. Koronaherczeg-utcza -17« 

Sebészeti műszergyár: 
IV., Rostély-utcza 15. 

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

i. y 

mmst 
félte 

I mSri'&líwiQ 

és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szolgaiunk. 

Éf^MfÉgp m m ^ M m m m m w w m m ^ m \ « F M I ozecsKavagoK 

K y o m a t o t t a „ tezarvas és Vicléjie4 ' ^yorsba j tó isön^vaiyüiuuíi jaj iaj i 1097-
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