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Áz ipar mozgalom meghamisítása. 
Az iparpártorhisi mozgalom mindenütt nagy 

hullámokat vet fel. A kormány, t( s' illetek, egye-
sületek, magánosok, a sajtó K Ikeferlésscl karolták 
fel az ügyet. Ez a lelkesedós azonbi.n csupán szal-
matiiz : a magyar társadalom eeak csekély része 
pártolja practice is a honi ipart, a társadalom 
java része azonban csak elvileg járult a ffloz-
gal ómhoz. 

Ilisz ez természetes is; idon.-k kell lefolyni 
mig az egész magyar társadalmat átfogja hatni a 
hazafiasság, mikor szinte paranc ulólag fog fel-
lépni a magyar ipar termékekért, mikor meg fogja 
vetni hazafiatlans íggal fogja vádolni azt, ki mel-
lőzve a magyar ipart a külföldit pártolja. 

Ugy-e báj' ideális állapot volna ez?! Mily 
büszkén veregetnek mellünket, nohát végre va-
lahára magyarok vagyunk testben lélekben, meg-
tudjuk védni a becsületes magyar iparos munká-
ját is! Igen ám! leszenk azonban még ez ideális 
korban is sokan, kik Bécs illetőleg a külföld felé 
szeretnek gravitálni; nem válnak tehát tökéletes 
tettekké az eszmék melyek utóbbi időben gomba 
módra láttak napvilágot. Az utolsó év eszmékben 
gazdag volt, tán sohase volt annyi a nép jólétét 
célzó eszme együtt, mint ma. IPélfl nagyon, hogy 
a túlságos sok eszme megrontja egymást, melye-
ket legutóbb vezető férfiaink felszínre vetettek. 
A sok orvos el fogja rontani a beteg Magyaror-
szágot, a helyett, hogy gyógyítanák súlyosabb ve-
szélybe hozzák. 

De nem is erről akarok beszólni. — Marad-
junk az ipar mozgalomnál. Tény, hogy addig, 
mig az egész magyar társadalom nem ébredt tud-
tára annak, hogy a becsületes iparos tisztelni való 
s a társaság koréhe való polgár, — mindig fo-
gyatékos lesz az ipar pártolás. Ez totum facktum 
Ezt megcáfolni nem lehet. Ha a becsületes iparost 

polgáriak s a társaságjíözzé valónak ismerjük el, 
meg leszen az óhajtott gyümölcs, a hamisitatlan 
magyar ipar pártolás. 

De alig indult meg a mozgalom, már is nagy 
aggódalommal tekintünk elibe, hogy, — ha a 
mozgalom nagyobb arányokat fog ölteni, — a 
hazafias magyar társadalmat meg fogják tévesz-
teni, kelepcébe fogják futtatni, mint azt ma 
teszik. 

Már most, mikor móg az iparpártolás utjá-
nak csak első fokán áll, egyes magyar iparos cé-
gek felhasználva a mai hazafii.is közhangulatott 
kü-földi cikkekkel lévesztik a közönséget. A ma-
gyar gyártmánynál sokkal silányabb portékára 
ráfogják: „honi ipar". Ha az iparpártolás virágzó 
korát fogja élni, teljesen megfordítva lesz a do-
log: eddig magyar gyártmányú külföldinek elne-
vezett, — közel jövőben pedig silány külföldi 
gyártmányú „honi termék"nek elnevezett cikkek-
kel fogják a társadalmat mégtéveszteni. 

Kiszámithatlan bajnak leencL okozója ezen 
körülmény. Jól értsük meg egymást! Magyar ipa-
rosok ezek s nem kereskedők, kik azt állítják, hogy 
a cikkek saját maguk termelései tehát honi gyárt-
mány, de valójában külföldi cégek árui. Mily ra-
fiinéria, mily vakmerőség. 

Ez ideig mig magyar iparcikkeket — na-
gyobb kelendőség biztosítása czéljából külföldi 
elnevezés alatt hoztak forgalomba, nem volt mit 
félteni, hiszen magyar termékeket árultak és pár-
toltunk. Igaz, hogy ez nem volt tisztességes for-
mája a versenynek. Most azonban, midőn a han-
gulat kihasználásával — külföldi termékek ma-
gyar elnevezések alatt kerülnek forgalomba, na-
gyon is sok félteni valónk van. Az erősbödő ma-
gyar ipart féltjük az ország beáramló hitvány kül-
földi portékákkal szemben. A tisztes magyar ipari 
mozgalom meghamisításáról, a magyar iparos be-

csületéről Van szó. <E fölött napirendre nem tér-
hetünk. 

Ezen külföldi termékeket honi elnevezés alatt 
kínálgató, szipolyózó iparos cégtől, melyek ily ra-
vasz uton — módon szedik áldozataikat orakod-
nui\k kell. 

Ezek az iparos cégek a tisztességtelen ver-
senynek legveszedelmesebb fattyú hajtásai. 

Bacilusok ezek, melyek megfertőzik a ma-
gyar piac egészseges levegőjét. E bacilusokat, 
hogy több kárt ne okozzanak a becsületes ipar-
nak, csirájában kell megfojtani. 

Erre pedig első sorban a becsületes iparo-
sok vannak hivatva, mutassák meg, mit tudnak 
termelni a külföldivel szemben. Eme fáradozá-
sában a kormány és társadalom egyaránt támo^ 
gaöii fogják. 

A tisztességtelen ipari és kereskedelmi ver-
senyről hozandó törvény actusokra kíváncsiak 
vagyunk, vájjon elég erélyesen fog-e eljárni a 
tisztességtelen verseny ily ravasz uton való kő-
vetői ellen, a tisztességes ipar és kereskedelem 
veszedelmes concuronseivel szemben. 

Itt fél intézkedésekről nem beszélhetünk, 
itt a legerősebb és legerélyesebb törvényekre van 
szükség, melyekkel móresre taníthatjuk a pi-
ócákat! 

H Í R E K . 

— Esperesség i gyű lé s . A békési ág. hity. 
ev. egyházmegye, évi rendes gyűlést, f. hő 28-áu tar t ja 
meg Orosházán. 

— A szarvas i iparos i f jak önképző köre 
által f. hó 3-án az Erzsébet ligetben rendezett Népün-
nepély felette jól sikerült, A feles száramai megjelent 
diszes közönség igen jól mulatott, a bemutatott több-

Haza gondolok olykor a kis városra, amelyben 
születtem. Látom apró házait, a zegzugos sáros utcá-
kat- ugy fekszenek ök a sárga habbal csendesen foly-
dogáló Körös partján«, mint egy kis, félénk gyermek, 
aki anyja karjába hajlik. Látom a pompázó főteret, a 
nagy ódon templomot és a korzót. Sárga parolis baka-
észtek csörtetik itt kadjukat halálos unalomban. Sor-
sukat átkozva sóvárogva gondolkoznak nagyvárosok 
garnizonjairól, melyekben oly édes lehet az élet. Az 
erdőt is látom, a melyben gyermek álmaimat elsóhaj-
tottam és a temetőt kis kápolnájával: oly sokan alsza-
nak benne azok közül, akiket szerettem . . . A Körös 
nyárfái susognak, de csend van különben béke, semmi 
zaj, kire se a láznak, mely korbácsolja népét a uagy-
vátosoknak. I t t csendben élnek az emberek . . . és 
gondolkozván eszembe ötlenek ama szomorú és kicsi 
drámák, a melyele e kis helyen lejátszódtak. Szenve-
désekre, küzdelmekre, győzelmekre és bukásokra gon-
dolok ; e jelentéktelen városka volt színhely ük ős 
akik alattuk véreztek, örültek és szenvedtek, kis-
városi apró népek voltak mind. 

j&lszáll a lelkem oda. a sárga Körös partjára . . , 
E kicsi szürke városkába száll, mélázva emlékezvén a 
múltra. Ott más az élet külső képe, ott zajtalan sikla-
nak a napok. De benn a békés fehér házakban emberek 
élnek ott is. Vágyak hevítik őket, a boldogság álmát 
hajszolják ők is; a kétségbeesés marja sziveiket a sors 
csapásai alatt és ujjonganak hí? reájuk mosolyog az 
öröm muló sugara, Csak ugy mint azok, akik tomboló 
zajában hánykódnak a nagyvárosoknak. Csak a sziuek 
tompábbak a csendben. Az élet egyforma mindenütt, 
ahol lakik, a kinek rendejtetett küzködni, szenvedni 
és bízni; Az ember . . . 

Egy egyszerű történetet, amely emlékezvén, eszembe 
jutott a kisvárosi emberek életéből, akarok most el-
beszélni. 

* * 
* 

A körösparti kisvárosban, a vasút utcában állott 
háza az öreg Szempei Hermaruiak. Barátságos mosolygó 
ház és megelégedett emberek laktak benne. Éleink java 
örömben és békében folyt le. Tartalmat a nyugalmas 
munka adott neki, és édessé tette az idős törzsön 
fakadó friss ha j tás : Jolánica, az öreg pár hajadon 
leánya. 

E kis család életét netn zavarta semmi. A gaz-
daságon áldás volt. a kis öröklött vagyon nőttön nőtt 
a szerencsés évek során. A becsületes iparkodást itt 
siker koronázta. Sompci, az egyszerű kisvárosi ur bölcsen 
sáfárkodott apai örökével. Ifjúkorától a munkára szánta 

magát Korhelységre, dzsentriskedésre nem volt hajlan-
dósága, a politika nem ingerelte. Korán belépett apja 
gazdaságába s mikor eljött az ideje elvett egy hozzá-
való szép egyszerű urileányt. Csöndesen dolgozott azután 
és igy, az idő jártával gazdag ember lett, nyugodt 
boldogságban élvén az eldugott kisváros vasut-utcai 
házacskájában, a hol az apja meghalt és a hol ő is 
megakar halni. 

így, deresedő hajjal pirósarczu, jókedvű öreg ur 
lett belőle. A nagy gazdaságot maga vezette most is, 
szerette a vidám társaságot, feleslegéből egy derék em-
ber öntudatával tekinthetett pályájára. Mellette szere-
tetben állott felesége, még a régi nagyasszonyok mara-
déka. Nem ösmerte az idegeket, a rossz regéuyek és 
tunyaság sohase mételyezték meg képzeletét Nagyláng-
gal nem lobogott soha, de csendes tüzóhél jó volt me-
legedni ázoknak, akiket szeretett. Híres kompótokat 
csinált, de ha kellett tanácscsal és tettel segítette a 
a férjét. Okosan kormányozta a házát, szerette a fér-
jét és nevelte a gyermekét. — Éz volt az élete. 

Egyetlen gyermeküket talán azért szerették oly 
rendkívül, mert az Isten későn, mikor már nem in vár-
ták áldotla meg vele frigyüket. Házasságuk tizedik évé-
ben született a kis Jolán. Keápazarolták a szülői sze-
retetnek — ah, mily kiapadhatatlan az — minden kin-
csét, öregedő szivük minden melegét. Fényessé, me-
leggé, boldogságossá {¡akarták tenni életét, elháritani 
előle minden akadályt, betelve látni minden vágyát^ 
Életük alapja, tartalma, czéljá csak ő lett. 

* 



féle verseny futások, dij birkozások, pózna mászás ver-
seny tánczolás, aludt tej és gombócz evéseken. Es te az 
után kezdetét vette a tánc, melynek csak a már erő-
sen sütő reggeli nap vetett végett, xt 

— A szarvasi kereskedő i f jak f. é. iunius 
ho 30-án a szarvasi kereskedők egyesületének könyv-
tára javára, az Erzsébet Ligetben, zártkörű tánces-
télyt rendeznek. 

— E l j e g y z é s Joszifovics Miklós; zágrábbi m. 
kir pósta és távi ró tiszt, pünkösd első napján váltott 
jegyet Nagylakon, Br . Laurovics János községi orvos 
szeretettre méltó leányával, s özv. Bakay Dánielné 
uruő unokájával — Margit kisasszonnyal. Gratulálunk. 

— I s k o l a l á t o g a t á s : Bezey Szílvíus, Békés 
megye tanfelügyelője, f. hó 5-én a köndorosi o s k o l á k a t 

tisztelte meg látogatásával, s a tapasztalt rend, s a 
növendékek szép előmenetele miatt, legnagyobb mérvű 
megelégedésének adott kifejezést 

— Brutális udvarló. Pünkösd másodnapján 
az Erzsébet ligetben megtartctt táncínulatság alkal-
mával Czupra János asztalos legény a Feletti dühében 
hogy Ongyaskó Ilona — kinek ö már régebb id" óta 
udvarol — egy más legénnyel táncolt, öt ott a közönség 
szeme láttára felpofoszta, s ezen kiviil a legkíméletle-
nebb szavakkal illette. A sértett kis leány, minthogy 
Bem akadt, ki helyette elégtételt kérjen és vegyen, az 
eseíet feljelentette^ a szarvasi kir járásbíróságnak. 
Kíváncsian várjuk, hogy váljon mily mérvű büntetést 
fog kapni az illető legényke, minősilltetlen maga vi-
seletéért. 

— Öngyi lkos tanító j e l ö l t : Czeizlinger An-
tal — Czeizlinger László csabacsiidi uradalmi gépész 
fia, f. hó elsején szüleihez Csabaesüdre haza ulázott, 
s ott egy 9 mm. Flanbert fegyverrel szivén lőtte ma-
gát, — A lövés semmi eajt sem csinált s igy csak 
később s csak akkor vették észre hozzátartozói az ön-
gyilkosságot, mikor Czeizlinger Antal már kiszenvedett 
Ágya előtt a földön 'ekíidt, s inge mellén kigombolva 
volt. szive táján egy véres lősebb tátongott. Szü-
lei, hozzátartozói még csak nem is sejtették a véres 
szándékot, mely az öngyilkos ágyában már napok óta 
megfogamzott s igy tettének (valódi okát sem tudták. 
Hátrahagyott leveleiből a jövő iránti kétségbe esést 
említi, mely tettének okozója volt. — Szüleihez a kö-
vetkező levelet intézte, melyet még Május 28-án meg-
irt: 

„Kedves jó szüleim! Megengedjetek, hogy ezt 
tettem, de kénytelen ^voltain vele, mert nekem az élet 
nem nyújt semmi örömet és a jövö sem igér semmi jót 

Annyit szenvedtem már, hogy nincs kedvem élni, 
nagyon sajnállak beneteket., inert tudom, hogy szeret-
tek és bennem reméltétek örég napjaitok támaszát, a«ért 
kérlek beneteket, bocsássatok meg. 

Állásomat önkényt hagytam el, nagyon jóheiyem 
volt, jó családnál voltam, kiket az Isten áldjon meg-
marasztaltak, de én eljöttem, mert közeletekben akar, 
tam meghalni. 

CJgy mutatta minden, hogy Szempcinek e vágy 
is teljesül. A leányka lassan gyönyörű hajadonná ser-
dült. Szépsége hires volt a vármegyében, szelíd bájos-
ságarói meséket mondtak. Tündére lett a régi háznak 
melyet az ő ifjúsága nj f é m j e l aranyozott be. 

Húsz éves korában Szempciék férjhez atták Jolánt 
Bükk Lászlóhoz. Á iány választása összeesett a szülők 
legtitkosabb óhajtásával. Laci, derék, komo-y. ñu volt 
külföldi főiskolákat járt és moát jött haza, ho^y a bir-
toka kezelését átvegye. Hozzáadták tehát & Irányi, csak 
azt kötvén ki, hogy fiatalok hozzájuk jöjjenek lakni. 

A fiatal pár beköltözött az öreg házba, melyhez 
uj szárnyat és építettek, berendezvén modern pompá-
vá]., A boldogság jött Velük a Szempci kúriába., Az öre" 
gek saját if júságokat látták felujulva gyermekeikben . 
a fiatalok pedig szemlélhették későbbi életük pékiáját-
A szeretőt, talált otthont e házban, a mi legfőbb java, 
legértékesebb, drága virága az életnek és a melyet 
az emberek oly gyakran taposnak el ostobán. 

Egy évig tartjtt ez a derűs, szép élet. Ekkor 
Jolán beteg lett és egy fiúgyermeket szült. Az uj élet 
egy régi t kért váltságul. A fiafal asszony nem kelt 
fel többé. Meghalt gyermekágyban. 

* * 
* 

Egy szürke vidéki kis városban meghalt egy 
asszony. Fiatal , szép, gazdag volt igaz — d e nem .•szen-
vedett sokáig és mindennap halnak meg asszonyok 
fiatalon Az eset szomorú, a csapás súlyos — de hisz 
az idő segit és nincs seb, a melyre gyógyulás ne volna. 

Az élet azonban gyakran megcáfolja az útszéli 
bölcselkedést. 

Most pedig Isen veletek, majd a túlvilágon ismét 
találkozunk. — Kívánom, legyetek boldogabbak mint 
szerencsétlen fiatok. — Czeizlinger Antal s. k. 

IJ. i. Ne gondoljátok, hogy a víz ga végett tet 
tem, nem, én attól nem féltem. 

Temetése pünkösd másod napján ment végbe. 
— Öngyi lkos a g g a s t y á n . Hraskó Janó- 82 

éves szarvasi lakos, f. hó 6-án délután, halásztelki ta-
nyáján egy ócska selyem kendővel felakasztotta magát 
mire tettét észrevették, akkora már megszűnt élni. 
Hozzátartozói állítása szerint, kétségbeesett tettének 
oka, az életuntság volr,. 

— Mi az o k a ? Télvíz idején, általános a pa-
nasz, hogy községünk piacterén — dacára annak, hogy 
a kofák annak részletes kikövezését már megké/dték 
fenekétlen a sár. Az uri nők alig képesek bevásárlá-
saikat eszközölni, azonkívül a munkás népet Is nagyon 
boszautja ez állapott. mert a rendőrök a járdáról 
minduntalan leszóíilják őket. Községünk elöljárósága 
már rég be látta ez állapot tarthatatlan voltát, s elha-
tározta, hogy a piacterét kifogja köveztetni, s e c/.él-
ból megbízta a mérnököt hogy a piac teret mérjV. fel, 
s a tervezetet s a köliségvetésr nyjtsa be az elöljáró® 
s/tgnak. Dacára annak hogy e m' ghizatás már egy év-
nél régibb keletű, s mint értesültünk a piactér mind 
e mai napig nincs felmérve mert községünk mérnöke 
nagy mérvű elfoglaltsága miatt, mind e mai napig 
nem tudott magának annyi időt szakítani, hogj meg 
bizatássnak eleget tehessen. 

— Dalesté ly . Alig hogy megalakult a szarvasi 
dalkar már is hathatósan igyekszik magáról életjelt 
adni, a mennyiben jövó hó elsején, az Árpád szálloda 
nyári helyiségében, tánccal egybekötött dalestélyen 
szándékozik bemutatni az érdeklődő közönségnek, hogy 
megalakítása óta mennyire habidt, 

— V i z s g a tétel. üszlröluczki János szarvasi, 
Vitályos Gábor öcsöcli községi Írnokok, Bekésmegye 
törvényhatósága előtt, a múlt hó 29-én tették le. a 
községi jegyzők részére előirt vizsgákat. 

— Nyálú zivatar. h\ hó 2-án délutánrémes tar-
jagos felhők tornyosultak az égen, mígnem négy óra 
íelé víharszerü szé1 kíséretében, nagy mérvű villámlás 
és dörgés között megindult a zápor eső, öt óra tájban 
leis csapott a villáin Mikolai János örökösei tulajdonát 
kápező ház tűzfalába, de szerencsére nem gyújtott, s 
igy a nagy ijedségen kiviil, állig okozott némi kárt. 

— Hivata los humor. A csákói állomás elöl-
járója szabadság idejének tartamára, az aradi üzlet ve-
zetőség, az állomási előlőljárói teendők ellátására Ör-
dög Károly nevii hivatalnokát küldte ki. Ördög meg-
érkezvén Csákóra, az útjába került váltó őrtől kérdi, 
hogy hivják magát,? Angyal János kérem aláson, ne 
nem tudom választott az állomási elöljáró, hogy miként 
fog ezen a kis állomáson egy más mellett megférni 
az Angyal és az Ördög. 

— A l e v é l b é l y e g e k eltörlése. Angliában 
és Németországban kísérleteket tesznek a levéJbélye 

A Szempci-ház békéjét Jolánnal temették eh A 
gyász nem tágított többé a falak közül. 

Szempciánét, a türelmes okos nagyasszonyt az 
örülés tői féltették. Napokig nem volt eszméletnél. Azután 
a ház abba a szárnyába köhözotfc, a hol a lánya meg-
hal'. A régi kitűnő háziasszony nem törődik a ház-
tartással, sem semmivel, a mi nem gyászát illeti. Min-
dennap sötét. iV'u'tebe kikocsizik a temetőbe, a pompás 
márvány emlék kel diszitett sirho/,. Idehordja a tavasz 
virágait, a nyár gyümölcseit garmadába, mind. Fájdalma 
kíváncsi pletyka tárgya, már. Az emberek nem tudják 
n^gértení, h>gy van kétségbeesés, amely nem enyhül, 
van kin, u mely mindig oly égető, mint az első napon. 

Az orog Sziiinpci unokájának él. Étele, remény-
sége, öregségének fénye oda.. Csak sivárságot érez, 
csau- a köt élesség tartja fönn. Nem remél, nem vár az 
élettől semmit. 

És oda élete az ifju férjnek is. Ö egész élete bol-
d 'gxágát temette el „ . , Az ő vesztesége talán á leg-
súlyosabb. 

Az emberek élnek, mozognak cselekszenek a többi 
em'xT között. — Békésen, c-sen (lesen, mint kisvárosban 
s/^kás. Ám szivük össze vau lépve és görnyedti n, össxe-
•/.u/vva húznák, mini mázsás ólomgolyót a .megmérgezett 
élet irtózatos kínját. 

Egy c- 'iides dráma ez e>upán, melyre lelkem, el-
szállván partjára a sárgahabu Körösnek, im visszaemlé-
kezik. 

Báttaszóky Lajos. 

* 

i 
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gek használatának eltörlésére, Angliában önműködő 
pénzbeszedó és bélyegző szekrényekkel akaijál t a levél 
bélyegeket feleslegessé tenni, inig Németországban leg-
újabban az, aki legkevesebb 500 levelet egyszerre fölad 
a leveleket, n-m tario/dk bélyegekkel ellátni, hanem a 
posdaclijakat készpénzben lefizeti. A postahivatal azu-
tán bélyegzőt nyom a levelekre, amely jelzi, hogy a 
portőt lefizették. 

C S A R N 0 K. 

Talmi szerelem. i 

Kies fekvésű, erdős hegyekkel körülzárt felvidéki 
iiirdö egyik vilJájínak erkélyén ültünk s tele tüdővel 
s/.ivt.uk az üde, balzsamos levegőt. 

A természet fenséges pompájában ragyogott sze-
münk előtt, a lenyugvó nap bibor fényével bearanyozta 
a hegyet, völgyet, az erdőt. 

Hárman voltunk. — Yass Elemér a mérnök, meg 
a felesége. — Az ¡asssonyt én csak i rmának hivtam, 
mindkettőjükhöz régebbi barátság fűzött. 

Meg uj házasok voltak s a mézes hetek édes 
boldogsága' élték. — Kéz kézben volt é^ jelentős 
mosollyal néztek egymás szemébe. — Így is meg íehet 
egvmást érteni. — A szem beszél s feleletet is ad. 

Vájjon miről beszéltek ^ 
Nem vagyok ugyan sem önzö, snm irigy., de az 

már mindnyájunk közös gyöngéje, hogy ha egy szép 
asszonyt más ölelő karjaiban látunk, önkényt fe l támad 
bennünk az Ördög, mely ö ztökél, b iz ta t : miért nem 
lehet neked is ugy ? 

Aztán a. szerelemről beszélgettünk. — Az egész 
környezet csupa szerelem vol t ; fü, fa, virág s a nagy 
természet, minden szőreimet lehelt. 

A mérnök mély meggyőződés hangján beszélt — 
s igyekezett szavainak igazsága felől mindenkit meg-
győzni. 

— A valódi szerelmet amint titkolni nem lehet, 
ép oly lehetetlen azt magunkra erőszakolni. — Vagy 
szeretünk — s ezt eltagadni nem tudjuk, vagy nem 
szeretünk s akkor a szerelmest adni képtelenség. 

Az asszonv nem szolt semmit. — Merően nézett 
maga elé s gondolatai, mintha egy pillanatra messze 
ragadták volna. — A másik pillanatban azonban sze-
relmes tekintete ismét az urán függött s közelebb 
hnzódott hozzá. — A/Ián, hogy ö is mondjon valamit, 
hírli len leiéin fordult. 

— Nos és mi a maga véleménye? 
— Én annak hiszek, amit latok. — Különben is 

semleges területen állván, más szemüvegen nézem a 
világot s igy megállapíthatom, hogy Irma asszony 
csakugyan szereti az urát, az ura pedig imádja a fe -
leségét. — No ugye, hogy ugy van ! 

A társalgás fonala itt aztán megakadt és sokáig 
szótlanul iillünk. mindenkit sa já t gondolata foglalkoz-
tatott . 

. . . Lassan szált le az est, a nappali hőséget 
langy meleg váltotta fel. Egy ideig még ott ül tok 
s szótlanul gyönyörködtem két ember boldogságában. 
Mikor aztán egyedül maradtam -még sokáig bolyongtam 
a sétányok néptelen ulain élvezve a magány fenséged 
csendjét. — Poétikus hangulat fogott el, mindent sze.b-
nek láttam, a hold fényesebb volt, a ciillagok szebben 
ragyogtak, a virágnak bódítóbb volt az illatit. - - Ilyen 
a boldogság, másra is átragad. 

De azután az elhagyatottság kellemetlen érzete 
fogott cl. — Nincs Kenkiuij egyedül állok egv magam 
a nagy világban, nincs senki, ki szeretettel gondolna 
rám, egvedül, egészen egyedül vagyok. - Fe jem K'mé 
nehéz volt s valami bágyadtság ömlött el egész lénye-
men. — Nem jől éreztem magam, — Valami bántott, 
amit magamnak sem tudtam volna megmondani. — 
Mindig a Vas Elemérék boldogsága j u t ó n eszembe. 
Igyekeztem gondolataimat más tárgyra átvinni. 

A szép Lola jutott hirtelen eszembe — a szép 
művésznő, ki napok óU ott arat ta babéraít. — Nem 
ugyan művészetével, hanem inkább csillogó parázs 
szemeivel, melyek a hódolók és a magas művészetért 
rajongók egész seregét hajtották térdre a nrüvé^zuő 
előtt, — S a művésznő nem volt fukar . Kezdtem össze 
hasonlítani a két asszonyt. — A szerény ibolyát és a 
büszke vadrózsát. — S az eredmény az lett, hogy 
Irma. a szende, szíuies, bájos asszony kft. került győz-
tesen a kacér és hódi tó Lola felé. 

Egy tenyérnyi felleg úszott csendesen az eg kékjén 
s a, halvány hóidat eltakarta. — Fejem szédült és a 
buja illatos íü olyan hivogatolag* tekintett felém. — 
A z u t t ú l kissé beljebb lefeküdtem az illatos fűbe -s 
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halhattam egyhangú zizegését amint a szellő végig 
sóhajtott felette. 

Lépteket hallottam közeledni elekor s hang ütötte 
meg füleimet. Már távozni akartam, midőn Vás Elemér 
jütfc felém karján Lolával s egy padon közvetlen köze-
lemben ültek le, 

Elemér izgatott volt. — Sebesen beszélt s hangja 
remegett, amint Lolának szemrehányásokat tett-

Lola gúnyosan nevetett. 
— Csak azt akarta ? 8 ezért kellett eddig jönni ? 

Még náthát is kaphatok, olyan lmvös van. 
— Az nem beszél így, aki szeret. — Lola, kö-

nyörgöm, ne kínozzon, ne gyötörjön tovább. 
— Halija Vass, maga' igazán kezd nevetséges 

lenni. — Ha magának az ember a kis ujját nyújtja, 
mindjárt az egész kezét akarja, — Ne legyen gyerek. 

— Őrülten szeretem s nem tudom mit teszek. 
— Előttem minden egyéb elenyésző, kicsiség, — csak 
egyet tudok, egyet érzek: hogy szeretem. 

— Szégyelje magát, talán még sirni is tudna. 
Hanem jó, megteszem. — Ezután sző)' csuhában fogok 
járni s fejemre hamut szórok. — Böjtölni fogok, szóval 
eddigi •életmódommal felhagyok. Nem í'ogok ml varoltalní 
magamnak senkivel, egyedül csak a magáé leszek. -
"De — tette hozzá kevés szünet múlva Vass arcát 
veregetve — de csak — egy feliétel alatí. 

— Drága angyal. — Mondja oh mondja gyorsan 
s én mindent, megteszek. — S^inini sem oly drága, 
semmi sem elég nagy áldozat, hogy azt meghozni ne 
tudnám. 

— Montijain . . . ne mondjam . . . ingerkedett 
Lola. 

— Mondja . , . igen mondj». 
Lola fölényes gúnnyal nézett a gyáva szerelmes 

emberre s aztán unrően a szemébe nézve sziszegte: 
— Minden héten hat szabad nap, melyen másé is 

lehetek-.* 
* 

Vass gufaUtöttként meredt a s/.ép asszonyra, olyan 
bambán nézett rá, mint az eszel is, mikor gondolkozni 
próbál. — Aztán hirtelen magához t é r t '—Kezé t vé^ig 
simította nedves homlokán. — Nagyot akart mondani, 
gyorsan jött az elhatározás, dc a immlc percben ismét 
visszaesett előbbi szánandó gyáva szerepébe, tekintete 
ezért is bocsánatot kérni látszott. 

Megörülök . . . megőrülök — susogta vonagló 
ajakkal. 

Lola átölelte, hízelegve .simogatta aicát, csókjaival 
tapasztotta le a lázadó ajkakat s Vass — az erős ember 
— bénultan, tehetetlenül hagyta magát elvezettetni. 

Ezt az áldozatot is meghozta, hogy szerelmét el 
ne veszitse végkép. 

A levegő tele lett nehéz párákkal, s fojtogatta 
láthatlan kezével torkomat. A hold sem világított többé 
oly szelíden, a csillagok most már nem ragyogtak. — 
Kábultan keltem fel s támolygó léptekkel haladtam 
tova. — Ilyen liát az ember s ezt nevezik boldogság-
nak. — Kiáltani szerettem volna, de össze szoritoLt 
ajkamon nem jött ki hang. 

— Nyomorult . . . hitvány csaló! 
Az asszonyt sajnáltam csak. — A szegény Irmát. 

AZ ártatlan szende nőt, ki az álom öleiö karjai közt 
nyugodtan pihent ugyanakkor s álmodta boldogságát s 
ajka szerelem ittasan talán ép a hütelen nevétrebeate 

Aludj csendesen, ne tudd, ne lásd a borzasztó 
valót, légy boldog tovább is és hidd, hogy téged forrón 
szeretnek, igazi szeretettel. Hidd továbbra is, hogy a 
szerelmet hazudni nem lehet. 

Lépteim a pavillon felé vittek, talán a szeren-
csétlen asszony iránti részvét vonzott. 

Óvatosan akartam végig surranni, hogy lépteim 
zaja ne zavarja a szendergő asszonyt. De az már késő 
volt, nem vigyázhattam eléggé, mert a másik pillanat-
ban az aj tő hirtelen feltárult s Irma lépett ki igéző 
pongyolában. 

Mint aki egy rég várt s epedve óhajtott pillana-
tot végre elér — boldog örömmel s rajongással vetette 
magát keblemre. 

— Béla, édesem, csakhogy már itt vagy. 
Ekkor nézett csak rám. 
Aztán felsikoltott ős őrülten, mint a tetten ért a 

szégyen elől futva — rohant szobájába 
A Béla. — az nem én voltam. 

* 
* * 

Másnap csomagoltattam s utaztam haza. — Neliáz 
volt ott a levegő, nem maradhattam tovább. 

Tarr Dezső. 
— A munkaérték sokfé lesége . 
Egy elmés angol hírlapíró a következőképpen 

állitetta össze a kiilönfále emberi munkák pénzér tékét : 
Tennyson, a nagy költő egy üres padirra verset 

ir, ez áltál a papír 65 000 dollárt ér. Ez a lángész. 

Uanderbilt csak egy ké t szót ir rá és a papír 
értéke őt millió dollár. Ez a tőke. 

Az amerikai kormány néhány sort nyomai rá s 
kimondja, hogy liusz dollárt ér. Ez a pény. 

Egy mechanikus egy Öt dollár értékű acélból 
ezer dollár ára órarugöt készít. Ez az ügyesség. 

A kereskedő öt cent értékű árut egyH dollárért 
ad el. Ez az üzlet. 

Egy urnó 30 dollárt fizet oly kalaport, mel& 75 
enntet ér. Ez az őrültség. 

s véíül a munkás 10 óra hoszat nehéz köveket 
hord és egy dolárt kap érte, Fz a becsületes munka 

Nem léhet tagadni, hogy ebben az érdekes össze 
állításban nagy tanulság rejlik. 

Időjárási jelentés 1900. jun. 2—8-ig. 
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Plenczner Lajos. 

— A football. Ez egy 68 cm. átmérőjű bőrrel 
bevont gumílapdának az angol neve. Náluck míg nem 
szerzett ez a lapda honosságot. — mert sem magyar 
neve nincsen, sem az eredeti angol nevét nem gyúrták 
át magyar hangzásúvá. Hanem, ha a sport kedvelőit 
tövábbra is olyan ellenállhatatlanul hódítja a táborába, 
mint eddig, akkor csakhamar olyan magyar játék lesz 
a Itpdanigás, mint akár a „Ionga". 

Alig van négy-öt esztendeje, hogy a „football" 
elin lult közös hazá jából , Angliából és végig gurulva 
Franczia- és Németországon, hozzánk is eljutott. Magyar 
földön természetesen Budapest volt az clsÓ állomása, a 
hol annyira fölkapták, hogy ma már nemcsak a sport 
egvi'siiletek állitnak csapatokat, hanem még a külön-
féle középiskolák tanulói is barátságos „match"ban 
mérik össze erejüket. 

Micsoda büvös-bájos ereje van éppea a footballnak 
(a neve is olyan különösen hangzik), hogy olyan hamar 
aklimatizálódott? Annyira szeretik, oly lelkesen müvelik, 
hogy az ember nem tnd elegé csodálkozni rajta. 

De hát, még egyszer kérdezem, mi lakozik benne? 
Maga a lapda, mint már emlitUm, .semmit sem mutat 
A játék? Olyan egyazrrü, mesterkéletlen, hogy a ki 
soha hirót se hallotta, az is megérti előszöri látásra. 
Két tizenegy-tizenegy emberből álló csapat rúgja hajítja 
a lapdát egymás ellen és mindenki azon mesterkedik, 
hogy a másiknak a kapujaba valamiképpen berúghassa. 
Ez a naiv versengés miképpen tudja a mi eltompult, 
elfinomodott századvég idegeinket annyira hatalmába 
keríteni, hogy kápesek vagyunk a ináslél óráig tartó 
játékot lankadatlan figyelemmel kisérni? 
Másfel óra? A modern embernek vághetetlen örökkévaló-
ság, folytonos ujabb ős ujabb tzgalom, változatosság 
nőikül. 

De a közönségen meg sem csodálkozom annyira, 
mint magugon a játszókon. Ma, mikor ingyen, önzet-
lenül egy lépést sem tesz senki, mikor művészetet, 
sportot önmagáért alig müveinek, sporlok állanak össze 
és fáradságot nem kímélve' iizik a football játékot a 
nélkül1 hogy reményök lehetue valami anyagi haszonra. 

Annak az ércleklődésneka nyitját, a mit ugy a 
sportemberek* mrnt a néző közönség a football iránt 
tanúsít' abban látom, hogy ez a játék az ideális sport-
nak jegönzetlenebb eszköze. A sportot szolgálja komolyan 
és becsületesen, mert verseny az étel föltétele, diadal 
és vereség az eredménye. Lovagolhatok, bicziglizhetek 
egymagam, ugy, a hogy nekem tetszik, de footballt 
csak tíz összetanult társammal látszhatom, más tizenegy 
összetanult ember ellen. 

Versenyezni készteti a föotbali a legutolsó kocza 
-csapátot is, a mely versenynek győzelem a czélja, 
magáért a győzelemért. 

Es azt gondolom, hogy az erők 'mérkőzése, anyagi 
érdek kizárása mellett, a nézőre valami fölemelő, har-
monikus hátá gyakorol, 

A küzdelem magával ragadja, figyelmét leköti 
és örömébe, lelkesedésbe nem vegyül a gyöngébbik 
iráati szánakozásnak egyetlen csöppje sem. 

nyer. A mar meglevő gyomor- es be 
mekeknél ós telnőtteknél gyógyítja. Kellen^sen 
hatván be szénsavánál fogva a gyomor és bél 

1751 tkvi 
1900 

A szarvasi kir, jbirőság mint tkvi hatóság köz-
hírré teszi, hogy Dóczi Sándor öcsödi lakos mint az 
orosházi tpénztár engedményese végrehaj tatónak isme-
retlen tartózkodásu Kis Béni, Kis Mária Bertók Bá-
li ntné és Kis Antal végrehajtást szenvedők elleni 
300 kor. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében, az őcsödi 734 sz. tjkvből az 1527/900 tkvi 
sz, végzés következtében az öcsödi 2645 sz. tjkvbe 
átirt 931 hrsz beltelkes házra 374 korona kikiáltási 
árban az öcsödi 2537 sz tjkvb, A f rsza felvett 2022 
hrsz. 1 hoJd 800 • - ö l veresházi szántóra 226 korona 
kikiáltási árban és az öcsödi 734 sz, tikvben. A I 3 
rsz; a. felvett 2074—74 hrsz. 8 hold 1560 D-öl veker-
oldali szántónak Kis Béni, Antal. Kis Mária Benedek 
Bálínlné nevén álló V-i ed részére 782 korona kikiál-
tási árban elrendelte és, hogy a lentebb megjelölt in-
gatlanok az 1 9 0 0 évi augusztus 16-án d: e. 8 
Órak or öcsöd k ö z s é g h á z á n á l megtartandó 
nyilvános árvetésen a megállápitott kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak, 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlannak 
becsáránák 10°/o»át készpénzben avagy óvadékképea 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, a vagy a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni 

Kelt Szarvason 1900 május 14-én. 
Kir jbiróság mint tkvi hatóság-

Mészáros, 
kir. jbirö, 

idegeire; a gyermekek lázas megbetegedés' él 
pedig nélkülözhet elén, hűtő hagyható és a szom-
jat csillapító hatásánál fogva. 

— = Kedvelt borviz. = — 
A mohai Ágnes-forrás 

kezelősege. 

r Főraktar: E d e s k u t y L. 
cs. és kir. udvari szállító 

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

kereskedésben és vendéglőben. 
Helybeli főraktar: 

Csapó Soma füszeriizletében ugyan itt kapható 
Kőbányai Királysörföző részv. társaság. „Király-
söre/1 a mely legjobb kellendőségnek örvend. 

2—24. 

Minthogy a tavasz előrehaladásával csecse-
mőt, gyermekeket és felnőtted egyaránt fenyeget a 
járványok veszélye, ismét csak a minden alka-
lommal hálásan fogadott 

M O H A I 
r 

vizének használatát ajánljuk. Egyrészt mert olcsó, 
igen kellemes és tiszta ivöviz lévén a tavaszi és 
nyári évszakokban kedvelt élvezetszerként szere-
pel, másrészt, dus szénsavtartalmánál fogva 
speciíicus óvószer is a tiphus, cholerá és a gyer-
mekek tiphoid-szerü tavaszi-nyári hasmenése ellen. 
Ehhez járni még, hogy a csecsemőt is megvédi az 
ilyenkor nagyon veszélyes hurutos bélbántalmak 
ellen, mig szoptatója e víz használata folytán 
nagyon kedvező és össztételü és bőséges tejet k r ^ ^ _ 
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Van szerencsém jelenteni, hogy az idei töltésű ásványvizek meg érhez-
teh s azokból raktáron a közetkezők vannak u. ni. 

mm 

t& ftS « 

Egyidejűleg ajánlóin fiiszer raktáromat mint a legjobb beszerzési for-

rást jó áruk, előnyös árak, gondos kiszolgálás mellett. 

Szőlészeti idény beáltával ajánlok Maffia háncsot Jutte kötö'/ő fo-

nalat Dr* Asehenbranclt-Me permetező borclői port-Öidíiini ellen 

porozó hént s minden e szakmába vágó eszközök és gépéli megrendelését 

a legelőnyösebben teljesítem. 

Szíves megrendeléseket kér 

teljes tisztelettel 

SáSS® fiaira !MW 
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Cŝ k ezzel a lür-
Ténysz. bej. rórtö-
Jcgysryel valódi. 

UtonON, 
OhiefOCficeS. W. 
48 Brixton Uua<). 

Főraktárak: liurniatiu, Angol India. AgciL. Zíigriili. Algtor« Amsterdam, 
H. Sándor«, 

Hokin 8. liascl, Szt. János gyógy-tár, W. Krate-llelgrád, Nilcola A. Ooliru, gyógytár M:liúly fcj.0ílolí»?uho5»ti Körzi)outi rnktáv Szerbín, rósssórft. Jteilin, r. líoi íí"a. ilruxrílcs, Phurmaeio Oh. Dclacr'i & Co. Bnd»)>cH(;, Török J. Dr.Ep'̂ or L. és J. Cairo. Cöln a. Uh., Kőris. Debrecen. Jllch,Luxemburg. Sohuiidfc gyóiry»«. 

(a melyet az egószségüyyi hatóság megvizsgált) 
az egész világ kod veli ós mindenütt Koresik. Csak 
akkor valódi, ha w oldalt látható r ö í d , a törvény-
széknél bejeg-vzei fc „apáca^-védöjegygyel van ellátva. 
î Xtíí 1 »•« ni Iki tn tlíirí c/nr m i nrlAn mell-, tüdő«. Illái-. Fölülmulhaíaílán szer minden m e l l - , t ü d ő - , m á j - , 
gyomorbe tegség ellen s tb . k ü l s ő l e g i s k i -

t ű n ő e n h a t é s s e b e t g y ó g y í t . 
Egy próbaüveg; bármentesen 1 korona 40 fillér. 

Szójjelküldés c s a k előzetes fizetés esetén. 

T h i e r r y A . c e n t i f o l i a k e n o c s e 
(csodakei)őcsnek nevezik) 

ülőiéi be totlen szivó erejű és gyógyitóhatásu. Operá-
ciókat a legtöbb esetben fölöslegessé teszi. B kenőcs-
csel egv 14 éves, gyógvitliatatlannak tar tot t csont-
ozat, ujMbbíin pedig egy* 22 érés rák szerű bajt gyó-
gyítottak meg. Antiszeptikus ós gyógyitóhatásu min-

denféle seb gyulaclásánál. 
IVíkal&oIy liírmcnLvft 1 kor. 80 lill. Csak oliízoles kük cselen kiihljiík mfíg. 
Óvakodjanak utánzatoktól ós kerüljékaz értékte-
len. úgynevezett házi kenőcsöket s más efféléket. 
Cira : A, Thierry, gyógyszertár és gyár a Yédőangyaltioz, 

Preyrada Prayerhof felé, a Déli vasút mentén. 
-. Prospektus ingyen és bérmentve. = 

E szerek sohasem romlanak meg ós jó azokat 
használatra készen a házban tartani. Az összes mü-
veit államokban bejegyzett vódőjegyeimnek utánzatát 
a törvény üldözi. 57*174 

Igáig«*«; 
Bordo Kop«*» 

hHga, fabrikon ínrma. 
Milánó, A* Bortoloni. 

Mai «no, Sorrigo, 
Apob. Lojonot. 

N autós, 
Pharmncio 
O.Fpedot, 

Nápoly. Palerm«. 
Paris, Pluirniftcio frangaiso, L & 8, Píftoo de la. Llopu-

bliqtiü, Pliar-nacío Daproy, 11, ttuo dos francs Bourgooia. 
Prága. 
Kóma, 

Oorso, Agonzia dol Políclinico. 
Boubaix, 

Phavmapio 1<\ Gorruth. 
Sarajewo. 
Szöged» 

Temesvár. 
Tr iesz t . Velcuoe. 
Vienuc. Züricli. 
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Csak 07//.ül a t ö r 
Tónfsz. hojogy 
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ö f órás ékszerész és látszerés^nél 
S Z A R V A S O N . 

Elefánt Jáno^ gente^ p z á b a q , 

KI AKAR PONTOS ÓRAT? 
A Grósz Ármin és Fia órás fiók' 
etével szcMubon lévő Szép Márton ,yM l 
órás és ékszerész tudatja a t ko- ' ^ S ® 
zönséggel, hogy nála mindenféle ^ S í 
briliíínt, gyéniáiit gyűrűket és fülbe- | ¿3 f 

f I lehet kapni, i ^ s z i n t é n arany 1 JL 
i | ezüst és nickel órákat varró gépe- ^ i 

ket és kerékpárokat valamint, annak 
alkatrészeit részletfizetésre- Ora ja-
vításokat aranyműves munkát u. m. 
villanycsengő (telefon) szerelést és 
annak javítását hallatlan olcsó árban 
5 évi jótállás mellett eszközöl. A 
kinek pontos őrnra van szüksége, 
az vigye óráját Szép Mártonhoz mert 
ő tisztességben, b< csületesen és öl-
es ('• n, fel I (') s s ég melleit d n] go z i . 
V a r ró gépek 4í") k o r o n a tó I felj e I) h, 
10 évi iótállás me 

% 2 évi jótá l lás . f i | 
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