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meggyőződéssé válik. Számos család minden rá
beszélés nélkül mintegy öszfönszerííleg érzi ezen 
eszme megvalósításának szükségességét s azért, 
ha anyagi helyzete megeng' di, vagy nagyobb vá
rosba küldi leányát tanulmányai folytatására, mi 
azonban ritkán vezet sikerre, vagy itt helyben 
két évig járatja leányát ugyanazon osztályba a 
nélkül, hogy a cél el volna érve. Szükséges te
hát, hogy a polgári leányiskola további fejlesz
tése el ne aludjon, hanem előbbre haladjon akár 
állami hozzájárulás, akár a község, esetleg a szü
lők anyagi támogatása mellett is, de ezt csak 
akkor reméllhetjük, ha Nagyságod ezen ügyet 
szokott buzgóságával pártfogásába veszi, s meg
vagyunk győződve, hogy Nagyságod nem egy 
Ízben tapasztalt tapintatosságának sikerülni is fog 
leánynevelésünk további fejlesztését megvalósítani.

3., A harmadik ügyben, a szentesi alsó 
ipariskola ügyében, nemcsak kéréssel, hanem 
panasszal is kell eiőállanunk. Előre kell bocsá
tanunk, hogy e tekintetben Szentes várost mint 
fentartó testületet nem érheti vád, de annál in
kább a városi képviselőtestület által megválasztott 
ipariskolai bizottság elnökét, Sima Ferenc urat. 
Ugyanis az 1883 ik évben megválasztott iparis
kolai bizottság azon az alapon, hogy az iparos
tanonciskolákra vonatkozólag kiadott ministeri 
rendelet, nem intézkedett az iránt, hogy ez a bi
zottság hány évig van feljogosítva működni,* egy
évi működése után 1884. évi szept. 6-áu beadta 
lemondását s ugyanazon évben uj bizottságot vá
lasztotta városi képviselőtestület három évre, mely 
bizottság a maga kebeléből Sima Ferenc urat vá
lasztotta meg elnökül. A három óv letelt már a 
múlt 1887-ik évben és nevezett elnök ur még 
most sem látta elérkezettnek az időt, ugy maga 
mint a bizottság részéről a lemondásra, holott 
tudhatná, hogy ez a bizottság a képviselőtestület 
határozata folytán a múlt évtől kezdve nincs fel
jogosítva tovább működni s ha mégis működik, 

j akkor jog- és törvényellenesen működik, mert 
határideje a múlt évben lejárt. De eltekintve et
től, nem protestálnánk nevezett elnök ur jogbitor
lása ellen, ha iparos tanonciskolánk nevezett elnök 
urnák kiváló gondját képezné. Körülbelül nem 
csalódunk, hogy ez a bizottság nevezett elnök ur 
gondos vezetése alatt az utolsó két évben össze
sen mintegy három ülést tartott, de annyit bizo
nyosan tudunk, hogy az 1883-ik évben megvá
lasztott s Bányai József takarékpénztári igazgató 
elnöklete alatt egy évig működött bizottság ezen 
egy év alatt több ülést tartott, s igy az iparos
tanoncok ügyével többet foglalkozott mint az utána 
következett bizottság teljes négy év alatt — erről 
tanúskodnak a jegyzőkönyvek.

Ebből kifolyólag kérjük Nagyságodat, hogy 
az ipariskolai bizottságnak a képviselőtestületi 
közgyűlés határozata által kiszabott határidőn túl 
jogtalan fennállását és működését törvényadta ha
talmánál fogva megszűntetni s uj ipariskolai bi
zottság megalakifását elrendelni kegyeskedjék.

Végül annak kijelentése után, hogy Nagy
ságodnak vármegyénk s városunk tanügyének ér
dekében nyilvánuló törekvéseit ezentúl is kellően 
méltányolni és támogatni akarjuk, e három ügyet 
becses figyelmébe ajánljuk.

Szentesen, 1888. junius 15.
Tisztelettel 

Szerkesztőség.

A Tisza-szabályozásról.
(Folytatás.)

Ennek elérése céljából a folyók mellékágaiban, a 
völgytorkolatokban gátakat kell építeni, melyek a sza
porodó vízmennyiségnek részben való visszatartása foly
tán csak lassankint ürüljenek ki s igy mesterséges víz
tartókat képezzenek. Vagyis ugy kell tennünk, mint a 
természet, mely a Rajna és Rolnié folyók uljába víz
tartókul a bodeni, illetőleg genfi tavakat helyezte, me
lyeknek vizszine a hóolvadások következtében csak 
2—3 méternyivel emelkedik, a mi a bodeni tónál két. 
és fél millió, a genfi tónál pedig egy milliárd és 770

* A legújabb rendelet 3 évre állapítja meg az ipariskolai 
bizottság működését. Szerk.

Nyilt levél 
nagyságos Lévay Ferenc csongrádmegyei kir. 

tanfelügyelő úrhoz.
Sokáig gondolkoztunk, sokáig haboztunk, váj

jon nyilvánosságra hozzuk-c azt, a mi évek óta 
szivünkön fekszik s a mi — mint bizonyosan ál
líthatjuk — Nagyságodnak is forró óhaját képezi.

Nem akarunk hízelegni — hiszen e sorok 
Írója ngy sem tartozik hatósága alá —• de meg
kell vallanunk, hogy Csongrád vármegye taniigye 
Nagyságod vezetése alatt nagy lendületet nyert. 
De azt is tudjuk Nagyságoddal együtt, hogy még 
sok a teendő, hogy egyrészt sokat kell létesíteni, 
másrészt sokat kell reformálni, hogy Csongrád 
vármegye oktatásügye a kellő magaslaton álljon, 
s hisszük is, ha a Gondviselés Nagyságod életé
nek kedvez s a közreműködésre hivatott közegek 
kötelességüket teljesitik, akkor e vármegye ok
tatásügye mindig előre fog haladni s végre el 
fogja érni azt a célt, mely Nagyságodat a ráfor
dított fáradság, vármegyénk lakosságát pedig a 
meghozott és sikerrel megáldott áldozatok tuda
tában boldoggá teendi.

E cél elérése, vagy legalább megközelítése 
lebegett szemünk előtt, midőn c nyilt levelet 
Nagyságodhoz intézni bátorkodtunk, s azt hisszük, 
hogy nem veszi rósz néven e nyilt levél közzé
tételét, ha meggondolja, hogy mi, kik a várme
gye székhelyén élünk, e vármegyének, s főleg 
székhelyének szükségleteit minden nap érezzük 
s ebből kifolyólag bajainkat s óhajainkat Nagy
ságod becses figyelmébe s hathatós pártfogásába 
ez alakban is ajánljuk.

Hogy hosszadalmasak ne legyünk, Nagysá
god figyelmét a következőkre bátorkodunk fel
hívni :

1., Méltóztatik tudni, hogy városunk közön
sége akkor, a mikor a polgári fiúiskolának gym- 
násiummá leendő átalakítását határozati lag ki
mondta, azt is elhatározta, hogy a város nagy 
zömének, a gazdaközönségnek érdekeit szem előtt 
tartva egy föld mi vés iskolát fog felállítani, 
sőt ennek költségeit meg is szavazta, e határo
zatáról a földmívelési ni. kir. ministeriumot érte
sítette s ennek jóváhagyását is megnyerte. Be
látjuk ugyan, hogy e határozat effectuálását ed
dig már azon körülmény is gátolta, hogy a pol
gári iskola átalakulási ügye hosszabb időt vett 
igénybe s legalább hallgatag az terveztetik, hogy 
a földmíves iskola a gymnásiumul ideiglenesen 
szolgáló épületben legyen elhelyezve, mi csak 
akkor történhet meg, ha az uj gymnásiumi épület 
készen lesz. De mivel most már bizonyos, liogy 
a gymnásiumi uj épület a jövő iskolai évre ké
szen lesz, kellő tisztelettel kérjük Nagyságodat, 
hogy e döntő pillanatban a töldmíves iskola ügyét 
a megvalósulás kikötőjébe vezérelni s ennek ér
dekében egész befolyását latba vetni kegyeskedjék.

2., A második ügy a helybeli polgári 
leányiskola ügye. Nem kell bővebben rész
leteznünk — tudja lapunk utján városunk közön
sége — mily kellemesen lepte meg Nagyságodat, 
a helybeli községi iskolaszék azon határozata, 
mely szerint ez intézetnek négy osztályúvá való 
kiegészítését célozza. Nagyságod minden felszó
lítás nélkül önként ajánlkozott e fontos ügyben 
való közreműködésre s részt is vett az ez ügy
ben eljáró küldöttség tanácskozásában. Tudjuk, 
hogy a fontos kérdés megoldását a polgári leány
iskola telkének csekély területi nagysága hátrál
tatja, de ezzel — azt hisszük — sem Nagysá
god, sem a szülők nem érhetnek be. Határozot
tan állítjuk, hogy a mint a magyar nemzet van 
hivatva teljesíteni e hazában a cultur-missziót, ha 
suprematiáját a többi nemzetisegek fölött fenn 
akarja tartani, épp ugy kell törekedni, hogy a 
legmagyarabb vármegyében a nói-nem okiatasa 
is lehetőleg magasabb fokra emeltessék, mert a 
magyar nemzet cuiturmissióját annál biztosabban 
és hamarabb érheti el, ha ez az eszme az uj gene- 
ratio nevelésére hivatott anyáknál elvitázhatlan 

millió köbméter víznek felel meg. Nagyon természetes, 
hogy ha ezen tavaknak kifolyásánál a hegyek termé
szetes gátat nem képeznének és a fennebb említett 
roppant mennyiségű viz .ek lefolyását nem mérsékelnék, 
évről-évre borzasztó vizáradások látogatnák az illető 
folyók mentében alább fekvő területekéi."

A francia mérnökök azonban kimutatták ezen 
eszme megvalósilhallanságát Az árvizek csökkentésének 
ezen módját nem is alkalmazták sehol, az ilyen víz
gyűjtő medencének befogadó képessége sokkal cseké
lyebb, hogysem a folyók áradásainak mérséklésére kellő 
befolyást gyakorolhatnának. Hazánkban a kárpáti völ
gyekben épült ilyen vizfogó medencék 360—379 ezer 
köbméter vizet képesek befogadni Arra a célra pedig, 
hogy a Tiszának áradását megszüntessük — a mint a 
számítások mutatják — 2600 millió köbméter vizet be
fogadó víztartó medencéket kellene készítenünk. Ilyen 
vizfogókat pedig nem is lehet építeni, mert a mellék
völgyekben erre elegendő számú alkalmas hely nincs is.

Ily roppant vízmennyiség csak ugy volna fölfog
ható, ha a Tisza és mellékfolyóit, milyenek például az 
Iza, Tarac, Tahiból- és Nagy-Ág, alsó folyásuknál egész 
szélességükben el kellene zárnunk, mi állal mivelés 
alatti területeket és egész falvakat merítenénk viz alá, 
az előbbieket ki kellene sajátítanunk, az utóbbiakat 
pedig más helyre kellene telepítenünk.

De az ilyen vizfogók építési költsége magában vé
ve is eléggé mutatja, hogy azoknak ilyen méretekben 
való készítése lehetetlenség, a mennyiben egy 25:>5 
millió köbméter vizet befogadó tartó — n visszatartott, 
viz köbmétere után 40 krt számítva majdnem ezer mil
lióba kerülne! Sőt. ha az ilyen vizfogókat nem az ár
vizek megszüntetésére, hanem csak mérséklésére akar
nék építeni, igy például ha csak azt óhajtanók, hogy az. 
1888-iki árvíz legnagyobb magassága 12 deciméterrel 
legyen alacsonyabb, akkor összesen 259 millió köbméter 
vizet kellene felfognunk, a minek megfelelő vizfogó épí
tési költsége közel százmillió forintra rúgna. Meg aztán 
a Körösökön és Marosokon is kellene víztartókról gon
doskodnunk, a mi újabb roppant költséget okozna. És 
ha mindezek dacára a vizfogókat mégis kiépítenék, 
azoktól a bajoktól, melyek a gátak elégtelen magassá
gából vagy elszakadásából erednek, mégsem lennénk biz
tosítva. Mert ha a vizfogó a hóolvadás, vagy esőzések 
megszűnte előtt megtelnék, az árvíz későbbi lefolyására 
semmi befolyást, nem gyakorolna. A víztartók kereszt
gátjainak elszakadása folytán egyszerre letóduló viz 
sokkal nagyobb kárt, okozna annál, a mit a közönséges 
partmenti töltés elszakadása okoz.

Tehát mesterséges vízgyűjtő medencék az árvize
ket se meg nem szüntetik, se nőm mérséklik.

Az árment.esitésnek egy másik módjául azt ajánl
ják, hogy a Tisza árvizeinek megosztására mestei séges 
csatornát kell építeni, melyen a vízmennyiség egy része 
elvezettessék. Sokan azt vitatják, kogy a víznek ilyetén 
megosztása és lassúbb levezetése a mellett, hogy az al
földi éghajlat szárazságának csökkentésére is befolyna, 
egyúttal a vizet az öntözés céljára is hozzáférhetőbbé 
tenné. Ámde ekkor a tiszai árvizek egy részét a Duná
ba kellene vezetni, mert ha a csatorna a Tisza vala
melyik mellékfolyójába vagy a Tisza alsó szakaszába 
önlenó vizét, épen a Tisza völgyének alsó részén nem 
lenne segítve, mely most is a legnagyobb bajokkal küzd. 
A fölösleges víznek öntözési célokra való felhasználá
sára pedig kora tavasszal, az árvizek jelentkezése ide
jén szükség nincs.

Az árlevezető csatornának t ehát. a Dunába kellene 
vezetnie, még pedig a Tisza balpartján, mert a jobb 
parton csekély esése mialt az árvíz levezetésére még 
kevésbé lenne alkalmas mint a Tisza. Ámde a balpar
ton az útjába eső Szamost, Körösöket, Marost, Bégát 
és Temest. kereszteznie kellene, a minek technikai meg
oldása sokkal nehezebb feladat, mint a Tisza mentén 
az árvizek ellen biztosságot, nyújtó töltések építése. 
Meg aztán sok száz millió forintba Kerülne s igy azt 
a költséget, melyet eddig a töltések építésére fordítot
tak, sokszorosan meghaladná és az érdekeltségre jelen
leg nehezedő terheket is megsokszorozná. És ha mind
ezen akadályok dacára a csatornát elkészítenék, lenne 
egy mesterséges lolyónk. mely árvízkor töltések közt 
folyna mint épyen a Tisza vagy a Körös s ennélfogva 
mindazon bajokkal kellene küzdenünk, melyeknek elhá
rítását a csatornaépítés által célul tűztük ki.

Harmadik ármeutesitési terv gyanánt a Vaskapu 
szabályozását, és a Duna medrének lemélyítését javasol
ják. Úgy vélik, hogy ennek következtében a Duna és 
közvetve a Tisza árvizének magassága is csökkenne.

Azok, kik ebben a nézetben vannak, azt hiszik, 
hogy azok a sziklapadok, melyek a hajózást akadályoz
zák, egyúttal a viz lefolyására is gátlókig hatnak. Pe
dig nagyon tévednek. Mert mig a Duna vizének esése 
a Tisza torkolatától kezdve Mohlováig, vagyis a hajó
zási akadályok kezdetéig, kilométerenkint csupán 4 cen
timéter, addig Moldovától egész a Vaskapu alsó végéig, 
tehát épen a hajózási akadályok mentén, átlagosan több 
mint 25 centiméter. Ennélfogva az aiduuai sziklapadok 
a viz lefolyását nem akadályozzák.

Arra nézve, hogy a Duna viz sziliének magasságát 
a Tisza beömlésétől a Vaskapuig leszállítsuk, nemcsak 
a Moldova és Vaskapu közötti sziklapadokat, hanem a



Tisza torkobitától kezdve egészen Moldováig az egész 
medret le kellene mélyítenünk. E cél elérésére Lafran- 
eoni Enea mérnök a Duna medrében 300 méter széles
ségben eszköz.leudő kotrást javasolt, melynek költségeit 
20 millió forintra számította. De ennek keresztülvitele 
em szállítaná alább a Tisza árvizének magasságát, mert 

i Dunának a Tisza torkolatánál levő vízállása már Sze
geden egyáltalán semmi befolyással nincs a Tisza viz
slására. Árra nézve, hogy a Tisza árvizeinek magassá
gát alább szállítsuk, a kotrásokat, a Tisza medrében is 
folytatni kellene a mi, a mellett, hogy a költségeket 
folyvást szaporítaná, mégis csak a Tiszának alsó szaka
szán volna befolyással a vizszin csökkentésére.

Az aldunai sziklapadoknak és a Duna medrének 
a Tisza beömlésén aluli lemélyítése tehát, olyan munka 
lenne, mely a Tiszának csakis legalsó szakaszán szállí
taná alább a vizszin magasságát s igy a szükséges rend
kívül nagy költségekkel nem állana arányban.

Némelyek a Tisza ármenlesitése érdekében azt 
javasolják, hogy az erdőiktől megfosztott hegyoldalakat, 
be kell fásitaui, mert, az erdős hegyoldalakon lassabban 
olvad a hó és lassabban folynak le a csapadék-vizek.

Habár a Kárpátokban sok letarolt hegyoldal van, 
melyeket már csak azért is be kellene fásitaui, mert, ha 
kopáron maradnak, a csapadék viz lassan lemossa róluk 
a földréteget, mindazáll.il ezek a letarolt hegyoldalak 
nem rendszerint, hanem kivételesen fordulnak elő. Az 
eddigi erdőpiisztitások tehát az árvizek szaporítására 
jelentékenyebb befolyással nem is lehettek.

Az eddigiek szerint, az ármentesités céljából aján
lott vízgyűjtő medencék építése, vagy levezető csatorna 
ásása, vagy a Vaskapu sziklapadjainak lemélyítése nem 
vezet célhoz.

A Tisza kiöntésének megakadályozására tehát, nincs 
más mód, mint a mi eddig is alkalmazva volt t. i. pár 
huzamos töltések építése.

(Vége köv.)

Mire van még városunknak szüksége?
Tapasztalásból tudjuk, hogy nemcsak a felső 

vidéki fejlettebb városokban, mint Kassán, Debre
cenben, Nagyváradon, stb., hanem kisebb városok
ban is évtizedek óta áll már fenn az u. n. „Tu
dakozó intézet". Az ily intézet egyes vállal
kozók tulajdona s igy a várost némi szabályren
delet alkotása és az engedély megadása illeti.

IIol volna ilyen intézet felállítására s külö
nösen annyi visszaélés meggátlására nagyobb szük
ség mint éppen városunkban, a hol a cselédeket 
elszegődteto egyes asszonyok annyi visszaélést el
követnek ? Eltekintve tehát minden más körülmény
től, egyedül a cselédek megfogadására vonatkozva 
meg lenne szüntetve azon kát huzatos el járás, a mi 
majdnem mindennapi tény, hogy a közvetítő, úgy 
nevezett cselédhordó asszonyok — hogy' keresetü
ket egyes cselédeken többszörösen kiaknázzák — 
az áltatok elállitott cselédeket egy-két hét, vagy 
legfeljebb egy havi szolgálatokból elcsalják, ezek 
pedig sokkal jobb helyet várván ott hagyják he
lyüket s oly helyre állnak, a honnan egy másikat 
csaltak el, ami természetesen örök változást, a cse
lédhordó asszonyoknak pedig zsebük megtöltését 
idézi elő.

Más városokban szokássá vált, hogy úgy a 
cselédtartó mint a cselédnek való a „Tudakozó in
tézettnél jelentkezzék, 20 krt lefizetvén, a mikor! 

beírják a cselédet kereső család nevét és lakását, 
nemkülönben a helyet kereső cseléd könyvének szá
mát, mi által a cseléd és a család közt érintkezés 
jön létre.

Ezen „Tudakozó intézet“-tel egybekötött el
járás nagy részben megszüntetné azon rósz szo
kást — a mi, fájdalom, nagyrészt a cselédhordó 
asszonyok rafinériájának következménye — hogy a 
cselédek kevés ideig szolgálnak egy helyt, ellenben 
bekövetkeznék a hosszabb idejű szolgálat, aminek 
természetes következménye lenne, hogy a gazda a 
cselédnek, a cseléd a gazdának szokásait kiismer
vén, a közbejönni szokott apróbb tévedések nagyobb 
összeütközést nem okoznának. Míg a jelen szokás
ból kiindulva azt hisszük, nem túlozzuk, ha azt 
állítjuk, hogy a jobb érzelmű cselédek is a csalo
gató asszonyok által elámittatván önként keresik 
az alkalmat s mindent elkövetnek, hogy boszantást 
idézzenek elő s ezzel keresik az alkalmat az el
menekülésre.

Tehát hogy a visszaélések megszüntettessenek, 
minden áron „Tudakozó intézet" állíttassák 
fel, magától értetődvén, hogy akkor a cselédhordó 
asszonyok működése rendőrileg szigorú büntetés 
terhe mellett megtiltatnék.

S. Sít.

Forintokban:
1888. 1889.

1) Külilgyministerhrm: 3,594.140. 5,191.390.
2) Hadilgymimsterium:

a) Hadsereg rendes ki
adása — — — 95,843.708. 97,717.655.

Hadsereg rendkívüli 
kiadása — — 18,619.775. 20,964.666.

b) Haditeng. rendes ki
adása — — —- 9,078.077. 9,080.947.

Haditeng, rendkívüli 
kiadása — — 2,145.147. 2,137.280.

3) Közöspénzilgyminist.: ■—■ 1,999.926. 1,995.772.
4) SzámMenlirzés — —• 128.050. 129.170.

Összes szükséglet.: 130,908.723. 136,216.880.
Bosznia-Hercegovina megszül lőtt tar

tományok költségei kétfélekép fedeztetnek; még pe
dig a polgári kormányzás költségei a kél tar
tomány jövedelméből fedeztetnek s erre az összes 
kiadások — — — — — 9,392.595 frt, 
összes bevételek— — — — 9,434.050 frt,

Fölösleg: 41.455 frt.
E két tartomány hadügyi igazgatása 

azonban rendkívüli közös hadi terhet képez, mely 
4.334,540 írtra rúg; ebitől esik Ausztriára 70 szá
zalék azaz 3.034,178 frt, Magyarországra 30 szá
zalék azaz 1,300,362 frt. Magyarország tehát az 
összes közös szükségletekből tartozik az 1889-ik 
évben 31.697,662 irtot fizetni.

„Rendkívüli hitel" címén a közös had- 
ügyminister kéri :
1) A hadseregnél— — — 20.964,666 irtot,
2) A haditengerészetnél — 2.137,280 irtot,

összesen: 23,101,9 46 triót.
E rendkívüli hitel szükségeltetetik a követ

kező főbb tételekre:
Ismétlő fegyverek folytatólagos beszerzésére 

és lőszerekre: 13.384,700 frt.
Ostromlövegekre: 250,000 frt.
Tüzérségi anyagszerek javítására 424,400 frt. 
Gyalogsági uj szerelések előállítására, a me

lyeket az ismétlő fegyver behozatala tesz szüksé
gessé, 1.500,000 frt.

Przemysl erődítésére 500,000 frt. 
Laktanyák berendezésére 200,000 frt. 
Villámvilágito készülékekre 40,000 frt. 
Krakó erődítéséhez 100,000 frt.
A tivoli erődökre 250,000 irt.
Pola erődítésére 200,000 frt.
Dalmácia déli részén a „rendkívüli viszonyok" 

által indokolva 120,000 frt.
Huszonhét gyalogezrednek fölemelt 

békelétszámon tartására 698,470 frt.
Máshol alkalmazott tisztek pótlására 832,835 

frt. Stb.
A haditengerészetnél uj hajók építési részletei 

teszik ki a rendkívüli szükségletet.
De ezeken felül hátra van még a ráadás, a 

; közös költségvetés főtétele: a 47 milliós há
ború s hitel.

Ugyanis az 1887-ik évben a delegátiók által 
hozott s jóváhagyást nyelt határozatok folytán ka- 

I tornai óvintézkedések foganatosítására 52 és fél mii-

Világfolyása.
Fontos tárgy fölött tanácskozott legutóbb a 

képviselőház t. i. a V a s k a p u szabályoz á s r ó 1 
szóló törvény javaslat fölött. E javaslatot a független
ségi párt is támogatta és csupán a mérsékelt ellen 
zék utasította visza. A kormánypárt részéről Darányi 
előadón és Baross köziek, ministeren kívül Neményi 
Ambrus, Hieronymi Károly és Zichy Jenő gróf, a 
függetlenségi párt részéről Helfi Ignác, Thali Kálmán 
és Orbán Balázs szólaltak fel a törvény javaslat 
mellett; ellene Károlyi Sándor gróf, Bolgár Ferenc, 
és Apponyi Albert gróf nyilatkoztak. A képviselő
ház szavazás nélkül elfogadta a javaslatot úgy 
általánosságban mint részleteiben

Épp oly gyors elintézést nyert a távírda, táv
beszélő (telephon) és egyébb villamos berendezésekről 
szóló törvény javaslat és négy vicinális vasútra 
vonatkozó kormányi előterjestés.

A tegnapi ülésre volt kitűzve Tisza minister 
elnök és Széchenyi gróf keresk. minister válasza a 
párisi világkiállítás tárgyában hozzájuk legutóbb 
intézett három interpellátióra, de ezen válaszokról 
lapzártakor értesülvén, most nem szólhatunk; külön
ben előre lehet tudni, hogy a válaszok úgy az 
interpellálókat mint a franciákat meg fogják nyug 
tatni.

Annál fontosabb hazánkra nézve a közös 
ministerium által a jelenleg tanácskozó delegátiók 
elé beterjesztett közös költségvetés, mely uj áldo
zatokat, s nagyobb terheket követel újból a monarchia 
mindkét részétől. — Kellő tájékoztatás végett a 
főtételeket a múlt éviekkel összehasonlítva kö
zöljük.

,.SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

LMTETIZLT SZEM.
BESZÉLT. (4.)

(Folytatás.)

Emil válasz helyett egyet rántott vállán, mosolyogva 
tekintett Rikárdra, mintha mondani akarná: „Bocsáss 
meg Gusztáv unokabátyámnak, hogy olyan szerelmes bo
lond," és a jogász türelmetlen sürgetésére mindhárman 
útnak indultak.

Midőn Gásztáv társait egy szegényebb városrészbe 
vezette, Emil vékony ajka körül gonosz mosoly játsza
dozott: „Itt ezen sovány földöu tengődik-e az a ritka 
virág ?“

„Talán az üvegliázből hozzam elő? Én a friss, ha
misítatlan természetet szeretem, s ugyebár, Rikárd, te 
is osztod nézetemet ?“ mondó Gusztáv barátjához fordulva.

„En a szépet keresem — nekem mindegy, akár
hol találom," viszonzá a festész.

„Nem, a mi salonainkban nincs egyéb felcicomázott 
bábuknál! Romlatlan,tiszta kedély volt mindig eszmény
képem, s irigyeljetek, barátim, megtaláltam!"

„Vén idealista!" gunyolódék Emil.
A városnegyed legszegényesebb utcáinak egyikében 

volt egy kis takaros ház, mely csinossága és tisztasága 
által a többi épülettől egészen elütött. Valami különös 
oknak köszönhette létét, mert hogy lehetett volna er
kélye, előcsarnoka és igen Ízléses építési modora, mind 
oly dolgok, melyek azon félreeső vidéken a ritkaságok 
közé tartoztak. Még a vasrácscsal bekerített kert is 
rendkívüli jelenség volt.

Gusztáv becsületes szeme fénylett, mihelyt meg- 
pillantá a kis házat. „Ott időzik az én Matildom!" ki- 
áltá föl élénken s hatalmas sétapálcájával a kis ház 
felé mutatott. „Nem idilli házikó-e? Egy vakmerő szé
delgés által meggazdagodott ügynök építtette magának, 
ott akarta utolsó napjait békében élvezni; de a sors 
hirtelen felkapta s az a gazfickó, ki, mint mondani szok
ták, annyi ember nyakát kicsavarta, előkelő szédelgők
től alaposan rászedetett. Csinos villáját lefoglalták, most 
bírósági goiiduokság alatt áll s mivel a kis paradicsom 

gondnoka egy jó barátom, nem volt nehéz az ón kis 
Évámat, oda plántálni."

„Az élet a paradicsomban nemcsak unalmas, ha
nem bizonytalan is. Nem tudod, hogy már őseinket is 
elűzték onnan?"

„Valószínűleg nem fizettek érte haszonbért; de 
Maliid e tekintetben nagyon pontos," és Gusztáv régi 
szokása szerint jóízű kacagásba tört. ki.

E pillanatban egy nőszemély mutatkozott az ablak
nál ; egészen egyszerű, nem éppen szép leányarc, a me
lyet, az első ifjúság első lehelete sem szépített már 
többé. A sötét haj egy majdnem közönséges arcot kör
nyezett, melyen nyílt kedélyességeit kívül egyéb nem 
volt látható, a mit már az első tekintetre lehetett fel
fedezni. Az volt e a hites szépség?! Emil éles arcán 
csodálatos kifejezés mutatkozott; a nagy csalódás miatti 
kellemetlenség vetélkedett hajlamával, hogy most uno
katestvérének szánalmas Ízlését teljes szivéből kigitnyol- 
hassa. A festész sem nyomhatta el csodálkozását.; habár 
nem sokat bízott barátjának szépészeti érzékében, még 
sem várta egy egészen jelentéktelen, közönséges leány
nak oly nagy magasztalását.

Gusztáv már kinyitotta a kert kapuját s késztette 
barátjait, hogy lépjenek be; de unokatestvére lába mint
ha megmerevedett volna. „Nem vagyok méltó e para
dicsomba belépni," mondó gúnyos mosolylyal, szellőztette 
kalapját s gyorsan távozni akart.

Gusztáv erővel tartotta vissza: „Talán megbolon
dultál? Mi lelt?"

„Ereszsz el," viszonzá egészen boszusan a másik. 
„Eleget láttam már. A te menyei madonnád éppen nem 
indít arra, hogy megismerkedjem vele."

„Hogy beszélhetsz oly bolondokat, midőn még nem 
is láttad?"

„Hiszen az ablaknál állott."
„Az nagyszerű!" nevetett hangosan Gusztáv. „Azt 

hiszed, hogy az én kedvesem mindjárt az ablaknál mu
tatja magát?" tévé halkabban hozzá. „Az barátnéja volt 
csak."

„Szerencséd," mormogó Emil s boszus arca kissé 
kiderült. „Ez a régen elvirágzott virág valószínűleg csak 
levélül szolgál rózsádnak," és habár kissé lassan, de 
mégis elfogadta uuokatestvére meghívását.

A kis ház belső berendezése is tanúsította tulaj
donosának előbbi gazdagságát. A fal kárpittal volt, be
vonva, a folyoso kockásán volt, pnlolva s a díszes lép
csőn piros szőnyeg volt, habár már kissé fakult.

„Az alsó szobák még ki sincsenek adva," jegyző 
meg Gusztáv, „mert barátom a házbér előleges kifize
tését követeli s az senkinek sem tetszik e városnegyed
ben, hol alattomban szoktak kihurcolkodiii."

Gusztáv csengetésére egy igen fiatal s szegényesen 
öltözött leányka nyitotta ki az ajtót és sötét szemével 
kíváncsian nézte az idegeneket; azon kérdésre, otthon 
van-e Matild, csak fejbólintással válaszolt s azonnal 
eltűnt.

Nehány pillanat múlva a barátok csinos, barátsá
gos szobában találták magukat. Egy fiatal leányt talál
tak ott, előtte kis asztalkán mindenféle csinált virág 
volt.. Az idegenek beléptekor felállott s félretette a fé
lig kész rózsacsokrot, amelylyel éppen az imént foglal
kozott.

„Jó reggelt kívánok, kedves húgom!“ kiáltó Gusz
táv sugárzó tekintettel s oda nyújtó vaskos jobbját. „Itt 
hozok neked kedves vendégeket". Barátjait elég ügyet
lenül mutatta be s szorgalmasan figyelt azok arcvonásaira.

Emil éles, szúró szeme néhány percig csodálkozva 
nyugodott, a kedves jelenségen, azután arcán ismét a 
régi kifejezés mutatkozott; egyúttal Matild kis barát- 
néjához fordult s nemsokára élénk társalgásba bocsát
kozott vele.

A festő arcán is némi meglepetés látszott. Igényei 
inár annyira voltak lehangolva, hogy már csak ezt a 
finom, majdnem classicus leányarcot kellett figyelmére 
méltatni. S valóban Gusztáv szerelmi láza dacára nem 
igen nagyította a dolgot. Ezen nemes vonásu arcban 
valami madonuaszerű volt s kissé vörösre játszó hajzat 
még fokozta ezen benyomást. A szürkekék, csakhogy 
kissé bágyadt szemet hosszú szempillák környezték, me
lyek a szemnek ábrándos kifejezést adtak ugyan, de 
egész lényével ellentétben látszottak; mert a telt, piros 
ajak, a kissé kitágult, orr inkább arra engedtek követ
keztetni, hogy Gusztáv menyasszonya nem igen ellenzi 
az élet teljes friss élvezetét.

(Folyt, köv.) 
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lió frtnyi hitel szavaztatott meg. E hitel azonban 
szintén a delegátiók által hozott s felsőbb szentesí
tést nyert határozatok alapján az eddig fel nem 
használt 22 millió frtnyi összegre nézve megszűnt
nek nyilváníttatott. Minthogy azonban Európa poli
tikai helyzete ma éppen olyan mint a múlt évben 
volt, a közös kormány kötelességének tartja a múlt, 
évben megkezdett katonai intézkedések folytatását 
s erre az összes szükséglet 47 millió frtot tesz 
ki. A közös kormány első sorban a legfőbb s halasz
tást nem tűrő intézkedéseket vette czélba 29 mil
lió frtnyi költséggel s abból utólagos jóváhagyás 
reményében 16 millió frtot már fel is használt. 
A delegátiók feladata tehát a közös kormány által 
már felhasznált 16 milliót jóváhagyni s engedélyt 
adni arra nézve, hogy' a közös kormány további 
sürgős intézkedésekre 13 millió 700 ezer frtot 
fordíthasson. Továbbá felhatalmazást kért a közös 
kormány, hogy sürgős szükség esetén ezentúl fel- 
inerülendó rendkívüli hadi szükségletekre 16 mil
lió 700 ezer frt erejéig kiadásokat, tehessen. Két
séget nem szenved, hogy a mostani politikai helyzet
re való tekintetből a közös kormány előterjesztései, 
bármily terhesek is, elfogadtatnak.

A magyar és osztrák delegációk megnyitása 
alkalmával mondott beszédek, de különösen ő fel
sége trónbeszéde Berlinben kitűnő hatást tettek, 
s különösen tetszettek azok a meleg szavak, melyek 
az elhunyt, Vilmos és a mostani Frigyes császár
ról szóltak. Általában konstatálhatni, hogy a nyil
vánítások a monarchia békés politikája felől min
denütt megnyugtató benyomást keltenek, s legfölebb 
I’ét.ervárott okoz aggodalmat az, hogy Ausztria- 
Magyarország minden béke törekvései mellett is 
gondoskodni iparkodik arról, hogy háborús bonyodal
mak készületlenül ne találják. Az orosz hadipárt 
természetesen jobban szeretné azt, ha Ausztria- 
Magyarország azzal bizonyítaná be békeszeretetét, 
hogy ölhetett kézzel nézze tétlenül Oroszország 
hadikeszülődéseil.. A londoni Morning Post, a trón
beszédről Írván azt mondja, hogy az uralkodó szavai 
inkább azt mutatják, hogy van ok az aggodalomra, 
sem mint azt, hogy a legjobbat remélhetni. Az 
osztrák-magyar monarchia békeszeretetét senki sem 
vonhatta még kétségbe; egyedül a cár az, a ki ke
zében tartja a kanócot, a melytől az akna minden 
percben felrobbanhat.

Frigyes német császár állapotában hat. heti 
örvendetes szünet és némi javulás után ismét ag
gasztó, talán válságos fordulat következett be. A 
nyelési nehézségek, melyek lassankint jelentkeztek 
és növekedtek, most már élénken foglalkoztatják az 
orvosokat. A beteg nem táplálkozhatik olyan jól és 
könnyen, mint eddig, a minek káros következménye 
már is észrevehető a testi erő újabb hanyatlásán. 
Aztán a láz is föllépett. Mind a kettőnek, a nehéz 
nyelésnek, valamint a láznak egy az alapja. A da
ganat terjed, növekszik és genyed; a növekvés ne
héz nyelést, a genyedés pedig lázt okoz.

Az orvosok most mindenekelőtt arra töreksze
nek, hogy a geny beszüremkedését megakadályoz
zák; másik nehéz feladatuk, hogy a daganat tovább 
fejlődésének útját állják. Aránylag legkönnyebben 
megkiizdhetnek a táplálás nehézségeivel, mert a 
szükséges táplálék minimumával folyadék alakjában 
is elláthatják a beteget, s ha talán ez is lehetet
lenné válnék egy ideig, még más ut.ja-módja is vau 
a mesterséges táplálásnak. Ha azonban a geny be
szüremkedését és a daganat növekedését meg nem 
akadályozhatják, akkor a válság, a katastrópha na
gyon gyorsan beállhat. A daganat kiterjedhet az 
egész légcsőre és megfojthatja a beteget, a beszü- 
remkedés pedig vérmérgezést, tüdőgyuladást idéz
het. elő.

A berlini lapok híven konstatálják a császár 
állapotában beállott fordulatot, de egyúttal azt is 
mondják, hogy nincs komoly veszedelem.

A császár különben ismét elvesztette vidám 
kedvét s állapotának súlyos voltát a környezet le
vert hangulata is bizonyítja.

Frigyes császár állapotáról különben a követ
kező legújabb távirati tudósítások vannak. Frigyes 
császár testi ereje már a múlt hét óta hanyatlik. 
A test, hőmérséke is állandóan magasabb a rendes
nél. A nyelési nehézségek pedig sokkal komolyabb 
természetűek mint eddig, és a daganat növekedé
séből származnak Feltűnő jelenség, hogy a császár
nál az étel gyakran jut a légcsőbe; a gégefedő 
ugyanis nem csukódik készségesen, mert a környé
ken levő daganat megbénítja. Az orvosok ezt a bajt 
alkalmasabb canulelel akarják elhárítani. Remélik 
ugyan, hogy az orvosok a betegség újabb válságos 
fordulatával is megkiizdhetnek, de ha ez nem si
kerülne, a betegség mostani tüneteiből már a leg
közelebbi időre igen komoly válságot kell várni.

A gymnáziumi tanulók gyakorló köre f. hó 17’en, 
vasárnap délután 3 órakor ünneplés záró gyűlést tart, 

melyre a t szülök, általában az ifjúság haladása iránt 
érdeklődő közönség vendégül szívesen láttatik,

Szentesen, 1888. junius 14.
Dr. KARDOS ALBERT, 

a gyakorló kör vezetője.

ILeg'ixja/b'b politikai Ixír.
Szentesre tegnap érkezett magántávirat sze

rint Frigyes német császár állítólag meghalt. E 
magánértesillés utján vett hirt fentartással kö
zöljük.

HÍREK.
— Rónay Lajos főispán ur ő méltósága értekez

letre hívta össze a megye járási főtiszt.viselöit a vég
ből, hogy az árvízkárosultakra nézve a szükséges ada
tokat beszerezze s a szerint, azok segélyezését, eszközöl 
hesso a javukra befolyt, és még beküldendő adományokbó'.

— Esküvő. Kulinyi József biztositó társasági tiszt
viselő s városunk szülöttje holnap d. u. 5 órakor 
tartja esküvőjét Königsteiu Adél kisasszonynyal a 
szegedi -zsidó templomban. Boldogság legyen a fiatal 
pár osztályrésze az élet uj pályáján.

— Uj orvos. D r. Mátéffy Pál orvos, sebész, 
szemész és szülész, városunk szülöttje — mint mai 
lapunk hirdetései közt olvasható — szülővárosában 
vagyis körünkben telepedett le s tudatja az orvosi se
gélyt. igénylő közönséggel orvosi gyakorlatának meg
kezdését. Ismerve fiatal barátunk komoly törekvését., 
mely a mai fiatalságnak vajmi ritka tulajdonsága, azt 
hisszük, hogy az orvosi segélyre szoruló közönség 
igénybe is fogja venni tudományát, melynek a lég 
szebb sikert kívánjuk.

— Gyászlllr. Szeder János köztiszteletben álló 
polgártársunkat és családját, súlyos csapás érte leg
szebb korában volt Ida leányuknak, a helybeli pol
gári leányiskola II od oszt, növendékének f. hó ló án 
13 éves korában, nyolc heti súlyos szenvedés után 
szivhűdésbcn történt elhunyta által. A kedves halott 
hült tetemei tegnap d. e. 8'/» órakor a rokonság és 
számos ismerősök részvéte mellett helyeztettek el 
örök nyugalomra. Béke lengjen a korán elhunyt virág 
hamvai fölött s a gondviselés enyhítse a gyásztól súj
tott család bánatát!

— Záró Ünnepély. A helybeli gyinnasiumnál fenn
álló s dr. Kardos Albert gymn. tanár ügyes vezetése 
alatt lévő gyakorló kör holnap azaz vasárnap d. u. 
3 órakor az iskolai helyiségben záró ünnepélyt tart, 
melyet a szülök s egyéb érdeklődők figyelmébe melegen 
ajánlunk.

— Iskolai értesítés. A városi gymnásiuin és pol
gári leányiskola ev. reform, növendékeinek vallás 
vizsgája f. hó 17 én vasárnap délelőtt; az ev. ref. 
isméi lő iskolák közvizsgája pedig ugyanaz nap dél
után isteni tisztelet ulán fog a templomban megtar
tatni. — Az ev. ref. egyház által fentartott. elemi 
iskolák 18871. évi zárvizsgái f. hó 24 én veszik kez
detüket s a következő sorrendben tartatnak: Junius 
24-én d. e. a központi és felsőpárti fiiskolák növen- 
dékeinekek vizsgája a gyümölcsfa-nemesítésből saját 
gyakorló kertjükben s ifj. Csató Sándor tanifványai- 
nak közvizsgája, d. u. a női kézimunka-kiállítás az 
egyház tanácstermében, a központi és felsőpárti fais
kolák tornavizsgája a központi tornatéren s id. Csato 
Sándor tanítványainak közvizsgája; 25-én d. e. Vat.tay 
Vince, d. u. Kovács Lajos; 26 án d. e. Sajó Sándor, 
d. u. Papp Lajos; 27 én d. e. Tergenyei Ferenc, d. 
u. Torday József: 28-án d. e. Kábái Endre, d. u.

I Szabó Lajos; 29-én d. e. Falábú Sándor, d. u. Takács 
János; 30 án d. e. Papp László, d. u. Katona József; 
julius 1 én d. e. Körtvélyesi Sándor, d. u. Németh 
Lajos; 2 án d. e. Papp Antal, d. u. Kovács János; 
3-án d. e. Varga Ferenc, d. u. Németh Elek tanítvá
nyainak közvizsgája, mely vizsgákra az érdeklődők 
ezennel meghivatnak. A vizsgák tartatnak a templom
ban s kezdődnek d. e. 8, d. u. 3 órakor. Szentesen 1888. 
junius 11. Geröc Lajos, ev. ref. lelkész s tanügyi biz. 
elnök.

— Évi zárviszga. A szentesi görög keleti görög 
felekezeti vegyes elemi iskolában az 1887—8. tanév
ről! vizsga f. hó 17 én d. u. 3 órakor tartatik meg.

— Zárvizsgák. A helybeli zsidó népiskolában a 
f. évi zárvizsgák f. hó 26., 27. és 28 án a délutáni 
órákon fognak megtartatni, melyeken az érdekelt szü
lök és a taniigy barátok szívesen láttatnak.

— Mulatságok a „Jó sziv“ javára. Mint' megbíz
ható forrásból értesülünk, városunkban két mulatság is 
vnn készülőben n „Jó szív" ciln alatt a hazai árvízká
rosultak segélyezésére a fővárósban állandóan működő 
társaság céljának előmozdítására. Az egyik mulatságot 
a „Csongrádmegyei kör" szándékozik rendezni e hó 30 án, 
á másikat —- egy műkedvelői előadást — egyes vállal
kozók tervezik, állítólag ugyanazok, kik harmadéve mint, 
műkedvelők szerepeltek. Mindkét vállalatnak a legjobb 
sikert kívánjuk

— Hazafias határozat. A helybeli r. kath. egyház
tanács múlt vasárnap az algondnoknak azon jelentése 
folytán, hogy egy iskolaépület biztosítása lejár, mind 
két elnök indítványára elhatározta, hogy úgy a kérdés
ben forgó iskola épületet mint a többi egyházközségi 
épületeket jövőre a hazafias irányú és hazai jóhirii 
első magyar biztositó társaságnál jogja ezentúl biztosí
tani, s mint utólagosan értesültünk, az egyház a tár
saság részéről különös kedvezményben fog részesit- 
tetni. E hazafias határozatért az egyháztanács méltó 
dicséretet érdemel.

— Tors Kálmán, városunk szeretve tisztelt ország
gyűlési képviselője, mint minden iskolai év végén, úgy 
most is több értékes s a tanulók felfogásának megfe
lelő diszkiadásu könyvet küldött be gymnásiumunk 
igazgatóságának azon célból, hogy azokat a tanári 
kar a szorgalmas és jó magaviseletü tanulók inegju- 

talmazására forditsa. Hasonló célból küldtek jufalmi 
könyveket Schönfeld A. és Stark Nándor helybeli 
könyvkereskedők.

— Kisdedóvó intézetünk, az apró szentek e ked
venc helye, a kitört kanyaró miatt a városi főorvos 
rendeletéből bizonytalan időre bezáratott s igy a kis 
csemeték házi börtönre vannak utalva, ha ugyan meg 
lehetne őket szobában tartani.

— Rendes évi közgyűlése volt e hó 10-én a hely
beli jótékony nőegyletnek és sajnálattal kell consta- 
tálnunk, hogy csak 13 hölgy akadt városunkoan, a kik 
érdemesnek- találták e közgyűlésen megjelenni. Egyéb 
iránt a közgyűlés a rendes formaságok közt folyt le. 
A tisztviselők kötelességszerűleg lemondtak, de újból 
megválasztattak Sima Ferenc és Aiadi Kálmán tit
károk kivételével, kik neszét vevén a tétlenségük el
len megindult mozgalommik, lemondásukhoz rendület
lenül ragaszkodtak a kevés jeienvolt tag többségének 
bizonyosan nem csekély ürömére s helyettük Hegedűs 
Sándor első és Nyári László másodtitkárnak válasz
tattak meg. Minthogy legközelebb külön cikket szán
dékozunk szentelni az annyira fontos nöegyleli ügy
nek, ez alkalommal csak a legfőbb adatokra szorít
kozunk, nevezetesen: hogy a nöegyletnek múlt, évi 
bevétele 1207 frt 04 kr.. kiadása 929 fi t 03 kr., kész
pénz maradvány 278 frt. 01 kr. volt. Az egylet jelen
legi vagyona készpénzben, ingóságban és ingatlanok
ban 6048 frt 77 kr. Végűi m-mesak magunk, hanem 
bizonyosan a nagy' közönség bámulatára is fölvetett 
indítvány folytán a senki előtt nem ismert, érdemek 
és fáradozás elismeréséül Sima Ferenc, Aradi 
Kálmán és Kovács Pál a nöegylet tiszte.letbeli tag 
jaiul (?) választattak meg — csak az a megnyug
tató, hogy nem a hölgyektől eredt az indítvány, mert 
ők ugyan e tisztelt, uraknak a nőegylet iránti érde
meiről vajmi keveset tudnak.

— Iparosaink figyelmét kiil önösen felhívjuk a mai 
lapunkban közölt fontos elvi határozatokra ipar
ügyekben. Tudjuk, hogy az iparosok 10% a sem sze
rezte be az uj ipari örvényt s ha beszerezte is, oly 
sok bonyodalmas eset, fordul elő az iparügyeknél, hogy 
sokszor az ipartörvény sem nyújt kellő felvilágosítást. 
Gyakran az iparos segédjével vagy tanoucával szem
ben saját jó belátása szerint jái el s nem is sejti, 
hogy az ipartörvény valamely paragraphusa ellen vét, 
mit aztán zsebe rendesen meg szokott bánni. Hogy' ez 
meg ne történjék, figyelemmel kisérjük a szakminis- 
tertől kibocsátott elvi határozatokat s az iparosok tá
jékoztatása végett, kik közül többen lapunk hűséges 
pártolói, szívesen közöljük.

— Ismét vickándozik a „Szentesi Lap" s fennakadt 
azon, hogy lapunkban Ilieronymi híres szakember „Ti- 
szit-szabáiyozás" cimű jeles cikkét, lapunk t. olvasóival 
ismertet jük, a mi szerinte ollózás Mi nem törődünk vele, 
akár mivel (ölti be lapját, akár egyik, akár másik hely
beli laptársunk — de nehogy az együgyüek azt liigy- 
jék, hogy a „Szentesi Lap“-nak e csekélységben igaza 
volna, csak arra, figyelmeztetjük úgy a „Szentesi Lap“-ot 
mint, olvasóit, hogy ugyanazon számban — melyben ne
künk azt. a szemrehányást tette — ugyan ő két élces 
apróságot ‘közöl, melyek előzőleg a mi lapunkban jelen
tek meg. Hát ezeket honnan vette? Es ha például a 
„Szegedi Híradó" s más nagyobb lapoknak nem válik 
szégyenére egy nevezetes cikket máshonnan átvenni 
es közölni, miért i,e fehetiiők azt mi is. főkép ha azzal 
olvasóinknak jó szolgálatot lehetünk? S hogy jövőre 
ezen fenn ne akadjon, biztosíthatjuk, hogy jövőre is 
kedves kötelességünknek fonjuk ismerni más közlemé
nyek átvételét, valahányszor azok olvasóinkat, érdekel
hetik, mert alapszerkesztés tekintetűben nem szorultunk 
eddig sem, azután sem szorulunk a „Szentesi Lap" 
elismert kontárkodására.

— Szegvár halottja Szentesen. E hét elején nagy' 
halottja volt a szegvári 48 as körnek, de Szentesen. 
Ugyanis e körnek alapítója Fekete Ferenc, előbb szeg
vári, utóbb szentesi lakos elhunyt s a szegvári 48 as 
kör kötelességének ismerte egykori alapítójának, ha
bár nem köztük lakott, az öt megillető végtisztessé
get megadni. Mintegy 38 kocsin jelentek meg a szeg
váriak, hozzájuk nagy számban csatlakoztak a szen
tesi 48 as népkör tagjai gyászlobogójnkkal s elkísér
ték az elhunytat utolsó nyugvó helyére. Nyugodjék 
békében 1

— Megeredtek az ég csatornái végre valuhára. 
Az este 7 óra után e'őbb csendesen, később nagy vihar, 
mennydörgés és villámlás kíséretében erősen indult, meg 
a régen várt, eső s azt hisszük, hogy habár a vihar 
némi kárt okozhatott a gyümölcs iákban, mind.rzállal 
az eső anná.l h iszuosabb volt, a már majdnem teljesen 
elhalt növényzetre.

— Városi jubileum. Dorosma városa e hó 24-én 
50 éves jubileumot ünnepel annak emlékére, hogy ez
előtt 50 évvel visszanyerte városi jellegét. Ez alkalom
mal lesz ünnepély és egy bállal egybekötött műked
velői előadás, meiyben Dorosma város intelligentiája 
fog közreműködni. E két mulatság tiszta jövedelme a 
„Jó szív" egyesület javára fordiltatik. Közelebbi programul 
részleteket jövő számunkban közlünk.

Szerkesztői üzenetek.
Kérdezőnknek — Csoiigríliloii. A beküldött köz- 

leni valókat köszönettel vettük s felhasználtuk.

I>. S. urnák — helyben. A figyelmünkbe ajánlott fel
hívást jövő számunkban közöljük.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: ItalázHOvilh Norbert.

XT yilttér.
(E re atban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Weise seidenestolfe von 65 kr. pé’Méter (ct?
120 Qual.) versendet robeu- und stückweise zollfrei das Fabrik- 
Depot G. Henneberg. (k. k. Hoflieferant), Zürich. Mustéi- uin- 
geiiend. Briefe 10 kr. l’orto. (2.)
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SCHLICK-féle szabadalmazott *

„TRIUMl’Il-
sor’vetőgrépe Is. zw I.

1-

Alulírott könyvnyomdájában ® 

| EG-T JTITÍT, |í

ki legalább négy elemi osztályt végzett, .g 
ÍU tanonczA-.! azonnal felvétetik, y 
Fi

BALÁZSOVITS NORBERT,
nyomdatulajdonos.

•w-1| ■"'■(í-feíÉ-

SCIELIí lí-féle szab, egyew-, 
i*a> ol-, kellős-és háitnas- 

ckők.
2 első <lij, arany ftrent s még 
luíroiii egyeli kit írni elés. 
N<'II Lidi-és V!l> ITS-féle 
érért. eg;yes«ekék kapáló, 
töltögető- ós porháityHó

ekék stb.

Legolcsóbb árak.

(P
«•**

Legnagyobb kitüntetés a vetőgépre: 
arany disxokiiHíny a hatvani 

nemzetközi ekeiersenyen.

Gőzcséplők, járgánycsép- i 

lök, gabonarosták, őrlő- ffij 
malmok, takarmánykészi- W 
tő és egyéb gazdasági 

gépek. B

Előnyös fizetési feltételek. ®
és bérmeníve. M

’ $
Árjegyzékek kívánatra, ingyen

jKerületi képviselet Szentesen és Mindszenten: Schlesmger Ferenc urnáig

»•(••• •••••• •••••• •••<•• •••••• • •• •••••

i Tíz forint napi mellékkereset,
■ tőke és kockáztatás (risico) nélkül sorsjegyek 
: részletfizetés melletti eladása állal az, 1883.

XXXI. törvénycikk éri elmében.
* Ajánlatokat elfogad a

fővárosi valtóűzlet társaság
: Alti. K IC é s Á IIN.t. Budapesten.
......
• •• ••
nnr r

■ TICHO BERNA T árucsarnoktíból
BKÜNNBEN, Krantmarkt IS., saját házában,

utánvétellel kapható:

Nyári kainingarn
1 maradék teljes férfiöltöny

re, mosható
6-40 mót. hosszú 3 frt.

Házi vászon
1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr. 
1 vég 30 rőf 7< 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz
mindem sziliben, 60 ctm. széles,

10 méter 3 Irt 80 kr.

Jntii-fiiggöny 
török minta, teljes függöny 

2 frt 30 kr.

Kitűnő liatásu szer a gymimr minden betegségeiben.

Védjegy.
Eöliiliiiulli italian (•fvág.'li íny, gy>in.irgy<ni2.—g. rósz 

illáin lelfkzt't. |n|i'iiV'>tl'is. savanyú 1i‘lh<>íUnif<, k-ilika,gyo- 
liiorliiiriit, gv"i i hA;•• h'Hii'ik- <*s ibu ak‘p/.öUes, tuls;ig<>g 
nvAlkakfpzóil.-f , -ó iga-ág. nii<lor hányás, föfáj i< ha 
a'gyoinoi t-'l elvi', r.\■niiiorgörfs. <z •k-/.<>tiil.i-. . gyomor
nak’ ételekkel es italokkal y.il • iullerhei—e. -z.ak. lop., 
máj- és arany eres háiiralmak e>ei.cit>en. l'-t.y u v ege>e ara 
liaszii á la I i H tusi láss *1 egy t • In ., 1 tós oa■ k (»o ;r

Kozpo.iti s/.e;knlib‘s Kra<5» karoly g\<>gjo -z ..í: J 
lirc n isi érben 'Morvaország1.

Kap'ititó minden gvó,t!.yszei,t;’iiil>:iii.
Óvás! A val.xli márifiezolli gyimi<nesó|ipeket sokat 

liamisitják es ui uiozzák A valml.sátr jelem niin.leij 
illegnek pir<i-‘. a lenti veo.iegvg’el ellátott Ixn iteklia kell 
göngyölve lennie -s a inimien’livegliez mell -kelt Imszoá- 
Ulti Utasítás m meg kell jegyezve lenni, hogy az Klem. 
<i,.i >em ’ ’!< ' 1 .................... ■ ■•iá'-mi Iiv-mamlt. o (J

Valódi miiiőséglmii kajiliatók : Szentesen Podliradszky Feren és 
Váriul}' Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-V.isárlieiycn Aigner 
Gyula, Biiréi'.k Péter, llántalvy Lajos, Kiss Gyula ós Nómolli L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Harisé. Emil 
gyógyszertáraiban; Szegeden Ambrózy A., Ibiri-say Károly, li.iuer 
József, Károlyi Kálmán ós fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And

ráson Pollatsek Vilmosnál.
Gyapju-loden 

kétszeresen széles, teljes női 
ruhára, minden színben 

10 méter 6 frt 50 kr.

hing-Nzövet
jobb :i vászonnál, I vég 

széles, 30 rőt' 6 Irt.

Gyap.jn-beige 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt.

Indiai főnie
fólgyapju, kétszeresen széles, 

ga teljes ruhának
10 met. 5 frt.

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

Fekete térno 
szász gyártmány, kétszeresen 

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

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

Egy ruha 10 mót. 7 fit.

Karirozott ruhakelniék 
00 centim, szélesek, legújabb 

színek 
10 mét. 2 frt 50 kr.

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

K :a is sí ia v «í s z
1 vég oO rőf lila 4 Irt 80 kr.
1 vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr.

Ci.RNA KANNAVÁSZ
I vég lót Ida és piros fi fit.

Os-zforcL 

mosó, jó minőség 
1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 fit 50 kr.

Egy ripszgar ni i nra 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyemrojttal 
4 frt 50 kr.

Egy jnte-garniínra
2 ágy és l asztalterítő rojttal

3 Irt 50 kr.

ZDreicLratlx 
legjobb minőség, 60 ctm. szó

lt?', 10 mót.. 2 frt 80 kr.

Jiiqmírd kelnie
60 (■fin. széles, legújabb szín

ben 10 mét. 3 Irt 80 kr.

Hollandi folyószőnyeg, 
maradók 10—12 inét, bosszú.® 

Egy maradék 3 frt 60 kr.

10
Francia voal

mót., elegáns kimenő ru
hának, mosó

3 frt.

Kgy
nyári nagy kendő

”/4 hosszú I frt 20 kr.

Egy lótakaró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm. szóles 
I frt 50 kr.

liosmanosi kretlon
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt. 50 kr.

TTri ing’eln 
saját gyártmány 

fehér vagy színes darabja 
1. r. I frt. 80, II. r. I frt. 20 kr.

TTöi ingek 
chillonból ós vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt. 50 kr.

Posztóáruk gyári raktára.
Briinni posztókelme.

Egy maradék 3*10 mét. teljes 
férfi öltözetnek 

3 frt 75 kr.

Briinni divatkehne
Egy maradék 3.10 mét.. hosszú 

teljes férfiöltönynek
' 5 frt 50 kr

I ’ A Hull mi véíel ! !
Briinni kelmemaradékok.

Egy maradék teljes férfiöltö
zetnek 3.10 ni. hosszú 4 f. 50 k.

Felsőkabát-kelniélc 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra 
8 fit.

Minták ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.

U|

orvos, sebész, szeniesz, szőlész
orvosi gyakorlatát megkezdi.

Lakása özv. Vecseri Lászlóné háza 
han — a főutcán — van.

Eladó Ixeiz.
Id. Slájer Sándornak a IV-ik tizedben 

(kisérben) lévő háza, mely egy boltbelyiség- 
ből, három szobából, éléskamarából, Ilimé
ből, istállóból, ólból és tílzrevalósból áll, 
kedvező feltételek mellett kiadó vagy eladó.

Értekezhetni e lap szerkesztőjével Balá- 
zsovits Norherttel I. t. 2-2G sz. a.

p
X X X
X X i

X x
1798/tli. 888. szám.

Árverési feltételek.
Itorválh István és Tóth Gyula végrehajtntóknak, 

Délár István és neje Valkni Erzsébet végrehajtást szén
dőlt elleni 80 frt tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyélian.

1. Az 1888 évi július hó 5 ik napján délelőtt 9 
órakor az alülirt (könyvi hatóság hivatalos helyiségében 
megtarlandó nyilvános árverésen árverés alá bocsát.tatik 
a szentesi kir. jbiróság területén lévő, Szentes városá
ban III. t. 555 sz. a. fekvő, a szentesi 4323. sz. tjkben 
1846. brsz. n. 147 négyszögöl udvartérrel bejegyzett ház 
és tartozékai a félti igéreti 291 írtban czeuuel megál
lapított kikiáltási árban.

2. Ezen árverésen a fent körülirt ingatlan a ki 
kiáltási áron alul is eladatni fog.

3. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10% át. vagyis ehez képest, a fentebbi feliiligéreli 
áraknak niegtelelő összeget, készpénzben, vagy az 1881:
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ZSOLDOS FERENC 
fakereskedőnek a Tiszánál jó minőségű 

ztizi kai-
st hazai s

vannak eladók.

Vásárlást akár a tulajdonosnál helyben, akár 

megbízottjánál, Pásztor Györgynél a Tiszánál 
lehet eszközölni. o

Ezen savanjtiviz. borral vegyítve páratlan, kellemes izű a pezsgőhez hasonló italt szolgáltat.

Szülők figyelmébe:
Gyenge mész- és vastartalma folytán a gyermekek görvély és angol-kórjánál kiváló gyógyszer.
Továbbá nagy gyógybatással bir a légzési, emésztési és vizelő-szervek hurutos bántalmainál, 

a gyomornak az idegrendszer bántalmain alapuló bajaiban. 
Tessék kísérletet tenni! "WI 

Szentesi raktár: D0BR.A.Y SÁNDOR cégnél.
<.öO(S)cí»Sa?. <T‘

I.X. I. c. 42. tj-ábim jelzett árfolyammal számított és az. 
1881. évi november hó l én .3333. sz. a. kelt m. kir 
ieazságügyministeri rendelet 8 ik § libán kijelölt óva- 
dékképes érlékpiipirbnii a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az ISsi : I.X. t.c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál időleges elhelyezéséről kiállított szabály 
szerll elismervényt átszolgáltatni.

4. Vevő köteles a völolárt három egyenlő részlet
ben és pedig: az elsőt, nz árverés napjától számítandó 
30 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 
(ÍO nap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól számítandó 
90 nap alatt minden egyes vételári részlet után az ár
verés Hajijától számítandó 6%-os kamatokkal együtt a 
szentesi m. kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál 
lefizetni.

A bánatpénz az, utolsó részletbe fog beszámíttatni.
5. Vevő köteles az ingatlant, terhelő és az. árverés 

napját kovetoleg esedékes adókat, árverési költségeket 
os áll uliázási illetéket viselni.
____ 6- Vevő ti megvett ingatlan birtokába az árverési

Szentesen, nyomatott a kiadótutajd^s': Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 18Ö8?

jogerőre emelkedésével lép, és amink haszna azon idő
től őt illeti.

7. A vevőnek a vételi bizonyít vény az 1881. XL. 
t.c. intézkedéseinek érteimében csak az esetben lóg ki
adatni, ha az árverés napjától számított 15 nap alatt 
az idézett törvénycikk 187. § a intézkedésének megfe
lelő utóajánlat nem tétetik.

8. A tulajdonjognak vevő javára bekebelezése csuk 
a vételár és kamatainak teljes lefizetése után fog hiva
talból elrendeltetni.

9. Amennyiben vevő az árverési feltételek bárme
lyikének a kitűzött, időben eleget nem tenne, az állnia 
megvett, ingatlanra az érdekelt, felek bármelyikének ké
relme következtében az 1881. I.X. törvénycikk 185. §-a 
alapján vevő veszélyére és költségére, bánat pénzének 
elvesztése mellett újabb árverés fog elrendeltetni.

Kelt Szentes 1888-ik évi május hó 18-ik napján.
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

ZBa-rtlxa,
kir. aljbiró.



Mell ók let a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 24-ik számához.
Elvi határozatok iparügyekben.

A munkuköuyv megszerzéséért nem az iparos-segéd, 
hanem annak munka a llőja tartozik felelősséggel és az e 
tekintetben elkövetett ‘mulasztás miatt az 1884. XVII. t.-c. 
Ilit. értelmében csakis a munkaadó büntethető.

T é n v ií 11 á s. G . . . . M . .. . ez ... i lakos ellen 
kőműves-ipar jogositlau űzése miatt panasz lélelett. A 
tárgyalásén tiltakozott a vád ellen s csak azt ismerte 
be, hogy mint napszámos dolgozott P......... J.-uál. Az I.
fokú iparhatóság jogositlau iparűzés miatt 20 írt pénz
büntetés megfizetésére marasztalta. — A II-od fokú ha
tóság a jogtalan iparűzés vádja alól felmentette, de mi
vel kitűnt, hogy mint kőműves-segéd dolgozott és mun- 
kakönyvvel ellátva nem volt, a pnnaszlotlra kiszabott 
20 lóriul pénzbüntetést az ipartörvény 157. §. a) pon’ja 
alapján helybenhagyta.

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
ministerium o tárgyban 11,799: 1888 IIX ízt. sz. a. bar 
niadiokban a következő határozatot hozta:

G .... M........ ez .... i kőműves-segéd ellen
kőműves-iparnak jogosulatlan folytatása miatt indilott 
ipnrkihágási ügyben hozol! másodfokú határozatul, mely 
szerint a panaszlolt az 1884. XVII. t.-c. 99. §-ába ütköző 
kihágás miatt ugyanazon törvénycikk 157. §. aj pontja 
alapján 20 forint pénzbüntetéssel, il.előleg megtelelő 
elzárással lelt Idilliéivé, másfelől azonban a kömüves- 
meslerség jogtalan folytatásának vádja s az e minit az 
eisö fokban reá kiszabott, büntetés aló! iölmeiitelelf, a 
törvényes batáridőben benyújtott felfolyamodás követ
keztében felülvizsgálat alá vettem s ennek eredménye
ként az idézett másodfokú határozatnak lö.mentést, tar
talmazó részét — mert felíolyamodással különben sem 
lelt megtámadva — órinlellenül hagyom; a munkakönyv 
megszerzésének elmulasztásain vonatkozó részében pedig 
megváltoztatom és G. M kőműves-segédet a reá kisza
bon büulelés alól fölmentem; mert a munkakönyv meg- 
szerz'seéit nem az iparos segéd, hanem annak munka- 
lulója tartozik felelősséggel s az e tekintetben elkövetett 
mulasztás miatt az 1884. XVII. t.-c. 157. § a érteimében 
csakis a munkaadó büntethető.

Építés! engedélyhez kötött munkálatokra szóló ipar
engedély kiadására a két e.vi szakbavágo gyakorlatnak 
kimutatása nem elegendő.

Alsó Fehér vármegye alispánjának kérdése folytán 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi in. kir. minis- 
ter 1887. évi 16,871. sz. n. a nevezett megye alispánjá
hoz intézett leiratában a következő űtbaignzitást. adla:

Azok, kik valamely iparágat már az 1872: VII 
t. c. hatálya alatt bejelentés nélkül űzlek, már akkor 
iparkihágást, köveitek el es az iparűzésre a folytonos 
gyakorlat állal sem szereztek jogot; iparűzésük mind
addig jogtalan, mig a törvénynek az ipar bejelentésre 

vonal kozó rendeletéit nem teljesítik, Ennélfogva azok 
az ácsok és kőmivesek, a kik mesterségüket az 1884: 
XVII. t.-cz. életbe lépte előtt jogosítvány nélkül űztek 
s jelenleg is űzték annak folytatásától jogosultságuk 
igazolásáig, azaz iparengedély vagy iparigazolvány meg- 
zerzéseig eltiltandók.

Építési engedélyhez nem kö’ött, azaz oly épilési 
munkálatok végzésére, melyeknek foganatba vétele hely
hatósági vagy megyei szabályrendelet ú j.-ín előzetes 
rendőri bejelentéshez kötve nincs, mind azok feljogosít
hatok, azaz ipar igazolványt nyerhetnek, a kik a 10.22S: 
1885, sz. rendeletem 1. §-a értelmében kél évi szakba- 
vágó gyakorlatot tudnak igazolni; azok tehát, kik az 
épitőmeslerség körébe eső valamely iparágat két. év óta 
önállóan, habár minden jogosítvány nélkül folytatnak, e 
körülménynek igazolásával igényt, tarthatnak épilési en
gedélyhez nem kötött építési (kőmives, ács) munkálatok 
végzésére felfogositó iparigazolványra.

Épilési engedélyhez, kötött munkálatokat azonban 
csak is az végezhet, a ki -Ili,!88/1884. sz. rendeletem 
32. §-ábmi foglalt feltételeknek eleget téve, iparengedélyt 
vádlót! ; ha. csuk annak folytatására már régebben 
jogosultságot, nem szerzett.

Végül megjegyzem, hogy építkezéseknek olyanok 
által végzése, a kik erre jogosít ványnyal nem bírnak, 
sem az ipnriöivény, sem a közrendészet szempontjából 
nem engedhető meg.

Az ipartest illet saját tagjait és ezek segédeit hivő.
talos Ügyben megidézheti.

víz iparhatóság a megidézettet pénzbírság kirovása 
mellett is kötelezheti a megjelenésre.

T é ny á i I á s. M . . . . G. könyvkötősegéd a n . . .
v .... i ipái teslületnél előadta, hogy R . . . . V . . . . 
munkaadójánál munkakönyvé elveszett. Az iparlesl.ület.

1 az ipartörvény 105. g-ábaii foglaltak szerint akarván 
eljárni, az adatok beszerzése és a körülmények kidé 
rilése végeit n munkaadót, beidézte. De ez nem jelenti 
meg, okul adván, hogy ő csak a békéltető bizottság idó- paraszt erre dühösen felkapta kis fiát és addig verten

, zésének engedelmeskedik. Ekkor az iparhatóság őt pénz- . 1........................... ' ... •— '.... ‘ ........ ...........
| büntetés fenyegetése melleit, utasította a megjelenésre.

földhöz, míg meg nem hall. Felesége bent a szobában 
épen ujszülölt gyeimokél. lüiősztől te, mikor a kis fitt 

Ezen felszólítás"következtében a munkaadó a segéd mun-; kétségbeesett kiállásait meghallotta. Rémülve kifutott 
kakönyvét. beküldölte ugyan, de ő maga meg nem je- udvarra s olt a gyermek holttestét felkapva, vissza- 
lent. Az ipartestület feljelentése folytán az iparhatóság ; sietett a szobába, a hol ujszü'ölt gyermekét a teknő 
R,.... V .... t. 5 frt pénzbüntetésre marasztalta. A II-od '' ......... 1'"'" ‘* ....... ' ■
foku hatóság helybenhagyta

A földmivelés, ipar- és kereskedelemügyi m kir. 
ministerium e tárgyban 16,200.: 1888. sz. a. harmadfok
ban a következő határozatot hozta:

Az eljárt iparhatóságok azon határozatait, melyek 
szerint R . . . . V .... azért, mert az n . . . v . .. . ipar 
testület elölt, idéztetése, illetőlog az iparhatóság pénz
bírság fenyegetése mellett történt meghagyása dacára 
hivatalos ügyben megjelenni vonakodott s ezért 5 frt

lenekén megfutva találta. A szegény asszony a kettős 
csapástól eszét vesztve, kirohant az udvarra és a kulbtl 
ugróit. A gyilkos csalt akkor tért kissé magához és el
keseredettségében ő is a kútba ölte magát.

— Dr. Tanner koplaló intézete. Mint amerikai la
pok Írják, a koplalásáról híres dr. Tanner most már 
másokon is próbál, akar tenni koplalási rendszerével. 
Legutóbb ugyanis New York államban nagyszerű „Baby 
Farm“-ot rendezett be, a hol csecsemőket, i.evel abból 
a célból, hogy gyakorlati utón igazolja azt az állítást, 

pénzbírság megfizetésére marnsztnItatnit, a marasztalt i hogy az embernek elég, ha könnyű növény táplálékká

részéről közbevetett felebbezés folytán bnrmadlokűiug 
felülvizsgálat alá vettem s ennek eredményeként az em
lített határózatokat ezennel helybehagyom. 

Vegyes Ixirels.
— A király nyereménye. Bécsijén a napokban volt 

a lovaregylet javára rendezett sorsjáték húzása. A nye
rők közül még eddig sokan nem váltották ki nyeremé
nyüket. A ki nem váltott, tárgyak közt volt egy enysze- 

: rű esőköpei.y is, melyről a sorsolás hivatalnokai kide
rítették, hogy a király nyerte meg. Azonnal elküldték 

la nyereményt a Burgba, a hol ugyanaz a szolga, a ki 
i az esőköpenyt vitte, még két más nyeremény tárgygyai, 
egy tolikéssel meg egy kis tányérral is beszámolt, me 
lyet Mária Valéria főhercegnő nyert meg.

— Megjelent „Az 1888-ik évi állategészségügyi tör
vény" eredeti szöveggel magyarázattal és iralpéldákkal, 
irta Kassay Adolf. E mű gyakorlati értékét növeli az, 
hogy a törvény magyarázatán kívül előadja a bűnt, tör
vénynek és magánjogunknak ide vonatkozó szabályait 

lés e tárgyban a kir. Curia állal hozott döntvényeket, 
J mi állal a mezei gazdáknak, földbirtokosoknak, közig, 
hatóságoknak, községi elöljáróknak és az állatorvosok
nak iiélkülözlietlenné ' Ilik. Ára ezen hat 8 ad Ívből 
álló műnek postán kü dve 60 kr. Megrendelhető Hajós 
Ede könyvkiadó-hivatalába i Budapesten IV. kér. Kálvin
tól' 5. sz. a.

— Megrendítő eset s. inhelye volt a napokban Kis- 
Orosz lorontálmegyei köz.-r'g. Egy odavaló jómódú paraszt
ember hazatérve a ii livásárról, szobájában levetette 
kabáljár. és keresményét, egy ötvenes bankót letelte az 
aszta'ra, azután jókedvűen átment a szomszédba. Mikor 
rövid idő múlva ismét visszatért, az udvarban örömtől 

j sugárzó arccal szaladt eléje kis fiacskája és büszkén 
mutogatta papirsárkányiit, melyre cifraságnak rá voltak 
ragasztva az öl venesbaiikó darabjai. i\ kél ség beesett



él, s hogy a huséfe’ek csak bűnös vágyakat, ébresztenek 
az emberben. Dr. Taimer jelenleg India városában tar
tózkodik, a hol újabban negyven kis gyermeket, akar 
toborzimi „koplaló-intézete" számára.

— Csongráíiról írják hogy ott Révész Julianna öl 
éves leánygyermvk gyufával játszott s e közben n ruhája 
meggyűlt, mire a szülők észrevették a veszedelmet, a 
szegény gyeiinek már haldoklóit.

— Szerencsétlen lövés. Balassa-Gyannatoii Gellén
Béla vaskereskedő lolljába-u uag-v szerencsétlenség tör 
leot Jakabí-alvy Barna ugyanis a 'boltban csupa kiváncsi 
ságból addig forgatott egy revolvert, -inig a fegyver el
sült s a golyó az -ott ácsorgó Borsos Dezső segédei 
halántékon találta. A szerencsétlen fiatal ember azonnal 
összeesett s a golyót -még máig sem tudták el távoli tani 
sebéből. Állajgrta veszélyes.

— Schuster Konstantin,váci megyés püspök, kör
útja alkalmával látogatást tett e hó 8 án Tasson Föld 
váry Mihály ahspáti családjánál, A csaknem tisztán Egy HtlzaréllllS COJltríl-teinetÓS CsOllgriídOH. 
református vallásu község világi és ■egyház* elöljáró; °
megjelentek az alispán házánál s Dömötör Bertalan ref 
leikész meleg szavakban üdvözölte a főpásztort, a ki. I szurfos kovács — állilóhig a Imi vásárhelyi és szentesi

Egy körülbelül kétes származású Vajdovics Laci 

úgymond, a hit, remény és szer-elet, magáizl-os jelszava ' na-zarén-usok püspökének apja — Vajdovics Ignác becsű- 
alatt osztja áldását a hívei között. A püspök ékes sza ; teles takácsmester hunyt el a napokban Csongrádon. 
vakban válaszolt. A főpap a reiormálusok szép uj tomp Ezen embert, minden rábeszélés s állítólag erőszn-
loma harangjainak zúgása közt utazott el K un Szt- : koskodással Laci püspök sem birla mizarérussá tenni! No 
Miklósra.

— Kivándorlók figyelmébe. Azoknak a szegény fél 
levezetett embereknek, a kiket. Amerika mesebeli Eldo 
rádója még mindig csábít, jé intelem Nagy József hód 
mezővásárlielyi pék esete, a kit ezelőtt négy évvel úgy 
elkeserített a sorssal való folytonos küzdelem, hogy 
családjával egyült neki indult az újvilágnak és megte
lepedett. New Yorkban. Nagy József jóra való iparos volt 
itthon, de azok közét tartozott, a kikro nem mosolyog 
a szerencse s igv minden vállalata csak tengődött vagy 
kudarcot vallott. Miután egy fia már korábban kiment 
Amerikába, azt gondolta, hogy neki is jobb lesz olt s 
csakhamar összeszedte, a mi kis vagyona volt, és átkelt. 
:i tenge-en. New Yorkba érve nagyon szomorú csalódás 
várt rá Fia nem volt, képes segélyezni s most az egész 
család kétségbeejtő helyzetben tengődik, távol a hnzá 
tol és mindentől, n mi megvigasztalhatná a boldoglala- 
Ionokat. Az ösmeretlen nagy város árjában elztillnek, 
elpusztulnak, ha. valami irgalmas véletlen nem könyö
rül rajtok. Csakhogy az ilyen véletlenek ma már na
gyon is regénybe valók arra, hogy bennük bízzék az 
ember. Nagy József is ilyformáu gondolkodhatik, mert 
mint Hód mező vásárhelyről Írják, leve) érkezeit oda a 
kivándorlót! péktől, melyben kétségbeesetten panaszko
dik a sorsra és könyörög ösmerőseinek meg jó barátai
nak, hogy tegyék lehetővé valamiképen, hogy még egy
szer visszatérhessenek Magyarországba, a hol még a nyo
mor sem fáj majd annyira, mint ott, a hol még a levegő 
is megöli a magyart. Beteg ugyanis az egész család, nem 

—-<u megszokni a klimatikus viszonyokat s a szegény 
____ ____ ‘'•-•.alt pusztulni valamennyien. Ez a

ide Laci gondolta, hogy amit életében meg nem telie
leit, a megholtnak majd megteszi édes anyjával — a 
hajdan buzgó kathólikus nővel — most túlbuzgó naza- 
renával, s ez okon meg is híva a vásárhelyi és szentesi 

' főnazarénusokat, hogy egyetemlegestn az udvaron — 
már tudniillik a nazarénus kovács háza udvarán — 
közakarattal nazarénus módon nagyszerű temetést ren
deznek.

Azonban a helybeli főszolgabíró neszét, vette a 
dolognak s intézkedett, hogy a halott vallása szerint 
kath. egyházi szertartással temettessék el.

Meg is jelent tehát a vásárhely szentesi nazarénus 
matadorok elszelelése után Laci püspök a helyi plébá
nosnál a temetés végett s gondolta, hogy ő püspök, 

i emez pedig csak plébános, tehát még annak szemébe is 
| vághatja a „hazudik" szót. Mire azután saját, beval
lása szerint hármas bérmálásban részesült a lelkész 

.által s megnyugvással fogadta, mert hiszen: Az Ur 
(Isten?) igv akarta.

Majd a kántorhoz ment a püspök (??), hogy éne- 
: kelje el az apját, de ő nem fizet érte, ezt. tiltja a val
lása. De biz a kántor megvette rajta a stolári's illeték 

' 57 krt.
Ezután ily beszéd fejlődött ki kettejük között.
Kántor: Hallom, hogy apádat az udvaron akartad 

; eltemetni! Gyönyörű fiú vagy! Ugy-e, döglött kutyának 
■ árok a helye?

Püspök: Hát miért nem temethettem volna ott. is 
el? Hiszen az u test, úgy is elcsépelt szalma, mit el 

' lehet égetni s hamvát szétszórni.
Kántor: A fest n kath. hit szerint a szentlélek

szerencsétlen ember bizonyéra megérdemelné, hogy tel
jesüljön vágya s visszatérhessen még egyszer n hazájá
ba. A ki adakozik erre a célra, bizonyára emberbaráti 
cselekedetet követ, el.

— Gyilkosság. Turóc Szent Mártonban borzalmas 
gyilkosságot követettel a hó 6 án esti 9 órakor Priekopán 
Chroniada Anna házigazdáján, Petrácsik Andráson, kit 
egy késsel többször megszűrt, és hat életveszélyes sebet 
ejtett rajta. A gyilkosságra az adott okot, hogy Petrácsik 
András C'hromada Annának szemére lobbantott egy ez 
előtt 15 évvel elkövetett burgonya-lopást. A szerencsétlen 
einlier egy félóra múlva elvérzett, felesége és két árvája 
vesztette benne kenyérkeresőjét A gyilkost a rut.tkai 
csendőr őrs letartóztatta s az elgörbült véres késsel együtt 
átszolgáltatla a kir. járásbíróságnak.

I temploma, tehát a lélek eltávozta uláti is inegbeccü- 
■ lendő. Hát a lélekkel mi történik, béli, ha a testből 
: elszáll ?

Püspök: Hát elviszi a szél, azt, senki sem tudja, 
hogy azzal tovább mi történik (1?) elvegyül a leve
gőben.

Kántor: No ecsém, ha te ily marha vagy mint 
püspöke a nazaréuusoknak, mily bolond marha lehet a 
többi ?

Kántor: Hát. egy kis búcsúztató nem kell-e?
Püspök: Mentsen meg tőle az Ur!
Kántor: I)e hiirangozlatni fogsz?
Püspök: Minek azt a kolompokat koptalui, én biz 

krt sem fizetek értők.
De biz ott nem temették el az öreg Vajdovicsot, 

a 30 krt a harangozónak ki nem szűrt a. Miután

egy

mig 
pedig rettenetes ellensége a nazarénus a harangozás- 
mik, az egyik segédlelkész 20 krt adott a harangozó 
bojtárnak, hogy tovább harangozzon neki, mint másnak.

Ezek után következett a temetés, az a lurkó kán
tor maga ment, el személyesen és hosszú éneket, éne
keit a. néppel s végül még el is biicsuztnlla a halottat 
övéitől. A nazarénus püspök fiú pedig anyjával bezár
kóztak a szobába ti szertartás alatt.

Föltűnt, hogy a kopor.-ó be volt feketére mázolva, 
s alatta más festések nyomai látszán.-ik; hát kisült, 
hogy a dicső fin kinruszszal és meszelőve! In-mázolia a 
koporsót, melyen kereszt, volt, a megváltó kepevei s úgy 
nyilatkozott, hogy az ő apja koporsóján ne legyen 
akasztóin egy' döglött emberrel injzolva .... Mik hát 
ezek n nnzarénusok, ha a názáreti képéről is igy nyi
latkoznak 7!

A temetési szertartás után a lesiet kikisérték a 
sírba, de a drága püspök magzat mintegy 500 lépés
nyire kullogott, a test után, illetve a lialotli kiséret 
után s midőn a temetőhöz ért, kedves hilehagvott 
anyjával a temető kapuban megállóit s be nem lehe
tett. vinni a temetőbe; hanem állítólag, midőn az utolsó 
ember is ott hagyta a fölhaiilolt sírt, akkor ment hu 
anyjával a temetőbe megnézni, hogy hol vau eltemetve 
apja. Én ha hatóság volnék, utána néz ék, ha vájjon 
nem vitte e el a koporsót az ipse a temetőből, hogy 
vallása szerint újra eltemethesse.

Sok mulatságos dolog történik ezzel az emberrel 
itt. Ilyen pl. Imsvét első napján verte a vasat, műhelyé
ben erősen a szomszédok nem kis Imszuságára, kik az
után műhelyébe mentek s a kohóban levő tüzet egy 
veder vízzel elölitek; az egyik pedig a kalapácsot vette 
ki kezéből azon világos kijelentéssel, hogy harmadnapra 
megtalálhatja nála, de az ünnepet ne szenlségtelenitse 
igy meg, mert agyon ütik!

Sokan csodálkoznak' azon, hogv ily félbolomlnak 
akadnak a jó keresztények között, kik munkát adnak, 
mert hiszen ha munkát.'nem adnának neki, ki kellették 
a városból pusztulnia

Sok fanatikus féleszű nép van a világon!!
Közli : k itholihis.
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