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TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HETILAP.
MEGJELEN MINDEN SZOMBATON. i

Bérmcntetlcn levelet nem foga- A 
‘dtink el. — Kéziratok nem adat- ) 

nak yissz.*v ’

i

Miben állott az eddigi rendszer?
Abban, hogy folyóinkat, ha a hegyek közfii a 

sík földekre érnek, a hol aztán sekély partjaik mi
att minden kis duzzadás esetén 
medréhez lehetőleg közel rakott 
keztünk szorítani, hogy mennél

Újabb hang.
Midőn Pyrrhus, Epirus királya, első győzel

mét aratta a rómaiakon, korántsem örült e győ
zelemnek, mert kénytelen volt meggyőződni, hogy 
oly harcosokkal áll szemben, kik nem Zsoltiért, 
hanem hazájukért harcolnák s csak i 
harcmodor miatt— mert Pyrrhus'elefántokat al
kalmazott támadásánál — voltak kénytelenek 
hátrálni s a győzelmet ellenségüknek átengedni. 
Pyrrhus akkor a rómaiak vitézségét első győzel
me dacára e szavakkal ismerte el: „Ily kato
nákkal cnyim lenne az egész világ, s a római
aké volna az, ha hadvezérük én volnék.“ Ugyan
az a király második győzelmét még nagyobb 
áldozatok árán aratta s akkor igy kiáltott föl : 
„Meg egy ilyen győzelem, s akkor veszve 
vagyok!“

Hasonló győzelemmel dicsekedhet a Tiszti
völgy azon része, melynek nagy áldozatok, 
más elöntött területek árán sikerült a megáradt 
Tiszán győzelmet aratni. Az 188l-ik évi neve
zetes árvízveszély elmúltával 11 millió árán kel
lett a. részint meglévő gátakat magositani s meg 
erositeni, részint újakat emelni, s akkor azt hit
tük, hogy évtizedekig nyugodtan alkatunk az 
árvízveszélytől, mert hiszen a legnagyobb árvíz 
idejétől 1801-től 1881-ig teljes 50 év múlt el. 
Ki gondolná, hogy 1881 óta még ugyanazon év
tizedben még 
síink? S ime, 
látott magára 
a jövő eshetőségeivel nem számolva büszkén te
kintettek a gazdaközönség terhes megadóztatása 
árán emelt gátakra s mintegy kihívókig néztek 
a netalán bekövetkező árvízveszély elébe, meg
menekülésünk esetében a fentnevezett király sza
vaival mondhatják : „Még egy ilyen győzelem, 
s akkor veszve vagyunk.**

Lapunk sem diseret, sem obiigát viszony
ban nem állván a vizszabályozás intéző körei 
hez, bátran nyilváníthatja véleményét mindazok
kal, mind a vizszabályozás terheivel í 
még sem biztosított közönséggel szemben, tehát kűletei miatt minden nagyobb áradás esetén a nagy 
mind fölfelé, mind lefelé. Mindig gyanús szem
mel néztük az egész vizszabályozási rendszert, 
mely alapjában elhibázva sokkal nagyobb vesze
delmet rejt magában most, mint azelőtt; példa közül ide juthatnak azok, 
rá a zsilipezés megbizhatlansága és veszedelmes

Vay Alajosnak sajátsága az; hőjfy • az a -főfölyónk

a szokatlan földet eke alá foghassunk.

kiöntenek: a folyó 
gátak közé igye- 
több jó és olcsó

mellett 
mert a

nagyobb 
nem 50, 
az árvíz,

árvízre lehessen kilátá- 
hanem 10 évig sem vá- 
s a kik elbizakodva s

8 ez ideig egészen renden is van, mert hi
szen ki ne szeretne Magyarországon jó termő föl
deket olcsón kapni, kivált ha az „ármentett 
nek n.y i 1 v áni t o 11“ területek adója lejjebb is 
szállittatik.

Okos ember ily körülmények között még az 
olyan földjei végére is gátat emel, melyeket soha
sem látogatott árvíz.

S azop célból, hogy a gátak közé szorított 
folyó mennél hamarabb leszállíthassa víztömegét: 
annak eredeti kanyarulatait átmetszhettük, hogy 
egyenes irányt vehessen.

Ez is mind nagyon rendén volna, ha a fo
lyók — a hegyek teteje felé szoktak volna folyni, 
mint a serpentinák,

Csakhogy a serpentinák és a folyók között 
egy kis különbség van.

T. i. komolyan szólva, minden jel a 
bizonyít, hogy gazda nélkül számítottunk;
gátak közé szorított folyók ezen igen szép, vagyis 
ideális tervek szerint cs,ak akkor viliéinek le a 
gátjaik közöti feltorlódó víztömegeiket, ha volna is 
hová levinni azt. De íia ez lehetséges voliia, meg
tették, volna ezt ők már a mi segítségünk nélkül 
is, mert a természet alkotójának legalább is volt 
annyi esze, mint az embereknek!

Az a, tény, hogy Magyarországi eredetű folyó 
ink, u mint a síitföldre érnek, többnyire szörnyű 
csavargós utat követtek a szabályozás előtt: leg
jobban bizőnyitja, hogy nem tudtak biz öli egye 
esen hova lefutni, mert különben nem csavarógtak 
Volna.

Természetes, hogy Magyarországnak csak az 
utóbbi időkben tökéletesedett vizlejttani felvételei 
csak nem régiben derítették ki a haj valódi forrá- 

sujtotf s : sót, lujgy t. i, a Vaskapu-szoros magassága s szű

volta. Föltétlenül valljuk báró 1
múlt számunkban szószerint idézett azon elvét, mely 
szerint a vizszabályozási költségek a Tiszába 
vannak dobva s azért megragadunk minden al
kalmat, a mikor ez álláspontunk országos lapok
ban közölt, régi szakemberek tollából eredt vé
lemény által igazoltatik s megerősittetik. Már 
nem egy Ízben, éppen az árvízveszély tartama 
alatt közöltük a vizszabályozás rendszertelensé
gét bizonyító szakvéleményeket, melyeknek ala
posságát a bekövetkezett árvíz a legborzasztóbb 
módon igazolja. Ugyanazon célból közöltük eze
lőtt két évvel báró Vay Alajos észrevételeit, 
melyekből egy-egy példányt ingyen küldött a

torontáli nagy sík csak 79—80 méter, — tehát a 
Duna vizszinéuik emelkedése esetében nemcsak a. 
Tisza vize, hanem a Dunáé is szükségkép a liel- 
medence felé torlódik..

Az, ki a Magyarország katonai térképén lát
ható magaslalfelvételi adatokat csak llgy laikus 
szemmel is áttekinti, könnyen meggyőződhetik mind
erről.

Az alsó nagy medencéből a vizkifolyás a Ba- 
ziáson túl kezdődő Duua-szorosnál 72 — 75 méter 
magasságit talajviszonyok között kezdődik. Maga 
Osztrovo, vagyis a híres „senki szigete** a Duna 
közepén 74 méter magassággal bir; ellenben a Tisza- 
partja Tisza Derzs és Tisza-Roff környékén átlag 80 
méter, tehát ez óriás hosszú Tisza vonalra a Vas
kapu szorosokig alig négy méternyi az esés, holott 
a Tisza völgybe futó folyóink a hegyek közül a sik- 
földre kiélésükig alig íli résznyi ut alatt 100, néha 
150 méter eséssel bírnak. Pl. a Maros Devától- 
Pécskáig 95 métert, a Fekete Körös Belenyestől- 
Uyuláíg 106 métert, a Szamos Deéstől-Szatmárig 
146 métert esik.

Egyik jellemző vonása tehát a Ti
sza völgynek s a magyar Alföldnek, 
h o g y a T i s z a - v ö 1 g y e melyebben f e k s z i k ., 
mint a Duna-v ö l gy ej továbbá hogy a vízfej- 
tés irányában délibb fekvésű vidékek, bár sikvidé- 
kek: nagyobb tengerszini magassággal bírnak, mint 
a folyam felső folyását környező síkok; igy pl. a 
delibláti puszta egészen az Aldunáual 98, ellenben 
az egy iráíiyb'an észak fele fekvő Zsombolya 96, Me
zőtúr 78, sőt még a Hortobágy is csak 80 méter 
tengerszini magassággal bír.

Hogy lehetett azt csak képzelni is, hogy ily 
felszinalakulaital bíró országban a hegységekből ere
dő vizeket az egyenesre metszett medernek majd
nem közvetlenül partjaihoz rakott gátak között meg 
lehet tartani?

Hortobágy’’ 80, Titel 78! — se két pont kö
zött beszakadnak meg a Tiszába Csongráditól 80 
méter melleit a Körösök, s Szegednél 82 méter 
mellett a Maros!

Csodálatos dolog-e tehát az, hogy tehát li a a 
Duna v i z s z i n t j e csak 2 méterrel is.e m e 1- 
kedik: akkor a Tisza vize Titel tői fog
va egész Tisza-Füredig visszatolható 
-általa?

Tessék ilyenkor aztán átmetszések által a Ti
sza lefolyását siettetni!

Ha ez adatokkal kezünkben azt a ma már 
körülbelül 40 millióba került nagy tiszaszabályo- 
zási művet nézzük, melyről .még Széchenyi litván 
gr. idejében azzal ámítottuk--magunkat, hogy majd 
Európa ide fog járni a mi nagyságunk bámulásá
ra: az ember esze csakugyan megáll.

Igenis, eljöhet Európa bámulni, — de mit?
Igenis eljöhet most Európa ide a Tisza vidé

kére bámulni — a mi elrettentő tudatlanságunkat, 
s eniiek szokott következményét, a durva önzést, a 
minek közöii^ges kifejezését e jelen pillanat izgal
mat között e használni nem akarjuk.

Nálunk;.hol a tanulás ,;és tudomány néni tár
tátik az e’mbéri 'méltóság lényeges .kellékének — 
mint az állítólag 120,000 év óta fennálló chinai 

79 birodalomban, haliéin még fiainkat is csak felsza- 
.badiiott, rabszo,Igák kai taníttatjuk, (mert löszeit a 

; 300..írton néptanító néni egyéb) — éppúgy, mint 
az 1500 év alatt összeomlotfuriímai birodalomban, 
s épp ezért természetes, hogy a telhetetlen kap
zsiság, s az ezzel járó jellemtelen csúszás-mászás, 

. mely nem illik be a. tudomány sphaeráiba, nálunk 
. néni lefelé; liánéin felfelé, a mértóságok irányában 
terjed: — — ki,.tartotta volna, szükségesnek a 

j Tiszaszabályozás érdekeltjei közül azt tanulmányoz
ni, hogy mire valók a természet háztartásában a 
folyók?

i 1 Hogy Egyptom a Nílus iszapolása által kelet
kezett egy tenger öbölből, hogy Linaiit-bey a Suez- 
csatornai előtanulmányok végett tett fúrásai alkal
mával 72 láb mélységről emberi cserepeket hozol t 
fel, és hogy eliez .hasonló száz és száz adat sze
rint a folyók-arfife,valók, hogy. a.hegyek porladvá- 
nyaival a mélyebb helyeket kitöl'tsék, — mert a

. i..

magyar Alföldre befutó folyóink vizeinek lehetet 
lenség a magyar medencéből kijutni — ugyanoly 
gyorsasággal, mint a mily gyorsasággal a hegyek

Az alsó nagy magyar, medencének' jellemző
11 . . kJ a Duna, mely: a

magyar medmícíjbe futó, összes folyóink befogadá
sára vau hiV’itvayni ágas a liban f e k‘s z ik, úti n t 
a bm.’l e s z a k.ad á s.ra. ,;u,t a,l t . f o I yfp i n k — s 
mint általában a.’Tiszatölgye. Ha it Duna és Tisza 
völgyben egymásnak körülbelül átelleiiben fekvő vír 
délte.k magassági adatait 'vesszük, á következő táb-
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Tisza mentén fekvő városok és községek elől-’ 
járóinak, valamint a kaszinók elnökeinek azon 
kéréssel, hogy tegyenek egy füzetet köny vtáraik
ba, „hogy lássák unokáik, miszerint volt mégis 
ember, a ki a bekövetkezett veszedelmeket elő
re megmondotta s elég bátorsággal birt a fo
lyamatban lévő és soha be nem végezhető Ti- 
szaszabályozást haszontalannak és véghetetlen 
karosnak nyilvánítani.**

Ugyanazon szempontból közöljük ez alka- 
lommara „Magyar Föld** 44 és 45-ik számában 
„A mi vizszabályozásunk** cint alatt megjelent 
érdekes cikket, melyet t. olvasóink figyelmébe a 
legmelegebben ajánlunk.

„Ma boldog-boldogtalan vizszabályozási rend
szerünkről beszél.

Lapjaink tele vannak különböző u.j vizszabá
lyozási javaslatokkal, jeléül annak, hogy az eddi
gi rendszerrel tehát csakugyan nincsenek megelé
gedve.

Mező/Túr .
Csmigitád
Miudszent- .:

‘Hódmezővásárhely . 84
‘ Ad-'

. 109. Kuu-Madarás 

.103 , 

.-■99

. 97

. 91
,'. 91
.. ,84'. Török - Becsé .

.... . 82' ., ; Jark.ovácz k .
. 82 ■ P.aulis, ) .

.82-
76

Nos feli át?
.Először is: a M agy ar A I földön nem 

a kiseb b in éllé k fő 1 y ó k, li a n e ni a f ő f o I y ő 
fekszik m agas a b bán, , úgy. hogy a Diináíiak 
tulajdonkép Budapest alatt a Ti.zz.a .. völgyébe kel
lene általmenni, — s a Csepelsziget végétől Fél- 
egyháza felé elébb utóbb litég is’teszi' ő azt a mu
latságot, hogy a Tisza völgybe csap át Szentes tá
jékán.

Másodszor: mint Mezőtúr példája mutatja, (de 
a minő több is van a tiszai síkságon;) e folyó felső 
vidéke még kevésbbé tölteteit fel, mint a lentebb 
fekvő vidékek, s e közbeeső hátak kivételével a 
T isza völgynek Mezőtúrtól Török-Becséig,alig 2. iné- 
ter esése van!

Harmadszor: a' magyarországi Dunapart Vu 
kővártól Újvidékig 82 méter, mig vele szemben a



természet békés munkája mindig az egyenetlensé
gek kiegyenlítésére törekszik, — s mielőtt e fel 
adatokat nem teljesítették, semmi liatalomszóra sem 
mennek egyenesen Útjukra a tenger felé, liánéin 
folyvást kitörnek rendeltetésűk felé: a tudomány 
. ly tanaival törődni nálunk nem illett a Tisza völgy 
érdekeltjei körébe.

Mutatja a Bocskay ur példája; nálunk, a ki
nek lelkiismerete nem veheti meg a tudomány ta
nait: az lázitó!

Nálunk az az elv uralkodik még mindig, hogy 
a kinek hivatalt, vágj' gazdagságot adott az Isten, 
annak iszt is adott hozzá. Grünwald Béla „R"gi 
,VIagyarország“-a mutatja, hogy mennyire mentünk 
már a múlt században is ez elvvel.

„Bázos község 1448 holdja megterlieltetett 
12 000 fi t ár mentesítési költséggel, Ambrózy Lajos 
és Gyula báróknak ugyanazon határban levő 5800 
holdja pedig csak lfi.000 fit költséggel. BukoveCz 
község 1395 holdja után fizet 11.978 fit ármen 
tesitesi költséget, Dessewffy Miklós gióf 2100 holdja 
után pedig tizet 14.700 irtot Rutlua község 150 
holdja 1530 irtot, br. Nikolics Feodor 12 70 holdja 
4791 irtot, Szerb-Bóka község 1800 holdja 18.000 
irtot, gróf Karácsonyi Guidónak 3700 holdja pedig 
20.000 irtot S az ármeutesitési bizottságok e ki
vetéseket mind helyben liagylák!"

Ily adatokat közöl Bocskay úr 10 évi műkő 
dósé után röpiratáuak 25-ik lapján!

Kell-e e számadatokhoz valami magyarázat ? 
kivált ha még azt is tudjuk, hogy az , ártérié;lesz- 
tés“ alá eső földek adója leszállítás alá esik!

Igaz, hogy mint Bocskay ur röpiratában meg
jegyzi, a vizszabályozó mér. ökök többnyire szegény 
emberek, akik keresményükből élnek, s akik, ha 
állásukat elveszíteni nem akarják, kénytelenek azt 
tenni, odarakni a gátakat, a hova nekik a nagy' 
urak parancsolják.

De hát mégis, egy szaluul sajtóval bíró ország 
bán az anouymitás nem elegendő jó alkalom-e arra, j 
hogy lelkiismeretűnknek is eleget tegyünk?

A kisebb ember nálunk a nagyobbaktól tanul 
— becsületességet, s mint a példabeszéd mondja; 
a capite foetei piscis.

De hagyjuk mar e fekete pontokat A baj 
megvan. Most csak az lehet a kérdés, hogy’ miként 
orvosolhatnánk a bajt egy szerűen, becsületes emberek
hez illő módon.

Hogy a magyar Alföldnek az árvi
zek e 11 e n g á t a k által való megvéd e 1 m e- 
zése a 1 ehe t e 11 éti ség ek közé tartozik, a 
felől, aki ma még nincs meggyőződve, 
majd 10 é v, m a j d 2 0 é v, m a j d 3 0 é v múl
va mind erősebben meg fog győződve 
lenni. Természetesen azoknak, kik elég éleseszüek 
a saját érdekeiknek belátására, érdekükben áll to
vábbra is fenntartani az eddigi hitegetést és re
ménykedést, inig jó árakon túladhatnak „ármente- 
sitett* földeiken.

Magyarország magasabb érdeke azonban mást 
beszél.

Egyesek érdekeiért a magyar népnek százai

és ezrei fognak menni e rendszer mellett minden 
újabb évtized alatt tönkre.

A vízvédelmi rendszert tehát gyökeresen meg 
kell változtatnunk. Ha már a gátakat elhányni os
tobaság volna, a meglevő gátakat pedig a hely szí
nén az égig emelni még nagyobb bolondság volna: 
az árvíz elleni védelemnek csak az a módja marad 
fenn számunkra, melyet az emberi józan ész min
den nagy betegségnél tanácsol, hogy t. i. jövőre 
igyekezzünk a betegséget inkább megelőzni, mert 
ez sokkal könnyebb, mint aztán gyógyítani azt.

Folyóink árvizeit tehát Magyarországnak saját
ságos orografikus viszonai okozzák, A helyes gyógyi 
tás is tehát csak e viszonyoknak megfelelő leltet, 
t. i.az, hogy egyfelől az árvizeket az Alföldre 
zúdító hegyi folyóink még hegyvidéki 
lefutásukban legyenek f e 11 a r t ó z t a t V a. 
Sokkal kevésbé sisyphusi munka ez, mint az eddigi 
vizszabályozásunk volt. Nem is példátlan ez, mert 
már a régi indok is alkalmazták e rendszert, s 
hazánkban is van reá- néhány kisebb eset, hogy 
két közeli hegyet összekötő mesterséges kőgátak 
által tartóztatják fel az alattuk elterülő völgyet 
különben minden felhőszakadás után elöntéssel fenye
gető hegyi patakok vizét A mennyire a Maros, a 
Körösök, a Szamosok, Tisza, Sajó, Topoly, Ondóvá, 
Latorca és Laboré folyamvidékét ismerjük, min- 
denik hegyvidéki folyása közben több oly szült 
völgy-szoroson jön keresztül, hogy a két átellenes 
hegy lánc összezárása által, ezeknek a folyóknak 
óriási vízmennyiségét tarthatnánk vissza a kárnél
küli, sőt igenis haszonnal járó nyári lefolyatha- 
tás idejére, midőn a Duna alacsony vízállása aztán 
kiereszti a Tisza vizét is.

Addig is, inig majd pénzünk telik reá a leg
helyesebb vizszabályozási rendszer alkalmazására 
t. i. hogy öntöző csatornákban nagyobb tartályokba 
vezessük le a szűk gátak közt el nem térő vizet, 
miért nem alkalmazzuk tehát ez olcsóbb rendszert?

Azért, mert a kősziklás hegyek között viz
szabályozási műveletekből nem igen sokat lehet 
zsebre rakni.

Pedig az a körülbelül 30 — 40 nagy kőgát, 
melyekre a Tisza mellékfolyóinál okvetlenül szük
ség lenne, aligha kerülne annyiba, mint a mennyi 
most csak egy évnek ármentesitési költsége, holott 
e kőgátak, mint történelmileg tudva van, majdnem 
örök időkig tartók.

ügy tudjuk, hogy ma már vannak közegeink, 
kiknek tulajdonkép feladatuk az ország ily érdekei 
felett őrködni.

Vájjon lesz-e, telik-e ezeknek, kormányunknak 
s a parlamentnek ideje, a magyar faj fennmarad
hat á s á u a k egyik életkérdésével foglal
kozni?*

JLrviz.
A lefolyt héten tapasztalt, habar lassú viz apadás 

a helyzet javulására enged következtetni. Igaz ugyan, 
hogy gátaink az eddigi kedvező időjárás és szélcsend 
mellett kibírtak volna még egy méternyi vizáradást, 
de hogy inmdekkoráig is komolyabb veszély nem állott

be, nem annyira a gátak magasságának mint inkább a 
kedvező időjárásnak és szélcsendnek tulajdonítható; 
mert ha gáláink akár ti tavaszi szokásos esőzés fo ytán 
átáztak, akár viharoktól megrougáltattak volna, aligha 
mi is nem adtuk volna meg a szerencsétlen vizszabályo 
zási rendszernek az árát. Azonban ámbár az e heten 
beállott apadás következtében jobb jövőt reméltünk, nem 
szabad még elbizakodnunk, mert koránt sincs még vé
ge a magas hegységeken s a naptól elzáit. völgyekbe., 
felhalmozódott hó olvadásának, s ha a magasabb fek
vésű Duna nem rakoiicál iitnkodik, a i íszába s mellék, 
folyóiba szorult nagy víztömeg szépen le lóg folyni a 
maga utján. Ennyit mondhatunk városunk jelen helyze
tére nézve az árvizveszélylyel szemben.

A hozzánk legközelebb álló vidéki városokra és 
községekre nézve, melyeknek sorsa t. olvasóinkat leg
közelebb érdekelheti, a következőket közöljük:

Czongrád, ápril. 17. Az apadás folytán a vészély 
eshetősége csökkent. Az a vád, hogy Károlyi Sándor 
gróf a saját töltésénél nem fejtett, ki a védekezés al
kalmával elegendő erélyt, leves. Ugyanis Károlyi Sán
dor gróf uradalmának töltése, mely a csongrádi határon 
az úgynevezett kilencesi töltésnél kezdődik és az Alsó- 
Réteu, Vajháton egészen a csanyi határba vonul be, 
mintegy 8000 meter hosszúságú. E töltés, mely az 1879 ki 
és 1881 -ki nagy vizet derekasan kiállolta, azon idő óta 
minden évben tetemesen fehnagasittat.otl, megerősít tett 
és uj patkóval láttatott el; szóval mindig a legjobb 
karban tartatott. Az idén, mielőtt, a veszély beállott, a 
szükséges védekezés annak rendje és módja szerint, az 
uradalom részéről nagy erővel megindít látott. A véde
kezés pedig a kormánybiztos személyes vezetése alatt 
részben az. uradalom költségével, részben pedig a köz
erő felhasználásával hosszú ideig sikeresen foganatosít
tatott. Hogy végre a túlerő ellen a védekezés Vajhál
nál dugába dőlt, ez oly elemi csapás, melyről senktsem 
lehet, legkevésbé Károlyi Sándor gróf. Az ár nyomásá
nak az eddigi tapasztalatok szerint az a sajátsága, hogy 
ha szakadásra kerül valamely védelmezett tö tés, az 
majdnem rendesen ott. szokott beállani, a mely ponton 
azt. legkevésbé várják, mit leginkább tanúsít a vajháti 
szakadásnál azon körülmény is, hogy t.em az ereken 
és mélyebb eső részén szakadt be a viz, hanem oly 
pontoiij a hol a gát a magaslathoz csatlakozván, kellő 
sziláidsággal bírt.. Igaz, hogy Paiavicini Ede őrgróf meg
tette a kötelességét, de Károlyi Sándor gróf sem állott 
hátrább kötelessége teljesítésében, sőt az egész veszély 
ideje alatt úgyszólván személyesen vezette töltéseinek 
védekezését.

Tisza-Rén községben levő nagy gátakat, több he
lyen annyira megrongálta a viz, hogy a lakosság Csak 
nagy erőfeszitéssel volt képes a romboló elem ellen 
sikerrel védelmezni. E védelmi munkálatok teljesítésé
ben a község lelkes jegyzője l’eijcsik Imre, továbbá 
Simon Ferenc bíró fáradozásainak köszönhető a már 
rósz karban levő gát fentarlása s lehető jő állapotba 
helyezése. Ugyanily szorongatott, helyzetben volt es van 
Tisza-Inoka község is, hol a községi jegyző Nagy Jó
zsef Muzslai Ferenc bíróval egyetemben fáradozunk köz
ségük megmentésén, éjjel-nappal bátorítva a népet em
berfölötti munkára.

Szeged, ápr. 18. A viz lassan, de folytonosan apud. 
Ennek köv. tkeztében a rakparti nyulgatnak megkez
detni tervezett építése egyelőre elmarad. Porgányrol és 
az uj szeged-vedresházi védvonalakról a leguyugtatóbb 
hírek érkeztek; a szegedi védvonalak is a legjobb kar
ban vannak. Csauy helyzete sokat javult, a község azon
ban már védelmi munkákra teljesen kiköltekezve lévén, 
a kormánytól 3000 forint kölcsönt kért.

H-M.-Vásárhely, A Tisza apadása végre itt is 
megkezdődött. Ápril lS-án délután, az utolsó 24 óra alatt. 
1—4 ctméter volt az apadás. Ápril 17 én kedden dél
ben érte el a Tisza legnagyobb magasságát, midőn Lúd- 
varnál 8 98, Kistiszáuál 8 84, l’orgánynál 8.75, Szeged-

„SZENTES és VIDÉKE? TÁRCÁJA.

-A.
KATONAI UUMORESK. (10.)

IxENCZ FŰDÖPTÖLu

— NÉMETBŐL. -

(Folytatás.)

Egelmann a kocsis elé állt, és ez most észrevet
te, hogy utasa ballábán volt csizma, <le a másikon nem 
volt. — Oly széles mosolygásra vonta képét, a minőre 
csak egy kocsis képes és aztán kissé szelídekben mon- 
dá, — mert félcsizmás emberekkel különösen, ha ezen 
állapotban gyanithatólag igen soká sáutikáltak az ut
cán, elnézőleg kell bánni; „A hadnagy ur még nem 
adott neköm semmit; a hadnagy ur bizonyosau azt 
gondoja — —“

„Kapitány/ rivult közbe Böhler és oly megsemmi
sítő tekintetet Jövelt a kocsisra, mintha nagyobb bűn nem 
volna egy kapitánynak badmigygyá való degiadálásánál, 
ha a katouaköpönyeg miatt a rangiokozat ki nem 
vehető.

„Hát nem adtam neked pénzt, nem adtam egy 
ezüst foiintost?* kérdi Egeitniuin, de oly hangon, a mely- 
lyel inkább a kocsist fenyegető, hogy „uem“-et ne mond
jon, mintsem amelylyel a tényt kétségbe vonva magya
rázatot követel.

„Nem!“
Ez már sok volt a kapitánynak. Ilyen csalást még 

nem élt meg. A p—i bérkocsisok még csak a rendőri
leg elő'rt egyenruha által Játszónak az olasz brigantik 
tói különbözni. Kinyújtó kezét, hogy galléron csípje a 
csalót, de ismét visszahúzó.

„Böhler! Dobd ki ezt a fickót!*
„Mit, nem kapok pénzt — no e’ szép embörség! 

Bepanaszolom magát. Hozzám ne nyujon, e’mögyök én 
magam is, haj 1“ mondó a kocsis dühösen; mert igaza 
volt, egy krajcárt sem kapott a x—utca 12. számig való 
hajtásért.

A kapitány némáu az ajtóra mutatott és egyúttal 

megfenyegette az ujjúval. Böhler legény megfogta az 
ajtó kilincset s oly ügyesen manőverezett vele, hogy 
a szemtelen fickó, a kocsis, hamarább az utcára jutott, 
mint óhajtotta volna, és kevés híja, hogy a lépcsőn le 
nem esett. Itt állt most, a szegény ember, és ismét ta
pasztalta, mit jelent az, nagy urakkal enni egy tálból 
cseresznyét Dühöngve káromkodott, dühöngve mászott a 
bakjara. dühöngve vágott végig gebéjén és csaknem 
ügetve hajtott haza, a hol még szándékolta a felesé
gét elverni — de meggondolta magát és nem tévé, 
mert a feleségének az a kellemetlen szokása volt, hogy 
a haját cibálta, ha verekedett vele.

„Láttál már valaha ilyen arcátlanságot, Böhler?* 
Böhler a fejét rázta, annak jeléül, hogy ez az eset ek
koráig nem következett el.

„Egy forintot, adtam a fickónak és még többet kö- 
követel!* Böhler ismét, a fejét rázta. — Különben még 
vagy húszszor megcsóválta, mialatt urának levetkőzni 
segített; azután az asztalt az ágy elé tette és a teás
ibrik alatt meggyujtot.ta a spiritusz-lámpát; mert ura 
teát akart inni az ágyban, hogy az árokbeli hideg-fürdő 
következményeinek elejét vegye, de a tea helyett gro 
got ivott, mert, a tea nem elég tápláló. Böhler ebben telje
sen igazat adott neki és ő is kapott egy pohárral; mert a 
szobában kellett maradnia, hogy kéznél legyen, ha a 
kapitánynak valami baja történnék. Ő, t. i. Böhler még 
azt is merészelte, hogy télin halk célzásokat eresztett 
ki a száján, a kapitány ur facsaró vizes ruháját illető 
lég, hogy ilyen nedvessé az esővíz nem képes egy ru 
hát tenni, hogy tehát miért lett olyan

„Fogd be a szád!* rivallt rá a kapitány. „A ru
háim egész szárazok — hiszen csaknem porosak! _
Egyáltalán lm közöd hozzá?*

Böhler hallgatott.
Grogot inni igen kellemes foglalkozás, de ha 

az ember csak grogot iszik, könnyen elunja magát mel
lette; e bajnak elejét veendő, Egelmann olvasott. — 
Szerette a tréfás történeteket, igy például az átkozott 
huncut nevű angoléit — Bozéit, ha jól emlékezem. Ha 
el akart aludni, csak német humoreszkeket olvasott, a 
melyekből három oldal már rendesen ópiumként hatott. 
Egelmannnk, hogy mindig legyen valami olvasni valója, 
szép könyvtára volt. De ez a könyvtár nem az ö házá

ban, hanem egy két, utcával odább volt, s a könyvtár
tartás negyedévenkint egy forintjába kerüli ; mert köl
csön köny v t Ar volt. A tanacsosék Tinaja is itt volt iibon 
nálva, a mi egy cselédnél mégis a műveltség jele. Böh
ler ura kontójára olvasott. S midőn az utóbbira rámu
tatnánk, egy gúnyos kérdést intézünk ama bizonyos 
demokrata és haladópárti urakhoz: vájjon még most is 
állíthatják-e jó lélekkel, hogy a nemességnek nincs ér
zéke a hazai irodalom iránt9

Egelmann épen a hatodik piliár grogot itta tneg. 
„Te!“ szólt hű szolgájához. „Fölmelegedtem. Le- 

fekhetel, remélem, nem lesz semmi bajom*.
„Parancsára, kapitány ur.“
„Nem — parancsra nem szoktak lefeküdni — 

parancsra csak szolgálati dolgot, tesznek. Hé, megállj 
— — hogy hitték azt a fickót?*

Böhler vigyorgott. Horniét tudná ő, hogyan hív
ták azt a fickót, ha a kapitány nem mondta meg a 
nevét. Ezen vigyorgásból kivette Egelmann, hogy világo
sabban kell magát kifejeznie. Miközben csupasz, lábával 
egy legyet akart, ellaposni, a mely az ágy szélére ült, és 
elcsodálkozott, bőimét az ördögből kerülnek elő legyek 
ezen évadban, úgy nyilatkozott, hogy a kocsist, érti. — 
Böhler feleié — miközben a légy után nézett, a mely 
gúnyos zümögéssel fölemelkedett és egy a nehézség tör
vényénél homlok egyenest ellenkező sétára vállalkozott 
a menyezeten — a kocsist 44 esnek vagy hetvenhetes- 
nek hívják; de megesküdni nem merne rá.

„Fizetést, akart a fickó?*
„Nem, kapitány úr!“
„De persze hogy azt akarta. Igen rossz emlékező

tehetséged vau, Böhler.*
„Úgy értettem, hogy dupla fizetést akart.*
„Dupla fizetést — ón is úgy értettem, természe

tesen, Böhler!!*
„Kapitány ur!!“
„Lehetségesnek tartod e, hogy egy önkéntes egy 

forintot elsikkaszszon!“
Böhler válaszold, hogy ezektől minden kitelik, em

lékezett rá, hogy egy önkéntes az általa (Böhler által) 
helyette teljesített istállóőrségért nem fizetett semmit.

„Igen, igen — az önkéntesek — Böhler!!!*
(Folyt, köv.)



lél 8.46 méter volt, a vízállás. Miután a mellékfolyók 
ról is mindegeiül apadást jelentenek s a Maros két 
„ap alatt uem kevesebb mint 65 cinéiért apadt most 
mér rohamosabb apadást várhatni. — A társulat tölté- 
sei jó karban vaunak s az a körülmény, lio«y a múlt, 
heti H30 gyalog munkás helyett már csak 758 munkás 
dolgozik, mindeu esetre arra enged következtetni hogy 
a védekezés legerössebb napjai elmúltait. Egyébként, a 
helyzet még teljesen megnyugtatónak uem mondható. 
_ A belvizek a tarlós száraz időjárás folytán szépen 
kezdtek apadni, az utolsó héten azonban a töltések 
mentén mar ugyancsak kezdett, jelentkezni a takadó viz 
s attól tarthatni, hogy ezzel fog meggyűlni a baj. A 
Szárazéi- elzárt oldalvizeinek is megkezdték leeresztését 
s ez is aggályt, okoz, mert a gőzgépeknek elég dolgot, 
ad a fakadó viz s attól tarthatni, hogy a Szárazér vize 
ismét a réti földekre eresztelik le.

l’.-Péteri. Apr. 17. Hogy mily téves s teljesen 
alaptalan híreket közöllek némely lapok, közlök a „Sze
gedi Híradó," I’. Péteriről, mely hírek szerint e közsé 
get. az árvíz, már elsodorta volna? mutatja levelezőnk 
következő értesítése: Az ár mindenfelé inkább mellel 
körösköilll, csak inkább községünkbe nem, mert mint 
egy hajó kétfelé osztja a vizet s mi csak az árbocról 
látjuk a habok játékát. Álljon itt tehát egy kis helyrajz 
s annak alapján a következtetés. Községünk északkele
ti oldalán terül el a Fehérló, (nem a Péteri tó!) mely
be északról K.-Félegyháza felöl, keletről Tömörkény 
leiül ömölhetne be a kitört, víz; most mind két. helyen 
el van fogva. Ha fölte.mök azonban azt, hogy vagy 
egyik, vagy másik helyütt elszabadulna az ár, partnak 
községünkbe nem jöhetne, hanem lévén jó mérnök, azon 
lapályon, mely egesz az őrgróf u. n. uj majorja közelé
ben lévő Csaj-tóig vezet, Csanyt megkerülve a Csaj-tó
ba, innét, alsó Pusztaszeren át Kisteleknek venné uiját 
A Csaj-tóból a Dongáién fölfelé, vagyis községünk felé 
szinten nem jöhetne, még akkor sem, ha tekintetbe 
vesszük, hogy az árnak útját állva némileg fölfelé is 
dagadni fogna; legalább úgy, hogy a községet fenye
getné, nem.

Másrészről a k félegyházi határban szintén ala
csonyabb helyre találna a viz mint, a mi határunk, te
lni természetes, hogy minket, megkerülve arrafelé ven
né útját, s merem állítani mindeu lejtmérés nélkül, 
hogy magát K. Félegyháza városát, is elöntené az ár s 
még községünk akkor sem volna végveszélyben. Egyél 
talán azon föltevés, hogy a Péteri-tóba (s nem a Fehér
tó!) jöhetne a viz s a vasúti töltés tartaná meg, mint 
az „Egyetértésben" állott, merő phantatia! Hisz* a Pé-1 
teri-io az ép most végzett, lejtmérés szerint a Tisza 
mostani legmagasabb vízállásánál 7 méterrel magasab
ban fekszik.

tartott konzílium alkalmával az or osok a beteget 
megvizsgálván, úgy nyilatkoztak, hogy jelenleg köz
vetlenül tüdőgyulladástól nincs mit tartani. A tü
dőt teljesen egészségesnek és minden megtámadás
tól mentnek találták. Az orvosi tanácskozmányok- 
bői azt tűnik ki, hogy az orvosok a császár álla
potának megítélésénél rendkívül nagy tartózkodást 
tanúsítanak. Bergmann tanár akkor állítólag úgy 
nyilatkozott, hogy még egy betegnél sem látott oly 
bámulatot keltő akaraterőt, mint a császárnál.

A mi a beteg erejét illeti, az természetesen 
nagyon sok kívánni valót hágj* hátra. A császár 
bágyadtnak kimerültnek érzi magát. Étvágya van 
ugyan, de nagyon csekély. A charlottenburgi kas
tély előtt egész nap nagy néptömeg állott, mely 
izgatottan leste a kastélyból érkező híreket. A ki 
csak kilépett onnan, mindenkit kikérdeztek a csá
szár állapota felől. A mint Senator tanár a konzí
lium után a kastélyt elhagyta, kocsiját több ízben 
megállították és kérdezősködtek tőle, mire az igy 
válaszolt: „A császár állapota, hála istennek, ja- 

Erre a közönség lelkes örömkiáltásokban 
ki.
Egy f. hó 18-áról kelt távirat szerint a csá- 
allapot.a változatlan. A tüdő még nincs meg-szár

támadva, de azért nincs kizárva annak lehetősége, 
hogy a broncliitis átterjed a tüdőre is. 
maim tanár a császárt külsőleg 
konstatálta, hogy 
hogy a légcső 
külsőleg apróbb kelések keletkeztek. Az éj folya
mán Mackenzie 
szár közelében, 
egy ápoló és egy szolga. A legutóbbi éjszakán 
császár csak keveset és nyugtalanul aludt. Reggel 
9 óra tájban kelt fel és felső kabátba öltözött, 
alatta fehér mellénynyel, a pour le merite rendjel
lel és laza fekete nyakkendővel. Délután a császár 
kimerültnek érezte magát, de két órát aludt, mire 
kissé megkönnyebbült s kedélye is javult. Ekkor a

tüdőre is. Berg- 
megvizsgálta és 

újabb daganatok képződtek ós 
közelében, a mellen és a nyakon

és Hovell doktorok voltak a csá- 
kinek ágyánál folyton ott virraszt 

a

Világfolyása
A magyar képviselőház nyugodtan folytatja 

tanácskozását s legutóbb a fölélni ipái- és keresk. 
miniatűr által benyújtott törvényjavaslat az áru 
csarnokokról — mely javaslat célját nem rég bő
ven ismertettük — ellennyilatkozat, nélkül fogad
tatott el.

Jövő hétfőn szintén igen fontos ügy fölött, 
fog a képviselőház tanácskozni, melynek tárgyát a 
halászatról szóló törvényjavaslat fogja képezni. Ide
je is leme már, hogy vége legyen azon inkább 
rablásnak nevezhető, a halászat körül tapasztalha
tó visszaéléseknek, melyek miatt főkép nálunk a 
'l'isza folyóban a hal majdnem a ritkaságok közé 
tartozik, holott azelőtt, főkép mig a Tisza derék
fűző nélkül járt, éppen halbőségéről volt nezezetes. 
Örvendetos esemény tehát, hogy a kormány a ha
lászat rendezéséről gondoskodik, de attól lehet, 
tartani, hogy ez a törvény is csak papiroson ma
rad, mint sok más törvényünk, mert végrehajtá
sáról senki sem gondoskodik.

E hét végén indult meg Becsben a tanácsko
zás az osztrák-magyar vámkonferenciáról, mely cél 
hói Alatlekovics Sándor államtitkár Bécsbe utazott. 
Dobócky miniszteri titkár kíséretében. Hogy mit 
végeznek, főkép a mi javunkra vagy kárunkra, an
nak idejében elmondjuk.

Frigyes német császár gégebaja ismét rosszabb
ra fordult. Imhet ugyan, hogy a katasztrófa nem 
fog oly hirtelen beállani, mint azt az orvosok a 
legutóbbi aggasztó fordulat benyomása alatt hitték, 
annyi azonban bizonyos, hogy a halál már is fe
je felett lebeg és nemsokára örökre eltakarja ne- ' 
mes vonásait rajongó népe szemei elől. A beteg j 
császár maga is látja ezt és legkevésbbé sem rin
gatja magát hiú reményekben, hanem valódi hő 
sies nyugalommal várja sorsát és férfias bátorság
gal néz szemébe a halálnak. El van készülve reá, 
mert előre tudja, hogy rövid idő múlva követ
ni fogfa megboldogult ősz atyját a rideg kriptába, 
hol ősei néma csendben alusszák örök álmukat.

Frigyes császár szervezetének bámulatos szí
vóssága még egyszer, legalább pillanatnyira le
győzte-a láz- heves rohamait. Azok az aggodalmak, 
melyeknek nyomása alatt a beteg császár környe
zete már a végsőre is el volt készülve, lassankint 
ismét eloszlottak s a pillanatnyi javulásban uj tá
pot nyertek a már-már tünedező remények.

E hó 17 én a császár lélegzetvétele valami
vel lassúbb lett s a lélegzés az egész nap folya
mán meglehetősen akadálytalanul történt. Reggel 
9 órakor a császár felkelt és komornyikja segélyé- 
lyével karosszékbe ült s a délelőtt folyamán meg 
jelent az ablaknál is, hol a kastély előtt ácsorgó 
tömeg lelkesen üdvözölte őt. A délelőtt 10 órakor

HÍREK.
— Hogyan áll a Tisza? E hó 15 és 16-án 8 mét. 

71 centin. 0 fölött, 17 én (reggel) 8 m. 69 ctm. (2 cím. 
ap.), 18-án 8 111. 65 ctm. (4 ctm. ap.), 19-én 8 in. 59 
ctm. (6 ctm. ap), 20 án vagyis tegnap reggel 8 in. 49 
ctm. (10 ctm. ap.), Ha az apadás igy halad, akkor 
nyugodtak lehelünk. Eddig tehát a legnagyobb vízmagas
ságtól 8 m. 75 címtől számítva az egész apadás 26 ctm.

— A „Csongrádmegye” t. é. 32-ik számában egész 
cikket szentel Sima Ferenc szakaszigazgató védel
mére, azt állitván, hogy midőn a kitört vihar miath 
minden munkás kénytelen volt elhagyni a gátat, 
„csupán az igazgató, a mérnök és a gátőr maradtak 
csurom-vizesen a gáton csupán azért, hogy példájuk
kal munkára serkentsék a márkásokat." Nem tudjuk, 
saját szemeivel látta-e a „Csongrádinegye" cikkírója 
a szakaszigazgatónak hősies önfeláldozó magatartását 
avagy máshonnan merítette e az adatokat. Azt kész
ségesen elismerjük, hogy a szakaszigazgató kettős 
gondot fordíthatott a védelemre, mert, nemcsak a gát
test, hanem ott lévő saját tanyaépülete s földje is 
veszélyben forgott, de különüsnek tűnik fel előttünk,

vul." 
tört

hogy mig most a „Csongrádmegye" egész cikket 
szentel a szakaszigazgató hősies magatartásának iga
zolására, arról egy szóval sem tett említést akkor, 
amikor a viharról szólva a munkások megfutamodó- 
sáról értesítette olvasóit.

— Köszönet nyilvánítás. A szentesi iparos ifjak 
egylete által e hő 2-án rendezett s táncmulatsággal 
egybekötött műkedvelői előadás alkalmával a következő 
felülfizetések tétettek: Zmldos Ferenc ur 2 frt 40 kr., 
Balázsovits Norbert 1 frt, Kátai Ágostonná 60 kr., 
Szabó Istvánná 20 kr, N N. 20 kr., N. N. 20 kr., Dósai 
Molnár János 20 kr. A nevezett felülfizetőknek az egylet 
nevében köszönetét fejezi ki — a rendezőség.

— Interpellatio. (Beküldetett.) A két évvel ez
előtt megtartott ipariskolai zárvizsga alkalmával azon 
tanulók, kiknek jó kézimunkájukért pénzbeli jutalom 
nem jutott, azon Ígéretet, kapták a vizsga alkalmával, 
hogy szorgalmuk elismeréséül diszokmányban fognak 
részesittetni. Nem tudora, vájjon részesült e valaki 
olyan diszokmányban, de azt. bizonyosan tudom, hogy 
sok iparos-tanonc mai napig várja a kitüntető okmányt. 
Az Ígéret szép szó, ha megadják, úgy jó. E tekintet
ben felvilágosítást kér e sorok Írója annyival is in
kább, mert ha a kiállító bizottság csak Ígér, de az 
Ígéretet nem váltja be, akkor nem nagy kedvvel dol
goznak a tanoncok kiállításra. Egy iparos.

— Nagyban folyik a kongó ut javítása, mely 
több időt, vesz igénybe azon oknál fogva, hogy főkép 
a magtárépülettől a Kurcahidon keresztül vezető rész 
már teljesen meg volt rongálva s az összes téglákat 
ki kell szedni. Néhány' év bebizonyította, hogy bizony 
a kongó tégla semmit sem ér a rendes járdatéglához 
képest s ha egyszer elfogy a kongó tégla készlete, 
legjobb lesz járdatéglából a felső burkolatot csinálni, 
mert a járdatégla homokkal való behintés nélkül is 
tovább fog tartani, mint a törékeny kongótégla.

— Óngyilkosság. Sáfrán Imre, nejétől elvált 31 
éves ref férfi, tegnap a II. t. 143 sz. ház padlásáu 
magát felakasztotta. Mikor niegtalá ták már meg volt halva.

•— Csongrádról írják, hogy a város rendkívül súj
tott helyzete egy nemes tény gyakorlására adott al
kalmat Bischitz Dávidné úrnőnek, a ki a báró Hirsch 
által a vizkárosultak felsegéiyezésére adott 40,000 írtból 
legideiglenesebb segélyezésképen 1000 irtot utalvá
nyozott a város tanyai lakosainak. Hirsch báró ado
mánya ugyan az ö rendelkezése szerint csak a viz- 

. veszély teljes elmúlta után az összes károsultak kö- 
.. ...'.. Ul' . ... i__ _1 ..........l.'i, — íninda-

I mellett a rendkívüli segélyre annak nagylelkű kiosz- 
tónéja a Csongrádon mar betek óta uralkodó rend
kívüli viszonyok által, a melyek közt, a hossza véde
kezés már maga kimerítette a sújtott népet — érezte 
magát indíttatva.

— A hazai vizkárosultak érdekében megindítandó 
társadalmi mozgalom tárgyában Tisza Kálmánná gr. 
Degenfeld Schombnrg Ilona kezdeményezése folytán a 
miniszterelnöki palotában e hét elején elöértekezlet 
tartatott, melyen jelenvoltak : gr. Andrássy Gyuláné, 
özv. gr. Csekonics Jánosáé, gr. Szapáry Gézáné, gr. 
Szapáry Gyuláné, gr, Tisza Lajos s többen. Elhatá
rozták, hogy e hó 21 én, szombaton délután 4 órára 
az ügy iránt, érdeklődők köréből egy szélesebb körű 
értekezlet hivassák egybe, melyben megáilapitandók 

I lesznek azok a különböző módok (szini előadások, ün- 
I nepély-rendezések a fővárosban és vidéken, stb,) 
I melyek által a kitűzött cél legsikeresebben lesz el
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badeni nagj heiceget fogadta. A CMiszai a délelőtt i zjjtt megfelelő arányban lesz elosztandó, 
folyamán több Ízben megjelent az ablaknál.

Hir ezerint Battenberg Sándor, kinek a beteg 
német császár leányával szándékolt házassága Bis-l 
mark vaskancellárt közbelépésre késztette, nyilat
kozatot fog kiadni, mely szerint határozottan le
mond a bolgár fejedelemség iránti igényeiről s Bul
gáriában történendő bármely események iránti ér 
deklődésről. A mint ez a nyilatkozat közzé lesz 
téve, meg fog történni az eljegyzés Viktória her
cegnővel s Bismark állítólag kijelentette, hogy ezen 
nyilatkozattal megelégszik.

A török kormány sok iigygyel-bajjal kflzködik. | 
Ott van a megoldatlan bolgár kérdés, mely miatt 
folyton szorongatja Oroszország; ott vannak a bol
gár forradalmi bandák, a krétai nyugtalanságok, a j 
lázongásra mindig kész örmények s a Bagdad kö- í érhető? 
rül portyázó rablók — s a mi legnagyobb baja:] _ Gyújtogató villám. Hajós pestmegyei községben 
az örökös pénzzavar. Az is hírlik, Hogy — a mi j lt múlt hét első napján zivatar tört ki, a villám lecsa- 
a török kormányt szintén nyugtalanítja — Görög- I pott, llárs Andrásáé házába s azt föl gyújtotta. A ház 
ország ismét Törökország rovására akarja törekvő-1 melléképületei porig égtek, közi ük az istálló is, mely- 
seit kielégíteni. Már régebben hangoztatják, hogy ■ beu több s^rvasmarha bentveszett. 
Görögország uj kártalanítási igényekkel akar fel- ---------- ~---------------------------
lépni, ez pedig nem lenne egyébb, mint terület-át
engedés Thessaliából és Macedóniából. Már is mu
tatkoznak jelek Görögország e törekvéseiről, mert 
Filippopolban lázitó felhívásokat ragasztottak ki, 
előkészítvén az utat a további lépések megtételére.

Nem csekély jelentőséggel bir a Romániában 
kitört, paraszt.lázadás, melyet, külső befolyásra ve
zetnek vissza. Ugyanis a „Novoje Vremja“ cimíí 
orosz lap azt állítja, hogy ha Oroszország és 
Ausztria-Magyarország közt kitörne a háború, az 
oroszoknak okvetlenül Romániába kellene bevo- 
nulniok, ezt pedig az orosz benyomulásnak ked
vező belső forradalom által kell előkészíteni, Ro
mánia pedig igen kedvező talaj az orosz rubelek
kel való vesztegetésre és az oroszok iránti ro- 
konszenv előidézésére.

723./Ej. 1,888.
Felhívás Szentes város közönségéhez !
A Körös, Tisza és Maros folyók mentén több he

lyen éreztette pusztító hatalmát a fékezhetlen elem, 
az árvíz.

Hajlék és táplálék nélkül maradt honfitársaink 
ezrei kiáltanak segélyért s szorultak a könyörületes 
emberbaráti szív enyhítő adakozásaira.

Vármegyénk területén Csongrád város lakossá
gát érte azon szomorú szerencsétlenség, hogy a gá- 
tattört hullámok vagyonát és táplálékát elnyelték, és 
dús roményre jogosító vetéseik a pusztító elem által 
nagyrészt elborítva tönkre tétel teli, — ahol a tanyá
kon tartózkodott, szegényebb nép utolsó falatjától is 
megfosztva várja a jószivü emberbarátok kegyes ada
kozását.

Az, egész ország, sőt a külföld is naponkint tu
datja jólékony adományaival, hogy a szerencsétlenség 
által sújtottak szenvedéseinek enyhítéséről nem fe
ledkezett meg s hogy azok nyomorán segiteni ember
baráti kötelességének ismeri. — Kétszeresen kell, 
hogy kötelességünknek tartsuk mi, Szentes város kö
zönsége, kiknek közeli szomszédjainkat, barát- és ro
konainkat érte a szerencsétlenség, melytől bennünket az, 
isteni gondviselés különös kegyelme eddig megóvott.

Első sorban mi vagyunk kötelezve, hogy a szom
széd csongrádi népen adakozásainkkal segítsünk s 
résztvevő szivvel enyhítsük a nyomort és fájdalmat, 
melyet a kérlelhetlen elem okozott.

Mielőtt tehát a távoliak országos segélye elér
kezhetnék, mi, Csongrád vármegye lakói lehessünk 
elsők, kik az Ínségben szenvedőkön segítünk s a nyo
mor kényét letöröljük.

Felhívom ugyanazért városunk minden lakosát, 
hogy az arviz sújtotta szegény szomszédaink, a táp
lálék nélkül maradt csongrádi nép számára — kiki 
tehetségéhez képest — éielmi szerekkel járulni, s 
kegyes adományait az ezen adományok átvételével 
megbízott Tóth Kálmán adóügyi tanácsnok vagy Ca
kó István város gazdának (vármegyeház épület, föld
szint) áts'zolgáltatni szíveskedjék.

Kelt Szentesen, 1888. április hó 20 ik napján. 
Sarkadí Nagy Mihály polgármester.



V a s u t i menetrend.
SZAJOL—SZENTESI VASÚT.

Szolnok felé.
Szentesről indul 5 óra 36 perc reggel, 11 óra 02 perc d e. 
Tőkéről indul 6 óra 13 perc reggel, 11 óra 09 peic d. e 
K.-Szt..-Mártonból 6 óra 5tí perc reggel, 12 óra 4 p. d. u. 
Homokról 7 óra 37 perc reggel, 1 óra 05 perc d. u.
T.-l* öld várról 8 óra 05 perc reggel, 1 óra 31 perc d. u. 
Martfűről 8 óra 23 perc reggel, 1 óra 50 perc d. u. 
Kengyelről 9 óta 04 perc d. e~, 2 óra 33 perc d u. 
P.-Tenyőról 9 óra 31 p re d. e., 2 óra 56 perc d. u. 
b/.ajolról 10 óra 01 perc d. e., 3 óra 18 perc d. u.
Szolnokra érkezik 10 óra 30 perc d. e., 3 óra 34 perc d. u. 
(Budapestre érkezik 2 óra 15 perc d. u., 7 óra 45 p. este.)

Szentes felé.
Szolnokról indul 3 óra 47 perc reggel, 11 óra 11 perc d. e. 
Szájúiról 4 óra 22 perc reggel 11 óra ’2 perc d. e.
P.-Tenyőről 4 óra 46 p-rc reggel, 12 óra 01 perc d. u. 
Kengyelről 5 óra 14 perc reggel, 12 óra 32 perc d. u.
Martfűről 5 óra 44 perc reggel, I óra 02 perc d. ii. 
T -Földvárról 6 óra 06 perc reggel, 1 óra 35 perc d. u.
Homokról 6 óra 19 perc reggel, 1 óra 05 perc d. u. 
K.-Szt.-Mártonból 7 óra 12 perc reggel, 2 óra 43 perc d. u. 
Tőkéről 7 óra 42 perc reggel, 3 óra 13 perc d u.
Szentesre érkezik 8 óra 6 polc d. e., 3 óra 47 perc d. u.

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

FöliiJnmlhatntlan étvágyhiány, gyomorgyöngeség, ro8z 
illatii lelek/.-:, fdmv savanyú felböffeiu-s kolika.gyo- 
morliurut, gvoiuorégé-1, nmünk- es tlarakopzóuoH, túlságos 
nyjlkakcpziiíles, .sárgaság, undor e-i hányas, löfa.ias dia 
a gyomortól eredi gyonu'orgőrcs, szék.szorul ás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való tnlteriicle.se, giliszták, lep-, 
mái- és aranyere* bántaluiak eseteiben. — Eíiy üvegcse ara 
használati linisiláss •! cgyettBő kr., Kettős pnlaczkűOkr 

Központi szétküldés Braily Károly gyógyszeres/. Által 
Kreinsierbrn (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
Óvás! A valódi máriaczelli gyomulvsöppeket sokai 

hamisítják és utánozzák A valódiság jeléit: minden 
ütegnek piros, a fenti véujcgygycl ellátott borítékba kell 
•■■imgvölvv lennie és a minden üveghez mellékelt Imsziiá- 
Fati utasításon meg kell jegyezve, lenni, hogy az. Krém- 
sierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott. <jqü

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc és 
Várady Lajos gyógyszert raiban; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigncr 
Gyula, Bereck Péter, Báufalvy Lajos, Kiss Gyula ós Németh L. 
gyógyszertáraiban ; Szarvason Medvecky József és Barts Emil 
gyógyszertáraiban; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Dauer | 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

Védjegy.

Fé I egy h áz ri ró I Bu <1 a pest re.
Gyorsvonat: 11 óru 50 perc délelőtt. 
Személyvonat : 3 óra 24 perc éjjel.
Omnibuszvonat: 7 óta 18 perc reggel.
Személyvonat: 4 óra 18 perc délután.

IIód-Mező-vawíírhelyröl indul.
Szeged felé reggel 6 óra 51 perckor este 7 órakor. ,
Nagy-Várad felé délelőtt 9 óra 34 perc, délután 6 óra 41 p.

Ilód-llezö-Vdsílrlielyre érkezik.
Szeged felől délelőtt 9 óra 4 perc, délután 6 óra 16 perc. 
Nagy-Várad felől reggel 6 óra 39 p., délután 6 óra 30 p.

□ST^rilttér.______ _____

Scliwarze Seideiistoffe von 80 kr. 
bis fi. 1140 per Meter (ca. 1 0 Qtvil ) verseidet roben- und 
stückweise zollfrei das Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hof- 
lit-f) Zürich. Muster umgeliend. Briefe 10 kr. Porto. (1.)

Csúcs Ferenc örökösök 
fertői földjükre jószágot vállalnak nyári legelte 
tésre. Értekezhetni Varga Beniámin I. tized 308. 
sz. házánál, ugyanannak a. felső rakodókertben egy 

boglya hereszénája, van eladó.

Kedvező pénzkölcsön!
4'/a százalék jelzálogra felvenni szándékozók 
értekezhet ek nálam és felvilágositá t nyerhetnek.

Tisztelettel ZKZolXXl GráTcor.

Kiadó szobák.
Őzvugy Tóth Józsefre 
asszonynak III. 123. 
Éi házánál fai 
fa, bátorral vagy 
bútor nélkül, kiadó.

Tiz forint 
napi mellékkereset, 
töke és kockáztatás (ri- 
sico) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti 
elmlása által az 1883. 
XXXI. törvényicikk ér

telmében.
Ajánlatokat elfogad a

fővárosi 
váltóűzlet társaság 
AlH.l'.ll A* TÍKS4, 

Budapesten.
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Vasas
|VÉDJ EGY

\f A v

Pepton-conserv, 
mely dacára, hogy dúsan 
tartalmazza a lmtó-anya- 
gokat, jóízű s rendkívül 
erősítő csemegét képez.

Ajánltatik: a sápkór, 
vérszegénység, migrain, 

rósz emésztés, álmatlanság, 
lankadtság és ideges izga-

VASAS PHOSPtiOR-PASTILLA.
VÉDJEGY, .[

Rendkívül eiősitő kellemes izú cu

korka angolkó os, görvélyes, vérsze
gény s általán gyenge gyermekeknél : 

az Idegesség, bágyadtság, álmatlanság, 

izzadás és hangrésgörcs esetében.

Naponta 2 darab adatik be.

Kis doboz, 10 pastilla, 50 kr. Nagy 

doboz, 20 pastilla, 90 kr.

tottság ellen.
Naponta 2 darab veendő.
Ara 1 doboznak 90 kr.

Kapható gyógyszertárakban □ Q ryql i n Ti Á VOl V gyógyszeres/., B U D A P 8 I,
ÉS A FELTALÁLÓNÁL: XlcLZDllllbZn.j IkCll ülj Vili, kér., Sandorter 3. sz.
Kisérlete/ések kitűnő eredményűvel tétettek dr. Bókay János, dr. Torday Ferenc egyet, m.-tanár urak 

és több gógyintézetbeii, melyekről általánosan elismerő bizonyítványok állíttattak ki. Ezen gyógyszeiek hivatalosan 
megvizsgáltattak és védjegygyei láttatlak el.

Hazslinszky Károly

Csakis

A Dreher Antal-féle kiviteli palacksör
DIETRICH és GOTTSCHLIG

leülepedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküldése, folyton friss üvegtöltésben, a minőség hainisitlan volta 
mellett kezesség vállaltatik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény,
rjegyzékek mindenfelé ingyen és bér m e n I y e.

Miután gyakran megtörténik, hogy idegen készít méuyű és gyöngébb minőségű 
sörök „Itreber Antal kiviteli sör" cint alatt forgalomba hozatnak, a t. c. Dreher féle 
kiviteli sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott űvegciinkét, melyen a Dietrich és 
Gottschlig és a Dreher Antal név okvetlen kell, hogy rajta legyen, kiváló figyelmük
be ajánljuk.

Kurcameder a Vecseri

SCHÍITZMÁRKE

í 738. a. tt.888.
Hirdetmény.

Az 1888. évi tőkekamat s járadékadó kive
tési lajstrom alólirt hivatalnál f. hó 22—29-ig 
terjedő időn át 8 napi köszemlére azon figyelmez
tetéssel tétetik ki, hogy mindazoknak-, kiknek ka
matozó tőkéjük van, ezen kivetési lajstromot jel
zett időben tekintsék meg s felszólalásaikat és 
pedig:

a, ) azon adózók, kik az ezúttal kivetett adó
nemmel már a múlt évben voltak megróva, a lajst
rom kitételének napját.,

b. ) azon adózók pedig, kik az ezúttal megál
lapított adóval első ízben rovattak meg, adótarto
zásuknak az adókönyvecskébe történt bejegyzését

I követő 15 Uíip alatt a szegedi kir. adófelügyelő
séghez benyújtsák.

Szentes, 1888. april 18.
Tóth Kálmán,

adóügyi tanácsnok.

Széchenyi

foktői a

kezdve, a

Hirdetmény.
Szentes város tulajdonához tartozó apró földek több 

szakaszokban u. in.
f. évi april 23 rto d. e. Weil féle szélmalom me'let.li 

legelő, menlő gát oldal a Gógányt.ól kezdve, hétházi 
üres terű el,

d. u. Bürkös-gát. melléke a várostól kezdve. Karca 
meder két oldala a 
kertig,

april 24 én d. e. 
csongrádi határig,

d. u. váinházi gát. a kucori csárdától 
felső csordajárásból a szöllők sarkánál levő 900 usz. öl 
terület, tökei gát melléke a zuhogőtól a Horváth nagy 
tanyáig,

april 25 én d e. 10 órakor Dombai Szűcs János 
és Borsos Szabó Imre-féle 2 drb. szöllő töld,

d. u. hosszuháti gát oldal Csányi tanyától a 
Bökényig, a teési 300 asz. öl terület, a Karca parton, 

april 2ő-áu d. e. Felső csordajárásból 32 hold 
vadasi rész,

d. u. felső csordajárásból 20 hold hékédi rész, 
april 27-én <1. e. hékedi temető melletti körgát.tól a 

k.-szt.-mártoni útig a város és szőlők közötti terület,
d. u. korsós soron belől lévő térség, a nagyvölgy 

Kálmán József házától Grámc Mihály házáig, vásártéren 
kívüli rész a vágohidtól a királysági útig, régi szénás
kert deli oldalától a keresztig terjedő rész, mind ezek 
a helyszínén,

aprii 29 én d e. a vasút, építése folytán a szen- 
lesi halál lián egyes tulajdonosoktól elfoglalt, s kisajátí
tás alatt, álló sarok földek a tanácsteremben tartandó 
szóbeli árverésen mindenkor délelőtt 8 órakor, délután 
2 órakor kezdve és folytatva, és pedig:

a felső esordajánisból a vadasi és hékédi területek 
eg.v-egy holdas részletekben szántás s vetés alá G évre, 
a Kurcameder, a felsőpárti szélmalmok melletti s a vas
úthoz kisajátított területek f. évi október 1 ig, a többi 
szakaszok f. évi december 31 ig terjedő időre — ha
szonbérbe fognak adatni.

Felhivatuak bérleni kívánók, hogy a kitűzött idő
ben és helyekeu a feltételekhez képest kellő bánatpénz
zel ellátva jelenjenek meg.

Szentes, 1888. april- 17 én. Níisy Imre,
tanácsnok.

Gyapjú ripsz
minden sziliben, 60 ctm. széles, 

10 méter 3 írt 80 kr.

Nyári kammgarn
1 maradék teljes férfiöltöny

re, mosható 
6*40 mét. hosszú 3 frt.

Juta-tnggony 
török minta, teljes függöny 

2 frt 30 kr.

TICHO BERNÁT árucsarnokából
ŰRÜNKBEN, Krautmarlit 18., saját házában,

utánvétellel kapható:

Házi vászon
1 vég 30 rőf 4/< 4 frt 50 kr.
1 vég 30 rőf 6/* 5 frt 50 kr.

Gyapju-loden 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden sziliben 
10 méter 6 frt 50 kr.

Gyapju-beige 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 inét. 4 frt.

Indiai lőnie 
félgyapju, kétszeresen széles, 

teljes ruhának 
10 met. 5 frt.

Francia gyapotatlasz 
minden sima színben, valamint 
csíkos, a legújabb, kétszeresen 
széles 10 mét. 6 frt 50 kr.

Fekete teruo 
szász gyártmány, kétszeresen 

széles, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt. 50 kr.

Terim Veloure 
kétszeresen széles, tiszta gyap
jú minden divatos színben.

Egy ruha 10 inét. 7 fit.

Karirozott ruhakelmék 
60 centim, szélesek, legújabb 

színek 
10 mét. 2 frt 50 kr.

King-szövet
jobb a vászonnál, 1 vég 5/4 

széles, 30 rőf 6 frt.

dxifEon.
1 vég 30 rőf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség 6 frt 50 kr.

14. a ie iá a v ti n z
1 vég 30 rőf lila 4 frt 80 kr. 
1 vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr.

C1.RNA-KAMNAVÁSZ
i vég jo rőt' lila és piros 6 lrt-

Oxford.
mosó, jó minőség

1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

Egy jute-gariiitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

IDreidratlx 
legjobb minőség, 60 ctm. szé

les, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Jaquard kelme
60 ctm. széles, legújabb szín

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

Hollandi folyószőnyeg,
maradék 10—12 mét hosszú.'

Egy maradék' 3 írt. 60 kr. S

10
Francia voal

inét., elegáns kimenő ru
hának, mosó

3 frt.

Egy
nyári nagy kendő

,J/4 hosszú I frt 20 kr.

Egy lőtakarő 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm. széles 
I frt 50 kr.

Kosmanosi kr tton
10 inét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

ISTői ing-els: 
erős vászonból, csipkés sze- 
gélylyel 6 drb 3 frt 25 kr.

"CTri ingek 
saját gyártmány 

fehér va^y .színes dan»bj,a 
I. r. I frt 80, ÍI. r. I frt kr.

2ST ői ing'eJs. 
chiffonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 irt 50 kr.

Posztóáruk gyári raktára.
Brünni posztókelme.

Egy maradék 340 mét. teljes 
férfi öltözetnek 

3 frt 75 kr.

! \ Alkalmi 'tétel I ! 
Brünni ke’niemaradékok. 

Egy maradék teljes férfiöltö
zetnek 3.16 in. hosszú 4 f. 50 k.

Briinni divatkelme
Egy maradik 3 10 mét. h sszu 

teljes férfiöltönynek 
‘ 5 frt 50 kr

Felsőbabát kelmék 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra 
A frt.

Minták ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1Ö88.

tnlteriicle.se


Melléklet a „Szentes és Vidéke44 1888. évi 16-ik számához
Miért fogy a magyar?

„Nem az a főbaj, hogy kevés magyar születik, ha
nem, hogy a. gyermekkorban már igen sokan meghal- 
mik, mell, míg a. zsidó és német, orvost hivat beteg 
gyermekéhez, addig it magyar közönyös az ő beteg 
gyermeke iránt." Ezen nagy jelentőségű szavakat mond
ta br Eötvös József 1870. év október hó 7-én a pécsi 
városháza egyik termében.

A közegészségügy egész divntkérdéssé vált, s te
kintve a hazánkban is igen sok helyen előforduló egész
ségügyi mizériákat, valóban helyén találom, ha vele _
különös tekintettel fajunkra — bővebben foglalkozunk.

Azt kell ugyanis észlelnünk, hogy mig a magyar 
faj szaporodása oly kedvezőtlen arányban áll a nem ma 
gyár nemzetiségűek szaporodásához, addig részünkről a 
halálozás nem annyira a felnőtteknél, mint inkább a 
gyermekeknél mutat fel ijesztő többletet És mi ennek 
oka ? A népéletből kelle azt. fájdalmasan tanulmányoznom 
és épen e tapasztalataim adták a kezembe a tollat, hogy 
a fajunk naponkint, észlelhető kevesbülését. okozta ezen 
általam is észleit, bajokat, röviden ismertessem.

A magyar elemet, hazánkban túlsúlyban a földmi-1 
velő osztály képezi: tehát e cikk írásakor én is ezen 
osztálylyál foglalkozom.

Uralkodó elve igen sok he’yen a magyar népnek, 
hogy a szülők elhaltéval a birtok a gyermekek közt föl 
ne daraboltassék, hanem maradjon az lehetőleg eredeti 
épségben. A népnek a családi névre ezen oly nagy büsz-I 
kesége, mely a birtok nagyságától tétetik függővé és' 
attól minősül — nemtelen ambíció. Ha több gyermeke 
volna, a törvény értelmében ezen örökölt, hagyományos 
óhaját, nem hajihatná végre; módját ejti tehát, hogy a 
birtok az ő teljes nagyságában osztályrészre bontható 
ne legyen s az gyermekről gyermekre szálló öröklégi 
folytonosságot, képezzen.

Ismerek egy családot, melynek volt egy gyermeke, | 
aki meghalt 12 éves korában. És e 12 ev alatt, nem 
volt, neki testvére. A gyermek halálától számítva 10 
hónapra ismét született, egy gyermek. Azóta évek múl
tak el és nem fordult elő több születési eset a család
ban. Nemcsak ezen egy esetet, de még ehhez hasonlót, 
számtalant tudnék felemlíteni. És én határozottan me
rem állítani, hogy ez nem a véletlen műve! Iláuy élet 
múlik el nem természetes utón, még mielőtt, napvilágot, 
látott volna? Vau Baranyaniegyében több hely, több 
oly gyalázatos bűufészek, ahol ezt az égbekiáltó ember
es nemzetellenes bűnt rendszeresen űzik! Szegény ha
zánk hány erőt., hány munkás kezet veszt el ily utón? 
Fajunknak vesztesége ezen a réven is évenkint ezerekre 
tehető. Üldözi is a társadalom e mételyeit a közigaz
gatási közeg páratlan eréylyel; de mit. használ, ha bi
zonyítékok hiányában hajótörést, szenved minden törek
vést ! Az, ily anyák jobb érzéséhez pedig hiába appel Iá lünk.

Mennyi azon (különösen tői véliytelen) gyermekek 
száma, kik az anyai kéz állal lojlatnak meg, avagy tő 
lök az utcán elhagyatva vagy éhen halnak meg, avagy 
az idők viszontagsága ölik meg őket? Ha nem magya- 
rosodnánk, ha más ajknak nem lennének magyarokká, 
úgy e bűn okozta veszteségek súlyát jobban éreznék, a 
fájás érzékenyebb lenne!

Hány anya ajkáról haliám már nz anyai szeretet-, 
tel össze nem egyeztethető azon borzasztó kifulladást, ■ iiyegette, hogy lelövi, ha nem 
hogy az Isten bár venné el gyermekeit, mert azok sok ha szökési kísérletre vetemedik. Erre a szálas, erőteljes 
kenyeret esznek és sokat kell velük vesződni! Hol itt legény a ló oldalához ugrott, fékvesztelt. dühvei támad- 
az anyai szív? Es az anya e nyilatkozatát nem a kese- ta meg a pusz.lázót, a ki a váratlan támadásra el nem 
ríiség, a szenvedélyesség, nem a nyomor befolyása alatt 
mondta, hanem épen akkor, midőn gyermekeit, eldicsér
tem, hogy azok mily jó tanulók, milyen jól viselik ma
gukat. s hogy mennyi örömet, lelhet bennük anyai szive. 
Az ily anya a jelenért feláldozza a jövőt. Nem veszi 
számba, hogy gyermekeiben munkaerőt fog lelni, akik 
majd öreg napjaiban szájához segítenék a reszkető ke-

■\7'eg'37’es Ixirels.
— A haza oltárára! Az „Első magyar ált. biz 

’ tositó társaság" — melynek áldozatkészségéről nem 
l régen tettünk említést — a múlt évi nyeremény l’/o-át 

azaz 8107 frt 75 krt hazai jótókonycélokra fordítja 
— a milyent a külföldi biztositó társulatok hazánkkal 
szemben nem ismernek. E társaság helyi ügynöksége 
Dobray Sándor urnái van s ezt a hazafias érzületű 
biztositó felek figyelmébe ajánljuk.

— Óriási váltóhamisítás. Gutfreund Lipót. strako 
- vit.zi fezgyáros a napokban egyik leányával együtt, meg 
szökött. Gutfreund dúsgazdag gyáros volt., kinek kezén 
évenkint 600.000— 700.000 forint fordult, meg. Az év 
legnagyobb részét Becsben töltötte, a hol úgy az üzle
ti, mint, a társas körökben nagyon kedvelt, egyéniség 

; volt, és senkinek sejtelme sem volt, arról, hogy a dus- 
! gazdag gyáros a bukás szélén áll.
I menykőcsapás lepte meg az egész üzletvilágot, az a bir, 
i hogy Gutfreund strakovici gyáros óriási váltóhamisilá- 
I sok elkövetése után megbukott ős leányával együtt, 
j megszökött.. A passzívák állítólag meghaladják a fél 
| milliót. Azért mindenki tisztába.!) volt, hogy a hamisí
tásokat nem maga Gutfreund hajtotta végre, mert tud
ták, hogy ő a nevén kívül alig tudott, egyebet írni. 
Kellett tehát, hogy valaki segédkezett légyen neki a 

\hamisításnál. S most csakugyan kiderült, hogy a báiíiu- 
: latos ügyességgel végrehajtott, hamisításokra a saját 
leányát használta fel. a kit most magával vitt, Amerikába.

— Gyilkos apa. Párisban egy Rousseau nevű ember 
a minap megölte a leányát s azután magát, felakasztotta. 
Egy hátrahagyott levélben bevallotta szörnyű tettét. 

[Leánya, a ki fiatal özvegy volt, ráadta magát az ivásra 
és ősz atyja szemrehányásait gorombaságokkal viszonozta. 

: Az öngyilkos levele s, következőleg hangzik : „Az emberek 
bocsánatát, kérem és irgalomért esedezem az Istenhez 
a tettért, melyet, véghez vittem. A harag erősebb volt, 
mint akaratom. Leányom vagy nyolc nap óta gyalázott 

i és kimondhalatlan megaláztatásokkal halmozott el engem. 
Leírhatatlan, hogy mit szenvedtem én egv év alatt. Meg 
kell a társadalmat szabadítanom tőle és magamtól. Oh 
végzet, oh sors!"

— Véres hajsza. Szegeden egv rab, a kit az alsó
tanyai rendőrség Inrtóztalott le, ni’dfin a határban ki
sérték, vérengző dühvei sorra késelle mindazokat, a kik 
közelébe értek. A véres hajsza három községen át tar
tott. s ezalatt az üldözött rab kétszer követett el ön
gyilkossági kísérletet. A rabot. Kalmár Istvánnak hív
ják, szegedi alsó tanyai legény, a. kit azért üldözött a 
rendőrség, mert az apjától két köböl búzát, lopott. A 
lopással vádolt fiú a rendőrség elől elrejtőzött, de Ko
szé Ádálll pusztázó ráakadt s felszólította, hogy köves
se a kapitány elé. Kalmár István engedelmeskedett, 

i csendesen ballagott előre a pusztázó előtt, a ki lóhát-j 
írül beszélgetett vele s azzal ijesztgette, hogy két köböl 
■búzáért vagy három esztendei' börtön vár reá. Nagyon 
meijedt ettől a fogoly. Egyszerre megállt a ló előtt s 
megvetve a lábait, vérbe forgó szemekkel ordítozott 
hogy nem megy tovább egy lépést sem. A pusztázó Ce- 

i engedelmeskedik, vagy

Egyszerre mint, a

ra helyeztek. Azóta a fiút nem zaklatta senki s igy 
lassaukint. egészen megnyugodott. Feltűnt azonban a 
falubelieknek, hogy nagyon is bőven költekezik s az 
emberek suttogni kezdtek. Egyszer a pap kérdőre von
ta, annak egy nagyon valószínűtlen kincses históriát 
mesélt el, mely szerint egy erdőben lidérctüzet Iátólt s 

la tüzet subájával lebontva, ásni kezdett a suba alatt, 
luv akadt a kincsre, melyből most bátran költekezhet, 
futja a mulatságra. Ebből persze nem sokat hittek el s 
nz időközben értesített rendőrség éppen újra készült, őt 
elfogni, mikor a múlt héten egyszerre nagy beteg lett 
a fiatal Zsersko és halálos ágyán meggyónta, hogy csaku
gyan ő ölte meg szüleit egy barátja segítségével. Azu
tán meghalt. A másik gonosztevőt azonnal elfogták.

— Kegyetlen anya Becsben Korber Rozália, egy 
bérkocsis neje, meg akarta mérgezni négy gyermekét, 
kik közül a legidősebb hal. éves, a legfiatalabb hét hó
napos. A szegény gyermekeket oly módon akarta, a. más 
világra, küldeni, hogy marólúgot, meg karbolsavat kevert 
életükbe. Szerencsére a házbeliek még idejekorán ész
revették a gonosz .tervet, és megakadályozták kivitelét. 
Az asszony állítólag beszámithatatlan.állapotban követ
te el tettét, de azéif egyelőre fogságban tartják. Mint, 
mondja, azért vetemedett e kegyetlenségre, mert a. fér
jének egy ötödik gyermeke is volt egy másik nő sze
mélytől.

— Borzasztó gyilkosság történt, a Vigna mellett 
levő Knéz községben Egy pásztor a falu mellett elte
rülő mezőn egy borzasztóan megcsonkított holttestet, 
talált, melynek feje a lestől elválasztva a szomszédos 
árokban feküdt. Mig a testen semmi sérülés sem lát
szott, addig a fej el volt borítva fejszecsapásoktól szár
mazó sebekkel s a koponya is több helyen be volt törve. 
Az orr és a Kilók le voltak vágva s a tettes a fejet is 

A holttestben 
lenézi lakost. A 
rövid idő alatt

1

készülve, lecsúszolt a nyeregből s azalatt Kalmár a 
már kezében tartott kinyitott, bicskát torkába, majd a. 
fejébe döfte. A vérengző legény ekkor neki szál,•ült 'a 
határnak Horgos felé. A község közelében, az üldözte- 

1 léstől félve, beleugrott egy kútba,
lék s ekkor

. ... .. lúgot, végig
zet, hogy bevehesse falat kenyerét! De az ily anya ne ■ innen pedig tovább fűlött Szent-Mibályleiekre, s itt be
számítson gyermeke hálájára! Midőn itz a szegény kis 
gyermek, ki nem oka létének, ki nem lehet, róla, hogy 
született — nem hall egyebet, a szülői ajakról, mint 
átkot, szidalmazást; a ki érzi, hogy csak teher a szülő 
nyakán, fi a szülőkre nézve idegen és aki már születé
sekor saját édes anyja emlőjéből a szeretet,leuség, a szív
telenség tejét szopja: az ily gyermek szivében nem fog 
az anya iránti szeretetnek csak egy elmosódó érzése 
sem megfogamzani, s midőn az ily gyermek fölemeli 
majdan kezét anyjára — bár a gyermeknek ezen tette 
erkölcsi alapon soha sem igazolható, sőt kárhoztatandó: 
azon hitben teszi, hogy tartozását, rója le — ez leszen 
az anyára nézve a természetes büntetés én ilyenkor jus
son eszébe, hogy az anyának szeretetlensége igeu ke
serűen megboszulja. magát!

Hány gyermek hal el még bölcsőjében nz anyának 
gondatlansága, közönye folytán? Vagy nem szereti mag
zatát, vagy rest őt ápolni. Nem láttam, hogy az eb meg
harapta volna az ő kölykét, a tigris féltve őrzi fiait; 
de ismertem és ismerek anyát, aki gondatlansága követ- 
kezmenyeibett gyermekének megölője lett..

Reggel emlőt, ad gyermekének, azután leköti a 
bölcsőbe, hogy meg se tud mozdulni, elmegy a mezőre 
és csak este jön haza. Az a szegény gyermek éhezik, 
sir egész napon keresztül és sokszor éhen hal meg, sőt 
egyes anyák épen megvonják az anyai édes tej táplá
lékát szegény magzatjuktól, ki aztán lassan elfogy, elsor
vad a sir számára! Az ily ártatlanok sirhalma nem le
het. hidegebb az ily anyák szivénél! Tudok esetet., midőn 
a gyermek anyja emlőjét szopva megfult. És az anya 
hozzáférhetetlen volt, mert azt adta okul, hogy alvás 
közben történt a. baj. Igen, de el szabad-e az anyának 
ilyenkor aludni? A szobába zárva hány gyermek gyujtá 
már magára a házat? Ez megbocsáthatlan könnyelműség!

Tudok a többek közt egy konkrét esetet Baranya 
megyében, Baksáu, hogy az anyák gondatlansága foly
tán a sertés bement a szobába és az ott magára ha
gyott. védtelen gyermeknek egész arcát, megette. Ter
mészetesen belehalt. És ehhez hasonló hány esetről 
tesznek említést a napilapok! A petróleummal mily sok 
szerencséilenség történik! Fulu helyen a magukra ha
gyott gyermekek közül hány mérgezi meg magát mér
ges bogyókkal?

de onnan kimentet- 
iiinugy lucskosim nyakába vette újra a vi- 
szaludt a mezőkön s meg se állt Röszkéig,

télyozta magút, Csamiingó gazda istállójába. Itt, 
g Gergő szentmihályteleki esküdt, és Tóth János 

rendőr vállalkoztak a megvadult legény elfogására. Az 
esküdt nz istálló ajtaja elé állva bekiáltott, Kalmárra, 
hogy jöjjön elő. Kalmár nem váratott, magára. Mint, egy 
vadállat, ugrott ki az ajtón s a bicskáját, belevágta az 
esküdt arcába, a ki vértől elborítva tántorgott hátra. 

I A rendőr a. vérengző legény kezét, elkapta., de harmad- 
‘magával se bírt a nagy erejű rabbal, a ki a. láncot, me
lyet. kezére akartak tenni, Kicsavarta a rendőr kezéből és 

l a Tiszába dobta. Azután a kerítésen át. a töltésre ugor
va, maga is a folyóba ugrott. A partokon dolgoz.o mun
kások közül többen rögtön ladikba ültek s az árral 
küzködő legényt lmjánál fogva kihúzták a partra, a hol 
aztán megvasalták s n rendőrség bekísérte Szegedre A 
vizsgálat folyamatban van. A rllblegény, lecsillapodva 
konyak közt, beszéli, hogy édes apja az oka, hogy fi 
rósz emberré lelt. Apja folytonosan üldözte s az kese
serit,ette el végletekig, hogy az iipja' miatt rabságba 
vitték.

Önlö;
I

A hazafias Fiume. Fiume olyan sokszor volt már 
hazafiatlaiisag vádjával jái'ó kellemetlenségnek, 

örömmel veszünk mindén hirt. mely ezt a
kitéve a
hogy igazi
méltatlan vádat, megcáfolja. Ilyen örvendetes liir az is, 
liogy abban a közcélú adakozásban, melyet a „szabadság- 
szobor“-rn indítottak, Budapest illán Fiume tett, ki ma
gáért leginkább. Nem s/.eiiireliányásképen konstatáljuk

alkalmasint baltával vágta le a testről, 
csakhamar felismerték Ostoin Demeter 
vizsgálatot azonnal megindították, mely 
tredményre is vezetett., a mennyiben a gyilkosokat Su- 
kotelean, Tndin és Vlnda parasztok személyébon elfog
ták. A gyilkosok elölte való este heves szóváltásba ele
gyedtek Oslóiénál, kit. azóta senki sem látott. Az el
fogultaknál számos véres tárgyat találtak és még egyéb 
körülmények is megerősíteni látszanak a gyanút, hogy 
a szörnyű tettet ők követték el.

— Sikkasztó rendőrtisztviseiö. Hódmezővásárhely
ről Csontos József rendőrségi tolluok még e hó 5-én 
eltűnt. Mindjárt, eltávozásakor alapos gyanú merült fel, 
hogy a szökevény rósz fát tett a. tűzre. Megvizsgálták 

i az általa vezetett könyveket s ekkor kiderült, hogy Cson- 
. tus 210 frt 84 krt elsikkasztott.. A hód-mező-vásárhelyi 
polgármester feljelentést, tett, a sikkasztó ellen a fényi
tő bíróságnál. Csontosról, a ki jelenleg 28 éves, sokan 

j azt. beszélik, hogy a Tiszába ugrott, mások azonban azt 
: állítják, hogy egy Oroszországba induló daltársulathoz 
; szegődött..

— Szerencsétlenség vagy öngyilkosság. Greguss 
I András gyu'ai hengermalombeli munkás ezelőtt pár hét
tel eltűnt a városból s holttestét e hó 12 én fogták ki 
a Kettős-Körösből. Az eltűnés körülményeiből azt kö
vetkeztetik, hogy öngyilkosságot, követett el, bár egész
séges volta és a rendezett, viszonyok, melyek közt, élt, 
nem igen támogatják ezt. a föltevést. A tényállás kide
rítése már csak azért is érdekes volna, mert esetleg 
élete 5000 frt erejéig biztosítva volt, a mi esetleg bűn
tény elkövetésének is oka lehetett.

— Agyonlőtt kereskedő. Sátoralja-Ujhelyen Flasz
ter Abr.'tliam galíciai vászoiikereskedőt véletlenül agyon
lőtték. Flaszter egy csomaggal a hóna alatt bement egy 
korcsmába, s ekkor vette észre, hogy a csomagjai kicse
rélték valahol. Kibontották az idegen csomagot és egy 
revolvert találtak benne. Samadovics Benjámin bérko
csis addig forgatta a fegyvert, mig elsült s Flasztert a 
golyó halálosan találta. Flaszternek a test.vérbátyja né
hány év előtt szintén baleset, áldozata lett. Egy kut.be- 
omlás alkalmával halálosan megsérült.

— Sirrabló kisasszonyok. Egy szabadkai lap azt, 
irja, hogy a bajai temetőben a sírok virágait és koszo
rúit bizonyos kisasszonyok megdézsmálgatják. A höl- 
gyecskéket. a temetőőr a napokban megzálogolta. Elvet
te uapernyőjöket s más könnyebben nélkülözhető érték
tárgyaikat. A kisasszonyok neveit, elhallgatja az emlí
tett szabadkai újság. Kár volt elhallgatni!

— A szabadságharc szobor alap központi bizott
sága beküldötte hozzánk 1887. december 31-én lezárt 
kimutatását, mely beszámol az országos gyűjtés eddigi 
eredményéről. E szerint tiszta vagyon 151,Í31 frt 55 
kr., mely összeg nagyrészt takarékpénztárban van el
helyezve.

— Öngyilkos fiatal asszony. A koritnicai fürdő 
társtulajdonosának, Preiszics Zsigmondnak neje e hó 
5-én Besztercebányán egy konyhakéssel elvágta a nya
kát. s mielőtt észrevették volna, elvérzett. A még fiatal 
asszony 6 gyermeknek volt, édes anyja. Egy hátra ha
gyott. levélben férje hűtlenségét mondja öngyilkossága 
okául.

(Vége köv.)

Irodalom.
tani.; vi I n„,, .„m+íiu. * télek kiművelése, az ember nevelése nincs befe-■zt az o szág több népes váiosával szemben, n eit hisz >iezve asI iskol&ban. Az élet: a társadalomnak, a népnek valódi 

I1 Ilimé oly dúsgazdag, hogy bizonyára kevesebb meg- mestere s az életnek: az irodalom, a sajtó a leghathatósabb esz- 
erőlt.et.éssel adhat nagy összegeket, mint, akár Debrecen,! köze. A szabadságnak s a művelts'gnek ez a világitó tornya s 

■-> ” .. .. .. . . ... ... . .... ... ' a meiy nemzet az irodalmát, a sajtóját nem támogatja: az nem
lesz művelt. A „Képes Családi Lapok" már tiz év óta hirdeti a 
műveltségnek eszméit, hinti a szépnek, nemesnek, jónak magvát. 
A „Képes Családi Lapok" megérdemli, hogy minden magyar csa
lád olvasó asztalának állandó vendége legyen.

A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára egész évre G frt, 
félévre S frt, negyedévre 1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapes
ten, nagy korona-utca ‘JO. sz.), melyhez az előfizetések legcélsze
rűbben postautalványon intézendók, kívánatra bárkinek ingyen 
és bérmentve szolgál mutatványszámokkal. A legújabb szám kö
vetkező változatos tartalommal jelent .meg : A G e n t r y - c s a- 
1 á d. (Regény.) Brankovics Györgytől.'— Oly szép... (Köl
temény.) Petri Mórtól. — T e s s.,é k. f é r j h e z menni'! 
Irta három grácia: K. L. J. - A kec'skep ász tor M á r- 
k i n é. (Elbeszélés. Folyt.) Cserneczky Gyulánétól. - G o n d o- 
Iattöredékek. Elemértől. - T u d o r é s n a g y n é n e 
(Beszélj. Folyt.) Karlovszky M. Idától. — T a v a s z - v á g y

akár Szeged, de örvendetes a. tény, liogy Fiume áldo
zni készsége vetekszik a legmngyarabb városokéval. En
nek az 1879-iki árvíz alkalmával is migv ttinuje'ét. adta, 
most, pedig a „szabadság-szobor" ra indított, gyűjtéshez 
Fiume 2563 írttal járult, míg Debrecenből csak 1527 
forint gyűlt, össze.

— Vallomás a halálos ágyon. Majdnem hat éve 
már, hogy Felsö-Bancár erdélyi községben Zserskó Va- 
sziliét, és a feleségét, meggyilkolták s elrabolták összes 
vagyonukat, mely készpénzben kitett vagy 30,000 frlot. 
A gyilkosunk akkor nem bírtak nyomára akadni s bár 
erős gyanú alapján , a Zersko házaspár fiát elfogták, bi
zonyítékok hiánya folytán nemsokára ismét szabadláb-



nem kellend többé irtóznia a gyűlölt nyúlpecsenyétől s 
férjének legalább egy időre abba kellend hagynia a va
dászatot.

A várva-várt időszak elérkezett, de mily nagy lett 
ámulata, midőn látta, hogy férjének esze ágában sincs 

I szegre ngsiatni a puskát.
—- Tehát mén most sem lesz vége? —- kérdő, el 

nem fojthatva inuerültségét.
— Minek kedvesem?
— Az örökös mászkálásnak!
— Ugyan miért?
— Annyit csak tudhatsz, hogy már beállott a ti

lalom.
— Miféle tilalom? — kérdé Tihamér csodálkozva.
— A nyiillilalom.
Tihamér zavarba jött. Annyira még nem vitte, hogy 

a nyúlt i la lom létezéséről tudomással bírt volna .... de 
egy dolgot mégis érteni kezdett, azt t. i. hogy miért, 
nem lehet most már több nyíllal, kapni a rákos-palotai 
parasztoktól Bizonyosan a nyúltilalom miatt.

— Reményiem, hogy a vadászévad elmúltával már 
csak te is föl fogsz hagyni a vadászattal!— folytató Olga.

— Csalódéi kedvesem; a vadászéval! nemcsak hogy 
el nem múlt, sőt ellenkezőleg most veszi igazi kezdetét.

— Most veszi kezdetét! ismételte Olga rémülten. 
Ugyan mire vadászhatnál még?

— Szalonkára, kedvesem, szalonkára.
Tihamér nem is gyanító, hogy mily rettentő igaz

ságot mondott, ő ezzel.
— Már az egész télen is nem annyira nyúlni, mint 

szalonkára vadászon, ő kelme.
Van ugyanis az István utón egy vendéglő, mely az 

„Erdei szalonká.“-hoz van címezve s melyben egy gyö
nyörű pincérnő szolgálja ki a vendégeket. Tihamér szom- 
jaztában egyszer ide vetődött s e pompás „szalonka” 
annyira megtetszett, neki, hogy rögtön elvesztette min
den kedvét, a nyíllak vadászatától.

E naptól kezdve egyszerre óriási messzinek találta 
a Rákost és roppant fárasztónak a cél nélkül való bo
lyongást. A nyíllak tökéletesen elvesztenék rá nézve 
eddigi vonzerejüket. de annyival hatalmasabban vonzotta 
őt e páratlan „szalonka**. Á helyeit tehát, hogy az elő
irt. testmozgást végezte volna, az egész délutánokat itt. 
töltő el, mit sem sejtő nejének pedig azzal törölte ki a 

I szemét, hogy a rákos palotai parasztok valamelyikétől 
I minden nap megvett egv nyulat s azt. vitte haza becses 
j vadászzsákmány gyanánt.

Olgának sejtelme sem volt, e gonosz manipulációról 
is titokban nem egyszer sajnálta férjét, hogy esőben, hó
iban elgyötri magát egy mihasz.mi nyúl miatt, melyet, 
i esetleg a piacon is meg lehel venni, ha éppen annyira 
kedveli a nynlpecsenyét. A mig leliá. ő térdig érő havak 
közölt, képzelte Tibiimért szelnek, fagynak s ti téli idő 
egyéb viszontagságainak kitéve: addig ez szépen a meleg 
szobában ült. s óra számra udvarolt, a csinos Katicának, 
kinek tilzes tekintete egészen szivét lángba borította.

Tihamér példás embernek tartotta magát, ez azon
ban korántsem gátolta őt. abban, hogy úgy kéz alatt — 
a mindennapi nyúl helyett, egy csinos szalonkára ne vesse 
szemét.

És Katica (sakugyan szemre való szalonka volt. 
Mesterkéletlen egyszerűsége, ártatlan mivolta, bájainak 
üdesége rég nem tapasztalt ingerlő hatással volt rá s 
a. legnagyobb mértékben izgatta kalandszomját. Es jól 
megfontolva a dolgot, miért, ne ereszthetne meg még 
egyszer ő is egy kalandot? Három évig úgy is egész 
a megbotránkozásig szolid volt. Végre is ő fél fi, a kit. 
különben sem ismer ilt senki, a leány csak egyszerű 
pincérnő . . .

Nem is habozott hát soká, hanem elszántan rugasz
kodott. neki a fölöttébb kecsegtető kalandnak.

Csak az volt a bökkenő, hogy minek adja ki magát, 
ha -z állás kérdése valamiképp szóba találna jönni. 
Tudta, hogy az. efféle libácskákuál az állás igen sokat 
nyom a latban. Nagyot azonban még sem mondhat, mert 
ezzel csak elriasztaná magától, de keveset se, mert, ezzel 
meg lerontana minden il úziót. Megmaradt, tehát a vadász
szerep mellett s hogy a. leány képzeletére is hasson: 
kiadta magát gödöllői uradalmi vadásznak.

No már ennél szebb titulust tnég keresve sem 
találhatott volna. Mint egyszerű vadász is már meg
nyerte Katica tetszését, mint, gödöllői uradalmi vadász 
meg éppen extázisba hozta őt.

Most már igen könnyű volt csatát nyerni. A leány 
szive önként kitárult a vadász előtt, a ki mindent el
követett, hogy az elfoglalt várban mo.-.t már meg is erő
sítse magát. Es elvhez mesterileg értett. Mulattató 
képessége egyszerre visszanyerte régi fényét s mézes
mázos szavaival, bohókás ötleteivel, apró figyelmet.es- 
ségeivel annyira, le tudta őt, bilincselni, hogy Katica 
most már éjjel-nappal csak a szép gödöllői vadászról 
álmodott.

Egyszer tél közepén egy szép rózsabimbóval lepte 
meg öt.

— Jaj, be gyönyörű! kiáltott föl Katica édes 
meglepetéssel. Ugyan hóimét vette e szép bimbót?

— Gödöllőről hoztam
— Igazán? — kérdé Katica kigyult arccal s mind

járt meg is csókolta az illatos rózsabimbót. Istenem — 
tévé hozzá ábrándosán — mily szép lehet az a kert, 
melyben ily szép rózsák teremnek. Lássa, ön oda vihetue 
egyszer engem.

— Én? —kérdé Tihamér kissé zavartan.
— Igen, igen. Önt csak beeresztik ?
— Engem csak beeresztenének valahogy, de . . .
—- Én miattam aggódik, ugy-e? No tudja, azt fog

juk mondani, hogy én buga vagyok önnek.
— Igaz, igaz, — habozgatott. Tihamér. De végre 

is összeszedte magát. — No, nem bánom — momlá 
határozottan. De aztán mi lesz a jutalom, szép Katica, 
ha például nemcsak a kertbe, hanem magába a kastélyba 
is bevezetem ?

— Oh, mit. adhatna önnek egy olyan szegény 
leány mint, én? De várjon csak . . . valamit mégis ad
hatok. Majd a tavnszszal, ha az én virágaim is kinyílnak, 
a legelső és legszebb rózsabimbót önnek adom.

— Csak ennyit?
— Én istenem, mit adhatnék még?
Tihamér megfogta a leány kezét s belenézett azokba

Jámbor Lajostól. — Az adósságok. (Elmefiitfatás ) Szvn irői- 
t(,l. — Szövetni csak egyszer lehet (Elbeszélés. 
Eolvt.) Kovács Endrétől. — Irodalom — .Színház. Művészet. 
- Mulatságok. - Képek: A jégpalota Szt..Péteryárott. - A 
walesi hercegim mint zenetudor. — Bujosdi. — M e 1 I é k I >• t ü l : 
Hölgyek Lapja, dh alkópekkel. — Kegenymelléklet: „Hűségért 
hűséget". Angolból fordította Kondor Lajos.
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A szalonka-vadász.
BESZÉLY.

Irtat Tclgyesy Mihály.

Várltonyi Tihamér az úgynevezett irigyelt férjek 
sorába tartozott. Tán mondanunk sem kell, hogy ezt a 
boldog állapotot leginkább nejének köszönhető, ki egyi
ke volt a főváros legszebb asszonyainak.

Ez időszerűit boldog házaséletének már harmadik 
évét, éli s miután folytonos élvezet folytán még a méz 
is elveszti édességét., tán senki sem lógja különösnek 
találni, hogy Tihamér barátunk a liázasélet mézes kö
csögei mellé már egy kis profán szórakozást is meg
óhajtott. Egyszer miért, miért nem, tán az örökös ott
honillés miatt vértolulást kapott. Az orvos komolynak 
találta a bajt s nagyobb testmozgást ajánlott. Ez ké
pezi magyarázatát annak, hogy Tihamér meglett férfi 
létére vadásznak csapott föl.

Vadászat alatt, azonban ő nála nem kell azokat a 
nyaktörő parforce hajszákat érteni, mik a magas aris- 
tokrácia kiváltságos kedvtelését képezik, sem azokat a 
nagyobb szabású medve-vadászatokat, mik már a trón
örököst mulatságok keretébe is beválnak: ő csak alfélé 
kocavadász volt, a ki esetleg egy kis testmozgással is 
beérte.

Idővel azonban mind jobban beleélte magát Nim
ród nemes mesterségébe, s a mikor egyszer egy csapat 
veréb közé durrantva vagy hat darabot, szétzúzott, szár
nyakkal látott maga elé hullani: a kegyetlen vérszotnj 
egyszerre fölébredt benne s megesktldöit szent Hubert- 
re, hogy most már a nyúlnál alább meg nem állapodik.

Esküjét, meg is tartotta, mert nem volt, ezentúl az 
az istenáldotta nap, hogy egy-egy termetes nyíllal, ne 
hozott volna haza vadász zsákmányul.

Neje, a szép Olga, egy ideig csak tűrte a dolgot; 
de mikor látta, hogy lérje az örökös vadászatok miatt 
már őt is elhanyaaolj't: türelmének fonala ketté sza
kadt s hevesen opponálni kezdett. De Tihamér rá se 
bederitett. A menyecske most duzzogásra fogta a dől 
got, sőt már a sírásba is átcsapott, de Tihamér koszi
vét még ez sem volt képes megindítani. Sőt. még neki 
állott feljebb.

— Igazi Xantippe vagy, a ki még ezt az ártatlan 
kedvtelésemet is el akarod rontani.— momlá. keserűen.

— Te meg elég önző vagy, hogy mindig csak a 
magad kedvteléseit tartod szem előtt, — felelte Olga, 
szintoly keservesen.

— Olga, e vád épp oly igaztalan én irántam, mint 
méltatlan te hozzád, — erélyeskedék Tihamér. Mert 
nem tartom-e szem előtt a te kedvteléseidet épp úgy, 
sőt még jobban, mint az enyéimet? Nem tartóké a 
te kedvedért állandó színházi zártszéket.? Nem áll-e 
rendelkezésedre állandó kétfogatúm ? Nem fogadhatsz-e 
társaságokat s a minap is nem adtam e a. te kedvedért 
egy épp oly fényes, mint költséges estélyt?

— Mind igaz, de . . .
— Pirulhatsz kedvesem, hgy még ily csekélység 

miatt is fel tudsz szólalni.
— Hiszen ha csak ez lenne, de lásd, én végtele

nül aggódom miattad, — szólt a menyecske hirteien 
más húrokat pengetve. Mily könnyen megeshetik, hogy 
egyszer egész véletlenül elsül a puska s te meglövöd 
magad.

— Bah! Ily óriási ügyetlenséget csak föl nem te 
szesz rólam ?

— Vagy más valaki lőhet meg a vadászat hevében.
— No, ez még nagyobb absurdum!
— Vagy legroszabb esetben meghűlhetsz.
— Ettől sincs mit, tartani, mert hála az égnek, 

oly erős vagyok már, mint a vas.
— Vagy végül . . .
— Ugyan édesem, ne vesztegesd hiába a szót! A 

hogy most állanak a dolgok, a. vadászat, immár valósá
gos életszükséggé vált, rám nézve. Megaludna bennem 
a vér, amint abba hagynám a megszokott testmozgást. 
De különben is nem ériem, hogy miért akarod minden 
áron abba hagyatni legkedvencebb szórakozásaimat? 
Jöttém é valaha üres kézzel ? Nem látom-e el Ízletes 
nyúlpecseuyével az egész házat?

— ■‘Oh! az . . . Isten akár hová, tegye ezeket az 
ízletes nyúlpecsenyéket, — felelte Olga keserűen.

De hasztalannak bizonyult minden remonstrálás: 
Tihamér hajthatatlan maradt. A Rákos minden nap meg- 
járatett, az obiigát, ny úl minden nap haza hozatott, meg 
is lett sütve és fel is lett tálalva, mert Tihamér a leg
nagyobb sértésnek vette volna azt, ha meg nem sütik 
és egyszersmint. meg is nem eszik azt, a mit ő a va
dászatról haza hoz. Ennek aztán az lett a következmé
nye, hogy a szakácsnénak már borsódzott a háta. Olga 
meg éppen görcsöket kapott, ha csak a nyúl féllábát 
láttáit is kikandikálni a. vadásztáskából.

— Óh, mikor lesz ennek vége! sóhajtott föl Olga 
nem egyszer.

Szelíd lelkületűnél fogva mindig is kedvelte az ál
latokat, még a nyiilakat, is, de most irgalom nélkül föl
mondta nekik a barátságot, sőt oly halálos gyűlöletre 
gerjedt irántuk, hogy valamennyit egy csapással szerette 
volna kiirtani. Egv elkeseredett, órában már kérdezte is 
a szakácsnőtől, ha nem tilde oly szert, melylyel a gyű
lölt nyálakat meg a föld sziliéről is el lehetne törülni; 
de a tenyeres-talpas Borosa azzal vigasztalta őt, hogy 
ez nem szükséges, mert a nyulakra nézve februárius 
hóban már beáll a. vadásztilalom, melyet még a nagy
ságos urnák se szabad majd áthágnia.

— Tehát februáriusban! gondolta magában Olga 
megkönnyebbülten.

Mily türelmetlenül várta ő most a februáriust! A 
fülig szerelmes ifjonc se várhatja nagyobb epeiléssel az 
első légyottot, miut a hogy ő várta a nyúlévad meg
szűntét. Huj! Mily szép napok lesznek azok, a midőn 

I a szép szemekbe, mikben a lélek tisztasága mellett a 
| már fölébredt, de még öntudatlan szerelemnek egész 
bensősége nyilvánult.

— Katica — mondá reszkeleg hangon — hát azt 
az aranyos kis rózsabimbót, mely szivecskéjének kellő 
közepéből fakadt, nem adná e azt. is nekem f

Katicának nemcsak az arcát, hanem egész vállát, 
sőt. még a lmja tövét is sötét pír öntötte el Pillanatra 
lesütötte szemét, d.r a. következő percben már lolemelte. 
Ki irhái ja le azt. a tekintetet, melyben nz első szerelem 
hévvel-teljes odaadása a szűzies _szemérem önkéntelen 
tartózkodásával oly csodaszép veiiyülethen egysüir ?

Tihamér e p’llniialban mimleni feledett. Ot Ilit 
szenvedélylyel átkarolta. a leányt s miéiült. ez kibonta
kozhatott volna karjai közül, az első csők már elcsattant, 
szűzi ajakán.

E pillanatban éles női sikoly hangzott, fel a ház 
előtt.. A bent, levők nem vették észre a ház előtt el
robogó bérkocsit. Minek is ügyeltek volna, mikor nap
jában legalább is ötven sétnkocsizó „uraság” szokott 
végig lobogtatni az István-uton? Ennek az egynek azon
ban valami baja eshetett, a miért oly hirtelen megállót!. 
Úgy is volt. A kocsi kerékagya vnlamiképen az itt- 
széli kőoszlophoz horzsolódott, a kerékszeg hirtelen el
pattant, a kerék hangos zúgással elbirrent, maga a kocsi 
pedig féloldalra zökkent, mint a béna ember, ki alól 
kiülik az egyik szál mankót. A kocsiban egy tintái ur- 
hölgy ült, a ki a hatalmas zökkenésre ijedt sikolyt 
hallatott..

A kocsis egy rántással megállította a lovakat, le
ugrott a bakról s kiemelte a kocsiból az ijedi urhölgyet.

— Mi történt ? - kérdé az utóbbi izgatottan.
— Semmi különös. — igyekezett a kocs's őt meg

nyugtatni. Csak a kerékszög törött el, de mindjárt se
gítve lesz, a bajon.

— Hol vagyunk? — folytató az urhölgy körülte
kintve.

— A „Snepf-ven<léglő“-nél vagyunk. Nagysád akár 
be is térhetne egy kicsit melegedni, mig én uj kerék
szöget. faragok.

Az urhölgy — kiben Tihamér nejére, a szép Ol
gára ismerünk — szemügyre vette a vendéglői. Nem 
látszott valami nagyim előkelőnek, de mégis elég tisz
tességesnek ahhoz, hogy néhány percre menedéket ke
ressen benne az imént kerekedett csípős szél ellen.

Nem is habozott tovább, hanem gyors léptekkel a 
vendégszobába toppant. Ki Írhatja le meglepetését, amint 
belépve tulajdon férjét látta egy csinos fiatal leány mel
lől elugorni.

Az első pillanatban azt hitte, hogy merő csalódás 
az egész, vagy hogy valami csalfa szellem űzi vele go
nosz játékát! Tihamér ide oda kapkodott zavarában, arca 
felváltva hol kék, hol zöld szint játszott. Olga, előtt 
csakhamar egész meztelenségében állt a rettentő valóság.

—• Te itt? ... — nyögte ki nagy erőfeszítéssel.
— I—igen! — hebegte Tihamér végtelen zavar

ban, — bejöttem egy kicsit melegedni.
Olga magasra egyenesedett s bátra veté szép fejét. 

Meglátszott rajta, hogy mondani akart, valamit, <!•■ ajka 
ismét elnémult.. Nem akarta még csak szóra, se érdeme
síteni azt, a ki legszentebb hitében csalta meg őt. Meg
vetésének leglesujtóbb kifejezésével még egyszer végig 
nézett rajta, s a mily gyorsan jött, oly gyorsan el is 
tűnt, ismét.

Tihamér mind a két kezével fejéhez kapott, nehogy 
ez is a körülötte forgó mindenség után szaladjon, aztán 
tompa, nyögéssel neje után rohant.

Katica minden tapasztalatlansága mellett is meg
érteni látszott a helyzetet Arca egyszerre hulálsápmllra 
vált. Szeme lecsukódott. Mire még egyszer löíeszmélt, 
oly végtelen üresnek és színtelennek találta az egész 
mindenséget! Teje zúgott, szivében pedig oly forma fáj
dalmat érzett, mintha erőszakos kézzel kitéplek volna 
belőle valamit.

Mi is történt vele?
Talán csak valami gonosz álom volt az egész!...

.Apróság'.
0 sz i n t e. Segéd: Tudja-e főnök ur, hogy tisztes

séges ember nem volna képes önnél megmaradni ?
Főnök: Hiszen azért szerződtettem önt!

* **
Eltévesztett hatás. Zsugori: Tisztelendő ur 

mai szent beszédében olyan ékesszólóan bizonyította be 
az alamizsna-osztogatás szükségét, hogy szinte kedvem 
támadt — koldulni.

* *
*

T ü r e 1 m i próba. Százados: Itthon van-e az ez
redes ur?

Szolga: Nincsen, százados ur; fürdőben van.
Százados: Beszélnem kell vele. Majd megvárom a 

szobájában.
Szolga: Tessék, százados ur!
A százados bemegy és kényelmesen letelepedik. El

telik egy óra, el kettő, bárom. Végre a százados türel
metlenkedni kezd és csenget.

Százados: Hát nem jön többé vissza az ezredes ur?
Szolga: De igenis, százados ur!
Százados: Melyik fürdőbe ment?
Szolga: Tátra l'űred re ment, hat hétre, százados ur!

* *
*

H a d g y a k o r I a t, a lkai m á v a I. Tábori őrszem 
(eay inhoz, a ki a táborba akar menni:) A táborba senki
nek sem szabad belépnie!

Ur: Nem e? Hiszen ott látok egy hölgyet beszél
getni n kapitány urrill.

Őrszem: Épen azért!
* **

Azok a gyermekek. Egy anya magával viszi 
kis fiát a nagybácsihoz, a ki süket, és ezért hallőcsövet 
használt. A gyermek egy ideig nézi a nagybácsit, az
után megszólal:

— Mamii, miért akar a bácsi a fülével trombi
tába fújni?

felelős szerkesztő és liiptiilnjdoiios • ItulázKovits Norbert


