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TÁRSADALMI. KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HETILAP
M E G J E L E N MINDEN SZOMBATON.

Még egy-két észrevétel.
A |> o I g á r 111 e s t e r 11 r li i v n t a 1 o s 1 a p j a, 

a „Szentesi L;ip“, legutóbbi számában védelmére 
kelve nevezett polgármester urnák, rendes szo
kása szerint öblös hangon, — inért hát hanggal 
győzi, — ront neki a „Szentes és Vidéke*1 ciniíí 
lap 28-ik számában közzétett s általa alaptalanul 
a lap t. szerkesztőjének tulajdonított nyilatkoza
tunk szerinte „durva hangjának**. — Csak rövi
den akarunk reflektálni arra az üres szóhalmazra, 
a mit a t. szerkesztő urnák lapja említett szá
mában igazán nagy szellemi megerőltetéssel járni 
Játszó fejtöréssel összehozni sikerült.

Első észrevételünk az, hogy a mások iránti 
figyelem és méltányosságnak általánosan elfoga
dott elve megkívánja, hogy mindenkivel olyan 
nyelven szóljunk, a melyen ő szólított meg ben
nünket s a melyen tehát az illető legjobban élt. 
— 11a tehát a mi nyilatkozatunk, a mely csak 
„fogadj Isten** a polgármester ur „Adjon Ist.en“- 
ére, — egy kissé keményebb hangon van tart
va,— mertdurvaságot, azt hisszük, csak a „Szen
tesi Lap** simasága- és udvariasságáról általánosan 
ismert szerkesztője találhat benne, — arra ben
nünket a polgármester urnák egy eseppel sem 
gyöngédéiül hangit „Adjon lsten“-e provokált.

A másik észrevételünk az, hogy a „Szentesi 
Lap** eljárása, melynél fogva a dolog ódiumát 
egészen a r. k. egyház, illetve elnökeinek nya
kába akarja varrni, vádolva őket holmi „elégil
letlenség mesterséges szításával“ — mivel sze
rinte csak ők látnak „casus bellit** — a dolog
ban; de még az igazán correct módon, sőt lehet 
mondani tulóvatosan es enyhén eljáró alispán ur 
ő nagyságát is már előre „felekezeti** álláspont 
bán tüntetve fél, — ez az eljárás önkéntelenül 
eszünkbe juttatja a macskát, mely csak kerülgeti 
a forró kását, de nem mer abba beleharapni, 
l’uvanis a t. szerkesztő ur szóhalmazában beszél 
a „Szentes és Vidéke** szerkesztőjének s „a t. 
egyháztanácsosoknak** „durvaságáról**, fenyege- 
tiidzik „szél általi elsöpretéssel**, tűz által való 
„megperzscléssel**, — hanem arról a körülmény
ről, a mi ezt az ügyet tulajdonképen kiélesitctte 
s a mi az észlelhető s korántsem „mesterségesen 
szított** elégiiletlenséget. előidézte, hogy t. i. a 
p o I g á r m e s t e r u r fit y m á I v a, f u ni i g á 1 v a 
a r. k. e g y h á z f e 1 e b b e z é s é t, a m e g f e 1 e b 
b e z e 11 k e r i t é s t a f e 1 e b b e z é s elintéz é- 
se előtt fe 1 é p i t te 11 e, erről a kör ül
ni é n y r ő 1 egyetlen egy á r v a szóval se m 
emlékezik. —lligyje meg a „Szentesi Lap'* 
t. szerkesztője, hogy ha ezt a dolgot eresztik a 
maga rendes utján és a felsőbb fórumok Szentes 
város polgármesterének és elöljáróságának adva 
igazat, annak rendje és módja szerint elütnek 
bennünket keresetünkkel, nekünk és hitközségünk
nek egy árva szavunk sem lett volna többé a 
dologhoz s a szenvedett méltánytalanság miatt, 
talán sajgó, de megnyugodott lélekkel néztük 
volna a fal felépítését. — De az a fitymálás, le
nézés és megvetés, a mit a tok. polgármester ur 
a mi felebbezésünkkel szemben tanúsított, azt 
hisszük, még az olyan mérsékelt és higgadt gon
dolkozása embernél is, mint a „Szentesi Lap“ t. 
szerkesztője, visszahatást, szült volna. Ha tehát 
clégiiletlenség tapasztalható nemcsak a r. k. hívek 
között, hanem más vallásit atyánkfiái között is 
nagyon sokaknál, azt egyesegyediil a polgármes
ter ur kihívó eljárásit keltette fel.

Soh’ se hányja tehát a „Szentesi Lap“ olyan 
fenyegető módón a szemünkre, különösen vádolva 
elnökeinket, a kikkel pedig mindannyian egyet
értünk — hogy mi akarunk beket zavaini, inéit 
bizony bizony önkéntelenül is eszünkbe juttatja 
Aesopus meséjét a farkas és bárányról.^ Soh’ se 
aggódjék a t. szerkesztő ur, a mi jo népünknek 
békeszeretetét és testvéries egyetértését, melyben 
eddig' is élt, ezután is élni óhajt minden rendű 
és felekezetű polgártársaival, nem zavarja meg 
még az olyan jogtalan és igazságtalan eljárás 
sem, a minőt a polgármester ur a mi, tehát az 

ő felebbezésével szemben is tanúsított, s a mely 
eljárást, úgy látszik, még a „Szentesi Lap“ t. 
szerkesztője sem mer védelmébe venni, noha a 
dologhoz való kétszeri hozzászólásában tűzzel- 
vassal hadakozik a „rideg jog“ mellett, a mely 
szerinte az elöljáróság és a polgármester részén 
van. No! és még ha igy volna is, vájjon ott, a 
hol a város jó egyharmadának lelki nyugalmáról 
van szó, nem volna-e a méltányosság is tekintetbe 
vehető ?

Végre még csak azt, hogy a „Szentesi Lap** 
t. szerkesztője ne emlegesse oly nagyon azt a 
„felekezeti álláspontot**, — hiszen nagyon jól 
emlékezünk rá, hogy annak a bizonyos szobornak 
a felállítása idejében épen í) helyezkedett a leg
merevebb „felekezeti álláspontra**, — a melyről, 
ugy látszik, még ez idő szerint sem szállt le.

Ugyancsak az a több egyháztanácsos.
* «•

*

E sorokhoz, melyeket ismét ugyanaz a „több 
egy háztanácsos “ magáénak vall, kiket a „Szentesi 
Lap" e lap szerkesztőjével erővel azonosítani 
akart, kevés hozzátenni valónk van.

Ugy7 lapunk mint az alispáni hivatalos leirat 
által bebizonyított tény az, hogy Szentes város 
polgármestere a keritkezés dolgában törvény
telenül járt el s minden törvénytelen eljárás, 
eredjen az bárkitől, nemcsak a felsőbb hatóság 
bírálata, hanem nyilvános megrovás alá is esik, 
annyival is inkább, mert ezt nem egyszerű ta
pasztalatlan ember, hanem Szentes város első 
tisztviselője követte el egy tekintélyes egyházzal 
szemben. Hogy pedig a tényállást leplezetlenül 
registráltuk, azzal nem durvaságot követtünk el 
— mint azt a polgármester kebelbarátja s főta
nácsadója lapjában irta — hanem hírlapírói kö
telességet teljesítettünk, melyet hogy most a pol
gármesterrel szemben kellett alkalmazni, arra 
éppen a polgármester törvénytelen eljárása adott 
okot és alkalmat. Azt az állítást, hogy7 lapunk 
felekezeti álláspontot foglal el ezen kérdésnél, 
éppen nem utasítjuk vissza, mert ugy vagyunk 
meggyőződve, hogy egy hatóságnak valamely val
lásfelekezet iránt nem mindig nyers jogot, hanem 
méltányosságot is kell gyakorolni, s bármely 
más vallásfelekezet jöjjön hasonló kellemetlen 
helyzetbe a városi hatósággal szemben — a mit 
különben egy7 vallásfelekezetnek sem kiválniuk — 
akkor is a mostani álláspontra helyezkedünk s a 
méltányosság gyakorlását fogjuk hirdetni. — A 
„Szentesi Lap" ez állásponttal szemben felhívja 
a képviselőtestületet — természetesen a vallás
türelem bizonyítékául — hogy ragaszkodjék ha
tározatához ; mi apellálunk az összes felekezetek 
vallási érzületére s a helyzetet most már tisztán 
látó városi képviselők jobb meggyőződésére, kérve 
őket, hogy egy tekintélyes egyházközség óhaját 
az erőszakkal szemben pártolni szíveskedjenek.

Egyébiránt Ítélje meg a t. közönség, melyik 
lap teljesíti jobban kötelességét: az-e, mely a 
törvénytelen eljárást bárkivel szemben megrója, 
avagy az, a mely ugyanazt a törvénytelen eljá
rást nemcsak szépitgeti és mentegeti, hanem még 
védelmezi is. — Persze egy főispánt, ki senki 
iránt jogtalanságot nem követett el, szabad volt 
hirlapilag ok nélkül megtámadni, de egy polgár 
mester törvénytelen eljárását nem szabad bírálat 
tárgyává tenni. Valóban gyönyörű programmja és 
elvei vannak némely hírlapnak!

ÁSzerZíesztö.

A Tisza-szabályozás nem sikerűlésének okai.*)
I.

(N) „A Tisza természete olyan, hogy ha ártéri föl
deinek mentesítése végett helyes és célszerű szabályo
zási intézkedéseket tesznek, melyek a természeti álla
potot tisztán javítják, de felforgatni néni fogják, — a 
mint azt gyakorlatiatlan és kétes sikerű tervek célozzák, 
— akkor a helyes szabályozást létrehozni fogják a nélkül, 
hogy az kárt okozna."

Ezt mondotta 42 év előtt egy, a folyamszabályozás

*) E tanulságos cikket az „Egyetói,tés“-böl vettük át s ol
vasóinknak figyelmébe különösen ajánljuk. Szerk. 

terén világhírű szaktekintély: Paleocapa Péter, azon 
időben velencei cs. kir. építészeti főigazgató (később a 
szűrd királyság közmunka minisztere), kit 1845 ben Jó
zsef főherceg nádor a felső Tiszavidék szabályozási ter
vére nézve szakvélemónyadás végett felhívott, és kit 
kevéssel később a nagy Széchenyi az egész Tiszavölgy 
általános szabályozási tervének holyszini tanulmányozá
sára és megbirálására, valamint e tárgyban szakvélemé
nyének és javaslatainak előterjesztésére lóikért.

Köztudomású dolog, hogy ellenkezője következett 
be annak, mit az említett szaktekintély a szabályozás 
megkezdése előtt mondott. Az utolsó 10 év alat t és főleg 
a jelen évben a szabályozott Tisza és mellékfolyói által 
tett kiöntések oly óriási pusztításokat, megrendítő ka
tasztrófákat, nagy nyomort és Ínséget okoztak, a milyenek 
előbbi időben soha elő nem fordultak. A folyók árja nem
csak azon lapályokat borította el, melyeket a szabályo
zás előtt elöntött, hanem azonkívül nagy kiterjedésben 
elárasztotta a magasabban fekvő földeket is, melyeket 
azelőtt, soha a legnagyobb árvizok sem közelítettek meg. 
Elrombolt virágzó városokat és falvakat ; elvette sok 
száz embernek életéi ; megkárosította százezreknek va
gyonát; megsemmisítette munkájuknak gyümölcseit, fá
radozásaiknak eredményeit és tetemesen csonkította az 
állam jövedelmeit.

Pedig már sok, igen sok milliót adtak ki a Tisza 
és mellékfolyóinak szabályozására. Sokba került ez már 
az államnak; de sokszorta többet elköltöt'ek e célra a 
fenyegetett községek és birtokosok, arra fordítván meg
takarított pénzüket, felvevőn roppant kölcsönösszegeket 
és túlterhelvén jelzálogilag birtokaik legnagyobb részét. 
Az ármeniesités költségei már oly óriási összegekre fo
kozódtak, hogy azok magassága a roppant, kiterjedésű 
mentesített földek értékösszegét megközelíti, sőt sok 
helyen avval egyenlő, ugy hogy a magyar Altöld folyó
menti lakóinak egy része e tulterhelletés folytán már 
is tönkre ment vagy a tönkrenienés örvényének szélén 
áll; a másik része pedig arra van kárhoztatva, hogy 
saját földjét újból megvegye.

És mit értek el a Tiszavölgy községei és birtokosai 
avval, hogy vagyonuknak nagy részét földjeik ármente- 
sitésére elköltötték? — Azt, hogy azok az elöntés ellen 
most sincsenek biztosítva, és hogy az nekik most na
gyobb veszteségeket, és károkat okoz mint előbb. Az 
árvíz a szabályozás előtt csak rétjeiket öntötte el, me
lyek a mellett, gazdasági kiadás nélkül nekik halászati 
jövedelmet nyújtottak, nádat,, gyékényt és szénát ter
meltek, — ellenben most elpusztítja az ezen rétekből 
sok munkával és költséggel átalakított és megművelt 
szántóföldjeiknek dús vetéseit; romba dönti az azóta be
rendezett gazdaságaiknak annyi áldozattal létesített épü
leteit, felszereléseit és egyéb befektetéseit, sőt. megrontja 
és elrombolja magasabban fekvő földjeik terméseit és 
építményeit is, melyek a szabályozás megkezdése előtt 
az árvíztől teljesen mentve voltak.

Az érdekellek látják tehát, hogy a szabályozásra 
hiába költöttek el milliókat, sőt épen azért, mert e célra 
költöttek, okoz nekik most az árvíz sokkal jelentéke
nyebb károkat, mint az előtt. Lesújtva ily kemény csa
pások által, a károsultak százezrei és velők az egész 
ország lakói, kik ezen nagy szerencsétlenségek gyászos 
következményeit látják és érzik, megdöbbennek és ku
tatják azoknak eredő okait; kételkedni kezdvén szük
sége felett annak, hogy a folyókat általában szabályozás 
alá vették.

A Tiszavölgy ármentesitősének ily siralmas ered
ményével szemben kötelessége a törvényhozásnak, a kor
mánynak és a sajtónak sürgősen és tüzetesen foglalkozni 
azzal, hogy ezen országos baj alapos és gyökeres orvos
lásának céljából mi a teendő, és első sorban odahatni, 
hogy annak valódi állását kellőleg megvilágítsák és meg
ismerjék és hogy az orvoslás lehetősége iránt az érde
kelt községek és birtokosok százezreinek és az ország 
összes lakóinak aggodalmait és kételyeit eloszlassák, az 
átalános nyugtalanságot lecsillapítsák és a megrendült 
közbizalmat helyreállítsák.

A helyes mód és eszközök megtalálására és meg
állapítására okvetlenül szükséges, hogy a szabályozás 
rosszul sikerülésének valódi okait kikutassák, felderítsék 
és leljesen megismerjék; mert a mely bajnak valódi 
okait helyesen felismerik, annak orvoslására a szükséges 
lépéseket félig meg is tették. Azért megvizsgálni kell 
mindent tényt és körülményt, melynek befolyása volt 
az utolsó évi izedben ismétlődő nagy árvizek és kiönté
sek előidézésére; ki kell mutatni tüzetesen, hogy az 
eddig tett szabályozási intézkedések közül melyeket bi
zonyított a tapasztalás jónak és célravezetőnek és me
lyeket helytelennek és célszerűtlennek. Rá kell mutatni 
érdemileg és részletesen az eddigi szabályozás minden 
hibáira, hogy azokat annál gyökeresebben javítani és 
megszüntetni lehessen. Ezt azonban kizárólag a kérdés 
helyes megoldásának szempontjából kell teuiii. Ezen 
átalános közérdekű kérdést, annál jobban és gyorsabban 
lehet megoldani, minél tárgyilagosakban folyik a felett 
az eszmecsere.

11.
E cikksorozat igénytelen célja az, hogy megélén

kítse bármely csekély mérvben is az eszmecserét, moly 
a tiszavölgyi ármeutesilés rosszul sikerülésének okai



felett megindult. Az eszmecserének oly irányban kell 
mozognia, melye nagyszabású kérdés tizlázásáuak, helyes 
megoldásának előmozdítására it lvös és kívánatos. Az 
pedig annál jobban lesz elérhető, minél inkáid) bírnak 
uralkodni a károsultak elkeseredésük felett s minél in
kább képesek érxékeuykedéseikot mérsékelni azok, kik 
a szabályozásunk a meglévő műdön való lélrehozatalá- 
bau részt vettek. Semmi se állami az ügy érdekének 
annyira, mintha egyfelől iiiáluivalé .. ...........  il
letnének személyeket és hatóságokat, kik és melyek a 
szabályozás meg nem felelő volta miatt hibáztathatni, 
volnának; ellenben másfelől ha a szalnílyozás tervezői, 
intézői és végrehajtói annak hibáit, helytelenségeit és 
célszerlitlenségeit el nem ismemék, ki nem tűntetnék, 
hanem azokat elpalástolni igyekeznének: érzékenységü
ket és hiúságukat megsértve találnák, és helytelen in
tézkedéseik hiábavaló igazolásával védekeznének, szem
elni tévesztvén a főcélt, az országos baj alapos orvoslá
sának és megszűntetésének higgadt tárgyalását. Ily 
kérdés megvitatásánál, mely egy részről oly órási anyagi 
érdekek megkárosodásával függ össze, és melynél más 
részről oly sok személyes hiúság és önérdek játszik 
közbe: a szenvedélyek teljes mérséklése alig remélhető, 
de amink a lehető legtökéletesebb elérésére mindenki
nek törekednie kell.

Ama szakemberek közül, kik a Tisza és mellékfolyói 
szabályozásának létrehozatalában részt vettek, arról vé
leményt adtak, azt. tervezték, intézték és végrehajtották, 
egyet sem ismertek el át.aláiiosan oly szaktekintélynek, 
mint Paleocnpát. Azon kérdés merül fel ennek folytán 
mindenekelőtt, hogy a néhai velencei főigazgatónak az 
első cikkben idézett, vé eménye alapos és helyes volt-e ? I 
hogy átalában lehető volt-e a Tiszavölgy ármentesitését 
oly módén végrehajtani, liogy az kárt ne okozzon? To
vábbá hogy az a mód, melyet Paleocapa javasolt, meg
felelő lett volna-e a cél elésére. E kérdésre a tapasztalt 
szakismerők legtöbbje és a külföld legelső szaktekinté
lyei igennel válaszolnak. — Vannak azonban az elmé
leti szakemberek és főleg a szabályozás végrehajtói 
közül többen, kik ezt kétségbe vonják; de mivel külö
nösen utóbbiak érdekelt felek; mivel az ő tervük sze
rint. létesített árnienlesités rosszul sikerült és mivel 
ellenvéleményüket a tudomány és különösen a tapasz
talás alapján kellőleg meg nem okolták és be nem bizo
nyították: inkább elfogadható l’aleocapáliak előbb idézett 
véleménye, melyet a külföldi szaktekintélyek is helyes
nek elismertek.

Ezen feltevésből kiindul'a tehát megvizsgálandó, 
hogy a szabályozást azon módón és torvek szerint linj- 
lották-e végre, melyet Paleocapa mint helyest és cél
ravezetőt megjelölt és javasolt; nevezetesen, hogy a 
Tisza es mellékfolyóinak természeti állapotát, kizárólag 
juvilották-e, vagy pedig azt valóban felforgatták, a mitől 
u óva intett? Szóval, hogy nem szabályozták-e tényleg 
a Tiszát és mellékfolyóit azon tervek szerint, melyeket 
ó ábrándosnak nevezett és a tudomány elveivel, vala 
mint a tapasztalás tanácsaival ellenkezőknek bélyegzett 
es melyek szerinte a helyett, hogy a folyók mentének 
igazítására es állapotának javítására vezetnének, annak 
teljes megrontását előidéznék.

Az így feltett kérdésnek tárgyilagos megvitatása 
és tüzetes megfejtése nevezetesen elősegitendi a baj 
eredő okainak kiderítését és helyes megismerését, és 
megkönnyiteiidi a célhoz vezető eszközök és módok 
megtalálását és megállapítását. Szükséges e végből fel- 
tiin eini, hogy Paleocapa Útmutatásaiból és javaslataiból 
mit hajtottak végre teljesen; mit félig vagy részben, és 
mit épen nem; továbbá hogy á keresztül vitt tervek 
közül melyek azok, melyeket, ő kárhoztatott és melyek
nek vésztimző következményeire előre figyelmeztetett.

(Folyt, köv.)

EK. szentesi izr. népiskola.
(®.) Volt idő, még pedig nem oly régen, ami 

dón a helybeli izr. iskoláról beszélni vagy hát még 
írni igen kényes dolog volt. De a közelmúlt napok
ban lefolyt zárvizsgálatok teljesen kibékítették a 
felzaklatott kedélyeket s az uralkodott részben 
jogosult — kedvezőtlen nézeteket egy fordulással 
alaposan ellenkezővé változtatták s a közhangulat 
nyugodtabb, szebb reményekkel tekint az iskola 
jövő sorsa s fejlődése felé. A ki jelen volt az ez 
évi két utolsó zárvizsgán, az el fogja ismerni azon 
ritka szép eredményt, melyet úgy a kisebb mint 
nagyobb növendékek bátor és biztos feleleteiben 
tapasztalt. Be fogja ismerni, hogy itt szorgalom és 
tevékeny munkásság lön kifejtve úgy a tanítók, 
mint a tanulók részéről.

Az érd. iskolaszék belátván, hogy sokkal jobb 
eredmény várható akkor, ha minden osztálynak 
külön tanítója vau, f. hó 4-én tartott gyűlésén, me* 
lyen a lefolyt két utolsó vizsgálatról dicsérőleg s 
teljes megelégedéssel nyilatkozott tigy az iskola
széki elnök ur, valamint az összes jelen volt isko
laszéki tag urak, — több üdvös intézkedés közt 
azt is elhatározta, hogy bárom helyett ezentúl négy 
tanerő fog a négy osztályú iskolához alkalmaztatni, 
s az önként eltávozott volt harmadik tanító, Elek 
József helyébe két uj tanítói állási, fog szervezni 
szerényebb fizetés mellett. Még pedig egy fiatal 
segédtanítót, s egy bujádon tanítónőt négy-négy
száz forintnyi fizetéssel; ez utóbbi az első osztályt 
vezetné állandóan s az iskola összes leánynöven
dékeit a női-kézimunkában oktatná. Az évi költség
vetés nem fog ez által niegterheltetni.

Úgy hisszük, hogy a nagy közönség, főként, 
azon szülők, kiknek iskolás gyermekeik vannak, osz
tatlan tetszésével és helyeslésével fog az érd. isko
laszék ezen bölcs és célszerű intézkedése találkozni 
s nem fognak habozni a legközelebbi közgyűlésen 
szavazatukkal ezen igen fontos ügyet győzelemre 
és diadalra juttatni.

Így aztán biztosan reméllhetjflk, hogy megint 
lesz jó iskolánk, amelyből alaposan képzett s jól 
nevelt növendékek fognak kikerülni és azon való
ban nagymérvű áldozat, melylyel az izr. hitközség 
iskoláját föntarlja és a kor szivunalára emelni ipar
kodik, nem lesz hiába hozva, hanem bőven meg 
termi gyümölcsét. Ha már nincs a hitközségnek 
papja, ki az isten igéjét s a jó erkölcsöket a szó
székről hirdesse az isten házába összesereglő közön
ségnek, — ha nincs rendezett templomi é ek ka
runk, amely emelné az istentiszteletet úgy külső
leg, mint hatásra nézve, — legyen legalább a kor 
kívánalmainak és az általános igényeknek megfe
lelő jó iskolánk,.

Vármegyei közig, bizottság.
Csongrád vármegye közig, bizottsága o hó 17-én 

tartotta julius havi ülésót a főispán elnöklete alatt. Az 
ülés foiitosubb tárgyai a következők.

Lévny Ferenc tanfelügyelő tudomására hozta a 
bizottságnak a közokt. minister azon rendeletét, mely 
szerint ha a községi iskolaszékek tanítót választanak, 

az. arról szóló jegyzőkönyvet valamint, a pályázók név
sorát a vármegyei közig, bizottsághoz kell beterjeszteni 
jóváhagyás végett, sőt. a bizottságnak jogában áll a 
megerősítést megtagadni s uj választást eliendelni, ha 
a községi iskolaszék szabálytalanul járna el.

Csaby Andor államépit. főnök jelentést, tevén ;i 
megrongált böldi-gat kijavításáról, o látgynál fekete 
Márton biz tag kérdést, intézett az alispánhoz, s neve
zett, főnökhöz, vájjon e javítás csak az iilra vonatko
zik-e vagy az egész gáttestre, mert midőn a esougráit- 
csany-percsorai árvizment. társulat, most, alakuló télben 
van s ez a böldi gát. irányában uj gátat, fog majd épí
teni, kár volna a böldi gátra sokat költeni. l'gy az alis
pán mint az államépit.. fői öle megnyugtat ták inteipel- 
lálót s kijelentették, hogy az általa felhozott, köitílményt, 
szem előtt tartva a tervbe vett gát munkálatok csakis 
a közlekedés javítására szoritkozi.uk, tehát nagyobb köl
tekezésről szó sem lehet..

Döme Józsefnek a belügyministerhez intézett föleb- 
bezése, melyben a polgármester és alispán elulasitó 
határozatával szemben mint, felfüggesztett, tisztviselő a 
legújabb községi törvényre hivatkozva fizetésének egy 
harmadát kiadatni kérte, elutasít tatott. nemcsak azért, mert 
a belügyiniiiisterium nem illetékes ez ügyben dönteni, 
hanem azért, is, mivel Döme József az uj törvény élet
belépte előtt lüggesztetett föl hivatalától, tehát az uj 
törvény az ő állapotánál nem jöhet figyelembe.

Érdekes tárgyalás fejlődött ki a részint köz , ré
sziül. magánhasználatra Szentes város mint vasuttulaj- 
donos altul engedélyezett több vasúti átjáró ügyében. 
Félreértés következtében Fekete M. biz. tag a vicinális 
vasutakról szóló törvényre hivatkozva hangsolyozta, hogy 
ha egyeseknek szükségük van is átjárókra, azok költsé
geire a város mint vasúti ulajdonos nem kötelezhető. 
Azonban kiderült, hogy Szentes város e rá nézve nem 
kötelező költségeket magára vállalta. Lám, mily nagy
lelkű és bőkezű Szentes városa egyesek iránt, pedig a 
nyers jogra hivatkozva azt mondhatta volna, ez az én vas
műm, ilt. nem fogtok átjárni. De a mily engedékeny és 
nagylelkű volt az átjárok ügyében, annál nyersebben 
hangoztatja jogát a r. kalli. egyházzal szemben, mely 
semmi költséget nem kér a várostól, csak a szobor kö
rüli tér szabad használatát, körmenelek alkalmával, s 
ezt nem egy-két ember, hanem 11,000 lélek kéri!! ! 
Ilyen a méltányosság!

Végre következett a kir. adófelügyelő junius havi 
jelentése, mely egyszerűen tudomásul vétetett.

Világfolyása.
Míg az országgyűlési képviselők fürdőn vagy 

családjaik körében vakációznak, addig az egyes 
ministeriumokban serényen dolgoznak az őszi ülés
szak elé terjesztendő törvényjavaslatokon. A regálé 
megváltás ügyében a pénzügyministeriumlmii folyó 
tárgyalások rövid idő alatt befejeztetnek. Az egyes 
ministeriumok jövő évi költségvetési előirányzatai 
még nem készültek el. Az állampénztárait olyan 
nagy készletekkel rendelkeznek, hogy a pénzügy- 
niinister gyümölcsözés végett a fővárosi pénzinté
zeteknél körülbelül 14 millió irtot helyezett el.

A legújabb tudósítások szerint. II. Vilmos német, 
császár találkozása III. Sándor orosz cárral múlt 
csütörtökre volt kitűzve s csak a holnap megjelenő 
politikai napilapok hoznak részletes tudósítást e 
fontos eseményről, mert hasztalan tagadják, hogy 
e találkozásnak politikai jelentősége nem volna.

II. Vilmos császárt Kronst.adt közelében negy
ven hadihajóból álló orosz flotta üdvözölte. — 
Sándor cár és neje már Peterhofba utazlak; de

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

MEILE SZEM.
BESZÉLI (9.)

(Folytatás.)

A festesz meg volt győződve, kogy Matild kimé l 
lehlen durvasággal megtörné barátja szivét, ha előuye 
vagy szenvedélye forogna kockán. Ezen hideg, szürke 
szemekből kegyetlenséggel határos hidegség sugárzott 
Matild bizonyosan nem irtózott semmitől, ha hiúságát 
kielégíteni, önző óhajtásait teljesíteni kellett ... Ha 
szive volna, hogyan hanyagolhatta volna el annyira sze
gény buga neveltetését s alacsonyithatta volna lo kony
hacseléddé! A szegény, kedves gyermek! — Mozgékony 
képzelődésében egész megható szépségében Hint föl s 
el volt határozva, e borzasztó nyomorultságból minden 
áron kiszabadilani. Csakhogy a legnagyobb óvatosságra 
volt, szükség, ha nem akarta Matildot legelkeseredetlebb 
ellenségévé tenni s ez által barátjával is teljesen sza
kítani.

Másnap már kivitte szándékát; a délutáni órákban 
oda ment s miut Erzsi előre mondta volt, Matildot uem 
találta otthon.

A kis Erzsi kinyitotta neki az ajtót s látván őt, 
ürönikiáltásba tört ki.

„Látod e, hogy szavamat tartom ?“ mondá Rikárd 
nyájasan s örömmel nézte a szép gyermeket, kinek 
nemes, szabályos arcvonásai az örömtől még szebbek! 
lettek.

Erzsiké uj barátját. azonnal a lakószobába akarta 
vezetni s midőn Rikárd habozott, azt sugt.á neki: „Csak 
Lka van itthon, az jó hozzám s megengedi, hogy dalol
jak es nevessek?

„Maradjunk inkább a konyhában, úgy is te hoz
zád jöttem, nem Ilkához," viszonzá gyorsan; „ülj ide 
mellém, hogy kedélyesen cseveghessünk." Éppen egy 
•zsámolyt akart odahuzni s ráülni, midőn az ajtó csen
desen kinyílt s a nyíláson egy uőszemély kinézett. Ilka 
volt. Félénken vissza akart vonulni, de a festész báto
rítva szólt hozzá: „Tessék közelebb lépni s ne ijedjen

meg. Nekem tanulmányfőre vau szükségem, azért jöttem 
Erzsikéhez. De ne szóljon róla Matilduak, azért nővére 
arcképével akarom meglepni. Megtartja-e szavát?"

„Megígérem," mondá elfogulatlanul.
„Elmult-e Matild fejfájása?" kérdező Rikárd gu 

nyos mosoly lyal.
„El, igen könnyen kap fejfájást, de épp oly gyor

san szokott elmúlni," volt Ilka válasza.
A becsületes, jó lélek még nem fedezte fel barát- 

nőja fejfájásának igazi forrását, mely mindannyiszor tá
madt, valahányszor a legkisebb kellemetlenség érle vagy 
határtalan hiúsága a legkisebb mértékben sérelmet szén 
vedelt.

„Gusztáv nagyon aggódott menyasszonya miatt. 
Derék, talpig becsületes ember."

„Csakugyan az !“ erősité Ilka élénken s máskor 
kifejezéstelen szemei szokatlanul fénylőitek „És ő meg 
is érdemel oly szép menyasszonyi, a milyen barátnőm," 
tévé hozzá Ilka. Mily szeietetreméltő őszinteség szólt e 
szavakból! Mily ritkán tudják a nők rútságuk tudatát, 
ellűrni s társnőik szépségét nyugodtan elismerni és cso
dálni ! Ilka ezzel igazi női kedélyének egész igényte
lenségét. nyilvánította.

„De hogyan is fedezte föl gyöngyét ezen eldugott 
helyen ?“ kérdező a festész.

„Előbb én ismerkedtem meg Gusztáv úrral nagy
bátyja, Berger láblabiró házában; gyakran napokig kel
lett ott. maradnom s a nagyságos asszony fejkötőit rendbe 
hoznom. Midőn aztán későn este haza kellett mennem, 
néha a fiatal Berger ur volt olyan szives haza kisérni 
s úgy ismerkedett meg Maliiddal."

Ilka arcán a legkisebb hatás sem mutatkozott., 
csak hangja reszketett egy kicsit. Mily fájó és lemondó 
történetet lehetett szavaiból kiolvasni.

A festész előtt minden világos volt. Gusztáv előbb 
a szerény, egyszerű divatárus leányhoz vonzódott, míg 
meg nem látta Matildot, ki elbájoló szépségével termé
szetesen a szegény leányt messze háttérbe szorította 
Es a nemes teremtés panaszos szó nélkül hátravonult 
a legkisebb jellel sem árulván el, hány édes, titokban’ 
keletkezett reményt kell sírba temetnie. — Igen, ám- 
bái joga lett volna barátnőjére keserűen haragudni, 

hogy kedvesének szivét tőle oly hamar elidegenítette, 
még sem volt, mindez képes Maliidhoz valő barátságát 
megrendíteni Egészen természetesnek találta, hogy Gusz
táv a bájoló Maliidhoz vonzódott, kit mindenki csodált, 
és szeretett,, a ki egyszer látta.

Rikártlnak önkéntelenül kellelt bámulni ezen leány 
tiszta, nemes kedélyét, a ki csendes lemondással bele- 
lalálta magát szomorú sorsába, magát, barátnőjétől min
denütt háttélbe szorítani engedte anélkül, hogy arra 
gondolt volna, hogy ezen nyomasztó ismeretséget ke
rülje. A festész némi jelekből már tegnap vette észre, 
hogy Ilka, barátja iránt a leggyöngédebb érzelmeket táp
lálja s nem verhette ki fejéből azon gondolatot, hogy 
sokkal jobban illik Gusztávhoz, mint a Ilin, szeszélyes 
Matild.

Ilka most szerény modorával nyájasan köszönvén, 
ismét visszavonult s iíikbárd kedvencével ismét egye
dül volt.

Erzsi oly bizasmasau csevegett a festészszel, mint
ha már évek óta ismerték volna egymást, sokat beszélt 
saját, ifjuságáról. Maliidról s így megkapta a kulcsot 
ennek sajátságos természetéhez. Maliid nem szegény 
szüleinél, hanem egy gazdag nagynénjőtiél nőtt fel, ki 
elkényeztette s minden óhajtását teljesítette Nagynénje 
megígérte, hogy Matildot egyedüli örökösévé teszi, de 
amint az rendesen szokott, történni, addig halogatta a 
végrendelkezést, míg elkésett vele. Váratlanul meghalt 
s-Matild hirtelen minden fényes reményében csalódva s 
11 legnagyobb szegénységbe taszítva látta magát, mert 
számos örökös jelentkezett, sok pör támadt és a nagy
ítóim jelentékeny vagyonát a perköltségek majdnem föl
emésztették ; Matilduak mindössze egy csekély összeg 
jutott.

A helyett tehát, hogy egykor — mint álmodott 
volt — a világban nagy szerepet vigyen és szépségével 
valamint gazdagságával a férfiakat magához bilincselje, 
most, nem volt, egyéb egy szegény iparos leányánál s 
keze munkájával volt kénytelen kenyerét megkeresni. 
E kemény sorscsapás a legmélyebb seb volt büszke, 
felfuvalkodott lelke számára s teljesen elkedvetle
nítette.

(Folyt, köv.) 

szoritkozi.uk


hogy ott, vagy a sik tengeren fogadják-e császári 
vendégüket, még nem tudták. A császártalálkozásról 
cikkező némely lapok arra a következtetésre jut
nak, hogy a két császár tanácskozásainak nem lesz
nek politikai következményei, de lehetséges, hogy 
vihar hírnökei azok. Oroszország bizonyos célokra 
tör, a melyek elérése Ausztria-Magyarországot sú
lyosan megkárosítaná.Németország nem akarja, hogy 
Ausztria Magyarország kárt szenvendjen, de Orosz
országgal se akar viszálykodást, mert attól tart, 
hogy I'raociaország Oroszországban szövetségest 
nyerhetne. Mindezekből be kell látni, hogy a csá
szárlátogatás egyedüli praktikus eredménye meg
hosszabbítása lesz a mostani helyzetnek, a melyben 
Ausztria Magyarország Oroszországot, Németország 
Franciaországot kiséri éber szemmel s fegyverkezik 
mind a négy hatalom, de egyik sem méri az első 
csapást. Ausztria-Magyarország soha sem fog többé 
szabad kezet engedni Oroszországnak a Balkán- 
félszigeten s Németország soha sem fogja megen
gedni Oroszországnak Ausztria megsemmisítését. 
Mindama reményeknek, a melyeket a császárláto
gatás és Németországnak látszólagos barátsága az 
oroszokban keltettek, — csak az a hatásuk lesz, 
hogy a cárt támadó magatartásra hajlandóbbá fog
ják tenni. Ezért kételkednek a lapok, hogy a küszö
bön álló találkozás szükségképen kedvező lenne a 
békére.

Vilmos császár négy napig tartózkodik orosz 
földön. Onnan meglátogatja Kopenhágát Dániának 
és Stockholmot Svédországnak fővárosát. E látoga
tásnak szintén van bizonyos politikai jelentősége. 
A svéd udvart a berlini udvarral rokonsági köte
lékek kapcsol ják össze s a két uralkodó ház valamint 
kormányaik közt a viszony már régóta kifogástalan. 
Máskép áll a dolog Dániával. A dán nép még 
mostanáig sem tudta elfeledni Sleswig-Holstein el
vesztését, viszont Berlinben némi bizalmatlanság
gal tekintenek a dán udvarra, melynek nagy családi 
összeköttetései kivételes állást teremtettek. Vilmos 
császár látogatása a dán udvarnál egy tekintélyes 
politikai német lap szerint azt mutatja, hogy a két 
ország uralkodói barátságos viszonyban akarnak élni.

A „Szvet“ citiiü orosz lap a két császár talál
kozásából Oroszországra semmi jót sem vár, mert 
szerinte az Orosz- és Németország közt feliforgó 
akadályok csak úgy' hárithatók el, ha Németország 
nem Bismarck kancellár, hanem az uj császár poli
tikáját követi, miből azonban, — mig Bismarck él, 
semmi sem lesz.

Oroszországnak a bolgár kérdés megoldására 
vonatkozó tervezett javaslatáról a török porta ál
lítólag a következőket tudta meg: Koburg herceg
nek vissza kell lépnie. Szófiába egy orosz és egy 
török megbízott küldetik, ha Ausztria-Magyaror- 
szág akarja, pusztán tanácsadó joggal osztrák-ma- 
g.’ar megbízott is; a ministeriumnak vissza kell 
lepnie és az összes pártokból alakítják meg az uj 
kabinetet Az uj szobránye választja meg a feje
delmet. Kelet lluméliát Bulgáriától elszakítottalak 
jelentik ki, mert a bolgár fejedelem nem lehet 
egyszersmind Kelet Ruméiia főkormányzója is. A 
mig Így folynak a diplomácia tanácskozásai Bul
gáriáról Bulgária nélkül, addig Bulgáriában a mi- 
Kisterek civódnak egymással. Naesevics pénzügymi- 
nister beadta lemondását, újabb hir szerint pedig 
visszavonta lemondását, mivel Sztambulov minister- 
ehiöu levélben kérte maradásra. Csupa zavar.

HÍREK.
— Hivatalos látogatást tett e héten Muskó Sán

dor szegedi törvényszéki elnök és Schmíed Imre kir. 
ügyész a helybeli kir. jbiróságnál, melynek végeztével 
ugyanazon ce.ból Csongrádra utaztak.

— Értesítés. Kovács Antal központi kerületi mé
hészeti tanító a f. hó 23 án azaz hétfőn d. e. 9 órakor 
városunkban, a túl a kurcai iskola épületében méhé
szen előadást fog tartani, melyro a méhészettel fog
lalkozók és a méhészet iránt érdeklődök figyelmét fel
hívjuk. Nevezett vándortanitó nemcsak városunkban, 
hanem Csongrád vármegye egyéb községeiben is fog 
méhészeti előadásokat tartani, u. ni. e hó 21 én vagyis 
ma Mindszenten, 22-én Szegváron, 24 én Csjngrádon, 
26-án Kisteleken. Azt hisszük, ha évenkint, legalább 
kétszer fordulna meg nálunk a méhészeti tanitó, a 
méhészet nagyobb lendületet nyerne városunkban, de 
igy ismeretek hiányában vajmi kevés uj vállalkozó 
akad.

— Esküvők. Czeizler Jakab helybeli fiatal ke
reskedő f. hó 24 én tartja egybekelését Hausbrunner 
Etel kisasszonynyal a turkevei izr. imaházban. — 
Tóth István helybeli iparos szintén e hó 25-én tartja 
esküvőjét özv. Lakos Istvánná kedves leányával Esz
tikével. Legyenek boldogok az uj párok.

— Gyászjelentések. Özv. Purjesz Salamonná, két 
jelesen képzett budapesti orvos anyja, e hó 17-én 70 
éves korában meghalt. Nagyszámú rokonság gyászolja 
a jószívűségéről ismert elhunytat. — Lakos Antal 
helybeli földbirtokos elhunytéról is kaptuk a követ
kező gyászjelentést*. Alulírottak fájdalmasan tudatjuk 
Lakos Antal földbirtokosnak, felejthetetlen férj, apa, 
fiú és testvérnek f. évi julius 16 án éjjeli 11 órakor 
hosszas szenvedés után tüdő gümökórban életének 

46 ik, boldog házasságának 17 ik évében történt gyá
szos elhunytét. A megboldogultnak hült tetemei az 
ev. ref. egyház szertartásai szerint f. évi juh 18-án 
d. u. 3 órakor fognak az alsópárti temetőben a föld
nek átadatni. Áldott volt élete, áldott emlékezete! 
Szentes, 1888. jul. 17. Özv. Lakos Antalné Somod! 
Lídia hitvestársa, Lakos László, Antal, Sándor, János 
es István gyermekeik. Sarkadi Nagy Mária édes anyja. 
Lakos Klára férj. Pap Lászlóné, Lakos Imre testvérei.

— Egy tanitói és egy tanári állásra van hirdetve 
pályázat lapunk mai számában ; az egyik a helybeli 
polgári iskolához mennyiségtani és természettudományi 
szakcsoportra, a másik a helybeli gymnasiumhoz raj
zoló geometriára és szabadkézi rajzra. E két tanszé
ket egyrészt a polgári leányiskola Ill ik osztályának 
felállítása, másrészt a közökt. ministerium rendeleti) 
tette szükségessé.

— Vasutunknak azon tiszta jövedelme, mely az 
államvasutak igazgatóságával kötött szerződés értel
mében városunk javára esik s a vasúti kölesön törlesz
tésére lesz fordítandó, a következő volt: múlt évi 
utolsó negyedben 3376 frt 72 kr., ez évi első negyed
évben 3187 frt 22 kr., második negyedévben (június 
végéig) 3442 frt 75 kr., összesen 10,006 frt 69 kr.

— Gyulai Ida kisasszony, Gyulai helybeli táviró 
tisztnek a helybeli távírdánál eddig is alkalmazásban 
volt leánya, kellő sikerrel tette le a posta- és távírói 
vizsgálatot.

— Városunk tanácsa az újból megválasztott ipar 
iskolai bizottság elnökévé ifjú Zsoldos Ferenc fakeres
kedőt választotta, kinek lelkiismeretes s odaadó buz
galmától nagyobb eredményt lehet várni.

— Uj Ipariskolai orsz. felügyelő. Az elhunyt Já- 
gócsi Péterffy József helyébe az iparos tanonciskolák 
országos felügyelőjévé a vallás- és közokt. minister 
dr. Bernát látván töldmiv., ipar- és keresk.-ministeri 
fogalmazót nevezte ki.

— Uj községi Iskolaszéki jegyző. — A helybeli 
községi iskolaszék Zolnay Károly iskolaszéki jegyző 
lemondása folytán ezen állásra Derzsi Kovács Ferenc 
gymn. tanárt választotta, őszintén gratulálunk ez uj 
tisztséghez 1

— Mamák figyelmébe! Minthogy az óvodába járó 
kicsikék közt kitört kanyaró megszűnt, az ideiglene
sen bezárt ovoda hétfőn újból megnyílik s kész befogadni 
az apró szenteket, mit a tisztelt mamáknak ezennel 
tudomásukia hozunk.

— Változás a sétaliangversenynél. Rövid idő óta 
a helybeli első cigányzenekar szerdán és szombaton 
sétahangversenyt rendezett a Széchenyi kertben, mi 
azonban nem bizonyult be praktikusnak, mivel a szín
házat látogató közönség vagy meg nem jelent, vagy 
már 6 órakor eltávozott. E miatt, ezentúl a sétahang
verseny hétfőre és péntekre vau áttéve, mely napokon 
tudvalevőleg nincs szinelőadás.

— Jiraszek és Krausz építő vállalkozók munkásai 
serényen dolgoznak a gymnásiumi épület befejezésén. 
E héten érkezett meg a vízvezetékhez szükséges ö 
köbméternyi (5000 liter) tartalmú víztartó medence s 
az épület padlásán helyeztetett el.

— Nagy szorgalommal dolgoznak a központi piac 
kíköveztef.ésén s örömmel konstatálhatjuk, hogy a Szépe 
Károly bolthelyiségétől vezető járdavonal kellőkép ki- 
igazirtatott. Most lehet még jobban láthatni, hogy ez az 
igazi helyes irány, s igy nem volt hasztalan egyes 
polgárok és lapunk szerény felszólalása.

— Hivatalos átvétel. Már jó régen mondott le 
Szentes városa a Tiszához vezető csótéri Ilid tulajdon
jogáról Csongrád vármegye javára, de a Ilid hivata
los átvétele a vármegye részéről csak e héten történt, 
mely alkalommal a vármegyét Soós Pál tiszti ügyész 
és Csaby Andor kir. államépit. főnök, a várost .Sar
kadi M. polgármester, Burján tiszti ügyész és Abaffy 
mérnök képviselték.

— Épitő-iparosaink figyelmébe ajánljuk Csany köz
ségnek lapunk mai számában közzétett, árlejtési hirdet, 
ményét, mely szerint a csanyi nagy korcsma és a köz
ségi iskola épületein eszközlendő, építők és asztalosok 
körébe vágó átalakítási munkálatok lógnak nyilvános 
árlejtés utján kiadatni.

— Piacunk környékén folytonosan szaporodnak a 
bolthelyiségek. A ref. egyház tulajdonát képező uj 
bérházban boltheiyiségei még ki sem adattak, már ia 
uj bolthelyiségek készülnek dr. Haris János magtár
épületében, mi okvetlenül maga után fogja vonni az 
eddigi boltok bérleti összegének lejebb szállítását.

— Ma veszi kezdetét a nyáii országos vásár 
városunkban, de nem igen merjük biztatni az árusí
tókat nagy reménynyel, mert a munkás nép mezei 
munkává! van elfoglalva, nemkülönben a gazdaember, 
kinek még most nincs alkalma terményeiből pénzt 
csinálni, ha pedig pénz nincs, akkor nem sokat ér a 
vásár. Különben mióta a legkisebb falunak és pusz
tai községnek vásárjoga van, azóta megszűnt a városi 
vásárok jövedelmezősége, úgy lesz az ezentúl is.

— Legújabban színre kerül, még pedig ma a „Rongy- 
szedlí", melyie már régen folytak az előkészületek, 
holnap pedig Bercik Árpádnak „Vénkupec" cimü jeles 
népszínműve, nálunk először. — Ajánljuk a közönség
figyelmébe.

— Színészet. A lefolyt hét. anyagilag kissé kedve
zőbb volt a színtársulatnak, mert több Ízben meglehe
tős számmal jelent meg a közönség. Múlt szombaton 
Konti „■S«áuwc“-át adták kielégítő sikerrel. Kiválóbb 
szereplősök által kitűntek: Némethi Gizella (Sulianc), 
Kárpáti Katica (Eliz), Tímáráé (nagyanya), Bát.ori (fű
szeres) és Andrasy (tábornok). Vasárnap Jókainak „Bo
londok grófja" még nagyobb vonzerőt gyakorolt a kö
zönségre, lehetett eleget mulatni és kacagni; a mi az 
előadást illeti, a szereplők kellő gondot fordítottak an
nak sikerére. Kedden Gabányinak „Kákái ház" cimü 
vigjátékát adták, melyben Andrássy (öreg Kókai) a lég 
szebben szerepelt, de majdnem üres ház előtt. Épp oly 
sikeresen működtek közre Kelemenné és Polgár Fánni. 
Csütörtökön Ditmtis Sándor „Francillon" című színmű
vét adták Andrássynak jutalomjátékául, a jutalmazandó,

ki máskor is sikert arat s méltán dicséretet érdemel 
csak erkölcsi jutalommal volt kénytelen megelégedni 
mert, a pénztár nem igen telt míg anyagi jutalommal 
Általában dicséretet, érdemel a társulat igazi törekvésé
ért s nagyobb pártólásra volna érdemes.

— Kisújszállási dolgok. Kisújszállásnak izgalmas 
napjai voltak a múlt, héten. Jónás Lukács fiatal gazda 
nejét, kiről megtudta, hogy szeretője van. agyonlőtte, 
azután önmaga ellen fordította a fegyvert. Egyszerre 
temették el őket nagy részvét, mellet. Ugyancsak Kis
újszálláson e Ilii 10-én Oros korcsmáros a padláson fel
akasztotta magát. Az öngyilkasság oka ismeretien. Végül 
nagy feltűnést, keltett a következő eset : Ileller Jómist, 
egy igen szegény családnak kenyérkeresőjét nem régi
ben B. kisújszállási kereskedő felpofozta a saját udvarában, 
minek következtében a gyenge szervezetű embet a földre 
bukott. B. ezt nem elégelve meg, rátérdelt, és ütlegelni, 
fojtogatni kezdte, mig kezei közül kiszabadították. 
Ileller azóta folytonosan betegeskedett, és e hó G án 
meghalt. Az orvos ugyan határozottan tüdőlobot. konstatált 
a halál egyedül és kizárólagos okául, de most azt. rebes
getik mégis, hogy a B hősködésének következtében szen
vedett, belső sérülés nagyban hozzájárult a szerencsét
len ember halálához. Annak idejében már panaszt emel
tek B. ellen. Most, az elhunyt, családja a Ileller kiása
tását kérelmezte, hogy újabb vizsgálat döntsön a felett: 
mennyiben volt oka B. kereskedő a Ileller halálának.

— Gyilkos krumplitolvajok. Jnnkovác bacsmegyei 
község határában szörnyű gyilkosság történt a napokban. 
A három Faddi testvér kiment a sző ölte s ott. egy félre
eső krumpliföldet megdózsmált. A szőlőcsőszök észre
vették a dolgot s a tolvajok felé tartottak, mire ezek 
abban hagyták a krumpliásást és fenyegették a csőszö
ket, liopy ne közeledjenek, mert, bajuk lesz. A két, Szili 
testvér, Ferenc és Péter, nem törődve a fenyegetéssel 
el akarta venni a tolvajok ásóit, mire dulakodás fejlő
dött, ki köztük, melynek az lett a vége, hogy a két 
szőlőbaktert a. Fttddiak leütötték. Szili Ferencet össze
szurkálták, az orrát, levágták, a száját, behasitották, s 
a másik csősz is olyan sebeket, kapott, hogy alkalma
sint belehal. Még volt, annyi ereje, hogy azoknak, a 
kik rájók talállak, megmondhatta a gyilkosok nevét.

Gazdásznli és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. július 20.

A kedvező időjárás mellett határunkban az ara
tás vége felé jár, mert ha oly helyt van is eső, a ha
tár nagyobb résziben nagyon elkelne egy jó eső, hogy 
a kukorica igazán megázhatna.

A búza termés mind minőségileg, mind mennyi
ségileg nagyon elüt, a tavalyitól, minőség tekintetében 
lesznek szép búzák, de legnagyobb részben szorult és 
üszögös fog lenni.

Árpa, zab silányabb mint a tavalyi és mennyi
ségileg egyharmadrésze lesz a múlt évi termésnek ; 
köles pedig, mely igen sok van vetve, szépen kikelt 
és a kedvező idő mellett gyorsan fejlődik. Kukorica, 
hol rá elegendő eső jár, igen szépen diszlik.

A piac nagyon élénktelen volt. Búza ára 3—4 
nap alatt ismét. 20—30 krral ment visszább. A többi 
termények megtartották múlt heti áraikat. Uj búza is 
volt a piacon.

Ó-buza ára mm.-ként, 6 frt, 6 frt 10 kr.
Uj búza mm. ként 6 frt, 5 frt 80 kr., 5 frt 70 kr. 
Árpa (köböllel) 5 frt, 4 frt 80 kr.
Kukorica (köböllel) 5 frt 20 kr., 5 frt 40 kr., 
Zab, köles 3 frt 20 kr.

Felelős szerkesztő óh laptiilajilnnos: ISallizsovilH Norbert.

2ST jrilttér.
(E re atban közlőitekért nem vállal felelősségűt a szerkesztő.)

Weisse SeidcnesíoíTe von 65 kr.
120 Qual.) versendet roben- und stückwuise zollfrei das Fabrik- 
Depot G. Henneberg. (k. k. llofiieferant), Zürich. .Muster uni- 
gehend. Briefe 10 kr. Porto. (2.)

Hirdetmény.
Az I8S8. évre bizottságilag megállapított III. oszt, 

kereseti adók kivetési lajstroma, az általános jövedelmi 
pót,adóra való tekintettel, alólirt, hivatalnál f. hó 22 tői 
29-ig azon figyelmeztetéssel tetetik ki 8 napi közszem- 
léra, miszerint a kivetési lajstromot bárki megtekintheti 
s a tévesen kirótt, általános jövedelmi pótadók ellen a 
kir. adófelügyelőnői 15 nap alatt, felszólamlással élhet. 

Városi adóhivatal.
Szentes, 1888. jul. 20.

Tóth Kálmán, aü. titok,
145. vh. 1888. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt. kiküldött, végrehajtó a.z 1881. évi LX. t.-c. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a cson
grádi kir. jbiröság 1389 |888. számit végzése által Schőn- 
feld Jozeta végrehajtató javára Iteiz Hermán csanyi 
lakos ellen 300 frt tőke, ennek 1884. év novbr. hó 1-iiap- 
jál.ól számítandó 6% kamatai és eddig összesen 31 frt 
76 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt, kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 485 frt. 55 krra 
becsült, bolti cikkek és szoba bútorok hói álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatmik.

Mely árverésnek a kiküldést rendelő végzés folytán 
a helyszínén, vagyis Csongrádiul alp. lakásán leendő esz
közlésére 1888-ik év julius hó 30 ik napjának délelőtti 
10 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t. c. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX. t. c. 108. g-ábati megállapított feltételek szerint 
lesz kifizetendő.

Kell Csongrádon 1888 évi julius hó 15. napján.
Kotsmár József,

kir. bírósági végrehajtó.



ZZirdetés-
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására" hozni, hogy a nagyságos 
Stammer Sándor ur házában lévő posztó, vá
szon, karton, rövidáru és pipere cikkekkel dú
san felszerelt raktáramat ugyanazon utcában 
ujonan épült házambani átköltözés végett a leg- 
jutanyosabb ár mellett szolgálom ki.

Melyre a nagyérdemű közönség becses 
figyelmét és az eddig tanúsított kegyes párt
fogását kérem

mély tisztelettel
NYÍRI gerzon.

Uj-onan épült, házamban több rendbeli üzlet
helyiség f. évi szeptember hó 1-töl haszonbérbe 
kiadó, — valamint a Halász Szabó János kis- 
piaci házában egy bolthelyiség felszerelvényekkel 
együtt bérbe adó. Értekezhetni Nyíri Gerzonnal.

Árverési és úrlejtési hirdetmény.
C.iongráú  vármegyébe kebelezett Csauy község kép

viselő testületének folyó évi julius hő 7 én 39. sz. alatt 
hozott határozata érteimében közhírré tétetik, miszerint 
Csauy község kilajdonát. képező bor, sör, pálinka, liquer, 
rosoli mérhetési jog az újonnan épített nagy vendéglői 
épülettel, ügy színién a tiszai halászati jog, valamint 

4i. vadászati jog, neniiidlönben n nagynyomás! 3“7i«w hold 
és 5I37k« hold szántóföld 1889. év január 1-só napjától 
■G egymásután következő évre vagyis 1894. évi december 
hó 31-ik napjáig, —

továbbá ugyancsak a község tulajdonát képező 
•úgynevezett régi községházában lévő lakház és bolt
helyiség, valamint a mészárszék helyiség, úgy szintén a 
piac helypénzszedési jog és az iskola épületben lévő 
Imi! hely iség, végre a zsigerháti 15 cat. hold semlyék 
egy évre vagyis 1889. január első napjától 1889. évi

I Jíecc.nor 31 ik napiáig ír- „...... ::t napjáig nyilvános árverésen a legtöbbet
i Ígérőnek egyenkint. haszonbérbe fog kiadatni.

Ugyanez alkalommal Csauy községben teljesítendő 
előfogatozás 3 évre (1000 fi t kikiáltási ár évenkint) a 
nagykorcsma épületen eszközlemlő átalakítási műn 
latok, (építő és asztalos munkák 1193 Irt 90 kr Klki.t «sí 
ár) a községi iskola épülelen eszközlendo átalakítási 
munkálat, (épilő és asztalos munka 500 frt kikiáltási 
ár) nyilyános árlejtés utján vállalkozóknak fog kiada ni.

Az. árverés és árlejtés 1888-ik évi augusztus hó 
12 ik napján délelőtt 9 órakor Csauy község közházának 
tanácstermében veszi kezdetét s foiytattatik a felsoio 
sorrendben annak bevégeztéig.

Az árverési feltételek, az árlejtésre vonatkozó 
költségelőirányzat. és tervrajz Csauy község jegyzői hl- 
valóidban a hivatalos órák alatt megtekinthetők; ugyan
ott. az elősorol lakra vonatkozólag bármily irányú fel
világosítás készségesen adatik

Kelt Csanyon, 188S. évi julius hó 8-án.
Pap Ödön, Somodi János,

jegyző. bíró.

J r Eladó tűzifa. ® 
ZSOLDOS FERENC 

fakereskedőnek a Tiszánál jó minőségű 

TŰZIFÁI 
vannak eladók.

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

Tíz forint napi mellékkereset,
A töke és kockáztatás (risico) nélkül sorsjegyek 

« részletfizetés melletti eladása által az 1883.
XXXI. törvénycikk értelmében. 

Ajánlatokat elfogad a 
fővárosi váltóűzlet társaság

A I> I. E It é s T Á It S A. Budapesten.

Pályázati hirdetmény.
A Szentes városi gymnasiuinban újonnan fel

állítandó rajzoló geometria és rendkívüli szabad
kézi rajz tanszékére ezennel pályázat nyittatik. A 
megválasztandó a fentebb említett két tantárgyon 
kívül még az alsó osztályokban a mathemalikát is 
tartozik tanítani. Tanítási óráinak száma hetenkint
21—22. Csak középiskolai tanári képesítéssel biró 
egyének pályázhatnak. Fizetés évenkint 1000 frt 
és az állami tanintézetekben fenálló nyugdijszabály- 
zat értelmében nyugdíjjal való ellátás. — A kellő
leg felszerelt kérvények f é Augusztus lő-ik nap. 
jáig a Szentes városi gymnasiumi bizottság elnök
ségéhez küldendők be. A megválasztott állomását leg
később sept. 1-ső napján okvetlenül tartozik elfoglalni. 
3 évi próbaidő elteltével fog véglegesittetni.

Ha ezen állomás rendes tanárral nem voh'» 
betölthető, abban az esetben helyettes tanár fog vá
lasztatni 800 frt évi fizetéssel. A helyettes tanári 
állomásra vonatkozó s kellőleg felszerelt kérvények 
szintén f. é. augusztus 15-ik napjáig a gymnas. 
bizottság elnökségéhez küldendők be.

Szentesen, 1888. julius hóban.
A gymnas. bizottság elnöksége.

Pályázati hirdetmény.
A Szentes város által föntartott 

polgári leányiskolánál egy uj tanszék szer- 
veztetvén,ennek betöltésére ezennel pályá
zat nyittatik. Csak oly polgári iskolai 
tanítói képesítéssel biró egyének pályáz
hatnak, kik a mennyiségtani és természet
tudományi szakcsoportra vannak képesít
ve. Azok kik a tóinászatra is képesítés- 
■sel bírnak, előnyben részesülnek. A meg
választott a népoktatási törvény által 
előirt heti tanítási óraszámra, kötelezhető.

Ezen állomás javadalmazása évenként. 
700 fi t rendes fizetés és 140 frt. lakbér.

A kellőleg felszerelt kérvények f. é. 
augusztus 1 ö ik napjáig az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők be. A megválasz
tott állomását f. é. september 1-én ok
vetlen tartozik elfoglalni.

Szentesen, 1888. julius hóban.
Az iskolaszék elnöksége.

Kiadó boltok és lakás.
A szentesi ev. reform, egyháznak 

a piac mellett levő új épületében egy 
lakás, mely három szoba, konyha, spaisz, 
pince és padlásból áll; ugyan azon épület
nek a kispiac utca melletti végében egy 
sarokbolt raktárral pincével és padlás
sal együtt egy vagy több évekre haszon
bérbe adandó.— Bérleni szándékozók, al 
gondnoki hivatalnál jelentkezzenek.

Szentes, 1888. julius 18.
Kristó Nagy István, főgomlnok.]

1593.|lk. 888. szám.

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

tóság közhírré teszi, iiogy Érsek Zsigmondnak önkéntes 
árverési ügyében a szentesi kir. jbiróság területén levő, 
Szentesen 1.1. 770.sz. a. fekvő, a szentesi 420 sz. t.jkvben 511 
rsz. a. foglalt 397 nszgöl teiű 79G frt becsértékű ház 
és tartozékaiból Érsek Zsigniondot illető '/* részre, 
az 1881. LX. t.-c. 15G §a c) pontja alapján pedig a 
többi közös-birtokos társakat, illető részekre is, és igy 
r.z egészre az árverést. 79G írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1888. évi augusztus hó 6 ik napján délelőtt 
9 órakor az alólirt telelik, hatóság hivatalos helyiségé
ben megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
1400 frt áron alól eladatni nem fog.
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gyógyintézet Budapesten, x 
(ezelőtt Dr. Fisclihof-féle vizgyógyintézet) Hermina-nt 1525. X

Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fekszik, ugyanazon területen, melyet X 
eddig a Dr. FISCHHCFfele városligeti víz-gyógyintézet foglalt el. A 44,000 [’] méternyi sűrűn befásitott J *
Cottage-épület 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú, újonnan átalakított szobát foglal magában, — Casinó-al 
heto folyosóval, tekepályává!, lugasokkal stb. stb.

A löviírótesal való összeköttetést lóvonatok és tíirsaskocsik közvetítik.

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

I Az összes bármely alapon fejlődött (csiizos/köszvényes, gümőkóros) X 
ízület gyulladásokat. — 11. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint az ÍJ 
ízület gyulladásoknak utóbajait, u. m. : (zsugor) izületnierevségeket, korlátolt 
mozogbatóságot, végtagrövidüléseket, elgörbüléseket stb. III. A vele született W 
és következményes elgörbüléseket u. ni.: a gerincoszlopnak oldal-, mell- és hát- 
felé irányult elgörbüléseit, angolkóros vagy csigolyaszúvas alapon keletkezett 
púpokat, tyukmelleket, görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga- 
gacsos térdet. — IV. Gyermekhüdést és következményeit. — V. Zúzódásokat,

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs-1 W 
k lO’/a-át vagyis ehez képest, a fentebbi becsár- Sárának lOVa-át vagyis ehez képest. .. 

mik megtelelő összeget készpénzben,
LX. f. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó l én 3333. sz. a. kelt in. kir. 
igazságügymiiiisteri rendelet 8-ilc §-ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál e'.őleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Szentesen, 1888-ik évi május hó 7-ik napján.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha 

tóság.

vagy az 1881:

ZBartlxa,
kir. aljbiró.

"V ároslig'eti

Testegyenesitö f—'

XX
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X

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

kove-e menyeit, minélfogva minden belepek kilétei nélkül iönnjilritat és az egészséges fekvésű intézetünk 
tiszta levegőjében való szabad mozgást, de első sorban a műtét (operatió) teljes mellőzését lehetővé teszik. Az 
eddigi hidegvíz- gyógykezelés foiytattatik.

. I . fidvihigositust ugy az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint házi szabály-

Sff&ösnöX&lStt ."SS:*
dr. Róih Adolf *”"*' n.ob.r CySzd

a Stcfánia-gyermcíkőrház sebésze. • . . .^egyenesítő, . cs. k. udvari szállító orvos-, seb-,
az intézeti betegek rendelő orvosa. és testegyen, segélyművek gyárosa.

mű-

Szentesen,, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits NorW-t könyvnyomdájában 1888:



Vegyes Ixirels:-
— Sol< hűhó semmiért. A múlt szerdán reggel 

Tárcáiról Nyíregyháza felé robogó vonat u ásni nagy 
réinülelet álloltak ki. Tárcáiról ugyanis kiindulva, az. 
inasokat hosszas vészt jelző sípolás riasztotta löl. A 
sípolás többször egymásután isinéllődött. A vonatvezető 
és gépész mindent, elkövetlek, hogy megállíthassák a 
vonatul, mert, előttük, a sínek között, egy emberi alak 
állott, kinyujlot karral mutatva a vonatra és semmi 
hajlandóságot, sem árulva el arra, hogy a prüszkölő 
vasparipának kitérjem A vonat ezalatt, mindinkább las
sította futását, s pár lépéssel az emberi alak előtt sze
rencsésen megállóit. Vonatvezető, konduktorok, utasok 
miiül leugrállak a vonalról, s előre siettek, hogy azt az 
embert, a ki oly merészen a vonat elé állott s a kit 
mindenki őrültnek tarlóit, szemtől szembe lássák. A 
borzalmas hangulatot azonban csakhamar kacagás vál
totta föl, mert kisült, hogy az emberi alak tulajdonké
pen egy papiros báb. Erre aztán megnyugodott az a 
kis menyecske is, ki a mikor a vonat az első vészjel
zéseket adta, rettenetes kétségbeesett hangon lett szem
rehányásokat vele utazó férjének, hogy: lásd, meg
mondtam, hogy ne üljünk vasútra, mert rosszat, álmod
tam s megéreztem a szerencsétlenséget. A papiros em
bert csintalan gyermekek állították fel a vonat elé.

— Roszlelkli korcsmárosné. Bajor Lászlőné nagy
kanizsai korcsmáros egy fiatal, 18—19 éves rokonlányt 
tartott magánál, mint nevelt leányt. Bajor szépen bánt 
a leánynyal, ellenben neje folytonosan üldözte. Ezt a 
leány végre megsokalta s hogy véget vessen miudon- 
uek, e hó 7 én az udvarukon levő kútba ugrott. A la
kók egyike észrevette a dolgot, s lármát csapott, mire 
a szomszédok is összefutottak s Lajtorját eresztettek le 
a leánynak, hogy jöjjön ki a kutból, de ez vonakodott. 
Később Bajomé is odament, s a vízmérő horoggal kezdte 
a vízben taszigálni a sirdogáló leányt. Mikor a szeren
cséi len leány végre kijött a kutból, azonnal futásnak 
eredt s csak nagy nehezen bírták elfogni. Kijelentette, 
hogy ő tovább nem marad Bajoréknál, mire hazaszál
lították szüleihez, kik igen jó módnak. A leánynak már 
több kérője volt, mert módos, csinos, derék leány, de 
Bajomé valametinyit kikosarazta, mert nem akarta férj
hez adni a leányt, a ki az üzletnek lelke volt.

— A férj boszuja. Berlinben egy fiatal menyecske 
egy társasággal kirándult a minap a környékre. Férje 
Csak később mehetett utána, mert dolga volt.. Mikor 
végre megérkezett, nőjét rendkívül jó hangulatban ta
lálta, s az ozsouna alalt, a fiatal asszony olyan bizal
masan viselte magát egy uracscsal szemben, hogy a 
férj megnehezt.elve visszavonult. Nem is jött elő többet, 
s a társaság nélküle indult haza. A kocsis egyszer bát- 
raszólt útközben, hogy ne nézzenek oldalt, mert ott 
Jlifbdij. felakasztotta magát egy fára. A társaság több

tagja, köztük a fiatal asszony is, kíváncsibb volt, sem
hogy a borzalmas látványt elszalasztottá volna, de mi
kor a halottat meglátták, az iszonyat megfagyasztotta a 
nézőket. Az akasztott ember a kikapós menyecske férje 
volt. Az asszony elájult, mikor ráismert.

— Földrengés és kánikula Görögországban Görög
országban a napokban erős földrengés volt, mely az 
egész országra kiterjedt. Bár ha a földrengés meglolte 
fősen erős volt, kárt nem okozott. Annál nagyobb kárt ; 
okozott azonban a múlt heti rendkívüli fonóság, mely 
tői különösen a szőlők rendkívül sokat szenvedtek. A 
nagy hőség a halandóságot is jelentékenyen növetle.

— Bátor életmentő. Cork grófságban a minap egy ’ 
IIovo -nevű partőr felesége kiment a ház udvarába ruhát ; 
teregetni s három kis gyermekét, betihagyla a kunyhó 
bán hol a tűzhelyen tűz égett.. A három győrinek közül 
a legnagyobb valahogy közeimont a tűzhelyhez s ruhája j 
meggyűlt. Erre mimlahárom gyermek velőtrázó segély-i 
kiállásban tört ki. Egy Osborne nevű partőr, a ki véletle- j 
nill arra ment, a kiáltásukra diesielett s látva, hogy a 
gyermek ég, ráborított, egy kezetigyélje eső nagy pokró
cot, s azzal együtt kivitte a gyermeket az udvaira. 
Ezután újra bemont a füsttol telt konyhába és tapoga
tózva eljutott a bölcsőig, a honnan a csecsemőt meg 
mentette. Végre még egyszer visszament, s kihozta aj 
harmadik gyermeket, is, a ki rémülten kucorgóit a 
konyha sarkában. A derék ólelmontő a kezeit erősen 
összeégette, s ruhái is több helyen megperzselődtek. 
Az egyik gyermek a szerencsétlenség után egy óra múlva 
sebeibe belehalt.

Közgazdaság.
Augusztus hó végével bizományi kiadásunkban a következő 

mű megjelenése veendi kezdetét:

„A LÓ ÉS ANNAK TENYÉSZTÉSE”, 
kézi-könyv lótenyésztők, állatorvosok, mezőgazdák és lókedvolők 
számára.

A mü sierzól :
KOVÁCSY BÉLA, és MONOSTORI KÁROLY,

kassai gax.l. tanintézeti tanár és a .Gya- a budapesti állatorvosi tanintézet tanéra,
koríati Mezőgazda. szerkesztője.

Gazdasági és állattenyésztési szakirodalmunk terén min
denkor szívesen látott esemény az oly mű megjelenése, moly hi
vatva van az érdeklődő gazdaközönségnek valamely ág művelé
sénél praktikus és hasznavehető tanácsokat adni, s nélkülözhetővó 
tenni a bár jeles, de hazai viszonyainkat gyakran csak felüle
tesen tárgyaló külföldi hasonirányu műveket. A gazdaság egyik 
legfontosabb ága hazánkban a lótenyésztés, — e szempontból 
örömmel fogadtuk tehát a fentebb jelzett: „A ló és annak te
nyésztése” cimü mű terjesztését, mely a kor színvonalán állva 
úgy hazai lótenyésztésünket, mint a külföldit behatóan fogja tár
gyalni s a tenyésztés terén bizonynyal nélkülozhetlen kézi-könyvét 
fogja képezni a gazdaközönségnek és a szakköröknek.

A mű következő részekből álland:
I. Természetrajzi adatok. A ló eredete ás története. —II. 

Küllemtan. — III. A ló fajtái és tenyésztése az egyes országok
ban. -y IV. Általános és különleges tenyésztéstan. — V. A lóis

tálló és annak berendezése.— VI A ló takarmányozása.— VII. 
A ló ápolása és patkolása. — Vili. A szerszámok. — IX. A ló 
betanítása, lovaglása, hajtása és rossz szokásai. — X. Ló eladás 
és ló vásárlás

A körülbelül negyven, nagy nyolcadrótű ivre terjedő s csi
nosan kiállított munka több mint 300 ábrával s Magyarország 
lótenyésztési térképével lesz ellátva. Megjelenik 12—14 füzetben 
folyó óv augusztus hó végétől kezdve, körülbelül 2—3 heti idő
közökben, s a jövő év i özepén lesz teljes.

A teljes mű előfizetési ára előlogesen fizetve 6 frt, egyes 
fűzetekben füzetje 50 kr. A bolti ár magasabb loend.

A gazdasági irodalom terén előnyösen ismert szerzők neve 
előre is kellő garantiát nyújt a munka megbízhatóságára nézve, 
szabadjon tehát az érd.klódé szakkörök szives támogatását 
kérnünk.

Kassa, junius hó 1888,
Kiváló tisztelettel 

KOCZÁNYI és VITÉZ, 
k ö ny v k e rés k edéso.

csjlb jstotk.

Meglnínliödött!
(folytatás.)

Lajos üdvözölte a leányt és egy pici démutka- 
csokrot nyújtott ót neki. Dainilia barátságosan viszo
nozta a köszöntést s aztáu ezen szavakkal adta vissza 
a kapott csokrot:

„Köszönöm, Lajos, de elfogadnom nem szabad; más 
valakitől már kaptam: nézz idol"

Ezzel előmutatott egy déinulka-fűzért, mely piros 
fonalnál fogva keblén csüngött. Lajos semmit sem felelt, 
csupán kezeivel homlokára csapott.

„Ne haragudj Lajos", kérte a leány, „hiszen jói 
tudod, hogy Martián Audrét szeretem."

„Persze!" viszonzá Lajos majdnem durván, „igen, 
tudom! . . . Do én is szerellek szivein egész hevével s 
éretted életemet is örömest feláldoznám Hanem te meg
veted vérző szivemet, hidegen és nyersen utasítasz visz- 
sza engem, a kit eddig oly sokáig csalogattál. Elébb 
ismerkedtél-e meg Audréval, mint velem? Hiszen nem 
együtt nőttünk-e föl, nem én vittelek-e legelőször a 
táncba, nem en oltalmaztalak-e a suhuucok durva tola
kodásaitól ?“

„Úgy van! Barátságodat, Lajos, soh’se fogom elfe
ledni, hunéin csak barátnőd lehetek."

„Nem barátságot, szerelmet kívánok," viszonzá La
jos hévvel, „igen, szerelmet, szerelmet!"

„Jól tudod, Lajos, hogy a szerelmet erőszakolni 
nem lehet. Mindig rokonszenveztem veled, de csak akkor 
tudtam meg, hogy nem szeretlek, midőn Martián André 
engem a kőomlásból kiszabadított és házunkhoz jött. 
Egy érzés fogta el akkor szivemet, vonzalom iránta, moly 
sziveinél elszoritotta s mégis oly jól eső dobogásba hozta 
— megszerettem őt. — Azóta is ép úgy ragaszkodom 
hozzád mint, régebből), — azonban hogy szeresselek, azt 
ne kivárni."



„Menj, menj," kiállá Lajos ingerülten, „viszont- 
szerelemre nem kényszerit.lek, de jegyezd meg —“ és 
ilt hangja fenyegetővé lett, „de jegyezd meg, hogy nem 
az a férfi vagyok, a kivel tréfát lehet űzni. Nem paran
csolhatom meg ugyan, hogy Allűrét felejtsd el és engem 
szeress, azonban mindkettőtöket, rettegésbe tudlak hoz
ni. — Oh, én szerencsétlen! a ki kétszínű szavaid által 
évekig bolandittatni engedtem magam, a ki minden mon 
dásodat készpénznek vettem s minden óhajtásodat rab
szolgaként. teljesítettem. Most mindezekért az emberek 
megvetése és gúnyolása a köszönet. Hanem lesz elég 
ólomgolyóm arra, hogy vagy a hitszegő meglakoljon, 
vagy az akadályok örökre el legyenek hárítva!!“

„E szerint, barátod fivérének gyilkosa akarsz len 
ni?" nyűgé Dainilia remegve.

Lajos eliszonyodva összeborzadt, s „Oh, Istenem! 
hová ragadott haragom!" szavakkal megsemmisülte)! 
rogyott, az ajtó öléire.

Légy nyugodt Lajos," mondá a leány, „haragod 
hevéért, megbocsátok; nem fogom felróni neked. Úgy 
váljunk el tehát, mint jó luirátok; jó éjt!" Ezzel kezet 
nyújtott s az udvarajtón át gyorsan eltűnt.

Lajos mint valami holdkóros ment. haza.
Ezután nem sokára egy nagyobb vállalatot tervez

tünk: nagy menyiségű török-dohányt. és finom kasmír 
kendőket kellett Ólá’liországiról álcsempésznünk. Ez alka
lommal kellelt fivéremnek Aluliénak is kiállani a szo
kásos próbát, mely annak bebizonyításául szolgált, hogy 
elég óvatossággal és ügyességgel rendelkezik arra, hogy 
leendő családját, ezen veszélyes keresetmód segélyével 
lentarsa. Vállalatunk végrehajtása egy júniusi éjre volt 
kitűzve és gyülekezési helyűt a hegységben egy magá
nos ház volt, kijelölve.

Sötét, holdnélküli éj volt; a máskor csillagok my- 
riadjaival behintett, sötétkék égboltozatot, most, ködszürke 
felhők borították el, nyugaton pedig korom sötét felhők 
jelezték a vihar közelgését.. A közeli erdő remegett, 
hatalmas fatörzsei zúgva hajoltak meg az üvöltő szél 
útjában, a hajlékony stidarak csikorgása és a száraz 
ágak csörömpölése azt látszottuk hirdetni, hogy a köze
ledő zivatar végzetes kimenetelű lehet rájuk nézve. A 
csempészek gyülekezési helyéül szolgáló kis házikóból, 
mely két. meredek sziklafal közé beékelvé hatalmas fe
nyők által volt körülvéve, halvány világosság pislogott 
elő. Atyám, Andié és én szintén megérkeztünk a házi
kóhoz; háromszori kopogtatásunkra felnyílt a nehéz 
tölgyfa ajtó és beléptünk. Egy összetákolt durva asztal 
mellett, gyalulatlan fapadokon tizennégy útra kész férfiú 
ült, mindnyájok testéhez szürke, feszes ruha simult, s 
mindnyájok fején széles knrimáju kalap ült. Az asztalon 
bágyadt, homályos fénynyel vékony faggyú-gyertya égett 
és a szegényes szobát derengő fénynyel töltötte be. 
Alig hogy beléptünk, a jelenlevők mindnyájan üdvöz
lésre fölkeltek helyükről és kezeinket erősen megrázták.

„Sokáig várakoztattál magadra .fiion, pedig ez nem 
ásod!" szólt egy alacsony, vaskos dugárus, miköz- 
egy darabka izzó taplót tett pipájára.

„Igazad van," válaszolt atyám, „de a mint, tudod, 
Andié fiam nőül vette Dainitiát; nekem is ott kellett 
lennem, ezért késtem meg."

Alig mondotta ki e szavakat, midőn a bíró is be
lépett.

„Most, tehát Isten nevelten előre, teljes számban 
vagyunk!" mondá barátságos köszöntés után az érkező. 
„Rég volt, ilyen alkalmas időnk; most azt hiszem, ügyet
len gaz határőr sem fogja kunyhójából orrát kidugni, 
tiszta utunk lesz. Előre!"

Megkel lőzl.etelt. léptekkel némán haladtunk az erdő 
sűrűjében, mely védő sötétjével körülvett bennünket. 
Én épen Lajos halálom mellett, lépkedtem, a ki ma szó 
katlanul jó hangulatban lévén nagyon beszédes volt. 
Iígy órai gyalogolásunk lilán elmaradoztak a fák, a vi 
dék vadabb és zordabb lel t. A legbizarabb alakú, vadul 
össze vissza hányt, óriási szikladarabok akadályozták ha
ladásunkat. Minthogy azonban az utat jól ismertük, ezen 
akadályok dacára is, melyeket a sötét éj miatt kétsze
res fáradságunkba került legyőzni, derekasan haladtunk 
előre. Azután lépéseinket meglassítottuk, mert egy szik
lához értünk, melynek közelében feküdt legbiztosabb 
luivó helyünk: egy barlang.

„Siessünk száraz menedékünkhöz, a vihar kitörő
ben van," mondá a biró. Szavainak igazságát megerő- 
litelte egy fakó, kígyózó villámlás és az arra következő 
hatalmas, siketitő mennydörgés, melytől a föld megren
dülni látszott. Néhány pillanat, múlva már a barlangban 
vontuk meg magunkat. Ideje volt, mert, a vihar kitört, 
és pedig oly ádáz dühvei, mintha az utolsó Ítélet órája 
elkövetkezett, volna.

„Szigorú uralkodók nem sokáig uralkodnak," jegy
zó meg a biró, „a zivatar nemsokára átvonul a he
gyeken."

Csakugyan úgy is lett, mert már egy félóra múl
va a barlangot elhagyhattuk. A vihar lecsöndesült a 
nélkül, hogy a szél által ide s tova hányt-vetett eső
cseppek valamennyire is megnedvesitelték volna a 
földet.

Ekkor fivérem André előlépett.
A biró és atyám hamarjában közölték vele a szük

séges utasításokat, mire ő fejével bólintva csendesen 
eltávozott. Lecsúszott a lejtőn és egy ott felállított őr
szem mellett ellopózva a várakozó kereskedőkhöz ért. 
Itt. egy köteg árut vállnira emelt és ugyanazon utón 
visszaosonva ismét köztünk állott.

„Pompásan volt, keresztül víve s első kísérletnek 
igen jó," mondá.

Hétszer lopózott fivérem a kalmárokhoz a nélkül, 
hogy az őr észrevette volna. Másfél óra múlva hozta 
fel az utolsó csomagot.

„Oly derekasan álltad ki a próbát., a hogy talán 
senki. Fiam vagy!" kiáltott fel a biró örömmel és meg
szorította fivérem kezét. „Most, gyorsan vissza! A hold 
helyzetéből Ítélve éjfél körülbelül már elmúlt."

Elővigyázatból nem ugyanazon tilón tériünk vissza, 
hanem annak közelében haladtunk, n melyen ön és én 

ide jöttünk. Épen már ezen a téren voltunk, a midőn 
egy határőr csapat, hangos, kimért, lépteinek zaja ütötte 
meg füleinket, s egyszersmind a felhő fályolából kibon
takozó hold fakó fényénél szuronyaik villogását is ész
revettük.

„Gyorsan a bokrok közé!" parancsolta u bíró hal
kan, „oda, n törökök ellen küzdött, négy Martián csa
lád sii halmához!"

Engedelmeskedtünk s a lehető legcsömlesehhen 
rejtettük magunkat a bokrok védő sűrűjében. Az őrjá
rat mit sem sejtve elhaladt s lépéseik zaja is elhang
zott. a távolban. Még egy negyedóráig guggoltunk cso
magjaink mellett, midőn a csempész-csapat, vezetője, a 
biró indulásra jelt adott. Gyorsan felállót mik s egymás 
vállnira kölcsönösen Kisegítettük a csomagokat. E pil
lanatban egy lövés dördült el s — fivérem halálra se
bezve elesett.

A dolog úgy történt, hogy André fivérem épen 
Lajos mellett volt, midőn a fölkelésre a jel meg volt 
adva. Mindketten gyorsan Kiegyenesedtek, Lajos azon
ban a nedves füvön elcsúszott s erősen megtöltött fegy
verének felhúzott ravaszt! leesni tant, a puska elsült és 
abban a pillanatban André átlőtt mellel a földre rogyva 
patakzó vérével pirosra festette n zöld gyepet.

Nem vagyok képes leim: azt a zűr zavaros jele
netet, mely most ezen szerencsétlenséget kövei le. A 
haragra lobbant biró kivont, vadászkéssel vetette magát 
barátomra, a ki ártatlanságát, bizonyítgatva nyugodtan 
állt helyén.

„Nyomorult, gonosztevő!" kiáltott, a biró, „hát 
féltékenységed már annyira vitt, hogy ily véres tettre 
vetemedtél? Átok reád! Vejemet meggyilkoltad, gyer
mekem boldogságát szétromboltad, pokolba veled, gyil
kos !“

Ezzel kezét szúrásra emelte s okvetlenül keresz
tül is döfi pajtásomat, ha kezéből a kést ki nem csa
varom. E közben mélyen megszomorodott atyám is közbe 
lépett és igy uagynehezen sikerült, a dühöngő bírót le
csillapítani . . .

Lajos a hulla mellett, maradt, mi pedig azalatt a 
csempészett árukat biztos helyre szállítottuk.

Másnap a szegény Allűrét tisztességesen ekemet- 
tűk. Ide, a török háborúkban elesett elődjei melló he
lyeztük el örök nyugalomra.

A temetés után egy agg mondotta ama szavakat, 
melyeket azután sírkeresztjére is vésettünk.

Két év múlt el az André halála után. Lajos gon
dosan került engem s került minden érintkezést az 
emberekkel. Nem vett többé részt a csempészetben sem. 
Komoran bolyongott Ide s tova és tette miatt annyira 
bánkódott, hogy nagyon, de nagyon megesett, a szivein 
rajta. Próbáltam vigasztalni és kedvre deríteni, de ő 
csak szomorúan rázta a fejét és azt mondogatta, hogy 
fivéremnek nem szándékosan kiöntött, vére súlyos bün
tetést kíván, melyért életével kell lakoluia.

(Vége küv.)


