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Bérmentellen levelet nem foga- -j 
duiik el. — Kéziratok nem adat- I? 

nak vissza.

tetünk. Ez a szempont vezérelt e sorok Írásánál 
is s nagyon óhajtandó, hogy a cselekvésre hivatott 
körök mielőbb vegyék kezükbe a vasutügy további 
fejlesztésének munkálatát."

Végül, hogy többet ne idézzünk, lapunk ugyan 
azon évi dec. 3-án „Tiztázzuk az eszméket" 
cím alatt megjelent cikkben annak előrebocsátása 
után, hogy II.-M.-Vásárhely város közgyűlése a gróf 
Bethlen Márk által beadott javaslat tárgyalásából 
kifolyólag egy bizottságot küldött ki a végből, hogy 
az a Szentes-II.-M.-Vásárhely-Makó városokat ér 
deklő vasutügyet e városokkal együtt fejleszsze, igy 
végződik cikkünk:

„Örvendetes tudomásul vehetik e határozatot 
mindazon városok és községek, melyek a vasút to
vábbi kiépítése által érdekelve vannak, tehát Szen
tes város is. Egy helybeli lap ugyan még ama ha
tározat előtt azt tanácsolta nem régen Szentes vá
ros képviselőtestületének, hogy maga vegye kezébe 
az egész ügyet s kezdeményezőként lépjen fel. Ez
zel Szentes már elkésett, mert II.-M.-Vásárhely 
fentemlitett határozatával megelőzte.

Meg vagyunk győződve, hogy bármely város 
venné át a kezdeményezést, az ügy érdekében tenné 
azt, fődolog az, hogy egyetértés vezesse az érdekelt 
városokat e fontos ügy tárgyalásánál s ez a szem
pont vezérelt bennünket is e sorok Írásánál, mert 
egyetértés nélkül ott, hol közös érdekek forognak 
fenn, minden lépés hasztalan."

A fenti idézetekből tehát látható, hogy lapunk, 
mielőtt még egy kapavágás történt volna kitűzött 
vasúti vonalunkon, mikép gondolkozott vasutunk 
rendeltetéséről. Most áttérünk themánk másik ré
szére, a „Csongrádmegye" rosszakaratú gyanúsí
tására.

Hát mi tűrés-tagadás benne, azt bizony a k. 
szt.-mártoni csatlakozás hívei sehogy sem nézik, 
nem is nézhetik jó szemmel, ha a csongrádi vasút 
egészen a böldi révig fog kiépülni, mert annyi bi- 

1-------- ,j( ]10gy az a társulat mindent fog elkövetni,
hogy a szentesi forgalomnak egy részét saját uj 

I vonalára terelje. Ezt pedig könnyen érheti el. 
Ugyanis nyílt titok, hogy a tenyő k.-szt.-márton- 
szentesi vonal tariffája magasabb mint bármely vas- 

’ úté s dacára vasutunknak sok áru Szolnoktól nem 
: vasutunkon, hanem gőzhajón érkezik Szentesre. Az 
osztrak-magyar vasút maga lévén a gazda, még pe
dig vagyonos gazda, a lehető legolcsóbb tariffát 
fogja szabni, s a közönség olyan, hogy oda megy 
vásárolni, a hol olcsóbban jut szükségleteihez, te
hát azon vasutat veszi igénybe, mely olcsóbb tariffa 
mellett szállít. Most mondja meg a legegyszerűbb 
ember, vájjon nincsen-e ok aggodalomra? És ha 
ezt felhozzuk, vájjon csinálunk 0 azzal hamis köz
véleményt?

Azután a „Csongrádmegye" legutóbbi számá
ban igen furcsán okoskodik, midőn előbb azt mondja, 
hogy „az osztrákmagyar vasúttársaság még a kor
mány kényszerítésére sem akarta a vasutat kiépí
teni," s utána mindjárt az ötödik sorban ismét 
azt mondja, hogy t. i. a kormány kényszeritette 
a társulatot a csongrádi vasút kiépítésére1 Ugyan 
hol van itt a logika? És mégis e két egymással 
teljes ellentétes állítást mily fontos képpel adja 
elő a „Csongrádmegye" s még ő kérkedik „tájé
kozottsággal" (példa rá a főispán lemondásáról kö
zölt s „biztos forrásból meri ett" híre), ő ismeri 
az ügy legapróbb részletét stb. Valóban: ignotos 
fallit, notis est derisui (a tudatlanokat ámítja, a 
tájékozottak kinevetik).

Túlhaladott álláspontnak tartjuk most már an
nak vitatását, hogy annak idejében a szentesi vasút 
ügyében melyik pártnak volt helyesebb vasúti po 
litikája, hanem az előttünk álló probléma helyes 
megoldásáról kell gondoskodni. Mi azt hisszük, 
hogy ha már most épülne a szentes-vásárhelyi vo 
nal vagy legalábbb tisztában volnánk a vonal irá 
nyával, a községek hozzájárulásával s a költségek 
financirozásával, ugy hogy teljes bizonynyal lehetne 
számítani e vonalnak egy év alatti kiépítésére, az 
osztrák-magyar vasúttársaság alig adná rá fejét, 
hogy a vasutat egészen a böldi révig folytassa- De

akar

„Uj 
cik-

A szentes-h.-m.-vásárhelyi vasnt 
kérdéséhez.

Ismeretes dolog, mily nagy vajúdáson ment 
keresztül a szentesi vasutügy, mig végre valahára 
vasutunk lett, s elég vaskos kötetet képezne e vasút 
létesítésének története.

Nemsokára Szentes város több vele érdekelt 
községgel uj alternatíva előtt fog állni, ha igaz, 
hogy az osztrák-magyar vasúttársaság a most épülő 
félegjháza-csongrádi szárnyvonalat egészen a böldi 
révig akarja kiépíteni. Lapunk ugyan már akkor, 
mikor vasutunk munkálataihoz még hozzá sem fog 
tuk, tisztában volt a helyzettel, s a városi képvi
selőtestület többsége által elfogadott vasúti irányt 
széni előtt tartva azon határozott véleményének 
adott kifejezést, hogy vasutunk csak akkor fog ren
deltetésének teljesen megfelelni, ha H.-M.-Vásár
helylyel, esetleg Makóval jön kapcsolatba. E kije
lentésünket annál inkább kell hangsúlyoznunk és 
saját lapunk idézeteivel okadatolnunk,mert a„Cson- 
griídmegye" legutóbbi számaiban a h.-m.-vásárhelyi 
csatlakozásról külömböző variatióbán ismételten szól
ván nemcsak ugy tűnteti föl a dolgot, mintha csak 
is ő tudna erről szakavatottan szólni, hanem a la 
ptmk múlt számában közzétett egyszerű bír miatt 
is lapunknak rosszakaratú tendentiát tulajdonit s 
azzal gyanúsítja, hogy hamis közvéleményt 
csinálni.

Mit irtunk múlt 1887. évi január 22 én 
vasúti kombináció" cim alatt megjelent 
künkben? Szóról szóra ezt:

„Ha régi laptársunk (Szentesi Lap) egykori 
állításához hű akar lenni, mely szerint vasutunk 
éppen az által lenne jövedelmezővé, hogy végpontot 
fog képezni s ez által a szomszéd községekből hoz
zánk özönlő lakosság városunk piaci jövedelmét sza- \ 
poritani fogja, akkor a mellett kellene harcolnia, 
hogy hagyj maradjon Szentes a végpont, nem kell . 
nekünk a H.-M.-Vásárhelylyel való összeköttetés. Mi í j'o(rv 
azt hisszük, hogy ezt a téves elvet a jövedelme- j 
zőségre vonatkozólag csak a lelkesedés pillanatában 
hangsúlyozta, mert minden laikus be fogja látni, 
hogy vasutunk jövedelme a H.-M.-Vásárhelylyel 
vagy pláne Makóval is összekötve biztosabban gya
rapodik, mintha piacunk néhány idegennel szapo
rodik s talán egy piacfelügyelővel több lesz."

Ugyanaz évi okt. 15-én „Mit tegyünk" cím 
alatt közlött cikkben lapunk a következőket mondta 
a „Szentesi Lap" álláspontjával szemben:

„Nem egy Ízben nyilvánítottuk nemcsak szerény 
egyéni nézetünket, hanem sok polgártársunk véle
ményét is, mely szerint vasutunknak rendeltetése 
és biztosabb jövője abban áll, ha a fentnevezett 
irányban folytatást nyer, s nem tudunk sehogy sem 
azon merev álláspontra helyezkedni, melyet a „Szen
tesi Lap" múlt számában a „nem bírjuk" szavak
kal fejezett ki, s melyek oda irányulnak, hogy ada
kozzék e vasút folytatásának költségeire a megye 
s a többi érdekelt községek, de Szentes város nem 
adhat egy krajcárt sem. Meg vagyunk győződve, 
hogy a többi érdekelt felek, Csongrád megyét sem 
véve ki, szívesen fognak járulni tehetségeik és ér
dekeikhez képest a költségek fedezéséhez, de ha 
Szentes azt mondja: én nem adok semmit, akkor 
az egész ügy egyszerűen el lesz ejtve, mert gon
dolatnak is merész, hogy Szentes, melynek ugy 
szólva első érdekét képezi e vasút folytatólagos 
kiépítése, ezen érdek megvalósításához s az azzal 
járó költségekhez semmivel se járuljon."

Ugyanazon évi nov. 19-én:
„Műut legye n- e vagy v a s u t ? “ cim alatt 

közlött cikkben lapunk azon aggodalomnak adott 
kifejezést, hogy a Szentestől Szegvár és Mindszent 
érintésével II. M.-Vásárhelyig folytatandó vasút köny • 
nyen marad el, ha a megyei közgyűlés által elha
tározott kőut előbb ki talál épülni — mely cikk 
vége így szól:

„Meglővén már Szentesnek a vasútja, olvasóink 
ismerik álláspontunkat, mely szerint e vasút jöve
delmezőségének fokozására mindig nagy súlyt fek

í ha nem mozgunk, akkor több mint valószínű, hogy 
!a böldi révtől is hangzik majd a vaspaiipa fütyü
lése, s habár két vasút nagy kényelmére lesz 

|a közönségnek, de nem hisszük, hogy nagy hasz
nára lenne a mi vasutunk jövedelmének. Tehát 
jó félni, csak nem keli megijedni, ellenkezőleg a 
fenyegető veszélylyel szemben okosan kell csele
kedni.

Ez a mi véleményünk !

Igazmondás, jöjjön el a te országod!
A „Szentesi Lap" históriai adatait, úgy látszik, 

nem egészen megbízható forrásokból szokta meríteni; 
mert a szentháromság szobor mellett húzott „diszkeri- 
tés" nem egészen hozzá illő modorban folytatott védelme 
közben legutóbb két alkalommal alaposan elvetette a 
kalapács nyelet.

Utolsó előtti számában ugyanis azt állította, hogy 
a szobor és a kérdéses fal közötti boly az utolsó búcsú 
alkalmával a körmenet megtartására tökéletesen elég
ségesnek bizonyult. Hát én nem tudom, hogy honnan 
merítette a „Szentesi Lip" ezt a „jólértesültségét," 
de azt bizonyosan tudom, hogy ez utolsó búcsú alkalmá
val a szobor körül épen a fal miatt semmiféle körmenet 
nem tartatott. Igaz, hogy a híveknek a búcsút megelőző 
este, — de nem a szobor körűi, — tartott körmene‘0 
alkalmával talán egy tizedrésze, — vagy még kevesebb, 
— azon a helyen húzódott keresztül, de a zöme meg 
sem próbálta körmeuet tartását a szobor körül épen a 
fal miatt. Talán a „Szentesi Lap" álmában Iái hatott 
olyan sovány körmenetet, melynek az a szűk hely bő
ségesen elegendő Jett volna.

A második „teljes hitelt érdemlő históriai adata" 
a legutóbbi számban pompázik. Ott ugyanis patentiro- 
zott hitelességgel regéltetik el, hogy „a r. k. egyház
tanácsnak julius 29 én tartott ülésében eluökileg indít
ványba tétetett, hogy a „Szentesi Lnp“-ot az egyház
tanács többé ne járassa s ha a hívek között van, a ki 
járatja, oda kell hatni, hogy azok is pártoljanak el." — 
llát biz erről, t. „Szentesi Lap", az egyháztanács gyű
lésében, mint ilyenben, szó sem volt, a miről a felvett 
jegyzőkönyvből bárki is meggyőződhetik; hanem igenis 
ez a dolog a gyűlés után, — midőn alig maradlak már 
hatan vagy nyolcán, — képezte az egyes cgyháztaná- 
csosok között beszéd tárgyát, a mi pedig, azt hiszem, 
égészeu más, mint valamit gyűlésileg indítványba hozni. 
Bizony-bizony lefordittathatná a „Szentesi Lap" valaki
vel Gőthének ezen utolsó szavait: „Licht, mehr Licht" 
önmagára alkalmazva ilyetéuképeu: több hitelességet, 
több alaposságot!!

Egyébiránt sokat is képzel magáról a „Szentesi 
Lap", ha azt hiszi, hogy a r. k. egyháztanács, mint ilyen, 
vele vagy az ő véleményével és handabandáival gyűlé
sileg foglalkoznék vagy törődnék. „Az idő pénz," mint 
az angol mondja s miután ezt a r. le. egyháztanács is 
tudja, e pénzét, gyűlésező idejét, semmi esetre sem vesz
tegeti el olyan olcsó dolgokra. Végre azokra a már 
sokszor ismételt durva piszkálódásokra nem reflectálva 
csak annyit jegyzek még meg a „Szentesi Lap" leg
utóbbi kitörésére, miszerint éppen nem irigyelhető tőle 
az az Ízlés, melynél fogva a teret és azon a szobor 
helyzetét szebbnek és előnyösebbnek látja annak a „disz
falnak" a húzása óta, mint volt azelőtt.

Veridicus.
* **

Meglehet., hogy a „Szentesi Lap" a fenti közle
ményt is szerkesztőségünknek tulajdonítja, mert „XVie 
dér Sebeim, so denkt er“, mintha lapunknak nem vol
nának jó emberei, akik egyre-inásra replikázni óhajta
nak. Az egész dologhoz csak az a megjegyzésünk, hogy 
csodálkozunk a „Szentesi Lap érzékenykedésén, amidőn 
annak szerkesztője már a szobor helyének tárgyalásánál 
oly eklatáns bizonyítékát adta más vallásnak iránti tü
relmetlenségének, tehát igen természetes, hogy az egy
háztanács egyes tagjai — de a gyűlés után — felzú
dullak a lap magatartása ellen, mely a merev joggal 
szemben egyházi érdeket uem ismer.

Hát mi hogy jártunk ? Sághi József polgártársunk 
nyílttéri közleménye miatt a „Szentesi Takarékpénztár" 
s ennek általunk most is tisztelt igazgatója a második 
félévben lemondtak lapunkról, pedig jól tudhatják, hogy 
mi a közleményt sem nem irtuk, sem felelősséget nein 
vállalunk nyílttéri közleményekért. De azért lapunk sem 
akkor, Bem mo3t egy rósz szóval sem illette őket, pe
dig annak idejében az igazgató urnák előttünk nyilvá
nított kérését szívesen teljesítettük. Azzal vigasztaljuk 
magunkat: Uudauk ist dér Welt Lohu (jóért na várj 
jót), de nem panaszkodunk.

Az egész baj onnan eredt, hogy a „Szentesi Lap" 
a polgármester törvénytelen eljárását pártfogásába vette, 
mi az érdekelt vallásfelekezetet mélyen sértette s elhi
heti a „Szentesi Lap", hogy más vallásbeliek megbot
ránkozását is vonta maga után, mert egy törvénytelen 
eljárást még a jó baiát kedvéért sem 3zabad egy hír
lapnak védelmezni.



úgy látszik, hogy Sima úr lapjában saját fo
galmai szerint ugyan szépen körülkanyaritotta az 
„aunthemát" és a 9—10. századbeli felihatóságból 
eredt pápai hatalmat, irányadóul véve meggyőződé
sünk szerint az idézeteket a szíve mellé szorított 
„Pápák bűnei" című könyvből. De hagyjuk meg 
kinck-kinek az ő érzéseit, mert ahoz senkinek semmi 
köze. Térjünk a szentháromság-szobor odiozus ügyé
hez s lássuk az annyiszor mindkét részről megvi
tatott, valójában odiozusabb falat-

Mi semmi egyebet, csak a vallások szabad me 
nete iránti kegyeletet tekintjük, amennyiben a fal 
a r. kath. egyház híveinek — szertartási szempont
ból tekintve a dolgot — csakugyan útját állja; s 
habár Sima ur a szépészetliez, a joghoz s minden
hez kapkod, hogy a fal iránti szeretetét annál in
kább feltűntesse, de azt, hogy a szobortól a falig 
hány öl a távolság, s arra nézve, hogy egy 10 — 11 
ezer leiekből álló felekezetitek körmenetül szolgáljon, 
mint „macska a forró kását" kerülgeti. Igaz, hogy 
szent-Auna búcsúra hivatkozva elég alkalmasnak 
nyilvánítja, holott ha reporterje igazat akart volna i 
mondani, meg kellett volna azt is említeni, hogy 
igazi körmenet — mely papi kiséret nélkül nem is 
gondolható — nem is volt, és hogy ha egy rendes . 
népes körmenet rendeztetnék, annak elvonulása éj
felig is tartana.

De hogy Sima urat némileg is meggyőzzük, 
hasonlatossággal élünk. Ha pl. 10 oly terjedelmes 
testalkotásu ember, mint városunk polgármestere, 
egymás mellé állna, vájjon all-iknek beálló vala
melyik tanácsnoka vagy éppen Sima ur oda férne-e? 
Pedig mi r. katholikusok, habár vallásunk szerint 
az előirt időben böjtölünk s a ciberét is megesszük, 
még is vannak köztünk terjedelmes testalkotásnak, 
és azok bizony-bizony szeretik vallásuk minden ága
zatát s tisztelik a mások vallási meggyőződését; 
járnak a templomba s megtartják vallásuk szerinti 
szertartásukat. Ellenben az a meggyőződésünk, hogy 
a templom ajtaja előtt dinjét és uborkát lehetne 
tenyésztem a nélkül, hogy indáinak Sima ur általi 
eltaposásától lehetne tartani. Hja, az érzéstől függ 
minden.

Jó volna inár egyszer ezzel az odiozus ügy
gyei felhagyni s nem anathemákkal előállni oly 
egyszerű oknál fogva, a mely miatt Sima ur az 
anathemát emlegetti. A dolog úgy is ismét a vá
rosi közgyűlés elébe terjesztetik s meggyőződésünk 
sugallja, hogy Sima ur, mint a szobor felállítása
kor, most is egész erejével ellene lesz, csupán a 
mások vallása iránti kegyeletéből.

Több róm. katholikus.* *
*Úgy magunk mint e sorok beküldőinek óhaj

tása szerint járunk el, midőn ez ügyben annak tel
jes eldöntéséig minden további vitatkozást beszün
tetünk az esetben is, ha más helybeli hírlapnak 
közleménye által provokáltatnánk. Az ügy minden 
oldalról kellőkép lett megvilágítva, várjuk most már
az ügy eldöntését ott, a hová az illetékesen tartozik, bolgár kérdésben legközelebb tárgyalások indulnak 

Szerkesztőség. ! meg a hármas szövetséget alkotó hatalmak: Német

ezen évnegyedre tény- 
03 kinyi szaporulat

Világfolyása.
Miután az egyes szakininisteriuinok költség

vetéseikkel a jövő évre készen vannak, ennek alap
ján a legnagyobb munkakörrel biró pénzügy minis- 
teriuin jövő költségvetésén is erősen dolgoznak, 
hogy az egybehívandó országgyűlés őszi időszakú 
bán mielőbb tárgyalhatok legyenek az egyes minis- 
teriumok költségvetései. A pénziigyministeriumból 
nemrég bocsátották ki a f. é. második évnegyedé
nek (april júniusi) bevételeiről s kiadásairól szóló 
kimutatást. E szerint ezen negyedév alatt a bevé
telek 14,044,337 írttal kedvezőbbek voltak a ta
valyi év hasonló időszakának bevételeihez képest, 
míg a kiadások 9,224,235 frt és 34 krral tettek 
kevesebbet, a mi tehát 23,268,573 frt 19 kr. javu
lást mutat. Mivel pedig az első negvedév is 1,397,121 
frt és 04 krral kedvezőbb volt, az egész télévi ja
vulás 24,665,694 frt 23 kr. Ez magában véve 
igen szép eredmény volna, csakhogy más itt a bök
kenő ; mert e bevételekben nem csak a tiszta jöve
delem, hanem újabb adósság is van, mi növeli az 
állam kiadá'át.

Ugyanis ezen évnegyedben a pénzügyminister 
8,018,111 frt 82 kr. értékű papír- és 4,442,474 
frt. értékű aranyjáradék kötvényt adott el, ezzel 
tehát együttesen 12,460,585 frt. 82 krral szapo
rította az ország adóssagi terhét, a mi a múlt év 
ezen időszakában nem történt. Ha tehát ezen uj 
adósságot a 14,044.337 frt 85 kr. bevételi összeg
ből levonjuk, a bevételeknél 
lég csak ' 1,573,752 fit és 
mutatkozik.

Ha meggondoljuk, hogy 
az első negyedévben 1,467,6 
második negyedévben pedig 1,094,186 frt 23 krral 
kevesebb volt a bevétel, az azon 
keztetésre vezet, hogy a nemzet 
dúsa fogyott.

A császártalálkozásnak, ami 
szetes is, csakugyan megvoltak a politikai eredmé
nyei. Hogy mik ezek az eredmények, azt még a 
titok leple fedi, de annyi bizonyos, hogy hatásuk 
már kezd mutatkozni, s Bismark herceg állítólag 
rendkívül meg van elégedve a császár találkozás 
eredményeivel. A szembeszökő eredmény az, hogy 
Oroszország és Németország uralkodói között oly 
viszony jött létre, melynek a kölcsönös bizalom az 
alapja, s a mely emberi számítás szerint megte
remtette a nyugalom és az évek sorára biztosított 
béke korszakát.

Ugyancsak a császártalálkozás eredményének 
látszik, hogy a bolgár kérdés ismét teljesen élessé 
lett, s úgy látszik, komolyan hozzáfognak a meg
oldáshoz. Legalább erre mutat a „Times" angol 
lapnak ama konstantinápolyi Ilire, hogy a közép
európai szövetséges hatalmak közt a bolgár kérdés 
tárgyában nemsokára tárgyalások indulnak meg. Ez 
a konstantinápolyi levél igy hangzik: „A porta ber
lini nagykövetétől azt az értesülést vette, hogy a 

a fogyasztási adóknál
41 frt. 60 krral, a

szumoru követ- 
vagyoni gyarapo-

különben teriné-

ország, Ausztria-Magyarország és Olaszország kö
zött. A berlini török nyagykövet egyúttal arról is 
értesítette kormányát, hogy Bismark herceg és Gieis 
orosz külflgyminister legközelebb találkozni fognak. 
Azok a megállapodások, melyek e találkozás alkal
mával történnek, minden valószínűség szerint szük
ségessé teszik, hogy Berlinben újabb kongresszus 
tartassák, mely azonban egyedül és kizárólag a bol
gár kérdéssel fog foglalkozni s annak pograminjába 
semmi egyébb ügyet, mely a keleti kérdéssel kap
csolatban van, nem vesznek fel. Más részről a porta 
bécsi nagykövete azt jelentette Konstantinápoly ba, 
hogy Ausztria-Magyarország Bismark herceg taná
csát követve nem vonakodik attól, hogy Bulgáriára 
nézve a jelenlegi helyzet bizonyos módosítása lép
jen élvtbe s e kérdésben Németország és Ausztria- 
Magyarország uralkodói legközelebb értekezni fog
nak. E hírek a török diglomáciai körökben nagyon 
el vannak terjedve."

Bulgáriába is eljutottak már e hírek, csakhogy 
oly formában, hogy a küszöbön álló tárgyalásokban 
Anglia is részt vesz. E hírek szerint Ausztria- 
Magyarország egyes kérdésekben hajlandó Német
ország kívánságának engedni, nevezetesen beleegye
zik abba, hogy Bulgária számára uj fejedelemjelöl
tet keressenek. Bolgárország politikai köreiben is 
kezdenek az uj fejedelem kérdésével megbarátkoz
ni, s ha Ferdinándot egyetlen hatalom se támogatja, 
elfogadnák az uj jelöltet, feltéve, hogy nem oly 
népszerűtlen, mint a mingréliai herceg, és hogy ha 
nem követ orosz tendenciákat és nem hoz az or
szágba orosz tiszteket.

Ezen hírek hitelét emeli egy legújabb római 
távirat is, mely szerint több európai nagyhatalom 
vezető államféríiai szeptember hó első napjaiban 
Kissingenben értekezletre gyűlnek össze. A minis- 
ter-találkozásban, mint jól értesült római politikai 
körökben állítják, résztvesznek: Bismarck herceg, 
Kálnoky gróf, Giers orosz és Grispi’ olasz külügy- 
minister.

II. Vilmos német császár október elején, tehát 
ugyanakkor, midőn a külügyministerek Kitsingen- 
ben tanácskozni fognak, körutat tesz Elszász-Loiha- 
ringiábau. A császár főszállása Straszburgban lesz, 
a hol már nagyban dolgoz .ak a királyi palota 
építésén és illő berendezésén. A német császár ut
jának legfőkép az lesz a célja, hogy személyesen 
érintkezzék Elszász-Lotharingia népeivel, hogy meg
ismerje az ország politikai fejlődésére befolyással 
biró embereket, s hogy közvetlen tájékozást szerez
zen az ott uralkodó viszonyokról. Straszburgból a 
császár kirándulásokat tesz az ország különböző 
részeibe, meglátogatja Metzet és Felső-Elszászt s 
egyébb vidékeket.

A német hadsereg uj gyakorlati szabályzato
kat kap, mert az ismét lőfegyver behozatala követ
keztében a fegyver fogások és egyébb gyakorlatok 
lényegesen megváltoztak. A hadügyministeriumban 
e kérdésre vonatkozólag beható tárgyalások voltak, 
s ezelőtt öt héttel külön zászlóaljat alakítottak, a 
mely gyakorlatait az uj szabályzatok szerint vé
gezte. Vilmos császár az összes fegyvernemekből

.^SZENTES ésVIDÉKE" TÁRCÁJA. 

ETETHET szem.
BESZÉLT. (12.)

(Folytatás.)

A festesz liirlelen azon önludalra jött, hogy már 
nem gyermeket tart karjaiban. „No sírj, Erzsi, ismét el
jövök," mondá halkan, gyöngéden kebléhez szorította s 
amint most könyezve mosolygott feléje, bámulatos szép
ségű volt. Egy művész lelkesült szemével nyugodott rajta 
tekintete s már most sejtette, hogy ha ez a ieánybimbó 
teljesen kifejlődik, szivét a leghatalmasabb hullámzásba 
fogja hozni. Midőn a leánykát karjaiból kibocsátotta, ez 
mozdulatlanul a pndrii ereszkedett, tekintete még min
dig az ajtóra volt szegezve, habül’ 'Rikárd már régen 
távozott............. # **

Mindig nagy benyomást tesz az emberre, ha egy 
nagy város zajából és tolongásából hirtelen egy falu mély 
csendjébe vonul. Úgy érzi magát, mintha hosszú viha
ros tengeri utazás után csendes kikötőbe jönne s most 
a hullámok zaja lassaukint elmúlna, mely 'fiiét annyi 
ideig boszantotta. Rikárd is oly mély, majdnem szent 
csendet érzett, midőn a papi lak nyugodalma fogadta.

Az öreg tiszteletre méltó pap nem úgy üdvözölte 
a festészt mint valami idegent, hanem mint egy isme
rőst. Köiűlbelöl hetven éves lehetett, de egész külseje 
rendkívüli szellemi ruganyosságra vallott. Szelíd, okos 
arcán világosan látszott a nagy szivjósag. „Nem fog-e 
nélkülözui ?“ kérdé nyájasan; „ön most már csak egy 
öreg emberrel való társalgásra lesz utalva, mert uiioka- 
hugom az egész világról lemoudolt s néhány hét múlva 
felveszi az apácai fátyolt.

Rikárd biztosító, hogy e magányban igeit boldog
nak fogja magát érezni.

„A falun való tartózkodás csak az első időben tesz 
oly üdvös benyomást, de az oly férfit, ki mindig a fő 
városbau lakott, előveszi a vágy mindazon élvezetek 
után, melyek ott úgy a test, mint a szellem számára 
oly bőven találhatók. Tapasztalásból tudom."

„Főtiszteleudő ur talán szintén a fővárosban mű 
ködőtt?" kérdé a festesz.

„Nehány évvel ezelőtt, de azután ezen csendes 
zugba vonultam", volt, a pap válasza, „ób dacára elő 
haladt koromnak eleinte nehezemre esett, hogy nélkü
löznöm kell a fővárosi szellemes férfiakat. Most már csen
des ember lettem, ki egyszerű híveivel való érintkezé
semben is szerencsésnek érzem magamat."

Reggeli után az öreg ur vendégét dolgozó szobá
jába vezette s Rikárd észrevette, hogy sokoldalúkig 
képzett, szellemes pappal jött érintkezésbe. A nagy szó 
ha falai a leghíresebb művészek jeles másolataival vol
tak betakarva, nehány széken pompás acélmetszetek gyűj
teménye feküdt s könyvtára az összes művelt nemzetek 
classicus Íróinak gyűjteményét foglalta magában. A Ka 
tholicismus ellenségeinek, egy Gibbonnak, Voltairnek leg
szellemesebb művei nyugodtan állottak az egyházi atyá 
kéi mellett. Egy másik sarokban ügyeseit rendezett tér 
mészetrajzi gyűjtemény volt látható, s távcsövek s min
denféle mérési eszközök azt mutatták, hogy az öreg ur 
csillagászattal is foglalkozik.

„Itt van az én hazám, az én világom! Mi több 
kell nekem, hogy boldog legyek? mondá a tisztes pap 
fénylő szemmel. „Ha az embereket megunom vagy el
fáradok, ide menekülök, és ezen nagy szellemek csen
des csodálásában, kik annyi fenségeset alkottak, annyi 
magasztos gondolatot teremtettek, szívesen feledem el 
a rut jelent, moly mindinkább a legdurvább materia- 
lismusba sülyed."

„Nem lat é az öregség mindig feketén, ha a jelent 
Ítéli meg?" bátorkodott a íestész közbeszólni.

A pap fejét csóválta, „Álta liban igaza lehet, még 
is e gyöugeségtöl mentnek vélem magamat. Nem kény
telen-e ön is bevallani, hogy mai időnkben az anyagi 
javakat borzasztó módon hajhászszák ? Mindenki min
den áron akar meggazdagodni, minden gondolat a szer
zés körül forog, csak arról álmodnak az emberek, hogy 
a szerzett vagyonnal visszavonuljanak s vig és boldo" 
napokat magoknak szerezzenek; de a vagyonszerzés In J 
szájában a lelki nyugalom veszendőbe megy és midőn 
ezek az emberek végre igazán pihenni akarnak, szivük 
el van kopva, érzékeik tompák minden igazi életélvezet 
befogadására. Mai vagyonos embereink nem tudnak mit 

i csinálni felhalmozott gazdagságukkal, legfeljebb dicse
kednek vele s ostoba pénzgőgöt fejlenek ki, mely előt
tem majdnem kiállhatatlamibb mint a legdurvább vétek." 

Az öreg ur egészen felbevült, szellőztette sapkáját 
és mintha gondolatait a neki kiállhatatlan jelenről el 
akarná fordítani, felvett egy csomó Dűrerféle rajzot s 
mosolyogva mondá: „Lássa, az olyan idő voit, a mikor 
a művészet ért’valamit s úgy a királyok palotáiban mint 
a gazdagok házaiban barátságos otthonra talált, de ma ? 
Mint művész kénytelen velem egyetérteni a jeleu kor 
materialisticus iránya miatti panaszaimban."

„Mint művész teljesen igazat adok főtisztelendő
segédnek; mindazáltal koromnak is fia vagyok s azért 
kevésbbé érzem annak kellemetlen és lesújtó oldalát." 

„Ön nem a mai idő fia s mint a szép művészek 
képviselője nem is lehet; de Emil a mai időnk igazi 
képviselője; ő mindent szeretne röptiben megkapni, él
vezetet, szerencsét, vagyont és még sem fog sohasem 
igazi megelégedést találni nyugtalan lelke számára. Min
den iránt hideg és közönyös, mert hiányzik bátorsága 
amaz elévülhetlen javakért kllzdeui, melyek egyedül_bol- 
doggá tehetik az embert."

Miután Emil szives volt őt nagybátyjánál melegen 
ajánlani, a festész nem mondhatta, hogy e pontban az 
öreg főtiszlelendő úrral teljesen egyetért; sőt annak jobb 
tulajdonságait kellett előhozni, azért némi gondolkodás 
után viszonzá: „Emilnek mégis büszke, magasra törek
vő szelleme van, csak bátorsága lenne, szellemét neme
sebb, magasabb dolgokra irányozni."

„Igaza van; ő azok közé tartozik, akikből a gond
viselés nagy embereit vagy — gazembereit faragja. Ön 
ezen állításomtól megijed," tolytatá a pap, „s még sem 
olyan észellenes a mint látszik. Még mindig az erő, 
erély, usgyravágyás vagy szenvedély tulbősége vezetett 
vétekre s akkor is vau szükség e tulbőségre, ha egy 
tehetség nagyobb sikert akar elérni; itt természetesen 
minden törekvés jóra és szépre van irányozva, ott egy 
fektelen szellem átugorja a társadalmi rend minden 
törvényét, hogy elérhesse célját, mely lázasan felizga
tott érzékei előtt lebeg."

(Folyt, köv.) 



összeválogatott 100 katonatiszt kíséretében szem 
lét tartott e próba-zászlóalj fölött s az elért ered 
ménynyel nagyon meg volt elégedve. A császár a 

uLAii p<u<incsot adott, hogy a nagy gyakor- 
latok után bizottság üljön össze a liadügyininis- 
teriumban s végleg állapítsa meg az uj gyakorlati 
szabályzatokat.

HÍREK.
— Megerősített alapszabályok. A földmiv., ipar- és 

keresk. m. kir. minister a szentesi ipartestület alapsza 
bályait 35,707 sz. a. jóváhagyta.

— Ipartanodái bizottság megalakulása. A legutóbbi 
városi közgyűlésen megválasztott ipartanodái bizottság 
melynek elnökéül a városi tanács Zsoldos .Ferenc luké- 
reskedöt nevezte ki, f. hó G án polgármester meghí
vására s elnöklete alatt alakult meg, mely alkalom
mal alelnökül Balázsovits Norbert gymn. tanár, jegy
zőül Kovács Pál városi h. számvevő választatott meg.

— Veszett fejszének a nyele. 7300 *rt jutott Szen
tes város ái vapénzt.áiának a Döme-féle ingatlanok eladása 
után befolyt összegből, mivel másoknak is volt jogos 
s előbbre helyezett követelésük. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a meghamisított, könyvek rendbehozatala, több évi 
számadások megvizsgálása s ennek alapján az elsikkasz
tott összeg kipuhatolása mennyi idői s pénzt vett igény
be, akkor még kisebbre olvad le a fenti összeg, s most 
már csak az a kérdés, ki fizeti meg a hiányt? Hogy 
kinek kellene azt megfizetni, arra könnyű volna a fele
let, de hogy ki fogja tényleg megfizetni, az a kérdések 
kérdése. Majd megfelel arra is valaki.

— Gazdáink öröme. Valóban évek óta gazdáink 
helyzete igen szomorú az alacsony búzaárak- állandó 
sága miatt. Múlt évben kitűnő termés volt, de pólóm 
áron kelt a búza; az idén gyönge középszerű termés 
van s az. uralás elején még lejebb szállott az ára, 
felnit se jó termés, se jó ár. Mi legyen akkor a gaz
dából? Azonban hirtelen kedvező fordulat állott le 
részint a német császár körutazásakor támadt háborús 
hírek, részint s fö’rép azon hosszas esőzések miatt, 
melyek Német , Francia és Augolország termését na
gyon megdézsmálták, minek folytán kilátásunk lehet 
rá, lmgy gabonánk az idén kapósabb és keresettebb 
lesz mint az előző években. Jó lesz tehát tartózkodó 
állást elfoglalni s nem rohamosan belemenni a gabona 
eladásába.

— Változás állott be a szini előadások kezdésé
nél, amennyiben mától kezdve nem 8 órakor, hanem 
fél órával előbb vagyis fél 8 órakor kezdődnek az 
előadások.

100 forintot szavazott meg a helybeli polgári 
iparos és gazdasági kör múlt hétfőn tartott vél. ülé
sében részint az elpusztult, de még mindig kedveli 
könyvtári olvasmányok újbóli beszerzésére, részint tel 
jesen uj művek megvételére. Ugyanazon ülésben 31 
uj tag vétetett föl a kör tagjai közé, több folyamodó 
pedig azért nem vétetett föl tagnak, mivel még az 
előbbi évekről az egylet iránt tartozásban vannak. 
Azért értesíthetjük a jövőre folyamodókat, hogy ha a 
körnek előbbi évekről tagsági díjjal tartoznak, csakis 
ezen tartozás lefizetése után számíthatnak fölvételre, 
mert a múltból szerzett tapasztalatok azon meggyő
ződésre vezették a választmányi, hogy sokan könnyel
műen iratkoznak be, de kötelességeik teljesítésével 
nem tőrödnek. Így kevesebb tagja lesz ugyan a kör
nek, de legalább pontos fizetők, líönduek muszáj löiiy- 
nyi — mondja a mihaszna.

— Három kifli egy garas. Így konkurráltak régen- 
ten a pékinasok a piacon, hogy süteményük annál 
gyorsabban keljen. Hasonló konkurrenciát jelent a 
„Szentesi Lap* legutóbbi számában, midőn háromszor 
hetenkint szándékozik olvasóit mulattatni. A „Cson- 
grádmegye“, ha szabad hinni szavainak, „szívből eredő 
őszinte örömmel* fogadja ugyan e hírt, erősen bau 
gozlalván, hogy nem önérdekért, hanem a közönség ja
vára kell működni, mintha a XIX ik század végén 
nem volna annyira felvilágosodva u közönség s nem 
tudná azt, hogy egy, pláne két vidéki hírlapnak heti 
két vagy háromszori megjelenése, pláne Szentesen, 
nem egyéb tullicitálásnál és feliilkerekedési viszke- 
tegnéi. Különben, a ki annyi szabad idővel rendelke
zik s oly hirtelen bekövetkezett anyagi jólétnek ör
vend, mint, a „Szentesi Lap* szerkesztője, akár napi
lapot adhat ki; mi pedig, inig módunk meg nem en
gedi, ezentúl is hetenkint csak egyszer tálalunk, de 
iparkodni fogunk jó, egészséges és ízletes táplálékot, 
nyújtani olvasóinknak— tehát egyelőre nem licitálunk.

— Helybeli iparos ifjúsági egyesületünk múlt csii 
törtökön tartott ülésében elhatározta a könyvtárnak 
uj művekkel való gyarapítását, úgy hogy már a jövő 
hónapban újonnan berendezett s gyarapítóit könyvtár 
fog állani a tagok rendelkezésére. Ugyanezen ülésben 
a választmány 5 Irtot szavazott meg a veszprémi ipa 
ros ifjúsági egyleti z.ászló-szentelési ünnepély költsé
geinek fedezésére. Örömmel konstaltalhatjuk, hogy 
ezen egylet anyagi helyzeto javulni kezd s nagyobb 
sikerrel fog ezentúl működhetni.

— Mihályfi Károly,'városunkban vendégszereplő 
jeles színész, Miklóssy meghívására H.-M.-Vásárhelyre 
ment át egy két előadásra, honnan azonban vissza 
hell térni a fővárosi nemzeti színházhoz, részint mi
vel szabadságideje lejár, részint mivel e ho 11 én a 
próbák a nemzeti sajj’,házban megkezdődnek. Kitűnő 
szereplésével szép emléket hagyott maga után.

— Uj vendége van úgy a helybeli színtársulat
nak mint városunknak Vidor Pál, a fővárosi népszín
ház jeles tagjának személyében, ki csütörtökön a 
„Felhő Klári* népszínműben lépett fel nálunk elő 
szőr. Mondanunk sem kell, hogy Vidor Iái műjátéká
val imponál, csak közönségünk imponálna nagyobb 
számmal; mert ha egy fővárosi művész, ki most a 
gazdagnak s művészetpártolónak elhíresztelt alföld 
egyik városában először fordul meg, sem képes von

zani a közönséget, akkor ugyan no verjük a mellűn- ’ 
két, kegy hazafiak s műpártolók vagyunk.

— Tűzveszély. Múlt szerdán délután Robicsek 
Gábor kereskedő lakásán, a Juhász-féle házban ki- 
gyuladt, a kémény, de a gyorsan oda érkezett, segély
nek sikerült a veszedelmet még jókor elhárítani.

— Tüzeset Csongrátlon. E ho 3-án éjjel Csongrádon 
Klz volt, mely három házat hamvasztott el. A szél irá
nyának hirtelen megváltozásának tulajdonítható, hogy 
nem terjedt tovább a tűz.

— Öngyilkosságok. Herbert, Mihály asztalos segéd, 
ki régibb idő óta nehézségben szenvedett, f hó 5 én 
d. u. a Tiszába ugrott s többé senki sem látta. A hullái 
f. hó 9 én fogták ki, de már feloszlásnak volt indulva. 
— Sólymos Istvánná f. hó G án önmagát felakasztotta 
saját lakásán. Állítólag gyógyithatlan betegsége vitte a 
halálba.

— Színészet. A színházat látogató közönségnek 
módjában áll mostanában a fővárosból hozzánk leráudult 
hol egyik, hol másik jelesebb szinmtlvész játékában 
gyönyörködni. Szathmáryné távozása után Mihályfi Ká
rolyt sikerült a színigazgatónak nehány vendégszerepro 
megnyerni s már múlt számunkban emlékeztünk meg 
művészi játékáról. L)e a közönség] sem maradt hátra 
pártolásával, íőkép az „Kgy szegény fiú története" című 
színmű előadásában, mely egyszersmind jutalomjátéka 
volt, a leglelkesebb ovációban részesítette, kedvesked
vén csinos koszorúval e felirattal: Mihályfi Károiy ur
nák jutalomjátéka alkalmából tisztelői. Nem csekélyebb 
meglepetés vár a színészet iránt érdeklődő közönségre 
Vidor Pál fővárosi népszínházi első rendű énekes mű
vésznek holnapi első föllépésével, ki Ilip szerepében 
meg fogja mutatni, hogyan kell e szerepet felfogni s 
mesterileg játszani. Pesti színigazgató igazán szép s el
ismerésre méltó előzékenységet tanúsít a közönség 
iránt, tehát méltán megérdemli a pártfogást. Jövő héten 
állítólag megérkezik az uj operett énekesnő is, tehát 
tijabb indok a szinelcadások minél tömegesebb látoga
tására.

— Főkefe József ny. főgymn. tanár beküldte nyíl 
vános algymnásiumáról és nevelő intézetéről szóló ez 
évi tudóiitványát. A nevelésügy terén s a gyermekiro 
dalomban szép sikereket aratott tanár a tudósitváuy 
elején szakavatottsággnl mondja el nézeteit a nevelés
ről. E bevezetésben a tapasztalt paedagogus annak a 
véleménynek ad kifejezést, hogy „az ifjú jellemére csak
nem mindig a környezet van hatással." Éhből kiindulva 
kifejti, hogy „ott, hol a fin igazgatója és tanárai köré
ben él szüntelenül, ezeknek munkássága jó példaként 
áll előtte, a csüggedő számára mindig van egy-egy biz
tató szavuk, a szorgalmast, elismerő nyilatkozatukkal 
kitartásra ösztönzik s könnyű szerrel találnak módot 
arra, hogy munkára áhítozó lelke mindig kapjon táplá
lékot". E rendszer által elért eredmény folytán adlak 
olyan kiváló egyéniségek, mint Bossányi László, Ger- 
golyi Tivadar országgyűlési képviselők stb. elismerő és 
köszönő nyilatkozatokat. A fővárosi sajtó s a szülők 
nem egyszer nyilatkoztatták ki azt, hogy Fekete József 
intézetében olyan alkalmas tanrendszer van, melynél 
fogva a fiuknak soha sem kellett ismételni. Ki lehel 
emelni az intézetben nevelkedett gyermekek jó modorát, 
mit úgy nyernek a gyermekek, hogy egy családot ké
peznek az igazgatóval s tanárokkal s alka'muk van az 
itt vendégekként megforduló irodalmi, művészeti s köz
életi kitűnőségekkel személyesen érintkezni. Ki kell 
emelnünk még azt is, hogy Fekete József igazgató spe
cialista abban, hogy a legelhanyagoltabb gyermekkel is 
megkedveltet! a tanulást. Az intézetben neves, köztük 
egyetemi tanárok is vannak alkalmazva. A javítás nem 
pusztán fegyelmileg, de szép szóval történik. Különös 
gond van a gyermekek tisztaságára és egészségére for
dítva s kényükre-kedvökre soha sincsenek hagyva. A 
kik részletes és kimerítő leírást akarnak maguknak sze
rezni az intézet szabályairól, forduljanak Fekete József 
igazgatóhoz, Budapest IV. reáltanoda-utca 10. szám.

— Furcsa törvény! Gazsi János híres csavargó a 
tél vége felé 30 rendbeli tolvajlást követett el váró 
sulikban; az ennivalót részint eladta, részint elfogyasz
totta, egyéb ruhanemű nagyobbrészt megkerült s a meg- 
károsuitaknak visszaadatott. A károsult feleket kihall
gatta helyben előbb a városi csendbiztos, azután a kir. 
járásbíróság; de ez még nem elég, hanem még a sze
gedi törvényszék elé is idéztetnek e hó 18 ára, pedig 
ott sem vallhatnak egyebet mint itt s csak fölösleges 
kiadást okoznak nekik. De igy szól a törvény, tehát 
muszáj menni. Valakitől egy tyúkot lopott, Gazsi s a 
miatt a károsultnak be kell menni Szegedre. Nem furcsa 
törvény ?

— Elvi határozatok iparügyekben. A földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi ministerium több iparható
sági megbízott, ama pinaszára, hogy sok iparos a meg
bízottak által teljesítendő vizsgálatokat ellenszegülés 
által meghiúsítja, kimondta, hogy az iparhatósági meg
bízol t hivatalos eljárása alkalmával hatósági közegnek 
és eljárása hatósági eljárásnak tekintendő. Az tehát, aki 
az iparhalósági megbízottat az igazolásra kiállított ok
mány felmutatása után hivatalos eljárása közben sértő 
kifejezésekkel illeti, az 1879. XI. t.-c. 16. szakaszában 
meghatározott büntetéssel büntetendő. — II. A földmi
velés , ipar- és kereskedelemügyi miniszter újabban a 
következő elvi határozatokat hozta: 1. Építési engedély
hez nem kötött munkálatok végzésére iparigazolványt 
nyerhetnek azok, kik két évi szakbavágó gyakorlatot 
tudnak igazolni. 2. Építési engedélyhez kötött munká
latokra szóló iparengedély kiadására a két évi szakba
vágó gyakorlatnak kimutatása nem elegendő.

— Bécs közeli gyógyhelye. „Salzerbad-Kleinzell", 
Hainfeld mellett ALÓ Ausztriában (Kis Carlsbad), mely 
a Hainfeldi vasútállomástól (St Pölten Leobersdorfi vo
nal) egy órányi távolságban van és gyönyörű fenyvesek 
közt fekszik, oly ásvány forrásokkal bir, melyeknek ha
tása olyan mint a karlsbadi, ínarienbadi, franzensbadi, 
kissingeni, mergentheimi, homburgi stb. Úszó, melegvíz- 
és kádfürdőkkel van ellátva és olcsósága miatt is min
denkinek ajánlható. Bővebb felvilágosítással és prospek
tusokkal szívesen szolgál a fürdőkezelősóg: Wühring, 
Bécs mellett, Zimmermanngasse 10.

— A Gyopároe vize csodákat mivel! Egy maros

újvári (Erdély) Oláh Rozália 34 éves nő erős lábfájás
ból szenvedeti, nagyon sántitotl. Orosházi rokonai ősz- 
szeraktak annyi pénzt, hogy a szegén.ysorsu nőt a Gyo- 
párosba hozhassák. A nő négy beli fürdőzés után telje
sen kigyógyult s haza ment. — Egy szinte vidéki em
ber, a ki 29 hétig a várndi, 8 hétig pedig a mehádiai 
fürdőt használta, de eredmény nélkül, 7 hét óta azon
ban a Gyopárost. használja. Mikor ide hozták, kocsin 
tolták a vízbe s mankó nélkül még mozdulni sem tudott, 
most pedig annyira jól érzi magát, hogy szaladni is kö
pés mankó nélkül. A múlt hét egyik estélyén mankó
jával vacsorát főzött. — Egy komlósi 13 éves fitt, mi
kor oda hozták, össze volt, zsugorodva annyira, hogy 
orra a térdénél volt, nehány heti ilt. időzése óta olyan 
jót. tett, neki a Gyopáros, hogy egy kis segítséggel már 
feláll. — Egy gyulai 9 éves leányt kosárban vittek a 
vízbe s egy heti fürdés után örömmel dicsekszik, hogy 
sokkal jobban érzi magát. — Szent-Andrásról jött egy 
férfi, kittek ti lába ikráján igen nagy seb volt s már 
gyógyuló félbon vau. — Most mintegy 50 könnyebb
nehezebb beteg időzik a Gyopároson. Ha ez a viz má
sutt volna, valóságos aranybányává teuuélc. Orosházán 
pedig megmarad — kender áztatómik.

— A szegedi bábaképző intézetnél okt. 1 én kez
dődő magyar német tanfolyamra 12 tanuló, egyenkint 
40 frt állami öszlöndijj.il felvétetik,

— Zsidó tábornok Belgiumban. A király Fixet, 
a nyolcadik belga gyalog ezred ezredesét, a tábornoki 
karba vezér-őrnagvgyá nevezte ki. E kinevezés azért 
érdekes, mert az üj tábornok az első zsidó, a ki Bel
giumban ily magas katonatiszti állásra emelkedett.

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

A nagy politikával most csak keveset foglalkoznak az ér
téktőzsdén, de annál éberebb figyelemmel kísérik a szomszédos 
gabonatőzsde mozzanatait. Az aratás jobbára be van fejezve az 
országban, a termés már be van takarítva, sőt jobbára már csak 
yuvós tárgyát képezi a gabonatőzsdén, hol napról-napra nagyobb 
árakon vásárolják a külföld számára, mert Magyarország kivé
telével majd egész Közép-Európában igen rossz termés lesz az 
idén. így búzánk jó áron és könnyen kel el ; a gazda, ha nem 
is termett sok neki, a mai viszonyokhoz képest még tűrhetően 
tisztességes árt kap gabonájáért, mi kell egyéb az értéktőzsdé
nek? Ha a gazdának pénze lesz, ipar és kereskedelem is javul, 
az adók jól folynak be, az állami pénzügyek javulnak, a hitel 
megszilárdul, a vasutaknak sok és jól jövedelmező főváruk akad, 
a malmoknak van mit őrölni, egy szóval a gabonatőzsde kutfor- 
rása most az értékpapírok emelkedésének.

járadék és befoktotési értékek e héten is megtartó' tak szi
lárd irányukat, a hangulat, különösen a papírban kamatozó érték
papírok iránt kedvező.

Bankrészvényekben ugyan nem elég élénk az üzlet, de a 
hangulat azért kedvező, különösen néhány helyi bank, nevezete
sen pedig a pesti magyar kereskedelmi bank részvényei iránt.

Közlekedési vállalatok részvényei napról-napra emelkednek, 
mert a jelentékenyen javult kiviteli kilátások a vasutaknak is 
nagy hasznot hoznak, a mi az árfolyamok megfelelő emelkedé
sében nyer kifejezést

Iparvállalati értékek közül első sorban malomi ész vényekben 
élénk az üzlet és rendkívül nagy az áremelkedés, azonban vas
gyárak, téglagyárak és bányarészvénvek is emelkedtek.

Sorsjegyek szilárdak. A magasabb árfolyamok tartják ma
gukat, sőt további emelkedésre mutatnak hajlandóságot.

Valuták ós ércváltók az utóbbi napban kissé visszábbodtak.
* **

A Magyar Mercur hiteles sorsolási tudósitó előfizetési ára 
félévre csak 1 frt Mutatvány példányt kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal Budapest Ilatvani-utca 17. sz.

1832 |E. 888.
Hirdetmény.

A körös-tisza-marosi ármentesitő ós belvizsznbályozó 
társulat központi választmánya f évi junius 21 ón 43. sz. 
a. kelt, határozatával a társulat, közgyűlési tagjainak név
jegyzékét, az 1885 évi XX111. I. c. 84. §. és a társulati 
alapszabályok 10. §a alapján kiigazítani — illetve egy- 
beállit.aui határozván el, felhivalik Szentes város birtokos 
közönségének ezen ártéri területhez tartozó érdekeltsé
ge — miszerint:

1- ör, azon tulajdonosok, kik ártéri birtokuk nteny- 
nyiségéuéi fogva személyesen vagy törvényes megbízott
juk által — mint legalább is 100 ártéri becs holdnak 
tulajdonosai — jogaikat önmaguk gyakorolhatván, név
jegyzékük a Szentes város közigazgatási irodájában ez 
évi augusztus hő 25 ik napjáig közszemlére vau kitéve, 
s az a mondott napig ott naponkint, d. e. 9 — 11 ig és 
d. u. 3—5 óráig betekinthető s ellenébe írásos észrevétel 
ugyanott beadható;

2- or, azon tulajdonosok, kik 100 ártéri becs hold
dal nem bírnak, csoportokba alakulva meghatalmazottat 
jelölhetnek meg, ki által magukat a társulat közgyűlé
sén képviseltetni óhajtják, l'elhivatnak tehát ezek, hogy 
meghatalmazás nyújtása szempontjából kirovási köny
vecskéikkel a városi tanácsteremben (megye széképület 
földszint) folyó évi augusztus hó 12—25 ik napjáig na
ponta vasár- és ünnepnapokon d. e. 9—12 óráig, hét
köznapokon pedig d. u. 3—5 óráig személyesen jelenje 
nek meg, tudtokra hozatván, hogy a meghatalmazást, ki 
nem állitók jogait a törvény és társulati alapszabályok 
értelmében Szentes város elöljárósága küldöttje által 
fogja gyakoroltatni.

Kelt Szentesen, 1888 ik évi auguszlus 10-én.
Sarkadi Nagy Mihály,

polgármester.

1133. és 1378.|tk. 888. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A szentesi kir. jhiroság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Kovács János és a „Szentes-Vidéki 
Takarékpénztár" végrehajtaténak özvegy Kaj’ár Lajosnó 
szentesi lakos végrehajtást szenvedő elleni 4194 frt. G8 
kr. és 1300 frt. tőkekövetelés és összes járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék (a szentesi 
kir. járásbíróság,) területén lévő, Szentes városában III. 
t. 31. sz. fekvő, a szentesi 1952. sz-ljkvben 24G5. hrsz. 
a. foglalt. 475 □ öl udvarterű 1504 frt becsértékü ház 
és tartozékaira az árverést 1504 írtban ezeunel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1888 évi szeptember hó 17 ik napján 
délelőtti 9 órakor az alólirott tkvi hatóság hivatalos 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

%25c3%25b6szl%25c3%25b6ndijj.il


Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs- 
áriínak 10%-iít vagyis ehhez képest a fentebbi becBiír- 
nak megfelelő összeget készpénzbeli, vagy az 1881: 
LX. t.-c. 42. §-ábau jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó l én 3333. sz. a. kelt m. kir. 
igazságtlgyministeri 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 Szentesen, 1888. évi május hó 7 ik napján- 
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

ZEBartlxa,
kir. aljbiró.

Verfalschte schwarze Seide.
fes, von dóm mán kanfen will, und die etwaige Verf&lschung 
tritt sofort zu Tagé: Echte, rein gefárbte Seide kr&uselt sofort 
zusammen, vei-Jöscht bald und hinterlKsst wenig Amiké von ganz 
hellbr&unlicher Farbo. •— Verfalschte Seide (die leiclit speckig 
wird und liricht) brennt langsam fórt, namentlicli glimmen die 
„Sckusifhden" weiter (wenn sehr mit í’arbstoff eruchwert), und 
kinterliisst eine dunkelbraune Ascke, die sicli im Oegensalz 
zűr echten Seide nicht krtluselt, sondern krlimmt. Zerdrttckt 
mán die Ascke dér echten Seide, so zersikubt sie, die dér 
verfálschten nicht Dus Seidenfabrik-llepot von G. Hvnneberg 
(k. k. Hoflief), Zürich, verseudet gern Mustéi- von seinen echten 
Seidenstoffen an Jedormann, und liefert eiazelue ltobeu und 
ganze Stíleké zollfrei in’s Haus. (4.) 

%883. tsz.Árverési hirdetmény.
Kistelek nagyközség tanácsának 5 1. szám alatt 

hozott határozata értelmében ezennel közhírré téte
tik, miszerint a község bel- és külterületén a 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-ik 
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.

Hirdetmény.
A szentesi ev. ref. egyház régi közép és gó- 

gányparti temetőjének, minthogy az altban való 
temetkezés már régen megszűnt, az egyháztanács 

gazdasági célokra való használását határozta el. 
Ennélfogva felhivatnak azon egyháztagok, kiknek 
halottjaik a régebbi temetkezés alkalmával az 
említett temetőbe temettették, hogy azoknak földi 
maradványait, sírköveit, vagy fejfáit folyó évi szep
tember hó 1-től számított hat hó alatt a közép, 
vagy az alsópárti uj temetőbe szállítsák át, vagy 
takarítsák el, mivel ez időn túl a jelzett temetők 
ilyenekül tekintetni nem fognak s az ott hagyott 
sírhelyekre, sírkövekre és fejfákra az egyháztanács 
gondozását továbbra kiterjeszteni nem fogja.

Szentes, 1888. augusztus 5.
Kristó Nagy István,

főgonduok.

Tíz forint napi mellékkereset,
töke és kockáztatás (1-isico) nélkül sorsjegyek

1 részletfizetés melletti eladása által az 1883. 1 
XXXI. törvénycikk értelmében. 

Ajánlatokat elfogad a 
fővárosi váltóüzlet társaság
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ZErcLélyinels: leg'joToTo és leg'tisztá’b’b á.s^rém.yvizíe
a hazánkban is mindinkább tért foglaló
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A hivatalosan megejtett vegyelemzés szerint
a szilárd alkatrészek összege 2-847, tehát artézi kútvizünknél is tisztább; 

szénsavat a legnagyobb mennyiségben tartalmaz 
s "borral •veg'yit've a, leg'xxd.itő’blo ital,
Magában véve ezen ásványvíz kitűnő eredménynyel használtatik 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 bántál mainál. Vas- és mésztartalmúnál fogva jó hatása 
van a vérszegénység minden neménél, továbbá az angol és görvélykórnál.

E víz ‘/2, 1 és 1'4 literes üvegekben rendelhető meg (egy ládában 50 
üveg) alulírott

fürdő- és üzletigazgatóságnál
BOltSZÉKEN. (Erdélyben.)

®xxxxxxxx:x:xxxxxxxxh

Platinafestékek!
Tartós s teljesen elkészített máz padolás, a 

zivatarnak kitett házfalak és nedves kőfalak 
számára.

3 egész 10 kilóig terjedő bádogszelen
cékben kilója 1 frt; 12 kilótól fölfelé 80 kr. 
kilója. — Mindenik küldeményhez utasítás 
adatik.

Megrendelés cimzendő;
Fabriks-Nicderlage, Wien

VI. Gelrciileniarkt 15.

■kW

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

lehet eszközölni.

Eladó tűzifa.
ZSOLDOS FERENC 

fakereskedőnek a Tiszánál jó minőségű 

TŰZIFÁI
vannak eladók.
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IHICHih VASÖNTÖDE is GEPOYAR-RESZVEN™SASA& BWETi
Központi iroda: VI. Váci körút 57. — Gazdasági géposztály: Külső váci-ut 1696—1699.

SCHLlCK-féle szabadalmazott 

„TRIUMPH44 
ssoi’vetőg'épels:.

Legnagy obb kitüntetés a vetőgépre : 
arany diszokniitny a hatvani 

neiuzetközi ekei orsenyen.
¥14 NCHT.ICK-féle szab, egyes-,

i'iiy ol-, kellős- és hiU-iuiiN-
CQ <5,£Í“k-

2 elwö «lij, arany Ci-enis még
pYj hrtroui egyőb kilüiitelőH.
Bl-g NCIILICK-és VIWATS-féle 

ered. egyes-ekök kapitlö, 
töltögető- és poi-hilnyilö- 

ekök stb.

Legolcsóbb árak. — Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. W
Kerületi képviselet Szentesen és Mindszenten: Schlesinger Ferenc urnái. 1

k-

Gőzcséplők, járgánycsép- m 
lök, gabonarosták, őrlő-ffi 
malmok, takarmánykészi- 
tő és egyéb gazdasági H 

gépek. W

ÍJJafc- J.Í1 -'afi-TA-fl  —J-Z-(L a\i21JL-1Í7IdC< jIlL'KiTICTTC)IG

JET IC IIO BEltNÁT^
kereskedelmi üzletében

B r ii n n, Krautmarkt 18. saját házában,
utánvét mellel t. kaphafó :

2p Hölgykendő Egy jute garnitúra í(t
egész gvapjn, minden Ili • • n tA/O divat sziubi-n, kétszeresen X 2 “a 1 ““tálterítő, 

széles, 10 mét. 8 frt. * • rojttal 3 frl 50 kr.

<X| Niggerloden, X Jute-fiiggöny
ajH a legújabb őszi és téli ru-: ; török minta, fcjí
jjr hátiak, kétszeresen széles, egy teljes függöny 2 frt tJfI

10 mét. 5 frt 50 kr. • 30 kr. QíT

ZE3a.g"a.z;a
divatkelmc, kétszeresen széles, I

< tümnihá?-1- 
valamint

<■

legjobb

Hölgykendő
-c o. J’b minden uj 

divat sziliben, kétszeresen 
Qr-1 szélig 10 lilét. 8 frt.

< V Egy ripsz-garnitura
Hmm. kos-o ágy- és egy asztal- ' ■ tnmruhaiirtk, mmtleii sima színben, • • , .,ri -i i i• • térítőből, selyemrojttal 

Q__________ 9 frt.__________ V 4 frt.

- Fekete terno 
b szász gyártmány, kétsze- 
-S résén széles, 10 mét. 4 frt

50 kr.

1 TDreid-ralxt : J p-^i vászon
> minőség, 60 ctm. . _n

széles, 10 méter 2 forint X 1 ' eg 30 rof </, 4 frt 50 kr.
80 kr. • • 1 vóg 30 róf s/t 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz y Jüng-szövet,
minden sziliben, G0 ctm. í ,, . ...széles, 10 méter 3 forint’. .’Jobb a ''ionnal, 1 vég 

80 kr. s/« széles, 30 róf 6 frt.

Hollandi fuiószönyeg- 
maradákok 

10—12 mct. hosszú. Egy 
maradék 3 frt GO kr.

Karrirozott és csíkos ; • f
hálóruhakelmék X,

60 ctm. széles. legújabb íj 1 vé3 ',0 rof *• a frt 50 kr- 
dossiu 10 lilét. 2 frt 5Ö kr. legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Valeria-flanell X Ozsford 
legújabb minták, G0 etin. • • mosó, jó minőség 

széles, 10 mét. 4 frt *•* 1 vég 30 róf 4 frt 50 kr.

Ruha-barchet y 1 ““^t^oo kr. 
legdivatosabb dessin 10 ; 1 rógSOr. piros 5frt20kr.

mét. 3 frt. \ • cérna-kannavász
______________________________ 1 5° >óf lila és piros (J frt.

-p— , . Egy lótakiiró
• • legjobb gyártmány, 190 ctm. hosszú, 

1 -ti . , . nr. 150 ctm. széles, 1 frt 50 kr.legjobb minőség, G0 cint. • • Egy bérkocsi-takaró 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr.. t 190 ctm. hosszú, 130 ctm. széles 

. __________________\ : _____2 fit l;r-_________

Téli nagy kendő Női ingek j
í ,5o_u o/i • • erős vászonból, csipkés I, tiszta gjapju, /. liosszu, S2Bgélylye| u drb § frtl 

1 drb 2 frt. ; 25 kr.
_______________________  • • • 

Double-velourkendö ’•.• imrnlr
tiszta gyapjú, •/, nagyságú, .•’• , . ” , ,, r I

1 drb 3 frt 5Ó kr • i chinonbol es vászonból fl-1 
F e j r e v a I ó kendi V “0,n hímzéssel 3 drb 2 frt, 
Vi nagyságú, drbja 80 kr. ;__________ ^0 Kr.__________ |

Hölgy-Jersey derék V Férfi ingek I 
selyemgombbal és véggel, ;\ saját készítmény, — fehér 
minden színben, teljes, • • vagy szines 1 drb I. minős, 

nagy 1 drb I frt 50 kr. V I frt 80, II. m. I frt 20 kr. I
• • ______

Munkás innék : : Normal in9 ’u V teljes, nagyi drb lf. 50 k.l
rumburgi oxfordból, Normál nadrág I

teljes, nagy 3 drb 2 frt. teljes, nagy 1 drb I f 50 k. I

Posztó-áruk gyári raktára. I

Brünni posztókelme- B Téli kabát kelme i 
... maradékok egy maradék, 210 méter !

teli öltözetnek, egy maia- teljes téli kabátnak, feke- 
radek 3-10 mét. egy teljes ; ; te, barna és kék színben í 

ferü öltözetnek 5 frt. \ : 5 frt 50 kr. j

nr : Felső kabátkelmék i#
jDI i>B.'l'nn' J103Ztómaradék°k V legfinomabb minőség, egy

3.10 met. egy teljes férfi ít teljes felsőkabútnak, 
Ajg öltözetnek 3 frt 75 kr. 7 frt. Bja

Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavétetnek.

----- ---------------_____---- —
Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Nor-be^kö^vny^dájábaT 1888.---------------------------------------------------

Előnyös fizetési feltételek.



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 32-ik számához
Vegyes Ixirelz.

— Leszúrt rab katona. Az aradi várban egy 8 évre 
Ítélt katona, ki 3 hó múlva megszabadult volna, meg
tagadta az engedelmességet a felügyelő őrmesternek. A 
rab neki ment az őrmesternek s egy lapáttal elverte 
azt. Végre az őrség parancs szóra szuronynyal rohanta 
meg a rabot s addig szurkálta, mig össszerogyott. A 
megsebesült rabot kórházba vitték s ágyban maradásra 
is csak két fegyveres őr tudja kényszeríteni.

— Ipar testület H. M.-Vásárhelyen. Az iparügyi mi- 
nister leirt. a hatósághoz, hogy az 18SG ik évben tör
tént megalakulást véglegesnek tekinti, az ipartestület, 
megalakulását ténynek veszi és azt rendszeres műkö
désre felhívja Lám, a szentesi iparossok frisebbek voltak

— Vitriol — vígjáték. Tótkomlóson egy asztalos 
mester megkért egy földmivest, hogy vigyen neki egy 
bizonyos mennyiségű vitriolt egy kis kőbutykosban. Az 
ember másfélét is vásárolt a vitriollal együtt, A mint 
ballag hazafelé, akkor jut eszébe, hogy még valamit 
elfelejtett venni. Bement tehát egy utbaeső boltba s 
megvásárolta, a mit akart. Az utcára kilépve vette csak 
észre, hogy az utcai pádon hagyott szőrtarisznyát el- 
emelte valaki. Kérdezősködött, de nem tudta útbaiga
zítani. - Egy jő óra múlva éktelen ordítással szalad a 
mezőről a faluba egy ablakos tót, kiabálva, hogy: „jaj, 
íg a szád!“ — Kezében vitte a szőrtarisznyát is. — 
Az ablakos elbeszélte, hogy egyik kereskedés előtt lá
tott egy tarisznyát s azt elvitte és amint, a szabadba 
ért, egy búza kereszt mellé lehuzódott, hogy megnézze, 
mi van a tarisznyában. Csakhamar feltűnt, neki a kő- 
bütykös s azt gondolta, hogy „palinku" van benne, fel
bujtotta, de hamar észrevette, hogy nem „palinku„ s 
lekapta a szájáról, de a száját mégis összeégette s azért 
óbégatott oly kegyetlenül, hogy valóságos népcsődűlést 
idézett elő. — Nem szánakozik a „zatyafiu” senki, ha
nem annál jobban nevetnek rajta.

I

A király a kereskedelmi múzeumban.
A király időközönkint való budapesti tartózkodásai 

álltalmával rendszerint meg szokta látogatni ama köz
intézményeket, melyek újabban létesültek, hogy igy a 
a főváros haladásáról, fejlődéséről magának személyes 
Meggyőződést szerezzen s egyeseket legmagasabb elis
merése és kitüntető szavai által a további működésre, 
kitartásra, előhaiadásra buzdítson.

így a mostani delegationális ülésszak alatt, ő fel
sége meglátogatta a csak egy év előtt megnyílt, de 
kereskedelmünkre és iparunkra már is ol.v nagy fontos
ságú Kereskedelmi Múzeumot s a felett beható szemlét 
tartva, nemcsak általánosságban fejezte ki annak cél
szerű és sikeres működése felett legmagasabb élismerését, 
hanem egyes kiválóbb, törekvő iparosokat személyes meg
szólításával is kitüntetett.

Leghosszabban beszelt ó felsége lovag Fáik Zsig-

mond kir. tanácsossal, a Pesti könyvnyomda részvény 
társaság érdemes vezér igazgatójával, a kihez közvetlen 
ezzel a kérdéssel fordult: Ön most. Brüsselben volt? 
Fáik ur azt válaszolta, hogy Pécsben is volt iparkiálli- 
táson, mely reá egy világkiállítás benyomását tette és 
jobban tetszett, mint, a brüsseli. A király mosolygott 
és megjegyezte, hogy ő maga, is bámult, hogy olyan szé
pen összehozták a bécsi kiállítást s rá is igen kedvező 
benyomást gyakorolt. Azután megnézte a király a rész
vénytársaság kiállított nyomtatványait, melyek kiváló 
ízlés, formacsin és tisztaság által tűnnek ki s különö
sön felkeltették figyelmét a társaság nyomdájában mű
vészileg kiállított „Jó sziv“ bazár újság női arckép
csoportjai, melyekről ő felsége mindjárt felismerte, hogy 
lototipográfia után készültek és úgy a sokszorosító, mint 
a nyomdász ipar haladása felett, lovag Fáik ur előtt 
örömét és megelégedését fejezte ki.

Az élelmi cikkek osztályában kitüntető figyelem 
ben részesítette ő felsége Szalády Antal ismert pót és 
gyógykávé gyáros csinos kiállítását. Az Ízlésesen elren
dezett Hungária gyógykávé és Szalády kávé (pótkávé) 
dobozok, melyek külsőleg is magukon képviselik a ma- ■ . - .
gyár ipar ismertető jeleit, igen megnyerték ö felségeinek meghonosítása a jövő iparosainak lesz feladata s 
tetszését, úgy, hogy a múzeum igazgatója által bemula-. ll0Sy ezt könnyebben tehessék, Kertész Tódor ur kivá
lóit feltaláló gyárost, Szalády urat, hosszabb megszólj-i uatra Jiérmentve megküldi 850 ábrával ellátott nagy ál
lással tűntette ki. Kérdezősködött a pótkávé készítés ............. *........ ........ ~ ‘
módjáról, anyagáról, végül azt a kérdést intézte a ki
állítóhoz, hogy van-e kelendősége cikkének. A kiállító 
igennel válaszolt, de egyúttal sajnálattal említette fel, 
hogy sokat kell szenvedni a beözönlő külföldi pótkávék 
versenyétől. Miután a muzeum igazgatója még kiemelte 
ő felségének, hogy a pótkávé, különösen a szegényebb 
uéposzlályra nézve mily jótétemény, mivel lehetővé teszi 
a tápláló, de drága szemes kávénak használatát, s Sza
lády készítményeinek jóságáról ő felségét biztosította, a 
király kitarló tovább működésre buzdítva a gyárost, leg
nagyobb elismerésének kifejezése mellett távozott. E ki
rályi elismerés bizonyára csak fokozni lógja a bizalmat 
és kedvellséget a már eddig is általánosan elterjedt 
Hungária gyógykávé és Szalády pótkávé iránt, melynek 
kiváló jóságáról legjobban tanúskodik az a körülmény, 
hogy nem csak idehaza vannak a társadalom minden 
rétegében szegénynél és gazdagnál egyaránt elterjedve, 
nemcsak Magyarországban megtörték a behurcolt kül
földi pótkávék káros versenyét, hanem még a külföldön 
is piacot hódítottak és kelendőségnek örvendenek. Meg
említjük kapcsolatban, hogy a feltaláló gyáros legutóbb 
a bécsi iparkiállitás meglátogatása alkalmával szerződést 
kötött egy nagy bécsi kiviteli céggel havonkint 10,000 
kiló „Hungária kávé“ szállítására, miáltal ezen magyar 
iparcikk elterjedése az egész kontinensen még inkább 
biztosítva van.

Habár a kiállítás gazdagsága és sokfélesége fényes 
tantijeiét adja a hazai ipar fokozatos fejlődésének, el kell 
ismernünk, hogy számos oly cikk hiányzik még onnan,

melyekben igen nagy nálunk a fogyasztás, de mert ide 
haza nem készülnek, külföldről kell azokat beszereznünk. 
Ilyenek például a most annyira időszerű nyaralói és für
dői szükségleti cikkek, melyeket csak a múzeum kere
tén kívül találhatunk Kertész Tódor cégnél, hol e saison 
cikkek más sokféle háztartási, kertészeti, szobndiszitési 
játék stb tárgyakkal együtt valóban egy kiállítást meg
közelítő düs változatosságban találhatók. Lehetetlen vol
na felsorolnunk mindama legnagvobbtól legapróbbig me 
nő cikkeket melyek a Kertész Tódór cég Dorottya utcai 
üzletében és kirakataiban a járókelők méltó figyelmét 
vonják magukra. Csupán a saison cikkek közül említünk 
néhányat, milyenek: kerti székek, indiai hintóágyak, ker
ti legyezők, útitáskák, vadász felszerelések, gummi áruk, 
kertészeti, méhészeti- és halászati cikkek, torna eszkö
zök, sport és vivő készletek, fegyverek, különféle test
edző, szórakoztató és mulattató játékszerek, toilett cik
kek, dohányzó eszközök, keleti es török dísztárgyak stb., 
melyekre ilyenkor óriási a kereslet. Van ezek közt igaz 
számos igen szép és célszerű tárgy, mely a hazai ipart 
vallja mesteréül, de fájdalom, sok olyan is, melyeket 
nálunk nem, vagy csak igen kis mértékben állítanak elő.

Jegyzékét tanulmányozás végett kézműveseinknek vala
mint bárkinek, a ki előforduló szükséglet esetén meg
rendelésével felkeresni akarja.

C S H N" O K.
Levél egy fürdőbe.

Asszonyom!
A hévmérő, a nap sugarainak indiserét árulója, 

olyan meleget mutat, aminővel a íüzértánc felé nem
csak egy eléggé tágas bálterem fülled. Természeten az 
a virágillat, az a szédítő, kábító erő s különösen a szép 
báli hölgyek szemeiből sugárzó láng teljesen hiányzik. 
Meleg vau, minden költészet nélkül s a világfolyása is 
olyan lomha, mint a szivtultengésbeu szenvedő érverése, 
alig történik valami.

Nehéz feladat jutott nekem, kit kedvességed azzal 
bízott meg, hogy Írjak valamit arról, mi történik, a 
lapok megírják mind, azokhoz a titkos pletykákhoz jutni, 
melyekhez az idény kezdeten hozzájutunk, most nem 
lehet; a komornákuak, bzobaleányokuak könnyű titkot 
tartani, mert nincsen. Hiába fordulnék a fizetett kémek 
bármelyik rendjéhez, nem tudnék fölfedezni semmit. A 
véletlen jött segélyemre, hogy önnek szolgálhassak.

A szerb királyné válópere vert itt, a fővárosban 
maradt, férjek asztalánál, nagyobb hullámokat. Két pártra 
szakadlak. Az egyik jelszava: Ítéld meg a nőt, a másik 
zászlójára ez van Írva: Ítéld meg a férjet. Mindegyik 
párt saját házi boldogságát vagy boldogtalanságát jelzi.



restben. Hl. őt. mint ezredét elhagyott osztrák őrmestert 
letartóztatták s megfosztották angol tiszti jelvényeitől, 
egyenruhájától és el is csukták. Az angol konzul táv
iratozott Angliába. A királynő rendeletére, ki a magya
rok iránt mindig rokonszenvet érzett, megjelent az angol 
flotta s a diplomáciái jegyzék. Türrnek visszaadták ru
háját s a román és osztrák zászlót meghajtották előtte. 
Ezen királynő bizonyosan nem fogja engedni leánya 
jogait s lm vér nem fog is folyni, de erélyesen lép 
tel...........

A háborút ma is egy nő gátolja meg a politikai 
legendák szerint, t. i. Daginár, a cár neje, ki a véron
tástól irtózik s még a nihilistákért is kegyelmet kér. 
Ez a nő megbűvölte férjét. Soha sem megy ki a minden 
oroszok cárja, az életéért remegő fehér cár, mig meg 
nem kérdi nejét: Imádkoztál ma értem, Dogmái'?....

Az európai udvarok közt alig van boldogabb mint 
a román udvar. A költő királyné, Carmen Sylvia. Író
asztalánál dolgozik s nemsokára néhány francia halha
tatlan látogatását fogadja s Ildiiden nap megtekinti az 
udvari konyhát, hol romániai előkelő családok gyerme
kei tanulnak főzni. A királyné mindent elkövet, hogy 
országában mindenki jó nő és jó gazdasszany legyen.

A csecsemőnél alig;,több spanyol király műkedve
lői előadásokat rendez anyjának s lovagol hiutós lován. 
Ő nem sokat törődik a világ folyásáról. Lován kívül a- 
lig van több foglalatossága, a diplomat.iát még mint mu
must sem ismeri. Boldog gyermek, játszik 1

A fejedelmek idénye van valójában; utaznak, jár- 
nak-kelnek, találkoznak, keverik-vetik a kártyát s hol 
békére, hol háborúra áll a játszma. Szerencsések azok, 
kik nem szerepelnek a partidéban.

De majd elfeledem, asszonyom, hogy egy kis plety
kát is kell belekevernem levelembe, mert ezeket ön is 
jobbadéra tudja, a mi itt van. A hévmérő magasra szállt, 
a szivek házasságig emelkednek. Egy az élclapokban is 
szerepelletett élckovács bankár leánya, a kinek képe 
ki volt állítva, válik a férjétől s elveszi egy az úri tár- 

..................................... ‘ hol

A kinek a felesége ellen nincsen kifogása, az a szép 
Natáliának ellensége, a kinek pokol a házi tűzhelye, az 
Milán fejére gyújt eleven szenet. Némelyek csipkedve 
teszik hozzá: Csodáljuk, hogy nem tudtak megférni, 
nincsen anyósuk. -Ebből azután az európai udvarokra 
került a szó s Koburg lejedelem fölött szánakoztak, ki 
bajosan fog nőt kapni, mert Klementina hercegnő igazi 
kabinet anyós lenne.

A holt idényben a hírlapoknak a közönséges ha
landók kevés anyagot szolgáltatnak, a végzet azonban 
kisegítette őket, a koronás fők házi ügyei bőségesen 
kárpótolják. A véges ember már nem is elégszik meg 
embertársai regényeivel, ha nem fedezi bíbor és herme- 
iin a regény alakjait, úgy érdektelen ....

Be kell vallani, bőséges regények játszódnak le a 
trónok körül. A jövő század Mühlbaeh Lujzája nagyszerű 
tárgyakat talál. A nők iránt túlságosan udvarias szerb 
király, a hatalmak által udvariatlanul elhanyagolt szerb i 
királyné, a szivében megsértett anya hőskölteményre 
hangolhatja a lantot. A középkorban sok ifjú királyi le
vente mérte volna össze kardját Milánnal Natáliáért. Ma 
a politika mást követel. Nem szabad szánnunk a meg
bántott nőt, a megszégyenített királynét. A királynék 
haragja miatt nem lesz többé trójai háború, a lovagias
ságnak vége, a piros rózsa, fehér rózsa harcot, nem viv, 
de igen is a Bismarckok, Giersek, Kálnokyak zöld, pi-i 
ros és sárga könyve. Ezek a világbontó könyvek. A 
trónokat hajdan a francia munkások rombolták össze, 
ma egy kis diplomáciái jegyzék. Még a királyok, csá 
szárok naplója miatt, sem lesz háború. Szegény, sokai 
szenvedett Frigyes császár harminc napló-könyve, me 
lyekbe nemcsak családi dolgokat, hanem politikai ese
ményeket és nézeteket is jegyzett, majdnem arra a 
sorsra került, mint, egy elintézett akta, melyre azt Ír
ják: levéltárba tétetik. Igen, de a nők mintaképe, az 
anyák és nagyanyák példányképe él még, ki egy külö
nös, hatalmas nemzet királynője, birodalmában noha seri; j 
megy le. a nap és soha nem szűnik meg ő nő, anya és 
nagyanya lenni. Mikor unokáját nem akarták nőül adni 
a daliás és lovagias Batteuberg Sándorhoz ki, ha az 
államok külügyministerei nők lennének, könnyen utjál 
vághatná minden diplomáciai cselszövénynek, a nagy
anyával csak nehezen lehetett megértetni, hogy a sze
relmesek terveznek s az orosz cár végez. Ez a királynő 
nem feledi el, hogy az özvegy német császárné angol 
leány s Angliában a családi dolgokat nem állami levél
tárak őrzik, hanem ha naplók, azokat ki is adják.

A fejedelmi naplók a koronás fők jellemeinek tük
rei s Frigyes császár életében az ő személyét illetőleg 
nincsen semmi eltitkolni való. Most már az a kérdés, 
vájjon az özvegy császárné anyja tanácsát, saját szivét 
követi-e, vagy az állam fensőbb érdekei előtt hajol meg. 
Mig az angol királynő fiatal volt, vele nem lehetett 
tréfálni, mindjárt ott termett az angol flotta. Türr Ist
ván tábornok, vagy amint a nóta mondja: Türr Pista, 
mikor az emigratióban volt, angol őrnagyi rangot viselt 
s a magyar emigratio missiója folytán megjelent. Iluka- 

saságokban kegyelt bankigazgató, a ki odavaló, a 
Kecskeméttel kibékülni nem tudnak.

Még egy érdekes kis drámát közlök.
Postamesternő volt, a földes ur fia szerette, 

szerette a fiatal embert. A fiú pazarolt, pénzre 
szüksége, az elszéditett postamesterué a hivatalos 
zekből adott. Jött a szemle, a pénztárhiány constatálta- 
tott. A postamesternő mint anya kezdette meg fogságát 
s mikor kikerült, a másik félnél megszűnt a szerelem. 
Egy golyóval akarta enyhíteni fájó sebeit, most ott fek
szik életveszélyen túl egy kórházban, a felvidéken. Sze
retne becsületes foglalkozást találni, ha tud. Ezt a tör
ténetet a magasabb körökben cáfolni szeretnék, bár meg 
lehetne cáfolni, hogy lovagiatlan színben ne tűnjék föl 
egy fényes családi név viselője, mert a dologban az a 
legsötétebb, hogy bevárták, míg a szerencsétlen szere
lem gyümölcse meghalt s akkor 100 irtot adtak a sze
gény nőnek. Ha igaz a dolog, a nagynevű család női 
tagjai közt akadhatna valaki, a ki „jó szivet" gyako-

ő is 
volt 
pén-

rolna és ne csak rendezne a szegény nő érdekében, ki 
szorgalmas és becsületes utón akarna élni. Szép, s kár 
volna elbukni engedni. Iía nem igaz, regénynek is ér
dekes tárgy marad.

íme, asszonyom, ezek a forró idény frissen sült 
tényei vagy legendái, mikről beszámolt

liíve:

Erdélyi Gyula.

jLpróság1.
Cselédeink. S . . . gróf melegen betakarva moz

dulatlanul fekszik ágyában és pokoli kínokat szenved a 
köszvény miatt, mely egy idő óta a legállhatatosabb kí
sérője.

Szólítja Miska inását, ki ostoba mint egy birka, de 
hü mint egy kutya.

— Vedd le a hőmérőt, mondja neki a gróf, és hozd 
ide .. .

Az inas sokáig váratván magára, a gróf lürelmet- 
lenkedni kezd, de Miska szaladva mentegeti magát:

— Bocsánat méllóságos uram .. . Előbb megmele- 
gitettem a kályhánál, mert olyan jéghideg volt, hogy 
meghüthette volna magát a gróf ur.

* **
Fösvény vő. — Szeretném anyósom holttestét az 

enyészettől megóvni.. mennyibe kerülne bebalzsamozása ?
-— Legalább ezerkétszáz forintba.
— Nagy összeg! Nem lehetne inkább besózni?

* **
Két rósz közül a kisebbet. — Nagysád, 

szabad egy fordulóra kérnem?
— Köszönöm, doktor ur, de nem szeretem a ke- 

ringőt. ..
— ügy hát megengedi talán, hogy a helyett cse

veghessek önnel ?
— Hm . .. jöjjön, akkor mégis inkább táncolok.

* **
Félreértés. — Kedves férjem, nem volt nálad 

egy fiatal ember?
— Igen, igen, hosszú beszédbe kezdett, de úri kol

dusnak néztem, egy forintot nyomtam a markába és ki
tuszkoltam az ajtón.

— De az isten szerelméért! Hiszen az P ... fűszer
kereskedő volt és a lányunk kezét jött megkérni!

* **
Indokolás. Egy teljesen kopasz úri ember, ki

nek óriási lábai vannak, e napokban cipőit tisztitatta 
a fővárosi lutheránus templom előtt..

Ez a műtét rettenetes sok ideig tartott s midőn 
türelmét veszítve sürgető a cipőtisztítót., ez igy felelt:

— Ejh uram, beláthatja, hogy nem lehet önnek 
oly gyorsan cipőt tisztítani, mifit, hajat nyírni.

EhP-Iős szurkusztö ás lnntiilajdnnos: i<-> Norbert.


