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Egyes szám ára 10 kr. 

MESJELEMIK: 
hetenként egyszer, vasárnap. 

Az előfizetési pénzek, ugy a, lap szellemi részét 
illető közlemények a szerkesztőhöz Szarvasra 
czimzen 

A nyilt-iérben minden garmondsor dija 2C kr. 

HIRDETÉSEK 
jutányos áron vétetnek fel. 

A hirdetések az .»Árpád* irodalmi és nyom 
dai intézetbe küldendők. 

Budapesten lapunk számára hirdetéseket el 
fogarl Mudrony és György hirdetési irodája Barátok 
tere 3, sz, Athenaeum X emelet; továbbá A. V 
Goídberger, servitatér 3, M a. 

A külföldi szakér tők je lentésének 
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Szemben azon köritfménynyel, hogy a fent jel-
zett jelentéssel annak terjedelménél fogva főleg csak 
közelebbről érdekellek fognak tüzetesen foglalkozni, s 
mindamellett sokakra nézve kívánatos e je entést leg-
alább főpontjaiban ismerni, követ!:erőkben rövid ké-
pet nyújtunk, a Ivörüzs szabályozása körüli észrevé-
telek közlése után azon valóban nagy szorgalommal 
és ügy buzgósággal szerkesztett jelentésről, mely egész 
terjedelmében elő tűink fekszik. 

A jelentés Szeged városának újra felépítése ős 
árvíz elleni megvédésének tárgyalásával mindenek-
előtt rövid képet nyújt azon — különben mindnyá-
junk által ismert — körülményekről melyek folytán 
a szegedi árviz bekövetkezett, 

Ezek után a bizottság azon véleményét adja, 
hogy az elszakadt percsorai töltést — Szeged váro-
sának a jövő téli árviz ellen megvédése szempontjá-
ból — ismét el kell zárni és az algyői töltést továbbra 
is megtartani; kiemeli annak természetességét, hogy 
Szegedben az árvizszin a folyó vizszinénél magasabb 
volt, miután a töltésszakadás nem közvetlen Szeged 
alatt, hanem ettől mintegy 20 kilométerrel fellebb 
fekvő ponton történt, ugy, hogy a városban elterüli 
viz a szakadásnál levő jóval magasabb vizszinnel 
egyenlődött ki ; ebben találjuk annak magyarázatát 
— mi különben igen természetes volt, — hogy a 
városbani víz; zin a lejtmérés által meghatározott és 
az- épületek sarkáig elhelyezett táblácskáknál sokkal 
magasabb volt és igy indokolatlan azon több oldal-
ról! ráfögás, hogy a Szegeden 1876. évben történt 
lejtmérés nem volt pontosan eszközölve. 

Miután nemcsak lehel, de kell is jövőben a felső 
tiszamenti töltések szakadásától tartani, a bizottság 
szükségesnek tartja az ez esetben a várost körülvevő 

viz levezetésére az osztrák államvasút Szatyraáz és 
az alföldi vasul tali keresztezése között egy 150 mé-
ternyi nyitású ludat készíteni, melyen keresztül a viz 
ismét a folyóba visszatérhessen. 

Ha a tápéi területet ellepné a viz, ugy annak 
it vezetésére egy a Tisza töltésen készített nyílás fog 
szolgálni, mint ez az idén is megtörtént, és azon es-
hetőségre számítva, hogy a víztömeg oly nagy volna 
hogy a fent említett nyilasokon lefolyni nem bírna, 
kell hogy a Tisza jobb parii töltései egy kilomch'rnyi 
hosszban Tápé felett egy melernyivel alacsonyabbra 
(de még mindig az JS7f. évi árviz fölült őO ezen ti-
ni el encl) építtessenek mini Szeged lüllései. hogy igy 
az árviz rzen alacsonyabb lölléseken szék-- lefolyást 
n yerl lessen, mielőtt a város 1 öl tésein ek kon ni ájá t 
elérné. 

Kiindulva azon körülményből, hogy a Tisza es 
mellékfolyóin épitelí töltések legnagyobb része már 
be van fejezve és az állatuk előidézett batás már 
nagy részben megtörtént, továbbit tekintetbe véve, 
hogy a felső Tiszán a viz lefolyásának gyorsilására 
már .minden megtörtént és igy utóbbi törekvés már 
most Szeged alatt fog érvénybe hozatni — a bizott-
ság reményű, hogy a vizsziu emelkedése a Tisza alsó 
részén ezeníal nem lesz oly gvors mint az a lefolyt 
24 évben észleltetett. 

A Maros torkolatának Szeged alatti áthelyezése 
mintegy harmadfél millióba kerülne, mely kiadást a 
bizottság egy szavazat híján ezen munkálatból nyert 
haszonnal semmi,képen sem tart arányban levőnek és 
igy ezen terv kivitelét elbalaszthatőnak, de a szegedi 
szorulatnak javítását ; a hullámtérnek 375 méterre» 
való bővítését és elegendő szabályos meder lereinlt-
sét égetően szükségesnek, valamint Szeged vüros vtV 
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delmére szolgálandó töltéseket az 1879-ik árvizszin 
fölött 1.5 méterrel emelendőnek: tartja. 

Szeged védmüveinek elhelyezése tárgyalásával a 
bizottság szükségesnek taríja az alföldi vasút és szil-
léri töltés által képezett védvonal kijavítása mellett 
egy külön, független, szűkebb védvonal létesítését, 
melv utóbbi egy részét a Tisza mentén az 1879. éyi 
vizszinnel 1.5 méterrel magasabbra építendő rakpart 
fogja képezni, másik részét pedig egy a várost szű-
kebb kőében körülövező oly szélességű töltés, mely 
egyszersmind kocsi és gyalog útnak szolgálva, körút 
módjára veszi körül a várost, melyből a többi utczák 
szintén feltöltve kiindulnak és az 1879. évi vizszin 
fölé mintegy 1.5 méterrel emelkednek. 

A bizottság — utalva Lyon városra — meg van 
győződve arról, hogy az igy fel emelt utczák magas-
ságához az újonnan építendő házak csakhamar hozzá 
simulnának és lassanként a Feltöltés oly mérveket Öl-
tene, hogy árvizek egyáltalában a városnak kárt nem 
okozhatnának ugy, hogy Szeged jóléte haladni fogna 
azen vidékkel, melynek központja, és lassanként nagy-
szerű város emelkednék romjaiból. 

Ezek után a bizottság bővebben foglalkozik az 
átmetszési és töUésezési munkálatokkal. 

Az átmetszésekről szóló fejezetben ki van tün-
tetve, hogy 1878-ban 107 átmetszés volt kiemelve^ 
melyek által a folyó hossza 478 kilométerrel megrö-
vidült, ezen átmetszések közül Szeged alól folyó csak 
11 esik és ez utóbbiak közt csak egy működik czél-

jának megfelelőleg, mely rendellenes eljárásnak tulaj-
donítja a bizottság a Szeged környélvén észlelt árvi-
zek nagy magasságát ; mert okvetlenül szükségesnek 
tartja, hogy az átmetszések kiemelése alulról kezdőd-
jék és igy fokozatosan felfelé haladjon. Azért ajánlta-
tik, lehető leghamarabb segíteni ezen kedvezőtlen 
helyzeten az által, kogy a Szeged alatt levő átmet-
szések mielőbb a szükséges mértékben kiszólesittes-
senek. 

Áttérve a t&ltésezésre a bizottság kiemeli, hogy 
a gyakori szakadások és elöntések a töltések gyen-
gesége és magasságuk elégtelensége következtében 
történtek, de általában a rendelkezésre álló vizállási 
adatokból a bizottság az uiolsó években észlelt állandó 
vizemelkedést az átmetszések, és töliésezések egye-
sült befolyásának tulajdonítja és habár az árvizszin 
emelkedésének halárához az 1879. évi igen közel áll 
a töltéseknek az ismert legnagyobb árvízhez képest 
egy méternyi biztosítással való építése, és az ár me-
dernek a szükséges szélesség és szabályosság elnye-
rése végett a töltések nagv részének egy már előre 
kijelölt más vonalba való helyezése és az efféle mun-
kálatokra a kormánynak való nagyobb felügyelete 
ajánltatik. 

A töltések építésével betartandó • elővigyázattal 
a lejtők meghatározásával a bizottság bővebben fog-
lalkozik; o tekintetben ajánlatokat tesz; eddigi hiá-
nyokra figyelmeztet, miket azonban — mint tisztán 
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Naplom b ó l. 

CD 
rúg a szél a kandallóban, 
Jajgat, sir, és visszahívja 

w Gyermekévim tűnd ralmit, 
O Miknek nincs szivemben hija. 

Megvan minden szép emlékem ; 
Latlak téged újra élve, 
Járva-kelve napsugárban, 
Mosolyogva es beszélve. 

Zug a szél a kandallóban, 
Mély keservvel, sírva, búgva; 
Veszteségről, el múlásról 
Dal.t regélve, mondva, súgva I 

Oh I de én csak téged latlak, 
A mint éltél, ah! úgy épen, 
S lelkem aeolliárfa-hangjat 
Hallgatom a zugó szélben! 

II. 
Elmerengni, ábrándozni 
Rád gondolni: boldogságom ; 

Képzeletben téged látni: 
Ez csupán az én világom ! 

Tétlen ülni, nem eszmélni, 
Elfeledni azt, hogy élek! 
Míg a szivem bűvös hangszer 
Szólnak rajta érzemények ! 

Mi jó volna elaludni 
Mint a tónak csendes tükre; 
Nem ébredni, és álmodni 
Rólad-rólad mindörökre ; 

MAJTHaNYI FLÓRA. 

A 1Ó R O K O N . 
— Angol beszély ke. -— 

Egy előkelő kastély kertjében, árnyas hársak alatt, kö-
zel a csacsogó szökőkúthoz, ült miss Gray Ethelyn s szem-
ben vele mistress Parley a hintaszékben. Mindkét hölgy ol-
vasott ; amaz Byron költeményeit, ez a ,Morning Po3t€-ot 
Kis idő múlva mrs. Parley letevé a hírlapot. 

— Valóban nekünk idegen társaságra s2ükségünk 
nincsen. 
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szakkérdéseket — e helyen elsorolni nem tartunk 
szükségesnek. 

Foglalkozik a bizottság részletesen a Tisza mel-
lékfolyóival, melyek közül kiemeli, hogy a Maros 
jelenlegi állapotán nincs szükség javítani, kivéve a 
mit talán még a töltések tökéletesítésére, az árme-
der tisztán tartására tenni ke'lene. 

A Duna szabályozásának tárgyalásával befejezi 
a bizottság az oly rövid idő alatt szerzett bővebb ta-
pasztalatokból folyó tárgyalásait kellő irányelvek meg-
adása mellett; hogy mennyiben lesznek az ajánlatok 
az e tekintetben irányadó köröktől elfogadva, és mily 
munkálatok kérészi ülvi\ e a közel jövőben, — most 
még nehezen lehet meghatározni. 

CSARNOK. 
A muszka titkos rendőrség. 

A hírhedt III. osztályról, melyet Miklós í zar alapit ott, 
hogy benne egy, minden ember és minden törvény fölött álló, 
ellenőrző intézményt teremtsen, melynek segítségével, a C/.ári 
mindenhatóság a mindentudás tökéletességével párosuljon — 
érdekes holmit olvasunk a Figaróban. 

E III. osztály az államrendőrség intézménye; látható 
alakja a zsandárság ; de a láthatatlan rész : a titkos rendőr-
ség benne a fő. A muszka titkos rendőrség fötulnjdonsága az, 
hogy sehol a világon nem birta a rendőrség azon virtuozitást 
levelek fölbontásában és újra bepeeséi elesében, bőröndök fel-
nyitásában s a házi bútorok megmotozásában elérni, mint 

Muszkaországban. Azon emberek, kiknek titkait a muszka 
rendőrség ily módon kitanulta, némelykor csak évok múlva 
tudják meg, hogy rajtok ilyesmi történt. 

• 4. 

A muszka kormány a titkos rendőrségnél nagyon ritkán 
alkalmaz muszkákat, először azért nem. mivel tudja, hogy 
nagyon könnyen megvesztegethetők, s másodszor, mivel na-
gyon ügyellenek és ostobák és alig találhatni az alsóbb osz-
tályoknál csak egyet is, ki irni, olvasni tudna. Igv léhát ren-
desen külföldiek, kivált németek vannak ott alkalmazva. 

Azonban a muszka titkos rendőrség, bár mennyire jól 
szervezettnek tartja is magát, igen gyakran követ el rút hi-
bákat, melyek nemcsak a rendőrséget, hanem az egész kor-
mányt is kompromítálják. Egy ily tévedés, mely egy angol 
podgyászánál történt 1876-ban. reklamacziokra adott alkalmat 
és nagy zajt csapott Angliában, ugy hogy az meg az angol 
parlament elibe is került. Igen nagy bajjal tudta csak az an-
gol minisztérium a dolgot elsimítani. A „Figaro* azt teszi 
hozzá, hogy az eféle tévedések és ügyetlenségek egykor, a ré-
gi b időben, kivált Miklós czár uralkodása alatt, sokkal rit-
kábban fo. dúltak elő, mivel ő maga semmivel sem foglalko-
zott annyira, mint azzal, hogy maga mindent megvizsgált és 
ha hibát, vagy mulasztást látott, azonnal elküldte a titkos 
rendőrt Szibériába* Ez mutatja, mennyire sülyed ezen idő óta 
a titkos rendőrség. 

Ugy, mint a titkos rendőrséget Miklós czár szervezte, ki 
annak élére Beakendorf tábornokot helyezte, a titkos rendőr-
ség, vagy titkos kanczellária, a czár szemét, fülét és kar já t 
képezte. A t,tkos rendőrség hatásköre korlátlan volt és az 
egész muszka hadsereg rendelkezésére állott. A zsandárok, 
mint kiszolgált katonák, a titkos rendőrség külső szolgái vol-
tak, a valóságos titkos rendőrök magok a birodalomban el 
völtak szórva mindenfelé. A zsanditroknál a legnagyobb udva-
riasság és elö/ékn ység v It a fökeHék 

Miss Ethelyn csodalkozva tekintett fel könyvéből é 
válaszolt : 

— D e édes nénikém, csak nem leszünk olyan önzők, 
hogy boldogságunkat egyedül élvezzük ! 

Miss Gray kedves, gyöngéd, jó szivii szép lány volt, 
gyermeteg vonásokkal, s olyan csengő hanggal mint a ha-
rangé. Mrs. Parley előbb nevelőnője volt, s most társalgó-
nője. Ethelynt annyira szerette, hogy az ég angyalait sem 
birta jobbaknak és szebbeknek elgondolni. Ethelyn is benső-
séggel vonzódott egykori nevelőnőjéhez, ki most barátnője 
vala, s igy élt boldogan e két hölgy a g i z d a g birtokon, mert 
Ethelyn elhalt szüleinek egyetlen gyermeke volt, s egy mil-
lió frtnyi kis summácskát örökölt. Nem csuda, ha mindenki 
kedvében járt , s élte eddigi utjaban csak rózsakat ta la l t 

Az egyenruhás inas ezüst tálczán hozta a megérkezett 
leveleket, s mely -meghajlással távozot t Ethelyn feltörte s 
olvasta a leveket. De figyelmét egyik sem ragadta meg, 
csak az utolsó, mely Éjszakról jö t t egyik rokonától. Elébb 
derült arcza elkomolyodott midőn olvasta, aztán átadta 
>nénje*-nek. Mrs Parieyt ugyanis nénjének, sőt olykor né-
nikéjének is nevezte Ethelyn, s ez legjobban jelzi a szívé-
lyes viszonyt, melyben, e két hölgy egymás i ránt állott. 

Mrs. Parley elolvasta a levelet, s vissza adta : 
— Mit fog az én fiatal barátnem Virginia rokonának 

felelni ? 
— Mit egyebet, minthogy magunkhoz hívjam r felelt 

Ethelyn. Virginia kétszeresen árva, elhagyó tan, egyedül áll 
a világon, s én segítsem őt ? 

— Segítség, s meghívás között észrevehetőleg nagy a 
különbség, jegyzé meg mrs, Parley. 

— De hat miért ne költöznék hozzánk Virginia ? O 
kéri ezt, s ő fiatal, élénk, szellemes, s ha az els^ napok szo-
morúságain tul lesz. tarsasága felviditand. 

— Felvidító ? Igen. Hm ! Kétlem, válaszolt mrs. Parley. 
— De néném 1 csodálkozott Ethelyn, 
— Ösmertem Virginia a tyjá t és any;at, felelt mrs. 

Parley. Minclk tten, —• szelíd kifejezést használok, — nem 
voltak őszinték, sz okásuk w It mindenbe avatkozni, mindent 
megkritizálni, s e szokásuk sok csalad békéjét dúlta föl, — 
s az alma nem esik messze fiijától, mondja a közmondás. 
Miért fogadjunk mi darazsat a méhkasba, 

~ De édes nénikém 1 ismétlé Ethelyn. Virgínia fiatal 
okos lany, s az ün bölcs, jóakaratú vezetése alatt majd le-
vetkőzi rosszabb tulajdonságait. 

Fiatal szókasokat nem lehet olyan könnyen levet-
kőzni. Szóval én azt tanácslom segélyezze Virginiát, de ne 
hívja ide, mert ifjú barátnőm még nagyon megbánhatná. 

-— Ha egy fiatal életről s talán boldogságról van szó, 
nem szabad gondolkoznunk, monda Ethelyn. 

Mrs. Parley könyezve csókolta meg, 
— Angyal vagy gyermekem 1 De nem akarod-e előbb 

megkérdezni Edmundot? 
Ethelyn elpirult, s csöndes hangon felelt : 
— Edmund mindent jónak tart, a mit Ethelyn tesz. 

Midőn Clarence Edmund, miss Gray jegyes« szokasa 
szerint eljött este theára, Ethelyn elmondta neki, hogy Vir-
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A titkos rendőrök főfeladata volt a esinovnikok. kor-
mányzók és hivatalnokok ellenőrzése, ezen ellenőrizel alól 
még a miniszterek sem voltak kivéve. Minden visszaélést, 
minden zsarolást, sikkasztást azonnal fel kelleit jelenteniük. 

A régibh idobon a Hí. osztály m mi tekintetben még 
nagy jótéteménynek is volt tekinthető Muszkaorszagban, De 
már akkor is legnagyobb súlyt fektetett a czár és a kormány 
a külföldi kormányok lel (cinek kikémlelésére. Azt lehet mon-
dani most is, hogy Muszkaországnak a külföldre küldött tit-
kos rendőrei képezik a muszka rendőrség szinét, javát. 

Muszkaország a külföldön soha sem alkalmazott ottani 
származású titkos rendőröket, hanem mindig csak honosította-
kat> vagy olyanokat, kik azon országot, hol kémkedi.iök kell, 
még jobban ismerik, mint a benszülöttek, mivel ezekbe azért 
nem bizhalik, mert kivált az angolok és francziák. de még az 
olaszok is, sokkal jobb hazafiak, semhogy egy más hatalmas-
ság érdekében a magukét elárulják vagy annak érdekei ellen 
tegyenek valami!, Hsak egy esetben telt a maszka kormány 
kivételt;, midőn Liewen Jierezegnőt Parisba küldői(e. Mióta ez 
meghalt, azóla ennek valamire való helyettesítőjére nem akadt. 

A 111. osztály elfajulása II. Sándor czár idejébon kezdő-
dölt, daczára azon reformoknak, miket SuwaloiV gróf ott be-
hozni igyekezett. Mostanság a muszka belföldi titkos rendőr-
ség egy a kormányt kompromiUáló és általánosan gyűlölt in-
tézmény. 

Az első csapást a muszka rendőrségre azon bizonyos 
pajtáskod ás mérte, mely a titkos rendőrök és zsandárok és 
az utóbbiak s a hadseregbeli tisztek közt be kezdeti lopődzni. 
Ez által azon szigorú fegyelmezettség, mely kitűnő jellege volt 
a muszka rendőrségnek, lassankint egészen eltűnt és magok a 
zsandárok is mindinkább több szívességgel kezdettek visel-
tetni a csinovnikok iránt, kiket ellenőrizni voltak hivatva. Egy 
részről a lulbuzgősng, más oldalról az engedékenység végre 
egészen kiforgatták a rendőrséget eredeti formájából. 

Ez időtől kezdve a czárhoz telt feljelen lések az ország-
ban elharapódzó visszaélésekről naponként gyérültek, ugy 
hogy ö azokról mit sem tudott, sőt azt hitte, hogy uralkodása 
alatt a helyzet javult. Más részről pedig a hivatalnokok is 
megérezték az ellenőrködés lazu'á^át és még inkább zsarolták 
a népet, sikkasztottak é> követtek el számtalan visszaélést., 

Ezen kívül még két más körülmény is járult a két osz-
tály demorálizacziójálioz, először az, hogy ott is a nepotizmus 
kezdett uralkodni, oly egyénéket kezdettek alkalmazni, kik-
nek fényes családi összeköttetéseik voltak, de ész és ügyes 
ség dolgában nagyon hátramaradtak. Másodszor, mivel a 
muszka külföldi titkos rendőrségnél is oly embereket alkal-
maztak. kikről azt vélték, hogy mivel gazdagok és a világban 
tekintélyivel léphetnek fel, többet képesek kitudni magasabb 
körökben, mint ez eddig alkalmazottak ; de ezen emberek, a 
helyett, hogy a külföldi kabinetek titkait puhatolták volna ki, 
a magukéit árulták el, nem rósz akaratból, hanem csacska-
ságbó és ügyetlenségből, azt hivén, hogy bizalom bizalmat fog 
kelteni. 

Sassuli.es Vera revolvere volt az, mi a muszka rendőr-
ségre az utolsó és halálos csapást mérte. Midőn a törvényszék 
elé vitetett, mindent elmondott, mit tudott, mi történik a bör-
tönökben, mikép veszi egeit elik meg magukat a tisztviselők és 
rendőrök, és az első zendülés, mely akkor tört ki, midőn a 
népség diákok által vezényel tetve Sassulics Verát felszabadi-
tolla a rendőrség kezei közül, nagy vereség volt a rendőrségre. 

Ezen idő óta a nyilvános és titkos rendőrség egyiránt 
kezdett desorganizálóclni és most már végkép elveszti presti-
geét, midőn a nép látja, hogy a nihilisták rendőrsége hason-
lithatlanul jobban van szervezve, mint a kormányé. 

ginia rokonát meghívta, >hogy e kastélyban talá'ja fel má-
sodik o t t h o n á t / 

— Krró'l ismerek az én nagylelkű menyasszonyomra, 
válaszolt Edmund, s melegen szőritá Ethclynt magához. 

~ Edes néném! Hat nem mondtam? nevetett Ethelyn. 
— Nagyon jól van. En remélem, és kivánom, hogy miss 

Ethelyn soha se bánja meg jószívű tettét . 
\v 

— Oh! milyen mennyei lak, mily andalító madárdal, 
minő kábító virágillat! Édes szép Ethelynem! Ez valóságos 
paradicsom, melynek te vagy parancsoló angyalai 

Igy kiáltott íul néhány héttel későbben, miss Belton 
Virgmia, magas karcsú termetű szép luny, sötétkék szemek-
kel s gesztenyeszin hajjal, - s elragadtatva dűl Ethelyn 
karjai közé. 

— Remélem, hogy itt boldog lesz, válaszolt Ethelyn, 
kit barátnője fóllengzo kitörése nem kevéssé hozott zavarba. 

— Mindenesetre édes rokon! felelt Virginia [ 
Miss Virginia kissé túlzott módon hízelgő volt ; nála 

minden ,elragadó, pompás, csodabájos, bűvölő* volt ; mrs. 
Parley előtte a . legjobb nénike a világon,* miss Gray >töké-
letes angyal* és Clarence Edmund >legszebb férfiú a földön.« 
Miss Ballon meg akarta magát kedveltetni minden áron. 

De ha Virginia visszavonult hálószobájába, s levetkőzve, 
gazdag hullámos haja mint selyem köpeny omlott alá hófehér 
valímra, tetszelgőleg nézte magát a tükörben, s ugy mor-
mogott maga elé; 

- — Minő visszásságba a véletlennek! Én, oly szép és 
szellemes létemre egyedül, egyedül, szegényen kóborlók a 

világon, s ezt a lanyha vérii, eszmeszegény miss Gray Ethe-
lyn t, mint valami tündért környezi gazdagság és szere te t De 
bátorság Virginia, bátorság! Szépséged, szellemed majd ki-
vetik őt a nyeregből ! 

— I iá t nem szeretetreméltó-e ő, nem gyönyörű? kérdé 
Ethelyn mrs. Parleyt. 

<— De az. Nekem azonban modora nem tetszik. Szere-
tetét. irántam nagyon is erőlteti, szinte feltolja. 

< T 

— Nincs itthon ? kérdé egyik e*te csodálkozva mrs. 
Clarence. 

— Nincsenek, mondá olvadó nyájassággal Virginia. 
Elmentek az olasz operába. 

— S ön t egyedül hagytak ? kérdé Clarence. 
— Szegény rokon nem kívánhatja, hogv minden drága 

mulatságban részeltessék, mondá Virginia, elhallgatva azt, 
hogy kérte őt Ethelyn, tartson velük, sőt maga Is le akart 
mondani az élveze.ről, ha talán rosszul érezné magát. — De 
azért Edmund, tévé hozzá suttogva, én ezen nem bosszan-
kodom, mert hiszen eljött ön. 

Mr. Clarence csodálkozva néze ' t rá. «» 
— Önnek van oka bámulni, folytatá Virginia lesütött 

szemekkel, de ön még nem tud mindent. Ah 1 Edmund 1 Ön 
egy szívtelen kaczér áldozata. 

— Miss Belton 1 hőkölt vissza Clarence. 
— Meg kell mondanom 1 sóhaj tot t Virginia, ő franczia. 

neve Dusentour s nem lehet eltagadni, szép, nagyon szép 
férfiú. Ethelyn mindennap boudoirjában fogadja őt. Még a 
néni sem tud róla. 



I r o d a l o m é s n n í v é ^ e t . 

— I J j l a p j e l e n t m e g: a „Vadász-TJjság", képes 
szakkőz i öuy a vadászat, lövészet, halászat és hattenyésztés 
köréből. Szerkesztik Gróf Zichy Imre és Merzsey György. Ki-
adja az ,,Országos központi hirdetés felvételi iroda" Buda-
pesten V. fürdő-utcza 4. sz. A l a p á r a : fél évre 2 í r t 70 
kr., egész évre 5 frt . Megjelenik niindeu hó 1-én, lQ-én és 
20-án. 

Az első számnak tar ta lma: 1 Hajnali kürt , vers Arany 
Jánostél. % Töredékek a régi és ujabbkori vadászat történe-
téből, irta Gróf Rreith Béla. 3. Hubert a vadászok védszentje 
(képpel). 4. Vadászat gepárdokkal kelet Indiában. 5. Gazella 
vadászat Perzsiában (képpel), G. A nyúl (képpel). 7. Vadászati 
és erdőszeti tendőket tartalmazó naptár november lióra. 8. Va-
dászati műszavak. 9. Fogé készülék ragadozó madarakra (kép-
pel), és vadászati hirek. A 1 ö v é s z e t i r é s z t a r -
t a 1 m a : 1. A lövészetről általában, 2, Boggardus üveggolyót 
röpítő gépe (képpel). 3. Szabályok az Üveggömb lövészetnél 
4, Egy világhírű czéllövő: a „Prairiek rosz szelleme". 5. ITj-
donságok. A h a 1 á s z a t és hal tenyésztési rész tartalma. 
L A halászatról általában. 2. A halak fogvása és az ivarzás 
alatti halászati tilalom. 3. Látogatás egy pisztráng tenyésztő-
Bél (képpel), 4. A Salzburgi haltenyészdéről Kenessey K. jeles 
röpiratáról. 5. Halászati hirek. 

A lapra való előfizetések a „Vadász-Ujság" kiadóhivata-
lának JBudapest, V. fürdő-utcza 4. sz. czimzendők. 

h í r e K . 

— Meghívás. Van szerencsém a szarvasi casino-egylet 
t. tagjait a folvó évi deozemb^r hónap 21-én vasárnap dél-

ián 4 órakor tartandó r e n d e s k ö z g y il 1 ő s r e a ca-
sino helyiségébe tisztelettel meghívni. Szarvas 1879, decz. 14. 
Elnöki megbízásból : O l á h M i k i ó s e. t i tkár . 

— A szarvasi vadásztársaság altal f. liő 7-ére tervezett 
körvadászat, állítólag hajtők hiánya folytán, nem tar ta tot t 
meg. A meghívottak egyrésze azonban megjelent Puszta-Dé-
csen, s Bakay Géza ur vendégszerető lakában teljesen feledte 
a vadásztársulati rendezőség azon nagyfoka tapintatlanságát, 
melyszerint a kikürtölt vadászat elmaradását ve ,k nem tu-
datta. Hevenyészve hajtóvadászat is ta r ta to t t szerény appa-
ratnssal ugyan, de kielégítő eredménynyel. — A vadásztár-
sulat ismét vadászatot hirdetett mára, mely gróf Uiberacker 
Öttőné úrhölgy ő misága birtokán tartat ik Csabacsüdön. Re-
méljük, hogy ezúttal sikerül ez a nagy vállalat ! 

— Takarékpénztárunk a kamatlábat a betéteknél 7 szá-
zalékról 5-re, s a kölcsönöknél 10 százalékról 8-ra szállította 
le. Ez intézkedés január 1-én ju t érvényre. 

— Szent-Andráson dr. Csáp József leköszönése folytán a 
községorvosi állás megüresedett. Betöltésére a pályázat már 
kihirdettetett. Mint értesülénk ez állomás elnyerésére dr. 
Pollák Dániel szt-andrási gyakorló orvosnak van legtöbb ki-
látása, ki eddigi sikeres működésével teljesen kiérdemelte a 
közönség bizalmát. 

« 

— A Körözs városunk alatt erősen árad. A felülről ro-
hamosan tóduló víz már feltörte jégpánczélját, s a partokon 
ugyancsak jön kifelé. Veszélyről azonban szó sincs, s az állan-
dónak mutatkozó hideg időjárás bizonyára elejét veszi* minden 

— Járdáink a közelebbi ónos-eső folytán veszedelmesen 
sikamlósakká lettek, s bár azóta az egyensúlyt lépten-nyo-
mon veszélyeztető jégburkolat rég eltisztitható let t volna min-
denütt : egvséges, hatósági intézkedésnek u^m lát tuk nyomát, 
sőt épen a városháza környékén legveszWvosehb a járda. Ot t 

- Sajnos, de való mondá érzékenyen Virginia, egész 
könyezésig meghatva. Én csak véleMeniil jöttem rá, s Ethe-
lyn szinte térden állva könyörgő t hogy el ne áruljam. De 
én az ilyen hűtlenséget nem tűrhetem ; s nem né/hetem el 
a«t drága Edmund. hogy -ont megcsaljak. 

Mint villámsujtott állott mr. Clarence, elhalványult, s 
végre bucsu nélkül hagyta el Virginiát. 

— Bucsu nélkül távozott; gondola miss Belton, midőn 
villámló szemekkel utana tekintett. De ez nem tes; sem-
mit ; azt hiszem, hogy ez a gyógyszer nem fogja elrévesz-
teni hatasát. Aztán pedig nem lesz olyan nehéz egy megtört 
szivet elhódítani. 

Másnap Clarence helyett egy udvarias hideg levél ér-
kezett egy kis csomag kíséretében, melyben Ethelyn ajatv 
dékai voltak: arany dobozka hajfürttel, hímzett szivartarcza 
s egy pecsétgyűrű. 

— Mit jelentsen ez ? kiáltá kétségbeesetten Ethelyn, 
midőn a levelet átolvasta. Álmodom-e ? Olvasd el, s mond-
ja, igaz-e a mi benne van ? 

— Ez azt jelenti, monda Virginia gúnyos rángással 
ajka korul, hogy a férfiak mióta a vilég áll, mindig szélka-
kasok voltak, ; most is azok Edmund talált olyanra, aki 
neki jobban tetszik mint te, ez az egész. 

Ethelyn elsápadt, leszakadt a pamlagra, és olyan zo-
k07ásban tort ki, mely megindította vo'na még a követ is. 
Virginia azonban érzéketlen maradt, s csöndes elé^ültséggel 
távozott, midőn mrs. Parley közeledő lépéseit haUá. 

A mistress belépett, s kérclé Ethelyn fájdalmának okát 

Szónéíkül n\ nj*á át Ethelvn a levelet és csomagot ; mrs. 
Parley elhalványulva olvasta el s magában suttogá r 

— Ez Virginiára vall. 
Monsieur Dusentour jelenté marrát ; — Ethelyu végre 

magához jött, s kérte nénjét, adja tudtára monsieurnek, hogy 
az ülések mától fogva me szűnnek ; 

— Ne, ne, mondá mrs, Parley, az ülések csak tartsa-
nak tovább ; a miniatűré kéj et magamnak óhajtom. 

Ethelyn szomorú mosolylyal tekintett rea. 
-— Ugy-e néném, ön még szeret engem ; Virginia is 

szeret. Tudom hogy nagyon hálátlan vagyok. 
Mrs. Parley hallgatva csókolta meg Ethelyn halvány 

arczát; el volt határozva meg nem nyugodni abban, h o g y 
Ethelyn boldogsága föl legyen dúlva, anélkül, hogy ő helyre-
állítását még ne kísértené. Fél óra múlva mrs. Parley, — 
Ethelyn és Virginia tudta nélkül — mrs. Clarence Edmvmd-
hoz csatlakozott. 

* * * 

— Mrs. Parley 1 kiáltott csodálkozva Clarence. 
— Igen, s engem nem lep meg az ön bamulasa a fö-

lött, hogy engem itt lát. Nagyon sok mindenféle fordul elő 
a világban, a min csodálkoznunk lehet, mr. Clarence, s ilyen 
az a »bánásmód is, melyben miss Gray Ethelyn része sült. 
Ethelynnek sem atyja, Sem anyja, a ki őt megvédje; azért 
jövök én, hogy öntől több mint feltűnő magaviselete okat 
megkérdezem.fHaJféríiu volnék másképen vonnám (int kérdőre. 

—• Nagyon szívesen megmondom önnek az igazat, fe-
lelt mr. Clarence, Az olyan hölgy ki naponkint mag<m.»l 
fogad egy idegen férfiút, az én nőm nem lehet. 



az a sok lézengő „rendőr" ásót a kezükbe s rövid időn fel 
van tisztítva a járda ; vagy a - mi szintén szokásos másutt 
ahol a közlekedés biztosságára adnak valamit — a háztulaj-
donosoknak kellene kötelezővé tenni a járda gondozását. Ké-
méi jok, hogy a kellő intézkedés nem marad el e részben, 

— Az orosházi egyesült ipartársulat 1879. év deczember 
26-án azaz karácsony másodnapján, könyvtára gyarapítására, 
az „Alföld41 szálloda nagytermében tánnczvigalmat rendez. Be-
lépti-dij : személyjegy 60 kr, családjegy 1 frt 5J kr. — Az 
ipartársulat tánczvigalmai oly ismeretesek, hogy dicséretre alig 
szorulnak ; s jelenleg is czélját tekintve, melegen ajánljuk a 
t. közönség figyelmébe. 

~ Az orosházi casino — f. hó 2-án tartott választmá-
nyi gyűlésében — elhatározta, miszerint e tél folyama alatt 
három estélyt rendezend saját könyvtára javára ; egyet deczem-
ber, a másikat január, s a harmadikat február hónapban. Az első 
estély f. hó 20-án ieend Az előbbi években rendezett ilynemű 
mulatságok minden tekiutetbeni sikerűit voltát szem előtt 
tartva, azt hisszük, közönségünk a legnagyobb örömmel fo-
gadja ezen szellemi élvezetet nyújtó- s a mellett mulattató s ke-
délyes estélyeket. A müsnrozat jövő számunkban leend olvasható. 

— Békési levelezőnk irj* a következőket : Békésen a néhány 
napi olvadás ismét megkívánta szerencsétlen áldozatát, a 
mennyiben vízállásunk hirtelen gyorsasággal oly magas fokra 
hágott, hogy f. hé 7-én éjjel majd nem 5 óra hosszant a vész-
harangok nem csendesültek, sőt az nap délelőtt az isteni tisz-
teletet sem tarthatták meg rendesen, a szerencsétlenség közel-
sége és az önvédelem szükségé miatt. A szegényebb osztály 
járandó földjei az úgynevezett „Maksáru rész ismét viz alatt 
van, honnan az ár a rét és Doboz felé terjed. A lakosságot 
közelebbről fenyegette a veszély a „Krisztina-' zugnál hol is 
a viz a kerteken keresztül bizonyosan a városba tör, ha meg-
feszített erővel nem sikerül a laposabb utczáknál gyorsan gár 
takat húzni ; igv a város ngvan megmenekült de az északi 

— Micsoda férfiról beszél Ön? kérdé nyugodtan mrs; 
Parley. 

— Az hiszen Dusentour urnák hívják, felelt Clarence' 
Mrs. Parley arcza földerült. 
— Ej, most már mindent értek. Ez egy franczia művész, 

ki mindennap azért látogatja meg Ethelynt, hogy elefánt-
csontra lerajzolja a/. 6 arczképét miniatűrében, az ön szüle-
tése napjára Naponkint jő, az igaz, de egy szót sem tud 
angolul ; s én úgyszintén a komorna, mindig jelen vagyunk 
Ethelyn üléseinél. 

— De hát Virginia azt mondta nekem . . . dadogott 
mrs, Clarence. 

i — Virginia mondta önnek ? Tehát csakugyan ő volt? 
| Tehát míss Bel tonnák köszönhetj ük e helyzetet. Mindig gya-
I nakodtam, hogy a miss kigyó, ki ügyesen tud elrejtőzni s 
j csakugyan nem csalódtam. 
I — Mrs. Parley! kiáltott föl a fiatal ember aggódólag 

hiszi-e, hogy Ethelyn m e g b o c s á t j a nekem hirtelen bolondsá-
gomat, ha hozzá megyek, és bocsánatát kérem ? 

— Kísértse meg 1 felelt mrs Parlay jelentős mosolylyal. 
j — De hát mi birhata erre a gonosz rágalomra ? kérdé 

Clarence» 
— Ki tudhatja egy hiu nő roszakaratának okát? felelt 

. vállát vonva mrs. Parley. Aztán eltávozott 
Miss Gray Ethelyn újra visszafogadta bűnbánó vőlegé-

, nyét szivébe, melyből ugy sem költözött ki. Miss Belton Vir-
j ginia pedig összecsomagolta holmiait, hogy visszautazzék 
j Északra. Kissé elszámította magát. 

oldalon levő szántóföldek s a herényi országút egy része viz 
alatt van. Ilyen szomorú körülmények közt várjuk mi a ked-
ves kikeletet és a szakértők véleményjének érvényesítését 
segítségünkre, mert ha két napi — igaz mint mondani szok-
ták rendkívüli — olvadás ily veszélyeket hozhat; mily jövő-
nek nézünk elébe a tavaszi rendes nagy olvadással és senkinek 
sem lehet rosz néven venni ha átgondolva veszedelmes álla-
potunkat. búcsút véve kedves otthonától más biztosabb hely-
ségbe költözködik. Fölötte csudálni lehet azt, hogy nálunk a 
nagy csatorna hidjai nál jégtörő gerendákat nem alkalmaznak, 
niert minden technikai számítás nélkül megtanulhattuk volna 
már a szomorú tapasztalásból ugy a műit, mint a jelenben is, 
hogy az ily mértföldekre terjedő egyenes medenczében a jég 
torlaszok minden emberi erőt és igyekezetet aránytalanul fe-
lül múlnak s képesek, mint néhány évvel ezelőtt történt, a do-
bozi hidat elővigyázat és védelem mellett is hozzánk Bekesre 
áthelyezni. — Hidunk ismét kiállott egy nehéz megpróbál-
tatást, niert daczára az erős zajlásnak semmi jelentékeny sérü-
lést sem szenvedett; azonban tartani lehet tőle, hogv egyszer 
a példa után indulva, ő is meg próbálja öreg tagjaival az úszás 
mesterségét. — Tarcsa és Bérény közt a mostani vízáradás 
egy épülőben levő hídnak néhány oszlopát, a készletben lévő 
anyagot és szerszámot el vitte. Békéset) 1879. decz. 9-én. 

— Bt késmegye köz. bizottsága f. hó 9-én ta r to t la volna 
rendes havi gyűlését, de Jancsovics Pál alispán távolléte 
folytán, a ki a dobozi árviz hallatára sietve elutazott a vész 
színhelyére, elhalasztatott, csupán a sürgős és régóta ha-
lomra gyűlt appelláták intéztettek el. Beliczey István főispán 
ur megnyitván á tanácskozást, jelezte a vizveszélyt, mely 
rendkívüli időben rohanta meg a megvet. A Fehér- és Fe-
kete Körözs rohamos ái adása folytán a bősz vízár két helyen 
is kitört. Az egyik kitörés a Krisztina zugnál történt, honnan 
az árvíz Békés és Berény városok felé ömlött, fenyegette a 
két nagy községet, de ez a gátszakadás már befogatott. An-
nál nagvobb a. baj a másik szakadásnál. Ezen a víz egyenesen 
Doboz községének rohant, s azt a teljes elsepréstől csakis 
körgátjai védik. A folyammérnökség, a lelkes alispán, kik a 
vész helyén megjelentek, mindent elkövetnek a katasztrófa 
megelőzésére. 

— A magyar gazdasszonyok és Arany János. A buda-
pesti magyar gazdasszonyok egyletének cliszküldöttsége ko-
reste föl decz. 11-én délben nagy költőnket, hogy átnyújtsa 
neki a szép babérkoszorút, melyet Toldy szerelméért neki az 
egylet hálából fölajánlott. A küldöttséget Damjanich Jáuosné 
az egylet elnöknője vezette, tagjai voltak ; Iíánnán I^jost é, 
Apáthy István né és Feleki Miklósné úrhölgyek. Arany dol-
gozószobájában fogadia a küldöttséget, melynek nevében Fe-
lekiné beszélt, rövid, meleg szavakban tolmácsolta az egylet 
háláját a nagy műért, melylyel a költő a nemzetet megnján-
dékozá s fölkérte őt, hegy fogadja el a 1 abérkoszorut. Arany 
melyen meg volt hatva e kitüntetés által s szerényen azt fe-
lelte, hogy erre ő nem érdemes, mert Toldy szerelme gyön-
gébb mü a Toldy-eposz másik Uvt részleténél. I)amja niclmé 
urnő azután bemutatta a küldöttséget s Arany, a küldöttség 
vezetőjéhez intézett szavaiban megemlékezett a 49-diki na-

I pókra, midőn ő a városligetben megsebesültén fekvő hős tá-
! homokot, Damjanichot meglátogatta.. Búcsúzáskor megcsókolta 

a Damjanichné kezét és ismételten megköszönte a kitünte-
tést. A koszorú igen diszes, babérlevelei közé ezüst levelek 
és arany virágok vegyülnek : egyik szalagján e felirás áll : 
„Arany Jánosnak, Toldy szerelme költőjének, a magyar gazd-
asszonyok bizottsága, 1879. deczember 1 l.u A másikon: „Míg 
más a borostyánt szedi levelenként, Keked koszorúban kell 
adni a repkényt1' 
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j — A szarvasi nőegylet mult vasárnap tartott közgyülé-
jj sén elhatározd, miszerint az ovoda-egyíet által tervezett, tom-

bolával egybekötött bál közös rendezéséhez hozzá járul, A 
1 bál határidejéül az eddigi megállapodások szerint január hó 

lOMke tüzetett ki; de lehet, hogy az e tárgyban mai napon 
tartandó végleges értekezlet néhány nappal későbbre teszi 
az t A meghívók a napokban küldetnek szét, Tekintve e 
tánczvigalomnak jótékony czélját; felhívjuk városunk s a vi-
dék közönségét, miszerint a tombolajátékhoz ajándékokat nyúj-
tani szíveskedjenek. Az e részbeni adományok tek, Kovács 
Sándorné úrhölgyhöz küldendők. 

— Megyebizottsági tagválasztás lesz holnap városunkban 
a Il-ik választó kerületben, A választök többsége, mint hal-
lók, Petriez András ipatos körül csoportosult. 

— Gyomán f. hó 7-ére virradóra, három egyén falt meg 
a kőszéngőztől, egy ifjú házaspár és a férfiú édes anyja. Kő-
szénnel jól megrakták kályhájukat, s hogy melege tovább 
tartson, betömték a kürtöt. A nagv szerencsétlenség mellett 
különösen részvétet kelt azon körülménv, hogy az ifjú pár 
negyed napja esküdött, illetőleg lépett házassági frigyre. 

— Vasúti baleset Baleset történt múlt héten Gomboson 
az Alföld fiumei-vasut egyik vegyes vonatán, A mint a vonat 
ugyanis a gőzkompra vezettetett, hogy a Dunán áthaladjon a 
két hátsó, egy üres és egy pótróleumos hordókkal telt teher-
kocsi kikapcsolódván egyenesen a Dunába rohant, honnét csak 
nagy munkaerő alkalmazásával hozathattak ismét "a viz fel-
színére s onnét a partra. Szerencsére emberélet nem esett 
áldozatul. 

— A deczemberi viharok. Nemcsak nálunk, de külföldön 
is egész rendkívüli az Klójárás. Hohenfurtból irják, hogy ott f. 
hó 6-án nagy zivatar volt villámlással, mennydörgéssel. A vil-
lám lecsapott egv fára, összetörte annak erős ágait és el per-
zselte két madár szárnyait, de a kis állatok eletben mrradtak. 
A zivatar után egv ideig csöndes volt az idő, "de már 2 óra-
kor délután hóvihar köszöntött oe. Midőn a vihar tetőpontjára 
hágott, a papot egy haldoklóhoz hívták a szomszéd faluba. A 
visszatérő papa hófuvataghan egy nagyobb gyermeket pillan-
tott meg, ki két kisebb gyermeket igyekezett a nagv hótőmeg-

| ben az elsülyedéstől megmenteni. A segélyökre siető pap ép 
¡1 jókor érkezett, mert néiküle odaveszett volna mind a három 
i; gyermek a borzasztó viharban. 
1 — Egy zsidó rabbi magyar szónoklata. Nagy-Becskerek 

városa izraelita hitközsége a kor kivánatának és hazafiságnak 
egyaránt hódolva, elhatározta, hogy oly egyénnel tölti be a 
hitszónoki állomást, ki elég biztosítékot nyújt arra, hogy a 
vallásoktatás mellett a hazafiság érzetét is képes ápolni és 

• terjeszteni liitsorsosai közt, E czel elérésére több tekintély, mint 
:: a budapesti magyar érzelmű Kohn és a szegedi Txhv rabbik 
; ajánlatára alkalmat adott Klein Gyula rabbinak, lr>gy próba-
| szónoklatot tartson a helybeli imaházban magyar és német 
[ nyelven. Mindkét szónoklat tartalmi és alaki tekintetben egy 
J aránt sikerült. - A magyar szónoklat az, melyről e helyen egy-
k két szóval meg akarunk emlékezni. A józan szabadság, egyen-
í lőség és testvériség eszméiből kiindulva, fejtegette az érdé-
it mes rabbi mindazon kötelmeket, melyekkel a zsidóság a magvár 
i hazának tartozik, mely más nemzetekkel együtt nagy részben 
! másokat megelőzve, e g y e n jogosította őket. felhívja hitsorsosait, 
; hogy egyenjogosiísák önmagukat is azaltal, hozy a nyelvet, 
; mely a nemzetet összetartja, teljesen elsajátitsáic és terjesszék, 

hOíy az a családi tűzhelynél erős gyökeret verjen, szóval: hogy 
magyarosodjanak. Ők, úgymond, nem képeznek külön nemzetet 
és nem is czeljok ;\rrn törekedni, hanem csupán vallásfeleke-
zetet, mely mi .t i l 'oi i^ köteles a többi felekezetekkel a jó 

egyetértést fentartanr — Az egész szónaklat csak egy érzel-
met keltett az összes hallgatóságnál, hogy t. i. oly képzett és 
kazafias egyén, mint Klein Gyula hitszónok, alkalmazása csak 
nyereség volna a hely he li hitközönségre nézve, 

— Barbár bozszu áldozatául esett Gálszécs közelében 
két zsidó gyermek. A múlt héten Ruszka községben tüz ütött 
ki és a gyújtás gyanúja egy zsidóra esett, kit azonnal el is 
fogtak s most Gálszécsen ül vizsgálati fogságban. A napokban 
két gyermeke, tiz-tizenkétévesek, ételt vittek fogoly atyjoknak 
s másnap a két gyermeket megölve találták az uiou. Az egyi-
ket mégfojtották a gyilkosok, a másiknak a nyakát metszet-
ték el. Néhány lépésre még elvánszorgott a szerencsétlen 
gyermek, ott aztán összerogyott s meghalt. Az Egyet, levele-
zője szerint kétségtelen, hogy e borzasztó tettet a ruszkaiak 
követték el bosszúból. 

— Az emlékező tehetség élesítése mindig kedvencz tár-
gyát képezte a pedagógiai vitatkozásoknak. A bécsi paedago-
giai kör közelébe egy pályadijt tűzönt ki arra, hogv miként 
lehet valakinek az emlékező tehetségét élesíteni. A pályadijat 
egy könnyelműségéről híres fiatal ember nyerte meg, ki azt 
irta, hogy kölcsönözni kell az illetőtől, — s ez azt sohasem 
felejti el. 

— A ki szakított családjával. Azon német herczegnő re-
génye, ki egy szegény lovászba beleszeretett, ahhoz nőül ment 
s vele boldog napokat élt, párjára talált egy kitűnő hölgy 
történetében, ki nem rég szenderült jobb létre. A nő a Har-
degg grófi családból származott, s az erős akarattal nem bir, 
nejévé lett volna valami főúrnak, s leélte volna életét ugy, 
mint a hozzá hasonló nők legtöbbje. O azonban máskép ha-
tározott. Lánykorában közte és egy fiatal legény kö/,t oly idyll 
támadt, melynek megvalósítása csak sokszoros lemondás, csa-
ládjával és rangtársaival való küzdelmek után történhetett 
meg. A legény még csak nem is juhász volt, mint azt az idyll 
megkívánná, hanem azon állatokat őrizte, melyeknek busát 
enni a választott nepnek tiltja az ó testamentom. A gróf 
kisasszony beleszeretett a kanászba és nőül ment hozzá. A 
férfi, ki e szerencsés véletlen nélkül örökre ismeretlen és je-
lentéktelen ember maradt volna, az uj légkörben fényes te-
hetségeket fejtett ki. A mellett, hogy rendkívül ügyes gazda 
lett nagyszerű ipari vállalatokba fogott, melyele még ma is 

í teljes virágzásban vannak. A kereskedelem ós ipar elóuozdi-
' tása körül szerzett érdemeiért a császár rnegnouesüette az 
j egykori kanászt, s nejének családi neve után H;«vd* ̂ ger ím-

\>t adott uekí. E ma asabb állásában a gaz<k r- íj^s-os kö-
rökben valódi veztírszrívpet vitt és visz míml t »kk nipig 
is Ausztriában. A boldog házaspárnak egy nairv n inejvu jut te 
van, ki kitűoő nevHteteshen részesülve, megMn*;, h « y k 
közelebb már bejut a törvényhozásba, hogy k e p r ^ it a köz-
jóra érvényesítse. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : S Í P O S S O M A . 

Eir^ts;! 
Egy 2—3 gymüásmmi osztályt végzett jó 

erkölcsű fiu 
t a n o n c z ú l 

azonnal felvétetik Kemény Ödön /((szer és vecjya 
üzletébe Makón, bővebben értekezhetni levélben, 
avagy Mojzsík Jíínos kereskedőnél Szarvason. 
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Uj us ieu 
szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására hozni, miszerint 

¡M szer » m M 
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t & 

egy elkülönített osztálylyal a jelenkor igényeit kiolégilöleg berendezvén, hol a fentebbi czikkek kapcsában még egy 

VÁSZON ASZTALNEMŰ C 
és más ez osztályhoz tartozó különlegességekből nagy választékot tartok, — egy úttal elvállalok mindennemű nííi íoiloítcket a legutolsó divat 
szer inti elkészítésre — valamint J'crfl- és feli ér- nemüket a legpontosabb és jobb kivitelben, liogy reményiem solid vállalatom úgy a helybeli 
mint a vidéki nagyérdemű közönség pártolni fogja. 

¥ 

Az u j árukat a köveíkeztikép sorolhatom e lő: 

ra m 
én szélességben, asztalneműk, zsebkendők stb. Ilonig Antal és fiaitól M. Schönbergből eredeti árakban. 

Cilifon, Sirtillg, nanking minden színben meglepő olcsó úrban. Iilg, alsd-SZOknya,Cor.setta alsó nadrág stb. készítendő tárgyak 

D I V A T S Z Ö V E T E K , f é l é s e g é s z g y a p j ú t . o i l e t t e k m n d e n n e r n ü m a n í l e t t 
ft 

vagy más ilynemű rendelést elvállalok, s azt hosszas tapasztalásom szerint mindenki igényeit kíelégitoleg reményiem eszközölhetni, 

Ugy minden a t o i l l e t elkészitéfchcz alkalmas és kellő tárgyak, u. m. orgautiB, fcélés, goiulí, Zsinór, IHOUsIÍU, stb. a leg, 
olcsóbb árakban. 

Midőn a nagyérdemű közönség számos látogatásáért cm lek — figyelembe ajánlom elkülönített osztályomat — a legftisebb 
fűszer árukkal finom rum, lliea, cznkor, kávé, borok, sütemények* maroni, gürezi gyümölcsök s minden ezen osztályhoz vágó ezíkkekfcől is nagy 
düs-gazdag választékot tartok, aradi, Széchenyi gözmalmi ÜSZt-raktár eredeti árakban. Szinten a legjobb minőségben kapható nálam Malaga-
szölltí, különféle datolyák« gomi gyiunöh^ük, Szultán luge, franraa csokoládé valamint halnemuek u, m. szardínia, szardella, [ajokíi) orosz 
kai, liiU'ing, és Caviar (Halikra). 

S a j t n e m i i e k ; Gröjí, ementáli, sch\vamnbergi, gráozi, parmazaiu friss liptai túrd. 

— = K ü l ö n f é l e T H E A és R H U M n a g y r a k t á r b a n . = 
Legmélyebb tiszteletem kifejezése után maradok kés/, szolgájuk 

<§éíhy Sándor. 
JÖ hfol asszonyoknak igen fontos! valódi pottemlorii gyöngy- és király kötö-pamutok ügyszinte Marschal kiitö-czérna. Finom férfi és 

tioi kcztyfikbcn nagy válas/tek» 

Meglepő szép karácsonyi és újévi ajándékok. 

n t m a i K i 

alkalmára k i i w / " " " ^ 1 1 * ^ ^ n Ü n t ^ 1 U l ^ , t í W Ü ^ t i t o i g tudomására hozni, miszerint üzletem a kurác.onyi ünnepek 

van berendezve, melyeket a nagyérdemű közönség becses ügyeimébe bátorkodom njanLmi. — Egyszersmind a téli idényre különféle 

• d é l i - ^ y i i i i i f t ' lem M> 
u. ni. datolyát, malaga-szíillot, «zuUrtn-lugét. olasz gesztenyét és mogyorót, továbbit különféle p ez sg ő t, d es s er t és asztali kort, leg-
finomabb valódi 

k ü l - é s b e l f ö l d i R H U M O T , 

Peeco virág-éh orosz Karavan-theát dobozokban és kimérve, TIIKA-SÍ'TEMIíNVT nagy választékban ; Orosz sardimát, sardiniát dobozokban, gróji 
sajtot, Icglmomabb e.so rendű ívukiut, valódi cuba, gyuugy, eevlr.n, moctu, és java kávét nversen, ügy szinte cuba és eeylon kávéu pörkölve és 
őrölve, külüníék» íozeléuot, legfinomabb lámpa olajt és v-.dodi amerikai fehér petróleumot, ' 

Különféle i.ivatos tárgyakat nagy vahiszlékban, szovvd minden egyes áruimat, melyek itt még fel nem említtettek, a legiutányosabb 
árakkal ellátva, bátorkodom njanlam. 

Vagyok kitűnő tisztelettel 

3M: i l s :o l s i3 r CTánaoB* 
k e r e s k e d ő a ^ g y o r s * S z a r v a s h o z . 

Egy jo házból való fin a f m h u m ^ ü kereskeclésbe t a i i o n c ^ A l ícívótcfik. 
i* • 

"*>S4 
A% Árpád irudadmi é« nyomdai mtösefe Szarvason^ 
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