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sát intézik; ha azt akarjuk, hogy változó kor 
mányok és programmok daczára szilárdan még-
maradjon az elv, hogy a vidék érdekeit kell leg-
első sorban előmozdítani, mert ez a haza .' ak-
kor meg nem szűnő buzgósággal és országszerte 
egyöntetű agitáczióval kell arra törekednünk, 
hogy ezt elérjük. ' 

Az ilyen agitácziót eddig elmulasztottak. 
Valljuk is a kárát. 

Nos, most van itt az ideje annak, hogy a 
derék munkát megkezdjük. Közelednek a képvi-
selőválasztások. Hatalmas jog a választói jog a 
a polgárság kezében, ha öntudatosan tud 'vele 
élni. Az első, amit a mandátum fejében ép a 
képviselőjelölttől követeljünk, az legyen, hogy a 
he'yi érdekeket tízszer olyan nagy buzgalommal 
szolgálni oda fent, mint azt most a képviselő 
kilenczven százaléka teszi. Persze szükséges 
volna, ha az ország választóinak összesége egy-
másközött megállapítaná, hogy melyik vijdéknek, 
mi kell, hol mi a szükséglet. Mert hac például 
a mi városunk ugyanazt kívánja a mire más 
két vagy több város is pályázik, az ilyen eljá-
rás nem vezet czélhoz, amint, hogy nem veze-
tett ezelőtt sem. S ez a megállapodás nem is 
olyan nehéz. Az egyes képviselőválasztó kerüle-
tek irásban szépen megegyezhetnek arra' nézve, 
hogy micsoda támogatást, intézményt kérjenek 
képviselőik által az államtól, És e tekintetben 
kötött marsrutát adjunk az uraknak, akiket fel-
küldünk a törvényhozásba. Hatalmas, erős, egy-
séges szervezetté lesz ezáltal az ország választói-
nak összessége, melynek kívánságait respektálni 
fogja az általunk fentartott állam. 

Ez az ut vezet a vidék boldogulásához. 
Erdősi Dezső. 

Az állami költségvetés és a vidék. 
A jó Isten tudja csak, mikor éri meg az 

ország azt az időt, midőn a vidék nem fog1 pa-
naszkodni amiatt, hogy főbenjáró érdekeit az 
állam nem szolgálja olyan készségesen, mint az 
ország fővárosáét. A politikai és közgazdaság 
politikai érvek, melyekkel a főintéző körök a 
metropolis erösebb arányú pártolását megindo-
kolják, még mindig súlyosabban esnek a latba, 
mint az adózó nép provincziális és helyiérdekei-
nek összesége. Magas szempontokat tartanak 
szem előtt vezető embereink és napilapok" egy-
aránt és ezek a magas szempontok követelik 
meg, hogy világraszóló fővárosa legyen Magyar-
országnak. De vajon nem volna-e helyesebb, 
ha e magas szempontoknak egyszerre és min-
den vonalon való érv nyesitését arra az időre 
hagyják, mig az egész ország gazdaságilag meg-
erősödik. Bizony jobb, de a mi panaszainkat 
nem hallgatják meg odafent. Nos a jövő nekünk 
fog igazságot szolgáltatni. Csak késő ne legyen 
már akkor. 

A helyzet most mégsem oly komor, mint 
aminőnek látni szoktuk. Keresgélvén a jövő évi 
költségvetés számtengerében, akadunk itt, ott is 
uj tételekre, melyek a vidéken létesítendő, vagy 
gyarapitandó intézmények költségei. A jövő évi 
költségvetésben jóval több ilyen tétel van, mint 
a tavalyiban. Legfeltűnőbb a haladás a főldmi^e-
lésügyi, közoktatásügyi és igazságügyi tárczák 
keretében, de azért a kereskedelmi és belügyi 
minisztériumokban is azon voltak, hogy a jövö 
évben többet nyújtsanak a vidéknek, mint 
tavaly. 

Hát ez a haladás a múlttal szemben. De 
még nagyobb haladás az, hogy olyan férfiak ül-
nek az irigyelt bársonyszékekben, akik nemcsak, 
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(Foly ta tás . ) 
y tartott ez már hosszú két esztendő óta. 

Őszbe hajló nyáron, egy délután nem volt az ab-
lakban a leány. P rá te r Titusznak föltiínt ez, aggódni 
kezdett. Kiérve a városból sokáig sétált föl s alá a 
réten. Majd régi kedves helyére ment, a rozzant fa-
hidra, a mohos karfára dőlve, némán bámult az alko-
nyatba. Arra rezzent|föl, mikor megnyílt a kápolna aj-
taja. Feke te ruhás, halvány arczu leány lépett ki ra j ta 
kezében bársonykötésü imakönyvvel,, meg egy Összegyűrt 
csipkekendővel. Lassú lépi ékkel indult lefelé a dom-
bon. Szinte lebegve ment a Ilidig. A inikor odaért Frá-
ter Titusz csak akkor látta meg. Menekülni akart, de 
lába mintha gyökeret vert volna, mozdulni sem tudott 

A leány rápillantott, tekintetük egymásba mélyedt 
Iroe találkoztak szemtől-szembe. Frá te r Titusz agyán 
egy pillanat alat t ezer gondolat rohant keresztül. Mi-
ér t nem tudja hát tekintetét elfordítani? Miért nem 
tud elfutni ? I)e hát miért is hagyja itt köszönés- nél-
kül. Igen, köszönni fog neki. Ez nem lehet vétek s ka-
lapiához nyúlt. A leány arczára e pillanatban mintha 
a derű egy sugara'lópodzott volna. F r á t e r Titusz már 
fölemelte kalapját, már ajkán van a köszönés, a mikor 
a kápolna tornyában egyszerre megcsendült az estéli 
harangsző. 

F r á t e r Titusz összerezzent, mint egy bűnös, hir-
telen mellére vonta a kalapját es szemét lesütve, elfe-
hérűlt ajkkal rebegte: „Ave Mária, gratia plevná . . . 

hogy érzéssel bírnak a vidék legsürgősebb ér-
dekei iránt, de tettekkel, alkotásokkal lendítenek 
az elmaradt vidéken. 

Első sorban a földmiveléai tárcza az, mely-
nél a javulás szembetűnő. Ez természetes is, hi-
szen ennek a szakminisztériumnak a hatáskörébe 
az a tényező tartozik, mely föntartja és eltartja 
az országot: a termőföld. Ez pedig csalt falun 
van. A gazdasági munkát és a gazdasági okta-
tást szolgálják a földniivelésügyi minisztérium 
batáskörébn tartozó uj intézmények, melyekből 
dupla haszon háramlik a vidékre : az intézmé-
nyek fönálhísa, szükséglete és közérdekű tevé-
kenysége. 

Az igazságügyminiszterium több bírósági 
épületet, a közoktatásügyi több iskolát építtet 
mint tavaly, s igy a többi minisztériumok is. 
Összevissza vagy három és félmillió forintra rug 
az a többlet, mely jövőre az államkincstárból 
kerül a vidék népe közé. 

Ismételjük: ez haladás. De ne áltassuk, ne 
ringassuk magunkat abban a reményben, hogy 
ez a haladás állandő-s a mint joggal elvárhat-
nék fokozatos m erősbödő lesz. Harmincz év ta-
pasztalata bizonyítja, hogy az ilyen haladás efemer 
jellegű. Volt már rá eset, nem egyszer, hogy 
magyar kormányok propagálták a vidéket, de 
nem tartották ki mellette, vagy mielőtt valami 
maradandót alkothattak volna a vidék javára, 
letűntek a szereplés színpadjáról. Változnak a 
kormányok, változnak a programmok és eshető-
ségeknek van kitéve minden, aminek a politika 
fiz éltető eleme. 

Igaz a mai rendszer megteremtői erősen és 
szilárdan ülnek he yeiken. A vidék sokat és jót 
várhat tőlük. De ha azt akarjuk, hogy a vidék 
érdekeinek mindenek fölé való helyezésének tu-
data gyökeret verjen ott, ahol az ország sor-

Elmondta az esteli imát azután visszapillantott. Távol 
az uton látta a leányt. Alakja mintha még megtörtebb 
volna, a vála rángatózik . . . sir. 

Napok multával azután egyszerre szomorú hirt hal-
lott Frá te r Titusz a kolostorban. Azt suttogták, hogy 
a Wéber Eszti nagy beteg. Emésztő láza van, félrebe-
szél, senki sem tudja mi baja. Fráter Titusznak eszébe 
jutottak a leány búcsúszavai; Imádkozzál ére t tem! 
Lement a kolostor kápolnájába és a Mária oltár elé 
borulva könyörgött; Öh Szűz anyánk, gyógyítsd meg 
őt 1 Egész éjjel imádkozott. 

F ra té r Tituszt reggel ájultan találták társai* 
Fői vitt ék lefektették. Késő délután ébredt föl. Társai 
azzal a hírrel fogadták, hogy holnap aszszisztencziás 
temetés lesz. Ki halt nu>g ?-Kérdé. A Wéber pék lánya 
a szép Eszter. 

Kimentek a halottas házhoz. Épen a födelet tet 
ték ró a kopórsúra. Még'egyszer látta a leányt. Ajkán 
bánatos mosolylyal, fekete ruhában feküdt ott, kezében 
imakönyv és egy kis csipkekendő. Kivitték a koporsót 
az udvarra. Fráter Titusz egyedül maradt a szobában 
Révedző szemnr>l nézett körűi Szólították. E pillanat-
ban megakadt szeme egy arczképen,a mely a letakart 
tükör sarkiba volt tűzve. A fájdalom elvette eszét, le-
kapta a képet és elrejtette. Azután kiment az udvarra 
a hol a koporsó körül már sorakozott a kar. Nem tu-
dott énekelni, csak mikor társai figyelmeztették, akkor 
tért magához. És akkor elementáris erővel tört élő 
szivéből a fájdalom melyet beleöntött a komor, búbána-
tos zsoltárba. Circum decleruiit a ve dolores imferin . . . 
Mindenki könnyezett. A zsoltár elhangzott. Busán, 
esöndesen megindult a kisvárosi temetés. Odakünn a 
temetőben némán, falfehéren állott .meg a sirnál Frá ter 
Titusz. A hideg földbe az ő boldogságát temetik most. 

A koporsóra dobnak egy marék földet az apa és a 
rokonok. IJgy súgta, neki fájó szive, hogy dobjon ö is 
egy rögöt. 

Lehajolt egy marék földért és odalépett a sirhoz köny-
nyes szemel nézve a koporsót. Felemelte kezét, görcsösön 
összeszorított ujjai közül már majd ki hullajtotta a föl-
det, a mikor megcsendült a kápolna harangja." F rá te r 
Titusz megtántorodott és ájultan rogyott a sir szélére 
Oda siettek, fölemelték. Senki sem sejtette bajának 
igazi okát. 

Frnier Titusz nagy beteg lett, az orvosok lemond-
tak róla. Napokig feküdt eszméletlenül, végre hirte-
len magához tért. Suttogva leérte az ápoló szerzetest, 
hogy hívja a püspököt, annak akar nieggyónni. 

Mikor az ősz főpap megérkezett, Frá te r Titusz 
elmondta -az ő szomorú történetét, még azt ist, Jiögy 
eddigi gyúnásaiban mindig eltitkolta. A püspök fcöny-
nyezve hallgatta végig. Majd megindultan sző l f t Nem 
vétkeztél, fiam. Aki az Urnák tett fogadalmát ' igy 
megtartja, aki a fájdalmat ilyen türelemmel tudja elvi-
viselni és a ki igy tudott szeretni, a z-t az IJr megjutal-
mazza. Föl fogsz épülni és egy hosszú életen keresztü 
szolgálod az Istent. 

És az arczképpel mi legyen ? rebegte Frá tor Ti-
tusz.-Ha majd arany misédet fogod bennitatni, t edd 'az 
oltárra a szent Szűz képe mellé és imádkozzál annak 
lelki üdvéért, a ki most az Ur angyalai között imádko-
zik teéretted. ' " " ' • * 

* * 
* 

- * f 
A plébános e lha l lga to t t . . . Majd ..fölkelt s meg-

illetődve így szólt; — Megyek imádkozni, hol ap van az aranymisém. 
Nemeskéri Kiss: József. 



(SEűlefcése száz éves fordulója alkalmából, Gyulai Pál 
Vörösmarty életrajza nyomin.) 
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nemzet szive édesen remegve, királyi trónod zsák-
hoz járul. Fejedelmi költő áldást kér nevedre 

„Némuljon el ma minden hiu lárma, önérdek-
harcz és oldatlan panasz s lelkünk a földi szennyet, 
port iarázva szálljon fel hozzád, fényes szellemarcz! A 

í-
kél 

hozsánna zengő ajkárul." 
Szüneteljen ma minden. Hadjuk abba a tanulást, 

a földmiyélést, az ipart, kereskedelmet. Vegyük fel ün-
neplő ruhánkat és ünnepeljünk igaz szivből lélekből! 
Ma száz éve van annak, hogy az I.síen Magyarország-
nak megadta Vörösmarty Mihályt. Hej de jó kedvében 
lehetett az Isten akkor, hej de nagyon kellett szeretni 
az Istennek a magyarokat, mikor megengedte, hogy 
lejöjjön Magyarországra egy Vörösmarty Mihály. Avval, 
hogy ő már nem él, számunkra nem veszett el, ö 
mindég kincsünk marad, teste talán összeolvadt az 
anyafölddel, de lelke, szelleme örökkévaló, közöttünk, 
bennünlt él az és élni fog mindörökké, hisz lehetet-
len, hogy mig magyar é1 a földön feledésbe menjen 

„Hazádnak rendület lenül 
Légy hive, oh magyar" . 

* * 

Száz évvel ezelőtt született a költő Puszta- Nyé-
ken Fehér megyében, deczember 1-én. Atyja, szintén 
Mihály, épen mint fia, külsőleg keveset mutatott, de 
annál többet ért belül, AZ egyszerű magyar ruha ne-
mes szivet takart. Anyja Csáty Anna volt, kitől köl-
tőnk az élénk képzelódést és a költői kedélyt örökölte. 
Az öreg Vörösmarty Mihályt az Isten Ulencz gyermek-
kel áldotta meg. A fiuk közt a legöregebb Mihály volt. 
Az elemi iskoláit részint a falusi iskolában, részint a 
szülői házban elvégezvén Székes-Fehérvárra vitte apja 
gymnasiumba, még pedig oly családnal helyezte el, hol 
németül is tanulhatott. Vele együtt lakott öcscse János 
is, ki egy pár osztállyal alább járt nála. A két testvér 
sokban külömbözött egymástól. Mihály méla, tartózkodó, 
érzékeny. János nyughatatlan, vásott és keményebb ter-
mészeti! volt. Mihály itt is csakhamar megnyerte taná-
rai szeretetét, majd miudig első eminens volt, Írásbeli 
dolgozatai felülmúlták társaiét. János ellenben nem sze-
retett tanulni, ugy hogy ötödik, majd később 15-ik 
lett. Jellemzi apja szigorúságát az a körülmény, de 
egyszersmind tapintatos eljárását, hogy meghagyta a 
szállásadó gazdának, hogyha elsők lesznek fiai, bőven 
zsinörozott ruhát csináltasson nekik. Mikor a szünidő 
eljött, csak Millály jött haza bőven zsinörozott dol-
mánynyal é i sarkantyús csizmával, János csak a ko-
pott ruhában ment szégyenkezve bátyja után. De ves-
sünk egy pillantást Mihály otthoni viselkedésére is. 
Mihálynak nem volt meg az a természete, hogy tudjon 
parancsolni, durván bánni a cselédekkel, inkább beszél-
getni szeretett velük. Lá tván ezt atyja, nem igen bi-
zott reá gazdasági munkát s inkább csak Jánost kül-
dötte ki a munkásokkal. Már János sokkal ügyesebben 
forgolódott a gazdaság körül, ugy hogy evvel rendsze-
rint kiengesztelte szigorú atyját. Öt évet töltött a fe-
hérvári gymnasiümban, s atyja nagy örömére, már mint 
ötödik osztályú tanuló, kisebb gyermekek tanitj 

latásá" 
böl szerezte élelmét és ruházatát . A leendő férfiú és 
költő már fejledezett a gyermek ifjúban. Az andalgó 
gyermek többet gondolkozott, mint beszélt, félénk, ügyet-
len volt az idegenek között s csak ismerős helyen tünt 
fel szeretetreméltósága. Nem volt benne semmi büszke-
ség, affectatio, oly egyszerű, őszinte gyermek volt, mint 
később férfiú, de bizonyos nemes önérzet, erkölcsi fi-
ntmság jelenségei, már korán mutatkoztak benne. 
Senkinek sem kereste kegyét s csak ahhoz közeledett, 
ki iránta némi előzékenységet mutatott. Szivéből gyű-
lölte a hizelgést, i '-izságtal mságot és cselszövényt. A 
A költői t ehe ts^ in 'k némi jelensége már 1813-ban 
mutatkozott benne. \ mily csekély tehetsége volt a 
zenére, épen oly el érzéket tanúsított a rhytmus 
iránt, mielőtt uiég s ahii^aifc ismerte Tolna. Még nem 
töltötte be a 13-ik évét, midőn az első hangzatosabb 
vers fülébe csengett. Csak puszta hang után maga is 
próbált latin l nxune t e r t irni, de mindjárt megsemmi-
sítette, nehogy valaki elolvashass t. l ihetor korában 
még nagyobb kedvet kapott a költéshez. S mivel a 
hexameterben nyilatkozott előszói előtte a magyar nyelv 
zengzetcrfáége, a classicai vsrsmértekek között ezt ked-
velte legjobban. 

Iskoláit elvégezvén a pesti egyetemen a bölcsé-
széti tanfolyamot hallgatta. EA 1817-ik évben történt, 
de ez az év más tekintétben is igen fontos a költő éle-
tében. Elvesztette ugyanis legnagyobb kincsét, tanács-
adóját, neveltetőjét, apja megszűnt élni. Evvel a költő 
vállaira a megélhetés gondjai is nehezedtek. Anyja 
ugyan folytatta a gazdálkodást, de lassanként mindenét 
elvesztette, csak imádságos könyve maradt meg, ebben 
keresett és talált vigasztalást. Imádkozv , a szegénye-
ket segítve töltötte napjait 

„Es ha néha sorsa fordul, 
Gazdálkodni még most sem fcu I, « 
H a neki van, másnak is ;'ut." 

Igy ir róla a költőnk egyik költeményében. Mi-
helyt Mihály jobb sorsra jutott, anyját szüntelen segí-
tette, küldött neki könyveket és más egyebet. A jó 
asszony örült fla hírnevének, nézegette a szép könyvet 
s olvasott is belőle, de hamar "félretette és ismét elő-
vette kopott imádságos könyvéi És imádkozott, hálát 
adott Istennek, hogy fiai el vannak helyezve. 

Ugyanazon évben ment a Perez el családhoz ne-
velőnek és ezen állásban sokat bajlódott a rakonczát-
lanködó Perczel fiukkal, Perczelné nagyon mogzerette 
a köjtőt, viszont a költő is ragaszkodott hozzá és ennek 
vigasztalására irta a „Kis gyermek halálára" , czimü 

költeményét. Nyolcz évig nevelősködött a Perczel ház-
nál, mialatt elvégezte a bölcsészetet, majd később a 
jogi tanulmányokat folytatta és ebből is kitűnő osztály-
zatot vivo t ki m-igának. Ezek az évek nenezek roltak 
rá néz.c, mert a mellett hogy tanitolt, magának is kel-
lett tanulnia, de mindig szakított ínagáinü időt hogy 
költői hajlamának áldozhasson. Tulajdonkép ekkor kez-
dődik meg költői tehetségének fejlődése. Egy alkalom-
mal igy ir magáról: „Én nem vagyok végképen henye 
sokféle foglalatosságaim között, előfogom néha félben 
maradt verseimet, noha hol ez, hol amaz szegi kedve-
met, de teszek, amennyit tehetek. Igy élek sandalgck 
a gyönyörű tájon, mely csendes örömü lelkemmel épen 
egyez. Munkára virradok, avval nyugszom le; szünetem 
igen kevés. CMiggesztő kedvetlenség ritkán hat szi-
vemre, mert tudok bízni jó Istenemben s mig az igy 
marad, nem tanok semmitől." 

Mig 1820-ig Pesten lakott, ugy látszik egyetlen 
iróval sern ismerkedett meg személyesen. Talán csak 
az öreg Virág Benedekkel volt ismeretségben, ki öröm-
mel fogadta s áldással bocsátott el magától minden 
irogatni kezdő lelkesebb ifjút. Ettől eltekintve buzdítás, 
versenytárs nélkül állott, a nagyvárwsbau. 1(1; akadtak 
kezei közé Kisfaludi S., Dayka és Berzsenyi munkái és 
végignézte Kisfaludy Károly drámai diadalát a pesti 
színpadon. Ezek roppant nagy hatást tettek reá, többé 
nem Virág volí legkedvesebb költője, hanem Berzsenyi. 
S nem óhajtott semmit jobban, finint hogy drámákkal 
ajándékozhassa meg nemzetét. Ódákat irt, s néhány 
kisebb színműbe kezdett, melyeket azonban nom vég-
zett be. Később meglátogatta Kisfaludyt is, ki az 
Aurorában tette közzé egy pár költeményét. De szoro-
sabb volt a viszonya az Aspasia dolgozótársaival, kik 
hozzá hasonlókig, törekvő, tahin még hir nélküli írók 
voltak. Az Aspasiában jelent meg először a „Zalán til-
tásáéból mutatvány. Ez a mutatváuy igen tetszett 
Fabiánnak és Toldynak. Ezek serkentették buzdították 
a fiatal költőt mind addig, mig a „Zalán futása" való-
ság lett, elhatározta, hogy eposzt fog irni nemzetének, 
mert erre volt a tespedt kornak szüksége. A mult 
dicsőségének legfényesebb kerete az eposz, nern a 
dráma, ín«ly megrázó, lesújtó mozzanatokban gazdag; 
éposz kell, amely felemel és lelkesít. Így született meg 
a „Zalán futása". Ugy hogy már 1825, elején készen 
és kijavítva állott. Mindenki el volt ragadtatva, mikor 
megismerkedett vele és mindeiiki dicsőítette Vörösmar-
tyt, kinek költészete, Fay szerint, hasonlít a nehéz 
szőve'ü aranyhímes magyar szoknyához, mely akkor is 
teltnek látszik, ha hiányzik belőle a szép termetű 
hölgy. Szemere csodálkozott az egészen uj nyelven, 
mely sem a régi, sem a megújított. Horváth István az 
ősi dicsőség dalnokát üdvözölte benne, mintegy testvé-
rét, ki az a költészetben, a mi ő a történelemben. 

Pestről tanítványaival Börzsönyre ment, hol igen 
jól érezte magát. Épen azt találta meg itt, mit elérni 
Pestp.n is legfőbb vágya volt: könyveket és irótársa-
kat. Perczel Sándornak i*zép könyvtára volt. S Bonyhá-
don, mely Börzsönytől nem messze volt, két pap lakott 
Egyed Antal és Teslér László. Kissé távolabb Klivényi 
Jatcab. Körükben találta magát legjobban, könyvtáruk-
ból tanulta ismerni az ujabb és régibb magyar irodal-
mat, általok ismerkedett meg a külföldi költőkkel, tőlük 
vett ösztönt, költői pályája folytatására. Igy készítette 
el az Ipsilon háború czimü satirai vígjátékot az akkori 
nyelvészet i állapotokra, 2 felvonásban: Ekkor irta 
„Salamon király" czimü szomorujátékát 5 felvonásban. 

Börzsönyről egy évre Csehfalvay Ferenczhez ment 
Tolna megye egyik alispánjához, patvariára. Nem vég-
kép mondott le a nevelői pályáról, csak ideiglenesen. 
Perczel 'Sándor maga ajánlotta ide s Vörösmartynak 
most az volt a szándéka, hogy a patvaria végeztével 
felesküdjék a királyi táblára. Grörbön uj barátokat ta-
lált, de ezek nem voltak tudományos férfiak, hanem 
inkább csak vadász- és juratus pajtások. Ezek közt 
természetesen igen jól töltötte idejét. De azért megtar-
totta itt is csendes kedélyét, ugy hogy a hajnal, vagy 
alkony gyakran találta őt, puskával a vállán az erdő-
ben. Inkább bolyongott, mint vadászott s andalgott a 
gyönyörű tájon. Kimerült tanulmányaiba, sokat olvasott 
és irt, többet mint azelőtt. Folyvást levelezett Teülér 
és Klivényi barátjaival s megktUdötte nekik ujabb 
muukáit Sok munkája közepette csakhamar repült az 
idő és midőn Pestre jött azt vette ésare a huszonöt 
éves ifjú, hogy országos hirre emeikedttt s a pesti iro-
dalmi körök kedvenczévé lön. Épen akkor mosolygott 
reá a dicsőség, midőn szive a szerelem élet-halál har-
czát vivta, épen akkor Hintették ki az emberek, midőn 
hivatal, életmód nélkül állott a világban. Bevégezvén 
tanítványai nevelését, 18*26. augustusban megvált a 
Perczcl-háztól. Nem tud*a már most mitévő legyen, az 
ügyvédséghez fogjon-e, vagy mint író próbáljon megélni. 
Ez utóbbira nézve nem épen bizt.tnk voltak a kilátá 
sok. A magyar irodalom nem igen jövedelmezett. Maga 
Kisfaludy K. a legnépszerűbb író is keveset kapott az 
irodalomból. A könyvárusok csak kivételkép fizettek 
tiszt» letdijat, legfeljebb kinyomatták a müvet s néhány 
példánynyal elégítették ki az írót. A legtöbbször még 
kiadó sem találkozott, s az író saját költségén, vagy 
úgynevezett kamat nélküli részvét kölcsönökön adta ki 
müV('t, a jövtd"lemből visszafizetés terhe alatt. Igy 
adta ki Vörösmarty is az ö műveit; „Salamonét m t g a 
„Kont"-ofc. Anyagi helyzete, eleinte nem volt kedvező, 
az csak akkor javult, midőn, Í830-ban az akadémia ren-
des tagjává választotta 500 f r t fizetéssel. 

Bármerre tekintünk a harminczas-negyvenes évek 
irodalmi életében, Vörösmartyt ott találjuk a legmun-
kásabb és legbuzgőbb előharczosok között. Hol mint 
vezér, hol mint ko/katona szolgálja a nemzeti művelő-
dést, Lángoló lelkesedéssel vallja a nagy Széchenyi el-

veit a magfáénak, s mint költő leghivübb kifejezője a 
reformátor érzelmeinek. 

A sors ugv akarta, hogy boldog is legyen az, ki 
életét másoknak szentelte. Midőn férfi' ora delére ért , 
midőn a negyvenedik évét túlhaladta ; meglátott egy 
nöt: Csajághy Laurát és megszerette. A müveit ,Ielkű 
Laura bálványozta már régóta a nagy költőt. É s a 
szép lelkek e szövetségéből házasság lett. 1843. május 
9-én vezette oltárhoz. A gondoktól nem ment, de sze-
líd örömökben gazdag családi élet réve nyílt meg a 
költő előtt. Gyöngéd fér j és atya volt. Örömest ült ott-
hon és nem szeretett sehova se járni. A politikába 
nem vegyült be. Jótevője és atyai (támogatója volt 
Petőfi Sándor, koszorús költőnknek. 0 vezette w be az 
ifjút lángelme elntt még ismeretlen irodalomba. Ő segí-
tette, hogy első kötete napvilágot, láthasson. Nem iri-
gyelte sikereit, igaz szívvel örült azon. S midőn poli-
tikai nezetek miatt a heves JVtőfi költeményben meg-
támadta őt. Azt is elfelejtette, mert sokkal nemesebb 
lélek volt, hogy sem haragot tudott volna tartani. 

Közbejött a szabadságharcz; Vörösmarty az 1848-iki 
nagy változást lelkesíliéssel fogadta. A márcziusi na-
pokban majdnem egész nnp a „Kör" ben lehetett látni 
azon férfiik oldalánál, kik a mozgalmat hol bátorítani, 
hol méi>ékelni igyekeztek. Egy s/ép költeménnyel üd-
vözölte a felszabadult, sajtót. Hazafiúi örömét családi 
csapás zavarta meg. Áprilisban kisebbik fiát, Mihályt 
elveszítette. Mélyen hatott reá e veszteség, ugy hogy 
midőn Ozuczor beszentelte a halottat s búcsúztatóul el 
kezdte szavalni, magának Vörösmartynak költeményét. 

„El látszottad már kis já tékidat 
Kedves fia, hamar játszottad el." 

Nem tudta visszatartani fájdalmát, reá borult a 
koporsóra és keservesen sírt. Mindammellett a költő 
buskomorsága nem sokáig tartott, a mozgalmas idők 
erős benyomásai hamar kiragadták belőle s visszaad-
ták a közügyek iránti érdekeltségnek. Á nemzet láza 
aggodalmai és reményei annyira lelkébe olvadtak, 
hogy nem is tudott mást költeni, mint hazaflu, költe-
ményeket, de tartózkodott akár az aggodalmak, akár a 
remények költészetének átengedni magát. Lelkiisme-
retessége visszariadt mindentől, a mi a koczkáztatás 
bélyegét hordotta magán. Ezér t inkább pártolta a 
Batthyányi, minisztériumot, de azért titkos rokonszenv-
vel kisérte az ellenzék magatartasát. A kormány meg 
kinalta öt több féle hivatallal is, igy az egyetemi tan-
széket is felajánlotta neki, de ó nem fogadott el sem-
miféle állást, egyediili vágya az volt, hogy képviselővé 
válasszák meg. Csakug/an meg is választották az al-
mási kerületben még pedig egyhangúlag. A képviselő-
háznak azonban a legh.ilgaróbb tagja volt. Ismerve ter-
mészetét es az egész országgyűlés alatt csak egyszerű 
s/.avazatra szorítkozott. E/.ért Petőfi is megtámadta 
egy v^rshrn, melynek refrainje ez ; 

„Nem én tépem le homlokodról, 
Magad téped le a babért ." 

1849 jun. 15-én a kegyelmi szék közbirájává ne-
veztetett ki 4000 frt fizetéssel, mire szelíd, nemes ke-
délyénél fogva különösen hivatva volt. Ez a hivatala 
nem sokáig tartott . 

Az 1849-iki szabadságharcz szomorú napjai után 
a magyar nemzetre gyásxos idők következtek. Alig 
volt család, melyben nem sirattak egy-egy elesett hős 
honvédet. Azonban nem ez volt a gyász oka. Hisz más-
kor is volt a magyarnak kit gyászolnia - 1849 utáu 
a haza bukását gyászolta a nemzet. Vörösmartyra a 
megélhetés gondjai nehezedtek. Családja jövőjének 
biztosítása foglalkoztatta minduntalan. Hosszabb buj-
dosás után Baracskára Fehér-megyébe vonult, hol egy 
házat, néhány hold földet; vett haszonbérbe. Egész 
1853-ik é\ tavaszáig ott lakott. Ekkor szülőföldjére 
Nyékre költözött, szintén mint bérlő. Ott szenvedett, 
ott gyászolt a haza szomorú sorsa felett! Senki sem 
érezte mélyebben hazája szenvedését mint ő. Ezen za-
varok közben letört fenkölt lelkének szárnya. Lelkére 
sötét árnyék borult, halálos szomorúság. 

Kezdett betegeskedni, külsejét elhanyagolta. Ha 
akart is nem tudott a költészettel foglakozui. Az iro-
dalom kelyett kertészettel és szőlőmüveléssel foglalko-
zott, dinyét és dohányt termesztett. Vendég is csak 
nagyon ritkán köszöntött he hozzá. A kerti f glalko-
zásai közben elővette Shakespeare darabjait, s azokat 
fordítgatta. Még egyszer és utoljára kitört a fájdalma 
egy erőteljes szózatban. „A vén czigányf í-ban s ez 
hatyu éneke volt. Milyen megható már maga a 
refrain is. 

n . . „ . Húzd, ki t ud j a meddig liuzhatod, 
Mikor lesz a nyű t t vonóból bot 
Saiv és pohár tele búval borral , 
Huzd r á czigánv, ne gondolj a gonddal." 

Mind nagyobb és nagyobb beteg lett. Gyakran 
kelleti; feljárnia Pestre orvosához. Betegsége nem eny-
hült hiába haszuálta a budai és balatoni fürdőt. 1855 
őszén felköltözött Pestre. Meghalni ment fel 
november 19-én ugyanabban a házban, a hol Kisfaládí 
Károly meghalt, ö is nyugalomra 1 ért* 

November 21-én temették el. A nemzet megsi-
ratta a nagy költöt. Most pedig azok, kik szomorúsá-
got éreznek még és talán siratják hogy Vörösmarty 
már nem él, vigasztalódjan ik meg. 

„Kiér t epedtél fiatal reménynyel , 
K i t nagynak jósolt, fé r f iú hited, 
K ié r t szenvedtél szörnyű szenvedéssel." 

A nemzet él. . . . a nagy jóslat betelt. 
Eljött az ünnep! , . . Zendülj égi „Szózat" 

„A millió 8ziv egy dalon hevül" 
Pat tanj fel zárja néma koporsódnak! 

„Hazádnak rendü le t l enü l ! " 
Aszódi M. Emil. 



— Képvise lő tes tü le t i közgyű lé s . Képviselő 
testületi közgyűlés volt a mult hó 28-án a következő 
tárgysorozattal: 1. Az 1900. november 8 : iki lendkivülí 
közgyűlés .jegyzökönyvének hitelesítése. Észrevétel nél-
kül hiteiesitteteít. 2. Laurik István kérvénye melyben 
a régi vásártéri iires ház helyre megkötött és 275/97 
kgy. sz. alatt jóváhagyott adásvételi szerződést felbon-
tani kéri. A képviselő testület a szerződés felbontását 
elhatározta azon kikötéssel azonban, hogy a már befi-
zetett vételár részlet, vissza tar ta í ikaz eddig felmerült 
költségekre. 3. A vármegyei alispán ur ál749/900. ikt. 
sz. felhívása a vámos utak átvétele tárgyában kiküldött 
bizottsági javaslat elfogadása mellett elhatározta a kép-
viselet, hogy a vámos utakat nem veszi át. 4. Elöljá-
rói jelentés a f. év augusztus, szeptember október havi 
pénztár vizsgálatok eredményérő), tudomásul vétetett. 
5. A 177/900. sz. kgy. határozat folytán a Gróf JBolza 
Géza ur tulajdonát képező magtár telek megvételére 
vonatkozólag létrejött adásvételi szerződésnek jóváha-
gyása névszerinti szavazással. Névszerinti szavazással 
egyhangúlag jóváhagyatott. 6. Helyettes első jegyző 
kérelme helyettesi dijjainak megállapítása és kiutalása 
iránt. Névszerinti szavazással 30 szóval 3 ellenében a 
h. első jgyzőnek 5 kor. az aljegyzőnek 2 kor. szavaz-
tatott meg. 7. A törvényhatósági bizottság 485/900. 
bgy. 11778/900 ikt. sz. határozata a közsegélyezés 
gyakorlásáról alkotott szabályrendelet módosítása tár-
gyában egyidejűleg a módosított szabályrendelet jóvá-
hagyása az elöljáróság által tett módosítással hagyatott 
helyben. 8 A törvényhatósági bizottság 51Ó bgy. 
17468/1900. számú határozata az építendő kórház és 
járvány kórház ügyében. A képviselőtestület tekintve 
azt miszerint a község jelenleg őriási módon meg van 
amúgy is terhelve a már hozott határozat ellenére el-
határozta, hogy a kóiház építésétől cz idő szerint el-
áll, utasitja azonban az elöljáróságot, hogy a járvány 
kórház építése tárgyában tegyen a képviselő testületnek 
előterjesztést. 

— Mulat ság Szarvason . A szarvasi tánczolni 
szerető ifjúság már régen nem rendezett mulatságot. 
Bántotta is ez őket, most helyrehozzak ezt a mulasz« 
tásukat és mint látszik igen fényesnek* Ígérkező mulat-
ságot rendeznek, melyre a meghívókat már szétküldték. 
A meghívó a következő : Meghivó. A szarvasi ifjúság 
f. évi deczember 8-án, a Központi szálloda termeiben 
zártkörű tánezestélyt rendez, melyre kivtil eziinzett urat 
és b. családját tisztelettel meghívja a rendezőség. Be-
lé.pti-dij; Személyj-je y 1 korona 60 fillér. — Család-
jegy 4 korona. Kezdete este 8 órakor. A tiszta jöve-
delem felerészben a Szarvason létesítendő „Kossuth" 
szobor-alap — felerészben pedig a helybeli színpadi 
díszletek — javára fordittatik. Felüífi/.etések köszönet-
tel vétet tnek. 

— Hid átvéte l . A B.-Szt.-András tulajdonát ké-
pező és a holt Körösön keresztül vezető vámos fahíd 
vámszedesi jogáról a község lemondván, miután a hid 
a transversális müutba esik, annak az állam tulajdo-
nába való átvételét a kereskedolemügyi minister elren-
delte és az átvétel módozatainak megállapítására a 
helyszíni tárgyalást f. évi deczember 11-én d. e. 10 
órára Békés-Szt.-Audrás községházához kitűzvén, annak 
vezetésével Petracsek Ferencz műszáki tanácsost bizta 

— F e l o l v a s á s Kondoroson. Békés vármegye 
gazdasági egyesülete Kondoroson ma délután 3 órakor 
gazdasági ismeret terjesztő felolvasást kendez. FeTÖfas-
nak : Zlinszky István a földmivelés és növénytermelés-
ről, Czapáry Bertalan orosházi polgár isk. tanár pedig 
a konyha kertészetről. 

— T ü z e k . Litauszki Márton szarvasi lakos 
tanyáján a takarmány égett el a gazda 13 éves fia 
gondatlanságából. A fiu- ugyan is kemencze fűtés 
közben a tüzes pernyét hordta ki, s azt elhullatta, 
s így fogott tüzet a takarmány, a mely azután leégett. 
— Szent-Andráson pádig Poílák Már Ion kamra és 
istálló épülete égett le. A kár 300 korona, mely bizto-
sítás altal megtérül. 

— A szarvas i n ő e g y l e t . A szarvasi jótékony 
nőegylet most november 25-én azaz vasárnap tartotta 
rendes közgyűlését a fógymnasium rajztermében Ha-
viar Daniué elnöklete alatt. Mikor is a t i tkár Salacz 
Ferencz adta elő a mult évben történt dolgait a nő 
egyletnek. Felolvasta a bevételt é? a kiadást, mit a 
gyűlés szívesen tudomásul vett. Azután a választmányt 
egészítette ki, ugyanis több tagja elutazott, vagy le-
mondott. A jelenlevők nagy száma mellett bizonyít, 
hogy Szarvas hlögyközönsége mindenütt kiveszi a részét 
a hol jótékonyságról lehet szó. 

— A „Vajda Kör" ünnepe. Csakhogy végre 
írhatunk egy szarvasi Vörösmarty ünnepről is. FI ég 
sajnos, hogy manapság, ha az ifjúság, nem venné 
kezébe az ügyet, nem volna semmisem. A főgymnasium 
V a j d a Köre folyó hó 15-én azaz szombaton t a r t j a 
Vörösmarty emlékének szentelt nyilvános diszülését 
Az ünnepély programja még nincs teljesen összeállítva 
de annyit jelezhetünk, hogy igen szép változatoa 
műsorra van kilátás. Lesz majd szavalat, enek, ezek 
természetesen mind Vörösmarty müvei. Előadják továbbá 
a „Szép Ilonká"-t is. Méltatni fogják Vörösmarty 
működését, életét, esetleg fejtegetni fogják valamelyik 
szebb müvét. Az ünnepélyen csekély belépti 
dily is lesz. ü g y hallottuk, szeuiélyenkint lesznek 
1 koronás és 60filléres helyek. Gondoljuk, hogy ez igen 
csekély megadóztatása a közönségnek, különösen 
akkor, mikor ez is jótékony czéira megy, mert egy 
része bizonnyára a Vörösmarty szoborra lesz elküldve. 
Most már ennek az a kívánatos, hogy a közönség minél 

l eágyóbb számban jelenjék még. Ügy legyen! 
— A lakada lom áldozata. Régi magyar 

falusi szokás az, hogy a lakodalmak alkalmával a 
duhaj legények hangos pisztolylövésekkel szokták 
ijeszteni a sikoltozó asszonynépséget. Igen gyakran 
szomorú vége szokott azonban lenni az ilyen mulatság-
nak, mert sokszor megesik, hogy a pisztoly járatlan 
kezekbe kerül s valahogyan szerencsétlenség történik. 
Hsonló eset történt a napokban Szarvastól nem messze 
fekvő Geszt községben. Lakodalmat tartottak a község 
egyik lányos házánál. A lakadalomra hivatalos volt 
Deák Ferencz suba cz legény is. Mikor megtörtént a 
lakzi, ő is elővett egy régi rozsdás pisztolyt hogy 
régi szokás szerint egy pár lövést tegyen vele Az 
első két lövés jól sikerült. Az asszonynép sikoltva 
menekült be az udvarról a szobába. A legény még 
egy harmadik lövést is akart tenni. Megtöltötte a pisz° 
tolyt s aztán elsütötte. A pisztoly nagyot durrant. A 
lövés szétrúgta a rozsdás szerszámot s a vasszilánkok 
a vigyázatlan legény kezefejét teljesen szétroncsolták, 
ezenkívül /irczát és mellét is megsértették. A vigság-
ból egyszerre szomorúság lett, A megsérült legényt 
bevitték a kórházba, hol nemsokára meghalt. 

— Távo lba lá tás a h a l á l o s ágyon. Nagy-
váradról csodálatos esetről i rnak: A napokban halt 
meg ott Zilahi Kálmán, a „Nagyvaradi Ta-a rék-
pénztár" főpénztárosa. Családja szomorkodva állotta 
körül a haldokló ágyát. Egyszerre csak 10 óra tájt a 
a haldokló visszanyerte eszmeletét, felemelkedett 
ágyában és beszélni kezdet t : „Hallga csak, — suttogta 
— hallgassák csak, hogy harangoznak!" „Nem haran-
goznak sehol,u — mondották a körülállók. „De igen, 
tisztán hallom a harangszót. Az én Ertsey Géza 
barátomnak szól, most halt meg- Pesten." És Ertsey 
Géza, a volt országgyűlési képviselő, Budapesten az 
nap délelőt 10 ólakor csakugyan meghalt. 

— Eltűnt gyermek. Tóih András 12 éves 
szarvasi kanász gyerek november 25-én atyjának 
házától eltávozott, s azóta vissza nem került. A flu 
távozásakor barna öltözetet, fekete kopott sipkát és 
csizmát viselt. 

— Krüger Európában. Délafrika legyőzött, 
de meg nem tört oroszlánja, a hős lelkű Krüger apó 
a napokban szállott ki Francziaország földjén. Egész 
Európa, természetesen Angolország kivitelével, szána-
kozva tekint, a harczias, hőslelkii bur nemzet uralko-
dója felé. Mindenki igaz szívvel kivánja, hogy Európa 
nagyhatalmai hallgassák meg az ősz Krüger kérését 
és vessék magukat közbe a szerencsétlen bur nemzet 
erdekében, 

Most Parisban van, hol páratlan szeretettel fogad-
ják öt mindenütt. Üdvözlő táviratok és leveleknek egész 
özön*; érkezett Krügerhez. Tüntető tömeg vonul végig 
a bulevardokon a Marseillaiset énekelve j,és Kríigert 
éltetve. Franczia országból Németországba fog menni 
Krüger. Mindenki lelkesedéssel fogadná, ha a bur nem 
zet visszanyerné szabadságát. Bár ugy lenue 1 „Szarvas 
és Vidéke" szerkesztősége üdvözlő levélet irt Párisba 
Krüger aj: ónak. Czéljuknak elérését szabadságuk kiví-
vását kiváuia a zsarnoki hatalmat eltűrni nem tudó, 
szabadság «¿eretö bur népnek es a bur néphez méltó 
elnöküknek az ősz Krüger apónak. 

— Fil lér e s té lyek . Gyoma városának közönsége 
ez évben ic elhatározta, hogy fillér estélyeket fog 
tartani. Ha jól emlékszünk valamikor nagy régen 
Szarvason is voltak ilyen fillér estélyek. De most jut 
eszünkbe, hogy azok nem fillér estélyek, hanem korona 
estélyek voltak. Természetes is, egy Szarvason fillérek-
ről csak nem lehet szó. De azért Gyoma városának 
szeretetreméltó és kedves családjai (már tudniillik lá-
nyai mamái) gondoskodni fognak, hogy a Szarvasról 
esetleg átrándulók jól érezzék magukat a szerény fil-
lér estélyen is. A ki nem hiszi, próbálja meg. Az első 
estélyt tegnap, azaz augusztus 1-én tartotta. Ezt az 
estélyt a nagy költőnk, Vörösmarty Mihály emlékének 

szentelte. Lám csak, ebben a tékintetben a ízerény 
Gyoma felü.multa a fényes Szarvast. Ők fényes ünnepet 
ültek, mi pedig szarvasiak ülhettünk otthou és mérge-
lődhettünk, hogy men:i);r.3 hátramaradt Szarvas a többi 
városok, talán faluk közt is. De sokan a szarvasiak 
közül mérgükben felültek a vonatra és a vonat akara-
ratuk ellenere is elvitte Gyomára. Akárhányat kérdez-
tünk ezek közül, hogy mikép mulatott, mind azt mond-
ta, hogy életében nem volt neki ily kedvesen eltöltött 
estéje. Lám csak. Tanuljunk belőle. 
F e l e l ő s a szerkesztésért Sámuel A. a k iadó 

vérh. sz. 
1653 
1900 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, hogy a szarvasi kir. járásbiróságnak 1900. évi 
V. 860/2. sz. végzése folytán Dr. Fisöein Soma ügyvéd 
által képviselt Gyurik Pál felperes részére Kucsek Já-
ncsné alperes ellen 800 kor. fill. követelés a jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrekajtás folytán alperestől le-
foglalt és 682 kor. 20 fülre becsült ingóságokra a 
szarvasi kir. járásbíróság V. 860/2. sz végzésével a to-. 
vábbi eljárás elrendeltetvén, annak az alap és felülfog-
laltatók követelése erejéig is, amennyiben azok kielé-
gitési jogot nyertek volna Szarvason, 609. sz. a. leendő 
megtartása határidőül 1900. évi deczember hó 10. nap-
ján délután 3 órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefog-
lalt bútorok, női iuhák fehérnemüek s egyébb ingósá-' 
gok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük-
ségesetén becsáron alul is el fognak adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó-
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, a mennyiben részükre 
a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a vég-" 
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tüník, hogy elsőbbségi 
jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldött-
nél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteMÍ el 
ne mulasszák. 

Kelt Szarvason, 1900. évi novembereim 28. napján. 
Magyar Mihály, 

_ _ _ _ _ kir. h i ú s á g i végrehajtó. 

1900 
végrh.sz 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, hogy a szarvasi kii', járásbiróságnak 1900. évi 
V 9&0/2 sz. végzése folytán Dr. Fisbein Soma tigyvfed 
által képviselt Dorogi Márton, felperes részére Király 
Itnre és tsa alperes ellen 613 kor. követelés s jár. ere-
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
lefoglalt és 736 koronára becsült ingóságokra a szarvasi 
kir. járásbíróság V. 950/2 sz._ végzésével a további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap és fel ül foglal tatók 
követelése ereiéig is, amennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna Szarvason 501/b. és folytatólag 672. sz. 
a, leendő megtartása határidőül 1900. év deczember hó 
lln napján délután 3 órája kitüzetik, a mikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, varrógépek és czipőáruk s egyéb in-
góságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükségesetén becsáron alul is el fognak adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverwzendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követélését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, a mennyiben részükre a 
foglalás korábbam eszközöltetett volna és es a végrehaj-
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnél 
Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne 
mulasszák. 

Kelt Szarvason 1900. évi november hó 29. napján. 
Magyar Mihály, 
kir, bírósági végrehajtó. 

II 

L e g a l k a l m a s a b b k a r á c s o n y i a jándék. 
KOVÁCS SÁNDOR 

e az evangyeliom népe számára. 
Az egyházi irodalomban" egyedül áll tartal-
mával, díszes kiállításával és olcsóságával. 

A protestáns imádságok gyöngyeinek gyűjtemé-
nye, igazi hézagpótló mii, a minek egy protes-
táns családból sem volna szabad hiányozni. 

a „B.-Gyarmati Könyvnyomda Részvénytársa-
ságinál Balassa-Gyarmaton. .-. I 

Csinos keménykötésben — — — — — — 1 E 
Díszes angolvászon kötésben, aranymetszettel, finom 

minister papíron — — — — — — 5 K — 
Elefántcsont-utánzat, vagy diszes bőrkötésben, arany-

metszettel, pergament papíron diszes csattal — . 8 K — 

A lelkész , vagy tanitó urak, ha legalább lO megrendelőt 
gyűjtenek 20*!o engedményben részesülnek. 

AlfiWA •dfc 



J 

A Kossuth utczában lirmigártner-féle 

azonnal eladó. Bővebb fdvilágositást ad 

KOHPVS ADÉL. 

xv^ovofe2xXV 

! 
Alólirott van szemnesém a n. é. 

közönséggel tudatni, hogy a „Fonciere" 
Pesti biztosító társaság ügynökságét 
átvettem elvállalok tüz, élet, baleset, 
és betörés ellen való biztosításokat 
igen előnyös dij tételek mellett. Az 
eddigi eszközölt biztosítások dij nyug-
tája ezentúl nálam váltandők be. 

Tisztelettel 
TAJBEB I G. 

2—3 B\-Szarvas. 

] 

lehetővé- tészí, Hogy a szobák. a mfrcoláa alatt 1 has 211 ¿Itattas-
sanak, imvol a kclloiuetlen Szag éa a lassú, ragadós száradás, 
moly az olajfiífittSkiiök. ús a7. olajtakknak sajátja, c lkerül te t ik . 
Emollott a használata olyan egyszerű, hogy kilel maga végezheti 
a mázolást. A palló iiodvos tárgygyal feltörUlhetÖ, anélkül, hogy 
olveazteué tónyót. Hog kell különböztetni: 

színezett szobapalló-fénymázt, 
sárgásbarnát és mahagonfbarnát, mely akár csak &z olaj 
featék födi be a pallót a egyúttal fónyt is ad. Ezért egyaránt 
alkalmazható régi vagy uj pallóra Teljesen be töd minden 

foltot, korábbi mázolást atb; van azután 
tiszta fénymás (szinezetlenj 

tij pal lókra é's p aricetre, mely csupán fényt ad. Különösön 
parketre a olajfeatékkel mar bemázolt egészen uj pallókra való. 

Csak fényt ad, ennélfogva nem födi el a famustrát. 
Postacsomag, körülbelül 35 négyszög mtr. (két közópna-

gyságu szobára való) 5 frt. 90 kr., vagy 9'/» márka. 
A közvetlen niegrcndelé»^k mindeu városban, ahol 

r ak t á r ak vannak, ide küldendők. Mintamázolások ée prosp-
ektusok ingyen éa bérmont.vo killdetuek. A bovásárlásnál tessék 
jöl vigyázni a^cégre s a gyári jogyre, mivel ozt a több mint 
1850 évelétcfco gyár tmányt sokfelé utánozzak és hamisítják, 
s sokkal rosszabb, fl gyakrau a célnak meg nem feloto minőség-
ben hozzák forgalomba. 

C l i r i s t o p l i F e r e n c , 
A valódi szabapallő - fénylaKk íaltalálója és egyedüli gyárióla, 

Prága, K. Berlin. 

Nélkülözhetlen és felülmulhatlan Hatásban csalhatatlan 

Világczikk, szétküldés minden országba. 
C h i e f O f f i c e 4 8 . B r i x t o n - R o a d . L o n d o n S. W 

Legmegbízhatóbb, jó és az egész világon dicsért és keresett háziszer az 

A. T h i e r r y - f é l e sam 
lUolneehUrliliUt •«« <ir $4hMUt«|«l-AHftc4i 
Ä.ThiwryJn PNCTÄA tol ' 

Ez a balzsam felülmulhatlan hatású mell, tüdő, máj, gyomor és minden belső be-
tegségnél. Külsőleg a leghatásosabb 

•omolt czég-Valódi csak az összes kulturállamokban védjegyeseit apácza védjcgygycl és ólomzáron ben} 
gel : E g y e d ü l v a l ó d i . Évi szükséglet (3 millió üvegceske, mi kimutatható. 

Postán bérmentve 12 kis és 6 duppla üvegecske 4 korona. Egy próba üveg prospcctussal és raktárjegy-
" = zékkel a föld minden államából I korona 20 fillér. — - --

— — — Szétküldés csak az öszszeg előleges beküldése mellett. . — — — 

A. Thierry^téle Centifolia kenőcs 
CS'ODA-KENŐCS-nek is hívják) utólérhetlen hatású és gyógyerejü ! Legtöbbször feleslegessé teszi a 

műtétet. Ezzel a kenöcscsel egy 14 éves gyógyíthatatlannal tartott, 
csontszu tökéletesen kigyógyittatott, legújabban meg egy 22 éves súlyos rákszerü betegség. 

Antiseptikus hatású, gyorsan enyhülést s teljes gyógyulást eredményez gyuladásuknál és bár-
mily sebeknél. Gyorsan hat, széfoszlat és bizton eltávolít még oly mélyen behatolt idegen anyagokat is. 

Egy tégely franco 1 k o r o n a 8 0 fillér, csak az összeg előleges beküldésénél. Nagyobb meny-
nyiségnél olcsóbb. Kimutatható évi szükséglet ]00 ezer tégely. 

Mindkél szerről a világ minden részébűi küldött elismerő levelek egész archivot képez és bárki 
megtekintheti. Kerüljük az utánzatokat s figyeljük meg a tégelybe beégetett czéget TI IIERRY A. gyógy-
szertára VÉDANGYALHOZ. Hol lerakat nem volna, ne engedjük magukat rábeszélni más hamisítvány 
vagy állítólagos hatású szer vásárlására, hanem rendeljük egyenesen és czimezzük 

(Az osztrák cs. és kir. államhivatalnokok szövetkezete szállítója.) 2—25 

IB 

N a g y r a k t á r v a l ó d i K a r l s b a d i c z i p ö k b e n 

-A- l e g - o l c s ó * b " b " b e ^ ? á s á r l á i s l f o r r á s -

böl alsó sz 

f é r f i és n ő i d i v a t á r u üzletébe n 
S Z A R V A S O N , P I A C Z - T É R B e r g e r - f é l a h á z . 

Férfi, női és gyermek 
o Z I P Ö K 

férfi és gyermek 
Isreule ipols : , s á p i n á l ; : 

meglepő olcsó árak mellett. 

valódi Prof Dr. Jager-
s egyéb meleg"alsó ráhák uri blousok mosó és szövet-
harisnyák berliner kis ruhák és sapkák, kesztyűk, nyak-

Továbbá: fehér és szines 

kendők, esernyők és minden e szakmába vágó czikkek a legjutányosabb ára-
kon, beszerezhető. 

» / • 

„ es ujevi , 
Filsz Congre kanara Pelűhe és Poentlasz munkákban. 
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5. Szarvas község elöljárói. 

Értesíttetik a közönség miszerint az 1900. 
évre választandó 20 iparhatósági megbízott vá-
lasztására határidőül a, szarvasi föszolgabiróság 
hivatalos helyiségéber folyó évi deezember hó 
4-ik napjának délelőtt 10 órája tüzetett ki. 

Szarvason, 1900. november hó 23-án. 
Az elöljárók nevében: 

Salacz József, Melis János, 
h. első jegyző. 

ajáulok I-sö rendű tűzifákat házhoz 
szállítva kívánat szerint fölfürészelve 
akár ölszámra továbbá ajánlok I-ső 
rendű tömör szeneket legpontosabban 
szállít Pletenik József 

Chief-Office 48. Londog, g j j f . 

Yalódi 

Kellemfisen í-ú'á szer felnőí.tek és 
g3'ermekek Rzá.má,raf görcs, fo j tó 
és l ihegő köhögós, tiidökíitarrhu.s 
k u r u t b«enyeg6,sedé.s óa minden 
mel lboiegség ellen. Elősegí t i az 
enveg ki válását . Egy üveggel 
8 korona 30 fillér előlegezése elle-
nében küldet ik . 

TgiBFÍJ Ä. 
Pregaílán R&híi$ch Sdüzrkzunn mellett. 

Kilci figyeljen a tok zárára nyomott czimre 
Thierry A. Védangyal — Gyógyszertára. 

Egy hármas „ Wiese" (Cassa) 
pénzszehrény 80 frtért eladó. 

SZÉP MÁMTÚN 
órás es ékszerész. 

Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorssajtóján 

MEGHÍVÓ. 

A szarvasi gazdák és iparosok szövetkezete 
JIENDKJ rÜLI KÖZGYŰLÉSE 
folyó évi deezember 18 ¡kán délelőtt 10 órakor 

Szarvason, a szövetkezet saját helyiségében 
fog megtartatni, 

melyre a t. részjegy tulajdonosok ezennel 
meghivatnak. 

A közgyűlés napirendje: 
1. Elnök választás. 
2. Hitelesítők kiküldése. 
3. A Póhl Károly féle ház vételi ügye. 
4. Az intézeli ház eladása. 
5. Alapszabályok módosítása. 
6. Nctáni egyéb indítványok tárgyalása. 

Kelt Szarvas 1900. deezember 1. 
Az igazgatóság. 

Néh. Miholay János ha-
gyatékát képező 107-108 
számú ház és mangolzugi 
szőlő szabad\ kézből eladók. 

A feltételek megtudhatók 
Dr. MÍKOLAY ISTVÁN 

orvosnál. 
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