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I ~i Előfizetési
1 Egész évre . . .
Fél évre ....
Negyed évre . .

Minden a lap szellemi részére 
vonatkozó közlemény, továbbá 
előfizetések, hirdetések, felszó

lamlások ide intézendők.
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A sikkasztások korszaka.
Elénk emlékezetünkben van még azon sok 

tekintetben megérdemelt szemrehányás, melyet 
a Dinne-téle arvapénztári sikkasztás törvényszéki 
tárgyalásánál kiderített laza ellenőrzés miatt a 
szegedi két napikig a hivatalos közegekre zúdi- 

nagyobb mérvű sik- 
messze fekvő Kitil

sikkasztás szomorú

tott, és most hasonló, de 
kasztást fedeztek föl a nem 
Félegyházán.

A 25,000 írtra rugó
hőse, ki gazdálkodásának fölfedezése után főbe 
lőtte magát, Mihálovics Kálmán, az 1879-ik év 
óva alkalmazott pénztárnok volt. 0 szedte be az 
állami és községi adókat, de mig az állami 
adóhivatal az állami adó kéthetenkinti átvétele
kor mindenkor átvizsgálta az adópénztárnok szám
adásait s a könyveket lezárta, addig a községi 
adopénzek számbavételénél az ellenőrző városi 
közegek csupán a pénztárnok által kitüntetett vég
összegeket nézték meg s úgy vették át a pénzt, 
tehát az egyes tételeket meg sem vizsgálták. Az 
1884-ben megválasztott Dobók Ferenc, adóügyi 
tanácsnok neszét vevőn a rendetlenségnek a pol-j 
gármestert szigorú intézkedésre kérte fel, de 
a polgármester azt irta az őt figyelmeztető tanács
nok jelentésére, hogy „ez ügyben az intézkedés 
iölöslegessé vált." Azonban a tanácsnok nem nyu
godott, hanem — a mire különben kötelezve nem 
volt — visszamenve az 1879 évi pénztári köny
vek lezárásáig, onnan kezdve egészen 1882-ig 
hivatalos órákon kiviil átvizsgálva az egyes tő- 
teleket, azon eredményre jutott, hogy az első év-' 
ben még csak 40 frt, a másodikban már 240, 
azután évről évre mindig több, az 1 8 8 2-ik 
évben már mintegy G000 frt hiányt] 
fedezett fel. Az önigazolásra felhívott pénz-1 
tárnok főbe lőtte magát s a polgármesterhez I 
intézett levelében bevallotta, hogy 25,000 irtot] 
sikkasztott s nem lévén képes ez összeget helyre I 
pótolni, nem akar tovább élni. A rögtön össze-í 
hívott városi közgyűlésen a polgármester előadta 
a valódi tényállást, mire a közgyűlés fegyelmi 
vizsgálatot rendelt el először a polgármester 
ellen, ki azt maga is kérte, azután a városi 
számvevő és ellenőr ellen, azonkívül mindhár
mukat hivataluktól azonnal fölfüggesztette.

Szándékosan közöltük ezen sikkasztási ügy 
fejlődési processusát, mert ebből látható, miért 
válik lehetségessé először a gyakori, másod
szor az éveken át tartó s f o k o z ó d ó s i le
lt ászt ás. De még egyéb tapasztalatok is von 
hatók le ezen esetből, melyre úgy olvasóinkat, 
mint főkép képviselőinket figyelmeztetni akarjuk.

Tagadhatatlan tény, hogy a midőn bármily 
pénztár becsületes emberre van bízva, ez 
nem követ el ugyan sikkasztást, de legnagyobb 
óvatosság mellet követhet el h i b á t. Az ellen
őrzésre hivatott, közegeknek tehát nem szabad 
tekintettel lenniük a pénzt kezelő tisztviselőre, 
hanem a legszigorúbban tartoznak teljesíteni az 
ellenőrzést, mert, ha nem fedeznek is föl sik
kasztást, de hibának nyomára jöhetnek s a mi 
fő, akkor is megakadályozhatják a bajt, ha a 
pénztáritoknak hajlama volna a rá bízott pénzhez 
nyúlni; ellenben felületes, csak a forma kedvé
ért megtartott vizsgálat alkalmat 
nagyobb sikkasztásra — példa 
nmst legújabban Kun-Félegyháza.

Ha egyszer a baj megtörténik, szerintünk a 
legnagyobb igazságtalanság, csak a főbünöst súj
tani, hanem szükséges azokat is érzékenyen és 
példaszerűen büntetni, kik a sikkasztást, felüle
tes vagy hanyag ellenőrzéssel lehetővé tették. 
S valljuk meg őszintén, hogy úgy a sikkasztá
soknak mint a város administratiójánál előfor
dulható rendetlenségeknek elejét veheti első sor
ban s legegyszerííben egy erélyes, köteles
ségét pontosan teljesiő és a többi 
h i v a t a 1 n o k kal szemben teki n té 1 y 1 y el 
b i r ó p o 1 g á r m e s t c r.

Vájjon éréiyre vall-e az a tény, ha egy

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

III.
(N.) Paleocapa a Tiszavölgy t.ölt.ésezési rendszeré

nek főkellékéül előírja, hogy a töltéseket a folyó eleven 
partjától, azaz vizmosl.a szélétől oly távolságra építsék, 
hogy a vizáradásoknak elegendő hullámtéri hagyjanak 
és egyszersmind, hogy a töltéseket a víz szaggatásai
nak veszélye ellen biztosítsák. E végből szükségesnek 
tartja, hogy töltések közé foglalják egész szélességében 
azon földiért, melynek határai között a folyó kanyarog, 
folyton szaggatván majd jobb, majd bal partjait, mind
addig, mig kiásó ereje és a föld ellenállása közt az 
egyensúly helyre nem áll. Utal azon tapasztalásra, hogy 
minden mély ágyú folyóuál ezen földtér határozott, szé
lességgel bir és hogy kanyargásaival a folyó annak ha
táram túl nem megy. Az úgy tekinthető, mint szabad 
birodalma azon lolyómik, mely magát saját iszapolása 
közepeit beássa. Ezt tapasztalták a Tiszánál is, mely 
főleg V-Naménytől Csapig s onnét Tisza-Bőig igen éles 
kanyarokkal folydogál és a régibb térképek szerint azo 
kát folyton változtatja, de mindamellett kanyargóéi bi
rodalmának határai között megmarad.

I’aleocapa felsorolja azon igen fontos okokat és 
érveket, melyek ezen kanyargási területnek egész szé
lességében töltések közé való befoglalását szükségessé 
teszik. Ezek következők: 1. A töltések igy mentve lesz
nek a folyó viz-sodrának közvetlen szaggatásaitól; ellen
ben a partokhoz közel épített töltések a folyó által 
folyton rongáltatnának, ugyannyira, hogy azok fentar- 
tása örökös munkát és megbizhatlan költekezéseket igé
nyelne és mind a mellett azok az átszakadás veszélyé 
nek szüntelen kitéve lennének. 2. A töltések ez által 
mentve lesznek a felülről jövő vizár tömegének egyenes 
beleütközésétől, mely külömben a meder hajlásait köve
tő töltéseket felette veszélyeztetné. A magas árvíz ugya 
nis növeli ős elevenebbé teszi a folyó viz-sodró erejét, 
mely annak természetes medrét épen tartja, mélyíti ős 
javítja, és a meder nagy mélysége biztosit a felől, hogy 
a folyó eleven folyása mindig a meder csendes irányában 
fog maradni és soha sem fog a töltések ellen fordulni 
és azokat ez által nagyobb mérvben szaggatni. 3. Az 
árvizeknek igy elég tágas hullámtere marad, melyet, 
bétől illetnek ős hol részben elhelyezkednek; ez által a 
Tiszavölgy alsóbb részeitől elhárittatik azon veszély, 
mely őket minden nagyobb árvíznél fenyegetné, lm kit 
lönösen a felső részek szabályozása folytán felülről 
gyorsabban lefutó árvizek szűk töltések közé szorittat- 
iiámik. — 4. Nem lesz szükséges ennek folytán a töl 
léseket nagyon magasra emelni, mivel az árvíz annál 
alacsonyabb szint ér el, minél tágasabb hullám téren 
lefolyhat; ellenben annál magasabbra fog felemelkedni, 
minél szőkébb térre összeszoritjuk a töltésekkel, melye
ket utóbbi esetben magasabbra kell emelni. — 5 A 
töltések igy rövidebbre fognak kinyúlni, mivel irányu
kat vagy egyenes, vagy csekély hajlatu vonalakban 
lehetend megállapítani; mig ellenben a folyó kanyaru

nyújt a leg- 
rá Szentes s

polgármester a neki bejelentett visszaélést vagy 
rendetlenséget maga takargatja s a hibás hiva
talnok iránt kötelességszerüen nem jár el ?

Vájjon lehet-e a kötelesség pontos tel
jes it és ét várni az alárendelt tisztviselőktől, 
ha egy polgármester a hatáskörébe tartozó ügye
ket hónapokon át el nem intézi, hivatalában csak 
hébe-korban vendégként s akkor is 10—11 óra 
tájban jelenik meg ? S mivel a példa vonz, nem 
lehet csodálkozni, hogy némely hivatalnokot min- 
denniitt lehet találni, de legritkábban saját hi
vatalában.

Végül vájjon t e k i n t é 1 y 1 y e I birhat-e egy 
oly polgármester, ki legalárendeltebb hivatalnokai
val is fraternizál s a ki annyira áll egy két jó 
pajtása befolyása alatt, hogy önmaga erelyéből 
és akaratából alig mer cselekedni?

A fentebbiekből látható, hogy egy város 
helyes administratiója s bármily visszaélés vagy 
kötelesség mulasztás megakadályozása legfőképen 
a p o I g á r m es t e r t ő I függ; ha ez nem felel 
meg kötelességének, ott rendről szó sem lehet.

A kun-félegyházi sikkasztási eset uj szomorú 
példa rá, hogy a sikkasztásra a kellő ellenőrzés 
hiánya szolgáltatott alkalmat. 8 midőn időről időre 
mindig borzalmasabb sikkasztásokról értesül a 
kormány, nem elég, hogy a sikkasztó főbe lőtte 
vagy fegyházi fogságra Ítéltetett, hanem azokat 
is kell vagy hivatalukból elbocsátani, vagy a kár 
egy részének megtérítésében elmarasztalni, a kik 
az ellenőrzést és felügyeletet hanyagul teljesítették.

A szigorú büntetés például fog azután szol
gálni a jövőre nézve.

lataival csavarodó töltésvonalat érezhetően nagyobb 
hosszasággal kellene építem. G A töltések igy nem 
lesznek oly mérvben kitéve a szelek által támasztott 

I habok rongáló verésének, mert a töltések mellett fekvő 
; viz nagy mélysége a habverést legveszélyesebbé teszi 
és ez távoli töltésnél ritkább esetben fordul elő és ak
kor is jobban lehet a habverés rongálásának elejét, venni 
bokros csemeték ültetése által, melyre a tágas hullám
tér elegendő helyt nyújt.

Ezen töltés rendszer ellen két említésre méltó el
lenvetést tettek: az első, hogy általa sok föld áldozta
tok fel; a másik, hogy a folyó partjaitól távol a töl
tések lapályosabb földekre épülnek és e miatt magasabbak 
és költségesebbek lesznek. Ezen ellenvetések azonban 
igen gyenge alappal bírnak. Ugyanis I’aleocapa rend
szere szerint a hullámtér szélessége 1000—1500 méter 
közt változik és igen kevés helyen ér el 2000 métert. 
Azonban a folyó kanyarulataival csavarodó töltésreudszer 
szerint is ezen hullámtérnek felénél többre lesz szükség; 
a kettő közötti külömbség tehát nem oly nagy; az 
mindenesetre elenyésző csekélységü azon óriási nagyságú 
mentesített árterületekhez képest., melyek majdnem négy 
millió magyar holdat tesznek ki. Tekintetbe veendő 
azonkívül, hogy a töltések között meghagyott hullámtér 
teljesen elveszve nincs; mivel az magas fekvésénél lógva 
a legtöbb esetben a tavasz végén megszabadul az ár
vizektől és a nyár folytán kitűnő minőségű rétté válik, 
mely szénatermelésré és legeltetésre jól kihasználható.

A másik ellenvetés még kevésbbé állhat fenn, mert 
ha a töltéseket a hullámtér kevesbitése végett a folyó 
partjaihoz közel építenék, akkor azokat, szinte magasabbra 
kellene emelni, mivel az árvíz a szűk hullámtereken 
magasabbra duzzad.

I’aleocapa szabályozási rendszerének lényege tehát 
röviden abban áll, hogy a Tiszát mindkét partján épí
tendő töltések közé kell foglalni; hogy ezen töltéseket 
az egész vonalon egymástól 1000—1500 méter széles
ségben kell távol tartani, mely a folyo kanyarjait ma
gába zárja; és hogy átvágások által a folyó kanyarjait 
nem szabad megbolygatni és az által természetes rend
szerét megzavarni.

Paleocapa ezen szabályozási rendszer pontos be
tartását és alkalmazását felette szükségesnek és fontos
nak tartja, főleg a Tisza közép részén, de még inkább 
annak felső részein, hol a folyónak legélesebb és leg
számosabb kanyargásai vannak. Sürgősen és ismételten 
figyelmeztet azon kötü ményre, hogy a folyó felső vo
nalának ál vágások által való kiegyenlítése és ár
vizének szűk töltések közé való szorítása a Tiszavölgy 
alsóbb vidékeit telette megterhelné és gyakori és félel
metes árvízveszélyeknek tenné-ki; továbbá hogy ép ezen 
okok folytán a folyó kiegyenesitése csakis annak alsó 
részein lehet hasznos, hol kanyarjai kevésbé élesek, cse
kélyebb számunk, és a folyó főirányától inkább eltérnek ; 
hogy tehát ott a folyóvonalnak átvágások által való 
kiegyenesitése.előuynyel jár, kivált hogy ha azt előzetesen 
létrehozhatják, az által a töltésezésnek is jobb irányt 
adhatván.

Paleocapa nagy sulylyal emeli ki annak roppant 
fontosságát, hogy szabályozási rendszerét hűn és pon
tosan alkalmazzák; ő egyenesen éltől teszi függővé a 
Tiszavölgy ármentesit.ésének egész sikerét. Azoknak pe- 
dir, kik rendszerét ellenzik és egész teljességében al
kalmazni nem akarják, azon nagy igazságot,mondja: hogy 
„nagyon sokat akarván menteni, utoljára semmit sem 
fognak megmenteni ; az érdekelt vidékek a töltés fen- 
tartás legyözhetlen bajaival és költségeivel túlterhelve és 
mind a mellett a szüntelen megújuló áttörések és töltés
szakadások veszélyeinek folyton kitéve lesznek.* Az utolsó 
évtized nagy szerencsétlenségei Paleocapa bölcs előre
látásának, fájdalom, kegyetlenül adtak igazat.

*
Később következő cikksorozatban foglalkozni fogok 

azon fontos kérdéssel, hogy Paleocapa útmutatásaiból 
és javaslataiból mit. hajtottak végre teljesen, mit félig 
vagy részben, ős mit éppen nem.

xxxi városi Isertünle.
Meglehetős összegeket költ városunk a túl a 

kurcai kert fentartására, mely kiadással a közér
deknek akar szolgálni, s azon magasztos cél lebeg 
a városi atyák előtt, hogy a kert anyagi haszná
tól eltekintve a közönség a fárasztó munka után, 
mit jobbára zárt levegőjű szobában végez, friss és 
jó levegőt találjon, hogy ez üdítő balzsamként has
son az egyének testére, kedély világára.

Kétségkívül ennél nemesebb intentio alig le
begett még városi képviselőtestületünk szeme előtt 
mint ez, csak az a kár, hogy kitűzött célját na
gyon kis mérvben érte el.

Dacára annak, hogy vidéki városaink közül 
nem sok dicsekedhetik ily szép kerttel s az itt járt 
idegenek városunk egyik büszkeségének nevezik, 
aminthogy valóban is az, ugyan mi lehet az oka, 
hogy ez oly árván, elhagyottan hever?



s
Ha meggondoljuk, bőgj- mily szép számú ná- 

iutelligentia, a Jionoratioroklioz tartozó 
hozzágondoljuk, hogy most heten- 

„barna gyerekek" í

lünk az
elem* s ha még
ként kétszer a kedvelt
rakoztatjálc a járó-kelőket (ha ugyan kerülnek,) való-
lián bámulatba ejtő, mi oka e közönyösségnek, ezt 
talán nem is nehéz eltalálni.

Szerény nézetem szerint oka ennek jórészt az, 
hogy városunk lakossága csupa kasztszerű, széthúzó 
elemekből áll, kikben nincs semmi érzék az össze
tartás iránt (ez az igazi ok — Szerk.) nem szeret 
még találkozni sem egymással, mert különben alig 
érthető, hogy miért tartja magát távol ezen ártat
lan élvezettől a. sok hivatalnok, tanító stb.

Talán néhányat visszatart azon óriási porfelleg, 
mely utcáinkon, de különösen a megyeház sarkától 
száguldozik, hol bokáig érő homok lévén, a legki
sebb szellő vagy arra menő kocsi is hatalmas port 
ver ugy, hogy némely embernek, ki az egészségére 
s ruhájára is ad valamit, elmegy a kedve s otthon 
marad.

Előbbi körülménynek városunk elöljárósága nem 
oka, ezt készséggel elismerem, de ez utóbbi akadálvt 
módjában volna elhárítani, s annyit méltán megkö
vetel a polgárság, hogy legalább a főutcákon elejét 
vennék a rettentő pornak.

Nem kis mértékben oka a ritka látogatottság
nak az is, hogy városi kertílnkben nem igen van 
olyan vonzó elem, mi a közönséget érdekelné és 
késztetné a kimenésre, noha az ottani jó levegő és 
zene bizonyos tekintetben hívogató lehetne; de ma 
napság a közönség nem könnyen elégíthető ki, bár
hová megy is, sokat praetendál.

Ezen egyedül a helybeli közönség, különösen 
ifjúság könnyű szerrel segíthetne. Ugyanis rendez 
hetim kint a .szaluidban vivási gyakorlatokat (?) s 
űzhetné egyéb nemeit a sportnak; tarthatna hébe- 

felolvasásokat anélkül, hogy 
is, igy azt hiszem, több 
álló, szép városi ker-

koriul szórakoztató 
erre kötelezve volna 
la tóga lója lenne jó 
tünknek.

bárki 
Iliiben

R. S.
** *

Szívesen közöltük fiatal barátunk sorait s meg 
vagyunk győződve, hogy a legjobb akarat vezérelte 
azok megírásában. De mi csak egy módon véljük 
elérhetőnek szép kertünk gyakoribb látogatását, t.
i. ugy, hogy ott egy kioszk építtetnék, melyben 
frissítők kaphatók volnának, de azért korántsem 
kívánjuk, hogy az iskolahelyiségül szolgáló értékes 
épület egyszerűen korcsmára degradáltassék. Néz 
zilk meg a fővárost, ott nemcsak azért sétál ki 
a munkában egész héten görnyedő iparos és hiva
talnok, hogy csak járkáljon, hanem sétaközben le
telepszik valamely sörcsarnokban s fogyaszt vala
mit, elvégzi ott uzsonnáját és vacsoráját, azután 
kipihenve s felüdülve tér haza. Ellenben fel dvasá- 
sokkal — higyje el fiatal barátunk — elijesztenék 
azt a csekély publikumot is, mely a kertet néha

♦ De az i g a z i intelligentia nagyon csekély számú. — Szerk.

felkeresni kegyeskedik; mert sokkal könnyebb ná
lunk jó felolvasót, mint figyelmesen hallgató s a 
felolvasás iránt érdeklődő közönséget találni. Ez 

is szó-’'röviden a mi szerény véleményünk.

Hogyan gyarapithatja a gazda tőkéjét?
Azt hiszem, könnyen kitalálhatja mindenki, hogy 

miféle tőkéről kívánok ezúttal értekezni, mert hisz, 
elég sajnos dolog, — hogy mindenki arról beszél, hogy 
a magyar gazda pénz-szükségben szenved, hogy olcsó 
hitelre szorulna, de nem kapp e ép most ez ügy képezi 
hazánk életrevaló, buzgó, a közjóért tevékenységre kész 
fiainak gondját; hogy ekkép az idők szerfelett, változó 
járása miatt üzletének megzavart egyensúlyát ismét 
helyreállíthassa; igazabban mondva, hogy lábra állhas- 
ron s megküzdhessen bukás nélkül a rá nézve igen ked
vezőtlen piaci viszonyokkal.

A gazda kezében van a legbiztosabb tőke, a föld
tőke, mely mig tisztán áll, nincs is az ő hitele megin 
gatva. Ez képezi az ő legnagyobb tőkéjét., erről kivá- 
vánok én szólani: hogy lehetne azt a mai nehéz viszo
nyok közt is gyarapítani s nem csorbítani. Mert isme
retes dolog, hogy ez olyan mennyiség, mely nem csupán 
területileg fogy és növekszik, hanem béltartalomra (mi
nőségre) nézve is apadhat és gyarnpodhatik. Már pedig 
azt hiszem, szivén fekszik minden földbirtokosnak, ki 
családapa és jó hazafi, hogyha nem terjesztheti is kiebb 
birtoka határait, de legalább értékben fokozza azt, hogy 
több kamatot húzhassanak utána unokái.

„Valamely vidék termékenységér öl könnyen leol
vashatni, váljon régóta szedi-e zsírját az ember?" — 
ezt mondja egy német gazda író s külterjes gazd. mód 
mellett teljesen igaza van; mert itt a természet tős
gyökeres eredetiségben van még s a munka s a forgó 
tőke nem uralja még a termelést.

Boldog ország voltunk eddig, nem ismertük a ter
melés igáját, nem ugy mint, a szegény sziklás föld la
kója, ki a meddő talajba hordja puttony számra a táp
láló alkatrészeket, mig az a megnövelést megérdemli. 
A mi tálaj munkánk könyebb volt., a l.ermőerejében dús 
talaj kövér időjáráskor csekély kult.ura mellett is bőven 
osztotta a termést; de „a legbujább talajnak is vesz
tenie kell termékenységéből, ha a népesség hosszú idő
kön oly kölcsönöket vesz föl tőle, melyeket teljesen 
nem fizet vissza."

Ha mi a föld eredeti termőerő értékéből (midőn 
t. i. feltörni kezdtük) levonnék az aratások egész so
rozata által elbomlott tápláló anyagok értékét: tikkor 
tudnék meg, hogy tulajdonkép mennyit ér manapság az 
a föld!

Azt mondja egy külföldi gazda rólunk: „Ha a ma
gyar mezőgazdának csak termőrétege volna övé, bizo
nyára nem sokáig lehetne talaja szertelen termékeny
ségéről hallani, föltéve, hogy mai gazdálkodását foly
tatná. Valamivel alább fekszik a fölszinnél ez ország 
kimerithetlen (?) termékenysége az áiványi táplálékban 
oly gazdag s vastag alsó rétegben. Ennek folytán az 
ásványi növény táplálék absolut mennyisége mégis jókora, 
noha csekély a talaj egész tömegéhez képest. Rabló
gazdálkodása mellett nemsokára ki fogja meríteni termő 
rétegét, s földje fenékrétegét növényzete gyökerére for
dítván, ez fogja majd ennek számára szolgáltatni a táp
láló anyagokat. Ma még elégséges mélyebben szántani, 
hogy a termő réteg mélyebbé tétessék s nagyobb talaj 
tömeg szállitassék el."

Folyton csak termeltünk, a kipihent friss földeket 
ttj törés alá fogtuk s itne ma ott vagyunk, hogy a hol- 
dankinti átlagtermésünk messze túl marad más orszá
gokéi mellett!

Ma már azt látjuk, hogy a föld igen szerény jöve
delmei. hoz; s ennek egyik főoka az, hogy csekély a 
hozama (termése). Nagyobb hozam mellett még igy is

megelégedlietr.őnk, ha egyéb korü.ményekke. is számot 
tudnánk vetni; ha követjük nyűgöt, szomszédainkat s 
szigorú takárékosságot lmzunk be háztartásunk minden 
á-ába, lm szakszerűen járunk el minden dmguinkbau s 
ha mindenek felett — többet adu..k a „kalkulusul.

Un nagyobb terméseket akarunk előállítani, már 
pedig kétségkívül erre kell törekednünk első sorban s 
nem csupán trágyatermelés, hanem lehetőleg trágya vá
sárlás utján is ott, a hol lehet, n hol a viszont ok erre 
kedvezők: akkor jobban, erőteljesebben kell trágyázni 
földeinket!

A szükség a legjobb iskolamester!
Eddig a trágyát nem sokra becsültük, legalább 

nem annyira, mint kellett volna. Példa van iá elég! 
I Tán akad még most földinivelő, ki nem tudja, hogy a 
' trágya az a földnek, a mi a lónak az abrak, f alán ő 
csak porhanyitó, vízgyűjtő stb. itatását, ismeri. Nem 
tudja, hogy ép azzal gyurapi'hatja (tulaj ) tőkéjét leg
olcsóbban, akkor is, midőn terményeinek piaci árai — 
oly alacsonyak, mert különben jobban megbecsü lté.

Nem velünk számot azzal, hogy tömérdek növényi 
tápláló anyagot kivettünk már földünkből s eljött azon 

i idő, hogy megszámoltasson, mutatván a löld teherlap- 
jót, melyen rovásunkra irta a sok javat, mit adott s 
most követeli a törlesztést. — több trágyában s jobb 
munkában.

Hisz köztudomású dolog, hogy a kis gazdák csak 
kevés gondot fordítottak eddig n termőerő visszapótlá
sára, illetve trágyatermelisre s beszerzésre és hogy az 
ő földjük rendesen rosszabb karban marad vissza az 
utódokra, mint a nagybirtokosoké.

Kiterjedt állattenyésztéssel, tíz állatok jó tartásá
val, a trágya okszerű kezelésével s kívülről való be
szerzésével — vásárlásával — mint, jó példával, csak 
egyes nagyobb gazdaságok mentek előre.

Nem szándékozom keresni az okát ennek, de — 
be kell, hogy lássuk mindnyájan, hogy a termések csök
kenését első sorban csak gondosabb trágyázással emel
hetjük.

Hiszen most is sokfelé halljuk emlegetni, hogy a 
trágyát nem oda viszik, a hová tulajdonkép való, u hol 

latinak sok hasznát tudnék venni; liánéin hever az ér
téktelenül — szerteszét

Ez a pénz, melyet nem féllünk, mely őrizetlenül 
hever kisebb-uagyobb rakásokban s ti miért aztán a 
garmada — aratás ulán — kicsire marad s nem futja 
ki a sok — fizetni valót.

Eddig tulajdonkép csak állati trágyát használt link, 
mely kevés ásványi anyagot ad vissza ti földnek; most 
már oda jutottunk: hogy az ásványi tárgyakat. is meg 
keli lassiiiikint honosítanunk — póttrágynkép. Ezektől 
nem dől meg a gabona, de jobb lesz u szeme. Az istálló
trágya inkább a szalmát neveli, a ki nem élt földes 
rész pedig a magot.

Ezt nehéz megérteni annak, ki mindent csak felül
ről vár s ki azt hiszi, hogy egy szántással eleget tett 
gazdái kötelességének; vagy a ki azon tudatban él, 
hogy rósz munka után is leltet isten áldása.

Ez okból kell nézetem szerint nálunk már a gyer
mekkorban megismertetni gazdáinkkkal a több és értel
mesebb munka gyümölcsét I

Sok vár még reánk e téren, de az apáknak is kö
telességük, hogy fiaik örökségét — gyarapítsák!

Világfolyása.
II. Vilmos német császár látogatási útja az 

északi birodalmak fedelmi udvarainál még min
dig foglalkoztatja a politikai hírlapokat., melyek 
igen dicsérőleg nyilatkoznak a dán udvarnál leg
utóbb tett látogatásáról. Főkép az érdekelt orszá-

„SZENTES és VIDÉKE1' TÁRCÁJA.!

KT-Z’XZ.’X’ SZEM.
BESZIÍ1, Y. (11.)

(Folytatás.)

Matild minden délután üzleti dolgai lilán járt vagy 
látogatást lett ismerőseinél; — ezt egyedüli üdülésének 
nevezte. — Azért Rikárd zavartalanul folytathatta ta
nítását s valóban megható volt rá nézve, midőn egy 
napon Ilka a konyhában megjelent s félénk, szerény 
modorában megkérte, hogy ő is vehessen részt a tani 
tási órákon; ő keveset, tanult s csodálkozva látja, meny
nyit tanult Erzsi oly rövid idő alatt.

A festész azonnal felfogta, hogy s két leány ver
sengése csuk javára lehet. Erzsinek s igy nem maradt 
neki egyéb hátra, mint, tanítását, a lakó szobában foly
tatni, mert, a konyha mind hármuk számára kissé szűk 
volt. Természetesen nem gondolt arra, hogy tanítása 
több időt. íog igényelni, s mégis rendkívüli örömet oko 
zott, neki a váratlanul elvállalt, tevékenysége.

Mily keveset tudtak e szegény leányok s mily ki
látás egy gazdag, ismeretlen világra nyílt meg csodálkozó 
szemeik előtt! Nekik mind idegen és uj volt a tudo
mányok terén, azért annál buzgóbban láttak a mun
kához.

Rikárd naponként majdnem oly türelmetlenül várta 
n tanítási órát mint, a két leány, mert igazán gyönyör
ködtető élvezetet, érzett, abban mily mély, meleg fogé 
konysággal fogadlak magukba minden szépet és jót, a 
mit velők közölni tudott.

Midőn a festész egy napon tanítási óráját tartotta 
s szokása szerint a szobában lel s alá járt, egy csinos 
pénztárcára esett, tekintete, mely egy oldal asztalkán 
feküdt.; azonnal megismerte — Emilé volt. „Gyakrabban 
jár ide Emil ?“ kérdező gyorsan s a pénztárcára muta
tott. A két. leány nem titkolhatta zavarát; Ilka annyira 
megijedt, hogy alig bírta a könyvet kezében tartani. 
Zavarában oda akart, rohanni s a pénztárcát eltenni, de 
meggondolta a dolgot, hogy ntár elkésett vele. „Még 
egyszer látogatott tneg bennünket s akkor bizouyosan 

itt feledhette tárcáját." E szavak habozva jöttek ki aj 
kán s nem mert föltekiiiteui.

Erzsi nem látszott észrevenni e jelenetet; szemét 
nyugodtan a könyvre irányozta, mintha egészen a ta 
nulásba volna merülve, csak mélyebb lélekzetvételén 
lehetett. betiBŐ nyugtalanságát megismerni.

„Mikor volt itt?" kutató tovább Rikárd.
„Nem tudom bizonyosan — azt hiszem, múlt hé

ten," dadogó Ilka.
„De tegnap még nem láttam a tárcát."
„Talán nem vette észre." Ilka tekintetét könyvére 

irányozta; lm több világismerettel hirt volna, minden 
áron más fordulatot adott volna beszélgetésének; igy 
csak aggodalmasan ült helyén, nagy lelki nyugtalan
sággal uj kérdésre várván.

A festész nem akarta tovább faggatni a szegény 
leányt, mert már eleget tudott. Az utóbbi napokban 
mindig föltűnt neki egy sajátságos illat, mely a szobá
ban volt érezhető; ma ismét vette észre ezen illat utolsó 
maradványát. Most emlékezett rá, hogy Emil rendkívül 
szereti nz illatszereket, hogy öltözéke, főkép fehérne
műje, mindig illatos volt, s most már nem kételkedhe
tett többé, hogy Emil már többször jöhetett ide De mi
nek az a titkolódzás? Miért volt kénytelen a két sze 
gény teremtés e dologról n legmélyebben hallgatni? 
Vájjon Matild csakugyan oly alávaló, hogy a jó becsü
letes Gusztávot oy keserűen megcsalja0 Föltette ma 
gában, hogy barátjával beszél e dologról s óvja, vagy 
legalább figyelmezteti, hogy ő neki is nyílt szeme legyen, 
amilyennel Emil szeretett dicsekedni.

Gusztávval való legközelebbi találkozásakor uno
katestvérére terelte a beszélgetést s ismételte aggodal
mát, hogy Emil Matilduál rá nézve veszedelmes leltet.

„Ilit, lm, furcsa fickó vagy!" mondá Gusztáv s oly 
jóizűt nevetett, hogy szeme is könyezett. „Mégis cső 
dálutos, hogy nem hagytál fel az unokatestvérem ellen 
táplált szerencsétlen előítéleteddel! Emil sokkal nngy- 
mvágyóbb ember, ő nem fog beleszeretni egy szegény 
diszműáiusnőbe, sőt minden kérésem dacára sem voít 
tábiiliiiló, hogy menyasszonyomhoz elkísérjen. Nevetve 
vallotta meg, hogy beleunt már mindig vadászkalando- 
ól elbeszélni, mert Matild egyebet sem óhajt.

A festész előtt világos volt Emil gazsága, mert 

mig vonakodott unokatest vérét menyasszonyához elkí
sérni, titokban látogatásokat tett, nála; még sem merte 
a festész vádjaival azonnal fellépni, hanem fogósnbb bi
zonyítékokat akart gyűjteni s azért hallgatott. De mi
előtt szándékát kivihette volna, uj sürgős meghívást 
kapott az öreg plébánostól, hogy látogassa meg mielőbb, 
hogy az oltárképre nézve még egyszer beszélhessenek, 
sőt. a szeretetreméltó lelkész a legkészségesebben lakást 
is ajánlott föl házában, hogy ti fiatal festesz művét 
egész csendben készíthesse.

Rikárdra nézve csábítókig hatott., hogy a főváros 
zajából rövid időre a magányba vonulhat, azért n pap 
szívélyes meghívását annál készségesebben fogadta el, 
mert ti falu csuk néhány órányira volt távol a fővá
rostól.

Erzsi lehorgasztotta fejét, midőn a festész közölte 
vele, hogy a legközelebbi napokban néhány hétre el 
kell utaznia; a leányka alig tudta elnyomni könyeit s 
még az sem vigasztalta, hogy Rikárd nemsokára vissza 
lóg térni. Ilka szokott, csendes módon vetto e hírt tu
domásul. Midőn a festész távozott s a. szobaajtót már 
kezében tartotta, eszébe jutóit, hogy Emil látogatásai 
felől nem tett kérdést s azért még egyszer kérdező:

„Erzsi, mondd meg nekem őszintén, jár e még 
mindig ide Emil?" s szemeit fürkészöleg irányozta a 
leányra.

A leányka szép, kedves arcát hirtelen ijedtség fogta 
el; aggodalmasan kérészibe tette karjait melle fölött, 
barna szemével könyörögve tekintett rá s lágy, csengő 
hangjával igy szólt: „Oh, ne kérdezzen!" Bájos gyermek
arcán a. lé elem annyira nyilvánult, hogy tnvábbi kuta
tásának nem lesz képes ellenállni, hogy Rikárd a leg
nagyobb részvétet érezte iránta s nem akarta tovább 
zaklatni.

Az elbucsuzás napján Erzsi nyuiiodlnbbmik mutat
kozott, mint a hogy a festő várta; utóbbi megígérte neki, 
hogy írni fog, ő pedig válaszoljon s szorgalmasan olvas
gassa azon könyveket, melyeket neki hozott. Csak mi
dőn a festész búcsúzott tőle s le akart, hajolni, hogy 
homlokát megcsókolja, a leányka belső visszatartott, meg
indulása erősen kitört. Karjait hirtelen a festész nyaka 
köré fonta s majdnem görcsös zokogásba tört ki,

(Folyt, köv.) 



gok lapjai örömüket fejezik a fölött, hogy ez uta
lás kedvező befolyást gyakorol Németországnak a 
többi hatalmakhoz való visszonyára.

A német császár északi kőrútjában csakis 
Angliát mellőzte; most az hírlik, hogy Vilmos csá
szár az angol királynéval is, ki különben anyai 
nagyanyja, fog találkozni.

Nem jó vért szül Németországban Frejcinet- 
nek, a francia hadügyministernek, a német hatá
ron tervezett mozgósítási kísérlete, mely nagyobb 
mérveket ölt, semmint eleinte hitték. Ugyanis a 
Nancyban székelő 11-ik francia hadosztályon kivűl 
a touli két soieziedet, továbbá két gyalogos va
dász. zászlóaljat es két huszárezredet fognak moz
gósítani.

Az angol alsóházban elkeseredett harc folyik 
mostanában, a midőn az irlandi képviselők ellen 
felhozott vádak megvizsgálására kiküldött bizott
ságról szóló törvényjavaslatot tárgyalják. Parnell, 
az izlandiak vezére, ragaszkodik azon állításához, 
hogy okiratokkal be tudja bizonyítani, bog Cham
berlain mint minister hivatalos titkokat árult el 
az izlandiaknak.

Az angol-ind kormánynak most három katonai 
expedícióra kell készülni- Afghanisztán és Bírnia 
határán kiöntöt angolt vérér kell boszut állni. 
Ayror völgyében hegyi törzsek lemészároltak egy 
szakasz angol katonát. Ayror területének elfog
lalását már régóta tervezik, most ezzel megvan rá 
az ürügy. Az angol-ind kormány elhatározta, hogy 
az őszszel 10,000 főnyi seieget indít oda. Ugyan 
egyidejűleg egy másik angol sereg is a hindosztáni 
hal.irhegj ség egy másik végén a chittagongi hegyek 
közé fog nyomulni, a hol nomád népek megöltek 
egy angol tisztet s több indus falut kifosztottak. 
Harmadszor a sikkimi kérdés okoz Angliának bajo
kat. Sikkim Anglia alárendelt állama Tibet és India 
között. A tibetiek szőnek itt Anglia ellen csel- 
szövényeket. A tibetiek most is az India felé vezető 
utakat, megszálliották. Az angol-ind kormány fel
szólította Tibet államát Khinát, hogy Angliának és 
szövetségeseinek jogait a tibetiek által respektál- 
tassa. A khinai kormány Ígérte is, hogy biztosokat 
lóg küldeni 'l'ibetbe, de Ígéretét mindeddig be nem 
váltotta, úgy hogy Anglia most fegyveresen kényte
len bikkiiiiben fellépni.

HÍREK.
— Esküvő. Derzsi K. Ferenc helybeli gymn. ta

nár e hó 1 jón tartotta egybekelési ünnepélyét Zolnay 
Károly gymn. igazgató müveit lelkű s kedves leányá
val Vilma kisasszony nyal. A uásznagyi tisztet a meny
asszony részéről Kiss Zsigmond ügyvéd, a vőlegény 
részéről Balázsovits Norbert gymn. tanár teljesítette. 
A fiatal pár az esküvőt követő napon Erdélybe, a 
vőlegény hazájába utazott ei. Igazi boldogság kisérje 
az uj párt útjában s egész életében !

— Eljegyzés. Nyíri Izabella kisasszony, Nyíri 
Sándor helybeli kereskedő csinos leánya, múlt bó 31 én 
jegyet váltott Varszegi Jánossal, a szajoii vasutállo 
más főnőkével. Lám, városunk szépeit máshová viszik 
el feleségűi, ifjaink pedig máshonnan hozzák nejeiket 
— ilyen a gusztus!

— A róm. kath. egyháztanács a végzetessé vált 
keritésfal eltávolítása céljából a kővetkező kérvényt 
adta be a városi képviselőtestülethez: „Tek. városi 
Képviselőtestület! F. évi febr. 8 án 13. sz. a. hozott 
közgyűlési határozat ellen, melylyel a szentháromság
szobortól pár ölnyire egy kerítés építése határoztatott 
el, a r. k. egyháztanács mint a szentesi 11,000 r. k. 
leiket képviselő testület kénytelen volt íelebbezéssel 
élni, mert a határozat meghozatala után az egyház
tanács a r. k. egyház érdekeinek megvédése szem
pontjából egyéb jogorvoslattal már nem élhetett. — 
Most azonban, midőn ezen kerítés ügye felsőbb meg
hagyás folytán a teli, képviselőtestület közgyűlésen 
újból Iárgyal'atik, a r. k. egyháztanács megragadja 
a kedvező alkalmat s eltekintve a dolog jogi oldalától 
azon kérelemmel járul a tek. képviselőtestülethez, mi
szerint a szentháromság szobornak terét úgy, amint 
azelőtt, volt, szabadon hagyni méltóztassék. Alázatos 
kérelmünk támogatására a következőket bátorkodunk 
felhozni: 1) A r. k. egyház körülbelül ó év előtt éppen 
azért kérte a szobrot a mostani helyére állíttatni, nem 
pedig a r. k. papiak elé, hová az eredetileg engedé
lyezve volt, hogy a szobornak minden oldalról kellő 
nagyságú szabad tere legyen. Miért is, ha a tek. kép
viselőtestület most ezen teret a kerítéssel megeson- 
kittatja, visszavonja azt, mit pár év előtt engedni ke
gyeskedett. — 2) Tekintse bárki is a szobrot és a 
mellette húzott kerítést, önkéntelenül is azon megjegy
zést kell tennie, hogy vagy azok követtek el nagy 
hibát, kik a szobrot a kerítés mellé állították, vagy 
azok, a kik a kerítést a szobor mellé építették. — 3) 
A szentháromság szobra, melyet a r. k. egyház 5157 
frti.yi költséggel emeltetett, nemcsak a r. k. lakosság 
vallásosságának tanúbizonysága, hanem egyszersmind 
Szentes városának, melynek manapság ezenkívül egyet
len egy szobra sincs, diszéűl szolgál. Miért is azt liisz- 
szük, hogy Szentes városa részéről ha egyebet nem, 
annyit legalább megérdemel a r. k. egyház, hogy ezen 
szobor hatása a közelébe húzott, kerítés áltál el ne 
vontassák. — 4) Azonban legfőbb érvünk, melynek 
alapján a kerítés eltávolítását, kérjük, abban áll, hogy 
a tér megcsonkítása által a r. k egyház vallasgya- 
korlátáihoz tartozó körmenetekben meg van szorítva, 
mert a sérelmes kerítéssel átcllenben levő, s a közle 
kedés számára fen tartandó széles kocsiút áltál is oly

szül; lórié van utalva, mely a körmeneteknél megje
lenni szokott nagyobb számú hívőket nem képes be- 
logadni, a körmenet elvonulását pedig a kerítés mellett 
teljesen lehetetlenné teszi. — Mindezeknél fogva azon 
biztos reményben ismételjük kérésünket, hogy az a 
tek. képviselőtestülettől nem fog visszautasittatni.— 
Szentesen, 1888. juh 29-én tartott ülésünkből. A tek. 
képviselőtestület alázatos szolgái: dr. Ulár István 
egyházi elnök, Balázsovits Norbert világi elnök."

— Fürdőtársasági közgyűlés volt múlt, hó 29 én 
d. e. Stam.ner Sándor elnöklete alatt, melyben hatá
rozatba ment, hogy a fürdőházat ezentúl nem részvé
nyesek is vehetik igénybe, még pedig a következő 
fürdési dijak mellett: tükörfürdő 20 kr., nagy kabin
30 kr., kis kabin 20 kr. A részvényesek a kabin für
dőket 10 krral olcsóbban vehetik igénybe, mi egészen 
méltányos, mert ők viselik a fürdő fentartásának ter
heit. Azonban óhajtandó volna, hogy a hölgyek ré
szére úgy állapíttassák meg a fürdő használata, hogy 
olyankor még a kabinfürdőt se vehessék igénybe a 
férfiak; mert újabban ismét panasz merült iöl amiatt,. 
Adjuk meg a hölgyeknek azon méltán megkövetelt 
jogot, hogy fürdésüket senki és semmi által nem há
borgatva végezhessék.

— Uj ügyvéd. I)r. Filó Lajos ügyvéd, Fiié János 
helybeli ref. lelkész ur fia, városunkban ügyvédi iiodát 
nyitóit. Jó clienturát kívánunk az ügyvédi kar uj tag
jának.

— Uj tanító. A helybeli róm. kath. egyháztanács 
múlt hó 29-én tartott ülésében az elhunyt Ugrai Jó
zsef tanító helyébe uj tanítót választott. A pályázók 
száma volt 18, ezek közül azonban kettő oklevél hiá
nya miatt pályázatra nem bocsáttatott. A 16 pályázó 
közül háromra történt a szavazás, ezek közül Váci 8. 
kapott 8, Kovács Gy. 7, Losonci helybeli kántorsegéd 
10 szavazatot kapott, miért is utóbti egy' évi próba
időre megválasztott rendes elemi tanítónak nyilvá 
nittatott.

— Aranylakodalom. Nyiri Dániel polgártársunk 
és neje Lengyel Julianna múlt hó 31 én egybekelé
sük 50 évi jubileumát ünnepelték. Még megérhetik a 
gyémánt lakodalmat is, mit nekik őszintén kívánunk.

— Nyilvánossági jog. A vallás- és közokt. ni. kir. 
minister e héten leérkezett leiratában azon indokok 
alapján, hogy gymnasiumunk tanárai a törvénytől meg
kívánt qualificatióval bírnak s azok létszáma teljes, 
továbbá mivel a város mint fentartó testület a fölté
telül megkívánt uj gymnásiumi épületet felépittette s 

' annak felszereléséről kellőkép gondoskodik, gymnásiu 
inunknak a nyilvánossági jogot megadta, mi más szó
val annyit tesz, hogy az ezen gymnásium bármely 

I osztályát végzett tanu’ók bármely gymnásiumban föl
vétetnek. Most, már idők folytán arra kell törekedni, 
hogy intézetünk teljes 8 osztályú legyen s a helybeli 
szülök gyermekei a teljes gymn. tanfolyamot itthon 
végezhessék.

— A szentesi árvatári sikkasztok szenzációs bűn
ügye, melynek junius elején Szegeden tartott 4 napos 

i végtárgyalása az ország figyelmét magára vonta, a 
közbetett felebbezések folytán most nyert elintézést a 
budapesti kir. Ítélő táblán. A másodfokú ítélet a fő
vádlott, Döme József sikkasztó pénztáros büntetésidejét 
az alsófokulag kiszabott nyolc évről leszállította hat 
évi fegybázra, a Tőrök Sándor ellenőr két évi fegy 
ház büntetése pedig meghagyatott.. Nagyban és egész 
ben a kir. tábla indokainál fogva helybenhagyta a 
szegedi kir. törvényszék elsöbirósági Ítéletét.

— Csongrád vármegye közig, bizottsága e hó 13 án 
tartja rendes havi ülését s valószínűleg e hó végén 
rendkívüli megyei közgyűlés is lesz.

— Lakhelyváltoztatás. A „Szentesi Hitelszövetke
zet”, mely eddig Móc Kálmán, azelőtti Kajlár-féle há
zában volt elhelyezve, e hó 2 án a ref. uj bérházba 
költözött át, mit az érdekelt részvényeseknek, tőkepén
zeseknek és adósoknak ezennel tudomásukra hozunk.

— Gyászhir. Szomorodott szívvel jelentik özv Biki 
Nagy Sándorné és gyermekei Eszter és férje Soós Fe
renc, Mária és férje Biró Ferenc gyermekeikkel, Zsu
zsámra és férje Szép János gyermekeikkel, Zsófia ób férje 
Szépe Sándor gyermekeivel, István és neje Balog JuJ- 
ánna gyermekeikkel, a jó férj és szeretett, atya s nagy
atya BíVct ALjy Sándornak 73 éves korában több heti 
beiegeskedés után julius hó 30 án történt, halálát. Ilült 
tetemei az ev. ref. egyház szertartásai szerint julius hó
31 én télettek örök nyugalomra. Nyugodjék békében!

— Nagy a félelem bizonyos körökben a ma holnap 
teljesen kiépülő csongrád félegliázi vasút miatt, de fő
kép azért, mert az őszi rák-magyar vasúttársaságé vas
útvonalat. állítólag egészen a böldi révig akarja kiépíteni. 
Soh’ se féljenek azon mindentudó urak, kik váltig azt 
mondogatták, hogy e társaság soha sem fogja a cson
grádi vasutat kiépíteni, ha egyszer kiépül a mi vas- 
utunk — most látjuk, kinek volt igaza. Azt. is mondtuk, 
mikor vnsutunknak 11.-M. Vásárhelyig leendő kiépítésé 
ről volt szó, hogy Bthlen gróf felhívását nem kell annyi 
ideig a polgármesteri fiókban tartogatni, de a helybeli 
hivatalos lap kiadta a hangot, hogy Szentesnek addig 
fog a vasút, jól jövedelmezni, míg itt lesz a végpontja, 
építse tovább a vasulat, a ki akarja, Nem tudjuk ugyan 
bizonyosan, vájjon nevezett társaságnak komoly szándéka 
van e a vasutat, a böldi révig kiépíteni, de ha ezt megteszi 
s kedvezőbb tarifát szab mint amilyen a mi vonalunkon 
van — a mi méregdrága — akkor bizony van ok félni 

ja concurrentiától, mert akkor a mi vasulunk forgalma 
tosemesen fog csökkenni. Jó lesz tehát ügyolni, mi tör
ténik oda át. a Tiszán.

— Nagy a tlifferenfia. Végre valahára niogtörtént 
volna már a vég'.eszámolás városunk mint vasut.tulaj 
donos és az üzembentartást teljesítő államvasuti igaz 
gatóság közt, csakhogy nagy a tlifferenfia, mert az igaz 
gatóság a már teljesített és még teljesítendő pótlások
ért 19,140 frt 38 krt követel, a városunkat képviselő 
vasul ügyi bizottság pedig csak 7873 frt 80 krt. hajlandó 
fizetni, tehát a különbség nem kevesebb mint 11,266 frt 
50 kr. Annak idejében említettük — csak úgy a helyi 
hírek közt — hogy a kavrcsolás minden kritikán alul 

áll, mert az uem kavics, hímem kavics-por, amivel a

vasúti töltés vau behintve és sok helyen lehet látni, 
hogy a hirtelen záporok azt a port szépen elmosták. A 
bizottság kivitte ugyan azt, hogy 7« kavics helyett
— nri más vasutaknál rendes szabály — csak '/> ka
vicsot engedélyezett a ministerium, de olcsó húsnak 
hig a leve, igy jön azután az utólagos borsos számla, 
Killönben óhajijuk, hogy az igazgatóság minél keveseb
bel érje be.

— Országos iparos kongresszus Szegeden. F. évi 
szeptember hó 8. és 9. napjára a szegedi ipartestü- 
lot a közvállalkozó szövetkezeteknek országszerte való 
szervezése tárgyában országos iparos kongresszust hi
vott össze, melynek előmunkálatait az ipartestület e 
célra alakult végrehajtó bizottsága -végzi.

— Csütörtököt mondott a dohány és szivar árak 
felemelésével tett kísérlet., mert a szegedi pénzügy
igazgatóság területén — hová városunk is tartozik
— a dohányjövedék, mint biztos helyről értesülünk, 
százezer írttal kevesebb volt ez évi június és julius 
hónapokban, mint a múlt évi ugyanazon hónapokban. 
Itt is bebizonyul tehát az a közmondás, hogy' olcsó 
kocsisnak több a pénze.

— Színészet. Mai számunkban térszűke miatt az 
itteni színtársulatnál vendég-szereplő Mihályfy Károly
ról tehetünk csak említést, ki ügyes művészi játéká
val mindannyiszor megmutatja, hogy utolsó ittléte óta 
óriási haladást tett. Ügy a „Vasgyáros" címszerepé
ben mint, az „Apród“-ban Fernando szer-epében az ala
kítás művészetét a legeklatansabban tüntette fel s mi 
a fő, azon korszellemet tudja elővarázsolni s elénk 
állítani, a mely kornak színezetét a darab themája 
viseli. S úgy látszik, hogy Mihályfy szereplése a tár
sulatra is jő hatással van, mi az egész előadást von
zóbbá teszi.

Köszönet nyilvánítások.
Mindazok, kik felejthetetlen ha férjem és szere

tett édes atyánk Biki N. Sándor végtisztességtételén 
szívesek voltak megjelenni, különösen az ötödik temet
kezési egylet mélyen tisztelt elnöke, illetve választ
mánya, mivel szives hálájuk s részvétüknek a kopor
sójára tett díszes koszorú által adtak kifejezést, fo
gadják őszinte köszönetünket.

Özv. Biki N. Sándorné 
és Biki N. Sándor családja.

Mindazok, kik múlt hó 29 én elhunyt kis fiunk 
temetésén megjelenni s fájdalmunkat őszinte részvé
tükkel enyhíteni szíveskedtek, fogadják ez utón is há
lás közönetünket.

Gazdászuti és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. aug. 3.

A rendkívüli kedvező száraz időjárás nagysze
rűen elősegítette a cséplést és nyom atást, melyre 
már is rá lehet mondani, hogy háromnegyed részben 
készen vannak. A rekkenő hőség és a folyton tartó 
száraztó szelek minden földben álló terményt, meg
aszalnak.

A búza üzlet a hét folytán rendkívüli lendületet 
vett fel, az árak 40 — 50 krral feljebb mentek.

Ó és uj búza ára 6 frt 40 kr., 6 frt 50 kr.
Árpa (köböllel) 4 frt 40 kr.
Kukorica (köböllel) 6 frt, 6 fit 20 kr.
Zab (köböllel) 3 frt 60 kr., 4 írt.

Scideiie Grenndine 95 kr. ^“1”

lit&ten) schwarz und farbig, versendet roben- stílé, weise zoll- 
frei das Fabrik-Depot G. Hennebcrg (k. k. lloflieferanc), Zürich. 
Muster uingebend. Briefe 10 kr. Porto. (7.)

Hirdetmény.
Az 1888. évi fegyveradó kivetési lajstrom 

alólirt hivatalnál f. hó 5-től 12-ig azon figyelmez
tetéssel tétetik ki 8 napi közszemlére, miszerint 
azt bárki megtekintheti s a tévesen kirótt fegyver
adó ellen a kir. adófelíigyélőnél 15 nap alatt fel
szólalhat.

Városi adóhivatal.
Szentes, 1888. aug. 3.

Tóth Kálmán,
adóügyi tanácsnok.

651.|ik. 888. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A csongrádi kir. jbiroság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, lioizy Gulyás Johanna csongrádi lakos 
végrehajtatnak Gulyás Péter és társai végrehajtást 
szenvedő elleni 100 frt tőkekövetelés és összes járulékai 
iránti végréhajt.ási ügyében a csongrádi kir. járásbíró
ság, területén lévő Csongrád város határában fekvő, a 
csongrádi 8521 sz. Ijkben foglalt (678 679 |a.) rszámti, 
Gulyás Péter, Gulyás Johanna Verebélyi Jánosáé nagy
korú, Gulyás Imre, Klára, József, Mária kiskorú, Gulyás 
István, Gulyás Mária Novák Józsefné, Gulyás Faranciska, 
Zsófia nagykorú, Kocsis József kiskorú (678. 679.|a.) rszámií 
beltelekre és házra az árverést 450 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1888 évi augusztus hó 7 ik napján 
délelőtti 9 órakora csongrádi kir. járásbíróságnál meg 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron r.lól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10% át vagyis 45 irtot készpénzben, vagy az 
1881 :LX. t.-c. 42.§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt in. kir. 
igazságügyministeri rendelet 8-ik §-ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csongrádon, 1888-ik évi május hó 1-ső napján. 
A csongrádi kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 

SZARKA, kir. jbiró.
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IF’á.lyázati 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 biró egyének pályázhatnak, 
kik a inennyiségtani és természettudományi szak
csoportra vannak képesítve. Azok kik a tornászaira 
képesítéssel bírnak, elonylien is részesülnek. A meg
választott a népoktatási törvény által előirt heti 
tanítási óraszámra kötelezhető.

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

A kellőleg felszerelt kérvények f. é. augusztus 
1 5-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.

Tíz forint napi mellék kereset,
töke és kockáztatás (risico) nélkül sorsjegyei; ; 

• • részletfizetés melletti eladása altat az 1883. t ? 
XXXI. törvénycikk értelmében.

J Ajánlatokat elfogad a • •
fővárosi váltóűzlet társaság

A 1> I. Iá It é s T Á IC S A, Budapesten.

2317.|tk. 888. szám.

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

tóság közhírré teszi, íiogv Halász Szabó Ferenc végre- 
li.ijlatőiiak Halász Szabó Mária végrehajtást szenvedő 
elleni 1950 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék (a szentesi 
kir. jbiróság) területén levő, Szentes városában fekvő, a 
szentesi 4453. számú telek-jegyzőkönyvben 30. rszám 
alatt foglalt ház és udvarból Halász Szabö Mária tu
lajdonát képező felerészre, az 1881. LX. t-c. 150. §ac) 
pontja alapján pedig az egészre az árverést 2000 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a leimebb megjelölt ingatlan az 1888. évi augusztus hó 
21 ik napján délelőtt 9 órakor az alólirt telelik, hatóság 
hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános árverésen 
a megái lapított kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10% át vagyis 200 irtot készpénzben, vagy nz 
1881 : LX. t. c. 42.§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt in. kir. 
igazságügyministeri rendelet 8-ik §-ábau kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előlegen elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatiii.

Kelt Szentesen, 1888-ik évi június hó 27-ik napján.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha 

tőség.
TEMESVÁRI, 

kir. aljbiró.

Pályázati hirdetmény.
i\ Szentes városi gyinnasiumban újon

nan felállítandó rajzoló geometria és rend
kívüli szabadkézi rajz tanszékére ezennel 
pályázat nyittatik. A megválasztandó a 
lentebb említett két tantárgyon kívül még 
az. alsó osztályokban a matheinatikát is 
tartozik tanítani. Tanítási óráinak száma 
hetenkint 21—22. Csak középiskolai ta
nári képesítéssel biró egyének pályázhat
nak. Fizetés évenkint 1000 frt és az ál
lami tanintézetekben feiiálló uyugdijsza- 
bályzat értelmében nyugdíjjal való ellátás.

A kellőleg felszerelt kérvények f. évi 
Augusztus 15-ik napjáig a Szentes városi 
gymnasiumi bizottság elnökségéhez külden
dők be.

A megválasztott állomását legkésőbb 
sept. 1-ső napján okvetlenül tartozik elfog
lalni s 3 évi próbaidő elteltével fog végle- 
gesittetni.

Ha ezen állomás rendes tanárral nem 
volna betölthető, abban az esetben helyet
tes tanár fog választatni 800 frt évi fize 
téssel. ii helyettes tanári állomásra vo
natkozó s kellőleg felszerelt kérvények 
szintén f. é. augusztus 15-ik napjáig a 
gymnas. bizottság elnökségéhez külden
dők be.

Szentesen, 1888. julius hóban. .

A gymnas. bizottság elnöksége.

39 |888. kgy. sz.

Árverési és árlejtési hirdetmény
Csongrád vármegyébe kebelezet t Csany község kép

viselő testületének folyó évi julius hó 7 éli 39. sz. alatt 
hozott határozata értelmében közhírré tétetik, miszerint. 
Csany község tulajdonát képező bor, sör, pálinka, liquer, 
rosoli mérhetési jog az újonnan épített nagy vendéglői 
épülettel, úgy szintén a tiszai halászati jog. valamint 
a vadászati jog, nemkülönben a nugynyomási 3‘í7/moo hold 
és 5'3Vi«» hold szántóföld 1889. év január 1 ső napjától 
ti egymásután következő évre vagyis 1894. évi december 
hő 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 
bolthelyiség, végre a zsigerháti 15 cat. hold semlyék 
egy évre vagyis 1889. január első napjától 1889. évi 
■ leeemer 31-ik napjáig nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek egyenkint haszonbérbe fog kiadatni.

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

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

Az árverési feltételek, az árlejtésre vonatkozó 
költségelőirányzat és tervrajz Csany község jegyzői hi 
vntiilában a hivatalos órák alatt megtekinthetők; ugyan
ét t az elősorol tokra vonatkozólag bármily irányú fel
világosítás készségesen adatik.

Kelt Csanvoii, 188S. évi julius hó 8-án.

Pap Ödön, Somodi János,
jegyző. biró.

i
^rcLel3’’n.elz leg-jolot es leg'tiszta/b’b ásványvize 

a hazánkban is mindinkább tért foglaló

A hivatalosan megejtett vegyelemzes szerint
a szilárd alkatrészek összege 2'847, tehát artézi kútvizünknél is tisztább; 

szénsavat a legnagyobb mennyiségben tartalmaz 
s "borral vegyítve a legrü.d.itő'b'b ital,
Magában véve ezen ásványvíz kitűnő eredménynyel használatik a gyomor- 

és bélcsatorna hurutos bántál mainál, rósz emésztés, gyomorégésnél és étvágyta
lanságnál. Továbbá előmozdítja a vizeletkiválasztást és kitűnő hatást fejt ki a 
vese és a hólyag hurutos bántalinainál. Vas- és in észtar tál mánál fogva jó hatása 
van a vérszegénység minden neménél, továbbá az angol és görvélykórnál.

E víz ’/2i 1 és 1’4 literes üvegekben rendelhető meg (egy ládában 50 
üveg) alulírott

ggg~ Eladó tűzifa.
ZSOLDOS FERENC 

fakereskedőnek a Tiszánál jó minőségű 

MTTTZTFÁf 
vannak eladók.

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

lehet eszközölni.

1 g
l 
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5 7i áss- tsz-Árverési hirdetmény.

Kistelek nagyközség tanácsának 51. szám alatt 
hozott határozata értelmében ezennel közhírré téte
tik, miszerint a község bel és külterületén ti piac- 
vásár-helypénz és fűbérszedési 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 
fog kiadatni.

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

fürdő- és üzletigazgatóságnál
BORSZÉKEN. (Erdélyben.)

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balá^Gte Norbert könyvnyomdájában 1888?



Melléklet a „Szentes és Vidéke“ 1888. évi 31-ik számához.
vacsorával is megkínálta, sőt a pincéből is felhozatott 
egy pókhálós palackot. Feltűnt, a papnak, hogy vendége 
az egész vacsora alatt nem akarta kalapját letenni, de 
mivel nem akarta a kedvét szegni, nem szólt semmit. 
Még feltűnőbb volt, hogy a fiatal embernek rendkívül 
finom, valóságos leány keze volt és igen csinos pici lába. 
Szóval a vendég inkább beillett volna szép fiatal leány
nak, mint fiatal legátusnak, a minek magát mondotta. 
A papban mindez gyanút keltett s vacsora után, mikor 
nyugalomra tértek, félig véletlenségből betekintett a 
fiatal ember kamrájába a kulcslyukon. Azon akkor már 
nem volt a legátus ruha s éppen akkor omlott le fejé
ről — egy gyönyörű erdeje az asszonyi hajúak. Másnap 
reggel azután hosszas faggatásra a legátus bevallotta 
töredelmesen, hogy az ő szülei Sarkadon laknak, hogy 
ő csakugyan leány, de mivel atyja nem akarta ahhoz 
adni, a kit 3zeret, anyja tanácsára azt a tervet, eszelte 
ki, hogy férfi ruhában el fog szökni vőlegényéhez, egy 
fiatal kereskedőhöz Aradra, ott örök hűséget esküsznek 
egymásnak és mint boldog házaspár térnek a szülőkhöz 
vissza. A papnak szeme-szája elállóit erre a furcsa le 
gációra, azuton előszedte ékesszólásának miudeii tudo
mányát és sikerült is a leányt rábírnia, hogy térjen 
vissza szüleihez Sarkadra.

— A felfedező jutalma. Watkin angol őrnagynak 
egy katonai találmánya, melylyel az ellenséges tüzérség 
állását ki lehet kémlelni, felette sokat jövedelmezett. 
Rendes őrnagyi fizetésén kívül 1000 font sterlinget kap 
évenkint, azonkívül a hadügyi micisterium a találmány 
átengedéséért azounal 25,000 font sterliuget fizetett neki.

— Különös villám ütés. Múlt hó 27-én Zzivatö és 
Dunaradvány között a csaknem egészen tiszta égből le 
csapott a villám és a kocsin hazafelé menő H.-Vörös 
Istvánt lovastól együtt agyousujtotta; a szerencsétlenül 
járt ember fiát és leányát, u kik hátul ültek, csak ki
dobta a kocsiból. Az idő nem volt viharos, mikor a vil
lám lecsapott.

Csoaaszülött. A berlini női klinikára legutóbb egy 
esodszttlöttet vittek, melynek egész alkotása megfelel 
a mithologiai cyklopsokénak. A szörny-szülöttnek egyet
len nagy kiülő szeme vau a homloka közepén, ez a szem 
hosszú szempillákkal vau eltakarva s alatta egy mély 
üreg látszik, melybe a ciklops uagy tompa orra vau el
helyezve. A nyelv csak akkor látszik, ha az állkapcso
kat szétfeszítjük. Az agy alkotása is sajátszerü. Első 
része vékony, mig hátrafelé folyton szélesebb. Testének 
többi részei rendesen fejlődtek. A gyermek arca rend
kívül visszataszító.

— Rejtélyes holttest. Dunapataj község határáu 
a napokban egy körülbelül 30 éves férfi holttestét fog
ták ki a Dunából. Az illetőn elegáns barna ruházat volt 
s fehérneműire I. H. monogram volt hímezve. Pénztár
cájában 16 frtot s egy pár revolvertöltényt találtak, de 
egyetlen sor Írás sem volt nála, melyből kilétét igazolni

Vegyes ixixelz.
— Véres családi dráma színhelye volt a napok

ban Brüsszel városa. Egy Lints nevű fösüsmester ugyan
is hűtlen nejét az utcán leszúrta, ugy hogy mire a 
szerencsétlen nőt kórházba szállították, meghalt. Lints! 
iáikor felesége haláláról értesült, keservesen sirt és azt 
mondta, hogy ••«»' volt szándékában a feleségét meg
ölni, csak meg akarta sebesiteui, hogy boszut álljon rajta 
hűtlenségéért.

— A Times tiszteletdijai. A londoni nagy világlap 
tudvalevőleg rendkívül jól fizeti a munkatársait. De ezek
nél niég sokkal jobb dolguk van külföldi levelezőinek, 
n kik mesés összegeket kapnak. így Blovic, a Times 
párisi levelezője évenkint 80,000 frankot kap; Lowe 
Berlinben 2000 font sterlinget húz, ugyanannyit kap a 
bécsi levelező is. A római levelezőnek 1000 fontja és 
szabad lakása van. Ugyanily előnyöket élvez Simpson 
a pétérvári levelező is. Még a kisebb fővárosokban lévő 
levelezők, a kik évenkint alig táviratoznak többet hat, 
vagy tizenkét hasábnál, 1000—500 fontnyi fizetést húz
nak. A legkisebb fizetés 250 font évenkint. A Times- 
nek külföldi levelezői évenkint körülbelül 30,000 font 
sterlingbe kerülnek.

— Rablótámadás Szegeden. Tóth Imre szabó hét-1 
főn családostul kiment a Boszorkányszigetre. Mulatozás 
közben elszéledtek szedrezui, Tóth elvált a társaitól s 
egyszerre egy suhanc állta útját, a ki előbb eigaretát,' 
azután pénzt kért tőle. Hiába meirtegetődzött a szegény 
szabó, hogy nincs pénze, az ismeretlen legény uiegtá-i 
madta s dulakodni kezdett vele, mire a bokrok közül 
Még két csavargó rohant elő segítségére. Tóthnak sike
rült valahogyan kisiklaui a kezök közül s szaladásnak ' 
eredt, de egy szeder indába fölbukott s ekkor mind a , 
hárwu zsivány rátérdelt s hatalmasan fojtogatta, s | 
verte. A három gazfickó csak akkor hagyta abba a | 
szerencsétlen szabó kínzását, mikor négy, Újszegedre 
igyekező kapás-embert vitt arrafelé a véletlen. Tóthot, ■ 
In a fojtogatás után szólni sem birt, csak négy óra táj
iam találta meg a családja. A rablók megugrottak.

— Öngyilkos adópenztárnok Mihálovics Kálmán, 
‘élegyházi adópénztáruok jul. 28 áu agyonlőtte magát. 
Hátrahagyott levelében öngyilkossága okául azt írja, 

a városi adópénzekből huszonötezer forintot elsik
kasztott. Ugyanezen levelében megjegyzi, hogy hivatal- 
•‘Oktársni nem vétkesek az ügyben. A pénztárt kilenc 
esz|endő óta — állítólag — nem vizsgálta mag senki, 
lödig azóta körülbelül fél millió forintnyi városi pótadó 
fnrilult meg Mihálovics kezén. Az öngyilkosság város
szerte nagy izgatottságot keltett.

— A kisasszony legátus. Egy biharmegyei község 
jwinátus papjához a minap este egy csinos tejképü 
fiatal ember érkezett és éjjeli szállást kért. Eejét nagy 
kalap fedte be. A pap szívesen adott szállást, még jó 

lehetett volna. A vízből való kifogás után a járási or
vos megvizsgálta a holttestet s konstatálta, hogy feje át 
vau lőve. Gyilkosság vagy öngyilkosság esete forog-e 
fönn, ezt a kérdést nem lehetett eldönteni. A rejtélyes 
ismeretlen kilétének megállapítására a soltí szolgabirm 
hivatal megindította a nyomozást.

— Szivar vagy mennyasszony? E között a két 
nagy különböző dolog között kallett nemrég egy sze
rencsétlen angolnak választani. Az angol persze a szí 
vart választotta, a mi azután veszedelmes pört zúdított 
a nyakába. A dolog a következőképen történt: William 
Kirklaud glasgowi kereskedő megszerette Maggie Watson 
hajadout és Maggie Watson hajadon megszerette Wiliam 
Kirklaud glasgowi kereskedőt. Természetesen mátkapár 
lett belőlük s boldogságuk tökéletes lett volna, ha a 
menyasszony fel tiem fedezi, hogy vőlegénye szivarozik 
s hogy ő gyűlöli a szivarozó férfiakat. A menyasszony 
e kettős felfedezése megölte a mátkapár boldogságál. 
Maggie Watson hajadon könyörgő szóval kérte William 
Kirklaud glasgowi kereskedőt, hogy mondjon le a sziva
rozás átkos szenvedélyéről és William Kirklaud glat- 
gowi kereskedő ezer esküvel Ígérte Maggie Watson 
hajadonnak, hogy soha világőletébeu szivart nem vesz 
a szájába. A boldogtalan vőlegény azonban sehogy se 
tudott lemondani a szivarozás élvezetéről és a szeren
csében menyasszony mindig megérezte jövendőbeli urán 
és parancsolóján azt az illatot, melyet jobban utált mint 
a poklot. Végre a leány felvetette a kérdést: Szivar vagy 
menyasszony 1 — A vőlegény a szivart választotta. 
Erre a felbőszült hajadon a bíróhoz rohant, házassági 
Ígéret megszegése miatt pört indított volt vőlegénye 
ellen ős 500 font sterling kárpótlást követeit. A biró a 
következő salamoni Ítéletet mondta ki: William Kirk
laud glasgowi kereskedő nem tartozik Maggie Watson 
hajadonnak kárpótlást fizetni, mert, előbb jegyezte el 
menyasszonyát, s csak azután Ígérte meg, hogy leszokik 
a szivarozásról. A pörösködó hajadon tehát már meny
asszony korában tette feltétellé a dohányzásról való le
mondást., minek a vőlegény nem tudván megfelelni a 
meuyaszouya kiadta neki az utat. Ha a vőlegény előbb 
kötelezte volna magát a dohány nélkül való életre, s 
esak azután jegyezte volna el a pörösködó hajadout, 
akkor köteles lenne a kívánt kárpótlást megfizetni. — 
Maggie Watson hajadon ezzel az Ítélettel ueiu volt 
megelégedve s felebbezést jelentett be.

Rozzsi bácsi.
Elmúlt, de mégis minduntalan visszajött emlé

kezetembe azon jó idő, a mikor a vármegye főispánja 
restauratió, követválasztás, de a megyei uegyedévi köz
gyűlésre is határban utazott a megye székhelyére, el- 
maradhatatlauul forgós csákóval, kardosán a határ bak-



jAn a hajdú, a lovas megyei katona pedig szintén plen- 
p.wul a.négy lovas határ előtt lovagolt mint úti kalauz 
' figyelmeztette a kocsist a kátyúk s nem ritkán a düllő 
utakra, hogy a sebesen robogd lovakat csendesítse tíieg.

Volt hajdú elég — mint napjainkban is — jutott 
io a particuralts perceptoiig — az esküdt urnák azon
ban nem jutott, — de ott voltak a fogd meg „ármások," 
akik ugyan kard nélkül, de a inegye címerével ellátót- 
iau s tokossal a kezűkben imponáltak. — liyeu pedig . 
mindet) népesebb községben egy.

De tulajdon képen ki volt hát az a Rozzsi bácsi? — .
Az bizony -a kisebb birtoka földes urakhoz tar-1 

(■ocotf, erkölcsileg és tetteiben tetőtől talpig nemesem- 
j,er — és 40 évért keresztül Temes Szathmár vármegye 
„persectflor comissariusa," — azonfelül a főispántői le 
::z utalná írnokig a uemes rend Rozzsi báscsya" — 
egyszersmind vagy .négy vármegyének a. „Mekkája", 
a hova minden egyes károsult elzarándokolt, hogy az ő 
tanácsát meghallgatja, de leginkább kikutassa azon sze
gény legényt., a lói elorozott, lovát vagy ökrét Szatlnuár ' 

Irmegyéií kereszt-tll Bukovinába, Erdélybe vagy az or
szág távolabb eső vidékére eUrtuisporáltn. — Mert hiá
ba, a szélesen kiterjedő Szalhmáv megyébe*) volt néhány 
talu, a melyre a környék megyebeliek a«H minden igaz 
olt nélkül közmondássá tették; „Here, Gebe Genes, tőle 
Isten ments". — Hol vo.lt meg „Gyukod" az ölmos bot

jával ? ,s. a. t. Így bizony az öreg Rozzsi bácsinak ki
jutott «. kutatásból, de többnyire •oly szerencsével, hogy 
az illető segélykeresőnek kár megtérült..

Csak két példát a száz meg száz közül.
Bihar megye alispánja P. L. az időben Szolnok 

megyének „Peleszarvad" községében terjedelmes va
gyonát ment meglátogatni. Mindjárt az első est,vén, míg 
i kocsis vacsoráit, 4 hintés lovát az istállóból kilopták.

A kocsis megijedve joienti az esetet, mire azutáu a 
nyomozás is megindult, fi kinyomozták a Szathmár 
... gyébe vezető országúiig-, de hát, az országúton ki 
nyomozhat,? — Tehát Szalhmár megyébe vitték, így 
Rozzsi bácsit kell felkeresni, amit az alispán személye
in megtet t, s még is találta a megye székhelyén Nagy- 
Károlyiul tu

Az alispán elmondván az esetet Rozzsi bácsinak 
ez egy kis gondolkozást időt kért, amire ugyan Rozzsi 
bácsinak nem sok kellett, — mert azonnal felment a 
megyeházához s ott, egyenesen a tömlöctartóhoz s azon 
kérdési tette hozzá: „Ezen közeli hetekben kiket, bo- 
csájtotfak ki a börtönből?" A tömlöctartó azonnal el
kezdte a lajstromból olvasni a neveket s midőn egy név
re rá jött, megállította s azt kérdezte, melyik számú 
börtönbe volt bezárva? Amire azonnal meg is kapta a 
feleletet. — Ott ismét, azon kérdést tette, kik vanmik 
azon börtönbe bezárva ? — A tömlöctartó ismét a híj 
síromból olvasta a neveket, egy névnél ismét megállí
totta s azt mondta: Ezen embert kísértesse a hivatali 
szobámba.

Hogy miként jutott a tiszta vallomáshoz, az a 
Rozzsi bácsi dolga volt, — elég, hogy alig egy pár óra

Van eset rá, midőn a biró előtt a bűnös mindent taga
dott. s a biró azt mondta neki; „Kend nem magyar 
ember". Magyar büszkeséggel kérdi a bűnös: „Miért 
uram?" Mert „a magyar még a bűnét is őszintén bevallja". 
— „No irja hát az ur" s minden büuét töredeluieseu 
bevallotta.

Hivatalt, — nem alárendeltséget — ős szabad 
kezet kell adni a csendbiztosnak, nem ugyan a brutáli- 
fásra, de igen is a tapintatos lürkészés, annak biztos 
nyomán a további nyomozás, s szükség esetében á pet- 
siquálásra. — Itt a példa boldogult Rozzsi bácsi téttei- 
ben, a kit soha senki sem vádolhatott brutalitással s 
mégis vagy 4 vármegyében hire volt s rettegték azok, 
akiknek okuk volt rettegui.

y iy.

múlva Rozzsi bácsi az alispánhoz ment, s kérte, hogy 
adjon kocsit, lovat., mert neki azonnal indulni kell. — 
Ilát hova Bozzsi bácsi? — Rakamaszra (Tokajtól a 
Tisza választja el) s ha ott már meg nem kapom, 
egyenesen a Szepességre Bubiéra kell mennem a vásárra 
— volt a felelet.

Az alispán azonnal az őt beszállító igás lovát adta 
át, Rozzsi bácsi pedig két pandúrját, maga mellé vi vén 
Rakamaszra ment. — Ötöd napra az alispán 4 hintés 
lovai a peleszarvadi istállóban voltak, a tolvaj pedig a 
börtönben.

Rozzsi bácsi hivatalát teljesítve habár baj nem 
is volt., nyughatatlan vére nem hagyta sokáig egy helyen 
s a kerületében barangolt — s ily módon Velősre is 
eljutott Sz. K. Szathmár megye főispánjához is, a hol 
Rozzsi bácsi szívesen látott vendég volt mindég. — 
Vacsora közben szóba hozza a főispán, hogy a dohányát 
valamelyik cselédje meglopta, úgy mond: a dohány 
ugyan megkerült, de minden kutatása után sem sikerült 
nyomára jönni, melyik volt az orozó, pedig nem szereti 
a házánál a házi tolvajt, 8 ha Rozzsi bácsi minden zaj- 
nélkül ki tudná kutatni, igen szívesen venné."

Rozzsi bácsi azt kérdezte, micsoda állásban van a 
•dohány ? Tekercsbe van fonva, volt a felelet. — Szeret
né látni. — Azonnal behozták s midőn jól végig nézte, 
azt kérte a főispántól, hogy másnap rendeljék hozzá 
minden férficselédet.

Másnap kora reggel Rozzsi bácsi már a szoba ■ 
közepén állva, egy nádpálcával kezében, az első meg I 
jelenő béresnek azt mondván; „fogd meg ezt a pálcát," 
a béres teljesiti. „Eregy", és ez igy ment, inig egy 
béres a pálcát a balkezével megfogta. — Ezt már nem 
eresztette ki, hanem kérdőre vonta, hogy miért lopta 
el a nagyságos ur dohányát, amit a béres töredelmesen 
bevallott.

A főispán meg lévén elégedve az eredménynyel, 
csuk azt szerette volna megtudni, hogy miként, jutott 
oly könnyedén annak megladásához? Rozzsi bácsi azzal 
is szolgált, s megmutatta a dohány befouását, miként I 
nz „Inilru" van fonva — e szerint az tehette, a ki a 
pálcához balkézzel nyúlt.

Városunkban a csendbiztosi állás napi kérdéssé 
lett, — úgy látszik, akadnak is vállalkozók, de kérdés, 
akad é olyan, a ki ezen kényes foglalkozású állásnak 
gyakorlati szempontból kellően megfele jen. — Pedig 
a tiapontai események azt mutatják, hogy nyomasztóan 
száll alá, s hová fog még alászálltii vagyoni biztonságuk 
a jelen állapot mellett? —

Voltak e vidéken a közel múlt évtizedekben tapin
tatos csendbiztosaink s különösen körünkben lehető 
biztonságban voltunk. — Tehát csuk oly egyén kell, a 
ki tapintatos eljárásával — nem bi ulálitással, lelkiös- 
mereiére fekteti állását.

A magyar embert minden más nemzetek közt leg
inkább lehet vallásra birui, hiszen a szép szóért „az 
ingét is odaadja" egy ügyesen alkalmazott eltérésre, 

Iártatlan cselre, a tisztességes hazugság sem vétek. —

Ellentét. Bándi ur jó tanácsokat osztogat örö
kösének, ki iskoláit bevégezvőu a világba készül iéimí;

— Tapasztalni fogod, kedves finnt, lioíyy'a tár
sadalom csupa merő ellentétből áll. lure'egy példa ezer 
meg ezer közül. Minél alsóbb emeleten lakik valaki, 
annál magasabbra vitte fel isten a dolgát.

* **
Születésnapi ajándék. — íme feleségecs- 

kém, születésnapodra egy vég igen finom vásznat hoztam. 
A ‘e ügyes kacsódnak könnyű lesz abból hat inget varrni 
a te férjecukéduek.

* **
Jót akart. — Tejet hoztam, nagyságos asszony
— Jól vau... de nincs aprópénzem.
— Ah, holnap is ráér kifizetni.
— Az ám, de hátha meghalok holuapig.
— Az se leuue huj. ..

♦ **
Fukarságból. — Látja amott azt a hosszú, so

vány urat, az Cateau vizfestő. Kár érte, koruuk legelső 
olajfestője lehetne.

— Nos és miért nem fest olajban?
— Csupa merő fukarságból.

♦ $*
Egy párisi iskolából. Tanár. Melyik ország

ban vau a Tisza?
Tanítvány. Hogy melyik országban vau, azt nem 

tudom, de a szegedi árvízkor még Magyarországban volt.
* **

Neki bók. — Nézze csak, milyen délceg ter
mete van annak a huszárunk.

Köszönöm a bókot.
Hogyan? taláu az öu fia?
Nem, hanem én nálam vásárolja a miderét.

túlélőn szerliesztó én lap)iilajdoiioB•. ilnliiz.HovI(h Norbert*


