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A vasárnapi munkaszünet kérdé
séhez.

A belügyminisztérium egyik rendelete meg
hagyta a budapesti légszesz-társulat igazgatósá
gának, hogy vasár- és ünnepnapokon csak oly 
munkálatokat végeztessen, melyek elmulasztása 
élet- vagy vagyonbiztonsági szempontból közve
szélyessé válhatnék. Midőn a kormánynak ezen 
intézkedésével ismét közelébb jutottunk volna egy 
lépéssel a vasárnapi munka korlátozásához, talán 
nem lesz érdektelen, ha mi is teszünk néhány 
észrevételt e kérdéshez, mely napjainkban gya
kori vita tárgyát képezte egyes lapok hasábjain. 
Sokan küzdöttek ellene, sokan mellette és ha is
mételten e tárgyhoz szólunk, az a tárgy fontos
ságának folyománya.

Az 1868. évi 53. t.-c. 19. §-a rendeli, hogy 
vasárnap minden nyilvános munka mel
lőz e n d ő.

Fentartotta ezt a kihágásokról szóló 1879. 
évi 40. t.-c. is, sőt 52-ik §-ában 100 írtig ter
jedhető birsaggal sújtja az ellene cselekvőket.

Ezen, újabb alkotmányos életünk kezdetén 
hozott törvények igazolják azon állítás valódisá
gát, hogy a vasárnap megszentelését az isteni 
törvényeken kivííl az egészséges társadami fejlő
dés is megkívánja.

De nem csak egyedül nálunk találkozunk 
ily törvényekkel. Európa majdnem minden civili
zált államának törvényhozása belátta annak szük
ségességét, sőt tovább is mentek, mint például 
Schweicban, hol a vasárnapi munkaszünet hatá
rozottan kötelező erővel bir.

Tagadhatatlan, hogy hazánkban számos jelé
vel találkozunk ily nemit mozgalmaknak. Ez azon
ban még nem elegendő. Az ügy fontossága töb
bet kíván.

A kézimunkás, ki családját két keze mun-| 
bájával tartja fenn, kénytelen még vasárnap is 
dolgozni, nehogy a munkaadónál rendes szolgá
latát veszélyeztesse. Már most eltekintve attól, 
hogy a folytonos munka a testi szervezetre kár
tékonyán hat, nincs-e rósz hatással úgy a társa
dalom mint az államra nézve, ha egyes család
fők egy napot sem szentelhetnek úgy családjuk
nak mint saját önmivelésiikre? Nem kár, ha min
den szép és nemes iránti törekvés, minden vallási 
érzet s a törvények tisztelete csökken ? Kit ter
hel itt a felelősség? A munkást, a munkaadót, 
vagy az államot?! Feltettük a kérdést. Feleljen 
meg rá ki-ki saját tapasztalata szerint.

Az állam megtette ugyan kötelességét akkor, 
midőn a fenti törvények hozattak ; de nem ment 
odáig, hogy saját tisztviselőit felmentette volna a 
vasárnapi munka alól.

Ott görnyed a tisztviselő, mert ott kell gör
nyednie hétköznap úgy, mint vasárnap Íróaszta
lánál és sokan örökös betegei, korai áldozatai 
lesznek a szüntelen hivataloskodásnak. Kérdez
zük meg őket, mennyi időt szentelhetnek csa
ládjaiknak, mennyit önmivelésiikre? Bizony édes 
keveset, vagy épen semmit.

Tudom, vannak sokan, kik ama nézetnek ad
nak kifejezést, hogy minden időt munkára kell 
szentelni; mert csak ez emeli úgy az egyesek, 
mint az állam jólétét. De ezek megfeledkezni 
látszanak arról, hogy mint mindenben, úgy ebben 
is a túlságos munka megerőtleníti a testi szerve
zetet és erkölcsi hanyatlást okoz. Melyik állam 
hatalmasabb és gazdagabb mint Anglia? Hol mun- 
kásabb és vallásosabb a nép mint Angolhonban? 
Pedig ott vasárnapi munkáról szó sincs. Sót va
sárnap egy tíít sem lehet venni a boltban, mert 
zárva van.

Mindezek csak azt igazolják, hogy e kér
déssel kell, hogy komolyan foglalkozzunk és itt 
az idő, hogy az intéző körök oda törekedjenek, 
hogy a törvény ne csak Írva, de megtartva, is 
legyen, mert ezt kívánja a vallás, a haza és a 
társadalom jól felfogott érdeke.

Kisbirtokosaink hitelügye.
Újabb időben úgy a sajtó mint a társadalmi kö

rök sokat foglalkoztak a kisbirtokosok hitelligyévei. Ki 
lett merítve a kölcsönszerz.és minden neme és módja. 
Tárgyaltattak az önsegély, a hitelszövetkezet, a szemé
lyes- és jelzálog-hitel, a községi- és részvényes takarék
pénztárak előnyei és hátrányai. S mindez miért? Nem 
egyébért, mint hogy a hanyatlás ejt.őjére jutott kisebb 
gazdáknak az őket pusztulással fenyegető tönk elől 
menekvő ut nyittassák.

Hát hiszen az kétségtelen dolog, hogy legyen az 
akár nagy, akár kis birtok, megfelelő beruházás és for
galmi tőke nélkül nem képes a jövedelmezőség azon 
'okára emelkedni, mely a műi viszonyok között a gazda 
fennállását biztosítja.

De vájjon erre nézve elegendő e csupán arról gon
doskodni, hogy a kisbirtokosnak alkalom nyittassák köny- 
nyű szerrel -- habár olcsó hitelhez jutni?

Nézetünk szerint nem. Mert a mai pénzviszonyok 
sok részben megkönnyítették a hitelhez való jutást, mii 
a kisbirtokosok nagy része ki is aknázott. De hogy elő 
nyére e, az más kérdés. Mert a nyert hitel ok- és cél
szerű felhasználásához tudni kellene, már pedig az köz
tudomású tény, hogy kisbirtokosaink túlnyomó része 
ennek mily nagy híjával van.

Már több alkalommal adtunk kifejezést azon őszinte 
véleményünknek, miszerint mezőgazdaságunk általános, 
de főkép kisbirtokosaink hanyatlásának és pusztulásának 
egyik főoka a kellő szakértelem hiányában keresendő

Mig e téren a kormány és a társadalom vállvetve 
nem igyekeznek a hiányokon segíteni, addig a könnyen 
hozzáférhető olcsó hitel eszközlésével a kisbirtokosoknak 
csak eladósodása, de nem egyszersmind előmenetele — 
segittetik elő. Ha a takarékpénztárak váltótálcáiba avagy 
a telekkönyvek teherlapjaira vetnénk egy pillantást, el
ijednénk a most meglévő adósságok száma és mennyi
ségétől, melyek — valljuk meg őszintén — vajmi kis 
mérvben használtattak fel gyümölcsöző befektetésekre, 
mi miatt ha a kamatláb 10 vagy 8 helyett 6 vagy 5 
lett volna is, még is olyan terhet képeznének, melytől 
a vagyon állagának megcsonkítása nélkül lehetetlen 
lenne megszabadulni.

Többször terjeszkedtünk ki azon módok ős eszkö
zükre is, melyek részint a jövő nemzedék, részint a 
már önálló kisbirtokosok szakismeretbeli hiányai pót
lására hathatós tényezőkul szolgálnának.

Ezek életre hívása és gyakorlati alkalmazása körül 
megvolna a maga szerepe nem csak a kormánynak és 
a társadalomnak, hanem a megyéknek, sőt a községek
nek is.

Első sorban a kormány feladata lenne mindenül! 
ott, hol a lakosság főjövedelemforrását a földmivelés, 
állattenyésztés és ezekkel rokon iparágak képezik, akár 
a megye, akár a községek hozzájárulásával oly módon 
berendezett földmíves iskolákat állítani, hogy itt kisebb 
töldbirtokos és földinives ifjak vagy akár szegényebb 
sorsú földmívelők gyermekei is mindazon elméleti és 
gyakorlati ismereteket elsajátíthassák, melyek nőikül a 
nini viszonyok között a legtermőbb föld birtokosa sem 
ItOpes _ a folyton súlyosodé terhek elviselése mellett 
— olyan helyzetet teremteni, mi által előmenetel avagy 
fennállása is biztosítva legyen.

Másodsorban a gazdasági egyletek hivatásszerű fel 
adatához tartoznék, részint szakművek terjesztése, részint 
gyakorlati példaadás, szakszerű kiállítások és versenyek 
rendezése, nyilvános felolvasások tartása, jutalomdijak 
osztása és egyéb az adott viszonyok között a kitűzött 
cél előmozdítására hasznosnak Ígérkező intézmények lé
tesítése által oda hatni, hogy a kisbirtokosok mai gaz
dálkodási rendszerük, avagy helyesebben mondva rend 
szertelenségük hiányait belátva, igyekezzenek azokat 
pótolni, és az éghajlati, a talaj és egyéb viszonyoknak 
megfelélő rendszeres gazdálkodást űzni.

Hányán vannak kisebb gazdáink között, kik a föld 
jói műveléséről, a vetőmag megválasztásáról és élőké 
szitáséról, a vetéseknek a dudva és gyomtól való meg
szabadításáról vagy ferde, vagy nagyon homályos foga
lommal bírnak, s még több azok száma, kiknek a vetés
forgás okszerű módjáról még csak sejtelmük sincs. A 
talajjavítás, takarmánytermelés és állattenyésztésről pedig 
álmodni is feleslegesnek tartják.

Csupán e nagyon hiányos vázlatból is könynyen 
meggyőződhet mindenki azon rengeteg teendő felől, mely 
a gazdasági egyletekre várakozik. — Csakhogy a gazda
sági egylet csak úgy és akkor felelhet meg hivatásá
nak, ha, mindazok pártfogásukra méltatják, kik az álta
lunk vázoltak valóságáról meg vannak győződve, s kik
ben nem hiányzik a jó akarat, mondhatni csekély áldo
zattal s alig szánibavehető fáradsággal járulni azon ha 
zafias cél előmozdításához, hogy kisbirtokosaink jólété
nek emelésével nemzetiségünk fennállásának biztosítását 
ős hazánk felvirágzását eszközöljék. De hogy ez létesít
hető legyen, erőteljes gazdasági egyletre és jó vezetőkre 
van szükség.

földbirtokos.

A mi még mindig hiányzik.
Városunk elég bőven van ellátva egyesületek

kel, melyeknek működése azonban inkább a tagok 
szórakoztatására, szabad idejük kellemes eltölté
sére, mint azok foglalkozásának megfelelő' szellemi 
táplálék nyújtására irányul. A szó szoros élteimé
ben vett intelligens osztály fel tudja fogni a maga 
szellemi szükségleteit s ezek kielégítéséről minden 
útmutatás nélkül önmaga tud gondoskodni s nem 
fél áldozatoktól, mert a kellően kimívelt emberi 
szellem ép úgy kíván táplálékot mint a test. De 
egészen máskép áll a dolog iparosainkkal s 
gazdálkodóinkkal s ezek képezik jelenleg 
elmélkedésünk tárgyát.

Iparosaink nem panaszkodhatnak, hogy nem 
volna oly helyük, a hol őket megillető szellemi 
táplálékot kaphatnának. Az ipartestűlet a városi 
tanácscsal karöltve elintézi az iparosokat érdeklő 
ügyeket s habár az ipartestűlet első sorban hiva
talos teendők elintézésére van hivatva, az nem 
zárja ki azt a lehetőséget, hogy főkép téli idő
szakban az ismeretek után vágyó iparosokat egy- 
begyüjtse s nekik foglalkozásukhoz mért ismerete
ket nyújtson — s azt hisszük, hogy az ipartestű
let ez útra is fog lépni, mihelyt, e tekintetben az 
iparosok óhaja nyilvánul.

De van egy másik helyük is iparosainknak, 
mely e téren hasznosan működhet s ez a polgári, 
iparos és gazdasági kör. melynek tagjai túlnyomóan 
iparosokból állnak. Mig tehát úgy az ipartestűlet mint 
a polgári kör az iparos osztály ismereteit kellő 
időben és módon gyarapíthatja, addig az iparos 

■ifjúsági egylet az iparos ifjúság kívánalmainak fe
lelhet meg, de ez a törekvés az egyesületek vezetői 
részéről csak akkor valósítható meg, ha az illető 
egyesületek tagjai az oly előadások vagy felolva
sások iránt érdeklődnek — tehát kettőn áll a vá
sár s előre jelezhetjük, hogy nevezett egyesületek 

'vezetői a tél elején meg fogják indítania mozgal
mat e téren — csak azután jóakaratot tanúsítsa
nak azok, kiknek érdekében a vezetők fáradozni 
fognak.

1 Szomorú képet nyújt azonban a gazdálkodó 
í osztály helyzete, melylyel éppen senki sem törődik. 
Ugyan hol van ennek alkalma ismereteit gyarapí
tani ? Vannak ugyan gazdálkodóink, kik nem saj
nálják a garast akár nekik megfelelő szaklapra, 
akár szakkönyvre s kik a mellett a politikai ese
ményekről is tudomást szereznek a nélkül, hogy a 
politikával bíbelődnének, mert hiszen köztudomású 
dolog, hogy nem mindig az a jó hazafi, ki igy meg 
úgy mellét veri s a 48-ból egy hajszálat sem en
ged, hanem az, ki az állam iránti kötelességeit

i híven teljesíti. De gazdálkodóink zöme nem törődve 
a gazdasági tudományok rohamos fejlődésével ősi 
módon lát hozzá munkájához s nem gondolja meg, 
hogy a gazda boldogulása nem egyedül a búzaárak 
emelkedésétől, hanem a gazdaság okszerűbb keze- 
lásétől is. függ. Csak egy példát hozok föl. Nálunk 
a szőlőt évek óta irtják s búzával vetik be, azt 
mondván, hogy a szőlőmivelés nem fizeti ki ma
gát. Nem régen a békésmegyei gazd. egyesület egy 
bizottságot küldött ki egy Vidovics nevű orosházi 
lakos mintaszerűnek állított szőlőjének megtekin
tésére, hol nemcsak kitűnő bort kóstolhattak, ha
nem arról is értesültek, hogy nevezett lakos 300 
négyszögölnyi területén 16 hektoliter, tehát mint
egy 30 akó bort tud produkálni. Lám — ez a kü
lönbség az ősi és az okszerű kezelés közt.

Tiszteletben tartjuk ugyan gazdáinknak a po
litikai jellegű 48-as kör iránti érdeklődését, de 
sokkal szükségeseidnek tartjuk egy tisztán gazda
sági kör létesítését, mely első sorban életszükség
leteiket karolná fel s melyben a foglalkozásuknak, 
a gazdálkodásnak megfelelő ismeretek birtokába 
juthatnának s ezek segélyével anyagilag évről évre 
jobban boldogulnának. Bácskában a német ajkú la
kosoknál sok helyen u. n. p a r a s z t - e g y 1 e t e k e t 
alakítottak, melyek célja: az észszerű mezőgazdá
szától s baromtenyésztést előmozdítani, mezőgazda
sági gépeket közvetíteni, gazdasági kísérleteket 
tenni, előlegezési pénztárakat alakítani, parasztbir-



szétdurabolását megakadó csábitó erőt, mégis unnak lehetőleg semleges ma- 
igavisclete enyliiti az ellentéteket. Sajnos, hogy nem 
‘ sikerült Bulgáriában a nagyhatalmak által elismert 
állapotot teremteni; az.t a föltevést pedig, melyet 
a hatalom birtoklói Bulgáriában Európához intéz
nek, hogy ugyanis ők képezik a végső fórumot or
száguk ügyeinek intézésére, mi egészen jogosulatlan 
igénynek tekintjük."

Egy’ másik német lap pedig ekkép nyilatkozik: 
„Nehéz volna e látogatásról egyebet mondani, mint 
hogy a legszorosabb összefüggésben van a fennálló 
szövetség ápolásával s e tekintetben nem különbö
zik ama látogatásoktól, melyeket Kálnoky gróf min
den évben, Crispi pedig a múlt évben a német 
birodalmi kancellárnál tett s melyekhez ez évben 
még Crispi és Kálnoky gróf találkozása is csatla
kozott E találkozásokat az említett államiéi fiák 
azért keresték, iiogy minden kérdést megbeszélhes
senek s iiogy ujlwl konstatálhassák a nézetek amaz 
egyértelműségét, mely a közös politika érdekében 
kívánatos. Azt a feltevést, hogy Freidrichsrulibán 
«j, az egyik vagy másik kérdést illető megállapo
dások történnek, semmi körülmény sem igazolja. 
Azonban a küszöbölt levő uralkodótalálkozásuk, ne
vezetesen Vilmos császárnak az. osztrák magyar 
.uralkodóval és Uuiberto királylyal való találkozása 
sokat nyert fontosságában az által, hogy Ausztria- 
Magyarország és Olaszország vezérlő államférfiad 
megelőzőleg találkoztak Bismarck herceggel."

tokok eladósodását és 
lyozni stb.

Íme néhány vonásban soroltuk fel a gazda
sági egyesületek Célját s itt az ideje, hogy előke
lőbb földbirtokosaink álljanak az ügy élére, léte
sítsenek mozgalmat s legyenek a gazdák igazi ve
zetői és jótevői. Lapu k nem ismer sürgősebb és 
fontosabb teendőt, mint hogy a gazda osztályt ei- 
aléltságából valahogy fölrázza s azon tömérdek teen
dőre figyelmeztesse, melynek teljesítése nélkül iga
zán soha sem boldogulhat.

Létesítsük tehát a gazdálkodók részére szer
fölött szükséges gazdasági egyesületet.

Világíolyása.
Alig ért véget a néMMJf. császár s az orosz cár 

közti találkozás jelentőségének találgatása, ismét uj 
comlnuátiók támadnak gróf Káltiuky •osztník-niagyar 
küliigymüiisterilek Frietliichsrulielien Bismarck iier- 
cégnél, a vaslíaiicclliiruál tett látogatása következ
tében, melyet a német sajtó a kültigyi viszonyok 
kedvező fordulatának jeléül tekint, habár a bolgár 
állapotok rendezetlensége miatt az európai helyzet 
békés alakulása még mindig nincs biztosítva. Ami 
dőli Németország uj császára az orosz cárnál tett 
látogatást, az volt a hiedelem, hogy Németország 
hátat fordít Ausziria-Magya.rotszágnak s Oroszor- 
országgal kezd kacérkodni, minek foly tán Ariszwia- 
Magi arország .kénytelen lesz a bolgár kérdés meg
oldásánál Oroszországnak engedmény ekettenni. Azon
ban Albrecht főhercegnek, az osztrák ház politiká
ja kipróbált zászlóvivőjének Berlinbe tett uta
zása Jiáttéi'be szőritől La a gyanúsításokat, mert 
Albrecht főherceg, ki 1864 óta nem lépett porosz 
területre s ki mindig elleulábosa volt a porosz Tia 
falom .növekedőiéiiek, csakis komoly megfontolás 
után határozta el magát arra, hogy öreg kora da
cára Poroszország fővárosába utazzék., ezt pedig bi 
zoiiyus'au nem tette vulna, ha Némctorsz.á.g Ausztiia- 
.Magyarország hátrányára inkább Oroszországhoz 
vonzódnék.

Az angol lapok szerint Kálnoky és Bismarck 
ez idei találkozása különös jcicniőségű, mert ezút
tal oly ügyek is fognak szóba jönni, melyek a ko
rábbi találkozásokon csak mellesleg érintettek. A 
fanácikozás főtárgya a .Földközi tenger kérdése 
lesz:; egyúttal a Vörös-tenger vidéke és a kelet
afrikai ügyek is szóba fognak jönni, mert újabb 
jelek arra vaiiauak, hogy Franciaország Oroszor
szágtól támogatva titkon továbbra is 'Olaszország 
ellen dolgozik a masszovai kérdésben. Azt is mond 
jak, hogy Bismarck herceg lemondásának híre in
dította volna az osztrák-magyar küiügymiiűstert 
ezen utazásra, hogy egyik-másik politikai, a két 
államot közösen érdeklő kérdés teljesen tisztáim 
hozassák még a kancellárnak 
mondása előtt. Ki tudja,

A berlini „National Zeitung"
l.dkozásról : „Mint Kálnoky gróf, 
herceg is már régen kijelentették, 
keleti politikája csuk nagyon kis részben esik a 
két állam közös érdekének körébe. Németország 
helyzete a keleti kerítésben nem oly un, mint Ausztriáé; 
ő nem érdekelt fél s habár a közvetitésnek hálát
lan feladata Németországi-a éppen

bekövetkezhető le
ni i igaz van benne?

ezt írja a ta- 
úgy Bismarck 
hogy Ausztria

I

HÍRE k.
— Rónay Lajos, megyénk főispánja, f. hó 17 én 

: városunkba érkezett, hogy a következő napon a vár-
■ megyei közig, biz. ülést vezesse. Főispánunk a „Csőn 

grádmegye“ szerkesztőségének nagy fájdalmára a leg
jobb egészségnek örvend,

— Gyászhir. A csongiádinrgyei tisztikarnak s egy 
derék családnak gyászát jelentette tegnap s tegnapelőtt 
a megye széképü elén ■kitűzött fekete zászló, ludatván 
Dózsa Károly közig iktató, egy derék s munkás hivatal- 
noknak s cg) közriszlelelbeii álló család fáiiklhalaflan I 

| leiilwi ójának grászós elhunylát. A család a következő 
gyászjelentést bocsátotta ki: Práznovszky Rózsa és gyér-1 
mekei Károly és Béla ; öreg Dózsa Lajos és neje Kása . 

; Judit; Dózsa Hiidolf nejével és gyermekeivel; — Dózsa 
i.ászfő nejével és gyermekeivel-, özvegy Práznovszky 

J Sándorod és gyetmekei s az összes rokonság lesújtott 
! szívvel jelentik a hű férj, a jó apa, a felejthet len fiuj 
l vő és testvérnek: Dózsa Károlyiak, 1888 évi Szept. hó I 
120-án hajnali 3 órakor, életének 44-ik évében, rövid! 
! szenvedés illán lörténl gyászos elhuny tál. Ániás és béke 

lengjen porai felett. A megboldogulniuk tegnap d. ti 4 j 
ómkor eéglHmient. leuielésén a legközelebbi hozzátar
tozóin kívül a megyei és városi tisztikar, valamint szá 
mos tisztelői jelentek meg Nyugodjék békében!

— Trofort-ünnepély. A hely báli gyimiáskimban ma 
d. e. 10 órakor a tanuló iljnság és a tanári kar köré- 

j ben az e hunyt liözokf. ministől' emlékének megörökí
tésére .ünnepély tinta-tik, mely alkalommal az ifjúság a 
hymnust fogja elénekelni, Pólya Ferenc tanár pedig

■ aika-lmi felolvasást tart.
— Rendes közgyűlést tart a körös-tisza marosi 

árui, és belvizszab társulat f. é. okt. 8-án d. e. 9 
lóriikor városunkban a megyeház nagytermében, mely-
■ uek tárgyai a következők-: 1) Évi jelentés a társulat, 
állapotáról és előterjesztés a jelen évi árvédelemmel 
kapcsolatos kiadások fedezése iránt.. — 2) A Szarvas 
alatt lévő körösi 18 a átmetszés balparlján kiépítendő 
végleges töltés, a szarvas sztandrási ideiglenes gálák 
megerősítése tárgyában f. évi szept. 2 ikán 37,710 sz.

uem gyakorol a, kiadott közm. es Köziek, min. rendelet. Ezzel kap ■

losoiat.ban az említett átmetszés melleit építendő tű), 
tés terveinek s költségvetésének előterjesztése és az 
építési költségek fedezése iránti határozat huzalai. 
3) A mindszenti I<urca zilip biztosítására vonatkozó 
s a társulat, tőmérnöki hivatala által készített, újabb 
tervek. 4) Békésvármegye átirata a vízvédelmi célok
ra mellőzhetővé vált, gyúrna endrődi országút töltésé
nek a megye tulajdonában leendő visszabocsttfása 
iiánt. 5) A számvizsgáló bizottság jelentene a tár
sulat. 1887. évi számadásának megvizsgálásáról, 6) 
Az 1889 évi költségvetés megállapítása. 7) A ni. 
kir. közin. és köziek, miiiisteriíini 1887. évi 50,684.

I Sz. reudelete a gátvédelmi tartalék alap lél.esitésn 
ügyében. 8) Ugyanannak 1.8ö7. éli 50,720. sz. a. kelt,

■ a°iárs. gyűlések székhelyére vonalközé reudelete. 9) 
| Elnök, alelnök választás és u közp. választ Hiánynak 
; három évre való újraalakítása. 10) A társulat 1888. 
! évi számadásainak megviyzgálásu iránti intézkedés.
■ 11) A tiszuvülgyi társulat közgyűlésére küldöttség
■ kirendelése. 12) A társulati alapszabályok 15 ik § áuiik 
11. pontja értelmében beérkezhető indítványok tárgya- 
I lása 13) Jkönyv hitelesítésére küldöttség választása. 
; Lehetetlennek tartjuk, hogy e tárgyak kellő rneg- 
j foulolássul egy nap alatt letárgyalhatok volnának, 
'hacsak megint késő éjszakáig nem akarják a gyűlést 
'elliuzni. Az is furcsa, hogy’ a kormánybiztosi szám-
adásokról mélyen hallgat a tárgysorozat, pedig már 

i Iliiül vannak vizsgálva a lőszáiuvevőszék által, tehát 
inire való azaz idegenkedés azoknak a közgyűléseié 
való beterjesztésétől? l’edig nem lehet, azt hallgatás
sal elnyomni, mert van ám arra sok embernek gondja.

— Társas vadászat. A szentesi vadásztársaság 
f. hó 23 ón vasárnap Dónál mik az uradalom felöli ré
szén társas vadászaiét tart. Találkozás a jelzett, napon 
délelőtt. 9 órakor a dáliáid iskolánál. Szives megjelenésre 
az egyleti tagok e helyen is meghivatnak. Ez érdekes
nek ígérkező vadászatra külön is felhívjuk a lársulali 
tagok figyelmét annál is inkább, mivel ezen vadászterü
let már 4 év óta nem lévén vadászva, ilt bő vadász
zsákmány kínálkozik. — A rendezőség.

— Pesti ihász Lajos, városunkban időzött szín
igazgató társulatával együtt e hét elején elbúcsúzott 
városunktól s habár középszerű tehetségű tagjaival 
nem tudta teljesen elragadni a színház látogatóit, 
mégis annyit ki kell jelentenünk, hogy az illetők kellő 
szorgalmat és igyekezetei tanúsítottak s kifogástalan 
magokviselcte által elismerésre méltók.

— Megüresedett állás. Borsos Péter lemondása 
folytán a városnál egy irnoki állásra pályázat van 
hirdetve. A községi törvény értelmében ez áliás élet- 
hoszsziglan lesz betöltendő, tehát a concurrentia előre
láthatólag nagy lesz. Habár ez áliás nem oly’ jelen
tékeny, mégis kívánatos, hogy derék, munkás ember 
nyerje el, ki érdemes is rá.

— Polgári leányiskolánkba az uj iskolai évre össze
sen 88 növendék irat kozott be ti ni. az. I osztályba 31, 
a II ikba 28, a Ill-ikba 29 Az utóbbi szám mulatja, 
hogy csakugyan nemcsak érdemes, hanem szükséges is 
volt a HI-ik osztály felállítása.

— Részvényesek figyelmébe. A „Gazdák és iparosok 
ált. liitelszövelkezeté“ nek helybeli részvényesei értesít- 
telnek, Iiogy huzalerméiiyeiket itt helyben is napi áron 
bármikor kis és nagy mennyiségben átadhatják és az 
árát azonnal felvehetik a hivatalos helyiségben, hol is 
bővebb felvilágosítást, nyerhetnek. — Az elnökség.

— Lebontották már a gőzerővel fölépített diszfalat 
a szentháromság-szobor mellett, valószínűleg a polgár
mester költségen, meit a közgyűlésen ő vállalta érte 
erkölcsileg s vagyonikig a felelősséget.

— Bartsch pyrotechnlkus, ki évek óta éveukiut 
legalább egyszer szokta fölkeresni városunkat, nagy fal
ragaszokon értesíti városunk közönségét a holnapi na
pon a Széchenyi kertben általa rendezendő tűzijátékról. 
Minthogy a látványosság mindig kedvelt, előrelátható, 
hogy kedvező idő esetében népes lesz nemcsak a kert, 
hanem a Kurcapart, is.

— Elhalasztott közgyűlés. A „Csongrádmegyei lan

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA,

Minden csendes, 
Csak a lágy szellő susog, —

A tó partján
Tündér leány andalog. —

El-el méláz
A természet szépségén, —

De felrezzen,
Tovább futni készülvén. —

„Átok, átok.
Szörnyű átok én reám, —

Hogy itt bolygok
Egyedül e tó partján. —

Bár szép az éj, 
Ragyognak a csillagok, —

Mit ér nekem ?
Árva vagyok, bolyongok. —

Habzik a 
Nyög, kcserei

Tündér leány,
Nincsen honom, 

Hová fejein lehajtsam, —
Nincsen senkiin,

Kávéi éltein megosszam. —

Mind a -sírban 
Nyugszik, kiket szerettem, —

Apám, anyáin
S volt egyetlen szireliuem. —4

Gvön<e szellő 
Fut végig a tavacskán,

Tündér leány
Sír, zokog a tó partján. —

lm egyszerre
Kínos sikoly hallatszik,

Fehér alak
A mélységbe eltűnik. —

víz,
. .. bújában —

Mert medrében
Tündér leány halva van.

K , . M . .

(ló.)
SZElví.

B E S Z É L Y.
(Folytatás.)

Amint az öreg urat ismerte, nagyon jól tudta, hogy 
igazat momlolt s megérlelte a többi intést is. A tábla
bíró szerény jegyzői állást helyezett neki kilátásba ; teliál 
teljesen megtagadta tőle ama tehetséget, hogy valaha 
a jövedelmezőbb ügyvédi állásból éljen. Az is világos 
volt előtte, amit az öreg ur a „dolgozó kedv" alatt 
értett. Gusztáv maga tudta, mily nehezére esett neki 
valami bonyolódóttabb vérirat; uem szeretett egyáltalá
ban oly dolgokat, melyek neki nagy fejtörési okoztuk

Ámbár Gusztáv ellenállása már it meg volt ingat
va, mégis ■sokkal hi'C-Ifletesebh jellemű volt, mintsem 
hogy az egyszer elfoglalt állásponthoz hűtlen lett vol
na. „Én titokban már el vagyok jegyezve Maliiddal," 
mondó Gusztáv, „és semmi a világon nem fog rávenni, 
hogy szőszegő legyek."

„Ki hát tiilajdonképeii az a Maliid?" kérdő bo 
szusan a láblabirő.

Gusztáv eleinte zavartan elpirult mint valami 
fiatal leány. Annak bevallása, hogy „divatitrusnő," sok
kal nehezebben esett neki, mintsem gondolta volna. Előre 
látta ama gií ,yo.s mosolyt, mely nagybátyja ajka körül 
fog játszadozni.

„Nős, te nem szívesen gyónsz, ez nem jó jel." 
„Hiszen láttad már, egykor mi hozzánk is volt be

járatos, és ha ró tudsz emlékezni, meg kell vallanod, 
iiogy nem rósz ízlésem van."

„Maliid, Maliid? “ ismétlő gondolkodva a táblabíró, 
„talán csak nem nőm divatárusnője ?“

Gusztáv igenlőleg Intelt, fejével; vagy örült, hogy 
a dolog végre valahára tisztába jön, vagy menyasszo- 
uyának vakító szépségére gondolt. „Magad is be fogúd 

, ismerni, hogy derék, egészen rendkívüli leány," j
A táblabiró szeme ismét szánakozó kifejezést mu

, látott. „Kuszább választást uem lehettél volna “ mondó 
nyugodtan. ’

Miért?" kérdő Gusztáv, ki izgatottságát nem tudta 
i tovább elnyomni. „Egyéb kifogásod nem lehet mint sze 
igénysége, s én azon nem ütközöm meg"

„Eltekintve attól, hogy divatárusnő s én ily fajin 
népség mull ellenszenvvel viseltetem, éppen ez a i« 
remtés legkevésbhé sem illik te hozzád." 1

„Nem értem," kió.tá tagadókig Gusztáv- kevés 
Íánszí’ ’lli°gy ,ISZ',elt, 'W'ályjának nem adott duría 
váuiszt. „Hiszen csak futólagosau láttad." 
... »Az "e,<ei" elé«’“ viszonzá a táblabiró, kezét hát

. t maga 
„Az egv büszke,

I

Hevei, s mereven nézvén, n.inlha a leány képét 
1 tL idézni akarná, azután folytatá: „Az egy b

gőgös teremtés és a hosszú szempiHittél beárnyékolt h - 
deg szemeiben semmi jót nem látok. De attól eliekmt- 
ve, hogy u legnagyobb ostobaság lenne, ha egy divat- 
árusnöt akarnál elvenni, e hideg, számító nővel boldog 
sem lennél."

Gusztáv a gúny legélesebb nyilaira volt elkészülve, 
annál erősebb volt a hatás, melyet nagybátyjának rend
kívüli komolysága gyakorolt rá. Tapasztalásból ismerte 
rendkívüli éleslátását s gyakran bámulta, mily helyesen 
és találóan tudta az öreg ur a leg'öbb embert megítélni. 
A fiatal ember fejét gondolkozva támasztotta széles ke
zére, most taláu emlékezett menyasszonyának egyes 
apró vonásaira, melyeket nagybátyja szavai hirtelen más 
világításba helyeztek.

„Én oly gyöngéden szeretlek, mint a hogy egy 
atya fiát szeretni képes," folytató a láblabiró s máskor 
oly hideg gúnyolódó arca most komoly és jóakarat n volt 
s bens.ejónek érzelmeit árulta el: „s be kell vallanod, 
hogy mindent meglettem, hogy a helyes útra térítselek; 

; eddig szívesen vetetted magad alá vezetésemnek s egé- 
I szén jól érezted magad, azért kérlek, no kövess el oly 
bolondságot, mely minden fáradozásomat teheti tönkre."

Ily beszéd ellen a jószívű fiatal ember fegyverte
lennek érezte magát; keserű szemrehányásokra, heves 
lámadásra volt elkészülve s akkor szintén erélyes ellen
állásra készült volna, de ama benső, szívélyes jóakarat, 
melyet a máskor oly éles, gúnyos nagybácsi iránta ta
núsított, ellenállását teljesen megbénította Nagybátyja 
mégis gyöngédebben szerette, mintsem gondolta volna, 
s okos tanácsai jövő sorsát illetőleg a legszívesebb gon
doskodásról tanúskodtak. — Nem lehetett tagadni, hogy 
az öreg ur ellenvetései nagy igazságon, mély élet- és 
világiaméról eu alapultak s főkép Maliid jellemzése ijesz
tette meg nagyon. Ha a meghozandó áldozat, dacára sem 
élne vele boldogan, mit ér akkor az élele? — Maliid 
fejfájása már feltűnő volt előtte, utóbbi időben pedig 
gyukrabbau fordult az elő.

(Folyt., köv.)



teslíilclek e"yosiilcle“ az árvizveszóly miatt tavaszról 
„ih.tlaszl.olt. f. évi közgyűlését e hó 30-án és oki. 1-ién 
Szegeden fogja megüti tani. 1

— Ipartestületi elöljárósági ülés lesz ma d. u. (i 
érakor, melynek tárgyát, a Szegedéit megtartott országos 
kongressus határozatából kifolyó intézkedés fogja ké
pezni. A tárgy fontossága miatt e helyen is felhívjuk 
oz ülésre nz előljárósági tagok figyelmét.

- Kinek van igaza? A sok szakképzett tekintély 
megtekintette a porgányi z.silippróhát, a vizsgálat be 
hatóan ment végbe s mégis két ellentétes vélemény 
Van róla. Rupesics társulati főmérnök az.t tartja, hogy 
a zsilip egy kis segítséggel kiállja majd az árvizei, 
ellenben Klimni műegyetemi tanár és Hajdú főmérnök 
agy nyilatkoztak róla, mint egykor Calo Carthagóról 
(ceterum Curlhugineiu deleudam esse censeo) vagyis 
azt. mondták, hogy el kell pusztítani a zsilipet. Tehát 
azért építik százezrek aráit a zsilipet, hogy az mini 
valami haszouUlanság elrontassék s a földbirtokosok 
keserves jövedelme haszontalanul elfecséreltessék'? 
Nem teljesedik e be nagyon korán báró Vay röpira- 
láttak ázott kijelentése, hogy a mostani vizszabályo- 
z.ási rendszer mellett százezreket fognak kidobni a 
Tisza hullámaiba, s a vidék még setn lesz biztosítva 
árviz.kataslrofák ellen ?

— Táncmulatságok. A f. évben besorozott iparos 
ifjúság ma tartja táncvigalmát. a városi vendéglő nagy 
termében, melynek tiszta jövedelme az iparos ifjúsági 
egylet könyviára javára fog fordittatni. — a hely
beli izr. iijuság az izr. nőügyiét javára szintéit e hó 
29 én rendez táncvigalmat. A jótékonycél iránti te 
kintetböl mindkét táncvigalom megérdemli a pártolást.

— Kinek kell szőlő? Mint, lapunk hirdetései közt, 
olvasható, hoL ap d. u. 3 órakor kezdetét veszi ti városi 
kertben termett lugas és borszőlőnek eladása. Az idén 
a lugas szőlő minőségileg rendkívül jól sikerült s tartós 
és édes szőlőre lehel számítani; tehát a kinek nincs 
szőlökerlje, vau alkalma jó szőlőt venni.

— Sok hűhó semmiért. Mióta helybeli laptársaink 
lapjaik megjelenésében egymást túllicitálják, a mara
kodás iránt érdeklődő olvasók annál gyakrabban g-yö 
nyörködhetnek ezen élvezetben; de gyakran olyan 
közleményeket is kénytelenek elolvasni, melyek min 
den alapot nélkülöznek. Mig az egyik lap kaflános 
zsidó helyett csizmadiát fogott s emiatt a „Csongrád 
megyével" hajba kapott, legutóbb mindkét lap azon 
szenzációs hírrel lepte meg a közönséget, hogy álli 
tólag csongrádi emberek ki akarták rabolni a vonatot, 
hogy a gátépítésre kölcsönvett szép összeget meg 
kapurithassák. Végül kisül, hogy az egészből egy 
szó sem igaz, mert a hivat ales jelentés szerint sem 
a síneken nem talállak gerendát, sem csendőrök 
nem kisérgel.ik a vonalot. Á hírek után kapkodó ol
vasóknak lesz még többször alkalmuk oly alaptalan 
rémhírekről tudomást szerezni.

— 70 főből álló cigány karavánt kisért be váró 
sulikba tegnapelőtt a luágoesi állami csendörség, hogy 
iit fej szerint számba vétessék s városról városra 
egészen Zala vármegyébe mint illetékes helyére el- 
tolmicoltassék. Egész látványosságot nyújtott a nagy 
számú csoport a városház udvarán, amidőn számba 
vétettek a kiváncsi néptömeg előtt; igazán eredeti 
tilsuk voltak, tele furfunggal, ravaszsággal, miből 
rendes foglalkozásukra könnyen lehetett következtetni. 
Egy vén cigány asszony a hivatalos aktus alatt erősen 
eresz.gette pipájából a füstöt, azt tudatván ezzel, hogy 
már hozzá van szokva az. olyan hivatalos aktushoz.

— A minta-férj kellékei. A minta félj elviszi nejét 
hétköznap is sétálni es nem ijed meg a kirakatoktól. 
Tárcáját, sohasem felejti otthon, hanem mindig magánál 
hordja. Nem farija méltóságát sértő dolognak, neje cső 
magjait és esernyőjét cipelni. Kötelességének tartja éjjel 
bármely órában felkelni, n síró gyermekei ringatni. Anyó
sát n háznál tartja és irányában udvarias. Az asztalnál 
mindennel megelifgszik, a mit. eléje tesznek s nem mond
ja soha, hogy a leves el van sózva, vagy kozmásodva s 
a kávé előtte sohasem szilváié. Tekintettel van a gyenge 
idegzet iránt, s el tud érzékenyedni egészen a könyekig. 
Ha duzzog a neje, megengeszleli egy uj ruhával, ha 
unatkozik, kiviszi falura. Ruháin nem érzik n dohány
füst., respektálja a fehér függönyöket, a miélj is csak 
a házon kívül dohányzik elbújva — sub rosn. Őrizkedik 
a kronológiai homályt felderíteni, mely élete párjának 
éveit takarja. A cselédek felelt, korlátlan haialmnt. ne 
jéi.ok engedi át s orrát sohasem dugja a konyhába. Korán 
keli haza jönnie s a k.-ipukulcsról szó se legyen. Nyári 
lakást, bérel neje szám ira s ő maga vasármipoukil. dél
után a városban marad egy öreg tót. kiszolgálóim társa
ságában. Fedezi a házlartás'köllségeif. egy mukkanás nél
kül és szemet, huny a „rendkívüli kiadások“-míl. Jó
kedvű és szeretetreméltó mindenkoron Megünnepli min
den évben házassága évfordulóját. Nem panaszkodik, nem 
idegeskedik s az ételre csendesen várakozik. Elkészíti 
saját magának a kávét, ha nejének nem méltóztalik fel
kelni Hagyja bálokba menni, a mikor ő szépen ollhon I 
marad. Teljesíti minden kívánságát, kifizeti minden szám 
Iáját s halálakor megsiralja mint egy gyermek.

— A ,.Itud:i|»es<i Hlrlap“-nuk a hazai művelt ol

A budapesti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Morcur® heti tudósítása.)

A pénz drágulása mindinkább nagyobb mérveket ölt és ez 
akadályozza a forgalom élénkülését, ámbár a holt idény 

szeptember közepével már véget ért Ha a mozgalmas nyári üz
letre visszatekintünk, akkor biztosan számíthatunk élénk őszi i 
tevékenységre, ha ugyan a drága pénz nem akadályozza meg az 
élénkebb l’oigalmat. A pénzpiac szorultsága rendesun viszhatássul 
van a tőzsdei forgalomra és ha sokáig tart a pénzhiány, akkor i 
a kamatozó papírok árfolyamait le is szokta rombolni. Azonban 
nem tehető fel, hogy a pénzszűke tartós legyen, mert az üzlet 
már megindu t és a kivitelre kerülő gabonákért uj pénz jön az ' 
országba.

Járadékok és befektetési értékek igen szenvednek a pénz
űi uiy alatt. Az rendes jelenség, hogy a pénz megdrágulása nyo
mást gyakorol a kamatozó papírokra, de a járad ékok rendkívüli 

alubb biztosítva látszik, másrészt meg kedvező költségvetésre 
számítanak a politikai körök és igy kft önb »n kedvező a vélemény 
a járadékok iránt, de ez csak a pénzpiac javulásával nyerhet majd 
kifejezést.

Bankrészvényekben élénk a forgalom. A magas kamatláb 
és a nagyobb pénzkereslet a bankok jövedelmét emeli csak. Helyi 
bankjaink közül három most tette közzé félévi mérlegét és ez is 
hatással volt az üzletre.

Közlekedési vállalatok értékei iránt még mindig igen jó a 
vélemény, de nálunk csak ritkán esik ezekben kötés, a mi elég 
baj, mert a garantirozott vasutak részvényei a legjobb befekte
tési papírokhoz tartoznak. A déli vasút részvényei a tivoli árvi
zek következtében csökkenőben vannak.

Iparvállalati értekekben némely napokon van élénkebb for
galom is, különösen malomrészvények még mindig kedveltek, 
azonban az árfolyamok nem mutatnak nagyobb hullámzásokat.

Sorsjegyek szilárdak. A sorsjegypiac a legközelebbi napok
ban két kisebb sorsjegygyei fog szaporodni, melyekre már itt is 
felhívjuk az érdeklődők ügyeimét, mirthogy a kisebb sorsjegyek 
általános kedvelt,ségnek örvendenek E két sorsjegy a „Jó szív“ 
....... .. s „SzerbM sorsjegy lesz, melyek a mi pi- 

HQi _______  , - — acunkon kerülnek kibocsátásra és bizonyára óriási kelendőségben
Budapesti Hírlap” távirati tudósi- lógnak részesülni. A ki még a jutányos kibocsátási úron akar

vasóközönség vetette meg alapját. A lap eleitől fogva megértette i , , .
a magyar közönség szellemét; minden pártérdek mellőzésével csökkenése mégis meglepő, mert og)reszt u beke egyelőre lég- 
küzdött nemzetünk- és fajunkéit ez egyetlen jelszóval: ma- >••■«»«“...... lav-it, „„túróit p,.,l imifoa„„„v.s.-,...
(lyarság I Viszont az ország legkiválóbb intelligenciája is azono
sította magát a lappal, fölkarolva azt oly módon, mely páratlan 
a magvar újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a legfé
nyesebb eredményt a „Budapesti Iíirlap" érte el; legiiepszorubb, 
logelterjedt ebb lapja az országnak. A külső dolgozótársak egesz 
seregon kívül a szerkesztőségnek annyi belső tagja van, a meny
nyivel egy magyar lap sem dolgozik; minden rovatot külön ve
zető gondoz, a helyi tudósítókon kívül, a kik a nap történetet 
írják. Minden fontosabb bel- vagy külföldi esemuny leloi rendes 
levelezőn kívül saját külön tudósító ortosit közvetlenül ; a táv
irati szóig Jat immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmond
hatjuk: nem történik a világon semmi jelentékeny dolog a női
kül, hogy a „Budapesti Hírlap" arról rögtön ne ,”an
merítő tudósítást. A „Budapesti Hírlap politikai cikkeit Kaas 
Kor báró, Rákos} Jenő, Balogh l’al írják mis kiva ó hazai 
publicistákkal híven, a lap független, magyar, pártérdekeket néni 
ismerő szelleméhez. Politikai hírei széleskörű összeköttetések 
alapján a legmegbízhatóbb forrásokból szármáznák. Az 0l3zA.o- 

látják el rendes levelezők, minőkkel „I íi ImtA.t
községben is bír a lap; a

tásai manap már teljesen egy fokon állanak a világsajtó legjoh-1 ezekből részesülni, jól tesd ha minél előbb biztusilja magának a 
bán szervezett hírszolgálatával. „Európa összes inetropoli.saibim,1 ' ' ' ' ' ' ' ‘ ’ '' '
Londontól Konstantinápolyig, saját tudósítók vannak, akik ugy
an ott történő esemény-kel, mint az elektromos dróton oda futó 
híreket rögtön megtáviratozzák. A külföldi rendes tudósítókon 
kivin minden fontooibh e.emény fe'ől u szerkesztőség külön lei- 
kiildetósű tagjai adnak gyors és bő értesítést. A „Budapesti Hirinp" 
e célokra havonkint oly összeget földit, mint a mennyi ezelőtt 
10 évvel még egy-egy hírlap költségvetése volt: de sikerült is 
elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánuma 
a sajtónak. A „Budnposti Hírlap-' Tárcarovata Teleki Sándor gróf, 
Tóth Béla, Rákosi Viktor (Sipulusz) és több kiváló Írók közre
működése mellett a lapnak egyik erőssége s mindig gondot för- 

megmaradjon előkelő színvonalán A napi rovatokat 
kitűnő zsurnaliszták szerkesztik s a helyi értesülés ismert leg
ügyesebb tudósítókra van bízva. Rendőrségi és törvényszéki ro
vatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét eseményeit is min
dig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti Hírlap" helyet fog
lalhat minden család asztalán. A közgazdasági rovatban a magynr 
gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájé- 
kozásá a szükséges. A regénycsarnokban, csak kiváló írók leg
újabb müveit közöli. Az előüzetés föltételei : Egész évre 14 
frt, léi évre 7 frt, negyedévre S írt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. 
Az elólizetések vidékről legcélszerűbben postautalványnyal esz- 
közölhetük következő cím alatt: A „Budapesti Hírlap'- kiadó-hiva
talának, IV. kerület kalap-utca 16. szám.

— A nagyvezir ajándéka. Aguszlus 31 én egy t.ö 
t-ök gőzös étkezett Tiipoliszbu, mely a városnak, a nagy 
vez.it- egy ajándékát, adta át. Az. ajándék a prófétának 
Konstantinápolyban őrzött szakálltlból va'ó három szőr 
volt, pompás drágakövekkel disz.ilett kis ez.üst dobozban. 
Az ereklyét a lakosság örömujjongása közt nagy fény
nyel és pompával vitték át a Barigu-mecsel.be.

— Eltűnt 25,000 forint. Becsben néhány nap elüti 
meghalt Löschnigg Mária hetveuöt éves magánzótiő, a 
ki széles körökben mint női különc volt ismeretes. Az. 
agg m.-igánz.óiiő összes vagyonát és 25,000 frl. értékű 
papírjait is egyelleit fiára hagyta, Iti anyjának az utób
bi illőben egyetlen ápolója volt. Fia az értékpapirokat 
anyja akarata szerint a szekrénybe zár a. Mikor az öreg
asszony meghalt és fiai az érlékpnpirokat ki akarta 
venni a szekrényből, csak hűlt helyüket találta.

-- ,.SzerkeHxi»t ttzcneiea.-* A Pesti Hirlap köz
kedveltségét az utóbbi időben lehetőleg még fokozta a szerkesztői 
üzenetek rovata, melyet egy lap som kultivál oly méivben. mint 
épen a Pesti Hirlap. Hasábszámra közöl napról-naprn nem sab
lonszerű üzeneteket, melyeket csak az ért, a ki a kérdést intéz
te; de a Pesti Hírlap szerkesztői üzeneteinek rovata sokszor föl- 
ér egész tárcával, mely oktat és szórakoztat egyszerre s a kér
dések, melyekben az olvasó közönség tanácsért fordul a szerkesztő- 

‘ séghez, élénken tanúskodnak arról a szinte családias, szívélyes 
viszonyról, mely a Pesti Hirlap szerkesztősége és előfizetői között 

i fönnáll. Vannak azonban más rovatok is, melyek egy lapban sem 
oly tartalmasak, mint a Pesti Hírlapban; ilyenek a színházi, 
törvényszé ki, napibb- és távirat-rovato t. Azonkívül jól megváló- 
gaiott tárcák és mulattató karcolatok emelik a Pesti Hirlap becsét 

Is teszik oly,élénkké, hogy o tekintetben egy lap sem versenyez
het vele És bár e szerint méltán mintalapnak nevezhető, elő
fizetési ára alig haladja meg a legolcsóbb néplapok árát, lóvén 
egy hóra I frt 20 kr., negyedévre 3 frt 5Ü kr. Az előfizetési 
összegek a Pesti Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, nádor-utca 
7. sz iutézendők, a hóimét egy h -tig mutatványszámokat is kül
denek ingyen és bérmeutve.

Giizdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. szept. 21.

Országos őszi vásárunk, mely folyó hó tó. és 16 ált 
tartatolt meg, igen népes volt a kedvező időjárás miatt. 
A szombaton tartott jószágvásárra oly nagy számit ló, 
de különösen szarvasmarha hajtatott, be, hogy a vásár
tér alig volt képes befogadni; sertés és juh szintéu nagy 
mennyiségben volt kiállítva, melyek közül a sovány ser
lés volt mód nélkül drága. — Iparcikkek is igen nagy 
számban állillattak ki, melyek közül csak is a ruházási 
cikkek, ezek közt is a suba örvendett nagy kelendőség
nek. — A gabouavásár a csökkenő árak miatt igen gyét 
volt. — A szombati vásáron leginkább lábas jószág vol* 
az adásvevés tárgya; árak voltak a következők; ökör 
párja 160—200 frt, — rúgott tinó párja 30—60 Irt, — fias 
telién darabja 40. 50, 65 frt. — Sovány sertés 3—4 éves 
párja 90—110 írtig, egy évesek párja 50—60 írt., kisebb 
süldők párja 30—45 frt., — hízott sertés klóval 40—42 
kr., levonva párjánál 45 klót és 4% télit. — Szalonna 
iiinija 64 írton kezdetett, de lement az ára, mivel nagy 
volt a kinálat, 56—57 írtra. — Juh vágui való párja 
10—15 frt.

Gabona árak következők: Búza mm 6 frt 80 kr, 
6 frt 75 kr. — Árpa (köböllel) 4 frt 20 kr., 4 Irt 40 
kr, mm. 5 Irt 50 kr. — ü kukorica (köböllel) 6 frt, 6 
fi t 20 kr.; uj kukorica zsák számra (egy zsákban 2 véka) 
1 frt 10 kr., 1 frt 20 kr. — Zib (köböllui) 3 fii, 3 irt 
20 kr. — Heréimig mmja 38—40 írt.

igen

bau kellene megfizetnie.
Váltók és 

tak kissé.

részét, mert egyrészt csak igv vesz részt az első nagyobb főnye
reményre való játékban, másrészt meg utóbb bizonyára drágái)'

ércváltók az utóbbi napokban ismét drágít 1-

**
„Jó sziv“ sorsjegyekre előjegyzéseket az eredeti feltételek 

mellett, jutalék nélkül, elfogad L ő r y J. bankháza.

*
*

ZtST 37-ilttér.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

I

Gnnzseidene bedruckte Foulards von 
fi. 1.20 bis ti. 3.b0 per Meter versendet roben- und stílek- 
veise zollfrei das Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Ilutiief.) 
Zürich. Muster umgehend. Briefe iO kr. 1‘orto. (5.)

Eladó ház és szőlőtermés.
Özvegy Balogh Ferencné-fóle, jelenleg Szentes vá- 

tulajdouához tartozó III. tized 161. szánni ház ésros
udvartere örök áron eladó. Értekezhetni Nagy Imre 
tanácsnokkal.

A Széchenyi kerti lugas és borszőlő termése f. évi 
szeptember 23 áu vasárnap délután 3 órakor, esetleg 
24 én délelőtt folytatva, a helysziuéu egyes szakaszok
ban el fog adatni, venni szándékozók ezennel meghivatmik.

Szentes, 1888. szeptember 20.
NAGY IMRE, 

tanácsnok.

tát

Hivatalos hirdetmény.
Szentes város 1889. évi közköltség előirányza- 

a városi számvevő elkészítette, azt a tanács is 
átvizsgálta és elfogadta. Midőn ezt a körülményt az 
adózó polgárságnak tudomására hozom, az 1886. évi 
XXII. t.-c. 125 §-ának rendelkezéséhez képest tuda
tom azt, is, hogy’ a költségelöirányzati tervezet f. lió 
21 töl kezdve október hó 4-ig bezárólag 
vevői hivatalban, 
óiák alatt — 
az adófizetők 
teleiket arra

Szentes
19 én tartott.

a sza ín- 
mindeukor a hivatalos 

közszemlére van kitéve, mely idő alatt 
azt megtekinthetik és esetleg észrevé- 
megtekiu Illetik.
város tanácsának 1888. évi szeptember 
üléséből.

Sarkad! Nagy Mihály, 
polgármester.

I

Eladó ház és szőlő.
Berceli Dániel örököseinek I. t. 587. számú 

házuk és nagy hegyi szőlőjük eladó.
Értekezhetni Berceli Dániellel I. t. 155. sz.

2515./a. ü. 888.

az

Hirdetmény.
Tudomására hozatik az adózó közönségnek, hogy 

adókivetés és előírás teljesen befejeztetett.
Ennélfogva felhivatnak mindazon adózók, kik már 

a múlt évben is meg voltak róva, hogy ezen hirdetmény 
közzétételétől számított 8 nap alatt adóköuyvecskéiket 
az illető adótiszti hivatalnál annyival inkább bemutas
sák, mivel ennek elmulasztása őseién az 1883. évi XLIX. 
t.-c. 36. §. d) pontjának megfelelőleg 1—15 forintig ter
jedhető pénzbírságban marasztaltatuak el.

Városi adóhivatal.
Szentes, 1888. szeptember 20.

Tóth Kálmán,
a. ü. tiiok.

Földeladás
A Bűsérben mintegy 14'2 katas/.lr. liulil Elir- 

lich-IIajduska ltóza féle, jelenleg dr. Ecseri Lajos 
és neje tulajdonát képező szántóföld akár egész
ben, akár kisebb részletekben kedvező feltételek 
mellett örök áron eladó és azonnal birtokba vehető. 
— Értekezni lehet eladókkal lakásukon Szentesen, 
dr. Pollák Sándor városi főorvos házában.

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Fölülmulhatatlan étvAgyhiány, gyonjorgyöngeség, rósz 
illatú lélekz.et, felfúvódás, sávanyu felhftfienes, kólika, gyo- 
morliurut, gyomorégés, homok- ésdaiakópz.ödés, túlságos 
nyálkaképzodés, sárgaság, undor és hányás, főfájás :.a 
a* gyomortól ered), gyormorgörcs, székszorulás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lep-, 
máj- és aranyeres bántalmak eseteiben. - Egy üvegcse ára 
használati iiTnsitással cir.vntt lokr., kéttűs pa!aczk70 kr.

Központi szétküldés IJikiIj liúroly gyógyszert, z ákal 
Krcmsierben (Morvaország).

Kapható minden gyógyszcrtárbaiiT
' > Óvási A valódi uiári:u.-zelll nV'omoresöppekct sokat 

hami.sit.jAk és utánozzák. A vnlodiMijr jp'.éíi minden 
üvegnek piros, a fenti védjegyével ellátott hmitékba kell 
göngyölve, lennie és a minden üveghez mellékelt haszná
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Krem- 
sierben Gusek Henrik könyvuyoinrtájában nyomatúit.

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszlsy Fereu és 
Várad}' Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh 1,. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József ós Bartsc Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

mecsel.be


« 1pCHLlCK-
É GYÁR és IGAZGATÓSÁG;
W VI. külső váciut 1696/99.

VÁROSI IRODA és RAKTÁR: 
SCHLICK-féle szab. vi. váci körút 57. , 
Trinmph** és „Haladás*1 sor vetőgépek.
Szórvavetc g’épels.

Schlick-féle szab, két és háromvasú
ekék,

SCIILICIÍ féleszab. Ilnyol ekék, 
SCHLICK és VIDATS-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, 

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

Gőz- és járgánycséplő készületek, gabonatisztitó rosták, őrlőmalmok stb. 
összes ekek iartalékreszei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési föltételek. Legolcsóbb árak.

Át jegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
W JEGYZET. . S

--- Van szerencsénk ezennel t. c. üzletbarátaink becses tudomására hozni, hogy noha a VI., váci- A
körút 57. sz. a. lévő irodáink legnagyobb részét a külső váci utón lévő gyártelepünkre helyeztük át, 
mindazonáltal az eddigi irodai helyiségünkben t. üzletbarátaink kényelme érdekélten egy városi irodát g.l| 

SStarluuk fenn, valamint hogy ugyanott építési cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk. W 
ás Kiváló tisztelettel ®
® A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár J

részvénytársaság igazgatósága. M
TSEép'vziselet és znixita.ra,ls.táT Sz6nt6S6IU SchlöSingSrFör. Urilál. |

Az

Hölgykendő 
egész gyapjú, minden uj 
divat színben, kétszeresen 

széles, 10 mét. 8 frt.

Niggerloden, 
a legújabb őszi és téli ru
hának, kétszeresen széles, 

10 mét. 5 frt 50 kr.
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FAÜZLET MEGNYITÁS.

lUúnziísíól óvakodjunk!
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Van szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására lutztti, hogy a tek. 
Jui enák Edené túl a kurcai földjén

17. ruj Béranaer, aPAHIS
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nyitottam, hol mindennemű faanyag 
u. m: fenyöszáluk, deszka, léc, épü- 
letfa, tölgyfa-oszlopok és geren
dák, és a legjobb minőségű zsin
dely a lég,jutányosabb 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 bükk fa pali óimat.

ÜLFÁT ugy a Tiszaparton, mint üz
lethelyiségemben és házhoz szállítva 
is, eredeti méter ölezésben árusí
tok cl.

A ti. é. közönség becses pártfogá
sát kérve, vagyok tisztelettel

SZABÓ ZSIGMOND.

ZKlx<d.élyixel2: ieg-jo"b"b és leg'tisztá’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 
JggT s "borral vegyítve a leg'VLd.itő’b'b ital-

Magában véve ezen ásványvíz kitűnő eredménynyel használtatik a gyomor- 
és bélcsatorna hurutos bántalmainál, rósz emésztés, gyomorégésnél és étvágyta
lanságnál. Továbbá előmozdítja a vizeletkiválasztást és kitűnő hatást fejt ki a 
vese és a hólyag hurutos bántalmainál. Vas- és mésztartalmánál fogva jó hatása 
van a vérszegénység minden neménél, továbbá az angol és görvélykórnál.

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

'S

g Nagy Gyula
X fűszer és vegyeskereskedésében

Kun-Félegyházán 

legrjo eb

CIGaRETTA-PAPIROS
A VAT.ÓUI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PÁRISBAN.

Ezt a papirost legjobban ajánlják :
Dr. J. J. Pohl, Dr. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann vegy- 
tantanárok a bécsi egyetemen, még pedig kitűnő 
minősége, kiváló tisztasága miatt és mivel az egész
ségre nézve ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

fürdő- és üzletigazgatóságnál
BOBSZÉK EN. (Erdélyben.)

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

évekre azonnal bérbe adandó, esetleg örök áron is 
azonnal eladó. Értekezhetni K. Szabó Bálintné tu
lajdonossal II. t. 2. sz. háznál.

UjTICHO BERNÁli* 
kereskedelmi üzletében 

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

^Egy jute garnitúra
V 2 ágy- és l asztalterítő, 
• ; rojttal 3 frt 50 kr.

A Jute-fiiggöny
: ! török minta,

egy teljes függöny 2 frt 
: •. 30 kr.

í Eagnza Egy ripsz-garnitura 
diratkelme, létuerewn KÍles, kos- ,,|| 2 ágy- és OgV asztal- 
tiinn libának, minden sima színben,? • . ..'T. , . . ... ,valamint csíkos és Lan irozott lomét. • • tciltübul, StlJ eilHOjttíll

9 frt. X 4 frt-

Fekete terno 
szász gyártmány, kétsze
resen széles, 10 mét. 4 frt 

50 kr.

Hollandi fűti szőnyeg 
maradókok

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

ZDreiárseixt 
legjobb minőség, 60 ctm. 
széle®, 10 méter 2 forint 

80 kr.

: Házi vászon
* 1 vég 30 róf 4/< 4 frt 50 kr.
• 1 vég 30 róf ■'/* 5 frt 50 kr.

Gyapjn ripsz V King-szövet,
minden színben, 60 ctm.; *, . ,
széles, 10 méter 3 forint t ;Jobb a vászonnál, 1 vég 

80 kr. X “4 széles, 30 rőf 6 frt.

Karrirozott és csíkos ; ; /—nt- -
hálóruha-kelmék X 0 ,, °1ri

60 ctm. széles, 1 egujabb1'eg 30 rof I. r. 5 frt oO kr. 
dessin 10 mét. 2 frt 50 kr. gg legjobb minőség 6 frt 50 kr.

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

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

Ruha-barchet
legdivatosabb dessin 10 : t 1 vég 30 r. piros 5 frt 20 kr. 

mét. 3 frt. •cí-knakannavász
1 vég jo róf lila és piros (j frt.

_P_. -i ; ; Egy liUakaró
..LTv Su J- XZuX AJL -CaZ • • legjobb gyártmány, 190 ctm. bosszú, 

, ... ... , ’•* íjo cím. széles, 1 fit 50 kr.legjobb minőség, 60 cmt. .. Egy I,ér|i<,<!Mj.tílkaró 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr.. 1 190 ctm. bosszú, 1 ;o ctm. széles I 
__J___________________ ’. _________ 2 frl kr._________

Téli nagy kendő Női ingek I
■»“ «>■»"■ X .SXTJV??, 

1 di b 2 frt. , • 25 kr.

Double-velourkendö V vaj
tiszta gyapjú,’/, nagyságú,

1 drb 3 frt 50 kr. • ■ cliiffonből es vászonból n- 
F e j r e v a I ó kendő’/ nom hímzéssel 3 drb 2 frt 
5/. nagyságú, tlrbja 80 kr. ; \__________ 50 kr.

Hölgy-Jetsey derék y Férfi ingek
selyemgombbal és véggel, •*** saját készítmény, — fehér
minden színben, teljes, ; ; vagy színes 1 drb I. minős, 

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

Munkás ingek
rumburgi oxfordból,

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

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

Normái nadrág

M »IC ffrCSTC 51C I (, & I <, & TT ÍHT?K STC HO) ? (»1 >51 5 KKC ETT^T 5 ronr 5

Posztó-áruk gyári raktára.
))»a;o)n»;i.Bc>>;i!nrvir8L(».,<iiTmr.):(»ttro'i(TCiCTTrffn-uTgTnr'

Brünni posztókelme- Téli kabát ke'nte 
maradékok egy maradék, 2 -0 méter

tói öltözetnek, egy mára- teljes téli kabátnak, feke- 
radék 3*10 mét. egy teljes ; ; te, barna és kék színben 

férfi öltözetnek 5 frt. *• .* 5 f t 50 kr.

Alkalmi véíei i ; : Felső kabátkelmók 
Brünni posztómaradékok legfinomabb minőség, egy 

3.10 mét. egy teljes férfi ?• teljes felsőkabátnak, 
öltözetnek 3 frt 75 kr. 7 frt.

Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavétetnek.<..... .... ........._.. „...Bií

2194./888. ”

Pályázati hirdetmény.
Szentes rendezett tanácsú város közigazgatá

sánál lemondás folytán üresedésbe jött 400 frt évi 
javadalmazással díjazott irnoki állásnak választás 
utján leendő betölthetése végett a városi képviselő
testület határozata folytán pályázat hirdettetik. — 
Felhívatnak tehát mindazok, kik ez állást elnyerni 
óhajtják, hogy képességüket, maguk viselését s eddigi 
alkalmazásukat igazoló okmányokkal felszerelt sa
játkezűig írott kérvényeiket Szentes város polgár
mesteri hivatalához 
hivatalnál folyó évi 
adják be.

Szentes, 1888.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos; Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888?

címzetten a közigatási iktató 
szeptember hó 29-ik napjáig

szeptember hó 18-án.
Sarkady N. Mihály, 

polgármester.



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 38-ik számához.
Irodalom.

Ezer elbeszéiéw. Mindenki, a. ki a magyar irodalom 
iránt érdeklődik, szomorúan tapasztalja, hogy évek óta minden
féle haszontalan, értéktelen réniregényekkel árasztják el a jólelkű 
magyar olvasó közönséget. Külföldről behozott borzalmasságok, 
névtelen írók agyrémei foglaltatnak e füzetekben, melyeket hang
zatos címek, ajándékok, erőszakosságok Arán oda csempésznek a 
józanságáról máskép ismert magyar ember asztalára. Ezek az 
állapotok nem tarthatnak igy tovább. Minden nemesen gondolkodó 
ember örömmel fog segédkezet nyújtani azon vállalathoz, melynek 
az a célja, hogy leszorítsa a térről a hitványságokat és komoly, 
valódi irodalmi becsesei biró olvasmányt nyújtson. — Mindenki, 
a ki meg van győződve annak igazságáról, hogy erős és életteljes 
nemzeti irodalom nélkül nem lehet erős nemzeti élet, csak ten
gődéi, lassú sorvadás és végül dicstelen megsemmisülés, — min
denki. a ki érzi, hogy hazánkban az irodalomnak nemcsak szó
rakoztató és léleknemesitó, de a nemzet létezését fenntartó hi
vatása is van, szívesen fogja üdvözölni azon vállalatot, mely 
egyúttal a magyar irodalom elterjedésének egyik főakadályán is 
segíteni kiván, oly olcsó áron juttatva értékes jeles irodalmi 
munkát a közönség kezébe, a mily ár eddig a szüle téren mozgó 
kiadóknál lehetetlennek látszott. A hozzánk is beküldött két 
terjedelmes füzet megkezdi Vértesi Arnold összes munkáinak 
közlését s már e két füzet is öt befejezett novellát tartalmaz. — 
Ezer elbeszélés lesz ez, részint rövidebb, részint hosszabb 
és ezer elbeszélésben visszatükrözve látja az olvasó a magyar 
történeti és társadalmi élet, a jelen és a múlt Ilii képeit A tör
téneti elbeszélések, megannyi korrajzok a magyar történelem 
fényes és borús korszakaiból. A társadalmi novellák a közelmúlt 
és á mai élet minden küzdelmét, fényoldalát, árnyékoldalát fel
tüntetik. A társadalom minden rétege szerepel e novella csoport
ban. A politikai, tisztviselői, kereskedő, iparos világ, a főrangú 
körük, vidéki birtokos osztály, a kisvárosi polgár-ág és a falusi 
nép mind festve van Vértesi Arnold műveiben. Gazdag embe
rek, szegény emberek küzdelmei az élettel; lelki és szívbeli har
cok százezernyi változatban. Ezer elbeszélés Kimondani is sok; 
címeiket végig olvasni is munka, hát még annyi történetet ki
gondolni és megírni 1 — Vértesi Arnold három évtizeden át szol
gálta az irodalmat sok elismeréssel és fáradhatatlan munkálko
dásának gyümölcse e rengeteg eredmény. Egy egész könyvtár 
együttvéve ez ezer elbeszélés, melynek egy része hosszabb terje
delmű regény. A mint következik majd sorban, a regények is 
közöltetni fognak a füzetes vállalatban. Folyó évi októbertől kezdve 
hetenként megjelenik egy füzet disszes kiállításban, 3 nagy íven, 
sűrű szedéssel s e gazdag tartalom dacára egy füzet ára 15 kr. 
Ily hallhatlan olcsó árban komoly, irodalmi értékkel biró mun
kát még nem terjesztettek eddig. Előfizethetni egyszerre több 
füzetre is. Egész évre 52 füzetre 7 frt 80 kr, félévre 26 füzetre 
3 frt 90 kr, negyedévre 11 füzetre 1 frt 95 kr. — Gyűjtők min
den öt előfizető után egy-egy tiszteletpéldányban részesülnek.
Az előfizetési pénzek Debrecenbe Véitesi Arnold nevére külden
dők, s a füzetek expediálása posta utján vagy kívánatra könyv
kereskedés utján történik. Előfizethetni lehet az összes hazat 
könyvkereskedőknél is.

A színésznő.
Páris színházainak egyikében évikkel azelőtt „Wal

lenstein" került színre. Tliekla szerepét Adél, az elegáns 
''Hág akkori kedvence játszotta, egy karcsú leány, kinek 
arcára a búskomorság bájos fátyolét terítette.

A színház tele volt. Jobb felől, közel a földszm'i 
páholyokhoz, egy fiatal embert lehetett észrevenni, ki 
'Kép növése által tűnt ki. Öltözéke válogatott volt, honi- 

ioka fölött puha, sötét fürtök hullámzottak, keblén fehér 
szegfűt viselt. Nem a sokaság fényes tömkelegé, nem a 
gyönyörű előadás látszott figyelmét, lekötni; de midőn 
Tliekla lépett föl, szeme titkos tűzzel fény lett s a ked
ves alakra volt irányozva. Tliekla tekintete is végig 
futott a páholyok mellett; játéka a művészet legmaga 
snbb fokára emelkedett. Mindenünnen tapsvihar hang
zott — virágok szálltak felé, de valamennyi közül csak 
egy fehér szegfűt szorított félénken gyöngéd ajkára

A csillagos éjfélkor a Palais royal egyik sarkán 
csendes éjjeli zene hangzott. Az első emelet helyiségé
ben világosság támadt,, egy leány könyökölt ki az ab 
lakon, buskomoran játszadozva egy fehér szegfűvel, mely 
szűzies keblére volt tűzve.

Másnap I). grófot jelentették be Adélnál. Ez belső 
termeibe vezette a szép vendéget s egy pamlagra oldala 
mellé ült, mely előtt egy virágasztalka állott; ezen egy 
vízzel megtöltött urnában egy szegfű diszlett.

Valahányszor D. gróf Adélre tekintett, szeme ön
kéntelenül lefelé irányult és gyönge pír boritá el a 
leány arcát.

„Oh, miért becsüli annyira azt a hervadt virágot ?“ 
kérdő a gróf.

„Mert ön hordozta," sugá Adél s hosszú szünet 
múlva újból kérdező Adél:

„Gróf ur még nincs régóta Párisban ?“
„Kilenc nap óta."
„Es meddig szándékozik itt időzni?" 
„Ameddig ön óhajtja!“
1). gróf e válasza után uj szünet következett.

* *
♦

Egy hónap múlt el és „Wallenstein" újból került 
színre; de „most már nem tapsolták meg oly erősen 
Theklát, mert Adél nem fogadott el többé látogatásokat 
s a színházból mindig egy határon hajtatott haza, mely
nek oldalán D. gróf nemesi címere volt látható.

A gróf mindig jobban megszerette Párisi., nem 
nyilvános terei, nem a szórakozás miatt; két sötét szem 
világított neki utjain. Csakis a szép művésznőnek élt; 
minden vágya feléje irányult: naponkint megjelent a 
színházban, mert holdkóros volt s a színház volt az ő 
holdja.

Egy este belépett hozzá a szinigazgatóság egy 
inasa fényes libériában, kezében rózsával, melynek szá
rán egy bimbó is volt.

„Ezt a rózsát D. gróf urnák küldik: az elhozatal 
díja öt frank."

A gróf az inas szeme közé nézett. l)e ez újból 
díját látszott követelni. A gróf megfizette. Közönyösen 
forgatta kezében a rózsát, midőn egy papirszelet esett 
le következő tartalommal:

„Joliban tetszhet-e önnek a bimbó, melynek bája 
el van rejtve, mint a boldogsággal telt rózsa?

M. B. St.
Germain utca — szám."

A gróf a levélkét mosolyogva belső zsebébe tett s 
nem törődött tovább a kalandos szerzőnőről.

Egy hét múlva ismét Adél oldala mellett ült.
„Tudódé mi az újság?" kérdő, a gróf.
„Oh, hagyjuk az újságokat! A te szerelmed örökké, 

hangzik lelkemben," viszouzá szelíd ellenvetéssel Adél.
„Drága leány! — de ime — a te képed ucélmet- 

szetben jelent meg." Ezt mondván a gróf egy csomót 
vett ki zsebéből s egyúttal egy papirszelet esett le a 
szőnyegre. Adél fölvette s fénylő szemmel olvasta

„Aha, színpadunk primadonnája," lciáltá gúnyos 
kacajjal. „Gróf ur, mit jelentsen ez?"

„Bocsánatot kérek, e kicsiségről egészen megfe
ledkeztem."

„Egy szót se, gróf ur, mikor volt ön a Germniu- 
utcában ?“

„Több mint négy hete."
„Hogyan ? Hiszen a primadonna akkor a bastill- 

ut.cábau lakott!"
„Soha sem voltam nála."
„Ugy — oh tettetés! Jól van, gróf ur," — gyors 

lélekzettel végző és Írószereket tett az asztalra — „itt 
a szék •— gróf ur — tessék közelebb — igy, fogja a 
tollat s írjon — nem, várakozzék — másik papirost — 
ezt a sárgát, ez legalább a féltékenység színe — így, 
most írjon I"

„De az Istenért, Adél."
„Csak írjon, gróf ur — kérem."
„De mit írjak?"
„A mit diktálni fogok."
A gróf ezeket irta:

„„Tisztelt asszonyom!
Ön merészsége megsértett. — Oii levelét nem ta

láltam méltónak válaszra; de érett megfontolás után a 
hallgatás a 19 ik században illetlennek látszott. Azért —““

„Megvan-e még gróf urnák az a rózsa, melyet tőle 
kapott?"

„Bizony nem tudom, Adél."
„Önnek tudnia kell, a rózsának még meg kell 

lenni."
„Akkor éppen Rousseau műveit olvastam — talán 

azok mellett hever."
Adél csengetett. „György, a gróf ur rád akarja 

bízni kulcsát — egy elhervadt rózsát lógsz hozni — 
kérem, gróf ur, jelölje meg neki a helyet."

Az inas átvette a kulcsot s elment.
„Most tessék tovább Írni."
A gróf folytató: „,A rózsát visszaküldöm önnek 

s a bimbó mellett maradok.
I). gróf.

Palais royal 58 ik ajtó.""
„Adél, hisz az az ön lakása."
„Éppen azt akarom."
A levelet lepecsételték. Az inas előhozta a rózsát. 
„György, grófur parancsából ezt a levelet elviszed."



Ezt még soha sem látta nyitva. Éppen ott a szekrény 
előtt találta Adélt remegő kebellel, reszkető kezében 
kulcsot tartván. A grófot a ruliaszekrény betevéséből 
támadt légáramlat érte, mely az ablak függönyeit még 
mindig lebegtette.

„Az istenért, mi történik?4 kérdő a gróf. „Nyisd 
ki a szekrényt!4

„Kedves Sándorom, ne kívánd azt, nem tehetem,4 
mondá a megrémült színésznő.

„De lia szerelmed bizonyítékául tekintem!4 
„Akkor sem lehetem!4
„Leány, kétségbe ejtesz. Nyisd ki ezt a rulia- 

szekrényt!4
„Nem nyitom és még sem fogsz kétségbe esni!1 
Az óm négyet ütött.
D. gróf féltékenysége fokozódott..
„Jól van, Adél! Elválunk; én meghalok — meg 

őrülök — te nem vagy őszinte — e szekrényben el 
vau rejtve valaki!4

Adél homloka összehuzódott haragjában s szemé
ben a becsületérzés jele fénylett.

„ügy, húzd össze szbmöldeidet — haragud jál, ez a 
tekintet éppen illik fellelő arcodhoz; de az nem lakarja 
i“l szégyenedét: az bizonyos — e szekrényben rejtőzik 
valaki — de jól van, megvetlek Adél! — Nézd ezt a 
koszorút, mely mai föllépésedre készült — egy művész 
remek műve — összetöröm, amint te törted össze bol
dogságomat — lábaidhoz dobom a darabokat, örülj 
rajta. — Szivem vérzik. — Öli agyam, hogy ég — leve
gőt!4 s öutudatianul rohant ki az ajtón.

* **
(Tége köv.)

Jhv.í purniií.soljn, gróf ur?“
Á gróf megmondta neki a lakcímet s György el

vitte a levelet «■ kellő helyre.
Adél szeméheu ltöny csillogott. „Sándorom — egyet 

ieaeni! — Te hű vagy hoízAm4 — és szavait a nyájas 
arc oly szelíd kifejezése kísérte, mely egy Caligulára sem 
téveszthette -volna el hatását.

*♦
Nemsoká! a ezután a .színház igazgatóságánál egy 

pór végződött, melynek kövei keltében Adél kisasszony 
elbocsállatott. B. primadonna volt az oka. A gróf még 
szorosabban vonzódott a szép leányhoz.

Adél tehát nem jelent meg többé a színpadon, ha 
nem a páholyban I). gróf oldalán, és ezren dicsőítették 
és gyahízták a szép színésznőt, biztosnak tartván a sze
rető pár- közeli egybekelését.

* **
A holdtölte halvány fényét a tuilleriákra veté. Ott 

egy kőpadon gyöngéd pár üldögélt.
„Adél, mi vonz téged ezeu hálátlan pályához? Az 

a sok gúny és félreismerés 1 Fárasztó munka közt folyik 
életed és irigy ellenségek mégis kicsiny lik dicsőségedet 1“ i

„Hogy mi vonz engem ezeu hálátlan pályához? 
Oh Sándorom, te nem ismered a színpad varázsát. Az 
egy folyó és sírhoz vezet, melynek egyik parija egy 
puszta szikla, a szenvedések hazája, ellenben másik 
partja egy síkság, hol örök tavasz uralkodik. Az álmo 
doző szellem előtt paradicsomvirágok lebegnek és a taps 
viharában elnémulnak a bánat hangjai. Legkínosabb nap 
jainíbim mégis három boldog órát élek át a színpadon, 
és ha Borgia Lucretia élete surran el tnelletletn, vagy 
ba Thisbes kínjait érzem is, Adél nyugodtan hajtja le 
Alomra fejét]4

„Oh mennyire fáj az nekem, hogy családi előíté
letek —4 kezdő a gróf.

„Egy szót se többé. Azt hiszed, hogy ‘benned a 
grófi nevet imádom? Én visszaküldtcm több maiquis 
névjegyét, kiket soha sem bocsátottam szobámba. Épp 
ngy szeretnélek koldusruhában, mint -ha Napóleon vol- 
• •ál; szeretlek tenmagadért és ez egy színésznő szájában 
. iinyit jelent, mint mikor n ti termeitekben a hölgyek 
oldogságukra esküsznek. Szeretlek, ílo még sem szeret 

siék feleséged lenni!4
Ez volt a beszélgetés tartalma, melyet egy lesel 

kedő felkapott s nevetséges módon Parisban dobra ütött.
Torzképek — röjiiratok jelentek -meg — ezer ér

zés tombolt Adél keblében.
Néhány nap múlva „Hamlet" előadását jelentette 

a szín lap azon értesítéssel, hogy Adél mint a fraiwjais 
.-zínház újonnan szerződtetett tagja Ophelia szerepében 
íog fellépni. Mindenki feszülten várta az estét.

I). gróf az nap délután végig haladt az utcán, hogy 
t Ipheliájánál látogatást tegyen. Útközben még egy arany
míveshez lépett be. Azután a Palais royalbau felszaladt 
i lépcsőn. Senki sem állta útját.; azonban hozzá lévén 
-zokva bejeJe-irtós nélkül belépni, kinyitotta az ajlót. Az 
‘■só szobában széles, nagyon régi ru'úaszekrény állott.

Felelőt; szerkesztő és laptulajdonost BalíVzsoviís Norbert.

Apróság'.
Gavallér. Atya: Ej, ej, ti rósz gyermekek! Mi

csoda lárma ez megint? . . . líol a botom? . . . Kit ver
jek meg előbb?

Pista: Papa, kérem — a Tercsit, mert hölgyeké 
az elsőség.

* * ♦

Altiszti iskolából. Káplár. Mit tesz a katona, 
a mikor meghal?

(Több felelet fejetrázva hallgatván végig,) Ostobák 
vagytok! Egyszerűen: kilép a katonai kötelékből-

♦ * *
Éhség jele. A boltja előtt álló suszter mellett 

haladt el vígan fütyörészve a szomszéd suszter inasa. A 
kint álló mester tréfásau oda szól a fütyürésző nebu
lónak:

— Szépen fütyülsz te Miska; de a mi Pistánk 
még szebben tudja ám!

— Akkor az még ékesebb, felelt szaladva a szel
lemes tauoncz.

♦ ♦♦
A hadseregszállító. Tiszt; (egy nőhöz, a ki 

a kaszárnyába akar menni): Mi maga?
A nő: Én hadseregszállító vagyok.
Tiszt, fmosolyogva); Vájjon mit szállított?
A nő; Hét fiút katonának, egy leányt meg mar- 

kotáuyosnőnek.
* . **

A mai fiatalság. — Ah. ah! Tehát Ernő ba
rátunk csaugyaii megnősül ? Azt hallom •— És aztán hogy 
hivják szeretetreméltó aráját? — Húszezer forint, annyit 
tudok. A másik nevét elfelejtettem.

Felhívás a hölgyekhez!
I>r. 1‘iaiisltz egészségügyi tanácsos urnák sikerült az orvostudomány és vegyészet segélyével egy

a,rc"bőr-±iiic>mitó kenőcsöt
feltalálni, melyet
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