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Pünkösd ünnepén.
A kereszténység diadalmálmn három idösz.a- , 

kot lehet, megkülönböztetni, u. m. a karáé. Sonyt 
mint a kereszténység kezdetét, a húsvéti ün
nepet mint a keresztényseg diadalát, a pün
kösdöt mint a kereszténység diadalának bete
tőzését.

Olvasóink előtt nagyon is ismeretes e há
rom keresztén}’ főíinnep jelentősége, melyek fon
tosságukra nézve egymással egyenlők s neveze
tes eseményekre emlékeztetik a keresztényeket.

Mindhárom alapját képezi a keresztény val
lás isteni eredetének s a történet lapjai tanúsá
got. tesznek, hogy e vallás termékenyítő erejé
nek köszönheti az emberi nem minden téren ta
pasztalható előhaladását.

A pünkösdi ünnep Krisztus tanítványait, az 
egyszerű embereket, bősökké változtatta. A fö
löttük lebegett nyelvek mindazon tehetséggel ru
házták őket föl, a melyek segélyével képesek 
villának a keresztény vallás tanait mindennemű 
népekkel megismertetni, de egyszersmind arra is 
képesítették őket, hogy készek legyenek az uj 
vallás igazságáért, életüket föláldozni s haláluk
kal azon magot elhinteni, melyből a mai terje
delmes keresztény társadalom fejlődött.

Nem szándékozunk ez alkalommal a pün
kösdi ünnep vallási jelentőségét bővebben fejte
getni, de annál szívesebben bocsátkozunk annak 
erkölcsi jelentőségének fejtegetésébe, mert min
den keresztény ünnep kell hogy befolyással le
gyen a társadalom erkölcsi életére is. Ennek 
méltatása pedig minden lap keretébe vág, amely 
erkölcsi hivatást teljesíteni óhajt, mert a mely 
lap erkkölcsi alapon nem nyugszik, az olvasói
nak egészséges táplálékot nem nyújthat s mint 
ilyennek tisztességes társadalomban nem lehet 
helye.

Az apostolok fölött lebegett lángnyelvek ké
pessé tették őket arra, hogy mindenféle népek 
megérthessék a keresztény vallás igazságait. Hasz
talan iparkodtak az uj vallás ellenségei e vallás 
terjesztőit ócsárolni és kigunyolni, hasztalan hur
colták őket a vesztőhelyre, mert be kellett telje
sedniük a mester szavainak, melyek szerint a 
világ el fog pusztulni, de az ő szavai örökké él
ni fognak.

Hát a mai időben meg szokták-e különböz
tetni azokat, kik hivatottaknak hirdetik magukat 
a polgárságot felvilágosítani, minden jóra, szép
re és hasznosra buzdítani? A keresztény vallás 
első terjesztői, Krisztus egyszerű tanítványai, 
büszkén hivatkozhattak tiszta, szeplőtelen múlt
jukra, melylyel bátran kelthettek bizalmat a ké
telkedőkben is. Mit látunk ma?

Megrovott vagy legalább megrovásra méltó 
és kétes múltú egyének feltolják magukat erkölcs
bíróknak, bírálat tárgyává teszik oly férfiak cse
lekményeit és magaviseletéj;, kiknek nyomdokai
ba sem léphetnek, vagy — hogy a szentirás 
szavaival éljünk, — saruikat sem méltók felol
dani. Olyanok akarják a társadalmat reformálni, 
kiket más vidék egészséges társadalma kilökne 
kebeléből, kiknek homlokára rásütné a szégyen
bélyeget, hogy takarodjanak a tisztességes társa
dalom köréből, melyet jelenlétükkel csak meg- 
fertőztetnek — s hogy mindenki rajuk ismervén 
óvakodjanak mérges leheletökml. S mégis, az 
olyan hitvány álprófétáknak áll feljebb szavuk, 
ezek — romlott erkölcsükkel akarnak a társada
lom apostolaivá lenni s a náluk sokkal jobb tár
sadalmat mintegy vezetni.

„0 tempóra, o mores!“ kiáltott fel egykor 
a római korszak leghíresebb szónoka látva, hogy 
egy Catilina, ki a gazdagok kifosztására, a leg
jobb polgárok meggyilkolására s Róma főváros 
felgyujtására vállalkozott, annyi társát tudott ma
gának szerezni. Nem találkozunk-e mai időben is 
oly Catilinákkal, kik gonosz céljuk elérésere 
romlott erkölcseikkel társakat toborzauak ? Nem 
látjuk, nem ismerjük-e azokat, kik a jellemes 
férfiak ellen törve s a leggonoszabb terveket for

ralva édes szavakkal szólnak a társadalom tu
datlan részéhez, arra számítva, hogy épp oly 
hódítást tesznek, mint a szent, lélekkel ihlett 
apostolok ?

Midőn tehát a pünkösdi ünnep jelentőségét 
társadalmi életünkre vonatkoztatjuk s látjuk, hogy 
erkölcsileg fogyatékos álpróféták tolják fel ma
gukat a társadalom vezéreivé, e nagy ünnepen 
nem lehet egyéb óhajtásunk annál, hogy a szent
lélek minél nagyobb bőségben bocsátkozzék a 
társadalomra s világítsa föl azokat, kik habár 
szemeik vannak, nem látják, habár füleik van
nak, nem hallják az igazságot, hanem az álpró
féták hamis tanait halgatva a társadalom meg
rontására még segédkezet nyújtanak. Igen is, 
szálljon le a szent lélek az egész emberi társa
dalomra e szent, ünnepen, hogy képes legyen 
különbséget tenni az igazság és hamisság hir
detői közt, mert csak akkor kap egészséges 
irányt úgy társadalmi mint közéletünk.

A szentesi árvapénztári sikkasztási ügy a 
szegedi kir. törvényszék előtt.*)

Folyó hó 15-én d. e. 8 órakor kezdődött meg a 
szegedi kir. törvényszék előtt a szentesi árvapénz-sik- 
kasztás bűnügyének végtárgyalása.

A törvényszék tagjai voltak: dr. Rósa Kálmán el
nök, dr. Schnell Fiigyes, Onitiu Elek szavazó bírák. 
Közvádló Apáthy Gyula kir. alügyész; jegyző Hevesy. 
Kiküldött szakértőkként, jelen voltak a tárgyaláson Gun- 
da Zoltán belügyministeri számtiszt.

A vádlottak védői: Döme József árvapénztárnoké 
dr. Ivánkovits Sándor, Tiirljlc János ellenőré Kalmár 
István.

A tárgyalásra, mely öt percnyi megszakítással dé
li egy óráig tartott, belépti jegyekkel juthatott be a 
hallgatóság.

Az elsőrendű vádlott.
Döme József volt, árvapénztárnok 41 éves, szente

si születésű, nős, egy gyermek atyja. Foglalkozása ere
detileg a szabóság volt; 1873 bán lett Szentes város
nál díjnok; 1882-ben választották meg árvapénztárnok- 
nak. Számviteli vizsgát nem tett.

Sápadt arcú, alacsony ember, talpig feketében. Iz
gatottsággal, olykor sértődve beszél.

Az elnök elmondja neki, hogy a szentesi árvapénz- 
t.árból 17,724 frt 42 kr. hiányzik s ennek az elsikkasz- 
tásával van vádolva.

Döme ezt tagadja; azt mondja, hogy sokkal ke
vesebb összeget vitt el a pénztárból. Az egész talán 
1000 frt lehet. — Csak a Madarassy Pap-féle sikkasz
tást követtem el, — mondja.

Elnök: Egyebet nem?
Vádlott: Egyebet, nem igen tudok.
El: Hogy vezették a könyveket?
Vád: A tartozási főkönyvet én vezettem ; az elle

nőr csak a naplót, az igtató — és a követelési főköny
vet vezette.

El: Azokba csak az ellenőr irt?
Vád : Nem, mind a Retten; olykor ő, olykor én. 
El: Csináltak-e a pénztárnál napi zárlatokat? 
Vád: Az ellenőrrel együtt naponként.
El. Hány kulcsa volt a pénztár átvételekor? 
Vád: Kettő.
El: Talán hat?
Vád: Nem, kettő.
El: Hát hány kulcscsal nyílt ki a pénztár?
Vád: Hárommal. Kettő nálam volt, egy az ellen

őrnél.
El: szabad volt a kulcsokat a pénztárban hagyni ? 
Vád: Nem; én magamnál hordtam.
A további vallatásból kiderült, hogy voltaképen 

hat kulcs volt ott, minden fajtából kettő. A három re- 
zerva kulcs ott hevert az ellenőr Íróasztalának nyitott 
fiókjában. így aztán akármelyik belejárhatott a kasszá
ba a másik tudta nélkül. Utóljára aztán úgy osztották 
föl a hat kulcsot, hogy az ellénőrnél is, a pénztárnok
nál is volt egy egész garnitúra.

El: Mikor szoktak vizsgálatot tartani a pénz 
tárban ?

Vád: Három havonkint, de meglepőleg. A számve
vő vagy az ellenőr zárta le ilyenkor a naplókat.

El: Hogy könyvelte el ön 1882-ben a Madarasy 
Pap-félé pénzt?

Vád: Bevételként.
El: Nem Íratott akkor egy hamis végzést Bor

sossal ?
Vád: Nem.
El.: A Madarasy—Pap féle pénz az ön kezén el

tűnt. Mit csinált vele?
Vád.: Nem tudom.

*) A .Szegedi Hiradó"-ból vettük út. — Szerk,

El.: Én tudom: megosztotta az ellenőrrel. Hogy 
osztotta meg ?

Vád.: 900 frt lett az enyém, 700 az övé.
El.: Mi volt a fizetése?
Vád.: 700 frt.
El.: Vagyona volt-e?
Vád.: Házam és szőlőm. A ház megért 2500 frtot, 

a szőlő is megért, 1600-at.
El.: Az a régi nádtetejü ház volt. Miből vette a 

Bánffy házat?
Vád.: A másikat eladtam 2000 írtért és vettem 

föl a takaréktárból 4000 frtot. Azonfelül ráköltöttem 
még pár ezret.

El.: Villát is épített a szőlőben.
Vád.: Az már azelőtt megvolt.
El.: A „Darázs" cimü élclapot ön tartotta fönn, 

a miért egy tiszteletpéldányt kapott belőle ?
Vádlott tagadja.
El.: Benne van a vallomásban.
Vád.: Ha benne van, nem jó az a vallomás.
El.: Hiszen ön maga irta az egészet sajátkezííleg ! 

A lutrin is játszott ?
Vád.: Néha.
El.: Sorsjegyekre?
Vád.: Évente 20—25 frtot. költöttem.
El.: Nem áll. Ön roppant sok pénzt költött el 

erre. A vádlott vallomásából olvassa: „A házam min
dig vendégszerető volt, szerettem magamnál látui a ba
rátaimat. A Vulsák Sándor szerkesztése mellett, megje
lenő „Darázs" élclap költségeit én födöztem, a mi an
nál többe került, mert a nyomatását és rajzolását Sze
geden kellett eszközölni. Jobb jövő reményében erősen 
lutriztam. A havi fizetésem fölment a házam javítási 
költségeire, sőt még azokat is alig födözte." — Ön ilt. 
a vallomás végén beismeri, hogy circa 8—10,000 frtot 
sikkasztott, el.

Vád.: Nem áll.
El.: De hát akkor miből élt? Miből fizette adós

sága kamuit?
Vád.: Szigorúan éltem.
El.: Hát a vendégeskedés?
Vád.: Nem igaz. Azt csak azért irtain bele, mert, 

kényszerítve voltam rá. A pénztárban 10,000 írt hiány 
mutatkozott s a vizsgáló bíró kényszeritett, hogy mu
tassam ki, mire költöttem azt el.

El.: Adott öu Albertényi megyei számvevőnek 
pénzt?

Vád.: Adtam.
El.: Miért?
Vád.: Albertényi észrevette a számadásban a hibát, 

és forszírozta a dolgot, hogy ki kell javítani. Ö el akart 
menni a megyétől az ármentésitő társulathoz számve
vőnek s azt akarta, hogy ne hagyjon maga után olyan 
hibát, a miért később az állását vesztheti. Ó és Götzl 
városi számvevő vállalkoztak díjért, houy kijavítják a 
mérleget, az az uj mérleget csinálnak. Ezen munkáért 
adtam Albertényinek 530 frtot, Götzlnek 400 frtot.

El.: S igy a beadott mérleg e szeriut meg lett 
semmisítve ?

Vád.: Igen. Újat csináltak.
El.: Adott-e ön kölcsönöket ?
Vád.: Egyszer vagy kétszer.
El : Kristó Nagy Antalnak nem adott ön 1000 

forintot?
Vád.: De igen, de csak pár órára.
El.: Minden utalvány nélkül?
Vád.: Igen.
El.: Ön adott Soós Antalnak 500 frtot utalvány 

nélkül. Ez vissza sem lett fizetve. Mikec Ferencnek fize
tést előlegezett. Aradi Kálmánnak 130, Pokomándy Fe
rencnek 10, Szakái Mihálynak 3G frt 47 kr., Seres La
josnak 31 frt előleget adott. Igaz ez?

Vád.: Igaz.
Ei.: A saját pénzéből adta?
Vád,: Nem.
El.: Az árvákéból ?
Vád.: Igen.
El.: Az árvapénztár a város közpénztára helyett 

olykor fizetett. Hogy történt ez ?
Vád.: A polgármester utasítására felek jöttek oda 

s ezek nyugtáit kifizettem. Ila a város pénzt kapott, 
ezeket visszaváltotta.

El.: Mennyi készpénz volt 1886. márciusban, a 
felfüggesztésekor a pénztárban?

Vád : 8031 frt.
El.: Hogy derült ki a sikkasztás?
Vád.: Nem tudom.
Ivánkovits: Talán följelentette valaki?
Vád.: Gondolom, hogy a számvevő vagy az ellenőr. 
Az elnök ezután bemutat a pénztári könyvekben 

olyan tételeket, a melyek nem lettek kiadva s mégis 
kiadásokként szerepelnek.

Vád.: Lehet, hogy hiba volt a könyvben. Én oda 
számoltam, hogy a számvevőség majd észreveszi a hi
bát s akkor kiegyenlitem.

Ivánkovits: A könyvei a számvevőség által voltak-e 
nehezményezve?.

Vád.: Egv esetben.
Apáthy: Ön olisineri, hogy a Madarasy-féle pénzt 

elsikkasztotta. Hogy igyekezett azt kijavitaui?



Vád.: Sehogy sem.
Apáthy: Mennyi pénzt, adott Török ellenőrnek ? 
Vád. Egyszer 700, egyszer 1000 irtot.

A második vádlott.
Töröli Sándor, árvapéiiztári ellenőr, 5G éves, eddig 

büntetve nem volt, négy évig járt iskolába, 15 évig volt 
kaiona n császáriaknál, később Mexikóban Miksa császár 
testűi gárdájában szolgált. 1870 ben választották meg el
lenőrré, eblmn a tninóségbea előbb a közpénzlárnál, 
utóbb az árvapénztárnát szolgált.

Elmondja, hogy a pénztár trezor-kulcsa nála állott, 
Esténkiut úgy csináltak pénzlárvizsgálnlot, hogy a nap
lót összeolvasták a pénztári összegnél. A nagy pénztár 
vizsgálatoknál nem vettek föl jegyzőkönyvet. Nehézméuy

hogy a pénztárnokkal

az az. osztozás?
nem tudtam, hogy mi- 

_ju Azt •mondta Döme, hogy ez. a 
z már esztendők óta itt vau, de nem tudja, hogy

soha sem volt.
El: Azzal van vádolva, 

együtt sikkasztott.
Vád.: Nem vagyok bűnös.
El.: Hát mi volt 1883-ban
Vád.: Adott 700 irtot. Én 

csoda pénz az, de ő se. 
pénz —..-..2-'- . -
mi. Félt, hogy esetleges vizsgálat löbbletet talál és 
kompromittálja. Ezért adta nekem.

El.: De tudta maga, hogy az a pénz nem a Döméé l 
Vád.: Tudtam.
EL : Aztán maga nem tudta azt, hogy micsoda pénz 

az, a mi az árvák kasszájában van?
Vád: Azt mondta könyörgöm, hogy ha észreveszik, 

hát hely l etesszük.
Török ezután kijelenti, hogy a Madarasy-pénzröl 

mit sem tud. Döme a szemébe mondja, hogy „hiszen 
maga vette ki a takarékpénztárból/ Török tagadja.

Ezután igen érdekes dolog következik. Csúcs Já
nos, Török sógora, földet akart venni 1000 iitéit.. tö
rök kért ennyit, a pénztáruok tói, a ki adott, azt mond 
ván, hogy most hamarjában úgy se lesz vizsgálat. 
Nyugta mellett adta ki Döme s 5—6 uap múlva visz- 
szaadta Török a pénzt.

Döme: Nem adta.
Török: De visszaadtam. Hanem a nyugtát elfelej

tettem visszakérni.
El.: Döme, ha önnek nem adták vissza azt az 1000 

irtot, s ön nem is kereste rajtuk, akkor mi gyanánt ad
ta azt oda?

Döme habozva először azt mondja, hogy kölcsön- 
kép, később hogy osztályrész gyanánt, adta oda.

Török: A nyugta egy ideig mint, készpénz szere
pelt, de mikor visszafizeti etil azt az összeget, nem iát- 
lám többet. Mikor beütött az állapot, akkor sem láttam.

El.: Ha maguktól elvették a vizsgálatkor az egyik 
pár kulcsot, azért csak bemehett.ek a kasszába ?

Vád.: Hát, — esetleg belemehetlünk volna. Voll 
rá eset, hogy mind a hat kulcs együtt volt. Nem voll 
olyan szabályzat, a mely elrendelné, hogy hol tartsuk 
a kulcsokat.

Tötök Sándor igen csodálatos képet vág, mikor az 
elnök felolvas.a neki az idevágó nyomtatott városi sza
bályrendeletet

El.: Hogy vezette maga a naplót?
Vád.: A hogy a pénztárnok -diktálta.
El.: Jelen volt maga mindig a fizetéseknél?
Vád : Jelen kellett volna lennem, de nem voltam.
El.: Hát magának mint ellenőrnek az volt a kö

telessége, hogy diktaudó Írjon?
Vád.: A pénztárnok igy magyarázta.
El.: Tehát a maga tudománya odáig terjed, a 

meddig a pénztárnok diktálta?
Vád : Könyörgöm, hát bizony olyanformán van, 

— esik nagyot a szón Török Sándor.
El.; Az árvatári könyveket időnként a számvevő

höz vitték?
Vád.: Oda ám. Nálam is voltak.
El.: Tud arról, hogy Albertényi pénzt kapott Dö

métől ?

a

Vád.: Hallottam Dömétől. Nála járt, hogy el akar-1 bályreudelet ?

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

KATONAI HUMORESK. (15.)
LENCZ FÜLÖPTŐL.

- NÉMETBŐL. -

(Vége.)

Fix és Knoll elmasiroznak póznákért, miután kabát
jukat fölhúzták volna. Mig jelentkeznek, a kapitány 
ktlnn vár Ottóval. „Szokott szivarozni, önkéntes?” — 
,Ó igen !“

Egelmann egy havannával tiszteli meg Ottót, a 
mely ajándék által ez a legkevósbbé sem sértődik meg.1

Fix és Knol megjelenik. Egelmann indul; mellette 
balfelől, a mint illik — megy Ötté. „Tegnap este félig 
vitt, — tehát, most fényes nappal is kísérőm lehet,” 
mondó a háláskapilány. Oltó meg tudja becsülni a meg
tiszteltetést,

A szereucsétlenség Színhelyére vezelő üt. közben 
Egelmann elbeszéli az önkéntesnek, a mi a kocsissal 
történt és mily módon sikerült neki az árokbeli fürdés 
rossz következéseit megelőzni.

„Nem is hiszi, hogy nyolc pohár grog milyen jó
tékony hatású,” mondá. Ottó erősíti, hogy elhiszi.

Elérik az átjárót, a mely alatt az árudat kissé ala
csonyabban, de a helyett kissé piszkosabban zúg el, 
mint tegnap este. Egelmann nagy érdeklődéssel nézegeti 
a helyet, a hol tegnap este feküdt; fölemelteti a desz
kákat és keresteti a csizmát.

Egy rendőr, a kit a véletlen arra vezet, odalép 
s azon véleményét fejezi ki, hogy tulajdonképen előbb a 
tanács vagy a rendőrség engedélyét kell kikérni, hogy 
vájjon szabad é az árokban elveszett csizmákat keresni, 
de ..ezúttal nem veszi olyan szigorúan. Azután melléjük 
áll és nézi.

„A csizma szép állapotban kerül napvilágra,” jajgat 
Egelmann.

„Itt vau ni!” mondja Fix és íiidjával fölemeli.

fják licitálni 240 írtért a házát, ekkor adott neki 200; 
101H" El : Emlékszik arra, hogy javították a könyveket ? ■

Vád.: Emlékszem arra, hogy a tarta.ék alap a no 
vekvés helyett évente fogyott, úgy hogy mát •> -
volt a különbözet. Ekkor aztán a számvevőségnél egy 
2000 frtos léteit kiigazítottak hűt ezresre. ;

El.: Hát hiszen ez-is a legegyszerűbb számadás. 
Apáthy (Döméhez): Ha ön nem kérte vissza a . 

Csúcsnak adott. 1000 irtot s annak a nyugtáját nem ke-j 
zelte készpénz gyanánt, akkor milyen pénz volt az .

Vád : Naplón ki vili eső pénz.
Apáthy: Müven az? Azt már előre elsikkasztot- 

s külön kezeílék, hogy a naplón kívül esett?
Vád : Igen.
Apáthy: Mennyi volt ez az összeg?
Vád : Nem tudom. Török tudhatja, mert egyült 

csináltuk.
Török: Én velem nem csinálta!
Kalmár: Hogy vau az, hogy ön csak Töröktől 

kölcsönadott, pénzre nyugtát, s mástól nem?
Döme: Mert önként, adta. 

A polgármester mint tanú.
Kihallgatták első tanúként Sarkadi szentesi 

"őrmesteri, n kit 1884 ben, tehát nz árvatári b 
.üzelmek kezdete után jóval választottak azzá. A polgár 
mester a vizsgálatokra vonatkozólag kijelenti, hogy a 
számvevő havonként tartott, vizsgálatot, s erről jelentést 
mit, A nagyobb péiiztárvizsgálalmik évenkint négyszer 
kellett, volna megtörténni, <le csak ltelszer történt,

Azt, hogy két garniluia kucsa van az árvakasz 
szárnak, csak utólagosan tudta meg.

El.: Az árvaszéki ellenőrzési naplót, felhasználták-e 
a vizsgálatoknál a szabályzat értelmében.

Tanú: Nem.
A polgármester ezután elmondja, hogy Götzl vá 

rosi számvevő hogy födözt.e fel a hibát a könyvekben.
Ivánkovits: Jegyzőkönyvet vetiek-e löl a vizsgá

latoknál ?
Tanú: Nem.
Ivánkovits: Mikor. Döme Budapestre utazott, be

jelentette e önnek?
Tanú: Be.
Ivánkovits: Nem helyettesitt.ette senkivel?
Tanú: Nem; ő maga kívánta, megbízott az ellen- 

ő rjébeu.
Eln.: Hányszor fizetett az árvapénztár a közpénz

tár helyett?
Tanú: Kétszer, de mindig más fizetésre esedékes 

nyugtákra, tanácsi végzés folytán. A magánfeleknek ki
fizetett. összegekről én semmit sem tudok.

El.: A felfüggesztéskor mennyi pénz volt a pénz
tárban ?

Tanú: A nyugtákkal egyült 8031 frt.
El.: Döme azt állítja, hogy a nyugtákkal együtt 

11,700 frt volt. ott.
Tanú: 8031 frt, erről jegyzőkönyv lett felvéve. 
Döme: Nem lett!
Tanú: Pedig ön ép úgy aláírta mint én. 
Eh: Török, lett e jegyzőkönyv l'ölvéve? 
Török: Lett,
Az elnök ezután fölhívja Burián szentesi

ügyészt, hogy a kártérítésre vonatkozólag terjessze elő 
itz indítványát.

Burián a tárgyalás végére tartja fönn a kártérítés 
bejelentését.

A helyettes árvaszéki elnök.
Weisz Ede, árvaszéki ülnök s a polgármester által 

megbízott helyettes árvaszéki elnök olykor jelen volta 
pénztárvizsgálatoknál, a melyet úgy teljesített, hogy az 
egyes naplótételekhez hozzáolvasta a pénzt.

El.: Hát elég ez?
T •• Ez volt a gyakorlatban.
El.: Főkönyv, kötvény, elnöki ellenőrzési napló 

nélkül hogy lehetett ezt csinálni. Miért vau akkor sza-

Iák

vett

városi

„Na. megjárja!” véli a kapitány. „Hadd folyjon 
ki a víz belőle!”

Fix fölforditja a csizmát, a víz kiömlik belőle, s 
egy nagy patkány is.

„Pfuj!” kiállja Egelmann. „Üsse agyon az utálatos 
állat,of!“

Fix utána csap; de a patkányt nem találja el, ha
nem csak a vizet, s az egész társaságot, befrecskeli.

Egelmann az elveszeti és megtalált, csizmára néz
ve kioszija a szükséges parancsokat s a lakására megy. 
Ollónak is körülbelül arra visz az útja, s a kapitány 
elkísértél! magát, vele, kapuja előtt egy kis inlő beszé
det. tart neki, hogy nyilatkozataival vigyázóbb legyen, 
de különben mindenről hallgasson, máskép kinevetik 
mindkettőjüket, Bucsuzásul kezet nyújt Ottónak és föl
megy a lakásába, a hol még három órát alszik, mig 
Böhier föl nem kelti azon jelentéssel, hogy a 44-es szám 
itt van. Böhier t. i. a 44-es számú bérkocsist, érti.

Egelmann jelzé a kocsisnak, hogy félreértés forog 
fenn, de a félreértés bővebbi fejtegetésébe nem bocsát
kozott, az Ottótól beváltott, öt forintot neki ajándékozta 
és kegyesen búcsút intett neki.

Megváltjuk, hogy Egelmann a következő napokban 
kissé rosszkedvű volt és rheumáról panaszkodott.

Oltó is lefeküdt, még és igen jőizün szendergett, 
délig, rossz álmok nem aggasztották, de igen kedvesek 
veti ék körül. A kis eset, a néhány órai aggodalmat ki
véve — semmit sem ártott neki — ellenkezőleg.

Hogy kedves olvasóink meggyőződjenek lelkiisme
retességünkről, tehát tudtul adjuk, hogy Fix és Knoll 
a rendőr fölvigyáznia alatt, — mely alkalommal ennek 
igen sok parancsolni valója volt — az átjárót ismét 
letakarták, azonban ez épen oly állapotban maradt, a 
milyenben volt., s a minőben P. összes átjárói még mai 
napság is vannak; — továbbá, hogy Brecli káplárt a 
büntetés mellett még ki is gúnyolták; végül: hogy ha 
Böhier, a kapitány legénye, nem fecsegett, volna, talán 
sohasem lett, volna módunkban, ezt a csinos, ép oly ta
nulságos, mint kellemes történetet a borravalóról el
beszélni.

T • Ez . . . ez • ■ • az • ■ •
Scímell dr.: Képes volna ön egy rendes mérleget 

csinálni ?
T : Annjira, a mennyire.
Schnell dr.. Hány iskolát, vegzel.t?
T.: Négyet.
Az elnök ezulái) egy egész sor hamisított elnöki 

végzést mulat fel, a mik mind h a m i s i t, v á n y o k. Weisz 
aláírása hamis rajtuk, a mit. ugyan ő nem ismer lel, a-t. 
adván okul, hogv szabad szemmel nem lat jól, de a tör
vényszék fő ismer. Mind olyan végzések ezek, a melyekkel 
ki nem űzetett összegek kifizetetteknek lettek doku
mentálva.

Apáthy: Ki hamisíthatta ez, Döme?
Döme: Mi mindéül, a számvevőségtől kaptunk.

A számvevők.
A megyei és városi számvevőket, Albertéuyit és 

Götzlt hallgatja ki ezután a törvényszék.
Albertényi kijeleni i, hogy pénzt nem kapott 

Dömétől. Nem olyan munkát végezett, a miért díjazás 
járt volna.

Azt mondja, hogy a napló-kötvények rovatában 
lényegtelen eltérési hibák voltak.

Gumin. szakértő erre megjegyzi, hogy azok lénye
gesek voltak.

Götzl Ignác városi számvevő, a kinek kvalifikációja, 
nincs, számviteli vizsgát nem tett, beismeri, hogy hibás 
volt az ellenőrzése, megnéztek a iiaplótételt s a pénz
összeget Ez volt, a vizsgálat.

Nehézményeket különben többször adóit vissza.
El.: Döme azt mondja, hogy önnek 100 lorintot 

adott.
T: Szemtelen hazugság! Soha egy kis krajcárt se! 

400 forintért nem hagytam volna ellopatni 16,000 Irtot!
Ezután három tanú, Szabó Károly, Szűcs es Seres 

következnek, a kik jobbara lényegtelen vallomásokat 
tesznek. Ezekkel, ügyész indítványára, a törvényszék le 
is tétette rögtön az esküt.

Ezzei 1 órakor a tárgyalást felfüggeszti az. elnök 
sa folytatását másnapra (szerdára) reggeli Sorára 
lüzte ki.

Második nap.
A tárgyalást, kevéssel 8 óra után nyitotta meg 

Rósa Kálmán elnök.
Szentes város képviseletében jelen vannak : Sar

kadi polgármester és Burián ügyész.
Az elnök, mielőtt a tegnap ,félbehagyott tanúval

lomásokat folytatná, a következő kérdéseket intézi Dö
me I. r. vádlotthoz:

— Ön azt állítja, hogy a felfüggesztésekor 
a vizsgáló bizottság 2,031 frt készpénzt és 8000 frt 
pénzértékü nyugtát talált a pénztárban.

V : Igen.
E.: Tehát e szerint. 8,000 írttal volt ott több. De 

a hiány 17,000 frt. Ön csak 1,600 forint sikkasztását 
ismeri be. Hol van hát a még hiányzó pénz?

V.: Ott vaunak a kölcsönadott, pénzek, az 1000, 
700, 36 s több apró kölcsön nyugtái.

E.: De még igy is minimálisan 6—7 ezer forint 
hiányzik Hát ez hol vau?

V.: Nem értem, kérem . . .
E.: Ez a hiány. Hol vau ez?
V.: Ebből adtam a kö csont.
E.: A kölcsön már bele van számítva.
V.: Pedig nem lehet máskép. Úgy kell lenni, hogy 

ebből adtam a kölcsönt.
E.: De hisz az már bele vau számítva. Figyeljen 

ide: ha maga szerint az összes kölcsönadott pénzt egy
bevesszük, még akkor is 3000 forint hiányzik. Mondja 
meg, hogy ezt, hová tette?

V.: Ez az elsikkasztott összeg.
E : Ez a 3000 frt ?
E.: Igen, Ez a kettőnk részére hajlik.

Sétáló főkönyvek.
Két tanút hallgatnak ki, a kik azt bizonyítják, 

hogy az árvapénztár könyvei mindenütt voltak, csak ott
hon nem.

Az első Kiss János városi börtönőr. Éltől kérdezi 
az elnök:

— Maga hurcolgatta az árvapénztár könyveit?
T.: Nem én.
E : De Ind arról, hogy mások hurcolták?
T.: Tudok. Nekem volt, megparancsolva, hogy ha 

valaki a könyvekért jön, adjam oda.
E.: Ki parancsolta ezt?
T.: Döme ur és Török ur.
E.: Hová vitték ilyenkor a könyveket?
T.: Arról nem tudok.
E.: Nem Götzl és Albertényi számvevőkhöz vagy 

Török lakására vitték?
T.: Arról sem tudok.
E. (Törökhöz): Miért vitte haza a könyveket? 
Török: Azért vittem haza, például szombaton, 

hogy vasárnap is dolgozhassak.
E.: Nem ilyenkor történtek azon a kivakarások? 
Török: Én nálam nem történt se kivakarás, se 

igazílás.
E (Kieshez): A vastag könyveket is elvitték? 
Tanú: El.
E. (Törökhöz): A főnökség, az árvaszék vagy a 

polgármester tudott-e valamit erről a dologról?
Török: Nem tudott semmit,.
E. (Döméhez): Maga rendelte el, hogy a könyve

ket elvigyék?
Döme: Én nem rendeltem. Én nem is tudtam ar

ról, hogy elvitték.
F. : Kiss, igaz ez?
Kiss: Nem igaz. A pénztárnok bízott meg, hogy 

adjam oda, ha érte küldi a cselédet.
Döme: Nem igaz.
Kiss: Hát éli csak nem hazudok? Néha annyi 

könyvet elvitettek, hogy talicskán tolta a cseléd.
Török: Úgy, úgy. Egészen úgy történt.
Döme: Nem igaz.
E. (Kisshez): Melyik napon történt ez leginkább? 
Kiss: Arra nem emlékszek.
E : Hátha az eszébe jut.
Kiss: Nem lehet, mert évek során igy ment ez.
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E.: •'
T :
E :
T.:
E :
T :
Döme: Ez igaz, i.... L - - * ... .

veket, mikor hibákat keresett bennük. 
Iváukovics védő; Melyik évben történt ez? 
I.: Arra nem emlékszem.

Maga vitte a könyveket?
Mikor mondták, hogy vigyem, hát vittem.
Hová ?
A számvevőhöz. Vagy onnan vissza. 
Kinek a parancsolatjára?
HoMi pénzt,árnok, hol az ellenőr.
............. ~ • inért a számvevőség kérte a köny.

Könyvek igazítása.
Erre került a sor. Elég érdekes dolgok kerültek 

napfényre.
Kihallgattatik ifj. Antal János, a ki abban az idő

ben diumista volt az árvaszéki számvevőnél.
E.: Átvitték mágushoz a könyveket?
T.: Emlékszem, hogy többször áthozták.
E.: Ki?
T.: Az alkalmazott szolga.
E.: Miért?
T.: Az összeegyeztetés miatt volt rájuk szük

ségünk.
E.: Ki volt ilyenkor jelen ?
T.: Döme, Götzl és én.
E : Olt igazították ki a mérleget is?
T.: Meiiegigazitásra nem emlékszem.
Apátliy: Török nem volt olt?
T.: De néha ott volt.
Döme; így áll a dolog. De igazítás nem történt.
E.: Melyik évben volt ez?
T.: 1886-ban.
E. (Gőtéihez): A fölfüggesztést megelőző pénz

tárvizsgálat elölt ön átvitette a könyveket?
Götzl: Igen, emlékszem rá, hogy akkor délután 

áthozattam.
E.: llát valaki tudatta önnel, hogy pénztál vizsgá

lat lesz ?
Götzl: Néni tudatta senki.
E.: Mikor egyeztette a könyveket.
Götzl: Az 1887-iai lezárást csak márciusban bír

tam egyeztetni. Azért nem lehetett korábban, mert ké
sőn kaptam meg.

E. (Döméhez): Mikor adták be á lezárást?
Döme: Január végén.
E (Göizlhez): Mikor vette észre a könyvben az 

igazítást ?
Gölzel: 188G bán. Mikor az 1884 ről 1885-re le

záródó könyvet vizsgáltam, nem volt még benne.
E.: E szerint utólag történt meg az igazítás ?
Götzel: Igen, utólag.
E.: Hát mit szól ehhez Döme?
Döme: Én nem szólhatok hozzá, tekintetes biró 

ur, mert, én nem igazítottam semmit.
E.: Hát maga, Török?
Török: Én az átviteli kiigazításokat nem láttam
E.: Pedig láthatta volna, ha oly sűrűn vitette a 

könyveket a házához.
Török: Ámbátor nálam voltak, én nem láttam azt 

bennük. Én, könyörgöm, nem tettem egyebet benne, 
mint hogy a kővetkező évre átmásoltam az. adósokat.

Iváukovics védő (Törökhöz): Mikor az adósokat 
84 ről 85 re, 85 ről 86 ra átvitte, észrevette-e, hogy a 
zárlat meg van hamisítva?

Török: Nem vettem én azt észre. Senki sem vet
te észre, mert azt csak későbben állapították meg.

E.: Mikor az uj mérleg elkészült, csináltak e kas/, 
szál? Összeegyeztettek-e a kitett összeget a pénzzel ?

Török: Akkor csináltunk.
E.: Vágott?
Török: Kellett neki, könyörgöm. Mert, a mi kü 

löubség volt, annál a pénztáritok a saját zsebéből te 
ritette meg a hiányt.

E. (Döméhez): Micsoda pénzből téritette meg ezt 
a hiányt?

Döme: Abból, a mi nem volt elnaplózva. (Műnyelv 
Úgy kell érteni, hogy abból, a mi el volt sikkasztva)

Apátliy: Mennyi volt az a maga sikkasztási alapja ?
Döme: Azt nem tudom, mert nem vezettem arról 

jegyzéket. Még körülbelül sem tudom megmondani. A 
legtöbbje nyugtákban volt, a készpénz lehetett talán 
300 forint.

E.: Lehetett biz az pár ezer forint.
Döme: Nem volt annyi.

A kasszakulcsok.
Kihallgatják Bognár Julis cselédet, mint tanul, 

a ki Dömeéknéi szolgált.
E : Emlékszik arra, mikor a gazdája Budapestre 

utazott ?
T.: Emlékszem; akkor találtam a kulcsokat az 

asztal alatt.
E: Hány darab volt?
T.: Öt.
E : Több volt az.
T.: Nem volt több. Akkor találtam, a mikor el

utazlak.
E.: S mit csinált vele?
T.: Odaadtam Cirbusué asszonynak, a ki elzárta 

a sifonba.
E: Nem adták oda senkinek?
T.: Én tudom, hogy nem adtam.
E.: Micsoda kulcsok voltak azok, Döme?
Döme: A kasszakulcsok. Mind a három. A másik 

három Töröknél volt.
E.: Török, volt-e azalatt pénztárvizsgálat, a míg 

Döme fönt járt. Budapesten ?
Tölök: Nem volt.
Sarkadi polgármester: Én határozottan emlékszem 

arra, hogy volt. , , . ,
Török: Nem emlékszem rá tisztán. Meglehet, hogy

Kihallgatják Cirbus Józsefnél, a ki bejáró asszony 
volt a Döme házánál.

E.: Ott, volt a házánál, mikor Döme elutazott ?
T.: Olt. , _
E.: Találtak ott valami kulcsokat?
T.: Nem találtak.
E.: Hát hogy kerültek mégis magához?.

T.: Mikor az ur elutazott, nekem átadta a kul
csokat és megbízott, hogy őrizzem. Több fajta kulcs 
volt, a miket bezártam a. sifonba.

E: Mikor adta át magáinak Döme?
T.: Mikor el akartak utazni. En aztán eltettem 

a sifonba.
E: Hát. micsoda kulcsokat adott magának Bognár 

Jul:s?
T. (akadozik): Nekem? Elrejtettem le az asztal

ról, azt adta. ide.
E. (Döméhez): Maga adta át. neki a kulcsokat.
Döme Én nem adtam át. neki semmit sem.
Cirbusné: Már pedig, nekem adta. Emlékszem rá, 

olyan kissebb-nagyobb fajta kulcsok voltak.
E.: Volt.-e köztük szakálas?
T.: Nem tudom, mert nem nézegettem.Nem kiváncsi 

az ember a kulcsfélére.
Schnell biró küldésére Döme háztartását illetőleg 

azt teleli a cseléd, hogy nem igen volt ott. vendég 
Trakta nagy ritkán, cigány sohase, mert Döme tudott 
cimbalmozni.

(Vége köv.)

Világfolyása.
Frigyes német császár f. hó 16-án délután 

már csaknem két egész órát töltött a charlotten 
burgi kastély parkjában. Pony-fogaton hajtatott ki, 
aztán minden segítség nélkül sétálgatott s közben 
meg megpihent abban a sátorban, melyet nemrég 
készíttettek erre a célra. Legörvendetesebb a dolog
ban, hogy a kirándulásnak nem volt semmi rossz 
következése, nem jelentkezett utána láz, sőt az 
esti konzíliumon az orvosok azt konstatálták, hogy 
a kirándulás nagyon jó hatással volt a császárnak 
nem csupán kedély hangulatára, hanem egyszers
mind testi állapotára is. Képzelhetni, mily nagy 
örömet okozott a császári családban ez a sikerült 
kísérlet. Mikor a császár visszatért, mindnyájan 
gratuláltak neki s mindnyájok szemében örömköny 
ragyogott.

A canule tegnapi kicserélésénél, a melyet Mac 
kenzie hajtott végre Bardeleben és a többi orvosok 
jelenlétében,-azt tapasztalták, hogy a sebnyilás fel 
tűnőén tiszta és a seb szélén máris jelentékeny 
heggedés történt., a mi azt bizonyítja, hogy a helyi 
baj, ha ugyan rák, még semmi esetre smn terjed
hetett a sebnyilásig, mert különben a heggesedés 
lehetetlen volna.

A német lapok szinte versenyeznek abban, 
hogy — bizonyosan a végből is, hogy az oroszo
kat ijesztgessék — az osztrák-magyar hadsereget 
dicsérjék. Egy német lap cikkét, mely az osztrák
magyar hadseregnek orosz részről való kicsiny lé
séről s az orosz hadseregnek Bécsben való túlbe
csüléséről szólt, több német lap szó szerint le
nyomatta, jeléül annak, hogy a hivatalos Német
ország is osztozik abban a felfogásban, hogy a mi 
haderőnk bízvást mérkőzhetik az oroszszal. Egy 
másik német lap meg éppen azt mondja legutób
bi cikkében, hogy az osztrák-magyar hadsereg, az 
1859-iki és 1866-iki vereségek dacára a világ 
egyik legdicsőbb hadserege. Ezeknek a dicséretek-j 
nek okvetlenül valami céljuk van. Az egyik nyil
ván az, kogy — tekintettel a Franciaországban 
egyre nagyobb mérvet öltő mozgalomra és kard- 
csörtetésre, valamint a szűnni nem akaró orosz ké
szülődésekre — a szövetséges Ausztria Magyaror
szágban emeljék az önbizalmat, mleyre 'Németor
szágnak úgy lehet nemsokára szükség van ; a má
sik pedig, mint fentebb jeleztük, hogy az orosz 
intéző körökben üdvös aggodalmakat gerjeszszenek, 
a mire Németországnak szintén szüksége van. Ber
lini jól értesült körökben ugyanis az általános 
helyzetet még mindig barátságtalannak tartják, s 
az Oroszországgal szemben való elkedvetlenedéshez 
most még bizonyos ingerlékenység csatlakozik Fran
ciaország ellen. Biztosra veszik, hogy a múlt he
tekben folyt oroszellenes sajtó nyilatkozat legkö
zelebb Franciaország ellen fog felujulni.

HÍREK.
— BOLDOG PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET kívánunk la

punk t. olvasóinak. 1
— Nagy érdeklődéssel kísérik a Döme—Török-féle 

sikkasztási bűnügy tárgyalását a szegedi kir. törvény
széknél, mely tárgyalás nagy árnyékot vet városunk 
közigazgatási viszonyaira. A két szegedi napilap mél
tó csodálkozását fejezi ki a fölött, mily csekély, vagy 
jobban mondva, semmiféle qualifieatióval nem biró 
egyének juthatnak városunkban a városi tisztviselők 
sorába, másfelől mily felületesen történik a pénztár
kezelés ellenőrzése és vizsgálata, midőn arról még 
jegyzőkönyvet sem vesznek föl. Bizony sok szomorú 
tanulságot vonhatunk le e tárgyalásból s annak be
fejeztével nem is késünk véleményünknek kifejezést 
adni — egyelőre a két szegedi lap éles támadásaira 
nem reflektálunk. Majd megmondjuk, miben van s mi
ben nincs igazuk. Az egész tárgyalást minden rész
rehajlás mellőzésével a „Szegedi Híradó11 szeriut kö
zöljük. .

— Nyílt kérést intézett a „Csongrádmegye1' szer- 
késztöje lapunk szerkesztőjéhez, melyre azonban — 
tekintve az egész közleményen végig vonuló plmrizeusi 
hangot — nincs mit válaszolnunk. Közleményeink oly 
világosak és érthetőek, hogy azokhoz bővebb magya
rázat nem kell, legfeljebb az nem érti meg, a ki nem 
akarja, mert van oka rá — mi pedig, mint, már szám
talanszor nyilvánítottuk, lapunk irányát senki kedvé
ért nem változtat Imijük.

— Nagy Sándor joghallgató, Nagy Ferenc hely
beli kereskedő szép készültségit Ha, nagy tetszést, 
aratott zongorajáték’ával a főváros VI és VII. kér. 
kör dísztermében a Ilausch Károly, nemzeti zeneiskolai 
zongoratanár által tanítványaival rendezett s igen jól 
sikerült matinéban. IC siker buzdítsa fiatal barátunkat 
további kitartásra s mi ölömmel fogjuk közzétenni 
egy elöretörekvő szentesi ifjú megérdemlett elisme
rését.

— Kitüntetett gyorsíró. Bajkai Antal Vili. oszt, 
gymn. tanuló Budapesten, a szentesi gyorsirási tan
folyam volt buzgó növendéke, az erszágos gyorsíró- 
egyesület f. é. ápr. 15 én megtartott, irásversenyén 
— hibátlan munkálatával a harmadik dijat (percenként 
150 szótag), egy aranyat nyerte meg. Gratulálunk a 
fiatal gyorsírónak I

— Uj helyiséget bérelt ki a volt Kajtárféle, 
most, már Móc Kálniáu-féle emeletes házban működő 
Szentesi Hitelszövetkezet, amennyiben az igazgatóság 
a ref. egyház által épített uj bérházban a piacra né
ző három szobás helyiséget vette ki évi 400 írtért.— 
Mondani sem kell, liogy annál díszesebb s kedvezőbb 
fekvésű helyiséget nem is választhatott volna a szö
vetkezet.

— Szokatlan nagy számban jelentkeztek az idén 
a híres radnai búcsúra a helybeli róm. kath. hívek, 
kiket Szirmák Béla helybeli segédlelkész kisért el.

— Tűz. Tegnapelőtt, délután 3 órakor Cserna Já
nos I. t. 126. sz. házánál tűz ütött ki s egy mellék
épület le is égett.. A gyorsan oda érkezett segély el
fojtván a tüzet annak tovaterjedését, megakadályozta.

— Figyelmeztetés. Kapott értesítés folytán figyel
meztetjük a szentesi kölcsönös segélyző szövetkezet 
és a szentesi fióktelep tagjait, hogy a pünkösdi kettős 
ünnep miatt a kölcsönös segélyző szövetkezetben ma 
az az szombaton délután, a szentesi fióktelepnél ünnep 
második napján vagyis hétfőn fognak a befizetések 
elfogadtatni.

— Szépen halad előre a helybeli ref. egyház uj 
bérházámik építése, mely csak most, kezd Iultíjdouképen 
kibontakozni nyers tormájából s ünnepi díszt. ölt magám. 
Mint szakavatottaktól értesültünk, egészen mást fog mu
tatni a sokuktól gáncsolt épülel, ha majd készén lesz, s 
mi annál inkább adunk hitelt ez állításnak, mert, meg 
vagyunk győződve, hogy az egyházlanács jól megfontolta 
a dolgot, hogy mire költ 40,000 fl’tot.

— Lapunk mai számában l.árcaközleményünk be
fejezést nyer s előre tudatjuk, hogy legközelebbi számunk
ban a „Nyílt szem" című, igen vonzó beszély közlését 
fogjuk megkezdeni.

— Pótvásár tartásáért folyamodott Csongrád vá
ros a földm. ipar s keresk. ministeriumhoz, a meny
nyiben az apriiis havi vásár az árvíz miatt, elmaradt. 
Azt hisszük, hogy a ministeriuin teljesíteni fogja a 
kérelmet, mely esetben a vásár junius 17-én lenne 
megtartva.

— Sok panasz van a pusztatenyö-k.-szt.-márton- 
szentesi vasútvonal magas szállitmányi tarifl'ája ellen. 
Így nem régen egy budapesti kőfaragó, ki a helybeli 
uj gymuasiumhoz a kőfaragási kőanyagot, szállította 
volt Budapestről Szentesre, panaszkodott, hogy szál
lítmányáért. aránylag sokkal többet, fizetett, mint, a 
mennyit Kolozsvártól Budapestig fizetni szokott.. Épp 
oly kellemetlen és boszantó a vonat lassúsága s liosz- 
szas pihenése oly helyeken, a hol sem ki, sem be nem 
száll utas, úgy hogy egy órával hamarabb bátran jö
hetne a vonat Szentesre s valóban örülne az utazó 
közönség, ha e lassúságon segítve lenne.

— A fagyos szentek elmúltával ugyancsak ránk
jött a nagy meleg, pedig sokkal szívesebben várnánk 
egy kis jó meleg esőt, mert úgy a takarmánynak 
mint, a gabonanemiieknek nagy szükségük van rá. 
Sok helyen a Tisza és Körös kiöntése miatt sík ten
ger borítja a földeket, nálunk meg a szárazság fenye
get pusztítással — sehogy sincs jól.

— Tót gyermekekek telepítése Aradra. ATiencsén- 
tnegyéből Aradra és Arndinegyébeii telepítendő árva 
gyermekek junius hó első napjaiban érkeznek. A pálya
udvarban Nikodeiil János plébános fogja a gyermekeket 
saját anyanyelvükön megáldani s szivükre kötni mind
azt, a mi jövendő boidogulhatásukra szükséges.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. május 18.

Májusi időjárásunk ez ideig igen mostohán visel
te magát, amennyiben első fele folytonosan száraz 
hideg, jelenleg pedig száraz meleg. — Kukorica, ár
pa és egyátalán a tavasziak nagyobb része még ki 
sem keltek. Széna pedig éppen nem lesz semmi, csak 
egyedül a hereszéna az, melyre a gazda rászámíthat. 
Buzavetéseinket nem annyira a szárazság, mint in
kább a sok földi rovar pusztítja.

A búza üzlet a hét első felében szilárd volt, de 
az utólján ismét ellanyhult; tavasziakat a nagy szá
razság miatt nem kínálnak.

Búza mm.-ként 6 írt 50 kr., 6 frt 60 kr., 6 frt 
65 krajcár.

Kukorica (köböllel) 5 írt 20 kr.; mm.-ja 5 frt 
50 kr. ■

Árpa (köböllel) 4 frt 30 kr.; mm. ja 5 frt.
Zab (köböllel) 3 frt 60 kr.
Heremag vékája 8 frt 10 kr.
Szalonna mm.-ja 55 frt, 56 frt.



Vasúti fea menetrend.
SZAJOL—SZENTESI VASÚT.

Szolnok felé.
Szentesről indul 5 «ra 36 pere reggel, 11 óra 02 perc <1. e. 
Tökéről indul 6 -óra 13 pere reggel, 11 óra UJ perc 4. e. 
K.-Szt.-MirtonMI 6 óra W perc reggel, 12 óra 4. p. 4. u. 
Homokról 7 éra 37 perc reggel, I »•» perc d u. 
T.-Fökivirról 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 óra 04 perc -d. e-, 2 <óiu 33 perc d. ti. 
I’.-Fenyőről -9 óra 31 p re A. 2 óra 56 perc d. u. 
Számiról 10 á'i 01 per-c d. e., 3 óra 18 perc d. «. 
Szolnokra erkeiik 1-0 óra 30 perc -ó e., 3 óra 34 perc a. ti. 
(Budapestre érkezik 2 -óra 15 perc d. un 7 óra 45 p. este.)

Szentes felé.
Szolnokról indul 3 óra 47 perc reggel, 11 óra 11 perc d. e. 
Szájairól 4 óra 22 perc reggel, 11 óra Iz perc d. e. 
P.-ienyóről 4 óra 46 perc reggel, 12 óra 01 perc 4. «. 
Kengyelről 5 óra 14 perc reggel, 12 óra 32 p'*rc d. u. 
Martfűről 5 óra 44 perc reggel, i óra 02 perc d. u. 
T.-Földvárról 6 óra u6 perc reggel, 1 óra 35 perc d. a. 
Homokról 6 óta 19 perc reggel, 1 óra <15 perc d. ti. 
K.-Szt.-Mártonból 7 ára 12 perc reggel, 2 óra 43 perc d. «. 
Tőkéről 7 óra 42 perc reggel, 3 óra 13 pere d u. 
Szentesre érkezik 8 óra 16 jtele d. e., 3 óra 47 perc d. a.

FílegjJMla’.rtról Budapestre.
Gyorsvonat. 11 óra 50 perc délelőtt. 
Személyvonat: 3 óra 24 perc éjjel. 
Omnibcszvonat: 7 óra 18 perc reggel. 
Személyvonat: 4 óra 18 perc délután.

JIód-Mezö-VAsdrheljről indul.
.Szeged felé reggel 6 óra 51 perckor este 7 órakor. 
Nagy-Várad felé délelőtt V óra 34 perc, délután 6 óra 41 p.

JIÓd-Mez.ö-ViiHiirlielyre érkezik.
Szeged felől délelőtt 9 óra 4 perc, délután 6 óra 16 perc. 
Nagy-Várad felől reggel 6 óra 30 p., délután 6 óra 30 p.

Nyilttér.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

_ . . Mann verbrenne ein
Verfalschte schwarze beme. MustereiiendesStof- 

fee, von detu műn kuufen will, und die etwaige ’}.?
trítt sofort zu Tagé : Eehte. rein gefiirbte beide ktaujsejU sofio 
zusammen, verlösclir. bald und hinterlásst weli’K Asc i - . g •
hellbiáunliclier Farbe. - Verfáhchte Seide (die letelit spiik 
vvírd und l.riclit) lírennt laiigsam fórt, namentliclt gl inmcn 
„Sclius«ffi<len“ weiter (wenn sebr mit Furbstoft eracbweit), itt d 
hinterlasst eine dunkelbrunne Ascbe, die -síeli un egeit. . 
zűr echten Seide nicbt krauselt, sondern kiTuumt. Zerdrdckt 
mán die Ascbe dér echten Seide, so zersraubt sie, die dti 
veríalschteu nicbt Das Seideiifabrik bepot von G. H' nneberg 
(k. k. Hoflief), Zürich, versendet gern Muster von seuieii echten 
Seidenstoffen au .ledermann. und liefert einzelne Hőben und 
giuize Stíleké zollfrei in’s Haus. V '

^1

Tűzifa eladás.
A Tiszaparton, a kucori csárda mellett 

kitűnő minőségű

Bővebb felvilágosítást nyújt: JjJ
Polliik és Ehrlicli. X

i

Házi vászon
1 vég 30 róf */« 4 frt 50 kr. 
1 vég 30 róf s/* 5 frt 50 kr.

Juta-íiiggöny 
török minta, teljes függöny 

2 frt 30 kr.

Nyári kaninigarn
1 maradék teljes férfiöltöny

re, mosható
6-40 mét. hosszn 3 frt.

Gyapjú ripsz
minden színben, 60 ctm. széles,

10 méter 3 irt 80 kr.

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

utánvétellel kapható:

Gyapju-loden 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden sziliben 
10 méter 6 fit 50 Icr.

King-szövet 
jobb u vászonnál, 1 vég ■'/, 

széles, 30 rőf 6 frt.

JDreiclrsttZh. 
legjobb minőség, 60 ctm. szé

les, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Hollandi folyószőnyeg,
maradék 10 — 12 inét, hosszú. 

Egy maradék 3 frt 60 kr.

• : Tíz forint napi mellékkereset, : : 
töke és koekáz.talás (risico) nélkül sorsjegyek A 

.* részletfizetés melletti eladása által az 1883. ; ; 
X XXXI. törvénycikk értelmében.
: : Ajánlatokat elfogad a ;

fővárosi váltóüzlet társaság V
A I> r. B K é s T Á lt S A, Budapesten.

Kedvező pénzkölcsön!
4-’/a százalék jelzálogra felvenni szándékozók 
értekezhetnek nálam és felvilágosítást nyerhetnek.

Tisztelettel EZolxxi. GráToor.

Faszén-eladás.
Alólirot.tnál a legjobb minőségű bükk- 

fa-Szén kicsinyben és nagyban a leg
olcsóbb áron kapható.

Mély tisztelettel
Ifj. Vecscri Sándor.

Üzlethelyiség: kispiac-tér.

Uyapju-beige 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 inét. 4 frt.

OIxiffori
1 vég 30 róf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Jaquard kelnie
60 ctm. széles, legújabb szili

ben 10 mét. 3 írt 80 kr.

indiai foule
delgyapju, kétszeresen széles, 

teljes ruhának 
10 met. 5 frt.

lí a a ii a v ii 8 z
1 vég 30 róf lila 4 frt 80 kr. 
1 vég 30 róf piros 5 frt 20 kr.

CuRNA-KANNAVÁSZ
i vég 30 róf lila és piros 6 frt.

10
Francia voal

mét., elegáns kimenő ru
hának, mosó

3 írt.

Egy lótakaró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctui. széles 
I frt 50 kr.

Posztóáruk gyári raktára.

Minták ingyen és hérnicnlve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők

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

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

Oscford.
mosó, jó minőség

1 vég 30 róf 4 frt 50 kr. nsrői ingek 
chiftonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyomrojttal 
4 fit 50 kr.

Karirozott ruhakelmék
60 centim. szélesek, legújabb 

színek
10 mét. 2 fit 50 kr.

hoNinanosi krédón
10 inét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

Fekete terno 
szász gyártmány, kétszeresen 

széles, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 fi t. 50 kr.

Briinni posztókelme.
Egy maradék 3-10 mét. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr.

"UTri ing-els: 
saját gyártmány 

fehér vagy színes darabja
I. r. I frt 80, 11. r. I frt 2Ó l,r.

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

Egy ruha 10 mét. 7 fit.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 írt 50 kr.

Felsőkabát-kelmék 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra 
8 frt.

Briinni divatkelnie
Egy maradik 3.10 mét. hosszú 

téljes férfin 1 tönynek 
5 frt 50 kr

IÁT ői ing-elr 
erős vászonból, csipkés sze- 
gélylyel 6 drb 3 frt 25 kr.

!! Alkalmi vétel!!
Briinni kelmemaradékok. 

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

1117,|a. ü. 888.
Hirdetmény.

Felhivatnak mindazok, kiknek negyedévi köz
tartozása 3 forintot meg nem haladja, hogy hátralékai
kat jelen hirdetmény közzétételétől számitandó 8 
nap alatt az illető pénztáraknál annál inkább be
fizessék, mivel mulasztás esetén minden további 
figyelmeztetés nélkül ellenük a zálogolás, illetve el- 
árverezési eljárás fog foganatosíttatni.

Szentes, 1888. május hó 16.
Tóth Kálmán,

adóügyi tanácsnok.

Kis Pál Jánosnak
vekerháti és pankotai tanyaföldjei szabad kéz
ből eladók. — Ugyanannak a vekeiliáti tanyáján 
kutágasnak és kutgémnek való akácfái eladók.

1395 |tk. 88. szám.
Póthirdetmény.

A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, miszerint a szentesi taka
rékpénztár végrehajtatómik Kölni Mór szentesi la
kos végrehajtást szenvedő elleni 750 frt s jár. iránti 
végrehajtási ügyében 295-/88. sz. a. kibocsátott ár
verési hirdetményben a szentesi 11021. sz. tjkvben 
12057. hrsz. 19100/1GOO hold mucsiháti földből Kölni 
Mórt illető fele részre 1489. frt 25 kr. kikiáltási 
árban a szentesi kir. járásbíróság mint tkvi ható
sághoz 1888. évi junius hó 4-ik napjának délelőtt 
9 Órájára kitűzött árverés az 1881. LX- t.-c. 167. 
§ a alapján Szőke István végrehajtató érdekében is 
750 frt tőkekövetelése s járulékai kielégítése vé
gett megtartatni fog.

Kelt Szentesen, 1888. évi május hó 9-én.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság. BARTHA,
kir. iiljárásbiró.
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Eladó Ixáz.
Id. Stájer Sándornak a IV-ik tizedben 

(kisérbeii) lévő háza, mely egy bolthelyiség- 
bő), bárom szobából, éléskamarából, pincé
ből, istállóból, ólból és tüzrevalósból áll, 
kedvező feltételek mellett örök áron eladó.

Értekezhetni e lap szerkesztőjével Balá- 
zsovits Norberttel I. t. 226 sz. a.

X
X
X 
ö

Máriaczelü gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. l öliHinulhatatlan ótvágyliinny, gyomoigyöngeReg, r«. 

illatu kdekzet, felfúvódás, savanyú fclböffenes, kolika, ^y<>- 
morluinit, gyomorégés, homok- és (larak',pzö<ies,, túlságos 
nyálkaképzódés, sárgaság, undor és hányás, foiajas (ha 
a gyomortól ered), gvonnorgörcs, sz.ekszorulas, a gyomor
nak ételekkel és itiilokkal való túlterhelése, giliszták, lep-, 
mái- é> xrnnvviM báiitaluuik welHlmi. Key üvegcse Ara 
használati utasítással egyuttífá kr., kettős palaczkttOkr

Központi szétküldés Bratiy Károly gyógyszerész által 
Kreinsierhcn (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.

"V árosligreti

# Testegyenesitö gyógyintézet Budapesten, 
(ezelőtt Dr. Fischliot-féle vizgyógyintézet) Hermiua-ut 1525. X*

4^ Van Szerencsünk a t. közönséggel tudatni, miszerint a mai napon a fenti gyógyintéasetet megnyitottuk.
ÁJ Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fekszik, ugyanazon területen, melyet Mk
T) eddig a Dr. FISCHHOF-féle városligeti viz-gyógyintézet foglalt el. — A 44,000 ['] méternyi sűrűn befásitott telken épült fj 

Cottage-épület 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan átalakított szobát foglal magában, — Casinóval, zárt és fűt- Jv 
hető folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.

A fővárossal való összeköttetést. lóvonatok és társaskocsik közvetítik.
Az intézetünkbe felvett betegek minden beteg testalkatának és bajának S&- 

megfelelően külön előállított készülék segélyével rendszerint iníitét nélkül 
gyógyittatnak. — Kitűnő és eddig el nem ért sikerrel kezeljük különösen a 
következő betegségeket u. m.:

I. Az összes bármely alapon fejlődött (csúzos, köszvényes, gümőkoros) JY 
ízület gyulladásokat. - II. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint az Jv 
Ízület gyulladásoknak utóbajait, u. m.: (zsugor) izületmerevségeket, korlátolt 
mozoghatóságot, végtagrövidüléseket, elgörbüléseket stb. III A vele született 
és következményes eloörbüléseket u. ni: a gerincoszlopnak oldal-, mell- és hát- 
felé irányult el görbüléseit, angolkóros vagy csigolyaszúvas alapon keletkezett 
púpokat, tyukmeileket, görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és sarok'ábat, donga- fY 
gacsos térdet. — IV. Gyermekhüdést és következményeit. — V. Zuzódásokat, Jv

.. Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állvún, megvalósítják a modern testegyenészet legmerészebb
követelményeit, minélfogva miiidei* betegnek kivétel nélkül fönn járást és az egészséges fekvésű intézetünk 
tiszta levegőjében való szabad mozgást, de első sorban a műtét loperatió) teljes mellőzését lehetővé teszik. Az 
eddigi hidegvíz gyógykezelem folytattatik.

cJ t i \ Bővebb fel világosi fást úgy az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint házi szabály- gy
zatnnkat illetőig, könyvecskékbe fűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívántra bérmentve szívesen szolgálunk.

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfogását. X*

AJ csuzt és köszvényt.
Készühtko

követelményeit,
Óvás! A valódi máriaezelli gyoinorcsöppeket sokat 

hamisítják utánozzák A valodisúíj jeléül minden 
ürcgne.k piros, a lenti vvujegygyel ellátott borítékba kei) 
göngyölve lennie es a minden üveghez mellékéit haszná
lati iitUKitáson meg kell jegyezve leírni, hogy az Krein- 
«ier’n',r' Iteru l’.- ' raovviivnindájáhan nyomatott, w u i

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podhradszky Peren és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mező-VásárheSyen Aigner 
Gyula, Bereck Póter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban ; Szarvason ‘Medvecky József és Bartsc Emil , 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer j 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

Kiváló tisztelettel
dr. Verebélyi László 

felelős főorvos, egvetemf in. tanár, 
a Stefánia-gyermekkórház sebésze.

dr. Róth Adolf
tcstegyenesitő,

az intézeti betegek rendelő orvosa.

Igazgatók:
Fischer Győző

cs. k. ttdv. szállító orvos-, seb-, mű- 
és testegyen, segélyművek gyárosa.

Üzenteden, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 18ö8.



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 20-ik számához
31. A ló, szarvasmarha és sertés tenyésztés elő

mozdítása iránt alkotott megyei szabályrendelet 5. 
§ ából kifolyólag a vármegyei állattenyésztési bizott
ság megválasztása.

32. Kiss Zsigmond megyei bizottsági tag inditvá 
iiya a cseléd-törvény módosítása tárgyában.

33. A vármegyei szükségleti bizottság jelentése 
az 1888-ik évre megállapított, kellékek beszerzése tár
gyában.

34. Csongrád város 1883-ik évi közpénztári szám
adására keletkezett közgyűlési határozat végrehajtása 
tárgyában benyújtott jelentés. — Ezzel kapcsolatban 
Csongrád város kérelme a kémény seprési dijakból be
várnod óságul vezetett 1600 frt leiratása iránt.

35. A dorostnai közbirtokosság tisztujitási ügye.
36. Szatmár 'vármegye alispánjának a Szatmár 

megyei árviz által károsultak részére könyör adomá
nyok gyűjtése iránti felhívása.

37. A budapesti egyetemeken fennálló „Csongrád 
megyei kör“-nek évi segélyben való részesítése iránti

Tárgysorozata
Lgongrád vármegye törvényhatósági bizottságá- 
Lfc Szentesen, 1888-ik évi május hó 24-én s 
[folytatólag tartandó rendes közgyűlésének.

1. Alispáni jelentés. 
I 2. Csongrád vármegye közigazgatási bizottságé 
Lak az 1887. év Il ik feléről szóló jelentése.
| 3. Balogh János megyei árvaszéki elnök jelen-
[tése a megyei árvaszék 1887-ik évi működéséről.

4. A nagyméltóságu in. kir. belügyministerium- 
liiak 23833. sz. a. kelt intézvénye, melyjyel a vár
hegye házi pénztáráról 1882. évben vezetett szám 
Lfiist. a felmerült nehézmények eloszlatása folytán 
végleg befejezettnek nyilvánítja.

5. Ugyanannak a vármegyei árvaszéknél két
liiapdijas Írnok alkalmazása és ugyanott egy kiadói 
állás rendszeresítése tárgyában 20538. sz. a. kelt in
tézvénye. I kérelme.

Ugyanannak 20908. sz. a. kell intézvénye a| 38. A Horgos községi körorvos, évi fizetésének 
| megállapítása tárgyában 4OO.|kgy. ,887. sz, p- hozott 
m. törvényhatósági bizottsági közgyűlés határozata el- 

i len Horgos község képviselőtestületének fo.lebbezése.
39. Tápé községnek módosított szervezési szabály

rendelete.
40. Algyő községnek 1888. évre szerkesztett pót

költségvetése.
41. A szolgabirói hivatalok 1887. évi pénznaplói

nak megvizsgálásáról alispáni jelentés.
42. A megyei árvaszék jelentése Csongrád város 

elöljáróságának kérvénye, Bányai Antal Csongrád vá
rosi volt árvapénztárnok által Hatvani Szabó Rókus ha
gyatékából elsikkasztott összegnek fedezése tárgyában.

43. A megyei árvaszék jelentése Döme Rozália 
férjezett. Tóth Istvánná hagyatékának kiadása tárgyában.

44. Reinhard Ferenc csongrádi lakosnak a közte 
és Csongrád város közönsége között fenforgó vitás 
porta ügyben a csongrádi járás főszolgabírójának je
lentése.

45. A Tápén levő vármegyei epreskert bérbe
adása felett kötött, szerződés.

46 A szegvári megye épület némely részének 
bérbeadása felett kötött, szerződés.

47. A vármegyeházi jégvermek jég-geli megtöl
tése felett kötött szerződés.

48. Csongrád vármegyének 1887. évről vezetett 
házipénztári számadása.

49. Ugyanannak 1887. évi közmunka váltsági 
pénztári számadása.

50. Ugyanannak 1887. évi katonabeszállásolási- 
alap számadása.

51. Ugyanannak 1887. évi betegápolási-alap pénz
táráról vezetett számadása.

52. Ugyanannak 
számadása.

53. Ugyanannak 
pénztári számadása.

54. Ugyanannak 
tékonysági alapról vezetett, számadása.

55. Ugyanannak 1887. évi kórházi alap szám
adása.

56. Ugyanannak 1887. évi közigazgatási letéti 
pénztári számadása.

57. Ugyanannak 1887. évi mértékhitelesitési pénz
tári számadása.

58. Ugyanannak 1887. évi házi pénztári tartalék
alapról vezetett számadása.

59. Ugyanannak 1887. évi községi és körjegyzöi- 
alapról vezetett számadása.

60. Ugyanannak 
számadása.

61. Ugyanannak 
számadása.

62. Ugyanannak 
alapi számadása.

63. Ugyanannak 1887. évi ipariskolai alapról 
vezetett számadása.

64. Ugyanannak 1887. évi Horgosi-Kárász Anna- 
féle alapítványi számadása.

65. Ugyanannak 1887. évi Felgyő községi árva
pénztári számadása.

66. Ugyanannak 1887. évi Csongrád megyei köz
ponti árvapénztári számadása.

67. Ugyanannak 1887. évi Csongrád megye árva- 
letétpénztári számadása.

68. Tápé községnek szegényalapi pénztáráról 
1886. évben vezetett számadása.

69. Ugyanannak szegényalapi pénztáráról 1887. 
évben vezetett számadása.

70. Szegvár községnek szegény-ápolda pénztárá
ról 1885. évben vezetett számadása.

71. Ugyanannak ugyanazon pénztárról 1886. év
ben vezetett számadása.

72. Kistelek községnek szegény-alapi pénztáráról 
1885. évben vezetett számadása.

73. Szegvár községnek ingó, ingatlan vagyoná
ról és szerelvényeiről 1884. évben vezetett számadása.

74. Ugyanannak leltári vagyonáról 1885. évben 
vezetett számadása.

75. Ugyanannak ugyanarról 1886. évben vezetett 
számadása.

76. Dorosma város kórházi pénztáráról 1884. év
ben vezetett számadás.

77. Szegvár községnek gyámpénztáráról 1886. év
ről vezetett számadása.

78. Algyő községnek gyámpénztáráról 1886. év
ben vezetett számadása.

79. Csongrád városnak szegény-alapi pénztáráról 
1872. évi julius hó 16-tól december hó 31-ig vezetett 
számadása.

80. Tóth János megyei főjegyző kérelme 6 heti 
szabadságidő engedélyezése iránt.

81. Zolnay Kálmán megyei II. aljegyző folya
modványa egy havi szabadságidő engedélyezése iránt.

82. Boryszlavszky Leó m. tb. alszámvevő folya-

I 6.
■ megyei hivatali helyiségek részére ülőszékek és órák 
Ibeszerzése tárgyában.
I 7. Ugyanannak 20556. sz. a. kelt intézvénye 
Imelyiyrl a ' u
Lyugdij-intézetéröl alkotott szabályrendeletet jóvá

hagyja-
8. Ugyanannak 85020. sz. a. kelt intézvénye, 

I a vármegyei és községi tisztviselőkre a fegyelmi utón 
I kirótt bírságpénzek hova fordítása és kezelése tár- 
I gyában, s ennek értelmében bemutatott szabályren- 
I deleti tervezet tárgyalása.
I 9. A nagyméltóságu boliigyministeliumnak 25689. 
I sz. a. kelt intézvénye, a szegvári megyei épület bástya 
I fala kijavítási költségeinek a megyei tartalék alapból 
I engedélyezése iránt.
í 10. Ugyanannak 16848. sz. a. kelt intézvénye, 
I melylyel a megyék nyugdíjalapja javára kért állami 
I sorsjálék engedélyezése iránt tett felterjesztésekre 
I Bereg vármegye közönségéhez intézelt leiratát tudo- 
I más végett közli.

11. Ugyanannak 12O8.|elnöki sz. a. kibocsátott 
körrendeleté, a magyarországi árviz által károsultak 
részére könyöradomátiyok gyűjtése iránt.

12. Ugyanannak 22109. sz. a. kelt intézvénye, 
Szentes város közönségének a korcsma, sorház és pá
linkamérés üzletéről alkotott szabályrendeletének jóvá-

I hagyása tárgyában.
13. Ugyanannak 22928. sz. a. kelt intézvénye, 

Kosztka Lajos megyei Írnoknak 50 frtnyi pénzsegély 
utalványozása tárgyában.

14. A nagyméltóságu m. kir. közmunka és köz
lekedési ministeriumnak 16099. sz. a. kelt intézvénye 
az államépitészeti hivatal főnökének a közgyűléseken 
való megjelenése alkalmából felmerülő költségeinek 
ki által leendő fedezése tárgyában.

15. Ugyanannak 14921. sz. a. kelt intézvénye 
Popper István vállalkozónak Orosházától Tótkomlósig 
vezetendő helyi érdekű vasút építésére vonatkozó en
gedélyének meghosszabbítása tárgyában.

16. Ugyanannak 12450. sz. a. kelt intézvénye. 
a törvényhatósági úthálózat tervezetének jóváhagyása 
tárgyában.

17. Ugyanannak 19918. sz. a. kelt intézvénye. 
Csongrád város árvízvédelmi költségeinek fedezésére 
engedélyezett kölcsön összegre vonatkozólag.

18. Ugyanannak 14512. sz. a. kelt intézvénye, 
Csongrád város részére a megye közönsége által a 
közmunkaalapból kifizetett 3000 frtnyi kölcsön jóváha
gyása tárgyában.

19. Ugyanannak a csongrádi vízvédelmi intézke
dések foganatosítása tárgyában 13076. sz. a. kelt in
tézvénye.

20. Ugyanannak 17400. sz. a. keit intézvénye, 
mely szerint a szegedi m. kir. államépitészeti hivatal
nál törvényhatósági úti és közmunkaügyekből származó 
iritoki teendőknek 42.|888. sz. közgyűlési határozat, ér 
telmében a megyei központi iroda által leendő ellátását 
tudomásul veszi.

21. A nagyméltóságu m. kir. földművelés-, ipar 
és kereskedelemügyi miiiisteriumnakl9120. sz. a. kelt 
intézvénye Horgos községben évenkint Junius hóban 
megtartható országos vásár engedélyezése tárgyában.

22. Ugyanannak Csongrád vármegye által Csőn 
grád város, továbbá Horgos, Kistelek és Mindszent köz 
ségekre, a helyben nem lakó iparosok vásár látoga
tási joga iránt, alkotott szabályrendeletekre vonatkozó 
16605. sz. a. kelt intézménye.

23. A nagyméltóságu m. kir. vallás és közokta
tási ministeriumnak 26965. sz. a. kelt intézménye, mely
ben értesít, hogy a Horgosi-Kárász-féle alapítványról 
1886. évben vezetett számadás ellen észrevétel nem 
merült fel.

24. Ugyanannak az iparos tationc iskolák és a ke
reskedő tanulók iskolái felett felügyeletet gyakorló bi
zottságoknak 3 évre leendő megválasztása tálgyában 
12459. sz. a. kelt intézménye.

25. Ugyanannak 3222. sz. a. kelt intézvénye Skul- 
téti József csongrádi volt tanító özvegyének nyugdí
jaztatása iránti ügyében.

26. Csongrád vármegyének 1888-ik évre szerkesz
tett közmunka költségvetési előirányzata.

27. Szentes városának a gyalog járdákon való 
közlekedést gátló akadályok megszüntetését tárgyazó 
módosított szabályrendelete.

28. Szentes város közönségének Fábián-Sebestyén 
és Teás községek székhelyének Szentesen kívül leendő 
elhelyezése tárgyában beadott kérelme.

29. Pécs szabad királyi város közönségének a 
Mohács-pécsi vasútnak állami kezelés alá vétele iránt 
a közmunka és közlekedési ministeriumhoz intézett 
felirata.

( 30. A szegedi magyar királyi adofelügyelősegnek
4205. sz. a. kelt megkeresése a megyei tiszti ügyész
nek akadályoztatása esetén, a kincstár képviseletében 
a bíróságnál helyettesítése iránt.

•annnnak 20556. sz. a. kelt intézvénye, i 
vármegye által a községi és körjegyzők

mödványa 8 heti szabadságidő és 50 frtnyi segélya
dása iránt.

83. Horgos község 1868., 1876. és 1878. évi gyám
pénztári és árvaletéti számadásaira keletkezett köz
gyűlési határozatok végrehajtása tárgyában a szám
vevőség által beterjesztett 223.|888. sz. jelentés, 

adasa.
85. 

adása.
86. 

adása.
87. _ 

számadása.
88. Szegvár község 1885. évi közpénztári szám

adása.
89. Szegvár község 1885. évi párbéri pénztári szám

adása.
90. 

adása.
91. 

adása.
92. 

adása.
93. 

adására keletkezett közgyűlési határozat végrehajtása 
tárgyában jelentés.

94. Dorosma város 1885. évi alapítványi pénztári 
számadására keletkezeit közgyűlési határozat végre
hajtása tárgyában jelentés.

95. A száinonkérö szék jegyzőkönyve.
Kelt Szentesen, 1888. évi május hó 9 én. 

STAMMER SÁNDOR, 
alispán.

84. Szegvár község 1883. évi közpénztári szám-

Szegvár község 1883. évi párbér pénztári szám-

Szegvár község 1S84. évi közpénztári szám-

Szegvár község 1884. évi párbéri pénztári

Szegvár község 1886. évi közpénztári szám-

Ugyanannak 1886. évi párbérpénztári szám-

Mindszent község 1885. évi közpénztári szám-

Dorozsma város 1884. évi közpénztári szám-

1887.

1887.

1887.

évi kongóutvám pénztári

évi küldi ártéri hidvám

évi közművelődési és jó-

1887. évi szegényalapi pénztári

1887. évi megyei székházalapi

1887. évi megyei tiszti nyugdij-

Vegyes liirelz.
— Az oldenburgi nagyhercegségben egy szabó 

mestert, a miért, vasát nap a nagy mise alatt karján 
egy nadrággal ment végig az utcán, 50 kr. lefizetésre 
Ítéltek. — Szentesen is vasárnap a legtöbb magtárban 
rostálnak, sokan fuvaroznak, stb , mert a vasárnap meg
szentelésére senki sem ü yel.

— A magyar fegyvergyár részvényei e hó 8-áu 
kerültek nyilvános aláírásra s ezzel meg van téve az 
utolsó fontosabb lépés a gyár felállítására, melynek 
építéséhez közelebb hozzá fognak úgy, hogy a gyár ez 
évben teljesen felépül és felszereltetik. Összesen 30,000 
drb. 100 forintos részvény bocsáttatott ki 137 frt ár
folyam mellett.

— Az uj ismétlő fegyverek gyártása serényen 
folyik a steyri fegyvergyárban. A kész fegyverek szállí
tását Budapestre és Pozsonyba legközelebb megkezdik, 
hogy a IV. és V. hadtestek is mielőbb felszereltesseuek 
az uj fegyverrel.

— Hogy rabolnak az uj világban! New Yorkban 
egy asszony hirtelen összeesett az utcán s mikor a sé
táló nép hozzá sietett, már egy fiatal embert talált 
mellette, ki zsebkendőt tartván ti látszólag ájult nő 
■szája e.é, segítségért kiabál. Hirtelenébeu egy másik 
fiatal ember termelt ott, ki orvosnak mondta magát 
s a segélyért kiáltóval, ki azt mondta, hogy az össze
rogyott nőnek fia, beszállította az asszonyt egy küzeii 
vendéglőbe. Mikor a nőt már ágyba fektették, eltávoztak 
■s nem is tértek többé vissza A beteg pedig magához 
térve előadta, hogy mi baja sem, de az utcán egy is
meretlen férfi főbe ütötte s midőn leesett, karbolos 
kendőt tartott a szája elé, amitől eszméletét veszté. 
A két kabátos rabló, az állítólagos fiú és az állítólagos 
orvos pedig, mialatt gyógykezelték, összes ékszereit és 
pénztárcáját is elkezelték.

— Göncy Pál jubileuma, melyet a magyar tanítók 
rendeztek a közoktatási államtitkár 50 éves pályáján 
szerzett érdemeinek elismeréséül, e hő 6-án folyt le a 
fővárosi Vigadó termeiben. Az ünnepély országos volt 
s részt vett benne az ország egész tantestülete, küldött
ségek mentek fel az ország minden részéből.

— Merénylet egy nagykövetség ellen. Egy tisztes
ségesen öltözött ember Ausztria-Magyarország vatikáni 
nagykövetjéuek palotáján a címert meghajigálta kövek
kel. A merénylőt Schiller Lajosnak hívják, Budapestre 
való. Úgy látszik, hogy tettét személyes boszuból kö
vette el.

— Gazdagodó város. A nagyváradi városi tanács 
és a pénzügyi szakosztály konstatálták, 
törzsvagyona az utolsó három év alatt 
gyarapodott.

— Kossuth Lajos a párbajról. Dr.
nyíregyházai törvényszéki orvos a Nyíregyházán legutóbb 
végbe ment halálos párbaj alkalmából a „Nyírvidékiben 
közzé teszi Kossuth Lajosnak ii párbajról mondott vé
leményét. A társadalomnak erről a szó szoros értelmé
ben vett sebéről ezelőtt két évvel Túriéban nyilatko
zott előtte nagy hazánkfia. E szerint Kossuth Lajos a 
párbajt legtöbb esetben bizonyos hiúság kifolyásának 
tartja s épen nem tekinti a bátorság kifejezésének. A 
nyilvános élet terén felmerült súrlódásokból keletkező 
párbajt annál inkább elitéli Kossuth, mert igen sokszor 
erkölcsi fogyatkozás takargatására szolgál. A párbaj di
vatjának elterjedése nem az egyéui bátorság, de sokkal 
inkább az erkölcsi korrupció terjedésének jele. Kossuth 
egyáltalában semmiféle okot nem fogad el elég jónak 
arra, hogy az által a párbajt, akár csak egyes esetek
ben is kikerülhetetleunek ismerje el s igy fejezte be a 
párbajról folytatott beszélgetést: „Engem a párbaj-má
niának nagyfokú terjedése annál inkább elszomorít, mert 
az egyik jeléül tekintem ama korrupciónak mely a magyar 
közélet minden terén nyilvánul, valamint jelzi az egész 
társadalom erkölcsi sülyedését."

— Egy császárné szépítő szere. Pária asszonyai 
közt valóságos forrongást okozott a minap egy hírlapi 
cikkecske, melyben el volt mondva, hogy miféle szépi- 
tő-szernek köszönhette Jozefin császárné, I. Napóleon 
neje, arcának híres finomságát. A szép császárné min
den reggel hajnalban forró tejjel leöntött egy nagy
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csomó ibolyát. s azután a virág illattól áthatott tejben 
megmosdott. A párisi hölgyek egyebet sem tettek a ki 
tliuö récept közzététele után, miuthogy ibolyát szedettek, 
a mig ez a koratavaszi virág virágzott. Rövid idő alatt 
aannvira felszökött az ibolya ára, hogy ez a legszeré
nyebb virág a legdrágább virágok sorába került.

— Érdekes Jubileum. Van az osztrák képviselők 
közt egy derék, becsületes ember, a ki hallatlan kitar
tással gyilkolja azt a notórius, erkölcstelen intézményt, 
melynek fentartásával maga az állam ad alkalmat pol
gárainak arra, hogy verejtékes keresményüket esztelen 
módon beledobják a leghazárdabb játék molochjának 
feneketlen gyomrába. A „lottó" ez a moloch, mely ellen 
dr, Roser osztrák képviselő megtartja minden évben a 
maga tiltakozó beszédét. Sajnos, hogy hiába fárad. Dr, 
Iloser az idéu huszonötödször szolalt fel a maga „ügyé“- 
ben t ez alkalommal tisztelői Ovációban részesítették 
és díszes virágbokrétával lepték meg. A képviselőház
iján ugyancsak tapsoltak, mikor a matador lottó-ellen
séget szólásra hívták fel, de azért bizony most is „pusz
tában elhangzott igék" .maradlak szavai, mert a tisztelt 
többség elvetette a becsületes szándékú honatya indít
ványát.

— Nemeslelkű főpap. Scliuszter Konstantin váci 
püspöknél Bernátsky Ferenc hódmezővásárhelyi plébá
nos vezetése alatt ót tagú küldöttség tisztelgett, mely 
a hódmezővásárhelyi lcat.li. egyházközség nevében arra 
kérte fel az egyházfőt, hogy tegye lehetővé egy nőne
velő zárda-intézetnek H-M. Vásárhelyen való felállítá
sát, mely célra az egyháznak néhai Lichtner Gáspár 
volt apátplebáuos már 20,000 forintot adományozott. 
Scliuszter Konstantin püspök a küldöttséget igen elő
zékenyen fogadta, részletesen tudakozódott az ottani vi 
szonyokról s a jelzett nevelési célra 40,000 irtot aján
lott'föl, mit az intézeti épület felépítése alkalmával fo- 
lyóvá tesz. A küldöttség egyik tagja, Kovács József, a 
hódmezővásárhelyi függetlenségi párt volt elnöke, a fő 
pap nemes ajánlatától buzdiitatva, 20,000 téglát aján
lott fel az épülethez.

— Gyilkosság Makón. Makón megrendítő eset híre 
terjedt, el e hó 12 én délelőtt. A szarka-utcában lakó 
Felberbauer Antalt, és nejét, Burányi Esztert, már hétfő 
óta nem látták szomszédai és rokonai. Másuap reggel 
öt órakor végre az asszony egyik rokona s az egyik 
szomszéd behatoltak az udvarra, egy ablaktáblát 
betörtek s azon át kémlelték a befüggönyözött szoba 
homályos belsejét Az ágyon látták feküdni Bárányt Esz
tert mozdulatlanul, az ablaknyilásou pedigoszlásnak in
dult holttest szaga tódult ki. jelentést tettek a rendőr
ségnél s onnan azonnal megjelentek a helyszínén dr. 
Novák városi orvos és Diós remlőrbiztos. A bezárt aj
tókat lakatossal iéliiyittatták s a mint a szobába lép
tek, iszonyú látvány tárult eléjük. A fiatal asszony hol
tan feküdt az ágyon. A hajdan szép arc helyett csuk 
egy csontváz maradt a fejéből, mert a szobába zárt 
macska az arcáról meg a nyakáról minden húst lerá
gott. Hogy a szerencsétlen asszonyt megölték, azt az 
eddigi vizsgálat adatai után kétségtelennek lehet tar
tani. A gerendán kötélsurolás nyoma látható s a geren
dán levő mészlerakodástól meszessé lett kötelet a kam
rában találták meg. Az asszony helyzetéből, melyben 
találták, arra lehet következtetni, hogy a gyilkos előbb 
felakasztotta áldozatát s aztán mint halottat fektette 
az ágyba. A lámpa a földön állt, valószínűleg azért tet
ték oda, hogy a világosság ne érje az ablakot. Kapuk és 
ajtók mind be voltak zárva s a kulcsokat nem találták. 
A gyilkosság valószínűleg még kedden éjjel törtéül. Ab
ból, hogy az egész háznál egy krajcár sem volt, holott 
a rokonok állítása szerint 100 frtjoknak kellett lenni, 
rablógyilkosságra is következtetnek. Az általános gyanú 
azonban a férjre irányul, kit hétfő óta senki sem látott. 
A részvét nagy a szomorú véget, ért 22 éves szép 
asszony sorsa iránt. A holttestet a kórházba szállítot
ták, hol felboncolták.

— Magyar találmány Olaszországban. Asztalfy Kris
tóf, 1848—49-iki houvédszázados páncélvéd találmánya 
az olasz kormánynál igen kedvező fogadtatásban része
sült, s azt különösen mozgó erődök felállítására száudó 
Rozik alkalmazni.

— Agyonvert tanító. Karagya Jakab bogodinci 
lakos néptanítót névnapjának előestéjén veje, Lupu 
Kumu, a kivel folyton viszálykodáshan élt, mikor a ta
nító a malomba ment, megleste és több fejszecsapást 
mérve fejére megölte s holltestét a Nera folyóba dob
ta. A tettest az ottani körjegyző előleges őrizet alá 
vette, de Lupu megszökött s dacára a csendőrség leg
erélyesebb nyomozásának eddig nem akadtak rá.

— Póruljárt eróművész. Bécsben Alá amerikai erő
művészt mutatványai közben baleset érte, mely köny- 
nyeti végzetessé válhatott volna. A mutatványok egyik 
számát ugyanis az képezte, hogy az erőművészt egy 
rtgyuszerű eszközből kilövik s a lövést úgy irányítják, 
hogy a repülő embert negyven méter magasban kötélen 
álló segéde fogja fel. Az erőművész csakugyan bebújt 
az ágyúba, de a lövés oly szerencsétlenül történt, hogy 
Alá nem érte el a légben a 40 méter magasban levő 
kötelet., hauem téltávolból az alatta kifeszitett mentő
hálóba bukott, Szerencsére csak a lábán szenvedett sé
rüléseket.

— Kirabolt vasúti vonat. Mexikóban egy rablóbanda 
megtámadta az Arguararka felé haladó vonatot s kira
bolta az utasokat, kik közül a rablók többet megöltek. 
Meggyilkolták a vonalvezetőt, meg a fűtőt is, gaztettük
nek azonban nem volt valami nagy sikere, mert csekély 
értéket találtak a vonaton.

— A javíthatatlan. Szalay Erzsébet lédéi hajadon 
megkeserülte már egyszer a tiltott szerelmet, gyerme
ket szült s kegyetlenül megölte a szegény kis teremtést, 
aki bizony nem tehetett róla, hogy a világra jött. A 
szívtelen anyát bebörtönözték ezért a bűnéért, de a 
szigorú büntetés nem javított rajta. E hó elsején újra 
gyermeke lett Szalay Erzsébetnek, aki most Veszprém
ben lakik. Az újszülöttre sem várt különb sors, mint 
régen elpusztított kis testvérére. Ezúttal ugyan nem 
emelt kezet az anya gyermekére, de a szülés után azon
nal magára hagyta, úgy, hogy csak akkor akadtak rá, 
mikor már halott volt. A vizsgálatot megjuditották a 
kegyetlen nő, -ellen.

— Csángók vándorlása. A Bukovinából betelepí
tett csángók nem igen vannak sorsukkal megelégedve 
s már eddi,' is 'geu számosán visszavándoroltak regi 
hazájokba. Aradról most, azt Írják, hogy a gyoroki csán
gók egy részében szintén feltámadt ez a vándoi-hajlan
dóság °s ott hagyva házat, földet és gazdaságot, éj ide
jén felkerekednek és a nyakukba veszik a világot.

— Szédelgő könyöradomány gyűjtők. Székesfehér
váron a rendőrség letartóztatott két csalót, kik az ál víz
károsultak számára könyöradományokat. gyűjtöttek. Az 
egyik Somi Lipót aradi illetőségű mázoló, a másik Teicli- 
ner Dávid, állítólag szabó mind a kettes zsidók és csa
vargók. a' könyöradományokat a legnagyobb kedélyes
séggel fordították saját jótékony céljaikra, mikor a rend
őrség elfogta őket.

Miben áll a nö boldogsága?
A „Magyar Háziasszony" által kitűzött első díjjal jutalmazott 

pályamű.
Irta: Czuppon Sándor, evang. lelkész.

JELIGE: A nő szerettetni akar. 
M i c h e 1 e t.

Hol van kezdete a földi boldogságnak? Hol van 
meghúzva határa az enyészni nem akaró világi boldog 
talanságuak, — földi fájdalomnak ?

E kérdésre a hány az ember, s a mily különne- 
müek vágyaink ős kivánataii.k, annyiféle s oly elága
zók lehetnének feleleteink.

Különnemű a boldogság, — a boldogtalanság fo
galma egyaránt. Bármely tényleg létező helyzetben ta
lálunk valamit, a mi reánk nézve fájó boldogtalanságot 
szül, — s ha a jelenből való menekülés s kívánságunk
nak vágya teljesült, — ismét csak mellénk áll a hideg 
jégkezú elégedetlenség.

„Soknak ád a szerencse istennője sokat, de sen
kinek eleget," — mondja Martiéi, s éppen ezért min
denki mást tart boldogabbnak tuiajdonniagáuál; pedig 
helyesen mondja az ókornak bölcsésze, Solon: „Hamui
dén bajt egy halomra hordanánk, inkább visszavenné 
kiki a magáét, mintsem az összesből az arányos osztály
részt elvállalná."

Természete az az embernek, hogy mihelyt boldog
ságának kívánt és kivívott pontját elén, azonnal oda 
adná azt jobbért, tökéletesebbért. Csak egy van, ki 
boldogságát, legfényesebb Ígéretért nem hagyja, nem 
cseréli el, — az az édes — a jó anya!

Miben áll, — miben vau letéve a jó nőnek — a 
jó édes anyának boldogsága ?

Az ókornak számos nemzeténél megvetett volt a 
nő gyermek nélkül, szerencsétlennek érezte magát, ha 
anyának nem nevezhették. — A miveit görög népnél 
a nőnek büszkeségét e szó tetézte be: „édes anya!" A 
hellén népnél kivetett volt a nő, ha anyává uem lehe
tett. — Izrael népénél azért mondja Ráchel megszag- 
gatott kebellel: „Uram, adj énnekem magzatokat, vagy 
vedd el őlelemet," — s a gyermeket szült Lea öröme 
menyországában azért beszél igy : „Boldog vagyok, az 
asszonyok szerencsésnek mondamik engemet." — Igen! 
— a nő boldogsága, a nő fájdalma e szóban rejlik: 
„anya." — Boldogságát megdicsőiti e sző: „édes anya!" 
A jő anyának boldogsága : gyermeke, s örömének tár
gyát nem cseréli el semmiért.

Mikor a gazdag római nőtől, a híres Grnchus test
véreknek édes anyjától azt kérik, mutassa meg legér
tékesebb kincseit, jellemző a jó anyákra, a mint a ne
mes érzésű nő karjaira veszi két. kisdedét s a vagyo
nát látni kívánóknak igy beszél: „Itt varnak legdrágább 
kincseim, boldogságaim !“

Avagy ott vannak a történelmi nevezetességű weins- 
bergi nők, kiknek midőn III. Konrád császár megenge
di, hogy legféltettebb kincseiket az ostromlott várból 
kivihetik, ők egyik kezükkel férjeiket vezetik s a má
sik karjukon kisdedeiket emelik ki a pusztuló vár füs
tölgő romjai közül.

Ott látjuk ehhez hasonlókig a pusziitó tatár had 
elől menekülő magyar nőket, — édes anyákat, féltett 
kincseikkel — gyermekeikkel.

Mindez csalhatatlan valójában azt jelzi: a jó anyá
nak boldogsága gyermeke !

Kínáld meg éz édes anyát beteg fia helyett egész
séges gyermekeddel, ő el nem fogadja azt, képes éjje
liét virrasztani át, képes minden áldozatra érte, — de 
boldogságáról lemondani nem.

Kínáld meg a világ minden drágaságával az iga
zán hűn szerető édes anyát, — hadd el ... . nincs a 
földnek annyi kincse, nincs oly gazdagsága, hogy a ne
mes érzésű, legszegényebb édes anyával is meg tudnád 
véglegesen tagadtatni vérét — gyermekét.!

Az a boldog, ki abban a helyzetben, melyben van, 
nemes munkával előre törve — tökéletesen elégült. — 
És ilyen a gyermekét forrón szerető anya. — Meg kell 
nézni az anyát, — midőn keblére öleli szerelme mag
zatát, az angyal arcú gyermeket, az anya minden arc
vonásába, szende mosolyán oly mennyei gyönyör, oly 
kibeszélhetetlen, •— lefesthetetlen boldogság vau felírva.

A bölcsőben alvó kisded őrzi az anyának csókját, 
a tudás nála még nem működik, midőn a csecsemő szi
vében már az érzelem honol. Állítsd ki a járni tudó 
kisdedet számos ember közé, ő egy magyarázhatatlan 
vonzalomtól indíttatva, anyja felé rohan, mert egy keb
lébe irt szózat, szivének dobbanása azt mondja: ezt 
szeresd, — ez anyád!

S épen ezért nincs boldogabb gyermek, mint kit 
jó anya nevelt fel. — Az árva, vagy a hideg érzéket
len szülőktől kitaszított soha sem mondhatja el, hogy 
igazán szerették, tehát hogy gyermekkorábban boldog 
lett volna.

A nő boldogságának a teljessége ott kezdődik, mi
dőn anyává lesz. Sok nő van, kit a családos életbe ve
tett csalódása, szenvedése, —• keserve s fájdalmai kö
zött csak egy szent szál csatol az élethez, — egy szó 
tartja vissza öngyilkos kezét, az a szó egy ártatlan 
ajakról: „édes anyám!" — És az elveszett boldogság, 
a fájó csalódás, elrejtett magányban senkitől sem látott 
titkos köny egy ártatlan magzatban, gyermekének sze- 
retetében talál kárpótlást.

Hol van kezdete a boldogságnak, hol van n)e,r| 
huzva határa a földi fájdalomnak ? A jó nőnek boljJ 
sága e szóban van megdicsőitve: édes anya! b épen 1 
szóban van letéve azután fájdalma is 1

Az anyai boldogság s az anyai tájdalom határt,! 
lan mert az anyai szeretet kiapadhatatlan - SzegéJ 
anyák, de sok bú, de sok keserv vár reálok. - Kev/1 
boldogságért nehéz aggság hosszú fájdalom. - A , 1 
ger mennél mélyebb, annál sötét.ebben tépi fel a vésJ 
vihar csendesen nyugvó sild ükör kebelét, — s nieg|14l 
borodott keblének mélységéből kiszaggatott, s felkorbj! 
csőit hullámtorlaszok annál rémesebbek. — Az auyal 
kebel hasonló a tengerhez, szeretőiének tárgya gyenllel 
ke mentül mélyebben fogódzik keble tengerébe, , 
pezi szeretőiben kiapadhatatlan szivének boldogságát! 
— annak szenvedése, szerencsétlensége, vagy elvesztő^] 
annyival inkább szaggat ott mélyebb és mélyebb hely! 
ről feljövő hullámokat, szenvedése annál mélyebb, leld 
fájdalmának hullámai annál sötétebbek.

A jó anyának legnagyobb fájdalma: gyermekének! 
boldogtalansága vagy elvesztése. Pedig ha minden ürömi 
elmúló, egy jó nőnek gyermekébe fektetett anyai örömei 
boldogsága, de hamar elenyésző. — Egy Ráchel rövid] 
pillanatokig boldognak érezve magát, azután boldogta.l 
lanságának, fájdalmának őrült képzelgésében emlőivel! 
kinálgatja Heródestől kardia hányatott két kisdedének] 
hideg tetemét, s fájdalomszülte tébolyodásnak balgatagi 
reményével várja azoknak felébredését. — Hányszor 
láthatjuk megtörténni, hogy a szerető édes anya fájdal.l 
mának síró zokogása közt reá borulva keble angyali.] 
nak hideg tetemére vagy koporsójára igy beszél: Fiam] 
szerelmes gyermekem, vajha éu haltam volna meg te« 
helyetted! _ >

Igaz! tudom hogy azt mondják: az idő mindentI 
behegeszt; de a jó anya keble tengeréből, valahányszor] 
egy gyászravatal felett kell állni, a fájdalom'hullámait I 
a fájó emlékezet mindannyiszor felszaggatja. j

Vagy talán ha felnő a gyermek, akkor teljes az 
anya boldogsága? Óh nem! Mig nagykorúvá lesz a I 
gyermek, addig a jő anyai kebelnek annyi az aggodat-1 
ma s gyermeke jövőjébe vetett tépelődése!— Távol az I 
őrt álló anyai kebeltől, az élet küzdelmei közt csaló
dott fiú visszatérten, anyja keblére borul elpanaszolui 
fájdalmát, s az anyai kebel olyan, mint a leggyuléko- 
nyabb anyag, gyermeke szivének érzelme a villamos 
gyutacs, mely a keservek lángjára lobbantja melegen 
érző lelkét.

Az édes anya ima között áldva csókolja homlo
kon, mint boldognak hitt arát, a szülei küszöbét elha
gyó felnőtt leányát, s mikor az uj család szentélyében 
a boldogságnak múló csillaga oly hirtelen elsötétül, el
halványodik, a csalódott leány édes mámorából kijóza- 
nodott.au, nehéz kővel keblében tér vissza a szülei ház
hoz, azt a követ átteszi anyjának szivére, — vele sírja 
el csalódott boldogságát. — Pedig de sokszor kell sírni 
az édes anyának, könnyeket hullatni!

Más is az a köny, mit az anya hullat, gyermeke 
boldogtalanságáért.

Felnőtt fiú, leány, nézd meg azt a könyet. mit jó 
anyád hullat érted, gyermekéért .... ahhoz hasonlót 
nem látsz soha többet. — Ha életeged befellegzik, hul
lathat könyet sorsodon a jó barát, résztvevő érzéssel 
borulhat kebledre a testvér, vagy boldogságod édes má
morában az esküt mondó ajkuk szavai közé aláhullliat 
könyje szerelmed mátkájának, de oly tiszta gyöngyként 
tündöklő igaz könyet solisem láthatsz, mint, a jó anyáé, 
— s érted senkisem hullat, mint édes jo anyád. — S 
tudod miért? Mert az anyai boldogság s az anyai fáj
dalom határtalan, mivel az anyai szeretet kiapadhatatlan.

-A-próság1.
Angol flegma. Bele esett a kútba a Jóska béres, 

azonban két karjával fent,ártotta magát, s igy kuksolt 
ott szótlanul. Egy pár óra múlva keresik, nincs sehol! 
Kiabálják nevét — nincs! Végre megszólal a kutból:

— Itt vagyok gazd’uram, húzzanak ki!
— Hát te mit keresel ott? — kérdi a gazda.
— Beleestem.
— Mért nem kiáltottál akkor he?
— Há’sze tudtam, hogy majd szólítanak, ha — 

szükségük lesz rám!
* **

Töprengés. Segített a paraszt a hentesnek a 
disznó kaparásnál.

Mélyen elgondolkozva nézte az árián niegmerevlllt, 
hideg tetemét, eszébe jutván a halandóság törvénye, 
mely szerint minden élő lénynek közös sorsa, vau, igy 
sóhajtott fel:

— Istenem, milyen is az ember!
* **Az már más. Korcsmából jövet széles jó ked

vükben nagy kurjongatás közt barangolnak a diákok 
éjnek idején az utcákon.

— Hát nem tudják diák uraimék a rendeletet, kérdi 
tőlük az éjjeli őr, — mely szerint az éjszaka hazame
nőknek nem szabad nz utcán énekelni s lármázni?

— Tudjuk biz azt, — válaszolt a vig cimborák 
egyike, csakhogy mi még nem megyünk ám haza.

— Vagy úgy? Az már más!
* **

Mennyire hord a fegyvere? A muszka ha
táron a magyar baka beszédbe ereszkedik a muszka 
bajtársával.

— Mennyire hord a ti fegyveretek?
— A muszka nagyon egy ügy ütlek taitván a ma

gyar bakát, azt feleli:
— Két ezer lépésre!
— Csak? szól kicsinylőleg a mi bakánk. No hísd, 

az én fegyverem golyója két nap egyre süvít, harmadik 
nap rostokol, a negyedik nap újra elindul s akkor úgy 
fejbe kólintja azt, a kire kilőttem, hogy nem eszik az 
több kenyeret.!

A muszka persze szörnyen megijedt, hogy a ma
gyar bakák ilyen rettenetes fegyverrel birouk és keresz
tet vetve magára elsompolygott.

Felelős szerkesztő és laptulujdouos: Ballizsovilü Norbert-

nodott.au

