
papnői ti legyőzött, gladiátorok éleiére nézve bírtak, 
isten bizony nem hiszem, hogy venném magamnak a fá
radságot. ujjamat felemelni. Tartami, a meddig tart, az 
az ő dolga; de ha az a parányi idő, mely még számom
ra kimérve lehet, testi szenvedések nélkül folyhatna le, 
azt bizony nagy isten áldásának tartanám, és e tekin
tetben hálával ismerem el, hogy ekkoráig irántam a 
végzet kivételesen kegyes volt. Öt hónap múlva — ha 
midig élnek — 86 éves lennék; nagy idő ez, a halan
dósági táblázatok tanúsága szerint ezt a kort ezer em 
bér közül három sem éri el; a hosszú működés biz’ a 
legjobb szerkezetű gépet, is elkoptatja; hát bizony én 
sem vagyok ment a testi fogyatkozásoktól, melyek az 
aggkort kisérik, de egészben véve még sem panaszkod
hatnia ; még eszemet is tudom, tagjaimat is bírom; sőt 
oly szellemi muukálódást s oly testi erőlködést is meg
engedhetek magamnak, a minőre az én korombeli em
berek közül bizony csak kevesen lehetnek képesek ; ha
nem azt az egy fogyatkozást bizony napról-napra na
gyobb mértékben érzem, hogy szemeim kivált lámpa fé
nyénél megsokallotlák a fáradságot s ez az én helyze
temben nagyon komoly baj; mert a teljes elzárkózás 
minden társadalmias érintkezéstől sok év szokása által 
annyira természetemmé vált, hogy azon, még ha akar
nám is, többé nem volnék képes változtatni; tehát, örö
kös magányomban kirekesztőleg toliam és könyveim tár
saságára vagyok szorítva. Ha még ezektől is meg kel 
lene válnom, mielőtt meghalok: borzasztó csak rá is 
gondolni! — No de már nem tarthat sokáig. Ez meg
nyugtat. Mát „á la grace de Dieu.“

*

Rettenetes dolog az árvíz veszély Magyarországon, 
mely már nem is rendkívüli csapás, hanem az ekkorig 
követett, részint merőben téves, részint fogyatkozalos 
eljárás folytán csaknem évről évre megújuló fátum 
gyanánt üldözi, pusztulással fenyegeti tiszavölgyi ősi 
fészkében a magyarságot.

Nagyon helyesen történt, hogy ön alkalmat, nyúj
tott a képviselőházmik megadni az elismerés adóját a 
veszély elleni védekezés körül kifejtett tevékenységnek 
s buzgalomnak. Vaunak helyzetek, midőn a kötelesség 
erélyes teljesítése érdem jellegét ölti fel. Ilyen a jelen 
helyzet.

Fájdalom, nagyon sűrűn kell igénybe vétetni a 
közönség könyörületes indulatának Magyarországon, mert 
csapás csapás után sújtja, mintha még az elemek is 
összeesküdtek volna romlására. De hát. küzdelem volt 
nemzetünk sorsa egész hosszú múltján át, s megfagyva 
bár, de törve nem él hazáján. Szeretem hinni, hogy a , 
szellem, mely az ön felszólítására úgy a nemzet kép-' 
viselői, mint a kormány részéről nyilatkozott, nem csak i 
közvetlen eredménye, hanem I iizditó hatása által is a kő-! 
zönségre sokat fog enyhíteni a szenvedéseken, ily alkal
makkor ciaknem irigyelni volnék képes a földi javakkal 
megáldottak sorsát, mert sok köuyet. törülhetnek le szenve
dő embertársiak szemeiből. Nekem ez a tehetség nem ada
tott, De ha nagy lesz azoknak száma, a kikegy egy köny- 
cseppel lelörlenek, sok lehet, letörölve. Egondolaiban kere
sek vigasztalást azért, hogy a részvét kötelességének lero
vásához én csak pár nyomorult fillérrel járulhatok. Legyen 
az elnézéssel fogadva, kérem önt, legyen szives illető 
helyre juttatni a száz frankot, melyet, a mellékelt el
ismervény szerint az ön Ciliiére postaikig utalványoztam

De bármi bőkezűleg nyilatkozzék is a veszélvsuj 
tot.fak irányában az emberszeretet, és hazafiság, az bi 
zony csak azok legsürgetőbb életszükségeinek enyhíté
sére fog kiterjedhetni, a kik az árvíz által hajléktala
nokká lettek, vagy hatósági és könyöradományi élelme
zésre szorultak; a csapás okozta összes veszteség, mely 
tekintetbe véve it mezőgazdaság reményeinek rengeteg 
területekre terjedő oly elpusztítását, mely még azt a 
kilátást is kizárja, hogy „Dér neue Lesz bringf neue 
Snitten tvieder," és tekintve ennek az országos háztar
tásra visszahatását, is, kiszámíthatóin milliókra megyen, 
nemcsak magán-segitség által nem pótolható, de még 
azon határon is messze túlhalad, a meddig az államnak 
segélyező közbelépése még akkor is kiterjedhetne, ha 
Magyarország állami háztartása nem volna oly szomorú 
állapotban, mint a minőben van.

De épen mert az árvíz veszélyek ilyrémületes pusz
tulással terhesek, s különösen amott, a Tisza-völgyön, 
dacára a már 42 év óta tömérdek milliók árán folyta
tott folyam-szabályozási munkálatoknak nemcsak rit
kábbakká nem lettek, hanem úgy szólván már perina 
nens alakot öltöttek : nem lehet kétségbe vonni, hogy 
ön az ország egyik életbe vágó, mondhatni legégetőbb 
szükségének adott kifejezést, midőn a törvényhozást s 
kormányt az ekkorig követett folyamszabályozási rend
szer beható megvizsgálására s a vizsgálat, folytán gon
doskodásra hívta fel, hogy az árvíz veszély, a mennyi
re emberileg lehelő, jövőre elhárit.fassék.

Az eljárási módot, illető indítvány tárgyalása a 
mostani áradások elmúltával fog megtörténni; hát hi
szen igaz: á cluique jour suffit sa besogne. Reményle
nünk kell, hogy a veszély által fellobbant közérdeklő
dés lángja nem lesz szalmaláng. Tudunk már ilyenről 
a múltakból nemcsak más ügyekbeu, hanem in spécié 
ebben is. „Absit ómen."

A nyilatkozat., melylyel a közmunka ós közleke
désügyi miniszter az ön iuditváiiyáiíalc benyújtását ki

Mit mond Kossuth Lajos az 
árvizekről?

Azon borzasztó károk, melyeket, az idén az 
árvíz hazánkban okozott, lehetetlen, hogy csak inti- 
lékony hatással volnának úgy a kormányra, mint 
a károk által érzékenyen sújtott lakosságra. A bor
zasztó katasztrófák szomorú ugyan, de megdönthet
ien bizonyítékokat szolgáltatnak annak bebizonyí
tására, lmgy a mai vizszabályozási rendszer telje
sen elhibázott alapon nyugszik, mert mig egy részt 
a Tisza s mellékfolyóinak két gáttest közé való ösz- 
szeszoritása által minél több mivelhető földet akar
tak nyerni, másrészt annál nagyobb veszedelembe 
döntötték az ezen folyok menten levő városok és 
községek lakosságá t sőt, annak nagy részét az idén i 
koldusbotra juttatták. És most, mig azok, kik ez 
elhibázott rendszernek alkotói és védői voltak, kiki 
a bekövetkezhető árvízveszélyről c-ak úgy lit.yma 1 
lólag szóltak, vastag tévedésük tudatában melyen | 
hallgatnak s szaktudományuk megbízhatóságával ép , 
peu nem dicsekedhetnek: ezekkel szemben régi ta-, 
pasztáit capacitasok annál erősebben szólalnak löl,l 
kijelentvén ország-világ előtt, hogy ők annak ide
jében az intéző köröket a hibás vizszabályozási 
rendszerre komolyan figyelmeztették, de szavukat 
nemcsak hogy kellőkép nem méltatták, hanem még 
üldöztek is, amiért felszólalni bátorkodtak; példa 
rá liocskay Géza mérnök, kinek cikkét nem regen 
közöltük volt.

Most ismét egy hatalmas hang emelkedik a 
hibás vizszabályozásról, még pedig teljesen kárhoz
tatván az eddigi rendszert. Az erre vonatkozó nyi
latkozat Kossuth Lajostól ered, melyet erős 
meggyőződésünk szerint lapunk mindellik olvasója, 
sőt mindeu hazafi szívesen fog szószerinti szöveg
ben olvasni. Miért is e nagy hazafi iránt’, tiszte
letből, kit városunk egykor országos képviselőnek 
s legújabban tiszteletbeli polgárnak választott volt 
meg, nyilatkozatát lapunk mai s következő szá
mában egész terjedelmében közöljük, mi által mó 
dót nyújtunk olvasóinknak arra, hogy maguknak 
e nyilatkozat elolvasása után önálló Ítéletet alkot
hassanak azon nagyszerű vizszabályozásról, melyet 
városunkban bizonyos erősen érdekelt s jól ismert 
egyenek egészen az egekig magasztalni szoktak, 
lfe úgy is szokott az az eletben lenni, hogy minél 
iennebb hordozza valaki a büszkeségtől felfuvalko- 
dott fejét, annál mélyebben kell magát később meg
aláznia; mert belátja, hogy a termeszét rideg tör
vényé es ennek hajthatatlan következetessége csúffá 
tette a közönség szemébe való pmhintés céljából 
hangoztatott phrazisokat és a csalhatatlannak hir
detett szaktudomány t.* **

Irányi Dániel a minap levelet irt Kossuthnak, 
a melybeii egyebek között az árvízveszélynek jö
vőre lehető elhárítása tárgyában tett indítványát 
is megemlítvén, a nagy hazafi azonkívül, hogy a 
kárvallottak számára száz lírát küldött hozzá, vá
laszában az árvizek által, főleg a Tisza völgyében 
megújuló óriási bajoknak mi módon eszközlendő el
hárítására nézve saját nézeteit adja elő, felhatal
mazván a nevezett képviselőt, lmgy levelét, „ha 
azt gondolná, hogy eszmeébresztésre talán tehetne 
valami keveset", közzétehesse.

Irányi a nagy hazafi iratát nemcsak szerzőjé
nek tekintélyénél, hanem a fejtegetések tudományos 
becsénél fogva is kiválóan értékesnek tartván, azt 
Nyilvánosságra hozni kötelességének ismerte.

A nagy becsű level im itt következik :*)  
Turin,-22. Via dei Midé 

Április 13. 1888. 
Tisztelt barátom!

Szívesen köszönöm egészségi állapotom iránt, ta
núsított barátságos érdeklődését s jó kívánatét. Kevés 
öröm mellett, sok bubánat julott. osztályrészemül éle 
telimen, melyet az élelcélveszlés nagyon keserűvé tett; 
hogy meddig tarthat, még ? az teám nézve teljesen kö
zömbös dolog, mert hiszen már régóta nem töltök be 
űrt: mondhatom is, hogy ha saját életemre nézve azon 
előjoggal bírnék, a minővel egykor Rómában Veszta 

•) Az „Egyetértés" f. é. 112-ik számából vettük át. — Szerk.

sérte, arra mutat, hogy ő felelősségének érzetében úgy 
az iniciat.ivát, mint a baj orvoslására vezethető elhírásá 
módjának minden előleges utasítástól független mégváé 
lasztását saját feladatának kívánja tekinteni

Es ismerem ezen ügy múltjának történelmét,áámi 
hulltok szemet a miniszteri nyilatkozat által jelölt el
járási mód előnyei előtt, de ismerem hátriinynit. is, ki
vált. oly kérdésnél, mint, ez, a mely annyira bonyolult, 
annyira szövevényes, hogy minden oldalróli megvilágí
tásánál bizony oly mécsek világa sem felesleges, melyek 
a hivatalosság érzelmén kívül állanak, tehát azon ta
pasztalatok folytán is, melyeket, ez ügyköiüli tanulmá
nyaimnak ellenőrzésére külföldön szerezni alkalmam 
volt, talán lehetnének ama nyilatkozatra némely észre
vételeim annyival inkább, mert, az ön indítványa a mi
niszteri iniciativának nemcsak nem prejudikál, hanem 
azt még világosan igénybe is vette.

De hát, lehelő észrevételeimet, örömest mellőzöm. 
Több ut. vezet. Rómába, mondja a példabeszéd. Csak tör
ténjék meg, a minek történnie kell, íz a fődolo~. Ba
ross miniszter buzgó, tevékeny és erélyes ember híré
ben áll. Láttam a lapokból, hogy a moslaiii árvíz köz
ben gondossága s erélyes tévékéinsege által kivívta 
magának a veszélysujtotta lakosság háláját, s azt. is tu
dom, hogy a mióta tárcáját, kezeli, hivalaloskodása köz
elismeréssel találkozik; hát én jó reménynyel nézek e 
mondhatlaiiul fontos ügyben eljárásának elihe, annyi
val inkább, mert jól eselt olvasnom azon férfias nyilat
kozatot, hogy az ön inditványábaii jelzett irányban cse
lekvést annyira kötelességének tekinti, miszerint őt 
annak teljesítésére külön határozatial utasítani nem is 
szükséges. Ez biztató Ígéret, melynek beváltására férfias 
jellemét örömest veszem kezességnek.

Es van egy körülmény, mely őt. ez Ígéretnek el- 
logulailnii beváltására kedvező helyzetbe teszi. A mint 
visszagondolok azon vitatkozásokra, melyek a Szeged 
elpusziulását okozott, árvíz, alkalmából előfordultak, még 
most is botránykozást érzek azon megkérlelhetlen kouuk- 
ság felett, melylyel a hivatalos rechihaberei, az autori- 
tárius fenhéjazás infallibilitási praetensiója harcolt, úgy 
a tények ereje mint, az igazság világa ellen! Es el
szomorodom, a mint számot, adok magamnak azon tömér
dek s részben már helyrehozhathin balkövetkezesek 
felől, melyek mint, kútfőre azon maximára vezethetők 
vissza, hogy a hivatalos tekintély ne-uyulj hozzámját 
mindenáron fenn kell tartani; ennek nyomása alatt 
egy neme a praedisponáit elfogultságnak lebegett az 
illetékes körök felett, mely szívósan ragaszkodott a 
megszokott kerékvágáshoz s mindennek, a mi azon (itl 
vagy kívül esett, indulatosan ellene szegült, A mostani 
közlekedési miniszternek hivatalos tekintélye a Tisza 
szabályozás múltjának sem mulasztásainál, sem hibáinál 
s fogyatkozásainál, sem fonákságai..ál nincsen engagirozva.

Én kedvező körülménynek tekintem azt, hogy ő az 
eddig követett rendszer megbirálásánál, a szabályozási 
kérdés tanulmányozásánál s a kiindulási pont, megálla
pításánál, mely a teendők felett határozni fog, saját előz
ményei által magát, feszélyezve nem érezheti.

Kedvező körülménynek tekintem ezt, azért, mert 
akár fogadt.at.ik el a tervezést előkészítő eljárásra nézve 
az ön indítványa, akár nem, a probléma konkrét, alak
ban még is csak a minister által előterjesztendő javas
lattal fog végleges megállapítás végett a törvényhozás 
elé kerülni; s ha a kiindulási pont, nem találna a szö
vevényes feladat kellékeinek megfelelni, a magyar par
lamentáris viszonyok mostani állásában legfölebb csak 
partiális javítgatásokra lehetne kilátás: de a kiindulási 
pont, helyreigazítására nem. Pedig ettől függ minden. Ez 
határoz a siker vagy sikertelenség felett.

Én a tiszavölgyi árvízveszély kérdését egykoron 
tüzetesen tanulmányoztam; ismerem az 1846-ban amúgy 
hűli bele Balázs, lovat ad Isten módra minden liydrog- 
rafiai előkészület nélkül megindított árvíz-mentési tö
rekvések történelmét; nem vagyok járatlan -i természe
ti erők működésének törvényeiben, melyekkel folyam
szabályozásoknál számolni kell; — tudom, hogy minden 
folyónak, minden vízgyűjtő területnek meg van a maga 
sajátságos egyénisége, mely nemcsak folyamról folyam
ra, hanem még ugyanazon egy folyón s annak pnrtvi 
délién is szakaszról szakaszra különbözik. Tehát külön
böző ellátást igényel elannyira, hogy a mi egy helyen 
célszerű ős hasznos, más helyen célszerűtlen, sőt káros 
lehet; annál fogva régóta tisztában vagyok magammal 
a felől, hogy a hydrologia mint, szaktudomány lajstro
mozta a módokat, melyeket, a természet a normális ál
lapot fenlartására, s ha megzavartatott, helyreállítására 
alkalmaz; figyelmeztetett arra, hogy az emberi ész csak 
akkor boldogulhat szemben a természettel, ha azt nem 
törekszik erőszakolni, hanem követi; s ezt tartva szem 
előtt, a tudomány ulasitást ad ugyan arra nézve, hogy 
minő eszmerendek összegében kell az árvizmentési prob
léma megoldását, keresni; de már arra nézve, hogy a 
megoldási módok közül melyiket vagy melyeket kell 
egy-egy adott esetben alkalmazni, a hydrologia mint, 
tudomány inkább negatív, mint pozitív becsesei bír; 
arra megtanít, hogy mit nem szabad tenni, de arra nem, 
hogy tenni mit kell, mert e felett az orografiai viszo
nyok, a folyam hossza, az esés mérve s gyorsithatásá- 
nuk a tengerfeletti magasság által körülirt fizikai lehe
tősége, a partvidék színvonala, s annak és a folyam-



közősnek a tölfésezés egyik (de csakis egyik) szükség
szerű poszl ulálunni; persze a módra nézve, melyl.yel ez 
alkalmazásba véletett, Palleocnpámik itt. a tutim oiin 
Quintinó piacon ülő szobor alakja keserű megjegyzéseket 
lenne, ha megszólalhatna, mert, ő pari töltések lávkölé- 
re 500-800, sőt az alsóbb szakaszokban ezer ölei, is 
szükségesnek tartott, a töltésezés pedig történt akként, 
hogy mig a felső tiszai részeken, hol az áradásnak csínt 
33 százaléka nem tér el a mederbe, 400 öl távközt, ad 
tak a töltéseknek, addig az alsóbb részeken, a hol a 
sok mellékfolyó beömlése következtében kevés hí
ján tízszer nagyobb az árviztömeg, a töltések csak 200 
öl távközzel, sót sok helyütt 120, sőt 80 öl közelség
gel Jeliek vezetve, a minek a következesét könnyű be
látni, kivált, ha meggondoljuk, hogy (a mint ezt Bodoki 

I Lajos közép!részeli felügyelő a szakertekezleteu igen 
. helyesen megjegyezte) „a folyammedernek töltések kö
zé velele altat az árvizszin emelkedésének minden eset
re természetszerűlegel kell következni."

(Vége köv.)

ágynak geológiai mivolta és változatossága; a tribut.nius 
egész, vízrendszer jMleme s természete a vizlecsapódás 
bősége s évszakonkénti felosztása, szóval a hydrografiai, 
geológiai, földrajzi, meteorologiai adatok határoznak, s 
még a kulturális és telepedési viszonyok is tekintetbe 
vételt kívánnak. Mindezeket tudva, nem vagyok annyi
ra ostobán elbizakodott, miszerint azt képzelném, hogy 
innen Túriéból íróasztalom mellől konkrét alakban ki 
tudom jelölni, hogy amott a Tisza-völgybeu helyről- 
helyre mire utalhatják a hydrotechikát a viszonyok; 
hanem arra nézve határozottan megállapított nézeteim 
vannak, hogy m' a kiindulási pont, meiynek az intéz 
kedések alapjául elfogadása nélkül az árvíz vészé.yél. 
úgy az emberileg lehelő minimumra leszállítani, mint a 
védekezésnél egyetemes sikert s még parciális tekin
tetben is olyat, melynél egynek haszna nem másnak ká
rán vásároltatik meg, elérni teljes lehetetlen.

Nekem szokásom, kivált szövevényes természetű 
kérdéseknél, melyeknél sok inindenléle adat szemmel- 
tartása szükséges, Írva gondolkozni; e szokásomnál fog
va történt, kogy a szegedi pusztulással kapcsolatos ár
víz alkalmából 1879 ben egy egész löpirat kiterjedésű 
értekezést hánytam vetettem papírra, a melyben tudo
mányos szempimlbol részletes taglalás alá van véve az 
akkuiig követett eljárás. Ezen adalék a tiszavölgyi ár
vízveszély kérdéséhez megvár, irataim összeszorkesz- 
lesre s majdani kiadásra váró folytatásának anyag
lomjában.

Ezen előzmények nyomán alkalmat veszek itt rö
viden felemlíteni, hogy mi az a tanulság, melyre engem 
tanulmányozásaim vezettek. A tanulság az, hogy :

„A Tiszavölgynek árvizedéül védelme nem olyan 
probléma, melynek megoldását bármely kigondolható 
egyes eszmereud kizárólagos nlkiilmazásabau fel lehetne 
találni, hanem olyan, hogy megoldását úgy az ár kelet
kezés okai, mint a főfolyam, a tributarius folyamrend
szer s az egész vízgyűjtő terület, különböző viszonyai ál
lal indikált különböző védekezési módok összhatásában 
kell keresni s lehet csak feltalálni, következőleg hogy mig 
egyrészt minden lehetőt meg kell tenni a vegeit, hogy 
ha minden védekezés dacara átviz fordul elő, az minél 
kevesebb kárral, veszélylyel járjon, úgy másrészt sem
mit sem kell kicsinyleni, semmit sem kell elmulasztani, 
a mi az árvízveszély csökkentéséhez, tehát ahoz hoz
zájárulhat, ltogy az ár sem oly irtózatos mennyiségben, 
sem oly rohamosan ne zúduljon arra a uzerencsétlen 
Tiszavölgyre."

Ez szerintem az egyedüli kiindulási pont, mely si 
kerhez vezethet; pedig éjien ez az, a mely ekkoráig) 
nem csak mellöztetei.t, hanem egyenesen meg is serte- 
t.ett s mellőzése és megsértése már mintegy 40 év 
óta oly átaikodottsággal folytattatik, hogy ennek követ
keztében a Ttszavölgy árvízveszélye immár permanens
sé lett.

Pedig a kiindulási pont, melyet jelzettem, nem ke
rülte ki ti magyar vizméruökkar figyelmét., nem is ke
rülhette ki, mert hiszen dicsekedhetünk mi magyarok 
e szakban oly kitűnőségekkel, melyeknek képzettsége a 
legnagyobb elismerésre méltó (csak azt óhajtanám, hogy 
holmi partikuláris érdeknyomásokkal szemben független
ségüknek is hasonló elismeréssel adózhassam.) Hogy ki 
nem kerülte figyelmüket, annak jiéldájaul (többek közt) 
figyelmeztetem önt Pech József miniszteri főmérnöknek 
ti nőst. vízrajzi oszlály vezetőjének) nz 1879 ben Károlyi 
oandor gróf elnöklete alatt tartott szakertekezleteu lett 
következő nyilatkozatára:

„nem az a hiba, hogy védtöll.éseket. emeltünk és 
átvágásokat készítettünk, hanem az lenne a hiba, ha jö
vőre is egyedül <snk a töltésezési és átvágási rendsze
rek alkalmazása melleit maradnánk és ezen két szabá
lyozási eszközökön kívül más egyébb teendőkről nem 
gondoskodnánk."

Hogy a vóiltöltésezési eszméhez folyamodni nem 
volt Inba, az természetes, hiszen az árvíz ellem véde-1 

Miért fogy a magyar?
(Végi.)

Egy tolnamegyei köcsögben történt, hogy az anya 
folytonosan betegeskedő gyermekét véletlenül elejtvén, 
kitörte annak nyakát. A halottkém (kisbiró) kiállított 
egy bizonyítványt, hogy a gyermek természetes halállal 
múlt ki s a lelkész azt, ezen bizonyítvány alapján el is 
temette. Midőn megkérdeztem a hailottkeinet, hogy 
miért nem tett hivatalos jelentést és miért hallgatta el 
a halálozás lulajdonképeni okát, azt felelte, hogy : ,Nem 
érdemes egy ilyen kis gyermek miatt a szülőknek oly 
nagy költséget csinálni!" (!). Mily fogalmai vaunak ezen 
embernek a kötelesség érzetéről?! Ezen és több hasonló 
esetek szomorú képét nyújtják a falusi halottkéuii intéz
ménynek.

A mig tehát a gyermekeknek ily nagy mérvben 
való elhalálozása a szülők szeretetlensege,gondatlansága, 
ostoba előítélete, hanyagsága es önző számításit, kénye
lem szeretető folytán epen nz ő részükről annyifelé alak
ban, oly mesterséges bűnös módon elösegiltetik, addig 
az elöljáróságot, mely a legtöbb esetben, ha másként 
nem, hát indirekte tudomást vesz az ily esetekről (falu 
helyen mindéit nyílt titok) és azt. egyszersmind el is 
hallgatja, sőt igen sok esetben el is leplezi (tisztelet a 
kivételnek,) mert családi összeköttetései és személyes 
érdekei úgy kívánják — borzasztó felelősség terhe nyom
ja, megbocsáthalullati mulasztás, rut hanyagság, bűnös 
közöny, bűnpaláslolás. Oiy vétségek, melyek Következ
ményeikben a nemzetuek életerőn egy egy tőrszurás, 
egy-egy halálos döfés! . . .

Népünk retteg azon gondolattól, hogy betegének 
orvost hivasson. Elmegyek inkább a javaslóhoz és az a 
lelkismeretlen csaló, mert neki az ő ördögi mestersége 
pénzt hoz a konyhára, minden habozás nélkül áldozza 
töl sok esetben a különben nem is veszélyes beteget, 
elküldi a másvilágra, holott rendes orvosi kezelés mellett 
visszaadható lett volna az életnek . . .

Van Barauyamegye Herend községében egy ily 
javas, egy hírneves kuruzsolö, a kihez többen zarándo
kolnak betegeink közzüi mint pár évtized előtt az or
szágos hifitek örvendő nagy Balassa orvostudorhoz. Es 
ezen kuiuzsoló ellen nem lép fel az illetékes közeg, 
mig a Itasonszenvi orvost oklevele hiányában pénzbírságra 
és fogságra Ítélték el; holott ez utóbbi apró gólyőcs 
káival ha nem is használ, de nem is árt, mig ellenben 
Ilerend kuruzsolö orvoskontára az ő drasztikus szerei
vel néni egy halottal gazdagitá már a temetőt.

Ócsárd a legszerencsétlenesb községek egyike. 
Valóságos járványfészek. 73 bán a kolera pusztított ben
ne, holott az egesz környék ment volt a betegségtől. 
Azóta többször volt már ragályos járványoknak szín
helye. Mellhártya-gyulladás, tüdőlob, himlő és roncsoló

toroklob gyakori jelenség e faluban. Jelenleg is ez. utóbbi 
betegség pusztít, a gyermekek sorában. Január 14 lói 
február 14 ig meghalt 14 gyermek, február 27 tői március 
1-ig 2, janius 10-én 1, julíus 24 lől 27 ig G gyermek, 
összesen 23 gyermek, Van G házaspár, a melyek mind
egyike 2—2 gyermekét, vészié el. Volt egv család, mely 
három szép, 3, 5 és 7 éves szülöttjét siratja. Legutóbb 
pedig Meixner Kálmán kovácsmester, páratlan gondos 
apa 4 lap alatt. 3 fiát vesztette el.

Ha a halamlóság ily ijesztő mérvben pusziit e kis 
alig 530 lelket számláló községben, hova jutunk magyar 
fajunkkal?! Nevezett községben 1. évben szüléiéit. 7 
gyermek s már 29 egyén s ezek’közölt ronc-oló toros 
lobban 23 fulá be löldi pályáival. Mig 1S35. január 1-tól 
a roncsoló toroklob március 18áig IG egyént ragadott 
el, addig az idő alatt egy születési eset, sem Imiin t. elő...

igaz, a buzgó járásorvos hél-nyolcszor is kifát'iidr, 
orvosolta a betegeket, fertozteieuitetle a házakat, meg
lét, tett, az ooosrendőri intézkedés: bezáratott az iskola, 
betiltattak a torok s meghagyaloll, hogy a Vcszelyez- 
tetett. gyermekek különittessenek el; a pap, a tanító, 
szintén segédkezett; de mi haszna, ha egyszer i rende
letek kijátszanak. A nép nem fogadta meg az orvos 
utasításait. Az egyik apának meghalt 2 lia. E .jelien 
leánvkáját Jegenyébe küldte és ez meg..... ekült. A
veszély megszűntével ismét, haza hoztak. Es kü.öuös, 
hogy a hosszabb szünet, illan epen ezen a gyermeken 
ü'öt.t ki a betegség. Belehall. Es a halottnak 15 éves 
nagynénje mit telt ? A meghalt gyermeket, karjai közé 
vette, csókjaival árasztá el, sót. a beteg állal meghagyott 
cipót is megette Ez csak hallatlan könnyelműség! Nyo.c 
nap múlva ez is meghalt. Ily dolgokkal szemoen a 
következő megjegyzésem vau:

A sajtó megteszi azon kötelességét, melylyel az 
ily közérdekű dolgok iránt, tartozik. A lelkész, a tanító 
nem mulasztja el az ő fegyverét használ..i; de utóvégre 
nevezettek csak a morál fegyverével tudnak sújtani, 
már pedig a felsorolt vétségeket, elkövető emberek ez
rei csak ritkán bírnak annyi erkölcsi érzékkel, hogy a 
morál fegyverének éle csorbát ne kapna romlott kedélyük 
paizsán. Az ember bánásmódjának — hogy megértés,ék 
— az egyéniséghez mértnek kell lennie. Minden emberrel 
a maga nyelvén kell beszélni. Minden embert oly modor
ban részesültéssüiik, aminővel Itatni tudunk lelkületűre, 
ahol a humanizmust kikacagják, ott használjunk olyan 
fegyvert, olyan szigort, a mely a közérdek természeté
ből' kifolyólag annak érvényt is szerezni képes legyeit. 
Ez a hatóság dolga. Ha a nép nem hallgat erélyes szolga- 
birájának, papjának, orvosának és tanit.ójámik jóiikiiratu 
tanítására, intésére, ha az atyai szítnál szívesebben hall
gatja a csendőr kardjának csörömpölését: hál adjunk 
nekik csendőröket. Ha az a sokféle orvosrendőri intéz
kedés, a meghiúsított gyógykezelés nem volt kepes a 7 
hónapon keresztül öldöklő ragálynak élét venni, a csend
őr kardjának éie talán ketté fogja vágni azt.. Sz.ikil.sa 
le a holt testéről a csókoló ajkat, mert e csók halált 
lehel, e csók a biztos halálnak csókja. Ócsárdnak is 
csendőrök kellenének. 11a n halotti torok betiltattak, 
hát akkor e tilalmat tisztelni és megtartani kell. Ha 
marhavész Idején egész megyék előtt huzunk kordont, 
mert a nemzet, gaz.dászati érdekei úgy kívánják, akkor 
itt, a hol emberek ' életéről van szó, szintén intézked
nünk kell, mert ezt meg a nemzet érdekei követelik. 
Az egész környékeit semmi baj — és Ócsárdon 7 hónap 
óta pusztít a halál!

„Oly kevesen vagyunk, hogy még az apagyitkost 
sem kellene kivégezni" - monda Széchenyi. Mindéit 
magyar elhalálozását, megérzi a magyar nemzet lest. Minden 
egyes tag részére az egésznek elvesztésekor megrendül 
az ezredéves élőszobor! Ahol lesújthatjuk a halál kar

iját, ott sújtsuk le. Minden magyar élete egy nemzeti 
. kincs nekünk! Ha ogyebet nem, hát hivatalos kötelessé
gét hozza ki-ki a nemzet oltárára áldozatul es akkor 

: már sok van téve. „A A'."

„SZENTES és VIDÉKE^ TÁRCÁJA.!

KATONAI IIUM011ESK. (11.)
L E N C Z EÜLÖPTÖL.

- NI-..METBÓI.. -

(Folytatás.)

„Kapitány ur!!!“
Egelmann úgy ordított, mintha egy egész ezredet 

koinmandirozott volna, s mert. Egelmann ordított, Böhler 
is természetesen azt gondolta, neki is ordítani kell.

„(így rémlik, mintha igazságtalan lettem volna a 
kocsis iránt".

„A kocsis iránt — — hiszen olyan goromba volt", 
kockáztatott Böhler egy szerény külön véleményt urá-1 
uak es kapitányának előnyére.

„Goromba volt----------- ha, ha, ha, Böhler! mit
mondanál, ha elmesélnék neked, hogy egy önkéntes bor- 
tavalót fogadott elBöhler mondá, azt mondaná hogy el
hiszi, mert — ezektől minden kitelik.

, Egy — hm!"
Egelmann — mint, mondtuk — szerette a tréfásat 

és a nevetségeset. Valami sejtelem támadt benne, hogy 
egy éves önkéntes őrvezető Steiufeldt Ottó a kocsis 
számára neki adott pénzt a saját zsebébe dugta, vélvén, 
hogy ez a jutalma a kapitány űrért, Egelmann báróért, 
tett fáradozásainak. — Egelmann báró, kapitány ur meg- 
radada e sejtelmet s világosabbá tévé a félreértést. El
kezdett. mosolyogni és nevetni. Ezen nevelésnél történt, 
hogy Böhler ura lábát térden fölüiig meglátta, mert a 
vidámság állapotában egészen természetes reflex (visz 
szítható) mozgás az, hogy az ember fölhúzza a lábát. 
Vigyázza meg kiki saját, magán Böhler már sokkal job
ban isméié e lábakat, semhogy megpillantásuk a leg
csekélyebb izgalmat okozta volna neki.

„Böhler, holnap reggel a rendőrségre mégy és a 
44 es neve és lakása után tudakozódul; aztán elmégy a 
44-eshez és ide rendeled — capiscáltad?"

Hogy capiscálni mit jelent azt ugyan nem tudta a 
Böhler, de mégis mondá: „Parancsolatjára", mert az az 
utolsó szó aligha volt a legfontosabb.

„Holnaji öt órakor felkeltesz".
„Holmi]) nincs század gyakorlat, kapitány ur, csak 

holnapután".
„Felköltesz — capiscáltad?"
„Parancsolatjára".
„El ne aludjál."
Böhler olyan képet vágott, mintha még sohasem almit 

volna el; de ez színlelés volt, mert, már sokszor elaludt.
„Böhler, vau-e még egy palack cognacuuk?"
„Azt hiszem."
„Hozd ide — húzd ki a dugót, — igy — most, 

gyújtsd meg még egyszer a spiritusz lámpát-------most
pedig menj a pokolba.

Böhler kiment és lefeküdt ; mert a kapitány más
nap reggel bizonyára nagyon elcsodálkozott volna, ha 
Böhler csakugyan a pokolba megy. Ezáltal még hozzá 
a szökés bűntettét követte volna el, és ő felségét a 
szolgálati idő erejéig megcsalta volna.

Egelmann még egy pohár puncsot ivott, a mely 
után még egy másodikat kü dőlt.

Igen kellemes izgatottságot érzett. Sokat nevetett.. 
Belső kedvteléssel hentergett ágyán, kinyújtotta a lá
bát a takaró alól, megkísértő, lábaival felmászva a fa
lon, tótágast, állani — a mi azonban nem sikerült ne
ki —, grandiózus eszméket szült, a katonaság reform 
jóra nézve —, végre N alakba görbült össze, még egy 
párt nevetett, elfeledte a spiritusz-lámpát eloltani és a 
petróleum lámpát, elfujni és körülbelül azon időtájt, aludt 
el, midőn a „Szőlőfürt“-beli puncstársaság szétoszlott.

Lehetséges, hogy Egelmann kapitány a legjobb 
kúrát használta a használhatók közül, hogy az akarat
lan eső Jjés árokfürdés következményeinek elejét vegye. 
De nem mindenkinek tanácsolnám e kúrát.

Áprilisben későbben kel föl a nap öt óránál. En
nélfogva másnap reggel Böhler nem találta éppen ter
mészetellenesnek, hogy a lámpa már égett a kapitány 
szobájában, midőn bejött, hogy felköltse őt; csukákkor 
találta természetellenesnek, midőn észrevevé, hogy ura 
még a legmélyebb álomban leledzik. — Maguktól nem 
gyuládnak meg a petróleum-lámpások, következőleg az 
Egelmann ágya előtt levő példány egész éjjel égett.; — 
micsoda szerencsétlenség történhetett volna! A jő Böh
ler megborzadt s miután megborzadt volna, egy' sóhaj

jal azon nehéz munkához fogott, ltogy urát Morpheus 
szelíden ölelő karjaiból kiragadja ; azaz hogy ezen for
mában nem gondolta Böhler, — mert, a becsületes fic
kó sem civil., sem katona korában egy szót, sem hallott 
Morpheusról.

Fél hat lehetett, midőn Bőhlerről csurgóit az iz
zadtság és Egelmann meggondolta, miéit kell ilyen ko
rán fölkelnie. Régi szabály szerint, minden — embersé
ges vegyitési viszony szerint elkészítet t. — pohár grog 
kialvására egy óra szükséges. Egelmann nyolc pohár 
grogot ivott., de csak öt. órát szundikált; tehát azon 
stádiumban volt, a melyben három pohár grog gyako
rolja hatását.

Felöltözött, egy pohár selters-vizhez való hajlan
dóságát fejező ki, a mely nem volt kapható, s azért egy 
pohár közönséges vízzel is megelégedett. — Hat, órakor 
az utcán állott. Nem esett már, de az árkokban meg
dagadt, zápor-patakok ként, folyt a viz. Április hónaphoz 
képest, igen hideg volt. Egelmann erősebben burkolózott 
köpenyébe s százada istállói felé sietett, alig várhatván 
a mulatságot, a melyet neki egy kis beszélgetés egy 
éves önkéntes őrvezető Steiufeldt Ottóval szerezni fog.

Azon fájdalmas foglalkozásnál hagytuk el Ottót, 
midőn lovát, etette, s mellékesen elbeszéltük, hogy a ló 
meg akarta harapni. Egyszerre mozgás támadt az istálló
ban, nem ügyelt rá, csak mikor Klaspe szakaszvezető 
odakiállotta neki: „Steiufeldt — a kapitány!"

Ez az odakiáltás bombaként találta Ottót. A mióta 
emlékezik, ilyen korán sohasem vizsgálta meg az istálló
kat a kapitány. A jelentést már minden esetre meg
tették, s most azért jön, hogy a delinquenst. kihallgassa, 
a tényálladékot megállapítsa és Steiufeldt úrvezető el- 
fogatását elrendelje.

„Jó reggelt, század!" mondá Egelmann, midőn az 
istállóba lépett. Sajátlag csak akkor kíván az ember jó 
reggelt a századnak, ha ez gyalog vagy lóháton sorba 
áll; de e pillanatban Egelmann nem törődött az ilyen 
finesszekkel. Jobbra balra integetett, vagy a iovak far
kának, a melyek abszolúte képtelenek egy inlés fölis
merésére, vagy a lovak fejőnek, a melyeknek az ilyen 
üdvözlés teljesen közönyös. Az oszlopok mellett álló 
huszárok azt hitték, hogy az intés nekik szói.

(Folyt, köv.)

Sz.ikil.sa


Világfolyása.
Régen nem volt a képviselőháznak érdekes je

lenetekben oly gazdag ülése mint e hó 26-án, ameny- 
nvilién igen fontos tárgy volt a napirenden, t.. i. 
a tartalékosoknak béke idején való be- 
vonhatásáiól szóló törvényjavaslat. Ezt nemcsak a 
szolgálati idő meghosszabbításának szempontja, ha
nem az el nem tagadható hadikeszülődes is teszi 
nagy jelentőségűvé. A mérsékelt ellenzék feltétele
sen fogadta el a javaslatot, a függetlenségi és 48 as 
part pedig habár kijelenti, hogy szükség esetén az 
,rszág biztonságának megvédésére minden áldozat
ra kész, nundazáltal elveti a javaslatot,. Midőn a 
kormánypártról senki sem kívánt szólni s a jegy
ző a sorban lévő Bolgár Ferencet hívta fel szó- 
lasia, egy hang balról: „Halljuk a ministert!“ 
kiáltott. Erre az ellenzék zajos helyeslése s a jobb 
oldal elleninondása közt többen követelték, hogy 
.szóljon a minister s ne hagyja nyilatkozatát a vi
ta bezárása utánra, amikor már nem válaszolhat
nak neki, ellenben Tisza és Fejérváry ministerek 
a ház elnökétől támogatva a ministeri hallgatás 
szabadsagát védelmeztek, inig végre Fejerváry mi
nister kijelentése után, hogy a vita bezárása előtt 
fog szólni, a szólásra felszólított Bolgár Ferenc 
belefoghatott beszedőbe. Szónok ellcnzétíi képviselő' 
létére csak azon kikötéssel hajlandó megszavazni1 
a javaslatot, hogy mondassák ki a törvényben, hogy: 
először a póttartalék hivassák be, a tartalék pedig 
csak akkor, ha a póttartalék nem volna elegendő. 
A megszavazás másik föltételéül azt köti ki, hogy 
a törvény csak két évig maradjon érvényben.

1‘ejerváry Géza báró honvédelmi minister most 
csakugyan felállóit s a kormány álláspontját vité
zül védelmezte s kimutatta, hogy már a mozgósí
tást megelőzőleg szükségesek oly intézkedések, ki
vált a leendő hadiszínhelyhez közel eső területeken, 
a melyekhez a legénység alacsony békelétszáma nem 
elegendő — s ez volt a minister beszédének leg- 
erdekesebb része.

Azután következett Eötvös Károly felszó
lalása, ki a javaslatot közjogi, pénzügyi, közgazda
sági es társadalmi szempontból bírálta meg s e ja
vaslat elfogadásában a nemzetnek fenntartott jogok 
megcsorbítását látja.

Bár az idő későre járt, Tisza Kálmán mi- 
nisterelnök mégis felszólalt kijelentvén, hogy a 
kormány e javaslatban csak törvényes jogot akar 
szerezni, hogy az oiszág biztonságára minden na
gyobb zaj és mozgósítás nélkül tehesse meg az elő- 
intézkedéseket.

A vitát tengap még folytatták.
A beteg német császár állapota, körülbelül 

egy héttel ezelőtt hirtelen roszra fordult, s a fo
kozódó láz, a gyakori fulladási rohamok és a nagy 
fájdalmak következtében erői oly rohamosan kezd
tek hanyatlani, hogy a katasztrófa elkerülhetetlen
nek látszott. Az orvosok ép úgy, mint a beteg 
császár hozzátartozói szorongva lesték, hogy mikor 
alszik ki a koronás beteg életének alig-alig pislo-1 
gó mécsvilága, s el voltak készülve a legrosszabb
ra. Egyszerre a beteg állapota váratlanul jóra for
dult, laza tetemesen csökkent, rohamai majdnem 
teljesen elmaradtak, hőmérséke leszállt a normális
ra, fajdalmai megszűntek, étvágya javult, szóval 
mondhatni teljesen jól érezte magát, minek követ
kezteben kedélyé is felvidult és aggódó környeze
tében is uj életre ébresztette a inár-már haldokló 
réméin t, sőt az orvosokat arra a merész nyilatko
zatra bírta, hogy a császár felgyógyulásának eshe
tősége nincs teljesen kizárva. Csakhogy a legutób
bi napok eseményeinek komoly' megfontolása nem 
jogosít fel oly vérmes reményekre, melyek az or
vosok körében is nyilván nem a meggyőződés, ha
nem csak a jámbor óhajtás szülöttei.

E hét elejéről szóló tudósítások kivétel nél
kül kedvező színben tüntetik fel a császár állapo
tát. Így egy berlini távirat a következőket jelen
ti: A császár állapotában beállott javulás állandó
nak Ígérkezik'. Láza, mérsékelt s étvágya jobb, mint 
tegnap volt, és a hörgő hangok sem hallatszottak 
a tüdőből, mely még nincs megtámadva. Az, hogy 
éjjel a láz ismét emelkedik, nem ad okot aggoda
lomra, mert az rendes tünet. A múlt éjjel a csá
szár nem a legjobban aludt, de azért kárpótolta 
magát ma délelőtt, a mikor több órán keresztül 
nyugodtan aludt. Az orvosok a beteget sokkal fris
sebbnek és vidámabbnak találták. A genyfolyás 
jóval alább szállt, a lélekzés nyugodtabb lett, s 
Úgy látszik, hogy a képződött kelések kiürültek, a 
mi remélni engedi, hogy a láz nemsokára teljesen 
meg fog szűnni. Mindamellett az akut bántalom 
teljes megszűnéséről csak hosszabb szünet után le
ltet Ítéletet mondani. A tegnapi nap folyamán a 
láz majdnem teljesen elmúlt s igy a császár egy 
jó időt ágyon kívül a pamlagon heverve töltött, a 
mi szemmelláthatólag jó hatással volt a kedélyéle. 
Valamint a tüdő, úgy a szív is teljesen érintetlen, 
s az emésztés zavartalan. Az orvosok azt hiszik,

I

HÍREK.
•— Esküvő. Ifjú Várady Lajos helybeli gyógy

szerész múlt kedden tartotta egybekelési ünnepélyét 
Túri Janka kisasszonynyal Csongrádon. Tartós hol 
dogságot kívánunk az uj párnak.

•— Válaszunkat, melylyel két laptársunknak tarto
zunk, Kossuth Lajos dicső hazánkfiának nagyobb tért 
igénylő levelének közlése miatt csak jövő számunkban 
közölhetjük.

— Halálozás. Tegnap d. e. 10 órákor nagy rész
vét. mellett kísérték örök nyugalomra Csúcs János 
polgártársunk nejét Dudás Varga Esztert., Dudás V. 
Sándor leányát, ki f. hó 25 éu életének 40-ik, házas
ságának 28-ik évében 7 heti súlyos betegség után el
hunyt. Férjén és édesatyján kívül 6 gyermek siratja 
a korán elköltözött jó édes anyát. Nyugodjék bé
kében.

— Jóváhagyott alapszabályok. A szentesi ügyvédi 
körnek a ministeri leirat értelmében módosított s jó
váhagyás végett felküldött alapszabályai a ni. kir. 
belügyministeriumtól jóváhagyattak.

— Nagyobb szabású hangverseny rendezését, hatá
rozta el a helybeli dal és zeneegylet választmánya e 
héten tartott ülésén több fővárosi zeneművész és mű
vésznő közreműködése mellett fele részben a megye
beli árvízkárosultak, felerészben az egyesület javára. 
A rendezéssel bizottság lett megbízva, melynek tag
jai : Mihálovits János, Joó Károly, Virág Ede és 
Kovács Lajos egyesületi tagok. A hangverseny május 
végén lesz s Joó Károly karnagy e napokban indul 
Budapestre a közreműködésre hivatott fővárosi mű
vészek kiszemelése s megnyerése végett.

— Hogy áll a Tisza? A Tisza napról napra foly
tonosan apad s az apadást adatok a következők : april 
20-tól 22 óig 833 ctm. (ap. 18), april 23 án 820 ctm. 
(ap. 13), 24-én 809 ctm. (ap. 11), 25-én 796 (ap. 13), 
26-án 783 (ap. 13), 27 én 772 (ap. 11). Eddig tehát 
az apadás a legnagyobb vízmagasságtól (875 ctm.) szá
mítva 1 m. 3 cint. Ámbár tegnap Szolnokon nem volt 
apadás, Tokajon 2 ctm. én Márm. Szigeten 58 ctm. 
áradás volt, az aligha lesz befolyással, legfeljebb az 
apadás lesz kisebb néhány centiméterrel.

— Figyelmeztetés. A helybeli kölcsönös-segélyző 
szövetkezet (gyüszüegylet) részvényesei figyelmeztetnek, 
hogy a hivatalos helyiség f. é. Szt-György naptól kezd
ve a M.-ihr Káz.mór csukrász áltál bérelt Polliik örökö
sök féle ház udvari helyiségében van s a heti befizetés 
holnaptól kezdve már ott. fog elfogadtatni.

— Uj előkészületeket tesz a helybeli iparos ifjú
sági egylet rendezősége egy uj műkedvelői előadás 
rendezésére nézve, mely jövő hónapban tartatnék meg. 
A ki a husvétkor rendezett, előadáson jelen volt, meg
győződhetett róla, hogy iparos ifjainkban megvan 
nemcsak a jóakarat, hanem egyes szerepek betöltésére 
is akad tehetségesebb erő, mi által a darab sikere 
biztosítva van. Örömmel veszünk tudomást az iparos 
ifjak buzgalmáról s legalább is o'y úgy erkölcsi mint 
anyagi sikert óhajtunk fáradozásuknak, amilyent hus
vétkor tapasztaltunk.

— Gazdáink nag.y örömére tegnapelőtt végre va- 
lahára megeredtek az ég csatornái, hogy' a már el- 
száradással fenyegetett gabonanemüek uj erőt kap
ván fejlődésnek induljanak. De nemcsak a szántóföl
dek, hanem a veteményes és gyümölcsös kerteknek is 
igen nagy szükségük volt jótékony esőre, mely a bo 
rulásról Ítélve még néhány' napig fog tartani s tart
hat is, amennyiben a Tisza folytonos apadása mel
lett nem kell félteni a gátakat, ha átáznának is.

— Megbírságolt mészárosok. Városunk derék állat
orvosa Hufnagl Jakab annak idejében jelentést tett, a 
főkapitánynál, hogy 11 helybeli mészáros több Ízben 
vág jószágot a nélkül, hogy az a közegészségi törvény
szabta módon a városi állatorvos által megvizsgáltatott 
volna. A rendőrfőkapitány a törvényt, nem respectáló 
mészárosokat egyenkiut 10 frt birság lefizetésére utasí
totta. A bírsággal sújtott mészárosok a felsőbb fórum
hoz feltolj auiodvAn, ez helyben hagyta a bírságot.; de 
ők egészen a miuisteriumig folyamodtak s azt nyerték 
vele, hogy a már rájuk kirótt 10 írton felül a ininis- 
terium a közegészségügyi törvény értelmében — a sze
mélyes fogság elengedésével — még 100 irtot rótt

j hogy a császár a nyitott ablaknál ülve bilit meg. 
| A császár huzamosabb ideig dolgozott s azután 
Auguszta császárnét fogadta, a ki a javulás híré
re azonnal Charlottenburgba sietett. Délután Bis
marck herceg ötnegyed órát töltött a császárnál.

A bécsi német nagykövetségnél a nap folya
mán is sokan tudakozódnak a császár állapota fe 
lói. Albrecht főherceget naponta távirati utón ér
tesítik a beteg állapotáról.

Magas vendéget fogadott felséges királyunk a 
Tirolon keresztül Németországba a beteg császár
hoz mint vejéhez utazó Viktória angol királynő 
személyében, kit eddig személyesen nem is ismert. 
Az agg uralkodónő rövidebb s egyenes utón is el
juthatott volna vejének és leányának országába, 
azonban bizonyosan tervbe vette az uralkodónkkal 
való találkozást, kinek birodalma Európa kellő köze 
pén oly fontos positiót képez az Angolországot is ér
deklő keleti kérdés annyi nehézséggel járó megoldásá
ban. A vejéértaggódó királynő éppen a legkedvezőbb 
időben érkezett Berlinbe, mert éppen akkor a be
teg császár állapota örvendetes javulást mutatott s 
az orvosoknak most már nem kell ol} szigorúan 
eljárniok az ételek megválasztásánál, sör. ezután 
kedvenc ételeit is adhatják a császárnak. Az an
gol királynő e hó 26 án vett búcsút vejétől s leá
nyától s Battemberg Henrik herceg kíséretében el
utazott.

I egyre-egvre s igy összesen egyerkint 110 frt megfize
tésében marasztalta el llállia meg a közegészségügyi 
hivatalos közegek fáradságot, vennének maguknak, több
ször betekinteni a mészárszékekbe, mily élvezlieletlen 
húst mérnek néha — tisztelet a kivételnek' — s a 
törvény szigorát alkalmaznák a niub'dékosok ellen, akkor 
a marha olcsóságának éppen meg nem felelő drága áron 
mért hús legalább friss és élvezhető lenne. E tekintet
ben sem ártana szigorúbb eljárás, mert igen sok a 
panasz.

— Ipartestületi előljárósági ülés lesz jövő héten 
azaz május 3-án (csütörtökön) d. u 5 órakor, mely
nek főtárgyát alelnük, pénztárnok és jegyző válasz
tása fogja képezni; azért óhajtandó lenne, hogy az 
előljárósági tagok lehetőleg teljes számban jelenje
nek meg.

— TŰZ Ütött ki f. hó 23 án délután Móc Kál
mán üvegkereskedő házának hátulsó melléképületé
ben, mely alkalommal több becsomagolt üvegnemű 
árucikk is tönkrement s a tulajdonosnak tetemes kárt, 
okozott, A tűz keletkezésének okát mindekkoráig nem 

I sikerült kipuhatolni.
— Táncvigalom. Ugrai Antal, a 48-as népkör 

I vendéglőse, és a helybeli első magyar zenekar jövő hó 
I 10-én (áldozó csütörtökön) a' 48 as népkör helyiségében 

G0 kr. belépti dij mellett tánczvigalmat, rendeznek, mely
nek tiszta jövedelme a csongrádi árvízkárosultak ja
vára esik.

— Visszautasított panasz Nehány csanyi lakos 
bűnvádi feljelentést tett. Pap Ödön közs. jegyző és Somodi 
János közs. bíró ellen, mely végből a megyei közig, 
bizottság volt hivatva szükség esetében fegyelmi vizsgá
latot megindítani nevezett bepanaszlotlak ellen. A közig, 
bizottság azonban a panaszt alaptalannak látván a 
fegyelmi vizsgálat megindítását elvetette.

— Bikaborju kiállítás. Azon alkalomból, hegy a 
megyei szabályrendelet értelmében a magán vagy 
köztenyésztési célra használt méneket, bikákat és ser
tés kanokat megvizsgálásuk végett május hó 1-jén d. 
e. 9 órakor (lásd a mai hirdetést) a külső vásártéren 
bemutatni tartoznak, a városi tanács 3 legkiválóbb
nak s tenyésztésre alkalmasnak Ítélendő hikaborjura 
jutalomdijat tűz ki, még pedig 1 drb 20 frankos, 1 
drb 10 frankos aranyat és 1 drb két fitos tallért.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1SSS. április 27.

Az elmúlt hét gazdáinkra általában megnyugta
tó, a mennyiben vizeink mindenfelé apadóban vannak. 
Idöjárá unk a nagy szárazságból esőre változott, a mely 
őszi és tavaszi vetéseinkre igen kívánatos volt.

April 21-én tartott tavaszi országos vásárunk 
roszabbul sikerült mint valaha; különösen a szarvas
marháknak volt silány ára, mig ellenben a sertés 
legalább is három annyi áron kelt, mint ez előtt egy 
évvel.

Szarvasmarha ára: hízott ökör párja 200 
—250 írtig; fias-tehén drbja 45—50—70 írtig; rú
gott borjú párja 18—30 írtig.

Sertés 2—3 éves párja 50 — G(> írt,, egy éves 
párja 30—40 frt, 5—6 hónapos malac párja 17—20 
forintig.

Juh vágni való párja 8—13 frt, tenyésztésre 
alkalmas párja 16—20 írtig.

Apró jószág; Pulyka darabja 3—4 frt; lúd 
párja, 5 frt,; kislibák párja 1 frt 50 kr.; korai csir
kék párja, vágnivaló 1 frt 20 kr., 1 frt 40 kr.; tyuk 
párja 1 frt 50 kr.; kappan párja 2 frt 20 kr.

Gabonából semmi behozatal nem volt.
Búza ára: mm. 6 frt 50 kr , 6 írt 60 kr. 
Árpa (köböllel) 4 frt, mm. 4 Irt 90 kr., 5 frt. 
Kukorica mm. 5 frt. 30 kr., 5 frt 40 kr. 
Zab (köböllel) 3 frt 60 kr.
Here mag vékája 8 frt, 10 frt. 
Szalonna mm. 55—56 frt,

Hirdetmény.
A felső csordajárás hékédi részéből a folyó évi 

ápril 26-áti tartott árverés alkalmával bekövetkezett vi
haros eső miatt kiadatl n maradt 13 hold terület ha
szonbérbe adása iránt az ujablii árverés folyó évi april 
30-án délután 3 órakor a helyszínén fog megtartatni.

Szentes, 1888. évi ápril 27-én.
Nagy Imre,

tanácsnok.

Kiadó tanyaföld.
és xiejénefe 

lapistói 252 hold tanyaföldjük folyó évi szk- 
Miliáiy naptól kezdve haszonbérbe kiadó.

Hirdetmény.
A szentesi határban egyes birtokosok tulajdoná

ban levő, magán vagy köztenyésztési célra hasz
nált mének, bikák és sertés kanok megvizsgálása f. 
évi május l én d. e. 9 órakor a külső vásártéren fog 
megtartatni.

Ugyan ez alkalommal a v. képviselőtestület ha
tározatához képest egy éves bika borjú kiállítás is 
rendezfetik, melyeit 3 drb. kiváló és tenyésztésre al
kalmasnak Ítélt bika borjú: egy drb. 20 frankos, egy 
drb. 10 frankos arannyal, és egy drb. 2 fitos tallér
ral fog dijaztatni.

Felhivatnak a birtokosok, hogy a ló, szarvas
marha és sertés tenyésztés érdekeinek előmozdítása 
céljából alkotott Csongrád vármegyei szabályrendelet 
értelmében a 7 § bán foglalt következmények, esetleg 
biintétés terhe mellett, a tenyésztésre szánt és fen- 
tartott méneket, bikákat és kanokat, valamint a ki
tüntetés reményében az egy éves bika borjukat a ki
tűzött időben és helyen vezettessék elő s a szemle 
bizottságnak mutassák be.

Szentes 1888 april 27.
Nagy Imre,

tanácsnok.



Ügyvédi iroda áthelyezés.
Van szerencséin a n. é. közönséggel tudatni 

hogy ügyvédi irodámat dr. I’ollák Sándor városi 
főorvos ur I. t. 231. sz. házába helyeztem át.

Tisztelettel
Dr. ZBcseri I_,ajos, ügyvéd.

Tíz forint napi mellék kereset, 
üké és kockáztatás (risico) nélkül 
észletfizetés melletti eladasa alfa! az 1.83. 

XXXI. törvénycikk értelmében.
Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi váltóűzlet társaság 
A I> I. E K é » T Á 11 s A- Budapesten.

menetrend.
SZAJOL—SZENTESI VASÚT.

Szolnok Felé.
Szentesről indul 5 óra 36 perc reggel, 11 óra 02 perc d. e. 
'Főkéről indul 6 óra 13 perc reggel, 11 óra 09 perc d. e. 
K.-Szt.-Mártonból 6 óra 58 perc reggel, 12 óra 4: p. d. u. 
Homokról 7 óra 37 perc reggel, 1 óra 05 perc d. u.
T.-l* old várról 8 óra 05 perc reggel, 1 óra 31 perc d. u. 
Martfűről 8 óra 23 perc reggel, 1 óra 50 perc <1. u. 
Kengyelről 9 ói a 01 perc d. e., 2 óra 33 perc d ti. 
1’.-Fenyőről 9 óra 31 p re d. e., 2 óra 56 perc d. u. 
Sztijóiról 10 óra 01 perc d. c., 3 óra 18 perc d. ti.
Szolnokra érkezik 10 óra 30 perc d e., 3 óra 34 perc <1. u. 
(Budapestre érkezik 2 óra 15 perc d. u., 7 óra J5 p. este.)

Szentes felé.
Szolnokról indul 3 óra 47 perc reggel, 11 óra 11 perc d. e. 
S/ajolrol 4 óra 22 perc reggel. 11 óra t2 perc d. e. 
1‘.-'Fenyőről 4 óra 46 perc reggel, 12 óra 01 perc d. u. 
Kengyelről 5 óra 14 perc reggel, 12 óra 32 p-rc <1. u. 
Martinról 5 óra '4 perc reggel, 1 óra 02 perc d. »». 
'F.-Foldvárról 6 óra <»6 perc reggel, 1 óra 35 perc d ii. 
Homokról 6 óra 19-perc reggel, 1 óra 05 perc d u. 
K.-Szt.-Mártonból 7 óra 12 perc reggel, 2 óra 4 • perc d. u. 
'Főkéről 7 óra 42 perc reggel, 3 óra 13 perc d n. 
Szentesre érkezik 8 óra 6 pelc d. e., 3 óra 47 perc d.

F él egy Iiú z;í ró I Budapestre.
Gyorsvonat: 1. óra 50 p.rc délelőtt. 
Személy vonat: 3 óra 24 perc éjjel. 
Omnibuszvonat,: 7 ma lö perc reggel. 
Személy vonat: 4 óra 18 perc délután.

£ I ód - .16 ezö- V sí sár la e 1 y rö I indul.
Szeged felé reggel 6 óra 51 perckor e-te 7 órakor. 
Nagy-Várad felé délelőtt 1 óra 34 perc, délután 6 óra 41 p.

Ilód-yiezö-1 ásárlielyre 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.

V a s u t i

u.

ZST jrilttér.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.) 

í
Ganzseidene bedruckte Foulards von 

11. 1.20 bis fi. 3.50 per Meter versendet roben- und stück- 
veise zollfrei das Fabrik-Depot G. Hennebertj (k. k. Iloflief.) 
Zürich. Mester umgehend. Briefe .0 kr. l’orto. (5.)

Eladó föld.
Ifjú D. Szabó Jánosnak nagynyomási egy 

első OSZtályU földje Örök áron eladó. Értekez
hetni a túl a karcai iskola-épületben.

MT Tűzifa!
Jó minőségű tűzifa, valamint vetni 

való köles és here mag kapható 
ZE’ollálr és lElirliclx-nél.

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy.

Föhihnnlhatatlan étvágyhiány, ^yoniorgyöiigeség, rósz 
illáin lelekzct, felfúvódás, savanyú tdhötfcnés, kulika, gyo- 
inorhurut, gyomorégés, homok- és darakepzödés, túlságos 
ny.álkakcpzödés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortol éreti), gyormorgörcs, székszorulás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és aranyeres hantalmak eseteiben. — Egy üvegcse ára 
használati utasítással együtt35 kr., kettős palaczkbOkt*

Központi szétküldés Ilrndy Károly gyógyszerész által 
Kremsierhen (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
Ovmn! A valódi mAria>*zelli gyomoresöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák A valódiság jeléül minden 
illegnek piros, a fenti védjegy gyei ellátott borítékba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt liasz.ná- 
Inti utnsitásoii meg kell jegyezve lenni, hogy az Krem- 
sierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott, vau

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podhradszky Ferenc és 

Várady Lajos gyógyszert raibán; Hód-Mezö-Vásárhe’yen Aigner 

Gyula, Bércek Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 

gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Barts Emil 

gyógyszertáraiban; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

TICHO BERNÁT árucsarnokabol
BRÜNNBEN, Krautmarkt 18., saját házában,

utánvétellel kapható:

| Nyári kammgarn
■ l maradék teljes férfiöltöny- 
| re, mosható
| 6’40 mét. hosszú 3 frt.

Házi vászon
1 vég 30 rőf V* 50 kr.
1 vég 30 rőf 7* 5 frt 50 kr.

1 Gyapju-loden
B kétszeresen széles, teljes női 
| ruhára, minden sziliben
| 10 méter 6 frt 50 kr.

King-szövet
jobb a vászonnál, 1 vég 'A 

széles, 30 rőf 6 írt.

n Gyapjn-bt'igc
S kétszeresen széles, a hgtartó- 
| sabb, teljes öltözetnek
í 10 mét. 4 frt.

dxi£fbn
1 vág ••><) rőf első r. 5 frt 50 lcr. 
legjobb minőség 6 frt 50 kr.

| Indiai főnie
i félgyapju, kétszeresen széles, 
íJ teljes ruhának
| 10 met. 5 frt.

fii. a iá 3i a v sí s 'z
1 vég •■0 rőf lila 4 frt 80 kr. 
i vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr.

C^RNA-KA\NAVÁSZ
i vég jo róf lila és piros (J frt.

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

Cz-zford.
mosó, jó minőség

1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

1 Fekete terno
I szász gyártmány, kétszeresen 
! széles, teljes öltözetnek
| 10 mét. 4 frt. 50 kr.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

| Terno Velonre
1 kétszeresen széles, tiszta gvap-
■ ju minden divatos színben. 
[ Egy ruha 10 mét. 7 fit.

Egy ripszgarnitúra 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyem rojttal 
4 frt 50 kr.

j Karirozott ruhakelmék
1 60 centim, szélesek, legújabb 

színek
| 10 mét. 2 frt 50 kr.

Egy jute-garnitura,
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz 
minden színben, 60 ctm. széles, 

10 méter 3 frt 80 kr.

Juta-fiiggöny | 
török minta, teljes függöny ■ 

2 frt 30 kr. |

TDreid.ra.tli 
legjobb minőség, 60 ctm. szé

les, 10 m ét. 2 frt 80 kr.

Hollandi folyoszőnyeg, 1
maradék 10-12 mét hosszú. |

Egy maradék 3 frt. 60 kr. g

Jaquard kelnie
60 ctm. széles, legújabb szín

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

Egy . |

nyári natiy kendő s
”/4 hosszú I frt 20 kr. |

Francia voal
10 mét., elegáns kimenő ru

hának, mosó
3 írt.

Egy lótakaró |
legjobb gyártmány 190 ctm. 1

hosszú, 130 ctm széles g
1 frt 50 kr. g

Kosmanosi kr tton
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

"CTri ixA.g’elc |

saját gyártmány g
f.'liér vagy szilles darabja u 

I. r. 1 frt 80, II. r. 1 frt 20 kr. H

TTői ing-elr 
erős vászonból, csipkés sze- 
gólvlvel 6 drb 3 irt 25 kr.

2ST ői ingeik. I 
chiffonból és vászonból finom ■ 
bimzéssel 3 drb 2 frt 50 kr. ■

Posztóáruk gyári raktára. |
Brünni posztókelnie.

Egy maradék 3-10 mét. teljes 
férfi öltözetnek 

3 frt 75 kr.

Briinni divatkelme 1
Egy marad k 3.10 mét. h sszu g 

teljes férfiöltönynek
5 frt 50 kr £

! i Aiksalmi léíeB ! !
Brünni ke niemaradékok 

Egy maradék teljes férfiöltö
zetnek 3.10 m. bosszú 4 f. 50 k.

Felsőkabát kelmék | 
legfinomabb minőség egy felső fi 

kabátra
b frt. B

I
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A Dreher Antal-féle kiviteli palacksör 
íZDIETRICH és GOTTSCHLIG 

BUDAPEST
vagy

KŐBÁNYA.
teljesen leülepedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküldése, folyton friss üvegtöltésben, a minőség hamisitlan volta 

mellett kezesség vállaltalik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény,
r j e g .v z é k e k ni inda ■■ f elé ing .V e n é s b é r ■■■ e n l »• e.

Miután gyakran megtörténik, hogy idegen kész.itmé yü és gyöngébb minőségű 
sörök „Dreher Antal kiviteli sör" Cilii alatt forgalomba hozatnak, a t. c. Dreher féle 
kivileli sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott űvegcimkét, melyen a Dietrich és 
Gottschlig és a Dreher Antal név okvetlen kell, hogy rajta legyen, kiváló ligyelmük
be ajánljuk.
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Csakis

Hirdetés.

LE HOUBLON
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Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

FAC-óiMii.K ok i.’ki kjukiik 17, rue Beiamje;-, a PARIS
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Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos:

TDósai Gábor mézes
bábos üzletébe egy erőteljes 
fin tanoncul azonnal fölvé
tetik. — üzlethelyiség: özv. 
Tóth Józsefné asszony III. t.

29. sz. házában.

leg-joo'b

CIGaRETTA-PAPIROS
A VW.ÓIH

Francia gyártmány
CAWLEY & HENRY-től, PARISBAN.

Vídiazúsíói <» vakoGJii a k !

Ezt a papirost legjobban ajánlják :
Dr. J. J. Polli, Dr. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann vegy
tantanárok a bécsi egyetemen, még pedig kitűnő 
minősége, kiváló tisztasága miatt és mivel az. egész
ségre nézve ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

í’boo Aimues'I



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 17-ik számához.

Vilma vázlatkönyvéből.
(ALFÖLDI BAJZOK.) 

niiiideiitiKlö Jiinos.

Nagyon szegény ember volt; ott lakott a falu 
végén egy náddal iedett kis házban. Biz az elég rósz 
volt, düledező falait már <sak az imádság, vagy még 
inkább a támaszul alája rakott s már meglehetősen kor
hadt pár fenyőszál tartotta. Hanem hát bármily rósz, 
de mégis az övé volt az. Igaz, hogy a feleségével kap
ta hozományul s vele együtt az anyósát, ki már az 
öregségtől egész béna volt, összesen a nyelve örvendett 
ifjú erőnek, abban kárt az idő vas foga nem tehetett. 
A János felesége meg az anyjára ütött e részben, Zsu
zsa asszony sem „font a nyelvéért", — amint nálunk 
az alföldöu szokták mondani. Az öt élő — vagy amint 
szegény János szokta mondani: öt eleven gyermek azon
ban, az már nem öröklött jószág volt, hanem Jánosnak 
és Zsuzsa asszonynak édes magzatai. Azok is mind ott 
laktak abban a rongyos vityillőban s az a csoda, hogy 
oly vásott létükre ki nem rúgták az oldalát.

Az öt „eleven" gyerek, meg a két még elevenebb 
asszony aztán úgy kinevették Jánost, hogy bátran le
hetett volna inkább „birkatürelmű Jánosnak" bfni Zsí
ros helyett, mely nevet az apjától örökölt. A falubeliek 
belátva azt, hogy a keszegsovány Jánosra minden in
kább illik, mint a lucullusi „Zsíros" név, csak „Kis- 
Anna Jankódnak hitták — az anyósáról.

Szerencsére János ritkán élvezhette huzamosab
ban kedves családja társaságát, mert nagyon el volt 
foglalva egész nap. Kora reggel ment föl a kastélyba, 
ebédre se járt haza, hanem csak késő estére vetődött 
vissza s igy feleségének nem igen volt alkalma tüze- 
tesebb égiháborukat rögtönözni holmi apróbb vélemény- 
külömbségek miatt. János különben is a legszelídebb, 
legáldottabb szivü ember volL a világon, e két tulaj
donságánál csak becsületessége és hűsége volt taláu 
még nagyobb.

(j vaia a vén kastély legrégibb és legkedvesebb 
cselédje. Az uj földesül', mikor a régit a kártya, vadá
szat es a cigány végre kiseminizték a szép birtokból, 
vele vette át a kastélylyal. Kertész lett volna a János 
hivatalos címe, de e cím igen sok különféle teendőt 
rótt reája. Nem csupán a diszkért s a uagy kiterjedésű 
zöldséges és gyümölcsös gondozása nézett reája kora 
tavasztól késő őszig; e mellett első sorban ö volt a 
tehenek gondviselője s a kis hornyuk nevelője. Az ő kö
telességei közé tartozott a háznál létesítendő változá
sok eszközlé >e is. Ö szedte le a zsalukat, rakta fel a 
téli ablakokat és viszont; ő tartotta tisztán az egész 
vaskályhákat, tapasztotta és söpörgette kürtőtől kémé
nyig az összes fűtő készülékeket, ő látta el ezeket fü
tő anyaggal is, egész télen ki nem fogyva a favágásból. 

Hát a hízó sertések, apró malacok etetése ki köteles
sége lett volna? Az „uj ur“ takarékos ember volt, nála 
nem tátotta öt-hat libériás léhütő a iszáját, mint az 
elődjénél, — de nem is dobolták el a birtokát. Tudta 
az uj „nagyságos ur," hogy kell minden munkára ter
mett két tenyeret értékesíteni, pedig nem is volt zsidó, 
csak egyszerűen okos, józan ember.

De hát János se volt épen tökkel ütött: a magá
hoz való esze csak megvolt neki is, mit azok a py- 
thiai bölcsességü válaszok is bizonyítottak, miket a nagy
ságos kisasszonynak adott, mikor tőle időjóslást kíván
tak. Ehhez is tudott János, pedig ez se volt tanult 
mestersége. Annyit minden esetre kieszelt, hogy szép 
időt várnak (bizonyosan vendég jön a házhoz, mert 
„receftes" levelet hozott a gyalog-postásnő megint,) kel! 
a szép idő! Ilyenkor aztán János ilyforma válaszokat 
adott:

— „Ha a szél az éjjel feltámad, osztán ott azt a 
kis felhőt is elfujja, akkor szép idő lesz". Vagy pedig 
ilyet: „Ha igy marad és esőt nem ád az Isteu az éj
jel, bizonyosan nagyon szép ,idő lesz".

Persze csak a legdei'ültebb nyári esf.éu mert ily 
határozott jóslatokat megkockáztatni, de hát ez is szép 
volt tőle: semmiféle nemzetsége se volt neki se meteo
rológus, se — leveli béka.

Jóstehetségét még egy irányban kellett értékesit- 
nie: ha a tehenek közt örvendetes esemény volt kilá
tásban, neki kellett megjövendölnie ennek az idejet is. 
Eleget tudakolta mindennap a kastély úrnője, mikor 
egy-egy tehéntől az állomány szaporodását várta, de 
János az „esemény" idejét mindig hátrább tolta a jö
vendőbe.

Végre egy reggel ragyogó ós titokteljes arccal je
lent meg János a kastélyban.

— Nos, János, — szólt a nagyságos asszony némi 
örömmel, — megvan talán már a „Hattyúdnak a kis 
tornya ?

— Igenis nincsen, kérem alássan, — felelt János 
nagy tisztelet-tudással, — hanem, megkövetem, a fele
ségemnek született az éjjel kis fia.

ügy örült az istenadta szegénye egész nap, —ma
darat lehetett volna vele fogatni. Pedig már ez az ötö
dik gyerek volt, a többi négyet is nagy bajjal tartotta el.

Az uraságtól kezdve le egész a nőcselédekig min
denki rendelkezett Jánossal, mindenki parancsolt neki, 
s ő e sok parancsnak emberfeletti türelemmel tett ele
get, vagy iparkodott eleget tenni, mikor tudniillik nem 
tartozott ez a lehetetlenségek sorába, ami pedig bizony 
megesett néha.

Kora reggel kiadta a parancsot a nagyságos ur, 
hogy tisztogassa, meg az oltott rózsákat a vad hajtá 
soktól, de délre okvetlenül készen legyen, mivel délután 
ki kell mennie a rétre szénát gyűjteni a kapásokkal, 
hogy ha az éjjel eső lenne, renden ne ázzék a széna.

— Igen is értem, kérem áfásán, — mondá János, 

elgondolva magában, hogy „de csak félti a nagyságos 
ur a szénáját, pedig lenne az enyém olyan jó rendben 
mint az övé!"

Mialatt aztán a rózsatőkig gyalogolt s az első mel
lé letérdelt, elgondolta magában:

— Különben nem lehet mindenki nagyságos ur, 
szegény embernek is csak kell lenni a világon.

Ez volt az ő életfilozófiája s összes vigasztalása. 
Elégszer hallottam tőle, hogy megtanulhassam.

Nagy lelki nyugalommal tisztogatta a rózsatöveket, 
összesen csak a vakondokok ellen zúgolódva, melyek 
kidöntögetik a legszebb rózsát is, hiába van elijesztő 
foghagymával óvszerül körülültetve. Egyszerre nagy 
sietve jön a tenyeres-talpas Rozi:

— Jankó bátya, gyüjjék csak kee frissen!
— Minek, fiam?
— Fát kell vágni a főzéshez.
— Nem lehet, sürgős munkát adott a nagysás ur.
— De csak gyüjjék kee, mert megharagszik Juc

ira nőne.
— Hát megyek, — szól János; megy a favágó 

színbe s hasogatja a tüsköt.
Mikor már jószerin elvégezte munkáját s megy 

vissza a rózsatövekhez, újra melléjük térdel, harsány 
rikácsoló hang hallatszik ki a konyha ablakából, Jucka- 
néne, az egykor zárdakapusnő, jelenleg csontváz sováuy- 
ságu vén szakácsnő hangja:

— Jankó te! hozzál csak a konyhára zöldséget, 
a lányoknak egyéb dolga van.

Ha János egyáltalában merne is ellenvéleményt 
valakivel szemben kockáztatni, a legutolsó lény, ki iránt 
azt. megtenné, Jucka néne volna. Tudja ő azt, hogy nem 
teheti elég engedelmességgel jóvá azt a uagy sértést, 
mit Jucka-nénóu elkövetett, mikor az a házhoz került.

Régen lehetett az már nagyon; János még akkor 
csak Jani volt, de a megsértett Sybilla soha el nem 
felejtette Jánosnak ezt a mondását, mit a többi cseléd 
előtt szalajt.ott el meggondolatlanul.

— De jó lesz ezentúl, hogy a Jucka idekerült; 
ha sok gyümölcs lesz a kertben, nem kell annyit sza
ladnom, elijesztgetni a verebeket meg a tyúkokat, a 
gyümölcsről. Elhívom reggelenként Juckát sétálni oda, 
egész nap aztán tájára sem jón a madár.

Emberemlékezet óta ez volt az egyetlen éle, mit 
Jánostól hallottak, — az első és az utolsó is. Ezt, is 
megkeserülte, Jucka néne gyűlöletét vonva magára, pe
dig a hol a cseléd a konyháról étkezik, ott igen taná
csos, jó lábon állani a szakácsáéval. Azóta Jánosnak nincs 
kedve élcelődni.

a zöldségszedósen is túlesett, s újra munkájához 
látva bevégzi szerencsésen a rózsatisztit.ást. Ekkor jön 
a csordásgyerek, jelenti, hogy a tehenek megjöttek, az 
az dél van, menjen itatni őket.

Amint, aztán kis ebédjét bekapja, melynek elköl
tése közben is egyszer-kétszef hol ivó vízért szalajtják 



a kútra, hol szőlő-levélért a kertbe, a. gyümölcs alá, s 
indulna föl a lépcsőn uj parancsot, várni délutánra, vagy 
a szénagyüjtésre távozását jelenteni, — a lépcsőu ta
lálkozik a nagysás asszonnyal.

— Jő, hogy jön János, épen magát akartam hi
vatni. (Nagyon borul, eső készül, ültesse ki a spárga 
plántákat, mert ha eső előtt ki nem ülteti, nem lesz 
belőlük semmi. A viola plántákat is okvetlenül kiültesse 
még ma.

— Igen is jó szívvel elültetek mindent, ha a rét
ről visszatérek, mert a nagyságos ur azt parancsolta .. .

— Ej mit, vannak ott elegen, egy emberrel több 
vagy kevesebb . . , ültetni fog, punctum!

János nagyon jól tudja, hogy mit tesz az a „pun
ctum 1“ ő nagysága szájából. Az egy olyan „döntvény", 
mint a milyennek a jogász-emberek a legfelső törvény
székek ítéleteit mondják.

— Csak a nagysás ur meg ne látná, hogy nem 
mentem ki a rétre, — gondolja magában, a két tűz kö
zött. Pedig dehogy nem látja meg, hisz olyan szeme hét 
határban nincs másnak, meg aztán egy hosszú messzi
látó csővön szokott a szobája ablakából a rétre is né
zegetni, hogy kaszálnak, hogy gytljtenek-e szorgalma
san, nem hevernek-e a munkások. Dehogy nem látja 
meg, hogy a sok inges dolgos ember közt a János húsz 
esztendős kék mellénye hiányzik. Hazudni meg cs»k nem 
lehet, hogy ott volt, de levetette a kék mellényét.

(Vége köv.)

Vegyes Ixirefe.
— Vizbefult.Csongrádról Nagy István fodrásztanuló 

Csépára akart menni szüleihez, de ártéren való átcsol- 
nakázáo közben a csolnak felfordult s a fiú a vizbefult. 
Holttestét megtalálták a Tiszában.

— A vitéz oláhok. Brassóinegye hétfalvi román la
kosságú sorozó járásban 641 berendelt újonc közül csak 
48 állott a sorozó bizottság elé, a többi a sorozás elől 
Romániába szökött.

— Az aradi kapitány egy férfit és egy nőt., kik 
vadházasságban éltek, megidézett s kikérdezte őket. Be
ismerték, hogy csakugyan vadházasságban élnek, mire 
a kapitány kimondta, hogy 24 óra alatt kitakarodjanak 
a városból, mert különben kitoloncoltatja őket.

— A ki fél a forradalomtól. Rotschild Alfonz bá
ró negyvenezer frankért mahagóni fából ládákat csinál
tatott nagyszerű képgyüjte ménye számára. Azt beszélik, 
hogy a milliomos báró azért, csináltatta a ládákat., mert 
fél a forradalomtól s ha esetleg kitöréssel fenyeget, ké
peivel együtt szökni fog Parisból. A ládák most egy 
csűrben várják a forradalmat..

— Megtéúolyodott főszolgabíró. A biharmegyei 
margittai járás főszolgabíróján, Lovász Gáboron, oly 
mérvű elmezavar mutatkozott, hogy Budapestre szállí
tották fel gyógykezelés végett. A szomorú eset Ilire a 
főszolgabíró ismerősei közt nagy részvétet kelteit.

— Temesváron a sorozáson megvizsgáltak egv 
komédiást is, de alkalmatlannak találták. A komédiás 
örömében bukfenceket vetett, de ez vesztét okozta, mert 
újra megvizsgálták s jónak találták.

— Összevagdalt csángó legény. Pancsován egy a 
dunai töltésen dolgozó hertelendylalvi csáugólegényt, 
Varga Antit., az őrökül kirendelt huszárok összevagdal
ták úgy, hogy összerogyott. Mikor magához tért, az 
orrát maga mellett találta a földön. Kezébe vette s igy 
a markában vitte be Pancsovára, hol a kórházban Seb 
fér Adolf dr. az orrát visszavarrta a helyére.

A névmagyarosítás statisztikája A lefolyt 1887-ik 
évben 709 uévmagyarotitás történt, 108-cal kevesebb, 
mint tavaly, de 34-gyel több, mint tavaly előtt. A 709 
névmagyarosítás által mindössze 1196 személy nyert 
magyar hangzású nevet. Említésre méltó, hogy most 
már nem törik magukat a történelmi nevek után s job
bára megelégesznek az egyszerű közönséges nevekkel; 
az elmúlt évben csak öttel szaporodott aRákóciak, Hu
nyadiak stb. száma. Vallásra nézve még mindig a zsi
dók magyarosítják nevüket-a legnagyobb számmal: a 
709 névváltoztató között római katholikus volt- 21S, gö
rög katholikus 33, görög keleti 1, lutheránus 28, kál
vinista 12 és zsidó 410. ,A [

A budapesti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Mercur“ heti tudósítása.)

A tőzsdének most valóban nincs oka a jó kedvre és a jó 
hangulatra. A kedvezőtlen és aggasztó mozzanatok egész özöne 
bénítja a forgalom élénkülését és Jankasztja vállalkozási kedvet, 
lloulanger megválasztatása sok gondot fog még okozni. A vá
ratlanul kedvezőtlen fordulat a német császár egészségi állapo
tában megakadályozza az árfolyamok további emelkedését. Vég
re azok az óriási hiteligények, melylyekkel a kormány ismét a 
pénzpiachoz fordul, gondolkozóba ejthetnek minden nemzet-gaz
dát. Csak most kötött a kormány ismét szerződést a Rotschild- 
csoporttal aranyjáradék-adósságunkimk szaporítására. Mindezek 
dacára azonban még tűrhetően szilárd az irány egyrészt azért, 
mert az üzérkedés már meglehetősen el van tompulva minden 
politikai kérdés iránt, másrészt meg azért, mert görcsösen ra
gaszkodik ahhoz a kis javuláshoz, melyet oly liosszu ideig tartó 
pangás után ki tudott vívni, és műiden hatosnyi csökkenés ellen 
erős küzdelmet vív előbb. Csakis a forgalom terjedelme mutatja 
világosan a viszonyok roszabbodását.

Járadékok és befektetési értékek piacán ismét szünetel a 
tevékenység: a vevők egy két nap alatt visszavonultak, uj meg
bízások nem érkeznek és a forgalom szünetel. De azért az irány 
e téren még aránylag szilárd, az árfolyamok csak heves küzde
lem után csökkentek pár krajcárral és a legelső kedvező hirecs- 
kére ismét javulnak; bizonyítva azt, hogy csakis az emelkedésre 
van hajlandóság, de ezt a viszonyok gátolják pillanatnyilag.

Bankrészvényekben élénk a tovékénvség, mert a sűrűn vál
takozó jó és rósz hírek a hitelrészvény-spekulációra nézve ked
vező, minthogy gyakori árhullámokat idéz elő.

Közlekedési vállalatok részvényei nem roszabbodtak, a mi 
I a mai viszonyok között elég jó.

Helyi iparvállalati értékekben nincs semmi üzlet sem.
Sorsjegyek a legszilárdabbak, az összes értékek, különö

sen a kis sorsjegyek jól kelnek. Valuták és váltók jelentékenyen 
roszabbodtak.

* **

Értékpapír- és sorsjegy birtokosoknak készséggel szolgál 
felvilágosítással a „Magyar Mercur“ kiadóhivatala, Budapest, 
Hatvani-utca 17. sz.

^.próság1.
Nyiltszivűsőg. II. Fülöp királyt, egyszer egy 

vadászatán meglepte az éj, s igy a király kénytelen 
volt egy paraszthoz betérni s ott meghálni. A szegény 
földi attól tartott, hogy az a költség, melyet neki ez. a 
magas látogatás okozott, tönkre fogja öt tenni. Más
nap reggel a király felszólította a parasztot, hogy a 
házánál élvezett jó fogadtatásért valami kegyet kérjen 
ki magának.

— Beszélj nyíltan! — tövé hozzá Fülöp bátorító
lag, miközben még egyszer biztosította őt megveudégel- 
tetése fölötti megelégedéséről.

— Sire, — felelt a paraszt némi habozás után, 
— ha már szabad valamit kérnem, úgy alázatosan kérem, 
ue szálljon meg többé házamban.

# **
Ha csak ... Előkelő hivatalnokot vitt a székely. 

Hegyek között, erdők sűrűjében vezetett az ut. Ő elő
kelősége megszeppent egy kissé s kérdi halkan a gó
bétól :

— Kocsis, vannak e itt zsiványok ?
— Nincsenuek biz itt nagyságos uram, ha csak 

most nem viszek egyet. Gyi te!
* **

Nekik való. Dohányt vetett, az alföldi ember, 
midőn mellette az országúton dragonyosok lovagoltak el.

— Mit vesződni hiába parasztember, gúnyolódik 
az egyik — hisz úgy is a mienk meg lesz, a mi terem
ni fogsz.

— Adja isten! katona uram — feleié a gazda — 
épen kötélnek való kendert vetek.

$ **
Megfelelt.: Tanító: Hány óra van egy napban ?
— Gyermek: Huszonöt.
— Tanító: 25? Hogyhogy?
— Gyermek. Hiszen minap mondta tanító ur, hogy 

a nap most már egy órával hosszabb.
* *

*

Gyöngéd szeretet. Az állatkertben az orosz
lánketrec előtt gondolkozva egy házaspár álldogált.

— Te Miska!
— Nos?
— Mit szólnál hozzá, ha most kitörne ketrecéből 

az oroszlán ős engemet megtámadna? kérdezte az as
szony.

— Hát jó étvágyat kívánnék neki! — felelte a 
férj gonosz mosolylyal.

Felelős szerkesztő ós laptiilujdónos- tSnlsíz.soi its Xorbert


