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A naptári korszámlálás Julius Caesar meg-
hagyásából 1954 év előtt javíttatott. A világ te-
remtése óta Kalviniusz állítása szerint 5848 év 
telik le, mig az özönvíz óta zsidók számítása sze-
rint 5660 év folyt le. 

Ezóta hány, század múlt el ! s még sem 
tudták a tudósok hitelesen megállapítani azt, 
hogy tulajdonképen a s z á z a d mikor jár le, s 
mely napon kezdődik. 

Már 1599. 1699 és 1799-iki évekről szár-
mazó iratok vetették fel és megvitatták ezt a 
problémát s még sem bírták kellőleg megoldani ; 
mink dédunokáit bizonyosan fel fogjuk vetni ezt 
a kérdést ismét jelen századvégi hírlapjainkban 
de mily eredménnyel? . . . Határozottan meg nem 
jövendölhetjük. Hisz az emberi nem lassan halad 
előre. A költök és a csillagászok mind másként 
számítanak. 

Lám csak nem régiben — 1896 okt. hó-
b a n — Heredia, Miklós czárhoz intézett üdvözlő 
versében a 111-ik Sándorhidra czélozva mondotta 
a mely hid az 1900-iki párisi kiállítás alkalmá-
val czéloztatik fel avattatni, hogy ezen időszak 
a század hajnala. Hasonlólag Darcey Franci sque 
ur is a század kadétéről ugyan ezen nézetben 

Mig a csillagászok azt vitatják, hogy az 
ik év még nem lesz a huszadik század 

h a j n a l a, hanem igenis az előző század 
a l k o n y a. Kinek van igaza . . . ? kérdezzük. 

Száz esztendővel ezelőtt ezen kérdést szin-
tén élénken vitatták, sőt 1800-ban a páris szín-
házakban is dráma alakjában ily czim alatt ját-
szottak el egy darabot ; „Istenem, melyik szá-
zadban élünk ?" — Régibb időkből kelt vitázó 
iratok telve vannak a bibliából, az egyházi szerit 
atyák könyveiből s a keresztény dogmából vett 
érvekkel; a vizözönre, Noéra, a pápák által el-
rendelt jubileumi intézkedésekre szolgáló hivat-
kozásokkal, de azokkal végre is annyira össze-
bonyolították a kérdést, hogy az ember el nem 
tud benne igazodni, noha a szerzők finom meg-
kíilömböztetéseket tettek még a rendszámok és 
a sarokszámok között is. Még mértani ábrákat 
is rajzollak a könyveikbe hogy megmutassák 
hogyan kell elkülöníteni és összeszámlálni az 
esztendőket. Sőt 1599-ben a pápa szintén csat-
lakozott az értekezők és vitatókhoz, de a kér-
dést meg nem oldhatta, hanem a csillagászok 
gondjaira, bírta ak ik különben épen ugy nem vál-
toztatták nézetüket ebben a kérdésben, mint a 
hogyan nem változott meg a számtan. 

Legjobban oldotta meg a problémát a fran-
czia forradalom uj naptára, mely nem gondolva 
a 0-ik esztendőre, mindjárt az l~et, 

nek nevezte el. A mi a chonorogiát illeti, ugy 
látszik, hogy némely felületes elmét a két első 
számnak (tudni illik a századok számának válto-
zása) még pedig 1799-nek 1800-ra, ismét 1899 
nek 1900-ra való változása ejt tévedésbe, 

Korunk hírneves esilagásza, Mammarion Cam-
mille, csupán ezen pontválasztójel ájást foglalta el, 
és e tárgyról irt egyik értekezésében határozottan 
a következőket állítja: „A keresztény korszak-
ban 0-ik év nem volt soha. Ennek a korszak-
nak az első éve 1, Mikor Jesus Kristus a vi-
lágra jött, senki sem tudta születésének nagy 
fontosságát, s sem azt, hogy az általa alapítandó 
vallás minő szerepet fog játszani a nemzet poli-
tikai történetében. Születésének éve észrevétle-
nül mult el, ugy a rómaiak mint a zsidók feje-
fölött? sőt még a kereszténység első századai, az 
ötödik századik — sem szerepelt a naptárban. 
Csak 532-ben javasolta a keresztény korszak 
számitását a római egyház egyik .szerzetese, a 
ki Scythiában született, s kicsiny termete miatt 
a „kis" melléknévvel nevezett Dyonisius Exig-
nus. Ugyan* ő alapította meg a keresztény kör-
számitást a hatodik században és abból a felte-
véskői indult ki, hogy Jesus Rómának alapítása 
után a 753-lk évben deczember hó 25-ik napján 
született. A Róma alapítása után következő (75á{ 
év lett a keresztény korszak első esztendeje, 
azonban Dénes atyja felfogása szerint ezen első 
év sem volt Jesus születésének éve, mert ez az 
év csak Jesus születése után hét nap múlva 
kezdődött A történelmi egyeztetésben pedig — 
mondja Fiam marion Dénes szerzetes 4 évnyi 
hibát követett el. Könnyű megállapítani, hogy 
Heródes halála ép ugy, mint Jesus születése 
Róma alapításának nem a 753-ik, hanem 749-ik 
évére esik, és igy Jesus r em 33, hanem 36 
éves korában halt el. és eltép az egész keresz-
tény korszak négy évvel idősebb mint a meny-
nyinek tartják, no de most már bizonyára na-
gyon kényelmetlen dolog volna ezt meg válasz-
tatni. És noha ez a korszámítás! hiba már év-
századok óta ismeretes, mint a hogy erre a 
említett korszámlálási értekezletekben is történt 
czélzás és hivatkozás, — a keresztény, korszá-
mítást megtartották abban a formában, a mely-
ben Dénes szerzetes a maga rendszerébe foglalta. 
Ezen el lehet igazodni, és az egész megegyezés 
dolga. De bármelyik évet fogadjuk is el a ke-
resztény korszak kezdetéül ; nincsen 0-ik esz-
tendő, mert az első év kétségkívül 1 esztendő, 
a tizedik 10 s az első század századik éve k é t 

FI a marion ezek folytán igy okoskodik : ha 
tesszük fel a kérdést, az olvasó lelkében a 

kétségnek még csak az árnyéka sem maradhat 
meg mert semmi sem egyszerűbb ennél á világon. 

Es ezen örök kérdés különben is elég egy-

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

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. ' 
BÉLYEGDÍJ MIEMSN HIRDETÉSÉBE 3 0 KRAJCÁB. 

Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

I 
szerű. „Egy évtized tiz egységből áll, s a 10-ik 
még része az évtizednek". És igy egy évszázad 
száz egységből áll, tehát a századik év még 
része az évszázadnak. Igy n mikor 9-ből 1 hoz-
záadásával 10, s a 99-ből 1 hozzáadásával 100 
lesz. azaz mikor teljessé egészítik ki a tizedet, 
és a századot a tizes számrendszerben. A tized 
1-töl 10-ig, a század 1-től 100-ig terjed. 

Megváltoztatták — folytatja Fiamarion — 
az év kezdetének a napját is : majd január l-re, 
majd deczember 25-ikére tették, a mi keresztény 
szempontból ésszerű dolog volt, — majd Jézus 
fogantatásának, majd ismét az angyal által való 
megjövendölésének napjára (melyet az egyház a 
születéstől visszafelé kilencz hónapnyi idóre, 
vagyis mártius 25-ikére számított) — majd pedig 
húsvétra, a feltámadás és a tavasz ünnepére 
tették. Egyébként pedig 1581 -ben megrövidítették 
az esztendőt 10 nappal, hogy a naptárat össze-
egyeztessék a csillagászattal. — De mindez nem 
akadályozza azt, hogy az 1900 rik év u t o l s ó 
n a p j a legyen a XlX-ik század utolsó napja, 
és az 1901. év január elseje a XX-ik század 
e l s ő n a p j a. 

Tehát századunk 1900. deczember 31-én 
pontban éjfélkor fog elmúlni, és lezuhanni a 
Mult feneketlen mélységébe s helyét átengedi az 
uj századnak, és pedig éjfélkor. Ámde melyik 
délkörtől számítsuk az éjfelet ? a párisi, londoni, 
budapesti vagy a jeruzsálemitól ? Minden ország-
ban az illető ország délköre szerint kell számí-
tani. De azon pillanatban, melyben Párisban 
1900. deczember 31-kén pontban éjfél lesz, Bu-
dapesten már 1901 január 1-je reggeli 1 óra 
lesz, és így a magyarok hamarább jutnak a 
XX ik századba, mint a francziák. 

És igy a XX-ik század 1901. január 1-én 
fog kezdődni, minden országban akkor a mikor 
e napnak órái kezdődnek, deczember 31-ikének 
éjfele után január 1-n. 

Az ázsiaiak az európaiak előtt lépnék az uj 
századba, az európaiak ismét az amerikaiak előtt. 

h í r e K. 
0 csász. és apóst, királyi Felsége 

Bécsben f. hő 3-án kelt legfelsőbb elhatározásával 
B e n c z ű r J e n ő beregszászi kir. alügyészt — lapunk 
jeles tollú munkatársát — a rózsahegyi kir. törvény-
székhez bíróvá kinevezte. — őszinte szívből gratulálunk 
e jól kiérdemelt előlep.tetőshez-; 

— Ipartestületi közgyűlés . A helybeli ipar-
testület febr. 8-án tartottá rendes évi közgyűlését az 
„Árpád" szálloda nagytermében. A közgyűlésen jelen 
volt vagy 400 iparos s a hatóság részéről Dr. Krcs-
májik János főszolgabíró vett részt Tiz óra felé 
Opauszky István elnök indítványára Szüle Kálmán, 
Graál Sándor és Holub György tagokból álló küldöttség 
hívta meg a főszolgabírót a közgyűlésre. Miután a meg-



érkezett főszolgabírót a közgyűlés tagjai fölállással és 
kalaplevevéssel üdvözölték, az elnök a gyűlést inegnyi-
tottnak nyilvánitetta. A meghivó álapján elnöki meg-
nyitó lett volna az első tárgy, a mennyiben azonban 
az elöljáróság jelentésében az elnök mondani valója 
is benfoglaltatott, pár szóval arra kérte a közgyűlést, 
hogy az elölj ár ósági jolentest tudóin ásul vegye. Ezután 
felolvastatott a vagyon mérleg, a mely csekély hibája 
mellett, Gyurik Pálnak e Bernát-féle alapítványt illető 
megjegyzése s a fő szolgabírónak felvilágosító magya-
rázata után az elnök kijelentése szerint helyben hagya-
tott. Az elöljáróság jelölésére Grösz Lambert, Laukó 
Soma és Boros Pál tagokból álló bizottság küldetvén 
ki, Liska Soma kifogásolja az elöljáróságnak ama eljá-
rását, hogy a jegyzői állásra ő állit jelölteket. A fő-
szolgabírónak az ipartörvény és a testület szabályainak 
ide .vágó szakaszaira vonatkozó magyarázata azonban 
megnyugtatta a felszólalót. A folyó évi költségelőirány-
zat 1113 frt 47 kr. bevétel és 1100 frt 14 kr. kiadás-
sal elfogadtatott, a jelenlevő főszolgabíró azenban figyel-
meztette az elöljáróságot, hogy a Bernát-féle alapítvány 
jövedelmét ne tartsa vissza, de az alapitványozó intéz-
kedésihez képest évről-évre szorgalmas iparos tanulók 
jutalmazására fordítsa. Miután az elnök tiszttársai ne-
vében megköszönte a bennök helyezett bizalmat, meg-
kezdődött a tisztújítás. Elnök a nagyszámú tag között 
alig akadt. A megtiszteltek s o r r a leköszöntek. Sok aján-
lás és jelölés után a közbizalom D a r i d a Mihályban 
öszpontoeult, a ki látva a megválasztottak különös el-
járását, az elnökséget elfogadta, kijelentvén hogy az 
ipartestület érdekeit szivén hordja s tőle telhető fára-
dozással igyekszik azokat előmozdítani. Az ezután kö-
vetkező választás teljes rendben és csendben ment, 
ügyész Dr. Salacz Oszkár, jegyző Petróczi Károly, 
pénztáros Belópotoczky István, alelnök Babák Mán;on. 
Megvilasztatott ezután a számviszgálő bizottság, nem-
különben az előljárósági tagok is. A választás után 
felolvastatott S c h l o s s z e r János és társainak indít-
ványa, a melyet a közgyűlés magáévá tett s a felállí-
tott ipar árucsarnok érdekében nagyobb szabása actiőt 
fognak kifejteni. Mint értesülünk a megválasztott elöl-
járóságban a testület tevékeny vezetőket nyert s egyál-
talán nem.fogják érezni hiányát a távo/,6. elnöícnek, a j 
ki a bizalmat ez idő szerint egyáltalán nem akarta 
elfogadni. 

— S e g é l y egylet . A helybeli ág. ev. egyház 
hivatalnokainak segélyegylete az elmúlt szardán Áchim 
Ádám elnöklete mellett tartotta 35 ik évi rendes köz-
gyűlését. A közgyűlés fő tárgyát a számvizsgálónak a 
pénztár állapotára vonatkozó jelentése képezte. A se-
gélyegylet — mely eleinte csak özvegyek és árvák se-
gélyezésére lett alapítva — szerencsés fejlődés mellett 
azon helyzetbe jutott, hogy ezután a munkaképpen, 
vagy nyugdíjazott tagjainak is nyújthat segélyt. Mint 
értesülünk a tagok e czéiból újból megadóztatják 
magokat. 

— Öngyi lkosság. Janovszki János 71 éves 
szarvasi ácsmester|f. é, február hó 5. napján lakásán 
felakasztotta magát. — Mint hírük Jánovszki szenve-
délyes dohányzó volt s e szenvedélye sok pénzébe is 
került az utóbbi időkben azonban, hogy keresete nem 
volt s dohánya is elfogyott, nem pipázhatott többé. — 
Ezen aztán annyira elkeseredett, hogy életének önkényt 
vetett végét, — s hozzátartozói már csak hűlt tetemét 
találták meg a kamrában, hol a gerendára felakasz-
totta magát. — Valószínű, hogy az öngyilkos eme tettét 
pillanatnyi elmezavarban követte el. 

— A szarvasi iparos i f júság önképzőköre 
f. január 29-én tartott tisztújító gyűlése alkalmával 
elnökké Dr. Mázor Elemér ügyvéd ur, alelnökké Sul 
Károly, pénztárnokká Simon János, számvevővé Gaál 
Sándor, gondnokká Kóczi Pál, ellenőrre Dauda János 
jegyzővé Adamovics Ferencz s könyvtárnokká Brusz-
nyiczki János lettek megválasztva. 

— A kondorosi uri Casinó ehó 12-én azaz 
ma este a kondorosi csárdához czimzett vendéglő dísz-
termében tánczvigalmat rendez. 

•— Kondoroson az ifjabb nemzedék között a 
járványos betegségek oly nagy mérvben léptek fel, 
hogy az iskolákat egyidőre be kellett zárni. 

— Reiohardt Márcus, ki a szarvasi izr. 
hitközségnek 14 évig volt közkedvelt Rabbija, a mulfc 
hó 30-án az ó-beszterczei kr. hitközség által egyhan-
gúlag iett Rabbivá megválasztva, 

— Beküldetet t . T. Szerkesztő Úr! Becses lapja 
ma egyheti számában, a szarvasi Ág. Ev. JhJgyház ta® 
nácsülcséről lévén szó, a közlemény írója azt állítja, 
hogy itt Szarvason nem akarják a magyar ajkú Ág. 
Ev. hívek egyenjogúságát elösmerni. Kénytelen vagyok 
kijelenteni: miként ez állit,ás tévedésen alapul, mert, 
ma egyhete már másodszor' volt ajkalma'n meggyőződni, 

hogy a magyaraj ku hívek ís részesülnek abban a kitün 
tető szerencsében, hogy a hit szónok által előadott pre-
dicatiót — eltekintve az oltár közvetlen közéléiben 
ülőktől — nem hallják, nekik is alkalom adatik arra, 
hogy a templomban a nem hallható predicatió hatása 
alatt kellemesen szunyókálhassanak. Kár hogy az illető 
hit szónok ur oly rettenetesen kíméli nagyrabecsült 
hangidegeit, meri mint az 1896. évi november 1-én este* 
a színkörben megtartott bankett alkalmával meggyő-
ződtem, az illető hit szónok ur nagyon is csengő és 
érczes hangon képes szónokolni, inikór az a czélja, hogy 
beszédét sokán meghallják. Mig az Isten dicsőítésére 
szolgáló igéket oly halkan ejti ki\ hogy szavait alig 
lehet megérteni. Avagy tán az igen tisztelt lelkész 
urnák az a véleménye, hogy a mindenütt jelenlévő 
teremtő meghallja az ö dicsőítésére mondott kenetteljes 
szavait, legyenek azok bármily halkan is elmondva, s 
a hivők serege pedig eleget te*z kötelességének, ha 
befizeti a párbért, s ráadásul* ne kívánja még azt is, 
hogy o csekélyke párbér fejében, a hitszónok tüdeje 
szakadásig kiabáljon a szószéken ? . . . Olyan nincs! 

— Jaj de nehéz a szerelme t i tkolni : 
Butían dalolhatja e dalt Din a Jaczi szarvasi leány, ki 
módnélkul szerelmes volt egy szemre való szarvasi 
legénybe. Sajnos a legény nem viszonozta ,e mérhetlen 
nagy szerelmet. Hogy, hogy nem, tudomására jutott ez 
eset Yarga Vietoría notórius javas ezigány asszonynak, 
ki amitó szavaival teljesen elcsavarta szegény Juczinak 
amugyis meghibbant eszét, s azt állította, hogy ugy 
összeboronálja sziveválasztottjával, hogy csak ásó s kapa 
választja szét őket. Hitt a leány egy darabig, s adott 
is Varga Viktoriának lisztet, fehérneműt, télső ruhát, 
kötőt, fonalat, s a jó ég tudja még mit nem adott, 
mig végre a leány megunva a hitegetést, csalás miatt 
feljelentette a javasasszonyt, mert habár a farsangnak 
maholnap v ige van már, az óhajtott legény mind ez 
ideig nem jött el érte, sem a javasasszony nem muta-
tott hajlandóságot arra, hogy az általa kicsalt holmikat 
visszaadja. Sajnos, hogy a fentebbihez hasonló történe-
tek majd nem naponként előfordulnak Szarvason, s az 
asszonynép mégsem okul, s nap napután hagyja magát 
a renyhe dologkerülő javasasszonyok által megcsalatni. 

— Óvakodjunk az utánzatoktól ! ezt a 
mondatot olvashatjuk majd midiién ujabb találmány 
hirdetésének közzé tétele alkalmával, A gyákorlati S 
különösen a gazdasági élet arra tanit; miként óvakod-
junk a gépiigynöküKtóI. Az összes napilapok, s ugy 
lapunk nem egy esetben kézzelfoghatólag mutatott rá 
arra a tűrhetetlen visszaélésekre, mit az u. n. gazda-
sut gi gépügynökök a hiszékeny gazda közönséggel elkö-
vetnek, s számtalan azon esetek száma, miket az üzleti 
fogásokban járatlan gazda közönség, hogy ugy fejezzük 
ki magunkat, teljesen be lesz csapva egy-egy lelketlen, 
s csak a maga napi hasznát néző gépügynők által. Saj-
nos kiizségünkben is történtek ily rászedések, és ily 
becsapások. A gazdasági gépügynökök eme visszaéléseit 
meggátlandó községünk egyik első rendű kereskedője 
arra határozta el magát, hogy itt Szarvason egy a mai 
kor s a gazdasági viszonyoknak megfelelő, s hazánk 
legkitűnőbb gépgyárosának, a mosonyi Eiikn E. gyárá-
ban készült gazdasági gépekből bizományi gépraktárt 
állit fel, hol a gazda közönség nem árjegyzéki ábrák 
után, de az előtte bemutatott legjobb szerkezetű s mi-
minőségű gazdasági gép minták alapján eszközölheti 
magrendeléseit. Nem méltányolhatjuk eléggé Gráben-
hofer János urnák eme törekvéseit, mert ezzel egyrészt 
a gépügynökök tolakodó inváziója meglesz bénitva, más-
részt pedig a gazda közönség veheti e géprakiárnak 
ama kiszámithatlan nagy előnyét, hogy az esetleg nem 
kell Budapestre vagy máshová küldözgetni, nem 
tetsző, s a próbálás után meg nem felelő gépeket nem 
kell hetekig levelezgetni, s esetleg a gépek hasznave-
hetetleiusége vagy vissza nem vétele miatt perelni,, mert 
Grabenhofer János, mint a fentebb emiitett gazdasági 
géprali tár bizományosa, mint. általánosan s előnyösen 
ösmert kereskedő, elegendő biztosítékot nyújt arra 
hogy az általa forgalomba hozott gépek miatt, ily e s e . 
tok nem tordulluitnak elő. Gazda közönségünknek pedio' 
a lehető legmelegebben ajánljuk, hogy ezutáni gép-
szükségletét ne idegen, általuk nem ösmert ügynökök-
től, esetleg gyárosoktól de a/, egész ország által elő-
nyösen ösmert KühneB. mosonyi gépgyárosnak, Szarva-
son felállító ti, bizományi gépraktárából szerezze be, 

— Az aradi ügyvéd i kamara folyo 1899. 
évi február 12-én fogja tisztújító közgyűlését megtar-
tani. Volt tiszteletbeli elnöke Haász Sándor kir. taná-
csos, a ki több mint egy évtized óta teljes megelége-
désre töltötte he állását, s ügyvédkedésének ötvenedik 
évfordulóját meghaladta most is meghagyatik tisz-
teletből elnöki székében. — A rendes elnökség D I Y R O -

bitsek Ágost és Szalay Eáro'y közt v^tuk^'iií s a 

kettő közül fog szavazat többséggel megválasztatni. Ál-
elnöknek általános szavazattal Péterffy Antal hozatott 
javaslatba, Hasonlag titkárnák Vizer Péter, pénztár-
noknak Dr. MandI Vilmos, ügyésznek Dr, Páris Lajos 
esetleg Keresztes Gyula. Választmányi rendes tagokul: 
1. Avarfy Feéenc, 2. Mittler Izidor esetleg Dr. Ke-
resztes Gyula) 3. Müller Károly (esetleg Dr. Mittlex 
Izidor), 4, Nemes Zsigmond (esetleg Müller Károly), 
5. Dr. Popp István (esetleg Párát Lajos), 6. Szalay 
Károly esetleg Dr. Nemes Zsigmond, 7. Szilvassy László 
vagy Dr. Ptiegl István, 8. Trutia Péter ajánltattak az 
űgyv. értekezletek által. Választmányi póttagok: Dr. 
Rosenberg Miksa vagy Dr. Kell Lipót, Dr Tolnai Já-
nos. Priegl István vagy Jantsovits Emil (vidéki, gyulai) 
és Dr. Sucia János vagy Dr. Salacz Oszkár (vidékről 
szarvasi) ügyvédek. 

— Közismert. tény, hogy a dadogók, főleg ha 
izgatottak, nem képesek egy szót sem kiejteni. Ilyen-
kor legegyszerűbben olyformán segit magán az ember, 
ha a dadogot felszállítja hogy énekelve mondja el a 
mit mondani akar. Tragikomikus hasonló eset tortént 
a minap egyik üszaparti községben. Az ottani gyógy-
szerész Eszter nevű 7 éves leánykája anyja engedel-
mével felment a padlásra a ruhát felaggató cseléddel. 
Egyszerre beront a 9 éves Pistika s elrémült arcczal 
monmondaná, ha tudná, mert dadogó* — hogy: Le-le-
le-e e-e-sett a a-az Esz-Esz-Esz-esz-- - - Jézus Mária! 
kiált az anyja ahban az ijedelemben, hogy Eszterke 
leeselt a padlásról. Rohan az udvarra de nem Játja 
Esztikét, visszaszalad a szobába s kérdi Pistikát hová 
sett hol Aan? De Pistika csak hebeg nng végré rászól 
az anyja énekeld el a mit mondani akarsz, és Pistike 
vigan énekli az „uram ,uram biró uram kendet arra 
kérem" dallamára: Leesett az Eszterházy-cognak az 
élványről! . . . 

— Az ö. t. e g y l e t tagja i t ma délután 3 és 
fél órakor a polgári körben tartand.5 felolvasásra meg-
hívja az elnökség. 

— A Pes t i Hírlap, Magyarország legtekinté-
lesebb és legelterjedtebb napilapja, most. hogy a Mik-
száth Kálmán szerkesztette „Országos Hirlap" beleol-
vadt. ujult erővel futja fényes pályáját továbh pártfo-
gása melleit annak a nagy és intelligens közönségnek, 
mely a magyar hírlapirodalom csodás föllendülést elő-
mozdította. A „Pesti Hirlap" ugy szellemi előkelőségé-
vel, mint terjedeluipsségénél fogva manapság a hírla-
pok között a vezető szerepet viszi s ez az oka annak 
hogy az olvasok nélkülözhet,en s kedvenex lapjává lett. 
Függetlenül megszabott s a haza érdekében folytatott 
politikája mindenütt viszhangot kelt s áldásos eredmé-
nyek okozója, Ennek a politikának a szolgálatában a 
legkiválóbb publiczisták állanak, a kiknek vezérczikkei 
szinte eseményszámba mennek, a mi különben termé-
szetes is. hiszen a Pesti hirlap czikkeit Kenedi Géza, 
Beksics Gusztáv, ifj. Ábrányi Kornéll Vázsonyi Vilmos 
és Kóbor Tamás írják, a kikhez olykor-olykor más ki-
tűnőségek sorakoznak. A mi pedig megbízható, komoly 
politikai értesüléseket illeti, e tekintetben a Pesti Hír-
lap minden kívánalmat kielőgitőleg szolgálja olvasóit 
tárgyilagosan, elfogultság nélkül számolva be a történ-
tekről. Bármily súlyt fektessen is azonban a Pesti Hir-
lap a politikai részére, ez egyálttalán nem esik a 
könnyebb, a szórakoztatóbb s minden irányba kiterjedő 
közlemények rovására. Ezt bizonyítja az is. hogy a 
Pesti Hirlap tárczarovaia a legmagasabb szinvonalon 
áll. Novellák rajzok csevegések, humoreszkek és aktu-
állis tárczák egymásután követik egymást, nemes vé-
telkedése mellett a hazai s a külföldi irők javarészé-
nek. Mikszáth Kálmán gazdag változatosságu tárczái 
mellé sorakoznak Kenedi Géza (Quintus), Tóth Béla. 
Gárdonyi Géza, Kőbőr -Tamás, Murai Károly. Homok. 
Tömörkény István, Krúdy Gyula és mások dolgozatai, 
Erősen hangsúlyozzuk itt hogy Flamaarion Caiiüíl dol-
gozatai esakis a Pesti Hírlapban jeVennek meg* Kis-
sebb tárczaszerü közlemények és humoros apróságok 
találhatók még a lap mtnden számában., gyakran a 
napi események kapcsán. E tekintetben egyébként 
némi állandósítás történik már legközelebb, a mikor 
Tóth Béla. e nagy tudásu és szellemes író, megkezdi 
amaz apróbb czikkeit, a mikbeu a nap történetének 
legérdekesel) és legkimagaslóbb eseményét az ő sajátos 
és mindég feltűnést keltő módjával és kritikájával 
adja elő. Ami a Pesti Hírlap különböző rovat azt illeti 
azok egytőUe_yig élénken állitvák össze. Van még a 
Pesti Hirlapnak egy éltékes s országszerte nagy ked-
veltségben részesülő rovata, amit Kenedi Géza tett 
elsőrendűvé. A „Szerkesztői üzenetek"-et értjük ez alatt, 
amelynek keretén belől nemcsak tanácsokat, hanem iro-
dalmi becsű útmutatásokat is kapnak a családi s a-
társddalmi élet hatalmas útvesztőjében iránytalanuL álló 
kérde/ősködők. A Pesti Hirlap (mely 24—36 oldal ter 



jedelemmel jelenik meg) külön rovatokat szentel a 
sporttal foglalkozóknak • a sakkozóknak s a bélyeggyűj-
tőknek, mii? a „Vegyesek" czim alatt egész tárházát 
adja az erdekes és tanulságos külfüldi eseményeknek 
tudományos tréfás apróságoknak. Adomái egy év alatt 
több kötetnyit tesznek ki. Ha még megemlítjük nagy 
gonddal és lelkiismeretesen összeállított közgazdasági 
részét, a jó tüzsdei tudositásokat s azt is elmondjuk, 
hogy ugy hazai, mint külföldi hírszolgálata teljesen ki-
merítő és föltétlenül megbízható, valamint hogy a ma-
gyarországi s a külföldi lóversenyről szóló tudósításai 
a legkimeritöbbek : A Pesti Hírlap ismertetésével im-
már végezhetünk, ha annak beváltásával is, hogy ke-
vesebb jóval hozakodtunk elf>, mint amennyit ez a leg-
jobban szerkesztett s leginkább elterjedt jó napilap 
megérdemel. 

65 kriól 
3 frt 35 krig méterenként — japáni, chinai stb. legú-
jabb mintázatok és színekben, valamint fekete, fehér PS 
szines „Henneberg-selyem" 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként — a legdivatosabb szövés, szin és mintá-
zatban. Pr ivát fogyasz tóknak póstabér és vám-
mentesen valamint házhoz szállítva — mintákat pe-
dig postafordultával küldenek. 
Henneberg G se lyemgyára i (cs és kir. ndvnri 
szállitó) Zürichben. 

— Magyar leveléz. Svájczba kétszeres levélbélyeg 
•ragasztandó. — 

Olthatlan lángról • . . 
Olthatlan lángról, forró szerelemről 
Mért beszéltél nékem, hogyha nem szerettél ? 

Hazug hizelgésed, csalfa csábításod 
Szivembe idézett édes boldogságot 

A legszentebb érzést színlelted . . . Óh, minek. 
Minek törtél össze gyönge i f j ú szívet? 

Játszottál, játszottál. . . egyszer csak meguntál: 
S földi gyönyörömnek gyászos vége szakadt 

. . . Mért beszéltél nékem; hogyha nem szerettél, 
Olthatatlan lángról1 forró szerelemről ? * 

Végvári Ferencz. 

Irta: Tarr Dezső. 

Ezen eseményekben gazdag napok után néhány 
* + ^ .. 

hó telt el, s ez időt De Mois Armánd márki arra 
használta, hogy inig a fővárosban a kedélyek csillapod-
nak — nagyobb utazást telt, 

Kitörölhetetlen emléket vitt magával* — Azon 
eseménydús éjszaka egyéb élményei lassan mind elmo-
sódtak emlékezetében, csupán csak egy élt ottan, s ez 
a Beatrix képe volt. — Mily drága emlék yolt ez neki 
— Tudta, érezte, hogy e leányt viszontlátnia kell 
mert nélküle élni sem tudna s mert azon érzelem, mi 
keblét e leány iránt amaz éjelen eltöltötte, azóta min-
dig erősbödött s visszatarthatlanul vonzotta a leány 
felé. Szerette, s szeretni tudta volna akkor is, ha életét 
nem azon áldozatnak kell is köszönnie, melynek árán 
a leány azt megváltotta. 

A mint Parisba visszatért levelei között talált 
egyet, mely, első pillanatban lelkének fájó érzéseket 
okozott. Beatrix levele volt, s csak annyit irt, hogy 
mondott szavai alól a márkit felmenti, miután azoknak 
nem akar különösebb értéket tulaj doni tani. Fontolóra 
véve a dolgot, a márki nem is csodálkozhatott ezen 
könnyen megérthette á leány czélját, mit ezzzel elérni 
óhajtott. Szavának nem tulajdonit értéket, mert hiszen 
könnyen feltehető, hogy azt kényszerből, saját 'élete 
megmentéseért, a .pillanat hatása alatt tette. És hogy 
a lány ne látszassék hiu és önhittnek, máskép nem is 
cselekedhetett volna. 

De Arrnand nem azért tetto. Azon pillanatban, 
midőn a° leány oly elszántan állott atyja haragja elé 
csak azért hogy ezzel, egy reá nézve teljesen idegen 
ember életét megmentse, lelke teljes magasztosul tsá-. 
gában tündöklött, s ez oly dicsfényt vunt köréje s őt 
oly eszményi magasba helyezte, mely Armaudot elbü 
volté, szive érzelmeit e varázs lebilincselte. Tehát ak-
kor elmondott szavai egy szívből eredett fogadalmat 
tolmácsoltak, 

Beatrixhez ment, ki azóta atyjával onnan 
elköltözött volt. Az öreg Loiret amaz éjjelen egy sebet 
kapott, mely őt megbénitotta s azóta csak fél kezével 
mutatja, hcgyan sújtott óda, ahonnan a vér magasra 
szökelt. A leány fázva és borzongva hallgatta atyja 

szavait, s iszenyodva gondolt mindannyiszor vissza 
amaz eseményekre, amelyek Szt. Bertalan éjjelét oly 
nevezetessé tették. 

Beatrix kiskertjében voly épen, amint Armánd 
oda belépett. A Márki szive nagyot dobbant, mikor 
meglátta a leányt, ki szépségének, most egész pompá-
jában virult, szive megremegettjamint féléje közeledett. 

— Beatrix • . . kiáltotta örcmittasan — tehát 
újra viszontláthatom! 

— Üdvözlöm' márki — köszöntötte a leány ki-
mért udvariassággal, de figyelmét nem kerülték el a 
márki szenvedélyes hangon kiejtett szavai. 

A kis rözsa lugasba mentek, hol a márki édes 
boldegsággal nyugtatta a leányon tekintetét. Ele-
inte közönyös dolgokról beszéltek, s a márki ki 
egyébb gondolatokkal volt elfoglalva, többször zavaros 
feleleteket adott, amm a leány olyan jóiziien tudott 
volna kaczagni. 

— Édes Beatrix — kezdte végre Armánd — 
különben bocsánat, hogy ily bizalmasan merem szöl-litani. 

— Ha önnek igy kellemesebb nincs kifogásom 
ellene, bár könnyen félreértésekre adhat okot. 

— Écles Beatrix — csak ma olvastam levelét, 
melynek sorai bennem igen kellemetlen érzéseket fa-
kasztottak. Nem vonom kétségbe eljárásának helyessé-
gét, sőt ezen tette által ujabb elismerést szerzett ma-
gának. de 

nem akarom titkolni azt sem, — mondá 
gyöngéd szemrehányás hangján — hogy hiúságom 
mondhatnám büszkeségem sértette azzal, hogy szavaim 
éitékét, oly kevésre becsülte. 

A leány valamint a kart mondani de mégis el-
hallgatta. 

— Igen — edes Beatrix mer£gyávának tüntet 
fel, mint ki hazugsággal akart menekülést szerezni, s 
téved édesem ha azt hiszi, hogy ama kényszer hatasa 
alatt tettem azon nyilatkozatot, melynek sajnos — is-
mét szavait idézem : semmi különös értéket nem tu-
lajdonit, — Tehát visszautasítja kérésem s reményle-
nem sem szabad. ? 

— Nem volt szándékom önt sérteni márki — tért 
ki a lány a válasz elől — de megengedi, nekem is 
vannak nézetim és elveim. — Nos tehát, én 
elvből csak ahkoz megyek, akit szeretek . . . . s 
aki engem szeret, tette hozzá kevés szünet múlva. — 
Az pedig, hogy az ön szivében márki, ki éppen üldö-
zői elől menekült, azon perczben, midőn a halál hideg 
lehellete arczát érintette, s csontos kezét már feléje 
nyújtva látta, hogy akkor, ezen perczben, szivében sze-
relem ébredjen, legalább is nem valószínű. — Ha pe-
dig hála fejében tette volna nyilatkozatát, ugy sem fo-
gadhatom el, mert amit tettem, csupán ember baráti 
kötelesség volt, mely semmi jutalmat nem érdemel. — 
Olybá sem akarok feltűnni, mint ki magának e nyilat-
kozatott provokálni akarta volna mert hiszen én voltam 
az, aki olyat mondott, amire ön nem is felelhetett 
volna mást, már csak saját érdekében sem. — Tehát 
legyünk jóbarátok ezutanra — végezte szavait mé-
lyen felsóhajtva — s feledjük el ami történt. 

— Szavai fájdalmat okoznak nekem édes Beat-
rix. Ám legyen, én megpróbálom feledni a multat,'bár 

abban kellemes emlékeim is el fognak veszni, de akkor 
a jelenről beszélek. — Szeretem önt ma is, és szeretni 
fegom mindég. — Szeretem mint nő'még szeretve nem 
volt. - Oh ha tudná, mennyit szenvedek e ki nos bi-
zonytalanságban, oh mondja, hogy viszont szeret, jutal-
mazza meg e szerelmet jóságos szeretetével, legyen 
boldogságom megmentője is, legyen nőm, kit boldogí-
tani életem légszebb feladata lesz. 

Beatrix némán halgatta Armaud szenvedélyes 
szavait,' keble hevesen hullámzott a belső felindulástól 
— Szerette ő is a férfit, de a szó nem jött ajkára, 
hogy kimondja a boldogító igent, 

— Tehát nem felel — kérdezte Armand s 
hangja reszketett, arcza halott sápadt lett. — Nem 
szeret. . s én mégis reményleni mertem, oh én bol-
dogtalan. — Tántorgó léptekkel indult meg, s még 
egyszer visszafordult a leány-felé. — Isten vele . . . 

— Ármánd, Ármánd, kiáltotta Beatrix s utána 
szaladt, amint a férfi elindult — szeretem, szeretem . « . 
nagyon . . . nagyon szeretem. 

— Ármánd áj életre ébredts most már boldogan 
ölelte magához a leányt, ki szerelmesen pihent a bol-
dog ember karjaiban. 

* 
* * 

Az öreg Loiret — mikor újólag megkérte tőle 
Ármánd leánya kezét — egyet snhintott a levegőben 
épen maradt karjával. 

— E z a k é z a k a r t m e g ö l n i , j ö j j s z o -
r í t s a l a k k e b l e m r e v e l e . 

1006 
1898 vh szám. 

• Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. t. 
cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
gyulai kir. tvszék és szarvasi ldr. jbiróság 7284/98 V. és V. 
II- 408 és 431 számú végzései által G-uttmann Mör ifj 
Kőnig Mór és Molnár B. János szarvasi lakosok javára 
ifj. Zvara Pál szarvasi lakos ellen 240 frt 50 frt és 
85 frt a végzésben kitett határnapoktól számítandó 
66/o kamatai és eddig összesen 80 frt25 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt és kielégítési végrehajtás 
alkalmával bíróilag le s részben felül foglalt és 551 
frfcra becsült lovak, takarmány, buza, sertések és mé-
hekböl álló ingóságok az összes foglaltatok és felülfog-
laltatók javára nyilvános árverés ujján eladatnak. 

Mely árverésnek a V. I I 340/2/1898 sz. kikül-
dést rendelő végzés folytán a helyszinén, vagyis a 
kákái holdakon G6. sz. tanyán leendő eszközlésére 
1899 évi február hó 14-ik napjának délután 3 órájára 
határidőül kitűzetik ős ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX t. cz. 
107 §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 évi 
LX. t. cz. 108. p-ban megállapított feltételek szerint 
lesz kifizetendő. 

Kelt Szarvason, 1899 évi február hő 1-ső napján 
Holcsy Arnold 

kir. í>ir. végrehajtó. 

Magyar találmány ! Magyar gyártmány ! 

világítási, lütési és erőkítejtési ezélokra. 
Nem robban > Nem ártalmas ! 

Teljesítmény és fogyasztási meghatározás a m. kir. technológiai muzeum által bizouyitva. 
Fénylők meghatározás Hahőthy Sándor tanár által bizonyítva. 

M 

Ü 

Mindenhol felállítható, teljesen veszélytelen, mert a légszesz hideg uton állíttatik elő. Felügyeletet 
nem igényel, könnyen kezelhető. Nem robban, nem ártalmas. 

Yilágitási berendezések létesítésére, minden házban, szállodában, kaszinóban, színházban, nyara-
lóban, fürdőhelyeken, kastélyokban, mulat.öJcban, gyárakban, műhelyekben, vendéglők és kávéházakban. 

Gázmotorok utján, ugy műhelyekben ipari gépek hajtására, mint gazdaságokban gazdasági 
gépek, rosták, morzsolok, szecskavágök, darálók,, stb. üzemben tartásaiba legjobb és legolcsóbb erő. 

Egy S3 gyertyafényü láng mintegy 1 és fél krba kerül. Egy óra lóerő 5 krba jön. 
Eddig már számos „Perfector" berendezés működik az országban világító és erő ezé-

lokra, melyekről elismerő levelek felett rencMkezünk. ' ~ " " 1 " 

l ü 

Petroleum és benzin motorokat olcsón átalakítunk gázunkhoz. 
Részletes ismertető leírások, vaíainint köl tségvetések bérmentve és díjmentesen. 
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Budapest, V., Arany János-utcza 3 
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A szarvasi kir. járásbíróság- mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, liogy Tóth Ferencz végre-
hajtatónak Tóth Lajos végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében az őcsödi 1160. sz. 
tjkvben A f . 1. rsz. alatt fekvő 988. hrsz. bei-
telkes házra az árverést 498 frt kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatla-
nok az 1899- február 28 napján délelőtt 9 órakor 
az öcsödi községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított feltételek mellett ela-
datni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla 
nok becsáranak 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881, LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított s a 3333/1881. I. m. sz rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX, 
t.-cz. 160 §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 
Szarvason, 1899. január 15. 

Mészáros. 
kir. járás biró. 

7 I 

A szarvasi „Szinház részvénytársa-

íg" tnlajdnnát képező, s a volt Bárány ven-

déglő udvarán felépített „Nyári színkör" 

melyben 132 ülőhely, 10 páholy, karzat, két 

öltöző van elhelyezve, alól kettős padlózattal bír, 

/ . évi márczius hő 5-én délután 3 

Órakor a helyszínén, nyilvános árverésen el 

fog adatni. 

Előleges értesítésekkel készségesen szolgál-

nak Ponyiczky Máté és Grimm Mór urak. 

D. 

Gl GEPR 
Van szerencsém a n. é. gazdaközönség 

becses tudomására hozni, miként az ország 
szerte kitűnő hírnévnek örvendő 

H N E E. 
g a z d a s á g i g é p g y á r 

Szarvason felállított < 

SS KM 

b i zomány i 

kezelésével alólirott lettem megbízva, s tudatom miként bizományi üzletemben a 

legjobb szerkezetű s a legjobb kivitelű gazdasági gépek u. in. Saek rendszerű 

mélyitő ekék, egyes és kettős ekék, szecskavágók, morzsolok, 

triörök, rosták, vetőgépek? aratógépek egyszóval mindennemű gazda-

l ságigépek; az eredeti gyári áron kaphatók s illetve rendelhetők meg, 

Miután üzletem csak is a legjobb minőségű és szerkezetű KiíJine-féle 

gépeket hozzá forgalomba, azon kéréssel fordulok a n. é. gazda közönséghez, 

miként e nemű szükségleteit nálam fedez2e, biztosítván minden vevőt s raegren-

delőt, kifogástalan kiszolgálásról, s a legmesszebb menő kedvezményes árakról. 

Szarvas, 1899. február hó, 
t isztelettel 

Kühne E. gazdasági gépgyárának bizományosa. 

H O M O K I S Z Ő L L Ö T E L E P I T Ő K N S K I G E N F C H T C S 
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A czég 17 év óla áll t e n n e m L X f f , 
a hire. amennyiben ma már sok nemes és vadoncz csemetét szállít Hörvát-, 
Szlavónország, Bosznia, Csek-, Morvaország, Galiczia, Bukpvina, Stájerország, 
Alsó- és Keim-Ausztria, valamint Szerbi, Bulgária, Románia és Németország 
részére, Nemesfa-állománya ezúttal 500,000 drb; vad.oncz-állománya 8 millió. 
A czég évenként 4500 — 5000 rendslőnek küld szállítmányokat. A gyümölcsfa-

B & W " T S ^ r . homoki szőlioteiepisŐknek 
O / s P ^ az<^rt> m e r t m ' n t tudva van, a homoktalajból kikerült 
U o O a » I I a l a f a a homokföldben éppen ugy, mint az agyagos, 

övecses talajban nemkülönben ¿i lapos, és. magas (hegyes) fekvésnél mindig 
iztosabban ered meg és fejlődik, mint az, mely agyagos iszaplefakodásu 

vagy túlságosan kövérített talajban állíttatik elő. A gyümölcsfajok boldogult 
Bere czki Máté mezőkovácsházi hírneves telepéről valók. Ugy magasdereku, 
valamint törpe csemeték megrendelhetők körte, alma, szilva, őszi bar czk. 
kajszin-baraczk, cseresznye, meggy, lasponya, birs, dió és eperből. Az 1—2 
3 - -4 éves, gazdag gyökerű, fajhiteles, igen szép csemeték darabja ázolc 
erőssége szerint 15 krtól 40 kri'g. A 4—5 éves igen erős koronás sorfák 
drb ja 46 - 50 kr. Nagybani vételnél az árak külön megállaoodss tárgyát képe-
zik. Fentirt gyümölcsfajokból táblaürités folytán 1—2—3—4 éves selejtezett 
minő.ségű csemeték is kaphatók, erősség szerint 2—5—7— 10—15 krrért, 
melyek gazdag gyökérzetüknél fogva főként nagybani telepítésekhez O l c s ó -
ságuk folytán igen ajánlatosak. Fenti minőségű csemeték vadonczai is bármily 
svamban és erősségben megrendelhetők a fentírt czégnél. A gazdag, gyökér-
zetü va/onezok 1000-e azoh erőssége szerint 5 frt 85 krtól" 19 frtig t e r j e d . 
Nagyobb vételnél 5—10—15% engedmény. — Levél-czim : 
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Nyomatott a „Szarvas és Vidéke;" gyorsajtó könyvnyomdájában 
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