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Ki szelet vet, vihart arat.
Megszólalt városunk polgíirinesterénck hiva

talos lapja, s mint sejteni lehetett, a szentliáromság- 
szolior mellett épített falkerités védelmére kelt. 
Ezen egyáltalában nem csodálkozunk, mert isme
retes dolog, mily ellenséges álláspontra helyezke
dett a „Szentesi Lap11 szerkesztője egykor a 
szobor ügyében a városi közgyűlésen.

Azon sem csodálkozunk, hogy a polgármester 
oly cinikus hangon szól a róni. cath. egyházta
nács által beadott felebbezésröl, mert ez igazolja 
az egyliáztanáesnak a felebbezésben kifejezett 
azon kijelentését, hogy „városunk mostani tek. 
elöljárósága a lóm. cath. egyházra semmi tekin
tettel sincs. 11

Lássuk előbb, mi ellen kelt ki tulajdonképen 
a mi lapunk, azután vizsgáljuk a. felcbbezéshez 
csatolt polgármesteri észrevételeket, s végül a pol
gármester álláspontját védő „Szentesi Lap‘‘-nak 
erre vonatkozó megjegyzését.

Mi ellen proteslált a mi lapunk, midőn a 
polgármestert önkény kedéssel vádolta ?

Először is az ellen protestáltunk, hogy a pol
gármester a kerítésre vonatkozó közgyűlési ha
tározat ellen a róm. cith. egyháztanács részéről 
f. é\i február 8-án beadott felebbezést négy hó
napnál tovább nem terjesztette töl az alispáni hi
vatalhoz. Azt kérdjük a városunkban lévő összes 
egyházak elöljáróságaitól, vájjon nem találnák-e 
magukra nézve is sérelmesnek, ha fölebbezésökct 
annyi időn keresztül figyelemre sem méltatnák?

Másodszor az ellen protestáltunk, hogy a 
polgármester a falkerités építését. elrendelte a 
nélkül, hogy akár a fölebbezést beadta vagy an 
mik elintézését bevárta volna; már pedig azt na
gyon jól tudja, hogy egy megtölebbezett határo
zatot cffectuálni nem szabad. Azt kérdjük, kitől 
várjuk a törvények tiszteletét és megtartását, ha 
egy polgármester maga ad példát rá, hogy keli 
magát a törvényen tulteiiui? 11a pedig a városi 
tanács rendeletéből történt a megfölcbbezett ha
tározat végrehajtása, akkor ismét a polgármester
nek kell tudni a töményt s nem szabad beleegye
zését adnia egy megfölebbezett s még el nem in
tézett határozat végrehajtásához.

Ez volt lapunk álláspontja a polgármester
rel s a városi hatósággal szemben a falkerités 
ügyében — senki sem tagadhatja ezen álláspon
tunk jogosultságát, s a polgármester hivatalos 
lapja sem tett kísérletet annak megcáfolására. ■— 
így a fölebbezéssel szemben követett eljárást h a- 
t ó s á g i ö n k é n y kedésnél egyébnek most sem 
nevezhetjük.

Lássuk most a polgármesternek a fölebbe- 
zésre felhozott észrevételeit.

Ha ez észrevételekből valaki meg akarná. Ítélni 
polgármesterünk vallási érzületét, arra a követ
keztetésre jutna, hogy egyáltalában talán vallása 
sincs. Midőn az egyháztanács azt mondja föleb- 
bezésében, hogy „napjainkban,'midőn a vallásos
ság mindinkább hanyatlik s a közerkölcsök rom
lanak, minden eszközt meg kell ragadni a val
lásos érzület emelésére", a polgármester ezt telje
sen ignorálva odavetőleg mondja, hogy a „köznép 
vallásos érzületét egyéb tényezők vannak hivatva 
fenntartani, mint: a népnevelés, iskolák állítása.11 
Azt hisszük, hogy sem a róm. cath., sem egyéb 
egyház nem szorult a polgármester tanácsára val
lás dolgában, ki arra éppen nem illetékes. De még 
a templomot sem ismeri el — mert egy szóval 
sem említi — polgármesterünk a vallási érzületet 
emelő tényezőnek ! Azután mintegy éléből felhozza, 
hogy a körmenetek a plébánia udvarán épült is
tálló mellett is haladnak el s ez eddig nem szol
gált a vallásos érzület, lazítására; miért ne lehetne 
az újonnan bekerített telken is istállót építeni?

llát tudja meg, polgármester ur, hogy ha a 
róm. cath. templom oly szabadon állna mint pl. 
a ref. templom, akkor könnyű volna csupán a 
templomot körmenet alkalmával megkerülni; de 
mivel nem szabadon áll, kénytelenek a hívek a 
templommal kapcsolatos egész plébániatclket is 

megkerülni. Éppen azért örültek a róm. katli hí
vek a szentháromság-szobor körüli térnek, mert 
azt hitték, hogy nem lesz tőlük megtagadva e 
térnek használata; most pedig méltán aggódnak, 
mert inig eddig a körmenetek csak egy istálló 
mellett haladtak el, ezentúl a majdan építendő 
városi istállók mellett is lesz alkalmuk elhaladni
— tehát cseberből vederbe jutnak.

Polgármester hivatkozik arra is — a mit. ed
dig senki sem mert állítani — hogy Szentes vá
ros hatósága a k ö z t i s z t. a s á g és k ö z e g é s z- 
s ég i r á n t k e 11 ő é r z é k k c 1 b i r. Mindjárt, be
bizonyítjuk.

Evek óta emelkednek a chinai fallal bekerí
tett városházi udvartelken a trágyadombok, me
lyeknek leve — inig a. Jurenák-féle közben a kö
vezett kocsiút, tart, fedett csatornán, azután pedig 
nyílt csatornán épen a központi róm. cath. elemi 
iskolákkal szemközt szabadon folydogál s ott az 
egész környéken ragályos bűzt terjeszt. Ugyanaz 
a hatóság, mely hivatva volna a köztisztaság és 
közegészség fölött őrködni, évek óta megtűri, hogy 
ezen szabadon folyó trágyalétől első sorban a 
tantermek, azután a róni. cath. templom környé
kének levegője bűzös és az egészségre káros be
folyású miasmákkal inficiáltassék. Méltán lehet 
ezen botrányos állapotra nézve is kérdezni, váj
jon nagyobb-e a róm. cath. egyháztanács türelme 
és elnézése, avagy a városi hatóságnak a pol
gármester által annyira magasztalt köztisztaság és 
közegészség iránti érzékhiány?

Polgármester azt mondja továbbá, hogy mi
dőn a város közönsége a szoborépitéshez szüksé
ges 4 négyszögölnyi területet átengedte haszná-j 
latra, „nem kötelez.e magát egyszersmind arra 
is, hogy a körmenetek gyakorolhatása tekinteté
ből a teret feltölteni s azt ezen célra átengedni 
fogja.11

Az egyház soha sem kérte, nem is kérhette 
volna azon tér féltöltését, de azt már a józan ész 
is diktálja, hogy a midőn a város átengedte a 
tért a szobor felállítására, nagyon jól tudta, hogy 
e szobor nem egyedül disziil, hanem főkép ájta- 
tosság helyéül fog szolgálni a híveknek, amint 
pl. Szent-János szobra is hasonló vallásos célra 
szolgál. A ki városunkban a róm. cath. egyház 
körmeneteit látta, nagyon be fogja látni, hogy a 
sok ezer ájtatos hívőnek kell egy kis hely. Már 
most nézzük a szobor környékét. A templom fe
lőli részen a városi hatóság a partos helyről el- 
hordatta a földet s árkot csináltatott, melyben a 
legkisebb esésnél is sár van; az ujönan épült fal 
mellett a tér vajmi kicsiny, azért fellebbezett az 
egyháztanács; a kocsiuton nem állhat meg a kör
menet, mert elzárná a közlekedést; tehát csak a 
plébánia előtt, valamint a kocsiút és az uj fal ál
tal szűkre szabott térségre van szorulva a kör
menet, s szó sem lehet arról, hogy a szobrot 
megkerülhetné. Tehát nemhogy megközelíthetnék 
a hívők a szobrot — amint polgármester állítja
— hanem teljesen kiszorulnak ezen térről.

Ha a polgármester által hangoztatott nyers 
jogot a maga ridegségében figyelembe vesszük, 
mely szerint a szobor körüli tér Szentes város 
közönségé, engedje meg a polgármester, hogy e 
város közönségének erős egy harmadát ép
pen a róm. cath. hívők képezik, kiknek tehát 
Szentes város többi lakosaival közös joguk van 
arra a térre, s ha népszavazásra kerülne a sor, 
a róm. cath. hívek bizonyosan nagyobb méltá
nyosságot tapasztalnának a többi más vallása pol
gárok részéről, mint a milyent a városi hatóság 
tói s a polgármestertől kell tapasztalniuk.

Végül nehány szavunk van a „Szentesi Lap11 
azon figyelmeztetésére, mely szerint tartózkodni 
kell az egyházi életet harcra vinni a hatósággal 
szemben.

Teljes igaza van, de ezen harcot éppen a 
polgármester idézte elő. Midőn a közgyűlés a be
kerítendő udvartelek ügyében tanácskozott, Ud
varéi Sándor képviselő, tehát nem katholikus em
ber, azon aggályát fejezte ki, hogy a gazd. szak
osztály és a tanács által közösen beterjesztett

!javaslat sérelmes talál lenni a róni. cath. egyház
ra, s ha polgármesterünkben egy kis tapintatos
ság van, oda terelte volna a. dolgot, hogy minden 
kellemetlenség és viszály kikerülése végett, jó 
lenne az egyháztanácscsal érintkezésbe lépni. A 
polgármester nemcsak hogy ezt nem tette, hanem, 
midőn az egyháztanács csakugyan felebbczett ezen 
határozat ellen, a felebbezést teljesen fumigálta, 
4 hónapnál tovább föl sem terjesztette s az alatt 
a falat felépittette, mivel mintegy pressiót akar 
gyakorolni a felebbezés mikénti elintézésére. A 
róm. cath. egyház mint eddig, úgy azután is bé
kében fog élni a többi vallásfelekezettel — ezek 
ellen nincs is oka panaszkodni; hanem a polgár
mesternek a róm. cath. egyházzal szemben tanú
sított önkényes eljárása idézte elő a kedélyek 
felzaklatását s ezért egyes-egyediil ő a felelős. 
Az egyház törvényes utón lépett föl egy rá nézve 
sérelmes határozat ellen s nyugodtan várta volna 
be a fölebbezés elintézését; épp úgy kellett volna 
cselekedni a polgármesternek, de ő tultevén magát 
a törvényes formákon önhatalmilag lépett föl, 
tehát a harcot ő üzente meg az egyháznak, nem 
pedig az egyház a hatóságnak. Ha a polgármes
ter a halósággal egyetemlegesen a törvényes for
mák közt marad, akkor — bármelyik fel javára 
dönti el az ügyet a felső fórum — csend és bé
kesség maradt volna hatóság és egyház közt. De 
az egyházzal szemben elkövetett méltatlan és iga
zán minősíthetetlen eljárás, melyben egy hatóság 
önkénye a legdurvább módon nyilvánult, okvet
lenül kell, hogy maga után vonja a nyilvános 
rosszalást.

A ki szelet vet, vihart arat.

Néhány szó a hazai ásványos vizekről.
Most, midőn a fürdői időszaknak épen legjavát él

jük, úgy hiszem, nem lesz fölösleges hazai legkiválóbb 
ásvány vizeinkről néhány szóval megemlékezni. Hadd is
merjük meg hazánk gazdagságát e téren is, hadd lássuk 
he, hogy ásványos vizeink sokféleségre, jóságára és 
gyógyító erőre nézve nemcsak versenyeznek a külföldiek
kel, hanem több esetben fe ül is múlják azokat. Talán 
alkalom adtával eszünkbe jut ez s nem várjuk úgy mint 
az egyszeri tordai polgár, a ki messze külföldre ment 
gyógyulást keresni, a hol a fürdőorvos, miután baját 
megvizsgálta, azzal a nyilatkozattal lepte meg, hogy 
tudna ugyan egy hathatós gyógyvizet ajánlani, de az 
nagyon távol — Tordán van.

Csoportosítsuk hát. legkitűnőbb ásványvizeinket, s 
egyúttal pár szóval mutassunk rá, hogy minő bajok 
ellen használhatók és milyen külföldi vizekkel állítha
tók egy sorba.

I. A tiszta hévvizeknek hőmérséklete a 20 c. fokot 
meghaladja. Vegyalkaluk tekintetében közönyösek, vagy
is nem alkatrészeik, hanem hőmérséklet üknél fogva 
szerepelnek a gyógyvizek sorában. Legismeretesebbek: 
a nagyváradi Püspök és Félix fürdők, RajecTeplic 
(Trencsén megye) és Stubnya (Turóc m.) Ilyen a külföl
dön a nagyhírű Gastein is. Használtatnak főleg kösz- 
vényes és bőrbajok ellen.

II. Egyszerit savanyu vizek azok, melyek arány
lag kevés szilárd alkatrészt, de srk szénsavat tartal
maznak. Legjobbak a kitünően kezelt szinye — lipóci 
úgynevezett Salvator forrás (Sáros m.), a legújabban 
szintén jói kezelt, borszéki híres fokút vize (Csík ni.). 
Jók még a Mohai Ágnes és Mohai Stefánia vizek, a 
német keresztúri (Sopron m) és a szántói (Ilont m.) sa- 
vanyuviz is. Mindezek a nagy szénsavt.artalomnál fogva 
kellemes üdítő italul szolgálnak, azonban némely bel- 
szervek hurutos bántalmai ellen gyógyvíz gyanánt is 
szerepelnek.

III. A vasas savanyu vizek egy literébeu legalább 
is 0.02 gramm szénsavas vasoxydul (ritkán kénsavas 
vasoxydul) van s közlük a legkitűnőbbek vérhiány és 
azon alapuló bajokban hivatva vannak Frauzensbad, Spa 
és Pyrmont világhírű ilynemű vizeit, helyettesíteni. A 
vasas vizek sorában több alcsoportot kell megkülönböz
tetnünk.

1.) Vasas hévvizünk csak négy helyen van (külön
ben ilyenekkel a külföld is alig dicsekedhetik), u. in. 
az első rangú Szliácsou, a csinos Lucskin (Lipfó in.) 
az utóbbi időkben nagy haladást tett Vihnyén (Bavs 
m.) és a szerényebb berendezésű Algyógyon (Hunytul in)

2) Az egyszerű vasas savanyuvizek sorából ki
emelem a buziási József és Mihály forrást (Temes m ). 
Az elébbi egy liter vízben 0.10 gr., az utóbbi 0.08 gr. 
szénsavas vasoxydult tartalmaz. Ezen kitűnő savanyú 
vizek hazánkban még nem tudtak annyira behatolni a 
kereskedelembe és mindennapi életbo, mint a mennyire 
megérdemlik. Legtöbbet fogyasztunk el Anglia hölgyei. 
Másodsorban fölemlítem a Csik-Szereda közelébeu levő



zsiigödi István forrást, mely vastaiinloiiira nézve meg
egyezik a buziási Mihály forrással. Igen jó a kabola pólyá
nál víz is (Máraniaros m.)

3) Az égvényes vasas savunyu eiWcro az jellemző 
hogy bennük « vason kívül szénsavas nátrium (szóda) 
j.iisza a főszerepet. Ezek között első helyen áll az elö
li.itaki (Háromszék m.) Öskút vize, melynek vastartóim, 
egy literben 0.2 gr. Másod sorban áll a brassómegyei 
Zajzou nevű fürdő Lajos forrása 0.11 gr. vastartalom 
mái, említendő még Lubló (Szepes m.) ivó forrása, 
melynek vastartalmú OO'J gr

4.) Az égvényes konyhasós savanyu vizek legkitűnőbb 
jci a bánfai (Sáros m.), visk-váihrgyi (Máramaros 111), sós 
kúti (Vas in) és Suliguli (Márainaros m) savanyú vizek.

5) A földes vasas savanyu vizekben a szilárd 
alkatrészek közt, legnagyobb szerepet játszik a szén 
savas mész Ilyen források az ajmicskői egyszerű, szerény 
berendezést! fürdőn a Kovács forrás (Gömör m), mely
nek vaslarlalmn 0 12 gr., a borszéki Kossuth kút, a 
kortnicai Béla forrás és a. kevésbé gondozott lippai 
savanyú viz, melynek vas'arlalma 0.00 gr.

6.)  A. glaubersó tartalmit vasas savanyu vizeket, 
melyek a külföldön is ritkák (franzensbadi Salzquelle 
és az elsteri források) nálunk a tárcsái (tralzmansdorfi) 
Károly és Miksa források (Vas in.) képviselik.

IV Éyvényes vizek. Ezek ivásra használva több 
nyíre gazdag sz.ensavtartnlnniknál fogva kellemes, üdítő 
italul szolgálnak, de a bennük oldva levő jelentékeny 
szénsavas nátrium főleg a légutak és gyomor hurutjai 
ellen hatalmas gyógyszerré is teszi őket. Nevezetesek 
a szélesesebb kürtien ismert nzolyvai, a kitünően kezelt 
Margit és luhi Erzsébet forrás, a kevésbé ismert bodoki 
kitűnő viz (Háromszék m.). Közülük különösen a Margit 
forrás mint tüdőhurut elleni gyógyszer még a külföldön 
is nagy hódítást tett, de azért, nálunk még mindig a 
seltersi viz járja. — A konyhasótart.alinu égvényes vizek 
sorában legkitűnőbbek a cigelkai Lajos forrás (Sáros in.) 
mely jódtarcalom tekintetében lu tesz Halion, Kissiuge- 
neu, Gleicheiibergen slb, továbbá a bikszádi vizek. 
(Szalhmár in). Glauhersós égvényes viz hazánkban csak 
egy van s ez Kolozs Karától számítva a harmadik vas 
úti alagutban fakad. Hozzá férhetlensége és forrásának 
szegénysége miatt most még alig jöhet számba. Pedig 
vegy alkatánál fogva a marienbadi forrásokkal veteke
dik. Végre említendők a sziksós vizek, melyekben még 
több szóda van. Ezek hazánknak specialitását képezik 
s nagymeunyiségben fordulnak elé az Alföldén Fürdő 
zésre legjobban be van rendezve a Szabadka tulajdonát 
képező palicsi ló, a Debrecen határában levő konyán 
ló, a Telegdy László tulajdonát képező debreceni szik
sós fürdő, a Mellemétől (Torontói m.) 1 kilóméteruy ire 
ftkvő Ruszanda fürdő és a nyíregyházi sósló, Használ 
jak mint fürdő gyógymódot lőleg c ú/.os bajok, börbeteg 
ségek es görvélykor ellen.

V. Kénes vizek azok, melyek kéngázokat vagy ve- 
gyülelckel tartalmaznak. Idült bőibánlnlmak, csúzos- 
köszvéuyes bajok és zsugorodások ellen hatalmas győ 
gyiló hatással bírnak. Nélkülözhelővé teszik a pyrenaei 
meleg kénes fürdőkét az ausztriai és svájci Badent és 
Aachent.

1. Meleg kénes vizek a budapesti Császár-, margit
szigeti-, Lukács, Király fürdők és a városligeti artézi 
fonás (utóbbi belsőleg gyomorhurut ellen is használta- 
tik). Hőmérsékletük 24—74 fokig. Ide sorolandók to
vábbá a Zsigmondy Vilmos állal fúrt harkányi artézi 
kút (Baranya m.), a Herkules fürdő (lírássá-Szörény m.) 
a pöstyéni (Nyílra in.) és treucsén teplici kénes vizek is

2. Hideg kénes vizek: az. ajmicskői Keményforrás, 
a parádi csevice, a szobránci viz (Ung m.), melyet Segen, 
a lürdőtasi híres bécsi tanára az összes ismert kénes 
források közt első helyre tesz es a szejke (Sz.-Udvar- 
liely mellett) Közülük a szobráncit és palád csevicéit 
ivásra. is használják, hatásuk a marienbadi vizéhez ha
sonlít.

VI. A földes vagy mésztartalmú vizeket leginkább 
csűzos és görvélyes bajok ellen használják. Jelentéke
nyebbek fordulnak elő Oánócon (Szepes in.), Bildócon 
(Szepes m), Bod.ijkon (Fehér m.), továbbá Budapesten 
(Rácfürdő, Rudas és Sáros fürdő, Hungária forrás, mely
nek vize belsőleg használva különösen a bélliuiut ellen 
hatásos gyógyszer).

Ml.' Keserű vizek. Ezek nagymennyiségű keserű 
sót, és sok kénsavas nátriumot ‘arlalmaznak. Ilyenek, 
a Ferenc József, Hunyadi László, Hunyadi Mátyás. Ifit 
nyadi János. Viktória,'Rákóci stb.’vizek Budapesten és 
számos jelentéktelenebbek a j vidéken.

VÍ1I. .4 konyhasós vizek száma, hazánkban igen 
nagy. Itt. csak azokat akarom felsorolni, melyek jódmi- 
iiium tartalmuknál fogva jód vizek gyanánt is szerepel

lnek s mint, ilyenek hivatva vannak a híres Hallt kösz- 
I vényes és skrofulás bajokban slb. pótolni.^ Ezek közölt 
I említendő a csinosan berendezett belső Bajom vagy 
Bázna Erdélyben Medgyes mellett, továbbá Csiz (Gömör 

I m.) s kü.önöseii lepik (Pezsegő m).
Ezekben óhajtottam I. olvasóimnak a hazai ásványos 

| vizeket pár szóval megismertetni, 'lérszüke miatt, csak 
a legkitűnőbbekre terjeszkedhettem ki s mellőznöm kel
lett. az úgynevezett láp, iszap, gáz, (enyülevél, ta-i sib 
lürdőkel, úgyszintén az éghajlati (climaf ictli) gyógy 

i helyeket, is De ugyhiszem, a mondottakból is vi.ágo.t, 
! hogy mi, kik egyebekért, sok pénzt adunk ki a küllőid 
I nek, ásványos vizek dolgában nem szorulunk más oi- 
Iszágokra. S én meg vagyok győződve aflelöl, hogy, lm 
(majd fürdőink nagyobb kényelmet nyújtunk vendégeik 
nek, különösen pedig gondoskodnak arról, hogy a nagy 
közönség és orvosaink a sokkal élelmesebb külföld ál
tal migy hangon magasztalt gyógyhelyek hangzatos 

I ismertetései mellett a hazaiak leírásait is forgathassák, 
meglesz a hazai fürdőknek is jövőjük.

Chemikus.

észrevétel
tek. Sarkadi Nagy Mihály polgármester urnák 
a rom. kath. egyháztanács által a szentharom 
ság-szobor mellett húzandó kerítés ellen beadott 
feíebbezésére vonatkozó s a „Szentesi Lap“ 

31 ik számában közzétett nyilatkozatára.
Miután tek. Sarkadi N. Mihály polgármester 

úr fent említett nyilatkozatában a lóm. katli. egy- 
Iláz.tanár,sót kapzsiságról és a. jogérzet hiányáról 
vádolja, erkölcsi kötelességünknek ismerjük e sértő I

| vádak ellen tiltakozni és azokat a leghatározottab- 
. bau visszautasítani. — Szerintünk ugyanis, — és 
azt hisszük, minden józanulgondolkozó ember szerint, 
— kapzsinak az mondható, a ki túlságos haszon
lesés és önérdekből valamit, a mihez joga nincs, 
magának akar tűinjdonitani a. végből, hogy abból 
hasznot húzzon. Azért tehát, hogy mi azon tiszta 
meggyőződésben, hogy .jogos alapon állunk, meg 
akarván védeni (képzelt-e vagy nem képzelt., az 
eldöntésre vár) jogunkat, felebbezésünket beterjesz
tettük, nem azért, hogy abból a térből hasznot 
huzzunk, vagy hogy azt saját hasznot hajtó célja
inkra (talán krumplival való beültetésre) használ
juk, hanem hogy magának a városnak is díszére | 
váló szép szentháromság-szobrunkat az eléktelenités- 
től megóvjuk, ezért minket kapzsiságról vagy jog
érzet hiányáról vádolni, legenyhébben szólva qualili 
kálhatlan eljárás. — Ha ez esetben valamelyik fel 
kapzsiságról volna vádolható, az bizonyára nem a 
róni kath. egy ház. tanács. Valamint a jogérzet hiá- •.

nvával is kár hánykolódni a tek. polgármester ur- 
n,k éppen most, midőn az ő .jogér/.etéuek gyönyörű- 
séoes bizonyítékát adta az. által, hogy kellő időben 
beadott fellebbezésünkön — csupa .jogérzékből — 
né>fy hosszú hónapon keresztül talált elaludni.

° Ami az istállóra vonatkozó elme-futtatását 
illeti a polgármester urnák, arra nézve csak azt 
jegyezzük meg, hogy bizony az eléggé bánt min
ket, hogy úgy van, de hát azon egy könnyen most 
nein leltet segíteni, habár hisszük, hogy idővel azon 
is segitve lesz, 'míg emezen a polgármester ur 
szerint is lehetséges istállón egy kis .jóakarattal 
nagyon is lehetett volna segíteni.

Továbbá a tek. polgármester úr indirecte a 
hálátlanság vádjeval is illet bennünket, midőn 
szemrehányókig hozza fel nyilatkozatában, hogy a 
mostani elöljáróság milyen „figyelemmel és különös 
tekintettel viselkedett mindig a róm. kath. hit
község és egyháztanácsa iránt “ Hál, mi‘ezt a múl
takra vonatkozólag készségesen és hálával ismerjük 
el, de egyúttal sajnálattal vagyunk kénytelenek ki
jelenteni, hogy a mostani polgarmest.ei ur régiméje 
alatt bizony azt nem igen tapasztaltuk. Es ha erre 
vonatkozólag concret esetek kellenek a polgármester 
urnák, azokkal is szolgálunk.

A rom. kath harangozó ház mellett ásott, gö
dör betöltésére, — a mire pedig kötelező igeretet 
bir az egyház, — már az ő ideje alatt, háromszor 
is fel lett szóilit.va az. elöljáróság es még most is 
betöltetlen, pedig azt talán még a polgármester 
ur is belátja, hogy az, különösen ha vízzel van 
telve, körmeneteink alkalmával nagyon is akadályul 
szolgál. S legutóbb, midőn az egyltáz részéről fel
szól li itatott az elöljáróság, hogy a gymnasium 
építésénél kihányt földdel az a gödör töltessék be, 
egyszerűen azzal uttasittatott el, hogy az. a föld 
kell a piacra! Hol van itt az a különös tekintet ?

Továbbá annak a csatornának, mely a szent
háromság-szobor előtt, a vizet a Kurdiba vezeti, 
kikövezésére is kérte az egyház tanács az elöljáró
ságot, de hasztalanul, mert a kikövezés helyett 
egyszerűen lenyeslék a földet, a mi által az egész 
tér elcsúíi Itatott, holott pedig egy elrejtett, zugban 
(tek. Farkas j ni ró ur háza mellett) kikövezett csator
na vezeti le a vizet. — Ugyan hol itt az a különös 
telei .tét az égj ház iránt?!

Volt idő rá, mikor a főkapitány ur egy búcsú 
alkalmával, nagy por lévén, az utak azon csekély 
részét is, a Ind a körmenet, el szokott vonulni, a 
városnak öntözésre szolgáló kocsijával egy kissé 
fel akarta öntöztetni; de hát a polgármester ur, 
a mint, hírét vette ennek az attentatumnak, azon
nal eltiltotta és visszaparancsolta a kocsit, bizony ára 
az egyház iránti különös-tekintetből! 1!

Azt is felhozza a polgármester ur, hogy „a 
város megengedte a r. k. egyháznak, hogy azokon a 
helyeken két szobrot, felállíthasson/ — Ilat, biz ez 
is aligha a polgármester ur ideje alatt, történt! — 
Mert arra az időre, mikor nem is a város, hanem 
a földes uraság azt a teret, a mely et most a kér
déses kerítés be fog keríteni, a szt.-János szobor 
felállítására az egyháznak átengedte, arra az időre

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

Mindig áldom ....
Mindig áldom a jó Istent élte,
■Hogy niiiH hagyott téged fent az. égbe, — 
Leküldötte legszebbik angyalát: 
Életemnek legdrágább csillagát!

Leküldött, hogy tégy boldoggá engem
S vigasztald meg búba borult lelkem : 
Te légy nékem örök boldogságom ....
Éltem p.irja, fényes mennyországom!

* ♦ *♦ ♦

Szegény vagyok ....
Szegény vagyok igaz — nincs vagyonon!, pénzem, 
Nem illő vagy hozzám, látom, tudom, érzem : 
De hu azt tudnád, hogy nélküled az élet, 
Mindig csak gyöire cm s teher lesz inig elek, 

Talán rám tekintnél.

Nem kell nékem vagyon, nem kell örö kséged, 
Nem azért szeretlek, imádlak én téged;
Hanem jó szivedért, melynek párja nincsen; 
Te léssz életemben a legdrágább kincsem 

Gyönyörű icányka !
Ifjú Técsi József. 

1TTILT SZEM.
B E S Z É L Y. (8.)

(Folytatás.)

Emil hidegeit s udvariasan ajánlotta magát.; Ma
liid előzékenysége, úgy látszott, a legkisebb hatást sem 
gyakorolta rá.

„Hogyan tetszik neked unokaöcsém ?“ kérdő Gusz
táv menyasszonyát, miután Emil alig távozott.

„Hisz mit még csak először láttam/ viszonzá ki- 
térőleg Maliid. „Nagyon szépen tud elbeszélni, de hideg

nek s büszkének látszik. Ezután engedőimet kérve a 
konyhába sietett, s nemsokára Ízletes vacsorával tért 
vissza; e mellett úgy lett, mintha mindezt ő készítette 
volna. A festesz a hál térim szorított Erzsire gondolt, ki
nek keze a vacsorát készítette, de nem mert felölő 
kérdezni.

Maliid nemsokára ismét gyermeki árlathuiságot 
igyekezett filogta ni s kiváló figyelemmel viseb eleit a 
festész iránt.

Gusztáv közölte most jegyesével, hogy barátjának 
mintaképül ajánlotta egy madonna festéséhez; Maliid 
fülig élj) ru'l s e pillanatban fialabibbmik látszol.! a va
lóságnál. „Hogy túlozhatsz annyira!” kiálló fül egészen 
ijedten — „mert most jó barátod nem lát egyebet, ben
nem egyszerű leánynál;“ hosszú szeiiiöldje alól azonban 
kíváncsian nézett a festészre, hogy beszédjének hatá
sát észlelhesse.

A festész eléggé udvariasan felt ellenvetést Ma
liid szavaira, de még sem oly határozottsággal, a. milyent 
Maliid várt azért alsó ajakét mintegy boszankodva fel
húzta s hízelgő, nyájas módon kérdő:

„Ugyebár, én nem szolgálhatok önnek tanulmá
nyul ?“

„Miért ne?” viszonzá kitérőleg Rikhárd ; a festő 
szeme mindenütt kikeresi és megtalálja a szépet, s fel 
tudja használni/

Maliid lekötelezőleg mosolygott ugyan, de válaszé
ival kevésbbé látszott megelégedni, s ámbár azután is 
a szeretetreméltó háziasszonyt akarta adui, Gusztáv ősz
iével le rósz kedvét, és aggódva kérdező: „Mi bajod 
fiam ?“

i „Szivarozásod lejfájást okozott nekem/ nioiidá bo- 
szusan.

„Hiszen' te engedted meg!“ mondó lesújtva és szé
les, becsületes 'arcán vi'ágosan meglátszott a nyuzta- 
laiiság, melyet, menyasszonyának piumsza miatt érzett.

„Most legalább láthatod, hogy a füstöt, csakugyan 
nem tűrhetem/ s finom, takaros kezével nem kacéiság 
nélkül simította végig borús homlokát.

„Megígérem neked tehát., hagy ezentúl szivarom
mal nem alkalmatlankodom/ mondá szomorúim.

Ezután a két barát távozott.
„Ugyebár, gyöttyötű leány!“ kitiltó löl Gusztáv, 

miután kiléptek a házból. „S nem találtad-e föl benne 
egy madonna mintaképét?”

„Nem egészen/ viszonzá Rikhárd.
„Micsoda? Nem egészen?” ismétlő haragosan Gusz

táv s megragadta barátja karját.. „Eszednél vágyé? 
Inkább nyakamba kellene borulnod, hogy neked végre 
megmutattam a régen keresett eszméli} képet, s te há
látlan egészen hidegen azt mondod, hogy nem egészen. 
So’ sem lesz belőled híres festész, ha nincs érzéked az 
igazi szépség iránt.”

„Örülj, hogy igy áll a dolog; nem félnél-e, hogy 
veszedelmes lehetnék rád nézve?”

„Furcsa; Maliid szivét nem oly könnyen lehet moz
gásba hozni; sok fáradságomba került, inig meghódítot
tam; de most tudom, hogy szeret és semmi sem képes 
a világon őt hűtlenné tenni.”

„Ne mondd azt unokaöcsédiiek, mert ez felinge
relhetné s kísérletet, találna tenni," jegyző meg Rikhárd.

„Miért ne mondanám meg neki ? Akármibe fogad
hatok - “

„No fogadj,” szakitá félbe a festész, „a női szív 
néha csodálatos, talánysz.erll tárgy. Síit azt hiszem, he
lyesebben cselekedtél volna, ha Emilt be sem mutattad 
volna menyasszonyodnak.”

Gusztáv oly hangosan és szívből nevetett, hogy az 
utcán vele találkozók meg is állottak. „Ez furcsa állí
tás! Unokaöcsém tud pompás vadászkalandokal. elbeszél
ni, sőt pompásan hazudni is, de menyasszonyom szivére 
Sídm sem fog hutást, gyakorolni. Ő sokkal hidegebb és 
gőgösebb. Maliid pedig büszke s nem lűri meg a leg
kisebb figyelmetlenséget sem”

„Azt kívánóin neked, hogy igazad legyen,” viszonzá 
Rikhárd Gusztáv más tárgyra akarta terelni a beszédet, 
de mivel a fosiész vonakodott még ma körcsarnokba 
menni, a két barát nemsokára elvált egymástól.

Rikliárdra ti mai találkozás erősebben hatolt, mint 
a hogy azt Gusztávnak mulatta. Sokkal nagyobb rész
véttel viseltetett, barátja sorsa iránt,, minisem hogy nem 
törődött volna éiettársának választásával. Minél tovább 
gondolkozott magános óráiban Maliid jelleme fölött, an
nál világosabb lett előtte, hogy ez a hiű, önző teremt
mény a becsületes, jószívű fiúhoz éppen nem illik.

(Folyt, köv.)



<1 polgármester ttr.iak t. nagyapja is aligha emlé
kezünk; a polgármester 'ur pedig még abban az 
időben, mikor ez a szt-János szobor arról a tér 
ről a mostani helyre áttetetett, aligha nem hálni 
gonibolóban járt.

Es azután furcsa világot vet arra. a. „különös 
jigyelemre és tekintetre", a mivel a polgármester 
ur a lóm katli. egyháztanács iránt viselkedik, az 
ő legutóbbi, ismert eljárása feleblmzésílnkkel szem
ben Nemc.sk hogy be nem terjeszti felebbezésün- 
],et. az illetékes helyre, hanem még a felebbezés 
elintézése előtt, bevégezteti a. megfelebbezett dől 
got. Igazán „különös tekintet"!

S mit szóljunk végre még felenbezésünkre köz 
z.é tett nyilatkozatának hangjához, a mely teli van 
„kapzsiság", „vakmerő", „valótlan állítás", „me
reszkedik" stb. ilyféle, legenyhébben szólva, kímé
letlen kifejezésekkel. — Az egészből úgy látszik, 
hogy !l polgármester ur felebbezésünkért meghara
gudott. Di' hát, tekintetes ur! kár ám e miatt, ha
raggal rontani drága egészséget, mert nekünk vagy 
igazunk van vagv sínes. — Ha igazunk van, akkor 
a polgármester ur haragja egy cseppet, sem rettent 
vissza bennünket jogos álláspontunk védelmétől; ha 
pedig nincs igazunk, akkor az illetékes helyen majd 
elülnek bennünket keresetilnki,-el — A polgármes 
tér ur nyi aIkozat.ának a hangja helyén volna ta
lán egy gyei szemben azok közül, kika butik ajtaja 
előtt, töltik a napot, de nem egy 11 ezer lelket 
képviselő morális testülettel szemben.

Mi tehát, midőn még egyszer a leghatározot
tabban visszautasítjuk a polgármester ur vádjait és 
kimelet.hii kifejezéseit, egyszersmind, — hogy a 
„Szentesi Lap" tisztelt szerkesztőjét is megnyug
tassuk, tiszta lelkiismerettel kijelentjük, miszerint 
nekünk egyetértést, békét zavarni még csak eszünk 
ágában sem volt és nem is lesz soha, sőt minden 
erőnket legjobb meggyőződésünk szerint annak meg- 
gáthisára fordítjuk, s ha ez esetben is sokak bé
kéje, kiki békéje megzavarta tolt, arra bizonyára 
nem mi adtunk okot. 7'öóá

V ilágf olyasa.
Két esemény folytonos feszültségben tartja ez 

időszerűit a diplomatiát, valamint a politikai köri) 
két. Az egyik Vilmos német császárnak tervbe vett 
utazása az orosz cár meglátogatására, a másik 
neme ak politikai, hanem családi jellegű esemény 
is, t. i. Milán szerb király válása nejétől Natáliától.

A német császár pétervári utjának politikai 
jelentőségét újabban és újabban emelik ki s remény
ük, hogy a két császár találkozásával teljesen vége 
szakad az eddigi orosz-német félreértéseknek és 
megteremtődik az alap arra is, hogy Oroszország 
és Ausztria-Magyarország közt barátságosabb legyen 
a viszony. — Egy tekintély es német lap a császár
találkozásról szóló elmélkedésében kifejti, hogy a 
végből, hogy Európának visszaadassék a biztonság 
érzete, melynek hiányában oly sokáig szenvedett, 
alapfeltétel az, hogy a békeszövetség megegyezésre 
jusson a leghatalmasabb állammal, mely a szövet
ségen kívül áll. s ez a megegyezés állandó eleme 
az európai népéletnek. E megegyezésre s egyébb 
idevágó kérdésekre nézve igen figyelemre méltó 
cikket közöl, melyben hangsúlyozza, hogy az Orosz
országgá! való egyezségre vonatkozólag, melyet leg- 
közclebbre várhatunk', három szövetséges hatalom 
mar eleve teljes megegyezéssel járhat el. A cikk 
további része a. következőket mond ja:

Bismarck herceg a következő alapon reméli 
Ausztria- Magyarországot Oroszországgal kibékíteni: 
Ausztria Miigyarország lemond arról, hogy Mace
dóniáig terjeszkedjék, azonban Bosznia és Herce
govina birtoké bún marad. Az osztrák magyar mo
narchia. befolyását Szerbiára nem fogják olyannak 
tekinteni, a mely Oroszországgal szemben ellensé
ges volna.

Megoldatlan csupán Oroszországnak Bulgáriá
hoz való viszonya fog maradni. De erre nézve is re
mélhető a megállapodás. Lehetőnek látszik az is, 
hogy Ausztria Magyarország nem fogja Bulgária 
önállósága ellen veszélyesnek tartani azt, hogy orosz 
tábornok neveztessék ki bolgár hadügyminiszternek, 
ha csak megtaláltattak azok a feltételek, melyek 
az érdekelt hatalmak aggályait eloszlatják, úgy, 
hogy azután csak arról lesz szó, hogy Oroszország 
igényei formailag kielégittessenek.

A Kreuzzeitung, mely fejtegetéseiben bevallja 
azt., Imgy a megegyezésnek csak egyik főbb 
pontja az, Imgy az osztrák magyar és az orosz ér- 
dekpont.ok egymástól elkülönít,lessenek, továbbá kö
vetkezőket. mondja: E mellett nem lehet, szó úgy
nevezett örök, hanem csupán bizonyos számú évre 
kiterjedő megegyezésről. Oroszország sohasem 
fog lemondani arról a gondolatról, hogy Konstanti 
nápolyi hatalmába kerítse, valamint Anglia is kény
szerítve van a saját körülményei folytán arra, hogy 
a cár birodalmával szembe lépjen ennek minden 
előre tett lépésénél. De ez uj megállapodás remél-

' hetőleg elég sokáig fog tartani, hogy minden ré
szes nemzetre anyagilag áldásosán hasson; ezenfe
lül az Oroszország akció politikájának egyátalán 
nem fogja elzárni az útját, hanem Oroszország, mi
után aggodalmai a nvugatot, illetőleg eloszlatvák, 
terveit könnyebben fogja keresztül vihetni Közép- 
Azsia és India el'eu.

Nyílt őszinteséggel nyilatkozott már Annenkov 
tábornok Petervárott, hogy Oroszországnak Afgha 
nisztáii egy részét el kell foglalnia. A másik rész, I .,
elfoglalása, azután biztosan meg fog történni. India 
két emberöltő alatt talán már biztos zsákmánya lesz 
Oroszországnak, de India Afghauisztán és Perzsia 
okkupálása nélkül nem tartható meg.

Arra vonatkozólag, hogy Franciaország mit fog
mondani a szövetséges hatalmaknak Oroszországgal 
való e megegyezéséhez, a Kreuzzeitung a kő 
vetkezőt mondja: „Naponta, annyi határozott bi 
zonyságát vesszük- annak', hogy Vogézeken túli szom - | 
szódáinknál minő izgatottak a szenvedélyek, dogj
aiig hisszük, hogy Franciaország az uj szövetség 
folytán megbénítottunk érezze magát. Ha azonban 
a többi államok kancellárunk bölcs politikája kö
vetkeztében leteszik, vagy legalább megkönnyítik 
a nehéz fegyverzetet, mely alatt nyögnek, akkor 
Németország sem lesz az az állam, mely Francia
ország kényszere folytán örökké fegyverben fog 
feszengni. Bizonyosnak látszik előttünk, hogy akkor 
nagyon kategorikus kérdések fognak Franciaország 
irányadó férfiúihoz intéztetni;olyan kérdések, melyek 
kölcsönös viszonyaikat vagy egyik vagy másik mó 
dón, de megszabadítják attól a bizonytalanságtól, 

'mely a valódi béke élvezését megkeseríti.

— Csongrád vármegye községi jegyzői e hó 16 áii 
| vagyis hél lön városunkban gyűlésre jönnek össze, mely
ének főtárgyát a jövő lBtíü ik évben élet beléptetendő
■ nyugdijintézményre nézve teendő előmunkálatok fog
yják képezni.

— Megyénk közigazgatási bizottsága e hó 17 én 
szokásos havi ülését, tartja, melynek —■ mivel az udó- 
execiitio szünetel — aligha lesz, sok t.é.rgva.

— Értekezlet volt e héten Aradi főkapitány hiva
talos helyiségében arra nézve, mely társit lat. részesti jön 
azon szánalmas sorsban, hogy Szenteste jöjjön üres ház

■ előtt, színi előadásokat tartani. Lapunk szerkesztője 
ak.dályozva lévén a megjelenésben ez utón kívánja

i véleményét nyilvánítani, s azt hiszi, hogy a józango nlo - 
1 hozásnak helyeselni fogjak. Ugyanis evek hosszú során 
; lehetett tapasztalni, hogy ná link sem erős, sem gyönge 
szintársulat. nem Imi prosperálni, leggyakrabban deficit
tel végzi működését, sőt volt eset rá, hogy köityörado 
leányokat kellelt gyűjteni egy szmlársulat javára, hogy 
legalább úti költsége legyen. Ez — mi tűrés tagadás — 
nemcsak szomorú, hanem lealazőis úgy egy színtársulatra, 
mint föllép egy majdnem 30 ezer tősgyökeres magyar 
lelket számláló alföldi városra, s ha már ezt a szégyent 

I nem kerülhetjük el, legalább hassunk oda, hogy ez min
den évben ne ismétlődjék. Hogy miért jutnak nálunk a 
szia társulatok ily mostoha, meg nem érdemlett sorsra, 
azt. mull, számuiikbati említettük. Tehát, akár módunk
ban, akár akaratunkban nincs pártolni a színészetet, ne 

j erőilessük a dolgot, hímem határozza el az illetékes h i- 
1 lóság, hogy ezentúl csak minden második vagy harma
dik évben ad engedélyt színi előadások tartására. Ily 
üres időközök, azt hisszük, jobb hatással lesznek a helyi 
szinpárlolásrn, több újdonság kerülhet színpadra, mi 
mindig nagyobb vonzerővel bír, mint midőn régibb, ha
bar elismert jelességü darabokat többször kell látni. Ez 
szerintünk a legjobb expediens.

— Felsőbb intézkedés. Olvasóink tudják, hogy a 
helybeli róni kálit, egyháztanács elnöksége a végzetes 
falke.rités ügyében sürgős fölt erjesztést tett a bel- 

; ügy minist eriiunhoz, mely törvényes intézkedésre liivla 
tel az alispáni hivatalt. Az alispán ebből kifolyólag 
a következő leiratot intézte Szentes város polgár 
mesteréhez: F. é. jun. 22-én 337. sz. a. k. és ide ju
lius 6 án érkezett* fel terjesztése, továbbá a mnsgu 
belügyministeriumnak f. hó 4-én 43,193. sz. a. k. és 
mellékleteivel együtt •/. alatt eredetben telcsatolt, az 
érdemleges eldöniést szorgalmazó rendeletére, mely
ben szentesi „szentháromság szobor" terén a városi

1 közgyűlés által elrendelt, és a róm. katli. egyház fe- 
1 lebbezése dacára tényleg megkezdett keritkezési ügy
ben intézkednem kelletik, mielőtt illetékes, érdemle
ges 11-od fokú határozat hozatnék, tekintettel azon 
körülményre, hogy' minden szobor helyéül — állittas 
.sók az akár kegyelet, akár vallási szempontból — 
rendesen oly terület, szokoW: kiszemeltet,ni, mely azt 
a tért dominálja, E szempont vezethette a szentesi 
róm. k. egyházat is arra, hogy „szt-háromság szobor" 
helyéül azt a területet, kérje a városi hal óságtól, me 
lyen a róm. katli. hívek egyházi körmeneteiket, eddig 
is háborítatlanul gyakorolták. És habár a szobor te
rülete egynéhány négyszögöl terűiéire terjed ki, bi
zonyára senkinek sem jutott volna eszébe oda szobrot 
emelni, a hol az jelenleg áll, ha csak sejteni lehetett 
volna azt., hogy ezen tér ■— mely különben is a város 
díszére szolgált — utólagos keritkezés által rendet 
tetősétől el fog vonatni és éppen nem conveuiens célra 
felhasználva, ez által a vallásos célra szolgáló, 5666 
frtba került, szobornak egy pár év elmúltával a fal
hoz szorítása feltételezhető lett volna. Tekintettel to
vábbá arra, hogy' a kérdéses építkezés sérelmessé nem 
azért váll, mert a felebbezö róm. katli. egyház a kér 
déses területen birtoklási jogot szándékoznék szerezni, 
hanem azért,, mert, vallásos szertartásainak gyakorin

* Tehát 1-1 nap kellett, hogy a polgármester felterjesztése 
a megyei alispánhoz érkezzék — példás gyorsaság I Szerk.

iában háboritfatik meg és igy' a kérdés eldöntésénél 
nem a merev jogosság, hunéin 16,000 lélekből álló vá
rosi polgárság vallásos igényeinek kielégítéséről van 
szó, mely' iránt a városi hatóság közönyös nem lehel ; 
mindezen körülmények méltányossági okokból is szük
ségessé teszik azt, hogy ezen iigy behatóbb tárgyalás 
tárgyává tétessék-. Felhívom tehát e. uruságodiit, hogy 
a róm. kath. egyház állal közbevetett felebbezés! és 
a nmélt. beliigymiuist,éráimhoz intézett felfolyamod
ványt. a legközelebb tartandó városi közgyűléshez ter
jesztvén, azt a felebbezésben felhozott indokoknak is 
figyelembe vétele mellett újabb határozathozatalra kérje 
fel ; elvárván a városi közgyűléstől, hogy a mint, eduig 
mindig teljesítette, egyez esetnél is egyes vallásfeleke
zetek méltányos igény eit szemelölt, tartamija és nem lóg
ja engedni, hogy azon békés egyetértés, mely a városi 
lakosság kebelében jótékonyan honol, ily élére álli- 
lolt eljárással megzavartassék ; magától értetvén, hogy 
amennyiben a városi halóságnak sem saját, sem ma
gánosok ügyeiben hozott határozatai jogerőre emel
kedés előtt, végre nem hnjlhatók, a törvénytelenül (nem 
megmondtuk? tízeik.) megkezdett keritkezés egyelőre 
felelősség terhe alatt, beszüntetendő lészem Ezen fel
hívásom eredményéről t. é. Iliig. hó 10 éig jelentést 
várok. Szentes, ltítíö jul. 12. tít<n)nuer tí’dm/or, s. k. 
alisp án.

— I.iipiink ziíi'ínkoi- értesülvén fenti alispáni leirat
ról, ennek közlése miatt többi hiiiink kiszorult, miért szives el
nézést kérünk.

Színészet
Mait, számunkban csak futólagosán tettünk em- 

Ütést a körünkbe érkezett. Pesti Iliász Lajos színtár
sulatáról, mert, lapunk megjelenéséig- csak egy előadást 
volt alkalmunk láthatni, arról pedig egy társulat mű
vészi képességét éppen nem lehet megítélni. Azóta 
több előadást, volt alkalmunk látni, u. m. szombaton 
„NcZiánts virág" operettet, vasárnap „A szökött asz- 
szong" című népszínművet, kedden ,. Ujj' király" ope
rettet, szerdán „Uonstniitin abbé". vígjátékot és csütör
tökön , Pekking rózsája" operettet.

Tekintettel arra, hogy' tavaly igen jól szervezett 
társulat tartotta városunkban színi előadásait, a mos- 

I tani társulat sem az egyes operett-énekesek, sem az 
| operettekhez szükségelt, énekkar dolgában nem verse- 
I nyezhet a tavalyival, tehát absolut gyöngébb társu- 
I lattal vau jelenleg dolgunk, mint, a milyen a tavalyi 
volt. Azonban a szorgalmat, ezen társulattól sem le

lhet megtagadni, sőt a szóbeli előadással teljesen meg 
lehet elégedve közönségünk — ha ugyan közönség
nek lehetne nevezni azt. a 30—46 látogatót., kik a 
legjobban szervezett társulatot sem volnának képesek 

i hatásos előadásra buzdítani.
Ettől eltekintve mimi a női, mind a féríisz.emély- 

zet több tehetséges taggal 1 ir, u. m. Németiig Gizella, 
ki már más társulattal fordult meg nálánk s akkor 
mint második operetté énekesnő s naiva igen jól vit
te szerepét. Játéka most is kifogástalan s minden 
tekintetben haladást lehet, nála tapasztalni. Továbbá 
Kárpátiig Katica, ki Hassan szerepében eléggé sike
rült alakot mutatott, s játékában is kellő elevenséget 
tanusitott. Kelemenné igen csinos és ügyes fejedelem
asszony volt, de Szkirina szerepében is kitűnően adta 
a félt-kény feleséget. Kellő készültséget tanúsítottak 
még Tóimig Juliska és Polgár Fiinni.

A férliszemélyzetből kiemelendönek tartjuk első 
sorban magát, az igazgatót, azután Andrássy M., ki a 
társulat legtehetségesebb tagjának mondható, továbbá. 
Asztalos, ki mint énekes is erőteljes hangjával impo
nál; Bátosg, föllép őrnagy szerepében kellő praecisi- 
lással játszott; Kelemen igen mozgékony alaknak bi
zonyult a zavarba jött, színigazgató szerepében. Ez 
alkalommal nem bocsátkozunk sem az egyes tagok, 
som az egész társulat rész'etesebb megbirálásába, — 
mert szigorú bírálatnak és igényeknek csak olt. lehet 
helyük, a hol a közönség részéről való pártolás 
eklatáns módon nyilvánul — mire városunkban alig 
van eset.

Zárt ajánlati versenytárgyalási hirdetmény 
asztalos munkákra.

Szentes város uj uyinnásiuini épülete belső felszereléséhez 
szükséges iskolai bútorok u. in.: két iilésű padok, vas fogasok, 
fali- és állvány-táblák állványnyal, tanári asztalok (cathedra), 
kréta- és szivacstartó kis asztalkák, rajzasztalok, rajzszékek 
kísérleti asztal, könyvtári szekrények, irat szekrények, vegytani 
szekrények, mosdó szekrény, egy iroda asztal ós egy bőrdiván 
elkészítése, illetve szállítása céljából zárt ajánlati versenytárgya
lás hirdettetik.

A vonatkozó bntortervek előméret ős föltételek Szentes 
város mérnöki hivatalánál f. évi julius hó 21-ig megtekinthetők-

Bánatpénzül az ajánlathoz a vállalati ússzeg 5 százaléka 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban csatolandó.

Minden s kizárólag az összes bútorok előállítására vonatkozó 
ajánlat bélyegezve, lepecsételve következő felírással- „Ajánlat a 
Szentes városi uj gymnasium bútorzatának elkészítésére1* és leg
később az ajánlat tárgyalási napján

1. évi jnliiiM 116 22-én délelőtt 1O óriíig 
Szentes város polgármesteréhez nyújtandók be, annál is inkább, 
mert a később érkezett — nemkülönben a kellően fel nem sze
relt ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Ezen munkálatok kiadásával megbízott hatóság fentartja 
magának a jogot, hogy az ajánlattevők közül — tekintet nélkül 
az ajánlati összegre — szabadon választhat és hogy esetleg a be
érkezett ajánlatok mellett is ezen munkák végrehajtására nézve 
szabadon rendelkezhessék.

Szentesen, 1883. julius hó 13-án.

Sarkady Nagy Mihftly,
polgármester.

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

Az országszerte folyamatban levő aratásról nem a legjobb 
hírek érkeznek. Az időjárás állhatatlan, nedves, a rendekben’fek
vő keresztek áznak és a lábon álló vetés nem tud megérni. Bu- 

Nemc.sk


zánk üszögös «s rozsdás. így szólnak a magánja lent. •'sok, melyek
nek a tőzsde, tapasztalatain okulva több hib-lt ad, mint a rózsás 
színben tartott és pompás termésről szóló hivatalos jelentések
nek. Mi első sorban agrikultur állam vagyunk, a termésnek visz- 
szahatása van ipara, kereskedelemre, forgalomra és pénzügyekre 
egyaránt. A rósz 1 rmés visszatükröződik az é.itékpa, Írok árfo- 
I vamaiban is, án bár most már az értekpapir-piaeok nemzetközi 
ös'zetartozódása következtében jobbára csak a speciális magyar 
és a helyi piacra utalt papírok lanyhák. A nemzetközi játékér
tékek a kedvező politikai konstellációk következtében elég szi
lárdak és a legközelebbi császártalálkozás már előre veti árnyé
kát. A forgalom a tőzsdéken elég élénk és a gyakori nyereség
realizálások változatossá t«szik az irányt is.

Járadékok és befektetési értékek szilárdak ugyan, de a jú
liusi szelvények millióinak hatása még csekély mértékben mutat
kozik, minek oka a-/, liogv a közönség két éven át elszokott at
tól. hogy pénzét értékpapírokba fektesse, úgy hogy most csakis 
lassanként szánja magát erre, ámbár jól tudja, hogy ez a legké
nyelmesebb, legbiztosabb és némely értékeknél a legjövedelmezőbb 
módja a megtakarított pénz elhelyezésének.

Bank részvénvek szintén szilárdak. A hitelrészvények, da
cára a gyakori nyereség-realizálásoknak, megtartják legmagasabb 
jegyzés-ükét, bár - gyakori ingadozások között. A helyi bankok 
részvényei valami csekélységgel gyengültek.

A közlekedési vállalatok részvényeinek piaca epen nem 
mutat szilárdságot, habár most vagyunk az utazási saisonban és 
a gabona kivitel előtt, m>dy utóbbi azonban nem ígérkezik elég 
nagynak. ,

Iparvállalati értekekben gyenge a forgalom, malomreszvé- 
nyek a rossz aratási hírek következtében lanyhultak, csakis vas
öntő és vasgyár vállalatok részvényéi emelkedtek.

Sorsjegyek igen szilárdak és folytonosan emelkedők, úgy 
hogy alig van a tőzsdei árfolyamlapon egy sorsjegy is feljegyez
ve, mely ne emelkedett volna, sőt egyesek jelentékeny javulást 
is mutatnak. .

Valuták és ércváltök ára csökkent, főleg a politikai hely
zet javulása következtében.

* **
„Magyar Mercur" XI. évfolyamában hiteles sorsolási tudó

sító, pénzügyi szaklap. Egész évre csak 2 frt. Előfizethető Buda
pest, Hatvani-utca 17. sz.

XT y ilttér.
(K re atlian közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

l-'arbig, scliwarz und weiss Seiden-Moirée 
lr • *’*s l,er (imtiqim und ftanqais)

VO1I »L) kl« versendet rabén- und stilekweise zollfrui das 
Fabrik-Depot G Henneberg (k. k. Ilotliefenint), Zürich. Muster 
umgeheud. Briefe 10 kr. Porto. 8

1331) |lk. 888. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság közhírré teszi, hogy lléládi Istvánná végrehajtó-1 
tónak Túri Nagy E zter végrehajtást szenvedő elleni 40 
írt tőkekövetelés és ennek járni, iránti végreh ügyében ■ 
a szentesi kir. járásbíróság területén levő, Szentes váro
sában fekvő, a szentesi 715 sz.-t jkvbeu Af. 828 rsz. a. 
foglalt 311 nszgöl terű beltelek a rajln lévő épületek
kel Túli Nagy Eszter alperest illető '/» részre, az 1881. 
JA. I. c. 50 §. alapján pedig r.z egészre az árverést 1244 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban e'rendelte, 
és hogy a fennehh megjelölt ingatlan az 1888. évi ju- 
lis hó 26 ik napján délelőtt 9 órakor az alólirt. Ilkvi ha
tóság hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándéko/oií tartoznak az ingái lan beCo- 
-írónak 10% át vagyis 124 forint- 40 krt készpénzben, 

■ vagy az 1881 : LX. t. c 42. g ában jelzett árfolyammal 
; száiiiitot.1. ő« az 1881. évi november hó lén 3333. sz. a. 
kelt m. kir igazságügyministeri rendelet. 8 ik §-ába.n ki- 
jelölt óvadékképes éri ék papírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881.' LX. t.-C. 170. §-:i értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál ehileges elhelyezéséről kiálli 

i lőtt sznbá'yszi-rii elismervényt, átszolgáltatni.
Kell. Szentesen 1888 ik évi npril hó 12 ik napján.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

i óság.
ZBartlxa

kir. aljbiró.

'•.? Tíz forint napi mellékkereset, -J
töke és kockáztatás (risico) nélkül sorsjegyek

\ • részlet fizetés mellei ti eladása által az 1883. .... 
•\ XXXI. törvénycikk értelmében. A
; : Ajánlatokat elfogad a ; ;

fővárosi váltóüzlet társaság X
■ A I> I. E II é s T Á HSA. Budapesten. • •

Piti Pálnak
nagyhegyi 5 liolll szelője egészben vagy hol
danként is eladó. Értekezhetni a tulajdonossal I. t.

547. sz. a. vásárszéli házánál.

ütRIWWVW'V^fWWWIHllR 
z Elír etetés- d
x d
í Van szerencséin a nagyérdemű közönség Jg 
£ becses tudomására hozni, hogy a nagyságos 
£ Stammer Sándor ur házában lévő posztó, vá 
( szón, karton, rövidárú és pipere cikkekkel dtí 
J san felszerelt raktáramat ugyanazon utcában 
f ujonan épült, házambani átköltözés végett a lég- 
; jutányosai)!) ár mellett, szolgálom ki.
j Melyre a nagyérdemű közönség becses 
f figyelmét és az eddig tanúsított kegyes párt- 
► fogósát kérem

mély tiszt.elettel 
NYÍRI GERZON.

Ujonan épült házamban több rendbeli Üzlet
helyiség f. évi szeptember hó 1 föl ZinszonőerZie 
kiadó, — valamint a Halász Szabó János kis- 
piaci házában egy bolthelyiség felszerelvényekkel 
együtt bérbe adó. Értekezhetni Nyíri Gerzonnal.

i

Alulírott könyvnyomdájában 

fitt, 
ki legalább négy elemi osztályt végzett, 
■taxxonotzu-l azonnal felvétetik.

BALÁZSOVITS NORBERT,
nyomdatulajdonos.

458. vb. 1888. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 
102. §-it értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szen
tesi kir. jbiróság 2083 |1888. számú végzése által Lum
péi Köbei t javára Diamant és Gaál mindszenti cég ellen 
70 fit95 kr tőke,ennek 1888. év felír, hó 12 napjától szá
mítandó 6“/o kamatai és eddig összesen 33 frt 75 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt, kieléuilési végre
hajtás alkalmával biróilag felfilioglalt és 550 irt becsült 
gyorssajtó, és egy láda vegyes betűből álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladóinak.

Mely árverésnek a 3G72/I888. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínen, vagyis Miudszenten alp. cég 
üzletében leendő eszközlésére 1888 ik év julius hó 18-ik 
napjának délelőtti J Órája határidőül kiilb.elik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg: Imgy az, érinteti ingóságok ezen árveré 
sen az 1881. évi LX. t. c. 107. § a értelmében a legtöb
bet Ígérőnek becsáron alul is eladatni lógnak. i

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX t. e. 108 § ában megállapított, feltételek szer it 
lesz kifizetendő.

Kelt Szentesen 1888 évi julius hó 7. napján.
Végh Sándor,

kir. bir. végrehajtó.

1778/a.-ü.88«.
Hirdetmény.

A pénz intézetek adókivetési lajstroma julius 
hó 15—22-ig oly felhívással tétetik ki közszemlére, 
hogy ezen lajstromot, érdekeltek a jelzett időben 
megtekinthetik és netaláni felszólamlásaikat a 
szegedi kir. adófelügyelőnel benyújthatják.

Városi adóhivatal
Szentes, 1888. julius hó 11.

Tóth Kálmán,
n.-11. I.nok.

1^“ Eladó tűzifa.
ZSOLDOS FERENC

I
fakereskedőnek a Tiszánál jó minőségű

TŰZIFÁI®
vannak eladók.

Vásárlást akár a tulajdonosnál helyben, akár 
megbízottjánál, Pásztor Györgynél a Tiszánál 

lehet eszközölni.
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"V" á.xoslig'eti

Testegyenesitó gyógyintézet Budapesten,
(ezelőlt. Dr. Fiscliliof-féle vizgyógyintézot) llt'riniiia-ut 1525.

ír n'"lcíekuunr J.'lviil',a eK.VÍ)f legmagasabb, kiesebb ós legegészségesebb helyén fekszik, ugyanazon területen, melyet 
Miiig a Ur. FISCHHOF fele városligeti viz-gyógyintézet foglalt el. A 44,000 [| méternyi sűiün befásitott telken épült 
Onltage-eiHilet 30 tiszta, egészséges, külön bejáratit, újonnan átalakított szobát foglal-magában, — Casinóval, zárt és fűt- 
lieto iolyosovat, tehc/iaJyaval, lugasokkal stí». stb.

A löviírosKal való ÖNSzckötíeíéHí lóvonalok óh tsírsaskocsik közveíitik. "^5^
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§ • i.
Tisztelettel tudatom a t. közönséggel, bog)

Az intézetünkbe felvett betegek minden beteg testalkatának es bajának 
megfelelően külön előállított készülék segélyével, rendszerint iniitíí nélkül 
gyógyiitatnak. - Kitűnő és eddig el nem ért sikerrel kezeljük különösen a 
következő betegségeket u. m. :

1 Az összes bármely alapon fejlődött (csúzos, köszvényes, gümőkóros) 
ízület gyulladásokat. — 11. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint, az 
ízület gyulladásoknak utóbajait, n. m. : (zsugor) izüleímerevségeket, korlátolt M 
mozogbatóságot, végtagrövidüléseket, elgörbüléseket stb. III. A vele született 
és következményes elgörbüléseket u. m.: a gerincoszlopnak oldal-, mell- és hát- 
felé irányult elgörbüléseit, angolkóros vagy csigolyaszúvas alapon keletkezett $$ 
nnnnirnf mo||e|<(.t. görbenyakat, donga-, lúd-*, ló- és saroklábat, donga- 

IV. Gyermeklnídést ós következményeit. — V. Zúzódásokat,
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púpokat, tyukmellekc.t. görbenyakat, donga-, lúd-, 
gacsos térdet — n--------'' ”11 '-------------

csúzt és köszvényt.
Készül keink a plastikai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósítják a modern testegyenészet legmerészebb 

kiive-elinénjeit, minélfogva iniixien bciegneli kitétel nélkül Innii.jili-iísl és az egészséges fekvésű intézetünk 
tiszta levegőjében való szabad mozgást, de első sorban a műtét (operatió) teljes mellőzéséi lehetővé teszik Az 
eddigi hidegvíz.- gyógykezelés folyiattatik.

E Bővebb felvilágosítást agy az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint házi szabály
ig, könyvecskékbe bűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívánatra bérmentvo szívesen szolgálunk" ' "

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfogását. ’
Igazgatók:

dr. Verebélyi László ...................
felelős főorvos, egyetemi in. tanár,
a Stcfánia-gycrmckítórház sebésze.

seprő-, tormy- cs smpuav 
rum- és rostopcsinnal 

üzletem túl
Tekintve 

miatt a rósz 
a feiitnevezett italokat 40 kréi t literen
ként áruba bocsajtani.

Továbbá lia,ixxisitebtlan. Ixe- 
g'37-i Toort felier 30 kr., veres 40 — 
50 — 60 kréit literenként.

Venni szándékozók próbavételnél meggyő
ződést szerezhetnek, hogy áruim valódiak.

Valamint petroleumos bordóim vannak el
adok darabonként I frt 60 Űrért.

Üzlethelyiségein Dósa Béla gyógyszerész 
ur házában.

tt III ii1 r ii r r

van halmozva.
a szigorú pénzviszonyokat, e 
üzletmenetet, kénytelen vagyok

dr. Róth Adolf
testegyenesitó,

az intézeti betegek rendelő orvosa.
Fischer Győző

CS. k. udvari szállító orvos-, seb-, niű- 
es testegyen, segélyművek gyárosa.

Tisztelettel
R0BICSEK GÁBORNÉ.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsod Norbert künyvnyí^dájáuTim



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 28-ik számához
kozott. A királyné megállítana a kocsit, felültette rá a 
papot, maga pedig leányaival együtt gyalog kisérte a 
kocsit a templomig. A templomban egy ideig imádkozott 
s azután távozott. Kint, a nép lelkesülten fogadta s ki 
akarta fogni a lovait, hogy a nép fiai vontassák haza.

— Sietős házasság. Indiánéban, Jeffersonville köze 
lében, egy Wascow nevű öreg asszonyt temetett el a 
minap a község lutheránus lelkésze. A megboldogult 
asszony 73 éves férje me hatva hallgatta végig a gyász
beszéd kenetes szavait s mikor a lelkész a szónoklatot 
bevégezte, mély elkeseredéssel szivében, hazament. Ott
hon egyet, gondolt s rövid pár órai özvegysége alatt e - 
határozta, hogy sürgősen megnősül, mert nem jó az 
embernek egyedül lenni. Elhivatta hát azt a papot, a ki 
a délután folyamán a nejét eltemette s hirtelenébei. 
összeházasittatta magát elhunyt felesége nővérével, n ki 
egyébiránt illutt hozzá, levéli hetvenegy esztendős.

— Egy napig a kutban. Nagy P. Sátidornó, zánmlyi 
lakos valami fölött úgy elkeseredett, hogy öngyilkos 
Ságra határozta magát. E hó 1 én magára szedte összes 
szép ruháit s kiment a zámolyi öreghegyi szőlőhegyre, 
hogy tervét végrehajtsa. A szőlőpásztor gyanúsnak találta 
a Nagyné járáskelését s folyton figyelemmel kisélte, azt 
híven, hogy valamit el akar lopni. Az asszony azonban 
egyszer csak eltűnt a hegypásztor szemei elől, mire ez 
mitsem gyanítva tovább ment. Másnap Ctákvar felől 
több vásáros Budáikra menet, az öreghegyi utszéli búi
nál megállt itatni, a mint azonban a kútba nézlek, e szőr- 
nyűködvo vették észre, hogy a viz tetején egy asszony 
fogvacogva úszkál. Az utasok lármát, csaptuk, mire a 
hegyőr, a ki előtte való napon Nagynót figyelemmel ki 
sérte, oda ment a kúthoz s rögtön fölismerte a vízben 
vergődőt és az utasok segélyével kihúzta a kút hói. A 
szegény asszony sokat kínlódhatott a kutban, mert nyel 
vét s kezét úgy összeharapdáltn, hogy orvosi ápolás alá 
kellett venni. Az öngyilkos jelölt terve azért nem si
került, mert a magára öltött sok ruha meggátolta a 
testnek a viz álá merülését.

— Furcsa orvosság Göppingenbon ogy odavaló 
munkás 14 éves fia a múlt, év szeptemberében difleritisz 
következtében teljesen megnőmult Az orvosok minden 
kísérlete hiába valónak bizonyult, a szegény gyermek 
egy szót se tudott kimondani. Most néhány nap előtt 
megesett rajta az a furcsaság, hogy az utcán jól elver
ték. fis íme az ijedtség és az aggodalom oly erős hatás
sal volt reá, hogy visszanyerte beszélő képességét.

— Borzasztó családi dráma történt a napokban 
Pottschachban Bécs-Ujhely mellett.. Az odavaló erdész 
ugyanis nejével hosszabb sétát tett. Mikor hazaérkeztek, 
a nőt, alighogy a szobába lépett, szélhüdés érte s hol
tan rogyott össze. Kevéssel ezután az erdész kilenc 
éves leánya halotthalványnn azzal a kéréssel állított be 
egy odavaló asztalosmesterhez, hogy készítsen számára 
koporsót. Az asztalos természetesen visszautasította a 

Vegyes liirelz.
— Nagy szerencsétlenség történt a minap Makón 

Steinfeld József odavaló szódagyárossal. A piac téren 
lebukott kétkerekű talyigájáról és súlyos sérüléseket 
szenvedett. Azonnal orvosi kezelés alti vették, de kon
statálták rajta az agyrázkódást s igy állapota aggasztó.

— Ne vásároljunk ismeretlen szereket Az utolsó 
időben mindenféle uj és utánzóit fog- és szájkonzerváló 
szereket hoznak forgalomba, melyek még kipróbálva 
nincsenek. Az ilyen ismeretlen szerektől óvakodni kell, 
különösen mikor oly kitűnő szájkonzerváló szerek kap
hatók bármely gyógyszertárban, mint a dr. Popp udv. 
fogorvos által mar 40 év óla készített szerek. Aiiatherin 
szájvi ze világhírnek örvend és kitűnőségét bizonyítja 
az, hogy hamisítják. Fogpasztái és fogporai az előkelő 
közönség legkedveltebb fogtisztitó szereit képezik.

Két különlegességet képeznek dr. Popp udvari 
fogorvos fogtömője (Plombe) és növényszappana. Mind
kellő bármely gyógyszertárban kapható. A fogtömőnek 
ára I frl és arra való, hogy mindenki maga tömöszöl- 
llesse ki oilvas fogait, a mi a használati ulasitás szerint 
könnyű. A növény szappan csak 30 kr. és mint kitűnő 
pipere- és gyógyszappan ismeretes a bőr minden kiütései 
és rendellenességei ellen.

— „Sósborszesz." Ez a cime annak a kis füzet 
nek, melyet Brázay Kálmán ismert nevű fővárosi keres
kedő, kinek a kitűnő gyógyhatású sósborszesz elterjedő 
8ét hazánkban köszönhetjük, adott, ki. E hasznos füzet
kében Brázay niiudenelőtt figyelmeztet a különféle ha 
tnisitásokra és utánzatokra, azután közli Kossuth Lajos 
nagy hazánkfiának hozzá intézett levelét, mint, a lég- i 
hitelesebb bizonyságot, melyben a sósborszesz kitűnő ha
tásút emeli ki. Végre áttér a sósborszesz használati uta | 
silására a legkülönfélébb bajoknál, n. m. gyomorbajnál, l 
fog- és fejfájásnál, hajhullásnál, szemgyengeségnél, szag 
galásmll, náthánál, pörsenéseknél, lábizzadásnál, májfol
toknál, szeplőkiiél stb. A használati utasítás pontosan 
körvonalozza, hogy az egyes felsorolt bajoknál miként, 
kell eredményesen használni Brázay sóeborszoszét. Mel
lékletként a füzeikéhez számos elismerő levél van csa
tolva és fel vaunak sorolva mindazon bizományosok ne
vei, kiknél a vidéken e sósborszesz kapható. E füzetke, 
melyet Brázay ur bárkinek ingyen és bórmentve szive 
sen megküld, a vidéken a nagyobb fűszerkereskedések- 
ben és gyógyszerészeknél is kapható. Ajánljuk beszer
zését mindenkinek.

— A spanyol királyné vallásossága. A spanyol ki 
fályiiő, mint Habsburgok általában, nagyon vallásos s 
istenfélelmének szép példáját adta a napokban. Madrid 
Utcáin két leányával együtt egy díszes kocsiban ülve 
bujtatott végig, mikor egyszerre egy körmeuettel talál

leány kérését, ki ekkor haza futott, édes anyja holt
testénél nevelőgörcsöt kapott s pár perc múlva meg
halt. Az anyát és leányát közös sírban eltemették.

— Gyilkossági kísérlet és öngyilkosság. Vankovics 
Pál győr-szent-inártoni lakos nagyon el lőhetett keseiod- 
ve hitvestársa ellen, mert a múlt héten egy fejszével 
kétszer egy másután úgy fejbe vágta, hogy a szegény 
asszony vértől borítva összerogyott. Vankovics ezután 
maga köré gyűjtve gyermekeit, levette a falon lógó 
vadászpuskáját és e szavakkal: „igy hal meg apátok", 
a gyermekek szeme láttára agyonlőte magat. A férfi 
rögtön meghalt, az asszony felgyógyulásához van remény.

— Testvér gyilkosság. A gyilkosságok krónikájá
ban bizonyára nem utolsó helyet foglalja el az, melyet 
az utóbbi napokban Sztárnya gömörmegyei községben u 
a két Korenyka testvér a tulajdon bátyján elkövetett. 
Korenyka Lajos negyvenéves földmives, mióla az apai 
örökségen megosztozott, minden örömet a dőzsölésben 
és ivásban találta, miért is testvérei László és Netus 
annyira elkeseredtek, hogy elhatározták, hogy előbb 
utóbb megfosztják életétől. Szavukhoz s előre megfon
tolt tervükhöz híven meg is cselokedték őzt, még pedig 
akként, hogy bátyjukat a szénás padlásra küldték s utána 
menve kezeit hátrakötötték, azután nyakára hurkol; 
vetve egy szarufára felakasztották. A szerencsétlen em 
bor pár percnyi kínlódás után szemük láttára meghalt.. 
A gyilkosokat elfogták.

Megbünliődött!
Ott, hol Erdély délkeleti határán a vadul szagga

tott Bucses hegység kopár fejét a felhők közé nyújtja, 
egy vadregényes völgyben fekszik a Skit la Jalomitza 
nevű kolostor. A mily regényes és gyönyörű a völgy, 
ép oly sajátságos ős figyelemre méltó a kolostor is. Egy 
majdnem kétszáz méter magas sziklafal átellenében sö
téten tátongó üreg bejáratánál keresztben nyúlik el, kis 
tornyával az üreg tetejét érintve. Nem diszépület, csu
pán egyszerű, hosszú, alacsony faház, melynek egyetlen 
cellája nyolc román szerzetes lakásául szolgál, kis ven
dégszobája pedig a hébe-korba ide vetődő idegenek el
fogadására van berendezve. A szegényes, kis kápolna a 
barlangban benn fekszik, mely utóbbinak egyetlen fenyő
faasztallal ős padokkal bútorozott többi része az étter
met képezi.

Egy gyönyörű nyári reggelen a durva szőrruháju, 
kerek, nemez sipkás, cingár szerzetesektől búcsúzva, épen 
ezen zárdaépület előtt u'nak indulni készültem. Mellet
tem azárdafőuök, egy tiszteletreméltó, barátságos aggas
tyán állott.

„Tehát, már vissza szándékozik térni a rossz vi
lágba?" kérdezte tőlem hosszú ezüstfehér szakálát csen
desen simogatva.



Úgy van,amint mondd, lelki atyám," viszonzáin én. 
„Helyes, helyes," szólt barátságos hangon. „Ha

nem nem lenne e terhére, ha Bnzil testvér egy darabig 
elkísérné ónt? Épen a pásztorkunyhóhoz ment s azon
nal — de már épen amott jő!" szakitá félbe beszédét 
es a völgy nyílása felé mutatott, hol egy sötét alak 
Hint elő.

Néhány pillanat múlva a szerzetes már előttünk 
állott. Fiatal erőteljes alak volt, hosszúkás, nemes arc
cal és nagy, égő fekete szemekkel; erőteljes, fiatal 
lúgjaira sokkal jobban illett volna a hegyi lakók vise
lnie, mint, a ráncos barátöltözet. Arca halvány volt s 
rajta az éles redőlc azt bizonyították, hogy nagy bánat 
emészti szivét. Tiszteletteljesen üdvözölte az aggot, a ki 
köszöntését barátságosan viszonozta, azután ezen szavak
kal uyujtá jobbját társainak:

„Az Ur áldjon meg minden javaival!" 
„I’odgyászát egy pásztortól leküldtem," folytató 

hozzám lépve, „most már semmi sem akadályozza önt 
a tovább utazásban."

A nap tüzes, hatalmas kereke épen feltűnt a szik
lák mögül, midőn a barátok hangos szerencse kívánása 
közben Bazillal a lejtőn lefelé indultam. Gyorsan halad
tunk tovább, úgy hogy alig két órai gyaloglás után már 
elhagytuk az oláh határt és Erdély területére lépi ütik. 
Egy buja fűvel benőtt, szűk völgyben voltunk, melybe 
egy másik torkollott. E völgy bejárata előtt fiatal fenyő
csemeték által képezett berekben nehány hatalmas su 
dar veresfenyő állott. A bokrok sűrűjéből kristálytiszta 
csermely törtetett, elő, mely csörgedezve iramlott tova 
a gyökércsomók és kövek felelt s aztán kissé távolabb 
zuhogva, tajtékozva rohant alá a meredek hegyoldalon.

Az ösvény mellett, melyen eddig jöttünk, kis ke
reszttel ellátott zöld halom — nyilván sirdotnb — emel
kedett. Oda léptem a kereszthez, melyen e feliratot ol 
v ástam:

„Mint, a fényű, mely a havas szabad levegőjét 
szí7ta, inkább kidől mint, meghajol, akként halt meg az 
is, a ki ilt alussza örök álmát."

„Ki volt., a ki e magányban nyugszik?" kérdez
tem kísérőm felé fordulva, a ki a sírban álmodéért rö
vid imát mondva térdepléséből épen fölkelt.

„Oh," viszouzá a szerzotes mély sóhajjal, „csalá
dom legderekabb férfi tagjai nyugoszuak itt."

„Férfi tagjai ?“
„Úgy vau. E helyen találta a gyilkos golyó hat 

vérrokonomat, köztük egyetlen fivéremet is és legjobb 
barátomat."

A szerzetes lecsüggesztette fejőt és a halomra 
hajolt.

„Ah, mindent, de mindent elviseltem volna! De 
egyetlen barátom halála megtörte életerőmet — lemond
tam a világról és kolostorba vonultam."

Ismét hallgatott egy ideig, aztán folytatá:
„Oh nagyon szomorú történet az, a határőrök ön

kényessége volt az oka, hogy a többi között két áldo
zat itt nyugszik és hogy nekem, az egykor hatalmas

Marlián család utolsó tagjának zárdában kell bevégez 
nem életemet!"

Arca kipirult, sötét szemei pokoli villámokat lát
szottak szórni, de azután lassan mégis összeszedte magát.

„Ha megengedi urimi, elbeszélem, mi fűződik ezen 
helyhez, a hol mindazt elveszhettem, a mi előttem drá
ga volt.. Megkönnyebűl a szivem, ha fájdalmamat önnel 
megoszthatom.

Szimonban születtem és egy régen hatalmas csa
lád sarja vagyok. Azt. beszélték, régi uralkodó törzsből 
származtunk, kiknek tulajdona volt egykor az az egész 
környék. Hanem idő folytán családunk nagyon elszegé
nyedett, s annyira tönkre jutott, hogy egy szegényes 
faházikónál alig mondhatott egyebet sajátjának.

De ha szegények voltunk is, családunk még min
dig egyike volt azoknak, melyek az elődöktől ránk ma
radt jogokat és kiváltságokat védelmezni utolsó csepp 
vérig is készek voltak. Itt a környékben nyolc falu — 
köztük születési helyem is — nem tartozott se Erdély
hez se Romániához, hanem szabad területet képezett, 
melyen a kalibázok szabad népe lakott. Harmincnyolc 
évvel ezelőtt az osztrák kormány vidékünket jogtalanul 
Erdélyhez csatolta. Sokukra nézve közülünk teljesen 
közönyös volt, hogy továbbra is szabadok maradunk-e 
vagy igába hajtjuk fejeinket. Az ilyenek nyájaikon kí
vül semmivel sem törődtek. De hat család'megesküdött, 
hogy bármibe kerüljön, nem hajtja fejét ez önkény igá
jába és a határtörvéuyekhez alkalmazkodni nem fog. 
Csempészekké lettek. Nem féltek a haláltól, mely a ha
tárőrük puskacsővéből fenyegette őket, nem a fogságtól, 
mely a legkedvezőbb esetben reájuk várakozott. S amott 
az a sirhalom elég bizonyságot tesz afelől, hogy csalá
dom nem volt utolsó azok sorában, kik készebbek vol
tak inkább meghalni, mint hogy fejőket igába hajtsák."

A szeizetes itt néhány pillanatnyi szünetet tartott, 
aztán folytatá:

„Igeu, láthatja ön, hogy amaz idegen állam törvé
nyei vitték sírba azokat, kik nekem mindennél kedve
sebbek voltak. Hanem nagyon eltértem célomtól, ott 
kezdem, a hol elhagytam. Családunk tehát uein volt gaz
dag, úgy hogy atyám becsületes kezemunkájával keres
te mindennapi kenyerét. Csak kelten voltunk fiútest
vérek, Andró és én, de szüléinknek kevés bajt okoz
tunk, sőt teendőikben segédkezet nyújtottunk.

Korai gyermekségemtől kezdve szomszédunk fiával 
együtt cseperedtünk föl s később elválhatlan barátokká 
lettünk. Midőn a tizenhat évet, elértük, vértestvérekké 
lettünk, azaz vérünket egymás testébe oltottuk, miáltal 
a valóságos testvéreknél is bensőbb összeköttetésbe lép
tünk. Egyszersmind megesküdtünk, hogy a ki a mási
kat. túléli — mert életmódunknál fogva mindig fenye
getett a halál — elhagyja a világot, hogy vagy mint 
remete, vagy mint szerzetes valamely távoleső hegyi 
kolostorban a meghalt bajtárs lelki üdvösségéért imád
kozzék. Ez a fogadalom természetesen csak addig lett 
volna érvényes, inig ifjak és nőtlenek vagyunk. Lajos 
— igy nevezték bajtársamat — a legszebb fiú, legjobb

láncos és leggyakorlottabb csempész volt a környéken 
_  valóban büszke lehettem barátomra! Nem magas nö 
vésű, igazi hegyesvidéki alak volt, de hígjaiban kifogás 
tálán teljesség és erő nyilvánult. Nyílt, becsűleses arca, 
kék szemei és olyan selyemfinomságu haja volt, a mely 
bármelyik városi úri ak becsületére vált volna. Rajong
tak is utána a leányok és bármelyikük mint hitves szí
vesen követte volna őt olikonjába — csupán egy leány 
nem és ez Dainilia, fivérem választottja voll, a ki kö
rül Lajos sokat forgolódott ugyan, de eredménytelenül. 
Egy este Dainiliáékhoz ment, a kit épen az ajtó előtt 
egyes-egyedül talált. Azzai a szándékkal indult el hazul
ról, hogy a leánytól határozott leletet kér. Dainilia, a 
„hegy virága", igen szép leány volt s ha kezeinek pu
hasága nem ért is fel a városi hölgyekével, de gyön
géd, finom arca, melyen, mint a vadalma virágján, bá
josan olvadt össze a piros és fehér szili, éjsötét ragyo
gó szemei, hollófekete, selyempuha, hosszú haja messze 
földön híres szépséggé tették. Do legnagyobb ékessége 
jámbor, jó szive volt.

(Folyt, köv.)

_A_próság'.
Újkori g a z d a s s z o n y. Egy hölgy fát vásárolt. 

„Kemény vagy puha fát tetszik parancsolni?" keidén 
fakereskedő. A hölgy lehúzta a keztyfit s megnyomván 
egy hasábot őszintén kérdezte: „Melyik a keményebbik?"

* **
Másért. Egy előkelő ur gyakran tett látogatást 

egy csinos fiatal leánynál. Ennek anyja pletykától tart
ván azon kérdést intézte hozzá: „Vájjon házasság vé
gett. niólt.ózlat.ik-e látogatásaival megtisztelni vagy más 
valamiért?" — „Más valamiért," viszouzá az ur egészen 
zavartan.

* **
Jó tanács. Egy igen síjép, de ostoba leány pa

naszkodott., hogy folytonosan zaklatják az imádók. „Csak 
nyissa ki a száját," tanácsoló neki egy hölgy, „s bizo
nyosan nem háborgatják."

*
B e f e 1 e 11. Egy falusi korcsmáros panaszkodott a 

péknél, hogy nagyon rósz kenyeret süt. „Ha jó kenye
ret akarok enni," mondá, „városló kell hozatni."

„Én is úgy vagyok," válaszold a pék, „ha jó bort 
akarok inni."

* * *
A korszellem. Egy szabó egy pár nadrágot ké

szített a falusi tanító számára. Ez szűknek találta s 
vissza akarta neki adni. „Hiszen az most divatos," mon
dá a felvilágosodott ruhakészítő; „s haladni kell a kor
ral." — „De istenem," viszouzá a tanító, „hiszen ezen 
szűk nadrágban épen nem haladhatok."
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