
Szentes^ 1888. augusztus 18. 33-1K SZÁM.
,i

Kilencedik évfolyam.

rtr:
4 fr
2 fr
I fr

■ Elöfizelési i

' Egész évre . . .
Fél évre .... 
Negyed évre . .

íl -—
Minden a lap szellemi részére 

• vonatkozó közlemény, továbbá 
előfizetések, hirdetések, fclszó- 

, Jamlások ide intézeiidjk. 
l

Nzerkenzt

; I-só tized 226-ík szám

1

SZENTES és VIDÉKÉ
TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR is GAZDÁSZATI HETILAP 
__ _____ __  MEGJELEN MINDEN SZOMBATON.

„A. társulati számadások."
Köztudomású dolog, hogy a kormány IIoZ 

váth Gyula volt kormány biztosnak, miután -ligy 
a miiiistcriiimnak mint a számvevőszéknek arra 
hivatott, szakközegei a kormány biztos működésé
ről vezetett, számadásokat rendben találták, a szo
kásos fentartas mellett a felmentvényt megadta, 
sőt működése iránt elismerését is nyilvánította.

Ezen hivatalos előzmény után nincs okunk 
kételkedni abban, hogy a volt kormánybiztos 
számadása rendben van; sőt. a mai napi renden 
lévő sikkasztási korszakban jól esik hallanunk, 
hogy oly számadás ellen, melyben több millió
nak mire történt fordításáról van szó, felsőbb 
helyről nem tétetett kifogás. Azonban nemcsak 
mi, hanem a folyószabályozás terhét évekig vi
selni köteles birtokosság túlnyomó része is azon 
meggyőzíidésben van, hogy ezen számadásokhoz 
azoknak is van szavuk, a kiknek pénzét a kor 
Hiány biztosság kezelte. Igen helyesnek találjuk, 
lmgy a kormánybiztos beszámolt a kormánynak, 
melynek kiküldöttje volt; ámde nemcsak termé
szetesnek, hanem szükségesnek is tartjuk, hogy 
e számadásról s annak minden egyes tételéről 
tudomással bírjon azon birtokos osztály is, mely
nek terhére a 10 milliós kölcsön felvétetett. A 
gazdálkodó osztály adta a pénzt, tehát látni akarja, 
mire fordittatott ama rengeteg összeg s ha az 
ezen osztályt képviselő társulati közgyűlés is oly 
kifogástalannak találja ezen számadásokat, akkor 
lesz tulajdonképeu befejezve a számadási ügy, s 
óhajtjuk, hogy a társulati közgyűlés is oly elis
merőleg ny ilatkozzék cszámadásokról mint, ahogy 
a kormány' közegei nyilatkoztak.

Minthogy e számadások megvizsgálása a kor
mány részéről már megtörtént, mi sem áll útjá
ban annak, hogy azok a társulati közgyűlés elé 
terjesztessenek, még pedig nem pusztán a száraz 
adatokat magában foglaló számadás, hanem az 
adatok helyességét igazoló okmányok is, mert 
ezek képezhetik egyedül a szakszerű vizsgálat 
alapját. 8 hogy e nézet másutt, is uralkodik, ar
ról tanúskodik a „Maros" című lap f. é. 65-ik 
számában fenti cím alatt megjelent cikk is, me
lyet fontossága miatt a következőkben szószerint 
közlünk:

„Horváth Gyula kormánybiztosnak a Körös- 
Tisza Maros közi vidék érdekében 6 éven ke
resztül folytatott, működéséről szerkesztett szám
adása úgy a közm. és közi, minisztérium szám
vevősége, mint az állami főszámszék által meg
vizsgáltatván, teljesen rendben levőnek találtatott. 
Ezen oknál fogva Baross Gábor közm. és közi, 
miniszter f. évi július 11-én Horváth Gyula kor
mánybiztost a számadások felelőssége alól a szo
kásos szavatosság fenntartásával felmentette.

A körös-tisza marosvidéki ártéri érdekeltek 
az 1881. LII. t.-c. által a kormány gyámsága 
alá helyeztettek s ezek terhére a gyámkodó kor
mány a vidék ármentcsitése céljából 10 millió 
forint kölcsönt vétetett fel, mely' összeget Horváth 
Gyula kormánybiztos által a védelem céljaira fel
használtatott.

Miután Horváth Gyula a kormánynak kiren
delt közege volt, mi sem természetesebb, mint
hogy az állampénztárba befizetett s koronként a 
kormánybiztos rendelkezésére bocsájtott 10 mil
lióról ez első sorban a kormánynak köteles szá
molni. A beadott számadást azon álláspontból, 
Vi,jjon a kormánybiztos rendelkezésére bocsájtott 
összegek úgy és arra hasziiáitattak-e fel, a mint 
és amire azok utalványozva lettek, a kormány 
feladata bírálat, alá venni, s a mennyiben a szám
adásra ez irányban észrevétel vagy iichézmény 
nem merült fel, a kormány a felmentvényt meg
adhatta és megadni köteles volt.

Az 1884. évi XIV. t.-c. a köros-tisza-maros- 
vidéki érdekeltséget a gyámság alól felszabadí
totta s önkormányzati jogát visszaadta.

Valamint a gyámság vagy gondnokság aló) 
törvényesen felszabadult gyámolt vagy gondno
kolt jogosítva van a gyámhatóságtól számonkénti

a vagyonával való sáfárkodást, úgy teljesen jo-
7 gosult az érdekeltség, most a kormányhatóságtól

az ő terhére kezelt, összegekről a számadást kö- 
i vetelni, azt saját, érdekében a célszerűség, ta
karékosság és a számtételek helyességének állás
pontjából bírálat alá venni s -esetleg a fenti ala
pon okozott károsítások megtérítését törvényes 
utón követelni.

Mint minden jog-államban, úgy Magyarorszá
gon is áll azoii jogi elv, hogy minden közhiva- 
talnok, minden közhatóság azon kárért, melyet 
hivatalos eljárásában akár cselekvése, akár mu
lasztása által szándékosan vagy vétkes gondat
lanságból másnak okozott, teljes kártérítéssé] tar
tozik. Ezen általános jogi elv alól magát az ál
lamkormány sem vonhatja ki, sőt ez alól a tör
vényhozó-testület többsége sem mentheti fel, ha
nem csakis a független bírói Ítélet.

Hogy a körös-tisza marosvidéki érdekeltség
nek igen sok oka van a kormánytól a számadást 
fenti elv alapján követelni, arra elegendő 
anyagot szolgáltat a tapasztalat és azon emlék
irat, mely a folyó évben Jónás Jakab által Hor
váth Gyula kormánybiztosi működéséről kiadatott.

A tapasztalati téren elég felhozni a kistiszai 
zsilipet, mely a porgányi zsilippel 155 ezer fo
rintba került, s a mű oly hitványnak bizonyult, 
hogy már az első nem is árvíz, hanem csak cse
kély mérvű vizáradás fenekestül elsöpörte. Ez 
esetről érdekes feljegyezni egy jogtudós nyilat
kozatát. Midőn a vállalkozóval éveken keresztül 
folyt a vita a zsilip átvehetőségéről, közbejött a 
zsilip catastrofája, a jogtudós azt mondotta: „En
nek meg kellett történni, különben soha sem lett 
volna megái lapítható a zsilip jó vagy rósz építése.

Az emlékirat adataiban nincs okunk kétel
kedni, mert abban maga a kormánybiztos beszél. 
Eltekintve tehát azon részleteitől, melyekben a 
kormány biztos minden cselekményét igazolni igyek
szik, a számadatok némely tételeit idézzük annak 
megvilágositására, hogy az érdekeltségnek a le 
számolást, a kormánynyal követelni joga van s 
azt követelni kötelessége; mert ezen számadatok 
azt látszanak bizonyítani, hogy az érdekeltség 
érdekeire nem nagy gond fordittatott.

Már a 10 milliós kölcsön megkötése egy oly 
tétel, melynél a kellő óvatosság és szigorú szám
tétel figyelmen kívül hagyatott. Igaz, az 1884. 
XIV. t.-c. 2. §-a akként engedélyezi a kölcsönt, 
hogy az legalább 95% árfolyammal és legfeljebb 
50 év alatt oly módon törlesztendő, hogy kainat- 
és törlesztési járulék fejében évenként legfeljebb 
6% fizettessék, és igaz, ezen kölcsönkötés 710 
százalékkal a törvénynél kedvezőbb. De hiszen, 
ha jól vagyunk értesülve, a kölcsönügylet a ma
gyar jelzálog-bankkal nem záloglevelekben, ha
nem készpénzben köttetett, következéskép az ár
folyam szerinti számítás helyt nem foglalhatott. 
Ha pedig a kölcsönügylet záloglevelekben kötte
tett, figyelemmel kellett volna lenni, hogy ügylet 
megkötése alkalmával nevezőit bank záloglevelei 
mily árfolyammal bírtak. A törlesztési évek meg
határozásánál sem tartatott szem előtt a szigorú 
számítás. Mert ha, a mi számokkal igazolva van, 
a magyar földhitelintézetnél Gn/0 kamat és tőke 
törlesztéssel a kölcsön 77 félév alatt ki van egyen
lítve, akkor ugyanazon kölcsön 5‘9%-kal 78 fél
év alatt szintén törlesztve van, következéskép az 
érdekeltség és az állam 22 fél éven keresztül 
illetéktelenül fizeti az évi járulékokat, a mi 
6.490,000 forint különbséget tesz.

Az emlékirat számadatai szerint a kölcsön 
törlesztési járulékok biztosítása fejében állami le
tétbe helyeztetett mindjárt a kölcsönfelvétel al
kalmával 236 ezer forint, eltekintve attól, hogy 
abban 14,950 forint illetéktelenül lett visszatart
va ; ezen jelentékeny összeg az állami letétben 
az érdekeltség kárára kamat nélkül nem heverhet.

A kölcsön után 1884. évi július 1-én ese
dékessé vált annuitási részlet fejében visszatar
tatott 295 ezer forint. Minthogy a félévi annuitás 
csak 110,525 frtot tesz, 184,475 frt illetéktele
nül lett visszatartva.
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Adóvisszatérités címén az érdekeltségnek 
szintén 184,475 frt követelése van az állampénz
tárral szemben.

Az 1884 évi kirovásból az állampénztárba 
befolyt 220,969 forint. Minthogy az 1884-ik évi 
annuitás a 10 milliós kölcsönből vonatott le, ezen 
összeg az érdekeltséget illeti.

Az emlékirat állítása szerint tehát ezen ösz- 
szegekre nézve az érdekeltségnek jogos követe- 
telése van, s joggal követelhető, hogy azok annyi 
éveken keresztül gyUmölcsözetkmiil ne hevertek 
légyen, mert maga a kamat évenként mintegy 
30—40 ezer frtot tesz ki.

Jogos követelés támasztható a jelenlegi ér
dekeltség részéről arra nézve, hogy a volt tár
sulatokkal a kormánybiztos miként számolt le; 
mert hisz maga a kormánybiztosi emlékirat ki
mutatja, hogy ezen társulatok régibb tartozásai 
a 10 milliós kölcsönből törlesztettek s ez alapon 
ellenük 43,835 frt követelés áll fenn. Es ha e 
követelés fennáll, hol és miben találja ezen kö
vetelés fedezetét?

Egyébiránt a fama azt beszéli, hogy a mind- 
szent-apátfalvi társulat 400,000 frtnyi tiszai köl
csönéből 200 ezer forint a kormánybiztosi pénz
tárba folyt be, azonban ily tétel a kormánybiz
tosi bevételek között nem szerepel; de hát ez 
nem bizonyos. Bizonyos ellenben az, hogy Makó 
városának a tulajdonát képezett, de kisajátított 
gáttest és területéért 57 ezer forint volt fize
tendő, de mert Makó városa a miudszent-apát- 
falvi társulat irányában 12 ezer forinttal hátra
lékban volt, ezen 12 ezer forint levonásával ka
pott Makó városa 45 ezer forint készpénzt. Az 
emlékirat csak 45 ezer forint kiadást számol el, 
de az nincs világlatba hozva, hogy a 12 ezer fo
rinttal mi történt ? Makó városa javára a volt 
mindszent-apátfalvi társulatnál el lett-e számolva 
ez összeg, vagy az elszámolás még máig is füg
gőben áll ?

Már ez adatokból is eléggé világos, misze
rint az érdekeltség és a kormány között a leszá
molás elmaradhatatlan szükség s ezt követelni 
saját maga iránti kötelessége.

Remélljiik is, hogy a társulati igazgatóság
felelőssége érzetében az irányban, hogy a kor
mánybiztosi számadás valamint a volt társula- 
tokkali leszámolások a társulathoz áttétessenek, 
a szükséges lépéseket megteendi, valamint az 
emlékiratban kitünteti követeléseknek a társulati 
pénztárba leendő áthelyezése iránt intézkedik. 
Ha az igazgatóság eme kötelességének megfelelt, 
a társulati közgyűlés feladata leend, hogy a 
számadások az érdekeltség álláspontjából elbírál
tassanak.

őgij. éiSefreít."

Városi Isöizg'yű.lés-
Vúgre rászánta magát városunk polgármestere — 

értesülésünk szerint, az alispánnak újabb s erélyesebb 
felszólítása folytán — a városi képviselőtestületi köz
gyűlés egybehivására, hogy egyéb tárgyak mellett a szent
háromság szobor mellett húzott kerítés ügyében uj s a 
rom kiitli. egyház vallási érdekeit jobban méltányló ha
tározatot. hozzon. Eleinte úgy látszott, mintha ez a ké
nyes ügy visszatartott volna sok képviselőt a megjele
néstől, mert eleinte igen csekély volt, a megjelentek 
száma. Do később annál sűrűbben tódultak befelé az 
elmaradt képviselők, sőt igen sok hallgató is volt, jelen 
úgy a teremben, mint a folyosón, hogy tanúi legyenek 
az igen érdekesnek mutatkozó vitáknak s az ügy mi
kénti eldöntésének.

Kellemes elégtételül szolgál lapunknak, hogy a köz
gyűlés többsége az általunk elfoglalt méltányossági ál
láspontra helyezkedett s ebből Ítélte meg s döntötte el a 
fontos kérdést. Jól mondtuk, hogy a r. Italh. egyház 
tanács nem áll elszigetelten kérésével, mert protestáns 
vallásu képviselők is belátják, kogy az a keritésfal sem 
a szépészeti érzéket nem elégíti ki, sem a r. katli. val
lás érdekeinek nem felel meg, sőt utóbbiakat teljesen 
hatérbe szőrit. S ime, a vita berekesztésekor egyetlen 
indítvány sem tétetett a díszes kerítés védelmére, tehát 
senki sem volt szerelmes belé, hanem csak az volt a 
kérdések kérdése, hol huzassék tulajdonképen a határ
vonal a szobornak meghagyandó tér és a magtár épü
letnek fentartaudó telek közt. Ritkán szoktunk valaki 
tiszteletére dicséueket zengedezni, annál kevésbbé hize-



égni. de nem lehel hallgatással mellőznünk, hogy n 
felszólalók közt Balogh János volt, az, a ki mig egy 
löszről a város jogait erélyesen védelmezte, másrészt 
íz egyház érdekeit épp oly melegen tolmácsolta s is- 
nerve humánul gondolkodását annak is akarunk kifeje
zést adni, hogy ha ma <5 ülne a polgármesteri székben, 
íz egész ügy már eleitől fogva egészen máskép alakult 
volna s nem effecluált. volna oly haláiozalot., mely leleb- 
nezés alatt áll — s ez, egyedül ez a körülmény mér- 
icsitette el az ügyet. 8 ha más lapnak érdekében állott 
i megfelebbezett. határozat erőszakos végrehajtását, te
hát egy törvéayteleu cselekményt, pártolni, lapunk ke- 
elességének issu-u te úgy a törvénytelen eljárást szigorú 

Kritika tárgyává tenni Miint magukat az intézőket eljá
rásuk minit, elítélni.

De lássuk a közgyűlés lefolyását.
A tárgyalás megkezdése előtt dr. Csató Kálmán 

képviselő inleipéilátiót. intéseit a város polgárm<“steré- 
liez az iránt, mi történt a bogárköznek rendes utcává 
leendő átalakítása ügyében, mely ügy már 1882 ben 
vei te kezdetét, de azon módon elaludt. Szóló előzőleg 
felhozza az ott. egy tömegben összezsúfolt épületek tűz.- 
veszélyes voltál, melynek folytán több lakos kérvényt 
njujtolt be n l.anáC'hoz az iránt., hogy a bogárköz he 
Ivén egy remkjs utca nyrlfassék. Az ügy kiadatott egy 
bízol tságnak, mely Alifcec Ferenc volt, tanácsnok elnök
eié liláit hivatva leit vo.na ez ügyben jelentést tenni 

s az utca tervezetét elkészíteni. Azóta uj tisztviselő
választás volt, a bizottság elnöke más szakban lett ta
nácsnok, később meghalt, s ez ügy elintézetlenül ma
radt. luieipelrálő tehát kérdi a jmlgárttiestert, mi tör
tént. ez. ügyben s miért nem nyelt mai napig elintézést. 
Polgármester nem ismervén az. ügy részleteit és adatait, 
azok szükséges beszerzése miatt a jövő közgyűlésen 
szándékozik az interpelláltéra válaszolni, miben felszó
laló megnyugodott.

Első tárgyul ki volt tűzve a szentesi kir. járásin 
lóság megkeresése a járásbinisági épületek kibővítése és 
átalakítása tárgyában. — Ezen megkeresés abból állott, 
hogy a város a járásbirósági épületnek déli és északi 
oldalán való oly mérvű kibővítését engedélyezze, hogy 
egyrészt a milliókat érő telekkönyvi okmányok az eddi
ginél tűznieiitesebb s tágasabb helyen legyenek e’lie 
lyezhetok, másrészt a hivatal három tlj .szobahelyiséget 
kapjon. A megkereséshez csalóivá volt, egy tervrajz, s 
költségvetés, mely szerint ezen kibővítés mintegy 8000 
Inba kerülne, melyet. az állam sajátjából fedezne, csu
pán a kellő mennyiségű téglát és cserepet kérné a vá 
rostól.

IC tárgynál első felszólaló volt Temesváry Aulai 
eljárás bíró, ki a mindnyájunk elüti ismeretes járásbiró
sági épület. szűk voltát, lűzveszélyességét és roudaságái 
hangsúlyozva a megkeresés kedvező elintézését unnál 
sürgősebben kéri, mivel a kormány ezt az állapotot to
vábbra meg nem tűri.

Szed-r János előbb szeretné ismerni a város és a : 
kormány közt a járásbirósági épületre vonatkozólag fenn
álló szerződéses jogviszonyt, melyből kitűnnék, mire 
vau kötelezve a város, ha építkezik a járásbíróság tel 
kén, vájjon a város tulajdona lesz.-e az, stb csakis e jog 
viszony ismerete után lehet szerinte ez ügyben ha 
tározni.

'Sima Ferenc úgy vélekedik, hogy ez ügy szoros 
kapcsolatban áll a városház építésével s egyik a másik 
nélkül nem oldható uieg. Szükséges tehát tudni, mennyi I 
tért, vesz majd igénybe az uj városház, azután lehet szó 
a járásbirósági épű et liibővi'éséről. Ebből kifolyólag i 
indítványozza, hogy a városbázépilési kérdésnek meg
oldására kiküldött, bizottság terjessze be legközelebb I 
javaslatát s ükkor lesz idején a járásbíróság ügyét is | 
érdemileg tárgyalni.

hristó N. István sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy <

n a polgármester készületlenül s minden javaslat l éikül 
terjeszt a közgyűléshez oly fontos ügyet s amennyiben 
szerinte is ez ügy szoros kapcsolatban áll a városház 
építésével, ismételten ad kifejezést sajnálkozásának, hogy 
a polgármester azon bizottságot, melyet a közgyűlés 
még kora lavaszszal bizolt meg a városház kérdésének 
tanulmányozásával, mai napig még egyszer sem hívta 
össze. Szóló is kapcsolatosnak tartja ez ügyet a város
ház ügyével és Sima indítványához csatlakozik. Kiss 
Zsigmond és dr. Schlesinger Károly képviselők ez ügyet 
önállóan megoldhatónak tekintik, mig Nyárt) László 
Sima indítványát, pártolja. Végül az ügy minden oldal
ról kellőkép megvitaltatviín határozatba ment, hogy a 
|tolgármesfer a legközelebb tartandó közgyűlés elé ter
jessze ho — habar nagyjából — a városház építési 
ügyével megbízott bizottság javaslatát, valamint arra 
nézve is, mikép lehetne a járásbíróság megkeresésének 
eleget, tenni az esetben is, ha a városház építése bár 
mely oknál fogva elodázandó lenne

A második tárgyat, képezte a szentháromság előtt 
; húzott, falkerilés ügye. Olvasóink ismerik az, egész ügy 

keletkezését és fejlődését, s ennél is bebizonyult, hogy 
a 13 számú közgyűlési határozat szerencsétlen volt. Első 
sorban olvastatott ezen ominosus szánni határozat, az
után a r. kath. egyháztanács felebbezése, utána a bel- 
ügyminister rendeleti! ezen ügy iijbóli tárgya ása iránt, 
végül az egyháztanács és több városi képviselő kérelme 
ez. ügyben. Polgármester igen helyesen figyelmeztette a 
fölszólalni hajlandó képviselőket, hogy felszólalásaikban 
úgy a személyeskedéstől, mint a vallási érzület meg
sértésétől tartózkodjanak. Első felszólaló volt Temesvári/ 
Aulai, ki röviden az általa és társai állal beadóit kér
vényre hivatkozva ez ügy megoldásánál a képviselő 
testület, méltányosságára appellál.

Burián Lajos ellentétet lát ti két kérvény közt, 
amennyiben az egyik a kerítés egyszerű eltávolítását, 
ti másik csak beljebb helyezését kéri, mi azonban téves 
felfogás volt a felszólaló részéről, mert mindkét kér
vény a kerítés eltávolítása mellett szólt,

Balogh János nem akar reflektálni egyébre, a 
múltban történtekre szemet huny s ő egyedül a 13. 
szánni végzetes határozatot és a két kérvényt veszi 
figyelembe. Az egyház sérelmesnek túrija magára nézve 
a kerítést, mert ez állal vallási gyakorlatában magát 
akadályozva látja s ez alapon a közgyűléstől a fal 
eltávolilását s a régi állapot, visszaállítását kéri.Ő többre 
becsüli és méltányolja egy felekezel, belbékéjét s lelki 
nyugalmát mint az ezrekre becsült, telket, melyet a vá 
ros e kerítéssel magáénak vall, s amennyiben a város a 
kérelem teljesítésével éppen nem veszti ei jogát, azon 
térre s azt. örök időkre megtartja, szóló a kérelem tel
jesítését. pártolja.

Szeder János az egész keritkezés ügyében semmi
féle sérelmet nem lát. a róm. ki'.th egyházra nézve s úgy 
van meggyőződve, hogy az egyháztanács véleményét 
a köznép nem osztja; legalább az ő béresei és napszá
mosai, kik nagyobb részt katholikusok, egyetlen hang
gal sem tiltakoznak a kerítés ellen. (Tehát felszólaló 
szerint béresek és napszámosoknak kellett volna proles- 
tálni, nem pedig az egyházat törvényesen képviselő 
egyháztanácsnak. — Szerk.) Szóló tehát azért, továbbá 
mivel az egyház érdekeit épen nem látja megsértve, n 
kérelmet, teljesilendónelc nem tartja.

Udvardi Sándor igeu helyesen hivatkozik arra, 
hogy ha a közgyűlés annak idejében figyelembe vette 
volna indítványát s kérdést intézett volna a róm. kath. 
ogyházlanácshoz a kélí kezes iránt, az egész ügy a leg
békésebben intézteiéi! volna el. Ő valamint, az utána 
felszólalt Kátai l'ál János az egyháztanács kérelmét 
figyelembe veendőnek larlja.

Sima Ferenc nem pártolja azok nézetét, kik az 
egész kerítés eltávolítását kívánják s miután az. egyház

tanácsol, és egyházat a tiszlnságszeretel iránti érzék 
hiányával recriminálta, azt indítványozta, hogy egyrészt 
a közgyűlés kebeléből, másrészt a r. kath. egyháztanács 
részéről kiküldendő bizottság állapilatiá meg a határ
vonalat a szobor tere és a magtár telke közt s javas
latként terjesztené be a közgyűléshez

Temesvári/ Antal visszautasítja az elotle szólónak 
az egyházat illető reeriminátiót s felhozza, hogy a vá
rosi tanács volt az, a mely egy árok húzása állal a 
szobor és papiak közt a kis teret, is elcsúfította, nem
különben a papi és harangozói lak közt levő térről a 
földet töltésnek használta föl 3 többszöri sürgetés da
cára a gödröket úgy hagyta, ennek pedig nem az egy- 
ház, hanem a városi hatóság az oka.

Kiss Zsiginotnl az egyháztanács kérelmének telje
sítésében hajlandó a legvégső határig menni s ez. ügyet 
ugy véli legcélszerűbben elintézhetőnek úgy a város 
nüíit az egyház érdekében, ha egy vegyes bizottság 
helyszíni szemlét, tartva javaslatot terjeszt be a határ
vonal megállapítása iránt.

Balogh János hivatkozva arra, hogy őzen ügy az 
ismert előzmények folytán ugy is élére van állítva s 
annak egy uj közgyűlésen való másodszori tárgyalása 
újból a kedélyek megháboritását eredményezhetné, az 
ügyet, már e közgyűlésen szerelné megoldva látni s azt 
indítványa eltogadásával lehetőnek larlja.

Fekete Márton elismeri, hogy a szentháromság 
szobora az. oda épített kerítés által csakugyan be van 
szorítva s az, egyház kérelmet — habár nem az. ott. ki
fejezett óhaj szerint — teljesil emlőnek tartja. E vég
ből indítványozza, hogy a magtár homlokzatához ujoniui 
épült, kapu túlsó oszlopától a szí. János szobor irányá
ban huzassék meg az uj kerítés, mi állal ugy az egyházi 
mint a közérdeknek lesz elégtéve.

Kristó Nagy István eleinte igen merev álláspontot 
foglalt el s az egész ügy eldöntését a felebbezés elin
tézésétől akarta iüggővé lenni; de később Fekete Már
ton indítványa mellett foglalt állást

Dr. Uliir István esperes-plebános meleg szavak
ban tesz említést a város újabb alkotásaitól s épp oly 
fontos alkotásnak tekinti, ha a város a rom. kath. 
egyház érdekeinek megfelelöleg intézi el ezen ügyel; mi
ért is a régi tér helyreállítását ajánlja.

Aradi Kálmán szem előtt tartva mindkét érdekelt 
fél indokait, Balogh János indítványához. Csatlakozik.

Még több jelentéktelu felszólalás után polgármes
ter a következő sorrendben tette lel a felmerült indít
ványokat szavazásra:

1) Az. egyháztanács és több városi képviselő ré
széről beadóit kérvényt, melyben az, egész előbbi tér 
visszaállítása kéretett, a közgyűlés Ieljesit.helöllek néni 
találta.

2) Balogh János indítványát, mely szerint, az egy
ház iránti lekintel.böl s a syminetria kedvéért a magtár
épület déli irányában ép annyi kerítés maradjon,amennyi 
az északi oldalon van s onnan a kongó úttal párhuzam
ban s az uj kapuval derékszög alatt, huz.assék a Karca 
felé az uj kerítés, 49 szavazatiul logad a el a köz
gyűlés.

3) Fekete Mártonnak fönlemlitett indítványát 34, 
Sima Ferencet még kevesebben pártolták, s igy Balogh 
János indítványa lett szótöbbséggel elfogadva.

Ezen tárgygyal az nap a közgyűlés befejezi eleit. 
Következő napon a már előzőleg letárgyalt ügyek

ről szóló jegyzőkönyv hitelesítése után a következő tár
gyak nyertek elintézési:

Polgármester előterjesztése a kisdedovoda létesiIése 
céljából a Szélijei féle ház megvétele iránt — miután 
a 30 napi köz.zetélel megtörtént s ellene föiszólalás nem 
volt, jóváhagyatott.

Tárgysorozaton kívül az ügy sürgős volta miatt 
tárgyalás alá vétetett a helybeli iparleslület kérvénye,

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

ZBtilsett.
A mamii szóit: „édes leányom, 
Okos légy s győzd le miír magad, 
A szerelem vaksága, Jiidd el, 
Tévútra vili már sokakat.

Pontold. meg,jól minden dolognál, 
Alit szól a világ rája majd.
Azért minden ugy jó van, ha annak 
Nincs semmi kifogása rajt’.

Kövesd hűn az ő parancsát: 
Bzeress, midőn megengedi,
S bár szíved megszakad a bútól, 
■Vidám mosolyt mutass neki.*

Te megfogadtad a tanácsot, 
Éber vagy, óvatos, hideg. 
A bókból és nyájas mosolyból 
Egyformán jut mindenkinek.

Hogy törik magukat utánad
A férfiak! , . , Es e.z alatt 
Az, kit te is szeretni tudnál, 
Nem is néz rád, tovább halad.

Reviczky Gyula.

xq-sriXuT szem.
BESZÉL Y. (13.)

(Folytatás.)

Rikárdnak magában igazat kellett adni a pap állításá
nak,mégis tett kísérletet, ellenvetésre. „Emilnek csak buz
dításra vau szüksége, hogy legderekabb emberré váljék."

Az öreg ur tagadó kézmozdulatot tett, „az ifjúkor 
rendszerint döntő az egész életre, ott tétetik le a csira

minden jóra és roszra. Szerencsétlen fitestvérein leánya 
egyetlen fia iránt ama határtalan, vak anyai szeretettel 
vileheteti, melyet méltón inajomszeret.et.nek neveznek. 
Takarékoskodott, nélkülözött, mindent feláldozott., hogy 
liát a legfényesebb nevelésben részesítse, hogy minden 
ohajtáiát. teljesítse, és mint az az olyan gyermekeknél 
mindig történik, Emil azt egészen természetesnek ta
lálta, ez a szeretetteljes anyai odaadás csak önzését 
ébresztette föl, igényeit, emelte. Egy gazdag család fia
ként. viselkedett, idejekorán megengedett, magának min
den fényűzést, nem gondolva arra, sőt alig sejtve, hogy 
ezért, anyja a legnagyobb nélkülözésre van utalva. In
léseimet n szegény asszony annál inkább szélnek eresz
lelte, mert, azok máshitűlől származtak.

A festész bámuló és kérdő tekintetére a pap to
vább folytató: „Fitestvérein vegyes házasságra lépett, 
igy mimikéi fia kat.holikus, leánya evangélikus volt.. E 
fiuk egyike Brazíliába vándorolt s olt. elzüllött. Testvér 
öcscse korán halt, el, egyetlen leányát hagyván bálra, 
az én kedves szemein fényét, Cölestinát. De bocsásson 
meg öreg beszédes embernek, hogy oly dolgokról beszél, 
melyek önt alig érdekelhetik. Órájára nézett. Csakugyan 
fecsegésein miatt mtijdnein megfeledkeztem volna az 
ebédről. Jöjjön!"

A pap vendégét egy magas, barátságos, habár nem 
igen nagy ebédlőbe vezette.

Egy leányn ak állott, az ablaknál s már várakozni 
látszott; most arcát, a belépők felé fordította s a les 
lész alig volt képes csodálkozását elrejteni. Itt. lalálla 
meg, a mit annyi ideig keresett — a mintaképet egy 
madonnához. Tiszta, szabályos arcán igazi beke honolt, 
szolid fény látszott, róla visszasugározni s minden köze
lébe jövő szívbe elmerülni. Habár ez a finom, gyöngéd 
arc meglepő szép volt, mindazáltal Rikárd erről kék 
szemének égi kifejezése miatt, egészen megfeledkezett.

A leány nyájasan üdvözölte, finom, hős ztt szem
pilláit kissé lebocsálott.a, midőn Rikárdnak csodálkozó 
tekintetével találkozott, s utóbbi jónak látta, tekintetét 
udvariasan másfelé irányozni.

A társalgás az asztalnál igen élénk volt; az öreg 
ur igen beszédes és jó kedvű volt. Cölestimi is tett ne
hány megjegyzést, melyek mély szellemre, nagy mivelt- 
segre mutattak: sőt. néha önkéntelenül nevetett s a 
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Ebéd u'áu Cölestimi mnnokára távozott. Az öreg 
' ur eltalálhatta Rikárd gondolatait, mert igy kez.dé a 
beszélgetést: „Ön csodálkozik, hogy egy fiatal leány, 
mely egy kolostor mély csendjébe akar visszavonulni, 
oly vig és eleven. Az éti házamban senkinek sem sza
bad fejét lehorgiisztva hordani, mert nem hiszem, hogy 
azzal Istennek kedvesebbek volnánk; Cölestimi is tőlem 
tanulta az életet víg oldaláról tekinteni; legjobban sze
retném, ha a világban maradt s magának tisztességes 
férjet választott volna; de más gondolata támadt. Azon
ban egy tevékeny, munkás szerzetbe lép. mely nevelés
sel foglalkozik s reniéllem, hogy az. ifjúsággal való foly
tonos érintkezésében semmit sem fog veszíteni vig, igazi 
gyermeki kedélyéből."

Nehány nap alatt Rikárd a csendes papi lakban 
oly otthonosan találta magát, mintha már évek óta ott 
lakott volna.

A lelkész egy csinos szobát dolgozó szobának ren- 
deztetett be s nemsokára megkezdte munkálkodását. Az 
öreg ur oltárképül „A menekülő szent családot" válasz
totta, mert értelmes, nyugodt gondolkodásmódja szerint 
nem eléggé emlékezhetünk rá, hogy itt a földön foly
tonos vándorlásban vagyunk s legjobbjaink is üldözés
nek vannak kitéve, mely nem hagy nekik nyugtot. — 
Mindnyájan menekülésen vagyunk; boldog az, kinek 
menekülése a szépre és jóra irányul!

A fiatal művész madonnája mintegy magától kapta 
Cöleslina alakját, és vonásait. Ez gyakran jött, be nagy
bátyával a festész szobájába s nemsokára alig kételkedett 
többé, hogy ama szent szűz ott a vásznon az. ő arcképe. 
Nem szólt ugyan semmit, de arcán világosau volt Iái ható 
a lelkében támadt hatás.

Társalgásában meleg érdeklődést mutatott a szép 
művészeiéit iránt; ezen érdeklődést nagybátyjának kö
szönhette s vele együtt lelkesült minden jelentékeny 
alkotásért e téren.

Ezen körülmények közt könnyen volt érlhetö, hogy 
Rikárd a finom érzésű, szép leányhoz vonzódott, hogy 
szeme mindig nagyobb bámulattal rajta csüggött nehezen 
várván az órát, a mikor végre szerencsés volt őt láthatni. 
Nem sokára Cölestina is lényének természetes nyílt
ságával árulta el, hogy melegen érdeklődik iránta, és 
mielőtt- még számot adhatott volna magának érzelmeiről, 
a fiatal, nagyon törekvő művész nemes megjelenésétől 
magát lebilincselve érezte.

(Folytatása következik.)



))|(!l,l>en a jovo hóban Szcgodmi tartandó orszá«o dűnr- 
(estüleli kongressuson való képviselteiébe végett a ki 
küldendő két ipartestületi képviselő részére összesen 30 

és fuvarnak megnd.Mt kéri. Közgyűlés az inai- 
testület kereset teljesítette. 1

A gjinn.'sium részére a nyilvánossági jog megadá
sáról szóló ministeri leirat tudomásul vételeit s agym- 
iiásiumi bizottságnak a gymmlsium megnyitása alkiUniá- 
Ind rendezendő ünnepély iránti előterjesztése is elfogad
tatott akkép, hogy az ünnepély rendezésével a tanács 
bizalotl meg.

Borsos Péter városi Írnoknak végkielégítés iránt 
beadóit kérelme, melyben egyszersmindenkorru 300 irtot 
bér s ez esetben hivataláról öreg kora miatt lemond 
kedvező elintézést nyert. ’

Épp úgy teljesítette a közgyűlés Vecseri István 
helyettes árvaszéki kiadó kérelmét, mely szerint f. évi 
ináicius 1-jelöl, mióta t. i. helyettes kiadóként műkö
dik, inig e teendőket végzi, havi fizetése évi 500 fi thoz 
aniuj ’ositlatik.

Horváth Jenő árvatári h. ellenőr és Magyar Elek 
számtiszt szabadságidő engedélyezése iránti okadatolt 
kéreimök teljesiftetett.

A Dósai Molnár Mihály-féle alapítványra vonatkozó 
alapiló oklevél a beiügyminister utasítása szerint kel
lőkép módosíttatott. Mellesleg említjük, hogy ezen ala
pítvány jelenleg 4443 triót, lesz s akkor fog rendelte 
lésére fordítani, ha gyülliölcsöztelés utján az alapítvány 
10,000 fiira növekszik.

A fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési űzle 
teli gyakorlása tárgyában alkotott szabályrendeletnek 
niinisierí jóváhagyása tudomásul vétetett.

Érdekes vitára adott alkuimat az utolsó tárgy, t. i. 
a vásárzug kinyitása tárgyában hozott tanácsi előtör 
jesztés. A tanácsi előterjesztés a vásárzug kinyitása iránt 
— mi mindössze 290 Irinyi kisajátítási költséget okoz — 
a közgyűlésiül tüzreudőri szempontból föltétlenül lett 
elfogadva

Ezzel kapcsolatban Fekete Márton képviselő igen 
foltos indítványt telt. Nevezetesen hivatkozva városunk 
gyors jelenlegi fejlődésére elérkezettnek látja az időt, 
hogy a város utcáinak rendezése és szabályozása céljá
ból mielőbb egy állandó tervrajz készíttessék mert mi
nél későbben fog hozzá a város, annál több költségébe 
fog kerülni a szabályozás keresztülvitele, amennyiben 
meg most, a legiöbb helyen csak kerítéseket kellene le
bontani, mig későbben már uj épületek lebontásával s 
tömérdek költséggel járna az utcák szabályozása Szóló 
hivatkozik Kecskemét város rendetlen építkezéseire, 
melyekkel a legszabálytalanabb utcák keletkeztek s most 
már százezrekbe fog ....jd kerülni e városnak a szabá
lyozás keresztülvitele. De azért is farija ezt sürgősnek 
es szükségesnek, meri az esetben a kisajátítási törvény 
alapján a szabályozási eljárás gyors és egyszeiű, mig 
mo-t egy egyszerű zug kinyitása a kisajátítandó terű 
letek tulajdonosainak túlságos követelései által teteme
sen gátoltatik s hálrállalik. S minthogy városunk ulcái 
mindaddig, mig ily terv el i.eui készül', soha sem lesz 
uek szabályozhatók s minden egyes építkezésnél az épí
tési vonal nem lervszerüleg, hanem a szerint fog meg- 
áll.-ipiltaini, a milyen befolyást tud a háztulajdonos a hi
vatalosközegekre gyakorolni, indítványa elfogadását kéri

li.ilogh János melegen pártolja előtte szóló indít
ványát, de megjegyzi, hogy ebben a tárgyban még az 
ő polgármestersége alatt történt a kezdeményezés. Ugyan
is a kataszteri felmérés alkalmával Szentes város 3000 
frl költséggel készítette el 1: 20 arány bau Szentes város 
helyrajzi térképét azon célból, hogy ennek alapján az 
utcák szabályoziassimak és nz építkezések engedélyez
tessenek. E célból egy bizottság lelt kiküldve, de tudva 
levő dolog, hógy a vasutügy, az árlézi kút, később a 
gyinnasium ügye másfelé terelte az egész város figyel
met is munkálkodását s igy a szabályozás fontos ügye 
feledésbe ment. Ő tehát előtte helyesen felszólaló indít
ványában egy régibb intézkedés felelevenítését. lálja s 
mint okvetlenül szükségest maga részéről is pártolja ; 
de ezzel kapcsolatban azt kívánja, hogy egyúttal építési 
szabályrendelet alkotására nézve is tétessenek lépések 
mert a cél csak úgy lesz elérhető, ha az építésnél okvet
lenül megállapítandó magassági voual miudeki által be 
túrta tik.

Szeder János nem tartja még oly sürgősnek a 
szabályozási terv készítését mindaddig, mig a katasz
teri munkálatok a telekkönyvnél is érvényesítve nin
csenek s attól tart, hogy a szabályozási terv vagy 20—30 
ezer Irtot fog igénybe venni.

Végül Fekete Márton felvilágosító felszólalása után, 
mely szerint ő éppen ezen terv mikénti készítésére néz
ve csak az előinlézkedések megtételét szorgalmazza — 
mert valamikor cuak kell hozzá fogni, s minél előbb, 
annál jobb, mert annál kevesebb költséggel jár, ellen
ben minél későb fogunk hozzá, annál kevésbé vehetjük 
hasznát a kataszteri térképnek, a tanács megbizatott, 
hogy minél előbb dolgozzék ki egy javaslatot az iránt, 
miilép tartja kivihetőnek a város szabályozási tervének 

-ési s* ’ zakót mielőbb megvalósíthatónak, 
jl a Közgyűlés d. e. 11 órakor véget ért.

Tárgy sorozata
Csongrád vármegye törvényhat. bizottságának Szentesen 1888-lk 
évi augusztus 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésének.

I. Az árvaszéki kiadói állás rendszeresítése tárgyában al
ispán véleményen jelentésű és ezzel kapcsolatban ezen állás java
dalmazására pótadó megszavazása.

J. A nagyin ni. kir belügyministeritim intézvénye Báty 
Ernő ügyvédnek Csongrád város részéről jogilgyekben történt 
megbízatása tárgyában.

3. Ugyanannak intézvénye a tiszántúli járás szolgabirói 
székhelyének Mindszenten meghagyása tárgyában.

4. Ugyanannak intézvénye az állat és hús vizsgálati sza
bályrendeletre vonatkozólag.

5. Ugyanannak intézvénye a vármegyei betegápolási alap
ról 1887. évben vezetett számadásra vonatkozólag.

6. Ugyanannak intézvénye a vármegyei 1885. évi házipénz
tári számadásra tett észrevételek megszüntetése tágyában.

7. Ugyanannak intézvénye a községi és körjegyzői nyug
díj alapról 1887. évről vezetett számadás jóváhagyása tárgyában.

8. Ugyanannak intézvénye a vármegyei szegény alapról 
1887. évről vezetett számadás tárgyában.

9. Ugyanannak intézvénye a vármegyei kórházi alapról
1887. évről vezetett számadás tárgyában. .

10. Ugyanannak intézvénye, a vármegyei gyámpénztarrol 
1887. évről vezetett számadás tárgyában.

11. Ugyanannak intézvénye Borvszlavszky Tmo tiszteletbeli I 
alszámvevó részére a vármegye által megszavazott 50 frt seg. lyre 
vonatkozólag.

12. A nagyin, in. kir. közm. és közi ministeriumnak intéz
vénye gróf Bettiién Márk és társainak Szentestől Makóig terve
zett vasútépítésre adott engedély meghosszabbítása tárgyában.

13. Ugyanannak intézvénye a Szárazér szabályozásához 
Návay Imrének kormánybiztossá lett kinevezése tárgyában.

11. Ugyanannak intézvénye az utfentartási előirányzat és 
a Csongrád város részére árvízvédelmi célokra adott 3000 frt 
kölcsönnek elengedése tárgyában.

15. A nagyin, ni. kir. földmivelés, ipar és kereslted, ininis- 
teriiMnnak intézvénye a gazdasági szesztermelés előmozdítása 
tárgyában.

Ili Ugyanannak intézvénye a szentesi ipartestűlet alap
szabályainak jóváhagyása tárgyában.

17. A nagyin, ni. kir. vallás és közokt. ministeriumnak in
tézvénye a Szentes városi gymnisiumnak nyilvánossá tétele tár
gyában.

18. Szentes város közönségének 150 ezer forint kölcsön 
felvétele tárgyában hozott határozata.

19. Csongrád város kérelme a félegyház-csongrádi vasút
építésre megajánlott összeg két részletének kiutalvánvozása iránt

20 Pázmány Dániel vármegyei levéltárnok jelentése a vár
megye moiiograpliiájának megírásához szükséges adatok beszer
zésével leendő megbízatása és az ebből kifolyólag felmerülendő 
költségek fedezése iránt.

21. Kolozs vármegye közönségének a vadházasságok meg
akadályozása tárgyában kelt felirata

2 . Pozsony szab kir. város közönségének a közigazgatási 
bíróságok lótesitóse iránt az országgyűlés kepviselöházálioz inté
zett felirata.

23. Dorosma város által a szeged-dorosmai műut költsé
geire felvett 70,000 frt kölcsön jóváhagyása tárgyában alispáui 
jelentés.

24. Hegedűs Imre dorosmai tanító nyugdíjazási ügye.
25. Németh Péterné Harmat Ilozália horgosi volt tanító 

özvegyének nyugdijazási ügye.
26. Horgos községnek a piaci és vásártéri helypénzszedési 

jog bérbeadása felett hozott szerződése.
27. Dr. Mátéffy Pál orvos-tudor oklevelének kihirdetése. 

Kelt Szentesen, 1888. aug. 17-én.
STAMIIEB SÁNDOB, 

alispán.

HÍREK.
— Esküvő. Soós Albert helybeli derék kereskedő 

ma tartja egybekeiési ünnepélyét Szegeden Fournier 
Károly szegedi polgár csinos leányával Erzsiké kis„ 
asszonynál. Boldogságot kiváltunk az uj' párnak.

— A szülők figyelmébe. A Szentes város által 
főntartott polgári leányiskolánál a beálló 188V. ik uj 
iskolai év elején már a 111 ik osztály fel fog állíttatni. 
Figyelmeztetnek tehát azon szii'ők, kiknek ezen ősz 
tály látogatására jogosított leány gyermekeik vannak, 
hogy ezeknek beiratása iránt annak idejében a polgári 
leányiskola igazgatóságánál jelentkezzenek. Egyúttal 
arra is felhivat,ik a szülők figyelme, hogy a beálló 
uj iskolai évtől kezdve a polgári leányiskola minden 
osztályában az évi tandíj 10 frt leend. Szentes, 18ö8. 
Auguszt. hóban.

— Lapunk t. olvasóitól elnézést kérünk a „Világ
folyása" ciinii rovatunk mellőzése miatt, mivel a vá
rosi közgyűlés részletes közlése sok tért vett igénybe. 
Különben valami fontosabb politikai esemény úgy 
sem történt.

— Kossuth Lajos nagy hazánkfiának iievenapját 
városunk 48 as népköro bankettel fogja megünnepelni 
e hó 24 én este. Amily elismerést érdemel a nópköriiek 
ezen évenkint ismétlődő hazafias szokása, éppoly meg
rovásra érdemes polgármesterünknek azon mulasztása, 
melylyel Kossuth Lajosnak városunk díszpolgárává kör- 
(ént megválasztásáról szóló diszokmáiiy 1 még niiiidekko- 
ráig a nagy férfiúnak át nem szolgáltatta, l’olgárine.i- 
felünket akkor, midőn a közgyűlés előtt a diszokmáiiy 
személyes átadását u rég elmúlt tavaszra Ígérte, a köz- 
gjülés megéljenezte, de úgy látszik, korai volt az éljen- 

, zés, mert szavát mai napig sem váltotta be. Avagy oly 
ifjúnak farija e nagyhazánk fiát, hogy a diszok Hiány át
adását évről évre lehet halaszt,gatni ? Még megérjük, 
bár nem óhajtjuk, hogy a nagy hazafi Szentes város 

.határozatáról nem is értesül, mert aggkoránál fogva 
aligha megéri a diszokmáiiy átadását. A 48 as népkor 
lendületien elnöke bizony megsúghatná neki, hogy a 
diszokmáiiy és a lóm. katli. egyház felebbezése két 
különböző dolog; ezt meg lehetett sürgetni a kormány
nál, de a diszokmáiiy átadása tisztán a polgármes
ter jóakaratára van utalva. Hivatalos pontosság, jőjjiiu 
el a le országod 1

— Tanárválasztás — tanár nélkül. F. hó 16-án 
kellelt, volna betölteni a helybeli gyniiiásiumnál rend 
szeresitett, rajzoló geometria s szabadkézi rajzi tanári 
á hi.sk, de nem sikerült, inéit a folyamodók közül egy 
sem bírt e tanszékre teljes qualificalióval. Azért, a gym 
nás. biz.ot.lság megbízásából Kiss Zsigmond elnök és 
Z'diiuy Károly igazgató mai napon Budapestre utaztak, 
hogy iiiformitiót. kérjenek a niiiiisteriuninál, mit tegyen 
A bizottság ily különös körü niények közt.

— Polgári leányiskolánk a IU-ik osztály felállí
tása következtében uj tanerővel szaporodott Dégui 
Kálmán személyében, ki 11 folyamodó közül a tér 
mészet mennyiségtani tancsoportra a legjobb oklevéllel, 
azonkívül a testgyakorlatra is képesítéssel bir. A 
pályázók közöl heten bírván kellő qualifioatióval, ezek
közöl nevezett fiatal tanférfiu egyhangulag lett meg 
választva.

— Gazdálkodóinknak figyelmébe ajánljuk a körös 
tisza marosi ármentesitő társulat közgyűlési tagjainak 
újból összeállított névjegyzékét, mely az érdekelt 
községeknek megküldetett s városunkban e hó 25 éig 
közszemlére van kitéve. A 1.00 ártéri beesholddal nem 
bíró tulajdonosok iparkodjanak csoportokba alakulva 
magukat a társulati közgyűlésen megbízott által kép
viseltetni, mi csak meghatalmazás utján a fentemlitett 
napig eszközölhető.

— Hivatalos ebéd. A bökényi csárda részére kisa
játított s a társulat részéről átadott uj tér e hó 11 én 
hivatalos ebéddel avattatott fel, mely alkalomra a vá 
ros tisztikara nevezett helyre kirándulást tett.

— Kincsem-Borbély nincs többó. ti. hírre ébredt 
városunk közönsége tegnap reggel s igazán sajnos, 
hogy úgy a gyaloglásban mint az iparágában egya
ránt elismert, kora javában volt férfi tegnapelőtt este 
9 óra tájban vadászfegyverével szivén lőtte magát.

Végzetes tettének elkövetése előtt kihajolt lakása 
ablakán s az udvaron egybegyiilt házbelieknek még 
jó éjt kívánt; néhány perc múlva erős durranás hal
latszott., mely életének egy órai kínos szenvedés után 
véget vetett. Az oda érkezett orvosi segély a halá
los sebbel szemben nem aiathafott sikert.

— Újonc bálák. Az ez évben besorozott helybeli 
gazdálkodó ifjúság e hó 19 én a 48-as uepkör kispiaci 
helyiségében, az iparos ifjúság pedig jövő hó 22 én a 
nagy vendéglő kávéházi termében zártkörű táncvigalmat 
rendez. A gazdálkodó ifjak a tiszta jövedelem egyhar- 
midát a városi kórház, az iparos ifjak az egész tiszta 
jövedelmet, az iparos ifjúsági egylet könyviára javáia 
fordítják.

— A „Csongrádmegye“ legutóbbi 66 ik számában 
a városi közgyűlésen legutóbb tárgyalt keritkezősi ügy
ről szólva a helyett, hogy ez ügy tárgyalását közölte 
volna, lapunknak támad s a szerecseumosás háládatlan 
munkájára vállalkozók. 0 egyszerű tévedésnek tartja, 
hogy a polgármester a felebbez.ést nem terjesztette föl. 
Hát azt hiszi a hibát eltussolni akaró „Csongrádmegye“, 
hogy csak az volt a baj? Ila a felebbezés 100 évig 
hever s a kerítés színién 100 évig nem fogauatosittatik, 
lugyje el a főnökének hízelgő szerkesztő ur, hogy sem 

' az egyházlauács, sem e lap nem szólalt volna fel, mert 
ahhoz hozzá vagyunk már szokva, tudja azt, már az egész 

; képviselőtestület., hogy polgármesterünk éppen nem áll 
ÍMeiCurius, a gyorsaság istene védnöksége alatt De mi
dőn az egyház elnöke figyelmeztette a polgármestert, 
hogy egy megfelebbezett határozatot nem szabad vég
rehajtani, azt hiszi, hogy beszüntette az épiiést? 
Nem bizony, hanem azt teljesen befejezi ette. Már en
gedőimet kérünk, ha egy polgármester joakaratu 
figyelmeztetés és kérés dacára is a törvénytelen el
járáshoz ragaszkodik, oly esetben kíméletről nemcsak 
hogy nem lehet sző, hanem a legnagyobb megro
vásra érdemes s a közgyűlésen nem egy képviselőtől 
lehetett, hallani, hogy a polgármester eljárása mérgesí
tette el az ügyet. Es engedjen meg, ha egy polgármes
ter egy 11,000 lelket számláló egyházzal szembún úgy 
jár el, nem volna-e szégyen és kötelességmulasztás, ha 
a három helybeli hírlap közöl egy sem mert volna fel
szólalni ez ügyben? Végül, nézzen a tükörbe, vájjon 
nem lát e gerendát saját szeméit n, mig a mi szemünk- 
Imi a szálkán is megütközik? A „Csongrádtnegye" 
cikket ir megyénk főispánja ellen, pedig sem ő, sem 
más nemcsak törvénytelenségét., de ennek még csak ár
nyékát sem fedezte lel ellene. Tehát a „Csongrád- 
megye0 szerint azt kell ütni, a ki törvényesen jár el, 
például a főispánt; ellenben a törvénytelenséget elkövető 
polgármester hnjaszálát sem szabad érinteni, mert az 
illető „Csotigrádmegye0 szerkesztőjének főnöke s a 
„Szentesi Lap" kebelbarátja. Végül vegye tudomásul, 
hogy bármily feltűnő belükkel tolakodik löl tanácmval, 
oly embertől, ki a törvénytelenséget palástolni, ellenben 
a kötelesség utján haladó férfiakat sárral dobálni ta
nulta, semmiféle tanácsot nem fogadhatunk el.

— Az orsz. m. kir. zene- és színművészeti akadémia 
szinészeti osztályaiban a beiratkozások f. é. szept. 6 áu, 
csütörtökön d. u. 3 órakor kezdődnek s három na
pon át, minden délután 3—5ig bezárólag szept. 8-án 
fejeztetnek le. A jelentkező drámai növendékek föl
vételi vizsgálata szept. 10 én, hétfőn, d. u 3 órakor 
tartatok ugyancsak az iskola helyiségében, kerepesi- 
ut, nemzeti színház bérháza 111. em. — az operai 
osztályokba jelentkezőké pedig szept. 10-én d. e. 10 
órakor a nemzeti színház színpadán. A felvételi kellé- 

' kék: színpadias, csinos alak, tiszta kiejtésű csengő 
hang s kifejlett testi alkotás mellett, (melyről a föl v.

■ vizsgálaton jelenlevő orvos ad véleményt) legalább 18 
éves kor a férfiaknál s betöltött 16 év a leányoknál, 
mi hiteles okirattal bizonyítandó. Szükséges továbbá 
annyi műveltség és iskolai képzettségről szóló bizo
nyítvány, mennyit a megjelölt korban minden művelt 
ifjútól megvárhatni. Azok, kik nem szüleik vagy gyám
jaik kíséretében jönnek, a szülök vagy gyámok irás- 
beleegyezését tartoznak magukkal hozni. A jelentkező 
növendékek csak törvényes családi nevükön írathatják 
be magukat. Arra pedig előre is figyelmeztet az igaz 
gatóság mindenkit, hogy a beiratási és fölvételi dij 
6 frt a beiratásnál azonnal lefizetendő, fölvétel esetén 
pedig az évi 30 frtnyi tandíj első részlete 10 írt, 
melynek fizetése alól első éves növendék föl nem mente
tik. Végül szükséges megjegyeznünk, hogy az operai 
szakra oly jelentkezőket veszünk föl, kik a kir. zene
akadémia magánének tanfolyama III ik osztályának 
elvégeztjröl bizonyítványt mutatnak föl, vagy a fölvé
teli vizsgálaton annyi készültségről tesznek tanúságot, 
a milyen ezen osztályokat végzett növendékektől nieg- 
kivánt.atik, mely esetben magánvizsgálat alapján az 
orsz szinésziskola I. operai osztályába fölvehetök.

— Rablódanda. Bihiuine«yében, mini nz odavaló 
újságok írják, egy idő óta rablóbanda garázdálkodik. A 
banda feje állítólag egy szökött katona. A cseudőrség 
mindent elkövet kézrekeritésére.

ZST yllttér.
(E re atban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő^

Farbige Seidenstoffe von 85 kr. b7,sü5fl 
per Meter (ca. 2000 verschiedene Faiben und Dessins) versen- 
det roben- und stückveise zollfrH das Fabrik-Depot G. Henne* 
berg (k. k. Hoflieferaut), Zürich. Muster umgehend. Briefe 10 
kr. Porto. (3.)

fgp* Gazdák figyelmébe,
Alólirott ezennel tudatja a gazdaközönséggel, 

hogy egészen uj gőz-cséplőgépjére búza és here 
cséplést vállal s a gép azonnal igéiybe vehető.

Tudakozódni lehet tulajdonos lakásán III. t. 
380. száui alatt.

Szőke István.
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Tiz forint napi mellékkereset, 
tőke és kockáztatás (risicc) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti eladása által az 1883. 

XXXI. törvénycikk értelmében. 
Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi valtóűzlet társaság
A I> I- K >* é •* T A M S A, Budapesten.

ITICIIO BERNÁT
kereskedelmi üzletében

B r ii n n, Krautmarkt 18. saját házában,
utánvét, melleit kapható-.

Bt

Töke nélkül 
biztos keresetet 
mind oly megbízható egyéneknek rang'tülömbség 
nélkül, kik törvényileg kiállított, osztrák és magyar 
sorsjegyek részletíveinek való eladásával foglalkoz
ni akarnak. Ajánlatok intézendök a Magyar általa 
nos takarékpénztár részvénytársaság sorsjegyosztá
lyához. Budapesten (befizetett, részvénytöke 1 millió 
forint), mire azonnal a prospectu.-ok küldetnek.

délelőtti 9 órájára kitűzött árverés az 1881 LX. 
te. 167 § a alapján Dr. Csaté Kálmán tömeggond
nok érdekében is a csődtömeg hitelezői kielégítése 
végett megtartatni fog.

Kelt Szentesen, a kir. járásbíróság tkvi ható
ságánál 1888. julius 30.

TEMESVÁRY, 
kir. aljbiró.

Hölgykentlő 
egész gyapjti,-miuden uj 

j divat szűrben, kéts/.wesen 
széles, 10 inét. 8 frt.

)<C NiggerlGden, 
u legújabb őszi és téli ru- 

/■H búnak, kétszeresen széles, 
.........

fS Egy jute garnitúra
2 úgy- és 1 asztalterítő, 

* \ rojttal 3 frt 50 kr-

?• Jute-fiiggöny
: : török minta,
V egy teljéé függöny 2 frt
.• • 30 kr.

Egy ripsz-garnitura^
éti 2 úgy- és egy asztal’ H 
■térítőből, selyemrojttal ..4 frt. fc

ZSag-ukiza
divatkelme, kétszeresen széles, kos- 
tflrarab'uiak-, mia^n sima sziliben, 
valamint csikós és karrirozott lomét.

__________ 9 frt,__________  

Fekete terno 
sz^?z gyártiíiány, kótsze-

* • résén széles, .10 inét. 4 frt
___________

ZDreiclralxt 
legjobb -minőség, >60 ctm. 
széles, 10 méter 2 forint 

i?' 80 kr.
--------------------------------------- 

í’yí'iúu '‘'psz 
minden WMiiben, M) ctm.

Jjr''széles, 10 méter 3 fúriut
80 kr.

Kai rirozett ée csikós ; ; .—halórtiha Kelmék X Olxt
<W«G0 ctm. széles, legújabb I • 1 »«« '-1'- 5 frt 1,8 kr'
AJfi dessin lOmét.2 frt 50 kr. ^legjubbminóség6frt50kr.

50 kr.

Hollandi futószőnyeg 
maradókok

10—12 mét. hosszra. Egy 
maradék 3 frt 60 kr.

Házi vászon
t vég 30 róf </. 4 frt 50 kr. 
1 vég 30 róf'7. 5 frt 50 kr.

King-szöveí, r 
jobb a vászonnál, 1 végL 

7< szólás, 80 rőf 6 frt. k

Valeria-flanell 
legújabb minták, 60 ctm. 

széles, 10 Miét. 4 frt •»

246C.|tk. 88. szám.
Póthirdetmény.

A szentesi kir. járásbíróság mint tkvi ható
ság közhírré teszi, miszerint a Roheim Sámuel és 
fia cég végrehnjtatónak Lővy Márkusáé szentesi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 288 frt 40 kr. 
s jár. iránti végrehajtási ügyében 2316/88 szám 
alatt kibocsátott árverési hirdetményben a szentesi 
0717 sz. Ijkvbe A'f 1530. rsz. a. foglalt 476 
négyszögöl terű s Lővy Márkusáé csődtömegéhez 
tartozó beltelekre és minden tartozékaira 4304 frt 
kikiáltási árban ezen tkvi. hatóság hivatalos helyi
ségében 1888 évi szeptember hó 3-ik napjának

Hirdetmény.
A szentesi ev. ref. egyház régi 

gányparti temetőjének, minthogy az 
temetkezés már régen megszűnt, az 
gazdasági célokra való használását 
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,

lő inmliiok.

közép és gó- 
abban való 

egyháztanács 
határozta el.

N

Erclélynelr legrjoTolo és leg'tissiztá.’b’b ásványvize
a hazánkban is mindinkább tért foglaló

1

Oscford.
mos/., jó minőség

1 vég 30 róf 4 frt 50 kr.

Riiha-harehet •.u n 11 11 “ ’’ ll * znuna oaicnet ... i vég:1Hlx511Ua4frt80kr. 
legdivato.ubb dúsain 10 : ’. 1 vúgSOr. piros 5frt20kr. 

mét. 3 frt •. „• céhna kannavász
i vég róf lila és piros g frt.

Ügy 1 Alakit rO 
legjobb gyártmány, 190 ctm. hosszú, 

jjo ctiu. széles, 1 frt jo kr.
Egy bZ-rkoCMi-liikarA
190 ctm. hosszú, i(o ctm. széles 

2 frt $0 kr.

ZKZalrrx'O.lc 

legjobb minőség, 60 cint, 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr.

Téli nagy kendő
•tiszta gyapjn, 7* hosszii, 

1 drb 2 frt

Doublo-vclourkcndó
tisztaxyapiw, 7-4 nagyságra,

1 drb 3 frt 50 kr.
F e j r o v a Ió kendő
7< nagyságú, drbja 80 kr.

: Női ingek
• erős vászonból, csipkés 

szegélyt vei t) drb 3 frt
; ’ 25 kr.

\ Áöi ingek
! clnifonból és vászonból fi-

• nőin hinizéssel 3 drb 2 frt
•. 50 kr.

f Férfi ingek
\ saját kószitnién.y, — fehór 
; vagy szinos 1 drb I. minős.

I frt 80, II. ni. I frt 20 kr.

; Normál ing
teljes, nagy 1 drb 1 f. 50 k. 

rt Normál nadrág
teljes, nagy 1 dili I f 50 k.

lÍ5T3i:i>IilIJffi:iíEÍK5I3EE3E

bel ve ni gombbal és véggel, ; 
minden színben, teljes, • 

^Mnagy 1 drb I frt 50 kr. • 

«F Munkás ingok i
rumfcurgi oxfordtól,

teljes, nagy 3 drb 2 frt. 
ys/ ...........

Posztó-áruk gyári raktára.

Téli kabát kelme 
egy maradék, 2- O méter 
teljes téli kabátnak, feke
te, barna és kék sziliben 

5 frt 50 kr.

Bilinni posztókelme- vi) 
Xd maradékok 

téli öltözetnek, egy- mára- 
.^Tildék 3-10 mét. egy telje.v ■ • 

férd öltözetünk 5 frt.

Aíluiliiai vétel ! • •
,. Briiiml posztómaradékek V 

‘{^•JÍI-IO mét. egy teljes férfi í t

7w

A hivatalosan megejtett vegyelemzés szerint
a szilárd alkatrészek összege 2-847, tehát artézi kútviziinknél is tisztább; 

szénsavat a legnagyobb mennyiségben tartalmaz 
s borral v,-eg-;yitvre a, leg"ö.d.itőloTo ital-
Magában véve ezen ásványvíz kitűnő eredménynyel használtatik a gyomor- 

és bélcsntorna hurutos bántalmainál, rósz emésztés, gyomorégésnél és étvágyta
lanságnál. Továbbá előmozdítja a vizeletkiválasztást és kitűnő hatást fejt ki a 
vese és a hólyag hurutos bántalmainál. Vas- és mésztartalmúnál fogva jó hatása 
van a vérszegénység minden neménél, továbbá az angol és görvélykórnál.

E víz l/2, 1 és 14 literes üvegekben rendelhető meg (egy ládában 50 
üveg) alulírott

fürdő- és üzletigazgatóságnál 
liOlOZÉKE.V. (Erdélyben.)

Legjobb asztali- és fiditő-itaL

cS
CöN 

’S -<D
•s 
£ 
§

3ui

tuíjco íuiií • • te
AJ»r] öltözetnek 3 frt 75 kr.

’JjH Minták ingyen és bérnientve. — Meg nem 
Úm áruk fennakadás nélkül visszavétetnek.

| Platinafestékek!I
i

I

Felső kabátkelmék 
legfinomabb minőség, egy 

teljes felsőbabáinak, 
7 frt.

GO
O

-cő

Tartós steljesen 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

'A' adatik.
® Megrendelés cimzendő:

Fabriks-Niederlage, Wien
VI. Gelrcideinarkt 15.

Kg Í2S CáKTl

Hazánk legkedveltebb

Mágnes™
tór'ökbon i’ftk “ P0'SárÍ kÖ‘Ökbe“ kedveU’ de utat ‘őrt magának a felsőbb és legfelsőbb

n^xtaláu rendes Italul szolgál. - --
■ . , Ko’,N„,”’,tilulP<vljl>aii, Alexiuidriilbim, legközelebb Flniiidbun is én mzv 

mint hnzAuklmn általánosan a kolera megbetegedés ellen praeaervntlv gyógvLer 
■>ek bizonyult.—Mindazon tisztelt fogyasztóinak, kik ezen ásványvizet akár borral, gvógv 
czélokra, vagy tisztán mint asztalivuet előszeretettel használják, kérjük ast rövidítve

w fi G N E r
forrás néven kiszolgáltatni. — A nagyérdemű közönségnek ásvány vi/.i 
tatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel nz Jí. €1 IN K N->

kutkezelöiége ta . ..

Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, füszerkereskedésében és ven 
déglöjében kapható.

•T

szállítónál

ct z -Rs.lrta.r Szentesen:
koos Albert és Szépe Károly uraknál.

Szentesen, nyomatott, a kiadótulajdonosFfidáí^li^bort könyv



Melléklet a „Szentes és V
Vegyes Ixirelr.

— A rahszolgakereskedes Marokkó belsejében még 
mindig javában virágzik. A Times of Maroceo boz fel 
néhány esetet, mely azt bizonyítja, hogy ezt az ember
hez nem méltó Üzletet még a marokkói parti városok
ban is zavartalanul folytatják. Wadwonból julius végén 
egy ember érkezett. Mogadorba, a ki négy rabszolganőt, 
hozott oda. Egyet megtartott magának, a másik hármat 
meg eladta. Egy hivatalos kikiáltó vezette végig a vá
ros utcáin a tizennégy-tizenöt éves leányokat és ötven- 
hatvan tallérért árulta őket. Egy vevő megnézte a 
fogaikat, de nem találta elég fehéreknek. Az egyiket 
később megvette a kttdi, a másik kettőt még most is 
talán árulják,

— Szerencsétlen lövés. jNyitráról írják, hogy ott 
Dórnak András ó-turai irtványos lakodalmán nagy sze
rencsétlenség történt. A lakodalmas nép egyik-másik 
tagja folyvást durrogatott egy ócska pisztolylyal s meg
próbálta ezt a mulatságot a menyasszony bátyja is, a 
Ili azonban nem igen értett a fegyeverrel való bánáshoz. 
Dornák György ezt észrevevén, segíteni akart neki s a 
pisztolyt maga felé fordítva, babrálta a gyutacsot, mely 
be volt, rozsdásodva. Egyszerre a pisztoly elstlit s Dor- 
nák Cyörgy a szive táján találva öszerogyott. Pár óra 
alalt meghalt.

— Kettős gyilkosság. Kopácson, Baranya megyé
ben, e hó 10 én egy Máté István nevű gazdaember 
kegyetlenül meggyilkolta az anyósát, meg a szép fiatal 
feleségét. Máté reggel bement a nejével a mezőre és 
ott szóváltást kezdett vele. A fiatal asszony megijedt a 
goromba embertől és bazafutott. Mikor Máté este haza
ment, az anyósa rátámadt és megdorgálta. Erre Máté 
dühbe jött és egy fejszével agyonverte a két védtelen 
asszonyt, a kiket azután a szó szoros értelmében dara
bokra vagdalta. Mátét elfogták.

— A szivar és dohány megdrágulása következtében 
Aradon július hóban 12,800 írttal kevesebb bevétele 
volt a kormánynak, mint az elmúlt év ugyanazon hónap
jában.

— 25 millió hektoliter búzára lesz Francziaország 
ónk szüksége, hogy a belfogyasztáBt fedezhesse. E rop
pant inennyiségü gabonát Magyarországon fogják besze
rezni, Máris több francia kereskedő jött Budapestre na
gyobb bevásárlás eszközlése végett.

— Hány zsidója van a világnak? A világ összes 
zsidóinak száma a legújabb statisztikai adutok szerint 
8 millió, a föld összes népeinek 5%-a. Ezen 8 millióból 
5-984.000 zsidó él Európában. Magyarország és a koiona- 
tartományok területére ez utóbbi számból 1.000,000, 
Budapest fővárosra pedig 100,000 zsidó esik. Francia
országunk összesen csak 88,000 zsidaja van, tehát keve- 
sebb, mint a magyar fővárosnak egymagában.

~ A pénzügyőri közegek szaporítása. Az uj cukor- 
adó-lörvénn-ktiiöiiö.seii azonban a szeptember 1 én éleibe-

idéke“ 1888. évi
lépő szeszadó törvény n pénzügyminislerium illető kö 
/.egeinek ellenőrzési teendőit oly nagy mérvben szaporítja, 
hogy a ministerelnöknek e közegek megfelelő szapor- 
tására kell gondolnia. Az eddigi 15-höz, még 3 pénzü
győri főbiztos, a 14G biztoshoz 127 uj és a 3880 kü 
lönbözö rangú pénzügyőihöz még 400 új fog kinevezte! m. 
A biztosok már most, azon helyzet be jutnak, hogy kerti 
léteikben havonkint idején végezhetik számadásaikat. 
— a mennyiben ezek a termelt szeszmennyiség meg
állapítására vonatkoznak — a kerületeikbe tartozó szesz
gyárakban

— Foghúzás fájdalom nélkül. Genoqe és Fredet 
francia orvosok legutóbb egy módot talállak fel arra, 
hogy miképen lehet fogakat fájdalom nélkül kihúzni. A 
módszer abból áll, hogy a fül környékét befecskendezik 
étherrel, mely az idegeket érzéketlenné teszi. Az uj 
foghuzási módszer egy cseppet, sem veszélyes.

■— Szerencsétlenség. Kremsben a dunai hid építé
sénél Tribec Jakab és Smeterna Tamás munkások egy 
vascölöp közé szorultak és súlyos sérüléseket szenved
tek. Tribecnek a karja teljesei; összezuzóilott.

33-ik számához.
A vendégek a kis helyiségre a „Nagy toronyórá

hoz0 cím alatt találunk. Hivatalosan nincsen bejelentve, 
de azért igy hívják. Arról híres, hogy azelőtt csak po 
bárban adta a bort tulajdonosa s csak később fogadta ei a 
palackot.

Sokan járnak ide. Mi is jártunk Érdekes alakok, 
de legérdekesebbek azok, kik az esti hét óra kongásám 
gyűlnek össze: takarító asszonyok várból, a „meg m> 
mondja komám asszony" nóta hősei, felesen németek. 
Kis szatyorkájukban száz meg száz novella-tárgy vau ; 
nehéz feljegyezni, mert ha tizen vannak, tiz beszél egy 
szerre tiz mesét. Nagyon pikánsak, Párisban is lenne 
keletük. a gyorsírói vizsgát, bajosan tenné le itt az e 
téren legelismertebb Kónyi Manó is.

Kiszemeltem azt., a ki a bábeli hangversenyben 
legkitűnőbben vezetett, egy bizonyos Frau Lénit. Az ér
demes asszonyság valódi aszalt szilva szobor, s egy na
pon, mikor az öreg kormányos, ki az első magyar gőz
hajó kormányosa volt, de még nem jubilálták meg, tá
vozott, hallásom összes képességét Léui asszony mun
kálkodására összpontosítottam.

Rendesen az első pohár borban az orgazda, a töb
biben tolvaj rejtőzik; egy ilyen tolvajt rendeltem na
ponkint Frau Léniuek. A nők, különösen a régibb sza- 
básuak, nem idegenkednek a bortól. Fel van jegyezve 
különben, hogy III Frigyes császár, mikor meg akart, 
házasodni, olyan nőt szeretett, ki bornemissza, s ilyen 
az összes uralkodó családokban csak egy volt, portugálli 
Leonóra. Nem tudom, Léui asszony fiatalabb éveiben 
ivott-e vagy sem? De az bizonyos, hogy most nyakai!, 
sokkal jobban mint egy bört.önőrmester s különösen meg 
lehetett vesztegetni a harmincassal.

A harmincas bor egy értékes történetet termelt, 
a minek a hőse egy harminc éves nő.

Rendes, tisztességes nő, már t. i. a takarítónők 
szempontjából. Tiz forintot, fizet, havonkint. és kevés 
igénye van: valódi tündér. Soha nem pöröl, ritkán van 
otthon, így havonkint csak kétszer kell felmosni a szó 
hát. Nem szivaroznak nála, a függönyök ritkán kerül 
nek tisztítás alá. Nem olyan mint ez meg ez, ki ron
gyos öt írtért komornát is akar a takarítónőben s nem 
pontosan fizet.

Vau-e férje? Volt-e férje? Amiatt Lőni asszonv 
keveset aggódik. Udvarlói lehettek, hiszen Istenem, azt 
rossz néven venni nem lehet. Ember nélkül assszony 
nem állhat, hiszen neki is, Lém asszonynak volt néha 
napján s ma is szívesen laknék együtt valakivel, ha 
rendes, becsületes, fertályos ágybérlőt*)  kapna, mert rossz 
egyedül lenni.

Irodalom.
A ki egyszer megszerette, az soha sem válik meg 

a „Magyar Háziasszony" című háztartási-gazdasági és szépirodalmi 
hetilaptól, melynek előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, 
negyedévre 1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona
utca 20. sz), melyhez az előfizetések legcólszorűbben postautal
ványon intézendők, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szol
gál mutatványszámokkal. A legújabb szám következő változatos 
tartalommal jelent meg :

I. FŐLAP. 8 oldal. A hamis utánzók. Egy alispánná- 
t ó 1. — A test bőr jelentőségéről. Schütz Gyulától. — 
Kérdés a „Magvar Háziasszony" t. olvasóihoz. Gyász fá ty ol
tói. - Orvosi tanácsadó. — Éléstár. - Likőrök. — Konyhászat. 
Heti étlap. Őszikétől. — Hogyan főzzünk süssünk ? Egyletek 
és jótékonyság. — Különfélék. — Hymen.—• Gyászrovat. - Kér
dések. — Feleletek. — Szerkesztői üzenetek. — Kiadóhivatal 
postája. — Nyílt tér. — Nyílt társalgó. —- Kis hirdetések.

II. „MUNKA UTÁN." 4 oldal. Szépirodalmi melléklap. A 
magyar nő. Rudnyánszky Gyulától. — Fürdő levél. 
K ü n n 1 e T i v a d a r t ő 1. -■ A tolvaj. Tolnai Lajos
tól.— Melyik a boldogabb 1 Rignio Erzsikétől. — 
Irodalom és művészet — Gondolatok. — Apróságok. — Sakk
talány Horváth Jankától. — Megfejtések. — Az aranyos 
parthie. Nagyvárady Mirától. (Folyt.)

III. REGÉNYMELLÉKLET. 8 oldal. „Elúszott millió." 
Regény Vörös Juliannától XI. iv, 65—72 lap.

C □ 5 N" O K.
A nagy toronyórához.

(Balázs Sándornak még meg nem jelent irodalmi hagyatékából.)

Egy művészi hajlamokkal biró lakatos legény re
mek kis toronyórát, készített kovácsolt vasból. Üveg alá 
rejtetten ketyeg a kápolnába hivatott szerkezet az is- 
kolautcában s itt. mint korcsmacimer szerepe).

*) Fertályos ágy bérlőnek nagy városokban azt 
a lakót nevezik, ki ogy pincelakás negyedrészét vagyis egy sar
kát haszonbérbe veszi, mert a szegény munkás családok a drága 
házbér mellett közösen vesznek ki egy pincelakást s egy-egy la
kónak egy-egy sarok jut, hol egy ágynak, asztalnak s ládának 
meg egy pár széknek van helye.



Elég az hozzá, hogy az ő nagysága, már mint a 
fiz forintos, csókolni való teremtés Soha rosszat nem 
mondana róla, mert, akkor megverné az Isten. Isten 
mentsen! szólt, s mohón itta ki a harmadik félmeszelyt 
s vallomást. tett, hogy én illedelmes vagyok, nem be
szélem ki azt, a mit ő nekem elmond.

Hát tetszik tudni, nem tudom, hogy tiszteljem ura
ságát, nagyságos urnak e vagy csak teins urnák, az én 
nagysáinra nem igen lehet rosszat mondani. Soha nem 
is lehetett volna, de . . . tetszik tudni, az ő életében 
is elérkezett egyszer a de egyszer. Fájtak lelkem neki 
a tyúkszemei. Szép cipőt viselt 7 frt 50 krért, egy ki
csit szőri tóttá. Hanem nem beszélek többet, máma.

Tessék még egy fél meszelyt, a 35 ősből.
Köszönöm, nekem soha nincsen tyúkszemem, ilyen 

nagy csolnakokat viselek, egy szoba-uram anyjától kap
rain. Ugyan hol vehette azokat a lábakat? Bizony abban 
bajosan kapott, volna tyúkszemeket az én másik asz 
szonyom, a tíz forintos

El lehet azt. könnyen veszteni. Sokféle tinktura 
van, azután gyapot, gyűrű.

Nix ntitz, megpróbáltunk mindent, nem sikerült 
mindaddig, mig ....

Az újságban nem olvastak valami hirdetést.
Dehogy, hanem egy csinos fiatal emberrel ismer

kedett meg a nagysága.
Talán tyukszemvágó volt vagy borbély?
Fiatal orvos. Igen éles kései lehettek, mert már 

itt a várban nagy híre volt. Egy idősebb báröné tyúk
szemeit is kivágta s kapott tőle egy olyan nagy arany 
láncot, hogy no, órával, még pedig valóságos kronovetter 
óra. A báróné látta, hogy az én nagyságáin mennyit 
sáppad, soványodik; kérdezősködött tőle, a világért el 
nem árulta volna. Belehal, ha fölfedezik, hogy a lába 
nagyobb a cipőjénél. Egyszer azonban a báróné észre
vette a fürdőben az én asszonyom tyúkszemeit. Azonnal 
ajánlotta neki a fiatal orvost. A nagysága nagyon meg
ijedt, hogy egy fiatal ember fogja látni tyúkszemeit, de 
hát. a tyúkszemei nagyon fájtak s elhatározta magát a 
lyukszem vágatásra, áthivatta a fiatal orvosi, az el is 
jött .... hanem már nagyon sokat beszélek.

Dehogy beszél, dehogy beszél. Egy fél meszelyt a 
40 es vörösből.

Köszönöm, talán még nincsen késő........... Csak
nyolc, mert nagysága akkor jöu haza az operátióból.

Minden nap operálják?
Igen is, minden nap. Az orvos ur csak otthon 

operál, különösen egy idő óta gyakran.
Egy idő óta?
Igen, mióta a kaszaiját lefoglalták. 
Mi köze annak a tyukszemvágáshoz?
A kaszninak?
Igen, a kaszninak.
Óh,_ annak nagyon sok köze van. Mert tetszik tud- 

...... !l"'” " bónnwhnii n nairvsáciL t.vuk-

szemét vágta — mert ez a lyukszem terjed ám — bir 
teleti kopogtatlak az ajtaján. A doktor ur nem tudta 
máshová rejteni a nagyságos asszonyt mint, a kaszaijába. 
Tessék csak aztán meghallani, a mi későbben történt 
Foglalni jöttek hozzá. Felírtak a szobában mindent.. Mi
kor a kaszaira került a sor, a doktor ur elébe állt s 
nem engedte azt. felnyitni, hanem ezek a foglalók nem 
tréfálnak, szépen félretolták, kinyitották az ajtót s ott 
volt az én asszonyom ....

A tiz forintos?
Igen. Meg is becsülték, azután ismét rázárták az 

ajtót s lepecsételték. Képzelni lehet a doktor ur zava
rát! Az eljárási költségekkel együtt 72 irtot kelleti, 
volna fizetnie, de a fiatal urnák annyi pénz nem hevert, 
a ládájában. Gondolkodva járt fel s alá a szobában, mi 
tévő legyen ? Ila feltöri a pecsétet, akkor bírói zártörést, 
követ el; ha föl nem töri, az asszonyom ott akár éhen 
is meghalhat. Végre még is az asszony találta meg a 
szabadulás eszméjét.. Elküldött értem. En elmentem. 
Szép jő napot kívántam.

Mivél szolgálhatok, doktor ur? kérdőm.
Mindjárt, megtudja, nyertem válaszul tőle
Ekkor kopogtatott a szekrény ajtaján s halkan, 

azt hiszem szerelmesen oda szólt:
Angyalom, itt van Léui ....
Miért, mondhatja ezt a kaszninak: itt van Lőni? 

Talán be van rúgva, vagy az a csontváz támadt föl 
a mi ott szokott állani s a frakkját akasztja rá, hogy 
össze ne gyúródjék ?

Léui ....hallom a kaszaiból az én asszonyom hang 
ját. Keresztet, vetek, összecsapom kezeimet. Uram, bo
csásd bűnöm, hogy kerül ez ide ? Talán káprázott a fülem ? 
Nem káprázott, újra hallom.

Maga van itt? Majd a föld alá sülyedtem. A szo
bában voltak a törvény urak még s az én asszonyom 
ott van s ugyané -ak toporzékolt.

Nem elégszem meg a pénzutalással, elvisszük a 
kaszait, ahoz jogunk van — mondja a törvény embere.

Magamhoz jöttem s asszonyom újabb kiáltására 
szóltam:

Mit. parancsol nagysága?
Várjon csak, mennyivel tartozik a doktor ur? 
Hetvenkét írttal, kiáltott a toporzékoló ur.
No hát édes Léui, menjen haza, ott. vannak a ru

hám zsebében a kulcsaim és a fiókomból hozzon magá
val annyi pénzt.

Siettem, rohantam kiszabadítani asszonyomat, mert 
féltem, hogy a dolog árverésre is kerülhet. A törvény 
urak nem tréfálnak.

Kiszabadította?
Igen.
S azóta javultak a tyúkszemei?
Nem biz azok, s hogy többé a tyukszemvágás alatt, 

a kaszaiba ne kelljen bújnia, az asszonyom kifizette a 
doktor adósságát s hozzá is megy.

így hát ön elveszti a tíz forintot.

Nem én, megfizetik, mig élek, csak a titkot el ne 
áruljam. Nem is mondom el másnak, csak az urnák. 
Bor között beszélünk, de tovább nem fecsegünk. Jó éj
szakát!

Én nem bor között beszéltem el ezt a borkorcsolyát.

-A.próság'.
Még utoléri. Bodroghvölgyi, miután vagy negy

venezer hold földnek a nyakára hágott, Budapesten élt 
mint valóságos magánzó, a mennyiben t. i. a csizmáját 
is maga szokta tisztítani.

Egy alkalommal éppen fehér ruháját, vitte a mosó
nőhöz, midőn fiatal utiokaöcscse csöngve-robogva. hajt 
el mellette egy négyes fogaton.

Bodroghvölgyi tele torokkal kiáltoz a. gavallér 
után, a ki a szembejövők figyelmeztetésére megáll s gő
gös leereszkedéssel inasát küldte hozzá megtudandó, 
liogy mit akar.

— Azt üzenem gazdádnak, úgymond a „végzett 
földbirtokos" keserű guuynyal, hogy lassabban hajtson, 
mert még utolér engem!

* **
É 1 e t • h a 1 á I. Sűrű erdőn keresztül utazik egy 

birtokos, midőn a sűrűből hirtelen egy cigány rohan elő 
s kocsiját egy hatalmas kurjantással megállítja.

— Mit akarsz, more?
— Pénz.st vagy hágót, mert csukulom a kezsit- 

lábát: éu zsivány vagyok!
* **

A kedvenc falat. Nagyon elkényeztetett gyer
mek volt a kis Pista. Midőn egyszer szülei játszótársát 
ebédre hívták, történetesei! csirkepecsenye került az 
asztalra. Pista, aki feltétleu imádója volt a zúzának, 
már előre kileste, hogy melyik az a boldog tájék, a hol 
a zúza fekszik. A vendéget megkínálták és ő, uram fia! 
épen a zúzára veti szemeit. Meglátja ezt Pista s csen
desen bár, de hallhatóan rebegi: „Már nézi!" A mama 
csendesíti Pistát, eközben a vendég kivoszi a zúzát, mire 
Pista nem fojthat, el egy hosszú sóhajt: „Már veszi!" 
A vendég feiszürja villájára a zúzát, erre már tovább 
nem türtőztethette magát. Pista és sírásra fideadva, el
keseredetten kiáltá: „Már eszi!"

* **
Szellemes társalgás. — Nagyság bizonyára 

idősebb kedves húgánál?
— Igen! nehány hónappal.

*
Jóvá tette. Apa: Ejnye, Liza, hogy mersz te 

olyat mondani a mamának, hogy „rossz", — most, menj 
mindjárt hozzá, tedd jóvá a hibádat s mondd neki, hogy 
sajnálod, a mit mondtál.

Liza: Mama, sajnálom, hogy rósz vagy.

Fulelős szerkesztő és laptulnjil'-nos ■


