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Szerkesztőség
1-ső tizod 226-ik szám TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR is GAZDÁSZATI HETILAP

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

lamlások ide intézetidők.

ElóíizetéMi ar:

. 4 frt. 

. 2 frt. 

. I frt.
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Egész évre . 
Kél évre . . 
Negyed évre 
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Tanfelügyelőnk két levele a szentesi 
ipariskola ügyében.

Az ujonan megválasztott ipariskolai bizottság, 
melynek főfeladatát az alsó iparostanonc iskolára 
való felügyelet képezi, e hó 12-én tartotta első 
illését Zsoldos Ferenc fakereskedő elnöklete alatt. 
Midőn a gyűlés egyes tárgyait illető részre nézve 
tisztelt olvasóinkat a hírek rovatára utasítjuk, itt 
csak tanfelügyelőnknek két fontos és ezen gyűlésen 
felolvasott s tárgyalt hivatalos levelére hívjuk föl 
közönségünk figyel inét.

Ha tért engedtünk éveken át lapunkban a gym- 
násium ügyének, míg az végre valahára testté vált, 
nem szabad kicsinyelnünk s háttérbe szorítanunk 
az alsóbbrendű népoktatási intézeteket és szakis
kolákat sem, melyek hivatva vannak más téren s irány
ban a szellemi előhaladást előmozdítani s a nem
zetet összes tagjaiban tökéletesíteni. Ily szakiskola 
— habár nem szoros értelemben véve — az alsó 
ipariskola, mely habár évek óta áll fenn, korántsem 
felel meg a kitűzött célnak és követelményeknek. 
S éppen erre vonatkozik tanfelügyelőnk két hivata
los levele.

Az egyik levél még múlt évben kelt s tulaj
donképen a városi tanácshoz van intézve. Ugyanis 
27 helybeli kereskedő azon kéréssel fordult a tan
felügyelőhöz, hogy a kereskedő-tanoncok már fog 
lalkozásnknál fogva külön oktatást nyerjenek egy 
felállítandó alsó kereskedelmi iskolában s ők haj
landók volnának az iskola fentartási költségeihez 
hozzájárulni. Minthogy az alsó kereskedelmi isko
lák kötelező felállításáról az esetben, ha kellő számú 
kereskedő taiionc van, egy ministeri rendelet intéz
kedik, innék s a kereskedők részéről beadott ké
relem alapján a tanfelügyelő a városi tanácsot in
tézkedésre hívta fel. A tanács a tanfelügyelő le 
veiét, véleményes javaslattétel végett az akkori ipar
tanodái bizottsághoz tette át, de ennek elnöke, Sima 
Ferenc ur, rá sem hederitvén sem a tanács meg
kereséséi e, sem a tanfelügyelő sürgető levelére, az 
egész ügyet szépen félretette s így csak most, az 
uj ipariskolai bizottság első ülésében lehetett a 
tanfelügyelő levelét tárgyalni. A bizottság elvben 
pártolta a kereskedő tanoncok elkülönítését s a ke
reskedőknek a létesítendő alsó kereskedelmi iskola 
fenntartásához való járulását s most a közgyűlésen 
a sor, hogy egy oly iskola felállításához és fentar- 
fásához még hiányzó összeget megszavazza, mely 
esetben ez uj intézet gondozása egy külön keres
kedelmi iskolai bizottságra ruház.tatnék.

Azonban sokkal fontosabb a tanfelügyelőnek az 
ipartanodái bizottsághoz legújabban intézett levele. 
Ebben a tanfelügyelő határozottan azon meggyőző
désének ad kifejezést, hogy a szentesi alsó 
ipariskolában eddig e 1 ér 11 ani t ási ered
ni é n y u y e 1 sehogy sincs megelégedve s az 
egész alsó ipariskolát újból kell szer
vezni, mely célból tudatja a bizottsággal, hogy a 
szükséges reform keresztülvitelére személyesen fog 
városunkban megjelenni s az ipariskolai bizottság
gal karöltve fogja az uj szervezést keresztülvinni.

Ha nem ismernők tanfelügyelőnk ügybuzgósá- 
gát s azon törekvését, melylyel a felügyelete alá 
tartozó intézeteket a kiszabott követelményeknek 
megfelelő színvonalra akarja emelni, talán sértésnek 
lehetne venni az ő nyilatkozatát, mely azonban az 
uj ipariskolai bizottságot legkevésbbé sem alterál- 
liatja, mert ez csak most, szeptember 1-je óta vette 
át az ipariskola gondozását. Azonban tudva azt, 
hogy tanfelügyelőnknek módja van más ipariskolák 
működési eredményéről meggyőződést szerezni s így 
más, tehát a szentesi ipariskolával is páihuzamot 
vonhat, inkább köszönettel kell fogadnunk az ő 
nyílt meggyőződését, mely végcéljában oda irányul, 
hogy városunkban, mely végre is a legmagyarabb 
vármegye székhelye s mely minden tekintetben a 
legszebb haladást tanúsítja, az iparosoktatás is fon
tosabb tényezőnek tekintessék s annak szellemi 
nívója — ha áldozatokba kerül is — lehetőleg 
emeltessék.

Őszintén megváltjuk, hogy örömmel tekintünk

a diszes gymnasiumi palotára; épp oly örömmel 
registráltuk ifju Bartha János derék polgártársunk 
felköszöntőjét, melyben a lakosság zömét képező 
gazdálkodó osztály részére már elhatározott gazda
sági iskola felállítását sürgette s melynek befoga
dására a Kurcán túli épület a kerttel együtt készen 
áll. De épp oly fontos érdeknek tekintjük a keres
kedő és iparostanoncok szakoktatását, mely tanfel
ügyelőnk kategorikus nyilatkozata szerint igazán 
sok kívánni valót hagy hátra.

Nem akarunk reeriminatióba bocsátkozni, de 
nem is szabad, mert városunk minden hivatalos 
kényszer nélkül állította fel előbb az ismétlő is 
kólát, azután az iparoktatást szabályozó ministeri 
rendelet kibocsátása után az alsó ipariskolát, s ad
dig, mig a gymnásium a városon kívül volt el
helyezve, a polgári leányiskola szűk helyre volt s 
most is van szorítva, egyszerre valamennyi inté
zetének nem nyújthatott tágas helyiséget. De az 
is áll, hogy az alsó ipariskola eddigi állapota sem 
maradhat sokáig, mert végre is egy iskola egyik 
föltétele az alkalmas hely, a milyen eddig nincs, 
mert már a kellő igazgatás, ellenőrzés és fegyel
mezés szempontjából is szükséges, hogy az iparos 
oktatás egy helyen történjék.

A második kelléket képezik a tanerők. 
Az eddig alkalmazott s kipróbált tanerők ellen 
sem lehet panaszt emelni, de nem lehet tagadni, 
hogy az előirt tanterv mai napig sincs kellőkép 
keresztül vive részint a tanoncok hanyag iskola
látogatása, részint egyes tantárgyak tanításához 
megkívánt szakemberek hiánya miatt.

A harmadik kelléket képezi a felszerelés. No 
ez minden kritikán alul áll, s hogy' eddig lehet
séges volt, egyáltalában az iparoktatást, teljesíteni, 
egyedül annak tulajdonítandó, hogy az alkalmazott 
tanítók a felekezeti hatóságuk által saját iskoláik 
részére beszerzett, de nagyobbrészt hiányos és el
avult tanszereket vették igénybe.

íme, csak rövid vonásokban s csak a főpon
tokban említettük iparoktatásunk hiányait, melyek
ből az eredményre való következtetés igen világos. 
De ezzel egyszersmind rá akartunk mutatni a tan
felügyelő áítal sürgetett s okvetlenül megkívánt 
reform szükségességére, annyival is inkább, hogy 
ne riadjon vissza városunk közönsége akkor, a 
mikor a tanfelügyelő által megkívánt reform némi 
áldozatot fog kívánni.

Éppen mai cikkünk indított arra, hogy az 
alábbi közleményben az alsó ipariskolák állapotát 
egész hazánkra vonatkozólag feltüntessük s azon 
meggyőződésre juttassuk közönségünket, hogy másutt 
sokkal nagyobb áldozatok árán tartanak főn ipar
iskolát, de olyant., amilyennek lenni kell Ha tehát 
ipariskolánk eddig hajléktalan volt, ha felszerelés 
dolgában mintegy rongyos, szűkölködő volt, ne 
hagyjuk eddigi szegénységében, ne legyen a város 
mostoha gyermeke, hanem hallgassuk meg a tanügy 
leghivatottabb őrének, ügybazgó tanfelügyelőnk
nek javaslatát annak idejében, mert ő ezzel is a 
város javát, a város erkölcsi, anyagi és szellemi 
előlialadását célozza. Addig is örömmel üdvözöljük 
derék tanfelügyelőnk reformtörekvéseit.

Hirdetési árak:
5 hasábos pontsorért egyszeri 
hirdetésnél . . . . 20 kr.,
kétszerinél . • • • íj kr.,
háromszorinál . . . to kr.

számittatik.

„NYILTTÉR“ 
minden sor lő kr.

Bélyegdij minden egyes beikta- 
tásnál 50 kr. >

Bérmentetlcn levelet nem foga
dunk el. — Kéziratok nem adat

nak vissza.

Az ipariskolák statisztikáját különben a következő 
számok érdekesen világítják meg:

I. Budapest fővárosi ipariskolák.
Ezeknek száma 16, tanoncok száma 6459, tanerők 

száma 151, fentartási költség 56,460.
A fentartási költségekhez a főváros 1G,582 írt, az 

állam 6000 írttal járult.; ipardíjak és pénzbüntetésekből 
1886—87-ben befolyt 59,930 frt.*)

A fentartási költségekhez az érdekelt, kamarák 500 
írttal, egy megye 150 írttal, az állam 9000 írttal járult.

II. Szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott 
városokban.

Város Tanoncok 
száma az 

tanév

Tanerők 
1887—8. 
:lején

Befolyt ipar
díjak és pénz
büntetések

A város hozzá
járulása az 

1.SK6— 7. évi 
tanévben

Fentartási 
költség

Arad . . . 940 18 1,955 1,635 4,290
Baja . . . 522 9 430 1 127 1,957
Debrecen. . 940 24 1,391 3,920 6,111
Győr . . . 630 9 1,357 1,633 3,490
Hódmező-

Vásárhely. 355 3 985 866 2,251
Kassa . . . 780 16 1,351 3,599 5,750
Kecskemét . 284 10 505 2,120 2,625
Kolozsvár 575 20 1,235 3,965 5.200
Komárom. . 356 7 400 610 1,510
Maros-Vásár-

hely. . . 390 6 868 855 2,123
Nagyvárad . 580 13 1,946 2 219 4,165
Pancsova . . 315 12 962 1,722 3,184
Pécs . . . 720 18 851 3,399 4,900
Pozsony . . 955 20 1,965 2,715 4,680
Selmec- és

B. Bánya . 170 3 205 555 960
Sopron . . 550 10 734 2,086 2,820
Szabadka. . 320 9 918 904 1.822
Sz.-Németi . 402 9 718 1,232 2 250
Szeged . . 802 32 895 5,365 7,160
Sz.-Fejérvár . 493 15 1 197 1,808 3,508
Temesvár 630 16 1,592 318 2,710
Újvidék . . 351 11 860 1,078 2,538
Versec . . 297 9 422 313 1,035
Zombor . . 350 7 539 1,141 2,080

Összesen: 12,709 309 24,281 45,185 79,116

Alsófoku ipariskoláink.
Hazánk alsófoku ipariskoláiról Szász Róbert mi

niszteri Itt kár érdekes jelentést állított össze és terjesz
tett a földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi minister 
elé. E jelentésből kitűnik ipariskoláink legutóbbi, az 
1887—88 ik évi állapota, az iskolák száma, a tanulók és 
•anerők statisztikája s az ez iskolák fenlartására fordí
tott költségek összege.

Az általános részben a jelentést tevő kiemeli, hogy 
midőn az 1883-ik év végén néhai Jágocsi Pét.erffy 
József, a vallás- és közoktatásügyi minister állal az 
ipariskolák szervezésére kiküldött, biztos működését meg
kezdte, az egész országban — a fővárost ide nem szá
mítva — mindössze 12 tanonciskola volt. Ma van 245 
tanonciskola; Árva- és Iíolozsmegyében ipariskola egy- 
átalában nincs (ide nem számítva a kolozsvár-városi 
iskolát); létesítés alatt vannak ipariskolák Kaposvárit, 
Nagybányán, Lippán, Homonnán, Nagymihályban és To
kajban, mint a mely városokban a tanoncok száma az 
öt vénét meghaladja. Ama községekben, melyekben a ta- 
noneok száma ötvennél kevesebb, mintegy 35 ezer iparos
tanuló van, kiknek az ismétlő iskolába kellene járni.

III. Vármegyei törvényhatóságokban fennálló tanonc
iskolák.

Vármegye Tanonc- Tanon- Tanerők Befolyt ipar- Községi Fentartási 
költség

-7. tanévben
iskolák

s 
az 1887-

colt 
zárna 

-8. tanév

díjak s pénz
büntetések

hozzá
járulás

a 11 az 1886-lején f 0 r i n t 0 k b
Abauj-Torna. 3 204 11 441 1160 1168
Alsó Fejér 2 203 13 144 1175 1675
Arad . . . 4 334 8 628 713 1193
Árva . . . .— — — 56 — —
Bács-Bodrog . 8 940 36 5539 6653 6653
Baranya . . 4 452 16 662 2310 3697
Bars . . . 4 393 15 1608 2474 2984
BékéB . . . 7 1266 29 2360 7888 7888
Bereg . . . 3 421 17 496 1564 2750
Beszterce-

Naszód . . 1 127 6 252 2859 2959
Bihar . . . 4 303 10 1682 2032 2232
Borsod. . . 1 545 12 1812 1753 2453
Brassó . . . 2 731 28 1798 9335 10928
Csanád. . . 3 346 14 787 3225 3225
Csík . . . 1 68 4 257 729 729
Csongrád . . 2 234 10 727 1776 1976
Esztergom . 1 239 5 345 867 1067
Fejér . . . 2 166 5 1102 1068 1368
Fogaras . . 1 101 4 190 800 900
Gömör és

Kishont 7 691 32 932 3249 5287
Győr . . . 1 65 3 341 124 514
Hajdú . . . 3 190 8 418 811 1101
Háromszék . 3 265 13 189 1311 1963
Heves . . . 2 631 13 1563 3084 3584
Ilont . . . 2 144 4 225 500 880
Hunyod . . 3 194 24 278 2120 2670
Jász-N.Kun-

Szolnok . 6 863 30 2810 4934 6434
Kísküküllő ) ,
Nagyküküllő. ) 5 401 35 790 6013 6013
Kolozs. . . — — — 247 — —
Komárom . . 1 254 6 507 805 1205
Krassó-Szörény 6 630 23 4650 3767 4237
Liptó . . . 1 172 4 224 700 1070
Márniaros. . 2 211 8 722 1909 1959
Maros-Torda . 1 190 8 391 1245 1445
Moson . . . 2 161 8 820 980 1400
Nógrád . . 2 348 11 824 1358 2158
Nyitra . . . 10 9S4 46 1495 5882 7342
Pest-Pilis-Solt-

Kiskuu . . 11 1472 49 4708 8211 9618
Pozsony . . 7 746 29 2139 3885 4655
Sáros . . . 3 426 13 749 700 700
Somogy . . 3 196 6 1027 836 1436
Sopron. . . 2 176 8 1047 1480 1880
Szabolcs . . 5 546 16 960 2446 3176

*) Tekintve azt, hogy az ipardíjakból 3 pénzbüntetésekből 
befolyt összeg bőven fedezi a fentartási költségeket, éppen nem 
értjük, miért járul az állam 6000 írttal. Szerk.



Vármegye
teleli hallgatni s akkor elesik jövedelmének jeleli 
tékeny részétől, mi némely városban fizetés kép
telenséget is vonhat maga után. Ebből vihigo) , 
hogy a kormány kénytelen lesz a megva tas «n 
alapra fektetni a regále magántulajdonosaira mint 
a városokra és egyéb községekre nézve.

Nem csekély mozgalomnak kell tekinteni a 
szegedi ipartestűlet kezdeményezésére e ho . es 
9-én Szegeden összejött több hazai ipartestűlet kül
dötteinek gyűlését, melynek célja lapunk híiiova 
tábau bővebben vau kifejtve s óhajtandó lenne, 
hogy e törekvésűket siker kisérje.

Igen fontos politikai fordulatnak lehet tekin
teni Albrecht osztrák főhercegnek és tábornagy
nak utazását Berlinbe, a nagy német birodalom s 
a porosz királyság fővárosába. E hó 12-én ei ve
zeti Berlinbe s az őt megillető díszes fogadtatás
ban részesült.

Albrecht, főherceg tudvalevőleg a régi kor em
bere s a legújabb időkig sem tudta megbocsátani 
az egykori kis Poroszországnak, hogy 1866-baji | király feddését, 
elpáholta az osztrák hadsereget s Königgraetznél 
a legsúlyosabb csapást mérte rájuk, minek folytán 
Poroszország lett a szövetséges német államok feje 
s a francia porosz háború után az egységes Német
ország megalapítója, mely idő óta Bismark kis uj
jún forgatja az összes európai államok politikáját. 
Poroszországnak e tagadhatatlanul fényes sikere 
fájt az egykor hatalmas Ausztria fővezéroszlopá
nak s 1864 óta távol tartotta magát Berlintől, sőt 
a poroszellenes elemeknek éltető erejét képezte. 
Hogy tehát Albrecht főherceg — kinek döntő be
folyása az osztrák uralkodó ház politikájúmul is
meretes — annyi évig tartott ellenszenv után Ber
kibe ment, nagy jelentőségű politikai fordulatnak 
tekintendő, de egyszersmind bizonyítéka annak, 
hogy az Osztrák-Magyar monarchiának Németor
szággal még gróf Andrássy Gyula külilgyminister 
által létesített szövetséget ő is beismeri s a 
mostani politikai helyzetet tekintve tökéletesen he
lyesli, 
sebb

!lőtte 
i killt

■ azok
■ herceg látogatását 
fennálló szoros kötelék újabb jelének tekintik, mely 
hadseregnek feladata az európai béke fölött őr 
ködni.

Nem csekélyebb jelentésű Vilmos német csá
szárnak Rómába tervezett utazása, hová állítólag 
október 11-én érkeznék. A „Tribuna" nevű olasz 
lap szerint Vilmos császár kétszer lesz vendége a 
Vatikánnak ; először midőn a pápát üdvözli, másod
szor midőn a vatikáni múzeumok műkincseit meg 
tekinti. Ez alkalommal a német császár reggelire 

j a pápa vendége lesz. Vilmos császárnak fenti na
pon való Rómába érkezését abból gyanítják, hogy 
a tiszteletére kivonuló ezredek szabadságolt tiszt- 

egyutlal hamis adóbe- jei parancsot kaptak, hogy okt. 10-ére vonuljanak be. 
elismerni s magát pótmegadóztatásnak;

bői azt következtetik, lmoy e miatt Szerbe I 
pártra oszlik; az egyik a knaly, a másik a kii&ly. 1 
né mellett foglal állást. De felfogas ezeil 
Pnl Cor. szerint téves. Annyi bizonyos, 11()gy 1
válási ü'-v fejlődését az egesz országban nagy 
lődéssel várják, de Natália királynénak nincs pá,-tj 
mert a szerb ellenzék ezen válási ügyet csak fL.„ 
vernek használja fel, hogy part erdeke.t győzelem 
re juttassa. Mihelyt a király az ellenzéket huta- 
lomra segítené, rögtön a király álláspontjára |le. 
lyezkednék.

Azon dorgáló szemrehányás, melyben felsége 
királyunk Horvátországban Strossmayer diakovári 
püspököt tisztelgése alkalmával azon Oroszország, 
ba küldött hírhedt üdvözlő távirat miatt részesi. 
tette, nagy sensatiót s a hazafias körökben a lég. 
nagyobb "örömet okozta, főkép a fővárosban, hol a 
polgárság körében általános az óhaj, hogy a királyt

' odaérkeztekor a szokottnál is ünm-pélyesebbhen 
fogadják. A bécsi lapok is elégedetten fogadták a

Tanon- Tanerők Bcfolvt ipar- Községi Fentartási
dijak ; pénz hozzá költség

száma— 3. tanév dqí,,
büntetések jarulas
forintokbinM iNH6 —7. tanévben

416 9 1061 1297 1897
540 27 1019 6180 6180
662 34 259 4175 4995
178 12 319 641 1351
247 10 476 1900 2160
459 13 1501 1588 2083
■685 26 808 3842 4857
100 <6 193 1100 1100
905 28 2418 5686 6346
400 17 233 1330 2159

■95 2 57 432 432
182 9 269 848 1261
76 2 49 374 554

300 5 331 1076 1326
365 27 5203 ■6474 6924
486 9 1343 3390 3790
641 22 2346 3643 4463
450 11 1220 1506 2006
556 19 417 2322 2882

25372 928 67859 152534 183837

Tanonc
iskolák

3
3
6
2
2
4
■0
1
5
6
1
2
1
1
7
2
5
3
4

az

Szatmár . .
Szebeu . . .
Szepes .... 
Szilágy . . -
Szolnok Doboka
Tenies . . . •
Tolna ....
Torda Aranyos .
Torontói . . .
Trencséu . . .
Túróé .... 
Udvarhely . . 
Ugocsa. . . .
Ung. ....
Vas...................
Veszprém. . .
Zala ....
Zemplén . . ;
Zólyom . ■_ ■

összesen: 205 _.
Ez iskolák feutartási költségeihez magánosok 1387 

írttal, az érdekelt kamarák 180 írttal, az illető megyék 
8930 írttal, az állam 20,80-0 írttal járultak.
IV. Összegezése a Magyarországban fennálló 

iskolákra vonatkozó adatoknak.
Szab. kir. és törv. Vármegyei

száma hat. joggal felru
házott vátosoJc

.*

tanonc I

Budapest főváros

Tanonc-iskolák . . 
Tanoncok .... 
Tanerők .... 
Befolyt ipardíjak és

pénzbüntelések .
Községi hozzá

járulás .... 
Magánsegély . . .
Kamarai segély . . 
Vármegyei segély . 
Állami segély . .
Fentarlási költség .

Megjegyzendő, hogy a vármegyei ipariskolai alapok 
álladéka 1887. év október hó 31 én 82198 Irtot tett, 
mely összeg majdnem kizárólag ipardíjakbói és pénz
büntetésekből alakult.

tölV. 
'hatós.

Összesen

16 24 205 245
6459 12709 25372 44540

151 309 928 1388

37348 24281 67859 129488

16582 45185 152525 214302
_ — 1387 1387
_ 500 180 680
_ 150 8930 9080

6000 9000 20806 35806
59930 79116 1838.37 323883

Az összes berlini lapok a legrokonszenve- 
cikkekben ilJvözlik Albrecht főherceget s fö- 
magas életkora dacára nemcsak hegy kibe- 
a hatalmas politikai átalakulásokkal, liánéin 
megszilárdítását is helyesli. A lapok a fő- 

a két állam hadserege közt

Világfolyása.
Nagy mozgalmat idéz elő most már a kor

mány által tervezett regále megváltás egyes váró 
sokban s előre látható, hogy nem oly könnyen fog 
megoldást nyerni az az ügy, melynek oly nagy 
financiális borderét tulajdonítanak. így Eger városa 
megtette már a kellő lépéseket jogai védelmére, 
legutóbb pedig Arad tiltakozik úgy a beváltási 
alapul szolgáló kulcs mint a 20 százalékos levonás 
ellen. De vannak még oly városok, melyek a regále- 
megvá'.tási ügygyei a legnagyobb zavarba s leg
kellemetlenebb helyzetbe jutnak. Ugyanis némely 
magánregáletulajdonos vagy város nem vallotta be 
adó alá a valódi jövedelmet az ital mérési dijak
ból. Ila most, a kormány a javaslatban kifejezett 
elvekhez ragaszkodnék s azok szerint, járna el,akkor 
sok városnak a már jóváhagyott zárszámadása alap
ján kellene megállapítani valódi regálejövedelinét, 
de akkor kénytelen lenne 
vallását elismerni s magát pótmegadóztatásnak; Napirenden lévő tárgyat képez a szerb királyi 
illetve megbírságolásnak kitenni; vagy pedig kény- pár válási ügye s némely külföldi lapok ez ügy-

I

A moszkvai Moskovskija Viedomosti pétei- 
várí levelezője állítólag megbízható forrásból közli, 
hogy a péterhofi császári találkozást Bismarck 
llerbert arra használta fel, hogy megtudja, mit 
kíván Oroszországa bolgár kérdésben. Gierselíí- 
adta, hogy Oroszország Koburg hercegnek Bul
gáriából való kiűzését kívánja s azt, hogy a bol
gárok a berlini szerződés értelmében egy szaba
don választott, szobranjeban egy oly jelöltet vá 
laszszanak meg fejedelemmé, ki már eleve meg. 
nyerte a hatalmak megerősítését. Giers azt az 
Ígéretet, kapta, hogy Németország emez orosz kí
vánságokat elő fogja mozdítani. Most azonban, 
két hónap múltán teljesen illetékes helyről vett 
értesülés szerint Németország bevallja s nem tit
kolja, miszerint nincs abban a helyzetben, hogy 
bármit is tehessen az oroszok bolgár ügyi kíván
ságai kielégítésére, mert a péterhofi találkozás 
után megejtett tapogatózásokból meggyőződött, 
hogy Ausztria-Magyarország hozzá nem já
rul a bolgár kérdésnek orosz programul szerint 
való elintézéséhez. Németország még diplomáciai 
utón se támogathatja az orosz törekvést, mert az 
ellenkeznék a szövetségi viszonynyal, a melyben 
Ausztria-Magyarországhoz áll. A levelező Német
országnak ezen elhatározását előnyösnek találja 
Oroszországra nézve, mert a Németország által 
felajánlott támogatás bizonyos kötelezettséget rótt 
volna Oroszországra Németország irányában, pe
dig hát Oroszországnak az áll érdekében, hogy 
teljesen szabad keze legyen. A mi a bolgár kér
dést. illeti, azt, mihelyt megjön a kellő alkalom, 
elintézi Oroszország egymaga is saját belátása 
szerintés közvetítők kizárásával.

Tisza Kálmán e hó 12-én ostendei fürdőzésé
ből visszaérkezett s értekezett Kálnoky külilgymi- 
nisterrel, Szögyényi László osztályfőnökkel s Du- 
najevszki osztrák pénzügyministerrel. Most kezde
tüket veszik a kombinációk az üres ministeri szé
keknek betöltése érdekében.

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.!

SZEM.
BESZÉL Y. (17.)

(Folytatás.)

„Fiam, te szolgálatot teszesz neki! Ha barátod 
egy föl milliót kap nejével, akkor ő a művészetié néz
ve elveszett. Gazdag ember lesz ugyan belőle, de nagy
hírű festesz soha. Azt. mondtad nekem, hogy barátod 
nagy reményekre feljogosító fiatal művész Jól vau, ak
kor fél kell magadat érte áldoznod. Nem szabad meg
engedned, hogy tehetségét egy félmillió megsemmisítse." 
A táblabiró éles metszésű ajka körül ama sajátságos 
mosoly játszadozott, mely mindig bizonytalanságban 
hagyta a szemlélőt, vájjon komolyan vagy tréfából szól e.

„Ezen áldozatot aligha megköszönné," vélekedők 
a hű szívű Gusztáv.

„Eleinte talán nem, de későbben bizonyosan," vi- 
szonzá nagybátyja és arca még gúnyosabb kifejezést 
mutato't. „Egy művész, ki nejével fél milliót kap, e 
könnyelmű lépéssel a legjelentéktelenebb babérkoszo
rúra való minden kilátását hiúsítja meg. Reméltein, hogy 
eléggé nemesen gondolkozol s megmented barátodat e 
int. veszedelemtől. Már e uemes indoknak kellene téged 
arra indítani, hogy Cölesztináf. nőül vedd"

Gusztáv csóválta fejét s e bölcselkedés ellen meg
lehetősen fegyvertelen volt. Legjobb lenne, gondoló, 
szíve titkát feltárni s nagybátyjának kijelenteni, hogy 
teljesen el van határozva ily tervekről lemondani. Egy ■ 
szer úgy is be kell vallania, hogy már kiszemelt egyet. 
Azért egyet köhögött, azután bátor állásba helyezkedett 
s könnyelmű hangon mondó; „Nekem nem tetszik Cö 
lesztina; nekem kissé jámbornak látszik s mivel te sem 
szívelhetsz oly embereket, jobbnak találtam egy friss, 
vig, őszinte leánykába beleszeretni."

A derék férfiú képes volt Malildot őszinte leány
nak nevezni, holott e nevet legkésbbő sem igényelhette. 
Mennyire van elfátyolozva egy szerelmes szeme! E te
kintetben még Gusztávnál okosabb emberek sincsenek 
előbb Don Quixotenál, kiknek egy közönséges konyha 
szolgáló elfeledhetten Duleiueának tűnik föl.

„Igaz ugyan, hogy Cölesztiua csendes és jámbor," 
viszonzá a táblabiró, „de te nem gondolsz arra, hogy 
egy félmillió birtoka teljesen meg fogja változtatni? 
Meg vagyok győződve, hogy olyan összeg a leghatáro 
zotiabb remeteiélekre is átalakító hatással bir s épp 
oly merészen és vígan merül cl a világ zajában, mint 
mindazon szeiencsések, kiknek elég pénzük van hozzá." 
ITnokaöcscsének utolsó megjegyzésére nem is tartotta 
szükségesnek válaszolni

„Tegyen Cölesztiua félmilliójával, a mit akar, az 
nekem teljesen mindegy, mert a mint már neked mond
tam, az én szívem nem szabiul többé." E szavakat oly 
pathosszal mondó, mely a rövid, vastag embernek min
dig furcsa színezetet adott.

„Azt elhiszem," mondó mosolyogva nagybátyja, 
„hányszor veszthetted már el szívedet deák korodban ; 
de nem szívedet kell gazdag unokatestvérednek aján
dékozni, hanem kezedet."

„Nem teke em; sokkal forróbban szeretem Ma‘il- 
dót!" tört ki égyszerre Gusztávból, ,.mi örök hűséget 
esküdtünk egymásnak s én meg is tartom, mert ő a 
leggyönyörűbb leány a világon."

Az öreg ur egészen unokaöcscse elé lépett, ke
resztbe vető karját s majdnem szánalmas mosolylyal 
kérdező; „Micsoda regényből szeded elő e szép mon
dásokat.?"

„Semmiféle regényből; a mit mondok, az szí 
vem mélyéből jön", s bizonyítékául jobbját széles keb 
lére tette.

A táblabiró csodálkozva nézett unokaöcscsére 0 y 
együgyű érzelgést nem tételezett volna föl a szabad 
elvű, derek fiatal emberről. U.tokaöcscse értelmiségéről 
nem volt ugyan valami magas véleménye, de mégis ép 
eszünek, azaz minden érzelgéstől mentnek tartotta. Soh’ 
sem hittem volna, hogy belőled oly bolondság törhet 
ki," mondó a táblabiró félig gúnyosan, félig kedvetlenül 
s midőn Gusztáv szólni akart, élénken folytató: Leá
nyod dicséretére nincs szükség többet mondanod "min
dent elhiszek. Szóval, ő igazi gyöngy; de ugyebár oly 
szegény, mint a templom egere?"

„Igaz, hogy nincs vagyona," dadogó Gusztáv, nagy- 
bátyjának éles látásától és gúnyos hangjától kissé meg- 
bökkenve. b

„Tudtam, oly leányok mindig egyetlen, igazi an
gyalok, s azért, kedves öcsém, örülj, hogy vau egy 
lapaszlalt nagybátyád, ki oly bolond tiéfáktól visszatart, 
mert nem lehelne nagyobb ostobaság, mint ha oly em
ber, mint te, szegény leányt vesz nőül."

„Hogy lehelne az ostobaság, ha ez a házasság 
egész életem boldogságát állapítja meg?"

„Hidd el, hogy beláthatatlan ostobaság," viszonzá 
a táblabiró előkelő, eszélyes modorával s kezét Gusztáv 
vállára téve kissé gúnyos mosolygással folytató: „Nem 
érzed-e magad is, hogy neked gazdag nőre van szük
séged ?“

„Már nem tudnám, miért," viszonzá elfogulatlanul 
Gusztáv, kinek sejtelme sem volt arról, hová céloz nagy
bátyja.

„Nos, kedves öcsém, annnyi belátásod lehet., hogy 
te valami fényes jogi pályát nem fogsz csinálni."

„Azzal nem törődöm; ezen gyönyörű leány birto
kában a legszerényebb körülmények közt is boldognak 
fogom magam érezni!“

A táblabiró éles, szögletes arcán kedvetlen ránc 
mutatkozott, unokaöescsének hoszszu, makacs ellentál- 
lása kifárasztotta, nem volt hozzá szokva. „Egy 800 
fi tos jegyzői fizetésből itt a fővárosban lehetetlen meg
élned, azután nemsokára e gyönyörű leány birtokában 
is a legborzaszl óbban fogsz unatkozni. Te folytonosan a 
fővárosban éltél s olyan ember egy kis faluban soha sem 
fogja magát jól érezni. Ha pedig az én támogatásomra 
számítottál volna, azonnal tiszta bort töltök neked. En 
nagy házat viszek, az igaz, s azért sok ember gazdag
nak tart; de nekem nincs tehetségem pénzgyüjtésre, s 
mivel ludom, hogy erre neked sincs tehetséged s hozzá 
még oly dolgozó kedved sincs miül nekem, azért, csakis 
gazdag házassággal biztosíthatsz magadnak megelégedett 
életmódot"

Ezen indokok nem maradtak hatás nélkül. Gusztáv 
egy igazi szerelmes módjára a legrózsásabb képeket 
festette magának a jövőről s valóban erősen számított 
nagybátyja támogatására, kit egész élete és fellépése 
után rendkívül gazdagnak kellett tartania. Ily kijelentés 
alkalmas volt arra, hogy leverőleg hasson rá.

(Folyt, köv.)



. HÍREK.
— Vasutmegnyitási ünnepély volt e hó lO-én Csoi.- 

grádon, mely napon, dacára a párloskodásmik, ünnepi 
díwt öltött a város lakossága. D e. 10 órakor fogadta) 
a városi elöljáróság a megérkezett- első vonatot, mely ■ 
alkalommal a műtanrendőri bejárásnál a kormányt kép
viselő Gyöngyösi osztálytanácsost Hegyi Antal plébános, 
dr. Szávák Imre orsz. képviselőt, pedig Csongrád város 
nevében Szabó közjegyző üdvözölte. Dr. Szivák Imre 
hosszabb beszédben válaszolt, azon óhajtásának adván 
kifejezést, bárcsak e vasút az annyiszor próbára tett 
és sanyargatott Csongrád város felvirágzására hatalmas i 
tényezőül szolgálna. Délben társas ebéd volt s dacárai 
hogy mintegy 50-en jelentek meg, a hangulat nyomott 
volt s a bankett — mi nagy csoda a mai népámitási 
korszakban — felköszöntő nélkül folyt le. Este fáklyás
menet rendeztetett az orsz. képviselő tiszteletére, ezt 
pedig követte a kaszinóban rendezett 200 terítékű ban
kett, hol nem hiányzottak a felköszöntések. Hegyi Antal 
esperes plébános mint első szónok a kormányt s annak 
képviselője!. Gyöngyösi oszt- tanácsost, ez pedig Csongrád 
éltelte közönségét; Szabó Imre közjegyző az osztrák ma 
gyár államvasuttársaságot; Réti Ernő ügyvéd Rónay 
Lajos főispánt, Stnmmer S alispánt és dr. Szivák Imre 
orsz. képviselőt,: Slammer S. alispán azon óhajának 
adott kifejezést, hogy Csongrád város egyetértve iparkod
jék a vasutat saját felvirágzására felhasználni. Még több 
felköszöntés elmondása után következett a láncmulat 
ság, melyben környékbeli vendégek is szép számban 
vettek részt. E sorokhoz mi is csatoljuk őszinte szereucse- 
kivánatainkal, azt óhajtván megyénk második nagyobb 
városának, hogy az oly nagy küzdés és fáradozás után 
létesített vasút igazi emeltyűje legyen Csongrád város 
fölvirágzásámik — s hisszük is, hogy e vasút, minden 
téren fogja előbbre vinni Csongrád város jólétét éselő- 
haladását.

— Csongrád vármegye közig, bizottsága e havi 
rendes ülését c hó 18-an vagyis kedden fogja megtartani.

— Razzia a zugirászat ellen. Városunkban évek 
óta burjánzik a zugirászat, mely a zugirászoknak annyi 
törvénytelenül megérdemelt borravalót jövedelmez s 
ugyanannyit az ügyvédek zsebéből húz ki. A helybeli 
ügyvédi kar részéről történt följelentésre megjelent vá
rosunkban Wagner Gyula, a szegedi ügyvédi kamuira 
ügyésze s erre vonatkozólag adatokat.gyűjtött úgy a városi 
levélláiban, mint a kir. járásbíróságnál, hol az ügyvédi . 
kar kimerítő adatokat szolgáltatott az ügyész rendel
kezésére.

— Vasúti menetrend. Miután a csongrád félegyházi 
vasul a forgalomnak átadatott, ezennel közöljük a menet
rendel: Csongrádiéi indul először d e. 9 órakor s 
Főleg)házára érkezik <1. e. 10 órakor; másodszor indul 
Csongrádiéi d. u. 2 óra 15 perckor s érkezik Félegy- 
házára d. u. 3 óra 30 perckor. Viszont Félegyházáról 
indul délben 12 óra 15 perckor és 5 óra 40 perckor. 
Gondoskodva vau a csatlakozásról is mind Budapest, mind 
Szeged felé.

— Országos iparos értekezlet volt folyó hó 8—-9 
napjain Szegeden, a melyen 60 város iparosközönsége 
volt képviselve mintegy 200 tag által. Az országos 
értekezlet a városi széképület dísztermében tartatott 
meg, hol az értekezletet Ilainer Ferenc, a szegedi 
ipartest illet elnöke üdvözölte, majd felhívására a vi
déki küldöttek közül az értekezlet elnökéül Bertsey 
György nagyváradi iparos választatott meg. Bakay 
Nándor előadó a szegedi vállalkozó szövetkezet tör 
télletét és működését ismertette meg s Zay Adolf in 
(litvánjára. kimondta az értekezlet: hogy azon szilárd 
meggyőződésben van, miszerint a magyar iparnak jo
gos igénye van arra, hogy a közös hadseregbeli szál
lításokban aránylagosau, a honvédelmiekben pedig ki 
záróiag részesittessék. A magyar ipar szállítóképes
ségének Leigazolása végeit egy „országos szövetség” 
léti-siiése szükségesnek kimondatott s az alapszabály 
kidolgozására egy bizottság kiküldetvén, az másnapra 
munkálatát be is mutatta, mely egyhangúlag elfogad 
látott. Az országos iparos szövetség ügyének előmoz
dítása végett, egy központi végrehajtó bizottság kül
detett ki, hogy a honvédelmi és közös kadügyminis- 
terűét a szállítások iránti szerződésekre nézve sürgősen 
megtegye a kellő intézkedéseket s az országos sző 
vétségét országszerte szervezze. Eddig a szállításokra 
pályázni kívánó ipartestületek egy millió forint biz 
tositási alapot írtak alá a szállítások jionlos teljesítésé 
re s így az országos szövetség méltán varja a hazai 
iparosságra nézve oly fontos katonai szállításoknál a 
kormány támogatását. — Megemlítjük még az orszá 
gos értekezletről, hogy a kereskedelmi és iparkamarák 
különválasztása, valamint a kamarák szaporítására 
vonatkozó indítványok elvetettek, azonban a fegyeno- 
ipar korlátozását célzó indítvány elfogadtatott. Az 
ipartörvény módosítására nézve beadott indítvány a 
végrehajtó bizottsághoz utaltatott s közderültséget 
kelteit, Firtusz Mihálv lévai szabómester azon indít
ványa, hogy a végrehajtási törvény olyképeni módo
sítása iránt tegyen az értekezlet lépéseket, hogy a 
köztisztviselők fizetésének lefoglalhatósága ne legyen 
korlátozva. A szabók azonban nem lévén többségben 
az értekezleten, ez az indítvány megbukott.

— A porgányi zsilippróba f. hó 5 én vette kéz 
detét. a hazai szakférfiak kiváló érdeklődése mellett. 
A zsilip és körtöltés között levő vizmedenczet gözszi 
valtyu segélyével vízzel töltötték meg s a 8 és fél 
méter magas víznek nyomása által tettek próbára a 
zsilip állékonyságát. A zsilipre már f. hó 5ike óta 
gyakorolja a magas vizoszlop hatalmas nyomását, azon
ban eddig kifogástalanul kiállotta a vizpróbát s ha 21 
napra tervezett próbaidő hátralevő napjaira is meg 
állja helyét, a szakférfiak akkor fognak további sorsa 
és használhatósága felül véleményt mondani. A zsilip 
próba alkalmából Rupcsics György társulati főmérnök 
igen érdekes vizműtani kísérleteket eszközöl s a por
gányi zsillipnélmajd nem naponkint megfordul tanulmá
nyozás végett egy egy jeleseid) szakember. Eddig töb
bek közt Kiírom Mihály műegyetemi tanár, Bertalan 
Lajos műszaki tanácsos és Scbmidthauer Antal minisz

teri biztos voltak Porgányen s a napokban várjákaz 
országos mérnök és épitészégylet tagjait testületileg.

— Nemes tett. Fábián Sebestyén község tekin
télyes birtokosainak tegnapelőtt tartott értekezletén, 
a melynek tárgya a második iskola helyének kijelö 
lése volt, előbb Sváb Jakab ajánlott föl egy hold tel 
két ingyen, majd miután e helyet a bizottság nem 
találta alkalmasnak, a legcélszerűbb helyen: az aradi 
és békési iát összeszögellésénél id. Sarkadi Nagy Mi 
hály — polgármesterünk atyja — engedett át iskola 
helyül ingyen 1185 nszölet és Sváb Jakab 15 üszőiét 
a bizottság lelkes éljenzései között,

— Központi piacterünk — eltekintve a dísztelen 
Haris féle sarokháztól s a városi vendéglőtől, no meg a 
chinai faltól — egészen nagyvárosi színezetet, nyer a 
piactér kikövezése által A városi hatóság igen helyesen 
cselekedett, hogy a piacteret környező kocsiutat téglá
val rakatta ki, amennyiben ezen legjártabb utak esős | 
időben a legrosszabbak, sőt néha járatlanok szoktak lenni. 
De még azon előnye is lesz ezen utaknak, hogy tapasz 
talatot fognak nyújthatni a városi hatóságnak arra nézve, 
mennyiben felelnek meg a célnak; mert amennyiben az 
idén már semmi sem lesz a vasúiig vezető ut kikövez- 
tet.éséból, tavaszig meg lehet Iái ni, vájjon nem volna-e 
ajánlatos ezen utat is téglával kirakatni.

— Gymnasiumunk tanulóinak száma a tanítás meg 
kezdéséig ismét szaporodott, amennyiben jelenleg 181 
tanuló van beírva. Ámbár e szám nem sokkal nagyobb 
a tavalyinál, még is ez a legnagyobb létszám, amely 
eddig éretett el s az is bizonyos, hogy fökép a vidék 
több tanulót szolgáltatna, ha gymnasiumunk nyolc 
osztályra egészíttetnék ki.

— Jubiláns találkozás. A helyben fennállott pol
gári fiúiskola nehány növendéke ezelőtt 10 évvel egy 
kis mulatságot rögtönzött volt a kucori csárdában s 
megígérték egymásmik, hogy 10 év múlva ugyanazon 
helyen ismét találkoznak. Szavukat e hét elején be is 
vállották u. m. Filő Tihamér. Kristó N. Imre, Kutas 
Bálint, Horváth János, Milcec Ödön, Székely László és 
Tusnádi Antal. Az örvendetes viszontlátást a kellemesen 
párolgó halpaprikás fűszerezte, melynek fogyasztása és 
gyakori kocintás közben kiki a lefolyt, 10 év alatt át
élt élményeit közölte figyelemmel hallgató társaival. 
E magában véve nem fontos esemény azért érdemel 
említést, mert ifjú barátaink legnemesebb érzületéről, 
barátságukról tesz tanúságot, mely barátságos összetar
tás további fennállását nevezett ifjaknak mi is őszintén 
kívánjuk.

— Helybeli ipariskolánkban e hó 14 éig vagyis teg
nap estig 109 tanuló iratkozott be. A lanitás 18 áu kezdődik.

— Ipariskolai iigy. Az újonnan megválasztott ipar
iskolai bizottság o hó 12 én tartotta első ülését Zsol
dos Ferenc elnöklete alatt s volt is elintézendő ügy 
elég, úgy, hogy d. u. 5 órától fél 8 óráig tartott az 
ülés. Első sorban olvastatott Lévay Ferenc kir. tanfel
ügyelőnek u városi tanácshoz intézett, s onnan vélemé 
nyes javaslattétel végett a bizottsághoz áttett, hivatalos 
levele a kereskedő tanoncok szakoktatása tárgyában, 
miről mai cikkünkben bősebben szólunk; a másik levél
ben nyilatkozik a tanfelügyelő az eddig elért tanítási 
eredmény csekély mértékéről, mi végből az ipariskola 
újabb szervezését, helyezi kilátásba. Azon óhajtását fejezi 
ki, hogy az iparoktatás a kiürült túl a kurcai iskolaépű 
leiben történjék, de részint a fegyelmezés nehézsége 
miatt, részint, azért, mert azon épületben a két legna
gyobb terem ismét egybe fog szakit tatai s téli torna
helyiséggé fog átalakíttatni, a többi tanterem pedig a 
népes iparostanouc létszámot, ogy sem képes befogadni, 
tehát fel fognak szólittatni a helybeli ev, ref., r. kath. 
és zsidó hitközségek egy-gy iskolaterem átengedésére. 
A megüresedett III. osztály tanítói á lásra Sugár Ármin 
’zentesi hitelszövetkezeti könyvelő s oki. tanító válasz
tatott megy egyhangúlag. A többi osztály tani lói u. in. 
Sajó Sándor, Szabó Lajos és Csuppay Márton állomásai 
kon megyhagyatlak. Végűi tárgyalás alá vétetett, a be
terjesztett költségvetés tervezet, mely csekély módosí
tással el is fogadtatott.

— Háromszor volt tűz e héten városunkban s az 
a szerencse, hogy nagyobbb kár nem történt a szeles 
időben. Kedden d. u. 1 órakor Lévay Károly né 111. t. 
■190 sz. házánál csekély mennyiségű szalma égéit el. 
— Szerdán d. e. 11 órakor pontban Székely Lajos III. 
t. 191. sz. házánál egy poiyvás szia gyuladt ki, ugyan 
az nap d. u. 1 órakor Nagy Ferencnek mentő gát melletti 
házánál egy rakás szalma gyuladt meg. Kívánatos íeune, 
hogy a rendőrség nagyobb gondot fordítson arra, hogy 
a lakosság ne hordhasson össze nagyobb mennyiségű 
szalmát és takarmányt lakótelkére, hanem lessék a szük
séges készletet az arra a célra fentartott rakodókertben 
elhelyezni. Amely béres pedig oly gyúlékony anyagot 
szállít s kocsin pipázik, azt egyenesen be kellene záratni, 
csakhogy ily erélyes eljárás nálunk legalább — nem 
várható. — Lapunk zártakor kaptuk erre vonatkozólag 
a városi rendőrkapitány erélyes hangú hirdetményét, 
melyet szívesen közlünk, csak legyen foganatja 1

— Hegedűs Vilmos helybeli fényképésznek mai 
számunkban közzétett hirdetésére e helyen is felhív
juk olvasóink figyelmét.

— Mindszenten e hó 5 én tisztujitás volt, mely 
alkalommal bírónak Martouy Antal, másodbiróvá Szilá
gyi Ferenc, esküdtekké Tóth Mihály, Seres Ferenc, 
Bálifi Péter és Bozó Tóbiás, közpénztárnokaá Zsótér 
Mihály, adópénztárnokká Kovács I., közgyámmá Bozó 
Kálmán választattak meg.

— Utóhangok. A „Mindszent” című lap megapre- 
hendált s méltán, hogy Mindszent község elöljárósága a 
gymiiasiuni ünnepélyes megnyitására nem lelt megbíva. 
Hát bizony ez csupa „körültekintés” bői és „tapinta
tosságából történt, mert ha szomszédbeli községek elöl
járóságai és a gymnasiumok igazgatóságai meghívás 
folytán eljöttek volna, Szentes város a végromlás őrvé 
nyébe esett volna. Hát mi is teljesen megbízható for
rásból tudjuk, hogy egv tekintélyes polgártársunk —- 
nem is sejtve a rendező bizottságtól elkövetendő udva
riatlanságot és szűkkeblűbéget, azzal búcsúzott el két 
szomszédos gymnasium igazgatóitól, hogy mielőbbi vi
szontlátásig — a szentesi gynmásium megnyitási ünne

pélyén, mit az illetők örömmel vettek tudomásul. Hja, 
de az udvarias ember tervez, a „körültekintő” bizott
ság végez — s igy az előre mintegy meghívott s meg
jelenésre kész igazgatók szépen hoppon maradtak. Iga- 
záu bolond egy eset, de már megesett.

— Őszi vásárunk ma veszi kezdetét s hihető, hogy 
minden árucikkben és terményben nagyobb kelendőség 
lesz, miután a búzaárak nagyobb lendületet nyertek s 
már tömérdek búza adatott el. Kívánatos is volna, hogy 
iparosaink annyi rosszul sikerült vásár után végre 
valahúra tömegesebb eladást s jobb áron eszközei' 
hetsenek.

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

A pénz megdrágul, az arany meg olcsóbbodik. Ez jellemzi 
jelenleg a< ér»ókpiacot, az adja meg az árfolyamoknak az irá
nyát és ez szabja meg az utat, melyen az üzérkedésnek működé
sében haladnia kell Most teljesen ezekkel a dolgokkal foglal- 
kozhatik a tőzsde, mert a politikai helyzet nem okoz neki gon
dot, amennyiben a politikai láthatár teljesen tiszta és ha vala
melyik nemet vagy francia nagyhangú lapban szikrázik is egy 
kis haragos villám, ez inkább a tikkasztó hőségnek, semmint a 
közelgő viharnak a jele. Az üzlet azonban lehetőleg a legszűkebb 
határok között mozog, mit az egymásután következő két zsidó 
és két általános ünnep és a drága pénz is idézett elő. ily körül
mények között van ideje a tőzsdének a nyugodt megfontolásra, 
a minek eredménye az általános árfolyamkiegyenli ésben nyil- 
vánúl.

Járadékok és befektetési értékek leginkább érzik a pénz
piac hatását. Az arany árának csökkenése és a pénz drágulása 
következtében különösen az aranycímletek folytonosan és követ
kezetesen csökkennek. A legközelebbi jövő mindeneseire a papír
értékű címleteké.

Ezeket szívesebben vásárolják és ezek most inkább emel
kednek.

Bankrészvény éknél a két hitelrészvényben való folytonos 
játék elhanyagol tatta a többi helyi bankokat, melyek pedig mél
tán érdemelnek ügyeimet E hibát most jóvá iparkodnak tenni és 
inkább kultiválják a mellékbankokat, melyek szépen emelkednek.

Közlekedési vállalatok értékei az utóbbi időben sokat emel
kedtek, egyelőre elég kedvező eredmény az, ha ezeket az emel
kedéseket igyekeznek megtartani és ezen igyekezet eddig még 
nem volt hiábavaló

Iparváilati értékekről majdnem ugyanezt lehet mondani, 
abban mindenesetre megegyezik e két papírnem, hogy mind a 
kettőben nagyon kevés az ú .let, de szilárd az irány.

Sorsjegyek szilárdak. A „Jó szív" sorsjegyek kibocsájtása 
cgy-két hét múlva fog megtörténni, a mi e téren okvetlen élénk 
mozgalmat fog szülni, mert ez<‘k az új sorsjegyek olcsóságuk ál
tal minden eddigieket jóval fölülmúlják és azon ki\úl igen ked
vező játéktervük lesz.

Valuták és ércváltók jelentékenyen olcsóbbodnak.

Szerkesztői üzenetek.
». s. urnák - helyben. Szíves figyelmeztetését köszönet

tel vettük s óhajtását az értéktőzsdei tudósításra nézve szívesen 
teljesítjük.

11. M. előfizetőnknek — helyben. A „Tündér leány" jövő 
számunk „Csaruok“-ában fog megjelenni.

XJ yilttér.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Farbige Seidensloffe von 85 kr. b7istí5fl- 
per Meter (ca. 2000 verselnedene Farben und Dessins) versen- 
det roben- und stückveise zollfr- i das Fabrik-Depot G. Henne- 

■ berg (k. k. Iloflieferant), Zürich. Műstül* umgehend. Briefe 10 
| kr. Porto. (3)

Házeladás.
Az I. t. 412. számú Betlehem utcában lévő 

"^77‘olíixig'er-féle lxá,z; előnyös felté
telek mellett szabadkézből eladó; — Ugyanott 
egy lakás bérbe adandó. Értekezhetni

Sclieinberger és Popper
borkereskedő cégnél,

az eveiig. templom átellenében.

Hird.etinén.y.
A tűzeseteknek lehetőségig való megakadályozása 

végett a ni. kir. belügyniinistei-iuinnak 1869. évi 3365. 
és 1888. évi 53,888/H. számú körrendeletéi értelmében 
és alapján

1) az udvarokba és keitekbe szabnának, szénának, 
kukoricaszárnak, nádnak és gyékénynek vagy egyéb 
bál-mi más könnyen gyűlő, tüzelő vagy fedő anyagnak 
és takarmánynak nyilt, szabad helyen való összerakása 
vagy felhalmozása, —

2) a takarmány és tűzrevaló vagy fedő anyagok 
beszállításánál, tisztításánál, továbbá csűrökben, csűr
kertekben, istállókban, padlásokon s általában könnyen 
gytiló anyagok közelében a dohányzás, nyilt világgal 
való járás, lövöldözés, tüzelés és bármely tüzelőszelek 
használata, valamint gyufának a lül melletti szokásos 
tartása betiltatilc.

3) Gyufák és más tüzelőszerek a gyermekek elől 
gondosan őrizendők.

4) Tűzveszélyes gyermeki játékszerek használata 
meg nem engedtetik.

5) Minden háztulajdonos köteles legalább 150 lite
res nagyságú vagy úgynevezett „petroleunios hordó“-t 
mindenkor vízzel megtöltve tartani.

6) Köteleztetnek mindazok, kik az évenkint meg
újított. és f. évi augusztus és szeptember hónapokban 
is — a szokásos módon többször közhírré tett tilalom 
ellenére udvarukban vagy kertjeikbe bármiféle könnyen 
gyűlő anyagot, szabad nyílt helyen beraktak vagy fel
halmoztak, ezen anyagokat e hirdetmény keltétől 5 nap 
alatt eltávolíttatni, mert muladékosság esetén a gyűlő 
anyagok a rendőrhatóság által a városon kívül levő ra
kodó kertekbe az illetők költségére kihordatni és a költ
ségek a tulajdonosoktól esetleg végrehajtás utján is 
beszedetni fognak.

E hirdetménybe foglalt rendelet ellen vétők vagy 
muladékosok az 1879. óvi XL. (kihágási büntető) tör
vény értelmében szigorúan bűntetteinek.

Szentes, 1888 szepk 13,
Arady Kálmán,

rendőrfőkapitány.



Bérbe adandó ház.
Az I. tized 9-ik számú Buzás-féle ház több 

évekre azonnal bérbe adandó, esetleg örök áron is 
azonnal eladó. Értekezhetni K. Szabó Bál.ntné tu
lajdonossal II. t. 2. sz. háznál.
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jTICHO BERNÁT
kereskedelmi üzletében

; B r ü n n, Krautmarkt 18. saját házában,
utánvét mellett kapható:

'j'-rTTTiir-irriiltP. »k»r.'naEKgmiE3KkK3iae3EECTKEI3ir
■ Höigykendő
I egész gyapjú, minden uj
, divat színben, kétszeresen 
| széles, 10 mét. 8 frt.

! Miggerlnden,
a legújabb őszi ós téli ru-

' kának, kétszeresen széles,
10 mót. 5 frt 50 kr.

T2ag"UL!za v Egy npsz-gai nitura 
divatkchne, kétszeresen széles, kos- .^|| o ágy- és e»ry ftSZÍal- 

: térítőből, selyemrojttal 
9 frt. 4 frt.

®Egy jute garnitúra
2 Agy- és l asztalterítő, 

1 \ rojttal 3 frt 50 kr.

•\ Juhi-függöny
' törölt minta,

>‘gy teljes függöny 2 frt 
30 kr.

Fekete terno JjHoliandi futószőnyeg- 
azász gyártmány, kétsze- /. maradékok
résén széles, 10 inét. 4 frt • ' 10—12 inét hosszú. Egy 

50 kr. • • maradók 3 frt 60 kr.

*
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FAŰZLET MEGNYITÁS.

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

TDreid.ra.lit : • ||frzj yftszon
Xblő ™ X 1 vég 30 rőf V. 4 frt 50 kr. 

80 • • 1 vég 30 rőt 7* 5 frt 50 kr.

Gyapjú rípsz V King-szövet,
minden színben, 60 ctm.; "... , ti iszéles, 10 méter 3 forint'. .'Jl,bb a vászonnal, 1 vég 

80 kr. X Ví széles, 30 rőt 6 frt.

Karrirozott és csikós ; ; ,—■
hálóruha kelmék X

GO ctm. széles, legújabb 1'^30róf I.r. 5 frt 50 kr 
dessin 10 mét. 2 frt 50 kr. pj legjobb minőség 6 frt 50 kr

Valeria-flanell X Ozrford 
legujabb minták, 60 ctm. • • mosó, jó minőség 

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

Rí. hn »ha r eh A t a n n a 1 Asztíülia Daicnei .. lvóg.:oióllibi4frt80kr. 
legdivatosabb dessin 10 : t 1 végSOr. piros 5frt20kr.

mát. 3 frt. CÉRNA KANNAVÁSZ
______________________________ /, : vt; róí Ilii. és plio< fi frt.

——• j Ugy létakaró
.L JÁJLÁL l-X-Lsl • • legjobb gyártmány, 190 ctm. hosszú, 

.... . . , ca , V íjo ctm. széles, 1 fit $0 kr.
legjobb minőség, 60 cmt. ... Efly bérkocsi-takaró 
szóles, 10 mét. 2 frt 70 kr. • • 190 ctm. hosszú, 150 ctm. széles 

2 frt 50 kr.« ■ ■ —
Téli nagy kendő Női ingek

tiszta gyapjú, % hosszú, •/ erős vászonból csipkés

1 ílrb 2 frt. : : 25 kr.

Douhle-vclourkendő %• XKí ino^k
tiszta gyapjú. ”/4 i’asfy'ságu, illata

1 drb 3 frt 50 kr. • S cliiflonból és vászonból fi- 
F e j r e v a 1 ó kendő V 110111 binizésse) 3 drb 2 frt 
5/4 nagyságú, drbja 80 kr. f’• 50 kr.

Hakjy-Iersey uerék V Férfi ingek 
selyem gomb bal és véggel, • \ saját készítmény, — fehér 
minden színben, teljes, • ; vagy színes 1 drb 1. minős, 

nagy i drb I frt 50 kr. V I frt 80, II. m. I frt 20 kr.

Munkás innék • • Normál ing
, /. teljes, nagy 1 drb I f. 50 k.rumburgi oxfordból, Norma!

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

Rriinni nnQiriól/nlma. TÁi: L.,l.ÁA i.^f___ Cm*

j
■<
1EagEOíKMGirinnTriIESiriIiaKIKnnrffCTl..........................

Minták ingyen és bérmentve. — Meg non 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavételnek

ff.,?.
’V

Posztó-áruk gyári raktára.
Brünni posztókelme- £*3 Téli kabát kelnie 

maiadékok -,y egy maradék, 2-10 méter t-~AA 
téli öltözetnek, egy mara-teljes téli kabátnak, felre- • ff 
radék 3-10 inét, egy teljes; ; te, barna és kék sziliben 

férfi öltözetnek 5 frt. ’.r 5 f,t 50 kr.

I
Alkalmi vétel i • • Fe)ső |<abátkehnél< a#

Brilnni posztómaradékok V iegfinomabb min6ség> egy 
3.10 mát., egy teljes férfi; t teljes felsőkabátnak, 

öltözetnek 3 frt 75 kr. (!$ 7 frt.

. — Meg nem M 
----- ---- - --------- ----------------------- k. |

V Óvá«! A valódi máriaczelli KVomorcsöppcket sokat 
hamisítják és utánozzák. A valódiság jeléit minden 
üvegnek piros, a fenti véfljegygyol ellátott borítékba ke.ll 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt haszná
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Krein- 
sierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott uoü

nyitottam, hol mindennemű faanyag 
u. m : fenyőszálalí, deszka, léc, épü
letfa, tölgyfa-oszlopok és geren
dák, és a legjobb minőségű zsin- 
d e 1 y a legjutányosabb áron kap
ható. _ Elvállalok egész épületek
hez szükséges faanyagok elkészí
tését.

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

ÖLFÁT agy a rJ Diszaparton, mint üz
lethelyiségemben és házhoz szállítva 
is, eredeti méter ölezésben árusí
tok el.

A n. é.
sát kérve,

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség szíves tudomására hozni, 
hogy fényképészeti termemben 

aiaerikai gyorsfényképek 
készülnek; még pedig visít nagyság 
25 kr, cabinet 50 kr.

HEGEDŰS VILMOS,
fényképész.

közönség becses pártfogá- 
vngyok tisztelettel

SZABÓ ZSIGMOND.

23 /888. kgy. sz.
TTird.etméij.37-.

Kistelek község képviselőtestületének 2S./888. 
szám alatt hozott határozatával kéményseprői állás 
rendszeresittetett; minélfogva felhívatnak mindazok, 
kik ezen 250 frt éves fizetéssel javadalmazott ál
lást elnyerni óhajtják, képesítésüket igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényeiket folyó 1888. év 
szeptember hó 30 ik napjáig alólirott elöljáróságnál 
annyival is inkább nyuitsák be, mivel a későbben 
érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak.

Kisteleken, 1888. év szeptember 7-én.
Beszedits István, Farkas János,

ZErd-elj^nels: legrjoloTo es leg'tiszta.'b'b ásványvize
a hazánkban is mindinkább tért foglaló

A hivatalosan megejtett vegyelemzés szerint
a szilárd alkatrészek összege 2'847, tehát bármely kútviznél is tisztább; 

szénsavat a legnagyobb mennyiségben tartalmaz 
s borral •veg'yit've et leg'ö.cLitö’b'b ital.
Magában véve ezen ásványvíz kitűnő eredménynyel használtatik a gyoiuor- 

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

fürdő- és üzletigazgatóságnál
BOKSZÉKEN. (Erdélyben.)

Eladó termények.
Szegváron van az alólirottnál eladó: 10 hekto

liter őszi bükköny, 30 hektoliter őszi borsó, 30 
hektoliter Őszi rozs, 30 hektoliter ŐSZI árpa, 15 
hektoliter tavaszi bükköny.

ZEaZetlms Tczsef.
4G9. v. 1888. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102. § a él teimében ezennel közhírré teszi, hogy a szen
tesi kir. jbiróság 3244 |888. számú végzése által Grűu- 
hut Henrik és társa cég javára Ehrlich Lőrinc és tár
sai szentesi lakosok ellen 250 frt tőke, ennek 1888. év 
május hó 17. napjától számítandó 6’/. kamatai és eddig

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podhradszky Feren és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhel'yen Aigner 
Gyula, Bércek Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gynla ős Németh L. 
gyógyszertáraibau ; Szarvason Medvecky József és Bartsc Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

összesen 38 frt 90 kr. perköltség követelés erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biröilag felül 

I foglalt, és 568 írtra becsült házi bútorok, 2 kocsi, 2 lö 
és 5 mmázsa búzából álló ingóságok nyilvános árverés 

i utján elndatnak.
Mely árverésnek a 3786 11888. sz. kiküldést rendelő 

végzés folytán a helyszínén, vagyis Szentesen, Ehrlich 
József lakásán leendő eszközlésére 1888-ik év szeptember 
hó 18-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kifizetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg: hogy az érinteti ingóságok ezen árveré
sen az 1881. évi LX. t. c. 107. §-a értelmében a leg
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
t. c. 108. § ábau megállapított feltételek szerint 
kifizetendő.
Kelt Szentesen, 1888. évi augusztus hó 11. napján. 

Végh Sándor, kir. bir. végrehajtó.
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Felhívás a hölgyekhez!
»r. Plausitz^egészségügyi tanácsos urnák sikerült az orvostudomány és vegyészet segélyével egy

MF" arcbői-fmoEtiitó Tzexxőcsöt
feltalálni, melyet

Q u I II I N 1 ALAJOS
donsága, hogy öregebb hölgyeknél a? arcráncok e'síniitása áltaí*' .szab“.llalom »!’Pjén Aliit elő. Ezen kenőcs tulaj
idéz elé. Ifjabb hölgyek arcbőrének szénsénót ó. M. • a .e8^8c8e8> ’'de es finom arcbőrt s igy ifjabb kinézést 
fokozott mérvben késő évekig megmaradunk Tov4bbFfelnir°Vn 1<o,alalthatványozza oly módon, hogy ezen tulajdonok 
apró kelések ellen; mely hiányokat rövid hnwn’,1.. 4B hafat ?"nak blzonJ'ult mindennemű arcfoltok, szeplőit és 
is helyreállítja. Az arcbőr X elveszett ó d,. íí " ne,n^,,k .eltünteti, hanem az arcbőr finomságát és üdeségét 
ságainak eltávolítására egyedül biztos hatással ki? ?!cfc8tc8 ll!lros hatásainak és a bőr mindennemű tisztádon-
nézve. Főraktár egész Magvarorszrtír z." sz®18a'atoltat te5Z továbbá a kézbőr puliitására és finomítására

Árak: 1 nagy tégel n! pu “ Budapest. Quíiini A lajos ujvimg-uícza 2. szrtni.
egy negyed doboz rizspor fehér vagy rózsaszínű dV'kr Sél^a TÖC%n°i kr'i fé’ lagely 50 kr’’ 1 üveK arcmosóviz. 1 frt, 
találmánya. Minden tégelybe egy használat X«iU. r’ fó’.dob,oz 60 kr> 1 «g«sz doboz 1 frt 10 kr, mind Dr. Plausitz 
1 lausitz-féle kenőcsnek, a melynek tégelyén ?,lgy.e 1,Bezteteiu a t. közönséget, hogy csakis az tekintendő Dr.

j es tégelyen „Quirini Alajos gyógyszerész" felirat bevésve van.

1888.



MeHeklet a „Szentes és Vidéke*4 1888. évi 37-ik számához.
"VeS'Sres liireJx.

— Szegeden a második gymnásium ügye a nők ta
nuló miatt, ismét előtérbe lépett, s Fehér Ipoly t.auke- 
rllleti főigazgató oda nyilatkozott, hogy ha a város egy 
állami gynmásitim felállítása végett lépéseket, fesz, a 
a közöld. ministeriumnál, ő ezt. a törekvést támogatni 
fogja. — A tanács egy a felső városon létesitendő álla
mi gymnásium iránt való előterjesztését már a napok
ban be fogja nyújtani.

— Az élelmes ügyvéd. Egy b—i ügyvéd nem régi
ben keresetet nyújtott be felei nevében az ottani tör
vényszékhez, minek következtében a pör annak módja 
szerint, megindult. A pörbe vont felek azonban —vélet- 
lenségből — szintén őt bízták meg a védelmükkel. Az 
ügyvéd elvállalta a védelmet is s a napokban beadta, 
az ellenhatót, a melyben saját előbbi keresete állításai-| 
nak a valóságát nagy gyakorlottsággal ad nullám igye
kezett redukálni. Annyira „szórakozott" volt, hogy nem 
ismert rá a keresetére. Ominózus tévedését csak a leg
közelebb múlt, napokban vette észre.

— Dr. Toldy László, Budapest főváros főlevéltár
noka, megrendelési ívet bocsátóit ki a Törvényhatósági 
Naptár 1889-ik évi folyamára. Uj vállalat ez, mely meg
érdemli az általános felkarolást. Magyarország ezernyi 
ezer közigazgatási tisztviselője e naptárban, mely inkább 
törvényhatósági névtárnak volna nevezhető, ha napiári ’ 
része nem volna, abban kimerítő és pontos kimutatását 
találja az ország összes közigazgatási hatóságainak s az I 
összes tisztviselőknek. Kiváló előnye e munkának az, 
hogy abban a sokfelé ágazó fővárosi tisztikarnak rend 
szeres beosztása és szintén teljes névsora lesz megtalál- j 
ható. Ilyet valóban csakis oly ember állíthat össze telje
sen és jól, a ki maga is ismeri a főváros közigazgatá 
sáliak egész hálózatát. A mi pedig a művet bizonyos 
tekintetben a góthai almanachokhoz toszi hasonlóvá, az 
azon körülmény, hogy az ország közigazgatásának hor
dozóit arczképekben és életrajzokban fogja bemutatni 
E naptár nagy terjedelme daczára, — mint halljuk 25 
iv körül lesz — csak egy forintba fog kerülni. Valóban 
érdemes, hogy minden tisztviselő megszerezze azt. Kiál 
litásának csínjáról kezeskedik az, hogy a „Pesti könyv 
nyomda részvénytársaság" fogja nyomtatni.

— A táncoló halott. Érdekes eset, történt a na 
pókban Madridban. Carseni madridi temetési vállalko
zóhoz vittek egy halottat, kit szalonruhába öltöztettek. 
A holttestet, elhelyezték egy szobában s ott hagyták. A 
temetési vállalkozó azon éjjel házi mulatságot tartóit a 
halott szobája fölött levő lakásán. A mulatságon meg
jelent egy fekete ruhás egyén is, a kit. nem ismert 
senki s a társaság közé vegyült ésa házi asszonynyal s 
leányával táncolt többször es igen jól mulatott. Éjfél 
után a vendégek mind hazamentek, csuk a fekete ruhás 
Úr maradt még ott. A házigazda azt mondja a fekete

ruhás úrnak, hogy: „ön bizonyára azt kívánja, hogy a 
szolga kocsit hozzon számára" „Óh nem, felel az, é 
ilt maradok e házban." „Itt marad, az én házamban 
kicsoda ön tulajdonképeu ?“ „Hát. ön nem ismer?! E 
vagyok az a halott, a kit délulán ide hozlak. Egyszer 
csak zenét hallottam, felkeltem a koporsóból s a zene 
hangjai után mentein, úgy jöttem ide." — A fekete ni 
hás úr csak tetszhalott volt.

Iroclalom.

Az iíjiiMÍgi irodalom terőn örvendetes jelenségként 
üdvözöljük a „M a g y a r I f j u s á g“ című lapot, mely most 
kezdődő VI. évfolyamában az eddiginél is terjedelmesebb, közle
ményekben és képekben gazdagabb füzeteket ád. Mindjárt, a most 
megjelent I. füzetben M iksz á t h Kálmán egy diák-novellája és 
B o r o s t y á n i egy regényes elbeszélése kezdődik ; aztán versek, 
természet tudományi és történelmi cikkek következnek, melyek 
alatt Ábrányi Emil, P. Szathmáry Károly stb. nevei ol
vashatók. A „Kis Lap“-ból kinőtt gyermekek gyönyörűségüket 
fogják ta'álni « változatos tartalmú szép újságban, melyre uj 
szerkesztője, .dr. It. adó Antal valóban nagy gondot fordít. Mele
gen ajánljuk a családapák figyelmébe. A lap ára egy-egy év
harmadra 2 frt Előfizethetni a kiadóhivatalban (Budapest, Károly- 
körut 15) ,

Előfizetési felhívás az „Olvasó-kör” szépirodalmi regény folyóirat 
rendkívüli folyamára.

E kitűnő regény-folyóirat megjelenik minden hó 8-án és 
29-én 5 íves fűz teliben s a legérdekesebb regényeket közli. A 
most folyó ..Kernele lUrilly* 21 füzetből fog állni és hozzá 
1 drb díszes angol vászon bekötési táblát készíttet a kiadóhiva
tal. E 4 darab tábla ára 40 krral számítva összesen 1 frt 60 
krba kerül. A ki az egész évre járó 6 irtot egyszerre beküldi, 
az ezen 4 drb díszes bekötési táblát 1 frt 60 kr. helyett csak ÖU 
kiért fonja kapni.

Előfizethetni a hó bármely napján. Előfizetési föltételek : 
egész évre ( 4 fűzet) 6 frt, félévre (12 fűzet) 6 frt, negyedévre 
(6 fűzet) 1 frt 50 kr.

Kiadó-tulajdonos : 
Kormányos Róza.

Budapest, üllői-uc 21. sz.

A házi barát.
(Genre-lcóp.)

Ez kissé kényes tárgy, mert a családi élet belse
jébe nyúl, amennyiben némely hölgy türelmesen nézi, 
ha félje ellen támadást intéznek, de a ki házi ba
rátját megtámadja, az szivét sérti meg.

A házi barát oly férfi, ki az asszony barátja, mi 
kor megszűnt, a férfi nejének barátja lenni. 0 tehát úgy 
szólva pótolja a férfiúban a barátot, s szívesen látott vendég 
a háznál, míg a férjet, csak a házon kívül látják szívesen.

Nem könnyű mesterség házi baráttá lenni. A ki 
e téren szerencsét akar próbálni, annak mívelt.nek, 
karcsúnak, nevetős szeműnek s a körülményekhez képes' 
— pénzesnek kell lenni. A fej többnyire mellékdolog! 

I

— A házi halálnak a férfi iránt illedelmesnek, az asszony 
ránt udvariasnak s mégis larlozkodónak kell lenni, 
főbbet kell mulatnia mint, beszélnie, hallgalngiiak s 
lehetőleg figyelmesnek kell lennie s két ség beesésig kell 
magát a szeszélyeknek alávetnie. Játszania kell a 
gyermekekkel, vakarni az ölebet, a l(teánál a székeket 
elrendezni, zongorázáskor a kottát forgatni, táncnál a 
keringőben részt, venni, zálogjátéknál hátát, az üt.legek- 
nek kitenni, tarokkjátéknál a negyedik helyet pótolni, 
neheztelés nélkül tyúkszemére hágni engedni, a pezsgő 
iiveg dugaszát kihúzni s az asztalnál tányért váltani. 
A kedves háziasszony tiszteletére szabad neki az első 
poharat emelni s a házi urat, bolonddá tenni, de nem 
szabad önmagáról sem megfeledkezni s a háznál min
denben helyet, kell állnia. De mind ezen foglalkozások
nál nem szaluid szabad szemét a háziasszonytól elfordí
tani. Hazamenetkor tartozik a hölgyeknek a köpenyt 
feladni s mivel a lépcsőn való lemenetkor az utolsó, 
tartozik az összes előtte menőkért a borravalót meg 
fizetni.

Ez a hivatal keserű ugyan, de azért gyakran igen 
édes jutalomban részesül. Szabadságában áll azon hölgy
nek, a hol megbízható házi barátként szerepel, sok, de 
válogatott ajándékot adni, szabad neki alattomban a 
háziasszony kezét megszorítani, utóbbi betegsége esetén 
szabad neki a betegség történetét huszonötször végig 
hallgatni, keresztelőékor szabad neki a háziasszony öt 
húgával a keresztszülők tisztségét elvállalni, bál alkal
mával igényt tarthat bármely táncra, s ha nőin esik is 
odaktlnn, szabad neki az esernyőt tartani. Ha a hölgy 
kirándulást tesz, szabadságában áll a házi barátnak a 
kocsibért megfizetni, s ha a bálon talán elfeledte legye
zőjét, visszaszaladhat érte. Rendesen a ház kapujában 
búcsúzik el s mehet aludni.

Ha uj darabot adnak a színházban, oda kell rohan
nia a pénztárhoz s mint, ember-barátnak Bök oldalborda
lökést kell elszivelnie s jegyet mindéit áiou szereznie. 
Ila esetleg nincs hely vagy több barátnőt vitt magával, 
szabad neki az ajtónál állani, a honnan semmit sem iát.

A férjjel jó lábon kell állnia s gyakran előle 
kitérnie.

Mint ezekből láthatni, egy házi barát állása egyike 
a legnehezebbeknek és sok áldozathoz van kötve, de azért, 
állása épp oly tisztességes ős igénytelen mint megróv- 
hataf.lan. Égbe kiáltó igazságtalanság, midőn a nagy
világ a házi baráton kifogásokat, talál. Itt a házi barátot 
jó, ártatlan, tisztán emberszereteti oldalról ecseteltem, 
egyéb oldalát elfogulatlan szivein nem ismeri — de 
nem is hallott felöld semmit.

Egy nő rendesen azért választ magának házi bará
tot, hogy szivében bizonyos hiányt pótoljon, melyet térje 
neki okozott. A - nő például rajongni akar, de férje 
esetleg prózai ember, például bőrkereskedő — na házi 
barát, tud rajongni, tehát szüksége van egy házi barát
ra 1 — A férj a naézeshelek után elhidegűí, részi vét-
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len, a házi barát pedig buz.gőldkodó, mulattató; a férj 
morog, a li.-ízi barát tenort énekel; a térj tösvénykedik, 
a házi bánit ajándékoz; a férj kedvetlen s gyakran 
utasilásokat ml nejének, a házi barát udvarias s köl
teményeket olvas föl; a férj egész nap üzletben vagy 
k«színóbiin vau, a házi barát gyakori látogatást tesz; 
a férj csak rövid ideig van otthon s az idő mégis el
repül. Egy oly nőnek tehát, ki az iráuta való köteles
ségeket. nem akarja egészen figyelmen kívül hagyni, 
egy házi barátra okvetlenül vau szüksége épp úgy, 
mint egy drága shawlra.

Be a házi barát valamiben különbözik ashawltól. 
Ő a nőnek drágább s rendesen semmibe sem kerül. De 
a sh.-rwl mindig drága és értékes.

Igazinlanság, ha némely nőt a házi barát tniall 
megrónak. Mert némely llőnek házi barát nélkül senkije 
sem volna, amennyiben némely félj inkább anyámasz 
szony-léle, mint férfi.

Azt kérdezem tisztelt férjes olvasónőiintől, vájjon 
oly férjük vau-e, ki egészen férfi, hogy a házi barátot 
is pótolja, ki mindamaz ezerféle teendőt szorgalommal, 
udvariassággal, kitartással, pontossággal, önfeláldozás
sal és sóhaj nélkül magára vállalja? — Akármilie me
rek fogadni, hogy kevés hölgy rendelkezik oly kifogás
talan férjjel.

Ismertem egy férfit. Házi barát volt egy Szidónia 
nevű hölgynél. Mintegy születve volt hivatásához. Tisz 
telte az asszonyt s becsülte férjét:! Megédesítette az 
asszony életét és sohasem volt keserű félje iránt. Ha 
valami házi perpatvar volt, ő szárította fel az asszony 
kényeit s törülte le a férj homlokáról az izzadságot. S 
midőn Szidónia férje, szerencsétlen szerelmének áldó 
zata -meghalt, a .házi barát hálából mindkét szernél 
nyomta le, mivel ez éleiében gyakran az egyik szeméi 
hunyta be. S midőn Szidónia férje halála után megszűnt 
Mránkozni, a házi barát vígasztalé s mondd: „Oda fönn 
jobb dolga van!" — „Úgy van!" viszonzá az auszony 
ka, „s ha azt bizonyosan tudom, nekem is jobb dolgom 
van ide lent'! — De én elhagyatott özvegy vagyok — 
a mi legdrágább volt nekem, az sírba szállott!"

„Itt egy barát, kinek karja önt az életen át ve 
zetni, kényeit szárítani, búbánatát eloszlatni fogja!"

„Lehetségese? Oh, vannak még nemes lelkek!" 
'És lehetséges volt, mert a házi barátból Szidónia 

férje lett; az elhunyt iránti részvétből, szeret,étből ál 
dozta fel magát.; mert az asszonyka szép és gazdag 
volt. --

De az elhunytról sem feledkezett meg ; — nyolc 
bét múlva az esküvő után elment a temetőbe, barátjá
nak sírjához. Mélyen meghatva sóhnjtá föl; „Nyugodjál 
békében, szegény vértanú — óh, életedben nem értette
lek meg!11 S le akart, szakítani nehány rózsát s a sír
emlékre tenni; egy tövis megszurta — füle tövét va 
kurta és fölkiáltá: „Mi szúrhatott meg? — Bizonyosan 
figyelmeztet barátom, hogy ő már túl van a szen
vedésen, én pedig folytatom! Megérdemeltem."

1 - . L _—_______________ ;  ■_________ --

i -ielős szerkesztő és laptulajdonos: ISahlz.HovitH Norbert. 
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Árverési hirdetményi kivonat.
A szentesi kir. jbiróság mint telekicönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy dr. Mátéffy Ferenc szentesi lakos 
végrehajtatónak Liba Horváth Anna Maszlag Mihályné 
végrehajtást szenvedő elleni 55 fit tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a szentesi kir. 
járásbíróság területén lévő és Szentés város belterüle
tén fekvő, a szentesi 2178. sz.-tjkönyvben Af. 2768. rsz. 
a. foglalt, ingatlanból alperesnőt. illető '/* részre, — ille
tőleg az 1881. évi LX. t. c. 156. § ánnk c) pontja alap
ján az egész ingatlanra s minden tartozékaira — és 
pedig a jelzálogoshilelezők után özv Liba Horváth József
iig Németh Borbála javára bekebelezett szoignlmijog 
érintése nélkül, az átverést. 638 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt, ingatlan az 1888 évi október hó 4 ik napján 
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GYÁR és IGAZGATÓSÁG: 
VI. külső váciul 1696/S9.

oriT1T n VÁROSI IRODA és RAKTÁR:
büHLluK-íele szab. vi. váci körűi 57.

Triumplr1 és. „Haladás'1 sor ve tógépek, 
Szórvavető gépeld.

Schlick-féle szab, két és háromvasú
ekék,

SCIIL1CK féle szab. Ilayol -élték,
Áj SCHLiCK és VIDATS-féle eredeti egyvasu ekék és talajfiiiivelő-eszközök,

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

H Gőz- és járgánycséplö készületek, gabonatisztitó rosták, őrlőmalmok stb. 
V* Az összes ekék tartalékreszei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési föltételek. Legolcsóbb árak. 
Aj Árjegyzékek kívánatra ingyen és bériuentve.

W* JEGYZET. -W
SQ . .. r-Á11" szelonés,',|l' ezennel t. c. üzletbarátaink becses tudomására hozni, hogy noha a VI., váci-
’S'kOiut 57. SZ. a. lévő irodáink legnagyobb részét a kiilsó Váci Utón lévő gyártelepünkre helyeztük át, 
.® ininilnzoniillnl az eddigi irodai helyiségünkben t. űzletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát 
gitár unk fenn, valamint hogy ugyanott építési cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk. 

Kiváló tisztelettel
V. A Schlick-fele vasöntöde és gépgyár

részvénytársaság igazgatósága.
Izé'pX7'icelet éS Szentesen:SchlcsingerFer.ur^-

délelőtti 9 órakor ezen telelik. hatóság hivatalos helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10% át vagyis o. ért. 44 írt 65 krt készpénzben, 
vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-éu 3333. sz. a. 
kelt in. kir. igazságügyministeri rendelet 8-ik §-ában kije
lölt óvadékképes értékpnpirban a kiküldött kezéhez leten
ni, avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Szentesei), 1888. évi julius hó 19-ilc napján.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság.
TEMESVÁRT, 

kir. jbiró.
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