
Kilei dik évfolyam.

Kolozs vármegye felirata.
Messze mi tőlünk, a regényes Erdély terít 

létén fekvő Kolozs vármegye bekopogtatott az 
összes vármegyékhez s egy oly ügynek pártolására 
szólítja őket fel, mely az alfoldön fekvő népes és 
jómódú városok s a fölöttük álló vármegyék ha
tóságait még közelebbről érdekli mint magát a 
felszólaló vármegyét; nevezetesen a kormányhoz 
feliratot intéz az iránt, hogy országos intézkedés 
történjék az évről évre nagyobb tért foglaló vad 
házasságok meggátlására.

Bebizonyított tény, hogy a hol nagyobb a 
jólét, ott már a kényelmesebb életmód teszi haj
landóbbá a testi szervezetet az erkölcstelenségre, 
mely annál nagyobb tápot nyer, ha még vallás 
talanság is hozzájárul, s ez utóbbi esetben nem
csak a jómódú, hanem a szorultabb viszonyok 
közt élő lakosság is az erkölcstelenség posványába 
esik, tehát a vallástalanság terén a szegénység 
és gazdagság ellentétei az erkölcstelenségben ta
lálkoznak.

Ámbár Erdély természeti szépségeivel éppen 
nem áll hátrább a szoros értelemben vett Magyar
országnál, mindazáltal korántsem nyújthat lako
sainak oly kényelmes életmódot s jólétet mint 
hazánk. S mégis Erdélyből szólal meg a vadhá
zasságok miatti panaszhang s eljut a többek közt 
hozzánk, kiknek sokkal nagyobb okunk volna e 
miatt följajdulni s országos intézkedést kérni, 
mert hiszen — fájdalmasan esik beváltanunk — 
a magyar alföld a vadházasságok igazi melegágya 
és főfészke. Míg Erdélyben nem annyira a jólét- 
liek. miül HlKílUU valiaöuul<iiioa^iic*ix 
a vadházasság terjedése, nálunk az alföldön mind
két tényező termékenyíti a talajt s ezen erkölcsi 
ragály nem apadó, hanem emelkedő félben van.

De miért is üldözendő s meggátlandó a vad
házasság ?

Először is a vadházasság a legrutabb leala- 
csonyitása az emberi nemnek, mert az állati ösz
tönnél egyebet nem ismer a két nembeli társu
lásnál, tehát az állatok sorába helyezi az embert.

A vad házasság erősen ellenkezik az állami 
és társadalmi renddel, mely egészen más köteles
séget róv az emberiségre s ezek csak is a törvé
nyesen kötött házassági kötelékben teljesíthetők.

A vadházasságból származó gyermekek vagy 
csírájukban fajtatnak el, vagy ha eleiben marad
nak is, mintegy vadul nőnek föl s így nevelés 
hiányában későbben a gonosztevők szamát sza
porítják. Mert ha a vadházasságban élők egymás
tól elválnak — mi gyakran a legkisebb ok miatt 
történik, az atya megtagadja a további fentar- 
tást, az anya pedig bármi módon óhajt gyerme
kétől megszabadulni, hogy kenyérkeresetében ne 
szolgáljon akadályul.

De még milyen szomorú viszony all fenn a 
vadházasságban élő férfi és nő közt! Vájjon ké
pesek-e egymást oly tiszteletben tartani, egymás 
hibái iránt oly elnézők lenni s egymást ugy meg
érten' mint egy' törvény*" " -rj és feleség? Vaj- 
jc( , iiai< f< tlictó-c <iz u viszony,
nelynen a térti zsai álmát gyakorol, a nő
pedig mint gyöngébb lei majdnem oly sorsban 
részesül, mint egy szerecsen rabszolganő ? Az 
olyan szabadságától és tisztelettől megfosztott no 
nem képes anyai feladatának megfelelni, meit a 
férfi nem tekinti őt feleségének, hanem oly alá
rendelt egyénnek, ki arra való, hogy az o sze
szélyeit tűrje s kedvteléseinek tárgya legyen. A 
vadházasság tehát a nő méltóságának s menyei
nek megölője s minél inkább terjed, annál erő
sebben sülyeszti a nemzetet az erkölcstelenség 
őrvényébe. Az a nemzet mindig virágzott, a me y 
tiszteletben tartotta nőit, mig azok a nemzetek, 
melyek a nőkben rabszolgákat láttak, napröl- 
napra síílyedtek és nagy részük elpusztult.

Tehát a vadházasságok meggátlásában meg- 
védjük a nők legszebb jogait, melyek a keresz
ténység legnemesebb vívmányai. .

Kétséget nem szenved, hogy mindenik vár

megye, tehát a mi vármegyénk is, melynek terü
letén a vadházasságok oly 'erősen tenyésznek, 
pártolni fogja Kolozs vármegye feliratát. De tudva 
azt, hogy kormányunknak nagyobb gondja van 
holmi jövedelmet szaporító szeszadóreformokra és 
regálemegváltásra, s talán csak évek múltán ke
rülhet a sor Kolozs vármegye feliratára s igy a 
szabadon burjánzó vadházasságok még nagyobb 
mételyt okoznak a civilizált társadalomban, addig 
is kell mindent megtenni ezen erkölcsi ragály 
tovaterjedése ellen. S itt első sorban a lelkésze
ket látjuk erre hivatva — ők a nép ezreihez 
szólnak a szószékről s ha onnan mint a tiszta 
erkölcs hirdetői hatalmas szavukat emelik a vad
házasságok ellen, bizton hisszük, hogy ez által 
is sikerül sokat elriasztani a vadházasságtól.

A plakátok országa Csougrádoii.
Mellőzve a hivatalos plakátokat két plakát fekszik 

előttünk, mely méltán hívja föl figyelmünket s gondol
kozunk fölötte, hogy ezen drasztikus kifejezésü plakátok 
közül melyiknek adjuuk hiteit? Hol itt az igazság? Mert 
hiszen mind a két plakát irőja ugy tüuteti föl magát, 
mintha az ő részén volna az igazság.

Mielőtt azonban véleményünket kimondanék, állja
nak itt a plakátok szóról szóra, melyeknek elseje f. é. 
aug. 15 én, a másodika pedig aug. 20áii látott a nép 
különös mulatságára a közhelyeken levő falakra kira
gasztva napvilágot, melyek raindenikét igyekezett az 
ellenfél leszaggatni.

Lássuk hát e mulattató plakátokat!
„Tekintetes Réti Ferenc ügyvéd urnák Ceongrádon. 

Hét éve már, hogy tőkegazdai számadásaim népámitási 
célokra használtattak föl; de hogy végre valahára a 
népámitásoknak eleje vétessék, felszólítom, hogy szám- 
adásaimat elbírálás alá bocsátani igyekezzék, mivel kü- 
Forgó G. Imre, volt tőkegazda?

Ezen plakátra azután aug. 20-án, talán kegyeletes 
emlékül az első magyar király, Szeut István napjára, a 
következő plakát lön a falakra kiragasztva:

„Felelet Forgó G. Imre, a kapufélfától búcsúzott 
tőkegazdának. A ki azt állítja, hogy kigyelmednek mes
terségesen gyártott csonka számadásai a birtokosságnál 
népámitási célokra használtatnak föl: az rágalmazó, ha
zug ember!! A hazug ember pedig nem becsületes em
ber, mondja meg kigyelmed komáinak is, kik aljas cél
zatú levelét (tán a plakátot érti itt?) tervezték .... 
Szégyen, gyalázat, hogy egy ember, ki közel 15,000 frt 
fűára (ez talán két szó ?) és legeltetési bérekről polgári 
és fenyitő perek fenyegetései dacára 15 év után sem 
számol a birtokosságmik: hitvány, aljas (aujnye, de Ver- 
hovay stylus!) célzatú levelekkel akar számadási köte
lezettségének eleget tenni ős hozzá még elég vakmerő 
arra is, hogy a birtokosság érdemeket szerzett, (? ?) köz
tiszteletben álló(??) elnökét (hallottuk a köztiszteletet 
Faragó Mihály uramtól a múlt gazdasági gyűlésen!) or 
vul és gáládul megtámadja. Szégyen és gyalázat, hogy 
ember ennyire sülyedhet és már évek előtt elbírált szám 
adásainak bírálatát oly piaci hangon követelni merész
kedjék csak azért, hogy aljas pártérdekeknek vak esz
köze lehessen; (akár csak R. Ferke a maga érdemében 
beszélgetne!) a helyett, hogy mellét verve bűnbánólag 
megtéríteni igyekeznék a hűséges gazda-számadásokban 
fölfedezett hiányokat. Hurkot, a számadási per legerő
sebb bürökjét (jujli, be szép!) minden kímélet nélkül 
az ily vétkes ember gőgös nyakára, intő (?) például 
mindazoknak, kik becsületet nem tanultak, (no hát ezek 
ugyan tanultak!) kik a közönség pénzét, felkezelik, de 
arról számot nem adnak!! Csongrád, 18S8. aug. 18 
Több birtokos.”

Eddig szól a plakát. Már most azt szeretnék tudni, 
hogy kik legyenek ezek a „Több birtokos’ név alá huj 
tak? Mert hogy olyan szoros értelemben vett községi 
párti birtokosokat nem ismerünk, kik oly föntebb irt 
conceptust tudnának fogalmazni, mint ama hepciáskodó 
plakát, ezt csak megengedik tán ueküuk!

A kinek viszket, az vakarja.
Forgó G. Imre, ugy látszik, szeg fejére tapintott 

s az fáj a doininusnak, azért. íratott ily szépen.
Azt talán nem tagadja el R. F. és a „Több bir

tokos- (talán birtoktalan ?), hogy az igaz, miszerint R.
F. hét éve már hogy izgat — mit a „Szarvas" korcs
mában kezdett — Forgó Imre ellen, pedig neki kellett 
leginkább tudnia, hogy Forgó számadása készen van, 
sőt annyira készeu van, hogy midőn Forgó Imre látta, 
hogy szándékosan mellőztetik számadásának vizsgálata, 
a ministeriumhoz folyamodott, hogy a megye vizsgál
tassa meg számadását. A ministertől — tudomásunk 
szerint — jött is rendelet e számadások felülvizsgálása 
érdemében, de liogv miért jött ellenkező rendelet, a 
„Több birtokos’ plakátja Írója tudná megmondani buda
pesti pártfogójával együtt.

így állván a dolog, föltétlenül igazat adunk Forgó
G. Imre tőkegazdáuak, midőn követeli számadásának fö:

lülyizsgálatát nemcsak, de testvéreivel együtt 100,000 
forinttal kezeskednek, ha a számadásban hiba lenne.

Hogy is van csak? „Aljas pártérdekeknek vak esz
köze lehessen.’ De kicsoda? ítélje meg a t. olvasó.

Egy birtokos.

-A_ tanév Isezd-etéa.
Nehány nap múlva újból nyílnak meg a mú

zsák csarnokai, a tanintézetek, s ez alkalomból sem 
mulaszthatjuk el szokásos figyelmeztetésünket az 
érdekelt szülékhez intézni.

Előre is ki kell jelentenünk hogy különbséget 
teszünk a népiskolába és a középiskolába (gymna- 
sium- és reáltanodába) járó tanulók szülői közt. 
Ugyanis ma már senkinek sem jut eszébe a fölött 
disputái ni, vájjon szükséges-e mindenkinek az i r á s, 
olvasás és számolás, hisz ezek ismerete nél
kül az ember a leggyarlóbb teremtés s drágán fizeti 
meg életében ezen legelemibb ismeretek nem tu
dásának az árát. Ma ugy az állam mint az egyes 
felekezetek nem riadva vissza az áldozatoktól neme
sen versenyezve egymással mindent követnek el, 
hogy iskoláikat minél magasabb színvonalra emel
jék. Ezt igazolja azon körülmény, hogy mig 1869-ben 
vagyis a népiskolai oktatás életbeléptetésekor ha
zánkban 13,798 népiskola volt 17,792 tanítóval, 
melyekre 3,760.123 irtot költöttünk, addig 1885-ben, 
tehát ezelőtt 3 évvel 16,090 népiskola volt az or
szágban, melyekben 22,984 tanító működött. A 
fentartási költséget illetőleg mig 1869 ben egy-egy 
lakosra átlag 28 krajcár népiskolai költség esett., 
ma körülbelül 1 írttal járul e célra, s mig 1869-ben 
a népiskolai kiadások az ország egyenes adójának 
alig 7°/0-át képezték, ma ll°/0-ot tesznek. Tehát 
pályára szánja az illetőt — hacsau uanasz, juifasz- 
bojtár, béres vagy napszámos lesz is belőle, nem
csak polgári, hanem lelkiismeretbeli s erkölcsi köte
lességének ismerje, hogy gyermekét iskolába küldje 
s őt az élet minden körülményei közt neki szük
séges ismeretek birtokába juttassa.

Egészen máskép kell szólnunk azon szülékhez, 
kik gyermekeiket gymnásiumba vagy reáliskolába 
küldik, mely intézetek a felsőbb tanulmányok elő
csarnokai. Ha végig tekintünk azon adatokon, me
lyek a felső és középiskolák látogatottságát tün
tetik elő, azon meggyőződésre kell jutnunk, hogy 
a magyar társadalom még mindig azon téves hitben 
él, miszerint az ugynevett tudományos pályák tér
mik a boldogság gyümölcseit és minden családnak 
kell nevelnie egy-egy urat, ki a családra fényt árasz- 
szon.

Pedig a mai viszonyokból ismeretes, hogy a 
diplomás emberek közt roppant nagy a kínálat, 
melylyel nincs arányban a kereslet. Akár az orvosi, 
akár a jogi pályát vesszük szemügyre, azt tapasz
taljuk, hogy bizony orvosoknak s ügyvédeknek egy
aránt nehéz küzdelmet kell folytatniok a létért s 
épp ugy vannak ellepve a többi pályák ugy, hogy 
sokkal több a képzett emberek száma, mint a men
nyire az országnak szüksége van.

Ha tehát az ifjúságnak nem hivatott része 
továbbra is a tudományos pályákra özönlik, ezzel 
önmagát a romlás veszélyeinek, az országot pedig 
a proletariátus tultengésének teszi ki, mert fele utón 
kell megállania, a honnan egy sem térhet vissza 
az ipari vagy kereskedelmi pályára, fölfelé pedig 
tehetség hiányában nem emelkedhet.

Az országnak mindenek felett arra van szük
sége, hogy tudományos pályára csak oly ifjak lép
jenek, kik a tanulmányok folytatására kellő kedv
vel és tehetséggel birkák. A mely szülő tehát 
gyermekében ezen szerencsés hajlamot tapasztalja, 
rosszul tenné, ha nem küldené gymnasiumba, mert 
ott nyílik alkalom a gyermeknek kedvét és tehet
ségét igazán próbára tenni és kitapasztalni. A 
mely fiú az első és második osztályban semmire 
sem megy saját hanyagsága folytán, annak nincs 
többé mit keresni a felsőbb osztályokban s annál 
nagyobb baj úgy a szülőkre mint fiaikra, ha foly
tonos javító vizsgával haladnak csak fiaik, mintegy 
átcsúsznak, mig végre a felsőbb osztályokban —■ 
mert a hanyagság s ismerethiány mindig szembe- 



ötlőbb — okvetlenül meg kell hukniok, s mi lesz 
belőlük? Szellemi proletárok, a társadalom vészé 
delmei és önmaguknak legnagyobb nyűgei. A kik 
tehát a tanulmányok további folytatására sem kedv
vel sem tehetséggel nem bírnak, azokkal kár a 
tanulók számát szaporítani, mert egy intézetnek 
nem az a feladata s nem abban kulminál a jó 
hírneve, hogy minél több tanulóval bírjon, hanem 
liogy a tanulók miképen teljesitik kötelességeiket.

Annál komolyabb mai szavunk most, midőn a 
gymnasiumi ifjúság azon díszes palotába készül 
vonulni, melyet Szentes város bőkezűsége a tudo
mányos pályára készülő ifjúság érdekében emelte
tett. E palotára csak akkor tekinthet büszkén 
városunk, ha annak falain belől a tanuló ifjúság 
kötelességei teljesítésében egymással nemes verseny
re kel. Ez a nemes verseny csak úgy várható, ha 
ezen intézetet igazán előre törekvő iljuság fogja 
fölkeresni. Csakis ilyen ifjúságtól várható a kí
vánt eredmény, mely már egyfelől a teljes qualifi
calióval biró tanári kar áiLal biztosítva van; de 
amint a szerecsent. nem lehet fehérre mosdatni, 
épp úgy nem lehet tehetségtelen hanyag tanulókba 
a tudományt tölcsérrel tölteni, tehát ily veszedel
mes elemektől lehetőleg óvni kell az intézetet.

Végül azon óhajtásunknak adunk kifejezést, 
hogy’ gymnasiumunk hivatásának megfelelve ugv e 
megyében mint annak határain üti minél jobb hír
nek örvendjen s egyike a legkeresettebb intézetek
nek legyen.

Nagy férfiú elhuny tát jelentették a tegnapelőtt 
megjelent fővárosi lapok, Treíor* Ágost vallás és köz- 
okt. ni. kir. minister halálát, mely gyászt hoz nemcsak 
a tanügy vezetőire, hanem az egész országra is. Lapunk 
szűk keretében bajos felsorolni mindazon alkotásokat, 
melyek nz elhunyt, fáradhntlan tevékenységének köszön
hetik létöket, elég legyen tehát annyit mondanunk, hogy 
az elhunyt báró Eötvös alapvető munkáját Trelort nem 
csak egyszerűen folytatta, hanem sok tekintetben a mű 
veit külföld színvonalára is emelte s bátran mondhatjuk, 
hogy mi.iislersége alatt annyi fontos alkotás történt a 
tanügy terén, amennyi — ha nem ő lett volna minister 
— 50 év alatt sem történt volna.

A műegyetem s az orvosi tncultás számára oly 
épületeket emeltetett, melyek úgy külső csín mint 
belső berendezés dolgában sok kültöldi egyetemet hát
térbe szoijitAiialG.A. zenőszeti_al<ademia a^.ő..ajkot^a; 
dét, továbbá a festészeti mesteriskolát, melynek női 
osztályát is felállította, ő hozta létre. A műemlékek gon 
dozásáról tanúskodik a kassai székésegyház, a budai 
Mátyás-templom, a történeti nevezetességű visegrádi és 
vajdahunyadi várkastélyok restaurálása. Az ő minister 
sége alatt alkottatott meg a néptanítói nyugdijiutéz- 
mény és a középiskolákról szóló törvény, a milyennel 
még sok külföldi állam nem tud dicsekedni. A felsőbb 
leányoktatást, ő hozta létre s lehetővé tette a szőkébb 
anyagi körülmények közt lévő középosztálynak azt, hogy 
leányai magasabb kiképeztelést nyerjenek, a milyent 
egyes magánintézetekben drága pénzen csakis gazdag 
szülők leányai kaphatnak.

De még más hazafias tevékenységétől is kel 
ütést tennünk, a melyet t. i, « !>“>» ’P e V‘ren is 
terén fejtett ki s igazán mondhatjuk 1 og Ure., 
legalább annyit tett, mint az ipaiü„yi felltartottcsak egy példát említsünk, a lan. áj al Jentartolt 
iskolák igazgatóságainak meghagyta, ,,0"J . f
zánkbau készült, iskolai tanszereket ,
oly számlától, mely külföldi beszerzésről > -J
tagadni a kiutalványozást. Képviselőt be .. 
grammbeszédjeinek főtárgyát mindig a haza ia.fejesz 
lése képezte s azo.........  is lehet csodálkozna e.t o
ki minden evben egy kér. hónapot utazásai 
alkalommal arról győződött meg, hogy *cl l’- JJé 
és Angolországot nem a földmivelős hanem iparuk és 
kereskedelmük tette iingygyá és hatalmassá .
szava volt mindig, hogy mig ,lilz'li.'l!cr?B}On!l„ „..ziplies 
velő állam murád s ipara nem fejlődik, addig J
s jómódú Magyarországról szó seiu lehet.

E férfiú tehát igazán érdemes arra, hogy az 01- 
szág minden lakosa fájdalmat élezzen elhunyta fölött, 
mert nagy, igazán nagy férfiú szállt vele túrba. Adó 
legyen annak emléke s tisztelt, amink neve, i an y 
s oly sikeresen fáradozott hazánk szellemi és anyagi 
javának előmozdításán!

Béke lengjen porai fölött! 

Világfolyása
Furcsa világ uralkodik Franciaorszagban, mi

óta Boulanger tábornok a nap hőse s ha közelebb
ről vizsgáljuk a dolgokat, igazat kell adni Tisza 
Kálmánnak, hogy a hazai iparosoknak nem igen 
ajánlotta a párisi világkiállításon való részvételt, 
mert épen nem lehet tudni, mily felforgatást csi
nálhat ez a tábornok, a mihez Franciaországban a 

1 nagyszámú munkások gyakori zavargásai és a csá
szárpártiak elégűletlensége elég gyújtó anyagot szol

gáltat. A francia köztársasági lapok azon párbaj 
után, mely' e tábornok és Floquet ministerelnök 
közt történt, váltig azt hiresztelték, hogy Boulan- 
ger lejárta magát s ime három megyében óriás 
mennyiségű szavazatot kapott s igy a tábornok is 
mét fog szerepelni a francia politika színpadján. 

ÍE három mandátumra, melyek Boulangernek jutot
tak, nem tartottak ugyan számot a köztársaság 

i bi vei, ámde ezen mozgalom oly mérveket öltött s 
ie mozgalom hatását a külföld oly élénk figyelem- 
' mel kiséri, hogy azon erőfeszítéssel szemben, me

lyet a francia köztársaság kormánya Boulanger 
választása ellen kifejtett, Boulanger győzelmét a 
köztársaság sajnos vereségéül tekintik. A köztár
sasági párt legtekintélyesebb lapjai a választást 
megelőző cikkeikben valósággal a vészharangokat 
Rondították meg s ekkép biztatták a választó pol- 
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azt akarja — útját kell állanunk s útját fogjuk 
állni, ha a vasárnapi választásnál a republikánus 

| választók teljesitik kötelességüket. Hát bizony hasz- 
Italan ' olt a figyelmeztetés, mert Boulanger mellett 
! nyilatkozott az óriási többség s Amiensben, Lilié
ben és Charenteinerieure megyében diadalmasan 
leng Boulanger lobogója — s hőse grasszálni fog 
ezentúl is mint azelőtt.

Vilmos német császár odernfrankfurti beszéde, 
melyben az Őt üdvözlő polgármesternek válaszolva 
azt mondá, hogy inkább vesszen oda mind a tizen-

nyolc hadtest és mind « 42 millió lakos, semhogy 
egy követ is odaadjon abból, a unt Németország 
kivívott a Kölnben megjelenő lap szerint fi rancia- 
országnák szólt. E lap szerint a német császár sza
vai hamar eljutottak azokba a fülekbe, a hova szanva 
voltak. S midőn a „Temps“ francia lap azt mondta 
e beszédre, hogy Franciaország soha sem fog tá
madni, de abban a helyzetben akar lenni, hogy 
magát kellően védelmezhesse arra az esetre, ha 
Franciaországot megtámadnák, ugyanaz a fentneve- 
zett német lap erre Így válaszol: Németország sem 
fog támadni, ezt Vilmos császár ép úgy kijelentette, 
núnt azt, hogy Németország nagy harcainak vív
mányait az utolsó csepp vérig védelmezni fogja. 
Miért fegyverkezik tehát s miért fegyvetkezik foly
tonos pillantással keleti szomszédjaira? kérdik a 
franciák. Azért, mert arra a tapasztalatra jutott, 
hogy hiú vállalkozás a köztársasággal jó viszonyra 

'törekedni, mert naponként látja, hogy a megtorlás 
eszméje minden francia politikai párt politikai 
agitácioinak egyedüli hatékony eszköze, mert a 
kormánynak és fennálló kormányformának állandó
sága oly kevéssé van biztosítva s uj átalakulások 
Németországot bármely nap uj viszonyokkal állít
hatják szembe, mert óvni akarja magát annak le
hetőségétől, hogy egy francia kalandor újra a földre 
tiporja s végül, mert annak a sajnos igazságnak a 
belátására jutott, hogy Franciaország félelme Né- 
metországnak s szövetségeseinek erejétől a béke 
legszilárdabb biztosítéka, ezért fegyverkezik Német
ország, ezért készül uj háborúra, a melyet ép oly 
kevéssé keres, mint fél.

A bonapartisták szokás szerint ez idén is meg
ünnepelték augusztus 15-dikét, a nagy Napóleon 
születésnapját s felhasználták azt politikai tünte
tésre. A párisi SaintAugustin és a Notredáme temp
lomokban isteni tisztelet volt s ezen kívül 1200 
egyén részvételével bankettel tartották meg a csá
szárság emlékének ezt az ünnepét. A bonapartista 
pártvezérek közül a banketten kevesen vettek részt. 
Hauszmann báró a császárság szép napjairól szó-

■ lőtt s azokhoz fűzte a jövő reményeit. A banket-
■ tezők éltették a császárt s üdvözlő táviratot küld

tek Brflsselbe Bonaparte Viktor herceghez, amely-
• ben biztosítják őt hódolatukról s vágyódnak amaz 
t óra után, a melyben Viktor herceg trónra jutva
■ be fogja fejezhetni I. Napóleon és III. Napóleon 
; művét.

Iskolai értesítések.
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tus hó 29, 30, 31 ik napjain d e. 8—12, d. u. 2—5 
óráig eszközöltetnek a K utcán túl levő régi 
g y m n a s i u m épületében.

Az I ső osztályba oly tanulók vétetnek fel, kik a 
népiskola IV ik osztályának tananyagában kellő jártas
sággal bírnak s ezen ismereteiket vagy nyilvános nép
iskolai bizonyitványnyal, vagy ennek hiányában felvételi 
vizsgálattal igazolják és a kik 9 ik életévöket már be
töltötték, de 12 évnél még nem idősebbek. Az életidő 
keresztlevéllel vagy születési bizonyitványnyal igazo 
laudó. Minden jelentkező köteles az előző osztályról 
nyert bizonyít vány t a beírás alkalmával felmutatni. Az 
intézetbe először belépő tanulók személyesen, szülőik,

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

Beöthy László emlékezete.
Harminc éve, hogy elváltunk,
Te mentél az örök létre,
En maradtam önkéntelen
Zajló világ örvényébe’ ....

Sodor és visz, vadul kerget,
De azért látom az eget,
Látlak téged, minduntalan 
Elém hoz az emlékezet.

Várom, várom azt az időt,
Alikor újra látjuk egymást, 
Alikor ismét együtt leszünk 
A túlvilágon oda át.

Ürülünk a boldogságnak,
Aiely körülvesz m'bennünket,
Arra a szép gondolatra,
Hogy földi gond nem bánt minket! . . . 

Budapest, 18887 május 20.
Ozoruy Árpiid.

SZEM.
BESZÉLT. (14.)

(folytatás.)
Ilikárd korántsem hasonlított azon fiatal emberek

hez, kiket addig ismerni tanult Szója soha sem ejtett 
ki hízelgő vagy könnyelmű szót. Tüzes lelke a nagy és 
szép feló volt irányozva, és midőn művészetéről s az 
előtte lebegő magas célról lelkesülten szólt, akkor sötét 
szeme fénylett s látni lehetett, hogy törekvéseit szeut 
komolyság kiséri.

Cölestina eleinte minden további érintkezést Rikárd- 
dal került, csak az asztalnál vagy nagybátyjával festő 

szobájában látta ; de a tél múlófélben volt s a közeledő 
tavasz a leggyönyörűbb napvilágos napokat hozta magit 
val, úgy hogy lehetetlen volt neki a szobában maradni. 
A szép időjárás kicsalta a kis kertbe s igy történi, 
hogy ott néha, azután mindig gyakrabban találkozott a 
festészszel.

Nemsokára egyikök sem kételkedhetett az őket 
lelkesítő érzelmekben. Midőn a kertben Rikárd mellett 
ült, könyve kezében magától záródott be s élénken hall
gatta a festész ifjúságának, nehéz küzdelmeinek s nél
külözéseinek történetét., akkor elfeledte a múltat s jövőt 
— csak a szép pillanatot élvezte; de midőn szobájában 
egyedül volt, fölébredt édes álmodozásából s bensőjének 
erős meghusonlása élénken lépett a vihartól zaklatott 
lelke elé.

Már is a béke és boldogság világában gondolta 
magát, a csendes zárdában mindent vélt megtalálni, a 
mit tiszta, gyermeki szive óhajtott és most, midőn már 
egyik lábával ezen menedékhely küszöbén állott, egy 
másik, virágzóbb világ tárult fel tekintete előtt s bű 
bájával foglyává akarta tenni..............Mily boldogok
azok, kiknek pályáját, semmi sem zavarja meg, kik so 
lmsem állanak válaszúton, hol végre választatnék kell 
s kik azután sohasem éreznek megbánást, hogy téves 
ütőn haladtak! — 

A zárda csendes nyugalmára való gondolat Cöles
tina lágy, ábrándozó lelkében sokka' mélyebben 
gyökeret, mintsem hogy a fiatul festő iránt ébredező 
szerelem képes lett volna azt elűzni. Erős küzdelem 
támadt belsejében és akkor is el volt határozva min
den löldi boldogságról lemondani, de elegendő volt egy 
bizalmas beszélgetés Bikáiddal, hogy szilárd elhatáro
zását halomra döntse.

Az öreg lelkész nemsokára észrevette szivének 
nyugtalanságát az évek óta megszeretett eszme uj, ha
talmasan ébredező érzelmeivel s elhatározta, hogy’ se
gítségére leend Szelíd, meggyőző módon mondá neki 
hogy semmi sem boszulja meg magát jobban az életben’ 
nnut egy uszta, nemes vágy eluyomása. „Most e sebbel’ 
szivedben a kolostorban sem fogod megtalálni az igazi 
nyuga lmit, folytaid a lelkész; „minden dolog,,ak melv ki., 1’0d0«s,!t«líril ^•1'“’. egész, teljes^szivünket 

odú adui; ki a világtól el akar vonulni, annak nem

vert

szabad ott egyebet hagjiii, mint a csendes örömek em
lékét, melyek már csak csendes zenekent fülünkben 
rezgenek s nemsokára teljesen elnémulnak . . . . De a 
kinek szivébe egyszer a mély, igazi szerelem vonult, 
az már a világé s csak is olt találja meg, a mit lelke 
keres."

A nagybácsi intő szavai nem tévesztették el hatá
sukat Cölestinára. Nyugodlabb lett s vonakodás nélkül 
adla meg magát a lelkét mozgató érzelmeknek. Még 
most sem nyilatkoztak ugyan bensőjének mély érzelmei 
valami rohamos módon, csak egy szolid tűz látszott 
egész lényét áthatni s nagyobb derültség honolt tiszta, 
nemes vonásain.

Rikárd fölötte boldog volt. A szerelem egy szava 
sem jött ugyau ki szájukon, de érezték, hogy sziveik 
mára és egész életökre egymás zálogában vannak

A fiatal művész képe most mint valami varázs
kéz alatt haladt előre és senki sem kételkedhetett többé 
abban, hogy Cölestinát választotta magának mintaképül 
a maddonnához. Ugyanazon átsz ’'iw—olt, a boldogságtól 
és szerelemtől áradozó arc csak uOv oso,, 'I a vá
szonról.

Ha a festész nappal szorgalmasan dolgozott képén, 
este kellemes beszélgetés közt sétálgatott a kis kert
ben. A tavasz ujongva kezdett átvonulni a vidéken, 
a pacsirták a liszta levegőben ünnepi da’t zengedeztek 
és a bimbók fakadoztak. A két 'szerelmes szivében is 
tavasz volt s minden órai együttlét balzsamként hatott 
köblökre.

Midőn a kertben egymással sétálgattak, Rikárd 
gyakran egy komor arcot látott a kertfalon álpillati- 
taui, mely őt és kisérőiiőjőt visszataszító vigyorgással 
látszott megfigyelni.

„Kicsoda az a különös ember?" kérdező Cölestinát 
s szemét azon pontra irányozta, hol a leselkedő állott. 
Ámbár ez a kérdést hallhatta s gyorsan leguggolt, a 
leány már fekete sapkájáról ismerte, melyet folytonosan 
V1861t.

»Az a mi sírásónk", jegyző meg Cölestina; „bizony 
kissé különösnek látszik s a bácsi azt mondja, hogy 
vallási rajongó. Eleinte sehogy sem tetszett nekünk, de 
végre megszoktuk arcát."

(Folyt, köv.) 



gyámjuk v«gy ezek megbízottja kíséretében tartoznak I 
az ignzgHÍóndl jelentkezni.

Az. évi tandíj helybeliekre nézve 12 forint vidé
kiekre nézve 15 forint, melynek első fele ti beiiás al- 
ItalinAval lefizetendő. Minden tnnu'ó köteles az ifjúsági 
hőnyi*'11'11 ** beíráskor 50 krt fizetni, az intézetbe újon
nan belépők ezen felül még 50 kr. beiratási dijat fi 
z.etnck.

A felvételi, javító és pótló vizsgálatok au-usztns 
29 én d «• 2—4 Őréig tartatnak meg ugyancsak a K u r- 
C1Ía túl levő régi iskolába n.

A gyinnnsium uj épületének ünnepélyes megnyi
tása szeptember hó 3-tíu történik, a rendes tanítás po- 
([j.r 4 én veszi kezdetét.

AZ IGAZGATÓSÁG.

A Szentes városi három osztályú polgári leányisko 
lábon a jövő 1888—89 iki tanév szeptember hó 1 én veszi 
kezdetét A beiratások szeptember hó első három napján 
délelőtt 8 11 óláig, délután 2—5 ig a tanintézetben
eszközöltetnek. Szeptember 4-én 8 órakor tartatnak a 
javító és pótvizsgák; szeptember 5 én pedig kezdetnek 
inga az előadások.

A polgári leányiskola I ső osztályába azon tanuló 
léphet be:

a) ki legalább 9 évét betöltötte és azt születési 
bizonyitványnyal igazolja;

b) ki az elemi iskola IV-dik osztályát sikeresen 
elvégezte, mit az illető bizonyitványnyal kimutatni 
tartozik.

Továbbá tartozik minden tanuló beiratáskor ki 
mutatni, hogy sikeresen védhimlővel van e beo'tva.

Azon tanulók, kik intézetünkben tanultak s egy, 
legfeljebb két tantárgyból elégtelen osztályzatot nyertek, 
szeptember 4 óu javító vizsgát tehetnek, ha ez iránt az 
igazgatósághoz folyamodnak.

Az évi tandíj 10 frt, mely két egyenlő részletben, 
fele a beiratáskor, másik fele február hó első napjaiban 
fizetendő.

Beiratkozási díj 50 kr. Szegénységüket, igazoló 
tanulók, ha tandíj elengedésben részesülni akarnak, az 
ez iránti kérvényeiket a Szentes városi tekintetes iskola
székhez címezve az igazgatósághoz nyújtsák be.

Kelt Szentesen, 1888. aug. 23.
AZ IGAZGATÓSÁG.

HÍREK.
— Gyászlobogó leng ugy a megyei széképületről 

mint a városházat helyettesítő mágiái épületről, hirdetvén 
Trefort Ágoston közokt. minister elhunytét s ezzel az. 
egész ország gyászát.

— Megyénk tisztviselői távirati ufón üdvözölték 
megyénknek köztiszteletben álló főispánját neveuapja al
kalmából. A gratulálókhoz őszintén s örömest csatlakozik 
az egesz Csongrád vármegye közönsége.

— Megyei rendkívüli közgyűlés lesz e hó 31 ón, 
ezt megelőző napon pedig az összes szakosztályok együttes 
gyűlést fognak tartani.

— Zolnay Károly gymn. igazgató a megfeszített 
munkálkodástól megtámadott egészségi állapota he yre 
állítása végett a felvidékre utazott, mely idő alatt az 
igazgatói teendőkben Pólya Ferenc gymn. tanár helyet- 
tesili. Őszintén kívánjuk, hogy igazgatónk friss egész
séggel térjen vissza körünkbe.

— Tanárválasztás. Múlt számunkban említettük, 
hogy a gymnásiumilnknál felállított rajzoló geometriai 
es szabadkézi rajzi tanszékre folyamodók közül egy sem 
bírván a megkívánt középiskolai qualificatioval, Kiss Zsig- 
mond gymn. biz. elnök és Zolnai Károly igazgató Buda
pestre utaztak, hogy ez ügyben a közokt. ministerium 
uál iiiformatiót kérjenek. Az ott nyert informatio alap
ján a gymn. bizottság Bodor Ferenc polgári iskolákra 
képesített rajztanitót választotta meg ideiglenes három 
évre ugy, hogy ha ezen idő alatt megszerzi a közép
iskolákra szóló tanári oklevelet, véglegesen fog meg- 
erősittetni. A megválasztott uj tanár csongrádi szüle
tésű s a fővárosi mintarajztanoda igazgatójától mele 
gén ajáultatolt, reniéllhető tehát, hogy tanítása Bikeres 
leeud.

— Elnökök választása. Frank Annin volt, polgári 
iskolai tanár és dr. Götz.l Bertalan lemondása folytán 
megüresedvén a helybeli zsidó hitközségnél az egyházi 
és az iskolaszéki elnökség, az egyház elnökéül dr. l’o- 
lacsek Albert ügyvéd, iskolaszéki elnökül Cukor Emil 
földbirtokos választatott meg. Azt hisszük, hogy a két 
e nők meg fog felelni az egyházközség várakozásának, 
mihez az illetőknek előbb türelmet, azután sikert kí
vánunk.

— Megnyitási ünnepély. Mint értesülünk, az uj 
gymnásium megnyitása e hó 3 ára van megállapítva, sőt 
a programúi is megvan már, mely szerint a dalárda 
ünnepi dalt énekel, a polgármester megnyitó beszédet 
mond, az igazgató a gymnásium ismert történetét ol 
vassa fel, dr Filó Lajos ügyvéd egy ódát szaval, végül 
Kiss Zsigmond gymn. biz. elnök záróbeszédet mond. 
Vendégekül meghivatnának: Berzevici Albert államtit
kár, Klamarik János osztálytanácsos, Békéssy Gyula 
tankor, főigazgató, Lóvay Ferenc kir. tanfelügyelő, Tors 
Ká'mán országgyűlési képviselő, Rónay Lajos főispán, 
Stammer Sándor alispán, Bénító Károly építész, Jiraszek 
és Krausz vállalkozók Végűi déli 1 órakor Kuss ven
déglős nagy termében társas ebéd személyeiikiut 2 írtért. 
Mi az egész dolgot elhamarkodottnak és a programmot 
nagyon hiányosnak találjuk. Először is egy középület 
nyilvános megnyitása akaor szokott végbemenni, amikor 
az teljesen készen van, a mihez legalább még egy egész 
hónap kell. Mert nagyon furcsán veszi ki magát, ha a 
meghívott vendégek a gymnásiumi épületbe árkon át 
ugrándoznak, jobb és baífelől a legnagyobb rendetlen
séget, s általában az épületet készületlenül találják. 
Végre is az ifjúság egy hónapig eljárhatott volna még 
a régi épületbe a tanárokkal együtt s teljesen kész épü
letbe vonult volna be. Épp oly hiányosnak találjuk a pro- 
grammot, mely szintén arról tanúskodik, hogy gyors 
munka, melyben nincs köszönet. Először is illőnek talál
tuk volna a tanári kart, melynek végre is öt philolo-

gus tanára van,, fölkérni, hogy, ez alkalomra akár ma
gyar, akár latin alkalmi költeményt szerkesszen, esetleg 
ez alkalomra nz egész programmot, az elmondandó be
szédeket, a gymnásium képét s az egész ünnepély le
írását magában foglaló albumot állítson össze. Végül a 
vendégek közt nem látjuk a helybeli egyházakat, a szom
széd városok pl a li.-in. vásárhelyi és szarvasi fogyni 
násiumok igazgatóságait, mely intézetek a mi gymna- 
siumimkból kikerült ifjúság iránt mindig jó indulattal 
viseltettek. Nem tudjuk, vájjon véglegesen van e már 
megállapítva ugy a megnyitási ü iiiepély idejű mini, a 
programúi, de azt. be kell ismerni, hogy mindkettő min
den tekintetben el van hibázva. Vagy legyen valami, 
még pedig, n hogy az Szentes városhoz illik, vagy ne 
legyen semmi.

— Záró ünnyepély lesz o hó 30-án d. u 3 órakor 
a nőegylet, áltál fentartott óvodában, melyre az érdekelt 
szü’ők ezennel meghivatnak. Mondanunk sem kell, hogy 
a Kicsikék sok örömet szereznek a kedves mamáknak.

— Kedvező benyomást tett a környékbeli szülők 
re a gymnásiumunkról a lefolyt évben kibocsátott isko
lai értesítő, melynek elején látható az uj gymnásium 
homlokzata és belső beosztása Biztos tudomással bírunk, 
hogy az uj iskolai évben ismét több vidéki tanuló fogja 
fölkeresni gymnásiumunkat, s kétséget nem szenved, hogy 
még több vidéki tanulóra lehetne számítani, ha intéze
tünk teljes nyolc osztályú volna.

— iparos kiküldöttek. A f. é. september 8. és 9 én 
Szegeden tartandó országos iparos kongresszusra a hely
beli ipartestület elöljárósága tegnapelőtt tartott ülésé
ben Soós Ferenc és Moliiay Bálint elöljárókat és Szakái 
Mihály jegyzőt küldte ki s bízta meg a szentesi ipar
testület képviseletével, kik a kongresszuson történtek
ről és tapasztaltakról jelentést fognak tenni az elöljá
róságnak. A mennyiben e kongresszusnak egyik főfel
adata lesz vállalati szövetkezetek alakilása s ebben leg
inkább van érdekelve a lábbeli és ruházati ipar, a ki
küldöttek válaszlása teljesen indokoltnak és szerencsés
nek mondható.

— Iskolai értesítés. A hód-mezö vásárhelyi ev. 
ref. fögymnásiumban a beiratás aug. 31. és szept. 1—5. 
napjain eszközöltetik. A felvételi, pótló és javító vizs 
gálatok ugyanezen időben tartatnak. A tanév ünne
pélyes megnyitása szept. 5-én d. e. 10 órakor leeud. 
A tanítás szept. 6 án veszi kezdetét. A beiratás alkal
mával minden újonnan belépni óhajtó tanuló kereszt 
levéllel, a himlőoltásról szóló bizonyitványnyal és eddigi 
tanulmányait igazoló bizonyitványnyal tartozik szülő 
jével vagy ennek helyettesével megjelenni. A beira
táskor a felvételi dij, az ifj. könyvtári illeték és a 
félévi tandíj lefizetendő. Hód Mező Vásárhely, 1888. 
aug. 21. Az igazgatóság.

— Uj társulat megalakulása. Végre sikerült meg
alakítani e hó 22 én Csongrádon a csongrád sövényházi 
társulatot, melynek megalakítására a kormány részéről 
Kállay Albert szegedi főispán kormánybiztosi minőség 
ben lett kikllldve. E társulatban érdekelve vannak egy
részt Károlyi Gyula, Károlyi Sándor és I’alaviciui Sán
dor főurak, részint Csany, Csongrád, Kecskemét, Mind
szent, Sándoríalva és Sövényháza városok és községek, 
összesen 60,284 holdnyi területtel, mely 593 szavazattal 
van képviselve. Az alakuló gyűlésnek mindössze két, 
de igen fontos tárgya volt u. m. az alapszabályok el
készítése s a gátépítéshez szükséges kölcsön megsza 
vazása. Az alapszabály tervezetet minden nagyobb vita 
nélkül elfogadták, a felveendő kölcsönre nézve pedig a 
kormánybiztos azt indítványozta, hogy az 1.369,500 írtra 
rugó költség a fővárosi első hazai takarékpénztártól 
vétessék föl 50 évi törlesztésre 5 8*/. évi visszafizetés
sel. Csongrád képviselői nem szavazták meg ez összeget, 
mivel ők a gátnak házilag való felépítését óhajtják. A 
társulat főmérnökévé a kormánybiztos Fronnn Miklós, 
a folyam szabályozási ügyekben szaktekintélynek elis
mert mérnököt nevezte ki.

— Leckéztetni akarja a „Szentesi Lap" a hely
beli róm. kath. egyháztanáesot s ezt. annál örömestebb 
teszi, mivel a keletkezési ügyben az egyháztanács 
óhaja teljesült. A leckéztetés abból áll, hogy az egy
háznak utasítást ad arra nézve, miként kell az isko
lahelyiségeket tisztogatni. Mi pedig biztos forrásból 
tudjuk, hogy az egyház iskoláinak tisztán tartásáról 
legalább is ugy gondoskodik, mint bármely helybeli 
egyház, s nem csupán a padoktól el nem foglalt tér, 
hanem az egész helyiség lett teljesen kitisztítva, még 
pedig a „Szentesi Lap" felszólalása előtt, s igy e 
felszólalást legfeljebb a rosszakarat diktálta. Tessék 
előbb meggyőződni, azután felszólalni.

— Figyelmeztetés a helybeli ipartestület tagjai 
rászóró. Az alapszabályok jóváhagyása után az iparles- 
lületi elöljáróság elhatározta a behatási dij beszedését. 
Figyelmeztetnek lehat az iparosok, hogy azok, kik az 
1884 évi okt. 1-je előtt nyertek iparengedélyt, f. é. ok- 
tóbei Í jéig 1 azaz egy irtot, azok pedig, kik az 1884. 
évi okt. 1-jétől fogva nyertek iparengedélyt, f. é. dec. 
31 óig 10 az az fiz frlot tartóznák az ipái testület pénz 
táránál lefizetni, még pedig az előbbiek az 1 frlot egy
szerre tartoznak befizetni, utóbbiak a 10 irtot négy 
részletben is fizethetik. A kik a meghatározót' ideig 
ezen dijat le nem fizetik, azoktól 6"/» késedelmi kamat, 
s nem fizetés esetén nz egész összeg végrehajtás utján 
fog beszedetni. — Elnökség.

— Értesítés. A gazdák és iparosok Alt hitelszö 
vetkezetének azon helybeli részvényesei, kik a részvényen- 
kint előre befizetett behatási díjon kívül a részvény 
törlesztésére még semmit sem fizettek, ezennel értesít 
telnek, hogy még ez évi szeptember hó 1-jéig befizet
hetik hátralékukat, ellenkező esetben az általuk befize
tett, behatási dij a hitelszövetkezet alaptőkéje javára 
esik s az illetők minden további igényeiket a részvényre 
elvesztik. — Az elnökség.

— Mai lapunk hirdetési rovata éi tesíti városunk 
s vidékünk közönségét egy uj fakereskedésről, melyet 
városunk köztiszteletben álló polgára Szabó Zsigmond 
ál flott fel a kongó ut mellett u. n. delelő korcsma mel
lett. A ki Szabó Zsigmond urat ismeri, meg van győződ
ve, hogy teljes bizalmat érdemel s ez az üzlete számára 
a legjobb ajánló levél.

— Rendőrfőkapitányunk figyelmébe. A rendőrfő
kapitány urnák, ugy' is mint r. kath. embernek tudnia 
kell, hogy Szt. István napja, aug. 20 a, országosnak 
elismert ünnep, melyen minden zajos nyilvános mun
ka tiltva van. Már pedig éppen a főkapitány ur háza 
mellett épülő gymnasiumnál hétfőn d. e. tehát az 
istenitisztelet alatt a kömivesek a külső falon a leg
kényelmesebben dolgoztak, mintegy sejtve, hogy Szen
tesen minden szabad oly elnéző rendőrséggel szem
ben, a milyen a mienk. Minthogy' egy országos ünnep 
megzavarása a törvény által szigorú büntetés alá esik 
s a törvénynek csakis annak szigorít betartása által 
lehet érvényt, s tiszteletet szerezni, tisztelettel kér
jük annak jövőbeni szigorúbb betartását. Többen.

— Színészet. Múlt szombaton egy uj helybeli 
terméket, Bánfalvi Lajos, a „Csongrádmegye" barát
jának s dolgozótársának „Sikerült kúra* cimü egy 
telvouásos vigjátékát adta színtársulatunk — meg
lehetős üres ház előtt, miért is a „Csongrádmegye" 
erősen panaszkodik, hogy a sikerült kúra" nem si
került közönség dolgában. Krtenök a panaszt egy 
Csiky Gergelytől vagy más országos hírű szerzőtől, 
pedig azok darabjaival is megesik olyan baj, de ez 
esetben legfeljebb a színigazgató panaszkodhat, hogy' 
főkép az ö pénztára csalódott. — No de azzal vigasz
talhatja magát a szerző, hogy senki sem próféta saját 
házában s a nagy férfiakat, csak holtuk után szokták 
dicsőíteni. A vasárnapi előadás némileg kipótolta a 
szombati deficitet s a színigazgató azt hívén, hogy a 
hétfői országos ünnep szintén kedvező lesz, elő 
adást rendezett, de csalódott, mert nálunk Szentesen 
az országosnak elismert ünnepnek még csak ünnepi 
látszatja sincs s igy bizony a színigazgató publiku 
munkban az nap nagyon csalódott. A „Királyfogás" 
szerdán szintén csekély közönség jelenlétében adatott, 
elő s általában mondhatni, hogy a mily' élénkséget 
mutatott a színház, mig fővárosi művészek vendég
szerepeltek, oly közönyösség állott be a szinelőadások 
iránt a művészek távozlával. Ma az „Eleven ördög" 
cimü, kellemes zenéjü operette kerül szilire, melyre 
a t. Közönség figyelmét előre felhívjuk.

— Krokodilusok az Elbában. Egy hamburgi távirat 
jelentése szerint hivatalosan megállapították, hogy az 
állatkert számára hozatott tizenhárom krokodilus, melyek 
mindegyike egy és fél méter hosszú, kiszökött n hajóból 
és az Elbában keresett magának jobb hazát. A rendőr
ség most óvatosságra inti a közönséget s figyelmezteti, 
hogy ne menjen fürödni az Elbába.

— Viharok Amerikában. Az utóbbi napokban 
Amerika déli államaiban nagy viharok pusztítottak. 
New Orlansban ötven szeneshajó elsiilyedt. A vas
utak távíró összeköttetései erősen meg vannak ron
gálva. A viharok sok emberáldozatot is követeltek.

— Nők a posta és távírda szolgálatában. A köz
lekedési miniszter legújabban 29 nőt nevezett ki ide
iglenes minőségű posta- és távirda-kezelőtiszti állásokra.

— Gyógyszerek hamisítása. Már volt alka inunk 
felemlíteni, hogy a gyógyszerek hamisítása mesés mérve
ket ölt. Most abban a helyzetben vágjunk, hogy figyel- 
meztethelünk egy szerre, mely jósága é.i közkedveltsé
génél fogva a legnagyobb mérvben hamisittatik ésutánoz- 
talik. Ez a 40 év óta ismert és az egész civilizált világ
ban elterjedt dr. Popp udvari fogorvos Analherin száj
vize, mely 50 kros, 1 frtos és 1 frt 40 kros üvegekben 
minden gyógytárban kapható és melyeknek palackjait 
a feltaláló most megnagyobbította és ez által olcsóbbá 
tette. Miután azonban ezen szájvíz kitűnő volta folytán 
igen keresett cikk, az illető hamisítók valami ártalmas 
kotyvalékot készítenek, „Analherin szájvíznek" nevezik 
el, sőt gyakran Popp dr. nevét is felhasználják, hogy a 
könnyenhivő közönséget lépre vigyék. E hamisítások 
oly általánosak, hogy csupán az osztrák magyar monar
chiában százával léteznek ilyenek, melyekkel szemben 
a valódi Anatherin szájvíz feltalálója dr. Popp ur, a 
legszigorúbb rendszabályokat foganatosította. A ki fogai 
és szája szépségét és egészségét fenn akarja tartani, csak 
a valódi Popp-féle Anatherin szájvizet fogadja el. E 
szerek kaphatók Budapesten dr. Popp vezérképviseiősé- 
génél: Révay-utca 8. sz. és Szentesen: Podliradszky F, 
Várady L, Dózsa Béla gyógyszeiészeknél s Vellisch V. 
kereskedésében.

Szerkesztői üzenetek.
P. IW. urnák — helyben. A cikket köszönettel vettük 

8 jövő számunkban közöljük.
„Kgy birtokosinak - C s o n g r á d o n. A beküldött 

két cikk közül a mai számban közlöttet célszerűbbünk s elegen
dőnek tartottuk — s kérjük a napi események figyelemben tar
tását s minél gyakoribb, de tárgyilagos értesítést. Lapunk pro
gramijának megfelelő lég szívesen nyitunk tért visszaélések ostfh 
rozására. de a közlemények lehetőleg mentek legyenek a szemé- 
lyesaedéstől és éles kifejezésektől.

Faűzlet megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség- becses tu

domására hozni, hogy a tekintetes Jurenák Ellené 
túl a kurcai földjén

fa-'ő.zletet
nyitottam, hol mindennemű faanyag u. m.: fenyő- 
szálak, deszka, léc, épületfn, tölgyfa-oszlo
pok és gerendák, és a legjobb minőségű 
zsindely a legjutányosabb áron kapható.

Elvállalok egész épületekhez szükséges 
faanyagok elkészítését.

Különös figyelmébe ajánlom az asztalos iparos 
uraknak a raktáromon készletben levő legjobb kincs
tári száraz deszkáimat, fenyő- és biikkfapallóimat.

ÖLFÁT ugy a Tiszaparton, mint üzlethelyi
ségemben és házhoz szállítva is, eredeti méter 
ölezésben árusítok el.

A n. é. közönség becses pártfogását kérve, 
vagyok tisztelettel

Szabó Zsigmond.



HST jrilttér.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.) 

Weisse Seidenestoffe von 65 kr. pér Meter(ca. 
120 Qual.) versendet roben- und stückweise zollfrei das Fabrik- 
Depo? G. Henneberg. (k. k. Hoflieferaut), Zürich. Muster um- 
gehend. Briefe 10 kr. Porto. <2-)

H!Az iskolai évadra!!!

könyv-, papir-, rajz- és Írószer kereskedése 
ll] Szentesen a migyvcndéglö épületében Hu 

ajánlja a közelgő iskolai évadra dúsan felsze- 
relt raktárát mindennemű iskolai és gymna- 

íl|j siumi tankönyvekben, rajz-és írószerekben.

Gazdák figyelmébe. "Wf
Alólirott ezennel tudatja a gazdaközönséggel, 

hogy egészen uj gőz-cséplőgépjére here cséplést 
válla! s a gép azonnal igénybe vehető.

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

Töke nélkül 
biztos keresetet 
mind oly megbízható egyéneknek rangkiilöinbség 
nélkül, kik törvényileg kiállított osztrák es magyar 
sorsjegyek részletiveinek való eladásával foglalkoz
ni akarnak. Ajánlatok intézendök a Magyar általa 
nos takarékpénztár részvénytársaság sorsjegyosztá- 
lyához Budapesten (befizetett részvény töke 1 millió 
forint), mire azonnal a prospectusok küldetnek.

Szőke István

Eladó föld.
Varga Eeniámin. fertői 2G hold 
földje örök áron eladó vagy elcserélendő, esetleg 
három évre haszonbérbe kiadj. Értekezni lehet 

a tulajdonosai I tized 308. számú házánál.

....... ........................ ... ...................
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divatkelnie, kétszeresen széles, kos-
jLJp tümruhának, minden sima szinben,
VVj valamint csíkos és kai r hozott tómét.

9 frt

TI CIIO It lí 11 N Á T 
k ercs k ede I in i űzI étében 

Briinn, Krautmarkt 18. saját házában, 
utánvét mellett kapható:

Hölgykendő pl Egy jute garnitúra
egész gyapjú, minden uj .. . .
divat színben, kétszeresen .-. agJ ‘’3 1 aszt‘‘ltl-iito, 

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

Niggerlotlen, X Jiilc-fiiggöiiy
a legújabb őszi és téli ru-; ; törölt minta,
hánalt, kétszeresen széles, "• .’ ogv teljes függöny 2 frt 

10 mét. 5 frt 50 kr. 30 kr. '
______ - • »___ •

Egy ripsz-garnitura 
áll 2 ágy- és egy asztal
terítőből, selyem rojttal 

4 frt.

Fekete terno
szász gyártmány, kótsze- 

- résén széles, 10 mét. 4 frt 
50 kr.

Hollandi futószőnyeg 
maradékok 

10—12 mót. hosszú. Egy 
maradék 3 frt 60 kr.

TDreid.ra.lxt
- legjobb minőség, 00 ctm. 

•Acc széles, 10 méter 2 forint 
IJM 80 kr.

Házi vászon
1 vég 30 rőf1/, 4 frt 50 kr. 
1 vég 30 rőf s/< 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz V King-szövet,
minden színben, 60 ctm.; 1. .. ; ,
széles, 10 méter 3 forint 1 11 vászonnal, 1 vég

80 kr. V y, széles, 30 rőf 6 frt.

Karrirozott és csikós • • __
hálóruha kelmék X C

60 ctm. széles, legújabb LA 1 vég it) rót l.r. 5 frt 50 kr. 
dessin lomét.2 frt 50 kr. legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Valeria-flanell X Osrford.
legújabb minták, GO ctm.- • mosó, jó minőség

széles, 10 mét. 4 frt. *•* 1 vég 30 róf 4 frt 50 kr. 
_________________ • •■ - «--- - ■

Ruiia-barchet V,
, ,, , . .. 1 vég őOrőf lila 4frt 80 kr.
legdivatosabb dessin 10 ; • 1 vőg30r. piros 5frt20kr.

inét. 3 frt • • cérna kannavász
- - - A 1 vés r<5t~lila rin)S 6 frt-

1 -r-Y-. : Kgy i ót akaró
J.JLx legjobb gyártmánv, i^o ctm. hossMi,

legjobb miuóség 60 cmt. X. ’^^hÍ4X,-6
szeles, 10 Illet. 2 frt 70 kr. • • >9° ctm. hosszú, no ctm. széles

Női ingek 
erős vászonból, csipkés 

szegéllyel 6 dili 3 frt 
25 kr

Téli nagy kendő
tiszta gyapjú, % hosszú,

1 drb 2 frt.

Double-velourkondö -.- y... . . ,
tiszta gyapjú,nagyságú, • • 1’01 ingeit

1 drb 3 frt 50 kr. ; ; chiffonból és vászonból fi- 
F e j r e v a I ó kendő*.- nőm hímzéssel 3 drb 2 frt 
'7, nagyságú, drbja 80 kr. » \ 50 kr.

Hölgy-Jersey derék V Férfi ingek 
selyemgombbal és véggel, • \ saját készítmény, ■ Miér 
minden szinben, teljes, • y vagy színes 1 drb I. minős. 

nagy 1 drb I frt 50 kr. V I frt 80, 11. m. I frt 20 kr.

Munkás ingek i : Normái ing

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

Posztó-áruk gyári raktára.
;óiE3EMLEE3ESIIIIIlKSir!ÍEyEÍElEElEEEEniíEi3EE3E

Brünni posztókelme- ííá Téli kabát kelme
ÁJpl maradékok egy maradék, 210 méter
*IrU téli öltözetnek, egy mara- *\ teljes téli kabátnak, feke- 

radék 3-10 mét. egy teljes ; ; te, barna és kék színben 
férfi öltözetnek 5 frt. * / 5 f t 50 kr. i
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Megrendelés ciinzendő:

Fnbriks-N’iederlage, Wien 
VI. Gvtreideiiiarkt 15.

II II

minthogy az abban való 
megszűnt, az egyháztanács 
használását határozta el. 
azon egyháztagok, kiknek 

temetkezés alkalmával az

■F-i-rri ynek leg'jo'b’b és lee-tisztáToTo ás^a-xisr-vizie
a hazánkban is mindinkább tért foglaló

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

szénsavat a legnagyobb mennyiségben tartalmaz 
s "borra.! -veg-yitve a, leg-ü.d.itoTo’b ital.
Magában véve ezen ásványvíz kitűnő eredménynyel használtatik a gyomor- 

és bélcsatorna 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 mésztartalmánál 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
BORSZÉKEN. (Erdélyben.)

Platinafestékek!
Tartós s teljesen elkészített máz padolás, a w 

zivatarnak kitett házfalak és nedves kőfalak g} 
számára. ®

3 egész 10 kilóig terjedő bádogszelen- 
céhben kilója 1 frt; 12 kilótól fölfelé 80 kr. 
kilója. — Mindenik küldeményhez utasítás w 
adatik. jg®

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

gányparti temetőjének, 
temetkezés már régen 
gazdasági célokra való 
Ennélfogva felhivatnak 
halottjaik a régebbi 
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,

főgondnok.

I Alkalmi veiei i ; ; felső kabátkelmék j 
| Brünni posztómaradekok legfinomabb minőség, egy ■ 
3.10 mét.. egy teljes férfi í • teljes felsőkabátnak,

I öltözetnek 3 frt 75 kr. 7 frt.

J}0 Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 
fjü felelő áruk fennakadás nélkül visszavétetnek.

gtt itt itt 
itt

ctnuT TH17 rn V VÁROSI IRODA és RAKTÁR:
buHLlUK-íele szab. vi. váci körút 57. ®
Triumph" és „Haladás" sorvetögépek.^

Sz;ór-sra,vető gépeli.

Schlick-féle szab, két és háromvasú
ekék,

SCHLICK-féle szab. Rayol-ekék,
SCHLICK és VIDATS-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök

Boronák és rögtörő hengerek,
Szecskavágók, répavágók, répazúzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók. 

Gőz- és járgánycséplő készületek, gabonatisztitó rosták, őrlőmalmok stb. 
összes ekék tartalékreszei készletben tartatnak. - Előnyös fizetési föltételek. Legolcsóbb árak, f 

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmeutve. >^jj

körút 57Vsz. l^Rvö^frodá'ink’"elnagyobb'S^ tudomására hozni hogy noha a VI., váci-
|| mindazonáltal az eddigi irodai helyiségünkben01 űzleibí áí? v*?*! ^7 1^Ullkre '‘elyeztük át,
■sí® tabunk fenn, valamint hogy ugyanott dinién! mlv • 7 J4t i kfnyelme érdekében egy városi irodától

Sy uSyauott épueS1 cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk. ®

-------------- -------------------- ----------------- —------------- -------------------- —•> »ifF*7*0)'PrK
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évi 34-ik számához.
— Koporsóban született gyermek. Mezőkovúcsházán i 

egy fiaiul, szép parasztasszony vajúdás közben meghalt. 
Eltemették, de miután Ilire teijedt, hogy az asszony 
csuk tetszhalott veit, ekkor a megyei főorvos rendele
tére e hó 14 én kiásták sírjából és kitűnt, hogy a gyér
linket ti ko, orsóban megszülte. A bábaasszony ellen 
vizsgálatot indítottak, mert orvost nem hivatott.

— Natália szerb királyné e hó 13-ika óla Ver- 
ttsillesben van. A Hotel drs Reservoirsban lakik és 
Imoláilóját a trónörökösnek egy nagy képe disz.iti. 
Kíséretében vannak nővére Ghika hercegné, két. komoran 
és két szeri) szolga. A királyné több ízben kirándult' 
Vireflevba és Vilié d’Avreyba s tizennégy napot, szándé
kozik Versaillesben tölteni, a hol nem lehetetlen, hogy 
a királyival is találkozni fog. Natália királyné folytonos 
levelezésben áll a fiával.

— Szerencsétlenség a Dunán. A felső Dunasza- 
ltályozó társulat esttni telepén már hosszabb idő óla 
volt alkalmazva egy Gémes Aulai nevű fiatal hajós, a 
ki a napokban három társával csónakba ült, hogy át
evezzen a Duna lulsó parijára. A csónak a folyam 
közepén felfoidult s mind a négyeit a vízbe estek. Gémes 
Antal nem tudott úszni s igy a vízbe fűlt; a többi há
rom csónakos azonban megmenekült. Gémes 24 éves 
nőtlen ember volt.

— Fcípofozott halott. Szakái István oladi lakos e 
hó 12-én élhunyt és jelentékeny vagyont hagyott, hátra. 
Mintán gyermekei nem maradtak, vagyonát végreudele- 
tileg rokonai között osztotta fel. — Az elhunyt sógor
nője, Szakái Ferencné, valahogy megtudta, hogy néhai 
sógora őt végrendeletében nagyon csekély figyelembe 
vette. Az asszony e miatt felbőszülve e hó. 13-án a 
halottas házhoz rohant és a ravatalon nyugvó sógorát 
háromszor arcul ütötte. A brutális asszony ellen a többi 
rokonok feljelentést tellek.

— A tizenhatodik nemzetközi gabona és magvá
sár augusztus hó 27 én és 28 án a bécsi közraktárban 
(es. k. Práter) fog megtartatni, lízen vásárral egy iitt 
az osztrák molnárok és molnáférdekeltek társulatának 
közgyűlése egybekötve leeud. A magvásár tárgysoro
zata. értelmében augusztus hó 27 ike Osztrák Magyar
ország, Poroszország, Szászország, Bajoroiszág, V\ iirt- 
temberg, Baden, Franciaország, Olaszország, ^Angol
ország, Románéi szag, Oroszország minden tájékának, 
India és Észak-Amerika aratási jelentéseinek, augusztus 
hő 28-ika pediglen üzleteknek van szanva. Jelentke
zések a bécsi gabona és liszttőzsde titkársági irodájá
ban fogadtatnak el, hol a résztvevők egyszersmind 
tudósítást, azon árleengedésröl nyerhetnek, melyet csak
nem valamennyi osztrák magyar szál li tótársulat a 
Becsbe való utazásra és vissza biztosított.

— A sírbolt lakója. II.-M.-Vásárhelyen az Arany
temető csősze e hó 16-án jelentést tett a rendőrségnek, 
hogy a múlt, évben elhunyt Z. Kiss Lajos borbély még

nyitva levő családi sirbolljában egy úri leány van el 
bújva. A rendőrség azonnal kiment a temetőbe s a sír
boltban csakugyan talált egy fiatal leányt, a ki onnan 
nem akart, kijönni s a rendőrök kérdéseire sem válaszolt.
Mikor a városházához vitték, ott sem akart, egy szót 
sem szólam és se nem evett, se nem ivoll. Végre negy
vennyolc órai koplalás illán megjött a. szava és ekkor 
elmondta, hogy Nyitramegyébe való s előkelő családból 
származik. Szülői lég elhallak s ő mostanában nagy uii 
családoknál volt lársalkodónő. Mint ilyen bejárta egész 
Európát, sőt Ázsiában is volt. Néhány héttel ezelőtt 
egyik fővárosi napilap kishirdetései között olvasta, hogy 
a Schossberger családhoz P.-Szent Tornyára egy nevelő
nőt keresnek. Ő . tehát. irt oda s miután hívták, el is 
ment. De nagyot csalódon, mert. Schossbergernek csak 
az ispánja volt az, a ki őt. családjához meghívta, s ott 
oly rossz bánásmódban részesült, hogy kénytelen volt 
28 napi olt tartózkodása után e hó 16-án elhagyni a 
családok Miután senkije sincs egy Temesváron lakó ha- 
rátnéján kívül, oda pedig restell elmenni, elhatározta, 
hogy vagy n gőzmozdony elé véli magát, vagy pedig 
semmit nem -eszik, hogy elten haljon. A szerencséi len 
leány csinos külsejű, több nyelvet, beszél és 24 éves. A 
rendőrségnél jó bánásban részesült s Szegedre utazott■ 
át. Marinkovich rendőrhadntigy kíséretében.

— Viharok. Fehérgyarmaton a napokban iszonyú 
jégeső ptt ziitoi.l. A jég nemcsak Fehérgyarmat határán, 
de altól ugy jobbra mint balra három-három mértföldnyi 
távolságra keletiéi nyugat leié borzasztóan összerombolt 
mindent. Iletven éves emberek is állítják, hogy soha 
ilyen jéghullást nem látlak, de elődjeiktől sem hallottak 
ilyenről beszélni. A tanyákon dolgozó emberek közűi, 
a kiket a jég kint ért, két embernek a. fejét betörte, 
egy asszonynak az orrát egészen behorpaszlott.n, egy 
kis leánygyerekiiek, a ki az udvaron volt, balkezét a 
csukló és könyök közt, ketté lőtte. Bárányok, kél borjú, 
Indák, csirkék és madarak puszlu'tak el, — Borzova 
községből egy nagy sast hoztak be, melyet a j. g főbe 
Illőit. Számtalan helyen egész sor ablak üveg nélkül 
van, még a farámák is be vannak törve, házfedelek 
összezilálva. Tizenöt dekás jégdarabok is hullottak, ugy 
hogy egy órai idő után is mint egy-egy ludt.ojás hever
lek szerteszét az utcán. — Klagenfurtban borzasztó 
jégverés volt, mely a vetéseket teljesen elpusztította. 
— Lodendorfban e hó tizenhetedikén este 7 órakor 
nagy felhőszakadás volt, mely a környék több községé
ben, igy Eluntban, Aspernban is a házakat és. hidakat 
megrongálta.— A múlt pénteken Niderleisbcn oly iszonyú 
vihar dühöngött, hogy négy embernek halálát okozta 
és huszonöt.!, házat, bedöntőt. egész sereg háziállat pusztult, 
el a felhőszakadásból származó árvízben. Az emberek 
a fákra és a háztetőkre menekültek, de a fákat a szél 
kitörte, a líázfédeleket pedig elsodorta. Ennek következ
tében nagyon sokán súlyosan megsebesültek. Az egész 
környék olyan,‘ mintha egy lakatlan pusztaság volna.

ZSZeiszixxos; tncLni-valóls:. 
A zöldség befolyása a baromfira.

Noha majdnem minden baromfitenyésztő tudja, hogy 
a baromfi és főleg a tyúkok egészségének fen’itrlásári 
szükséges, hogy azok megfelelő mennyiségű zöldséget, 
vagy egyáltalán zöldtakarmányt kapjanak, ezt. a körül
ményt sokan nem veszik figyelembe, a mi kétszeresen 
káros olyankor, midőn a nagyobb hidegek alkálmávttl a 
baromfi nem mozoghat, eleget a szabadban.

A zöhltakarmáiiy érléke első sorban abban rejlik, 
hogy frissítő és vértiszlitó hatása van s igy különösmi 
a májat s ezzel az egész emésztést egészségest) és erő
teljesen ta ríja. A zöldtakariná.iy etetése annál szüksége
sebb, minél több keltezettIiáit, erőtakarmányt, kap a ba
romfi, mert, az erőtakarmáiiy könnyen túlságos izgatást 
gyakorol rz emésztő szervekre, ellenben a zöldség csilla 
pitólag hat.

Továbbá minél szükebb térre van a baromfitartás 
utalva, s minél nagyobb mértékben foglalkozunk a ne 
hezebb ázsiai fajták tenyésztésével vagy keresztezésé
vel, annál szükségesebb lesz a zöldségetetés, mert e fajták 
a nélkül :s nagyon hajlandók a májbajokra Sokszor azért, 
nem sikerült egyes külföldi faji.ák meghonosítása, meit 
azok nagyon kevés zöldségei kaptak s szült helyen nagy.-'i 
proteindus takarmányon fatották őket. De ügyelnünk k< l 
a zöldség minőségére is, mert természetesen nem mind .i 
zöldség egyformán jó és előnyös hatású.

Az aroma ti kus. de e mellett mégis elég leveset, 
fris zöldségfélék kitűnőek, mert hűiének és e mellett az 
emésztést is előmozdítják Legegyszerűbb és leglermésze 
tesebb marad azonban mindig a fris fi.ital fii, melyet, azon 
frissiben apróra vágva íidunk a. tyúkoknak, a melyeknél 
azután ily módon biztosak lehetünk a kedvező eredmény
ről. Igen sok zöldség szükséges akkor is, ha a baromfi 
hushulladékot kap.

Mithogy a baromfitenyésztés a gazdaságnak egyre 
fontosabb ága lesz, ideje, hogy löbh figyelmet, fordítsunk 
ily egyszerű bár, de nem jelentéktelen dolgokra is.

A fűzőkről.
Irta: Szalicilig Arnolil.

Ha a divat változásait figyelemmel kisérjük, foly 
ionos körforgást veszünk rajta észre. Amit, ma szépnek 
tartól ittak, azon holnap legfölebb —- szánalmasan mo- 
solygunk: egy nap alatt elvesztette minden varázsát.

Egyel len egy tárgy van csak, mely dacol a divat 
szeszélyeivel, mely nem hajlik meg előtte s mely fön- 
t.arlja uralmát a. divat, minden korszakában. Ez a divat
nál is hatalmasabb ur: a fűző (midéi).

Pedig ez sem szépészeti, sem egészségügyi szem
pontból nem érdemli meg azt a folytonos, meg nem 
szűnő rokonszenvet -— a melyben részesül.

Szépészeti szempontból azért, nem, mert, éppen m in 



kölcsönöz szép alakot a testnek, egészségügyi szempont
ból pedig azért, nem, inért, mint nianap már mindenki 
tudja, az egészségre káros hatással vau.

Szinte látom, bájos olvasónőim, mily gúnyos mo
solyra húzódnak szét állításomra csupán boldogító mo
solyra teremtett ajkaik. Pedig higyjék el, hogy ez állí
táson épen nem kell gúnyosan mosolyogni, — sőt meg
érdemli a komoly gondolkozást..

Állítsák csak kérem egymás mellé a milánói Vé
nuszt, vagy az antik művészet, bármely más fe....aradi
remekét egy modern, miderbe szorított delnővel 1

ITgy e bár nagy különbséget fogunk észlelni a 
kettő közölt ?

Pedig ezeket az antik remekeket a női szépség 
mintaképének szoktuk tekinteni!

A modern delnő ott, hol ezeken a szobrokon kel 
lemes doniborodást veszünk észre, a csípők fölött egé
szen összeszoritja testét úgy, hogy ez a legtöbb esetben 
a hónaljtól a csípőig egyenes vonalat képez.

A természet csupán a férfi testnek adta meg azt 
a tulajdonságot, hogy a hónaljtól a csípőig keskeuyed- 
jek, a nőnél a testnek ez az alakja természetellenes s 
mint ilyen nem lehet szép.

A tormészefellonességből önként, következik egy
szersmind a fűzők káros hatása is. A test erőszakos ösz- 
szeszontása állal hátrányos változások állanak be a törzs 
csoutrendszerében, a mi ismét, egyes belső, nemes ré
szekre káros, sok esetben halálos hatást gyakorol.

Hányszor olvasunk a lapokban ilyenféle híreket: 
.„h válliflző áldozata. A majnafrankfurti operaház

ban szombaton egy zenekari tag fiatal neje egyszerre 
elájult, Rögtön kocsiba tették s linzavitték de mire la 
kására ért, már meg volt halva. Orvosok konstatálták, 
hogy a fiatal asszony a túlságos erős fűzéstől halt. meg.“

(Szóról szóra az ez évi julius havi napilapokból.) 
Borzasztó szavak! S a divat csábszava ellen mégis 

elvesztik borzasztóságukat.
„Kaicsu lenni 1“ Ez a jelszó, ez az egyetlen óhaj 

tás s ez óhajtás teljesüléséért áldozatul esik a megbe- 
csülhetlen egészség, az élet világa az élet maga.

Mit is bánja az a fiatal leány, — ha életét meg
rövidíti ? Hisz azért „gyönyörű termetét" bámulják az 
mszlánok ! Azok az ürosszemü, üresfejű arszlánok, akik
nek még fogalmuk sincs a valódi női szépségről, akik 
a papírból, selyemből készült illatszerekkel átitatott, 
mesterséges virágot többre becsülik a szemle ibolyánál, 
melynek szépségét, illatát elkényeztetett szemük, orruk 
nem tudja felfogni, megérteni, s igy megbecsülni sem.

De hisz tudják önök, bájos olvasónőim, a minden
napi életből is, mily káros hutással van a fűző az egész
ségre! Ha egy hölgy valahol elájul, nem első dolga lesz- 
e a körülötte levőknek, hogy mindenekelőtt fűzőjét la
zítsák meg?

Miért van ez ?
Mert tudja mindenki, hogy a fűző a légzést gátolja 

s még számos más oly körülményt idézhet elő, melyek 
az ájulást okozzák.

Mindennek dacára korántsem szándékom a fűzőt 
föltétlenül kárhoztatni, csak ama visszaélés ellen kelek 
ki, melyet, vele széliében, hosszában űznek.

Mikor a kis leánykának gyenge testét, alig hogy 
járni kezd, már a halcsont-páncél rabjává teszik, — mi
kor ezt, a gyenge testet a természetellenes kényszer 
által elnyomói ifjúk, — mikor ezt a természetellenes 
kényszert i.aprói-nupra fokozzák, mig végre a test, kül
sőleg úgy, mint belsőleg egészen elveszti azt. az utolér
hetetlen lökélyű ablkot, molylyel a legnagyobb mester, a 
természet imigajúmlókozá,

Mikor a fűzőt, föltalálták, bizonyára nem az a cél 
lebegett feltalálója szeme előtt, hogy a nők derekát 
összeszoritsa, mert ezt, a régiek, kiknek est.hetikai sza
bályait, most, is követjük, éppen nem ismerték s csak 
az úgynevezett, „rokokó" korszakbeli képekben látunk 
először darázs derekú hölgyeket és ugyanolyan leány
kákat.

A fűzőnek egyáltalában csak felnőtt, teljesen ki
fejlődött hölgyeknél van érteimé, amennyiben bájaik 
kiemelésére szolgál. Amint azonban alkalmazásánál ezen 
a célon túllépnek, a fűző megszűnt ártalmatlan szépség
emelő eszköz lenni. A fűzőnek mindig lazán kell a test
hez simulnia és szerfölött! összeszoritáS által sem a lég
zést, sem a karok és törzs mozdulatait iiéiíi szabad korlá
toznia, vagy épen akadályoznia.

Gyermekeket fűzőbe szorítani semmi körülmények 
között nem szabad. Hisz ezeknél nz ellentét még kivá 
lóbb. A gyermeki törzs oldalkőrvonalai csaknem egyes 
vonalat képeznek és úgyszólván párhuzamosan haladnak 
egymással. Hogyha pedig fűzőbe szorítjuk, aránylag még 
természetellenesebb helyzetbe juttatjuk, mint féluőlt, ki
fejlődött nőnél.

Ezáltal nemcsak a gyermeknek a fejlődésre annyira 
szükséges szabad mozgása van megakadályozva, hanem 
a legnemesebb belső szervek is elsatnyulnak, még mi
előtt a szükséges kifejlődési fokot elérhették volna.

Azt szokták állítani, hogy a fűző alkalmazása ál
tal — a gyermeket az elgörbülést.őI óvják meg.

Soha alaptalanabb állítást nem kockáztatott senki.
A fűzés által, mint, számtalan esetben bebizonyult, 

a gyermeki test, elsntuyul; a gyermek nem tanulja meg, 
hogyan kell testét, önerejéből egyenesen tartani s az el- 
satnyulás következtében épen az elgörbülésre válik a 
test hajlandóvá.

Azt hozná fel valaki, hogy a görbülteket fűzők 
óllal szoklúk gyógyítani. Ez ma már túlhaladott állás
pont. Rég felismerték, hogy gyógyító hatással semmiféle 
fűző nem bir s legfeljebb arra alkalmas, hogy a gyer
meket. a görbülés nagyobbodásától megóvja. Azonkívül 
az ily célra használt fűzők úgy vannak szerkesztve, hogy 
a közönséges fűzők minden hátránya kikerültessék.

Hanem az egyszer megfogamzott előítéletet na
gyon nehéz kiirtani. Megszokta már mindenki, hogy a 
fűzőt palládiumnak, óvszernek tekintsék az elgörbülés 
ellen s azonkívül az is hozzájárul, hogy fűzés a •— di
vat elengedhetleu kelléke.

Hisz láttam már szánakozva mosolyogni hölgyeket 
kis lánykák fölött, akik fűzőt, nem hordtak; hallottam, 
mint, gáncsolták az. anyát, ki sajnálja azt a csekély össze
gét, melyon gyermekének fűzőt vehetne s ezt inkább 
úgy járatja, mint az isten megleremietle, oly egyenesen 
mint egy deszka. (Ezt. a kifejezést hallottam.)

Ne szánakozzatok, ne mosolyogjál ok ezen, bájos 
olvasónőim, hanem nézzétek meg inkább, egyszer figyel
jétek meg jól az ilyen szegény szánalomraméitó fűző
nélküli gyermekekéi ! Mily vígan ugrándoznak a szabad
ban, mily tele lüdővel szívják be az éltető levegőt, mily 
rózsás színben mosolyog le arcukról az egészség! — 
Aztán forduljatok saját, fűzőben járó gyermekeitek felé! 
Leülnek egy pádra halvány arccal, vágyó szemekkel 
tekintenek boldog gyermek társaik zajos játéka felé, mel
lök alig emelkedik a lélekzésnél. Talán mosolyognak 
is egyet egyet, de nem végi ülnek a játszók közé, mert 
érzik tehetetlenségüket.s tudják, hogy a szabad mozgás 
számukra csukott paradicsom, melynek kapuja a — fűző.

(A magy. háziasszony után)

-A-próság*.
Nincsenek gyermekek! Karcsi, hat éves 

kis fin, sétálásból hazajön a cseléddel.
Nos, kérdező anyja, mi szépet láttál?
Semmit ... Az Andrássy utón tapostuk az aszfal

tot . . . Egyetlen szép nő sem jött velünk szembe! . . .
* **

V ó g t á r g y a 1 ás o n. — Vádiolt beismeri, hogy 
feleségét, meggyilkolta ?

— Elnök ur, az együttélés tűrhetetlen volt.
— Hiszen elválhattak volna.
— Vallásos meggyőződésem tiltakozott az ellen.

* **
Cselédek közt. — Vau szerelőd ?
— Nincs, én csak egy bakát Iáitok.
— Hát. mért tartod, ha nem szeretőd?
— Hát hogy az asszonyomat, boszantsam.

* **
Bi lóságnál. A biró egy csavargással vádolt 

szegény ördögöt hallgat, ki.
— Mivel tarifa fenn az életet?
— Biró ur, kitűnő gyomrom van.

* **
Tévedés Egy süket baromfitenyésztő barátainak 

uj fajú óriás ludat mutat be.
— A többek közt, szól az egyik jelenlevő, mit 

tart ön a mi Georges barátunk nieiiyiisszoiyáról?
A házigazda azt hivón, hogy a kérdés még min

dig a baromfiakra vonatkozik, igy felel:
•— Az is pompás egy liba, csak az a hibája, hogy 

örökösen gágog.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos- ttalitz.HovilH Norbert.


