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Hirdetések és nyílttéri közlemények ju-
tányos áron vétetnek fel. 

r , o móres! 
Méltó megdöbbenéssel olvastuk 

társadalmurik fekélyesedésének azon 
legújabb dia-gnosisát, mely megyénk 
legvirágzóbb városában rég óta folyta-
tott bűnös űzelmekről rántotta le a 

Az első hír szárnyrakelte óta lá-
zas érdeklődéssel kisérjük naponta a 
hírlapok közléseit, a részleteket, bámul-
va látjuk a számok kétségbevonhatat-
lan adatait, melyek hihetetlen nagy-
ságban állítják elénk a katasztrófa 
arányait Látjuk, érezzük az esemény 
anyagi súlyát! mely talán hosszú időre 
megbénítja a szerencsétlen városnak 
eddigi rohamos fejlődését, •— sejtjük 
az erkölcsi hatást, mely a különben is 
bizalmatlan népnek az intelligens elem 
megbízhatósága iránt táplált hitét erő-
sen megingatja, s önkénytelen ajka-
inkra jó' a kérdés, mely az utolsó évti-
zednek e sokszor ismétlődő speciális 
betegségéhez az oki összefüggést ke-
resi. Egy kis őszinteség enhibáink 

beismerésében — és megtaláljuk a 
választ. 

Egy és ugyanazon ok hallgattatja 
el a tiltakozó lelkiismeret szavát a 
corruptio hivatalnokában s készteti a 
hűtlenségre, ez irányozza a bűnös 
kezét az idegen pénz felé, ez adja az 
iskolás öngyilkos kezébe a fegyvert, 
s sanctionálja a párbaj s társadalmunk 
hasonló kinövéseinek kultuszát. 

S az a hangulat, mely örömmel 
látja társadalmunkat a polgári házas-
ság üdvösnek hirdetett intézményére 
megérettnek, mely az anyagi érdek 
domináló aerájában kész feledni a 
vallásos kegyelet évezredes hagyomá-
nyait, az a szkepsis, mely az önsegély 
lármás hangoztatása közben megta-
gadja az Isten segélyébe vetett bizalom 
igazoltságát: félreismerhetlenül rámu-
tat társadalmunk erkölcsi nyavalyáinak 
forrására: a vallásos érzület hanyat-
lására! 

A tudomány fokozott fejlődése, 
mely megtalálta a természeti erők 
rejtett titkait, az öldöklő betegségek 

T A R C Z A. 

baczillusait, — elpusztítja a hitnek 
belénk oltott csíráit, s a kenyérkere-
set tisztességtelen küzdelmei kioltják 
a szemérem és szívnemességnek min-
den kebelben természettől égő lángját 

A tudás veszélyes párja a hitnek, 
ha a kettő közt a kellő öszhang a 
művelt lélekben nem érvényesül; s az 
első emberpár esete óta az emberiség 
történetén át végighúzódik a romlás 
eredményének példája. 

S hogy a vallástalanság a felvi-
lágosodásnak, a XlX-ik század szelle-
mének produktuma, mutatja azon 
ijesztő valóság, hogy a templomok 
igaz látogatói nem azon elemből valók, 
mely magát a század színvonalán 
állónak tartja. 

A nevelés irányában rejlik a hiba, 
s a társadalom ferde fejlődésének, 
kóros tüneteinek magyarázata. 

Az ismereteknek azon folyton 
hatványozódó mennyisége, melynek 
megemésztése a gyermek, az ifjú ösz-
szes szellemi tevékenységét igénybe 
veszi, megakasztja üdvös munkájokban 

S ellopjak én is szép szeméből 
Egy röpke, fényes sugarai ? 

— Sully Prudhommc. — 

Hisz ő a legszebb^ 6 a Központ, 
A Jd körül minden forog. 
De én büszkén, makacs szivemmel. 
Legyőzve bár, nem hódolók. 

Hogyan! Távolból nézve ót csak, 
Várjak soromra csöndesen; 
Az imádók közt elvegyülve 
Meresszem rá tekintetem ? 

S mint annyi sok más, hogyha vegre 
Nyílt udvarába juthatok, 
Ízetlen bókokat fecsegjek, 
Avrig szivemben tűz lobog ? 

Ha egy virág lehull hajából, 
Utáiia nyúljak hirtelen, 
Törjem magam' a nagy tömeg közt, 
S másé legyen a győzelem ? 

Megrészegítsen mosolyával, 
Amely gyönyör és kárhúzat, 

Es szívjam en ts mámorosan 
Szőke hajának illatát, 
Melyet akárki belehelhet, 
De senki egy pcrcznél tovább ! 

Érezzem, hoqy a tánca hevében, 
Mig átölelné öt karom, 
Nem éti lennék, ki lázba hoztam, 

pán a tánc», a vigalom ? 

A mig szivembe büszke álmot 
Varázsol majd a képzelet: 
Más birja öt, ki tán merészebb, 
S ki, mint én, oly hun nem szeret! 

Nem, bálkirálynői... Itt a fényben 
Szivem nem nyílik meg neked; 
Ajkam leküzdi vallomását, 

lui büszke szívem Ián remeg . . " 

Ha majd szendén, kulcsolt kezekkel 
Szép ajkad halk imát rebeg; 

S dicsőségedtől elgyötörve 
Felejtesz fényt és diadalt, 
S a ragyogás, a bál varázsa 
A csendes, néma éjbe halt: 

— Mig künn süvöltő fájdalommal 
A szél zúg szakadatlanul, 
S mikéntha sírna, szomorúan 
A zordon télnek könye hull: — 

Álmodd meg azt, hogy a sötétben, 
Szélben, viharban állok cn . . . 
S lesem sovárgva árnyadat majd 
Szobád fehérlő függönyén . . . 

BÉBI GYULA. 

De megtudod, hogy mint szeretlek, 
Hogy meghódolt már a szivem, 
Ha majd eldobva koronáját 
A bálkirálynő megpihen. 

Ha szempilláidal lezárva 
Álomra hájtod szcp fejed, 

Első vadászatom. 
Az én Pista bátyám"kétségkiviil egyike 

volt a legkomolyabb vadászoknak. Ötven 
évén túl járt már s elvek embere volt, a 
ki nem tekintette az embert embernek, ha 
le nem terített néhány nyulat, vagy fog-
lyot férfiasságának bebizonyítása okáért 
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azokat, kiknek hivatása a még köny-
nyen alakítható. ifjú kedélyben a val-
lásos, erkölcsös érzet ápolása. . 

Természetes tehát, hogy ha pusz-
tán a íölcii Jbíró igazságszolgáltatásá-
tól való rettegés akadályozza meg a 
bűn elkövetését, s nem a tiszta lelki-
ismeretnek, s az égi törvényeknek 
szava, — úgy az első alkalommal, 
mely a büntetlenség látszatával kínál-
kozik, — letér a vallástalan ember az 
iga# útról, s a visszatérést a régi bűnök 
palás tolása teszi lehetetlenné. 

Nem az ellenőrzés, felügyelet, 
szigor fokozása, — részben ez is, — 
hanem inkább azon távol kor, mely-
ben egy jól nevelt nemzedék fogja 
őrizni verejtékkel Összerakott fillére-
inket — biztosithat bennünket a 
b.-csabaihoz hasonló katasztrófák ha-

X 

Szarvas, 1891. január 26. 
A városi képviselet mai gyűlése csak 

a szarvas-mezőhegvesi vasútvonal érdeké-
ben hivatott össze. Abba kellett határozni, 
mily összegű törzs-részvényt vásároljon 
Szarvas városa ? Nagy számmal megjelent 
képviselőtagokon kívül, érdeklődő hallgató-
sággal is megtelt a tanácsterem. Az ügyben 
tájékozatlanok kedveért el Jőn mondva az, 
hogy eddigi vasutunk — csak zsák-vasut, 
melyre még négy évig összesen 56 ezer ftot 
kellend garantia-czimen fizetnünk, szüksé-
ges tehát ezen vonalnak további kiépítése; 
elmondatott az is, hogy a város közpénz-
tárára súlyos terhek várnak, minő: az árva-

tári sikkasztott összeg megtérítése, az artézi-
kat, az elvállalt vasúti garantia, a körösön-
túli kert alakítása, a gr. Károlyi-Jele birtok 
vétele stb., s mindemé terhes körülmények 
tekintetbevéteiével a város tanácsa, annak 
előreboesájtásáyal, hogy a lakosság »tulíer-
heltetetésben ne szevedjen» — irásilag be-
nyújtott javaslatában indítványozza, miként 
ezen tervezett vonal kiépítésénél Szarvas 
városa Iwszcjzer ftnyi törzs-részvényt vásá-
roljon. Többen szólottak e fontos tárgyban 
melegen pártolva az ügyet; a tanácskozás tár-
gyilagosan folyt, s mindnyája elismerőleg szólt 
a mellett, hogy- a vonal kiépítendő. Az indít-
ványozott sommapénz nem sokaltatott; sőt 
nagyobb áldozattételre is mutatkozott kész-
ség; csupán egyetlen egy tag tüntetett 
ellenzék módjára, mondván, hogy ő bizony 
nem húszezret, de még Mss hrajcsárt sem haj-
landó megszavazni. Névszerinti szavazáskor 
a város tanácsának indítványa 32 szóval 
1 ellenében elfogadtatott, (két tag nem sza-
vazván). — A húszezernyi sommá felaján-
lását nagyon előmozdította azon példa ^fel-
hozatala, miként Kondoros,újközség is ugyan-
annyit ajánlott; Orosháza, melynek érdeke 
ezen vasútvonal irányában csak lazult, tiz-
ezeret; T.-Komlós százezer irtot; a vonal-
menti birtokosok eddig már hetvenezret; 
Csanádmegye negyvenezret; Békésmegye 
400 ezer frtot szavazott meg; és hogy hát-
ra vannak még a vonalmenti nagybirtokosok, 
kik ajánlataikkal váró-állásba helyezkedtek, 
de kiktől még jókora összeg remélhető. — 
A példa hatott annyira, hogy szűkmarkú-
sággal a képviselet épen nem vádolható. 
Feltételűi az lőn kikötve, hogy ezen vona-
lon az állami zónatarifla alkalmaztassék, és 
hogy Szőrhalom pusztán állomás létesíttes-
sék. Végre — de csak is óhajul tüntettetett 
fel hogy Kondorosnak szárnyvonal adassék. 
— Ezen határozat 15 napi közszemlére a 
tanácsteremben kitétetni határoztatott. 

Szavajárása volt: a vadászat a háború képe. 
S ő tárgyban valóban szakértő volt, egész 
életét az — iktató-hivatalban töltvén el. Iro-
dai hadjárataiból csupán egyet Őrzött meg: 
némi nehézkességet a leülésben . . . De erre 
is nem kevéssé volt büszke,. erősen állít-
ván, hogy ez a sok lesben töltött éjszaka 
eredménye s hangosan bizonykodott, hogy 
az efféle sebek fölérnek azokkal, a melye-
ket az ember feljebb s a másik oldalon 
kap. ízlés dolga! 

Pisla bácsi tehát egy szép napon fel-
kereste az apámat, a ki neki öcscse volt s 
némi ünnepélyességgel szólt hozzá: 

— Reménylem, nem akarsz ebből a 
gyerekből (rólam beszélt) anyám asszony 
katonáját csinálni. Ide s tova tizennyolcz 
éves már s itt az ideje, hogy a puska ke-
zelésével megismerkedjék. 

— De mikor ő csak az irka-firkát 
szereti —• felel tubusán az apám, 

— Mert soh'se próbálta még meg a 
kemény életet a szabad ég alatt, mikor a 
szél pirosra csípi az ember arczát, a pom-
pás sétákat fegyverrel a hóna alatt, az él-
vezetes elfáradást a megtelt vadász táska 
súlya alatt. Ugyan eredj no! ha mindezt 
megízleli, maja meglátod, fogja-e bújni ílo~ 
ráeziiist és Virgilt. Bízd rám, hadd kezdjem 

én el vele a vadászatot, s esteiig Nimródot, 
vagy Hippolytot csinálok belőle. 

— Inkább Hippolytot, — viszonzá 
mosolyogva atyám, a ki nagyrabecsülte a 
plátói erényt. 

Ezt a beszélgetést én fölötte csekély 
lelkesedéssel hallgattam végig. Mert az esz-
me, hogy legyilkoljak olyan állatokat, a 
melyek nekem soh'se vétettek, épen nem 
buzdított. Aztán meg az a kilátás, gondo-
lat, hogy Pista bácsival, a ki különben na-
gyon becsületes ember volt, de egy kicsit 
csacsi, kettesben eltöltsek egy tuczat órát, 
nem nagyon csábított. Atyám észrevéve tit-
kos arczfintoritásomat, azt mondta báty-
jának : 

— Hagyjuk ezt kérlek, a jövő évre. 
Nem sürgős. 

— Kár! — felelt emez; — pedig, de 
jót ebédeltünk volna a szalmási majorban ! 

E szóra arezonr rögtön megváltozott. 

— Megyek magával Pista bácsi, — 
mondám határozottan. 

— No lám, — szólt atyám — nem 
gondoltalak ilyen nyalánknak, 

Szegény atyám, milyen roszul ismert L . 
Hisz nyalánk voltam, de nem abban, a 

a fogyasztási adó kezelésről. 

A községi elöljáróság következő sza-
bályzatot bocsájtótta ki: 

1) A fogyasztási adó jövőre is az ital-
mérési adóval cumulativ, a hús- ezukor- és 
sörfogyasztási adók regi eben kezelendők. " 

2) A borfogyasztási adó eddigi gya-
korlathoz képest a szőllőkre rovandó ki, 
négyszög ölenkint l3/4 krjával, mi végből a 
szőllőbir tokosok Önkéntes beiratkozása a 
községházánál ejtendő meg, és mindenesetre 
befejezendő folyó évi áprii első napjáig, 
ezen határidőn túl a beiratkozás el nem 
fogadtatván. A beiratkozás kötelező mind a 
három vagyis 1891. 1892. és 1893. évekre. 

3) Uj szőllőkre nézve a beiratkozás 
időközben is elfogadtatik. 

4) A fogyasztási adószedés rendszerint 
a három éves szőUőkriél veszi kezdetét, ha 
azonban fiatalabb szöllő termést hoz, ez is 
adózás alá esik, s a birtokos által büntetés 
terhe alatt bejelentendő. 

5) A phylloxera időközbeni pusztítása, 
vagy bármely más indok folytán kiirtott 
szőlőterületek hatósági felmérés után az 
adóztatás alól felmentetnek, de csak ugy, 
ha a szőllőnek kiirtása éverikint május ha-
vában bejelentetik a fogyasztási havatalnál. 

6) Azon szőllő-tulajdonos, ki szőllő-
földje után íizeti a fogyasztási adót, szűk 
termés vagy elemi csapás (p, o. jégkár) 
esetén, jogosítva lesz szőllőjének mínder 
100 • öle után tényleges bortermésén fölül 
egy-egy akót (56 litert) saját szükségletére 
fogyasztási adótól mentesen behozni, di-
aként: hogy a tényleg termelt és behozott: 
akók együttes száma, nem haladhatja meg 
a szőllőnek 100-100 • öllel számított te-
rületét. 

A szük vagy csapásos termés bor ered-
ííiénye szüretkor, a borbehozatál pedig, mie-

mire ő gondolt. 'A szalmási majorban volt 
Eszti kisasszony, egy falusi szépség, ki 
négy vagy öt évvel idősebb volt ugyan ná-
lam, de a kibe fülig bele voltam bolon-
dulva, jóllehet ugy látszott, mintái ő csak 
nevetne engem s félénk modoromat. Ö vitte 
ott az egész házat. Mintha most is látnám 
sötét haját és villogó szép szemeit. Aztán 
minő termet! . . . a mint ez eszembe ju-
tott, menten megjött a vadászkedvém* 

— Kezet rá! — kiáltott Pista bácsi, 
megszorítva jobbomat. •— Te nem leszel 
olyan forrázott csirke, mint az apád. 

Másnap hajnalban én keltem elsőnek. 

Valóban nagyszerű sétánk volt a gyö-
nyört! vidéken, mely az ősz melancholiál-
jának hatása alatt az embert álmodozni 
hivjá. A táj zöld szegéiyzote már a rozs-
dásszinbe játszott, a kopár tarló recsegett: 
lábunk alatt s vadméhek csoportja züm-
mögött az ősz virágai körül. Sajátszerű 
ködben bolyongtunk, melyen a náp rózsa 
sziníí sugarai halványan szűrődtek át. % 
csodás fényben Pista bácsi sok bolönclságo., 
fecsegett össze, mikor pedig oly jól esett 
volna hallgatni t 
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lőtt a bor levétetnék a járműről, bejelen-
tendő a fogyasztási hivatalnál. 

7) A szőlíővél nem biró helybeli lako-
soknak — azon tekintetből, hogy a bérleti 
szerződésért a kincstár irányában ők is 
szavatolnak — azon kedvezmény adatik : 
hogy saját használatuk,illetve fogyasztásukra, 
az elöljáróságnál történendő előleges beje-
lentés után, bort behozhatnak hectoliteren-
kint fizetendő 2 frt 86 kr. fogyasztási adó 
mellett (3 frt 35 kr. helyett), e behozatal 
azonban, mielőtt a bor levétetnék a jármű-
ről. bejelentendő a fogyasztási adóhivatalnál, 

8) Azon szőlőtulajdonosoknak, kik 
földjeik után fizetik a fögyazstási adót, jövőre 
megengedtetik: hogy saját termésű boruk-
ból 50 literenkint is eladhassanak, mit 
azonban esetről esetre bejelenteni tartoz-
nak a fogyasztási adóhivatalnál. 

Ezen kedvezmény csak két évre, vagyis 
az 1892-ik év végéig érvényes, mivel akkor 
a város szerződése a kizárólagos italmérési 
jogosultság tárgyában lejár. 

törvényhatósági bizottságnak f, é. szeptem-
ber 22-én 272 bgy. 7122 ikt. sz. a./1890. 
hozott határozatát, mely szerint a szarvasi 
lármás Körösön fennálló vámoshid átvételére 
vonatkozó tárgyalások a szarvasi regale-
javak tulajdonjoga iránt folyamatba tett per 
eldöltéig illetve a hid tulajdonjogának vala-
melyik fél által való beigazolásaig elhalasz-
tatnak, az ellene Haviár Dani szarvasi 
lakos, mint a szarvasi regale-közbirtokos-
ság elnöke által benyújtott felebbezés kö-
vetkeztében felülvizsgálván, miután a vár-
megye közönsége f. é. július 5-éről 37.122. 
sz. a. kiadott rendeletem egyik pontjának 
sem tett eleget, határozatát ezennel feloldom 
és idézett rendeletem teíjesitésére ismételve 
útasitom. 

A felterjesztett iraíok igazolása szerint 
ugyanis a Hármas-Körös egyik holt med-
rén épült hid törvényhatósági körutat köt 

el nem odázható, a közforgalom erdekéből 
kívánnom kell, hogy a joglemondás és átvé-
tel kérdése ne halasztassék el, henem a meg-
jelölt irányban olclassék meg, minek a fo-
lyamaton levő per nem áll útjában, ha a 
felperes is, az alpere* is lemond a a vám-
tárgyról és vámszedési jogról. 

Minthogy a vámszedési jog királyi ki-
váltságon alapulónak állíttatik, idézett ren-
deletem értelmében ismételve utasítom a 
vármegye kszönségét : 

a,, hallgassa meg jegyzőkönyvi tár-
gyalás ulján a szarvasi közbirtokosság és 
Szarvas község képviseletét a joglemondás 
és az átadás feltételeire nézve és hivja fel, 
hogy a vámszedési jogosultságra vonatkozó 
adataikat mutassák be; 

b., Készíttessen megfelelő térrajzot a 
hid és környékéről és világosítsa meg azt a 
kérdést, hogy bár a hid holt medren van, 

össze, a mennyiben tehát annak fen tartását a közlekedés céljából fenntartása mulhatat-
a közforgalom szükségessé teszi, a fenntar-
tás nemcsak a vámtulajdonos érdeke, de 

9) Azon borkészletek, melyek az 1890-ik oly közczél, a mely elől kitérni nem lehet, 
évre, a szőllő után fizetőknél fennmaradtak, 
már megadózottakul tekintetnek. 

10) Ellenben a bérlet szüntével vagyis 
az 1893-ik év végével netán fennmaradó 
borkészletek .külumbség nélkül meg nem adó-
zottnak fognak vétetni, következőkép az uj 
bérlő jogosítva lesz azok után fogyasztási 
adót szedni. 

Kelt Szarvas város képviseletének 1891. 
évi január hő 8-án tartott üléséből 

Pól Daní sic. Tcpliczhy János sh. 
igyzSv 

A körösi hidnak a megye által leendő 
átvétele ügyében következő miniszteri ren-
delet érkezett Békésniegye közönségéhez : 

> A vármegye alispánjának f. é. no-
vember 11-én 12458. sz. a. kelt feltejresz-
té sé re a csatolmányok visszaküldése mellett 
értesítem a vármegye közönségét, hogy a 

. I. t.-cz. 96. g-a megadja a 
vámtulajdonosnak a jogot, hogy arról le-
mondhat, mi által megszűnik a vámtárgy 
fenntartása iránti kötelezettsége is. 

Az elém terjesztett tényállás szerint a 
szóban levő hidon a vámszedést tényleg a 
szarvasi közbirtokosság gyakorolja, de a vám-
tárgy és vámszedésre igényt tart Szarvas 
község és e vitás kérdésre nézve per van 
folyamatban. Ugy de a felterjesztett íratok 
szerint e vámszedésről kész lemondani úgy 
a közbirtokosság, mint a község, mi ha meg-
történik, ezzel a vámszedésre nézve a vita 
tárgytalanná válik és előáll a vármegye 
közönségének az a kötelessége, hogy a vám-
tárgy fenntartása és kezeléséről gondoskod-
nia kell. 

Tekintettel a kir. államépitészeti hi-
vatalnak az ügyiratok közt levő jelentésére, 
mely szerint a hid amúgy is rozzant álla-
potban van és újból való építése már soká 

lanul szükséges-e vagy nem ? 
Az ekként beszerzett adatok alapján 

a vámszedési jogról való lemondás és a 
vám tárgy átvétele tárgyában hozzon az 
1890. I. t.-cz. 96. §~ának megfelelő határo-
zatot és ha a vármegye közönsége azt ta-
lálná, hogy a vámtárgy fentartása érdeké-
ből a vámszedés gyakorlása továbbra is 
indokoltnak mutatkozik, ez iránti kérelmét 
az idézett t.-cz. 82. §-riak megfelelően, az 
előirt adatokkal támogatva, hozzám terjessze 
fel. Budapest, 1890. decz. hó 12-én. JBaross sj;. 

— A három oltási mód. — 

Közli: Áleccins. 

(Folytatás.) 
Menjünk tovább s vizsgáljuk a gya-

korló orvos álláspontját, illetőleg annak fel-
fogását. A gyakorló-orvos gyakorlatilag fog-
ja fel a dolgot, hogy a gümőkóros köpet 
közvetítésével terjed egyénről egyénre a 

ki páráját mind. Szőrében, vagy szárnyá-! tettem el. De ép a tarisznya kigömbölyo-
ban ott a serétem! > dése volt az első tárgy, a mi szemébe tűnt, 

— Váljunk cl, — szólt nagybátyám, 
— s majd a szalmást uton találkozunk. 

Ah, minő elégült voltam! Nyugodtan 
gondolhattam Eszti kisasszonyra s nem kel-
lett hallgatnom Pista bácsi fecsegéseit. Vég-
telen örömmel merültem el e kellemes fog-
lalkozásban. A szerelem és ifjúság költé-
szete csendült meg lelkemben, s hozzá 
a lombok közt rejtőző madarak zenekara 
zengte a kíséretet. Igazán, elragadó volt! 

— piff! Puff! . . . hangzott időközön-
ként, felrázva ábrándjaimból.' Kétségkívül 
Pista bácsi követett el valami^mészárlást. 
Minő bájosan jelent meg ön, oh'kecses Esz-
tike, képzelmern világában! Karcsú alakja 
itt lebeg szemeim előtt,' melyre":pillanatra 
az édes gyönyör fátyla borul . . . Piff! Puff! 
— hangzik újra közelebbről. — Egyszerre 
előbukkan Pista bácsi egy bokor mögül. 
Látni akarta, mit csinálok. ^ j tésem esetleg kárt tehetne. És mégis majd-

— Ejha! hát te nem is lősz gölyhó? i n c i n megsebesítettem egy szegény verebet. 
— Hát magának volt-e szerencséje, a melynek azonban szerencsére egy kis 

—, kérdém szelíden. ijedségen (a miben én is osztoztam vele) 

És Pista bácsi elkezdett szörnyen ká-
romkodni. Az isten, úgymond, bizonyára 
valami orvadász helyett bünteti őt. Aztán 
mérgesen szólt hozzám: 

— Hallod-e ficzkó, ha ezentúl se lö-
vöd ki a puskádat, nem viszlek délben a 
majorba! 

Ezzel újra eltűnt a sűrűben pogány-
módra emlegetve a világ teremtését 

Én meg tovább ábrándoztam s újra 
magam elé idéztem Eszti kisasszony bűvös 
árnyát. Azonban, hogy erkölcsileg eleget 
tegyek a derék férfiúnak/ ki iránt köteles 
tisztelettel tartozom, több ízben kilőttem a 
puskámat, de előbb mindig lelkiismerete-
sen meggyőződtem, hogy semmiféle vad sincs 
a lecvvetem előtt, m 

— Az ördög vigye, dehogy volt! 
nyulat és öt foglyot hibáztam e l . . , 
mondok, hibáztam?! Nem! Csupán tökélet-

égyébb baja nem esett. E közben az illa-
tos mezei virágokból bokrétát kötöttem 
Eszti kisasszony számára s miután zseb-

leuül öltem meg. Valamennyi kapott, az kendőmbe göngyölgettem, hogy Pista bácsi 
bizonyos, Majd valamelyik bozótban adja < ki ne gúnyoljon értté, vádásztáskámba rej-

midőn a major elé értünk. 
— Ah, ah, öcskös, ugy látom, hogy 

most már nem vesztegetted az idődet. Mu-
tasd, mit lőttél ? 

—• Majd később, — hebegtem zavar-
tan és elpirulva. — És maga, bácsi? 

A teremtés dolgai újra ajkára kerül-
tek. Mindamellett táskájából egy néhai macs-
kát húzott elé. 

— íme, — fordult hozzám diadalma-
san — e nyomorult féreg az összes szár-
nyasokat kipusztította e vidéken. Én meg-
szabadítottam tőle a környéket. 

— Oh istenem! Hisz ez az én Micza 
macskám! — kiáltott Eszti kisasszony, a 
ki a küszöbön fogadott bennünket. Aztán 
így szólt Pista bácsihoz: 

— No hiszen szép lövést csinált! Ez 
a macska pusztította el valamennyi ege-
rünket, 

S szép szemei megteltek könyökkel. 
Ah ! minő tiszteletteljes örömmel lök-

tem volna ki Pista bácsit az ablakon ke-
resztül. Mondhatom, nagyon csinos előzmé-
nyek mellett léptem a házba! 
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bántalom. — Daczára annak, hogy e né-
zet diréct utón nincs bebizonyítva, még 
abból nem következik, hogy nem aílhat, 
azaz, hogy nem lehet ragályos. — A próba 
életveszélyes és undorító. 

A theoria* a vitatkozás, a kísérletezés 
lázas gyorsasággál folyt, midőn a tudósok 
tudora, proffi Dr. Koch Róbert a berlini 
egyetem orvos tanára évekig tartó megfi-
gyelés, kisérlétézés után 1881-ben a gümők-
ben sajátszerű pálczika alakú szervezeteket 
talált, s arról a berlini klinikai heti lapban 
egy czikket irt. 

E pálczika alakú szervezeteket, a me-
lyek különböző festékek iránti magatartá-
suk által jellegzetesek, ezeket gümő pál-
czikáknak, tuherculosis bacillusoknak ne-
vezte. Ezen hacillu sok a legkülönbözőbb 
»zervek gümős részeiben feltalálhatók: a 
tüdőben, agyban, bélben, lép ben, vesében, 

ségök daczára mégis önálló szaporodásra 
képes élőszervezeteknek kell mondanunk, a 
melyek az emberi szervezetben valaha 
önként keletkeztek, míg a mostani helyzet-
tel állva szemben azt mondjuk, liogy oda 
kívülről jutottak; hogy ez mely úton lehet-
séges, azt fennebb emiitettem, Hozzá adom 
ehhez persze kérdőjellel az egyéni hajlamot 
is, melyet Rindfleisch említett, továbbá az 
u. n. gümős tastalkatot, jól lehet ennek el-
döntése sokszor próbára teszi az embert. 

(Vége köv.) 

U J S A G - f 
— Hivatalos látogatás. Gaszner Pál, 

kir, adófelügyelő muít hő 25-én bejelentés 
nélküli látogatást tett a szarvasi m. kir. 
adóhivatalban, s megvizsgálván a pénztárt 
és a könyveket, mindeneket példás rend-

sajtos n.irigyben, bőrfarkasnál (lupus) a ben talált. 
bőrben, a csontokban tumor albus jelenlé- ! — Meg nem tartott választmányi gyü-
ténél. — Felfedezése messzekiható, s nagy lés. A tisza-maros-körösi ármentesitő tár-
horderejű volt, s ezután a kisérletezés újból sulat békésbáboczkai szakaszának választ-
folyt oly czélból, hogy annak léteiéről kiki mánya múlt jan. hó 26. d. e. gyűlést tar-
meggyőződjön, tapasztalták, s tapasztalják, tott volna a társulat szarvasi irodahe-
ma is, hogy az állítás való. E felfedezést egy I lyiségében, de a 'helybeli érdekeltség az 
másik is követte akkoron, a mely a követ-
kező : az állatok (szarvasmarha) gyöngy-
kórjánál ugyancsak e pálczika tálálható, s 
ez által a két kórfolyamatnak már régen 
gyanított azonossága ki lett derítve. 

A búvár tovább haladt, s kimutatta 
azt, hogy ezen gtimőbacillusok által van fel-
tételezve a gümtikór, s a nélkül az mint 
bántalom nem létezik. — Ezen tény arra 
birta a nagyhírű Kochot, hogy kimondotta 
meggyőzédésté, hogy a tuberculoticus bacil-
lusok nem csak kisérői a gümőkórnak, ha-
nem okozói. E bacillusok apró, egyenes, 
pálczika-alakú microorganismusok, a melyek-
nek méretei középmértékben véve a követ-
kezők : egy gümőbaeillús hossza 1— 1*5 
ezredrész miliméter, szélességük pedig 0 5 
—07 tized ezredrész miliméter. E kicsiny-

Pista bácsi javában falatozott az ét-
teremben, mert vad hiányában hatalmas 
étvágyra tett szert. Én pedig felső kabáto-
mat s táskámat, a melyből titkon kiloptam 
a csokrot, a fogasra akasztva, merész el-
határozással a két ajtó közt igy szóltam 
Eszti kisasszonyhoz: 

— Esztike, én imádom magát s ezt a 
csokrot szedtem magának & mezőn. 

Ezzel átadtam neki csokromat. Esz-
tike szótlanul vette át s a nélkül, hogy ez-
úttal szemem közé nevetett volna, egy pil-
lanatig merőn nézett rám. 

— Esatike, — folytatám neki báto-
rodva én szivemből szeretem magát, 
jobban, mint az életemet! . , 

Eszti kisasszony hirtelen félbesza-
ki tölt, 

— Mondja mindezt el odabent. 
És szobájá felé mutatott. Követtem őt, 

A szobába érve. Eszti kisasszony leült egy 
karszékbe s rám mosolygott. 

— Most már beszéljen, h á t . . . 
dobogó szívvel, lángoló arczczal ro-

hantam feléje s lábai elé borultam, 
— Szeretem, imádom Önt ( , . . En-

gedje reméinem} hogy egykor . , . 

épen ez időben tartott képviseleti gyűlés 
miatt meg nem jelenhetett, s igy az egybe-
gyűltek (Fekete Márton főigazgató, Birö 
Elek, főmérnök, Dósa Andor, h. szakasz-
igazgató, Zoltán mérnök, Somogyi Elek, pénz-
tárnok, 'Mészáros Endre, mtúri polgármes-
ter, Krebsz Ferencz, szent-andrási községi 
jegyző) eloszlottak a nélkül, hogy a gyű-
lésre kitűzött tárgyak — melyeknek egyike 
volt a betöltés előtt álló segédmérnöki ál-
lásra ajánlattétel — elintéztettek volna. 

— A csabai népbank bukása. A mw hét 
legnagyobb eseménye nemcsak megyénkben, 
de úgyszólván, országszerte, a csabai nép-
banknál évtizedek óta rendszeresen űzött 
óriási mérvű sikkasztások felderítése. A ka-
tasztrófa részletei ügy a fővárosi, mint a 
helyi sajtó közléseiből ismeretesek már. 

Ismétlésekbe nem bocsátkozunk, amiket a 
a megdöbbentő felfedezés alkalmából el-
mondandóknak véltünk^ lapunk más helyén 
találja meg az olvasó. Itt csak azon szo-
morú tény koiistatálására szorítkozunk, hogy 
a katasztrófa hullárngyürüi egész hozzánk 
kibővülnek, amennyiben a jóhitelünek s 
teljesen megbízhatónak ismert pénzintézet-
nél lakostársaink közül is többen vannak 
kisebb-nagyobb betétek vagy részvények 
által érdekelve. Érdekes tudni, hogy a leg-
közelebb vásárolt földbirtok árának törlesz-
tése azon szerencsés kényszerhelyzetbe (mi-
lyen ellenmondás!) juttatta szarvasi gaz-
dáink egy részét, hogy a már szomorú vé-
get ért bankban elhelyezett pénzekét fel-
mondják. Ezeket nem sújtja a Launer pénz-
táros könnyelmű életének gyászos eredménye. 

— Felebbezés. A Viskovícs-féle sikkasz-
tás-ügyben a megyei fegyelmi bíróság által 
L é. jau. 14. 1728/89 sz. a. hozott felmentő 
ítéletet Szarvas község képviselete m. hó 
30. tartott gyűlésében egyhangúlag megfe-
lebbezte. 

— Piquenique. Öcsödön az in teli igen-
tia ma, febr. 1. a >Polgári Kör« helyisé-
geiben báty ab «lt rendez. Mivel — mint ér-
tesülünk — a kereskedők tegnapi estélyé-
nek közönségéből is többen vesznek részt 
e kedélyesnek ígérkező mulatságon, elmond-
hatjuk tehát, hogy a jókedvű farsangolók 
január és február hónapot — »összetán-

í* 

E pillanatban kívülről nyers hang ha-
tolt be hozzánk: 

— Ej, hol az ördögbe vagy már? 
Ijedten ugrottam föl, de abban a perc-

ben fehér tollfelhő boritott el mindkettőn-
ket . . . Milyen hiba, hogy a vidéken még 
mindig tollat szoktak fosztogatni! Közvet-
len közelemben a kis asztalon egy szita 
volt elhelyezve tele fosztott tollal, s a mint 
Pista bácsi harsány hivő hangjára riadva 
ugrottam talpra, feldöntöttem az asztalt a 
tollas szitával együtt. A toll-özön elborí-
tott mindkettőnket. Olyanok lettünk, mint 

? 
— No megállj bitang, majd előtalállak! 

— dörgé türelmetlenül Pista bácsi. 
Hirtelen levertem nadrágomról a tol-

lat s óvatosan kiléptem a folyosóra* Látva, 
hogy nagybátyám az udvar felé keres, gyor-
san belopództam az ebédlőbe s magamra 
rántottam felső kabátomat, a mely szeren-
csésen elrejtette felső ruhám tolldiszét. 

— Itt vagyok, bácsi, itt vagyok 1 — 
kiáltottam az érkező felé. 

-— Jegyzőválasztás. A Szentandrás köz-
ségben halálozás folytán üresedésbe jött 
másodjegyzői állás f. hó 7-én fog választás 
útján betöltetni. A pályázók közül — mint 
a megválasztatásra legtöbb kilátással bírót 
— Petneházy Ferenczet emlegetik. 

— Egy régi rosz szokást fog meg-
szüntetni h. főszoígabiránk azon erélyes ren-
delete, melynek értelmében a foglalkozás-
nélküli napszámosok és fuvarosok csopor-
tosulást helyét a volt regále-bérlőségi épü-
let sarkáról a Roszjarovitz-féle hormérés 
elé helyezte át. Tűrhetetlen is volt már az 

kissé . . . körülnéztem . . . a 
majort, — dadogtam zavarral. 

Eszti kisasszony ez alatt szintén elő-
jött szobájából egy nagy kendőbe burkolózva, 
nyugodtan, mint egy breviariumbeli ma-
donna, mintha mi se történt volna (óh azok 
a nők!) s átadta a számlát Pista bácsinak. 

— Megérdemelné, hogy a Miczát meg-
fizettessem önnel 1 — szólt mosolyogva Pista 
bácsihoz, miközben kezemet, melyet hátra-, 
tettem, titokban gyengéden megszorította. 

Pista bácsi káromkodva indult előre. 

Halálra fáradtan értünk haza késő este. 

a pokolban mászkáltál, hogy 
sehol w leltelek ? — kérdé ingerülten 

most már mutasd meg, mit lőttél! 
Kifordítottam táskámat, a mely üres 

volt, akár csak a Sanyarö Vendel tárczája. 
— Ah, ez már sok 1 — kiáltott Pista 

bácsi. — Pedig akármi legyek, ebéd előtt 
volt benne valami! 

— Esküszöm, mit se lőttem* 
— Ügyetlen tacskó í 

és te? — szólt csendesen 
Nekem ugy látszik, Pista bá 

tyám, hogy te se lőttél semiriit. 
E megjegyzés elhallgattatta a h e v u 

vadászt 
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a havat háza előtt kiki rendesen elhányassa, 

se a közlekedésnek akadályul ne szol-
se — olvadás esetén a >személy-

biztonságot« ne veszélyeztesse. 
— Farsang. Az izr. hölgyek m. hő 

24-iki thea-estélye fényesen sikerült s a 
jótékonyczélra mintegy 200 irtot jövedel-
mezett. — Az iparoskör mult vasárnapi 
bálja szintén megfelelt régi jó hírnevének, 
A jelenvoltak és felülfizetők névsorát tér-
szüke miatt jövő számunk hozza. 

— Hirtelen halál. Tegnap, január 
31-én reggel 8—9 óra között Pri-
belszky István, öreg polgártársunk, a Kom-
lovszky-féle kereskedés előtt hirtelen ösz-
szorogyott, és szélhűdés következtében ször-

Vasárnajp, február 1. .1891. 

az állapot, hogy esős, sáros időben mily 
kínosan vergődhettek át a járókelők a kö-
vezetet elálló néptömegen. 

— Emberölés gondatlanságból A fegy-
ver gondatlan kezelése okozta azon megren-
dítő szerencsétlenséget, mely Huszthy J. 
Tótkomlós község kértészé családját érte. — 
Huszthy J. kertész a község faiskolájánál 
épült házban lakik, a községtől alig negyed-
órányira. — Vele lakik beteges neje, 18 éves 
szép hajadon leánya Róza, s a 15 éves 
Mátyás, ki atyjánál mint kertész-segéd mű-
ködik. Folyó hó 27-én délelőtt Mátyás fegy-
vert vett kezébe, hogy a közeibén szállongó 
varjuk kcjzul vagy egyet lelőjjön. Nénje a 
a konyhaajtóból nézte öccsét. — Egy pár 
varjú a lakóház közvetlen közelében ült le. 
Mátyás óvatosan közeledik, hogy a madárra 
rálőhessen. Egy boglya szalma mellett vala-
mi feketeséget lát, felemeli a fegyvert és 
elsüti. A következő pillanatban nénje, ki a 
boglya mögött tüzrevalót szedett, előbukkan, 
s az egész éles töltés mellébe hatol. A fiu, 
ki nénjét rendkívül szerette, eldobva fegy-
verét orvosért rohant, mire azonban a segély 
megérkezett, a fiatal, életerős leány kiszen-
vedett. Temetését bonczolás előzte meg. A 
fiatal tettes gondolkodni sem tud a bánat-
tól, hogy kedves nővérének halálát ő okozta 
gondatlanságával. 

— Vadászatok. Hajtóvadászatot tar-

tottak mult hó 28. Tomcsanyi Károlynak | k ö z g y ü l é s é t a kör helyiségében Ntü.!
 n ő 4853, Összesen 9586. — Ezelőtt tiz évvel 

kondorosi birtokán. A* eredmeny itt is] C s e r m á k Kálmán úr elnöklete alatt. Az e l - (
v o l t Komlósnak 8678 lakosa. Tiz év alatti 

- e n g e . Tiz puskás - ot nyúl - r e g n a p ^ a ^ m v i &16 b i z o t t s á g jelentése, s az 
yancsak a Tomcsányi-féle decsi pusztán, , , » i**«»»*«. m^iian«**«, „,*» 

— Váltónyargalás, pinceválcók. E tech-
nicus terminusok többszörösen fordulnak elő 
az ismeretes csabai katasztrófa hírlapi, és 
közéleti megbeszéléseközben. A tájékozat-
lanok kedvéért röviden elmondjuk miben 
áll a váUőnyargcdás, s milyenek azok a 
jmcoodUók A váltónyargal ás abban áll, ha 
valaki a váltóüzletnél, melyet köt, nem épen 
másoknak megcsalását, hanem csak azt 
veszi közvetlen célba, hogy rögtön pénzt 
szerezzen magának, s az igy magára vál-
lalt kötelezettség teljesítését mesterkélt mű-
tét által későbbre halasztja (anélkül, hogy 
a később beálló következések miatt leg-
kevésbbé aggódnék), s ezen célra oly vál-
tókkal él, melyek inas elleni követelésen, 
vagy másnak elküldött fedezeten nem a)a-

— Tolnai Gábor, Öcsöd község egyik 1 púinak. A váltónyargalást különféle módon 
kiváló alakja 70 éves korában meghalt, j űzik; egyik legközönségesebb módja az, 
Temetése jan. 25-én ment végbe nagyszámú; mikor valaki álnevekre, mint intézőre és 
közönség jelenlétében, s csaknem az egész 
intelligenczia részvéte mellett. A boldogult 
igen szép vagyont szerzett s a közügyekben 
mindvégig tevékenyen részt vett. Volt köz-
ségi bíró, közgyám, községi képviselő, pres-
byter, megyebizottsági tag. Béke poraira 1 

— A kaszinó közgyűlése nem — mint 
mult számunkban közöltük, — jan. 25. ha-
nem ma: febr. 1-én d. u. fog megtartatni. 

— A »tótkomlosi polgári kor« január 
-én délután 3 órakor tartá meg rendes 

elfogadóra szóló váltót készít olyformán, 
mintha az távol helyen kiadva és reá for-
gattatott volna, melyet ő tovább forgat, s 
ez által magának pénzt szerez; a váltót 
azután lejáratkor vagy tán lejárat előtt is 
beváltja ugyan, de ezen beváltás természe-
tesen oly időre van halasztva, melyben az 
az illetőnek lehetséges. Az ily álnevű vál-
tók neveztetnek — pinceváltókn.ak. 

—• A népszámlálás eredménye Tót-
komlóst illetőleg a következő: férfi 4733, 

gyenge 

ügyancsan a ™ 1 8 9 1 . évi költségvetés megállapítása után 
nemkülömben Schreiber bérlőnek kondora® I k Ö Y e t k e z e l t a tisztujitás. Megválasztattak: 
vadászterületein próbáltak szerencsét va- r e l n 6 k n d É . CscrmM Kálmán, jegyzőnek; 
dászaink. 

• . 

— Hó a házfedelen. Alispáni útasitás 
folytán rendeletet bocsájtott ki Dr. Krcs-! 

szaporulat 908 lélek. 

Fekete, fehér és színes selyem-szö-
vetek 60 kr.-tól 15 frt 65 kr.-ig méteren-
ként, sima és mintázott, (mintegy 240 kü-
lönböző minőség, 2000 kül. szín- és 
mintában) küld öltözék- vagy darab-sóimra, 

chata János, könyvtárnoknak : Kovácsilt Gá-
bor, pénztárnoknak: ScliUsinger János. 

, . . . , , , , y . < i — A nótárius úr subája. A szarvasi 
márik, járási főszbiró, melyben kozbizton- a r a ny«if jú ságnak egyik tagja, aki már í p o r t o " é s vámmentesen H o n n e W e G. gyári 
sági szempontból is kötelességévé teszi va- s z i n l e belekopaszodotl a hivatalhajhászatba, j r a k l a r a 6 s kir- u d v a r i száliitó) Zür ic i iW 

. ui-rM. forduló postával küldetnek. Levele* 
krajezáros levét bélyeg ragasztandó. 

UĴlA, I ' 
lamennyi háztulajdonosnak a hórétegnek a | — magának szánta a szentandrási jegyző- M m t á k f o r d H l 0 P0 S t á v a I k ü I d e i n e , c- L e V ö l e k r e 1 0 

ház fedeléről letakarittatását. U g y s z i n t é n j Béget. Abból a kis fizetésecskéből — gon-
figyelmeztetve van a lakosság arra is, h o g y | d o 1 * ~ S S ^ S ^ t t i t t ~ H a n ^ o k Békés-Szt-Andrásról a 
" W majd eldegelm, no meg hiszen az asszony l o x e r a ü g y ] 3 e n , A sztíllőtermelés egyik fontos 

se jön épen üres kezzel, hat gyöngyélet , J ; . / n T , , 
lesz Szentandráson. Egy szép délután át is á S á t gazdálkodásunknak, es ép ezért 
kocsizott egyik jó komájával, nem mintha | közgazdaságunknak nem csekély kára, hogy a Egy szobában háltunk Pista bácsival f ö z ü k s ^ é i % k o r t eskedésnek, - isme-j philloxera évről évre nagyobb tért hódit 

Megvártam, míg lefekszik s elalszik s az- i k u r a m bá tyá imék az ő bokros érdemeit;j p u s z t i tásávál. Ott, hol még kezdetleges a 
tán nagy csendben megnedvesített törülkö-
zővel dörzsöltem le alsó kabátomról a tol-
lakat. E műtét után lefeküdtem s csakha-
mar mély állomba merültem mindent fe-
ledve, még Esztike bűvös szemeit is. 

Másnap, midőn ugy délforma reggel 
fölébredtem, Pista bácsi ágyam előtt állt s 
komolyan, aggodalmasan s gonosz mosoly-
lyal ajkain nézte a földön elszórt tollakat. 

no de még se lesz fölösleges bejelenteni, 
hogy hát itt vagyunk ám rendelkezési álla-
potban, Szentándrás községe csak magát 
tiszteli meg, ha . . . stb. stb. A véletlen úgy 
hozta magával, hogy a nagyreményű nótá-
rius-jelölt úrnak útjába vetődött az a frá-
nya »Fehér hattyú.* — De már itt csak 
megállunk égy kicsinyég, vesd le szógám az 
istrángot, osztán hozass te is magadnak 
egy félliterkét! A féllitorböl egész liter lett, 
meg második, meg harmadik ; mikor aztán 

És te azt hazudtad, gazkópé, hogy | indulni akarnának, álmélkodva látják ám, 
hogy a poharazás alatt valami gyengén ru-
házkodott ficzkó leemelte a deresről a nó-
tárius uram jó meleg subáját. »No várj, te 
kutyafülü, kiált fel a kárvallott, legyek csak 
a jegyzőtök, dobot készíttetek a bőrödből.« 
Rosznyelvüek úgy mondogatják, hogy attól 
bizony, (akárki volt is az élelmes alattvaló,) 
nyugodtan melegedhet a bundában 1 

se lőttél ? Hát ez a sok toll honnan 
jött ide, a táskádból* vagy tán a kabátod 
zsebéből? 

Elképedve s némán néztem rá, 
Haragos kíváncsisággal foíytatá Pista 

— Teringettét, ne mókázz velem, hisz 
nem mondom meg az apádnak. Kinek ad-
tad a madarat, a mélyet lőttél s a 

philloxera pusztítása, lehetne némileg segí-
teni a bajon az amerikai szőllővesszők meg-
honosítása által. Az állam vágy község 
nyújtson ily helyen segédkezet; rendezzen 
be amerikai szőllő-telepet, hogy szőlős-
gazdáinknak alkalom nyujtassék könnyen 
és jutányos áron hozzá jutni az amerikai 
szőllő-vesszőkhöz, s igy elpusztult, vagy el-
pusztulandó szőllőiket apródonkint oly szőllő 
fajokkal ültessék be, mely ellenáll a phillo-
xera pusztításának ; ott, hol a philloxera 
föllép pusztításával, óhajtandó volna, ha 
az állam által fenntartott szőllőszeti taná-
rok megjelennének s a phillöxeráról szer-
zett tapasztalataikat előadnák, szóval: oktat-
nák, tanítanák a népet, részint a szőllőke-
zelésre, részint a philloxera elleni védeke-

— A Komlóson alakuló »Népbank« j z é s r c s^entaadráson ez előtt két évvel 
részvényei a folyó hó 24-én délután ^ ¡ k o n s t a t r i l l a l o l a philloxera-puszUtás, de az-

még ebéd előtt táskádban volt? S ^ l S öta épen semmi utasítást, oktatást nem 
— Eszti kisasszonynak, felelém igénybe vevők számára lehetőleg olcsó pénzt j kaptunk, pedig a mult nyáron már tobb 

rulva. Meg akartam vele vigasztalni a Micza 
macskáért, a melyet 

Armand Sílvestre adomája után 
szabadon átdolgoztat 

B É R I K E L E M I S N . 

szerezni. A részvények száma 1000. A rész-
vények névértéke 50 frt, s a névérték 50% 
az alakuláskor készpénzben fizetendő. M 

szőílőtulajonos alig keveset vagy semmit 
sem szüretelt. Iía igy magunkra leszünk 
hagyatva, és a philloxera-pusztítás ez évben 

| | n van, i észre, hogy szőllőskerteinkból vetemény- vagy észre, hogy szőllőskerteinkböl ^ 
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szántóföld lesz, mivel eddig is már többen 
jutottak azon megállapodásra, hogy a szőllő-
tőt, — miután a philloxera úgyis elpusz-
títja — előre kivágják, hogy igv a földterü-
let yeteménynek legyen használható. Lehet, 
hogy ha egy szőllőszeti vándor-tanár előa-
dást tartana, oktatást nyújtana, részint a 
védekezés, részint á szőilőtenyésztés érde-
kében, többen kedvet kapnának a szöllő 
további mivelésére. De minthogy itt egye-
sek e tárgyban semmit nem tehetünk, óhaj-
tandó volna, há a hatóság tenné meg ez 
ügyben a kellő intézkedést, s hiszem, hogy 
az adózó polgárok érdekébén a magas kor-
mány küldene községünkbe egy szőllőszeti 
tanárt, kitől bizonyára sók jót, és haszno-
sat tanulhatnánk. Zih Károly. 

— Mi hirt hozol? — kérdé r ö v i d e n . I viruló üde leányarc fogadott, kinek arcró-
jártam, —< kezdé az em-

berke; a legtöbb helyen komor arcokkal 
találkoztam. Különösen a papák azok,(, kik 
az én időm alatt rettenetes dolgokat visznek 
véghez. Bella kisasszony pápája is egész nap 
dörmögött. Hogyne 1 Reggel teljes három 
órával későbben kapta meg _La reggelijét, 

A kárszékben a levetett 
romjai, az asztalon legyező, fehér keztyü, 
zsebkendő, minden apróság együtt van, ami 
egy tökéletes báli öltözékhez szükséges, 
csak a tánczrend hiányzik. Kezemben tartva 

mint máskor, a leves kozmás, volt, a 
— szilvalé. Szobájában minden lépésnél 
egy-egy oda nem illő tárgyra akadt, s ez 
meglehetősen bosszússá tette, amiben teljes 
igazsága is volt, mert lehet egy kis fehér 
selyem-cipellő megéneklésre méltó költői 
tárgy Aladár úrfi szemében, de mégis mé-
regbe hozza az embert, ha az íróasztala 
tetején, a perrendtartás legújabb kötetén 

a. 
Mindezeken szörnvfíködve székébe veti 

zsáit nem hervasztotta el a bál forró le-
hellete, hiszen tegnap még csak először 
volt bálban. 

Sejtelmesen dobogó szivvel rejtette ar-
cát egy félig hervadt, bódító illatú báli 
bokrétába. Szeme bágyadt fényben csillo-
gott az átmulatott éjszaka fáradalmaitói s 
minden ajtónyitásra figyelmesen hallgatva 
emelte fel fejecskéjét. 

Most csengettek. 
Gyorsan felugrott, hogy kiszaladjon az 

érkező elébe, do aztán önmaga 
gyeivé magát, elpirulva ült le. 

volna k — pirongatá önmagát, 
azt se tudja, ki jön, s ha tán az 

jön, akit vár, vájjon annak kellemes lenne-e 
a túlságos szives fogadtatás. Hiszen szóval 
még soh'sem nyilatkozott, bár szemei, hangja 

isz5 %<t Í1 

magát s olvasni kezd, de >horribilé dictu^ sokszor elárulták; de hát az nem határoz, 
mi mosolyog felé Rcelus legújabb könyvé-
nek vastag sárgás lapjai közül, mintha gú-
nyolni akarná I Egy ártatlan gyűrődött, pi-
ros rózsabimbó, melyet Bella kisasszony az 
éjszaka hazajövet, siettében az első könyv-
ben, ami kezébe akadt, lenyomatott, — ő 
tudja miért. 

S ezek még csekély dolgok. Sokkaj 
veszedelmesebbek azok a hosszúkás, fehér, 

a piros zsinóros kis »fő-könyvet> közelebb sárga, piros, a szivárvány minden színében 
megyek a gyertyához, melynek halvány fé-
nye sajátságos világot vet ezekre a szét-
szórt tárgyakra. Fülemben a keringő anda-
lító zenéjével, fejemben áttánczolt báli éj-
szaka zsibbasztó zajával leülök, s gondol-
kozni kezdek. 

Betekintek a tánczrendembe. Azt mond-
ják, hogy az emberek írásából jellemükre 
lehet következtetni. Veszedelmes kísérlet 
lenne egy ilyen báli tánczrenddel szemben, 
melyben a keztyüs kézzel irt betűk a leg-
többnek igen ingadozó jeli emet tulajdoníta-
nának. Amint nézek, a betűk lassankint mind 
nagyobbá lesznek fáradt szemeim előtt, s 
egyszerre egy víg lengyelke hangjain táncra 
kerekednek. Táncközben kezdenek mindin-
kább emberi alakot ölteni, s végre tökéletes 
kivilágított bálterem ragyog szemeim előtt. 

Mit látok ? Hisz ez Karnevál herceg 
udvartartása. Ott legelői kering maga a 
herceg, s most szalagos botjának egy inté-
sére elhallgat a zene. A fejedelem felsétál 
trónusára, s kegyteljesen int udvaroncainak, 
hogy jöjjenek elé. Szemei kissé bágyadtak, 
léptei ingadozók, de hát az megbocsátható 
neki annyi átvirasztott éjszaka után. 

Eljönnek kegyencéi: a kisebb nagyobb 
fcálok. Megteszik jelentésüket. A herceg 
megelégedetten bólint, s előhi egy álmos 
szenríí, fáradtan bandukoló embert, kinek 
szürke ruhája különösen elüt a többiek ra-
gyogó, színes öltözékétől. 

— Ki vágy te ? — kérdé Karneval 
herceg, •— nem ismerlek. 

— ÍSn vagyok a Másnap, felelt az 
érkezeti kissé rekedt hangon, Az unalmas, 
fáradt, álmos Másnap} kit mindenki szívesen 
elengedne, de aki azért mindenkihez bekö-
szönt. Mindenütt szidással fogadnak, rette-
netesnek, kiállhatatlannak neveznek, s azt 
mondják hogy főfájást és fáradságot hordok 
magammal. Furcsa előítélet! Hiszen ázt 
magad is elismered uram,'hogy mindezeket 
a te szolgáid, a bálok okozzák. 

Karnevál herceg bosszúsan ráncolta 
össze homlokát. 

pompázó papírlapok, melyeknek a farsang 
alatt állandó fiókot kell tartani az íróasz-
talban, s állandó rovatot a kiadások köny-
vében. 

Mindezeket tekintetbe véve, nem lehet 
csudálkozni, ha a papák engem mindig rán-
colt homlokkal fogadnak, s morogva jár-
nak kelnek, mindaddig míg csordultig nem 
lesz a pohár, s akkor kitörve összeszidják 
— ne vond meg tőlem kegyedet, de ez így 
van — Karnevál herczeget egész udvartar-
tásostul, kit szerintük bizonyára a >dsinek> 
szállítanak ide valahonnan az operenciák-
ról, s az a sok lom,. ami bál előtt olyan 
gyönyörű egésszé alkotva lebeg a kisasszo-
nyon, hogy az utána következő napon össze-
gyűrt foszlányokban heverjen szanaszét, 
még — teszik hozzá dühösen becsapva az 
ajtót — pipatüllnek se jó! 

Bella kisasszony mindezeket lehajtott, 
fővel, nekipirult arccal hallgatja, s elmé-
lyedve sóhajtja a hatalmas punktum után, 
mélyet az ajtó becsapása jelképezett, a r ra 
a magas szőke fiatal emberre gondolva, aki-
vel olyan szépen járták a supeivcsárdást, 

v a szo, — bocsáss meg neki uram, e 
naivságért, nem tudja még, hogy a szó 
gyakrabban csal, mint á tekintet. Szegényke! 
még csak először bálozott! Majd egy-két év 
múlva higgadtan tud különbséget tenni te-
kintet és tekintet, szó és szó között; egy 
pillantással megítéli, melyik az igaz, s me-
lyik a talmi, mert a te alattvalóid uram, 
ezt a tudományt igon alaposan tanítják. 

Emmy tehát hidegséget erőltetett arcára 
s leülve valóságos fejedelmi tartással fo-
gadta az érkezőt. Az —• a bizalmas isme-
rős könnyedségével hajtá meg magát s a 
komoly fejbólintásra kissé meghökkenve 

— En istenem! igazán nem lenne á 
világnak pompásabb mulatsága a bálnál, ha 
nem lenne annak olyan kikerülhetetlen kö-
vetkezménye, a rettenetes másnap és a — 
számlák. 

Karneval berezeg ingerülten rázta fejét. 

— A mama nincs itthon — kezdé kissé 
erőltetett komolysággal a kisasszony, — de 
mindjárt jön. ' 

A fiatalember nem felel. Szórakozottan 
nézegeti a szőnyeg szegletes persa virágit s 
aztán hirtelen megszólal. 

— Valóban nem híjába mondják, hogy 
egy éj a bábból pillangót, a bimbóból ró-
zsát csinál. íme kegyedet, mint gyermek-
leányt hagytam itt tegnap, kinek kezébe 
jobban illett a bábu, mint a legyező, s ma 
egy egészen felnőtt hölgyet találok. 

A lányka idegesen nevetett. 
— Bóknak vegyem ezt, vagy gorom-

baságnak ? 
— Aminek tetszik. 
Puff! Oda a méltóság. Mint á hó a 

napsugáron, úgy olvadt le a fiatal gyöngéd 
alakról és semmi más nem maradt ott egy 
sértett szívű lánykánál, kinek szemei saját-
ságosan kezdtek csillogni, megjelent pillá-
jukon égy fényes, ragyogó gyémántcsepp s az-
tán zokogva rejtetté arcát a szék párnái közé. 

Egy perc s á férfi őrült csókokkal hal-
mozta el kezét. 

— Ne sírjon életem, egyetlenem. Soha 
se tudtam, hogy mennyire szeretem, csak 
tegnap, mikor mások által körülrajongva 

ahát csak rosszat tudsz nekem; láttám, s nekem nem volt jogom kikiáltani, 
* -Nagyon fájdalmas tapasztalat, 

igen rosszul fognak megemlékezni ural-
kodásomról. Azt akarnám, hogy rólam egész 
éven át örömteljes mosollyal emlékezzenek, 
sóhajtva lássák távozásomat és várva vár-
ják jöttémét; ele úgy látszik, hogy ezt el 
nem érhetem. Menj, menj, te kiállhatatlan, 
kellemetlen másnap, elrontottad mulatsá-
gunkat. 

— Uram, jó hirt is mondhatok, csak-
hogy azt utoljára hagytam; azt tartván, 
hogy: ha vége jó, mindén jó ! Egy helyen 

[ÍY *ó az enyém.< Mennyit szenvedtem, 
istenem, mennyit szenvedtem! S ma lcö-

Karnévál herceg ujjongva kiáltott fel. 
~ Egy házasság! Ah, ennél Örvende-

tesebb hirt nem is hozhattál volna. Szen-
vedélyem a házasságkötés. Ezért, Másnap, 
megérdemled a jegcliszesebb rendjelt, ami 
csak található cotülion-jelvényeim között. 
S most hadd szóljon a zene! 

S Karnevál herceg egész udvartartá-
sodtól táncra kerekedett* s az alakok mind 
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homályossabbá és mind óriásabbá válva 
tűntek el a távol ködében, őrülten keringve 
egymás körül a halkuló zene hangjára, S 
fáradt szemeim nem láttak mást leégett 
gyertyám fényénél, csak egy kis piros zsi-
nóros tánczrendetj melyben a betűk olyan 
élénken világitnak, mintha egy-egy beszé-
des ragyogó szemből állana, Sajátságos! 
Vájjon nem villamos fektékkel van irva? 

Az ablakon bevilágít a reggeli szürkü-
let, a szürkés világításra rémülten gondo-
lok a másnapra, a fájdalmas* rettenetes 
másnapra, s borzongva elfújom a gyertyát. 

Menjünk aludni! 
bálozó leány. 

k ö z g a z d a s á g . 
Felhívás czukorrépa-termelésre. 

A békésmegyei gazdasági egylet, tud-
valevőleg, két éven át tett czukorrépával 
termelési kísérleteket, s ezen igv a megye 
minden részén termelt czukorrépát, — a 
czukortartalom meghatározása végett, az 
orsz. vegykisérleti állomáson mindkét év-
ben polarisáItatta. Az eredmény mindkét 
évről tágas körben közölve lett, s igy itt 
felmentve érezzük magunkat a bővebb rész-
letezéstől s csak annyit tartan k szükséges-
nek felemlíteni, hogy az l$89-ik évben a 
polarisatio végett beküldött czukorrépák 
czu kor tartalma átlagban 14%, 1890-ben 
pedig 17*%00% volt. 

Bizton hihettük ezen kedvező ered-
mény folytán, hogy az érdeklődő körök fi-
gyelme felénk fog fordulni; mely hiedel-
münkben nem is csalutkozánk, mert a hat-
vani czukorgyár igazgatóságának egyik tagja, 
Koppély Géza ur felkereste egyletünket, s 
folyó hó 15-én alulirt elnöknél látogatást 
téve. az egyletnek több, ezen . alkalommal 
megjelent érdeklődő tagja előtt megismer-
te t i ázön feltételeket, melyek mellett a hat-
vani czukorgyár hajlandó a békésmegyei 
gazdák által bármily mennyisegben termelendő 
czukorrépát átvenni. 

Miután az igazgató választmány ezen 
feltételeket nemcsak elfogadhatóknak, — de 
a gazdaközönségre nézve előnyösnek is ta-
lálja, ezennel felhívja a megye gazdaközön-
ségét, hogy a ki a jővő évben már czukor-
répát óhajt a hatvani czukorgyár részére 
termelni, ezen szándékát a gazdasági egy-
let titkáránál 15 nap alatt jelentse be. 

A gyár által szabott, — s a gazda-
sági egylet igazgató választmánya által el-
fogadhatóknak itélt feltételek a következők : 

1, A hatvani czukorgyár igazgatósága 
kötelezi magát a vármegyénk területén ter-
melt, — s az alábbi feltételeknek megfe-
lelő czukorrépát átvenni. 

2, Fizet a gyár a vármegye bármelyik 
vasúti állomására szállított czukorrépánaíc 
métermázsájáért 78 .krt, s azon esetben, ha 
a répa legalább 14% czukortartalmat tün-
tet ki, még métermázsánként 3 kr. priimium 
fizetésére kötelezi magát. -

3, Mindén beszállított métermázsa ezu-
korrépa után visszaád a gyár 40% kisaj-
tolt répa szeletet, s kötelezi magát azt Hat-
vanban bewaggonirozni, s 11 írtjával wag-
gononként az illető termelőhöz legközelebb 
fekvő vaspálya állomásra szállítani. Ha pe-
dig az illető termelő & répászeletekre igényt 

nem tartana, kész minden métermázsa répa 
szeletet 15 krral megváltani, de ebbeli szán-
dékát a termelő a répa átadásakor tarto-
zik kijelenteni. 

4. Mésziszapot, — mely a pillangósok 
trágyázására igen czélszerüen alkalmazható, 
— 8%-ot kész díjtalanul átengedni, s en-
nek szállítását ép ugy, mint a szeleteknél 
11 frt waggononkénti díjért biztosítani kész. 

5. A gyár szolgáltatja a ezukorrépa 
magot 25 kr. kilónkénti méltányos árban; 
az utánvetésre netalán szükséges magot 
azonban teljesen díjtalanul adja. 

6. A gyár minden termelőnek; — a 
ki ezen kedvezményt igénybe venni akarja, 

minden rendszeresen bevetett és meg-
munkált kat. hold répa után 30 frt előle-
get kész adni és pedig április hóban 15 
irtot, junius hóban ismét 15 frtot, mely a 
leszámolás napjáig 4%-ot kamatozik. 

7. A termelőt illető pénzösszegek, — 
levonatván a netalán adott előleg, — a le-
számolás napját követő 3 nap alatt a gyár 
által pontosan kifizettetnek. 

8. A gyár által kiadott szerződés öt 
egymás utáni évre kötelezi ugyan a szer-
ződő feleket, az általuk bevallott terület-
nek répával leendő müvelése és a gyár 
részére leendő átadásra, de kivételesen azon 
kedvezményt nyújtja gazdaközönségünk-
nek, hogy ha az első évi kísérlet után, 
nem látnák czélszerünek a további terme-
lést, a szerződéstől visszaléphetnek, de ezen 
szándékukat a répa átadásakor ki kell je-
len teniök. 

Magánúton ugy értesültünk, hogy a 
mezőhegyesi czukorgyár igazgatósága is 
küldött szét megyénkbe termelés végett fel-
hívásokat; ámde ezen felhívásban tett aján-
lat, a hatvani gyár fentebbi ajánlatánál 
sokkal kedvezőtlenebb, mert mig a hatvani 
gyár a ezukorrépa métermázsáját 78 s il^ 
letye 81 kron, addig a mezőhegyesi csak 
70 kron ajánlkozik beváltani, a mi méter-
mázsánként 8 s illetve 11 krral- kevesebb! 

Továbbá ea hatvani gyár 40% répa-
szeletet ád díjtalanul vissza, mig a másik 
csak 20%-otf s ezen felül csakis 10 kr 
métermázsánkénti árért bocsátja a további 
10 vagy 20%-ot a termelő rendelkezésére! 
Meg kell még jegyeznünk, hogy ezen ked-
vezményben csakis azon termelők részel-
tetnek, a kik legkevesebb 10 kat. holdon 
termelnek, s igy a kistermelők ezen ked-
vezményből kizáratnak, fenhagyatván né-
kiek, hogy a beadott répa után esendő 20 
%-ot 10 kr. métermázsa árért loeo gyár 
joguk lesz követelni, ámde ez esetben ezu-
korrépa termésüket 2 krral olcsóbban ér-
tékesítették, s igy nem is 70, hanem csak 
68 krt kapnak métermázsánként! 

Végre a hatvani gyár kát. holdanként 
30 frt előleget ád 4%-toli kamatra, mig a 
mezőhegyesi csak 25 forintot és 5%-ra) 

Nem kis előny továbbá az sem, hogy 
a hatvani gyár díjtalanul ád 8% mészisza-
pot a beadott ezukorrépa után, mig a me-
zőhegyesi erről nem is szól; már 
különösen a luezerna, lóhere, bü 
lencse, bab stb. vetésekre ez egy igen hasz-
nos trágya, s nagy hibát követne el azon 
termelő, a ki ezen mésziszap iránti igény-
ről lemondana* 

A mi a termelési eljárást, a földmun-
kát stb. illeti, vannak ugyan a hatvani 

gyárnak is elengedhetlen feltételei, de ezek 
csak bizonyos irányban kötelezik a terme-
lőt s jórészben olyanok, melyeket minden 
józanul gondolkozó gazda önérdekében is 
követni fog, — ámde nem kötelezi arra a 
termelőt — miként a me/.őhegyesi, hogy 
répa alá szánt földjét még őssszel, de leg-
később a vetés előtt négy héttel túró vagy 
mélyítő ekével legalább 26—32 centimé-
terre alászántsa a nélkül, hogy az úgyne-
vezett holt földet a felszínre hozná! Ezen 
feltétel egyátalán teljesíthetlen, mert 26—32 
centiméterre szántani nálunk anélkül, hogy 
az úgynevezett holt, vagy mint nálunk he-
lyesebben nevezik, vad földet fel ne hozná, 
képtelenség, s így a mély szántás elesik, s 
esakis a túró eke (grubber) használata lenne 
megengedhető. 

Ezeknél fogva, miután a hatvani gyár 
ajánlata a termelőkre nézve határozottan 
kedvezőbb, kötelelességének ismeri a gazd. 
egylet — mint olyan testület, mely várme-
gyénk gazdaközönségének érdekeit előmoz-
dítani első sorban hivatott, — ezen gyár 
ajánlatát elfogadva, azt a gazdaközönség-
nek — saját jól felfogott érdekében, korüU 
ményei és viszonyainak tekintetbevételével 
melegen ajánlani, 

B.-Csaba, 1891. január hó. 

Zlinszky István, 
egyleti titkár. 

Beliczey István, 
a békésm. gazd. egylet 

elnöke. 

A »Szárnyasaink» czimü illusztrált 
baromfi-tenyésztési szaklapot, melyet ugy 
a földmivelési, mint a közoktatási minister 
megrendelés czéljából az összes tanintéze-
tek figyelmébe ajánlott, s mely a hazai és kül-
földi gazdasági kiállításokon » g y a k o r l a t i 
s h e 1 v e s i r á n y á é r t» a legnagyobb 
kitüntetésekben részesült, melegen ajánljuk 
az érdeklődők figyelmébe. 

A lap Partíiay Géza szerkesztésében 
havonként 2-szer jelenik meg. Előfizetési 
ára egy évre 4 frt, mely összeg negyedéves 
összegekben is elfogad tátik a kiadóhivatal 
által; Budapesten, üllői üt 25. szám. 

Nleteorologiai észleletek. 
Szarvas, 1891. jan. 24 - -va 
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MEGHÍVÁS. 

takarékpénztár részvénytársaságnak 
Békésszentandrásoh, a »Népkör« termében 

180L évi f»l>niár kő 4-én déloltftt 9 órakor 

t a r t a n d ó I I I . r e n d e s 

K O Z G Y U L E S E R E 
a t. cz. részvényesek ezennel meghivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Igazoló bizottság választása, az alap-

szabály 22. §-a értelmében. 
2. Igazgatósági jelentés a lefolyt üz-

3. Az 1890. évi zárszámadás és mér-
leg előterjesztése, 

4. A felügyelő bizottság jelentése és 
ennek alapján a felmentvények megadása. 

5. A tiszta nyereség felosztása. 
6. Az alapszabályok módositása. 
7. Az igazgatóságnak a jövő évi rendes 

közgyűlésen való választása iránti határozat. 
8. Az igazgatóság jutalékának és a tiszt-

viselők fizetésének végleges rendezése. 
9. Felügyeli) bizottság választása to-

vábbi 1 évre. 
ÍÖ. Az alapszabályok értelmében netán 

beadott indítványok tárgyalása. 
Megjegyeztetik: hogy a zárszámadás és 

a nyereség felosztása iránti javaslatok a 
közgyűlés előtt 8 nappal a társaság hiva-
talos helyiségébén betekintés végett kitéve 
lesznek* 

Békésszentandráson, 1891, január 11. 

Léderer Rudolf s. k. 
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A nagyérdemű közönség becses figyelme felhivatik a 

FAGYOS SÁNDOR 
által feltalált és még eddig senki által felül nem múlt s 
már is az ország legtöbb városában teljes elimerésben 

részesülő legbiztosabb 

hatására, mely posztó és jó szinü szövet ruhából zsir, 
olaj, ténta, kenőcs stb., szóval mindennemű pecsétet a 
leghamarabb, biztosan és minden ártalom nélkül a szö-

vetre, eltávolít. 

M T Főraktár : Budapesten és Bécsben. 
Kaphaté m or i i i f mind«a váiroiában éa i t t híljrbcn, hasa-

síliiti ntoaitáaá&l ©gyiitt HaB«ter Gnaativ úrnál. 
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váltóhiteleket és betáblázási kölcsönöket, különösen birtokokra, 

továbbá — convertálásokat előnyös feltételek mellett közvetít. 

Budapest Fürdő-utcza 4 

Nyomatott Sápszky Zs4 kÖnyvnyomddyában Szarvason. 
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