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Hát Csongrádmegye és Szentes 
városa miért késnek?

A „Hód-Mező-Vásárhely" cimii lap f. é. 2 ik 
számában a szeiites-vásárhely-makói vasutiigyről 
szóló cikket közölvén s az egész ügyet kellően 
méltányolván a cikket e szavakkal végzi:

„Nem tudjuk azonban, hogy Csongrádine
gye és Szentes városa miért késnek nyilatkoza
taikkal, holott tagadhatatlanul az ő érdekükben 
áll első sorban és legnagyobb mérvben, hogy; 
mielőbb létre jöjjön a szentes vásárhely-makói; 
vasul "

Őszintén megváltjuk, hogy e szavak néma 
hgki fémesebben hatottak ránk, de másrészről 
ezen kifakadáson éppen nem csodálkozunk. I)e 
mielőtt ezen ügyhez ezen érzékeny oldalról szól 
mink, lássuk közelebbről az egész vasutiigyet sj 
vonjuk belőle a kellő következtetést.

Köztudomású dolog, hogy a most már fór-i 
galombaii lévő szeutes-ksztinártoni vasút, hívei i 
azért ragaszkodtak e vonalhoz, mert a közeli jö-! 
vőben ennek további kiépítését H.-M.-Vásárba-■ 
Ívig s onnan Makóig előre sejteni vélték, tehát; 
annak jövedelmezőségéről és életrevalóságáról tel
jesen meg voltak győződve.

De mi történt?
Már a szentesi vasút megnyitásakor jelent 

meg városunkban gróf Bethlen Márk s nemcsak 
nálunk, hanem a vasút további építése által egy 
aránt. érdekelt többi községekben is propagandát 
csinált a felveted eszmének kivitelére, s nemsoká
ra felszólítást intézett az érdekeltekhez részint a. 
hozzájárulás, részint az általa felsorolt feltételek 
elfogadása iránt. De az ezen vasutiigyben első 
szerepre hivatott városok az óvatosság álláspont
jára helyezkedtek, azt mondván a gróf felhivásá-i 
la: nem oda Buda, addig nem fizetünk s nem 
kötelezzük magunkat semmire, inig valami kéz-1 
zclfogható sikert nem látunk, sőt az érdekelt na
gyobb városokban azon meggyőződésre jutottak, 
hogy jobb lesz, ha az érdekeltek maguk kezébe 
veszik a dolgot. A kezdeményezést ez ügyben
11.-M.-Vásárhely törvény hat sága vette f ii s bi-i 
zoltságot küldött ki a végből, hogy ez érintke
zésbe tegye magát az érdekelt városokkal és köz
ségek kel.

Gróf Bethlen Márk látván az ügy ezen for
dulatát, uj körlevelet intézett az érdekeltekhez, 
melyben a terhesnek látszó föltételektől már el-, 
all. E körlevelében fölsorolja, hogy kérvényére 
Csöng á d m egye közönsége a kiépítendő vas
út ügyében megígérte úgy erkölcsi mint anyagi 
támogatását; Szegvár község 60 ezer frtot sza
vazott meg törzsrészvények vásárlására s az ál
lomás részére ingyen helyet, ajánlott fel; Mind
szent község 100 ezerfrtot, Földeák község 
50 ezer frtot, Makó városa 30 ezer frtot sza
vazott meg, M.-M.-Vásárhely város pedig ez ügy 
tanulmányozása végett 12 tagú bizottságot kül
dött ki. Ezek felsőt olása átáll a gróf megígéri, 
hogy január hó első felében, ha az időjárás meg
engedi (abból ugyan semmi sem lesz — szerk.) 
kiállítja a mérnököket a részletes tervek készí
tése végett s egybehívja az érdekelt városokat 
í‘-s községeket egy általános gyűlésre a további 
teendők megbeszélése s egy szőkébb bizottság 
kiküldetése végett, hogy azzal a további lépések 
megtételekor folytonos érintkezésben lehessen. Ha 
a szükséges tötzsrészvényi összeg biztosítva lesz, 
megalakul a részvény társaság s ő a vallalat. fi- 
•uuieirozása tekintetében többféle ajánlatot fog’ be
mutatni. Az előmunkálatokra első kérvényében 
azért kért kilomet.ercnkiut 200 frtot, hogy bizto
sítva legyen kiadása, ha esetleg a vállalat meg
hiúsulna, mint az a nyolcvanas évek elején tör
tént. De most e föltételtől eláll, az előmunkálati 
költségeket a magáéból előlegezi, mert azon meg
győződésre jött, hogy az érdekelt felek komolyan 
' eszik a kérdést s a vasút kiépítése mintegy biz
tosítva van.

Felhivás
«z „Országos iparos segély- és nyugdíj-szövetség“ meg 

alakítása tárgyában.
Az 1884 ik ipartörvéuy módot, nyújtóit, az iparo

soknak hogy testületileg szervezkedve, közös érdekeik
ről közös akarattal és erővel gondoskodjanak.

Az iparosoknak, különösen pedig azon kézműve
seknek, kiknek vagyona és tőkéje leginkább munkabíró 
karjaikban rejlik, egyik legfontosabb érdeke, előrelátó 
gondoskodással elejét venni azon siralmas helyzetnek, 
mely baleset, vagy munkaképtelenség esetén őket, — 
elhalálozásuk esetén pedig ösvegyeiket és árváikat fe
nyegeti.

Még azon kevesek is, kik szorgalmuk és takaré
kosságuk által maguknak könnyű vagy tán épen bősé-

Ez a gróf legutóbbi körlevelének rövid tar
talma.

Midőn II.-M.-Vásárhely város közgyűlése e 
vasúti ügy tanulmányozását az általa megválasz
tott bizottságra hízta s az érdekelt, városok és 
községek képviselőinek egy értekezletre való meg
hívását célozta, lapunk örömmel vette tudomásul 
H.-M. Vásárhely e határozatát s az ügy további 
fejlesztése érdekében örömmel látta e tekintélyes 
alföldi várost az ügy élén, tudva, azt, hogy Szen
tes város még sem akkor, sem azóta mai napig 
nem nyilatkozott ez ügyben, pedig :i mi városunk 
csakugyan első sorban van érdekelve e vasút to
vábbi fejlesztése által. Ha Szentes város a gróf 
megkeresésére legalább is akkor nyilatkozott vol
na, mikor H.-M.-Vásárhely s abban az értelem
ben, szívesen csatlakoztunk volna régibb laptár
sunk azon eszméjéhez, hogy Szentes vegye kezé
be az egész vasutiigyet, Szentes hívja össze 
az érdekelt községek képviselőit, és Szentes le
gyen az egész mozgalom lelke és főtényezője. 
Csongrádmegye is kellő időben szólott, ez ügy
hez s igy a megyét talán nem illetheti semmi 
vád, sőt. határozatát a. csongrád félegyházi vasút lé
tesítésére tett, áldozata, után nem lehet puszta, igé 
rétnek venni, de a. mi városunkhoz jogosan in
tézheti a. h.-in.-vásárhelyi közvélemény egyik kép
viselője azt. a kérdést; miért késik nyilat
kozó t. á v a I ?

E kérdésre ugyan nagyon egyszerű a vá
lasz, nevezetesen az, hogy amennyiben a gróf 
megkeresése még nem terjesztetett be a. városi 
képviselőtestületi közgyűlés elé, ez nem is hatá
rozhatott ez ügyben. De miért nem terjesztetett 
még a közgyűlés elé? Arra az illetékes körök 
tudnának válaszolni.

Végül csak annyit, akarunk még ez ügyre 
vonatkozólag mondani, hogy a gróf ttjabbi nyi
latkozatát H.-M.-Vásárhelyen bizalommal fogad
ják s e város részéről a létesítendő vasútra mint
egy 50,000 frt van kilátásba helyezve Így nem j számos meghiúsult kibérlet után sikerült egy jóhirű hazai 
marad egyéb hátra, mint hogy Szentes város is vállalattal - a 4 millió arany forint (10 millió frank)

. „ . > . | |. .. , befizetett alaptőkével bíró Magyar-hratieia biztosit.ó-túr-
mmt első sorban,érdekéit |el , sulattul - oly előzetes egyezséget hozni létre, mely le-

tes város hallgat, ezen vasútról szó sem lehet, vétség létrehozatalát, és mely a 
Avagy talán a vasútnak eddigi anyagi eredmé- keinek és a kitűzött célnak teljesen megfelelvén, jó lé-

ges megélhetést biztosítottak — ha vagyonnal nem ren
delkeznek — mindenkor csak szorongó szívvel gondol
hatnak;,a jövőre; mert a véletlen baleset minden perc
ben megsemmisítheti egész lélüket, jövőjüket, s a halat 
mii.deu percben elragadhatja a ma még erőlelj"s, műn 
kabiró családapát, — mi által családja, özvegye, árvái 

ja nyomornak, Ínségnek áldozatul esln tuek. llát még 
ama lu nyomó nagyobb száma az iparosoknak, kiknek a 

I mesterség csak ép a miudenniipi kenyeret, nyújtja, — 
I mily aggodalmas szemmel nézhetnek a jövőbe, ha agg- 
Isiig, baleset, vagy halál esetére iiiagukröl, illetőleg csa- 
I ládjukról nem gondoskodhatnak. A rettegett jövő még 
a jelen peic örömét, is megkeseríti, — b azon helyzet, 
melyben a szerény megelégedő létek különben boldog 
lehelne, esetleg elviselhetetlenné válik.

Ez oknál fogva az iparos osztály mindenkor egyik 
legfőbb feladóiénak ismerte a betegség és elhalálozás 
eseteire való gondoskodást ; és minél fontosabb szerep
re emelkedik az ipar, annál behatóbban foglalkozik az 
iparos osztály a világ minden művelt népénél ezen sar
kalatos életbevágó ipari érdekkel. Ez irányban újabb 
korban némely országokban immár hatásos törvényhozá
si intézkedések is keletkeztek. Nálunk még nem jutot
tak ezen pontig, azonban mindenfelé mutatkoznak rész
leges törekvések, hogy az életbevágó kérdés mielőbb 
sikeres megoldást nyerjen.

Miután azonban nz előrelátó gondoskodás szelle
me nálunk még nem hatolta át. az iparosság nagy tö
megét, — a csekély körben, szűk hitárok közt, mozgó 
törekvések nem igen vezethetnek a kívánt, eredményre, 
mert csekély erővel, kevés számú tagok összeműködése 
utján ily nehéz kérdést megoldani nem lehet. Miután 
ez ü;y az egész iparosságot, egyaránt érdekli, az összes 

| hazai iparos osztály közös erejével a leggyorsabban és 
I legsikeresebben lesz üdvös eredményre vezethető.

Ezen ekük inditot.iák az országos iparegyesület. 
' kebelében a fővárosi összes ipartesUbeiek küldötteiből 
alakítóit iparleslílleli szakosztályi, arra, hogy e fontos 
kérdést tanulmányozván és a lélező hasoncélu iulózelek 

I adatait figyelembe vevőn, egy oly módozatot eszeljen 
ki, mely a hazai iparosság viszonyainak megfelel, mely 
könnyen keresztülvihető, a mely legalább a legégetőbb 
szükségen segítsen

Miután egyelőre semmi kilátás sem lehet, hogy az 
érdekelt körökben oly jelentékeny tőkét, minő ily nagy 
fontosságú ügy keresztülviteléhez. múlhatni tanul szüksé
ges, összehozni leli esen, a nagy tőkékkel rendelkezni 
hasoncélu vállalatokkal inditl attak alkudozások; és

Itez, mert annyi bizonyos, hogy addig, míg özén- |lt»f.ővé tesz' egy országos iparos segély- és nyugdíjszö- 
hazai iparosság érde-

uyéről kibocsátott magasztaló kimutatások teszikl Dkkol ajánlható
•' . , ,, , ... .. . a*/ ilv uhui

elbizakodottakka az intéző köröket ? Nem egy íz
ben emlitettük, hogy mindaddig, inig egy teljes 
évi forgalom eredménye nem áll előttünk, nem 
adunk hitelt az előre hangoztatott vérmes remé
nyeknek, mert hátra vannak még a forgalomra 
nézve sovány tavaszi és nyári hónapok; de akár 
nagyobb, akár kisebb hasznot fog a mi vasútnak 
egy év leforgása után felmutathatni, annyi áll, 
hogy több hasznot remélhetünk, ha ki lesz épít
ve e vasút egész Makóig

A kik tehát, a szentesi vasút létesítése előtt 
azt hangztatták, hogy e vasútnak nagy .jövője 
van, mert az ki fog építtetni egészen Makóig, 
ugyanazok hassanak oda, hogy Szentes város is 
tegyen valamit s ne legyen kénytelen egy szom
széd város hírlapjától azt a kérdést hallani: miért 
nem nyilatkozik Szentes város? Mi pedig egye
nesen városunk polgármesteréhez intézzük vég
szavunkat arra kérvén őt, hogy ez ügyet a leg
közelebb tartandó közgyűlésre tárgyul kitűzni 
szíveskedjék.

az ily módon alapítandó szövetség ügye az 1887. 
évi március 25., 26 , 27. napjain Budapesten tartott, or
szágos ipartestületi értekezleten tárgyaltat ván, ez. által 
egyhangúlag helyeseltelek, s az értekezlet! jegyzőkönyv 
kapcsán a hazai szakteslületekkel közöltét vén, ezek fel
hivattak, hogy az ott közölt poiitozatok érdemleges tár
gyalása által „a uagyfoiitosilgu intézmény mielőbbi létesít- 
lése érdekében szükséges intézkedéseket saját hatás
körükben mozdítsák elő.“

A Magyar Francia biztosító-társulattal kötött elő
zetes egyezmény alapján létesítendő országos segély- és 
nyugdíj szövetség tervezetét alább ismertetjük.

E tervezetből kiderül, hogy a létesítendő segély- 
és nyugdíj-szövetség eddig nem lélezett, uj alapokon jön 
létre és oly módozatát nyújtja az elhalálozás, baleset és 
alaggás esetére való gondoskodásnak, mely a kölcsönös
ség alapján álló szövetkezeteknek e'őiiyeit lehelő teljes 
mértékben egyesíti a nagy tőkekkel rendelkező rész
vény társulati élet- és baleset elleni biztosításul.

Ezen előnyök közölt, — melyeke' bővebben rész
letezni feleslegesnek tartunk, — kiváló helyet, foglal el 
azon előny, hogy aránylag csekély hozzájárulás mellett 
sokkal nagyobb élvezményeket. nyújt, mint az egyénen- 
kinti életbiztosítás.

így ha a fentebb érintett, befizetéseket, és az azok 
után nyert élvezményeket a nevezetesebb biztositó tár
sulatok dijaival és az azok után járó javadalmazással 
összevetjük, kitűnik, hogy a két korosztály szerint 200 
frt, illetőleg 150 Irt tökejárandóságnnk vagy 24 frt év
járadéknak a jelen c mibimlcio melletti biztosításáért 
magában véve mindenütt magasabb d j fizetendő, mint 
a 8 frt szövetségi törzsdij, mely — a többi kedvezmé
nyeket nem tekintve — a baleset elleni külön bizto
sítást. is magában foglalja, és pedig semmiféle különbsé
get nem téve a különböző foglalkozási ágak közt.

Továbbá nevezetes előny, hogy szövetségünk se
gélyezési módozatai egészen a hazai iparra és különösen 
a kézműves osztály viszonzaihoz vannak szabva. Így ne
vezetesen a 8 frtnyi egységi alaptétel oly alacsonyra van 
szabva, hogy azt. minden kisebb iparos is befizetheti. 
De módjában áll az egyes testületeknek — és erre kü
lönös súlyt fektetünk — oly segély alapiól gondoskodni, 
melyből azon tagtársuk, kik időközben elszegényedvén 
évi járulékaikat a magukéból nem fizethetik, ebbeli



fizefésük teljesítésében scgélyezfettíének mindaddig, inig 
esetleg nyugdíjigényük érvénybe lép. — A vagyonosabb 
iparoséit ellenben nagyobb lörzsdijak fizetése állal bár
mily magos összegig terjedő járandóságot, bizlosit.hal.nak 
maguknak akár elhalálozásuk, akár baleset, akár elag- 
gásuk esetére.

Kiemelkedő előny még az is, hogy az iparosok 
egész 55 éves korukik beléphetnek a szövetségbe. Ter
mészetes ugyan, hogy a fiatal belépők nagyobb járandó- 
ságot. iiverbetnek elhalálozásuk esetén, mivelhogy elha
lálozásuk valószínűsége csekélyebb lévén, valószínű az 
is, hogy hosszabb ideig fogják az. évi járulékaikat fizol ni 
Múidaz’enáltai a fiatalabbaknak szintén érdekében áll minél 
előbb csatlakozni, mivel ez esel ben azon kiláláss.il bú
nak, itogy a fizetési idő maxiim.... . (25 év) előbb le
telvén, az általuk nyelhető nyugdijt előbb és hosszabb 
ideig húzhatják.

Ezek alapján azon reménybeli élünk, hogy hazai 
iparosaink mind tömegesebben és már kezdetben min
den esetre elegendő számmal fogmik csatlakozni ahhoz, 
hogy segély es nyugdíj szövetségünk mielőbb létrejöjjön. 
Ehhez ugyanis legalább 1000 resztvevő szükséges, mely 
szám, mihelyt jegyezve lesz, a szövetség megkezdheti 
működését.

Különösen az iparlestületeknek, ipartársu In toknak 
kivárása ez irányban buzdit.olag hatni. — Egyébiránt a 
tervezet, szerint az ip.-ul.esUf lelek ebbeli fáradozása a tes
tületekre nézve közvetlen előnyökkel is jár, a mennyi
ben a testületek az ála'uk megnyert tagoknak jutó tőke
járandóság után ]’/« ot luizmik, melyet feiszés szerint 
az ez ügygyei foglalkozó hivatalnokok díjazására fordít
hatnak-; úgyszintén az évnegyedenkint beszedőit dijuk 
után 2"/.ot, mely hasonló célia szolgák

Az ügy valóban megérdemli, hogy, mint az ipa 
rosság egyik elsőrendű, országos ügye, most már kibon
takozzék az előtanácskozások stádiumából és gyors meg
valósulása által hirdesse a magyar iparos-osztály oly 
sokszor érvényesült közszel lemének életrevalóságát.

*
♦ *

Jelen felhívásunk kapcsán megküldjük az érdekeli 
hazai iparos szakteslületekiiek a csatlakozási nyilaiké 
zulukat, terjesztés végeit. A kitöltött nyilatkozatok lehe
tőleg ez. év végéig lesznek a Magyar Francia bzílosil.ó 
társaság szövelségi ügyosztályához oly célból bekü den- 
dók, hogy ez utóbbi 1888. év elején a szövetséget élet-- 
he léptethesse. A megállapodásokhoz képest az ügyke : 
zelés az ipartestületek alulirt. központi bizottságának 
felügyelete alá helyeztetik, ugv hogy az összes szerve
zési munkálaloldia alulirt. elnökség közvetlenül betol) 

A csal lakozási nyilatkozat. Iieszolgáltalása alkalmát 
val minden egyszeres (8 frt) tagdíj uián egyszer-min- 
denkorra fizetendő 1 Irt felvételi díjról az illető szak
testület. ideig'eues nyugtát állít ki.

Budapesten a beléjiési nyilatkozatok közvetlenül n 
közjionli ügyvivőségnél is benyujihatok (Magyar-Francia j 
biztosító társaság, V, Fürdő utca), mely cselben tollái , 
a testületi lát.lamozás elesik.

Az első negyedévi díj a központi ügyvivőség által 
kiállítandó tagsági igazolvány kézbesítése alkalmával 
lesz .fizetendő. A további díjrészletek beszedéséről szín 
tén az. illetékes szaktestület (Budapesten esetleg a köz 
ponti ügyvivőség) gondoskodik.

A szövetség által biztosított, jogok élvezete a tag
sági igazolvány kézbesítésének napján veszi kezdetét.

Kelt Budapesten az. orsz. ipartestületi gyűlés köz ' 
ponti bizottságának 1887. november hó 27 élt tartott - 
teljes üléséből.- (

liáth Károly elnök.
Mudrony Soma Kreutzer Balázs 

aleluök. aieliiök.
(Szabadka), Berec József (I)etta), Török

tlellíry Mór 
jegyző.

Döntő István
György (Budapest), Devecis Gyula (Budapest), Farkas 
József (N.-Kőrös), Doni Jakab (Temesvár), Dobozy János 
(Mezöbereny), Holló József (Félegyháza), Sárközy Kit-

| roly (Monor), Wágner Károly (Budapest) Marsai János 
'(Szarvas), Mészáros János (N.-Kikinda), Walser Jakab 
(Budapest), Hantsovszky József (Bpesl), Javornicky Jó 
zsef (Újpest) ipartestüléti elnökök, mint kozp. bizottsági 

tagok. .....
Ezen segély és nyugdíj-szövetség szabályzatát jovo 

számunkban közöljük.

A felolvasó estékről.
A kaszinónak ma lesz első felolvasó estéje azon 

sorozatban, a melyet az idén tartani elhalározotl.
A választmány által kiküldött rendező bizott

ság bizonyára kellő gonddal megállapította a ve
zérlő elvekei s megtette a szükséges előintézkedé 
seket, bár ezekből a közönség közé — tudtommal 
—- semmi sem szivárgott ki.

Most miután már megkaptuk az első felolvasó 
estének műsorozatát, legyen szabad nekem is el- 
mondanom gondolataimat a'felolvasó estékről, an
nak látszata nélkül, mintha a bizottságnak tana 
csókát osztogatni akarnék. Ha ugyanezek vezettek 

csak elégtételül szolgálhat; ha 
ezekre, valamit még föl 
későbbi felolvasó esték

előmunkálatai bán, 
pedig nem gondolt volna 
is használhat belőlük a 
rendezésénél.

Nálunk rég óta nem volt rendszeresítve a fel-
olvasó esték tartása, hanem csak esetleg lett föl
vevő egy-egy felolvasás vagy szavalás a dalegye 
sülét, hangversenyein, vagy más szakegyesületek ke
belében rendezett ünnepélyeken. Ezért nem lehet 
csodálni, hogy a felolvasásoknak tárgya s a szava
lásoknak előadásmódja oly nagy tarkaságot, sőt 
néha viszásságot tűntetett fel. Ezeknél nem a lel 
olvasás vagy szavalás célja, hanem csak a műso 
lozatnak változatossága volt irányadó.

A hangversenyeken a felolvasás és szavalás 
csupán a mulattalást, a könnyed szórakoztatást tűz
heti ki célul, épen azért amannak csevegésszerű
nek, emennek pedig vidám tárgya mellett egy kis 
sé szinésziesnek kell lenni.

Nem igy a kaszinó által rendezendő felolvasó 
estéken! Ezeknek egészen más célja van, s a meny
nyiben rendszeresítve vannak, azon cél könnyen el 
is érhető; csak ne zavarjuk össze a különböző he
lyeket és azoknak körülményeit egymással és ve
gyük jól fontolóra a kaszinói felolvasásoknak, sza 
válásoknak és zenei előadásoknak valódi rendelte
tését.

Szerintem a kaszinói felolvasó estéknek előre 
megállapított időközökben kell tartatni, hogy a kö 
zönség mintegy megszokja azokat és saját idejűk
ben biztosan számíthasson rajok. Ha mindig más 
mulatságokhoz alkalmazkodnak, az esetlegesség, a 
bizonytalanság, a szétszórtság meg fogják őket ölni. 
Ellenben a rendes időközökben megtartott felolvasó 
esték valódi művelődési középpontjaiul fognak szol
gálni közönségünknek. És épen ez az, a mi a ka
szinói felolvasó estéknek valódi rendeltetése lehet.

Nem szabad nekünk itt olcsó tapsokkal meg
elégedni, hanem a közönség miveltségi fokának ápo 
lására, fejlesztésére kell törekedni.

Ennélfogva a felolvasásra vállalkozókat egybe-

gyüjtve, tárgyok szerint céltudatos sorban kell őket 
fölhasználni. E tárgyak a különböző tudomány, 
ágakból legyenek merítve s tetszetős alakban is
meret-közlésre szolgáljanak.

Ne értsenek félre! Nem akarok én a felolvasó 
estékből iskolát csinálni, és ne vegye rósz néven 
senki, ha a kaszi ó művelt közönségével szemben 
ismeret közlésről szólok.

Nagyon hátra vagyunk bizony mi maradva a 
magasabb értelemben vett műveltségtől, de hat nem 
mi magunk vagyunk az okai, hanem sajátságos kö
rülményeink. Hegyen a felolvasó esték soioznta al
kalom arra, hogy meglevő műveltségünket nemesít
sük, általánosítsuk.

Igen tetszetős alakban elő lehet adni egyes 
nevezetesebb történelmi szakaszokat, irodalmi, ter
mészettudományi, tájrajzi, népismei, társadalmi s 
több efféle dolgokat.

A szavalásokat főleg a remekművek rendsze
res bemutatására kellene fölhasználni. Bátran be
vallhatjuk, hogy e téren nagyon csekély a. mi ol
vasottságunk, de meg egyszerű olvasás utján nem 
is szerezhetünk róluk oly világos fogalmat, mint 
kellő tanulmányozás után azok szabatos előadásából.

A mi végre a zenei részt illeti, annak a mű- 
Ízlés kifejlesztésére és nemesilésére kell törekedni. 
Legyenek hát ezek is a javából összeválogatva, s 
ha eleinte a nagyobb résznek jobban tetszenének 
is a felkapott, divatos darabok, majd később bőven 
kárpótolni fognak a zenei remek művek, ha azok
nak megértéséhez és igy élvezhetéséhez szokunk.

Én ilyennek képzelem a kaszinói rendszeres 
felolvasó esték rendeltetését, és ennek előmozdítása 
végett említettem fel röviden ide vonatkozó gon
dolataimat.

Szalu y István.

A karácsonyi ünnepek elmúltával az ország
gyűlés újból megkezdte munkálkodását. A belilgy- 
minister legutóbb előterjesztette a monarchiánk- es 
Románia közt létrejött határrendezési egyezményt, 
az igazságügyminister pedig az igazságügyi palota 
építéséről szóló törvényjavaslatot.. Légfontosabb azon
ban azon két interpellat.ic, melyeket a külügyi po
litika tárgyában Helfy Ignác és Percei Mór képvi
selők intéztek a ministerelnökhez- Az interpellatiók 
lényeges pontjai a következők :

1. ) Bir-e a kormány biztos tudomással az orosz 
hadikészülődésekről s hajlai.dó-e a ministerelnök a 
tényállást megismertetni'?

2. ) Történtek-e lépések külügyi hivatalunk ré
széről e hadikészülődésekkel szemben?

3. ) Ha e hadikészülődések a Balkán félszige
ten, föllép Bulgáriában lefolyt eseményekkel kap
csolatban vannak, ragaszkodik « a külügyi hivatal 
előbbi álláspontjához, mely szerint a Balkán félszi
get független fejlődését senki és semmi által nem 
engedi gátolni?

4. ) Nem tartja e szükségesnek a kormány egy

AZ ÖRÖKÖS.
Elbeszélés.

IRTA : CSUPPAY FERENCZ,

(Folytatás.)

Ép azért. örült is nagyon, hogy a gróf Gyergyai 
Bélát küldötte hozzá á pór vitelére.

De Gyergyai Béia, a ki tudomással bírt Révaiim 
rokonszenvéiől, Ilont szerette, s ép azért vállalta magá
ra a port, hogy igy kezében lévén az ügy, bár Ilon el
lenfele gyanánt kellett szerepelnie, annak erdekeit mégis 
megvédje. Elhatározta, hogy ha máskép nem érhet célt, 
hat majd segít, Dobos Lexinek s csinál maga ellen olyan 
replikákat, hogy ha hirteienében nem is sikerül Dobos 
Lexinek a port megnyerni, hát lehetőleg húzza hnliisz- 
sza, Imgy előnyt és időt nyerhessen a kutatásra, mert, 
nem bilié, hogy Révai minden ok nélkül tette volna 
ezt. a végrendeletet.

Igyekezett átlátni a Révai Tamás szándékát e vég
rendelettel. Révai Tamásnak volt már másik neje is. 
Hátha az a nő — minthogy beteges volt — csak úgy 
egyezett bele abba, hogy vagyona férjére irnssék,— ha 
halála uián Révainak újabb házassága esetében vágyó 
llát csak a tóle származó gyermekek öröklik.

S csakugyan emlékező! t, hogy Révai ilyesforma 
dolgokat egypár elejtett, szóval emlegetett, is életében

S ha igy van, miért nem említette fel Révai e kö
rülményt a végrendeletben, hiszen azáltal elejét vehet
te volna a perlekedésnek? Bizonyára azért -- okosko
dott tovább Gyergyai — mert nem akarta, hogy fia 
minden nélkül maradjon. Mert azt. előre tudhatta, hogy 
neje fia érdekében meg fogja lámadin a végrendeletet 
s meg is nyerheti azt, minélfogva a törvényes örökö
södés utján fia is részesül a fele vagyonban.

így okoskodott Gyergyai — s talán helyesen is.
Másrészt, átlátta a Rávainé tervét is. Megtudott 

lassaukiut mindent a Teréz és Kerénüy előbbi viszonyé 

ról, s ebből következtetve bizonyos volt felőle, hogy 
Keréndy beszélte rá az özvegyet a pör megindítására.

Midőn Rávniné előadta ügyéi, s átadta neki a szük
séges iratokat, Gyergyai haza, indult. A mint azonban 
a folyosón jött le, találkozott Ilonkával.

— Kezét csókolom, kisasszony !
Jó napot, Gyergyai ur! Hol volt? Anyámnál? Mit 

mondjon most. Gyergyai ? Megmondja-e Ilonnak, hogy 
olyan pört vállalt el, melyben ellenfelek?

— Igen, anyjánál voltam,
— S ugyan minek? Szabad tudnom?
— Szívesen megmondom. Kedves anyjának egy 

pőre van s azt vél la Ram el.
— Pőre, pőre?! Ugyan miféle pőre lehet neki? 

szólt Kon, mert már eszébe sem jutott az a végren
delet.

— Egy végrendelet; örökösödési pör.
— Atyám végrendelete talán ?
— Igen kisasszony. De ne féljen! Nem azért vál

laltam el, hogy kegyed ellen legyek, bár látszólag igy 
van, hanem épén azért, kegy érdekeit megvédjem.

— Oh Gyergyai ur, ha tudná, mily fájdalmat okoz 
nekem ezzel — nem ön, hanem anyám! Már megígér
te, hogy nem fog lépéseket tenni s én viszont bele 
egyeztem, hogy megosztjuk a vagyont. És ő most pört 
indít!

— Ne aggódjék kisasszony! A pört meg fogja nyer
ni ! Atyja ok nélkül nem tehetett ily végrendeletet. Éti 
legalább nem fogom megengedni hogy ez a végrende
let megsemmisíti essék. Kutatni fogok s meg fogom ta
lálni az okot, mely atyját ily végrendelet tételére kény
szerűé!

— Ne tegyen semmit! Csak anyám ne tette 
volna!

— Anyja csakugyan helytelenül cselekedett, mi 
kor kegyed meg is Ígérte a testvéries osztozkodást. De 
meg fogja bánni tettét! Mert a pört ejveszti! S akkor 
meg lesz törve. — De őt ne okoljuk Ö nem hibás. Más 
embererek vélték erre rá.

—- Más emberek? Oh mondja még egyszer! Tud
tam, hogy anyám magától nem tette volna. Úgy e más 
emberek ?

— Igen. Más emberek, kik e végrendeletből hasz

not akarnak huzni, de higyje meg, meg fogom ezt. aka
dályozni, mert nem engedem, hogy anyját, de különb 
seii kegyedet, drága Ilonkám, igazságtalanul megrabolják.

Gyergyai nagyon iediuviillen beszélt. Igazán szi
vén viselte Ilona sorsát attól a perctől fogva, melyen 
először látta, különösen amaz emlékezetes bál óta „Drá
ga Ilonkám" mik nevezte, s maga sem tudta már, mit 
mondott, nem bírta magát tovább lait.ani Ilonnal szemben.

De Ilon is észrevette e szavakat. Elpirult, hirte
lenében nem tudott rá mit mondani. Csak érezte, hogy 
az az ember, ki most előtte áll, lesz megmentője, mert 
napról-napra mindinkább észrevette, hogy anyja már nem 
az, mint régen volt iránta.

— Köszönöm, ügyvéd ur, köszönöm.
— Ilonkám! Bocsásson meg hogy igy szólítom, 

de máskép nem tudom. Észrevehette minden szavamból, 
tettemből, hogy szeretem. Szeretem, mint. kegyed sze
reti anyját, mert tudom, hogy még ezek illán is forrón 
szereti. Oh mondja, szerető viszont, vagy sem? Mondja, 
hogy legyen életemnek célja, mert kegyed nélkül éle
tem sivár. Oh mondja, bármi is lesz válasza.

Ilon mit sem szolt, arca lángolt, szemeit. Gyergyai- 
ra veté, küzdött, hogy kimondja e a boldogító szót: 
mert szerette Gyergyait forrón, tiszta szivének igaz sze
relmével, mig végre önkéntelenül kimondotta e szót: 
„szeretem."

Tulboldog volt Gyergyai, mert igaz szerelmét vi
szonozva láita.

— Szerelem Ilonkám — monda még egyszer.
S a szerelmesek észre sem vették, hol vannak. 

Oly boldogul telt az a néhány perc! De Ilonka még 
sem felejtkezett, meg magáról s elpirulva így szólt :

— Bocsánat, Bélám — itt. voltunk — de szeretem 
nagyon . . .

Egy csók, mely önkéntelenül jött, s Gyergyai és 
Ilon elváltak egymástól. Gyergyai kisie'ett, az iiicára, 
boldogan ment haza, u'közbeu. azonban Fekete Fricivel 
találkozott, kinek nagyon feltűnt Gyergyai örömteli — 
máskor különben mindig komoly nica

— Honnan jösz ? Révaiimtól úgy e ? Láttalak. Nos 
megindu't. a pör?

— Itt van a kezemben.
(Folyt, köv.)
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nemzetközi koitgressus egybehivását a bolgár ügy 
érdekében?

5.) Ila a béke fentartása nem sikerülne, szá- 
niitbat-e monarchiánk a német és olasz államok 
régóta hirdetett szövetségére?

A háborús hitek Poroszországot sem hagyják 
érintetlenül, amennyiben hadterege szaporításáról 
szintéit gondoskodni kezd. Nevezeteten most állí
tották föl 15 ezrednél a negyedik zászlóaljat s a 
hadsereget négy gyalogezreddel szaporították. A 
tábori tűzércsapatok két osztály helyett háromba 
vannak beosztva. A vasúti ezred két zászlóaljához 
még két zászlóaljat állítottak fel; végül 
jó.'osztály először van önállóan felsorolva s a vas
úti ezredhez csatlakozik.

A politikai helyzet Oroszországgal szemben 
niég mindig bizc tahin, habár Oroszország egyre 
készül s egyre küldi békebiztositásait. Augolhon- 
ban az a hit van elterjedve, hogy Oroszország 
azon ponton áll, miszerint a bolgár kérdésben ha
tározott javaslatokat terjesszen elő. Az orosz „No- 
voje Vremja" című lap pedig erre nézve ezeket Írja: 
Ama vermes reményekkel szemben, melyek a leg
több európai lapban Bulgáriára vonatkozólag for
galomba kerültek, az utóbbi időben sugalmazottnak 
látszó politikai lapok hangsúlyozzák, bőgj' a bol
gár kérdés megoldása egyáltalán nem oly könnyű, 
niint gondolják. Többek közt ezeke is Írja: „Mit 
fog tenni Ausztria Magyarország, ha Koburg feje
delem eltávohttatik ? Oroszország nem egyezhet ab
ba, hogy Koburg herceg távozása után akár ideig
lenesen is oly állapot jöjjön létre, a mely az ismert 
orosz, programmal meg nem egyezik. A fejedelem
mel együtt le kell tűnniük a nyilvánosság szín
padáról az ő hívéinél-: és politikai pártjának. Bul
gária közigazgatását még rövid időre se szabad oly 
emberek kezébe átengedni, kikben Péterváron nem 
bíznak. Az uj jelölés kérdése hasonló értelemben 
oldandó meg. Oioszország és Ausztria-Magyaror- 
szág közt a javaslóit béke és megegyezés csak úgy 
jöhet leire, Int Oroszország biztosítva van, hogy 
Bulgáriában újból valami váratlan fordulattal nem 
lepik meg."

Becsben általában kellemetlenül fogadták a 
magyar országgyűlésben közzétett interpelláció
kat. A bécsi lapok többsége vezércikket ír ez al
kalomból, helytelenítve az interpelláció megtételét, 
különösen rosszalva a választott időpontot. A Neue 
Ere e Presse megjegyzi, hogy ha Tisza választ akar
na adni ezen interpellációkra, akkor az egész 
hadseregnek már öszpootosilva kellene lennie n | 
Visztula és Azan között és azon a napon, a melyen 
Tiszának ilyen ösztönzésre engednie kellene, min
den fegyverfogható embernek már készen kellene 
állania, hogy aZ ellenség területére lépjen. „Ilyen 
durva kézzel — ir.ja a nevezett lap — még nem 
cibáltiik a gyönge békének finom szövedékét."

a léglm-

A szentesi iparos ifjak képző és segélyzö egylete 
e hó 22-én azaz vasárnap d. u. 2 órakor saját helyi 
ségében (csizmadia ipartársulat házában) rendes évi 
közgyűlést tart, melyre az egyleti tagok ezennel meg
hivatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1. ) Elnöki évi jelentés.
2. ) Az 1887. évi számadások megvizsgálására 

bizottság választása.
3. ) Az 1888. évi költségvetés.
4. ) Indítványok: tárgyalása.
5. ) Tisztviselők, választmányi tagok és rende

zők megválasztása.
Szentes, 1888. jan. 6.

Balázsovits Norbert, 
elnök.

Nyilvános köszönet.
Körünk által vizkereszt napján a kaszinóban ren

dezett felolvasó estélyre többen szívesek voltuk ben
nünket. olyan nemeskeblűen segélyezni, hogy azt mond 
hatjuk, mikép csakis ezek által sikerült ezen telolva
só eslélyt léire hoznunk.

Így Dr. Polacsek Ajbertné ö nagysága, ki a ren
dezői jelvényeket adományozta; a szentesi dalegylet 
abbeli kérelmünknek, hogy estélyünkön közreműköd
jék, készségesen engedett; Kiss Zsiginond ur, a ka 
szinó egylet tekintetes elnöke, szives volt a termet 
díjmentesen átengedni; és Kovács Pál ur a „Cson- 
grádmegye" tekintetes szerkesztője önmaga ajánlotta 
fel a meghívók és programútok dij nélküli kinyoma, 
túsut.

Fogadják mindannyian a nyilvánosság előtt is 
bál as köszöHetünket.

Szentes, 1888. január 7.
A „Csongrádmegyei kör" nevében 

Károlyi Mór, alelnök.

A szentesi ev. ref. egyház által fentarlott elemi 
iskolák 1887* ik tanévi első félévi vizsgái a kővetkező 
sorrendben fognak megtartatni:

Január 23 áu d. e. Sajó Sándor es Varga Fenmc, 
4. u. Kwács Lajos és Kovács János; 24 én d. e. Vat-

tay Vince és Papp Antal, d. n. Papp Lajos és Kört- | főkép a csekélyebb jövedelmű, de takarékoskodni szerető 
vélyesi Sándor; 25-én <1. e. Falábú Sándor és Papp 1 polgároknak a legmelegebben ajánltat.rk.

— Múlt vasárnap egyháztamicsülés volt, a helybeli 
rém. kulit, egyháznál, melyen a legutóbbi egybáztnmícs. 
választás ellen bomlott két rendbeli felebbez.és képezte 
a főtárgyat. Az egyik folebhezés, melyet. Juhász János 
nevű lakos és egyháziig adott lm, az abban foglalt mi- 
véletlen s illetlen kifejezések miatt, a világi elnök in
dítványára határozottan elut.asittat.ott.. a másik, Sitimmel* 
S. alispán s többek által aláirt, felebbez.és egy bizottság 
nak odatolt, ki, mely hivatva lesz az egyes pontokba 
foglalt állítások ínibenálhlsát. megvizsgálni s a. legköze
lebb tartandó egyházlanács-ülésben javaslatát belcr- 
jeszleni.

— Esküvő. Rádi István gazdálkodó e hó IS án 
déli 12 órakor tartja esküvőjét. Sándor Juliannával a. 
helybeli ref. templomban. Boldog élelet kívánunk az uj 
párnak.

— Kérelem. A polg. iparos és gazdasági kör mind
azon volt tagjait., kik az uj alakulásra ezideig nhQiem 
Írtak s .náluk az egyleti könyvtárból kivitt könyv van, 
tisztelettel felkérem, hogy azt mielőbb beadni, (könyv- 
tárnyitás hétfőn és csütörtökön este 5—7 óráig) eseileg u j- 
bői aláírni szíveskedjenek. Beszédes István könyvtárunk.

-— Berukkolnak a rezervisták. Törvényjavaslat 
kerül nemsokára az országgyűlés elé az iránt, hogy az 
összes közös hadseregben és hoiivédségbeli tartaléko
sok is az uj ismétlő jegyiénél való begyakoilás céljá
ból csapattesteikhez legfeljebb hét napi fegyvergya
korlatra behívhatok legyenek, mindazonálta, anélkül, 
hogy ez a behívás rendes fegyvergyakorlatul betudat
nék. Behivhatók azon tartalékolok is, kik már három, 
illetve azon honvédek is, kik már öt fegyvergyakor- 
latban veitek részt, még ha védkötelezeltségök utolsó 
évében állnának is.

— Mozognak a népfelkelők. Úgy látszik, lw>g.y 
nyélbe ütik a népfölkelest, amiről a honvédelmi mi- 
nisteriumban felállított népfelkelési ügyosztály tanús
kodik. Városunkban Tóth László mézoskalácsos meg
kapta már az előleges értesítést, hogy tudja magát, 
mihez tartani behívás esetében.

— Kardos menyecske Hajnalra járt, az idő. A lát
határon az éj sölec burokj.it. feilebbeme..i kezdő a piros 
ujjit Aurora. Egy kávébázbau öt férfiú ült egy asztal 
Körül mély csendben. Csak néha hallatszott röpke ajka
ikról; „Czupász-. — „Besszei", — „Bliud", stb. Nem 
voltuk összeesküvők, hanem jámbor lerblislák, akik 
építve a kúria isnruoles döntvényére, mely a. ferblilől 
levette a „tilos játék" 
lanságban egymástól el 
nagy zsinórt húzott, be 
leien feliárui nz njló, 
alak, s a nélkül, hogy jóreg 
nyakon törli a nyerőt.
„A feleségein!" zsebre gyűri az elölte heverő pénzt es 
elrohan. Az amazon büszke megvetéssel tekint, utána, 
aztán leirhallan gráciával pofon üti a bankárt, össze 
karmolja a „vorhaml" arcát, belemarkol az oszló hajába 
és a vizes fiaskó tartalmával leönti az „ulolsót". Ez, a 
kinek épen „nyilaikoznia" kellett volna, annyira meg
lepődött a váratlan köszöntőn, hogy az asztal alá bujt. 
Hasonlóan a többi vitéz is, akik nem látták tanácsos- 
mik a harcias delnővel kikezdeni. Látván az ellenség 
megfutaniodását, Iloineros bőseinek módjára még élő és 
harsány szóval lepocsékolta őket, aztán hazafelé vet.le 
útját. Otthon már remegve várta férje. Mondják, hogy 
a piszkaidnak volt jó dolga . . . De vessünk fátyolt e 
családi drámára és zengjük el inkább a kávéház tulaj
donosának bánatát, aki hazatérve betörve tahiba nz 
üveget, a lámpát, és ablakot. Beperelné ezért a teltest, 
de nem mer kezdeni a férfiverő menyecskével

László, <|. ii. Torday József és Németh Elek; 26-áu 
d. e. idős Csaló Sándor és Kábái Endre, <1. ti Szabó 
Lajos és Németh Lajos; 27-én d. e. ifjú Csató Sándor 
és Tergenyei Ferenc,, d. u. Katona József és Takács 
.János tanitólc t.aiiitványainak közvizsgái.

A vizsgák mindenütt az illető iskoláknál tartatnak. 
Kezdetük délelőtt 8, délután 2 órakor.

Szentesen, 1888. január 12.
GER.ÖC LAJOS, 

lelkész.

HÍREK.
— A szentesi jótékony nőegylet vigalmi bizottsá

ga e hét elején bocsátotta ki az általa felír, hó 4 én 
tartandó bálra szóló meghívókat a következő sorok 
kíséretében: „Városunk művelt és minden jótékony 
céllal szemben áldozatkész hölgy közönségét tisztelet
tel felkérjük, hogy ezen bál anyagi sikerének előmoz
dítása céljából, — tekintettel ami, hogy ti bál tiszta 
jövedelme u nőügyiét tulajdonát képező óvoda fenn
tartásának alapjára fog fbrdittatni, — a tombolához 
játék!ángyukat, — bármily egyszerűek legyenek is 
azok, küldeni szíveskedjenek. Kori a nemes áldozat 
készséget a vigalmi bizottság." Magunk részéről is 
annál inkább ajánljuk e mulatságot a miveit közönség 
figyelmébe, mert ez az egy alkalom ugyszólva egész 
évlmn, a mikor városunk intelligeiitiája egy helyen 
találkozik s egymással eszmét cserélhet.

— Kaszinói estély lesz ma este 7 órakor követ
kező műsoiozattal; 1.) Nyitány, előadja a helybeli el
ső zenekar. 2.) Felolvasás, Balázsovits Norbert gymn. 
tanártól. 3.) Népdalok, zenekisérettel, előadja Kristó 
N. Antal. 4) Szavalat, előadja Weiner Mór. 5.) Fér
fikar, előadja a helybeli dalárda. Az estély rendező 
sével járó költségek fedezésére 30 kr. belépii dij van 
megállapítva, melyet — tekintve a nemes szórakozást 
— nem is lehet kiadásnak tekinteni. A miveit közön
ség érdeklődésétől függ a felolvasó estélyek további 
rendezése.

— Helybeli dalárdánk nagy előkészületeket fesz 
arra nézve, hogy az általa rendezett s a f. hó 21-én 
tartandó álarcos bál minél mulatságosabb legyen. A 
meghívók e hét elején bocsát latiak ki, s mint hall
juk, a vidékről is nagy érdeklődés mutatkozik. A meg
hívókon jelzett tombolajálék igen mulatságos lesz, a 
válogatott álarcosok sok mulatságos jelenetre adnak 
alkalmat. — szóval, a ki mulatni akar, ne mulassza 
el az alka'mat — bőven lesz kárpótolva a csekély 
belépti díjért.

— Békésy Gyula debreceni tankei Hinti kir. főigaz
gató holnap városunkba érkezik, hogy helybeli gym 
násiumiinkbaii a szokásos hivatalos látogatást teljesít
ve meggyőződést, szerezzen magának az intézet szel
lemi és erkölcsi állapotáról. Födolog mindeneseire, 
hogy a deákok helyes feleleteket adjanak.

— Kaszinói közgyűlés lesz holnap d u. 5 órakor, 
melyre újból felhivjiiK a kaszinói tagok figyelmét.

- • H M.-Vásárhely vasutügyi bizottsága e hó 9 én 
ülést tartott. Kristó Lajos polgármester elnöklete alatt 
s elhatározta, hogy a szentes vásárhely makói vasút 
érdekeltsége február 11 én H.-M. Vásárhelyen tartandó 
értekezletre e város nevében egybehivatik. A meglii 
vők erre nézve mielőbb szét fognak küldetni az érde
kelt községek és nagybirtokosokhoz.

— Megyénk liözigazg. bizottsága e hó 16 án vagyis 
hétfőn rendes havi ülést tart. Ez lesz első ülése az 
elmúlt év végén újból megalakult bizottságnak.

— Köszönetnyilvánítás. A szentesi asztalos ifjú
ság által f. hó 7 én rendezett, táncvigalom alkalmával 
7 irtot szíveskedtek a rendező urak a szentesi iparos 
ifjak egylete részére átadni. — Mely összeg átvéte
lét midőn elismerem, kötelességemnek tartom fentne 
vezeti ifjaknak az egylet nevében hálás köszönetemet 
nyilvánítani. Szentes, 1888 jan. 12. Berceli Dániel, 
egyleti pénztárnok.

— Kegyes alapítványok, a helybeli r. katb. egy
háznál következő alapítványokból bíttntmik el ruházat
tal szegénysorán gyermekek: Haris Tódor alapiiványa 
(18C9. évben) Sfio ’frt, Bogyó Islváné (18S2-beo) 400 
frt., özv. Kiss Mihályoéé (1884 ben) G00 írt... Zsoldos bé
rencé (1885-ben) 150 fi t., Lakos Pálé (188G bán) 100 
frt, legújabban pedig a 48 as kör szegénysor.-u tanulók
nak iskolakönyvekkel való ellátására 53 triót auomá 
nyozolt. Nevezett adományozók megérdemlik, hogy ne
veik az. utókor előtt ismeretesek és tiszteltek legyenek.

— Helybeli iparosok figyelmébe különösen ajánl
juk az országos ipartestületi kongresszus által válasz 
tolt bizottságnak lapunk mai számában közzétett, fel 
hívását. Habár e felhívás később érkezett hozzánk, 
mindazáital szükségesnek tartottuk annak közlését a 
városunkban majdnem 600 ra. menő önálló iparosokra, 
nézve, kiknek ezután is áll módjukban az iparosok 
országos nyugdíjintézetébe lépni s ez által önmagukat 
öreg napjaikra, nemkülönben családjaikat, biztosítani. 
Magát, a szabályzatot, és díjszabályt jövő számunkban 
közöljük.

— Az asztalos ifjúság által e hó 7 én rendezel t 
táncmulatság alkalmáviil fölü'fizetlek: Hódi Pál ur 1 
frtot., id Várady Lajos ur 1 frtol, Kristó Nagy Sándor 
ur 1 frtot, ifjú Bérlők János ur I irtot, Gerec Lajos ur 
1 irtot, ifj Sznihimífi Pál ur 50 ki. Fogadják nevezeti 
adomáiiyozók a rendezőség köszönetét.

— Koszorusbálat tart a helybeli kovács iparos 
ifjúság e hó 28 án a csizmadia ipartársulat termében, 
hol a jó kedv annál nagyobb lesz, mert maga az ifjú 
ság szolgáltatja ki a bort — kellő mennyiségben.

— Figyelmeztetés. E hónapban még mindig lehet, 
részvényt, jegyezni a helybeli kölcsönös segélyzö szövet
kezet harmadik évi cyclusára akár az igazgatótanács 
egyes tagjainál, akár a szövetkezet hivatalos helyisé 
gében (polgári körben) minden vasárnap délután. A kö 
telezettség 3 évre terjed, heti betét 20 kr. Ez intézet 

álokszerű jellegét, júinbor .il lat 
akarták nyerni n pénzt. Éppen 

ii játékosok egyike, mikor hír 
belép egy karcsú, erőteljes női 

iggelt. inoi.da.mi,, liatahnasilii 
Ez leltekint, rémtillen felkiáll :

Ingyen-hirdetések.
(E rovat azon t. előfizetőink számára áll rendelkezésre, kik ns- 
vÖk és lakhelyök elhallgatásával lapunkban valamit közzététetni 

óhajtanak.)
TTí Q1 IQ fi Íz 1 Szentesi termésű jó bor akó számra. Bő- 
1x111 (XIL(Xülik i vebbet a kiadóhivatal. - E g y bolt h e- 

I y i s é g a főiitcíbi i és hozzátarto'.ó két szoba, konyha, spajz 
és kamara ez évi Szt.-György naptól kiadó. Bővebbet a kiadó
hivatal. — Bé beadandó a központi piacnak közvetlen közelében 
Szt,-György naptól kezdve egy kényelmesen berendezett, igen szép 
3 vagy több szo’»ás lakás hozzá tartozó mellékhelyiségekkel. 
Tudakozódhatni a Scheinberger és Popper-féle bőrüzletben. — 
Egy uj s teljesen felszerelt cserép k á 1 y h a igen jutányos 
áron eladó. Tudakozódhatni a kiadóhivatalnál.

Kriensbe n, Lucern mellett (Svájcban) az 
odavaló iparcsarnokban a következő szabadalma

zott érdekes újdonságok szerezhetők me". minden
hová p o r t omentüse n (vám nélkül) ingye

nes csomagolással az ár előleges beküldése (levélbélyeg is elfő- 
gad tátik) vagy utánvét mellett a magasabb szállítási dij 
hozzácsatolása mellett. Az összes cikkek mindenütt k lendült és 
i s m é t e 1 a d ó k jövedel néző üzletre számíthatnak. 5. Egyene
sen az aranyjubileumra készült: XIII. Leó pápa legszebb és jól 
talált arcképe kitűnő színezéssel keretben 2 márka (I márka 03 
kr) Elárusítók kerestetnek. 2. Ugyanazon arckép fehér atlaszon 
kidolgozva, igazi remek m ú, mely túltesz minden olajfest
ményen, pompás szalonkép. 5 márka. Pyrorevolver mellény
zsebbe való, dohányzók számára, mely légnyomás által azonnal 
gyújt, 4 márka — 4. Tentatolttisztitó. E folyadék eltüntet régi 
és uj tentafoltokat s a folt helyén azonnal lehet Írni; ennek egy 
irodában sem volna szabad hiányozni. Egy üvegcse 2 márka. 
•>. Uj tolltartó, melylyel könnyen és gyorsan lehet írni s bármely 
ujjal tartható, legbiztosabb szer az Írási görcs ellen ; felnőttek
nek 2 márka, gyermekeim k 1 márka 50 pfeuning. — H. Egye
temes nagyító 1000 szeres nagyítással, a legjobb nagyitó eszköz, 
hozzávalóval 5 márka. Elárusítók kerestetnek. - 7. Bűvös szín
ház családi körben, három feltűnést keltő készülék, melyekkel bár
ki könnyen mulattathat egy társas ígot; utasítással 5 márka. S. 
A bűvös fényképész. A kívánt, képek azonnal készen tűnnek fel 
üveg s keret alat ; utasítással 3 márka. 9. Teljes, linóm, uj 
ezüstből (tartós és a valódi ezüsttől alig különböző) pompás asztali 
készlet, összesen 45 drb. elegáns tokban, 20 márka. -- 10. Na
gyon elegáns óraláncok, n elyek mindig a legpompásabb tropikus 
illatot, — mely éghajlatunk legfinomabb virágillatát is fölülmúlja 
— terjesztenek s előkelő körökben nagyon divatosak, hölgyek szá
mára 5 márka, urak számára 4 márka. - 1!. Nagyon célszerű 
és minden vadász uskához szükséges célzó, melylyel a gyorsan re
pülő vadat biztosan találhatni, 3 márka. 13. Uj pompás ame
rikai ébresztő fa i óra, 4-szeres beosztással, igazi szalondarab 
kitűnő járással; az egész műnek o kereke vau csak és sohasem 

szorul javításra, 10 márka.

burokj.it


Kiadó lakás.
Özvegy ZF’álii Sándomé asszony házá
nál (<lr. Götzi orvos háza előtt) egy t?11’ u" 
és egy szoba, konyha és hozzátartozó melléképület 
többit évre kiadó. Értekezhetni i. t. 230. sz. alatt.

14/Ej. 1888.
Hirdetmény.

Értesiltetik a. lakosság, hogy a uiusgti m. I<ir. 
liouvédelHii luiíustcriKiunak inait évi november hó 
■■ 6 á« kelt 49,458./x- szán.u rendeletével a kocsik, 
szekerek és lovak összeírása eirendeltetvén, attual- 
fogauatositása Szentes város bel és külterületére 
nézve a folyó 1888. évi jniiwár hó 8-ól február 
1-ig terjedő időre tűzetett ki.

Felhívom ennélfogva a lólartó közönséget, líogy 
lovaik és kocsijaik összeirásn vegeit a mondott idő 
alatt Szentes város aljegyzői hivatalában (a tne 
gyeház épületében) jelentkezzenek, az elmaradók 
eiletiélteu törvényes szigorral logok eljárni-

Szentes, 1888. január 5 én.
Magyar József,

tanácsunk, h pwlgáruteuler.
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A művelt magyar hölgyközönseg szamara 
;l jltllllillíli :

I. „Magyar Háziasszony" 
háztartási, gazdasági és szépirodnl«'«. bctOnp. A 
hölgyek ezen szaklapja nagy eltiirjedesiie.* oxyeii ' '. 
dalom minden rétegében Képviseli a nnk összes ’
hasznos tanácsokat ad és kellemes szórakozást t j ii.|t aI 
kor, midőn a nő elvégezte házi teendőd. In » » >■
hogy a serdülő leány, n listai menyecske, a szel cto an. a, 
n gondos háziasszony és »z öreg anyóka agyain t el ez•_ 
lel olvashatják. A csinos ki Hitnsu lapunk elohzeUsi.ua. 
Egész erre rí Irt, felére 3 Irt, negyedbe Irt • >) ‘ •

Elöli-elések a „Magyér Háziasszony kntdohnatalalioz 
inlézendök és a hó bármely napjaiul elfogadtatnak.

aAT" a Magvar Háziasszony” liiadóhivata a matat, 
viiaytómokat ingáén és bérmenlesen küld mindazoknak, 
kik ez. iránt hozzá legcélszerűbben Imelezo •*PP»I 
lordiilniik. E szaklapnak egy magyar háznál sem szolra - 
na hiányozni, mivel irtmiiiatása szerint lobi, száz ioninlot 
lehet a háztartásban megtakai itani.

A „Magyar Háziasszony” 
kiadóhivatala Budapesten, nagy-korona-utca 20 sz. 

II. A magyar háziasszonyok 
ziarptéireu 

1888. évre a legtartalmasabb naptár. Ára füzetben 1 fit, 
diszkötésben 2 Irt, ajánlott küldéssel , 0 krral több. Meg
rendelések legcélszerűbben postautalványnyal a ^Magjai 
Háziasszony" kiadóhivatalához:

Budapesten} K /cer. 11 a yy-korona vlca 20 sz.

A „Szentesi hengermalom*4
■íiktárában a lisztek következő árak mellett kaphatók:

3
12 frt 80 k.

e

o
14 frt.

±
13 fi t 60 k.

5 e
12 frt 40 k. 12 frt. 11 frt 30 k. 10 frt 50 k. 9 fi t 50 k.

i

Mutatvány számokat ingyr-n és bérmtntescn.

Magyarország legolcsóbb és legdisxBoel* képes hetilapja a

Képes Családi Lapok 
1888 ik év január hó lén 

A TIZEOIK ÉVFOLYAMÁNAK
második negyedébe lép. A „Képes Családi I.a- 

L pok” mint társadalmi, szép iroda Imi s ismeretter- 
L jc.sztil hetilap, eddig is tnegbeesiillietetlen szol- 
M gálátokat, lett a magyar nemzeti közművelődés

nek, ina azonban nemcsak kiváló tényezője a ma
gyar irodalomnak......... ...............
ja a I
élénk s a legszigorúbb kritikát is
máuyai

L

ü
I 
R

...j.,;........k, hanem nélkülözlietlen havat-
magyar müveit családoknak. Változatos, „

..t i. I.:I..• i kiálló olvas- ”. 
i a lepjele.m’bb magyar írók tollából eted- J 

nek, s a külföldi irodalomból csak a sz.iimranyat J 
mutálják be az. olvasó közönségnek. — A gon- y 
dós élénk szelkesr.lés, az ízléses es díszes kiál- A 
lilás, az eszme és az érzelem nemesilö larlalotn, j 
a jó’iidés. a l-gjelesebb külföldi lapok képeivel j 
versenyző művészi kivitelű képek szellemi kin-

• csé avatják minden szárnál. .4
A „Képes Családi tápok” előfizetős! árt: Egész évre 6 frt, d 

Félévre 3 frt, Negyedévre I frt 50 kr. rj
— Előfizetéseket elfogad minden hazai könyvkereskedés — fj 

M,ihilváiiii-s;:<iiiu>Litt iuayen és béimtntesi'ii küld a d 
„A'éyx-s Családi Lup'ik" kiadóhivatala liudapcs j. 

len, I'. k«r., nagy korona utca 20 sz. j

Föld eladás.
Ifjú Sarkadi Nagy Mihály

287 hold (1200 négyszögöles) földje 
előnyös föl t é I e 1 e k in ellett 

szabad kézből eladó.
Értekezhetni

Borsos Antal-féle házban III. t. 237. sz. a. 
i ■ . ___ í

I
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Hirdetmény.
A város tűinjdouához tartozó alsó és fölső csilr- 

hi'járási legelőknek 3 évre, szabad legeltetésre leendő 
haszonbérbe adása tárgyában f. évi január 16-áu 

tanácstól cinben újabb szóbeli 
melyre bérleni kívánók ezen-

PSERHOFER J.
gy Egyszeri líra

Becs, Singerstrasse 15. sz. „Az arany bírod, almához11.

Vértisztitó labdacsok, melyek előbb uili- 
versalis piruláknak neveztettek, ezen utóbbi 
nevet teljes joggal megérdemlik, mert való
ban alig van betegség, melvben ezer meg 
ezer esetnél csodálatra méltó liatásuaknak ne 
bizonyultak volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden egyéblt gyógyszerek hasz
talanul alkalmaztattak, ezen labdacsok által 
számtalan,szór s rövid idő alatt tökéletes meg
gyógyulás következett be. i skatulya 15 pi 
rulaval 21 kr., egy tekercs 6 skatulyával I frt 
5 kr., bérmentetlen utánvétellel I frt 10 kr.

A pénz előleges beküldésével bérmentve *. tekercs pi
rula 1 frt 25 ur., z, tekercs 2 fit 30 kr., 3 tekercs 3 frt 
35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., lu 
tekercs 9 frt 20 kr. (Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik.)

Számtalan köszönő irat tekinthető be, melyekben ezen 
pirulák fogyasztói visszanyert, egészségüket a legkülönbö
zőbb és sulvo • betegségek után köszönhetik. Mindaz, ki 
egyszer kísérletei, tett vele, tovább ajánlja ezen szert.

A sok köszönő irat közül néhányat itt közlünk:
L e o g a n g, 188 >. május 1 •.

Igen tisztelt uram ! Önnek pirulái valóban oudálatra 
méltóan működnek, nem olyanok ezek, mint egyéb dicsőí
tett szerek, hanem segé yt nyújtanak majdnem mindenben.

A husvótkor küldött pirulák legtöbbjét ismerőseim és 
bárátjaim közt osztottam Ki s mindnyáján segítettek, még 
magas korú egyének i>. ha nem is teljes jó egészóget, de 
tetemes javulást tapasztaltak, s folyvást használni aka- 
ják. Kérem ennélfogva, szíveskedjék ismét 5 tekercset kül
deni. Tőlem és mindazoktól, ki.cnek szerencséjük volt az 
ön pirulái által egészségüket visszanyerni, fogadja benső 
köszönetünket.

■1
í

<1 élű tán 3 órakor a 
árverés íog tartatni, 
ucl inegliivatnak.

Szentes, 1888. január 12.
Nagy Imre,

tanácsnok.

L ó t a k a r ó k kiviteli ű z 1 e t e.

a gazda pusztai.

EJEEEEKE‘ EHEIS3EEJE jjjfc 
H 
r Meleg takaró lnzto- 
p sil ja a hi egészségét 
h és munkaerejét, 
i

Meleij takaró l»izf<»-

és munkaerejét.

Feltűnést keltő értesítés
az összes t. lótulajdonosok részére!

A Romániával. Oroszországjai és Németországgal folytatott vám- és keresk delmi háború folytán, mely az üz- 
1- ti forgalom teljes beszüntetését és az árnkivi’el megcsonkítását maga után vonta, valamint a mostani harcias hely
zet és rósz ú deti viszonyom következtéit m több száz tusát iátakaró van üzletemben f Ihalmozva, melyek a fonti 
országok számára készültek, miért is kénytelen vagyok lótakaró-készletemt31 minden áron szabadulni

Ezen takarók az clstöbbször kitüntetett béssi takarójyárban készült, pompásan kidolgozott, nehéz, sűrű 
árucikk, melv a legelőkelőbb gavallérok, uraságok, gazdaságok, ménesek és bérkocsi tulajdonosok részére szállittatik 
s szépsége, ritka jósága é> felülnmlhatlan olcsósága által a legme egebb elismerésre talált, mit a naponkint érkező, 
legkielégitöbh utórendelési levelekkel bizonyíthatok.

Az összes főtulajdonos uraknak egész Ausztria-Magyarorszígon és Olaszországban utánvéttel vagy az ár elő- 
leges beküldése mellett küldök

elsőrendű lótakarókat
1-‘O cm hosszukat és 136 cm széleseket, legjobb, el puszii ttiatlan minőségben, sötét alappal és élénk csikókkal, sű
rűket és melegeket, jól kidolgozottakat, darabját

csak 1 frt 50 kren.
TllVQtnQ QÓf Q fn Izq vnlza f sötétsárga alappal és hétszeres kék-piros csíkokkal, közülbe’ül 2 méter 
UlVílLUo űu LdudixUjl vikcLu hosszukat és 1'4 méter széleseket, kitűnő elsőrendűnket, darabját

csak 2 írtért.

Elegáns kénsárga urasági bérkoositakarót
2 méter hosszat és 1'/2 m tér széleset, fölötte elegáns kiállítással, minden ló igazi dísze, darabját

csak 2 frt 50 irron.
Ha tehát valaki lovai számára jó, szép, meleg takarót akar beszerezni, használja fel azonnal ezen kedvező 

alkalmat, mely bajosan fog visszatérni, s rendelje meg azonnal ezen igazán jó takarókat. Tegyen kíséretet bárki s 
nemcsak hogy meg lesz elégedve, hanem ismerőseinek is fogja ajánlani, miért a legnagyobb hálával fogok tartozni.

Rendelésnél pontosan kérem a teljes címet: a rendelő nevét, állását, lakhelyét, utolsó postát s az ország ne
vét, hogy a szétküldésnél tévedés ne forduljon elő.

Tisztelettel

ZELINKA K. Becs, Máté-utca
(Mattlieusgasse) 5. sz.

Deutinger Márton.
Béga-Szt,-György, 1382. febr. 6.

Tisztelt uram ! Ni*m fejezhetem ki eléggé benső köszö
netéinél az ön piruláiért, mert Isten segítsége mellett nőm, 
ki évek óta misererélten szenvedett, egészségét ön vérti z- 
titó piruláinak köszönheti, s babár még most. is keli azo
kat néha bevennie, egészsége helyreállott már annyira, 
hogy ifjúi frisseségg.d minden dolgát végezheti. Ezen köz
leményemet minden szenvedő javára felhasználhatja s ké
rem egyúttal, szíveskedjék két tekercs pirulát küldeni, va
lamint két darab chinai szappant is Kiváló tisztelettel 

Novák Alajos, főkertész.

Tekintetes ur ! Előrebocsátva, hogy önnek minden gyógy
szere egyformán jó, mint kitűnő fagybalzsama, mely az én 
családomban több idült fagydaganatot gyorsan megszünte
tett, dacára az úgynevezett universaiis gyógyszerek elleni 
bizalmatlanságomnak elhatároztam, önnek vériisztitó piru
láit használni s ezen apró golyócskák segélyével hosszú 
évi aranyér bajomat ostromolni. Nem vonakodom önnek 
megvallani, hogy régi hajó n négy heti haszn lat után egé
szen megszűnt s ismerőseim körében e pirulákat a legszor
galmasabban ajánlom. Az ellen sincs kifogásom, ha ezen 
sorokat — névaláírásom nélkül — nyilvánosságra hozza. 

Tisztelettel C. v. T.

Fagy-balzsam Pserhofer J.-től, sok év óta ismert leg
biztosabb szer mindenféle fagyások ellen valamint idült 
sebekre stb. Egy dobozzal 40 kr., bérmentes küldéssel 
65 kr.

Golyva-balzsam. megbízható szer a golyva nyak el
len. Egy palack 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr.

Fleí-essencia (prágai cseppek) elrontott gyomor, rósz 
emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi
szer. Egy palack 0 kr.

Ökörf arkviiuígiitMlv, általánosan ismert kitűnő házi
szer katarhus, rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen. 1 
palack 50 kr., 2 palack bérmentes küldéssel 1 frtöOkr.

Amerikai köszvóay-kenöeH, legjobb szer minden 
köszvény és reumatikus baj, taghasigatás, Ischias, fúlfá- 
jás ellen stb 1 frt 20 kr.

Alpesi növény nedv W. D. Bérlikaidtól. 1 palack 2 
frt 60 kr., fél üveg 1 frt 40 kr.

Nzeni-essencia Roinersliausentól. 1 palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

JaíbizzaddH elleni por 1 skatulya 50 kr., bérmen
tes küldéssel 75 kr.

■>

Taiinoeliiiiin-pomrídé Pserhofer J.-től, számos év 
óta legjobb minden hajnövesztő szer közt, melyet orvo
sok elismernek. Egy elegánsan kiállított nagy ada; 2 frt

/Ül a hí nos lapasz Stendel tanártól, vágott és s űrt se
bekre, roszindulatu daganatok. még idillt és gyakran fal
ujuk) lábsebekre is. körömféregre, sebekre s gyuladt 
mellre és egyéb hasonló bajoknál ajánlható. 1 doboz 50 
kr., bórnientei küldéssel 75 kr.

A lí a líinos tis/tiío só Bulrich A. W. tői, kitűnő házi
szer a rósz emésztés következményei, fejfájás, szédülés, 
gyomorgörcs, mellégős, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 cso
mag 1 frt.

Ferenc-pálinka 1 palack 60 kr.

Az itt megnevezett készítményeken kívül minden az 
osztrák lapokban hirdetett bel- és külföldi pharmatenti- 
kus különlegességek készletben vannak s minden a raktár
ban nem levő cikkekről kívánatra pontosan és olcsón gon
doskodunk.

A postai küldemények gyorsan és pontosan eszkö
zöltetnek előleges pénzbe küldésre vagy utánvéttel

A pénznek előleges beküldésével (legj bb potauta’vány- 
nyal) a szállítás sokkal kevesebb > kerül, mint az után
vétéinél.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos; Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

elohzeUsi.ua


— Cselédtartó gazdák figyelmébe. A in. kir. bel- 
ügyministeriuin mint, kihágást ügyekben eljáró Ill-ttd 
fokú hatóság egy előfordult eset alkalmával azon elvi 
kijelel.tust tette.; A gazdának azon cselekménye, hogy 
ápolni kőteles súlyos beteg cselédjét, minden segély nél
kül utnak bocsátotta — ki ezután pár nap múlva meg
halt — ember élete elleni bűntett, esetleg emberölés 
vétsége lényálladékának jelenségeit látszik képezni; 
Iliiért, is elbírálása a kir. bíróságot illeti.

— Gyilkos vendég. Rémes eset történt e hó 7 én 
az Eger Szaluk és Szóláth hevesmegyei községek közt 
fekvő u. n „szóláthi csárdában". Megelőző este 10 óra 
tájban dideregve állított be a csordába, egy vöröses,, 
zömök paraszt ember, puskával a kezében. Azt mondta,; 
hogy nyul-lesen volt, de eredmény nélkül, pedig nagy I 
szüksége volna egy nyulra. A korcsmáién jó indulattal; 
mondta neki, hogy most már későn van, de hajnal felé, 
mikor a hold feljön, majd elvezeti a pince mellé, hol j 
biztos eredményre számíthat. A paraszt ebben megnyu
godni látszott, s miután a fél liter bort, amit, rendelt, 
niegitta, ruhástul ledőlt nz egyik lócára ugyanabban a 
szobában, hol a korcstnáros és neje is lefeküdtek. Maga 
mellé támasztotta a puskáját, melyet azonban a korcs- 
máros a fűtetlen szobába, vitt, ki, hogy a melegen meg 
ne izzadjon, vagy a fojtás bele ne dagadjon. Nemsokára 
valamennyien elaludtak. Azaz az orvvndász csak színlelte 
az alvást, mert a mint észrevette, hogy a szállásadói 
nincsenek ébren, csendesen felkelt s minthogy a szoba, 
melyben puskája volt, el volt zárva, a pitvarból egy 
nagy fejszét hozott be. Nesztelenül igyekezett, a pitvar
ból bejutni, de az asszony e zajra mégis fölébredt,. A 
paraszt ekkor már újra a lócán feküdt. Az asszony fel- 
köllötle férjét s minthogy a. hold világított, azt hitte, 
hogy már reggel leié jár az idő. „Négy óra", mondá a 
férj, mire az idegen is föltápászkodott, mintha eddig 
aludt volna. „Ila már igy áll az idő" — szólt — „ki 
kellene menni lesre". A korcstnáros fölkelt az ágyból s 
minden gyanú nélkül adta át az előhozott puskát s mind 
kelten kimentek. Nehány perc múlva két., egymást gyor
san követő lövés dördültél s a vadász nem sokára visz- 
szatért. „Talán már van nyúl?" — kérdé az ágy szélén 
szoknyáját magára öltő fiatal asszony nyájas, örömet 
kifejező arccal. „Van már egy!" kiáltó vadul az idegen 
s iszonyú káromlások és fenyegetések közölt szólitá. föl 
az asszonyt, hogy adja elő a pénzt. Az asszony térdre 
borulva, összekulcsolt, kezekkel könyörgött kegyelemért, 
kétségbeesetten mutatva három ártatlan gyermekére. 
„Ide a pénzt, mind egy krajcárig!" orditá a haramia, az 
asszony remegve hozta elő, a mijük csak volt. „Kell itt 
még többnek is lenni, hozd elő!" parancsold a rabló
gyilkos az asszony a zsemlyék áráért a kárment.ő felé 
ment, honnan valamiképen a pitvar hátsó ajtaján kiszö
kött. s egy szalmakazal végébe rejtőzött,. A betyár várta

legyideig vissza, majd utána ment, de nem bírt ráakadni. 
A szegény asszony mezítláb, egy szoknyában dideregve, 

i halálra rémülten nézte, amint, éjjeli vendégük a Debrő 
leié vezető utón eltávozott, mert valószínűleg félt, hogy 

i az asszony segítségért, ment. Félig megdermedve s bor
zasztó sejtelmektől gyötörve ment ekkor az asszony a 
pince felé. Fiatal, életerős férje ott, feküdt arccal a hó
ban, élettelenül. A gaz gyilkos közvetlen közeiből két
szer lőtt a háta közepébe.

— Bártfai miatyánk. Az Eperjesi Lapokban ol
vastuk a következő legújabb Miatyánkot, a melyet állí
tólag az eladó lányok szoktak ott imádkozni: „Fiatal
ságunk, ki vagy Báitfán, kiérdemeltessék a te neved, 
jöjjön el a te jó kedved, legyen meg a te udvarlási 
hajlamod, miképen a korzón, azonképen a sétányon is. 
A mi minden heti mulatságunkat add meg minekünk, 
és táncolj velünk oly szívesen, mint mi' táncolunk a 
blazirtságot affekt,álókkal is És ne hagyj bennünket az 
unalomban, de szabadíts meg az egyhangúságtól, mert 
tied a tetterő, az akarat és udvarlás kötelezettsége 
most és mindörökké. Ámen." Közöli t|Jf, hátha nálunk 
is akad, a ki ék.épen fohászkodik . Et|'.e,.a Miatyánkra 
egyébiránt a bártfai ifjúság a következő „Üdvözlégyet" 
készítette: „Üdvöziégy táncolni akaró bártfai hölgy! 
hibákkal teljes, hiúság van teveled, te vagy ugyan leg
szebb minden hölgyek között, de áldásfalan a te nyel
vednek szülötte: a pletyka; minket, pellengérre állitni 
akaró egy szűz., ne keresd a hibát miheunünk kevésbé 
bűnösökben, de magadban, ugy a nap, mint az est órá
ján. Ámen!"

— A lottó legújabb áldozatai. Megrendítő tragő- 
dia okozója volt Becsben ismét a lottójáték. Csöndesen, 
visszavonultan éldegéltek a Stefánia ..tea egyikj há
zában évek óta a Baier nővérek anyjukkal. Juha 7 éven 
át volt alkalmazva egy dohánytőzsdén, Josefin betegápo
lónőnek képezte ki magát, do gyenge mellű lévén, ma
ga is ápolásra szorult, ugy hogy a családot, tulajdon
képen Júlia tartotta fönn keresményéből. Júlia szívesen

: osztotta meg anyjával s nővérével keresményét és sze- 
; rényen bár, do nyugalmasan élhettek volna, ha linyju- 
; kát nőm szállta volna meg a lottó ördöge, mely vala
mennyijüknek megrontója lelt. A gonosz öreg asszony 

jegyre rakta a számokat a kis lutriba s mikor kevés 
j megtakarított pénzük már elfogyott, Júliát úgyszólván 
i rákényszeritette, hogy a dohány tőzsde .pénztárából sik
kasszon. A leány eleinte vonakodott, sőt egyszer egy 

i hétig haza se ment, ott aludt a rábízott tőzsdében, csak- 
■ hogy ne kelljen anyja szemrehányásait hallania. Később 
azonban nem hírt. a kísértéseknek ellentállni, s minden
ben csak a kezdet nehéz. A napokban már körülbelül 
ezer írtra rúgott, az elsikkasztott összeg. A katasztrófa 
már elkerülhetetlennek látszott, s csuk még egy húzást, 
a szombatit, akarták bevárni. A remélt nyereség persze 
ezúttal is kimaradt. A gonosz asszony ekkor elhitette 
ismerőseivel, hogy a tőzsde a leányáé s az ő nővére

• ölti) száz forintot sikerült, fölvennie. Ekkor azután el
tűntek Bécsből. Másnap reggel a tőzsde tulajdonosnőjét, 
értesítették, kogy tőzsdéje zárva van. Rögtön föluyiloi-
l.a  saját kulcsaival s rzomoruan győződött meg veszte
ségéről. — A két leányt eg.v mödlingi vendéglőben lát
ták. Busán ültek egy asztalnál s várták anyjukat. Mi
után azonban még az est beálltával sem jött, fizettek és 
távoztak. — Másnap a mödlindi malomárok megdagadt 
vize két,, derékban egymáshoz kötött leányt sodort ma 
gával. A két Baier leány volt; szép arcukat egészen el
torzította a fájok tapadt sűrű iszap

— Akárkit inkább. Ez a durcásan odadobott fele
let Beregszászon e hó hatodikén egy szerelmi dráma 
okozója volt. „Akárkit inkább!" — szokta mondogatni 
Várjánk Erzsiké, valahányszor Keresztesi Lajos fiatal 
asztalos-legény, ki halálosan beleszeretett, viszont, sze
reimet esdett tőle. „Akárkit, inkább !“ mondogatta Erzsi
ké, mikor Lajos megkérdezte tőle, nem akarná-e őt, 
férjéül. Szóval a legény hasztalan igyekezett megnyerni 
a leány vonzalmát, ki e hó 6-ikán is csak azt. válaszol
ta a , legény epedéscire, a mit; már „milliomszor meg 
mondót!" A legény szomorúan ment ki a szobából a 
ház elé, hol egv szán várakozott a leányra és testvé
reié, kik szánkázni akartak. Megállt a szánkó melleit, 
Nemsokára jött a leány. „Maga még mindig itt van,?" 
kérdező. „Jobban szeretné, ha más lenne itt, ugv-e?" 
— „Akárkit, inkább! feleié ismét a leány. — „Talán 
azt meg is csókolná?" — „Meg hát, tudja!" — „No 
hát, az isten áldjon meg Erzsiké, nem csókolsz te meg 
senkit! kiáltá a legény s revolverével a leány arcába 
lőtt, amit azonnal elöntött a vér. Ekkor a revolvert 
saját mellének iránozta s egymásután háromszor sütötte 
el. Tíz perc múlva már nem élt. A leánynak azonban 
a golyó csak három fogát törte ki, a negyedikben meg
akadt. Meghorzsolta egy kissé az ajkát, is, ugy hogy 
Erzsiké csakugyan nem csókolhat senkit— vagy nyolc 
napig.

— Hármas ikrek. Mezőtúron Hartmann Bernát, 
neje folyó hő 3-án férjét szép ajándékkáI lepte meg, a 
mennyiben nevezett nap reggelén 3 egészséges gyer
meknek adott, életet, kik közül 1 fin és 2 leány, mind 
hárman élnek s kilátásuk van hosszabb életre. A bol
dog szülők lakása a látogatók nagy számától egész búcsa
ján) helylyé változott.

INOK.
ZETirrosa, félreértés.

Síidet huninak hitták II. Katalin cárnő idegén szár
mazású, dúsgazdag udvari bankárját, kit a cárnő nagy 
kegyben részesített. Egy napon azt jelentik Suderland- 
nak, hogy házát katonák körülfogták és hogy Reliev 
rendőrfőnök vele beszélni kíván.



Ezen tiszt rémült arccal belép, s így szól: Suder- 
laml ur! igazi fájdalommal jelentem, hogy bájos feje
delem asszonyom oly parancs végrehajtásiívul bízott 
meg, melynek szigora volta megijeszt, megszomorit. 
Nem tudom, mily hiba vagy bűn által ingerelte annyira 
föl maga ellen ő felségét.

Én, uram ? föleié a bankiír. Én azt még kevésbé 
tudom,az én meglepetésem még nagyobb, mint az öné. De 
végre, mi az a panasz? Uram, feleié a tiszt, nincs bo
torságom, hogy azt önnel tudassam. Ej mit! Talán a 
cárnő bizodalmát vesztettem volna el?— Ha csak az 
volna, okkor nem látna engem annyira kétségbe esve; 
elvesztett helyet vissza lehet adni. — Nos, talán arról 
van szó, hogy visszakiildjenek hazámba? — Ez kelle
metlen volmi ugyan; azonban gazdagságával az ember 
mindenütt. .jól találja magát, viszonzá a tiszt. — Oh, 
istenem! kiáltá Suderland egésztestén reszketve, talán 
Szibériába akarunk száműzni ?

Fájdalom, onnét vissza szoktak jönni.
Ilát fogságba akarnak vetni? Ila csak az volna; 

hisz onnan is visszakerül az ember? — Szent Isten! 
Talán meg akarnak kancsukázui ? Ezen testi büntetés 
iszonyú, <le nem öl meg mindég. — Jaj, talán életem 
van veszélyben? kérdő zokogva a bankár. A eárnő, ki 
oly jó és kegyes és ki, még nincs két napja, oly bariitsá- 
gosan Ítészéit hozzám............. De én azt el nem kike
lem. Oh, kérem, végezzen, a halál nem lenne oly kegyet
len mint ezen várakozás. Jól van tehát, kedves bankár 
ur, mondó a tiszt -siránkozó hangon, bájos cárnőm azt 
parancsolta nekem, hogy tömessem ki. Engem kitölttet
ni ! kiáltó Suderland merev széniét a tisztről le nem 
véve; talán eszét vesztette ön el, vagy a cárnő nem 
tartotta meg a magáét? Mivel különben csak éreztette 
volna a cárnövel parancsának barbár és különös mód
ját. — Fájdalom! Szegény barátom, én azt tettem, a 
mit más körülmények mellett nem merünk megkísérteni: 
meglepetésemnek, fájdalmamnak adtam kifejezést, ellen
vetéseket kockáztattam; de felségesjfejedelemnőm szemem
re vetette vonakodásomat és haragos hangon megparan
csolta, hogy távozzam és hajtsam végre azonnal kiadott 
parancsát hozzátéve a még most is fülemben viszhangzó 
szavait: menjen és ne feledje, hogy kötelessége zúgo
lódás nélkül megtenni, a mivel önt megbízni méltóz- 
tattnm.

Lehetetlen volna a szegény bankár csodálkozását, 
haragját és kélség beesésé t, leírni. Kérve kérte és sür
gette a, rendőrfőnököt, hogy engedjen neki egy néhány 
sort írni a cárnőböz azon célból, hogy kegyelmet ki
nyerje. A hivatalnok meghatva a bankár könyörgései 
állal végre reszketve engedett kérésének s a levélke át
adását elvállalta. De azzal nem mert, a cárnő palotájá
ba menni, hanem a város kormányzójához vitte. Ez azt 
hívén, hogy a rendőrfőnök megtébolyodotl, azt. parancsolta 
neki, hogy kövesse őt. és várja meg a palotában, azután 
késedelem nélkül a cárnőböz sietett és történt bebocsát- 
l.atása után előadó neki a dolgot.

Katalin meg hallván ez elbeszélést, felkiáltó: Szent

Isién! Mily borza dalom ! Igazán, Ih-liev elvesztene eszét, i 
Gróf, monjen, fusson és parancsolja meg ezen | 

esztelennek, hogy tüstént szabadítsa meg szegény ban
káromat bolond rémületéből és bocsássa őt azonnal sza
badon. Nemsokára, azonban nagy Hahotába tört ki és 
kiáltó: Megvan már a kulcs a talányhoz: Kedvenc Ku
tyám, a melynek Suderland nevet adtam vada, épen 
most kimúlt, így megparancso tani Relievnek, hogy tömés 
se ki ; és minthogy ettől vonakodott., haragra gerjedtem rá, 
mivel gondoltam, hogy ostoba, hiúságból ezen megbízást 
méltósága alulinak hitte.

JUémoíres du comte Pliilippe de Séflur után F. A.

Hasznos W-cLni-va-ló.
A iytikok téli itatása és etetése. Igaz, hogy a 

tyúkok télen kevesebbet szomjaznak mint nyáron, de 
azok itatására télen nem kevesebb gondot kell fo'rdila- 
ui, mint nyáron — mert (élen Immár befagy kátéjuk
ban a víz, s ha nem ihatunk, akkor esznek havat, hogy 
pedig ez semmi esetre nem használ nekik, azt bizonyí
tani nem kell. Tehát ügyelni kell arra, hogy vizük min
dig legyen, aza^jiogy halójukban a viz meg ne fagy
jon. Midőn a tvukok a hosszú hideg éjjelek után óljuk 
hói kiereszt.etnek-p élőbb' szoktak a vízhez látni mint a. 
takarmányhoz. A hideg ólakban az éjszakát, mozgás nél
kül töltvén,midőn kiióeszfefóék, szinte látszik rajluk a 
fázás. Már most ha erre jéghideg vizet isznak, ez. nem 
melegíti fel őket. Ilyenkor' tehát, meleg vizet kell éli 
bök tenni s látni fogjuk, mily élvezettel isznak belőle 
nagy kortyokban. De napközben is célszerűbb télen a 
tyúkoknak langy meleg vizet adni, mint hideget, — 
mikor tehát adjuk a vizet nekik a van a konyhánkon 
tűz, meleget, adjunk nekik inni. Az is rósz szokás, hogy 
sokan a takarmánymagot majdnem fagyot tan adják a 
baromfinak, úgy a mint az a jéghideg kamrából' kike
rült, Ha nyers maggal t.akarmányozzuk, akkor 1—2 na
pi adagot mindig a konyhában vagy más meleg helyen 
kell tartani, hogy ily állapotban szórathassék a baromfi 
elé. A fagyott hideg magnak a begyben először ki kell 
engedni, meg kell melegednie, míg emésztésre kerül, 
az erre való meleget pedig a. baromfinak testéből keli 
előállítania, ennek előállítására vagy az ez állni veszí
tett meleg pótlására, ismét takarmány kell; ehez képest, 
a hideg magtakarmányból aránylag több kell a. barom
finak, mint n melegből. Ezért, télen, a mennyire lehet, a 
takarmányt is melegen,vagy legalább is nem íagyotta.n 
vagy jéghidegen kell nekik nyújtani. A meleg leien a 
tvukok tejárát is előmozdítja. Angliában például, hol 
leien a friss tojások nagyon keresetek, a tyúkok téli 
tojásának előmozdítására a tyuk ólba friss ' istálló-trá
gyát teregetnek el jó vastagon; e trágyarétegek meg 
ujittntnak. A meleg — melyet, a trágyaréteg kifejt s 
mely a tyúkokra különösen éjjel hat jótékonyan, a to
jásra ösztönzi őket. Gazdaságokban, hol egyéiib 'állato
kat is tartanak, ez a munkán kívül semmibe sem kerül.

Irodalom.
..Llíiiyok T,:s;»ja“ című közkeilveltségtl.képes lap, me- 

ljrot, Dolinay Gyula szerkeszt, uj évve I már 11-ik évfolyamába 
lépett Első száma előttünk fekszik. Díszes, elegáns lap, telve 
gyönyörű képekkel és jeles közleményekkel, melyek ismert nevű 
írónők és írók tollából valók. Közleményeket hoz Sziklay János
tól, Szabó Endrétől, Vörös Adéltól, J'erényi Kálmántól, Nogáll 
Jankától, Gaál Mózestől és mó<r többektől. Ez egyetlen füzete 
tizennyolc féle érdekesebbnél érdekesebb olvasnivalót tartalmaz, 
melyekből a serdülő korú fiatal lányok sok szépet és jót tanul
hatnak. A „Lányok Lapja“ a iniveltehb családoknál szívesen Iá- 
tolt vendég, több ízben ajánl otta a kiiltusminister ur is ; másfél 
évtizedi fennállásával csakugyan bebizonyította életrevalóságát.

Előfizetési ára felette csekély : negyedévre 1 frt, félévre 2 
frt.. Megrendelések Budapest, Kecskeméti u. 13. sz. Dolinay Gyu
la szerkesztő nevére címezendők.

Apróság-.
Az asztali ima. Deák Ferenccel történt. Kis 

deák korában, a hol koszton volt, jó kérésziéit}’ szokás 
szerint minden ebéd és vacsora után imádkozni kellett. 
A rendes ima az volt:

— Ilála Istennek, jóllaktam. Adjon Isten annak is, 
a kinek nem volt!

De mivel az ebéd és vacsora sokszor vékonyan 
esett ki, egyik napon Csak timnyit mondott az imáitól:

— Adjon Isten annak is, a kinek nem volt!
— Hát a lobbi? kérdő a. házigazda.
— A többit nem mondhatom, válaszolt a furfan

gos kis diák.
Nos hát. aztán miért nem mondhatod ?
— Mert lm. azt mondanám, hogy hála Istennek, 

jóllaktam, tikkor hazudnám. Hazudni pedig nem szabad!
* *

Már késő. Utas: Pénztáritok ur, ön tévedt a pénz 
visszaadásánál. Vasúti póiiz.tarnok: Ha egyszer elment, 
innen, akkor már késő, elmehet! Utas (távozás közben 
visszakiáltott; Csuk azt akartam mondani, hogy egy fo
rinttal többet, adott, vissza.

* * *
Raporton. Kapitány. Infant.erist Csőri, miért 

volt kend múltkor kurta vasra verve?
Csőri. Mert, nem volt, a profo.sznak hosszabb, pedig 

az jobb lett volna.
* *

Jó is volna. Újonc; (A rósz bánásmód miatt 
egészen elkeseredetten) Óh bárcsak inkább meghalnék!

Altiszt: (Imlép) Úgy e, azt szeretné kend?? Jó is 
volna! Egész, nap nem csinálni egyebet, mint, koporsóban 
nyújtózkodni, henyélni!

* * *
P é n z t á r n á I. Utas : Kérek három harmadik osz

tályú jegyei ! Egyet nekem, egyet, feleségemnek, egyet 
az anyósomnak.

Pénztáros: Az anyósa erre a vonatra, nem kaphat 
jegyet, mert egyik kocsi fele van betegekkel s azoknak 
nyugalomra van szükségük

Felelős szerkesztő és laptiilajdoims- BnlAxHut ilH Norbert.


