Szarvas, 1898, deczember 25.

Kilenczedik évfolyam.
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Jókai Mór-utcza 1257. szám, hova a lap szellemi részét
illető közlemények küldendők.
K é z i r a t o k v i s s z a nem adatnak.
BílHMEN-TETLRN LEVELEK EL KBM .FOGADTATNAK.

(B. J.)

x a.
Egész évre ,
Negyedévre -

Ünnepet til a kereszténység, a meg-

kincset képeztek, Ovidius, Horatius, Livius élete

vissza és az ellenségnél a római

és működése, Jézus működésével egy időbe esik.

teget nevet

Mégis,

ha el is tekintünk

szabályozott, mocsarakat csapolt le, utakat

szerinti

isteni származásától,

A megváltó.

fényes

hirdetvén a világnak, hogy
el küldötte egyetlen

fiát

eljövetele

nem

volt

vár atlan

nép profétól, és várta érkezését a zsidóság,
egyel len,

egy isten

hivőségig

az

emelkedett

népe- Mégis élete, működése a zsidó nép tetszésével nem találkozott, mert nem teljesítette azon
reményeket, amit a nép nagy tömege a Messiástól várt. mert nem hozta meg Júdeának a régi
szabadságot, és nem' létesített egy uj zsidó államot, mely a szájhagyományokban és a próféták
előadásában örökös remény és vágyként lebegett
a nép előtt.
A kor, melyben Jézus élt és működött, nem
előtti

kor.

Az

egyiptomi, az

assir

babiloni, a - g ö r ö g bölcsészet éa mivelődés ragyogó
elvirágzott,

tapasztalatait és

tudását

az első valódi világ uralmát képező római biroátvette

és tovább

fejlesztette,

A római

birodalom hatalmas jogintézményei már ugy szólteljesen ki voltak

rendszerbe

foglalt

fejlődve, a Labeo által

és Justinián által kodifikált,

Jézus

hitvallásunk

nem-

légióknak ret-

békében

folyókat
épi-

tett, mely utak mind, a nag y bir o dalo m szivéb e,

működése oly korszak alkotó az emberiség tör-

Kómába folytak össze. Az ipar; a kereskedelem

ténetében,

a bel béke és közrend

hogy

Jézus

szerzett, hanem

hadsereg

élete és

működését

az előbb

emiitett

lángelmékkel összehasonlítanunk nem lehet.

esemény, Századok óta hirdették jövetelét a zsidó

ván

0

csak minden kül ellenséget győzedelmesen vert

az emberiség megváltására,

dalom
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toteles, Xenophoo örök becsű munkái már köz-

az örök szeretet Istene

kora már

2

Féiévre . , .
Erves szám

nagy és szigorúan fegyelmezett

jelent meg,

történei em

4 írt,
1 frt\

kortársai voltak Jézusnak, Sokrates, Plató-, Aris-

1898 évvel ezelőtt Jndea egén egy

ókor

az
Beliczey-utcza 11. szám, (saját ház,)
fizetési pénzek mtézendők.
Hirdetéseket jutányos áron elfogad.

ftl-**
ia.

váltó születésének ünnepét.
csillag

^VLegjbí-bnik m i n d e n v a s á r k a p .

nyok rendezettsége folytán

Tudatában az előadottaknak, önkénytelenül
felvetjük

a kérdést,

miben rejlik tehát

működésének korszak alkotó
egyszerű, az örök szeretet
tása

és egy

oly

volta ?

Jézus

A válasz

vallásának megalapí-

erkölcstan

megalkotásában,

melynek párját az ókor összes vallás alapitóinál
és összes bölcselőinél hiába
nyével

az

hatalmat

egyszerű,
nélkülöző

keresünk, mely

és

minden

Jézus,

az

té-

látható
ö

galilei

balász társaiból választott apostolaival, a hatalmas római birodalmat más

alanra
fektette,I
JL

és

alnpját vetette egy oly társadalomnak,- mely

ez-

redéves viharok, és ezredéves fejlődés és

átala-

kulás után, még ma is virágzik.
Hogy Jézus emberi
si keret

me gértsük,

óriási mérvben

kel l,

páratlan

zódott össze, melynek párját c^ak

napj ainkban,

az amerikai miliárdosoknál láthatunk. A külszín
tehát fényes, de vájjon a belső tartalom

meg-

felel-e a külszinnek ?
A polgárok

közti

egyrészről a római

rendi

különbség,

mely

polgárságban éri el zenitjét,

melynek elnyerését az idegen fejedelmek is megtisztelőnek tartották, másrészt ellenlábasát a mindenkitől megvetett rabszolgában találja, oly óriási
hogy annak párját még a mi nagyon

is

czin-

korságos társadalmi életünkben nem találjuk. A
családi

élet szentsége, a női

becsület, a közer-

kölcs oly alacsony szinvonalon

áll, hogy a legbiz-

tos abban, hogy vagyonára, nejére, vagy leányára

hacsak. éhes polgártársa, a mindenki

röviden is a korral m

fel-

lendült, az egyesek kezében oly vagyon halmo-

fényesebb, a leggazdagabb polgár sem volt

szempontból

foglalkozn unk

állandósága, a külviszo-

által megvetett és

foglalkozását iparszerüleg iizö accurator által, a

A hatalmas római birodalom a Pirenéktől a
Himalájáig az összes népeket

meghódította,

és

közérdek nevében nem emeltett-e ellenében vádat
s a hamis

tanuk légiói,

nem idézik-e elő rom-

s az összes európai j o g o k közkincsévé lett római

e faj és nyelv szerint ugyanis különböző eleme-

lását. A telhetetlen kéj, Caesarismussá átvállozó

j o g , Jézus kora után nem

ket, hol vas szigorra],

római társadalom

classzikusok

részben

sokban fejlődött.

közvetlen

A

előzői, részben

tának

megadásával

hol a szabadság látsza-

összetartotta

és uralta,

A

eszembe

gényesen öltözött kis fiút látunk haladni az ország
u:on. Hálán egy csomó könyv, a miből gyanithatjuk
hogy a kis íiu diák gyerek. Szapora léptekkel gázol a,
bokáig érö hóban. Meg-megá[l néha, igazit egyet a
báránybőr sapkáján, aztán ismét megy tovább* Fejét
mellére haj íja, nehogy a sivitó szél arczába csapkodja
a havat, Hideg van nagyon, az egész vidék kihaltnak
Játssil^ csak a varjuk kárognak a kis diák feje fölött.
Ha legalább egy szánkó jönne arrafelé ! De bizony nem
jön senki, semmi. Ilyen rut időben nem szeretnek ez
emberek künn járni.
Dél felé jár már az idő, a mikor végre kis emberünk megpillant egy tanyaházat, Lábait már alig lmja,
tagjai megdermedtek az iszonyu hidegtől, de azért összeszedi minden erejét's igyekszik elérni a tanyát. Odaért
benyitja az ajtót és jó napot kivan. Nagyot Aéznek a
tanyabelíek, a mikor m eglátjak a kicU, ázott-fázot,
diákgyereket s száz kérdést is tesznek hozzá : honnan
jött luná igyekszik.
ic :
ö uzaa
— Anyjuk, hamar egy kis meleg bort a diák
Úrfinak, nmi látod, hogy a foga, is vaczognak!

A
gimnáziumban is, miként minden felé az
országban, kiadták a karácsonyi Vakációt. Pakolt a sok
diák -s aztán sietett kocsira vagy vonatra ülni, hogy
mielőbb otthon lehessen. Ok, boldog ember is az, a ki
szerettei körében ünnepelheti a Megváltó születése
napját. . . ,
>en a Karácsony előtti nap reg]

Egy gondolat « már is a* asztalon ál) a meleg
bor, elkészítve czukorral, paprikával.
Mohón issza a bort a kis diák, de szólni még alig
bir, annyira reszket a hidegtől, A forró ital azonban
átjárja minden porczikaját s csakhamar egészen jól érzi
magát. Most már -magától is biszé], kérdezni se kell
Elmondja, hogy kicsoda — micsoda, itt és itt tanul s
most haza akar menni szüleihez, hogy körűkben tölt-

il

Te nem szeretsz 1
Ahogy vissz, vissz prüszkölve a vonat,
Gondolkozóm, hogy vámak-é reám,
S eszembe fjid, hogy mily. egyedül ültem '
A várótermek bársonypamlagán.
és a sok barát . .
A jó r
fajo
Ah, de
íhnñn f I
küldi utánam
• *

/ * > • , >

*

Végváry Fereticz.

Most, a karácsonyi ünnepek alkalmából
jut egy régi, de igaz történét.

gyönyörök

sajátsága

hajhászása

volt, és az

anyag,

által szerzett a

tehe.tős

hesse az ünnepeket. Menne ö vonaton is, csakhogy arra
nem telik, szülei nagyon szegény emberek s igy kénytelen gyalog neki vágni a hosszú ufcnk.
— Hát osztán nem fél az úrfi, hogy megeszik a
farkasok — kérdi az egyik kis gyerek a kuczkóból.
— Nem én. Tettem én már meg ilyen nagy utakat
nem egyszer.
— Maradjon nálunk az úrfi karácsonyra, sütött
ám édös anyám jó puha kalácsot, mákosat is meg diósai
cl LUa koczát is levágtak a héten. I t t vót a
IS
á
sógor, mög az
j: mög a
elgyírtt. Jó disznótor vót. ám! Hej, ha akkor gyiittvóna
Mosolyogva néznek a szülők fiukra és ők is marasztalni próbálják a diákot. De az a világért se maradna^ otthon már bizonyosan várják.
Ezalatt a háziasszony elkészült az ebéddel. Éhes
volt a kis diák nagyon, s hizony kínálás nélkül is mohón
falatozott a kolbászból, hurkából, pecsenyéből.
Vége lévén az ebédnek, fölkelt az asztaltól, megr
köszönte szives vendéglátást, fölkötötte hátára a. könyveket, a mikből odahaza is tanulni fog, ós indulni akart.
— De nem addig xan a z ! — szól a házigazda.
Már ltogy menne az uafi ilyen fiirtelmes idóhen.
Nem használt a marksztalás, a diák menni akart,
hogy még ma otthon lehessen.
— Hát várjon az úrfi, legalább a közeli faluig
keesin viszem.
"ügy is lön. Néhány perez múlva már utbaa voltak s két óra sem mü|t el, hogy elérték a legközelebb,

gyén kárpótlást, a közügyekben

szabadon nem

forrongó,

koriimpált

társadalomban

megjelenik Jézus nemes, egyszerű alakja, nélkülözi a farizeusokat

midőn

mindezeknek

felemlítesd vei a nagyérdemű

érvényesíthető munkálkodásért.
Ezen

meg,

és a hatalom

embereit

lemző pozolás, tanait nem hurkolja

ÖiKÜcsekvés nélküli
közönség

hathatós támogatását kérjük, az előfizetési árakat
az alábbiakhasi közöljük :

jel-

Egész évre

homályba,

.

.

* .

.

de á nép életéhői vett példákkal illusztrálja, be
szél 4és cselekszik természetesen,

és hirdet

tanokat, melyek, örök igazak, egyszerűek, termé-

a felebaráti szeretett, mondván szeresd a te felebarátodat

mint

önmagadat.

A világi hiúságot

ostorozza, a szegénynek vigaszt nyújt, az elnyomatott becsületesség jutalmául,

.

. 4 írt

.

. 2 írt

N e g y e d évre

oly

szetesek, a mellett ujak. Hirdeti az egyenlőséget,

további

Azon tisztelt
előfizetési
kaik

díjjal

1 írt

előfizetőinket
hátralékban

beküldésére

kérjük.

s

pedig,

vannak,

előfizetésük

kik az
hátralé-

megújítására

Tisztelettel

egy jobb hazát

és benne az erény diadalát ígéri. Istene, nem a
kiadóhivatala.

zsidók rideg bosszúálló Istene, ki az apák bűnét
még az unokákon

is megtorolja,

atya, aki szeretettel néz az ö

de a

jóságos

gyermekeire,

bű-

neiket, ha megtérnek megbocsájtja.
me-

Ezek, és ezekhez hasonló tanok azok,

lyek Jézus korszakalkotó működését eredményezték, és társadalmi életűnknek

jelenleg is

alap-

ját képező erkölcstanát megteremtették.
Jézus születésének

öröm ünnepén,

keresztény család bűbájos ünnepe,
meg

Jézusnál,

tanítását

mely a

emlékezzünk

felfogva és

követve,

iparkodjunk a szerint élni, nehogy oly társadalmi
£

elzü)lésbe jussunk, mint aminő Jézus működését
megelőzte, és mely elzüllés felé, a
seknél

jóval

kezdő

lépé-

többet, társadalmunk amúgy

is

megtett.
f,
[ l i i u v « »

Lapunk január hó
mának

bizonyítéka

elejével a X .
annak

évfolyaévi

hogy mindig és

mindenben a közönség

érdekeinek

szerkesztettük a lapot.

Vezér c/ikkcinkben ugy

megfelelően

a helyi érdekeket mint a társadalmi kérdéseket
megvitatás tárgyává tetetik,

s

ezután is, minden oldalról jövő

mint eddig

ugy

felszólamlások-

nak szívesen helyt adtunk és jövőben

is helyt

fogunk adni. Tárczáinkban a legszigorúbb
tikát kiálló költeményeket

kri-

és elbeszéléseket ad-

tunk. A hirek rovatáb an a helyi közérdekű ese-

ményeken kivill,

bár

korlátoltabb alakban, az

országos eseményekről is megemlékeztünk, Egyéb

rovatainkban is, mindenkor iparkodtunk
talmasságra és eredetiségre,
előfizetési

árat

— A helybeli

a tar-

ennek

daczára az

leg mérsékel lebben

állapítottuk

falut. Ott megállította lovait a jófezivti gazda, letette a
diákot s szerencsés utat és boldog ünnepeket kívánt
neki. Mikor már elindultak a lovak, még egyezer visszakiáltott a diáknak:
— Aztán ha visz/afelé jön iu urfi, nn kerülj ön

ki-

főiskola tanuló ifjúságá-

n a k karácsonyi szünideje e 2.1-ikén délben kezdődött
s tart. a jövő évi január hó 4 ig, A szünidő megkezdése előtt osztották ki, az T-áő harmadról szóllö értesítőket, sok tanuló örömmel vitte ha/,a a kezéhez kapott értesítőt, ele sajnos, akad néhány olyan is ki értesítőjét restelve vitte haza szüleinek, mert biz azzal
nem örömet, de szomorúságot okozott.

— Községi képviselőtestületi közgyűlés
lesz e hó 27-én délután 3 órakor, a következő tárgysorozatul; 1. A képviselőtestületnek újbóli megalakulása az 1886-ik éví X X I I . t.-ez. 53 §-a értelmében. 2}
Az uj elöljáróság jelölése a főszolgabíró ur elnöklése alatt.

— A községi

első szakaszát kezdi meg. Kílencz

fenállása

Boldog
karácsonyi
ünnepeket
vántmkz
kedves
olvcisóinknak.

képviselökül

f. ho 2(>áu, a
következők lettek megválasztva. 1, kerülőiben Benka
Gyula, 2, Kerületben Sonkoly Márton, 3. kerületben
Teplic/-ky János, 4. kerületben Bankó György, 5. Grimm
Mór, fi, kerületben Ll. komlovs/,ky György, 7. kerül etbeu lh\ Szemző Gyula, S. kerületben Kovács János
9. kerületben Melis Mátyás, 10. Filyó Pál, s mint az
eredmény mutatja, a 10 Iceriilet közzül, 7 kerületben,
a függetlenségi párt jelöltjei lettek megválasztva— Furcsa
d o l o g . Köztuiiomásn dolog, hogy
Szarvas község elöljárósága, három községi, tanyaj
népiskolát építtetett. Ez iskolák felépiLése s felszentelése alkalmával nem egy elismerő szózat hallatszott az
elöljáróság íigybuzgóságáról, Sajnos, e/, ügybuzgöságot
ez úttal nagyon, de nagyon le kell szállítanunk. Nem
örömest .tesszük, de lesszUle azért, hogy az, a visszás
állapot, mi a tanyai községi iskoláknál észlelhető, mielőbb megszüntetve legyen. A Község, midőn e három
tanyai iskolát felépíttette, elfelejtette azokat f e l s z e relni, Nem tudjuk, hogy feledékenységből, vagy a felszerelosre szükséges tőke hiány a miatt, elég az hozzá,

hogy ez iskolák nemcsak a felépitésker nem lettek de
még ma sincsennek felszerelve. Nincs ez iskolákban
egy térkép, nincs egyetlen egy szemlélve oktató kép
s a mi a fö, a tankönyvek smcaennek még megrendelve
nem hogy beszerezve. Most már van községi iskola,
van bennük tanitö, van tanítvány is elegendő, de azmi mindezekhez okvetlenül szükséges, nincsen tanesz
köz. Azok a szegény tanyai tanítók kénytelenek kin,ódni ugy, ahogy s növendékeiket tanítgatják élő &zóm
val, de sem irni, sem olvasni nem taníthatják őket,
mert nemcsak nincs tankönyvük, de még az a hagyományos fekete táblájuk sincs meg. Maholnap itt a félév, s a tanítók nem lesznek képesek vizsgát tartani,
mert eddigelé úgyszólván nem is tanítottak. Biz ez
elég szomorú állápott, ideje de nagy ideje lenne márhogy az elöljáróság a községi népiskolókat a szükséges
taneszkűzőkkel ellássa. Mint értesültünk, néhány tanügyi) arát elhatározta, hogy ha a községi iskolák bármi
okból is, uj évig a s> tikséges taneszközökkel nem lesznek ellátva, akkor adakozásra fogják felhívni községünk
lakosságát, hogy ha már a község kasszájából nem
telik, a legalább a közönség áldozatkészsége folytán
láttassanak el a pusztai községi népiskolák a szükséges felszerelésekkel.

— Báró Dániai Ernő kereskedelemügyi

miniszter a világkiállításra mintegy 1700 fényképfelvételt
küld Magyarország legszebb tájairól, műemlékeiről és
érdekességeiről. E fényképeket Yágö Bertalan ur végzi
a Magyar Állam Vasutak megbizásából. Hogy a hazai
közönség U megismerje ezeket a képeket, a miniszter
megengedte, ho^y a Fővárosi Lapok czimü képes hetilap, mely egy rövid félév alatt újból közkedveltségüvé
tudta tenni magát, számról-szAmraközöljön néhány ilyen
felvétel. E lap előfizetői igy nagybecsű gyűjteményhez
jutnak.

— Olcsón akart utazni Molnár János ücsödi
kéményseprő legény, ameunyíbfii ez év őszén egy éjjel
felsurrant egy üres teher kocsira s ugy zónázott be
Szarvasról Mezőtúrra. Mezőtúron dolgát végezve, aznap
délután ismét felszökött egy más üres teher kocsira
s ugy jött Szarvasra, de ez úttal rajta vesztett, mert
a vonatvezető észrevette, s e tettéért feljelentette öt
a szarvasi kir. járásbiroaágnál, hol is az e napokban
megtartott tárgyalás végeztével, a vállalkozó szellemű
kéményseprő legény 14 napi elzárással lett sújtva, olcsó utazásáért.

— Hyilvános

köszönet. Dr. Glasner Adolf

szarvasi ügyvéd ur hitközségünk vagyoütalan izkolás
gyermekeinek téli í'uhákkal való ellátása czéljából huszonöt frtoí adományozott. — Fogadja ezen nemeslelkü
adományáért ugy a hitközség mint a segélyezett gyermekek szülői köszönetét, Simko Gyula orth. liitk. pénztárnok.
— Holdfogyatkozás.
A deczember 27-érőj
28-ára virradó éjjel érdekes csillagászati tüneménybeu
lehet, részünk. A hold egész Európában látható teljes
első tétülést fog szenvedni és másfél órán át megfosztva
kölcsönzött eziisifényétől- mint egy sötét korong fog
látszani. Az árnyékbalépés este 10 óra 53 perczkor
áll be. A. holdnak ez órában éppen jelentékeny magassága van, mert 27-én már délután-3 óra 46 perczkor
kel Éjjeli 12 óra 5 perczkor kezdődik a teljes elsötétűlés. 45 perez akut a hold megtette felé útját a földkörárnyékában, vagy, mint a csillagászok mondják, az
elsötétülés tetőpontját érte el. 1 óra 32 perczkor kezdődik a hold kilépése az árnyékból, az elsiVtétűlésnek
vége, 2 óra 41 porozkor elhagyja a hold délnyugati
széle az árnyékot és 3 óra 56 perczkor kiszabadul a
a lold félárnyából is és ismét beözönli fénye a
nali álomban szunyuyadó vidékeket.

a mit hallani vélt. csakugyan a szolnoki nagy harang
szava volt . - .
Mikor magához tért a kis diák, nem tudta eltalálni, hogy hol lehet. Egy meleg szobában az ágyon
feküdt, körülötte igész csomó rendőr. Félve kérdezte
tőlük, hogy mi (örlent vele, hogyan jutott ide ide.
Azok eztán elmesélték noki. hogy egy parasztember
találta meg az országúton, az hozta ide a riuulőrszoháha.
Már azt hittek, hogy meg van fagyva. A polgármeste— A Pesti Napló karácsonyi ajándéka
rért is elküldtek, mert nem tudták, mittevők legyenek.
„Festi
Csakugyan, pár perez mnlva belépett a polgármester s Páratlan kedvezményt nyújt, előfizetőinek a
miután megtudta a fiufcöl, kogy kiesőd i-micsoda, magáva* N a p 1 ó", Magyarország legrégibb napilapja, mely a
vitte a Ialvására. Üxt éppen díszes társaság volt. og^íitt jövő évben niegaUvpiíásának félszázados jubileumát; éri
"ünnepelték s m i t karácsony estéjét. A polgármester be- meg. Mindazon elöíuetói. kik a jövő évi január hó
mutatta a kis . jövev ényt s a társaság szfírnj űködve i-jetöl kezdődöleg, habár negyedévi részletekben, de
hallgatta, hogy mi történt vele, Ámulták. bámulták a legalább felévre rendelik meg a „Pesti Napló"-t: telbátor legénykéí. a ki egy órával ezelőtt fé'ig-maddig jesen ingyen ka,pják meg az Arany-Zichy-A.lbumot?
már halóit volL Odaültették maguk közé, etették, Arany János balladáinak Zichy Mihály rajzaival illusztitatták s elhalmozták kriszkindlivel. A szoba közepén rált fényes diszkiadását, mely 12 frt értéket képvisel
ott állott s hatalmas karácsonyfa, feldiszitvc égö színes IS pazar fény nyel kiállított mii, melyhez fogható még
gyertya c*kákkal s megrakva minden széppel, minden alig jelent meg a magy. könyvpiaezou, külső és belső
értékénél ítvgva egyaránt; a légbecsesebb ajándék, amijóval. Jutott azokból a kis diáknak is bőven.
Másnap reggel — szent karácsony első napján— vel magyar lap valaha kedveskedett olvasóinak. A
Pesti Napló" előfizetési ára: egész évre 14frt,félévre
azníán a polgármester nr befogatott a saját kocsijába
7 frt, negyedévre 3 frt 50 ki\, egy hóra 1 frt 20 kr
s maga vitte haza a kis diákot szüleihez.
Nagy volt az öröm olthon s maga a polgármester A „Pesoi Napló" kiaddluvíi tala: Budapest, VI., Teréz
lcörut 53 szám.
ur is könnyezett, mikor látta a kölcsönök örömérzést.

ám ki bennünket.
Magára maradt tehát a diák újra. Az iiíat ismerte,
s így nem habozott vájjon neki vágjon-e vagy se, Tudta
hogy Szolnok nincs nagyon messze, este 8 ~ í ) óra tájban bizonyosan odaér, onnan pedig az ő lakija csak egy
kőhajitásra van. Csak az utat el ne tévessze valahogyMent-ment e kis diák, nem törődött a csikorgó
hideggel, sivító széllel, semmit. Ám lassanként leszállt
az est, Szolnok ¡jpetlig még; mindég jó mersze volt. A
nagy sötétségben már nem is látta a fi ti, "hogy merre
megy, csak ment előre, mindég csak előre, jfozre se
vette, hogy az ntról leiért s már régóta a szántóföldeken jár. A nagy hófúvásokon alig tudott átgázolni 8
bizony sokszor elbotlott, el is esett, belegurult az árokba.
Az areza is, a kezei is, csupa hó voltak, Csizmája
egészen átázott, lábai, kezei megdermedtek, elhaltak
de azért csak men^ Azaz csak vánszorgott, nem volt
az már menés. Érezte, hogy a feje zug s mintha zsibbadás szállta volna még tagjait . . , mintha a Szolnok
nagy harang kongását is hahötta volna < gy perezre
Többet nem éretett, nem látott, nem hallott. Lábaj
ösezeröskadtak alatta s a szegény kis diák eszméletlenül bukott egy hófúvásra * . . Pedig már közel volt
Áz a kis diák pedig, a Kivel mindez megtörténj
Szolnokhaz, már nem is a szántóföldeket gátolta, mert még ma is él, az a kis diák én vagyok,
véletlenül njra kijutott az országútra s az a harangszó
Zoltán János;

— Nincs

párja a napi sajtóban á Pest Sor-

lapnak tartalomböbég és elterjedség tekintetében ; de
nincs párja abban sem,, ahogy ezt a bö tartalmat mi-

iiél valtozatossabbá teszi, uj és uj rovatokkal egészíti nyujtotta kezét, hogy az urát majd megszokja; nagyon — Szive oly sebesen vert, mintha keblét akarta volna
S végiil nincs párja az előfizető közönségnek egész természetes azonban, hogy ez egyedül az ő titkát ké- keresztül törni.
— Pista! . . szólt csendesen inkább suttogva a
évén át nyújtott kedvezmények tekintetében. Munka- pezte, s bár szerelem nélkül ment az urához, mégis Tele
társai a legjelesebb publicisták és tárczairók; köztük a szemben soha sem mulasztotta el. magát oly színben belső felindulástól, nehogy az alvót felébressze.
Semmi válasz, mélységes csend, s a fali ö*a egy
tárczairók légelseje : Tóth Béla, Murai Károly, Kóbor feltüntetni, ki a szerető hitves és a hű -nők modelljét
forma ketyegése olyan kisértetiesen hangzoti,
Tamás; vezérczikkirói : Eenedi Gréza, Beksics Gusztáv, képezheti.
Vissza akart menni ismét ágyához, midőn az abla
ifj. Ábrányi Kornél, Balogh Pál, Vrasonyi Vilmos. Ro, ,, ,
.
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,
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b az a ]ö férj, az a .gyarló ember hitt ezen áimf
kon halk kopogtatás hallatszott. Az asszony összerezzent
vatai melyekkel
szinten paratlanul alt a napi sajtóban I ,
.
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! tásnak. — Szentül megvolt gyozódve ezen asszony úszta
T\. , •
a sakk-rovat, a belyegked velők rovata s a bőséges ve- | _ : , x íM
.* M
,
,,
— Hirtelen felugrott, majd tétovázva állt meg. — Az
,
i.
hűsegéről s ezen vakságában eszre sem vette azt a
x
t
res- és szekesztői üzenet rovat. Mindennap kivote,
ész és a sziv, a becsületes és a bűnös szerelem erős
g unyos mosoly t, mely a n ezo aj /
nélkül 20—24 oldalnyi terjedelemben jelenik meg, val-üzdelmot vívtak most elhatározásáért. — A kopogás
őket egymás karján haladva, fejüket szerelmesen össze
sárnap 32—36—40 oldalon s ára mégis csak annyil
újra ismétlődött s most már benne is k^z volt az el'
:va —
mint a jóformán csak fele annyit adó lapoké. Ehhez
határozás mert gyáva nem akart lenni. — Gyorsan
járulnak a külön kedvezmények j minden hónapban minÉs szerencséje is volt ennek az asszonynak; ha magára vette pongyoláját, s biztos léptekkel haladt az
den előfizető kis jegyzék napló- kap díjtalanul s min- n éh a v a 1 a. m i csekély gy an uj a t ám a d t az urán ak, azajtó felé. — Csendesen nyitotta fel azt, honnan a
den évben karácsonyi ajándékul egy nagy lcépes nap- asszony mindjárt kész mesével állott elő, s legtöbb szabadba kilépve, Elemér karjaibe fogta fel, s a kiyancsi
tárt; az előfizetők fényképeikről potom áron életnagy- esetben a/, udvarló rokonná avanzsált, mint akj meg. holdvilág tekintete elől egy sürü rózsalugasba vitte
ságú arczképeket készíthetnek a kiadóhivatal utján s érdemli, hzgy a rokoni szeretet víszonoztassék. —
édes terhét.
*
*
*
féláron rendelheti meg a Párisi Divat czimii nagy és különd)en is őrök törvény, hogy az asszony viselt
Csak a reggelinél találkoztak. — Az asszony szodíszes heti divatlapot. Aki még nem volt eddig előfi- gait a hozzá legközelebb álló férj tudja meg — leg
katlanul bágyadt volt, karikák hirdették egy átvirrasztott
zető s most az uj évforduló alkalmából legalább ne- későbben.
gyedévre elöfiizet (3 írt 50 kr,J, az megkapja a Pesti
Hogy az asszonynak Szigeti Elemérrel már régen éj nyomát.
Hírlap- nagy képes naptárát az 1899 évre ingyen és benső viszonya volt, azt mindenki tudta, s így már
— Nem is gondolja édesem — szólt a férj nyájabérmentes megküldéssel; megkapja továbbá Abonyi megszokott dolog volt őket együtt látni.
san — mily rosszat álmodtam magácska felöl. — Szinte
Árpád jeles novella- és drámaírónk A plivai rózsa cziÉs hogy az asszony szerette-e azt a bolondos fiu1 haragudnom kell magamra, hogy agyam oly rémképeket
mii kitünö regényének a Pesti Hírlapban karácsonytól — való, mert még jóformán gyermek volt, ö maga,sem tárt elém s az én édes kicsi feleségemet ily csúnya
újévig mégjelenő részét külön lenyomatban és részesül tádta. de szívesen eljátszott vele, mert jól esett hiusá« színben állította elöm.
a régi elofiizetőknek nyújtott minden kedvezményben gának, hogy szeretve van. — S azon kívül tetszett
— Ugyan ?
Mutatványszámokat is lehet levelezőlapon kérni a .kia- neki ennek a fiúnak a bátorsága, ki pedig csak gyermek
— Magát láttam édesem egy ifjú karjaiban^ amint
dóhivataltól (Bodapest, V. váczi-körut 78./Pesti Hirlap volt. mint aki nem tudja, hogy üizzei játszani nem jő^ édesen, boldogan csókolgatták egymást. — De mit csinál
palotájában). Előfizetői dij egy hóra l frt 20 kr., 2 mert könnyen megégetheti magát. — Tetszett az a édesem, tej nélkül issza a fekete kávét ?
hóra 2 frt 40 kr., negyedévre 3 frt 50 la\, a Párisi
— Majd a férfi karjaival átölelte s csókjaival halmerészsége, amellyel szembe mert szállani az akadály
Divattal együtt negyed évre 4 írt 50 kr. Legjobb és lyal s aztán az asszouy? . . . — 0 is megakarta mu- mozta el arczát, szemét s aztán hévvel szorította magálegterjedtebb lap ma hazánkban a Pesti Hirlap. Aki tatni, hogy nem gyáva.
hoz. — Nemde különös? Én tehetetlenül álltam egy
még nem tudná azt, siessen méggyöaödni róla.
Egy idő óta unatkoztak; nap-nap után találkoz- helyen, lábaim mintha gyökeret veitek volna.—Ekkor
— Párisi Divat. Az ily czimen máris annyira hattak már háborítatlanul, s ez nekik nem volt jó. — hirtelen eltűntek szemeim elől és én soká, mereven
megkedvelt divatlap most lép az V. évfolyamba. Hogy Valami különösebb nem mindennapi után vágyakoztak néztem arra a helyre. — Látományaim végre oszladozni
a társadalom minden osztalya annyira megszerette, an- ami édesebbé tegye a szerelem varázsát, valami olyan kezdtek s én egyszerre ébren valék. — Amint kissé
nak oka főkép abban rejlik, mert mindenki megtalálja után, araiuek eléréséig némi kis akadályt kell leküz- eszmélni kezdtem, első gondolatom volt meggyőződni
látományaim ellenkezőjéről. — Édesem, maga nagyon
benne a mit keres. Eredeti párisi modcll-ruhák nyomna deui, mert az nem is edes, ami tiltva nincsen.
fénykép-fölvétellel készült képei a valódi párisi eleganEgy estén - - búcsúzás közben — E l e m é r valamit szórakozott már kétszer tett ezukrot kávémba.
•

cziával való öltözködést teszik lehetőve az előkelő hölgyeknek • a takarékosokat pedig abban segítik a lap
szabásmintái és kimerítő magyarázatai, hogy mindezen
eíegánn ruhákat otthon is elkészithossék. A szerkesztőség levelezés utján tanácscsal is segiíségre van a
hölgyeknek minden kérdésben: a lap többi terét a
társadalmi élet, a lakás-bereüdezés, az illem, a kézimunkák,
háztartás,
konyha
legfontosabb
kérdéseivel foglalkozó czikkek töltik ki, Minden szám
még egész ivnyi illustrált regéuymellékletet is ad a
legkedveltebb modern franczia regényírók müveiből Ad
még a lap mellékletül disszes színezett divatképeket
és szabásmintákat is. Mutatványszámokat is lehet levelezőlapon kérni a kiadóhivataltól (Budapest, V., váczikörut 78., a Pesti Hirlap palotájában). Előfizetői dij
negyedévre 2 írt, félévre 4 frt, egész évre 8 frt; a
Pesti Hírlappal együtt negyedévre 4 frt 50 kr.,
évre 9 Irt, egész évre 18 frt.
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A tikkasztó hőség az éj leszálltával sem csö
száraz, fojtó levegője enyhet nem nyújtott. —
terhes felhők állottak az égből íján, néha egy-egy
villám czikliázott rajiunk keresztül. — Mindenütt néma
csend honolt a fák levelei sem mozdultak meg, a távolból hallatszott csak a béka sereg egyhangú unalma
danája.
A szoba fülledt levegője — hol a szép asszony
feküdt — nem hozott álmot szemeire, kínosan hánykódott puha fekhelyén. — De nem is akart aludnt.—
A szobában sötét volt, csak a hold egy-egy betévedt
sugára rezgett a szoba falán. — Csendesen feküdt
ágyában, : és fejét a szomszédos szoba n\itolt ajtaja felé
hajtotta s visszafojtott lélegzettel hallgatózott. — A*
ura aludt ottan. — Kissé megkönnyebbiUt a mint annak
szabályos, egyforma lélegzését hallotta. - - Gömbölyű
formás karját kis szekrénykéje felé nyújtotta, honnan
picziny zsebóráját vette fel.
Még öt perez „ .

sóhajtotta

s ismét

visszadölt?

pulia vánkosai közé fürta magát . . .
A szép Karayné csak néhány év óta van férjnél
s ö is, mint nagyon sok más, azzal az elhatározással

¡nigott az
^ejevel.

asszonynak,

mire

az

helyeslőleg

bólintott

Ismét néhány perez telt el. — Tagadhatatlan, egy
kis telelem szállotta mog s a mély csendben szive
hangos dobogását hallhatta — Testén hideg bor/onrás futott végig. Iázott éh remegett, pedig homlokán
rejtek lepte el. — Félelem fogta el, hátha az urva,
felébred! Valami belső hang ugy súgta neki, ne teddaz uradat esalod meg, aki te hozzád oly jó, aki talán
most is felőled álmodik. — A jó, a becsületes férjedet
csalod meg.
Lábujjbegyen, óvatosan lépkedve közeledett az ajtó
felé, amelyen belől a férje aludt. — IJjra hallgatózott

— Tehát megakartam győződni — Felugrottam
s már majdnem szobája ajtajához értem, amint eszembe
ötlött gyávaságom, hogy egy álomnak hitelt adok, s egy
ártatlan angyalt, a hűség e minta képét gyanusitani
merem, s gyáva féltékenységemmel édes nyugalmában
szendergesében háborítani akarom — visszafordultam s
csakhémar újra elaludtam.
Az asszony rettenetes kinokat állott ki mig férje
álmát mesélte e l ; rettegett a gondolattól, hogy férje az
Elemérrel töltött pásztorórákat megleste. — Csak akkor
mert bátran fellélegzeni, mikor bizonyossá lett előtte
félelmének, alaptalan volta s egész méltatlankodva
sértett önérzettel szólt:
— S te
képes
volnál már
csak álmodban
is elhinni ilyet a te hűséges kis feleségedről.

Le

íj

a i ka 1 m a s a b b é s 1e g j o b b
I?

díszmtivek, iíjusági

iratok,

díszes

kiállitástt képeskönyvek

ás,

i m a k ö n y v e k

díszes

levélpapírok

dobozokban nagy választékban kaphatók

Van

szerencsém

séget tisztelettel
év
czég

öta

a n. é.

értesíteni

közön-

hogy a 10

fennálló, és Nyácsik S. utóda

alatt vezetett

üzletemeta

mai

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

is

azt

Tajber J.

G. tőrvényszékileg bejegyzett czég alatt
tovább folytatanclom.
Midőn a nagyérdemű közönségnek
irányomban eddig is tanusitott pártfogásukért hálás köszönetemet

nyilvání-

tom, egyidejűleg kérem is, hogy
megtisztelő

ama

bizalommal a jövőben

szerencséltetni

kegyeskedj enek.

is

Meg-

Va 1 amint minclennemii szebbnél-szebb gyermek játékok u.
m. beszélő és mozgatható járó babák,

igen tisztelt vevőimet a legjobb minő-

babák,

különféle hasznos

és mulattató társas-játékok, szép és nagy

bútorok, fa és pléh kocsik, bohóezok, gumi állatok
e szakmába vágó
Ezüst

arany

csillogó

karácsonyfa

diszek,

és i^en szép karácsonyfák

t . r \fí

fi

jő

ir
kereskedésében

a vag;

Szarvason.

teljes tisztelettel

Tajber J. Gr.
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Nyomatott a „Szarvas és Vidéke"

gyorsajtó könyvnyomdájában

i' i. i

kará-

olcsón be-

if
szíves

minden

olcsó és diszes játék-félék valamint

csonyfa vas állványok
1 r/ j \

s

ségű áruival, és a legpontosabb kiszól-

at

lovak

kocsik, hinta-lovak, konyha-, fa- és poroz elán omaill edények

jegyzem még, hogy valamint eddig ugy
a jövőben is oda fogok törekedni hogy

angyal

