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Jókai Mór-utcza 1257. szám, hova a iap szellemi részt 
illető közlemények küldendők. 

K é z i r a t o k v i s s z a nem a d a t n a k . 
BÉRMENTEXIiEtf LEVELEK EL K"EM FOGADTATNAK. 

^ V I e g j e l k n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Z B l a f l s s e t - é s s i á . r a . l s : : 
Egész évre . . . 4 frt. — Félévre . , . . 

~ «res szám . 
2 

gyedévre . . . 1 frt. kr. 

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

Hirdetéseket jutányos áron elfogad 
MINDEN HIRDETÉSÉRT 30 E 
t u l a j d o n o s S Á M U E L B 

az 

(B; J.) Az 1898-ik év elmúlt, s az idő végte-
lenségében, kezdődik egy uj pillanat, melyet mi 
emberek 1899. évnek nevezünk- Ezredekre vissza 
tekintve, mi egy év! Mégis nekünk, kiknek létele 
az évek nagyon is korlátolt számához* van kötve, 
és összes tevékenységük beosztása, az időnek azon 
mértékéhez van csatolva, melyet évnek nevezünk I V 

Egy év! ha elmultán gondolunk reá, midőn 
az események, a lezajlott viharok, melyek kedély 
világunkat felkorbácsolták, már elmultak, rövid, 
de mily hosszú volt az . idő akkor, midőn a szen-
vedés, a bánat- perczei is végtelennek látszottak, 
s mily hosszú azoknak, kiket a szenvedés és 
bánat a kétségbeesés örvénye fe • ő sodor. w » 

Szilveszter estéje van, a múló év pt;rezeit 
vígsággal ünnepeljük, és bizra a jövőben, vidám 
dallal és pohár. onengfosel ki^zöntjük az ujá??.!-., 
melyről reméljük, bog) meg fogja adni azt, amit 
a múlt elmulasztott. 

. Mielőtt az örökké elmúló 1998. évtől vég-
bucsut vennénk, tekintsünk vissza az elmúlt év 
eseményeire, vájjon hagyóít-e maradandó nyo-
mokat maga után az 1898~ik év? 

Ha nem is történtek világra szóló események 
az elmúlt 1898. év során, de mégsem mond. 
hatjuk, hogy eseményekben nem volt gazdag. 
Bennünket magyarokat az elmúlt évben súlyos 
gyász ért, szeretett Királynénkat, az anarchizmus 

•orgyilkos tőre életétől fosztotta meg. 

Ugyancsak az elmúlt évben ünnepelte sze-
retett királyunk a császári trón elfoglalásának 
50-ik évfordulóját. Közvetlenül nem érintett ben-
nünket e jubileum, de a két ország uralkodója 
egy lévén, a császár jubileum, hazánkra sem tűnt 
el nyomtalanul, mert az osztrák császár azon 
ténye, hogy az összes katona szökevényeknek 
megkegyelmezett, s a véderő elleni vétség és 
kihágási ügyekben, a pertörlést rendelte el, nem-
csak számos magyar polgárnak hozott megváltást 
de a magyar király nagy szivét is jellemzi 

Háborúban nem szűkölködött az 1898-ik év 
Az elmúlt évben döntötte meg az egyesült Ame-
rikai államok hadereje, a spannyol gyarmat 5*5- ¿ j ^ emlékezetíiukben vaunak a nemzeti szövet-
rodaliríat; ugyancsak a niuló évben arattak üento j ^ megalakulásakor lezajlott ünnepélyek, 
diadalt az angol fesyverek a Kalifía birodaliaa ] , ' ,, aiauau < ö . - j _ 4 , .. . Tjö>vfeü«3t?aíi a múlt év során varosunk két 
felett,.*.« e U r ö p a , nk ; , ^ I ^ ^ ^ ^ ^ D í , 
péu, hazánknál jóval nagyobb t e n W b o a . j ^ ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ 
tottak üiég> ! nml&désiik 25 illetve 40 éve* jubileumát ülték 

Az elmúlt év a munkás viszonyokra is 
maradandó lesz, nemcsak az agrár szocializmus-
nak Ssabolcs, Zemplén és Borsod megyékben 
nyilvánult zendülése folytán, de a munkás és a 
munkaadó közötti viszony törvényes rendezése 
által is. 

Törvényhozásról emlékezvén meg, fel kell 
még említeni a múlt év eseményei között, az 
esküdtszéki törvény életbe léptetését, valamint a 
politikai életünket duló, s az ország romlására 
törő obstrukeziót is. 

* 

Az elmúlt év városunk fejlődésében is nyo-
mokat hagyott. Építkezésünk és a város szépülése 
haladt, Á mult év során lett a főuteza aszfalto-
zása fejlesztve, az ág, ev. templom környéke 
ugyancsak aszfalt járóval ellátva. Az adóhivatal 
a posta é? távírda hivatal, a régi Bárány vendéglő 
átépített helyiségeben kényelmes elhelyezést nyert, 

: s a város egy nagyobb szabású épülettel szépült, 
• dj^U.K %%.-£ -.X V iU^ViiV./̂ iU-illk. íí.-
j bfeheriiletóu épiiuü (> uj diszes magánlakásról 

valamint a régi vásártéren épült közel 40 lakó 
házról. 

Utsink jó karban tartására is meglett téve 
minden, a közszükségiet kielégítésére hivatott 
trarisversalis ut pedig Kondorosig kiépült, / 

Az elmúlt év eseményeinek során, városunk 
kulturális fejlődéséről is megkell emlékeznünk. 
A mult évben lett ünnepélyesen megnyitva az 
Árpád szálló udvarán épült színház, ugyancsak 
a mult év során avattatott fel 3 tanyai községi 
iskola, mind a háromban az oktatás nyelve ki-
zárólag magyar, így ez iskolák magyarosodásunk 
hatékony tényezőivé lőttek, Iparosaink szorgal-
mának és munkásságának tökél etesbitésére a mul-
év során adatott át a közhasználatnak, az ipar-
csarnok, mely a nemes verseny fokozása mellett 
állandó kiállítási helyül szolgál. 

Társadalmi téren sem mult el nyomtálanu 
az 1898-ik év, Városunk közszeretetben álló 
érdemdús polgára, gróf Bolza Géza, 0 Felsége 
által érdeméinek elismeréséül a Lipót renddel lett 
kitüntetve. A mult év során alakult meg váró-
sunkban, a társas élei:, 4$ a nemzeti eszme fej-
lesztésére hivatott Nemzeti Szövetség." Még 

termés, de a búzának tűrhető ára volt, amit ve* 
szitettek a réven, megnyerték a vámon. 

Végül szerénytelenség nélkül említhetjük, 
hogy ez elmúlt év, lapunknál is szerkesztő vál-
tozást létesített. 

Ezekben nagyjából az elmúlt év eseményei-
vel beszámolván, üdvözöljük az újévet és igen 
tisztelt olvasóinknak mi is 

újévet kívánunk. 

t i 

i 
Lapunk január hó elejével a X. évfolya-

mának első szakaszát kezdi meg. Kilencz évi 
fen állása bizonyítéka annak hogy mindig és 
mindenben a közönség érdekeinek megfelelően 
szerkesztettük a lapot. Vezér czikkeinkben ugy 
a helyi érdekeket mint a társadalmi kérdéseket 
megvitatás tárgyáva tettük, s mint eddig ugy 
ezután is, minden oiűairöi j ő v ö felszólamlások-
nak szívesen helyt adtunk és. jövőben is helyt 
fogunk adni. Tárezáinkban a legszigorúbb '.kii* 
i jkát „kiálló költeményeket és elbeszéléseket ad-
tunk, A hírek rovatában a helyi közérdekű ese-
ményeken kívül, bár korlátoltabb alakban, az 
országos eseményekről is megemlékeztünk, Egyéb 
rovatainkban is, mindenkor iparkodtunk a tar-
talmasságra és eredetiségre, ennek daczára az 
előfizetési árat legmérsékeltebben áilapitottuk 
meg, midőn mindezeknek ön dicsekvés nélküli 
felemlitésével a nagyérdemű közönség további 
hathatós támogatását kérjük, az előfizetési árakat 
az alábbiakban közöljük : 

évre . . , . . . • 4 

e • • • • • • I 

tisztelt előfizetőinket pedig, kik az 
előfizetési díjjal hátralékban vannak, hátralé-

•e s előfizetésük mi 

A háború hü kísérője a béke. Az általános 
letegyverezés gondolata, nemes elhatározásr 
ösztönözte az elmúlt év során az oroszok hatal-
mas czárját, mely elhatározásból kifolyólag 
fegyverkezés korlátozásának eszméjét vetette fel, 

e nemes elhatározásnak lesz-e eredménye 

a 

a 

az a jövő, és a dipJomaczia a. 

Ki ne emlékezne kedvesen vissza a közeim altban 
lefolyt, ck közönségünknek az üiniepeltek iránti 
törhetetlen ragaszkodását érvényre juttatott lélek 
emelő ünnepélyre, 

Az elmúlt ávre nagyon a gazdáink sem 
panaszkodhatnak, ha nem ia volt valami bőséges 

kiadóhivatala. 

i k ö a g y i i l é s 
volt mult hű 27-én délután, mely közgyűlésen járá-
sunk főszolgabiráfa Dr, Eresmarík JMös tir elnökölj 
Mindenek előtt á teljes létszámmal megjelent uj .kép-
•viseleti tagok és megbízottakhoz az elnöklő főstolga-
biró ur alkalmi beszédet intézett, s ez után a képvi-
selő testületet megalakitottaak nyilványiíVán,; tárgya-
lás alá vétetett, a községi előijáróság jelőtése. A köz-
ségi elöljáróság választásáig határnapul a f. % J a-
a u á r h ó l l - i k n a p j á n a k d. e. 9 ő r & j.a 11iz e-



ar 

e 1 1 k i . Á jelölések élénk eszraeharczok után, a kö-
re tkezöleg ejtettek meg. E ö z s é g i b i r 6 i ál-
l á s r a : Mélis Jánost, Csicsel Pál, Opauszki István, 
Janurik Pál, t ö v é n y b i r ó k u l Bankó György, Csi-
csel János, Melis Mátyás főpénztárnoki állásra Dem-
csák János, Simkovics Gyula, «Opauszki István K ö z -
s é g i g a z d á u l : Melis Pál, Eoszik M. Kovács János 
(Janov)Iker. e s k ü d t n ek, Sonkoly Pál. Czinkóczky 
János (Misov) Tóth Pál maczonka. Farkas György 
Czesznak János, Matusik György, II k e r. e s k ü d t~ 
n e k Kozsuch István, Krajcsovits György, Janurik Pál 
maczó> Nemes János, Csiszár János, Oszterland József, 
Ill-ik k e r . e s k ü d t e k Roszik Mihály, Boros György, 
Sápszki Jánös, Yiszkok András, Karsai György, Rá-
gyanszki István IV-ik kerületi esküdtnek Peesenya 
Pál, Gyuris Mihály, Gerliát György, Földvári János, 
Takács Márton, Trnyík János. Adó szedőnek Kántor 
Sámuel, Szrnka János, Sárkány Ferencz. Közgyámnak 
Hajas István, Ifj. P61 károly, s Konstantinovicc György 
Gyá mi p é n z t á rnokká. Melis Pál Sárkány A; 
Komlovsaki Ferencz G y á m i e l l e n ő r n e k 
Pál, Elefánt János, Ifj . Valkovszki Mihály II-od 
s z e d ő n e k: Borgulya György, Veles Tamás s 
végy György kolompár jelöltettek. 

— E l j e g y z é s Nagy Ödön Bucsa-i jegyző, 
Öv deczember hő 25-én jegyezte el Győry Margit kisasz-
szönyt, Győry Imre öcsödi jegyző kedves ós müveit le-
ányát. Gratulálunk. 

— Névmagyarosítás. Schvarcz Lipót, szarvasi 
kit. járásbírósági irnok, a belügyminisztériumnak 
127621)898 számú engedélye folytán vezeték nevét 
, S e b ő k " - r e változtatta át. t 

— I l l e t é k - k e d v e z m é n y kö lcs im-komrer-
siónál. A közigazgatási bíróság teljes ülésében nagy-
fontosságú határozatot hozott a jelzálogkölcsönök kon-
verziójánál adandó illeték-kedvezményre vonatkozólag. 
A biróság döntvényében kimondotta, hogy a kedvez-
mény igénybevehetéséhez két feltétel kívántatik: az 
egyik, hogy az uj kölcsön kamatlába legyen kisebb s a 
másik, hogy, ha a kamaton kivtil egyébb járulékok is 
fizettetnek, a kamat és járulékok együttes összege ne 
haladja meg a régi kölcsön kamatának és járulékainak 
együttes összegét. Ez a döntvény lényegileg megfelel a 
volt pénzügyi bíróság döntvényének. Mindazonáltal az 
a könnyebbség nyújtatott, hogy oly esetekben, midőn 
csak kamat köttetik ugyan ki, de a kamatban benne 
vannak egyébb járulékok Is: a kamatláb megítélésénél 
ne a kikötött kamat főösszege, hanem az abban rejlő 
járulékok leszámításával maradó tényleges kamat fog 
Összehatonlitás alapjául vétetni. 

— Névnap. E hó 27-én ünnepelte névnapját 
Karancsy János kir. aljegyző városunk rokonszenves 
mindenki által tisztelt polgára, mely alkalommal szá-
mosam siettek jö kivánataikat az ünnepeltnek kifejezni. 
A kir. járásbíróság birói és hivatalnoki kara testületi-
leg fejezte ki jó kivánatait érdemes hivatal társának, 
akiket a szives házigazda magyaros vendégszeretettel 
fogadott házában. 

— Az üvegek h i t e l e s í t é s e . A kereskedelem-
ügyi miniszter 1897. aug. 21-én kelt rendelete értelmé-
ben a vendéglők korcsmák és egyéb nyilvános helyeken 
kimérésre és mérték gyanánt használt palaczkok és po-
harak 1898. évi január 1-éig voltak koronabélyeggel 
hitelesitendók. Miután azonban a jelenleg közhaszná-
latban levő palaczkok és poharak hitelesítése körül 
olyau nehézségek merültek fel, a melyek az idézett 
rendeletnek az eredetileg megállapított határidőben való 
általános végrehajtását gátolhatnák, ugyanazon minisz-
ternek f. hö 23-án kelt rendelete a koronabélyeggel 
valö hitelesítés kőtelező határidejét hat hónappal ké-
sőbbre 1898. évi julius hö l-ig halasztotta el. Miről az 
érdekelteket ezennel értesíti az aradi kereskedelmi és 
iparkamara. 

— Szerencsétlenség a j é g e n , a mindenki 
felett őrködő gondviselés mentett meg öt ember életet 
a halál torkából, akik elég vakmerőek voltak a még 
-alig befagyott körös jegén sport szenvedélyüknek idő-
nek előtte áldozni. Holéczy Gusztáv szarvasi kereskedő 
leányai is ott korcsolyáztak f. hó 25-én a még alig be-
állott jégen s amint összefogözva siklottak tova, a jég 
hirtelen recsegve és ropogva beszakadt alattuk s ők 
alá. merülve a fagyos vízbe, egy pillanat alatt eltűntek 
a nézők szeme elől. Csakhamar újra felbukkantak a 
vizből s kétségbeesett erővel igyekeztek onnan kisza-
badulni, ami igen nehezen haladt, mert körültök a jég 
mindenütt töredezett. Ekkor a jég pálya fölügyelője 
sietett megmentésükre, de ez sem vezetett eredményre, 
mert ő is belezuhant a vízbe s ekkor már öten igye-
keztek a szabadulás falé. Ebben a válságos pillanatban 
az épen arra sétáló Felker Márton szarvasi jbiiósági 
íogházőr sietett v, menekülőkhöz, ki a gyenge jégen 

keresztül fektetett padokou eljuthatott odáig, hogy a 
vizbeesetteket kézen fogva kivonszolhatta a vizbői s 
egy másik férfi segítségével egy közeli házba vitték. 
Amint értesülünk a vizbeesettek mindenike a komolyabb 
bajokon már tul vannak s az ijedtségen kivül aligha 
egyéb bajuk is származik, igazán káros, és nagyon 
könnyen végzetessé válható gondatlanság következmé-
nye, hogy a korcsolyázás a közönségnek a gyengén 
beállott iégen megtiltva nincs. Nagyon üdvös dolgot 
cselekednének a hivatott körök, ha egyébként messze 
terjedő figyelmük ily csekélynek látszó dologra is ki-
hatna. 

— A B r e y f u s s ü g y b e s i oly szomorú szerepet 
játszó Walsín Esterházy volt franczia őrnagy nevét sok 
lap előszeretettel egyszerűen csak Esterházynak mondja, 
a mi sok olvasóban azt a téves hitet támaszthatná, 
hogy ez a kétes erkölcsű ur a magyar Eszterházyak-
kal, valamely rokoni összeköttetésben áll, pedig sem 
a herczeg. sem a gróf Esterházy család, nem vallja öt 
magáénak. A család berezegi ága, melynek majorescója 
csak a mult hóban nősült, Magyarország legnagyobb 
földbirtokosa, a grófi család, részint erdélyi mágnások 
ezek egyike Gróf Esterházy Géza a nevétől országszerte 
ismert cognacgyárat alapította meg évekkel ezelőtt, de 
valamennyi tagja e nagyhírű magyar mágnás családnak 
erkölcsi tekintetben, minden kétségen felül álló feltét-
lenül gentleman, a kikkel egy lélegzetre Walsyn kalan-
dor ur nevét még kiejteni sem lehet a nélkülkül, hogy 
meg ne bántaná az ember, az Esterházy nevet jogosan 
viselő és arra büszke családot, mely Magyarországnak 
több nagy férfit szolgáltatott már. 

— S z a r v a s i t a n i t ő - e g y e s ü l e t . Alföldünknek 
egyik életre való s tevékeny tanitó-egyesülete, a „szarvas1 

helyi tanító-egyesület", mely tagjainak önképzésén kivül 
különösen az emberbaráti intézmények pártolásában 
válik ki a hasonló egyesületek köréből, karácsony másod 
napján decz. 26-án délután 2 órakor a községi ipar 
iskola harmadik osztályában tartotta rendes évi köz-
gyűlését a tagoknak élénk éideklődése mellett. Moravcsik 
József megnyitó beszéde után felolvastattak a mult 
közgyűlés és az azóta tartott igazgató választmányi 
gyűlések jegyzőkönyvei s az azokban foglalt intézkedé-
sek tudomásul véve helyben hagyattak. Molnár János 
pénztárosnak számadásait a számvizsgáló bizottság 
rendben találta s ajánlatára a közgyűlés a felelősség 
terhe alól köszönetének 1-ifejezése mellett felmentette 
Az 1898-ik évben bevétel volt 508 frt 70 kr. Kiadás 
382 frt 59 kr. Vagyoni állapot készpénzben és nyug-
tákban 153 írt 11 kr. A pénztaros jelentése alapján az 
egyesület öt évi íeenállása alatt az „Eötvös-alapK-nak 
370 frt juttatott, a tanügyi irodalmat 96 'frt '40 krral 
pártolta s ezeken kivül 73 frt 42 kr. segély s adomány 
cziinen utalványozott pénztárából, Csernák János kön) v 
táros elismerés s köszönetnyilvánítással szintén fel 
mentetett a felelősség terhe alól. A tisztviselőség meg-
bízatása lejárván, az elnök a bizalmat mindnyájok 
nevében megköszönte s a közgyűlés Laukó .Mátyás 
Gliick Zsigmond és Eidegh János jelölő bizottságot 
küldvén ki annak ajánlása alapján Sziráezky János kor-
elnök vezetése mellett tisztviselőitől a következőket 
választó: elnök Molnár János, alelnök Szabó József 
jegyző Riclegh János, pénztáros Gliick Zsigmond, könyv-
táros Bodnár József, a tisztviselőkhöz választmányi 
tagolcul megválasztattak Moravcsik József, Laukö Mátyás 
Csernák János, póttagul Sipos Lipót Indítvány folytán 
a közgyűlés határozatilag ki monda, hogy a „Tanítók-
házában* egy szobára alapítványt létesit, amelynek 
eszközlésével a választmány bízatott meg, 

— I s k o l á k b e z á r v a . -A kanyarónak nagy-
mérvű terjedése miatt alispáni rendelet folytán az 
összes népiskolák bizonytalan időre bezárattak. 

— G o n d n o k v á l a s z t á s . A helybeli ág. hitv 
ev. egyház karácsony másodnapján generális gyűlést 
tartott amelyen egyházi gondnokul Medvegy Mihály 
lett megválasztva. Decz. 29-én tartott egyháztanács 
ülésen pedig egyházi esküdtekül Boros György és 
Krajcsovies György választattak nieg. 

f. A szarvasi he 
tauitó-egyesület igazgató választmánya decz. 29 én az 
egyesület olvasó termében gyűlést tartett, A gyűlésen 
a volt elnök, jegyző, pénztárnok és könyvtárnok az 
egyesületnek náluk levő tárgyaival átszámoltak az újon-
nan választolt tisztvisel őségnek. Megállapittatott a leg-
közelebb tartandó értekezletnek ideje 1899. jan. 29 ére 
s előadók ni felkérettek Morauvcsik József ős Paulenda 
János. Az egyesület tagjai után járö tagdit a „Magyar-
országi Tanitók Országos Bizottsága" pénztárába be-
küldetni határeztatván az egyesitlet képviselőiül Molnár 
János, Csernák János és Rulegh János bejelentettek. 
Az 1899. évre megrendeltetnek a következő tanügyi 
lapok: ,Néptanítók Lapja«, „Néptanoda", „Hivatalos 

Közlöny", „Népnevelők Lapja", „Nemzeti Iskola' 
„Magyar Peztalözzi", „Magyar Paedagogia". Az elnök 
és pénztáros megbízattak egy könyvtári szekrény ké-
szíttetésévé] és a könyvtári könyveknek gyarapitásával 
& tagdíj hátralékban levő tagok .az elnök által fel-
hívatnak, hogy azokat január első hetében egyenlítsék 
ki, miután az „ Eötvös alapra * csak olyan tagok után 
küldhető be a tagdíj, akik az egyesüJétnél nem marad-
nak hátrálékban az előző évről. Az egyletnek most már 
rendes olvasó és könyvtári terme lévén, az elnök meg-
bízatott, hogy ezt a tagok tudomására hozva hívja fel 
figyelmüket az iránt, hogy téli időben az olvasó terem 
vasárnap, szerda és szombaton délután áll rendelkezésre. 

— K o n d o r o s ! h i t e l s s ö v e t k e z e t mint tudósí-
tónk irja, a hitelszövetkezet Kondoroson deczember lxo 
26 án megalakult, s tisztviselőkül a következők lettek 
megválasztva. Elnök Dérczy Ferencz, vezérigazgató 
Mázor József, ielügyelő .bizottsági tagok Füzek Béia, 
Serly Kálmán, Sziber István éy Czirbusz Endre. Jegyző 
Velky Béla. Pénztárnok Fekete Miklós. Könyvelő Szarka 
József. Eddigelé már 400 részvény lett jegyezve. 

— K o n d o r o s o n a m u l t hó 2 8 - á n járási 
főszolgabiránk elnöklete mellett megtartott községi 
képviselőtestületi gyűlésen, történt meg a községi tiszt-
viselők jelölése, mely alkalommal a biroi állásra Dérczy 
Ferenc/, Mázor József és Fekete Kálmáu. Törvénybirói 

i állásra Kruchio Pál, Csonka Jáuos és Erdélyi László 
lettek jeiölve. A választás megejtésére határnapul f. é. 
január 6-dik napjának d. e. i0 órája tüzetett ki. 

— A hét . Tizedik évfolyamába lép újesztendő-
kor Kiss József kitűnő lapja. A hét Ritka jubileum lesz 
az amikor a hét gárdája üli meg majd tizedik szüle 
tésnapját; az a kis irodalmi köztársaság, amely annyi 
szeretettel és Ízléssel, annyi ötlettel és temperamentum-
mal szolgáljn már egy deczenium óta a modern Ma-
gyarországot Szókimondó újságnak ismerik, amely min-
den kérdésben, amelyet a hét íölszinre vett az igazsá-
got keresi s anélkül, hogy a maga meggyőződését bár-
kire ráerőszakolni próbálná, nyílt és bátor véleménével 
megszokta hódítani ellenségeit is Sikerének egyik fö-
titka, hogy- hangja mindig előkelő, ízlése mindég uri, 
ítélkezése pedig ha erősen szubjektív is, művészi for-
májánál fogva megkapó élvezetes. Egy deczenniüm 
alatt — dicsekedhetik vele — megteremtette azt az 
irodalmi hangot, melylyel a múló becsű aktualitásokból 
is le lehet fejteni az élet örök igazságait s hogy e te-
kintetben nem forgatta tollát hatás nélkül, bizonyítja, 
hogy nézeteivel melyek hajdanta forradalmat jelentet-
tek ma már a politikai, a társadalmi, az irodalmi és 
művészeti élet minden tényezője számolni tartozik. De 
vezet a hét bellatriszlikai részében is. Olyan nevek 
mint Ambrus Zoltán, Tóth Béla, Ignotus, Kóbor Tamás 
Kozma Andor, Makai Emil, Keltái Jenó, Papp Dániel 
Lövik Károly, Szöllőssy Zsigmond hétről-hétre alkotá-
aaik legjavával keresik fel a hét-et s kivülök minden 
uj és igaz talentum itt mutatkozik be az ország leg-
intelligensebb olvasó publikumának, Meg kell még em-
lékeznünk azokról a kedvezményekről is, amelyeket 
ujabban a hét előfizetőinek nyújt. Kedvezményes áron, 
vagyis egész évre három forintért megkaphatják a hét 
előfizetői az Athenaeum kiadásában havonként kétszer 
megjelenő gazdagon illusztrált Franczia Divatlapot, 
Szállít továbbá az újság romekbe szoksorositott platin 
fényképeket bármely beküldött fénykép után, még pe-
dig névjegy alakban tuczatját két forintjával, kabinet-
alakban iuezatját négy forintért , nagy 36 cm. széles 
42 cm. magas fali képet passe partous-val, darabját 5 
írtért. A hét ahhoz képest, ami külső' kiállítását illeti 
és amit nyújt, olcsó lap. Egész évre mindössze tiz fo-
rint. A kiadóhivatal küiömben készséggel küld mutat-
ványszámokat a lapból mindenkinek, aki igényli. Czime 
egyszerűen: Budapest, V I I , Alsó Erdősor 3. szám. 

— Ü g y v é d i i r o d a á the lyezés . Dr. Reismaun 
Adolf szarvasi ügyvéd, irodáját a mult héten az általa 
megvett Tabajdy^féle házba helyezte át. 

— 3 3 8 . 0 0 © c s o m a g . A budapesti csomagpostán 
az idén rend kivül nagy volt a karácsonyi forgalom, Bu-
dapestre az ünuepnapokon nem kevesebb, mint 336,000 
csomag érkezett, amenayi>ddig rmég egy évben sem. 
És mégis mindenki idejébenv kapta. meg a küldemény, 
ami csak ugy volt lehetséges,^ hogy kettőzött erővel 
reggeltöFéjfélig szakadatlanul dolgoztak a postán. Ér-
demes a megemlítésre, hogy 257 csomagon nem volt 
pontos czim, de azért a posta nagyrészét mégis kézbe-
si tette* kivéve tizenöt csomagot mely czimzés nélkül 
érkezett ide. Ezeket legközdeb elárverezik. Mindene-
setre örvendetes, hogy a budapesti posta e rendkívül 
mgy forgalmat ily példásan bonyolította lé. 

— Évzsébet | löbpgo> Az Erdélyi Kárpát Egye. 
sülét dicsőült Erzsébet királynénk emiéköre a régi 
Mária-lobogók mintájára Erzsébet-lobogót készít, A 



költségekhez való hozzájárulásra leikas felhívásban Ma-
gyarország asszonyait kérte fel. Minthogy a gyűjtést, 
az egyesület most számba kívánja venni, felkéri az iv-
tartókat, hogy gyűjtéseik eredményét az Erdélyi Kár-
pát Dgyesii Let titkári hivataláaak Kolazsvá* ra bekül-
deni szíveskedjék Megjegyezzük, hogy a lobogó felava-
tása a Mátvas szókor Leleplezése alkalmával a jövő 
évben lesz Kolozsvárt és hogy zászlóanyának Auguszta 
kir. horczegasszonyt kérte fel az egyesület, ki remél-
hetőleg személyesen fogja az első Erzsébet-lobogót 
fel ava tni. 

— F i l l é r e s té ly . A szarvasi nőegylet vigalmi 
bizottsága fillér estélyeket rendez a városi ipariskola 
(a volt sas vendéglő) helyiségeiben. Az első fillér es-
tölyt most szombatén azaz e hó 7-én rendezi, 60 fillér 
belépti dij mellett. A n. érdemű közönség pártfogását 
kéri a rendező bizottság. 

Akkor. 

Midőn kezedbe tettem a virágot, 
Szemem szemedben egy köny cseppet látott 

És összeszorult izgatottan ajkad, 
Á meghatottság ömlött el terajtad. 

Reám esett halvány szemed- sugara , . . 
Lelkem megindult; omlott könnyem árja. 

Lábadhoz hulltam és epedve kértem: 
Mint én te érted, élj ugy te is értem. 

Végváry Ferencz 

kezdett Olga Kedélye is fokozatosan változni. — Erezte 
tudta ő maga is. hogy valami ismeretlen VáltozáSOI1 

ment lelke keresztül, talán sejtette is, de még eddig 
önmagának sem merte megvallani, hogy szivében valami 
különös édes és bánatos érzést táplál, ami Arthur lényé-
vel szoros összefüggésben van, s ez lelkét néha a 
kétségbeesésig bánatossá teszi, máskor pedig szivét édes 
boldogsággal tölti el. -

Egy napon szomorúan lépett ulga az érkező Arthur 
elé. — Szemei vörösre voltait sirva. — Arthur szivét 
szintén fájdalom járta átal, mert ő is szomorú hirt jött 
közölni, — Anyjának sürgönye atyja halálos ágyához 
szólította. - Fáj t lelkének a csapás, mely szerető 
anyját vele együtt érte, de fájt szivének az is, hogy 
bizonytalan időre le kell mondania egy édes élvezetről 
arról, hogy Olgát nap-nap mellett láthassa. 

Olga pedig egy levelet mutatott Arthurnak, mely-
ben a szülök azon elhatározásukat közlik, hogy őt most 
már haza vieudik, a szülői házhoz, miután nagy lány 
lett, illő, hogy a nagy világba bevezeszék. 

Egyideig szótlanul néztek egymásra, Olga szemei 
bői könnyek peregtek alá, nedves nyomot hagyva hamvas 

arczán. 

mt 

(Emlékkönyvbe.) 

meo 
Szorgalmadat mindig megkétszerezdf 

És hogy megőrizd boldogságod. 
Feledj el soJc szép ifjitkori álmot. 

Végváry Ferencz. 

Elbeszélés. 

Szilárdy Olgát — báró Szilárdy Kázmér leányát 
— szüleitől és szülőföldjétől távol, a francziák főváro-
sában lakó egyik nagynénje nevelte. — Olga még kis 
gyermek volt, amikor anyja meghalt s amikor Szilárdy 
báró másodszor is megházasodott, az uj mama mellett 
a szeretetből a kis Olgának vajmi kevés ju to t t—Ekkor 
vette aztán magához a néni a kis leányt, akin különben 
és nagy szeretettel csüngött, ahol aztán Olga is csak-
hamar megszokta uj környezetét. — Ott töltötte tehát 
gyermek éveit, mig nem a serdülő korból is kilépve 
viruló hajadonná lett. 

Olga nagynénje most is mindent megtett amit 
szerető szive sugalt, s igy nem hiányzott semmi abból, 
ami egy fiatal leány vágyait betölteni hivatott. — A 
fényes vigalmaknak, zajos társaságoknak nagy ellensége 
volt a jó asszony, de Olga kedvéért ez áldezatot is 
meghozta, s igy a hét bizonyos napjain háza a család 
barátai és ismerősei számára nyitva állott 

Egy ily alkalommaj maga a nagynéni mutatott be 
Olgának egy ifjút, s azzal a megjegyzéssel toldotta meg 
a reá vonatkozó ismertetést, hogy házuk régi barátja s 
tisztelőik egyike. — Bárd Füzes Arthurnak hivták zz 
ifjat, ki külföldi tanulmányait végzerdő már huzamosabb 
idö óte időzött ott. Az tetszős külsője, kellemes 
társalgási modora és férfias őszinte nyíltsága Olga 
figyelmét csakhamar maga íelé fordította, aki eme 
benyomást nem is igyekezett túlzottra palástolni. — 
Arthur siznte kellemes hangulatban vált el ez ismeretség 
után Olgától, ki már ekkor kilátásba helyézte, hogy 
a háznak szívesen látott vendége lesz nemcsak a fogadó 
napokon, de a hét egyéb napjain is . -

A mint e látogatások ismétlődtek, ép oly arányban 

Arihur azonban gyorsan határozott, nyilt jelleme 
habozást nem ismert. — Megvallotta szerelmét, amelyet 
már régen táplál szivében s kérte Olgát, ha némi von-
zalmat érez iránta, ajándékozza meg őt kezével, s ő 
odaadó hü férje lesz, hugy nejének jó létét és boldogitá-
sát szem elől nem fogja téveszteni soha s mindezekért 
annak csak szerelmét kéri cserébe. — Olga sem vona-
kodott, bár pirulva nyilvánította ki viszont érzett szerel-
mét, de azt már határozott hangon mondotta, hogy 
örömmel adja Arthurnak kezét. — Egy forró csök 
pecsételte meg eme fogadásukat, amelyet j3gy másik 
hosszantartó bensőségteljes csók követett, de ez már a 
bucsu csókja volt, amesy őket a boldogság útjától most 
már messze elvezette . . . 

A meggyőződés, amelybe Olga, kedvesének önzetlen 
és tiszta szerelme változhatlanságának tudata által jött 
némileg enyhítette a válás fájdalmait, s tudatában annak 
hogy Avhur szerelme mélyen átérzett érzelem, nem 
csupán szivének múlékony felhevülése, nyugodtan, meg-
adással hagyta el azon kedves helyet, hova első sze-
relme édes emlékei azóta már oly sokszor visszatértek. 

Szülői örömmel fogadták a rég nem látott gyer-
meket 

Az örvendők közt bemutatták Olgának Schlecht 
ezredest is, ki mint látszott, a család kiváló kegyeit 
birta s ki e percztől fogva állandó lovagja lett Olgának. 

Az ezredes az osztrákoktól lett oda áthelyezve, 
miután ott adósságai túlhaladták azt a fokot, amelyet 
behunyt szemmel elnézni lehet, — Tetőtől talpig katona 
volt, s ez modorának meglehetős nyerseségét kölcsönzött. 
Szikár, magas termetű emher volt, homlokát állandóan 
haragos redők vonták be. — Megjelenése elég imponáló 
volt, ezt azonban arczának ördögi csúfságával érte el. 
Haja, szakálla és arczszine sötét vörös volt, mely utób-
bit a szeplők és foltok egészen eléktelenítették. — Ezt 
palástalandó, elől kiborotvált szakáit viselt, melynek 
egymástői meglehetős távolban nőtt szálai a kiváut 
eredményt nem egészen érték el. 

Olga előtt hamarosan ellenszenvessé tette magát 
mindeme tulajdonságai által s eme elíenszenve még 
jobban fokozódott, midőn ót szüleitől — minlegy czél-
zatosan, dicsérni magasztalni hallotta. 

Szüleinek — a2 ezredes iránt tanúsított ezen fel-
tűnő rokonszenve nem kis aggodalomra adott okot 
Olgának. — Valami különös félelem szállotta meg 
mindannyiszor, mikor ezen emberre gondolt, valami 
titkos sejtelem ugy súgta neki; hogy ezen ember éle-
tére nagy befolyással lesz. Később niíír kerülte az al-
kalmat, hogy vele találkozzék, de az ezredes mint az 
árnyék, hiven követte mindenfelé. 

Egy alkalommal, midőn ismét a találkozás elől 
menekült, s erre legalkalmasabbnak a kert árnyas és 
lombos helyeit vélte, az ezredes ismét talált módot, 
hogy közelébbe férkőzzék. Olga látszólag türelemmel 
viselte az elkerülhetetlent, de amikor az ezredes iránta 
táplált érzelmeit emiitette előtte, szó nélkül hagyta 
ott, szobájába zárkózott s egész nap nem mutatta 
magát. Könnyeiben akart vigaszt keresni, mert nem volt 
senkije kinek baját elpanaszolhatta volna. Egy rémes 
képzelet jelent meg szemei előtt, amelyre még csak 
gondalni és félve mert: ha Arthurt elvesztenie kellene 
De nem . . . hisz az nem lehet, Arthur szereti őt, s 
szerelméhez liü marad, bizonnyára .eljövend, hogy őt 
magáévá tegye. 

Szegény leány! Nem sokáig áltathatta s vigasz-
talhatta magát e reménnyel, mert egy napon atyja 
egész váratlanul tudtára adta, hogy az ezredes kezét 
megkérte s azt oda is Ígérte, 

ga egy egy perez alatt semmive 
félelme tehát nem volt alaptalan. Atyja eleinte me'g : 

sem akarta hallani ellenvetéseit, hogy t. i. ő az ezre-
destnem szereti s nem is szeretheti, mert ő szivét és 
kezét már régen báró Füzes Arthurnak kötötte le. 

A báró e név hallattára dühösen ugrott fel, 
kezeit ökölre szorítva rohant leánya felé. Soha! * . . 
soha! * . , ordította rekedt hangon, s mint egy meg-
sebzett vad iszonyú düh és haraggal rohant a szobá-
ban fel. s alá, lábaival nagyokat tnppantva. Olga ujul-
tan rogyott le karszékébe. 

E hirtelen beállott változás azonban kissé észre 
téritette a bárót^ leányához közeledett, gyöngéden si-
mogatni kezdte arczát, fejét, ki lassan magához tért. 

Olgát az utóbbi napok eseményei s a most lefolyt 
jelenét egészen megtörte. Atyja szigorával szemben, 
látva annak megmásithatlan elhatározását, a nagylelkek 
sajátos nyugalmával ajlta meg magát sorsának. Ekkor 
Olga atyja székét egész közel húzta leánya melléj 
abba leült s megfogta leánya kezét. Lassú vontatott 
hangon kezdett beszélni, majd hangja helyenként ki-
törő indulatba ment át. 

Egy hosszú történetet mondott el Olgának, amely-
lyel az ő és Arthur családja közt levő hatartalan 
gyűlölséget és annak okát ismertette meg, amely lehe-
tetlenné teszi, hogy valaha e két család sarjadéka 
egymással egyesülhessen. , . . 

— Raldd tehát elhatározásom, mely semmi ellen-
vetést nem tűr. Az ezredes megkérte kezedet s én 
oda Ígértem azt; neje lész, és esküvőd napja is ki van 
tűzve. 

. . . Olga csak az esküvő uapja előtt kelt fel 
ágyából, mert nagy beteg volt. Azután nyugodtan, el-
lenvetés nélkül tett meg mindent, amit tennie meg-
hagytak neki. 

Esküvőjük után, férje nemsokára kifizette adösá-
gait s újra vissza helyeztette magát az osztrák fő-
városba. 

Azóta már három hosszú év telt el 1 Hoszu bár-
kinek is, de hosszú olyannak, kinek a perczek is órák-
nak tűnnek. Ö tőle az öröm és vigság rég száműzve 
voltak, lelkébe a bánat állandóan befészkelte magát 
De minek is örülne ? Hisz' senkije nincs kiben örömét 
lelné. Van-e egy szerető térj> kinek szeretete őt boldogí-
tani tudná ? Vagy van-e egy resztvevő kebel kinek 
bánatát elpanaszolhatná? De volt egz szív, egy igazán 
szerető kebel kinek bánatát elpenaszolhatná ? De volt 
egy sziv, egy igazán szerető kebel, mely boldogságát 
megteremteni hivatva volt, egy forrón szeretett lény 
kit már ábrándjaiban is ideálként szeretett, egy földi 
halandó, akinek ajkáról ismerte meg az első csók 
menyei üdvét, , , . de ah, az csak volt, a kegyetlen 
sors rég el választotta őket egymástól. 

Egyedüli vigaszt a vissza emlékezés adott jieki, 
amelyre az egyedüllét órái elég alkalmasak voltak. 

Férje, házasságra lépésük ntan nem neje mellett hanem 
másütt keresett szórakozást, csak néha maradtak magukra 
akkor és szótlanul ültek egymással szemben, mig aztán az 
ezredeskardját felkötötte s ismét eltávozott hazulról. 

• * * 

. . . Arthur lelkét atyjának elvesztése, majd Olgga 
férjhez menetele nagyon megtörte. Bármit inkább hitt 
volna, de azt soha, hogy Olga másnak nyújtsa kezét, 
s hogy az a szerelem, amelyben ő feltétlenül hitt, oly 
hamar kihűljön. Fájt lelkének a csalódás; fájt, hogy 
azt kellett hűtlennek tudni, kibe bizalmát helyezte. 
Ezerféle gondolatok foglalkoztatták elméjét, de egyik 
som vezette az igaz útra, mely által Olga szerelmé-
nek e hirtelen megváltozását indokoltnak látná. 

Hosszabb utazást tett; messze elment azon hely-
től, hol minden csak boldogtalanságára emlékeztette. 
De mindez csak ál tatása volt szivének, mert szerelme 
annál jobban vonzotta a hűtlen kedves felé, minél 
messzebb távolabb érezte magát tőle. Hosszas bolyon-
gás, három evi távollét után újra visszatért. Nem 
ugyan oda, hol boldogságának sirja volt megásva, ha-
li ém egyideig Bécsben szándékozott tölteni napjait. 

Itt csakhamar ismertté lett neve, s az előkelő 
körök ajtai számára nyitva állottak. 0 azonban nem 
vette igénybe s több szívélyes megbivás elől különféle 
ürügyek alatt kimentette magát. 

Egy este a szokottnál is nagyobb unalom. lepte 
meg. A körülte levő csend, némaság kedélyére oly 
nyomasztólag hatottak, hogy elhagyatottságát megsok-
szorozódva érezte. Különös vágy ösztönözte ezúttal em-
berek közé menni. Gyorsan átöltözködött és Z . . . , . .né 
palotájálioz hajtatott. 

•Üti az előkelő vendégek egész csoportja verődött 
össze. A teremből víg zene s a bent levők- hangos 
zsongása hallatszott ki. Belépett oda. Amint a ház úr-
nője előtt a szokásos üdvözlésén átesett a terem egyik 
távolabb első részébe ment, hol a csarnok egyik osz 
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lopához támaszkodva, egykedvűen, közönnyel nézte a 
jó kedvű mulatozőkat. 

A mint igy szórakozottan bámult maga elé, köny-
nyed lebbenéssel surrant el mellette egy tánczos pár, 
s a hölgy ruháinak c&ipke fodrai Arthurt érintették. 

Felpillantott, de azon perczben szédülés fogta el, 
egész' testében megremegett. Eleinte nem- akart hinni 
szemeinek, csupán egyszerű csalódásnak vélte, de amint 
tekintetével tovább követte őket, Olgát ismerte fel a 
tova tűnt hölgyben. 

— Mi ez? kérdezte önmagától. Olga i t t? hogyan 
kerül ő ide, holott őt innen messze gondolta. S most, 
e pillanatban mégis szemei előtt van, közel, egészen 
közéi hozzá, csak karját kell kinyújtania utána, hogy 
elérje őt. Ah de mily szomorú viszontlátás. Ö, kinek 
lelkében a csalódott szerelem emésztő férge rágódik1 

ki mint egy lázas beteg jár, kél az emberek között, él, 
mert a természet életet adott neki, kinek lelke az 
örömét csak álmaiban érzi, addig amaz, ki szivén e 
sebet ütötte : vigad, örül, az élveket hajszolja . . . 
Keserű szemrehányást tett magának, hogy hitét igy 
megrendítve látta. 

Oh pedig ha tudná, hogy amaz jobban szeretne 
most is szobájába zárkózva, egyedül, megszokott ma-
gányában lenni, örömmel válna meg e díszes tássaság-
tól, hogy egyedül lehessen, bánatán könnyei ontásával 
enyhítsen. 

Egy megnevezheti en titkos erő ugy ösztönözte 
Arthurt, hogy közeledjen hozzá. Önkénytelenül feléje 
tartott Utána ment, bár most még maga sem tudta 
miért, de Olga — a tánczot bevégezve — sietve ment 
keresztül a termen s az a mellett' levő, exotikus virá-
gokkal telt téli kertbe ment ahol egy padra ült le. 

Arthur akadály nélkül követte őt ide is. — Felé 
közeledett s lépteinek zajára Olga kissé hátrafordult. 
Meglátta s felismerte Arthurt. — Szivéhez kapott s fel 
akart ugrani, de Arthur lesújtó tekinteie minden erejét 
megbénította — erőtlenül hanyatlott vissza a pamlagra. 

— Arthur . . . rebegte halkan, szemeit merően a 
férfiura szegezte, de szava elakadt, többet nem tudott 
mondani. 

Arthur látva a meglepetést, melyet váratlan meg-
jelenése okozott, bűnös félelemmek tnlajdoniiotta azt 
mely a bűnösön, áldozatának megpillantásakor erőt 
vesz. — Gyorsan határozott. — Hideg közönyös lxan 

— Csak azért kerestem fel Önt itt asszonyom 
hogy most szemébe mondhassam, mennyire csalódtam 
akkor, midőn szerelmében egy perczig is hittem, s hogy 
elég balga valék hitemet oly lélekbe oltani, ki nem 
tartja magához méltatlan dolognak egy ember egész 
bolddgtalanságát pillanatnyi szeszélyének martalékul 
űcbni. — Nem óhajlom, hogy érezze mindazon fájdal-
mat, mit nekem hűtlen szerelme okozott, nem akarom 
azt sem, hogy bánatom és szenvedésem a bosszúban 
nyerjen enyhülést, de sőt, ha valaha ezen tettéért lelki-
isméreíe nyugtalanítaná, ne okozzon önnek aggodalmat 
hogy egy ember boldogtalansága kin altatásának követ-
kezménye, oh higyje el, bauatom e perczczel megszűnt, 
szivem sem fáj többé, s igy nincs bűne, amiért veze_ 
kelnie kelljen, — Isten önnel asszonyom. — Arthur 
görcsösen felkaczagott, melyből a palástolhatatlan fáj-
dalom nagyon is kíérzett. 

Elment. Olga utána akart futni, s kérni, könyö-
rögni akart előtte, hogy bebizonyítsa szerelmét, melyet 
iránta szivében most is érez, mely nem hogy kihűlt 
volna, de annak lángja ma még magasabban lobog 
— de ereje elhagyta ismét visszahanyatlott a pamlagra 
Sirt, keservesen zokogott. 

* 
* * 

(Folyt, köv,) 
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Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorsajtó könyvnyomdájában 
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