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molása, a czifrálkodás, a szerető tartás, a könnyű
megélhetési mód keresése, a becsületes munka
A törvényhozás által lagsürgösehben elinté- lenézése, az intelligensebb osztályokból is számos
zendő kérdések egyike, a cseléd törvény ujja áldozatot szed, és számos tagját az erkölcsi
alakítása lonne. Nincsen szándékunkban részlete- elzülés posványába meriti, mennyivel rongálóbb
sen felsorolni azon hiányokat, melyek a szolga« hatássa! van ezen általános társadalmi nyavalya
lati viszony szabályozásáról szóló és közönségesen a kevesebb műveltséggel igy kisebb ellentállási
cseléd törvénynek nevezett 1876. évi XIII. törvény képességgel bíró cselédre, aki szolgálati viszoczikkben foglaltatnak, de általánosságban konsta- nyából kifolyólag gazdájával állandó érintkezéstálnunk kell azt, hogy a cseléd törvény 22 évvel ben lévén, az említett nyavalyák kísértésének
ezelőtt készült, vtszonyaink pedig ezen 22 év alatt hamarább alá van vetve. Vegyük liozzá, hogy
annyira megváltoztak, b ogy ma mar túlhaladott a belső cseléd gazdájával folytonosan érintkezvén
álláspontnak jelentkezik, a cseléd törvény majd- bizonyos műveltségi mázra tesz szert, de miveletlenségből kifolyólag az ellesett szokásokból nem
nem minden rendelkezése.
Ugyan ki ne érezte a cseléd mizériák súlyos tudja kiválasztani azt, ami viszonyainak megfelelő
következményeit, ugy a külső, tehát gazdasági de mindent majmol, az igaz útra való viaszamunkával foglalkozó, mint a belső, vagyis a i térítés iránti kísérlet pedig eredményre nem
házi cselétleknél! Hol van a szolgálati hűség, a vftzet, mert cseléd társaitól is csak rosszat lát,
gazda érdekeinek előmozdítása! Rég elavult a rossz példa pedig nagyon ragadós.
A cseléd ügy mindenféle baja köztudomású
fogalmak, melyeknek helyébe a gazda megkárosítására irányuló munkálkodás, a lopás, a hűtlen így felvan tárva, miután pedig as országgyűlés,
más lényegesebb közjogi sérelmekkel van elfogkezelés lépett.
Szinte mesébe illik, hogy volt olyan idő is, lalva, a bajt. egyelőre gyökeresen egy uj cseléd
midón a cseléd gyermek korában került a házhoz förvény által nem orvősolja, a társadalomnak
ott nőtt fel, ha férfi cseléd volt ott házasodott kell tehát a rendelkezésre álló módok, és a
meg, ha nö cseléd volt onnét ment férjhez és cseléd törvény szigorú végrehajtásával a baj
szolgálatát elhagyva, még évek múlva is, hűsé- orvoslásához fogni.
Legyünk szigorúak, de igazságosak cselégesen ragaszkodott volt gazdájához, annak érdedeinkhez lustálkodásaikat és erkölcstelenségeiket
keit még azután is szivén hordotta.
Fájdalom, ma erről mint a mult idők zenéá ne tűrjük az illetékes hatóságok pedig a cseléd
jéről emlékezhetünk meg. A mai cseléd minden törvény szigorú végrehajtásával legyenek a társadalom segítségére, küszöböljék ki a cselédekkel
15 napban gazdát cserél.
Már fennebb említve volt a mai cseléd jellem űzött fényűzést, ugy a jelenlegi tarthatatlan
vonása, igy szükségtelen azt részletezni, aki állapoton annyira, a mennyire törvényhozási
c s e l é d e t tart, az ismeri, és az előtt ujat mondani intézkedés nélkül lehetséges, segítve lesz.
nem lehet.
Sokat gondolkoztam & felett, vájjon mi
képezheti ezen elváltozás okát. Gondolkoztam
rajta, vájjon nem a gazdák-e az okai annak,
hogy a cselédek igy megváltoztak? Kétségtelen,
hogy sok esetben a gazdák is elősegítették a
cselédek erkölcsi érzületének hanyatlását. Sok
cseléd erkölcsi elzüllése vezethető vissza arra,
amit a cseléd törvény akként íejez ki : hogy a
gazda oly lépésre akarja cselédjét csábítani,
melyet a jó erkölcsök, vagy a törvények tiltanak,
vagy családtagjai, avagy vendégei részéről jövő
hosszú kísértések ellen a cselédet a gazda nem
oltalmazza.
A cselédek ellustulábára nagy hatással van
a vidéki társadalomnak a cselédséggel űzött
fényűzése, mely megköveteli, hogy valamire való
uri háznál, akár van arra a munka miatt reális
szükség, akár azért mert csak divat, 2—o cseléd
tartassék.
De vétkeznék önmagam ós a társadalom
elien, ha a cseléd mizériák okát a gazdákban
keresném. Elő állottak volna ezek a gazdák
minden hozzá járulása nélkül is, A divat maj-
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— Oszkár napja. Az önzetlen baráti szeretet
és az érdemeket elismerő határtalan tisztelet és nagyrabecsülés hozta össze azt a diszes társaságot, mely f.
hó 1 én Dr. Salacz Oszkár társadalmunk eme kimagasló
alakjának vendégszerető házát felkereste azon ezélból,
hogy öt névünnepén üdvözölje s igazán szívből fakadó
jckivánataival halmozza el. Kitörölhetetlen emléket vitt
magával a jelen voltak mindannyija, mert az ünnepelt
részéről tanúsított azon lekötelező szivélyesség, melyet
csak a ház úrnőjének nemes és angyali jóságú előzékenysége mult felül, a szivekben maradandó nyomot
hagyott maga után. Szebbnél-szebb toasztokban tolmácsolták a jelen voltak jó kivánataikat. Felköszöntőt
mondottak: nt. Piacskö István lelkész *r, ki az iiune
pelt érdemeit méltatta, s f. tiszt Szirmay Árpád r. e*
lelkész ur, a családra mondván el jő k i v á n a t a i t A ház
úrnőjére Tapolcsányi Imre ur mondott alkalmi felköszöntőt. Kollár Lajos ur a társaságot éltette, ki szellemességétől sugárzó beszédével a társaságot folytonosan a legjobb hangulatban tartotta.

— O s k o l a szentelés. Kegyeletes ünnepet ült,
a Kózsási holdakon kint lakó tanyai közönség e hó
27-én ; a. i. ekkor lett rendeltetésének ünnepélyesen
átadva s félszentelve, a község által, a rözsási holdakon emelt uj községi néposkola. Az ünnepély — melyre
községünkből és számosan kirándultak — d. u. 4 órakor vette kezdetét. A zsúfolásig megtelt tanteremben
először is egy alkalmi m a g y a r é n e k elzengése v é geztével, K u t l i k E n d r e oskole-széki elnök, tartalmas s talpra esett beszéddel megnyitotta s átadta rendeltetésének az oskolát. Majd nt, P i a c s k ó
István
lelkész ur mondotta el emeikedets szellemű felszentelő
beszédét, melynek végeztével az egész ünneplő közönség állva énekelte el „Isten áld meg a magyart*, s
ezzel az ünnepélyes megnyitás s felszentelés belett
fejezve. A rözsási érdekeltség szívélyes meg.
liivása folytán, a közönségből kirándult vendégek s
az érdeltség nagy része vacsorához ültek, melynek végeztével kedélyes poiiarazgatás közben számos felköszöntőket mondottak részint az oskolát építtető elöljáróságra, részint az oskola felállítása körül érdemekét
*
*
szerzett polgárokra, s különösen F a r k a s György esküdtre, ki az oskola helyéül, egy hold földet ajándékozott. Nem mulaszthatjuk megemliteni azt, hogy rözsási
polgártársaink oly szép s kifogástalan magyarsággal
beszéltek, s beszélnek, hogy bátran beillenének akár— Jubileumi isteni tisztelet. 0
öge 50 melyik tiszamenti faluba. Tud a mi népünk — ezt taéves uralkodásának jubileuma * alkalmából a helybeli gadni nem lehet — magyarul, csak azt lássa s tapaszÁg. &v. ó-templomban reggel 8 órakor. A tóm. kath. talja mint ez alkalommal, hogy vezetői is magyarul betemplomban pedig d. e 11 órakor az összes hatóságok szélnek; persze ha tótul szólnak hozzá a lelke tán jobés testületek részvétele mellett, s kondoroson az Ág, ban örül, de azért a magyar megszóllitásra, tisztességJtív. imaházbaiij az előlőljáröság* s az intelligencia rész- tudással magyarul felel. Hinni merjük, hogy öz ú j os~
vétele mellett, hálaadó Isteni tiszteletek tartattnak,
kólába járő nemzedék, mire az életbe ki fog lépni, már
— Roráíé. A kereszténység legjelentősebb ós alig fog tudni tótul, s adja a magyarok Istene, hogy
legszebb ünnepe a karácsony. Ez ünnephez föződiíc a ez igy m legyen.
bibliai tanítások legcsodálatosabb eseménye: a megváltó születésének emléke. Ezt a nagy és nevezetes
— Egyháztanács gyűlése. A helybeli ág.
ünnepet a katolikus egyház hosszabb időre terjedő áj- hitv. egyháztanácsa holnap decz. 5-én délelőtt 9 órakor
tatcskodással készíti elő. Négy héttel karácsony ünnepe a tanácsteremben gyűlést tart a következő tárgysorozarelőtt a templomokban a kora reggeli órákban hajnal- t a l : 1 Az 1898 év nov. 25-iki presbiteri ülés jegyzőmiséket mondanak oly czélból, hogy a lelkek megtisz- könyvének felolvasása s hitelesítése. 2. Egyházi adó
tuljanak s előkészüljenek a Krisztus megszületésére. E elengedésért folyamodok kérelmének tárgyalása. 3. 11
hajnali misét nálunk a nép Koráté-nak is nevezi, az egyházi tagnak az elnökséghez benyújtott Írásbeli kéistentiszteleten előforduló Rorate c o e l i , . (Egek har- relme, presbiteri gyűlés tartására. L A helybeli evmatozzatok) kezdetű ének után. Á roráték vasárnap hitközség tanítói karának kérelme, az ötödéves korpák
kezdődtek. Akkor a világ összes katolikus templomai- lék folyósítása ügyében. 5. Molnár Jánös egyházközségi
ban megkondult a hajnali harangszó s ez ismétlődik jegyző lemondó levele. 6. Lányi Gusztáv ev. magyar
most naponkint karácsonyig: a. Megváltó szülötésí lelkész folyamodványa, 7 A kondorosi holdak társulaamodváuya. 8. Augusztinovits Győző s. lelna

KIREK.

I

kész kérelme. 9. A Czigléczky iskola csatorna ügye.
10. Dina Mihály gondnoki szolga- kérglme.
_ Jutalom-adomány. Mint értesülünk városunk egyik szorgalmas polgára, G r í m Mór előnyösen
ismert fakereskedő, szivjóságának ujabb jelét adva, bárom darab tízkoronás a r a n y a t juttatott K u t l i k Endre
ipariskolai igazgatóhoz azon óhajáaak kifejezése mellet, hogy a szórgalmas iparostanonczok jutalmazására
forditassék. A nemes tett nem szorul dicséretre s követésre méltó például szolgáihat mindazoknak, akik az
iparosok érdekeit s különösen az ifjabb iparos nemzedék művelődését szivükön hordják.
— Felmentett jegyző. A m. Curia, a múlt
héten hozott határozatta], Gyory Imre öcsödi jegyzőt,
a terhére rótt sikkasztás vádja s következményei alól
felmentette.

— Megrongált levél gytijtö

szekrény.

Yárosnnk közönsége érdekében vélünk szolgálatot tenni
a midőn a postahivatal szíves figyelmét felhívjuk azon
körülményre, hogy a Kmetz Mihály üzlete mellett elhelyezve levő postai gyüjtőszekrény olyan siralmas állapotban van, miként szinte merészség kell almoz, hogy
oda levelét valaki becsúsztassa. — Eltekintve attól,
hogy egy megkisérlett, de talán nem sikerült felfeszités látható nyomai egy ujabb kisérletre alkalmas és
szinte biztató jelenségek, — nagy esőzés alkalmával
maga a szekrény nagyon könnyen beázásnak- van kitéve.
Miért is kérjük annak mielőbbi kijavítását'
— Elvetemültség. Czupra Pál 13 éves timár
tanonczot nagyon bántotta az, hogy este az ismétlő iskolából jövet nem gyújthatott czigarettára, mint tanoncztársainak egyike másika. — Elkeseredésében elhatározta, hogy szerez pénzt s ő is czigarettázni fog.
E hó 24-én reggel, amint az ág. ev. ó templom előtt
haladt el, szemébe ötlött a templom ajtóban elhelyezve
levő kegyes adományok gyűjtésére kifüggesztott 3 drb
persely, — Egyet gondolt, s az alkalmas perczet kilesve, a 3 perselyt lefeszítette, s ezzel, mint ki dolgát
legjobban végezte, haza ment. — De nem sokáig örülhetett elvetemedett módon szerzett pénzének, mert a
rendőrség csakhamar megtudta, hogy ő a persely tolvaj s kutatás után meg is találtak nála egy perselyt,
dt pénzt már nem, mert azon csakhámar túladott.
Ügye most a szarvasi kir járásbíróság előtt van, hol a
fiatal kora daezára is, elvetemedett tettéért meg fogja
kapni méltó büntetését.

a dráma múzsa megszólalt. A hazai elbeszélő irodalmat Pálffy Albert szó novellája. A báróné levelei
(606—608.) képviseli mig az idegen irodalmakat a
franczia Chateaubriand Véétanuk (591—98.) az angol
Ouida Egy orgonaog (599—600.) czimű munkái mutatják be. Hivatalához híven, melyei e kitűnő vállalat a
tudományt népszerűsíti, itt találjuk Pulszky Ágost
essayjét Pázmány Péterről (587.), Erdélyi János hegelista Aesth etikai előtanulmányait (615—16.) és végül
Taine két hires munkáját. A németalföldi művészet
(619 —20.) és a görög művészet bölcseletét (617—18.)
Ha még meg emiitjük, hogy lcölsö csín dolgákan az ily
olcsófajta vállalatok közt az OlcsőJKönyvtár- első helyen
áll, mert p a p u j a jó, nyomása tiszta, s hogy egy-egy
száma az uj sorozatnah 10 ki\, számot adtunk a
Franklin-Társulat méltán népszerő vállalatáról, mely
ott található minden könyvkereskedésben.
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auában véve elég barátságtalan volt az a kis
terem, a hová ebédelni jártmik. A kopott zöldes falakon
még csak óra se volt, rekedt ketyegése a szomszéd
szobából hallatszott át ; az egész díszt sampányert
dicsérő rózsaszínű plakátok közzé két keresztbe akasztott lopótOk képezte, alattuk egy csikóbőrösnek nevezett
de hajdan valamiféle ugató háziállatot díszített takaróval beborított kulacs lógott szerterepedezett szívvel,
hogy oly rég nem érezte keblén kedvesét, az italt.
A bádogtetejii asztalokat fcöbbe-kevésbbé tiszta
fehér teritők fedták, a melyeken szinte bántó egyformasággal ctt állott a sotatartó, a g^uiatartó, amelyekben árván dűlt a skatulya oldalának egynéhány el nem
lopott gyufa, meg egy pár sörös pohár alá való pléhtányér.
Az ablakon bevetődő déli napsugár odatüzütt a
sarukba, a végelgyengülésben szenvedő zongorára, a
melynek hiányos kottatartóján — a szakszeéüség szemmel tartásával — csupa bordal görnyedt.
Mert megjegyzendő, amolyan kisebb fajta borozó
volt ez a helyiség, a hol az ebéd jótéteményében csak
egynehány protekcziós személy részesülhetett.
Az öreg Katona bácű az üzlet „folyékony" olda— A .Nemzeti Szövetség" f. évi november lára foktette a fősúlyt s raktáron tartotta a csömöri
hó 27-én tartotta első igazgatósági gyűlését a város- vir.kőtól kezdve a „portugall tokaji t£ -ig a nemes szőllőház tanácstermében. A szép számmal egybegyűlt ta- lénelt minden faját. S jó korcsmáros-ésszel gondoskodott
gokat a Szövetség elnöke, Ő méltósága Bolza Géza raktárának s a közönségnek vonzó összekötő kapcsáról
gróf ur üdvözölte, Ezután eluök felolvasta a miniszter- is, takaros lányokat alkalmazván a vendégek kiszolelnök által Békésmegye főispánjához intézett levelét j gálására.
melyben tudatja, hogy Ő Felsége a „Szövetség hódoló
Akkor, a midőn mi négyen, régi jó barátok belesttrgönyét köszönettel fogadta. Lelkes éljenzéssel tudo- jutottunk Katona uramnak azon különös kegyébe, hogy
másul vétetett. Felolvastatott Mayer Frigyes ur levele szakácsnéjának, a kiben magát ö nagyságát volt alkalmelyben kijelenti, hogy a pénztárnóki álllást el nem munk és szerencsénk tisztelhetni, jóizű főztjében részefogadhatja; helyébe Kácser Vilmos ur választatott meg sültünk, éppen pinczérleány hiány volt. Az egyik nem
a „Szövetség" pénztárnokává. Ez igazgatóság tanács- győzte a folytonos éjjelezést, visszament varróleánynak.
kozási illései ezután is a városháza tanácstermeben
Sajnálhatta ezt a tettét, legalább a magára maradt
fognak megtartatni. Mázor Elemér dr., a Szövetség Hermin, a másik pinczérleány, ugy újságolta, hogy
titkára, felolvasta az ügyviteli szabályok tervezetét, sóhajtott egy nagyot, mikor elment s azt mondta.:
mely tervezet egyhangúlag elfogadtatott. Ennek kap— Pedig milyen jól el lehetett mulatni a fiatal
csán o három ügyosztályba a kör igazgatósági tagokat emberekkel!
választották m e g : A társadalmi ügyosztályba: MocsII.
kónyi József, Dr, Déri Herrilc, Molnár János, MedMásnapra már akadt párja a kövér Herminnek, a
veczky Józsof és Margócsy Gyula urakat. — A munki azzal is fogadott belépésünkkor:
kás ügyosztályba: I f j . Dérczy Péter, Kondacs István,
— Urak, van már kollegám és milyen szép!
Harmati János, ifj. Salacz Fereucz és Opauszky István
Igaza volt. Nagyon rokonszenves leány volt, a ki
urakat. A nemzetiségi ügyosztályba: Haviár Gynla dr.
máris hozta számunkra a párolgó levest. Egy szelíden
Salacz Oszkár dr. Placskó István, Moravcsik József
hangzó „jó napot l --tal eleget tett az illem szabályainak
és Szirmay L . Árpád urakat. Felolvastatott a központ
s várva szavainkat, az ajtó mellé állt. Mi négyen, a
átirata, melyben feltűrj a. az elnökség figyelmét a nemhogy magunk elé kötöttük az asztalkendőt, egyúttal
zeti Szövetség1' közlönyére, a „Nemzeti Szemle" ez.
végig is jartattuk pillantásunkat a ránk figyelő kis
lápra. Elhatároztatott, hogy a „Szövetség" emiitett la
leányon: Azután, hogy az első kanál levest lenyeltük,
pót négy példányban fogja járatni, és pedig egyet samintegy vezényszóra, egymásra tekintettünk. Benne
ját számára, továbbá a szabadelvű-, függetlenségi- és
volt ebben a néma nézésben az a kérdés:
munkáskor számára egy-egy példányt.
— Nos, mit szólsz hozzá?
— A * Olcsó K ö n y v t á r uj, olcsóbb sorozatáAz öreg Katoua bácsi is jött már s üdvözölve
i
ban: folytatólag a k-ö vetkező munkák jelentek im g : Hoff- bennünket, bizalmas előzékenységgel szólított meg ;
bansegg utazása Magyarországot) (581—82. szám), mely
— Remélem, urak, megegyezik az Ízlésünk?
a múlt századbeli magyar állapotoknak élénk színekkel
Es az uj piue/érloáu; ra nézett.
rajzolta képét adja. Cuppée Severo Torelli-je (583—84)
a kiváló franczia költő legérdekesebb drámai alkotása,
Mi sokfélekep magyarázható fejmozdulatokka!
mely nemzeti színpadunknak is állandó müsor-darabja. válaszol lunk s vélemény linknek kasölibi időre való
Csiky Gergely fordítása jó tolmácsa az eredeti sok köl- halasztásában segítségünkre jött Laczi kérdése:
tői szépségének. Még két idegen drámai alkotás van
— Mi a neve ?
az: nj sorozatban Seribe Clermont-ja (585—86.) és Me— Ilonka, kérem, Ilonka.
dea Grill parzertől (612—14.), melyet Jászai Mara
nagy alkotása oly népszerüleg emelt. A hazai drámai
— Ilonka kérem, fordult Laczi azátán a leány
nemzeties alkotása Szigligeti pompás verses vígjátéki felé, kérjük a folytatást.
Fenn az ernyő, nincsen kas (588—90.), míg SimaDe má.i akkor Hermin hozta a húsételt s igy
Kristóf Igazházi-ja (601—603.) a régi magyar színpadnak egyik legnépszerűbb darabja és az első drámai aí I l o n k a ' i s m é t visszaállt az ajtó mellé. Mig az ételt
:ás melyben egy századdal ezelőtt magyar színpadon hűlni hagytuk, futólagosan nézegettük az uj leányt.

Ugy egészben véve komoly, szerény leánynak
látszott. De ez nem igen f*rt a fejünkbe. Hogy is
lehetne egy ilyen fiatal és szép leány — mert tényleg
minél tovább néztük, annál szebbnek láttuk, — a ki
még hozzá ezen a pályán keresi kenyerét, szorény és
komoly ?
Egyelőre azonban el kellett hinnünk s távozóban
megelégedtünk
Ilonka szépségének
részletezésével;
mindegyikünk talált vaJami dicsérni valót rajta, egyik
az ízléses öltözködést tartotta sokatmondónak, másik a
haj át hasonlította össze hollóval, korommal, nekem
különösen a szeme tetszett, az a két borúsan sötétlő,,
bánatos szem, a mely nyugodtsággal pihent meg a
tárgyakon s nem jártatta tekintetét kihívóan, kaczérstggal. íjLaczi pedig oda nyilatkozott, hogy az egy
„teljesen tökéletes" leány.
Engem ugyan ogy kissé megzavart az, hogy oly
különösen hangsúlyozta a tökéletes szót, és oly ravaszul
mosolygott, mint hogy ha másik értelmét is tudná.
Fokról-fokra haladt azután a barátság köztünk
és Uenka között. Bizalmasabb dolgokról és fesztelenebb
modorban beszélgettünk vele s apró kedveskedésekkel
derült hangulatba igyekeztünk őt hozni.
Különösen Laczi volt nagy mester e tekintetben.
Nem múlt el vasárnap vagy valamelyes ünnepi alkalom,
a melyet ő fel ne használt volna virágokkal való kedveskedésre, Kitűnő társalgó volt a főleg a nők szóra
koztatásához értett kiválóan. És ugy látszott, hogy
közülünk ö kedveltette meg magát legjobban Ilonkánál,
Ha megérkeztünk, az ó felöltőjét, kalapját vette olneki hozta be először az ebédet, s ha össze-összetalálkozott egy-egy röpke pillantásuK, kamiskás mosoly
játszott a leány szemeiben, piros ajka szögletében.
Egy szombat estén — ez volt a heti „szórakozásunk rendes ideje, — a hogy a színházból hazafelé
igyekeztünk, arra mentünk Katouáék felé, Nem igen
volt vendég, csak az első szobában ült a „doktor bácsi*
nagybuzgón dominózva ő nagyságával és az iddogá[ó
férj urammal, mig a két leány, a kövér Hermin és a
kis Ilonka, renyhe tétlenségben ültek künn az üvegeknél
A kövér már-mar szunyókált, látszott a feje bicczentgetésén.
De hirtelen felriadt, a mint előtte elvonulva
elneszelt a lépéseinkre. Láttuk a bágyadtságát, hát
odaszóltunk neki,:
- - Maradjon csak, pihenjen, majd ellát bennünket
az Ilonka.
S a leghátul jövő — éppen Laczi volt — megcsípte a már szolgálatkészen álló Ilonka pirospozsgás
arcz
— Mert ő még vidor; tette hozzá és összeért a
pillantásuk, mint valami titkos jelbeszéd.
Bevonultunk a hátulsó szobába. Ilonka hozta a
bort, mi meg ittunk szorgalmasan. Egy hicsit lármásak
is voltunk már, ugy, hogy a kövér Hermin is be-be*
kukucskált az ajtón, de viasza kellett mennie, mert elő
dolga akadt.
A vékony Elek nem igen bírta az italt s a f e |
hajtott kortyok mozgásba hozták a malomkereket s
elkezdett kattogni. Ünnepi pózzal felemelkedett s fátyolozott hangjániigy szónokolt:
— Uraim!
— Halljuk, halljuk !
fl

í

— Van egy kicsi madár, a melyik pompásan tud
fütyülni; ez a kicsi madár az úgynevezett „harczi
kanári K .
— Igax, ugy van !
— De van nekünk egy barátunk-. a tisztelt mellettem iilö Bundás Marczi.
— Éljen!
— A ki szintén kitűnően tád fütyülni. Ajánlom
tehát, hogy erre való tekintettel legyen ezentúl a neve:
JBundás Harczi !
Általános nevetés fogadta
Chilingel az Huska k a c z a j a is.

az

indítványt, s bele-

E r r e a csengő kaczagásra azután harsányan
feleltük:
— Éljen a kedves Huska! Igyunk rája 1
.
És ittunk. Ilonkának is kellett innia.'BOtt álltLacz
mellett, a ki hirtelen felugrott székéről s komikusan
fenséges hódoló meghajlással átnyújtotta neki poharát
Ilonka pajzánkodó kézmozdulattal fenyegette Laczit:
— Ne legyen rossz !
És ivott, Es ismét hozott bort, Mulattunk. A kanárivá avanzsált Bundás fütyölt. Elek már tánczolgatott,
én valami divatos nótát dúdolgattam, ujjaimmal az
asztalon kopogva. Laczi azalatt Ilonkával beszélgetett.
Maga mellé ültette a leányt s oly közel hajlottak egymáshoz, hogy & karcsú derékra ráfonhatta Laczi a

— Laczi, te vagy az ?
Laczi jött meg, s benéz? a szobámba, hogy ébren vaSemmi félelet. Csak képzelődtem. Nem is jöhe- gyok-e.
*
r.
tett még meg, csak pár percze lehet, hogy itthon váHallja, hogy sirok az ágy szélére dőlten, a párgyok. Azalatt ő már biztoson a kávéházban csapja a nába fojtva a zokogásom panaszló hangját. Megszólít:
szelet a kassziros leánynak.
— Mi az, tán csak nem sirsz ?
Kinyitom az ajtót. Azután megint lefekszem. De
Csak zokogok, fájón, nehezen,
nem tudok aludni. Innen, fektemből éppen kilátok a
— Hát mit siratsz ?
tárt ajtón az előszobába. Sötétség üli még, mert a szűk
Lassan felülök, a két karom ernyedten aláhull s
udvaron nem jut át az a kis szürkés világosság.
magam elé bámulva a szürkés világtsságba, sóhajtozva
Eh, mintha ismét hallanám a szárnycsapásokat mondom:
a véresen vergődő kis galamb lihegő pihegését * . .
— A galamb . . . szegény kicsi galamb . . *
Mentünk haza. Vágyakoztunk már az ágy után. Most meg a sötét előszobában már látom is tolla feEiek é$- a Bundás-fiu már be is kanyarodtak az utczá- hérségül! . . . Végigsimitom a homlokom, hátha ismét
jukba s az üres csendességben hozzánk hallatszott a álomképeket látok. Dé nem, az előszobából halk zörej
verődik be. Valaki a kulcsot akarja a zárba tenni, de
czipösarkuk harmonikus kopogása,
Mi ketten a túlsó Ágyar-utczában laktunk. Laozi uem látja a sürü sötétségben. Világosságot csinál s
szobája az enyém mellett volt, egy előszobába nyilt a kis viaszgyüfa fényénél Laczit látom, a mint kinyitla
mindakettő. Egymás mellett haladtunk, alig szólva az ajtót.
R á sem érek meggondvlni, vájjon mit akar csivalamit. Laczinak, láttam, máshol járt az esze. Mindjárt
nálni, midőn mellette lábujjhegyen, neszelve kisiet egy
el is árulta, hol.
női alak. Könnyű, fehér fejkendő boritja a haját s kö— Te ugy-e milyen szép leány az Ilus ? !
— Aztán milyen jókedvű volt ma, válaszoltam. rültekintve igyekszik kifelé.
i alólirottak, kik ellenében Huszerl SánMegismertem: Ilus volt!
Ugy látszik, egy kissé mámoros lett a bortól.
dor ur a szarvasi kir. járásbirőság előtt 1898.
Megint csak hallgattunk. Már oda is értiink a
Észreveszi a szobám nyitott ajtaját. Megrettenve BI. 171 sz. alatt bűnvádi panaszt emelt azon
kapahoz. Ahogy becsöngettem, hirtelen, mintha épp szól Laczihoz:
állitásunk miatt, hogy ő a szarvasi iparos ifjúíikkor jutott volna eszébe, azt mondja Laczi:
— Jaj, nézze, nyitva van !
— Ejnye, még a kávéházba akartam menni. Pista
Laczi elfújja a kis gyertyagyufát, miközben siet ság által Szarvason az .„Árpád" vendéglőben
1898. augusztus 21-én rendezett tánczmulateágra
emiitette, hogy valami reudkivül érdekes van az ott- megnyugtatni a remegő leánytl
honi lapokban. Átmegyek egy félórácskára, mert most
Es kimennek az ajtón. Hallom a talpuk nyikorgá- belépti-dij fizetése nélkül ment be, — kijelentmár nincs nyugtom. Nem jösz velem ?
sát, a mint vigyázva indulnak a lépcső felé.
jük, hogy állitásunk valótlanságáról a megejtett
A mellemben meg valami megmozdul. Egy kinos,
— Nem, nagyon álmos vagyok.
végelszámolás folytán teljesen meggyőződtünk,
bosszú sóhajtás. És egyszerre kitör belőlem a hangos,
— En is. sietni fogok haza. Jó éjt!
és hogy állitásunk csak is elnézésen alapult,
elcsukló zokogás. A két szemem csak ugy ontjaaköny— Szervusz!
miért is Tekintetes Huszerl Sándor űrtől a nyilFenn a szobában meglehetős világos volt. Az ut- nyeket.
Tudja Isten, miért sirok, A szememmel, de külö- vánosság előtt bocsánatot kérünk az általunk
czáról beesett a nyáielöidő langyos éjszakájának szürkés világossága. Olyan piszkos-kék színben játszottak a nösen a lelkem görcsös rivásával
félreértésből használt gyanúsításért.
e
bútorok körvonalai, csak a sarokban álló tárgyakat sö•Hogy gy virág beléesett az iszapos posványba?
Szarvas, 1898. november 22.
tétitte meg a rájuk eső árnyék.
Hogy egy fényes csillag lehullott az égboltozatról a
Fenn a szoba sarkában lógó kitömött sas is a föld sarába? Vagy azt a ki^ fehér galambot siratom,
Sőrés Károly, Brauner György, Liska
Pál,
szélesen kiterjesztett szárnyaival és görbülő nyakával a melynek gyönge testébe belévájía éles karmát a nagy
Adamovics Ferenci, Darida János, Kántor Sámuel.
oly mozdulatlanul sötétlett, mintha csak a falra lett barna sas?
Csak zokogok.
volna festve.
Előttünk : Dr. Glasner Adolf, Robitsek Jenő.
VII.
. . . Lefeküdtem. A szempilláim fáradtan csukódAz előszoba ajtajában ismét megfordul, a kulcs.
tak le. Olyan bágyadt voltam, hogy meg se tudtam
volna mocczanni. Valami folytonos, egyhangú zsibongást
éreztem köröttem hömpölyögni, mintha viz fenekén feküdnék tehetetlen merevségben, s felettem, mellettem
zugva-sugva locsogna a sistergő viz.
V.
Egyszerre ugy vagyok, mintha látnék. Szinte eláll
a lélegzetem: itt az ágyam felett kinos vergődösben
véresre csapdossa két piczi szárnyát egy fehér galambocska, félénken odahúzódik az ágy végére, a lábamhoz. Fáradtan piheg s aggódva néz fel a magasba,
im*
mintha ormán veszély fenyegetné.
iiMS^i
Fölnézek, hát látom, hogy a nagy, éleskarmu sas»
véres szemekkel, lassan alá ereszkedik. Mint egy nagy
fekete lepel, ugy borul a kis fehér galambra. Szeretném az elalélt kis állatot elkapni, de a karomat hiál)a
erőltetem, meg nem tudom mozdítani, mintha le volnának szögezve. A nagy ragadozó már karmai közzé kapta
Arany díszoklevél
a kis madarat s lassú szárnylengetésse! emelkedik vele
Arány díszoklevél
%
a magasba, miközben éles karmát beleveri a galamb
és több kiállítási
és több kiállítási
gyöngn testébe.
első gyulai cognac- és likörgyár
első díjjal kitüntetve.
első djjjal kitüntetve
ibü
Tehetetlen fájdalommal a féltő szivemben remegve
—^o"
látom, a mint piros vére végig fut a hófehér, puliatolG Y U L Á N
lazatán. A levegőből aláhull a verdeső madárka egy-egy
m
pihéje, majd meg mintha arezomat érintette volna egy
ül
meleg vórcsepp. A rabló utan akarok kapni, megfeszíAjánlja a tisztelt vevő közönség figyelmébe következő törvényesen védett' legfinomabb
tem minden erőmet . . . és . . . egyszerre eltűnik Ím
minőségű különlegességeit:
minden.
Feun a falon merev mozdulatlansággal terped | k
mu
széjjel a kitömött sas két óriási szárnya, a szoba bú- űm
kiváló finomságú valódi borpárlat.
m
_
torait bevonja a nyárelőidó langyos éjszakájának szür- i ü
M
J)
kés világossága, a halálra szánt kis fehér galambnak
közkedveltségben részesülő pikáns zaraatu salon-likör.
;
azonban semmi nyoma. Sehol az egész takarón egy kihullott pöhöly. Arezomat végigsimítom, hogy kezemhez
apadjon a vér.
orvosi tekintélyek által kitűnő hatásúnak elismert gyomorerősitő gyógykeserü.
Egészen nedves lesz a tenyerem az izzadtságtól.
És érzem, hogy a szobában meleg, fülledt a levegő, alig
kitűnő zamatú, nagyon finom thea-rum,
lehet lélekzetet vennem.
mely különlegességek minden jobb fűszer- és csemege-üzletben kaphatók, Ezenkívül mindennemű
Most jövök rá, hogy csak álmodhattam azt az
közönséges és finomabb italnemüek, közönségesebb és legfinomabb likőrök, rumok és egyébb pálinka
egyenetlen madárviaskodást, a melyben a nagy, kegyetkülönlegességek vannak raktáron.
*
Kiszolgálás és szétküldés kis és uagy mértékben.
„
len szemű sas vérét vette egy pihegő kis fehér gaA n. é. közönség eddigi szíves pártfogását köszönve, továbbra is kérjük nagybecsű
iambnak.
támogatását.
VI.
Kiváló tisztelettel
Majd megfúlok a hőségben, Ki kell nyitnom vaWeisz
Mór és
Társa*
lamit Az ablakot akarom, de a széles utczáról becsapódó hideg éjjeli levegő megárthat. Megyek az előszoba
felé az ajtóhoz. Közben ugy vélem, lvogy a szomszéd
szobából haugok verődnek át.

karját. TJgy„ beszélgettek, suttogtak. Előbb kaczagással
mosollyal kisérték a szavukat, majd elkomolyodott arezczal folytatták, mig agy szerte csak abbamaradt fütyülés
tánczollás, dudolás, suttogás, mert a kinyíló ajtóban
megjelent a Katona bácsi feje, jelentve a zárórát.
— L e a zárórával! kiáltottuk s Bundás a zongorához ugrott hogy azt valamiképen megszólaltalva uj
irányba terelje a „szórakozást", de az öreg jóakaró
komolysággal i n t e t t :
— Tetszenek tudni uraim, sok az Andris!
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C o g n a c"

„Amara"

„Cabinet ram"
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Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni hogy a 10
év óta

fenn álló, és Nyácsik S. utóda

czég alatt vezetett üzletemeta

mai

naptól kezdve Beliczey-ut 13 sz. az uj
épülettel szemben saját házamba
helyeztem át, hol

is

azt
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Tajber J.

G. törvényszékileg bejegyzett czég alatt
tovább folytatandom.
Midőn a nagyérdemű közönségnek

csász. és kir. udvari szállitó. hangszergyáros.

irányomban eddig is tanúsított pártfo-

Egyesegyedül

gásukért hálás köszönetemet nyilvání-

B u d a p e s t , I I . L á n c z h i d - u t c z a 5.

tom, egyidejűleg kérem is, hogy ama
megtisztelő

bizalommal a jövőben

szerencséltetni

kegyeskedj enek.

Hegedüli
Kijátszott

is

3, 4, 5, (5, 8 frttól feljebb.

régi mester heg ediík

20, 25, 30, 40 frttól

feljebb.

Meg-

Gordonkák 8, 10, 12, 15 frttól feljebb.
C&inibalmok erőteljes csengő hanggal 35 írttól 300 frtig.
Tárogató ősi m a g y a r h a n g s z e r .
'úrnykürtök és trombiták 14, 18 és 20 frt.
vrnionikák erős orgona hanggal 3, 4, 5, 6V 8 frttól felj.

jegyzem még, hogy valamint eddig ugy
a jövőben is oda fogok törekedni hogy
igen tisztelt vevőimet a legjobb minőségű áruival, és a legpontosabb kiszol-

ffi®"* Hegedű vonóval és tokkal 8 frt

gálással elégítsem ki.
Magamat

szabadalmazott, javított TAR0GAT0 feltalálója.

Javítások pontosan és legolcsóbb árban eszközöltetnek.

szíves

j ó in dul atukba

Zenekarok részére ¡szükséges hangszerek előnyös fizetési feltételek mellett a legjutányostbb árban szállíttatnak.

ajánlva vagyok

^.rje^^zéfeefe i n g y e n

teljes tisztelettel

é s

" b é r m e n t v e .

Harmonikákról külön árjegyzék kérendő.

ibér J.
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Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorsajtó könyvnyomdájában
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