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A műut kérdéséhez.
A kongouf. végétől a vasúti indóliázig- terve

zett mímt építésé minden valószínűség szerint ez 
évről elm.inid, meg pedig nemcsak azért, mert a 
polgármestertől egy hozzá intézett intcrpellátióra 
ailott valasz szerint a pályázat kellő eredményre 
nem vezetett, hanem szerintünk azért is, mert 
mig a vasnfíigyi bizottság számadását be nem 
terjeszti, addig a. közgyűlés nem tudja magát tá
jékozni, mennyivel kell még pótolni a vasútépí
tésből megírnirailt összeget, hogy abból a tervbe 
vett utat fölépittesse.

Annak idejében e lap is sürgette ezen fölötte 
szükséges ut épitését, de azt tapasztalva, hogy 
a város két alternatíva közt állott, amennyiben 
vagy az olcsóbb, de kevésbbé tartós trachitból, 
vagy a nagyon kemény, de költséges gránitkő
ből kellett volna az utat építeni, őszintén meg- 
valljuk, hogy az ut építésének elodázásán nem 
sajnálkozunk'. Sokféle véleményt hallottunk nyil
vánítani e dolog felöl, az egyik tudákos ember 
jobban vetette el a sulykot másiknál, de a ki a 
kőzettant tanulta, tisztában lehet azzal, hogy a 
triiehit.ot össze sem lehet hasonlítani a gránittal,! 
mely utóbbit keménysége miatti nehéz iilomitásai 
tesz oly költségessé.

Ha tehát a műuttal várakozni kell, nem 
leint fölösleges, még egyet-mást e, műut mi
nőségéről szólni, mert minden alkotás, mely na
gyobb kiadással jár, mindig nagyobb megfonto
lást igényel.

Mint fennebb említettük, a trachit-burkolat 
nem sokat ér, a gránit-burkolat, bár igen kitű-: 
níí, nagyon költséges. Mi azt hisszük, hogy van: 
még egy középút, a mely célra vezetne, értjük: 
a j á r d a t é g 1 a -1> u r k o 1 a t o t.

Két példa áll előttünk. Az egyik a Tiszáig 
terjedő kongóul. Erre az utra igen nagy szükségi 
volt s van most is, dacára hogy a. közlekedés, 
nagy része a vasút felé irányul. Azonban nagy j 
hiba követtetett el azáltal, hogy az ti. n. kongó-j 
téglát gyártották s azzal borították be az utat, 
mert az dacára a. rajta, levő homokrétegnek nem j 
sokáig tart s költséges javítgatást igényel. Midőn 
tehát tégla-burkolatról szólunk, nem a kongótég
lát éltjük alatta.

A másik példát mutatja a Jurenák féle köz
ben közönséges járdatéglából épített ut. melyet 
sem homokkal nem hintegettek, sem másképen 
nem gondozták s máig jó, bizony itékául annak, hogy 
a város által gyártott járdatégla egészen alkal
mas útépítésre.

Budapest főváros körülbelül 20 éven át foly
tonosan próbakövezésckkel tett kísérletet, mert 
úgy vélt legjobban niegyőződhefni, mely burko 
lat lélel meg legjobban a célnak ; van ott gránit, 
traehit, aspliall, fa s cgyébnemű burkolat s azt 
hisszük, hogy nem ártana, kérdést intézni a fő
városi mérnöki hivatalhoz az iránt, hogy a fővá
rosban alkalmazott burkolatok közül az árakhoz 
viszonyítva mely felel meg legjobban,- mert a 
mely város már ilyenféle kísérleteket tett, az tel
jesen megbízható felvilágosítást nyújthat más vá
rosoknak, melyek kőutat építeni szándékoznak.

.Mi teljesen meg vagyunk győződve, hogy 
sokkal kevesebb költséggel lehelne ugyanazon 
célt elérni, ha arra a célra külön válogatott n. 
u. vasastéglából épülne a tervezett ut. Azért, jo 
volna, a kongóut végétől körülbelül az ág. hitv. 
ígyházépűlet sarkáig próbaképen járdatégla.ból 
kiépíteni az utat, s egy év is megmutatna, hogy 
ezen legnagyobb forgalmú szakaszon miképen fe
lelne meg V célnak a járdatégla. Annyit laikus 
ésszel is lehet előre mondani, hogy sokkal , tar- 
tosabb lenne mint a kongóut, mert, a jo jarda- 
tégla legalább is 100%-al jobb a kongótéglánál, 
tehát, az olyan útnak is jobbnak kell lenni.

Mielőtt tehát a város költséges útépítésbe 
bocsátkoznék, tegyen próbát a rendelkezésére 
allé téglával s nagyon valószínű, hogy a próba 
után a város sem traehit, sem gránit-burkolat 
után nem fog vágyni. „

Kerüljük a pálinkát,, mint-a legveszedel
mesebb mérgek egyikét.*)

i 
A mai napon lép életbe az ,$ús£i.'szii<ló, vagyis a! 

szeszes italok ezentúl többe kerüfSIV. ^..fogyasztóknak, 
mert végre is nz ő zsebük terhére esik az. uj adó, a 
kereskedő csak annyiból szenvedhet kiírt, hogy tahin 
kevesebb szeszes italt fog eladhatni, vagyis úgy jár, 
mint a korimlny a dohány és szivar árak felemelésével. 
De inig az egyes élelmi szerekre és egészséges italokra, 
mint borra és sörre rótt nagyobb fogyasztási adó mél
tán koszáulhalja az egyes polgárokat, annál kevésbbé 
kell boszaiikodni a pálinkafélékre rótt ujalib adóért., mert 
ezeket nemcsak hogy minden ember nélkülözheti, hanem 
ezen italok fogyasztásának mintegy korlátozása csak | 
javára szolgál a közegészségügynek. Ennek bebizonyí
tására valamint, azok megvigaszlalásilra, kik mint, szesz-1 
logynsztók drágábban jutunk ezentúl a szeszitalhoz, kö 
zöljtik a szeszes italok káros befolyásáról szóló alábbi 
ismertetést.

Az orvosok közt ma már nem forog fenn kétség 
az iránt, lmgy a pálinka, habár csak kis mértékben él
vezzük is azt, a testi és szellemi erőket meggyengiti, 
továbbá az sem takarékossági szernek, sem pedig erő
sítő anyagnak nem tekinthető. De sőt bizonyos az. is, 
hogy még a legnehezebb munkát, is könnyebben lehet, 
elvégezni akkor, 11a a pálinka-ivás helyett munka köz
ben inkább jobban táplálkozunk élelmi szerekkel.

A pálinka tehát tápszert egyáltalán nem képez, 
de még csak melegítőt sem szolgáltat, mert igaz ugyan 
hogy egy egy korlyanás a pálinkás üvegből a szervező 
lünkben meleget hoz létre, egyidejűleg az elégés foly
tán testünk nagyobb melegmennyiséget sugároz, is ki, 
a mi a test íiőmérsékének alábbszállásából is követ
kezik.

A pá inka összes hatása, amit, izgatásnak tartanak, 
nem egyéb a valóságban, mint szélütési jelenség. Ilyen 
az Ítélő- és akaraterő megbénulása, a zabolátlan élénk 
tagmozdulat (geszlikulacio,) a fokozott, szívműködésslb.

Ilogy pedig a pálinka, még mértékletesen élvezve 
is igen ártalmas, kitűnik azon tapasztalatokból, melye
ket az angolok és az amerikaiak a hadsereg élelme
zése körül o részben szereztek s a mely tapasztalatok 
beigazolták, hogy a katonák háborúban és béke időben, 
minden égalj alatt, forióságban, esőben és hidegben a 
legnagyobb fáradalmakat akkor voltak képesek kiállani, 
lm tőlük mindennemű szeszes ilal teljesen megvonatott.

A pálinka ivás roppant mérvű elterjedésének egyik 
főokát az képezi, hogy a tápszerek, ahogy azok manap
ság, főleg a. nép számára készíttetnek, a valódi tápsze
rek fogalmának és céljának nem felelnek meg, ameny- 
nyiben azok sem nem eléggé ízlésesek, sem nem táp
lálók. Ezeket kellene tehát mielőbb megjavítani s az 
emberek táplálkozására alkalmasabbakká tenni.

Hogy a szeszes italokkal való visszaélés a legretten
tőbb betegségeket idézi elő, hogy egész családok, nép 
osztályok teljes elszegényedését okozza, hogy ti leghaj
meresztőbb gonosztettek elkövetését eszközli, hogy az 
öngyilkosságok s az ezerféle társadalmi bűnök számát 
szaporítja, általánosan elismert tény.

S dacára ennek, a pálinka-ivás Európa összes ál
lamaiban mindenütt egyre terjed s mindenfelé meg
hozza vészes gyümölcséi. Így Dániában a házassági el
válások 25%-át, Angliában az öngyilkosságok 30% át, 
Oroszországban pedig ugyancsak az öngyilkosságok 40 
százalékát a pálinka és részegeskedés hozza létre.

Éjszak-Amerikában Everelt ministernek a parin 
ment, elölt lelt jelenlése szerint pétiig az 18G0 ik év
től az 1870 ik évig, tehát. 10 esztendő, a szeszes if.a 
lók fogyasztása a mig 3 millióid és 600 millió dollár 
jóba került a nemzőinek, addig 300,000 emberélet sem- 
misilleleit meg, 100,000 gyermeket küldött az árvaházba, 
legalább 1.50,000 férfit és nőt taszított a lömlöc falai 
közé, legkevesebb 2000 öngyilkosságot hajtott, végre s 
gyujtogaiás és erőszak állal 10 millió dollárnál több 
veszteséget, okozott s végül 20,000 férfit, nőt tett öz- 
vegygyé és 1 millió gyermeket árvává.

Mindez a hivatalos sl.alislikai adutok alapján Állít
tatott egybe; pedig mily rengeteg sok eset hagyal.ik 
el rendesen a síid istikai adatokból!

A pálinka és a szeszes italok ellen való harcban 
az úgynevezett „mérléklel.essógi" egyletek nem érnek 
semmit, de igenis sokat, érnek azon egyletek, melyek 
a pálinkától s a szeszes italoktól való teljes és szigorú 
megtartózlarására törekesznek s a melyek Északameri- 
káuak 6 államában kivitték már azt, hogy azokban sze 
szeseket termelni s elárusítani súlyos büntetés terhe 
alatt tiltva vau.

Angliában azok száma, a kik nyilvános gyüleke 
zetben fogadalmat, lettek, miszerint a szeszesektől töké 
let,esen tartózkodni fognak, ez idő szerint már 5 millióra 
megy, köztük egy 350 tagból álló orvosi egylet is. Anglián 
kívül azok száma, akik ünnepélyesen megfogadták, hogy 
soha többé semmiféle szeszes italt inni nem fognak, 
Svédországban 60,000, Dániában 30,000, s Svájcban 5000 
egyént, tesz ki.

Ezen tárgyra vonatkozólag dr. Bunge G. bázeli 

sj A -Hosszú Élet" cimil kitűnő orvosi lapból vettük át 
e cikket. Szerk.

egyetemi tanár közelebb egy megjelent művében ezeket 
irta: „Az európai katonai államokban (Német-és Orosz
ország) az alkohol elleni harc rendkívül meg van ue- 
hezitve az állal, hogy az (mivel a snapsz a militarizmus 
legfoti-c, abb pénzügyi alapja,) a kormányok állal épe.i- 
séggel ápoltatik, itt-ott egyes nevetséges Ulti) rendsza
bály hozatván az iszákosság ellen A harcot, itt egyide
jűleg a másik rákbetegség, a militarismus ellen kell 
megindítani 1“

S nálunk hogy állanak e részben a viszonyok, fő
leg a gyermekek halandósága tekintetében?

A szesz nagy szerepel játszik a Kárpátokfol-Adriáig. 
A regaletulajdonos jövedelmei akar, az. állam jövedelmet 
akar s e jövedelem utáni vágy szomját. elcsenevészesedő 
i.épünk vére oltja el. Ma már minden bejegyzett, cégű 
szatócs mérheti a szeszt szabadon, korlátlanul s most 
már omolhat szabadon az emberi gyomorba, innen a szív
be, a szívből az agyba s terjesztheti mételyét.

Csak egyetlen példái hozunk fe1. Barsvármegyében 
605 korcsma blirjáiizik, melyekben 9011 hl. bor, 1592 
hl. sör és 10 500 hl. pálinka fogy el, a nők és gyer
mekek betudásával tehát, minden lélekre 15 liter sze
szes ital és ebből 8 liter pálinka jut. De ezt csak a 
korcsmák árusítják el, az összes fogyasztás még egyszer 
annyira vehető és Barsvármegye nem akar elsőséget 
vindikálni az iszákosság terén.

Olvashatjuk, hogy a sorozások adatai a nép elcse- 
nevészesedését bizonyítják.

Úgy van, de ezen a bajon sem a gyermekkort, sem 
a mértékletességi egylet nem segít, hanem a tej, a ke
nyér, meg a hús, és addig, mig a pálinka szabad logyasz 
tási cikk marad, addig nem segít rajta semmi. A nép 
salnyul, mert nyomorog, utolsó garasát szeszre adja ki, 
mert az elkábil ja, mint a mákony; a gyermek már zsen
ge korában szesz mérgezte tejet szív az unva, emlőn, 
szesztől elfajult szülék nemzették, mi válik belőle? Elhal, 
s ha megmarad, válik belőle lesii és szellemi nyomorék, 
mint a boróka fényű, mely a sziklalalajon tengődik.

A népesség nagymérvű halandósága ellen keresünk 
orvosszert., hanem azért a baj eredeti okait nem fürkész- 
szük. Rósz orvos az. ki, ha szopós gyermek beteg, nem 
a szoptató anyát vizsgálja meg. — Nem a gyermek az 
oka, ha elhal, hanem a nemzője, mert satnyát nemzett, 
a nevelő anyja, mert satnyát nevelt. Ila a szopós gyer
mek egészséges anyatej helyett mákonyi élvez, hogy 
alugyék, ha a csecstől elválaszlotl snrj a kenyeret csak 
pálinkába mártva fogyasztja, ha a serdülő gyermek csak 
korpakenyérrel, burgonyával és szeszszel él, és szívja a 
szoba dohos levegőjét, melyet, szellőztetni nem szoktak, 
akkor ne csudálkozzunk, hogy a két harmada elpusztul 
s isten csodája, hogy egy harmada megmarad.

Tekintsünk körül szegény sorsú falvaink temetőiben 
s olvassuk meg, hány kis sir sorakozik egymásmelleit; 
újonnan hányt földje elárulja, hogy lakóját nem rég s 
idő előtt hozták ide.

A „Csoiigrád-sövéiijiitízi áriuentesitö tár
sultig4 alakulása.

Évek hosszú során át. hallottuk már hangoz
tatni e társulat megalakítását., de az ige sehogy 
sem tudott testté válni.

Volt akkor szó arról, hogy Csongrád város és 
gróf Károlyi Sándor egy öblözetet képezvén egy 
társul lattá fognak alakulni. Majd később szó volt 
arról, hogy csongrád szegedi társulat lesz; mig végre 
sic volo, sic jubeo szólam alapján belesodortatott 
Csongrád város egy nagyobb, a csongrád-sövényházi 
társulat alakításába.

Csongrád városnak nagyon is méltányos és 
igazságos óhajtása volt, midőn csak gróf Károlyi
val, illetve Felgyővel akart egyesülni Igazságos 
volt, mert sem a felgyői, sem a Pallavinciui gróf
nak nincs oly karban védelmi gátja, mint Csongrád 
városnak, Csanynak pedig semilyen gátja nincs. 
Már most ha Csongrádnak egyesülnie kellett ezen 
említett birtokosokkal, kérdés: hogy tekintetbe 
vételik-e e gátjainak jobb karba létele, vagy pedig 
a költségekből rá eső részt fizetnie kell?

Méltányos volt tehát Csongrád városnak ama 
kérelme, hogy igenis Csongrád csatlakozik a négy 
faktorhoz, de elébb építsék föl védgátjaikat olyan 
minőségre, mint a minő Csongrád városé. De hang
súlyozta Szvoboda Ferenc, a véleményező bizottság 
csongrádi tagja azt is, hogyha netán a várost védő 
gátak építésére külön teher háramlanék Csongrád 
városra, ebben segélyére legyen a társulat., mint
hogy ha e várost észak- és keletről védő gát el
szakadna, éppen úgy megfürdik a társulat egész 
territóriuma, mintha bárhol szakadna el a véd- 
gát stb.

Nem ért semmit e beszéd, illetve indítvány



miniliogy ennek elvetésére elege: dő maga Pallavicini 
öl-gróf megbízottja, Nóráknak ellenmoiidása, amennyi
ben ő maga többet képvisel a 60,000 holdból mint 
mi hárman. Elhangzott tehát a módosítási indítvány 
s föltétlenül belesodortattunk — akár akartuk, akár 
liein — a társulásba. Akármely módosítás került 
szavazásra, leszavazta ttunk Novak által, mert amint 
a ministeri biztos Káliay Albert főispán látta, hogy 
az ő nézete nyilvánításának teljes jóváhagyására 
Novak fölemelkedett, azonnal nyilvánilá mint elnök, 
hogy megvan a többség............ »

No hát ilyen alkotmányos eljárást sem igen 
tapasztaltunk még e koronázás utáni aurában; de 
ne is adjon a magyarok Istene! Ez okozta tán azon 
fájdalmas kitörés hangjait némelyek ajkán, hogy 
kéressék meg a kormány, miszerint váltsa be a 
csongrádi határt s telepítsen rá csángókat, minthogy 
normális időszakban egy-egy holdra esik 2 frt 50 
kr., árvíz idején pedig 5 frt, és több is esketik 
fizetni való!!!

Két tárgya volt a gyűlésnek: az alapszabályok 
jóváhagyása és a kölcsön megszavazása. De miután 
Novak ur mindent megszavazott, ránk szükség sem 
volt. A tiszti kar alkotása is különös. Igazgató és 
mérnök egy személyben, jegyző és pénztárnok egy 
személyben, szertárnok és ellenőr egy személyben 
s igy megtörténhetik, hogy tavaszi időben a mér
nök-igazgató a csongrádi védgátakhoz 36.000 szekér 
szalmát parancsol egyszerre!!.... Ugyan hány ha
tárban találnék ezt föl tavaszkor?

Volt egy komikus jelenet is, minthogy bizo
nyos ügyben a biró jelenlétére volt szükség s a 
ministeri biztos egész komolyan igy szólt: „Vezette- 
sék elő a biró."

Ezen szavakat már gróf Károlyi sem állta ki 
gúnyos mosoly’ nélkül, mintha csak láttuk volna a 
szája mozgásáról, hogy mondta: pfujh! Tán szegedi 
hajdúnak nézte a biztos ur a csongrádi bírót ?

No de azért meg vagyunk alakulva s pénzünk 
is lesz, bár Csongrád város ellene szavazott az 
azonnali kölcsönnek a nép teljes megelégedésére s 
tán ez az oka, hogy R. F.-nek — mint F. M. 
mondta — nem volt kurázsija szavazni, ne hogy 
a felsőbb hatóságot megsértse! Hát ilyen a nép 
vezér! Menj utána ezután is Csongrád népe, hiszen 
némelyek vélemény szerint csak is ez az egyetlen 
igazságos ember.

Tiszteljük a véleményeket!
Egy birtokos.

Vúriiieo-yp.i rendkívüli kö'zgyíílés.
A mull hó 31 én vagyis tegnap főispán ur ő mél

tósága elnöklete alatt megtartott vármegyei rendkívüli 
közgyűlés két óra alatt 27 tárgyat intézett el, vagyis 
déli 12 órára vége volt a közgyűlésnek.

Főispán ur a közgyűlést megnyitván meleg rész 
véltél tudatja Trrfort Ágoston vallás és közokt. in. kir. 
minist érnék legutóbb történt gyászos elhunytat s tekintve 
áldásos s tevékeny működését ugy a közoktatás mint 
nz ipar terén indítványozza, hogy a (örvényhatóság a 
kormánynak ezen legszabadelvűbb tagja nevét örökítse 
meg jegyzőkönyvébe s e részvétnyilalkozat.ról ugy a 
kormány mint az elhunyt családja értesittessék, mely 
indítvány egyhangúlag lett elfogadva.

Nagy vit
' vármegyei árvaszéki kiadói állás re: 
alispán véleményes j.l . 
állás javadalmazására '•/ 
hogy a vármegyei árvitszékué

tát keltett mindjárt az első tárgy, t t. »
■ ki,.d„i állás rendszeres!tése tárgyában 

jel“.tése és ezzel kapcsolatban ezen 
■/,„•/, pótadó megszavazása. Min - 

uogy a v.» .„vasfűéi felhalmozódott teemlok
kellő elvégzésére egy kiadói állás vált szükseges.c • 
belügymiiiisteriuni őzen állás fizetésének fedezes , 
alap hiányában megtagadta, az alispán ''J ‘
vaslata nem lehetett más, mint u “/no"/* pótad <

SinmF ellene van a javaslatnak, nem mintha szük
ségtelen volna ezen állás, mert ő is elismert ezen < 
szükségességét, de elvből ellenzi a javaslatot, mert sze 
rinfe a belügyminister tartozik a vármegyének meg - 
lapított dotációt, emelni s ha idővel a váimegye va ami 
ujalib állást talál rendszeresíteni, a minister jövőre 18 
fog kibújni a kötelezettség alól.

Stammer S. alispán hivatkozván arra, hogy ez ügy 
ben a belügyminister már két ízben tagadó választ 
adott, továbbá hogy a törvény értelmében jogosítva van 
a megye 3”/« erejéig közig, célokra póladót. kiróni s e 
módhoz nem régen Pestmegye is folyamodott, nem tiii tja 
sem opporlunusnak, sem célravezetőnek Sima 1*. indít
ványát s a javaslat elfogadását, ajánlja.

Réti F. képvisel Sima. F. indítványát pártolja, 
mert, habár a 10" írt Titán kirovandó 1 egész és (> tized 
krajcár magában véve nem sok, de Csongrád vármegye 
községei állami, községi, áriéri s egyéb adónemekkel már 
ugy is eléggé vannak terhelve.

Albertényi Antal kimutatja Sima F. és Réti I'.ér
velésének téves álláspontját s az alispáni javaslatot 
pártolja.

FeMe M. képviselő hivatkozik az 1883. évi tör
vénycikkre, melyben a vármegyéknek járó dotáció vég
legesen van megállapítva, s ha a belügyminister Csőn 
grád vármegye dotációját emelné, a mire a törvényhozás 
beleegyezése nélkül nincs Is joga, a többi vármegye 
Imsonlóképen kívánhatná a dotáció felemelését, mire 
most alig lehet kilátás. Ennélfogva az alispáni javasla
tot pártolja.

A vita berekesztése ulán a főispán elrendelvén a 
névszerinti szavazóit, a javaslat mellett 30, Sima F. 
indítványa mellett 15 szavazott s így a javaslat hatá
rozati erőre emelkedett.

Réti Ernő ügyvédnek Csongrád város részéről jog
ügyekben történt megbízatását nz ez ellen beadot.lt fe- 
lebbezés elvetésével a belügyminister helybenhagyta.

Ugyanaz a ministeritini Csongrád vármegye azon 
határozatát, mely szerint Szegvár község kérelmére a 
tiszántúli járás szolgnbirói székhelye Mindszentiéi Szeg
varra lett volna áthelyezendő, nem hagyta jóvá s igy 
ezentúl is Mindszent, mariid székhelyül.

A vármegye különféle alappénztárairöl felterjesz
tett. számadások a belügyministerium részéről jóváha 
gyattak.

A Csongrád város részére árvízvédelmi célokra 
megszavazott 3000 frt kölcsön elengedése tárgyában 
hozott, határozatot, a belügyminister jóváhagyta.

Szentes város 150 ezer írt kölcsön felvétele tár
gyában hozott határozata a vármegye részéről jóvá 
hagyatott.

Cmiigiáil város kérelme a félegyháza csongrádi 
vasútépítésre megajánlott összeg két részletének azaz 
7500 írtnak kiulalváiiyozása iránt teljesilteteit ugyan, 
de Sarkad! Nagy Antal vármegyei pénztárnok inditvá 
nyárn ez összegből levonatik azon 900 frt, melylyel 
Csongrád város évek óla a közmunkaváltsági pénztár
nak tartozott. A vármegyei pénztárnok e felszólalása 
általános helyesléssel és tetszéssel találkozott, mert ez 
arról tanúskodik, hogy vármegyei pénztáritoknak a ren 
det szereti, i.o meg Csongrád város is megszabadul 
ezzel régi tartozásától.

Pázmány Dániel vármegyei levéltárnoknak a vár 
megye nionographiájáiiak megírásához szükséges adatok 
beszerzése tárgyában beadott jelentése, mely szerint 

megyénk múltjára vonatkozó történeti ut alok Heves és 
Pesl vármegye levéltáraiban talá'hatók, tudomásul ve
tített s nevezett az állandó választmány javaslata sze- 
riut kiküldetik a szükséges adatok beszelzébéte, egjut- 
t-il Fekete M képviselő inditváryiira utasítva lesz bor
sod vármegye, továbbá az egri és vám káptalan levél
tárainak megtekintésére s adatok gyüjtcséie.

Kolozs vármegyének a vadházasságok megakadá
lyozása, továbbá Pozsony szab. kir. vá'-osnak a közigaz
gatási bíróságok létesítése iránt az országgyűléshez in
tézett felirata Csongrád vármegye részéről szintén pár
toltunk. , , , ., ,

Dorosma város állal a szeged-dorozsmai muutia 
felvett 70,000 frt kölcsön jóváhagyatott.

Végül az ügy sürgőssége miatt tárgysorozaton kí
vül fölolvastatott. a kormány remlelete a f. é. sept. l én 
életbeléptetendó uj szeszadóról, mely rendelet tudomásul 
vétetett.

Ezzel a közgyűlés pont déli 12 órakor veget ért.

Világfolyása.
A TTcfort Ágoston közokt. minister elhuny

téval megüresedett közoktatásügyi tárca ideiglenes 
vezetése a íniuistertanács megállapodása szerint 
Baross Gábor közm. s köziek, ministeiie bíza
tott, mig a teendők tényleges vitele Berzevici 
Albert államtitkár vezetése és felelőssége mellett 
reá és Gönci Pál államtitkárra bízatott. Addig, 
mig Tisza Kálmán niinisterelnök külföldi Htjá
ból vissza nem tér s a hozza közel álló s kom- 
binátióba jöhető személyiségekkel nem tanács
kozott, minden kombinatio elesik.

A jövő évi költségvetési előirányzatot a mi- 
nistertanács a jövő hóban fogja véglegesen meg
állapítani. A kiadások a f. év keretében mozog
nak s a szeszadó reformjából várható jövedelem 
a mérleg javítására lesz fordilható. A dohány és 
szivar régi árának visszaállítása egyelőre nem 
terveztetik, mert eddig állítólag nem észleltetett 
a lapokban hircsztelt jövedelmi csökkenés.

Nagy vihar van készülőben a földközi ten
geren Francia- és Olaszország közt. Ugyanis 
Olaszorság féltékeny szemmel nézi Franciaország
nak térfoglaló politikáját Afrika északi partjain, 
melynek az a természetes következménye, hogy 
Franciaország hatalma Olaszország rovására és 
kárára emelkedik a földközi tengeren. Anglia már 
régi idők óta bírja Gibraltárt, Máltát és félig- 
meddig Egyiptomot s Angliát onnan kiszorítani 
teljes lehetetlenség. De ha Franciaország, mely 
már eddig Afrikában Algírt és Tuniszt bírja, 
még tovább terjeszkedik, akkor Olaszország egé
szen háttérbe szorul, s ezt érezvén már is mozogni 
kezd Franciaország terjeszkedési politákája ellen. 
Ezért járt Crispi olasz külügyminister a berlini 
udvarnál, mert jól tudja, hogy a vaskancellár 
tudta és beleegyezése nélkül semmit sem tehet 
Olaszország. Afrikában van még két tarmmány : 
Marokkó és Tripolis, mely előbbire Spanyolor
szágnak, utóbbira ugy Francia- mint Olaszország
nak fáj a foga. Minthogy tehát Tripolisz elfog
lalása, akár Francia-, akár Olaszország részéről 
történnék az, okvetlenül háborút idézne elő e két 
állam közt s Olaszország tengeri hadi ereje nem
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(Folytatás.)

„Én soh’ sem tudnám megszokni, én sokkal határo
zottabb Judás vonásokul látok rajta," viszonzá élénkén 
Rikárd. „Már többször láttam ezt az arcot a tálon át 
tekinteni s ugy vagyok vele, mintha ettől az embertől 
semmi jól. sem várhatnék."

„Ön is hisz a sejiCmeknek és előítélettel visel
tetik bizonyos emberek iránt?" kérdő Cölestimi.

„Mint feslész folytonosan vagyok utalva az arcok 
tanulmányozására s azért talán igaza lehet, hogy nem 
vagyok egészen ment az. előítéletektől."

„Es csakugyan azt hiszi, hogy valami roszat. vár
hat ettől az embertől? Miért kell posztói tartanunk, 
ha jól cselekszünk ?“ Kék szeme azon szelíd tűzzel fény
lett, mely lényének mindig valami magasztosai köl
csönzött.

Mily ártatlanságot és a világgal való ismeretlen
séget árultak el e szavak! Rikárd a leányka tiszta 
szemétől nem akarta lehúzni a fályolt s hallgatott.

Azóta a különös megfigyelő nem mutatta magát. 
A napok a két szerelmes előtt csak ugy repültek 

s az oltárkép az utolsó simításig gyorsan készült el. 
Még sem volt Rikárdnak bátorsága nyilatkozni. Egy 
gazdag műpártoló azonnali megjelenését kívánta a fő
városban, hogy nehány megrendelést tegyen nála. Ám
bár nehány napra is nem szívesen nélkülözte Cölestimi 
tiszta, nyájas arcát, mégis szívesen engedett e meghívás
nak, mert a rövid elvá ásnak azon öntudatra kellett őket 
ébresztenie, mily viszonyban állunk egymáshoz s hogy 
sziveiken egy és ugyanazon mély, szent, letörülhetetlen 
érzelem uralkodik. Habár a döntő szó még nem ejtetett ki, 
a fiatal festész tudni vélte, hogy Cöletimi szive már 
most az övé s uem találja többé a kolostorba vezető 
utat...........

Azért nem esett, nehezére az elbucsuzás. Hiszen 
az CBak egy álom volt néhány napra! — De ha mi

szegény halandók fel tudnánk lebbenfeni a jövő sülét 
fátyolét, minden bucsuzástól reszketnénk, mely gyakran 
örökké tart, midőn a viszoullátás bizonyosságát rendület
lenül éreztük. —

* ♦♦
Berger láblabiró rendkívüli izgatottságban jáit. föl 

s alá dolgozó szobájában. Körülbelül egy órával azelőtt 
sok posltibélyeggel ellátott vastag csomagot kapóit s a 
hozzá mellékelt okirat olvasásába oly mélyen elmerült,
hogy szivarja elaludt s reggeli kávéja hidegen maradt. 

„Szegény fiú!" mormogó magában, „neki csak ala
mizsnát hagyott! Mi a mai időben 20,000!? frt — Ellen
ben a leányka minden költség levonásával legalább 
500,000 írt birtokába jut, hozzá még kolostorba akar 
vonulni s tikkor ez a szép összeg a papok kezébe kerül! 
— Az igazán bolond egy eset!"

Még egyszer vet le kezébe az okmányt. „Ugy van, 
a föltételek egészen világosak, itt. nem lehet semmit sem 
tenni. Szegény fitt!" Boszusan az asztalra dobla ti fon
tos okmányt, s újból gondolkozva járkált a szobában.

Végre egy mentő gondolat látszott eszébe jutni. 
„Megvan!" kiáltó föl örömében: „A kettőből egy pár
nak kell lenni, s akkor a dolog rendes kerékvágásba 
kerül! Különben ugy sem kell előbb a végrendeletet 
tudatnom, mig minden rendben nem lesz."

Nyugtalankodott, ugyan a miatt, hogy az ilyen el
járási mód nem egészeu lelkiismeretes; dé Voltaire öreg 
lelkesült híve osztotta vele a papság iránti ellenszenvét 
-Haza vágy, hogy a papságtói egy félmilliót vonhas
son el, majdnem ép ugy háborgatta, mint azon óhajtás 
hogy ez összeget rokonának juttassa. Alig lehetlek erő
sebb indokok, hogy az öreg táblabirót a jog e-yenes 
útjáról eltérítsék s görbe utakra tereljék. °

„Eh, ki tudja bebizonyitaui, mikor kaptam a véo- 
rendeletet!“ ezzel csillapitgatá utolsó aggályát s ha 
a kettőből egy pár lesz, akkor ezen fényes'hozomány 
beköszöntését ugy üdvözlik mint valami csodálatos sze
rencsés eseményt. Azt mondják ugyan, hogy Cölesztin.i 
iiagjoi1 jámbor s a világi élethez nem vonzódik," foly- 
talá a láblabiró magán beszédében, „de az öree ulebános 
“r előítélettől ment férfi, ki sokkal jobban
vn !é;i lil lu,l(llíalluga az 0l,ácai ftttJOl helyett fejkötőt 
VtíUUtí lel, s Gusztáv csinos gyerek, ki képes utimleu

fiatal leánynak a zárdái gondolatokat fejéből kivenni, 
ha akar “

Az öreg jogász elégedetten dörzsölő kezeit. Minél 
tovább forgatta e csinos tervet mindet! oldalról, annál 
jobban tetszett neki s jó kedvében máris minden ne
hézséget leküzdötl.nek s kedvencét egy tisztességes va
gyon birtokában látta.

A táblabiró talán azért érzett oly nagy vonzal
mat rokonához, mivel jellemeik oly különbözők voltak. 
Mivel az öreg ur házassága gyermektelen maradt, sógor
nőjének korán árván maradi fiát házába fogadta s a 
fris, eleven fiú nemcsak a táblabiró, hanem neje ked
vencévé is vált. így a jó fiú iránt egy atya gyöngéd
ségével viseltetett.

Miudazáltal alig lehetett kőt nagyobb ellentétet 
látni a nagybátya és testvérunokája közt.

A táblabiró hosszú sovány ember volt, éles hosszú
kás arccal. Nagy hajlama volt a gúnyolódáshoz s szel
lemes, tréfás mutatságot, válogatott életeket, szeretett 
ős fényes házat vitt. Minden mozdulata finom világfira 
vallott s a társaságijaid tisztességes föllépéshez való 
vonzalma soha sem engedte meg, hogy dacára jelenté
keny jövedelmének vagyont gyűjtsön. Sajátságos tehet
séggel bírt a legnagyobb összegeket könnyedén kiadni 
anélkül, hogy tulajdonképen tékozlónak lehetett volna 
mondani. Kitartással arra törekedett csak, hogy jövedel
mét nagyobbitsa, hogy életét annál kellemesebbé vagy, 
amint a táblabiró mondani szokta, „összhangzóvá" legye.

Minél kevesebb képességet tulajdonított testvér
unokájának abban, hogy valamikor ő neki is legyen oly 
fényes prakszisa, atuiál forróbb volt azon óhajtása, hogy 
a szegény fiút jó házassággal azon magaslatra emelje, 
mely erős meggyőződése szerint egyedül teszi türhetővő 
az életet. Sejtelme sem volt arról, mily szerény irányt 
vettek már Gusztáv kívánságai; habár testvér unokájá
nak eszéről nem valami nagy véleményt táplált, mégis 
olyau „tévedést" lehetetlennek tartott. A táblabiró é'es 
szellemével korán ismerte meg Gusztáv gyöngéit, nagyon 
jól tudta, hogy ő nem valami nagy ész s azért hiányos 
természeti tehetségét, szorgalmas és goudos neveléssel 
pótoltatta.

(Folyt, köv.) 

beadot.lt


njét k-ízhet Franciaországgal, oly megállapodás 
történt Iliász- és Németország- közt, hogy Marok
kót Spanyolországnak engednék át, amiért aztán 
Spanyolország egy kitörendő háború esetén Olasz
országot Franciaország ellen segíteni tartoznék, 

szerint csak idíí kérdése lehet, mikor szállja 
)11Cg- Olaszország Tripoliszt, Spanyolország pedio- 
jlarokkot.

Iskolai értesítések.
A Szentes városi három osztályú polgári leányisko

lában il j'Gö 1888—89 iki tanév szeptember hó 1 én veszi, 
kezdetét. A beiratások szeptember hó első három napján 
délelőtt 8—11 óráig, délután 2—5 ig a tanintézetben 
eszközöltél nek. Szeptember 4-éu 8 órakor tartatnak a 
éiviló és pótvizsgák; szeptember 5 én pedig kezdetnek 
inog az előadások.

A polgári leányiskola I-ső osztályába azon tanuló 
léphet, be:

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

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

Továbbá tartozik minden tanuló beiratáskor ki 
mutatni, hogy sikeresen védhimlővel van e beoltva.

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

Az évi tandíj 10 írt, mely két egyenlő részletben, 
fele a bénuláskor, másik fele február hó első napjaiban 
fi/.élendő.

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

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

Felhívom mindazon ev. reform, egyházunkhoz tar
tozó szüléket, kiknek 6 tói 12 éves, mindennapi okta
tásra kötelezett növendékeik vannak, hogy azokat folyó 
1888 szept. hó 1 én az illető tanító uraknál múlhatat
lanul beírassak s annak megtörténtével feladják s pon 
tusán járassák Kiknek pedig 12 lói 15 éves — mint 
ismétlő iskolába járásra kötelezett növendékeik vannak: 
ugyancsak 1888. szept. hó első napján — a beiratásra 
liivaia'os helyiségemen jelentkezzenek, s azután minden 
vasárnapon a délelőtti istenitiszlelet végeztével a kije
lölt tanterembe tanórára okvetetlenül felktlldjék: nehogy 
e legelső és legszentebb kötelesség nem teljesítése ese
teken az 18G8 évi XXXVIII tk törvénycikk rendelke
zése folytán a pénzbeli megbírságolást legyen kénytelen 
ellenükben a városi hatóság alkalmazni.

Szentes, 1888. aug. 2G.
GERŐC LAJOS, 

reform, lelkész.

Vonatkozással a mnsgu m. kir. vallás ős közokt. 
aiinister urnák 1S84. évi julius hó 23 án 27,496 sz a. 
kelt rendeletére, mely a kereskedő és iparos tanoucok 
iskoláztatására vonatkozik, felhívom a t. iparos és ke
reskedő urakat, hogy tauoncaikat az ipariskolába Íras
sák be. A beiratás történik sept. hó 1 jétől 15-éig Zoó 
János iparisk. igazgató I. t. (görgős) 132 sz. lakásán 
(I. u. '/. 5 órától 7»7 ig. A beiratkozott tanoucok sept. 
hó 9 én d. u. 3 órakor a Kurcán túl lévő iskolahelyiség 
rajztermében az egyes osztályokba való beosztás végett 
tartoznak összejönni, a hol minden tanonc felvételi je
gyet kup, melyet mesterével, illetve főnökével is tarto
zik aláíratni és úgy átadni osztálytanítójának. A rendes 
tanítás sept. hó 17 én veszi

Szentesen, 1888. sept.
Az

kezdetét.
1-én.
ipariskolai igazgatóság.

Kiállítás.
A budapesti kereskedelmi museum a 

városligeti nagy iparcsarnok épületében a f. 
évi október hó folyamán át időleges gyümölcs 
és konyhakerti kiállítást (vásári) rendez, me
lyen alma, körte, birs, barack, szilva, eset 
lég eltartott nyári csontárok, dió, mogyoró, 
gesztenye, szőlő és aszalványok, zöldségek, 
káposzta-félék, hagyma, hüvelyes vélemények 
és gytimölesészeti szerszámok, —tehén, juh, 
és bivaly lejből készült különféle sajtok, 
hirők, — fehér, lépes és pergetett méz, — 
mézből készült, szesz, bor, ecet, sárga és fe
hér viasz, méhészeti eszközök lesznek kiál- 
lita.idók a végből, hogy a fogyasztó közön
séget a hazánkban termelt s fent elősorolt 
cikkek' r'esse, ezeknek uj piacol

^....1 v.m..,. ként van
nak szervezve, hogy a nézve költ
séggel egybekötve nincsenek, nevezetesen: 
helypénz vagy térdij nem követelhetik, a szük
séges állványokat, asztalokat a kereskedelmi 
múzeum igazgatósága ingyen szolgáltatja, a 
kiállítók GOVo szállítási kedvezményben ré
szesülnek, csupán az eladások vagy meg
rendelések ulán szedetik 10n/u jutalék.

A termelők érilekében áll tehát, hogy 
!l kiáliiiáson minél tömegesebben vegyenek 
részt. — Kiállítani szándékozók bejelentési 
iveket, folyó évi szeptember 10-ig, valamint 
a kiállítás módozatairól bővebb tájékozást 
Nttgv Imre tanácsnoktól nyerhetnek.______
j'ololÖB BZHrlteBzló én lapuilaidnnns- Baláz80VÍt8_N-

« TILT T E_ll.

Nchwarze Seidenstoffc von 80 kr. 
kis fl. 11-40 per Meter (ca. 150 Quul) veisendet 
vőben- und stiickweise zollfrei das Fabrik-Depot 
6- Honneberg (k. k. Hoflief.) Zürich. Muster um- 
geliend. Briefe 10 kr. Porto. (*•)

HÍREK.
— Csak e hó 10-én veszi kezdetét a tanítás a 

helybeli gymnásiumban, mivel reméllhetöleg csak ak
korára lesznek úgy a hogy berendezve a tantermek | 
és szertárak. A díszes és értékes tanári könyvtár 
könyvei egy tanteremben a földön heveinek, a többi 
tanszerek úgy a hogy hamarjában be lesznek rakva, 
s.-.óval a dísztermen kívül alig lesz valami rendben, 
mert mindennek idő kell. Tehát a gőzerővel rögtön 
zött ünnepély megtartása után a deákok még egy 
teljes hétig pihennek, miért ők legkevésbbé sem ha
ragszanak.

— Gymnasiumi uj épületünk ünnepélyes mégnyi 
tása e hó 3 án vagyis hétfőn d. e. 10 órakor veszi 
kezdetét az általunk ismertetett progiamm szerint. 
Mint, értesülünk, Békéssy Gyula tankéi’. főigazgatón 
kívül a kormány részéröl alig ha lesz vendégünk, mert 
ilyenkor az év elején a közokt. ministeriuinban tömér
dek a’dolog, hozzájárult Trefort minister halála, mely 
szomorú eset az egész közokt. ministerium in üködési 
körére zavarólag hatott. Bizony’ hasztalan prüszkölnek 
az illetékes körök felszólalásunk ellen, mert egészen 
máskép ment volna végbe az ünnepély s egészen más 
benyomást tett volna az uj gymnásium minden láto
gatóra, ha olyankor rendeztetett volna az ünnepély, 
amikor minden építési munkálat befejezve s úgy a 
tantermek mint a szertárak teljes rendben volnának, 
mert, szerintünk nemcsak az uj épület, hanem az ér
tékes felszerelés is képezi a mi gymnásiumimk büsz
keségét, sőt utóbbi segélyével oltjuk be az ifjúságba 
a tudományt.

— Tegnap záródott be a beiratás a helybeli gym 
násiumnál s összesen 159 tanuló iratkozott be. A kik 
bármely oknál fogva késtek el a beiratkozással, in
dokolt kérelem alapján az igazgató, illetve a főigaz
gató és közokt. ministerium engedélyével vehetők 
csak fel.

— Zártkörű táncmulatságot rendez a szentesi 
fiatalság a gymnasiumi épület megnyitási ünnepélyének 
estéjén, mélynél.' tiszta jövedelme a gyniti. ifjúsági könyv
tár javára fog fordírtatni. A mulatság lielyo a nagy ven
déglő kávéházi terme. Ajánljuk az

— Két laptársunk szives volt reflektálni a gym- 
nasium ünnepélyes megnyitására vonatkozólag tett 
véleményünkre — a „Gsongrádmegye" elég tárgyila
gosan, amire nincs megjegyzésünk, mert olyasmiért 
nem érdemes vitát provokálni; a „Szentesi Lap“ 
önmagához méltó modorban nyilatkozik s a legdur
vább piaci kofákat is túlszárnyalja stílusával, amilyent 
mi — őszintén megvallva - nem értünk, de helyet 
sem adhatunk olyannak lapunkban. Igazán sajnálni 

kik- oly épületes dolgok olvashatásáért

itság lielyo a nagy ven- 
érdeklődők figyelmébe.

lehet azokat, a 
még fizetni is tudnak, mert annyit tudhatnának, hogy 
üres hordóba hasztalan üt az ember csapot.

— Hurcolkodnak már az uj gymnásiumba anynyi- 
bö), hogy a physikai tanszereket s az azok befogadására 
szolgáló nagy szekrényeket tegnap és ma szátlitgalják. 
Valószínű, hogy az asztalosok is elkészítik jövő héten 
a hátralevő bútordarabokat, mert csakis akkor lehet 
mindent kellőkép elhelyezői és berendezni.

— Furcsa állapotok lehetnek Csongrádon, legalább 
arról tanúskodik az oltani levelezőnktől hozzánk belüli 
dött következő tartalmú plakát: „ítéljenek önök Réti 
Ferenc fölött! Miulán tőkegazdai számadásaim elintézé
sét hasztalanul sürgettem, fölszólítottam Réti Ferencet, 
hogy ne tartsa azokat népámitási célokra a kezében, 
hanem biráltassa azokat, el; de mitán Réti Ferenc igen 
jól tudja, hogy azokból egy krajcár sem fogja ülni sem 
az ő, sem pártemberei markát, tehát a helyett hogy 
értesített volna, hogy mikor szándékozik számadásaimat 
elbirállalni, eltűrte, hogy érdekében s helyette egy 
szervezett rablóbanda intézzen ellenem újabb támadást 
és dicsőítse ötét; mely eljárás meglehet., hogy a birto
kosok nevét fölvette rablócsapatnak és hozzájuií hasonló 
gyilkosoknak tetszik, de minden tisztességes egyénnek 
undorral kell elfordulni azon egyénektől, kik hasonló

támadásra képesek, és kik a nép véres verejtékén 
szerzett vngyonán Ilii még élete ellen is törekszenek. 
Felhívásomra tehát nem a gyilkolási szándék lett volna 
a feledet, hanem meg kellett volna nevezni, hogy tőke
gazdai számadásaimból kinek van ellenem csak egy 
fillérnyi jogos követelése is, számadásaim elbiráltatását 
tehát, még egyszer követelem, mert amint megígértem, 
hogy h-rá itoin az álarcot, meg fogom tenni és én azután 
ne legyek oka, ha több gazember áldozatul fog esni. 
Forgó G. Imre". — Éhez sem kell magyarázat.

— Nagy lendületet nyert a búzának vaggon számra 
való szállítása a fővárosba egyes gazdáink részérői, kik 
mint a „Gazdák es iparosok ált. hilelszövetkezel.é“-nek 
részvényesei a helybeli fióktelep utján minden gond nél
kül, de annál több haszon mellett adnak túl búzájukon. 
Így egy részvényes, ki legelőször szállított búzát most, 
legutóbb aug. "28-án 101 kilo 8 tizedet szállított s
méiermázsája elkelt 7 Irt 90 kron, tehát uz egész 
szállítmány értéke 804 írt 22 kr. Az összes költségek 
(G5 fit. 70 kr,) levonulván fenti összegből kapott 738 
írt 52 kit. Mivel a példa vonz, több gazdálkodó csak 
azért lépett be legutóbb nevezett szövetkezetbe, hogy 
búzáját hasonló haszonnal s minden utánjárás nélkül 
adhassa el.

— Értesítés, a „Gazdák és iparosok ált. hitel
szövetkezete" helybeli fióktelepének kezelő bizottsága 
tegnapelőtt tartott ülésében elhatározta, hogy azon 
szövetkezeti tagok, a kik még ez ideig részjegytör
lesztéseket nem teljesítettek, azt ez évi sept. 15 éig 
még teljesíthetik. A kik inég eeen meghosszabbított 
határidőre sem teljesitik kötelezettségüket, azok az 
alapszabályok 15. §. értelmében a szövetkezette! szem 
ben minden jogaikat elvesztik. Ezek tartoznak a be
téti könyvecskén e szándékukat kijelenteni, s a köny
vecskét akár a szolgának átadni, vagy azt a hivatalos 
helyiségbe beküldeni. — Kezelő bizottság.

— Artézi kutunk felesleges vize, mely nehány nap 
óta a magtárépület, mellett a Koreába folyt, újabb meg
állapodás szerint a Kurcán túli líirdőházhoz fog levezet- 
tetni s az arra szükséges lev.ezető árok ásásához tegnap 
már hozzá is fogtak.

— Tűzesetek. A lefolyt héten kétszer is ránk ijesz
tett a harangok félreveróse. Ugyanis hétfőn, d. u. 3 
órakor Sotuodi István II. tizedben iévő házánál egy bog
lya szalma gyuladt ki, melytől a közel iévő ól is lángot 
kapott s leégett, következő nap d. u. 1 órakor Kiss 
József 111. (tzedbeli házánál Schveiger gőzmalmán innen 
egy kazal szalma gyuladt ki s állítólag a házigazda 
kis unokája gyújtotta lel. A leégett szalmán kívül egyéb 
kár nem érte a gazdát.

— Színészet. Ismét uj vendégszereplővel kedves
kedett a helyben működő színtársulat derék igazgatója, 
amidőn Zombori Ilonát, a fővárosi népszínház volt éne
kesnőjét néhány előadásra megnyerte. Kedden mulatta 
be magát az uj énekesnő a „Cigány ődró“-ban s a kö
zönség nem fösvéiiykedett a megérdemlőit, táp síi s ki
hívással. Szerdán „Gaspuronne" darabban szerepelt nem 
csekélyebb sikerrel, de kisebb számú közönség előtt. 
Azonban főkép a mai amúgy is híres operetre kell fel
hívnunk a közönség figyelmét, n „Kornevilli haran
gok-' ra, melynél a Szerpolet főszerepét, fogja játszani. 
Ez, lesz a művésznő egyúttal bucsufellépte, tehát a ki
tűnő darab kitűnő szereplővel megérdemli a megtekin
tést. Elismeréssel kell szólnunk a lársuldti tagokról is, kik, 
valahányszor jelesebb erőt látnak körükben, mindannyi
szor hatványozott erővel igyekeznek a művész vagy 
művésznő játékát megközelíteni s minden tehetségüket 
kifejtem. Minthogy már csak rövid ideig marad körünk
ben a társulat, addig íb újból ajánljuk a közönség szí
vós pártfogásába.

— Gyilkosság történt Sándorfalván e hó 21-én, a 
mikor Terhes Révész Tamás sándorfalvi lakost, ki az 
nap éjjel lovaival kiment a mezőre, agyonütve talál
ták. Á gyilkos tett gyanúja Bezdán Antal ottani ju
hászt terheli, kit azonnal a járásbíróság börtönébe 
szállítottak el.

í ■I



^TICIIO BERN ÁT
4^! kereskedelmi üzletében 

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

“QL Hölgykendő
egész gyapjú, minden uj 
divat színben, kétszeresen 

széles, 10 mét. 8 frt.

■,gű Niggerlotlen, X Juíe-fiiggöny
AJU a legújabb őszi és téli ni-1 í török minta,

búnak, kétszeresen széles, -y egy teljes függöny 2 frt 
10 mót. 5 frt 50 kr. 30 kr.

zeagrxiizGi V Egy ripsz-gai nitura
divatkchnc, kétszeresen széles, kos- Q Ú"Y" ÓS egy asztal'

^lymnrojttal 
__________ 9 frt._____  ” 4 frt.

^4 Fekete terno
szász trvártmáuv. kéti

®_________
20 ZDreicLreilit
<1L legjobb minőség, 60 ctm.

4b

■
4#

g ®Egy jute garnitúra
*.•’ 2 ágy- és 1 asztalterítő, 
*’• rojt fal 3 frt 50 kr.

I • ; Hollandi futcszönyeg 
szász gyártmány, kótsze- ’•* maradékok
résén széles, 1U inét. 4 frt‘ 10—12 wét bosszú. Egy 

50 kr. • • maradók 3 frt 60 kr.

llázi vászon
1 vég 30 róf '/, 4 frt 50 kr.szele . 10 meter 2 torillt • • ° . , P ± .

8ö kr • • 1 V^S a0 róí 5 50 kr

Gyapjú ripsz V King-szövet, 
minden színben, ctm.! b| visz01,nál, 1 vég 
szeles, 10 méter 3 formt. .J ’ B

go kr, V ■/< széles, 30 róf 6 frt.

Karrirozott és csíkos : ; /—n"K n
hálóruha-kelmék X , .V"? rZYL 

60 ctm. széles, legújabb í •1 véS rufí.r.5 frt 5° kr. 
dessin 10 mót. 2 frt 50 kr. legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Valeria-flanell X Osszford.
legújabb minták, 60 ctm. • • mosó, jó minőség 

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

4c

w

w

>
1-

W
W

w(

Posztó-áruk gyári raktára,
4?‘-‘

VI-'

latlék

4É ...
‘■•Hr
zr-
W
«

-M-
y T ÍUuJ*XZLAJUi.!LL________________________

Minták ingyen és in
felelő áruk fennakadá

í z 4,^‘z-A. .sr.Axv.i j. 7*^ZI . 7 a.* '/* ■ 7*2.7171’ V*' 7*’ V i V 71 ’ 'Ji '!>• ’Jt' a V V . ■ W

Riiha-harrhpf l a s‘ 11 a v 41 w z nuna űaicnei V Ivég:;oióflila4frt80kr. 
legdivatosabb dessin 10 «1 vég30r. piros 5frt20kr.

mét. 3 frt. \ • cérna-kannavász
i vég 30 róf lila és piros (y írt.

i ói akaró 
legjobb gyártmány, 190 etin. Iiosszu, 

1 jo ütni, széles, 1 irt jo kr.
Egy bí rkocwi-1 akaró 
190 ctm. hossza, 1 jo ctm. széles 

2 frt 50 kr.

Kői ingek 
erős vászonból, csipkés 

szegélylyel 6 drb 3 frt 
25 kr.

ZECalxxíVLls: 

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

Téli nagy kendő
tiszta gyapjú, p/4 bosszú.

1 drb 2 frt.

Double-velourkendö V
tisztagjapiu,’/, nagyságú, ; ; , ÁV, . .® , „

1 drb 3 frt 50 kr. • * chiíionból es vászonból n- 
Fejrevaló kendő *V 110111 hímzéssel 3 drb 2 frt 
y4 nagyságú, drbja 80 kr. *\ 50 kr.

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

nagy 1 drb I frt 50 kr. V I frt 80, II. ni. I frt 20 kr.

Munkás ingek 1; , Kormal '"9
, • teljes, nagy 1 drb I f. 50 k.

rumturji oxfordiból, Norma! nadrág
teljes, na ;y 3 drb 2 frt. teljes, nagy 1 drb I f 50 k.

Biiitiui posztókelme Téli kabát kelme 
íilciríldékok *._»• egy maradék, 2 ;0 méter 

teljes téli kabátnak, feke- |Gj»té i öltözetnek, egy mura- t
c ö-10 lilét, egy teljes; ; te, barna és kék színben 

fi-rli öltözetnek 5 frt. \ .* 5 f< t 50 kr.

Aíiu.íiiii vetet i ; : feiSQ kabátkelniék 
Brünni posztómaradékok V iegfi,10„lni,b minőség, egy 

' 3.10 mét. egy teljes férő t t teljes felsőkabátnak, 
öltözetnek 3 frt 75 kr. (''’Á 7 frt.

»E>:nE>g£JOIQI3iaEH%Vre^

l< ingyen és bérnientve. — Meg nem 
.......................-..... ás nélkül visszavételnek'. 
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elyezfük át, 
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rács 
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sorvetogépek.'|'

Mánaczelh gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Fülülínulhatatlan étvágyhiáiíy, gyonitiryvüngest^g, rósz 
Illatú lélekzct, felfuvódá-*. savanya felböúencs, kolika. gyo- 
nunhuiut, gyomorégés, homok-* és daraképzödés, túlságos 
ny.tlkiikópzÁ’dés, .sárgaság, undor és hányás főfájás (ha 

gyomorrul ered), gyo)in.»rgörv<, sz.ék^zoi ul is a gyomor- 
il; vlflrkkcl <‘-s iJalokkal való iiiltcrhvlr-c, giliszták, lép-, 
új- aranyere* l>á tilalmak eseteiben. Egy üvegese ára 
a«7tiálnri ihasitá^ ti egynlt toki., kettős ptflaezkTO icr.

Központi szétküldés SJrádv Károly gyógyszerész által 
remsiurbeu (Morvaország).
Kai>ható minden gyógyszertárban!

GYÁR és IGAZGATÓSÁG:
VI. külső váciut 1696/99. SCHLICK-féle szab.

Triumpli“ és „Haladás1
Szórvavető g-épeHr.

VÁROSI IRODA és RAKTÁR
VI. váci körút 57.

- • .,<t

Schlick-féle szab, két és háromvasú 
ekék, 

í SCI1LICK 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 járgfmycséplő készületek, gabonát,isztitó rosták, őrlőmalmok stb. 
összes ekék tartalékreszei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési föltételek. Legolcsóbb árak. @ 

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérnientve. jv.j
W JEGYZET. “W

Van szerencsénk ezennel f. c. üzlet barátaink becses tudomására hozni, hogy noha a VI., váci- 
körut 57. sz. a. lévő irodáink legnagyobb részét a külső Váci llton lévő gyártelepünkre iie' 
mindazonáltal uz. eddigi irodai helyiségünkben t. üzletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát 
fariunk fenn, valamint hogy ugyanott építési cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt, létesítettünk.

Kiváló tisztelettel
A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár 

részvénytársaság igazgatósága.

J öko nélkül
FAUZLET MEGNYITÁS.

Van szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására hozni, hogy a tek. 
Jurenák Edéné túl a kurcai földjén

nyitottam, hol mindennemű taaiiyn 
u. m: lenyőszá lak, deszka, léc, épű- 
letfa, tölgyfa-oszlopok és geren
dák, és a legjobb minőségű z s i n- 
(I e 1 y a legjutáiiyosabb áron kap
ható. — Elvállalok egész épületek
hez szükséges faanyagok elkészí
tését.

Különös figyelmébe ajánlom az asz
talos iparos uraknak a raktáromon kész
letben levő legjobb kincstári száraz 
deszkáimat, fenyő- és bükkfapallóimat.

CLFÁT úgy a Tisza parton, mint üz
lethelyiségemben és házhoz szállítva 
is, eredeti méter ölezésben árusí
tok el.

A n. é. közönség becses pártfogó - 
sát kérve, vagyok tisztelettel

SZABÓ ZSIGMOND.

biztos keresetet
mind oly megbízható egyéneknek rang'iülömbség 
nélkül, kik törvényileg kiállított osztrák és magyar 
sorsjegyek részletíveinek való eladásával foglalkoz
ni akarnak. Ajánlatok intézendő!: a Magyar általa 
nos takarékpénztár részvénytársaság sorsj, gyoszfá- 
lyáboz Budapesten (befizetett részvénytöke 1 millió 
forint), mire azonnal a nrospectn. ok küldőinek.

<Kús! A valódi ni tii.utzelli gy-nnorcsöppeket sokat 
Iiaiuisitják és utánozzák. A valód i<á.'x jeléit ntinibn 
üvegnek piros, a fenti védjegyével ellátott l><<> üékba kell 
göKgyólve lennie és a niindeii üveghez mell-kelt haszná
lati íitasitáson meg kell jegyezve huni. hogy az Krém- 
sierben Gusek Henrik könyVnyoinnájában nyomatott. roü

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Todliradszky Fen n és 

Vái-.uly Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezc-Vásárheiyen Aigner 

Gyula, Bereck Péter, Bánialvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 

| gyógyszertáraiban ; Szarvason Medvecky József és Unrtsc Emil 

: gyógyszertáraiban : Szegeden Ambrózy A., Uarcsay Károly, Dauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-Aud- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

Eladó főid.
Varga Seniáminfertői 26 hold 
földje örök áron eladó vagy elcserélendő, esetleg 
három évre haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet 

a tulajdonosai I. tized 308. számú házánál.

Hirdetmény.
A körös-tisza-marosi ármentesitö és belviz- 

szabályozó társulat kun-szcnt-márton-mindszenti 
szakaszigazgatósága, az úgynevezett alsó-gyap- 
.jasi gátnál 245 fmtr hosszban emelendő gátbur
kolati munkálatra ezennel pályázatot hirdet. — 
A burkol d cement habarcsba fog rakatni.

Tervek és részletes feltételek a szakasz
igazgatósági irodában (Kotvics ház) a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Az ajánlatok — melyek f. évi szeptember 
2-án reggeli 9 óráig ugyanoda adandók be — 
aznap délelőtt 10 órakor fognak felbontatni.

Szentes, 1888. auguszt. 30-án.
SIMA FERENC, 
szakasz-igazgató.

IHlrcLéljynels: legrjoToTo és leg'tistztá'bTo ás’vá.n.sr-^rize 
a hazánkban is mindinkább tért foglaló

í -Jn 1jö
4 II 7

A hivatalosan megejtett vegye.........
a szilárd alkatrészek összege 2 847, tehát artézi 

szénsavat a legnagyobb mennyiségben tartalmaz 
s 'borral ■veg’jritve a leg'-ö.d.itőTo'b ital.
Magában véve ezen ásványvíz kitűnő eredményűvel használtatik a gyomor- 

és bélcsatorna hurutos bánUlmainál, rósz emésztés, gyomorégésnél és étvágyta
lanságnál. Továbbá előmozdítja n viz.eletkiválnsztást és kitűnő hatást fejt Ti a 
vese és a hólyag hurutos InhUnlniainál. Vas- és mésztartalmánál fogva jó hatása 
van a vérszegénység minden neménél, továbbá az angol és görvélykórnál.

17 1 és 1-4 literes üvegekben rendelhető meg (egy ládában 50

fürdő- és üzletigazgatóságnál
BORSZÉKEN. (Erdélyben.)

E víz ’/a, 
üveg) alulírott

s

*r)

p;

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos:



■\7"eg,37’®s ixirels.
— Az érdemes tanács „feje." A tiszazugi sasiak 

ugyan megjártak. A vizvész alkalmával a sasi gát meg- 
csiiszamlott. és a szolgabiró utasította a bírót, hogy 
szerezzen azonnal 500 zsákot és hányassa bele a vízbe 
a csúszás alá. A biró nagynehezen összeszerezte az 500 
zsákot, a lyukasokat még be is foldoztatta és öt fogadon 
emberrel belő hányatta a kocsikról a vízbe. A csúszás 
növekedett. Megjelent a szolgabiró is a vész helyén és 
a biró panaszkodott, hogy sem imádság, sem a sok üres 
zsák nem segített. „Üres zsák ?“ kérdi a szolgabiró. 
„Az. ám, belehányattam én ezt mind." — A szolgabirói 
tuérgiben a guta környékezte.

— Fáklyásmenet egy iparosnak. Szolnok város pol
gárai az iparosok kezdeményezésére in. hó 23-án este 
fényesen sikerült fáklyásmenetet rendeztek egyik kiváló 
polgártársuknak: Kreutzer Balázs ipartestületi élnöknek 
abból az alkalomból, hogy m. hó 19 én vívott párbajá
val is bebizonyította, hogy a város közügyéiben éB az 
ipar terén évek óta folytatott közhasznú működése köz
ben mindenkor és minden körülmények között férfiasán 
megállja helyét. A fáklyavivők több ezer főre menő 
közönségtől kisérve zeneszóval és éljenzések között este 
fél 9 órakor vonultak az u. n. csirkepiactól a Német
utcán és főúton át a molnár-utcában levő Kreutzer- 
házig, hol a polgárság érzelmeit Nagy János tekinté
lyes iparos tolmácsolta, kifejezést, adva a polgárság osz
tatlan elismerésének Kreutzer Balázs közhasznú műkö
déséért. Kreutzer Balázs meghatotfan mondott köszö
netét a kitüntetésért, melyet annál kevésbbé várt, mert 
azzal, a mit városa és az iparosok érdekében eddig 
tett, csak kötelességét teljesítette. A lelkes éljenzések
től több Ízben félbeszakított hatásos beszéd után a kö
zönség a Tiszához vonult a fáklyákat eloltani. Ez az 
első eset Szolnokon, hogy egy egyszerű iparospolgár a 
polgárság részéről ilyne mű lelkes ovációkban részesült.

— Tíz évig meglánczolva. Turinban szörnyű ke
gyetlenségnek jött nyomára a rendőrség. Egv Vigo nevű 
embert a szomszédai feljelentettek, hogy gyanús dolgot 
müvei a lakásán, a honnan éjjelenkint elfojtott sikolto
zás hallatszott ki. Ez a Vigo nagyon durva ember volt, 
a ki szomszédaival is szerfelett gorombán bánt. A fele
sége már tíz év óla eltűnt s mindenki azt hitte, hogy 
a kegyetlen férj üldözése elől szökött meg. Mikor a rend
őrség a feljelentés alapján vizsgálatot tartott nála, egy 
kamrában megtalálta az eltűnt asszonyt, a kit Vigo már 
tíz év óta kínozott. A szegény teremtés meg volt lán
colva. Férje azt állítja, hogy neje őrült s ezért tette 
láncra.

Irodalom.
Nincsen az a körülmény a családi életben, melyre a 

„Magyar Háziasszony" című hetilapban kellé útmutatás nem ta

lálhatnánk. K lap változatos tartalmával felölelni a konyhát, a 
gazdaságot, az egészségtant, a kertészetet, a kézimunkát, a di
vatot, szóval mind azt, a mi jó gazdasszony elét csak érdekkel 
bírhat s a kiváló szakerők, kik tollúkkal e változatos rovatokat 
támogatják, elegendő biztosítékot nyújtanak a lap állal adott 
tanácsok hasznavehetésége felöl.

A Magyar Háziasszony" előfizetési ára a „Munka Után" 
című szépirodalmi melléklettel együtt egész évre ti frt, félévre 
3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, 
nagy korona-utca 20. sz.) melyhez az előfizetések legcélszerűbben 
postautalványon intézendók, kívánatra bárkinek ingyen és bér
mentve szolgál mutatványszámokkal. A legújabb szám következő 
változatos tartalommal jelent meg.

I. FŐLAP. 8 oldal. Gyermek és szülök. K. Benicky 
Irmától. — Tanítás és növelés. G. Mariskát ól. — Az 
uj cukor. Andreától. — Orvosi tanácsadó. — Háztartási 
gazdaság. II e t y e y Zsigmondtól. — Kertészet P omol o- 
g u s t ó I. — Konyhászat. Hetiétlap. Gusztikától. — 
Hogyan főzzünk süssünk? Egyletek ős jótékonyság — Külöfélék. 
— Hymen. — Gyászrovat. — Kérdések. — Feleletek. — Szer
kesztői üzenetek. -- Kiadóhivatal postája. —Nyílt Tér. — Nyílt 
társalgó. — Kis hirdetések.

II. „MUNKA UTÁN". 4 oldal. Szépirodalmi melléklap. 
Dalllok. Petri Mórtól. Fürdői levél. P ach er Edé
től. — A dél-olaszországi nők. Benedek Aladártól — 
Melyik a boldogabb ? R i g n i o E r z s i k ó t öl. — Irodalom 
és móvészet. — Gondolatok. — Aprós ’ ?r>le. — Kookatalány. 
NioderOttiliától. — Szőtag’talány. K á 1 m á n G i Zo
lától. Megfejtések. — Az aranyos parthie. Nagyvár a y 
M i r á t ó 1. (Folyt.)

III. REGÉNYMELLÉKLET. 8 oldal, „Elúszott millió." 
Regény Vörös Juliannától. X. iv, 781—80 lap.

Hasznos txxd.ni'valóls.
Sárga dlnye-befőft készítését B. Emma úrnő követ

kezőleg írja le a „M. F.“-ben:
Kiválasztunk a kerti dinnyék közül egyet-kettőt., 

melyek erős illattal és kemény héjjel bírnak. A dinnye 
érett, és enni való részét, (busát.) kivágva a héjból, ma
gának a héjnak külső (érdes) rétegét is levágjuk úgy, 
hogy csuk a dinnyehej kemény, zöld, azaz éretlen része 
marad meg s ezt vesszük befőzésre Vagy apió kockákat, 
vagy középszerű metéltet, vágunk belőle, s az igy felapri- 
lott. dinnyehéjt. tiszta hideg vízbe tesszük', egynéhány
szor jól a viz alá mártjuk s erre egy tiszta szitára tere
getjük ki szárítás végett. A dinnyehéj igy előkészíttetvén 
leméretik s egy fontjára egy font cukrot, fél meszely jó 
finom borecetet, egy egész citromnak egészen finomra, ap
róra és vékonyra összemetélt-héját, néhány szem — mint
egy 10—15— szegfűszeget s ennek meglelelőleg néhány 
darabka fahajat veszünk, s ezzel a befőtt alkatrészei meg
vannak.

A cukrot az ecetbe helyezzük egy jó mély serpe
nyőbe és mindaddig főni hagyjuk, mig nagyban gyön 
győzik és néniéiig sürüsödöttnek látjuk, erre az elké
szített gyümölcs héját az összes hozzávalóval együtt be
letesszük és — a mi azonban nem föltétlenül szükséges 
— egy citrom levét belenyomjuk és igy többszörös ka- 
varás közben (a mihez tiszta ezüst kanál használandó), 
egy negyed óráig az egészet, lőni hagyjuk.

11a ez megtörtéül, a gyümölcsbefőtlet kivesszük a 
I serpenyőből, levét azonban benne hagyjuk s ezt mimi- 
1 addig tovább főzzük — a gyümölcs nélkül — mig ismét 
kissé megsűrűsödött; ezt azért kell lenni, mivel a dinv- 

j nyehéj mindig vizet, ereszt magából és a lé ettől mind- 
; untalan higablj lesz. A megsűrűsödött lébe a gyümölcs 
; visszahelyezte!vén, másodszor főzzük meg benne addig, 
inig a lé ismét higabbnak mutatkozik, mire ismét ki
vesszük a dinnyét és a lét tovább hagyjuk a tűzön.

Ezt a procedúrát még egyszer ismételvén, a dinv- 
nyehéj átlátszó, üveges és kemény lesz, és ekkor elég
séges, ha a kellőleg befőtt, azaz megsűrűsödött lét. az 

.üvegbe helyezett dinnye fölé öntjük és benne kihűlni 
hagyjuk. Ha azonban a gyümölcs még nem mutatkoz
nék késznek, azaz nem mutat szép üvegszerű kinövést, 
akkor a föntebbi főzési procedúrát még negyedszer ismé
teljük, csupán csak arra kell vigyáznunk, hogy a gyü
mölcs ne legyen túl kemény és a lé nagyon meg ne 
bámuljon. Ha ez azonban mégis megtörténne, azért a 
befőtt még nem romlott el, mert egy kevés cukor és 
ecettel — mely csak mérsékelten főtt — egészei) jól 
megril.kithafjuk és helyrehozhatjuk a befőttet..

Ugyancsak a föntebb leirt módon készilhetünk ki
tűnő jó birsalma befőttet is, mely úgy, mint, a dinnye 
befőtt leginkább kompótok feldíszítésére igen alkalmas 
és pikáns izt kölcsönöz a vegyes kompóinak. Mindkét, 
befőttet nagyon soká kitűnő állapotban eltarthatjuk, 
csalt arra kell ügyelnünk, hogy az üvegek jól lekötve 
legyenek és hüs helyen álljanak.

C S 12 LT O K.
Eső és szerelem.

Egy felsővidéki város közelében — neve nem jut. 
eszembe — van egy fürdő, regényes környékbeli he
gyei szűk völgyet képeznek, melyen át egy középszerű 
folyó folyik.

A folyóban számos gyógyforrás bugyog s közvet
len a folyó bal partján áll a fürdőház; fekvése regé
nyes s az erdő homályában félig el van rejtve.

Csíuob utak vezetnek a fürdőháztól az erdőbe és 
sétára hívogatják a fiatal látogatókat.

A part mentén a hársfalombtól árnyékolt ut., hol 
asztalok és padok a látogatót pihenéssel és üdüléssel 
kinálgaf.ják, egy csinos épülethez, a vendéglőhöz vezet.

A lombos úttal átellenben csinos nyári lak áll, 
melynek piros és sárga ablakrácsozatát sűrű lombozat 
futja be.

A közel fekvő csendes kis város lakóit oda csa
logatván a kék ég és a júniusi nap szelíd sugarai, kirán
dultak a fürdőbe; mindenkit jó kedvben s ünnepi öltö
zetben látunk.

A megjelölt nyári lakban egy elegánsan öltözött, 
csinos és erőteljes növésű férfiú telepedett le, ajkán



takaros bajusz diszlik, melyet, bébe korba végig simít. 
E pillanatban egy égő szivar képezi foglalkozása tár
gyát, miben két női szépség közeledése által szakittatik 
félbe, kik a hársfák árnyékában telepedtek le. Azouual 
kéznél volt a monokli, melyet szeme mélyedésébe 
szorított, A két hölgy aközben letilt, s kávézáshoz fogott. 
Ezek Ilka és Emma, egy jómódú polgár leányai valáiiak 
ama városból, melynek közelében a fürdő volt.

Ilka, a két szépség ídősbike, már életének nyári 
dőszakát élte s igen kellemes tavaszt élvezett-; mint 

egy érett kalász tapasztaltait tekingetett húgára, kinek 
-ötét szeme még eleven tűzben ragyogott, életének kertje 
már elvirágzott, egyetlen imádóját sem bocsátotta el 
csokor vagy virág nélkül, csak a tövisek mar adlak meg, 
hátha egy korcsabb szolid férfi akadna, a ki e tövise
ken akarna legelészni. De nem Ilka volt az, n ki a 
szivarozó arszlán figyelmét magára vonta, finnem Emma, 
a barna szemű teremtés, ama fényes gesztenye szinti 
hajjal, lelt testalkattal, fehér fris arcbőrrel, tézsá-s arc
cal és fehér fogsorral. A tükör régen oltotta bele ama 
positiv hitet, hogy ő ellenállhatatlan bájos leányka.

Emma régen vette észre azon benyomást, melyet 
vis a vis-jára tett s vége volt, nyugalmának kávézás 
közben. Hol a forráshoz nznlndr. s maga ment a pincér
ért, hogy lebegő járásával termetét, mutogassa, hol az. 
asztalra tette nyakkendőjét, hogy hűtődzék, azaz teli, 
s kifogástalan nyakát, napfényre hozza, hol ismét föl- 
vetto mintegy szégyenkezve a nyakkendőt, hogy elbá
joló pirosságot. tüntessen elő aicán, azután takaros lába, 
utána szép karja tűnt, elő, hol nénjével beszélgetésbe 
ereszkedett, a mikor alkalma volt, fejeeséjét megrázni 
s mosolygás közben fehér fogait, mutogatni

A fiatal embernek mindezen bizonyítékra éppen 
nem volt szüksége, mert, nemsokára igy sóhajtott föl; 
Elég, elég, e szegény szivnek1.

Időközben az ég hirtelen elborult, terhes felhők, 
melyeket azelőtt senki sem látszott, észrevenni, mind
inkább terjesztették ki széles szárnyaikat, a láthatáron, 
nem a szerelem egén, mint a természetes égboltozaton, 
földünk mennyezetén. Előbb csepegett, azután esett, 
végre valójában dőlt az eső. Igen kevés vendégnél volt 
esernyő, Ilkának és Emmának sem volt, tehát a kerti 
lakba s a kocsiszínbe menekültek a sétáló ífirdőven- 
dégek azon reményben, hogy az eső nemsokára el fog 
muiui.

Hasztalan, az eső spártai kitartást fejtett 1<i, jobb
ra, balra, mindenütt, csak eső.

Néhány asszony és leány tudott magán segíteni, 
amennyiben lehúzták lábaikról harisnyáikat, és cipőiket, 
ruhájuk szebb részét, fejük fölé liuzták s kisérletekként 
futottak haza. Mások kendőbe kötötték kalapjaikat, s 
fejkötőiket, letettek minden földi pompát, és en negligé 
siettek haza. Ismét, mások a vendéglősnétől s a női 
szolgaszemélyzelfől légi lábbelit kértek kölcsön, hogy 
sajátjukat kíméljek s nagyobb biztonság okáért, hogy 
a kölcsönkért cipőt visszahozzák, adósok maradtak az 
uzsonnáért..

Szolgálatom elhívott azon kis városból, melyről 
a bevezetésben szóltam s hosszabb ideig nem láttam 
sem a várost, sem hőseinket, miért, is el sem tudom 
beszélni, hogy fejlődött ki a rokonszenv urna gyöngéd 
virága, melynek csirái a piros esernyő alatt fakadui 
kezdtek.

Végre egy utazásom alkalmával visszakerülök ama 
felvidéki városba. Ismét volt vasárnap és ismét mosoly
gott a nap a felhőtlen égről.

Felmászok tehát ama magaslatokra, melyek elbe
szélésem szerint a fürdőházzal áiellenben fekszenek s 
azon pompás panorámában gyönyörködtem, melyet ne
kem a regényes völgy, a folyó kanyarulatai nyújtottak.

Akkor 26 éves, még tüzes és nőtlen voltam s 
egyedül sétáltam.

Nem csoda, hogy oly hangulat vett rajtam erőt, 
mint mikor a költő érzelgős regényeinek hatásos részét. 
Írja. Azonkívül amint emlékezetemben az eseményeket, 
mint valami könyv lapjait, forgattam, eszembe jut a piros 
esernyőről szóló történet is.

Lejövök a kedves hegyekről az ismert fürdőház
hoz s csodák csodája — két szép hölgyem ismét ott ül 
a hársfák alatt, a nyári lakkal szemben.

Utóbbi üres, nem mosolyog onnan többé valamely 
szivarozó divathős.

Nem sokat gondolkozom s a nyári lakban leülök, 
hogy megfigyelésemet, egész csendben folytassam. Az én 
érdekes vis a vis m el vimi ragadtatva e lépésemtől, a 
fiatalabb hölgy barna szenm nyájasan tekintgét felém s 
ajka mosolyog. Ugy volton, mintha régi ismerősöket 
látnék, a kedvest álmomban Hogy meddig tartott ez a

A szivarozó fiatal embernek az eső fölötte kedve
zett, mert jó borravalóért és csinos sétapálcájának elzá
logosításáért nagy piros családi esernyőt, igazi templom
tetőt kapott kölcsön s ezzel fölfegyverkezve oltalmat, 
és kíséretet, nyújtott a két nötestvéruek, kik azt. szíve
sen elfogadták. Ilka nz egyik, Emma a másik oldalon 
csimpeszkedett. hősünkre s igy vonultak el a széltől 
kergetve mint valami árbocos hajó teljesen kifeszitett 
vitorlával.

Másnap érezte Emma, hogy a nagy esernyő meg 
óvta ugyan a víztől, de nem a szerelem tüzétől. Bal 
karjával szive a fiatal emberrel érintkezett, visszahúzta 
ugyan karját, de szive a fiatal kísérőhöz tapadt.

Ilka pedig nem húzott egyébb hasznot az esőtől, 
mint nedves lábat, és erősuálhát, melyet szivével együtt 
szívesen nyújtott volna valamely férfiúnak.

Emma természetesen nem állapodott, meg az első 
találkozásnál, a szerelmesek megértették egymást, a 
fiatal ember szeretetreméltó maradt s a legszebb remé
nyekre jogosított föl.

Emma és hősünk tehát lehetőleg sokszor talál
koztak, hol a sétányon, hol a színházban, sőt esténkint 
is a ház kapuja alatt, ha Cupidómtk ezen szentelt he
lyét egy szakácsig vagy várakozó katona nem foglalta 
el előbb.

kacér játék, nem Indoni megmondani, csak azt láttam, 
hogy a csábító alakok felemelkednek és piros esernyő 
nélkül odább vonulnak anélkül, hogy elválhatnék ál
momtól, hogy bátorságot kapjak a tettre

Mielőtt az én szépem geszt.enyeszinű hajával a 
hársfasor végén szemem elől ellőni volna, fehér zseb
kendője lengett és — ha nem csalódom — kis kacsája 
a piros szájacskához nyúlt s csókot, küldött felém.

En ostoba távozni hagytam, s midőn végre magam
hoz jöttem, eszembe jutott: a deák szerelme sa hársfa
virág minduntalan virágzik, de soha sem érik meg.

.Apróság-.
Mindig a régi. Hely: a. budapesti pályaház 

Idő: a karácsonyi vakációk kezdetén jókor reggel.
Svihák jurista (egyenesen a kávéházból jőve, be

szól a péiiz'ároshoz.) Egy második osztályú jegyet — 
Nyíregyházára.

Pénztáros: Nyolc forint.
Svihák: írja fel!

* * **
Büszke gyerek. Tanító: Ki teremtett téged, 

Leskai ¥
Leskai; Engem az isten teremtett, de csak olyan

nak, mint az öklöm. Ilyen nagyra a magam emberségé
ből nőttem.

* **
Háromféle b o 1 o n d s á g. Egy bölcs öreg fran

cia grófnénak szokása volt mondani, hogy a férfiaknak 
háromféle bolondsága mindannyiszor bámulatba ejtette.

Először, hogy a férfiak gyümölcsszedés céljából a 
fákra másznak fel, holott ha türelmesen várnának, a 
gyümölcs a maga idején magától hullana le.

Másodszor, huny a férfiak egymás megölése végeit 
háborúba mennek, holott ha türelmesen várnának, mind
annyian előbb utóbb természetes halállal múlnának ki.

Harmadszor, hogy a férfiak nők után futkosni 
szoktak, holott hu állhatatosan tartózkodnának ettől, bi
zonyosan a nők futkosnának utánuk.

* **
Vallomások. X. gróf, kiérdeműit udvarló, egy 

önfeledt, percében igy kiált föl neje előtt:
— Szent, Isten! .... Hány férjet tettein .... 

lóvá életemben!
Mire a grófné fagyosan igy felelt:
— Gratulálok önnek . . . Nekem ez csak egygyel 

sikerült.
♦ **

Megfelelt. Egy szántóföld mellett két. katona 
halad el és a magvető paraszthoz igy szól dévajkodva 
az egyik:

— Vessen csak kigyelmed, majdlia eljön az aratás, 
mi meg enni fogunk.

•— Az nem lehetetlen, feleli nyugodtan a paraszt, 
hiszen — zabot vetek.


