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Jókai Mór-utcza 1257- szánig hova a lap szellemi részét j 
illető közlemények küldendők. 

K é z i r a t o k v i s s z a nem a d a t n a k . ; 
B E &AT BNTJETLEN LK VELEK- ISTj JN-EM FO GADTATNAK. j 

iz évre . . . 4 írt. — Félévre . . . . 2 frt 
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jVlEGJELEN HETENKINT EGYSZER VASÁRNAP. 

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

Hirdetéseket jutányos áíon elfogadj 
BÉIÍTEGWJ MINDEN HIBDETÉBÉRT 30 KBlJtÁfe. 

agyarország ünneet ti], magasztos lélek-
emelő ünnepet. 

A nagy multak dicső emlékeinek napja vir-
radt fel nemzetünkre. Kárpá toktó l Adriáig, a 
a hol csak m a g y a r sziv d o b o g ; a hol a szere-
tett haza nagy alkotójának tetteit ismerik : a 
kegyeletnek, hálának szent lelkesedései buzog-

félreisnierné egykori hatalmának alapjait , nagy-
ságának titkait s fennmaradásának föl tételei t „A 
kílencz százados tölgy csakis gyökereiben birja 
erejét s hanyatlásának, elsatnyulásának első 
perczei azok, mikor a gyökér tápláló ereje meg-
szűnik." 

A magyarnak régi je lszava: „Bizalom az 

tartalma : ez az ami a nemzeti élet kutförrását 
képezi ; ez az, ami dicsőségére vagy hanyatlá-
sára döntő befolyást gyakorol. 

Lehetnek nemzetünknek tündöklő tulajdon-
ságai, ragyogó vonásai ; de ha megtagadja nagy 
múltjának erkölcsi törvényeit, ha lerombolja az 
oltárt, melyen eddig az erkölcs, igazság és sze-

ösi erényben/ 1 De mi is az Ősi e r é n y ? Mi az j retet Istenének áldozott, ha kiirt ja a családból 
erő, mely egy nemzetnek virágzó életet ad ? j a keresztény gondolkodást és érzelmeket s ki-

Kincs honfi, ki ez ünnepeli magáénak ne 
vallauá e szép hazát, Nincs hazafi kinek lelkét ! 
egy nagyszerű. dicsőségteljes múltnak emléke j 
ne emelné. Kincs magyar ember, ki ne hajolna 
meg azelőtt a szent alak előtt, ki a nemzettnek ' 
hazát alkotott s ki kezdő művelődésének, hala-
dásának bölcsőjét ringatta. Nincs igazi magyar 
ki ne g) ujtaiia tömjént annak az óriási szellem-
nek, ki alkotmányos szabadságunknak alapját 
megvetette. 

É s ez az öröm, ez a kegyelet, mmt egy 
szent kötelessége it a magyarnak. 

Nézz mul tadra törekvő nemzetem ! nézz a 
dicső múltra s nagy nemzeti hányattatásaid és 
sikereid tanulságaiból merits bölcsességet jövő ( 

pályád küzdelmeire. Ne élje meg egyetlen ma-
magyar se, hogy valaha szét tépd a-pagy király 
keze által font ama szövetséget, melyben erőd-
nek és függetlenségednek forrásai csörgedeznek 
mert j a j a nemzetnek, mely önkezével rombolná 
le azokat a ragyogó emlékeket, melyekbe egy-
kori nagysága, dicsősége van bevésve, 

A nemezis átka volna a magyaron , ha 

Melyik a kilencz százados tölgynek tápláló gyö-
kere ? Hol van az a bűvös erejű rugó, mely 
jólétét vagy balsorsát előmozdítja a nem-
zetnek? 

Miben rejlik annak magyatázata, hogy egyik 
időszakban Noltak kimagasló vezérférfiaink, kik 
minden katasztrófán keresztül vezérelték nemze-
tünket ; a másikban meg, mintha édes hazánk 
nenitöjét a magyarok Istene is elhagyta volna 
vezető nélkül bolyongott a világtalan sötétség-
ben ? Ki fejti .. meg a titkot, hogy az egyik 
kws&akban a hatalomnak, dicsőségnek vakitó 
fényében usztunk s a másik korszak csaknem a 
nemzeű megsemmisülés örvényébe sodort ben-
nünket ? 

H a e nagy kérdésekre megakarjuk adni az 
az igaz feleletet, akkor ne keressük nemzetünk 
jó vagy balsorsának okait se az egyes szelle-
mek működésében se az alkotmányok külső for-
máiban, se jó vagy rossz intézményeinkben; 
hanem keressük magában az egész nem-
zetben, 

A nemzet erkölcsei, eszméi, szokásai, hite, 
jelleme, jog és iga.zságszeretete, szóval erkölcsi 

törli törvényeiből az örök istenség hitét, ki nél-
kül nincs sem jog, sem kötelesség, sem tekin-
tély : akkor önmagát gyilkolja le, mert létfeltéte-
leit semmisiti meg. 

Sajnos, az erkölcsi megizmosodás tekinte-
tében nem valami fényes jövőnek nézünk elébe. 
Európai színvonalra emelkedtünk; tudományunk 
czivilizácziónk szédületes lendülettel kérkedik ; 
de az erkölcsi fen tartó erő nagyon is aláha-
nyatlott. A nagy jellemnek kora mintha Jetiint 
vo lna ; a kötelességérzet ha ldokl ik ; a köz és 
családi élet ege pedig teli van viharokkal. 

za az iraa Vissza a 
megszentelt hagyományokhoz ; szt. Jobb által 
megjelölt államfentartó alapokhoz. E szt. Jobb 
koronájának védő szárnyai alatt fe j lődtünk; e 
szt. korona varázshatalma védjen meg bennün-
ket nemzeti sajátságaink, örökségeink elveszté-
sétől is. 

Az ősi szellem megőrzésében van nemzetünk 
jövő nagyságának ku lcsa : e széllem kiküszöbö-
lésével alá fog hanyatlani minden dicső-
ségünk. 

Kovács József\ 

— Homoros elbeszélés. — 

I r t a : Harmat Jen©. 

I . 

Kis — Terpényen volt egy nagybácsiul és van 
egy nagynénim. A bácsi azért „volt*, m»rt meghalt, a 
néni azért „van", mert él. JBgyébUént a megboldogult 
fivére volt a meg nem boldogultnak. 

Egyikük sem házasodott. A bácsinak lehtett 
volna nősülni, de nem akar t ; a néni meg akart férj-
hez menni, de nem lehetet. (Nem kérte meg sönki 
a kezét), 

A bácsim (Isten nyugosztalja segényt!) kiessé el-
hízott emberke lévén, kövérsége folytán mindig: kivolt 
téve a gutaüiés eshetőségének mivel a guták — mint 
tudjuk — kiváló előszeretettel viseltetnek a potrohos 
emberek iránt. 

Az orvosok sok testmozgási ajánlattak neki és 
ez okozta korai vesztét. A mitől jobbára félt, nem az 
Ion halála : nem guta ütötte meg, — a túlzásba haj-
tott test mozgás szólította el öt az élők soraiból. 

Szép holdvilágos nyári est volt Mély, 

csend honolt Eis-Terpéhy városa fölött . . csàk a ku-
tyák csaholtak üvöltöttek o l y k o r - o l y k o r . . . . . . 

Bácsim, a szigorú rendeletet betartandó, nesztele-
nül surrant ki a szobából és az udvar végén -lévő szá-
zados fa egyik vastagabb ajára kapaszkodott létra se-
gélyével, s exen aztán irgalmatlanul kezdte magát ló-
bálni Mind elszántabban, mind vakmerőbben 
himbálta hordóhoz hasonló testét. Tagadhatatlan, hogy 
élvezett, a magasban. Egyszerre valami megzavarta a 
költői csendet « . . . nem kutyaugatás sem béka kuruty-
tyolás volt a csendháborító, oh nem ! . . . . . A faága 
zörgött, recsegett és bácsim röpült sas szárnyakon, a ' 
merre ugyan hü szive nem vontai — egy vizes gö-
dörbe. Oda puffant, nagyott koppant, de nem hallga-
tott el, mint az a bizonyos cserebogár, hanem éktelen 
fülsiketítő lármát csapott, nem tudván e rettenetes fur-
áéból kieviczkélui. Mire a segély jött : meg fulad t. 

Néném ezek után, mint, liü nővér és rengeteg 
vagyon egyetlen örököse, jó sokáig visszavonult a köz-
élettől. Lassankint azonban hegedni kezdett a szivén 

t seb. 
Bátyja halála óta én, mint egyedüli rokona, ked-

vencbe lettem. Szeret engem, én is Öt. Q azért szerel, 
mert élezés leveleimmel földerítem sötét kedélyvilágát, 
én meg azért szeretem; mert 10,000 forint készpénze és 
tömérdek ingatlanja van-

Valahányszor levelet kapok tőle, abból kimarad-
hatatlan e mondát: „Oh miért is szült anyám 1844. 
évi deczember hó 13-án, esti V2IO órakor." E méla 

akkorddal fejezi be valamennyi levélét. Ilyenkor emberi 
kötelességem a vigasztalás. Az már egészen más kér-
dés, hogy ez enyhit-e fájdalmán. 

Egy gyengéje van. Nem tudja kiverni fejéből azon 
rögeszméjét, bogy még belőle valamikor asszony is vál-
hat. (Hisz csak 53 éves.) Némikép meg is bocsátható 
ez neki, mint minden hasonló sorsban sinlődő dámának, 
mert még csak hiúság, önzés legparányibb részeit sem 
lehet fölfedezni abban, ha aggleányok áhítoznak a fő-
kötő után. Sokkal szebbén eseng a f i a t a l a s s z o n y 
mint az a g g 1 e á n y. Nincs is ez utóbbinál rémítőbb 
valami. Az aggleány és a sorsharag egy anyaméhből 
született. 

Néném rendkívüli érdemeket szerzett & púder 
használata körül! E kiváló érdemekben meg is őszült. 
Ha nem restelte volna s kizárólag egy patikáiból vagy 
droguériából hozatja arczfehéritőit, ugy kétségkivül 25 
évi tevékeny rizspor használat czimén* azaz ezen áru-
czikk fölvirágoztatása körül szerzett elévülhetetlen ér-
demeiért díszoklevéllel kedveskednek néki. 

Arcza a nap egyes időszakaszaiban lényege« vál-
tozásoknak van alávetve. Reggel, ha fölkel ránezos 
mint a rákospalotai parasztlányok és menyecskék szok-
nyája vasárnap - ha vendéget vá r : a ránezok csodála-
tos módon elsimulnak, hogyha meg mulatságra megy, 
akkor meg pláne 15 esztendővel tudja arczát fiatalabbá 
alakítani. 

Hja 1 ez már a nőnem specziális titka, s ez talán 
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— Királyunk születés napja.! Ő Császári 
és apostoli királyi felségének születése napja alkalmá-
ból e hó 18-án reggel 8 órakor az ág. ev. uj templom-
ban, az összes hatóságok jelenlétében Nt. Zvarinyi Já-
nos lelkész ur magyar nyelvíí Inteni tiszteleteit tar-
tott, a. e. 11 órakor pedig o Rom, kath. templomban 
szintén az összes hatóságok s, nagy számú fényes kö-
zönség jelenlétebeu Nt, Szirmay Árpád plébános ur, 
fényes nyagy misét mondott. 

K o n d o r o s o r i e hó 18-án Őfelsége születés 
napja alkalmából d, e. 7 órakor az Ág. Ev. templom-
ban magyar nyelvű könyörgés és imamondatvtt a ki-
rályért. cL e, 9 órakor pedig a Röm. kath. templom-
ban ünnepélyes nagy mise mondatott, mindkét helyen 
az Elöljáróság s a testületek teljes számmal jelentek 
meg, s a nagy számú közönség pedig jelenlétével emelte 
az ünnepélyesség díszét. 

— B u c s u ü n n e p é l y A helybeli rom. kath. 
hitközség e hó 14-én tartotta évfordulati bucsu vagyis 
templom ünnepét. A kicsiny templom zsúfolásig meg-
telt azt ájtatoskodö hívek seregével, kik legnagyobb-
részt szt. áldozathoz is járultak. Az ünnepélyes misét 
Dr\ Dunay Alajos, szentandrási plébánus, egyházkerü-
leti jegyző végezte Kovács József káplán és Dérc*y 
István I I I . éves papnövendék segédletével. A szent 
beszédet Szirmai L. Árpád kegyúri plébánus, jeles egy-
házi, szónok mondotta. 

— Orosháza szláv telep. Az „Orosházi új-
ság", a 33-ik számában ugyancsak feljajdul, hogy 
Orosházát elmagyarosodott szláv telepnek mertük nyil-
vánítani s ezen állításunkat az igen tisztelt czikkiró 
ur, nemcsak vallástalanságnak és hasból! neszédnek 
nyilvánítja, hanem követeli, hogy azt azonnal vonjuk 
vissza, mert különben baj lesz. Nem akarom a tisztelt 
czikk irő ur stílusát követni, mert a jól nevetség meg-
akadályoz abban, hogy bármit is oly hangon védel-
mezzek vagy korholyak, ele érvei sántítanak ennek 
bizonyságául, legyen szíves az ált alá közölt névsor 
következő neveit: Kasziba, Petrecz, Sitkei (Sitkej) 
Szikora, Dimák (a tót olvasási .szabályok szerint ejtve 
G-yimák,) Domiszkó, Bolla, Dier (a tót olvasási sza-
bályok szerint ejtve G-yjer,) Szalali, Bacsur, I)rahota, 
Dimák (G-yimák) stb. megvizsgálni, s befogja látni té-
vedését és azt hogy az Orosháza települői között volt 

Nem akarok hosszasabban reflektálni a felszóla-
lásra, csak hivatkozom azon tapasztalati lényre, hogy 
ma midőn a kormány nagyban elősegíti a települést, 
nem lehet áliíani, hogy egyik másik telep kizárólag 
magyar, töt, vagy oláh, tessék visszagondolni a múlt 
század elején és közepén történt településekre, midőn 
a jobbágyak szabad költözködési joga nagyon is meg 
volt szorítva, s a Békésmegyei községele úgyszólván 
lopva települtek, bizon nem nézte akkor a földos ur 
vájjon a települő jobbágy magyar-e tót-e protestáns-e 
vagy katholikus, örült hogy lakót kapott azon területre 
melyet egy budai malom helyett kapott. 

Azért tehát igen tisztelt kollega, kevesebb puska-
port és több érvet, a tisztességes vitatkozás első fel-
i ét ele, hogy tiszt eljuk egymás nézetét, és egymá ú 
érvekkel nem pedig nagyhangú frázisokkal iparkodjunk 
meggyőzni. 'Különben részünkről minden, ez iránybani 
felszólalást befejezettnek tekintünk, czikkünk czéija 
nem a hírlapi polémia felidézése, de az illetékes ténye-
zők serkentése volt. 

* * A 

Nem vontam, és nem vonom kétségbe, habár az 
ajánlott kutatást sem nem tettem meg, sem pedig nem 
szándékozom megtenni, hogy Orosháza mar a település 
korszakában vegyes lakosságú volt, és hogy a tót elem 
a magyarnál kisebb számba volt a települök közölt, 
mert ha megfordítva lenne, a tőt assimínálta volna a 
magyart, mint ez fájdalom, az ország számos, az ide-
gen ajkúak közzé ékelt magyar ajkú községeinél tapasz-
táljuk, de hogy Orosháza tiszta magyar telep lett volna 
az semmivel nincsen bizonyítva, sőt a feuebb közölt 
névsor ennek határozottan ellent mond. 

Érdemül számítottam és számítom be Orosháza 
lakosságának, lvogy a közibük települt szlávokat meg-
magyarositották, éppen' ezért hoztam fel követendő 

— A népkertben. Ha koira reggel-, fo,tő for-
róság és por beállta előtt, igazán ózon dus levegőt 
akarok élvezni, mindig a népkerttel keresem fel, és 
csodálstos mindig egyedül járkálok. Hiába megyek a 
Körös partján lévő félhomályos útba, nem látok egye-
bet, mint a növekvő kanadai nyárfák kérgébe vésett 
sziveket monogrammokat, c*ak ezek árulják el, hogy 
elöltem mégis járt az uton valaki, és csak ezen jelek 
tanúsítják, hogy nem halt ki az ifjúságból a romon-
tika, Ha a csendes, áluándozára alkalmas, holdvilágos 
nyári est, szerény hajlékomból kicsal, megint csuk a 
népkertet keresem fel! s kanyargós utain járva szem-
lélem, mily bátnuiaío.: fejlődik a fa és mi!y mérhetet-
len a természet ős t*reje. Szemlélődéstmben nem zavar 
semmi, a népkert nepíelen estik egy-egv bogarászó bé-
ka IcuiTo-tasa zavarja a »ndef. Ki^onuulko/om feleire 
váljon van-e e váro-nak mely ezen s/ép helyet letcsi-
tette la kossá jra, ha igen milyen lehet e lakosag szép 
érzéke m<*rt, hogy szereti u szépet bizonyítéka, hogy 
tniiyea kmie: létesített, de hogy nem jár oda, az 
csak 'innak tanúsága mszeirint lul finom szép érzéké-
nek, e szép kert nem nlég szép. Kíváncsiságom .iem 
nyert kíelegitési, mint teljesen idegen, a kellő imíor-
macziók beszerzése végeit a szerkes/tö úrhoz fordul-
tam, s kérdést tettem az iránt, mily finom lehet e va-
ros lakóinak szép érzéke, mert a népkert nekik nem 
elég szép. Oh kegyetlen szerkesztő u r ! hogy kiábrán-
dított, mondván, fiatal barátom ne Jegyen olyan naiv 
mi, benn szülöttek csak akkor svoktunk a népkertbe menni 
ha hozzánk valamely idegen jön, látja még en sem 
voltam az idén a népkertben, s alig várom hogy vala-
mi vendégem jöjjön, mert csakugyan kíváncsi vagyok 
én is arra, mennyit nőttek egy év alatt a fák. 

- - J-árékről .némef szóra cserét ajánlanak. Első 
osztályba járandó gyermek volna cserébe elhelyezendő 
Szarvadon, s ennek helyér akár fin akár leány gyer-
mek foglalhatná el ugy, hogy a jól szervezeit német 
népiskolában vágezhetné tanulását. Felvitágostást a 
főgymn. igazgatója ad ez ügyben. 

- - Félülfizetések a b . s z t a n d r á s i ifjú-
sági önképzőkör diszülésén. Jánosy János 1 frt 
80 kr. Brachna János 1 50 Szécsi Izsó 1 50 

Náthán 1 frt TJrbanek Nándor 80 kr. Hacker János 
Dr. Sziráczky János Bielek Zoltán Nagy László Dévai 
Dezső Molnár Görgy Richter János 50—50 kr. Blaze-
kovits Hugó Ludvig János Hutoray Gyula Sner Her-
mán n Fábriczi Soma Richter Adolf Darabos Sándor 
30—30 kr. Robitsek Jenő 20 kr. 

— Tanyai tüzek, folyó hó 1-5-én délután 4 óla-
kor Fityik Mihály szarvasi lakosnak X H J kerület 90 
számú, tanai lakháza teljesen leégett. Mint az előnyo-
mozat kiderítette az aznap eszközölt kenyérsütés al-
kalmával elküvetfcítt gondatlanság ; okozta a tiiz kelet-
kezését. A leégett ház biztosítva nem volt. — E hó 
18-án pedig Laudisz Pál polgári ár sunknak a mezőtúri 
gazdaságkdn lévő tanyája — eddigelé ö^meretlen módon 
— kigyuladt, s a tanyai épületben felhalmozva volt ga-
bona neműek, s élelmi szeiek s gazdasági felszerelé-
sek mind a lángok martalékául estek. 

— B e ir a t ás . A „ szarvasi társulat i polgár-
leányi*kolá"-ban az 1898—99-iki tanévre a beiratás 
f. é. szeptember 1. 2. és 3-án délelőtt 8—12-ig térténik ; 
a nevezeit napok délutánján a javító-, pót- és felvételi vizsi 
gák, 5-én veszi kezdetét a tanítás. A beiratáshoz miu-
den növendék szülője, vagy gyámja kiséretében tarto-
zik megjelenni, magával hozván előző évi iskolai bizo-
nyítványát, A más iskolából jött növen ék keresztleve-
lét (születési bizonyítvány) és ujraoltási bizonyítványt 
is köteles magával hozni, A beiratási díj, a nyugdij-
illeték és az első három hóra eső tandíj a beiratáskor 
fizetendő. Az igazgatóság. 

— A d i v a t , mindent szeret csak nem a logikát 
' nem azért mini ha a logika őrök törvénye nem érvé-
í nyesülhetne a dívái terén, hanem azért, mert szeretnie 
f nem divat. A logika nem szereti a tótágast, a divat 
; pedig kedveli, de kedveli a szertelent is. Hogy a sok 
! mindenfele tíren érvényesülő divatról ne beszéljek, s 

maradjak a legkedvesebb talán a legdrágábbnál, apró 
apró gyermek koromban például buvócskát ját szva anyám-
nak padlásra Kerüli krinolinja niegé bujtunk el. Megértein 

! azóta azt, hogy hordoztak a hölgyek olyan hosszú ru-
i hákafj hogy a szarvasi istenben boldogult padlókatnem 
; kellett seperni, mert elvégezték a seprést a hölgyek. 
: Hordoí tak olyan szük ruhát mely a bájos női idomokat szé-
I pen feltüntette. Yolt már turníir is. m< ly lomtárba vetefe 

azon Iörvényt, hogy a természet, egyforma bőséggel ju-
tatta mindenkinek a maga kincseit. Két éve a lég-
gömbök uralkodtak, most vissza térnek a sima, ujjhoz 
Bár pályadíj voJt kitűzve, de eredménytelenül, két 
egyforma női kalapot még nem csinált soha a modesz-
lin. Sokszor liinödöm azon, vájjon a turnür volt-e szép 
vage szebb volt a puffos uj és mindent diskréten el-
rejtő krinolin ? Szebb-e a baloldalt kajla és jobb ol 
dalra csapott; női kalap, a tollakkal vagy virágokkal 
toronyniagasságban ók esi telnél ? Több diszt ád e egy 
pikáns areznak a tol vagy a virág? Az eredmény 
persze egy, szép a szép ebben is abban abban csak 
legyen divat. Azért csak előre szép hölgyeim, krindin, 
turnür, piifos ujj, lapos ujj stb, a jámbor férfiak ugy 
sem fogják a kívánságot megtagadni, mert ki tudna ellent 
állni a szép szem igézetének, de különösen annak, hogy 

egy hétig kozmás legyen az ebéd. 
A Rákóczy-Tárogató, ez az ősi magyar 

hangszer, melyet S t: o a s s e r János cs. és kir., ud-
vari ha gszergyáros szerkesztette újra, s egyedül nyert 

az egyedüli titok, a mit oly szent félelemmel tudnak 
megőrizni. 

Mint tengerből a világító torony, magaslik ki 
életében egy pont, s ez, hogy a sors szeszélyes játéka 
következtében összeegyezhető mostanában az 53 év 
előtt esti fél 10 órakor napvilágot látott csecsemővel. 
Mikor született nem volt foga, most sincs. II . 

Farsang van. Vége-hossza nincs a sok mulátság-
nak, lánczvigalomnak. Mindenki vigad, tánczol, jókedvű, 
csak én vagyok oly kedvetlen, oly búskomor. 

Nincs pénzein. Nagyot ásítok odahaza. Egyebet 
nem tehetek. 

Éppen tanakodtam, tervezgetek magamban, hogy 
mi úton-módon juthatnék pénzhez, mikor beállít a síir-
gönyhordő. Táviratot ad át nekem. Izgatottsággal vegyes 
kíváncsisággal bontom föl Tartalma ez: 

H a í n é g é l v e a k a r s z 1 á t n i, j ö j j a z o n . 
n a 1. 

E l v i r a. 
A néni, a néni ! — kiállók föl csaknem fáj-

dalmas hangon, — a nagynéném halálos ágyon fekszik ! 
Nem habozom soká. Rohanok egyetlen szalonöltö-

nyömmel a zálogházba. Becsapom, pénzt kapok rá, van 
útiköltségre, száguldók a vasúthoz. 

A vonaton ülve, szövöm, fonom a szebbnél-szebb 
tervekét, hogy mit fogok cselekedni a reám szállandö 
örökséggel 

Veszek majd Budapesten egy háromemeletes házat 
. . nem, nem! - . . telket vásárolok és arra építtetek 

egy remek, fényes palotát, a mely a modert ízlés sza-
bályainak minden tekintetben meg fog felelni. Aztán 
magam köré gyűjtöm a főváros notabilitásait, zsurokat, 
estélyekot adok, járok ca^inőba, lóversenyre, színházban 
páholyt bérelek, lesznek elegáns fogataim es . . . tovább 
nem ábrándozhatom, mert harsány hangon kiáltja a 
kalauz: 

— Kis-Terpény, öt perez 1 
Kz magamhoz, téritett. Gyorsan fölkeltem es le-

szálltam. Velem együtt az est is leszállott a városra . . , 

Kis-Terpény szép város, de csak — este akkor 
ugyanis egy szikrát sem lát belőle az ember. Es ha 
látna egyszi lcrát a töldi halandó: mit érne vele? 

Egyetlen lámpája van a városháza előtt és — 
ez sem ég soha. 

Ha este megyünk kíiWmí'éle veszedelmeknek va-
gyunk kitéve, feltéve, lia egy-két komondort nem vi-
szünk magunkkal. 

Megesett már hogy két szembejövő atyafi össze-
ütötte az orrát a sötétben. 

Kölcsönösen megragadták egymás nyakát. Mind-
kettem rablót véltek a másikban s tele torokkal és 
Üres zsebekkel segítségért- kiáltottak, A hangokról ős-
in ertek aztán egymásra^ szomszédok voltak. 

időn nagynéném há/a elé értem, oly érzés fo-
gott el, mintha éhes volnék, sőt talán éhes is 
voltam. 

A legnagyobb komolyságot erőszakoltam magamra 
a lesújtó, gyászo.3 hírhez méltóan, ki tudja vajon él-e 
még? . . . 

A mint a konyha küszöbét átléptem azt hittem a 
pokolnak ezer és e^er kénes köve (amennyiben ilynévii 
intézmény rendelkezik ily dolgokkal) zuhan rám . . . . 
röpül felém nagynéném . . s ö csüngött ajkamon szót-
lanul, mint gyümölcs a fán . . -

— Hát . . izé , . . a né . . - ni . ( ne . . . e . . -
ein . b'i . . 1eg? — kérdem a meglepetéstől aka-
dozó hangon. 

— A mint látod, pubikám, r.em ! (Nagyon szere-
tett pubiká"-nak szólítani.) 

— Hát akkor . . 
— Hagyjuk ez t ! — vágott szavaimba a néni, te 

ugy látszik megéheztél? 
— Köszr-nöm néni, már j ó l l a k t a m ! 
— ösakhogv itt vagy aranyos pubikám I — foly-

tatá. — Be megférfiasodtál, már bajuszod is kezd ütö-
getni. (Bár csak a menydörgős ménykő ütögetne téged 
— gondoltam,) 

— Miért is sürgönyözött á . . 
— Jöjj keble mre fiacskám, hadd csókoljál ak 

ösi>ze-viasza, hisz meg férfit ngysein részesítettem hő 



rá szabadalmat, nagy érdeklődésre és elterjedésre ta-
lált a miiveit zenekedvelők körében, mint válödi sza-
lon hangszer, melykülönösen a mélabus régi magyar 
dalok előadására alkalmas s a czimbalommal, mint kí-
sérővel rendkívüli kellemes ősszahangu hangszert ké-
pez. A Rákóczy-Tárogatő ujabban a budapesti honvéd-
zenekar s az elsőrendű cigányzenekarok által vétetett 
használatba, s nagy feltűnést és tetszést keltett a-hall-
gató közönség minden rétegében. S t o w a s s é r János 
egyáltalán kiváló minden hangszer készítésben, s ugy 
iskííla-hegedüi, mint egyéb gyártmánai a legjobbak és 
legjutányosabbak. 

— Vettük a „Kert" a kertészet összes ágait 
magába foglaló kertészeti szaklap l«6ik, számát, mely-
nek érdekes tartalmáb'ól a következőket emeljük k i : 
Mezric/.ky Szalin Alix : Májusi királynő burgonya ; Bo-
kor István a spárgatök termelése össze). Varga Jenő 
A Safsnma szilya. Zc\dor Gyula, a megrepedezett gyii-
möles. Mautner Ödön. A földi epernek hajtásra ne-
velése. Ezenkívül a diszkertészet a méhészet 
köréből is közöl szakavatott tollal irt néhány czikket. 
E számban 4 fametszet és egy szinnyomatu műmelléklet 
teszi érthetőbbé a benne előadottakat. E valóban tanul-
ságos közlöny kéthetenként jelenik meg őszerkesztője. 

* •> 
Mautner Ödön felelős szerkesztője Igali Szvetozár. kiadó-
hivatala Budapest Andrássy u' 23, Előfizetési ára 
negyedévre 1 forint. A kertészet iránt érdeklődőknek 
nagyou melegen ajánljuk e nagy szakavatottsaggal 
szerkesztett folyóiratot. 

I. A TARCZAVESZITO. 

(r. ő.) Hogy a létért való küzdelem mi min-
denféle alakban n j er kifeje/ést, mennyi furfang-
gal törekednek ember társaink arra. hogy léte-
lüket biztosítsák, e tekintetben a törvénykezés 
terén a tapasztalatok gyűjtésére bű alkalom nyí-
lik. Minden bűnözésnél (ne vegye e szót, Tóth 
Béla a „Pesti Hírlap* kiváló munkatársa zokon, 
mert a jogász-világ nveghonositotta) ha csak az 
a nyers erőszakban nem nyilvánul, a furfang és 
leleményesség nagy szerepet játszik, de talán 
sehol sem annyira mint a vásári tolvajlásoknál, 
mely sok esetben a csalás és lopás imnősitő 
körülményeit foglalja magában. Node beszélje-
nek a tények, melyek a valóságban, bár hihe-
tetlenül hangzik, igen gyakran megtörténnek. 

Grosz J a k a b akit Heő-Csaba Borsodmegyei 
község tar t fiának, ugyancsak heő-csabai Spiegel 
Menclellel a vásári tol vaj 1 ásókra közkeres eti tár-
saságot alapit, és szigorú fogadalmat tesz arra, 
hogy az esetben, ha a balszerencse egyiket vagy 
másikat a vizsgálati fogság, majd az egy pár 

évre terjedő börtön keserveire juttatja, a szabad-
ságot élvező fél (mert a kint tartózkodás, nem 
tekinthető egyébnek, mint határozatlan időig tartó 
szabadságnak,) a balsors üldözte bajtárs család-
jának fenntartásáról gondoskodik. 

X-ben vásár van, Grosz Jakab és Spiegel 
Mendel természetes hogy ide tartanak, s mintán 
G-rósz Jakab már 5 éven át j á r t a szegedi csil-
lagbörtönhöz czimzett és államilag fenntartott 
akadémiába, tiszte^ebb koránál fogva a lenézése 
is bizalomgerjesztőbb a főszerepet ö játsza, és 
mint marha-kupecz jár kél, az x-i vásárban. 
Társa hűségesen 5—6 lépés távolról követi, s 
együtt szimatolják, azon boldog honpolgárt aki, 
ökrökre vagy lovakra alkudozik. Majd hirtelen 
Grosz Jakab m \ nagy szakértelemmel, a kisze-
melt áldozathoz megyen, és alkudozni kezd azon 
egy pár ökörre, melyet Kis Péter gazduram 
megakar venni, s alkuclozas közben azon aján-
latot teszi Kis Péternek, -hogy van ö neki kü-
lönb egy pár ökre, melyet olcsóban is ád? jöj-
jön nézze meg a vásár szélén levő szekerénél 
van. Kis Péter útnak indul Grósz Jakabbal , s 
amint a vásár kevésbé élénk forgalmú részéhez 
ju t tnakj előbukkan Spiegel Mendel is, akit eddig 
az ismeretlenség homálya borított, s a vásárról 
kifelé igyekvők elibe kerülve egy nagy piros 
hugyelárist ejt el. Grósz Jakab mint derék és 
becsületes férfiú, a tárczát nyomban felkapja, és 
azon ajánlatot teszi Kis Péternek., hogy osztoz-
zanak meg a tartalmán. Persze. liOgy Kis Péter 
ennek nem mond ellent. Síire mindketten egy 
alkalmas rejtek helyre mennek. Spiegel Mendel 
aki félözemmel az eseményeket figyelte, éppen 
ezt várta, hirtelen ott terem, és egyenest Kis 
Péternek tart. s felszólítja, hogy a talált tárczát, 

azonnal adja vissza, különben csendőrt hivat. 
Kis Péter szabadkozik, hogy a tárcza nincs 

nála, de a kegyetlen és szigorú Spiegel Mendel 
eme kijelentésre nem hallgat és Kis Pétert mo-
tozni kezdi, és Kis Péter minden tárgyát Grósz 
Jakabnak adja át, midőn a motozást befejezte, 
követeli^ hogy Kis Péter a csizmáját is húzza 
le, persze ez alatt Grósz Jakabnak, aki a bü-
vészetet Hőe*Csabán és szegedi csillagbörtönben 
tanulta, bő alkalma nyílik a kezében lévő Kis 
Péter tárczája tartalmának átvarázsolására. Majd 
Spiegel Mendel meggyőződvén a felől, hogy a 
keresett tárcza Kis Péter csizmájában nincsen, 
a Kis Pétertől elvett tárgyekat Grósz Jakabtól 
egyenként átveszi és Kis Péternek átadja, s 
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csókjai inban. (Meg is köszöni az a férfi, kit néném 
csókjaival megörvendeztet.) 

— Be mondja csak néni . 
—• Mért huzódol tőlem pubikáin, mért vagy oly 

tartózkodó, oly szemérmes hisz éu- ugy szeret-
lek 1 . . 

Hogy ezt bebizonyítsa magához Ölelt, bármeny-
nyire ellenkeztem, mondván, hogy nem érdemlem meg 
semmikép nagy kegyét annál jobban ölelt, annál szen-
vedélyesebben, lázasabban csőkolt. 

E csókok hatása alatt körülbelül azt éreztem, 
mintha egy fenevad rettentő fogait szivemhez dör-
zsölné. 

— De néni . . 
— Pubikám, Laczikám, én egyetlen virágom, 

mért vagy oly komoly ? Talán csókjaim nem voltak 
jnyedre? 

— Oh pompásan ízlet tek! (Nc még ez kel-
lett !). 

— Hát akkor mi a baj ? íággatódzott a néni. 
— Egy kis oldal szúrás csak. 
— Talán szivszoruláslesz ? — jegyzémeg nevetve 

Elvira néni, majd jó kedve teljes birtokában énekelni 
kezdet t : 

Semmi, babixn. semmi, 
* » 

í g y kell annak lenni, 
Mindenfélé szerélemnek 
Vége szokott lenni ! 

E g y 53 esztendős nagynéniről, ki deczember 
hó 13-án este fél 10 órakor születik, mindent feltéte-
leztem volna, csak e dolgokat nem ; 

Ügy látszik engem szemelt ki áldozatának, mar-

talékának, .hogy a tisztesség határain tul nem lépve, 
kénjre-kedve szerint elégítse ki hiu vágyát. Ezért hi-
vatott tehát l e? 

A néni megönelégiilten mosolygott, mint egy 16 
esztendős szende szllz, ha szépeket álmodik. 

Átkarolt újból fonnyadt karjaival és csaknem 
a g y o n c s ó k o l t . . . A lángcsókoktól a hideg kezdett 
rázni. 

— Drága nént elég legyen a csókokkal, olvas-
hatta a hírlapokban, hogy mennyire tiltják az orvosok) 
mert nagyon ragályos. 

De a néni rám se hederített, bármily komoly és 
meggyőző hangon is szón okol taim A világért se enge-
dett el, G-yÖnyörittasan szorított magához és én elájul-
tam , . Levendula eczetlel térítettek ismét ma-
gamhoz, 

Nem tudtam fölfogni, hogy egy vén d o b o z (népies 
nyelven skatulja) még mindig csókra szomjazzék, a 
helyett hogy pápaszemet ültetne az orrára és ájtatos 
arczczal a bibliát olvasná. 

0 kárpótolni akarta mindama élveket, miket a 
kegyetlen végzett ifjú korában megvont tőle. 

Ha örökségről nincs sző, bizonyára kereket oldok 
de igy tűrnöm kellett mindent, nehogy a néni haragját 
magamra vonjam, s ez által az Örökségtől el-
essem. 

Nagy meglepetés is az emberre, ha egy halálos* 
ágyán fekvő némi helyett viruló, ép, egészséges nénit 

(Folytatása a jövÖ számban.) 

hogy a komédia teljes legyen hozzá fog Grósz 
Jakab motozásához a zsebeit kiforgatja, mígnem 
a keresett tárczát valamelyik belsőzsebben meg-
találja. Csak ez hiányzott, erre' egy csattanós 
pofon következik, Spiegel Mendel lármázni kezd, 
viszi Grósz Jakabot állítólag a csendörséghez/s 
addig inig a szegény Kis Péter a csizmáját fel-
házzá, a tárczáját megnézi, Spiegel Mendel és 
Grósz Jakab , mint a kámfor elillannak, és Kis 
Péter ugy a pénzét mint a tolvajokat keresheti. 

Persze nem mindig folyik ilyen simán le a 
dolog, néha Kis Péter a tolvajok eltávozta előtt 
észhez kap és ekkor az öt motozott Spiégel után 
fut azon hiedelembén hogy a pénz annál van, 
Spiegelt el is fogják, de a pénz oda van mert 
Grósz Jakabnak volt annyi esze, hogy éppen 
ellenkező irányba futott mint Spiegel, s mig 
Spiegelt üldözték addig ő biztos helyre mene-
kült s az elvitt 100—150 frt a közkereseti tár-
saság tagjainak fenntartására 
nemsokára Heő-Csabán vagy 
társ, s azzal lehet megint 
kötve, a régi mesterséget 

Szatmáron egy uj 
egy uj szövetséget 

1898. augusztus 13-tól augusztus 20-ig. 

S z n 1 e t é s e k : Madarász Pál és Varga Mária 
lia János. Hörpás János és Gryemjanics Mária leánya 
Anna. Kepka János és Grilyan Erzsébet lia János. Búzás 
Mihály és Kmotricza Zsuzsanna leánya Zsuzsanna. De-
meter János és Krajcsi Mária fia János.. Madarász 
István és Valyó Anna leánya Anna. Szurgent Pál és 
Lalik Katalin fia Pál.Dauda János és Roliony Juliánná 
fia János. Szrnka János és Szirony Judit leánya Mária. 
Arnoczky István és Krajcsi Anna fia Mihály, Készt 
Sándor és Breutner Johanna leányuk Etelka. Liska 
Pál és Molnár Mária leányuk Mária, tízei jak Mihály 
és Palkó Mária leányuk Zsuzsanna. Sárkány Mihály és 
Borgulya Judit fia Mihály. Összesen 14. A folyó évben 
695. 

H a l á l o z á s o k : Benka János 1 hónapos bél-
hurut. Ribárszky Erzsébet 6 éves veselob Zima E r -
zsébet 2 hónapos Bélhurut. Mucha Anna 15 napos Bél-
hurut. Nagy István Szklenár 6 éves tüdőlob. Mohácsi 
József 2 hónapos bélhurut. Opauszky Erzsébet 1 hő-
napos bél hurut. Balázs János 1 éves bélhurut. Sutyinsz-
ki Judit 6 éves hashártyalob Darabos Pál 2 hónapos 
Bél buru t. Hrivnák Mária 16 éves tüdőgiimőkor. Krei-
csovits Mihály 29 éves derme. Melis Zzuzsianna 3 hó-
napos bél hurut. Hipszki Jánosué Varga Mária 46 éves 
bélhurut,, Piliszki Károly 11 hónapos bélhurut. Juhos 
Pál 1 év 7 hónap vörheny. Összesen 16. A folyó év-
ben 4 6 0 . 

E 1 j e g y z é s e k : Sutyinszki János és Eöszik 
Judit. Kasnyik János és Ruzsicska Anna. Szvák Mi-
hály es Poljovka Katalin. Összesen : 3. A folyó évben 95. 

H á z a s s á g !< ö t é s : Belian Mátyás és Jánovszki 
Anna. Oravecz István és Koczi Judit. Összesen; 2, A 

As 1895 évi október 1-től a mai napig születt 
2972, Elhal 1865. Házasság kötetett 734. Az 1895 évi 
október 1-től a mai napig született 2972 közül elhalt; 601 

Vasúti menetrend 1808 évi május hó 1-töl. 
Érkezik. 

Me 

3515 S'/.. vc 
8511 „ , 

zőtur felé 

iia112 ó. 10 p „ éjjel 
8 ó. 44 p. regg. 

Mezőtúr 
8512-sz. vonat 3 ó 
8514 „ M 1 ó 

ről 

. 32 p. éjjel 
. 2S p. d. u. 

8513 „ , 

Meze 

1 ó. 68 p d. ii. 

íhegyes felé 

8516 „ „ 5 ó 
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8514 „ 

onafc 3 ó. 39 p. éjjel 
„ 1 ó, 51 p. cl. u. 
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8513 ,„ „ 1 ó. 
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50. p. d. u. 

Felelős szerkesztő: BALKÁNYI SÁNDOR. 
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N Y Í L T T É R I 

Minthogy a tavasz előrehaladásával csecse-
mőt, gyermeket és felnőttét egyaránt fenyeget a 
járványok veszélye, ismét csak a minden alkalom-
mal hálásan fogadott 
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vizének használatát ajánljuk. Egyrészt mert olcsó, 
igén kellemes és tiszta ivóvíz lévén, a tavaszi és 
nyári évszakokban kedvelt élvezetszerként szere-
pel, másrészt, mert dus szénsavtartalmánál fogva, 
specifikus óvószer is a tiplnis, cholera és a gyer-
mekek tiphoid-szerü tavaszi-nyári hasmenése ellen. 
Ehhez járul még, hogy a csecsemőt is megvédi az 
ilyenkor nagyon veszélyes hurutos bélbántalmak 
ellen, mig szoptat ója e m használata folytán na-
gyon kedvező összetételű és bőséges tejet nyer. A 
már meglevő gyomor- és bél hurut gyermekeknél 
és felnőtteknél gyógyítja. Kellemesen hatván be 
szénsavánál fogva a gyomor és bél idegeire ; a 
gyermekek lázas megbetegedéseinél pedig nélkü-
lözhetetlen, hűtő, hugyhajtóés a szomjat csillapító 
hatásánál fcgva. 

— = Kedvelt borvíz, s s — 

A mohai Ágnes-forrás 
kezelősége. 

Fő rak tá r : 

v 
cs. és kir. udvari szállító 

BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 8. 
Kapható minden gyógytárban, 

fiiszerkereskedésben és vendéglőben. 

: Csapó Sománál, 

*) E rovatban közlőitekért nem felelős a szerk, 

K Ü l 
B U D A P E S T , Y á c z i - k ö r 

ávtal a legjutányosabb árak 

mezőgazdasági 
gépgyárosok 
. sz. 

mellett a ján l ta tnak: 

27» egész 12 lóerőig, nzalvna-Jcnza-
lo.aók, továbbá járgány-cr tópl t i -

jUC|»ek, l iere-cseplők, tiaz t i tó-rosták, komkolyozók, kaszáló- én arató-
Képek, széuagyUjtök, 

. j - 1» iorvetfigdpék, boroa . l k , azccskavágók, répaváprtk, kukorJc /u -
mor rao lók , da rá lók , 6 r lö -u i a l m o k , egye-
t eme* aczélekék, ké t - és háromvunű 

4 f ^ i W W e k é k é s m i l* 
L 4 i ««n e g y é b 
'.«S 'r* sttzdas&gl 

U-^cilftrs árjegyzőnek litvánt tra. ingyen és hormentvc küldőinek. 

t * * gr 6. p e k . 

csász . es van :varos. 

Egyesegyedül szabadalmazott, javított TAROGATO feltalálója. 

Budapest, II. Lánczhid*utcza 5. 

Hegeclük 3, 4, 5, 6, 8 frttól feljebb. 
Kijátszott régi mester hegedűk 20, 25. 80, 40 

r* I 
frttól 

^M^íá&tf. ¡LM 

Gordonkáit 8, 10, 12, 15 frttól feljebb. 
Czimbalmoh erőteljes csengő hanggal 35 frttól 300 
Tárogató Ösi magyar hangszer. 
Számykürtölc és trombiták 14, 18 és 20 frt 
Harmonikáit erős orgona hanggal 3, 4, 5, 6, 8 frttól 

OflT Hegedű vonóval é s t#kkal 8 frt "VB 

Javítások pontosan és legolcsóbb árban eszközöltetnek. 

Zenekarok részére szükséges, hangszerek előnyös fizetési feltételek ni< 
lett a legjutányosabb árban szállíttatnak. 

i n g b e n e © 

Harmonikákról külön árjegyzék kérendő, 

m 
3 

Midőn tisztelettel kérem ezen vállaiatomat szíves 
tudomásul venni, ajánlom magamat becses pártfogásába. 

Kitűnő tisztelettel 
L Ö W Y A n n r i í 

i; s^S^á^Sfcíí íj 

H i r d e t é s . 
Beliczey-utcza 10-ik számú háznál 2 külön álló lakás és egy bolt helyiség haszonbérbe ki-

adó szeptember 29-ikétől. 
A felső lakrész, 1 konyha 1 kamra (speiz) pincze 2utczai és 2 udvari szobákból külön zárt 

fojosóval. 
Az alsó lakrész, 1 konyha 1 kamra (speiz) és 2 tágas szoba esetleg a ház kedvező feltéte-

lek mellett eladó. 
értekezhetni 

tulajdonossal. 
ras 

Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyors ajtó könyvnyomdájában 1898. 


	Szarvas és Vidéke 9. évf. 34. sz. (1898. augusztus 21.) 1. oldal 
	Nemzeti ünnep
	Kovács József
	Szarvas és Vidéke Tárczája
	Oda az örökség
	Harmat Jenő


	Szarvas és Vidéke 9. évf. 34. sz. (1898. augusztus 21.) 2. oldal 
	Hirek

	Szarvas és Vidéke 9. évf. 34. sz. (1898. augusztus 21.) 3. oldal  
	Törvénykezési karczolatok
	Népmozgalmi statisztika
	1898. augusztus 13-tól augusztus 20-ig.


	Szarvas és Vidéke 9. évf. 34. sz. (1898. augusztus 21.) 4. oldal 
	Nyilt-tér
	Hirdetés


