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le-Ne sopánkodjunk, hanem 
kedjünk.

Evek óta azon szomorú tapasztalatra juthatott 
a komolyan gondolkozó és számitó gazda, hogy 
akár sok, akár kevesebb gabonája terem, a ga
bonaárak inkább le mint följebb szállnak, holott 
a földbirtokra nehezedi) adók évről-évre emelked
nek ; minek következtében a gazdának lehetetlen 
boldogulni, sőt örülhet, ha a föld tiszta jövedel
mével fedezheti annak súlyos terheit. A gazdára 
nehezedő ezen baj nem uj, a napilapok már több 
Ízben foglalkoztak vele, a szaklapok azonban to
vább mentek s e baj okainak kiderítése után 
észszerű fanácsokkal álltak elő, de a*jó tanácsok 
mai napig síiket fülekre találtak. — Gazdáink a 
fennforgó bajok dacára a gazdálkodásban még 
mindig a régi rendszert követik s a hozzájuk 
intézett figyelmeztetést nem hallják, mert a hír
lapokban hozzájuk intézett szót nem olvassák, 
sőt. szaklapot nagyobb részük nem is ismer. Míg 
például Ausztriában, Cseh- és Morvaországban 
minden jóravaló gazda a földmivelési érdekekkel 
foglalkozó szaklapot nem nélkülözheti s azt szór 
galmasan olvasgatja: nálunk Magyarországon, fii 
kép a jómódú alföldi gazdáinknál hasztalan ke
resnénk egy gazdasági szaklapot — ha pedig a 
gazda nem szerez tudomást az őt leginkább ér
deklő gazdasági közleményekről, hogy lehetne 
azután javulást, haladást várni a földmivelés terén 
s az egyes gazdák gazdálkodási rendszerén ! Hogy 
mikor jön el az a felvilágosodott korszak, a mi
dőn gazdáink egy gazdasági szaklapot nem tud
nak majd nélkülözni, azt valóban nem tudjuk, de 
talán nem csalódunk föltevésünkben, hogy ezt a 
korszakot aligha fogja a mai nemzedék megérni.

De ha a szaklapolvasás terén oly szomorúk 
a kilátások, azért nem szabad figyelmen kívül 
hagyni egyéb tényezőket, melyek hivatva vannak 
a gazda érdekeit előmozdítani s e fontos ténye
zők -— ez alkalommal csak kettőre szorítkozunk 
— gazdasági iskolák és gazdasági 
egyesületek vagy gazdakörök.

Valamint Mózes az általa Egyiptomból ki
vezetett, rabszolgasághoz szokott zsidó néppel nem 
mert vállalkozni a megígért. szent föld elfoglalá
sára, hanem 40 évig a pusztában bolyongott, mig 
a régi nemzedék kihalt s a pusztában született 
uj nemzedék harcképessé lett: épp úgy nem le
het a régi gazdálkodási rendszerhez szokott mai 
nemzedéktől újításokat várni, hanem uj nemze
déket kell képezni, mely alig ismerve a régi gaz
dálkodási rendszert fogékonyabb lesz az uj gaz
dasági ismeretek befogadására s ily uj nemze
déket csak egy gazdasági iskola képezhet 
és íníivelhet ki.

Városunk nemsokára azon szerencsés hely
zetbe fog jutni, hogy oktatási intézeteink száma 
egy a mai korszellemnek s a gazdasági ismere- 

színvonalának megfelelő gazdasági iskolával 
fog birni. Lapunk ugyan nem egyszer sürgette 
a gazdasági iskola felállifására vonatkozólag ho
zott városi közgyűlési határozat effectuálását; de 
mióta buzgó megyei tanfelügyelőnknek erre vo
natkozó tervét ismerjük, mely szerint e felállí
tandó gazdasági iskola megyei jelleget fog nyerni, 
szívesen várakozhatunk, mert meg vagyunk győ
ződve, hogy tanfelügyelőnk kellő tapintattal dol
gozik a terven s azt az illetékes helyeken el fogja 
fogadtatni s megvalósítani.

A második tényező, mely hivatva van tény
leg már foglalkozó gazdákat munkájukban támo
gatni s velők az újabb gazdasági rendszert megis
mertetni s megked vehetni, a gazdasági egye
sületi élet.

Hazánkban több megye, u. m. Békés-, Pest- 
Pilis-Solt-Kis-Kun-, Somogy- és Zemplénmegye 
igen virágzó megyei jellegű gazdasági egyesülettel 
bir, melyeknek működése a gazdasági szaklapot 
olvasó közönség előtt eléggé ismeretes. Hogy , 
csak egy ténykedést említsünk, legutóbb a pest-1
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megyei gazdasági egyesület Nagy-Körösön igen 
sikerült kiállítást rendezett, mely alkalommal gr. 
Károlyi Sándor megnyitó beszédjében rámu
tatott egyrészt a művelt külföld gazdasági elöha- 
ladására, másrészt hazai gazdálkodásunk hibáira 
s egyúttal kijelölte azon irányt, melyet a gazdál
kodásban követni kell, ha nagyobb sikert akarunk 
látni munkálkodásunkból. Egyebek közt nevezett 
grófur, ki egyúttal hazánknak legképzettebb nagy
birtokosa, beszédjében ezeket mondta:

„Azt állította volt, nemrég egyik híres francia 
földmivelö, hogy ha minden fiancia gazda földjét sor- 
vetögéppel vetné el, akkor a vetőmag megkimélésböl 
és az ez utón elért nagyobb termelésből bőven ki
kerülne az a jövedelem-különbözet, melyet az utóbbi 
árcsökkenések következtében Franciaország nélkülözni 
kénytelen. Én részemről pedig azt állítom, hogy ha 
Magyarországon mindenütt — a hol azt a talaj meg 
engedi — egy két hüvelykkel mélyebbre szántanának, 
az e módon elérhető nagyobb termés bő kárpótlást 
nyújtana az árcsökkenésből származó veszteségekkel 
szemben. Ez úton áttérhetne sok ember nagyobb szá
mú és jobb minőségű tenyészállat tartására, mit is 
közös kaszálók és legelők berendezése által is nagy 
mérvben kellene elősegíteni. Másrészt nemesebb gyü- 
mölcsojtványok alkalmazása, vagy a phylloxerát.ól el
pusztított szőlők helyébe a homokföldekuek szőlőkkel 
való beültetése mindmegannyi oly tényezők, a melyek 
bizonyára igényelnek valami tökét, de ez ne legyen 
nagy és inkább gyümölcse a takarékosságnak, mint 
kölcsön utján szerzett. K tényezők hatékonyak is fog
nak lenni a jövedelem fokozására és azokat én min
den gazdatársamnak csak a legmelegebben tudom 
ajánlani. Magyarországon sok helyen meg van a jó 
föld és fokozható is annak jövedelme kevés tőkebe 
fektetéssel is; de ehhez lényegileg és leginkább a 
gazdai értelem szükséges. Ennek fejlesztése pedig gaz
dáinknak az egymássali gyakori érintkezés és eszméik
nek kicserélése utján lévén elérhető, óhajtanók, hogy 
az országnak minden falujában egy-egy gazdakör ala
kulhatna meg, hogy ezek tagjai az egyesületi tevé
kenység által egymásnak kölcsönös serkentésére le 
hetnének. Óhajtandó, hogy a hatonérdeküeli társulja
nak, szövetkezzenek hitelviszonyaiknak javítására., ter
ményeiknek eladására, anyagszükségletüknek beszerez- 
hetesére, de legföképen azonban gazdasági szellemük fej
lesztésére.'1

íme rövid néhány szóban a nemesen gon
dolkodó gróf a legokszerűbb tanácsokat adja a 
magyar gazdának. E szavakból világosan látható, 
hogy nem kell sopánkodni, mert azzal nem segít 
a gazda a maga baján, hanem cselekedni kell, 
egymással eszmét cserélni, a jó tanácsot elfogadni, 
szóval észszerűen haladni.

Egy a körünkből távozott előrehaladt kom, 
de tevékeny úri embernek, Koller Gábor nyugd. 
gazdatiszt és megyei gazdasági előadónak sike
rült volt a „Csongrádmegyei gazdasági egyesü
letet" létrehozni, sőt ugyanazt a buzgó gróf Ká
rolyi Sándort sikerült ezen egyesület elnökéül 
megnyerni, azonban az egyesületi választmány nem 
birt a gróf fenkölt szellemével, még kevésbbé an
nak buzgó törekvéseivel s igy megyei gazdasági 
egyesületünk működése előtt örök nyugalomba 
vonult.

Nem akarunk e miatt uj recriminatiókba bo
csátkozni, hisz azzal úgy sem lehet a halottat 
feltámasztani; de nem nyugodhatunk addig, inig 
buzgó férfiaink — a milyenekkel városunk még 
mindig bir — nem veszik kezeikbe az ügyet s 
nem alakítanak újból egy gazdasági egyesületet 
akár városi, akár megyei jelleggel.

Népünk egyik s szerintünk hibás sajátsága, 
hogy jobban szeret politizálni mint életérdekeivel 
behatóbban foglalkozni. A politika nem fog gaz
dáink bajain segíteni, hanem saját helyes irányú 
törekedésük a gazdálkodás terén. Tegyünk min
den lehetőt e tekintetben s vegyük szivünkre ne
vezett gróf ur emlékezetes szavait, melyeknek 
megvalósítására gazdasági egyesilletek vannak 
hivatva. Szerény szavunkat első sorban felvilá
gosodott gazdáinkhoz intézzük, ők vannak hivatva; 
vezérszerepet vinni s a gróf szavainak szellemé-! 
tői áthatva városunkban a gazdálkodás terén uj ' 
életet teremteni, mely hivatva lesz a sopánkodást > 
megszűntetni s a helyett öntudatos cselekvést lé
tesíteni.

A Tisza-szabályozás nem sikerülésének okai.
(Folytatás.)

Paleocapa 1846-ik évben Széchenyi Istvánnak be
adott véleményes jelentésében különösen kiemeli a Tiszti
ünk azon jellemző sajátságét, hogy Tisza-Ujlnktöl kezdve, 
hol a kárpáti hegyeket elhagyva a magyar síkságot el
éri, — Pitéiig, hol a Dunába ömlik, — egész vonalán 
magas partok között igen jelentékeny medermélységgei 
bir, mely 5—7 méter közt váltakozik és némely helyen 
12 métert is meghalad ; kiemeli továbbá, hogy az árvi
zek sok helyen, hosszabb vonalokon, a folyó természetes 
partjait nem hágják meg, hanem csak az azokon levő 
nyitásokon, egyes fokokon tódulnak ki a távolabb fekvő 
lapályokra, sőt a folyó azon pontjait is, melyeken az 
árvizek átömlenek, csak 1, legfelebb 2 mtr magasság
ban lépik át. Azon árterek pedig, melyeket elöntenek, 
legtöbbnyire szinte elég magasan feküsznek arra, hogy 
azokról az árvíz már a folyó közép vízállása mellett 
utóbbiba vissza lefolyhasson.

Rámutat azután, mint a Tibza természeti állapo
tának egyik fősajátságára, ezen folyó nagy kanyargósá- 
gára, mely azon viszonyból származik, mely a folyó ki
ásó ereje ős az általa hasított föld tulajdonsága között 
létezik.

A Tisza esésére nézve pedig a következő jelentős 
megjegyzést teszi: „Azon vizesőst, mely valamely folyó 
részére legalkalmasabb, nem lehet általánoságban meg
határozni: az mindazon körülmények összegétől függ, 
melyek azon folyó vízrendszerét képezik. Azon folyó, 
mely, mint a Tisza, — magát magas partok közé mé
lyen beásva, folydogál; melynek minden állapotában bő 
vize van, mely nem tölti fel medrét, hanem iszapját 
tovább hordja; mely kiönt ugyan időnkint, de csak kis 
magasságra természetes partjai fölött azon nagy bemé
lyedéshez képest, melylyel partjain alól bir; ilyen folyó 
a természetének megfelelő eséssel bir és arról nem ál
lítható, hogy a természetéhez képest esése csekély. El
lenben egész másként állana oly folyóval, mely több 
iszapot hordana magával; mely nagyobb szemű horda
lékot hömpö ygetne; mely kevés meder mélységgel és 
aránylag nagy szélességben folyván, iszapjának csak 
egy részét, bírná tovább hordani. Az ily folyó, — ha 
esése a Tiszáénál háromszor annyi is volna — termé
szetéhez képest mégis kevés eséssel bírna; egyébiránt 
a természet magától kiigazítaná e hibát a meder feljebb 
emelése által, melyet az iszap lerakodása okozna.

Ezután hozzá teszi: „Ha jól figyelembe vesszük a 
Tisza folyőnak fekvését a magyar nagy rónaság köze
pén, melyet egész hosszában átszel, és melyet amplii- 
tealrum alakjában a Kárpátok hosszú hegysora körül
vesz, hóimét oly sok felől és oldalról számos mellék
folyók a Tiszának közös befogadó medrébe ömlenek; ha 
figyelembe vesszük továbbá, hogy mindezen mellékfolyók 
magok alkották és iszapolták fel legnagyobbrészt könnyű 
iszapjukkal ezon síkságot, melyben magoknak mélyen 
beásott medret vájtak: ebből szükségszerűen következ
tethetjük, hogy az időnkénti kiöntések a szerfölött bő 
vizek összetódulásából, nem pedig a folyók esésének 
csekélységéből származnak; és hogy ez esés elegendő 
arra, hogy az összes mellékfolyók, sőt közös befogadójuk 
is megtarthassák magas partjaik között tetemes meder- 
mélységűket, melyet saját magok alkottak magoknak.“

A Tiszának ezon fent jellemzett természetét és az 
egész Tiszavölgynek vizműtaui viszonyait, helyzetét, és 
fekvését tekintetbe véve, Paleocapa azt véli, hogy ezen 
folyót könnyen ős biztosan lehet töltések közé foglalni; 
hogy ártereink mentesítésére a töltések építése elke
rülhetetlenül szükséges; hogy az a folyómik legnagyobb 
részére egymagában elegendő; hogy a számtalan kisebb- 
nagyobb kanyarulatoknak egyedüli átvágásával a folyót 
lehetetlen jól, a célnak megfelelőleg szabályozni, és 
hogy az átvágások, kevésnek kivételével, nem szüksé
gesek.

Paleocapa — fent idézett jelentésében — még 
hosszasabban, nagy alapossággal, a szakértelem és hosz- 
szu tapasztalás meggyőző érveivel megokolja, hogy a 
Tisza és mellékfolyói kanyarjainak számos apró átvá
gásai miért nem szükségesek, miért veszélyesek, ezen 
folyók természetes rendszerével mennyire ellenkeznek, 
és azok szabályozását mennyire megrontanák. Ezen felette 
érdekes és tanúságon megokolásnak itt egész terjedel
mében való közlése hosszúra nyújtaná ezen cikksorozat 
szűk korlátáit, elegendőnek tartjuk itt arra csak utalni; 
megjegyezvén, hogy Vásárhelyi mérnök szabályozási 

i tervével szemben Paleocapa ezen véleményének tüzetes 
' megokolására nagy súlyt fektetett és határozottan kije
lentette, hogy a Vásárhelyi által javasolt számos ál.vá- 

' gások legtöbbjei, de különösen a Tokajon túl felfelé 
tervezettek mind nemcsak feleslegesek, hanem az idő 
szerint igen célszerűtlenek ős károsak is lennének, fel- 
forgatván a folyó természetes rendszerét Elvetendőknek 

I mondotta tehát azokat nemcsak azon sok millió költség 
! miatt, melyet kiépítésükre hasztalanul elkölteni kelleue, 
1 de még inkább azon kárhozatos hatásuk miatt, melylyel 
! a szabályozást elrontanák és a Tisza-völgy egész ármeu- 
‘ tesitősét veszélyeztetnék és kockára tennék. Paleocapa 
j nagy erélylyel és határozottsággal szólt azon javaslata 
mellett, hogy a Tisza-völgy szabályozásának rendszerét 

'kiválóan a folyók álaláuos töltősezésére kell alapítani,



mely árvizeiknek széffel-jeszkedásét visszatartsa s kor 
|,Hozza. Ó a Tiszának csupán közép és alsó részén fari 
néhány tmgy átvágást, hasznosnak és szükségesnek; és 
azt. is ugy tünteti elő, mint a szabályozás másodrendű 
kiegészítő részét. Ezen kevés számú át vágásokat is csak 
a következő csetekbeu tartja szükségesnek: 1. ha a 
folyó egész vagy nagy részének folyására hasznos ha
tással vannak; 2. ha nevezetes rövidítést, létesítenek a 
folyó oly részéit, hol esése az átalánosnál csekélyebb, 
ugy hogy ez által a folyó átalános esésének egyformább 
.•hisztása eléretik; 3. ha oly rendkiviili kanyargást, szilit- 
telnek meg, mely a folytatólagos töltésezés rendszerét, 
és menetét igen megnehezítené; 4. ha a nélkül, hogy 
a folyás sebesebbé tétele által a szabályozásnak hált 
okoznának, a hajózást tetemesen megkönnyítik; és végre
5. ha a mellékfolyó beszakadásának torkolatát jelenté
kenyen javítják.

{Vége köv.) 

TTj fordixlat.
Uj fordulat állott be a szoborflgyben. Mig 

ugyanis a „Szentesi Lap* f. évi 32-ik számában 
arra hívta föl a képviselőtestületet, hogy ragasz
kodjék első határozatához, vagyis ne engedje meg 
a törvénytelenül oda épített kerítés eltávolítását, 
a mi lapunk e kihívással szemben szószerint ekkép 
nyilatkozott: „Mi appellálunk az összes felekezetek 
vallási érzületére s a helyzetet, most már tisztán 
látó képviselők jobb in e g g y ő z ő d é s é r e, kérve 
Őket, hogy egy tekintélyes egyházközség óhaját 
a z e r ő szakkal s z e m ben pártolni szíves
kedjenek.* Ez utóbbi álláspontra helyezkedett 
azon katli. vallásu városi képviselőkből álló érte
kezlet, melyet Temesváry Antal e hó 22-én 
d e. 11 órára hívott volt össze, melynek egyedüli 
tárgyát a szobor melletti kerítés eltávolítás á r a 
teendő intézkedés képezte. Az értekezlet azzal vette 
kezdetét, hogy Temesváry Aulai részletesen előadta 
az egész ügy miben állását, mire az értekezlet, ki
jelentette, hogy az egyháztanács felebbezését és a 
íelebbezés dacára elrendelt keritkezés ellen az egy- 
liáztanács két elnöke által a belügymiiiisteriumhoz 
intézett felterjesztést helyesli (a mit a „Csongrád- 
megye" egy szóval sem említett,} végül abban ál
lapodott meg, hogy egy kérvényt intéz a képviselő
testülethez, melyben ennek méltányosságára hivat 
kozva a kerítés eltávolítását kéri, azonkívül hasonló 
kérvény intézésére kéri fel az egyliáztanácsot.

Ebből két tény konstatálható:
1) Hogy az egyháztanács akkor, midőn a 

városi közgyűlés a keritkezést elhatározta, egy 
kész határozattal szemben c s a k i s f e 1 e bb e z é s s e l 
élhetett, s tekintve azt, mily könnyedén bánt 
el a polgármester a felebbezéssel, hogy azt t. i. fel 
sem terjesztette és a. kerítés építését mégis elren
delte: könnyű belátni, mi sikere lett volna egy 
egyszerű kérelemnek. Most azonban, midőn a! 
keritkezés ügye alispáni leirat folytán újból a 
városi közgyűlés elé kerül, az egyháztanácsnak 
van alkalma a közgyűlés méltányosságára appellálni 
s ez alkalmat fel is használja, mert meg van 
győződve, hogy kérését más vallásu képviselők is 
támogatni fogják.

2) A fent említett értekezletnek egy behívása

arról tanúskodik, hogy a keritkezés elleni tiltakozás 
nem egyedül az egyháztanács két elnökének szeszé
lyétől eredt — mint azt a „Szentesi Lap“ váltig 
hangoztatta, hanem e tiltakozást az egyháztaná
cson kívül álló tekintélyes katli. férfiak is osztják 
s az egyháztanácsot a kerítés eltávolítása iránti 
törekvésében támogatni akarják.

Végül szükségtelennek tartjuk a „Szentesi Lapp
nak hozzá méltó modorban irt handabandáira szót 
vesztegetni, amennyiben az értekezlet eléggé ért
hetően nyilatkozott, miként vélekedik a „Szentesi 
Lap“-nak ez ügyben elfoglalt álláspontjáról s minta
szerű stílusáról.

Fényes győzelem.
Csongrád, 1838. julius 24.

Megjósoltuk előre, hogy Csougrádoii az a Réti 
aera nem lesz tartós, s a mint vetette a szelet, csak
hamar vihart aratott, mely az egész Réti uralmat hó- 
pehelyként söpri el, nem maradván az egyedi kényura
lomból egyéb, mint ennek titkos emléke!...........

A múlt vasárnapok egyikén Réti Ferenc birtokos j 
sági gyűlést, tartott, melyet mint magát, föltolt elnök I 
vezetett s hitte, hogy megszokott, zsarnokságával itt is] 
fölényt, fog gyakorolni mindazok fölött, kik szájaskodá- 
sát. utálva visszatartóiták magukat az ily Réti által j 
tartott, gyűlésekről, tehát minden nála sic volo, sic jubeo 
elv szerint ment, eddig! Azt bitté, hogy az említett 
gazdasági gyűlésben is használhatja eme kiutasító sza
vakét: „Kinek nem tetszik, amit mondok, kimehet, vagy: 
takarodjék innen ki, vagy: menjen ki, elnükileg paran
csolom, vagy: hallja maga, magának nincs is joga itt 
beszélni, vagy: ha nem tetszik, amit beszélek, ott az 
ajtó." sat.

Most az egyszer nagyon felsült e zsarnoki hatal
mat affektáló szavakkal, minthogy egy Faragó Mihályt 
s társait nem oly könnyű volt, a városház tanácstermé
ből kiparaucsolgatiii, mint ezt már hónapok óta gyako 
rolt.a Réti; hanem mikor egy Faragó Mihályt, is elég 
vakmerő volt megsérteni, emberére talált, ki azután ily 
valóban megérdemlett epitetonokkal vágta vissza a meg
gondolatlan sértést:

„Ií . . . mik vagy elnöke, nem nekünk, mi nem 
választottunk, nekünk nem kellesz! Ki abból az elnöki 
székből, mert különben fülednél lógva viszlek ki! te 
c ... r, te ... te ... .“

Lehullt, a varázs Rétiről, midőn a magát félisten 
nek, ha nem is Jupiternek, de legalább Mars Istennek 
hitt embert valaki igy támadta meg. Nem kellett több 
a Faragóknak, Sikállak, sat. szállt mint a menny dörgős 
menny kő a gyalázat Réti fejére.

Ez okozta tán azt, hogy e nagy birtokossági gyű
lésben csak ugyan féltette fejét Réti a mennykötői, mert 
föltelle öntudatlanul kalapját, lejére, mit a gyűlés nem 
kis mulatságára a jegyzője 8. Gyula is utánzóit, melyre 
l'si'iiiei'i Antal főszolgabíró egész flegmatice figyelmez
tette Rétit, hogy tán még sem illik az, ha ily népes 
birlokossági gyűlésben (tele volt a terem) Réti ur föl 
teszi a lövegét. Csak ekkor kapkodott, fövege után s 
azzal menté magát, hogy fáj a feje; mire Csemegi figyel
meztette elnököt, hogy akkor legalább kérjen engedői
met. Ezután letette fövegét, mit a lurkó jegyző is meg
cselekedett.

Ezen aktust azzal akarta tekintélye (?) gyarapí
tására Réti megtorolni, hogy határozottan figyelmeztette 
Csemegit, hogy ő nem egyszerűen „Réti ur“, hanem 
ehez még több is dukál. Mire Csemegi megjegyzé, hogy 
legyen hát nagyságos Réti ur! Persze nem vette figye
lembe a ngos elnök ur azt, hogy ő pedig az egész gyű
lés folyama alatt per „Csemegi ur“ címezte a főszolga

bírót de ő már megkívánta volna, hogy Csemegi leg
alább is szüntelen tekintetes címmel truktálja.

Sic transit glória ínundi.**
Ezen zivataros gyűlésnek lett azután egy Réti 

elleni fényes győzelem a következménye; ugyanis:
Réti Ferenc az-általa teremtelt közgyűlés és vas

marokkal szorított városi elöljáróság által megválasz
tana magát a védelmi társulásba kiküldött bizottság 
elnökének, kit gróf Károlyi Sándor is ilyenül ismert el. 
Ő, kitek egy talpalatnyi földje sincs s így teljesen ér
dektelen egyén, hozzá hasonló érdekleien, birtok nélküli 
egyénekkel akarta Csougiád város érdekelt bntokosait 
képviselni.

Ez már méltán fájhatott a birtokos osztálynak, kik 
azután gyűlést tartottak s küldöttséget, menesztettek a 
közi, ministerhez, ki a dolgon akként Iliit segíthetni, 
hogy kinevezte ez ügyben Kállay szegedi főispánt kor
mánybiztosul, ki a vízvédelmi társulás ügyét tovább 
fejlessze.

A birtokosság ekkor újra összegyűlt múlt vasár
nap Csemegi lakásán s megválasztotta Kállaihoz. kül- 
döttségi tagokul Csemegi Antal, Szvoboda Ferenc és 
Faragó Mihály birtokosokat..

Most, jön a fényes győzelem ténye, minthogy a 
mai napon tartott városi közgyűlés Réti mellőzésével a 
birtok osság által megválasztott föntebb említett három 
birtokost, tudni illik' Faragó Mihályt, Csemegi Antalt 
és Szvoboda Ferencet egyhangú lelkesedéssel válasz
totta meg küldöttrégnek Kállay kormánybiztoshoz telj
hatalommal fölruházva s kimondd, hogy ezen határozat 
csak birtokon kívül fölebbezhető.

Lehullt hát a varázs! Ugy látszik, nyaka tört az 
egyeduralomnak Csougrádoii, minthogy a közgyűlésen 
még is csak voltak Réti embereiből, de biz azok vagy 
nem szóltak, vagy ott hagyták a gyűlést.

Hejli! azt hitte Réti ur, hogy az ő dicsőséges ha
talma Heucidától Boncidáig tart s elegendő egy intése 
a népnek, hogy az ugy táncoljon, amint ökeme íütyü- 
rész neki.

Ez csak kezdet, majd ezután íolytattatik a java, 
s Réti jobbnak látja már most Osleiidébe elzarándokolni 
s lemosni magáról a...........

Szerencsés utat!
Egy birtokos.

Világfolyása.
Múlt héten csak futólagosán tettünk említést 

Milán szerb király és Natália nejének válóperéről- 
Kétségtelenül áll, hogy e valóper főrészt családi 
viszályból ered, de politikai háttere is van. Tud
juk, hogy mai időben még a középosztálynál is a 
házasság bizonyos érdekkel van összekötve, mely 
érdek főkép politikai tekintetben az uralkodó há
zaknál már rég idők óta irányadó. Eltekintve a 
királyi pár közt már régen kitört családi viszály
tól, Milán király politikai üzelmekkel vádolja ne
jét, ki Szerbiában az orosz befolyást legyezgette 
és pártolta, mi a király nézetével ellenkezett. Mi
dőn a király erélyes föllépésére és a német kormány 
közbelépésére Natália királyné kénytelen volt a 
szerb trónörököst kiadni, azóta a királyné pártján 
lévő szerb ellenzéki sajtó a legkíméletlenebb táma
dást intézi Milán király ellen. Az újvidéki Zásztava 
egyik legutóbbi számában ezeket Írja: Nincs az a 
gyalázat, a mit Milán király már el nem követett. 
A szerb vasutak építésénél pénzügyileg ártott Szer
biának; a szkupstinákat (nemzetgyűlés) egymásután 
szétkergette, s a kormány élére azokat állította

„SZENTES és VIDÉKE^ TÁRCÁJA.I
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(Folytatás.)

„Gazdagnak lenni és a társaságban fényleni** — 
az. volt éjjeleinek álma, minden törekvésének célja, A 
boldogságnak egyéb mértékét nem ismerte a külső fény
nél s irigységgel nézett minden leányt, ki jobban öl 
lüzködhetett ő nála. Szerencsétlenségére szüléi nemso 
kára meghaltak, azonkívül ránehezedett a legkisebb 
bugáról való gondoskodás s elég fáradságába került, hogy 
a legszükségesebbet beszerezze.

Nagynénjénél szabad óráiban művirágot csinált, 
most, ezen virágcsinálas volt hivatva őt az életben ki 
segíteni. E végből társul szegődött egykori iskolatárs
nőjéhez Ilkához, ki effélében igen ügyes volt, s mind 
kelten egy diszmüüzletet igyekeztek felállítani.

Ilka kitartó .szorgalmával kis vagyonra tett szert, 
mely azonban nem volt elegendő arra, hogy a főváros 
jobb helyén boltot béreljen, itt e szegény városrészben 
pedig a kis üzlet soha sem virágozhatott föl, azért Ilka 
gyakran volt kénytelen a házon kívül foglalkozást ke
resni, s ily módon ismerkedett meg a fiatal előadóval 
Gusztávval.

Maliid nyomasztó, szegény helyzetében fölötte sze
rencsétlennek érezte magát.. Nyugtalan szelleme hasz 
tálán töprenkedett azon, hogyan szabadulhatna meg szá
nalmas helyzetétől. Azelőtt nagynénjével a főváros leg
fényesebb részében lakott, most nem is mert azon utcá
kon végig haladni, nehogy ismerősökkel találkozzék, kik 
most csak ugy félvállról néznének rá.

Ekkor megjelent a fiatal Berger, ki a szegény 
Ilkára már némi figyelmet fordított, s Matild gyorsan 
elhatározta, Bergert hatalmába keríteni s barátnőjétől 
elcsalni Berger a jobb körökhöz tartozott, nagybátyja, 
Berger táblabiró, a fiatal, tehetséges jogász iránt melegen 
érdeklődött s neki fényés jövőt jósolt; ez elegendő volt, 
hogy Matild fogékony fejében azon gondolatot érlelje 
meg, hogy Gusztávot meghódítja.

Az neki nagyon jól sikerült. Az egykori egyetemi 
polgár, ki azelőtt oly féktelen s garázda volt, most jól 
betanított öl ebecske módjára simult Aveline lábaihoz 
s volóban csodálatra méltó türelemmel fogadta összes 
szeszélyeit.

Ha Maliid szivét, lelkiismeretesen vizsgálta, az 
idointalan, kissé szögletes fiatal embert nem igen szí
velte; de gazdag ajándékokat hozott neki s ezzel gyor
san tudta megnyerni. Buzgón ajánlotta ismerősei köré
ben, üzlete ez által lendületet nyert, most már egy kis 
fényűzést is engedhetett magának, melyre liiu lelke any- 
nyira vágyott, és midőn Gusztáv közvetítésével ezen 
gyönyörű lakás birtokába jutott, mégis fölötte előnyös
nek találta a fiatal előadóval való érintkezést, udvar 
lását nyájasan fogadta, sőt. azt. is szívesen látta, hogy 
kettecskén egészen csendben ünnepelték eljegyzésüket.

Mindazonáltal nem adta tel a reményt, hogy még 
az utolsó pillanatban is fényesebb hódítást tehet. Épeu 
nem nehezére esett volna ürügyet találni, hogy a jósá
gos bolonddal kötött viszonyt felbontsa. I)e Gusztáv 
mindekkoráig szorgosan kerülgette, őt ismerősei körébe 
bevezetui, mint valami drága kincset őrizgette barátjai 
pillantásaitól s teguap volt az első eset, hogy kisé 
rőket vitt magával.

A festész nem érdekelhette Matildot, — tudta, 
hogy fiatal művészek rendszerint szegények s ha nekik 
a szerencse kedvez, csak öregségükben jutnak tekin
télyhez s némi vagyonhoz. De Emil! Bizonyosan gaz
dagnak kellett leuni, azt már öltözéke, egész föllépése 
árulta el, a szó teljes értelmében finom magatartásit 
világfi volt, ki mindig imponált. Matild ezen csiszolfsá- 
got, a társadalmi formák ezen túlságos megtartását sze
rette, mert lelke alapjában üres volt s nem tudta más 
ként az embereket megítélni, mint külső megjelenésük 
szerint. Mint Erzsi mondta, Ilkával egész este csak azon 
érdekes idegenről csevegtek, ki annyi kalandot élt át 
s oly bátorságot és elszántságot mutatott, és — mily 
álmok vonulhattak még titokban nyugtalan lelkén át'

Ellenben mily máskép élte át Erzsi fiatalságát! 
0 a nyomort, és szegénységet egész keserűségében ta
nulta megismerni s mégis ártatlan boldog gyermek ma
radt, mely minden nélkülözést könnyen és készségesen 
tűr. Jobbat nem ismert, mint keméuy munkát, szűk élel

met s a nap fáradalmai után nyomorult fekvőhelyet 
valamely szögletben; de szive az öt körülvevő nyomo
rúságban friss és ép maradt s gyermeki lelke nem kí
vánt egyebet, mint, egyszer jóí/.űt nevethetni vagy egy 
félóráig a konyhupadon pihenni s álmodozásba merülni, 
mely ismeretlen világot vezetett lelke elé, miről tény
leg alig lehetett sejtelme.

A festész hagyta Erzsit beszélni; ez kitárta előtte 
mindeu bubánatát, apró gondjait s ő nem unta meg 
hallgatni s vele jóizűt nevetni, ha valami tréfás közleni 
valója volt.

Erzsi hibásan tudott olvasni és Írni, iskolai isme
retei nem terjedtek tovább ; soha sem volt neki szabad 
az iskolát rendesen látogatui, mivel Matild nem akarta 
a tandijat fizetni. Rendesen éppen azok becsülik leg
többre az ismereteket, kiktől meg lett tagadva e java
kat ifjúságukban megszerezni s buzgón iparkodnak az 
elmulasztottakat pótolni. Erzsi is szerencsétlennek érezte 
magát tudatlanságában s égett a vágytól, hogy csekély 
ismereteit gazdagíthassa. Hogy fényiért szeme, midőn 
Richárd megígérte neki, hogy törekvéseit támogatni 
fogja s majd könyveket hoz neki, melyekből sokat tanul
hat. Ha valamit nem értene, kérjen bátran tőle felvilá
gosítást.

Ily csevegés közt a festésznek az órák percekként 
tűntek el; a legfinomabb körökben, a főváros legmivel- 
tebb s legszellemesebb asszonyaival való társalgásban 
sem érezte magát oly boldognak mint ezen tapaszta
latlan gyermek oldalán, mely tiszta kedélybe engedett 
neki pillantani s oly bizalmas bensőséggel simult hozzá.

A festész minden délután ismételte titkos látoga
tásait s Erzsiké sok uj dolgot játszva tanult. Minden 
szabad pillanatot, olvasásra használt föl a Rí kiírd öröm
mel nézte, hogy rövid idő alatt oly rendkiviili haladást 
tett; és mily örömet érzett a. kicsiny, midőn a festész 
dicsérte s vele tudatta, hogy csuk folytassa, azután nem
sokára többet fog tudni mint leányiskoláinkban kikép
zett sok leány! De mely csendes, édes boldogság ha
sonlítható össze ama szegény, tudatlan munkáséval, ki 
saját fáradhatatlan iparkodásával látja ismeretei növe
kedését s most a legmagasabb szellemi javaknak részese 
lehet!

(Folyt, köv.)



leik a leggyűlöltebbek Szerbiában; szükség nélkül| volna érdemes. — Ma lép föl színpadunkon Mihályfi 
Károly, a fővárosi nemzeti színház jeles művésze tíz 
általa választott. „Vasember" cimü darabban. Miliályfi 
nem uj egyéniség nálunk, mert azelőtt vagy tiz évvel 
egy itt működött társulatnál szerepelt, de azóta művészi 
tökélye magas fokra emelkedett. Végül az operett elő
adások is uj erőt nyernek Geröfiné személyében, ki jö
vő héten érkezik városunkba. A színigazgatóra tehát 
nem lehet panasz, hogy nem keresné a közönség pár
tolását áldozatok árán is, .csak a közönség is iparkod 
jók az igazgató áldozatkészségét telt házzal viszonozni.

— Nagy látogatottságnak örvendett a f. hó 26 án 
megtartott Szt.-Anna búcsú a helybeli katli. templom 
bán, s habár senkinek sem lett baja a szt.-háromság 
körül lévő szűk tér miatt, mégis a kocsi közlekedés 
a sok bucsus és sátor miatt teljesen megakadt s ez 
is egyik bizonyítéka annak, hogy nagyobb térre van 
ott szükség. Egyébiránt a búcsú a legszebb rendben 
ment végbe.

— Vagy Szentes — vagy Szegvár. A szegedi tör
vényszék elnöke megelégelte már a szentesi kir. já
rásbíróság ronda helyiségeit s mint jelezte ittléte al
kalmából, az igazságügyministeriuin e tekintetben meg 
fogja keresni Szentes várost, hogy vagy' adjon jobb 
helyiséget, vagy átteszik a járásbíróságot Szegvárra, 
hol a régi megyeház épületben akár 10 biró működ
het egyszerre.

— Hozzáfogtak már az uj gymnásium épület víz
vezetékéül szolgáló angol gyártmányú agyagcsövek 
lerakásához s igy biztos kilátás van rá, hogy az uj 
gymn. épület a jövő hó végéig teljesen készen lesz. 
Reméllhető, hogy az uj gymnásium nem úgy suttyom
ban, hanem mint másutt, bizonyos ünnepélyességgel 
tog átadatni rendeltetésének.

— Nyári vásárunk, mint előre tudható volt, álta
lában véve nem mondható sikerültnek. A jószágok közül 
legkeresettebb volt a sovány, hizlalni való malac. Áru
cikkek közül legkelendőbb volt a 7 és 14 kros bazár, hol 
némely igen célszerű és csinos tárgyat valóban potom 
áron lehetett szerezni. Állítólag a kalaposokra igen jó 
vásár volt, mi igen természetes, mert e káuikulás idő
ben nagyobb szükség van kalapra mint lábbelire vagy 
mándlira. I)e majd jön az ősz, a csongrádiak már előre 
félnek a rengeteg szőlőterméstől, akkor majd a kádá
rokra jár a jó világ. Már most, midőn a múlt évi bor 
legértékesebb szokott lenni, a nagy termésre való kilátás 
miatt az ó bor ára tetemesen lejebb szállott.

— Benne vagyunk a kánikulában s kiki izzad, a 
mint tőle telik. E hó elején a gyakori esőzésből eredt 
hűvös idő jól esett ugyan a járó kelőknek, de annál 
roszabbul az árutoknak; most már ezek örülnek, a járó
kelők pedig azt sem tudják, hová bújjanak a meleg elől. 
Hát a Tisza mire való ?

— Versenytárgyalás eredménye. Az uj gymnásium 
hoz szükséges bútorok készítésére városi tanácsunk 
pályázatot hirdetett, melyre következők adtak be 
ajánlatokat: id. Konc Imre és társai (Kolpaszki Já
nos, Busch Férd., Kucik Mih. és ifj. Tarnóci Mih.) 
2692 írtért; Mészáros István és társai (ászt. Balogh 
Mih. és Csizmadia Ján.) 2173 frt; Sebesi József és 
Bartók Imre 2118 írt 60 kr; utólag érkezett Juhász 
György szegedi asztalos ajánlata 2407 frt 10 kr. A 
tanács a gymn. bizottsággal egyetértve tekintettel 
voltak a helybeli iparosokra, kik készeknek nyilat
kozván, hogy együttesen 2400 írtért ez évi szept. 
1-jéig elkészítik a bútorokat, a munkát meg is nyerték.

— Pártoló tagok figyelmébe. A helybeli iparos 
ifjak képző és se.gélyzö egyleténél üresedésbe jővén 
a Zsoldos féle alapítvány, mely minden évben két 
részre osztva (50—50 frt.) két pártoló egyleti tagnak 
(önálló iparosnak) 6“/* kamat mellett szokott kiadatni 
a választmány által, felhivatnak az ezen alapítványt 
élvezni akaró pártoló azon tagok, kik tagsági dijaik
kal nincsenek hátralékban, hogy folyamodványaikat 
aug. 2 a déli 12 órájáig az elnökségnél (e lap szer 
kesztöjénél) nyújtsák be. Elnökéig.

— Helybeli csizmadiák figyelmébe. A felvidék 
egyik népesebb városába nagyobb mennyiségű csizmát 
kellene szállítani. Fölhivatnak tehát a helybeli csiz
madiák, kik a szállításra vállalkozni akarnak, hogy 
ez ügyben ajánlataikat a „Gazdák és Iparosok ált. 
Hitelszövetkezete" szentesi fióktelepe elnökségével 
(Szőke István úrral) mielőbb tudassák.

— Egy uj gyógyhely Alsó Ausztriában. A gyógy- 
és fürdő idény közepe arra indít bennünket, hogy a 
közönség figyelmét a Hainfeld mellett ujonan keletke
zett „Salzerbad Kleinzell" nevű gyógyhelyre felhívjuk. 
Tulajdonlapén „kis Carlsbadnak" kellene nevezni e 
gyógyhelyet, tekintettel az ott található gyógyforrásokra, 
melyeknek hatása egyenlő a karlsbadi, marienbadi és 
franzensbadiakévál, sőt azokat speciális kóralakok te
kintetében még felül is múlja. Ezen kívül még az az 
előnye is van e fürdőnek, hogy nagyon közel fekszik 
Bécslwz, árai minden tekintetben rendkívül mérsékel
tük, úgy hogy az ott való tartózkodás fölötte olcsó 
Salzerbad-Kleinzell mindennel bir, amivel egy modern 
gyógyhelynek bírnia kell; ozondus enyhe levegővel, ki
tűnő és kényelmes lakásokkal az ottani gyönyörű nya
ralókban, finom étteremmel, mely azelőtt Bécsben első
in ugií szakács hírében állott May Ede szerb királyi 
szakács vezetése alatt áll, továbbá közel fekvő fenyves
sel, gyönyörű árnyas ligetekkel és sétautakkal, kirán
duló helyekkel, uszodával, egész f 20” R. ásványvíz 
fürdővel, melegvíz és kádfürdőkkel. Szóval mindenről 
gongoskodva van, a mit a fürdő egészséges és beteg lá
togatója csak kivághat, mely utóbbiak még a folyton 
jelenlevő iürdőorvos tanácsút is igénybe vehetik. Nem 
szenved kétséget, hogy Salzerbad-Kleinzell rövid idő 
alatt a legkeresettebb gyógyhelyek egyike lesz. A kö
zelebbi felvilágosítást óhajtók azt szívesen megkapják, 
ha a fürdőkezelőséghez (Wáhring, Bécs mellett. Zimmer- 
manngasse 10) fordulnak, hol a fürdővel behatóbban 
foglalkozó prospektusokat is kaphatnak.

kezdte meg a háborút Bulgária ellen, mely gyalá 
zatosnii végződött; s most a házasságbontás gya
lázatát is megkezdte. Miféle bajok következhetnek 
meg, azt csak a jó Isten s fán Milán király tudja. 
A szerb nép a legrosszabbat reményli. ügy látszik, 
hogy Milánt, rossz szellem üldözi. A helyett, hogy 
jobb útra térne, mindegyre a rosszabbat választja. 
Mindjobban provokálja a népet. A bajok egyre sza
porodnak s mindenki félelemmel tekint: hogy mi 
következik még. Ila Milán király csak még néhány 
évig úgy folytatja, a mint kezdte, Szerbiának min- 
denkep el kell vesznie. A legnagyobb baj a király 
e legutóbbi dolgában az, hogy a nép Szerbiában 
belátni kezdi, hogy a király szégyenletes tetteinek 
soha nem lesz vége. Ha Milán egyhamar nem for
dít dolgán, a nép arra fog majd gondolni, mikép 
mentheti meg Szerbiát. S akkor majd Milán király 
Garasaninnal együtt meg fog győződni, hogy a szer
bek Szerbiáién meg sem olyan gyáva lelkek, mint 
a milyennek ő hiszi. Azt hisszük, hogy' a hivatalos 
sajtó nem marad adós a felelettel.

A német és orosz fejedelmek találkozása véget 
ért s II. Vilmos német császár már visszatérőben 
van. Látogatásának politikai eredményeit még ho
mály födi. Egy német lap azt Írja, hogy a mit e 
tárgyról jól értesült körökben beszélnek, nagyon 
megnyugtatóan hangzik ugyan, de bizonyosat nem 
lehet tudni. Az angol lapok legtöbbje figyelmeztet, 
hogy nem szabad vermes remény eket táplálni a béke 
iránt. Szerintök Bismarck herceget aggodalmak töl
tik el; Franciaország nyílt ellensége Németország
nak, Oroszország pedig titkos halálos ellensége. Né
nié! országnak az Oroszországgal való szövetkezés 
összes eddigi barátaiba kerülne, ezért zavaros a 
helyzet.

A „Moszkovszki ja Vjedouioszti “ cimü orosz lap 
hosszú cikkben foglalkozik a császártalálkozással, 
mely tói a német politikának Oroszország javára 
leendő megváltozását várja. Ezt bizonyítja az a 
körülmény, hogy a német császár tette az első lé
pést a baráti kötelék szorosabbra fűzésére. De nem 
Oroszország hajlik majd Németország felé, mert 
Oroszország nem térhet le a nemzeti fejlődés útjáról. 
Oroszország előtt csak egy ut van, az önállóságé, 
inig Németország két különböző politikai ut között 
választhat. Az Ausztria-Magyarországgal való szö
vetség csak addig köti le Németországot, mig ez 
maga akarja, Ausztria Magyarországnak állítólagos 
életérdekeit a Balkánon Németország teremtette 
nieg s ez érdekek azonnal megszűnnek, mihelyt 
Németország megvonja támogatását. Ezt a német 
államférfiak is be fogják látni. Az osztrák-magyar- 
néniet szövetség sokkal inkább ellenkezik Német
ország életérdekeivel, mint a német orosz szövetség, 
a mely különben is teljesen megfelelne a hagyo
mányos német politikának.

HÍREK.
— Szülők figyelmébe. A versed magyar nyelvter- 

jesztő egyesület, mint az előző években, úgy az időn 
is mozgalmat indított meg az iránt, hogy az Alduna 
környékén laké nem magyar anyanyelvű német, szerb 
és oláh gyermekek közül minél többet sikerüljön az al
földi nagy magyar városok iskoláiba küldeni, az állam 
nyelvének, a magyar nyelvnek elsajátít hatása céljából. 
Hogy a szegényebb szülök, különösen pedig a polgári 
elemnek lehetővé tegye gyermekeinek elhelyezését — 
legelső teendőjének tartja a gyermekcsere előmozdítá
sát. Közvetítőként működik Verrec és vidéke, valamint 
a nagy magyar városokban lakó szülők közt. A magyar 
fiuknak „cserét” keres német polgároknál, felügyel rá- 
j"k. Felesleg bizonyítgatni, mily üdvös hatással van a 
t'yernn kcsere a felnőttekre is. A haza különböző pont
jain lakó különböző anyanyelvű polgárokat közelebb 
hozza egvm.islioz, a gyermekek utján bizonyos barátság 
lejük is közlük. Az egyesület ez utón is felhívja az al
földi városok polgárait, hogy azok, kik gyermekeiket 
a német nyelv elsajátít hatása céljából Versecre és vidé
kére kívánják küldeni cserébe vagy ellátásra — biza
lommal forduljanak az egyesület titkárához Perjéssy 
Fajos tanárhoz, ki azok elhelyezéséről az egylet meg
bízásából teljesen díjtalanul vállalkozik. Versecen a jövő 
szeptemberben megnyílik a reáliskola 5 osztállyal; van 
a városban 4 osztályú polgári leányiskola, a tiszt, nő 
verek vezetése ala't C oszt, elemi leányiskola stb. —- 
Az egyesület Versec vidékén, a uémet községekben is 
keres cserét, ha szükséges.

— Kovács Antal méhészeti vándortanitő — mint 
múlt számunkban előre jeleztük — e hőt hétfőjén tar
tolla méhészeti előadását a tulakurcai iskolahelyiségbeu, 
s habár a tanterem most sem bizonyult szűknek, mert 
több hallgató fért volna meg benne, mégis a most meg
jelent hallgatók száma — volt vagy 40 — sokkal na
gyobb volt mint a múlt, években. Gyakoribb előadások 
bizonyosan még nagyobb hallgatóságot vouzanának s 
nagy befolyással volnának a méhészet terjesztésére.

— Színészet. Változatosság állott be a városunk
ban működő színtársulat színpadján, a mennyiben a 
színigazgatónak sikerült a főváros színpadján is nagy si
kert aratott Szathmtíriné asszonyt vendégszereplésre 
megnyerni. Nevezett kedden lépett fel először „fenn az 

nincsen kas“ cimü régi, de még mindig kedves 
vígjátékban, másodszor pedig szerdán „A mama" cimü 
darabban, s mondanunk sem káli, hogy játéka minta
szerű volt, csakhogy nagyobb számú közönségre lett

1 R. S. urnák - li el y b n. A „Városkert illik" eiiníi cikket
i közbejött fontosabb közlemények miatt csak jövő számban közöl- 

lietjük. Ily alkalmi cikket jövőre is köszönettel veszünk.
Sz. rkap. 11. fogaim, urnák — helyben. Felszólal fsát 

lapunk zártakor, tehát későn kaptuk meg s mint magánügyet csak 
a „Nyilttérben“ szokásos díj mellett a jövő számban közölhetjük. 
Addig is elhatározását velünk közölni, kérjük.

2ST yilttér.
(E re atban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Scliwarze Scidonstoffe von 80 kr. 
bis fl. 11-40 per Meter (ca. láO Qual.) versendet rolien- und 
stückweise zollfrei das Fabrik-Depot G. Henneberp (k. 1c. Hof- 
lief.) Zürich. Muster umgehend. Briefe 10 kr. Porto. (I.)

Szerkesztői üzenetek.
y- -i.v urnák — helyben. „Rozzbí bácsi“-t köszönettel 

vettük 8 jövő* számunkban közöljük.

Hirdetnény.
25743—VIII. sz. Magyar királyi Honvéd, minis

tér. — Csongrád vármegye közönségének — A tartalé
kosoknak és póttartalékosoknak béke idején tényleges 
szolgálattételre kivételes visszatartásáról, illetve behí
vásáról szóló idei XVllI-ik törvénycikk végrehajtása tár
gyában a cs. és kir. közös hadügyministerrel egyetérlő- 
leg rendelem, amiként, következik :

1. Az első évfolyambeli tartalék, valamint a három 
utolsó (legifjabb) sorozási évfólyambeli póttartalék le
génységének béke idején kivételes tényleges.szolgálat
tételre való behívását, illetve visszatartását 0 Felsége 
parancsára u cs. és kir. közös hadügymiiiister a honvé
delmi miuisterrel egyetértőig rendeli el. — Hasonló 
módon történik az intézkedés a béke idején kivételes 
tényleges szolgálattételre igénybe vett egyéneknek a 
nem tényleges viszonyba leendő visszahelyezése iránt.

2. A tényleges szolgálattételre kivételesen való 
behívás, illetőleg visszatartás alól fölmentetnek: a) a 
tartalékos hadapródok és hadapród-tiszthelyettesek; b) 
n papjelöltek és papnövendékek; c) a népiskolák és 
általában a népoktatási tanintézetek tanitójelöltjei és 
tanítói: d) azok, akik a m. kir. csendőrségnél, továbbá 
a bosznia-hercegovinai esendörségnél próba szolgálatban 
és végleges alkalmazásban államik; e) azon tartaléko
sok, akik sorhadi szolgálati kötelezettségük ideje alatt 
családi tekintetből a szolgálati-kor sorrendjén kívül 
béke idejére szabadságolva voltak;/) azon póttartalé
kosok, a kik birtokosai valamely öröklött mezei gazda
ságnak; g) végre mindazon tartalékosok és póttartalé
kosok, akik utólagosan a fentebbi b) c) e) és f) betűk 
alatt elősorolt viszonyok valamelyikébe jutnak és ide
vonatkozó jogcímüket, igazolják.

3. Az egy évi önkéntesekből kikerült azon tartalé
kosok, akik nem hadapródok vagy tiszthelyettesek, ily 
tényleges szolgáinIru csuk azon évben hívhatók be, amely 
tényleges szolgálati évükre közvetlenül következik.

4. Az idézett törvény alapján történő kivételes 
behívásnál, ha a viszonyok és a rendelkezésre álló szám 
azt megengedik, előbb a póttartalékosok, azok után a tar
talékosok hivatnak be. Ezen osztályzatok mimleiiikében 
a tényleges szolgálattételre való behívás mindenkor u 
következő sorrendken eszközlendő. — a) A póttartalé
kosoknál minden csoporttestbeu a sorozási évfolyamok 
szerint a legifjabb évfolyamtól kezdve és minden év
folyamon belül a sorshuzási és állítási lajstromokban 
bejegyzett sorsszámoit szerint, — egyenlő sorssz.ámuak- 
nál pedig betüsoros rendben; b) a tartalékosoknál: 
miiideu csapat testben a sorsszámok rende (sors huzási 
és állítási lajstrom) szerint egyenlő sorsszámuaknál 
betűsoros rendben; a hivatalból szolgálat hosszabbí
tással besorozottak azonban első sorban hivamlók be. 
— Az önkéntesekből kikerült tartalékosok utoljára hi- 
vandók be, s ezek közül és a három évi (hadtengeré- 
széfnél négy évi) szolgálatra besorozottak első sorban, a 
volt egy évi üukéutesek pedig legutoljám szólitandók be.

5. Az idézett törvény értelmében tényleges szol
gálatban eltöltött időnek a fegyvergyakorlutok idejében 
leendő beszámítása tekintetében következő rendelkezé
sek állapíttatnak mag: a) azon tartalékosoknak, akik 
béke idejében kivételes tényleges szolgálatra behívatván, 
abban 28 napnál nem tovább tartatnak vissza, ezen szolgá
lat egy fegyveruyakorlatul számittatik\b) ha a kivételes 
tényleges szolgálat 28 napou túl bezárólag 42 napig 
tart, az ilyen tartalékos a második fegyvergyakorlatra 
csakis 14 napi tartamra hivathatik be; c) a 42 napnál 
többre terjedő tényleges szolgálat két fegyvergyakor
latnak tudatik be; d) ha pedig ezen kivételes tényleges 
szolgálat legalább két hónapra terjed, az három fegy
vergyakorlatnak számittatik be; e) ha ugyan azon év
ben a tényleges szolgálatra kivételesen lett behívás

I kétszer történik: ez esetben mindenik behívás egy-egy 
teljes fegyvergyakorlatnak vétetik, ha pedig az akként 
teljesített tényleges szolgálat két hónapnál többet tesz 
ki, az illetők mind a három fogyvergyakorlat alól föl
mentetnek.

6. Ha a sorhadi szolgálat-kötelesek a tartalékba 
való áthelyezések időpontján túl tartatnak vissza tényleges 
szolgálatban, rájok nézve ezen rendelkezések azon nap
tól kezdve lépnek érvénybe, a moly napon a tartalék 
első évfolyamába való áthelyezésre rendszerint igényük 
lett volna.

7. A tényleges szolgálatra kivételesen lett bevonás 
a csapattestek (hadseregbeli intézetek) alosztályai által, 
a nem tényleges viszouyba való áthelyezés előtt a ki
vételes szolgálat időtartamának bejegyzése mellett a ka
tonai igazolvány! könyvbe bevezetendő és tartalékosoknál 
egyidejűleg világosan és határozottan beírandó az is, 
miszerint az illetők egy, esetleg két vagy mind a há
rom fegyvergyakorlat alól felmentve vannak.

Budapesten, 1888. Június 7-én.
Fejér váry s. k.

honvédelmi minister.
*

Fenti körrendeletét miuisteri utasítás következté- 
a hatóság részéről ezennel közhírré tétetik.
Szentes, 1888. Julius 25.

Sarkadi Nagy Mihály,
polgármester.

beu



fakereskedőnek a Tiszánál jó minőségű

TŰZIFÁIM
vaunak eladók.

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

lehet eszközölni.

Hirdetmény.
Az 1888. évi fegyveradó kivetési lajstrom 

alólirt hivatalnál f. hó 29 tői augusztus 5-ig azon 
figyelmeztetéssel tétetik ki 8 napi közszemlére, mi
szerint a lajstromot bárki megtekintheti s a téve
sen kirótt fegyveradók ellen a kir. adófelügyelő- 
ségnél 15 nap alatt fölszólalhat.

Városi adóhivatal.
Szentesen, 1888. julius ‘26.

Tóth Kálmán,
adóügyi tanácsnok.

Idős Slajer Sándornak a IV-ik tized
ben (kisérben) lévő háza, mely egy bolt
helyiségből, három szobából, éléskamará
ból, pincéből, istállóból, ólból és tilzreva- 
lósból áll, kedvező feltételek mellett ki
adó vagy eladó.

Értekezhetni e lap szerkesztőjével Ba- 
lázsovits Norberttel 1.1. ‘226 sz. a.

tó

Kiadó bolt 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 
épületnek a kispiac útca melletti végében egy sarok
bolt raktárral, pincével és padlással együtt egy 
vagy több évekre haszonbérbe adandó. — Bérleni 
szándékozók, a gondnoki hivatalnál jelentkezzenek.

Szentes, 1888. julius 18.
Kristó Nagy István,

főgomlnok.

39 |888. kgy. sz.

Árverési és árlejtési hirdetmény.
Caongrád vármegj éhe kebelezett Csany község kép

viselő testületének folyó évi julius hó 7 én 39. sz. alatt 
hozott határozata értelmében közhírré tétetik, miszerint 
Csany község tulajdonát képező bor, sör, pálinka, liquer, I 
rosoli mérhetési jog az újonnan épített nagyvendéglői I 
épülettel, ügy szintén a tiszai halászati jog, valamint 
a vadászati jog, nemkülönben a nagynyomási 34!í/i«oo hold 
és 5'J7i«oi> hold szántóföld 1889. év január 1-ső napjától 
6 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-helypéuzszedési jog ős az iskola épületben lévő 
Imit helyiség, végre a zsigerháti 15 cat. hold semlyék 
egy évre vagyis 1889. január első napjától 1S89. évi 
decemer 31-ik napjáig nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek egyenkint haszonbérbe fog kiadatni.

Ugyanez alkalommal Csany községben teljesítendő 
előfogatozás 3 évre (1000 frt kikiáltási ár évenkinl) a 
nagykorcsina épületen eszközlendő átalakítási munká
latok, (építő és asztalos munkák 1193 irt 90 kr. kikiáltási 
ár) a községi iskola épületen eszközlendő átalakítást 
munkálat, (építő és asztalos munka 500 frt kikiáltási 
ár) nyilyános árlejtés utján vállalkozóknak fog kiadatni.

Az árverés és árlejtés 1888-ik évi augusztus hó 1 
12-ik’napján délelőtt 9 órakor Csany község közházának 
tanácstermében veszi kezdetét s folytattatok a felsorolt 
sorrendben annak bevégeztéig.

Az árverési feltételek, az árlejtésre vonatkozó 
költségelőirányzat és tervrajz Csany község jegyzői hí l 
vntalában a hivatalos órák alatt, megtekinthetők; ugyan
ott. az elősoroltakra vonatkozólag bármily irányú fel
világosítás készségesen adatik.

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

jegyző. biró.
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Pályázati hirdetmény.
A Szentes városi gymnasiumban újonnan fel

állítandó rajzoló geometria és rendkívüli szabad
kézi rajz tanszékére ezennel pályázat nyittatok. A 
megválasztandó a fentebb említett két tantárgyon 
kívül még az alsó osztályokban a mathematikát is 
tartozik tanítani. Tanítási óráinak száma hetenkint 
21—22. Csak középiskolai tanári képesítéssel bíró 
egyének pályázhatnak. Fizetés évenkint 1000 frt 
és az állami tanintézetekben feliálló nyugdijszabály- 
zat értelmében nyugdíjjal való ellátás. — A kellő
leg felszerelt kérvények f- é Augusztus 15-ik nap. 
jáig a Szentes városi gymnasiumi bizottság elnök
ségéhez küldendők be. A megválasztott állomását leg
később sept. 1-sőnapján okvetlenül tartozik elfoglalni. 
3 évi próbaidő elteltével fog véglegesittetni.

Ha ezen állomás rendes tanárral nem volna 
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.

Ilii írott könyvnyomdájában

ki legalább négy elemi osztályt végzett,
tanonczixl azonnal felvétetik.

BALÁZSOVITS NORBERT,
nyomdatulajdonos.

Pályázati hirdetmény.
A Szentes város által föntartott polgári leány

iskolánál egy uj tanszék szervezhetvén, ennek betölté
sére ezennel pályázat nyittatik. Csak oly polgári 
iskolai tanítói képesítéssel bíró egyének pályázhatnak, 
kik a mennyiségtani és természettudományi szak
csoportra vannak képesítve. Azok kik a tornászaira 
képesítéssel bírnak, előnyben is 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 
15-ik napjáig az iskolaszék elnökségéhez küldendők 
be. A megválasztott állomását f. é. september 1-én 
okvetlen tartozik elfoglalni.

Szentesen, 1888. julius hóban.
Az iskolaszék elnöksége.

671888- tSZ.

Árverési hirdetmény.
Kistelek nagyközség tanácsának 51. szám alatt 

hozott határozata értelmében ezennel közhírré téte
tik, miszerint a község bel és külterületén a piac 
vásár-belypénz és fííbérszedési jog 1889. év január 
hó 1-ső napjától 3 egymásután következő évre 
vagyis 1891. évi december hó 31-ik napjáig, nyil
vános árverésen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe 
lóg kiadatni.

Az árverés 1888-ik évi augusztus hó 26-ik 
napján délután 3 órakor Kistelek község közházá
nak tanácstermében tartatok meg.

Az árverési feltételek Kistelek község első 
jegyzői hivatalában a hivatalos órák alatt megte
kinthetők s felvilágosítások szerezhetők.

Kistelek, 1888. évi julius hó 23-án.
Beszedits István, Farkas János,

jegyző. biró.

EZirdetés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

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

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

8 mély tisztelettel 0
NYÍRI GERZON. p 

Ujonan épült házamban több rendbeli üzlet- 
helyiség f. évi szeptember hó 1-töl haszonbérbe 

ö kiadó, — valamint a Halász Szabó János kis- V 
Q piaci házában egy bolthelyiség felszerelvényekkel 0 
g együtt bérbe adó. Értekezhetni Nyíri Gerzonnal. 
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|| Testegyenesitö gyógyintézet Budapesten, X
& (ezelőtt Dr. Fiscliliof-féle vizgyógyintézct) Ilerniina-ut 1525.

a f()víirns egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fekszik, ugyanazon területen, melyet X 
eddig a Dr.^FISCHHCF-féle városligeti víz-gyógyintézet foglalt el. - * 4JAAA r”’ «.z....... 4..t»— »
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heto folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.

A l'övúrossul való összeköttetést ló vonatok és társaskocsik közvetítik.

Az intézetünkbe felvett betegek minden beteg testalkatának es bajának 
megfelelően külön előállított készülék segélyével, rendszerint műtét nélkül 
gyógyít tatnak. — Kitűnő ós eddig el nem ért sikerrel közöljük különösen a 

■'következő betegségeket u. m.:
I ........................................................................

Ízület gyulladásokat. ... wwv,.„w, vwiwa, iiuiunmur uxunucn. lainmim AZ xx 
ízület gyulladásoknak utóbajait, u. m.: (zsugor) izüktmerevségeket, korlátolt

-------- »'z--y_yuyyiniüíüi lugiun. cl. — A 44,000 [ ] méternyi sűrűn befásitott telken épült
Gottage-epület 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú, újonnan átalakított szobát foglal magában, — Casinóval, zárt és fűt- f*
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I. Az összes bármely alapon fejlődött (csúzos, köszvényes, gümőkóros) 
gyulladásokat. — II. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint az 2 

-------  : (zsugor) izületmerevségeket, korlátolt X 
mozogliatóságot, végtagrövidüléseket, elgörbülóseket stb. III. A vele született W 

|L‘V1 következményes elgörbülóseket u. m.: a gerincoszlopnak oldal-, mell- és hát- 5

Lakos Bálintnak
a Vekerzugban 70 hold szántóföldje több évre 
haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet II. t. 140. sz. a.

G87. v. 1887. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szen
tesi kir. jbiróság 34O8J886. számú végzése által Bleyer 
Sámuel nngy-szalontai lakos javára Kégl Mór és társai 
mágocsi lakosok ellen 450 frt tőke, ennek 1885. év 
szept. hó 29 uapjálól számítandó 6°/o kamatai és eddig 
összesen 55 frt 74 kr. perköltség követelés erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le, 
és felül foglalt és 1232 frt 90 krra becsült üres hordók 
seres üvegek és követelésekből álló ingóságok nyílváuos 
árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 4375 [1888. sz. kiküldést ren
delő végzés folytán a helyszínén, vagyis Mágocson, alp. 
bérleti helyiségében leendő eszközlésére 1888-ik 'év 
aug. hó 7-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árveré
sen az 1881. évi LX. t.. c. 107. §-a értelmében a leg- 
• öbbet. ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

LX. 
lesz

..v. vv . ..... «* ..ívvel.'UIUUI", IIIDII- Cö Ildi" XX
fele irányult clgbrbűleseit, angolkóros vagy csigolyaszúvas alapon keletkezett X 
púpokat, tyukmelleket, görbenyakat, donga-, lúd-, ,Á ----- “
gacsos térdet. — T,r n-------- --------------------------

öleket, görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga- W 
-IV. Gyermekhűdést és következményeit. — V. Zúzódásokat ** 

csúzt és köszvényt. ’
Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósítják a modern tostegyenészet legmerészebb W 

követelményeit., minélfogva minden betegnek kivétel nélkül fönujiiriist és az egészséges fekvésű intézetünk 
tiszta levegőjében való szabad mozgást, de első sorban a műtét (operatió) teljes mellőzését lehetővé teszik. Az X 
eddigi hidegvíz- gyógykezelés folytattatik. *

Bővebb felvilágosítást úgy az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint házi szabály- 5 
zatunkat illetőleg, könyvecskékbe fűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívánatra bérmentve szívesen szolgálunk J X 

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfogását. * 4^
Igazgatók: 5

dr. Verebélyi László dr. Róth Adolf Fischer Gvőző X
felelős főorvos, egyetemi vn. tanár, testegycncsitó, 1, . .... . ’ ,
a Stefánia-gyermekkórház sebésze. az intézeti betegek rendelő orvosa. L SZtt ,l?i or,v0?’’ se?’’ ,n^‘ WW

cs ‘estegyen, segélyművek gyárosa. XY
- .  . ................................*

ózeiiteseii, nyomatott a kiadótulajdonos: tíalázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
t. c. 108. §-ában megállapított feltételek szerint 
kifizetendő.
Kelt Szentesen, 1888. évi julius hó 22. napján. 

Végh Sándor, 
kir. bir. végrehajtó.



1888. évi 30-ik számához.
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Koncentrált marha trágya
(Engrais do boeuf).

A nagy megerőltetések, melyeket földmivelésünk 
emelése érdekében lesznek és melyekkel azt üdvös 
reformok által javítani akarják, arra indítottak bennün
ket, hogy gazdáink figyelmét egy oly uj kitűnő talál
mányra irányítsuk, mely lehetővé teszi a földbirtoknak 
fölötte olcsó és intenzív kihasználását A logeminensebb 
segítője a mezei termelésnek tudvalevőleg a löld rend
szeres trágyázása. — Trélert miniszternek az a kijelen
tése, melyet nemrég lett, hogy a Bánátnak Magyarul- 
szág éléstáraként, való feltüntetése maholnap szatírává 
válik, — majdnem az egész országra nézve áll És en
nek első sorban gazdáink visszautasító magatartása 
nz oka, melylyel a modern földmivelés lijabb segédesz
közeit fogadják. így aztán nem csoda, hogy a sokkal 
jobb magyar föld hekláraukint átlag mintegy 10—14 
hektoliter leiméin u.yel kevesebbet ad, mint az angol 
föld, a minek csak az az oka, hogy míg a magyar ember 
minden ilyen „surrogni" ellen kézzel lábbal védekezik, 
addig az angol az ily segédeszközök racionális alkal
mazása által sokkal nagyobb eredményt képes felmutat
ni. Ehhez, járul még nálunk n íöld leimő erejével való 
visszaélés, a mi — ha tovább is igy tart — oda fog 
vezelni, hogy földeink termelés képesség tekintetében 
a leggyöngébbek mögött is visszamaradnak. Körülbelül 
két evvel ezelőtt, azonban az isméit Saxl testvérek cég 
Teinesvárott „Első cs. és kir. szabad, koncentrált marlia- 
trágya-gyár" cim alatt oly telepet, alapitól lak, melynek 
termékei ma már annyira használtak és elterjedlek, hogy 
a gyár gőz- és sok más legújabb szerkezetű gépei melleit 
nagyon tekintélyes számú munkásokat is kényleien fog
lalkoztatni. — A GO as évek óla körülbelül 20 hold ki
terjedésű területen 6—7 öhiyi magasságban lö'haimo 
xoit áila'i trágya unjngok, melyeknek tömege már óriási 
dimenziókat kezdett ölteni, ugy hogy már komolyan 
kellett ez óriási trágya hegy elszállítására gondolni, adták 
a nevezett cégnek nz impulzust, hogy ez anyag pulveri- 
lázásával, illetve koncentrálásával kísérleteket tegyen, 
melyeket — mint a tapasztalat, mutatja — nem csak 
technikai, hanem anyagi eredmény is kisér, ugy hogy 
e gyár készítményei töldmiveiési és nemzetgazdasági 
szakkörökben a legjobb fogadtatásra laiállnk és a keies 
lei folytonosan növekedik. — Külö. ösen a mintagazdii- 
ságok azok, melyek eddig műtrágyát használtak és azt 
nrn.t a temesvári gyárnak koncentrált általi trágyájá
val pótolják, vagy mindkettőt egyidejűleg alkalmazzák 
— A Saxl féle trógyaanyagnak sok előnye van a közön 
séges műtrágyával szemben és a iöldmivelésnek lég 
jobb elvén, az istálló-trágya gazdaságon alapszik é.i 
fulnjdonképen nem áll egyébből mint, az istálló-trágya- 
gazdaság népszeiűsitéséből, melynek célja a földnek az

les'íbb rámregúnyek többe kcríllnelr, — már pedig a magyar 
olvasó közönség tinóm olvasóitól méltán el lehet vára', hogy Jókai 
müvei otthonra találnak minden magyar ember házánál, ki éllel 
anyanyelvűnk szépségeiben sohasem gyonyörködlietik úgy, mimh i 
Jókait olvassa. - Elólizetés iránt legjobb egyenesen Kévay test
vérekhez fordulni, (Budapest, IV., Váci-iilca II. szám) de kap
hatók a füzetek minden hazai könyvkereskedésben.

707.
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állati trágya utján időről időre mindazokat, az anyago
kat visszaadni, melyek attól a kihasználás által el vonat
luk. A műtrágyánál kénytelen a gazda a tulajdonképeni 
hasznos alkatrészek mellett: mint nitrogén pliosphorsav 
és káli, ezekkel arányban nem álló nagy mennyiségű 
nemcsak értéktelen, hanem még ártalmas részeket is 
felhasználni. — A Saxl féle trágyaauyag 
alkatrészeket tartalmazza:

Éghető szerves alkatrészek — —
Ilamu — — ■— — — — —

100 rész száraz alkatrészben:
Viz — — —
Eöloldható pliosphorsav —
Nehezen oldható pliosphorsav
Nitrogén (légeny) — — — — 3.05%
Kuli (K, 0) — — — — — — 1.92%
Kénsav (8 0.)-- — — — -- 0.78"/,
Ez az összetétel mutatja, hogy a löményitctl 

marha-trágya kitünően alkalmasa galmaneműek és mezei 
termények trágyázásár. Nem képzelhető sem jobb sem 
könnyebben kezelhető trágya mint, a nevezett, temes
vári gyárnak terméke és bizonyára csak szolgálatot 
teszünk a magyar gazdaközönségnek, ha e hazánkban 
uj iparággal, mely rövid fennállása óta a szakkörökben 
oly kitűnő fogadtatásra talált, — az idei nagy-körösi 
gazdasági kiállításon pedig első dijat: aranyérmet nyert 
— megismertetjük és kívánjuk, hogy e gyár hazánkban 
az óhajtott üzleti virágzásnak induljon.

Trcd.a,lozxi.
Jókni legújabb regényének „ i léle kidoni ital

nak Révai testvérek kiadásában megjelenő füzeteiből most kaptuk 
a 3. és 4‘iket. A mit már az első két füzet megjelenésénél is 
örömmel említettünk, azt most még szívesebben erősítjük meg, 
hogy a koszorús iró rendkívül termékeny és mindig jót teremtő 
tollából a „Lélekidomár“-hoz hasonló regény csak akkor kerül 
ki, midőn még Kárpáthy Ziltán és az Egy magyar nábob remek 
szépségeiben gyönyörködtünk Páratlanul érd ikes mm, mely 
egészében, mint a szövés részeiben egyaránt nagyszabású, érdek
feszítő; regényhősök, kiket magunk előtt látuuk, és kiknek mű
ködését bámulattal kisérjük; ragyogó nyelvezet, mely szivünket 
ragadja meg, keblünket dagasztja, lelkesít, lehangol a szerin*, a 
mint a szerző élénkobb, vagy komorabb helyzeteket fest; bonyo
dalom, mely az epizódok tömkelegé dacára szerves összefüggés 
ben áll a főcselekménynyel, szép, érdekes, vonzó mintáz előbbi; 
— mind oly tulajdonok, melyek Jókai minden regényében meg
vannak ugyan, de az elmaradhatatlan siker elérését sehol sem 
biztosítva oly mérvben, mint az a mostani regényben történik. 
„A lélekidomár“ egy mesteri tolinak, egy lángszellemnek, egy 
Istentől megáldott Írói tehetségnek remek alkotása, mely minden 
európai nyelven megjelenendő fordításaival meghódítja az egé.>z 
világ müveit olvasóit. A dicsőség pedig, mely ebből a magyar 
névre háramlik, a mi dicsőségünk és azért kótszerto büszkék 
vagyunk rá. Dicsekedjék a külföld az ó Íróinak légióival, — nem 
a szám, de a minőség dönt és a minőségben a legjobb, a iegelső 
mindenesetre Jókai. — Ismételve figyelmeztetjük olvasóinkat hogy 
ez a regény ép ugy, mint Jókai legújabb regényei kivétel nélkül 
Révai testvérek kiadásában füzetekben jelenik meg, a mi által 
lehetővé tétetik, hogy kO krjával a legszegényebb ember is meg
vehesse a magyar regény-irodalom gyöngyeit. Hiszen a legselej-

I

MegbüiiliödöU!
(Vége.)

Az André lmliíla után különös véletlen folytán 
minden vállalatunkban bámulatos szerencsénk volt. Soha 
tem találkoztunk összo a határőrökkel. — Amaz idő 
óta sárgásán derengő fény kisért bennünket, mely a ha
tárőröket tévútra vezette, minket pedig, valahányszor nyo
munkban voltak, a veszély helyéről elkalauzolt. Gyakran 
már azt. hittük, hogy komoly összeütközésre kerül a 
dolog, midőn a következő pillanatban ellenkező irány
ban feltűnt a derengő fény, mely lassanként tova lebeg
ve a határőröket körünkből elcsalla és nekünk alkalmat 
szolgáltatott arra, hogy magunkat biztonságba helyez
zük. Mi ezt a bolygó fényt, melynek természetét meg
magyarázni egyáltalán nem voltunk képesek, röviden 
„csempészek fényé" nek neveztük.

Időközben, ismét épen június havában, elhatároz
tuk, hogy egy este nagy mennyiségű finomra vágott 
szultán dohányt és egyéb árukat, csempészünk át a ha
táron. Alig hanyatlott a náp n hegyek mögé, midőn em
bereink már a kijelölt gyülekezési helyen" egy óriási 
fenyőfa alatt együtt voltak. Mostani utunk egy mély, 
szűk völgyön vezetett keresztül, melynek kavicsos alján 
egy tiszta, hegyi patak csörtetett lova. Itt egészen bát
ran siethettünk előre, inéit a patak zuhogása minden 
zajt elnyomott, és a vak sötétség a fürkésző szemek elől 
bennünket teljesen eltakart. Végre fáradságos kapasz
kodás után a szikla csücsou voltunk és a már említett 
búvóhelyet elértük.

„Különös," szólalt meg a 
lényét ma még nem láttuk. Ez 
talán csak nem rossz előjel?"

„Isten őrizzen!" viszonzá 
tesztet vetve.

„Szivemet oly szorongó érzés
is, „minthá meg akarna repedni. Valami komor, sö- 
sejtelem vonul át rajta és görcsösen összeszoritja."

„A bolygó fény nem jelen meg ma, mindnyájan, 
mindnyájan meghalunk!" mondd agg atyám tompa,
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„Az Istenért, öreg Martiitn, mit beszélsz?" táuiadt 
atyámra a biró megrettenve.

„Hátba, rósz jel!* viszonzá.
„Ah, hagyj fel az ilyen esztelen beszédekkel! Miért, 

tartoznék nz a tény annyira épen hozztlnk ? Es ha utolsó 
óránk elérkeznék is, meghalunk mint férfiakhoz illik!"



„Hadd jöjjön, ha. jőni kell!" szolt egy magas, knr- 
c u, sótólliánul szakáll! csempész, a kit „kőszáli sns“- 
iiuk szobiunk nevezni. „Viseljétek magatokat nyugod
tan. Első teendőnk a várakozó kereskedők áruit az őr 
mellett átcsempósziii. Ha egyszer a málhák vállainkoii 
lesznek, ördög- vagy pokoltól sem félhetünk."

Ezzel a hegycsúcs lejtőjén a fák sötétjében gyor
san eltűnt. .Jó darab illő múlva ismét előkerült és egy 
nehéz Imi Illát dobolt, a földre.

„Valamit megsejthetlek a kutyák," szólt, „az őrö
ket megkeltőztették." Erre ismét némán, mint valami 
árny az erdő szélén visszaosont

Már az árucsoimigolc egynek kivételével rendelke
zésünkre állottak s epeu készülődéseket tettünk a visz- 
szavonulásra, midőn egy lövés dördült el.

Nehány pillanat, múlva a kőszáli sas előttünk ál
lott: „Az őr rám lőtt, a golyó homlokomat horzsolta!" 
sultogá, miközben kabátja ujjával a homlokából kiser 
Ijedő vért letörölte. „Legyetek rajta, hogy minél hama
rabb tovább mehessünk; nyomunkban lesznek!"

„A csempészek fénye ma nem jelent, meg, mond
tam, hogy ütött halálunk órája," sóiuijtá atyám.

Nekem oly görcsösen összeszorült a szivem, mint
ha csak meg akart volna szakadni Gyorsan tova siet
tünk s néhány perc múlva már egy sűrű bokrokkal be
nőtt helyen voltunk, a hol meghúztuk magunkat. Alig
hogy a földre guggoltunk, az őrjárat előtűnt,

„Vájjon nincsenek-e olt a bokrok között azok a 
gazemberek r" kérdő az őrök egyike. Mi puskáinkat 
kezeinkben szorongatva készültünk az élet halál harcra.

„Oh bizonyára nincsenek olt!" vélekedett az őr
vezető, „csak fán nem oly ostobák, hogy itt. közelünk
ben megmaradjanak. Inkább talán leszaladlak és majd 
rábukkannak a negyedik és kilencedik őrre. Ha csak 
szárnyuk nem nő, most el nem illanhatnak. Ha, ha, ha 1 
Az lesz ám a fogás, ha az egész bandát végre valaliára 
megcsíphetjük!“

„Patroll, indulj!" vezényelt és a határőrök eltűn
tek az éj sötétjében.

Mi is vigyázva fölemelkedtünk, nagyon meg vol
tunk rémülve; lélckzeni is alig mertünk, hogy magun. 
kát cl ne áruljuk.

„Ha csak valami vakmerő próbát nem teszünk, el 
vagyunk veszve," sultogá a kőszáli sas „Utunk, egy 
kivételével, ei van zárva."

„Inkább kidől a fenyő, de nem hajlik meg," véte
liedéit a biró, „beszélj világosabban."

„Hiszen ismeritek a medve-szirt falmeredek lejtő
jét, azon kell életünk kockáztatásával is lebocsátkoz- 
iiimk — ha aztán egyszer lent vagyunk, a felállított 
őrszemek területéből kiértünk."

„Előre tehát, követni fogunk!" suttogtuk mind 
nyájam

Nemsokára egy tátongó mélység szélén voltunk. 
„Feküdjelek hanyatt a podgyászokrn, görbítsétek 

fel lábaitokat, vegyétek melletekre puskáitokat és bot

jaitokkal akadályozzátok a csúszás gyorsaságát," paran
csolta a kőszáli sas. „Magam megyek elől, kövessetek."

A következő pillanatban már nyilsebesen csúszott 
alá a lejtőm Majd nemsokára jelt adott.

„Szerencsésen leért," suttogtuk, „tehát előre!"
Mindnyájan sértetlenül lejutottunk és fél óra múlva 

ezen a helyen állottunk. Épen egy kissé pihenni akar
tunk, midőn hangos léptek zaja egy patroll közeledését 
jelezte és már a következő pillanatban fegyvereiket is 
láttuk csillogni a hold fényében.

„Gyorsan a bokrok sűrűjébe," sultogá a biró, 
„gyorsan, oda a szegény Audre sirlialmától jobb felé!"

Nehány perccel később (már elrejtettük magunkat 
és épen jókor, mert a patroll gyorsan léptetett felélik. 
Ekkor atyám görcsösen a karomba kapaszkodott: „Nézd, 
nézd amott a bolygófényt az őrjárat meletti völgyszo 
rostán."

Mindnyájan oda néztünk. Igen, ott derengett a 
fény, de színe pirosas és homályos volt s majd fellob- 
baiit, majd ismét elenyészett.

„Meg vagyunk mentve!" suttogá atyám.
„Előre legények, gyorsan, előre!" parancsold az 

őrvezető, „foglaljátok el ama zugot, amott... igen... 
majd meglátjuk, ki az, a ki Iliinket oly gyakran csu
takká lett és szolgálatunkat annyira megnehezítette."

A legénység körülkerítette a helyet. Épen hozzá 
fogtak az átkutatáshoz midőn a bokor megzörreut.

„Ki vagy?" kérdező az őrvezHő, „ki vagy ? felelj 
— vagy Istenemre! rád tüzelek! Ember, szólj, vagy 
magiul gyilkosa lész! — „Ki vagy?" kiáltá még egy
szer s aztán tüzet vezényelt.

Egyszerre nyolc fegyver dördült el, mit egy mész 
.sze elhangzó, borzasztó halálkiáltás követett A katonák 
a bokorba siettek, mire az őrvezető hangja ismét fel
hangzott ;

„Ezer ördög! ezt ugyan elnéztük: meglőttük a 
legártnhinabb embert a hegységben!"

„Nem tehetünk róla, őrvezető ur!" viszouzá egy 
katona, „mi akként jártunk el, a mint a szolgálati uta
sítások előírják. Isten legyen lelkének irgalmas."

Nemsokára a patroll kimért lépésekkel eltávozott. 
Ekkor mi is felugráltunk és a völgyzugba siet.tüiiK.

Nem vagyok képes, uram, azt a szörnyű látványt 
leírni, a mi elünkbe tárult: Az éli jó bajlársam feküdt 
átlőtt mellel a földön ... A kimondhattaii fájdalomtól 
majdnem megféboiyodottaii borultam melléje a földre... 
Ekkor a biró, ki az egész jelenetet eddig közönyösen 
szemlélte, egy póznára erősített tárgyat emelt ief a 
földről.

„Mi lehet ez?"
E percben a haldokló kissé fölemelkedett.
„Bocsássatok meg — oh bocsássntok meg", hörgő, 

„ne engedjelek megbocsátás nélkül sírba szállni. Az 
Andié haláláért végre véremmel iakollnin, Isteu úgy 
akarta, hogy épen azon a helyen, a hol akaratom elle
nére vérét kioltottam. Az atyák szent vérfogadalmának 
eleget tettem — Isten legyen nekem irgalmas."

Zokogva emeltem fel a drága fejet, miközben a 
bíró ős atyám megbocsátva nyújtottak neki kezet, pár 
pillanat múlvaköpeuynye letakartuk a drága halottat. .. 
Ekkor a biró azt a tárgyat, melyet eddig kezeiben tar
togatod, fölemelte és mélyen megindult hangon igy szólt:

„Ez itt megmagyarázza a csempészek fényének 
miben létét Szegény Lajos!"

A felmutatott tárgy egy köröskörül vastag, csiszolt 
üveglapokkal beüvegezett s hosszú nyélre erősítet t bádog 
lámpa volt, melybe vastag viasz gyertya volt, illesztve.

Ebből mindent megértettünk: a Lajos lámpájá
tól sugárzott ki az a fény, mely barangolásainkban 
mindenkor kísérőnk volt. Lajos volt az a védő szellem, 
mely életének kockáztatásával az üldöző határőröktől 
bennünket megótalmazott . . . Fivérem haláláért meg- 
büuliődött; vér vért kívánt . . . Anikóval aluszsza 
örök álmát."

A szerzetes bevégezte elbeszélését. Arcából a fáj
dalom kifejezése eltüuni látszott s rajta most a meg
bocsátás szolid kinyomata ült.

Némán lehajolt a földre s havasi virágokból, skabi- 
ozákból, égkék kárpáti csengetyükből kis koszorút, fűzött 
és a zöld sirhalomra helyezte, azután engem barátságosait 
köszöntve gyors léptekkel egy nagy, mohos sziklaszál 
mögött eltűnt.

-Apróság-.
F o g a 8 kérdés — de megfelelt, rá. — No, 

iiifanteriszt Dobos! mit csinálná!, ha két. arrestáusra 
vigyáznál az utcán és az egyik elszaladna?

— Hát hamarosan lelőném azt, a ki ott maradt, 
hogy el ne szökhessél!, oszt a másik után szaladnék.

(„Üstökös.")
* *♦

Érthető a kérdés is, de a felelet is.
Mama. Aztán, Lapcsányi ur, mikor gondolja, hogy 

leteheti az ügyvédi vizsgát?
Fiatal ember. Oh, nagysád, én egyátalábau uein 

szándékozom megnősülni.
(„Üstökös.")

* * *
Logika. Tanár (A klinikán): Lássák uraim, en

nek az embernek golyó vau a lábában s ennek követ
keztében sántít. Mit tennének önök ez esetben ?

Medikus : Mi is sántítanánk.
* _ *♦

Mind halálig. „No atyafi, mit csinál a vektor
juk ?“

„Köszönöm kérdését, meghalt biz’ az; múlt péti
teken földeli ült el."

„Hogyan, mikép?"
„Hát csak ugy,\mint a hogy minden többi dol

gával is volt a szegény; — hitelben."
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