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A gyakori tűzesetekről.
Ritka hét, síit néha napokat is számíthatunk, 

liog.V varosunkban tűzesetek nem volnának s kü
lönösen az ííszi idényben, amidőn a téli fűtésre 
használandó szalma beszállítási tartama van.

Az okok könnyen niegfejthetők, — de egy 
bizonyos felvett mondás: „a gyerekek gyufával 
felgyújtották,“ oly7 közmondássá vált, hogy mi 
lielyst a tűz kiüti magát, már előzetesen reá is 
lehet mondani, hogy ismét egy gyerek gyújtásá
nak a következménye.

Nem tartozunk mindenben a hitetlenek 
sorába, de ezen közös védekezést valójában nem 
hisszük, minek utána a felett is meggyőződtünk, 
hogy ogy oly tűzesetre, a mely tiiz a kazal te
tején ütötte ki magát s a láng a tetőtől lefelé 
harapódzott, szintén gyerek gyújtásának állíttatott.

Szerintünk a tüzeseteknek sokkal valószínűbb 
és igazabbnak is állítható azon tény, hogy a be
rakó felek által vétkes gondatlansággal megszo
kott pipázás, síit berakás közben pipára való gyújtás 
és azon valójában rósz szokás, hogy a tüzelésre 
bevitt szalma feleslege — nehogy kárba vesszen 
— visszavitetik a rakodó helyre s nem ritkán 
vele az eleven parázs is, ez okozza városunkban 
az oly gyakori tűzesetet. Mert aligha csalatkozunk, 
ha azt állítjuk, hogy 10 tűzesetnél egyre lehet 
reáinondani, hogy ne szalmától keletkezett volna.

Azon kérdést kell tehát felállítanunk, hogy 
ezen gondatlan tetteket korlátok alá lebetne-e 
venni és megszűntetni? — Minden tétovázás nélkül 
ki merjük mondani, hogy igen is lehetséges. — 
Lehetséges pedig az utca-kapitányok felállításával, 
akiknek szoros kötelességükké tétetnék, minden 
rendőrellenes visszaélésre, különösen pedig fennebb 
érintett tényekre szorgalmasan ügyelni s a neta- 
láni tetteseket azonnal a rendőri hivatalnál bevádolni 
érdemlett büntetésük elvétele végett.

Hisszük, hogy az ellenvetések özöne azonnal 
fejünkre száll azon kifogással, hogy az utca
kapitány7 képtelen lenne figyelmét az egészre for
dítani. — Némi hozzávetőleges igazság képzel
hető ugyan, de meg fog nekünk engedni a ké- ■ 
telkedő, ha mi megint azt állítjuk ellenébe, hogy I 
ha az utca-kapitányság felállittatik s habár minden 
esetnél vagy háznál egyszer ugyan azon időben 
meg nem jelenhet, de azt még sem tudhatja, mely 
percben lepi meg, s igy mindenki óvatos lesz, s 
nem akarja magát kitenni a bcvádolásnak s okot 
nem kíván szolgáltatni a büntetésre.

A mi népeink elbizakodottan azzal felelnek, 
hogy városunknak nincs párja Magyarhonban a 
tűzoltásra nézve. Nem lehet elvitatni, hogy a tűz
oltásnál ritka erélylyel és ügyességgel teljesitik 
teendőiket, s valójában ritka eset a tűz clhara- 
pódzása. De városunkban könnyebb szerrel esz
közölhető az oltás azon oknál fogva, mert épü
leteink alacsonyságuk miatt nehézséget nem okoz
nak a védelem tekintetéből, azonkívül az egyes 
épületek akácfákkal vannak körülvéve, más részt 
népes városunk, különösen az iparosok zöme azon
nal a helyszínén van, semmi fáradságtól nem kí
méli magát s lelkesen fog az oltáshoz.

Igen, de más városnak is vannak lelkesült 
népei, s azok sem rettennek vissza a munkától, 
hogy felebarátaik s nem ritkán magukat is védjék 
a megsemmisüléstől. — És mit kellett tapasztal
nunk a múlt évben is Epeijes, Nagy-Károly s 
Torockó városok esetéből, a mikor a vihar fék
telensége oly borzadalmat gerjesztő módon ragadta 
magával az üszköket, hogy lehetetlenné tette a 
tűz további elharapódzásának meggátlását?

Csak három elvitathatatlan példát hozunk fel.
A 20-as években Debrecen városában, a hol 

pedig a tevékeny és tiszta magyar szilajvérű la
kosság mellett még a nagy hírre vergődött „deb
receni togátus diáksági11 tűzoltók közreműködtek, 
több 350 háznál leégett.

1836-ik évben Nagy-Váradon gyújtás követ
keztében az oláh-piispöki templom mellett kiütött 
tűz, amidőn a 3-ik házat elérte, abból az orkán
szél mintegy 4 négyszögláb tüzes zsindelytetőt

felkapott s az a kapucinus utca, a vásártér és 
varkörüli épületeken kereszttílvive a magasan épült 
vartól felfogva ezt azonnal felgyújtotta, s igy a 
kapucinus, zöldfa és más tekintélyesebb utcák, 
valamint az egész váraljai városrész és a katona 
város fele s köztök két templom a tűz martalé
kává lett 600 épülettel.

A 60-as években Hamburg városának fele 
leégett, a hol pedig nem nád vagy zsindely, de 
nagyobb részt cserép, réz és bádog fedélzetek 
voltak, ■— és meddig terjedt volna még, ha a szél 
mint egy intelemre a tenger felé nem veszi irá
nyát, — ami véget vetett a további romboló ter
jedésnek.

Vigyázzunk s el ne bízzuk magunkat azon 
felfogásban, hogy a szélvihar ellen is megküz
dőnk a vészteljes elemmel, különösen városunk
ban, a hol egy közbejöhető vihar által felkapott 
szikra is képes félvárosunkat megsemmisíteni.

P. M.

Városi közgyűlés.
A f. hó 15-én <1. e. 9 órától délig megtartott vá

rosi közgyűlésen a következő tárgyak nyertek elintézést.
Előzőleg Szánthó Dániel képviselő kérdés* intézett 

a polgármesterhez az iránt, mikor lesz elintézve a vas
úti kisajátítás által érdekelt földbirtokosoknak a tör
vényszékhez beterjesztett ügye.

Polgármester kijelenti, hogy azon érdekelt polgá 
rok, kik egyezségre léptek a kisajátítási ügyben, már 
régen megkapták a kárpótlást,; de hogy mikor lesz el
intézve azon érdekellek ügye, kik túlságos követelések
kel léptek föl, arra csak a törvényszék adhatna felvi 
lágositást.

Az első tárgyat képezte a gazd. szakosztály jelen
tése a regalebérlőknek a fogyasztási adók időközi emel
kedéséhez képest aránylagos haszonbérleengedés iránt 
beadott, kérelme tárgyában.

Mivel a fogyasztási adók emelkedését nem a bér
lők, hanem a fogyasztók fizetik, közgyűlés a bérlők e 
kérelmét nem vette figyelembe.

Épp úgy vetette el a közgyűlés a városi előfoga- 
fosoknak egy negyedik fogat rendszeresítése tárgyában 
beadott kérelmét s erre vonatkozólag a gazd. szakosz
tály javaslatát.

Hasonlóképen nem fogadtatott el a városi árvaszék 
kérelme folytán a börtönök álhelyezése és az árvaszék 
részére alkalmas hivalalhelyiségek alakítására vonalkozó 
gazd. szakosztályi javaslat — vagyit az árvaszéki he 
lyiségek az uj városháza építéséig változatlanul ma
radnak.

Hosszabb vita keletkezett a piaci és vásári hely- 
pénzszedési jog kiadása iránt beadott gazd. szakoszt, ja
vaslat s tanácsi előterjesztés Mig Ugyanis a gazd. szak
osztály az országos vásári helypénzt külön, a heti s napi 
piac helypénzét szintén külön kiadatni véleményezte, a 
tanács az egészet együttesen kiadandónak javasolta, még 
pedig f. évi december 1-jéfől számítva 3 évre és egy 
hónapra évi 6000 frt kikiáltási ár mellett, melylyel 
szemben a bérlő a bérösszeg '/* részét biztosítékul le 
tenni tartozik. Minden országos vásár után következő 
keddi napon tartoznék a bérlő 500 irtot, a bérösszeg 
fennmaradó részéi pedig havi részletekben előre a köz
pénztárba befizetni. A tanacs azzal indokolta előterjesz
tését, hogy a közönség nem lesz zaklatásnak kitéve, ha 
együttesen lesz kiadva az egész helypénz, továbbá a 
három óv jobban biztosítja a bérlőt is, mert ha vala
mely esztendőben terméketlenség vagy más ok miatt a 
jövedelme csökkenne, a másik két évben kárpótolhatja 
magát, s igy kevesebb kockázat mellett a három évi 
bérlet aránylag nagyobb jövedelmet biztosit a városnak 
mint egv évi.

E tárgyban a vélemények elágazók voltak. Szeder 
János az országos vásárok helypénzbérletének elkü'ö 
nitését kívánta s célszerűbbnek látta, ha külön adatnék 
bérbe az iparcikkek és termények árulásából befolyó 
helypénz Udvardi Sándor helyesli ugyan a tanács elő
terjesztését, de kívánja, hogy külön bódékban legyenek 
válthatók a bárcák. Pataki József csak egy évre s egy 
hónapra kívánta csak a bérbeadást. Végre a többség a 
tanács előterjesztését vagyis az egész helypénznek 3 évre 
és 1 hónapra való együttes bérbeadását, fogadta el, fentart- 
váu magának a bérbeadás jóváhagyását.

Végül következett a helyettes számvevői és egy 
irnoki állás betöltése. A kandidáló bizottság következő 
sorrendben ajánlotta a három folyamodót: Győri Fe 
renc, Rába Dénes, Gulyás János, kik közöl Győri Ferenc 
helyettes árvaszéki pénztárnok közfelkiáltással válasz
tatott. meg helyettes számvevőnek.

Az irnoki állásra a kijelölés következő sorrendben 
történt.: Kónya János (volt adótiszt), Gyarmati Antal 
(joghallgató), Dunaháti Mész. Ferenc (gymnasiumot vég
zett), Balogh Antal, Szabó János, Jászai Sándor, Fekete 
Gábor (napdijasok). A szavazás eredményéhez képest

Jászai Sándor 33, Gyarmati Antal 14, Kónya János 12, 
Dunaháti Mészáros Ferenc és Szabó János 9—9, Balogh 
Antal 5 szavazatot kapott, e szerint Jászai Sándor mint 
legtöbb szavazatot nyert jelölt rendes írnoknak nyilvá
níttatott.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

Levelezés.
Csongrád, 1888. október 10-én.

Úgy látszik, óhajtaná tudni lek. szerkesztő ur, 
hogy Csongrádon mily véleményben vannak az emberek 
a néhai „Csongrádtnegye" tudós szerkeszt.őjé, a szigorú 
erkölcsbiró, a becsületes embereket pellengérező hatal
mas férfiúról.

Bizony itt alig akad valaki, aki sajnálatát fejezné 
ki az oly gyalázatosait bukott emberről! Még egyik volt 
barátja is egy vidéki lapban aként nyilatkozott, hogy 
sok borsot tört — illetve törni engedett — lapjában 
az orra alá a községi párt és annak elnöke sugallatá
ból, mind emellett sajnálja mint embert, ki tovább nyúj
tózott, mint a takarója ért.

Csak egy esetet mondok el a sok közül, hogy mi
ként, kezelte a dominus lapját s mily keserűségeket 
okozott olt olyanoknak, kik pedig soha sem bántották, 
de Sz. Kovács Pál szemében elég bűnök volt, hogy 
katholikusok, pláne — papok voltak. Az esemény kö
vetkező :

„Királylehotai Lehócky József Orosháza r. kath. 
papja, 48 as honvédtiszt, mindenki — még a más val
lásfelekezetek tagjai — által is őszintén becsűit, és sze
rel ett ember, ritka vendégszerető s őszinte barát, majd 
minden jövedelmét, jótékony célokra áldozó jeles pap, 
jeles szónok. Ezen derék férfin egy hivatalos megkere
sést intézett Szentes tőkapitányi hivatalához, melyben 
a székvárost összetévesztette a törvényhatósággal s így 
irta a címet: „Szentes törvényhatósági város lek. fő
kapitányi hivatalának." Nosza rajta! Kapott a dolgon 
a mi Kovácsunk s csúful az ő modorában hordta le a 
lelkészt égbekiáltó (??!) bűne miatt! ... No hát té
vedni emberi dolog! Ha Kovács Pál csak ennyit téve
dett volna, meg se látnók, nem hogy azért pelíengérez- 
l.llk volna, mint ő telte ama ritka pappal, kinek nem 
méltó, hogy a saruja kötelékét megoldja. De hogy mi
ként jutott ezen a lelkész ur által irt cim Kovács ke
zébe, arról tán Arady Kálmán barátunk tudna fölvilá- 
gositást nyújtani, de kilói ilyen dolgot nem váriunk. 
Tehát mindig óhajtottunk nyomára jönni, hogy mint ke
rült a cimirat Sz. Kovács kezébe, ki azt oly otrombául 
használta föl. Lám, mikor Csongrádon szaladgált, köl
csön ulán, helyesebben tette volna, ha Orosházára sza
lad — bár, fájdalom! — becsapta volna ama derék pa
pot, de ez — lehet — hogy kisegítette volua! de a 
b . . . . d fejjel szalad a kőfalnak."

No hát ez eléggé jellemzi Sz Kovácsot, a többit 
elmondja a „Szegedi Híradó" s elmondták önök lapjok- 
ban. Nyugodjék békén a pricscseti — ha Ilid — s el
mélkedjék afölött, hogy helyesen cselekedett-e, midőn 
ellenünk a legveszettebb badarságokat s hazugságokat 
fölszedte lapjában! Elég fájdalmasan esketik már most 
a mi nem barátainknak, hogy letéteményes lapjok, illet
ve annak szerkesztője ily csúfosan bukott meg s nincs 
most már, hol piszkoltassuuk.

Az eddig nagy hűhóval lármázott s a tulajdont 
szentnek tartott gazdasági elnök felszabadította f. hó 
15-én a réteket, legeltetés végett . . . Hát akinek még 
renden van ott a szénája, mi történik azzal? Vagy azt 
hiszik őkemék, hogy ők mindenhatók s most nekik min
den szabad? .... Holló! még ebbe más is bele szól, 
s tán a biró meg fogja magyaiázni, hogy: „Ebé az, a 
mi a másé."

No de meg kell még némi tekintetben engednünk 
az elnöknek, hogy ilyesmi történhetik, minthogy nagyon 
el vau foglalva téglaégetéssel, mert 3.000,000 téglát 
égeltet azon reményben, hogy ezt a fővárosi pártfogója 
útján jó áron a Tisza falazatához felhasználja! De oh 
fátum! ezen hasznos munkát Eszes Mátyás vállalta el, ki 
azonnal a három millió téglát Szegeden foglalózta le. 
No de, ha sikerűi a téglaégetés úgy, hogy sok vasas
tégla lesz közötte, majd föihtisznállalja a város járdái 
kikövezéséhez az ő általa teremtett városi közgyűlés 
által, a minek — őszintén mondjuk — csak örülni 
tudnánk.

Városunk ismét szépül. Egy magát megnevezni 
nem akaró özvegy nő a templom elé a kereszttel egy 
irányban a fájdalmas szüzet — midőn fia a keresztről 
levétetik — ölében Jézussal akarja impozáns nagyság
ban készíttetni. Egy szép szoborral ismét gazdagszik 
városunk. A szentesi révnél volt s megcsonkított Nép 
szt. János szobrát pedig a csonkított részeket kiigazítva 
a plébánia tornácán állították föl.

A szüret bevégeztetett. Fájdalom, hogy voltak 
olyanok is, kik a mu't hónap közepén megszüreteltek. 
Ha olcsó bort akarnak a szentesiek vásárolni, ajánljuk 
az ily korai szüretelőket figyelmükbe. Akik pedig a bor 
milyenségére is adnak valamit, jó lesz a boreladót meg
kérdezni, hogy mikor szüretelt, bár ezek azután nem 
adják ám odta ha krért literjét a bornak.



A vizvette földeken most törik leginkább a kuko 
ricát, mely még sok helyen zöldes; de az őszi vetés 
alá szántani, nagyon is itt van az ideje.

A gabonaárak inkább szállnak, mint emelkednek s 
hallatlan olcsón kel a köles — 90 kron vékája, — már 
pedig a vizfutotta földeken ez termett nagy bőségben. 

°Ad vocein: vizfutotta földek, llát hova lett az a 
jó szív kölcsön és segély!? Ajánlanánk ez ügyet alis- 
páiiuuk figyelmébe, mert itt „bis qui cilo (lat .
Jó lenne, ha alispánunk kérdést tenne az illető helyen, 
hogy kapnak e és mikor e szerencsétlen árvizkorsultak 
valamely segélyt?

Vasutunk erősen mozog s napi jövedelme egyre 
másra több 100 írtnál Igen sokan használják szentesiek 
is e vasutat. Bizony kár volt azzal a k.-szt.-inártoni 
vouatépitéssel oly nagyon sietni!

Csongrádi

I

A körös-tisza-marosi ármentesitő társulat köz
gyűlése.

A kövös-tisza marosi ármeutesitő társulat f. hó
16 án, kedden tartotta Szentesen a megyeház nagy tér-1 n . ...................  .... ... -------
méhen évi rendes közgyűlését, felváltva gróf Károlyi' tzit balpartján kiépítendő végleges társulati töltésekre 
Tibor és Kovács Ferenc alelnök elnöklete alatt. A köz-: V0||al]i021,|ug beterjesztett •miniszteri leirat s központi 
gyűlés d. e. 9 órakor vette kezdetét s a déli rövid (! v(y|ttSzt. jelentés szintén hosszabb vitára adott alkalmat, 
szünetet leszámítva esteli 9 óráig tartott. A társulati, Haviár Dániel (Szarvas) élénk színekkel festi le,
érdekeltség 2416 szavazatából képviselve volt összesen az átmetszés keresztülvitele esetén mily óriási
1922 szavazat. I kár éri Szarvas városát, mert ez általai Szarvas mel-

A gyűlés kezdetén Bánfy Gyula interpellálta a |ő] j{öröB elvezettetik s Szarvas megfosztatik vízi 
főigazgatóságöt az ártirfejleszlési munkálatok miben I |(í)z|e|{,,(lésétől és ivó vizétől. De az átvágást a társu- 
állása iránt, mert az érdekeltség teherviselési aránya, ltttn( n(jzve js veszedelmesnek tartja, mert az sohasem 
csak e munkálatok befejezése után lesz véglegesen meg ; vo|t jö) )|a inegsz(ikiiik a vizek helyét; már pedig tudva 
állapiiható s ez főkép Makó városnak áll érdekében, i val), hogy midőn a Tiszában magasa vízállás, a Körö
mért ' ' ’‘ IJ
dulni 
csics 
mind 
hogy 
/elednek.

A közgyűlés első tárgyát képezte a társulat álla 
pofáról szóló" évi jelentés, Ennek tárgyalásánál Hánji 
Gyula (Makóról) a kormánybiztosi számadásokra nézve 
szólalt föl s u aivái a korábbi közgyűlések határozata
ira s magának Horváth Gyulának azon Ígéretére, hogy 
számadásai a társulat elé fognak terjesztetni, indít vá 
nyozta, hogy feliratban kéressék tel a közmunka-minis- 
ter, hogy az állami számvevőszék állal fe ülvizsgált 
kormánybiziosi számadások a társulat, rendelkezésére 
bocsáltassanak. — Közgyűlés ez indítványt elfogadta.

Návay Gyula az évi jelentésből értesülvén a 
kósdi zsilip terveinek a ministerium által történt mő 
dosilásáról kifogásolja, hogy a zsilip építése már meg
kezdetett, mert egyrészt ezen zsilip is homokra, tehát 
bizonytalan talajra épül, másrészt a terv megállapítása 
sem történt kellő számú szakértők meghallgatásával 
Igaz ugyan, hogy ezen tervet, is felülvizsgálta a mű
szaki tanács, de ez szólót uem nyugtatja meg, mert a 
kistiszai zsilipet is ugyanaz a tanács hagyta jóvá s 
mégis felfordult. Indítványozza tehát a zsilip munkáin 
tok felfüggesztését s u tervnek megbirálását több szak
értő által.

llupcsics György társ, főmérnök kijelenti, hogy a 
tervet a legkitűnőbb szakértők vizsgálták meg s jónak 
találták. Az építés elhalasztását nem pártolhatja, mert 
máskép a belvizievezetést. nem lehet eszközölni. Szerinte 
a kistiszai zsilippel az uj zsilipet uem lehet egy kate
góriába vonni, mert a kistiszai zsilip azért dőlt fel, 
mert rövid volt az alapja, míg az uj zilipnek tízszer 
olyan hosszú az alapja mint a magassága s igy annak 
feldölésétől nem lehet tartani.

Bánfy Gyulát a főmérnök szavai nem nyugtatják 
meg s szintén az építkezés abbauhagyását s a mérnök

ott mintegy 27 ezer hold terület fog megszalm-
az ártéri terhek alól. — Az interpellátióra #up-|luI

György társ főmérnök válaszolt, megnyugtatvan ; hogy a víznek lefolyása nincs, hanem a Körös
az interpellálót., mind az. egész érdekeltséget,! ................ ■ ■ .........................
az ártérfejlesztési munkálatok befejezéshez kö-

söii a víz le nem folyhat, hanem mértföldekre összeto- 
I s még Szarvason felül is egész Gyónóiig az tapasz-

város orvoslást.

| és épitészet-egylet szakértői véleményének meghallja 
tását kén^ (H m-Vásárhelyről) azon az.okon, mi
vei a zsilipterv a legnagyobb körültekintéssel i g 
állapítva, nem pártolja az építkezés elodázásé .

Krizán Dénes (a Csanádi püspöki uradalom kép 
viselője) kijelenti, hogy ő nem bízik semnuiéle tu
dományban és semmiféle zsilipben. Látta a szakt.udo 
mányt a kistiszai szakadásnál, ott álltak a mérnök < 
tehetetlenül, pedig ő meg van róla győződve, hogy ha 
kubikusokra lett volna bízva a dolog, azok elfogták 
volna a vizet. Ellenzi az építkezést.

Sima Ferenc beismeri, hogy a közönség a kis- 
tiszai katasztrófa óla nem ok nélkül fél i zsilipépités- 
től, de ö abban lát megnyugtatót, hogy mig a kistiszai 
zsilipnél a magasság volt tulrtyomó, a kósdi zsilip egy 
lapjára fektetőit téglához hasonlít, tehát, fel uem dől
het — s igy a zsilip építését pártolja.

Mezey Lajos (Szarvasról) hasonlőképeu a zsilip 
mellett foglalt állást.

A vita berekeszt elvén a közgyűlés többsége a 
kósdi zsilip tervén utólag tett, változtatásokat jóváhagyta 
s az építkezés folytatását elrendelte.

A Szarvas alatt levő 18 a. számú körösi átmet-

; vize visszatorlódik. Mily veszedelem származhat abból, 
ha a körösi átmetszés folytán egy 23 kilométernyi ka
nyarulatot 3 és fél kilométerre megrövidítenek, az előre 
sem látható. A mostani körösi töltés 40 évig kifogás
talan volt, és soha el nem szakadt ■ de az uj átmetszésre 
és uj töltésekre nincs is szükség, mert az ideiglenes 
gátak megerősítése csak 40 ezor litot igényel, mig az 
átmetszés melletti uj gátakra 92 ezér frt van előirá
nyozva, tehát a társulat 52 ezer Irtot megtakaríthat. 
Szóló kéri teliét a közgyűlést, hogy vegye figyelembe 
úgy Szarvas város mint a társulat éldekeit, de bármit 
határoz a közgyűlés, ő nem hiszi, hogy egy alkotmá
nyos államban egy 24 ezer lakossal bíró várost meg
foszthassanak az élő víztől s így a kérdéses átmetszés 
ellen Szarvas város nevében ünnepélyes óvást emel.

llupcsics György társ, főmérnök előadja, hogy a 
kérdéses átvágás szorosan összefügg a Tiszavölgy ár- 
menlesitésévef, melynél az a főtörekvés, hogy árvíz al
kalmával a Körös és Maros vize oly időben vezettessék 
le a Tiszába, midőn a felső Tiszáról az áradás még le
nem érkezeit; mert a leguagyob vizveszély rendesen 
akkor szokott beállni, midőn a Tisza árja összetalálkozik 
a Körös vagy a Maros árjával. Az. átvágás ellen azon
ban nincsen oka a társulatnak azért sem opponálni, 
mert az. átvágás következtében az eddigi 23 kilométer 
vonal helyeit csak 3 és fél kilométer lesz a gátvonal 
hossza s igy a védekezés tetemesen megkönnyítve s 
jelentékeny terület is ármentesithető lesz.

Szóltak még e kérdéshez: Polli Dániel, Mezey 
Lajos, Sima Ferenc, Garzó Imre, Mészáros Endre, to
vábbá llupcsics Gy. főmérnök és Haviár D. másodszor, 
mire a közgyűlés a végleges gátaknak az uj átmetszés 
melletti kiépítését határozta el. Haviár Dániel Szarvas 
város részéről bejelentő, hogy e határozat ellen szűk 
ség esetén ő felségénél keres a

Elnök ezután, mivel már d u. 2 óra volt, a gyű

lést d u ‘/.i óráig felfüggesztvén, azalaft az elnök a 
választmány megalakítása végett id Dani József elnök 
lete alatt egv szazatszedő bizottságot nevezett ki, nuly 
a tárgysorozat további tárgyalása alatt a beadott szava- 
zatlapokat gyűjtötte s összeszámolta.

A központi választmány n folyó évi árvédelemmel 
kapcsolatos költségekre és építkezésekre 300,000 frt 
kölcsön felvitele iránt terjesztett be a közgyűléshez ja-

Kaviár Dániel a folyó évi árvédekezés tekinte
tében el nem hallgathatja, hogy a kun-szent-mártoii- 
mindszenti szakaszon a védekezés körül oly tetemes 
költségeket lát felszámítva, melyek benne megütközést 
keltenek Ezen szakaszon az ár elleni védekezésre 93,16 > 
frt. 98 kr. költőiéit el, mig a sokkal nagyobb miudszeni 
apátfalvi szakasznál csak 28,712 frt 38 kr., sől a körösi 
szakasznál is csak 46,339 frt. 27 kr., holott, a társulat, 
árterére itt idegen társulat területéről a viz is betöri. 
Szóló meg nem foghatja, miként lehetett az, hogy mig 
másik két szakasznál kilometerenknit állag csak 40(1 
_ 440 frt volt a védekezési költség, addig a kérdéses 
szakaszon ez 1G72 frt 60 krra rúgott, illeg van róla 
győződve, hogy ami kiadásként szerepel, az tényleg ki
adás is volt, de tudni szeretné ezen szertelen költeke
zés okát.

Sima Ferenc szakaszigazgató ismerteti azon viz
veszély nagyságát, melyben a ktln szent uiártou mind
szenti szakasz gátjai a tavaszi árvízkor foroglak s ki
jelenti, hogy minden védekezési intézkedését s a költ
ségek minden, léteiét nyugodtan bocsátja a társulat Íté
lete alá.

Gróf Károlyi Tibor elnök szintén megerősíti, hogy 
a tavaszi árvízkor il kérdéses szakasz töltései voltak 
leginkább fenyegetve,

.Végre Sima Ferenc kérelmére a szakasz védelmi 
költségei számadásának átvizsgálására Kovács bereuc 
elnöklete alatt. Garzó Imre, Kovák József, Mészáros 
Endre, Haviár Dániel és Kovács Imre tagokból álló bi
zottság küldetett ki.

(Vóge köv.)

Világfolyása.
Három havi szünet után a képviselőház e hó 

15-én tartotta első ülését, mely alkalommal az elő
ször megjelent uj vallás- és közokt. ministert, gróf 
Csáky Albint melegen üdvözölték. Előre lehetett 
tudni, hogy Tisza Kálmán mivel fogja meglepni a 
képviselőházat, midőn az állami italmérési jövedék
ről s ennek életbeléptetése folytán a regalt-tulaj 
dontsoknak nyújtandó kárpótlásról szóló törvény
javaslatot terjesztette be, mely tanulmányozás vé
gett egy bizottságnak adatott ki. Ugyan e bizott
sághoz kerültek az egyes városok részéről ez 
ügyben beküldött feliratok, melyekben a törvény
javaslat által őket fenyegető megkárosítás ellen 
erős állást foglalnak s érdekeiknek kellő tekintetbe 
vételét kérik.

F. hól7-én választotta mega képviselőháza 
regale-megváltásról szóló törvényjavaslat tanulmá
nyozására hivatott regale-bizottságot úgy, a hogy 
az egyes pártok társaikat előzetesen kijelölték. E 
bizottság megválasztása után elhangzott az uj ülés
szak első interpellátiója s bár annak tárgya ismét 
pikánsnak Ígérkezik, mert tárgya a temesvári fő- 
ispáni levél a kaposvári főispánt levél ikertestvére, 
mégis az ülés nyugodtan folyt le, mert az inter
pelláló Madarász József egyszerűen az in terpe) latin 
száraz benyújtására szorítkozott, különben a meg-

„SZENTES és VIDÉKE” TÁRCÁJA.

ZbT'Z’IIuT SSZEJZLZC.
BESZÉLT. (22.)

(Folytatás.)

Erzsiké elpirult, pillanatig habozott s midőn ba
rátjának türelmetlenségét látta, azzal állt elő; „Tulaj
donképen senkitől. A konyhában voltam, midőn Maliid 
vőlegényével beszélgetett s én minden szót hal ottani. 
Sőt. úgy halló tani, hogy nagyon jó viszonyban van vele,” 
tévé hozzá gyermeki elfogulatlansággal s fiatal össze
szorult. keble nagyot sóhajtott

Rikárd nem vette figyelembe a gyermekleány szív 
beli nyugalmát. Csak azon gondolkozott, hogyan érte
sülhetett róla Maliid, de lehetetlen volt a legkisebb 
nyomát is felfedezni, s Erzsi uem tudott ueki további 
felvilágosítást adni.

Lehangoltságában kikerülte figyelmét a fiatal leány 
tartózkodása s legkevésbbé sem tett, kísérletet annak 
eloszlatására. Nemes természeteknél is lép előtérbe a 
Veleszületett önzés, ha, valamely szenvedély erót vesz 
rajtuk.

Erzsébet érezte a festész közönyösségét s újból 
kitörő kényeit nem bírta visszatartani. Most lelt csak 
figyelmessé a festész, most már világosan olvasott egy 
titkos fájdalmat e szép, kedves ábrázaton. Néhány hét 
alatt evekkel látszott öregedni a leány s az előbbi gyer
meki vigság helyére oly szomorúság lépatt, mely arcál 
még kellemesebbé, költőibbé tette. Ha szíve nem volna 
Cülesztiué, akkor rá nézve ez. a gyermekleány bizonyo
san veszedelmes lett volna, azt maga is érezte. Most 
természetesen a művész érdekével viseltetett iránta, s 
mig. tekiutete egészeu meglepetve nyugodott rajta, régi 
barátságos hangon mondái „Valóban megnőttél, minde
nekelőtt szellemileg, alig ismerek rád s hasztalan ku 
tatom, mi változtathatott meg oly gyorsan és teljesen.” 

Erzsi szeme elointe világosabb lett, az az öröm, 
hogy a festész még nagyobb csodálkozással viseltetik 
iránta, pírba borító arcát; de egy fiatal leány finom ér 
zekével nemsokára észrevette, hogy a festész csakis

mint, egy csinos mintaképet bámulja s Cöleszliite képe 
folytonosan közlük áll, azért önkéntelenül jö.llek ki aja
kén e szavak: „Oh bárcsak szőke volnék! Hányszor 
óhajtottam már az' !“

Bármennyire volt igénybe véve a festész saját gon 
dolatnilól s érzelmeitől, most mégis figyelmesebb lett. 
Egyúttal feltűnt ueki a leány magaviseleté bucsúzáskor 
s nem titkolhatta el többé maga előtt, hogy e fiatal, 
ártatlan szívben már is hajlam mutatkozik iránta. Mivel 
nem volt oly hiú, hogy e miatt, boldognak érezze ma
gát, mégis e fölfedezés fájdalmas benyomást tett rá

Erzsi azon mélyen érző lények közé tartozott, kik
nek egyszer fölébredt érzelmei ritkán változnak, kiknek 
első szerelménél minden boldogság vagy minden pokoli 
kin tárul föl. A festész nem rejthette el, hogy baráti gon
doskodása napsugarakká lelt, melyek a fiatal szívben 
korán keltették föl a tavaszt. A fiatal leány iránti rész
véte lassankint. talán erős szenvedélylyé változott vol
na, ha a sors Cölésztina közelébe nem vezeti.

Mindazonáltal Rikárd benső felindulását elrejteni 
igyekezett s erőszakolt, közönynyel viszonzá: „Hogy tá
madhatnak benned oly különös kiváltatok?”

Erzsi habozott, a felelettel, azután ő kérdő: „Ugye
bár, Cölestina kisasszony nagyon szép ? Nagyon szépnek 
kell lenni,” folytató élénken, „mert Matild azt mondta, 
liOgy ön —“ itt mégis habozott, s nem szólt többet.

A festész eltalálta, mit akart Erzsi mondani, s 
akár szive volt tele érzelmeivel, akár nyílt jelleme nem 
tudta magát tovább visszatartani, önkéntelen e szavakra 
fakadt: „Nénédnek igaza van. Igen is, szeretem Cölesz 
tinót, mert ő eszményeim virágzó megvalósulása.”

Rikárd nem gondolta meg, mily hatással kell e 
nyílt kijelentésének a fiatal leányra lenni; Erzsi mint 
valami ütéstől találva, összeroskadt alatta. Eleinte ke 
zeit fiatal keblére (ette, mintha le tudná csillapítani a 
fájdalmat, mely folytonosan nehezedett rá; de a festész 
utolsó szavainál egész élete látszott eltűnni szivéből, 
szeme tévelygőit s hideg, halavány márványszoborként 
a legközelebbi pillanatban a festész lábainál feküdt.

Rikárd ijedten s a legmélyebb részvéttel hajolt le 
az elalélthoz. Ámbár Erzsi félig még csak gyermek volt 
mindazáltal mély, forró szenvedély vett, már erőt, rajta’ 
hogy talán örökre szerencsétleuné tegye. A festész leg

alább mindent akart elkövetni, hogy a fiatal, vonagló 
szívet megnyugtassa.

„Mi lelt, Erzsiké? Te beteg vagy!” kiáltó gyön
géden. „Neked nem szabad többé testvéreid hamupipő
kéjének leinti s itt a tűzhelynél guggolni. Ismerned kell 
a világot, más embereket, áz meg fog gyógyítani. És 
hozzá még oly szép, o'y jó vagy! Majd akadsz szivekre, 
kik melegebb barátsággal ajá dékozhatnak meg mint 
én.” E közben megfogta jéghideg kezét, s benső részvét
tel tekintett a szerencsétlenre.

A leány érezte, hogy szeme rá van irányozva s 
éppen részvéte késként fúródott keblébe. Megdermedt 
vére mozgásba látszott, jönni s jobbját, a festész kezéből 
hirtelen kirántva e szavakra fakadt: „Nem, nem akarok 
többé senkit sem látni, önt sem!” és e gondolattól mint
egy elragadtatva felugrott, ijedten az ablakhoz húzódott 
s elutnsitólag nyújtó ki mindkét kezét.

„Gyermek, te magánkívül vagy; de én kívánom s 
reméllem, hogy nemsokára visszatér nyugalmad.”

„Én nem vagyok többé gyermek, nem is akarók 
gyermek lenni!” kiáltó határozott boszusóggal.

A testész most valóban nem tudta, mily hangon 
szóljon, nem volt, elegendő tapasztalata hozzá, hogy e 
felháborodást könnyedén vegye. Azonkívül Erzsi szeme 
olyn vugtalan, kétségbeejtő kifejezést nyert, mely mélyen 
szivébe hatott. Legjobbnak tartotta, nyíltan vele beszélni 
s megérinteni azon sebet, melyet szűzies félelmében a 
leány maga előtt is rejtegetni igyekezett.. „Erzsi, te még 
sokkal fiatalabb vagy s ha a világba lépsz, csak akkor 
fogja szived megtanulni, egy rokonérzelmű szív dobba
nását viszonozni s akkor tudom, hogy mindketten be
csületes, jó barátok maradhatunk."

„Soha, soha! Nem vagyunk többé barátok!” ki
áltó hevesen, s midőn Rikárd közeledni akart hozzá, 
hogy izgatottságát lecsillapítsa, elsurrant mellette s az 
ajtó felé menekülve gyermekies ugyan, de mégis nagy 
haraggal kiáltó: „Igen, csalt bámuljon! Én nem vagyok 
madonna s ki nem állhatom !“ Akkor keserű, kétségbe
esett nevetésbe tört, ki, mig átlátszó könyei sötét szeméből 
hullottak, azután eltűnt a mellékszobában, még mielőtt 
Rikárd visszatarthatta .volna. Hallotta, hogy gyorsan rá 
fordította a zárt s jól érezte, hogy ezen fiatal, viharos 
szívnél minden csillapító kísérlet hasztalan. (Folyt, köv.) 



interpellált OiC} báró belügyminiszter jelen sem 
volt. Az 1889. évi költségvetést Tisza Kálmán mint 
pénzügymimster más nap október 18-án nyújtotta 
be s aztán november 5-éig a képviselőliáz nem fo" 
érdemleges ülést tartani, hanem csak a bizottságok 
fognak a hozzájuk beosztott tárgyakon dolgozni, 
liogv kész munkálatokat terjeszthessenek be ja' 
vaslataikkal együtt a képviselőházhoz.

Míg II \ juhos német császár Rómában idő
zött, egész Európa diplomáciája oda irányozta 
tekintetét, lesve minden szavát és mozdulatát a 
német, s olasz uralkodóknak s a pápának. A né
met lapok szerint Vilmos császár útja a béke mű
vét jelenti. Ez az utazás biztosítása a szövetségé- 
seknek a veszélyek ellen, a melyek, meglehet, nem 
következnek be, de e szövetség hiányában el nem 
maradnának. Bár népének és katonáinak számát 
tekintve Olaszország kisebb, de azértteljesen egyen 
jogú a hármas szövetségben, mert minden egyes 
szövetségtárs a másikra nézve nélkülözhetetlen. 
Ha a hármas szövetséget nyugatról és keletről 
egyszerre támadnák meg, Németország hadseregé
nek egy részét a keletről megtámadott szövetséges 
társ erősítésére fordítaná, mert a nyugati támadó 
Olaszország miatt kénytelen lenne erejét megosztani.

Az angol lapok is nagy obbrészt a német csá
szár római Htjával foglalkoznak s e látogatást nagy- 
fonlosságu eseménynek tekintik, mely alkalmas'ar
ra, Imgy a hármas szövetséget és a béke érdekeit 
megszilárdítsa; sőt egy lap kijelenti, hogy habár 
Angolország forma szerint nem tagja a szövetség
nek', mégis céljaival teljesen rokonszenvez és szük
ség esetén bizonyára hathatósan támogatná.

Bulgáriára vonatkozólag sajátságosán hangzó 
hírrel lepte meg a különben jól értesültnek ismert 
I’olit Corresp. című lap a politikai köröket, azt 
újságolván Konstantinápolyból, hogy a hatalmak 
közeledni akarnak az eddigelé el nem ismert Fer- 
dimind fejedelemhez, megbizvá i képviselőiket, hogy
ne legyenek továbbra is olyan tartózkodók mint, 
eddig, látogassák meg a fejedelmet, fogadják el meg 
hivá ait stb. Mindezt pedig az az aggodalom okoz
ta volna, hogy a bolgár kormány, ha tovább is úgy 
elhanyagolják, mint eddig, komoly bonyodalmakat 
támaszthat a macedóniai kérdésben. Úgy, a mint 
van, erre a közleményre egész biztonsággal meg le
het jegyezni egyet: azt tudniillik, hogy ha egyál
talában teltek bizonyos hatalmak ilynemű intézke
déseket, a dolog természete szerint sem Oroszor
szág, sem a vele karöltve járó Franciaország nem 
tartoztak e hatalmak közzé, sőt Németország sem, 
mely tudvalevőleg a bolgár kérdésben Sándor feje
delem eltávolítása óta mindenkor Oroszországnak a 
kívánalmai szerint cselekedett és semmi oka sincs 
most sem arra, hogy eddigi magatartását megváltoz
tassa. Másrészt mindenesetre kétes, hogy Ausztria- 
Magyarország, Olaszország és Anglia, akár együtt, 
akár külön-külön tettek volna oly lépést. Olaszor
szág elejétől fogva nem tanúsított oly visszauta
sító hidegséget Bulgária mostani kormányzói iránt, 
hogy azon most változtatnia kellene, s ugyanez 
mondható körülbelül Angliáról; a mi pedig Ausztria- 
Magyarországot illeti, mindenkor nagyon is tilt- 
tózkodóan viselte magát a bolgár kérdésben, nehogy 
Poroszországot valamikép mígsértse, és nem igen Ili 
helő, hogy most valami különösebb lépésre hatá
rozta volna el magát épen Ferdináiid fejedelem 
személyével kapcsolatban, kiről Oroszországban ele
jétől fogva máig sohasem szűntek meg azt erősí
teni, hogy egyenesen Ausztria-Magyarország krea
túrája. Egyébként pedig igen könnyen képzelhető 
el, hogy a hatalmak, ha a bolgár kormányra csak
ugyan hatni akarnak abban az értelemben, hogy
tartózkodjék a macedóniai kérdés bolygatásától, 
ezt más utón is megtehetik.

HÍREK.
— Ma tartja hangversenyét a helybeli dal- és 

zeneegylet a városi vendéglő nagy termében s ameny- 
nyiben már jó jégen nem volt hangverseny, remél 
befő, hogy a szép műsorozat nagyobb száma díszes 
közönséget fog majd vonzani a mai hangversenyre, 
melyet, újból ajánlunk a miveit közönség figyelmébe.

— Uj állás. A Beke Kálmán volt vonalfelügyelő 
elhalálozása folytán megüresedett állás ezentúl meg 
szűnik s annak helyébe egy segédmérnöki állás szer 
veztetett évi 1000 frt fizetés, 200 fit lakbér és 300 
forint úti átalánnyal.* Ezen állás szervezését csak lie 
lyeselni lehet, mert arra csakugyan nemcsak ezen, 
hanem a többi vonalokon is nagyobb szükség van, 
mint felügyelőkre.

— Lapunk mai számában közöljük a társulati 
közgyűlés lefolyását s nehogy egyéb köziem valónk 
kiszoruljon, vagy magát a közgyűlést nagyon meg 
osonkitott alakban közöljük, befejezését jövő számunkra 
kellett elhalasztani.

— Társulati költségvetés. A társulat közgyűlése 
■változatlanul elfogadta a jövő évi költségvetést a közp. 
választmány javaslata alapján, mely szerint egyutta 
a főigazgató fizetése 2000 írtról 3000 írtra emel tetet 
s 'gy megszűnt azon visszás állapot, hogy a társulat 
első tisztviselőjének kevesebb fizetése legyen min a 

főmérnöknek. Tekintve a társulatot ért katastrófát és 
árvízveszélyeket, mely alkalommal a főigazgató, főkép a 
buzgóságárói ismert mostani főigazgató a legalkalmat 
lanabb időszakban éjjel nappal talpon van, a közgyű 
lés e fizetés emeléssel nemcsak méltányosságot gye 
korolf, hanem egyúttal az érdem elismerésének két- 
ségbevonhatlau jelét adta, s ezen elismerés első sói
ban csakugyan Fekete Márton főigazgatót, illeti meg, 
kinek mielőbbi felgyógyulását őszintén kininjük.

— Tegnap akartak kísérletet tenni a kispiacig 
levezetett csövekkel, amidőn az artézi kaiból a vizet 
beleeresztették; azonban hasztalan várták a kispiaei 
víz medencénél a viz felbugyogását, mert a Szürsza- 
bó féle mészárszék előtt a viz a földbbl kiszivárgott 
annak jeléül, hogy ott a csövek összeillesztése hibás. 
Az még nagy szerencse lesz, ha csak azon a helyen 
van hiba, de attól lehet tartani, hogy több helyütt 
lehet hibás a csővek összeillesztése s akkor akár uj 
ból kezdhetik a csövek összeillesztését.

— Egyháztanácsi gyűlés volt e hó 14 én a hely 
beli rom. kath. egyháznál, mely gyűlésnek egyik fon-I 
tosabb tárgyát a rom. kai,Ír. iparos tanulók hitoktatásé 
nak kérdése képezte. Ugyanis egy izbeu az egyház 
tanács elrendelte volt a rom. kath. iparos tanulók hit
oktatását, de mivel az illetők a tanórán nem igen jelen 
tek meg, azok megiillésére pedig az ipartanodul bizott
ság magát illetékesnek nem tartotta, viszont az egyháznak 
sem állott módjában őket a tanórák pontos látoga 
fására szorítani, az oktatást beszüntette. E beszüntető 
végzés ellen Beszédes István tanító a püspöki hivatal
hoz felebbezvén, a- püspök az egyháztanács végzését, 
melylyel beszüntette volt a hitoktatást, megsemmisítvén 
annak folytatására utasította azon kijelentéssel, ha az 
'parostanoncok ezentúl is hanyagul látogatják a tanórákat, 
az egyhiz tanács előbb a tanfelügyelőhöz, ha pedig ez 
sikertelen lenne, a vallás és kőzokt m. kir. ministerium 
hoz forduljon. Elismeréssel kell nyilatkoznunk a rom 
kath. elemi tanítói karnak azon elhatározásáról, melylyel 
a Bogyó féle ahipitvány kamatairól saját személyökre 
nézve lemondván, e kamatokat a tanítói könyvtár gyara
pítására szándékoznak fordítani, az egyháztanács pedig 
a beszerzendő művek bekötéséről gondoskodig.

— Büszke lehet Szentes város és a gymnásium 
tanári kara Békési Gyula debreceni tankor. főigazgató 
azon nyilatkozatára, melyet legutóbbi ittléte alkalmából 
az ő elnöklete alatt megtartott tanári ülésen tett. Ám 
bár a tanítás az építkezés későbbi befejezése miatt 
szeptember hó 10 én vehette csak kezdetét, tehát a nő 
vendékek azóta oly rövid idő alatt még nem sokra halad 
hatlak, mégis a főigazgató teljes megelégedésének adott 
kifejezést azon kijelentésével, hogy a szentesi gyinná 
siutn a középszerűségből kimagaslik s a debreceni tan
kerület legjobb tanintézeteinek egyike. E kijelentés a lóg 
szebb elismerés a tanári kar részére s uj buzdításul 
szolgál gymnásiumunk jó hírnevének nemcsak feutartá 
Sára, hanem fokozására is.

— Lehet pályázni. Győri Ferencz helyette- 
számvevővé történt megválasztása következtében az 
árvatári pénztárnoki állásra pályázat, fog hirdettetni 
Úgy látszik, hogy ezen állás igazán árván marad, meri 
azért a fizetésért nem mindenki vállal magára szívesen 
oly nagy felelősséget. Mint értesülünk, ez állásra Hor
váth Jenő helyettes árvapénztári éllenőr fog pályázni

— Nagy részvéttel kísérték el örök nyugalma 
helyére Dömsödi Imre volt egyház,tanácsi tagot, múlt ked
den (1. e. 9 órakor, mely alkalommal az egyháztanács 
testületileg volt jelen, azonkívül a számos tagú rokon
ságon kívül még igen bokán jelentek meg a buzgóságá 
ról nevezetes 70 éves polgár végtisztességtételén. Nyu 
godjék békében !

— Vallástanitás. A r. kath. vallásu iparostanon- 
cok hittani órája f. hó 21 élői kezdve mindig vasárnap 
délelőtt 8—9 ig Inrt.alik meg a közp. r. kath. iskola 1. 
fiúosztályának tantermében, a miről az érdekelt iparoso 
kát e helyen is értesítjük.

— Fut ’Csa állapotok. A helybeli izr. hitközség 
elemi iskoláiban jelenleg csak két tanító működik, 
amennyiben az Elek József távoztával megüresedett 
harmadik t.anitói állásra az egyház nem hirdetett pá 
lyázatot s ezen iskolai évben nem is szándékozik ezen 
állást betöltetni, hanem az összes iskolás gyermekek 
tanítását két meglévő tanítójára bízta. Ha egyéb nem 
jönne e fénynél figyelembe mint az, hogy az egyház 
ezzel egy év alatt 600 frtot takarít meg, oda se 
néznénk; de azt hisszük, hogy úgy a szülők mint az 
iskolába járó gyermekek érdekében cselekszünk, midőn 
az egyház, ezen eljárását nemcsak tarthatatlannak, 
hanem megengedhetetlennek kell kijelentenünk, mert 
a népiskolai törvénynyel ellenkezik, amennyiben ez a 
megüresedett tanítói állás betöltését rendeli el s ha a 
fentartó testület azt nem teszi meg, akkor jogában 
áll a tanfelügyelőnek ezen állást kinevezés utján be
tölteni. Mivel ezen törvénytelen állapotról megyénk 
tanfelügyelője is értesül, azt hisszük, hogy az egyház 
nem fogja bevárni a tanfelügyelő meghagyó rendele
tét, hanem pályázatot fog 1 iidetni a megüresedett 
áilás betöltésére. így kívánja ezt a törvény s az izr. 
szülők gyermekeinek érdeke.

— Kegydijat, még pedig évi 240 frtot szavazott 
meg a társulati közgyűlés a nem légen elhunyt Beke 
Kálmán vonalfelügyelő özvegyének, ki férjének oda
adó szorgalma után azt meg is érdemelte.

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonok s jó 
barátaink, kik szeretett férjein Dömsödi Imre f. évi 
okt. 16 án végiiement végtisztességtételén fájdalmán 
kát megjelenésükkel s igazi részvétükkel enyhíteni 
szívesek voltak; továbbá a r. kath. egyház tanácsa 
és a szentesi Il ik temetkezési egylet választmánya 
szives megjelenésükért fogadják e helyen is szívből 
fakadó köszönetiinket. Szentes, 1888. október 18. 
Özv. Dömsödi Imréné szül. Csúcs Erzsébet s gyermekei.

_  Tűzeset. Már szinte hozzá kell szokni a ha 
rangok fél re veréséh ez, oly sűrűn ismétlődnek a tiiz 
esetek. E hó 15 én d. e. 10 óra tájban egy kis fiú 
okozta a tüzet özv. Gyulai Mihályné II. t. 212 sz. 
házánál az által, hogy szalmaláng mellett kukoricát 
akart sütni. A tűz gyorsan terjedt s egy szint és 

ólat hamvasztott el. Lám, ha óvodába járna a kis 
fiú, nem történt volna a baj.

— Eszes Mátyás csongrádi jó hírnevű vállalkozó 
nyerte el a csongrádi védvonalokon létesítendő viz- 
szabályozási munkálatokat, melyeket már meg is 
kezdett.

— Keleti lovarda. Reich és Wollner igazgatása 
alatt ma lesz a városunkba érkezett lovardának első 
nagy megnyitó előadása, mely alkalommal a magasabb 
műlovaglásból ritkán látott tökélylyel erőmutatványok 
fognak bemutattatni s szabadon idomított kitűnő arabs 
lovak elővezettetni. A lovarda a vásártéren van be
rendezve, pénztárnyitás este 6 órakor, kezdete félnyolc 
órakor. Vasár- és ünnepnapokon két. előadás lesz u. 
m. délután félnégy órakor és este félnyolc órakor. 
Előadás minden nap lesz uj műsorozattal. A társulat 
20 tagból áll és 18 jól idomított lóval bir. A műso
rozat falragaszokon van közölve.

- Willi Wood azon óriás neve, kit a ref. egyház 
központi iskola épületének földszinti bolthelyiségében 
csekély belépti dij mellett, mutogatnak. Magassága 7 
láb 2 hüvelyk, sűlya 38G font. Mondám sem kell, hogy 
29 éves létére jó markos legény s gyomor kataríiusról 
éppen nem panaszkodik, lévén neki testalkatának meg
felelő étvágya is.

— Beköszöntött a dér, mint a közeledő téli év
szak előhírnöke s figyelmezteti a lakosságot a tűzre 
való beszerzésére. Á jótékony eső után a szántással 
szépen előre haladtak gazdáink s idejekorán végez
hetik az őszi vetést.

— A sikkasztás felülvizsgálata. Szép összegbe ke
rült Hódmezővásárhelyen az elsikkasztott adópénzek 
nagyságának kiderítésé. Majdnem annyiba, mint maga 
a sikkasztás. Az adőköny veket az évekkel ezelőtt elhalt 
Adamovics adóigazgató — mint halála után kitűnt — 

: hamisította, hogy a sikkai-ztásnak, melyet elkövetett, no 
jöjjenek nyomára. A hamisított főkönyvek vizsgálására 
külön adóleszámoló hivatal állíttatott fel. Az 1876 -1884. 
évekről tételről tételre átvizsgálta az összes állami adó
főkönyveket. Ez óriási munkát 1885. október 5 ik nap
jától. 1888. szeptember u'oljáig végezte be, melynek 
költségei a 12 ezer forintot jóval meghaladják. Az adó
leszámoló hivatal főnöke, Gájer Vendel m. kir, adóhi
vatali ellenőr, f. hó 8—9 napjain adta át a megvizsgált 
főkönyveket Kmetykó József városi főjegyző elnöklete 
alatt kiküldött városi bizottságnak. Konstat.áltatot.t, hogy 
a könyvhamisitáj következtében az állam több mint 
19,000 frt erejéig lett megkárosítva. Hogy mennyire mg 
az elsikkasztott városi adók összege, azt nem lehetett, 
megállapítani, mert városi adófőkönyvek még akkor nem 
voltak, ma sincsenek és kilátás sincs arra, hogy legyenek.

— Borzalmas utazás. Ottawa amerikai városban 
egy léghajós tart előadásokat, űj szerkezetű léghajóval. 
Williams léghajós a napokban amint fel akart száll
ni, a gömb iná'.’ meg volt tö tve s néhány fiatal ember 
tartotta a léghajó köteleit, mikor Williams megadta 
a jelt, hogy eresszék föl. Ez meg is történt. A tömeg 
rivalgásban töri ki, de a következő pillanatban ez a 
rivalgás az ij-őség, a rémület, kiáltásává változott. — 
Egy Wensley nevű fiatal ember nem tudta eléggé gyor
san elereszteni a kötelet és a léghajó villámgyorsan 
emelte őt a magasba. A szerencsétlen fel akart, ktítzni 
a kötélen, hogy a kosárba jusson, de ez nem sikerűit 
neki. Mikor a léghajó mintegy ezer méter magasban 
volt, ereje elhagyta s ő lezuhant. Azonnal meghalt. 
Williams a borzalmas esetről csak akkor szerzett tudo
mást, mikor ismét leszállt.

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

Az értéktőzsdén a vasárnapi magánforgalomban jelentékeny 
hausse keletkezett, mit a küszöbön lévő nagyobb p ‘‘iizügyi műve
letek és a pénzpiac helyzete idézett elő. A pénzügyminist *r in ár 
benyújtotta a képviselőháznak a regalemegváltásról szóló tör
vényjavaslatot és e művelet pénzügyi oldalának végrehajtásával 
a Rothschild-csoport fog niegbizatni, mely e tárgyban már meg is 
kezd.e tanácskozásait, melyeken egyúttal a magyar elsőbbségek 
konversióját is megvitatták. Ez a két óriási operáció Európa ösz- 
szes piacait foglalkoztatni fogja és már most veti árnyékát a 
tőzsdére. De még más pénzügyi műveletek is vannak kilátásban, 
melyeknél milliárdok fognak mozgósittatni és a melyek teljesen 
meg fogják változtatni az értékpiacot. Ha még ehez hozzászámít
juk azt, hogy a politikai helyzet nyugodt, a pénzpiac jele .tóke- 
nyen javult, úgy tűnik fel a tőzsde mostani helyzete, mint ha a 
hausse csak szárnyait próbálgatná.

Egyszer máskor realizál csokra és nyugtalanító hírekre 
lanyhaság fogja felváltani a javulást, de azért mégis egy uj aera 
felé közeledünk.

Járadékok és befektetési értékek igen szilárdak most is, 
különösen a járadékok az utolsó nap hausse iránya alkalmával 
visszanyerték azt, a mit a hetek óta tartó bizonytalanság alatt 
vesztettek.

Bankrészvények közűi első sorban a Rothscliild csoporthoz 
tartozó két hitelintézet részvényeiben volt élénk mozgalom leg
utóbb emelkedő árak mellett.

Közlekedési vállalatok értékeiben kevés volt a forgalom.
Sorsjegypiac szilárd. Az uj szerb sorsjegyek iránt általá

nosan jó a hangulat és jelentékeny áremelked isiik biztosan 
várható.

Valuták és ércváltók élénken szilárdak voltak, de utóbb 
olcsóbbodtak.

* * *
Ertékpapirtulajdonosoknak legnagyobb készséggel szolgál 

felvilágosítással a „Magyar Mercur“ kiadóhivatala.

Szerkesztői üzenetek.
IÍ. M. unlak — helyben. A beküldött költemény bizony 

bizony sok helyen sántikál s habár mi főkép kezdők iránt el né
zők szoktunk lenni, de attól tartunk, hogy a hozzáértők alig ha 
volnának elnézők akár a szerző, akár mi irántunk, ha közöl nők. 
De azért nem kell elkedvetlenedni, mert — türelem jobb verset 
teremhet a beküldöttnél.

nsrsrilttér.
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.

Farbige Seidenstoffe von 85 kr. b7isC5fl 
per Meter (ca. ‘2000 verschiedene Farben und Dessins) versen- 
det roben- und stückveise zollfrei das Fabrik-Depot G. Henne- 
berfl (k. k. Hofliefera'nt), Zürich. Muster umgeliend. Briefe 10 
kr. Porto. (3 1



(denaturált) adómentes

spiritusznak literje 50 krajcár
Robicsek G-áborné üzletében.

2841./888. a. ü.
Hirdetmény.

Az 1888. évi II. osztályú kereseti adó pót
kivetési lajstrom oly felhívással tétetik ki alólirt 
hivatalnál f. hó 21-től 28-ig terjedő időn át 8 
napi közszemlére, hogy az érdekelt felek ezen pót
lajstromot. a jelzett időben megtekinthetik és a 
kivetés elleni netáni felszólamlásaikat a kir. adó
felügyelőnél benyújthatják.

Városi adóhivatal.
Szentes, 1888. október hó 19.

Tóth Kálmán,
a. ü. tnok.

Házeladás.
Az I. t. 412. szánni, Betlehem utcában lévő 

“^X7‘olün.g'eT-féle Ixáz előnyös felté
telek mellett szabadkézből eladó. — Ugyanott 
egy lakás bérbe adandó. Értekezhetni

Schehiberger és Popper 
börkereskedő cégnél, 

az evang. templom áfellenében.

1888. évi október hó 28., 29., 30. és 31-én.
Értesittetik a közös hadsereg állományába 

tartozó minden fegyvernembeli (gyalog, lovas stb) 
szabadságolt és tartalékos legénység, hogy az ezen 
évi ellenőrzési szemle folyó évi Október hó 28., 
29., 30. és 31 én a városi sóházi helyiség
ben fog megtartatni, melyre köteles megjelenni a 
legénység azon része, mely ezen évben sem gya
korlat, sem szolgálattételre ezredéhez, vagy csapat
testéhez beidézve nem volt és pedig: az 1878. és 
1879 évbeliek október 28-án délelőtt 10 órakor, 
az 1880. és 1881. évbeliek október 29 én reggel 
8 órakor, az 1882 és 1883. évbeliek október 30-án 
reggel 8 órakor, az 1884. és 1886. évbeliek októ
ber 3lén reggeli 8. órakor a sóházi helyiségben, 
katona könyveikkel, pipa, bot fegyver, stb. nélkül 
való pontos megjelenésre felhivatnak és figyelmez
tetnek, hogy külön idéző jegyet nem kapnak, idé
zésül szolgál egyedül e hirdetmény.

Végül figyelmeztetnek a nem szentesi illető
ségű, de itt tartózkodók, hogy a hason évbeliekkel 
megjelenni kötelességüknek ismerjék.

Az utószemle f. évi november 20-án B.-Csabán 
megtörténni.
Szentes, 1888. szeptember 25-éu.

ÓNODI LAJOS,
főjegyző, Szentes város katonailgyvezetője.

fog

TICHOBERNÁTfe
kereskedelmi üzletében< —.. -....

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

Hölgykendő
egész gyapjú, minden uj 
divat színben, kétszeresen 

széles, 10 mét. 8 frt.

Niggerloden, X Jute-fiiggöny 
a legújabb őszi és téli ru-1 Z török minta,
hának, kétszeresen széles, egy teljes függöny 2 frt 

10 mét. 5 frt 50 kr. /•. 30 kr.

®Egy jute-garnitúra 
,*’ 2 ágy- és 1 asztalterítő, 

*. rojttal 3 frt 50 kr.

Eaguza Egy ripsz-garnitura
divatkelnie, kétszeresen széles, kos- / *. 2 Ágy- és egy asztal-
tümruhának, minden sima sziliben, * • •pxkxi -aÍHu 1valamint csíkos és karrirozott tómét. • • teiltoből, selj ©1111 Ojttal

9 frt. X 4 frt

Fekete terno ; ; Hollandi futószőnyeg- 
szász gyártmány, kétsze- *•* niaradokok
résén széles, 10 mét. 4 frt .* *. 10—12 mét bosszú. Egy 

50 kr. • • maradék 3 frt 60 kr.

ZDreicLraivt : *. Jlází vászon 
legjobb minőség, 60 ctm. ", ,• 
szeles, 10 méter 2 forint •*• 1 ' ég 30 rof */. 4 frt 50 kr.

80 kr. • • 1 vég ho rőf s/< 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz V King-szövet,
minden sziliben, bO ctm..* * . ,, . ...
széles, 10 méter 3 forint*. .*Jobl’ a vászonnal, 1 vég 

80 kr. X */< széles, 30 rőf 6 frt.

mintegy

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

széles, 10 mét. 4 frt. V i V15g so róf 4 frt 50 kr.

Brünni posztókelme ® Téli kabát kelme 
maradékok egy maradék, 2 0 méter

téli öltözetnek, egy mara- teljes téli kabátnak, feke- 
radék 3-10 mét. egy teljes; ; te, barna ós kék sziliben 

férfi öltözetnek 5 frt. 5 f t 50 kr.

Alkalmi vétel i : : felső fcabátlcelmék 
Brünni posztómaradékok legfinomabb minőség, egy 

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

Karrirozott és csíkos ; ; —- rr
hálóruha kelmék X cxuiton

66 ctm. széles, legújabb L.’■ 1 vó8 i0 r<5f L r-5 frt 50 kr. 
dessin 10 mét. 2 frt 50 kr. legjobb minőség 6 frt 50 kr.

AZ ANKER”

Ha a ló döglik, 

a gazda pusztul.

Meleg takaró bizto
sítja a ló egészségét 

és munkaerejét.

g.

Feltűnést keltő értesítés
az összes t. lótulajdonosok részére!

A Romániával, Oroszországgal és Németországgal folytatott vám- és kereskedelmi háború folytán, mely az üz
leti forgalom teljes beszüntetését és az árukivitel megcsonkítását maga után vonta, valamint a mostani harcias hely
zet és rósz üzleti viszonyok következtében több száz tucat lótakaró van üzletemben felhalmozva, melyek a fenti 
országok számára készültek, miért is kénytelen vagyok lótakaró-kész etemtöl mi idén áron szabadulni.

Ezen takarók az első, többször kitüntetett bécsi takarógyárban készült, pompásan kidolgozott, nehéz, sűrű 
árucikk, mely a legelőkelőbb gavallérok, uraságok, gazdaságok, ménesek és bérkocsi tu'ajdonosok részére szállittatik 
s szépsége, ritka jósága és felülmulhatlan olcsósága által a legmelegebb elimerésre talált, mit a naponkint érkező, 
legkielégitöbb utórendelési levelekkel bizonyíthatok.

Az összes lótulajdonos uraknak egész Ausztria-Magyarországon és Olaszországban utánvéttel vagy az ár elő- 
leges beküldése mellett küldök

. elsőrendű lótakarókat
190 cm. hosszukat ós 130 cm. széleseket, legjobb, elpusztíthatlan minőségben, sötét alappal ós élénk csikókkal, sörü
ket és melegeket, jól kidolgozottakat, darabját

csalj: ± frt 50 leroxi.
"RívQtnQ QPt'Q t Q Izí} t sötétsárga alappal és hétszeres kék-piros csikókkal, körülbelül 2 méter1/1V CbLUö övLd 1/CbxkCb 1 UxkCLb hosszukat és l’/t méter széleseket, kitűnő elsőrendűeket, darabját 

csali 2 írtért-

Elegáns kénsárga urasági bérkoositakarót :$8^^eS^etB’8ár“a
2 méter hosszút és V/a méter széleset, fölötte elegáns kiállítással, minden ló igazi dísze, darabját

csak 2 frt 50 Irroaa.
Ha tehát valaki lovai számára jó, szép, meleg takarót akar beszerezni, használja fel azonnal ezen 

alkalmat, mely bajosan fog viszatérni s rendelje meg azonnal ezen igazán jó takarókat. 1 egyen kísérletet 
nemcsak hogy meg lesz elégedve, hanem ismerőseinek is fogja ajánlani, miért a legnagyobb hálával fogok

kedvező 
bárki s 
tartozni. 

Rendelésnél pontosan kérem a te jes címet: a rendelő nevét, állását, lakhelyét, utolsó postát s az ország ne
vét, hogy a szétküldésnél tévedés ne forduljon elő.

Tisztelettel

ZELINKA. K. Bécs, (Wien III.)
(Hetzgasse) 33. sz.

Honvéd ellenőrzési szemle
188S. október hó 29-én.

Ertesittetik a ni. kir. honvédség szabadságolt 
és tartalékos állományába tartozó legénység, hogy 
az ellenőrzési szemle folyó évi Október hó 29-én 
a városházánál (volt magtárépület) fog megtartatni, 
melyre köteles megjelenni az 1877 — 8 — 9—80. és 
1 882. sorozási évbeli szabadságolt és a közös had
seregből áttett legénység azon része, mely ez év
ben zászlóaljához bevonulva sem gyakorlat, sem 
szolgálattételre nem volt, úgy a szentesi, mint a 
vidéki illetőségű, de itt tartózkodó honvédek, és 
pedig: a mondott napon reggeli 8 órakor honvéd 
igazolványaikkal, pipa, bot, fegyver stb. nélkül való 
pontos megjelenésre felhivatnak és figyelmeztetnek, 
hogy külön idéző jegyet nem kapnak, idézésül 
szolgál egyedül ezen hirdetmény.

Az utószemle B Gyulán f. évi november hó 
20-án d. e. 8 órakor fog megtartatni.

Szentes, 1888. szeptember 25-én.
ÓNODI LAJOS,

főjegyző, Szentes város katonaügyvezetője.

ÉLET-és JÁRADÉK BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG m

VEZÉRKÉPV1SELÖSEG:
Budapesten, Deáktér 6. sz. saját ház „Ankerudvar'1. |

A társaság minden az ember életbiztosítására vonat- H 
kozó üzletekkel foglalkozik, u. m : a) túlélési ós kiháza- p] 
sitások ; b) haláleseti biztositások; c) járadék biztositások. Ifi

Nyereményrészül fizetett a társaság a) haláleseti E 
biztositások után az évi díj 25%-át; b) a túlélési ós ki- H 
házasitási biztositások után átlag a biztosított tőkének Ifi 
30%-át, s igy minden biztosított 1999 frt után tényleg F 
1309 frt fizettetett. J Wj
Részvénytőke és biz- Ifi

losiiéki alap 1887. E
december hó 31-én ... .frt 34.513.072.95.

Az ulOlHóikzlet. Jelen
tés szerint a biz- 
tositiisi itlloiniíny 
1887. dec. hó 31-én volt

és
A íArsasilg létezése 

éta haliUeseti és 
kilitlzasitási bizto- 
sitttsokért 1887. dec. 
hó 31-ig kifizetett ....

Dijkönyvecskékke! és _____ ______
a vezérképviselőség Budapesen vagy a helyi 

ügynökség.

„ 103.330 002 42 tőke. 
i> 48.900.44 járadék.

„ 58.929.495.40
felvilágosítással szolgál

Ruha-barchet V , 14 ’»gU.
1 vég .Oróf lila 4 frt 80 kr. üjv 

legdivatosabb dessin 10 : *. 1 vég30r. piros 5frt 20 kr. gjí 
mét. 3 frt. • ,• cérnakannavász fY

.*» 1 v^8 3° l’’,os 6 frt.
-w-Q -1 _ T_ • • Egy létiikarft fejÁ

. legjobb gyártmány, 190 ctm. bosszú, •
legjobb minőség, 60 cmt. X E^^kocsi-^karé # 

széles, 10 mét. 2 frt 70 kr.. t 190 ctm. hosszú, 150 ctm. széles QfV 
*. .* 2 frt 50 kr. ®

Téli nagy kendő Női ingek 'jl
tiszta gyapjú, •/, hosszú, V erős vászonból csipkés Űj.

, , , ’ ' . ’ A szegelylyel 6 drb 3 frt
1 drb 2 frt. ; ; 25 kr.

Double-velourkendö » ;;; • . éiá
tiszta gyapjú,nagyságú, l'OI 1IIO( K

1 drb 3 frt 50 kr. • ■ chiifonból és vászonból fi- 
F e j r e v a I ó kend J V >'<>m hímzéssel 3 drb 2 frt fitÁ 
5/< nagyságú, drbja 80 kr. •" *• 50 kr. °

Hölgy-Jersey derék V Férfi ingek 
selyemgombbal és véggel, ; *• saját készítmény, — fehér 
minden sziliben, teljes, ; ; vagy színes I drb I. minős. HrV 

nagy 1 drb I frt 50 kr. V I frt 80, II. 111. I frt 20 kr.

Munkás ingek „ No,ma' >"0 ,, .b .... .• teljes, nagy 1 drb I f. 50 k. H44
rumburgl oxforditól, . . Korma; nadrág jiw, 

teljes, nagy 3 drb 2 frt. ^§5 teljes, nagy 1 drb I f 50 k. yfj

Posztó-áruk gyári raktára.
---------- ™ .............

Minták ingyen és bérinentve. — Meg nem 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavételnek.

-A- leg-joolo

CIGaBETTA-PAPIROS
A VALÓDI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PÁRISBAN.
IIIiíiizühIAI óvakodjunk!

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

VAO-BiMiLK db l’étiqubtir 17, ro» Béranger, a PARIS

§ "600/ júniusi
*3
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Alelléklet a „Szentes es Vidéke44 1888. évi 42-ik számához.
C 3 12 KT O II.

Szív és kéz, szerelem és házasság.
Régi tárgy uj változatban.

Szép kisasszony, szabad-e kérni, 
Önt karon fogva elkísérni?

Ezt a kérdést intézi a legtöbb fiatal ember nyájas 
hangon s fölötte szerencsésnek érzi magát, ha egy szép 
hölgy akár tánchoz, akár sétához nekik karját nyújtja; 
nem gondolván meg, mily szoros összeköttetésben van a 
kar a kézzel s a ki a karonfogva menést életében él
vezni akarja, egyszersmind a kézre is kell vágyni. A 
szerelem heves harc, melyet nem egy ember kerül, mert 
nem szabadságra, hanem uj bilincsekre vezet, s a győz
tes érdemeinek és sok (szívbeli) sebeinek elismeréséül 
csak egy keresztet kap s ez a kereszt a házasság. Csak
hogy ez a kereszt nem az örök békét jelenti, mint a 
temetőben lévő kereszt; mert a házasságban a háború 
gyakran még csak kezdődik, hanem vagy úgynevezett 
házi kereszt, melyet azért visel valaki, mivel annak vi
selése érdem; vagy ha a házasság gyermekkel van meg
áldva, nagy érdemkereszt, melyet a sors az ember nya
kára akasztott. — Ismerek ugyan sok olyan keresztes 
vitézt, kik szívesen vonulnának az Ígéret földjére, a túl
világra, hogy végre valahára nyugalmat találjanak, mely 
ért itt e földön (drága életök párjával) hasztalan küz 
denek. De ki tulajdonképen ezen éleluntság oka? — Ta
lán az asszonyok? — Éppen nem! Nem mondtae egy 
német költő, a halhatatlan Schiller: ..Tiszteljétek a nő
ket, ők fonják és szövik az égi rózsákat a földi élet
nek!" S azon időben a nők bizonyosan nem voltak job
bak, (mert akkor nem volt még annyi nőnevelő intézet!) 
Nem, azon sok szerencsétlen házasságnak okú az idő 
gyarlósága. Ma csak a kezet kérik, a szegény szívvel 
senki sem törődik. Ez már idegen a nagy világ előtt, 
mert oly nyelven beszél, mely nem divatos többé; szűk 
ségből legfeljebb a szegénység kunyhóiban szólal meg, 
de a szalonokból többnyire száműzve van.

„Ha megkérte a kezedet, ne utasítsd vissza"; igy 
szól parancsoló hangon az atya leányához, s ez enge
delmeskedik; de a szív vonzalma a sors hangja, s a 
leány szivének nem parancsolhat egyetlen atyjának a 
hangja sem; itt csak egy hang vau, a benső (a lélek 
hangja), a hol ez hallgat, ott a szűzies száj se mondja 
ki az örök kötőszót ; mert a mint a monda sze
rint a gyöngy a csiga betegsége, épp úgy a szerelem a 
női szív gyöngye, 6 ez a gyöngy az élet fonalaitól be
fogva a nő ékszere, melynek csatja a halál, a csat köve 
a sírkő; ha az élet fonala elszakad, a gyöngy földre 
gurul és csak a kő marad hátra egy megtört szív em
lékéül! — Kézzel és szájjal szokták megerősíteni az 
esküt az egybekelés napján, és csak midőn a kéz elhi- 
degül s a száj elnémult, akkor van feloldva az eskü, de 
most, midőn egy kézszoritás nem eskü s a szó nem bi 

lincs, imért nem teszik esküvőnél a kezet inkább a 
szívre?! Mert most rendszerint a szív a kéztől függ s 
a szív csak ráadás a kézhez, nem pedig hogy kéz rá 
adás volna a szívhez. Hány menyasszonyi koszorú a női 
szívnek töviskoronája, mely szívnek vértanúként csen
desen kell elvérzeni a szerelemért s Hymen fáklyája 
csak is a lelki békesség sírlámpája! S mégis mennyivel 
többet, ér a szív a kéznél! — A kéz ver, hogy büntes
sen, a szív ver, hogy csak szeressen, s csak az utolsó 
veréssel szűnik meg szeretni. A kéz az ököljogot kép 
viseli, a szív mindent, a mi jogos; a kózszorirás a sza 
vak utóhangja, a szívszorongás az érzelmek kifejezése: 
a kéz fegyvert, visel, a szív fegyvere a nyelv, hogy melyik 
élesebb és veszedelmesebb, annak megítélését a hölgyekre 
és ügyvédekre bízzuk.

A bölcs teremtő jónak látta, az embernek két szív
kamarát adni; mi férfiak meg lehetünk elégedve, mert 
e csendes szívkamarácskában gyakran még egy üres hely 
van kiadó; de a leányok szívkamarája sokkal szűkebb, 
mert sokkal több lakóról kell nekik gondoskodni, mintsem 
hogy az a csekély tér elegendő volna. E kamarák mind
egyike természetesen a sebesültek egy egész hadserege 
számára való kórház, de egy olyan szívű leány hasonlít 
egy kis ház tulajdonosához, ki házbérből él: mindellik 
zugnak kell elfoglalva lenni. Az egyik kamarában a di
vatos szokások, a másikban az udvarlók laknak, mely 
utóbbiakról naplót vezetnek. Ezen napló hasonlít égj 
kereskedőház naplójához: váltók, csak váltók képezik a 
jelszót, legnagyobb vagyonuk váltókból áll. Előbb pillan
tások, azután szavak, azután levelek, azután csókok, vé
gül maga a szerető váltatik, mig végre idők folytán a 
szép firma „ifjúság* eltűnik; az öregség kénytelen accep- 
tálni a sors változását és az élet könyvét a halál „tar
tozik" szóval zárja be, melyért a „követel" a túlvilágon 
jön kifizetésbe.

Azt mondják, hogy a szerelem a szívben rejlik, 
onnan ered valószínűleg az erős dobogás (mielőtt a szív 
kinyílnék) A szerelem ki akar tömi, nyugtalankodik, ha 
a szív oly sokáig zárva marad; azért gyakran a szemen 
át keresi a kijárást, mert a látásból ered a szerelem!

Ámor isten és az igazság bekötött szemmel ábrá 
zoltatnak, mert mindkettőnek vaknak kellene lenni, mi 
szerintem uem egészen helyes; mert ha az igazság csak 
néha hunyná be az egyik szemét s Ámor kellő időben 
mindkét szemét nyitná ki, akkor az emberi élet sok fáj
dalomtól lenne megkímélve. De a leányok szívesen lát
ják, ha Ámor szeme be van kötve, mert többnyire bű
vöséit játszanak vele. Ha az egyiket lesi, uccu, a házas
ságba menekül, mert odáig nem terjed Ámor hatalma; 
itt Hymen isten jön elébe, lerántja szeméről a kötelé
ket s a lakodalmi fáklyával világít, neki — haza. Fel
tűnő szatíra, hogy Hymennek, a házasság istenének, és 
az egyenetlenségnek ugyanazon jelképe vau t. i: fáklya, 
mely rósz világot vet a házasságra ; nem lehet tudni, 

I vajon a Hymen az egyenetlenségnél gyújtja e meg 

fáklyáját, vagy megfordítva ? — Épp oly külöuös, hogy 
Hymennek nincs szárnya, holott Ámor azokat vállán 
viseli, Hymennek tulajdonképen csak lebilincselt Aliim 
nak kellene lenni:?! Talán a házasságban vágják le a. 
szárnyait ? Az szomorú lenne, mert Ámor azon szárnyas 
küidöncz, ki az ég levelezését a földlel közvetíti s 
ennek a levelezésnek nem szabad elmaradni, mert amint 
mondják, a házasságok az égben köttetnek, amit tenné- 
szétessen senki sem akar elhinni, mert legtöbben alig 
találnak valami mennyeit a házasságban, kivéve — azon 
oíAuro/caf, melyek u házasságban majdnem ugyanannyi
szor fordulnak elő, mint az égben, mert a házasság a 
szerelem naptára: a mézes hetekben kezdődik a tavasz. 
akkor e naptárban ez áll: „Derült kellemes napok, a 
nap a nyilas (Ámor) jegyébe lép; kis idő múlva: a me
leg apad, a napok borúsak, kezdődik a keresztjáró napok 
hete, a nap a rák jegyébe lép. Néhány hónappal későb
ben: napéjegyeuleti viharok, száraz hideg stb. Ez a nap
tár idöliez és örökkévalósághoz van kötve s mindig 
zsebkiadásban jelenik meg, mert főkép a nőknek szól, 
kik tapasztalás szerint a zsebkiadást kiválóan szeretik. 
A férfiaknak többnyire üzleti, ritkán gazdasági naptárul 
szolgál. Pénz régóta a házasulandó férfiak jelszava, s 
mindig az lesz — már vétőkben vau. Ugy e bár? — Jó 
éjszakát! Viszontlátásra.

IGAZMONDÓ.

Irodalom.
Vértesi Aratóid ezer elbeszéléséből, illetőleg azon 

gyűjteményből, mely Vértesinek összes munkáit foglalja magában, 
megjelent a 3-ik füzet, s ezután hetenkint pontosan jönnek a 
további füzetek is. Az eddigi vaskos három füzet kilenc nyoma
tott ivre terjed, s a következő érdekfeszitő, szépen írott elbeszé
léseket tartalmazza: „A hullámok közt", „A becsület", 
„Idegen földö n", „A titok", A d o m b r á d i m a j á 1 i s“. 
Ezek mind társadalmi novellák, de a nyomás alatt levő negyedik 
füzetben már egy oly érdekes elbeszélés tarkítja változatos ta« - 
tál ni át, mely a 4tí-as időkben játszik. Vértesi Arnold összes 
müvei közlésénél az egyes elbeszélések elhelyezése tekintetében 
a kiadóhivatal igen helyesen gondot fordít a változatosságra, s 
nemsokára már egy hosszabb regény közlését is megkezdi. A 
józan magyar közönség oly nagy számmal sietett előfizetni, a va
lóban pártolásra méltó szép vállalatot támogatni, hogy annak 
kiadása nemcsak biztosítva van, hanem büszkén emlegetheti, hogy 
hasonló mennyiségben komoly irodalmi értékkel bíró füzetes vál
lalat nincs elterjedve az országban. És mint érdekes, irodaim: 
viszonyainkat érintő dolgot örömmel tudatják velünk, hogy a nép 
körében is szívesen üdvözölték Vértesi nagy vállalatát s olya
nok, kikre most rémregényeket tukmáltak, kijelentették, hogy ki
dobják azt házukból, s a helyett az ezer elbeszélést rendelik 
meg. Az egyes füzetek páratlan olcsók, s három Ívnyi tartalmuk 
dacára csak 15 kr. Az uj előfizetők az eddig megjelent három 
füzetet egyszerre is kaphatják. Mutatványfüzetet ingyen küld a 
kiadóhivatal Debrecenben.

Gróf V«,y Dániel „Magyarország történetéiből, me
lyet népszerű hangjáért oly örömmel üdvözölt a sajtó, — megje
lent a második füzet is. A füzetek rendkívül öles k s szép ki.d- 
litásuak. Egy-egy fűzet ára 15 krajcár. Az uj előfizetők az eddig 
megjelent két füzetet egyszerre is kaphatják. Mutatványfűzetekut 
ingyen küld a kiadóhivatal Debrecenben.



A.pTósá,§r.
M egb fi ii lelett n a g y z.í s. Kocsi vezető: Óvato

san tessék felszállni, kisasszony ka.
Leány: Kisasszonyka? Kérem, én (izennégj éves 

vagyok.
Kocsivezető: No, akkor siess lelkem, mert nem 

'■rünk iá, hogy egy gverek miatt auuyit várakozzunk . .. . 
gyorsan .... mehet! I!

* *»
T e i m é s z e t. e s dolog. — Ki hinné, hogy az az 

ei őlel jós öreg ur már kilencven éves?
— Lehetetlen! Mi a foglalkozása?
— Kéményseprő.
— No nkkor nem csoda, — füstölt hús mindig 

tovább tartja magát.
* **

Vas Gereben találkozik a váci utcán Gazsi 
bácsival.

— Gazsi, tudsz le diákul?
— Oh igen.
— Des mini decem florenos post fcslum! (Adj ne

kem liz forintot ünnep utánig.)
— Most jut eszembe, hagy nem én tudok diákit', 

feleié Gazsi, hanem a bátyám, liánéin azzal is hiába be
szélsz, mert annak sincs pénze!

* **
A g v e fin eh s zo b á bő I. A kis, tizenkét éves 

Aranka beteg. Elöhitják az orvost.
— Szaluid kérnem kezét, mondja a fiatal orvos, 

pulzusát, almi vá.-: megtapogat ni.
— Beszéljen ,i papával, volt Aranka válasza.

* « -4c
Maliciózus közbeszóló. Számtani példát 

ad fel a tanító és a következőkép kezdi:
— Van öt forintom.
— Mutassa! — szakítja őt félbe egyik kétkedő 

tanuló.

I'delóa szerkesztő és laptuUjdonos- Bitiiiz.HovilH A'orborí.

Hirdetmény.
Szentes város tulajdonát tevő, III./)flk nép-sor 

■zátr.u, özvegy Balogh Ferencné-féle bogárközi ház 
128 nszgöl udvar területtel f. évi október 21-én 

■ I. e. 10 ólakor a tanácsteremben (at (andó szóbeli 
árverésen a legtöbbet ígérőink el fog adatni.

Felhivalnak venni szándékozók, hogy 00 frt 
bánatpénzzel ellátva a kitűzött időben a tanács
teremben — hol a. feltételek addig is megtekint
hetők — jelenjenek meg.

Szentes, 1888. október 9.
Nagy Imre,

tanácsnok.

Nyíri Gerzonnak újonnan épült házában 
(úri -utca)

lsét -ű.z;lctlxel57-ísé=’,
valamint a Halasz Szabó János-féle házban (kis- 
piacon)

egy ■íxzletlxel^z-iség' 
haszonbérbe kiadó. — Ugyanennek 6000 vályogja 
van eladó.

T.JC „„r?T , VÁROSI IRODA és RAKTÁR
bGHLIGK-íeie szab. vt. váci körút 57.
Ír in mp 11“ és „Haladás11 sorvetc-gépek. j|

GYÁR és IGAZGATÓSÁG;
VI. kiitsö váciul 1696/99.

Szórvavető gépelc.

Schlick-féle szab két és háronivasu
ekék,

SCIILlCK-félo szab. Kayol-ekélí, 
SCHLICK és VIDATS-féle eredeti egyvasti ekék és talajművelő-eszközök, 

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

Gőz- és járgánycsépiö készületek, gabonát isztitó rosták, örlöiiiahuok stb. 
összes ekek lartaiekreszei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési föltételek. Legolcsóbb árak. 

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
W JEGYZET. “W

íjg _ Van szerencsénk ezennel 1. c. íizletbarátaink becses tudomására hozni, hogy noha a VI., Váci 
kőrút 57. sz. a. lévő irodáink legnagyobb részét a külső váci llton lévő gyártelepünkre helyeztük ál, 

tó;; niindazomíltal az eddigi irodai helyiségünkben t. űzletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát 
I urunk fenn, vulumint hogy ugyanott építési cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk.

Kiváló tisztelettel
A Schlick-fele vasöntöde és gépgyár 

részvénytársaság igazgatósága.

isi

| ........ ---------- u R
g i-szépviselet és rxii^taraiítár Szentesen: SchlesmgerFér. urnái, g

‘B A kV vi^. c/ p
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
_T... FölülmulUatatlan étvágyhiány, gyomorgyöngeség, rósz
védjegy. illatú lélekzet, folAivódás. savanyú lelböffoneü, kólika, gyo- 

morburut, gyomorégés, homok-ős daraképzödés, tuhágos 
nyálkaképzödés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a’gyomortól ered), gyormorgörcs, székszorul is, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és aranyeres bánta! inak eseteiben. — Egy üvegcse ára 
használati ntasitással egj’üttlOkr., kettős palaczk70 kr. 

Központi szétküldés Brády Károly gyógyszerész által 
Krcinsíerhen (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban?
óvás! A valódi ináriaezclli gyoinorcsöppoket sokat 

hamisítják és utánozzák. A valódiság jeléiti minden 
üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott borítékba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt hawznsí- 
Fati utasításon megkell jegyezve lenni, hogy az Krem- 
sierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott, wü

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc ég 
Várad y Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aitinor 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Néninlb L. 
gyógyszertáraiban ; Szarvason IWedvecky József és Pnrtcs Emii 

! gyógyszertáraiban : Szegeden Ambrózy A., Ihtrc-uiy Károly. Fbinor 
i József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szí.-And

ráson Pollatsek Vilmosnál.


