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A gazda hitele.
Egy gazdasági bajnak sem akad
annyi orvosa széles ez országban,
mint annak a betegségnek, mely
évek hosszú sora óta pusztítja a kis
gazdákat. A betegség okát a kontár
doktorok nem ismerik és igy nem
csoda, hogy a gyógyítás módját sem
tudták kitalálni. A szürke teória
egy re Írja az orvosi rendeleteket, el
is készítik az orvosságot, de jóté
kony hatását nem tudjuk sehol sem.
Létesítenek szövetkezeteket, ala
pítanak takarékpénztárakat, de ezek
a pénzintézetek egyáltalán nem al
kalmasak arra, hogy a kisgazda hi
telviszonyainak mizériáin segítsenek.
Majd minden vidéknek, sőt majd
minden nagyobb községnek megvan
már a maga takarékpénztára, de
azért egyáltalán nem látjuk, hogy
a hitelviszonyok javulnának.
A legutóbbi takarékpénztári vál
ságok részletei tanítottak bennünket
arra, hogy most már egészen biztos
mérték szerint osztályozhassuk a
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vidéki takarékpénztárakat és ebből nélkül való spekuláns alapítja és
az osztályozásból láthatjuk, hogy a •egyedüli célja az, hogy a betéttel
vidéki intézetek miért nem segíthet földet vásároljon, a börzén speku
nek a kisgazda baján.
láljon és parcellázzon. Ilyen intézet
Magyarországon háromféle ta volt a tönkre ment aradi takarékkarékpénztár létezik. Első sorban a pénztár és ilyen elveken alapult a
régi szolid intézetekről kell meg kiscelli takarékpénztár gründolása is.
emlékeznünk, a melyek a kitűzött
célt soha sem tévesztették szem elől.
j Sajnos, hogy ilyen nagyon kevés
van az országban; ezután következI nek az ujabbkori alapítások. Ezek
nek pedig két faja létezik.
Legyünk őszinték és jellemez
zük ezeket az ujabbkori alkotásokat
úgy, amint azt megérdemlik. Mind
két faja a családi takarékpénztárak
kategóriájába tartozik. Az egyiknek
az a célja, hogy a betéttel a család
pénzt szerezzen privát spekulációi
hoz, a másiknak pedig az a célja,
hogy a gazdag család kitünően érI tékesitse saját pénzét és még az ol! csó betéteket is.
Az első kategóriába tartozó ta! karék pénztárakat rendesen a pénz
Hiádm matatod
Alabastrom váltad:
Xem kellesz már többé,
Utállak, utállak
Rossz asszonyt állat!

Szép (illat a tigris,
Mik or prédára l e s ;

Te is ép (Agán vagy,
Szép és félelmetes,
Hossz asszonyt állat!
Ha ravasz a róka,
Ravaszabb vagy annál:
Addig hitegettél,
Mig hálódba csaltál:
Rossz asszonyi állat!
Es mint a hiéna
Aldozatját éjjel:
Úgy tépted a szivem,
Te is szerte-széjjel
Rossz asszonyi állat!
De bűvös mosolyod,
Most már nem csalétek,
Bilincsed leráztam,
Xem szeretlek téged
Rossz asszonyi állat!

Eredj messze tőlem,
Xe kisértsd a lelkem.
Hisz miattad, mim volt.
Mindent elvesztettem
Rossz asszonyi állat!
Egy kincsem maradt még,
Fáradtszárnya éltem,
Oh csak ezt kíméld meg,
Engedj tovább élnem
Rossz asszonyt állat!
J o r b á g y i.

Virágok az udvarban.
( Folytatás:)
A hold szóléből egy ujjnyi kilátszott a
sürü felhő-lepel mögül, enyhe szellő fujdogált végig a z udvaron, és Micike összébb fog
ta nyakán gallérkáját.
— Istenein !
sóhajtott Varga Pista,
— ha viszont szeretne 1 . . .
De a sóhítj hiábavaló volt. Micike nem

A másik kategória — sajnos —
még inkább van elterjedve. Mig
ugyanis nálunk uzsora törvény nem
létezett, nagyon sokan voltak az
uzsorások. A törvény azonban so
kakat visszarettentett ettől a mester
ségtől és a gazdagabb uzsorás úgy
segített a bajon, hogy a vidéken
családi takarékpénztárt alapított.
A papa lett az igazgató, a fiú a
pénztárnok és könyvelő, a vő pedig
a takarékpénztár ügyvédje. Az in
tézet aztán folytatta az uzsora üz
leteket, még pedig kiváló sikerrel.
Az uzsorás a törvény életbelép
tetése előtt csak 10 15° 0 szedett a
kölcsön után, mikor aztán az uzso
rás takarékpénztári igazgatóvá lett,
már a különféle járulékokkal és
akart észrevenni semmit az epedő tekinte
tekből. . . . (Ez szerinte nem bizonyít.)
Varga ur azonban megemberelte magát,
és beszélgetést kezdett — célzásokkal érzel
mein*
Mii gondol Miéi kisasszony, miért
őrzöm a virágokat?
Hogy el ne lopják !
S bár ez a felelet a lehető legtermésze
tesebb volt, de Varga Pista más választ várt,
és a fentebbit dermesztő hidegnek találta.
De már elkezdte, és nem hagyta magát.
Igaz,
mondá, — de mit gondol,
mi célom van nekem e virágokkal?
— Nem tudom.
Varga némi lelkesedést próbált szavaiba
önteni:
Édes cél. Csöndes célzás e g y s z ív
érzelmeire.
Magát akarom meglepni velük.
Köszönöm !
mondá Micike e g é s z
hidegen.
De mondja, — folytató beszéd
jét
ha más beszélni valója lett volna, el
mondja ezt n ekem ?!
Pista urat meglehetősen lehütötte a csí
pős kérdés, és hallgatva járt kegyetlen bál
ványa mellett. Bosszún gondolkozott; elégtételtadó bosszún!
De nem állhatta meg, hogy ne panasz
kodjon :
Kegyetlen maga, M icike!
— Miért?
— Mert olyan hideg hozzám, pedig . . .
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perköltségekkel
*2~> .százalékot is
büntetlenül szedhet. Ezeket az inté
zeteket nem kell kiilün-kiilün im>ki
nevezni, hisz ismerik jól a vidékén.
Es a törvénv nem üldözi őket.
mert a takarékpénztár részvény tár
sasági formát öltött és irányában
különös tisztelettől viseltetnek a ha
tóságok még* akkor is. mikor a leg
nagyobb sikerrel versenyeznek ka
matláb tekintetében a vidék legkegyetlenebh uzsorásaival.
hm* feltártam a betegség okát.
A gvógvitás most már könnyebb
lesz.'
A ki elpusztítja a fertőző bá
rdosokat. az lesz a betegség igazi
orvosa.
])r. Háti ZsigmontL

h 1599-iki bányavidéki tatárjárás.
Kolylatás:
A kisszulatnáiiál megszalas/.tott tatá
ruk azután Szászi és Zólyom k«*rül raboltak
s ellenük Morgentaler a körmüciektől 100
lovászt kfrt segítségül.

Október 25-én Besztercebánya vámsa
k ü rm ó m rk Írja: lö*triiaj* ás tegnapelőtt, mi
után seregünk a tatárokat elűzte, az a hír
terjedt el, hogy néhány tatár méír itt ott
látható. Azért a parasztok a közeli falvakból
gyakran a városba menekülnek s ismét \isz
szatének, ereszen meg vannak felemlítve.
Es vaf 'han az ellenség részben az erdők
ben van szétszórva, részben pedig elmaradt,
úgy hogy néhány belőle itt-ott kószál a
gyújtogatás kedveiért, vagy az utat nem
tudják megtalálni. Hogy azonban nagyobb
tömegben volnának e vidéken, attól nem
kell félni. Az az 500 janicsár is, kik Sze
bellébnél láthatók voltak. Hilda felé a torok
táborba tér vissza. Különben az a hir is
érkezett hozzánk, hogy az egri basa 14,000
tőrükkel és tatárral kivonult, némelyek sze
rint Fülek ellen, mások szerint pedig Szend
rőre, Kassára. Murányi égni látták. A breznóbányuiak félnek, hogy az ellenség az
erdőn keresztül rájuk megy. 12 órakor az
a hír jött, hzgy a tatárok Széesénynél ke
ményen megverettek, körülbelül 1UUU lovat
vesztettek, több mint öoo keresztény fog
lyot tőlük megszabadítottak s a török esá
szár tábori zászlóját is vitézül elvették tő
luk. A többi tatár Hatvan felé m enekült.’’
Közelebb hajolt hozzá, és úgy, hogy
arca majdnem arcát érte, midőn a fülébe súgta:
— . . . pedig én szeretem m a gát! . . .
Micike pedig halkan csak annyit szólt rá :
— Megyek a virágaimhoz. . .
Es csakugyan menni készült.
A \ arga szive összeszorult, és ö s/e
géuv gondolkozni kezdett:
Talán megsértette, megbántotta, és
a vallomást, a melyet olyan nehezen mondott
el a kedvesnek, úgy szerette volna vissza
szóld . . . . Utána csen gett:
\licike' . . .
A leány visszafordult, s a fiúnak **kk*»r
jutott a mentő ötlet az eszébe:
Jöjjön vissza, Micike! . . Nézze,
ott bújik valami ember!
Micike megriadt, mert ott, a hol a vadszüllő a háztetőre fut fel, csakugyan egy
emberalak látszott.
A toll-buzogánv hamar portörlövé síi
lyedt, s Micike gyorsan visszavonult, hogy
Varga Pista pisztolyának védelme alá h**
lyezze magát.

\ arga pedig szinténjm egháírált,
téten mondta:

><>

Jön! . . .
Micike bátra sem mert nézni, hanem
odahuzódott Pistához közel, még a vállát is
átfogta reszkető karjával, > remegett, hogv
szinte hallatszott szive dobogása.
Varga Pista védőleg fogta át Micike

Október 20-án Rappaeh Kürmóc váro
sával a k (vetkezőket tudatja: Emlékezhetnek
rá, hogy a tatárok f. hó 21 én Zólyom tól
Besztercebányáig micsoda óriási kárt es ke
gvetlenséget * vittek véghez s innen a végli
1,-si uradalomba akartak betörni, de az ö
^ slftt uii i s oesovai alatta alól I nbel én Moi
gentaler zólyomi várnagy segítségével f. lio
22-én hösileg megtámadtak, megfutamítottak,
sokat közülök levágtak s 800-on fölül ke
resztény foglyokat megszahaditottak, több
mint »ltHl lovat s más dolgokat zsákmányul
ejtettek. Mely győzelemért a tisztes vitéz
embereknek s miudnyájimkuak bálát kell adui
a 1ni11<H' 1111at<) Istennek. Mivel pediii a zsák
niánynak Zólyomban vab» eladásira f. lm 24
ika tűzetett ki, erre megbivja a város pnl
uárságát
A tatároknak zólyummegyei pusztításá
ról a knrnmcbányai ..Stadt Buch’ -baii 142ö
17(H(. év) dőli. I. még a következők vannak
feljegyezve: ..A tatárok betörési? és puszti
tása 1599. ( Iktóber 10 '"I majdnem a végéig
a pnrtyázú és betörő tatárok miatt nagy réDiniét ' uralkodott
Október 21 én tényleg
mintegy 1 0 0 0 - e n Uucsra és Zólyomba a ka
puig jöttek. de tüzeléssel cliizcttek. Innen
Széínyére és Badinyha mentek, az erdőben
elrejtőzött badinyiakat ellmrezolták s biráju
kát levágtak. Azután Besztercebánya felé
mentek egész az akasztófa-hegyig. Az uj
kohókból - Radványból néhány férfit és nőt
elhurcoltak s levágtak. Azután pedig Szalatnára és <tesovára mentek, innen azonban
lövésekkel elkergették. Éjszakéira egy erdőbe
húzódtak, hol Morgentaler Eülöp, z Ij
várnagy s más nemes emberek
s » zólyomi,
szalatnai, oesovai és végblesi emberrel meg
támadták és megverték őket, mintegy 4 0 0
lelk♦*t megszabadítottak, sok lovat s más
zsákmányt elvettek tőlük. A többi ( fsztrosz
kára és Divény be menekült. Ezekéi azután
Széesénynél katonáink leverték, a keresztény
foglyokat megszabadították, tekintélyes számú
lovat s más dolgot elvettek tőlük.”
Október 29-én Körmöcbánya város ta
náesa elhatározta, hogy mivel az istentelen
tatárok részben le vannak verve, részben p<*
dig megfutamodtak, a falvakból való drabantokat haza kell bocsátani. A polgári őrség
azonban éjjel fegyverben vigyázzon. A 1*4sőtótiak, svábnak cs körm* >eligetiek a kórliáznál (az aló utcában>őrködjenek s jól vigy áz
zanak minden emberre, a ki az alsó kapun
ki- vagy bemegy.
Ugyan e napon Bélaváry Sz«‘iil Kereszt
ről értesíti Körmöt* városát, hogy bárom na
pig Apátiában lévén, az e vidéken kóborló
kozákokról nem tudhatta meg, micsoda álla
potban vannak s mi a szándékuk. Azt mond
jak, hogy százan vannak és Xsnrnóezán is
derekát, s mikor ez a karcsú leány, **z a pi
liegő galamb egészen a hatalmába \ult, ak
kor súgta kárörvendően a fülébe:
Nem is ig a z ! . . .
Micike látva, hogy túljárták eszén, eg\
szerütni csak ennyit m ondott:
Nem h a j! . .
* miután derekát a Varga Pista kezei
védőleg tartották átfogva erősen, nem kerüli
nagy küzdelembe neki. a kis dacos ajkakat
lecsókolni. . . .
A szerelmesek ideje kétféle mértékkel
van mérve. A bizonytalanság, a bánat percei
örökkévalóságnak, a boldog1 urak pedig per
ceknek tűnnek fel nekik.
Legalább igy ért belő a dolog, hogv mi
kor Micike a
pillanatig" tarló estik után
virágait ment nézni, azok
nagy meglepe
tésükre
egy szálig le voltak tarolva.
♦
*
*
Észrevétlenül surrant be szobácskájába,
s a boldog álmok soká tarlották lezárva
szemecskéit.
Reggel mamája keltette fel,
és mi
kor elbeszélte neki, hogy a virágtik megint
le vannak tépve,
bosszankodva kiáltott fel :
Ez igazán borzasztó!
Honfi Hrnnk
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ugvanatmyian cjszakáztak. Eléjük küldött
megtudni, merre szándékoznak. Ha lehetsege> Ic^z, nem engedi meg nekik, hogy az
uradalom területén* lépjenek. Sokan közülük
a tatárok között voltak, sőt az emberek kö
zos véleménye szerint a tatárok vezetői vul
lak. Nem szabad megengedni, hogy e vitlé
két kikémleljék. Ibi olyan számban lesznek,
hogy nem tudnának nekik elcntállani, megírja
a körmöcieknok, hogy küldjenek neki segít
séget. Boldog, a ki e zavarokban magát és
nvéit inogvődelmozhoti. 1*4 van függesztve a
jog s a törvény. A külső és természet sze
rinti ellenségtől (a török tatártól) is elegge
el vagyunk nyomva. Senki sem véd bennün
ket, ha mi magunkat meg nem védelmezzük.
November 12-én Pogránvi Benedek vicogenerális S/éesényből azt Írja a hét báiiyavárosnak, hogy
a mint tudják,
a keresz
tény ii A ellenségei Drégely várát (Drégely
|‘afánk) teljesen felégették s feldulták s lia
az ini»‘löbb helyre nem állittatik, senki s(*m
lesz.
kivált túl az Ipolyon,
a ki az
ellenség háborgatásait, kirohanásait s pusztitásait kiállbatja. sőt ez a bányavárosokat
sem mulasztja *4 háborgatni. Hogy tehát ezen
bajnak korán eleje vetessék, a főkapitány
(PálIly Miklós) nagyon rajta van, hogy a vár
mielőbb rcstauraItassak s azért küldi** őt **
részekre. Mivel pedig az ő segítségük nélkül
(* müvet, nemcsak befejezni, de még meg
kezdeni sem képes, azért nagyon kéri őket,
hogy
mások példájára
szeretőtöket s
hajlandóságukat ezen üdvös dolog iránt nyíl
vánilsák s munkásaikat haladéktalanul ide
küldjék, hogy mig *,z*,n kedvező s ih.mii is
oly hideg időjárás tart, a megkezdett müvet
Isten segítségével be lehessen fejezni.
(Folyt. k ö v .:)

/síit nálunk.
Zilahi (ívnia, a székesfővárosi nemzeti
színház kitíinő művésze, a magyar művész
világ egyik legkiválóbb, legtehetségesebb
tagja vasárnap folyó hó 10-án a Nyit rali kert
nyári színkörében az országos „E ötvös-alapu
javára müvészestélyt rendezett. Az estély si
ker** mindenféle tekintetben messze túlszár
nyalta az eddig Léván rendezett hasonló inüvészelőadásokat, s ez egyedül az ő érdeme,
a kis Zilahié, az édes Zsülé, kinek rokon
szenves megjelenése, rutinos könnyed játéka
a Kárpátoktól Adriáig meghódított eddig min
dönkii, aki művészetét látni, Timiin templo
mába lépelt. A szilikor zsúfolásig megleli ele
gáns vidéki és városi közönséggel, mely vi
haros taplókkal jutalmazta a kis Zil ihi m ó
káit, ki minden pereben júizii kacaj 1 varázsolt
a terem meleg levegőjébe.
Zsíil, az édes Zsíil, az aranyos Zsiil ná
lunk volt. Megjelenése elragadó, játéka finom,
gyönyörbe ringató és ennek folytán a közön
ség elismerése valódi szerelmi vallomás volt.
Mindnyájan belé szerettünk.
Tapsunkban, kacajunkban odaadtuk ne
ki szivünket kéretlenül, öntudatlanul s nem
haragudtunk meg rá, de még jobban meg
szerettük, midőn cllopolt szivünkkel játszva
szemünkbe keserű környékét ültetett, hogy
aziau egy gyors fordulattal azokat a legragyugóbb karajk*>nyekké változtassa.
Mint a mesebeli csilingelő virág egy
érintése felpattnntotta a titkos záru bűvös
lakatot, művészet** nem hagyta érintetlenül
a legridegebb kedélyeket sem. megnyíltak
ezek is lelkesedéssel, szeretettel. Sok sok
merev ajkon felcsendült ez este a rég elfe
lejtett, szívből jött kacagás.
Zsíil a mienk lett, mi meg az övé.
A humoros miivészestének értékes, változatos programmjáliől a legkitűnőbb volt ..A
föld és népei** oimü professori előadása, ..A
szombat este”, melyben drámai hangon egy
bányász szerencsétlenségét mondja el, kit
bullaként hoznak haza kétségbeesett családja
koréin*, aztán kitűnik, hogy a bérfizetés után
alaposan hetönilközött a szegény. És meg
koronázta az estét „A kom ikus” eimü pom
pás magánjelenette]: melyben hosszas habo
zás után eltökéli, hogy ő mégis csak komikus
mariid, a mi bccézgctctt édes Zsüliink, ki
nem hódolatot vár, hanem szeretetek
Ezt a szeretetet meg is nyerte s mi el
várjuk őt időnk int körünkbe, hogy az önként
odaadott szeretet tüzűt fel-fel éleszthessük.

1S99. julms 20.
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A közigazgatasi bizottság rendes havi
ülése f. hó 11 én tniyt le Simonvi Béla al
lispáii elnöklete alatt. Az alispáni jelentés
kinioritően tárgyalta az idei mezőgazdasági
termést illetőleg a gazdasági tudósítóik által
a földmivelési miniszterhez érkezett jelentések
száriul a vármegye reménybeli gabonateriné
sét. Az állategészségügy tarán a nyári hóna
pókban a járványos állatbetegségek s/aporodásával találkozunk. A kozegész.ségi viszonyok
azonban sokkal kedvezőbbek, mart a betegforgalom a megelőző hónaphoz kápast ások
kanást mutat. A pénzügyi előadói jalantása
szarint a midi hóban befizetett egyenes adóik
összege nagyobb a múlt óv hasonló) idősza
kával szambán. A jövedékek eg\ áh ágazatá
ban az eredmény normális; bejabmti továbbá,
hogv a 111. oszt. karosati adó hivatása az
egész, várnlárvában befejezést nyárt. Az ál
lamópitászati hivatal a közutak állapotáról
táti jalantást. Referál a nagy-kálnai ás a gr.
szt.-haraszti hidakról. Ez utóbbi a forgalom
nak már átadatott: az előbbi műszaki tálul
vizsgálata f. hó 20-án lösz magejtva. A kir.
tanfelügyelő az almait hói folyamán tatt is
kolalátogalásairól tarjasztatt alő kadvaző ja
lantást, végül az alispán javaslatára álhatói
rozták, hogy a megyéből Bées felé utazó) k< »
zonság érdekében faliratot intáznak a kereskedalmi miniszterhaza vonatoknak cálszeriihb
ás ránk názva kedvezőbb haosztóisa vágott.
Eljegyzés. Bellusi Baross (íáza a m.
kir. postatakarákpánztár alsó titkára, a Ko
ráné dóizsaf-rand lovagja a napokban jegyez
ta al Leideufrost Aranka kisasszonyt. Leiden
fmst. Aurái prandoríi nagybirtokos ás neje
néhai nagyabonyi Gyárfás Mária nagyimiveltságü leányát.
Kulisszák mögül. Érdekes történetbe
tárgvalása tartja izgalomban egyik vidéki
városkának kóizómságát. Y. ur (laleságas
<>rnbj*r) astánkánt a kertek alá járt sátálni
üdül ás vágott. Szói sincs róla, hogy azért
tette volna azt, mart azon a soron „lakott
a legszebb parasztnienyecske. Nem. (> tisz
tán a hivatalban elernyedt idegeit óhajtotta
a kertek alatti jó la\(»gőval felfrissíteni.
Kelaségának ugyan azt mondta, Imgy a ka
szil lóiban újságokat olvas, de ez mit som bi
zonyít. Egyik éjjel aztán az üdülő sétáról
vérben fagyva hozták haza V urat. Mi
történt V mi nem történt ? határozottun nem
lehet tudni. Mégis az bizonyos, hog\ a
szép paraszt menyecskét ura a háztol élkor
gettó. V. ur agy brutális paraszt ellen súlyos
testi sértésért ienyilő feljelentést tett. V. né
pedig a t<irváiiys'.áknó‘l beadta a váló-ke
resztet.
Egyházi kinevezés. A hercegprímás
Sziits Jóizsel helembai blábánost csillari plé
bánossá, Usémy Antal káplánt pedig az al
só-váradi plébániához adminisztrátorrá ne
vezte ki.
— A vallás és hazafiság. Újbányáról
jelenti tudósitónk: Mióta Hrogyáni Andor
nini. katb. káplán Ujbányáni áthelyezve
lett, Filippi Vilmos tanítóval együtt szívvel
lélekkel arra törekszik, Imgy a gyermekek
keblébe a vallás igáival együtt a hazafiság
szent esi rájóit is elültesse Különösen nem
zeti kincsünknek, a magyar nyelvnek olsajátitására oktatja a gyermekeket s ambicióijuk imvalása végett nyilvános előadásokat
tartat velük. Ilyen szép magyar előadás álvezetéban részesüli a múlt bélen az ujbányai közönség, mely nagy szóimban össze
gyűlve gyönyörrel hallgatta a kis lói fiuk
csengő magyar beszédeit Az előadás tiszta
jövedelme meghaladta a 100 forintot. Ebből
50 forintos alapítványt tettek oly gyárim*kok részére, kik a magyar nyelvben légszebb előmenetelt tesznek, 50 forintért pedig egy krémszínű selyem zászlót vettek,
melynek felszentelése az iskola év megkoz(lésekor leond. A zászlóra a képeket maga
a káplán himezte kiváló* ügyességgel. A
még szükségi*s zászlószalag beszerezhetése
végett pedig dr. Rischanck Hála ügyvéd
gyűjtést indított, mely csakhamar 30 Irtot
eredményezett. így munkálkodnak 1 jbányan
a vallás- és hazaszeretet szolgálatában.
— Nyári mulatság a lövöldeben. Az ifjú
ság által rendezendő nyári mulatság iránt
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igen nagy az érdeklődés. A dijá n ászét nyo
remény tóiig vait a rendezőség már megvette.
A c s i n o s ó*s é r i é k e s t ó i r g y a k
Ü zle té b e n m e g le k ilit lie t ő k .

S e liu b t*rt

Kód

A naccsaya fürdőre ment. Az elmúlt
bét egyik éjjelén kó*t úri ember tartott haza
felé. I tjok a ék hói m előtt v itt el, melj nek
belsejéből vidám mulatság zaja tört elő. Mi
ez? kik mulatnak odabent? llisz X ék fiir
dóra mentek!
A két ur kíváncsiság által
ösztönözve a nyitott kapun óit behatolt. A
konyha üres. a szobákban hangos dalolás,
zongora hangok, pezsgődurrogás s egyéb
minden. Benyitottak. A terített, hosszú asz
tablód kedélyes tóirsasóig iilt együtt, a inalia
goni Bozendorl-lele zongorán pedig egy el
ejtett száju szemüveges ur verte a indákat.
Az asztalion Leni iilt, X ék kigöinb«»|yödött
szakáesnéja, házi ur a parádéskoesis volt,
házikisasszony a szobaeieus. Kividök ott volt
az utcabeli összes cselédség vasárnapi ünnep
lobon, danesi éppen a Lenire ürített poharat,
mikor a két ur betoppant, „.ló estét !** A mu
latóik télugrálfnk és zavarodottan, némán néz
tek maguk elé. ...Mi történik itt?" kérdezte
az egyik ur, ki közel rokonságban van X -ék 
kel. A terjedelmes Léni közben már felo
csúdván az ijedségtől, csípőre tett kezekkel
igy válaszolt: „Hát kézit csókolom „ z s ú f o 
lunk. A nuccsága, mikor a fürdőre ment
megparancsolta, hogy zsaroljunk, hát meg is
tettük. Meg osztó azt is mondta, hogy úgy
viselkedjünk inig ö távol lesz, hogy a ház
„lespektus’* a el ne vesszen. Látja naccságosur, liog\ nem kímélünk semmit, a zongoramestert is saját pizcmhül fizetem, mert hát
a ..lespektus", lespektus. azt pedig főn kő
tartani i.”
Az urak igazat adtak a filozof
hölgynek.
eltávoztak.
Kinevezések. Vinc> , \ , végzett jogóisz,
Vinci* (Ívnia ar.-maróitIli ügyvéd fia
a boszniai polgári hatósághoz gyakornok
ká, Sr/tnrlln Lnjns kümiöchátiyai lakos, a
kóirmocbányai m. kir. pénzverő hivatal mellé
rendelt szóun ve vőségbez pénzügyi számtisztté
lett kinevezve.
Nagy ur a falusi biró. Lehet, hogy
nem mindegyik, de Novak András solymosi
biró csakugyan nagyhatalmú persona. ö l»h/rtjfchiiiil és (lífin/rlnn mer kiadni a községpeesétjével ellátott bizonyítványt Rosonberg dómás ottani lakosnak, ámbár az előző
napon már abban a tárgyban egy rendes
béLeges bizonyítvány a jegyző és biró) által
igaz hogy ellenkező értelmű szöveggel
kiállíttatott. S éppen ezért nagy ur a sol\
mo^i biró), hogv mi egymaga tol nyelven
bélyeg!eleniil in is bizonyítványt állithal ki,
mint a mi tegnap bé|yeg«»sen és a jegyző alá
Írásával i> bizonyittatolt. Ajánljuk a nag\
hazafit föszolgabiránk figyelmébe.

Botrány. Éppen a múlt alkalommal
irtuk, liogv rendőrségünk a városi házakat
ó*s udvaraikat koztisztasóig, közegészség és
tűzrendészeti szempontból a legorélyesebb
vizsgalat tóirgyaivá teszi. Nem tudjuk, hogy
az utcák, közterek s egyéb közlekedési vo
nalak ó*s különösen az uszodához vezető ut
tisztántartásának ellenőrzése szintén a rend
őrség hatáskörébe tartozik-e, de azt igenis
tudjuk, hogy az uszodához vezető ut köztisztaságilag oly undorító állapotban van,
hogy a fürdeni járó közönség nem képes
émelyítő, undor és lélek háborító magbólránykozóis nélkül azon végighaladni. Fel
hívjuk az illetékeseket ez ut rendbehozatala
végett sürgős in ézkedésre, mert nem türhetö tovább, h o g y külön*tstMi a bolgyközönség undoritó) piszkokon óit legyen kénytelen
az uszodához jutni.
Jegesö. Kedden a nagy forróság eső
vel vegyes jegel zúdított a határra, melyben
különösen a szöllö z.öhlojtások között okozott
nagyobb károkat.
Vegzetes baleset, haubner Lipót kor
möehányai Ludovika-aknai bányamunkás f.
bó» 7-én az akna nyílásánál a gépházban
volt ügyeletén. Már megadta a jelzést a csé
sze leboesátására, mikor hirtelen eszébe jut
még valami és az akna szólja fölött előreha
jolva az aknába kiáltott. Közben azonban
megindult a csésze s oly erővel ütötte Daubnert nyakszirten, hogy az szörnyet halva
esett ossza. Temetése f. hó 9-én ment végbe.
A szerencse kedvence. Kis Ernő fő
városi tanitó, ki most vidékünkön nyaral, az
állami osztódvsorsjáték l(*gutóibhi húzásán
2000 koronát nyert. A szerencsés nyerő
már fel is vette az összeget, melyből egy
tekintélyes részt jótékony célra adományozott.
20 krert egy tanyai gazdaság. A Gazdasagi egyesületek Országos Szövetsége ez
idén rendezi első mezőgazdasági kiállítását
Szegeden. L kiállitóissal kapcsolatban t*gy
tárgysorsjáték is rendeztetik, melynek búzása
a kiállítás utolsó napján
szeptember 10-én
1a rí at ik meg. Az első főnyeremény 50.000
korona érték, melyet a sorsjáték rendezésére
szövetkezett intézetek készek készpénzben,
vagy egy szegedi mintaszerűen berendezett
tanyai gazdasággal is megváltani. A többi
nyereményt főleg kiállított gazdasági gépek
és eszközök képezik, melyek szintén beválthalóik készpénzre. Kötelességünknek tartjuk
olvasóink szives figyelmét e sorsjátékra fel
hívni, lek intettel arra a hazafias és közhasz
nú célra, a melyet az előmozdítani igyekszik,
annál is inkább, mert egy egy sorsjegyet a
legszegényebb ember is megvehet, lévén ára
csak 20 kr. Mint értesülünk, e sorsjáték iránt
szokatlan élénk az érdeklődés s a sorsjegyek
nagy kelendőségnek örvendenek.

Szegedi Mezőgazdasági Kiállítási Sorsjegyek,
Főnyeremény: 5 0 . 0 0 0

korona értékben.

és több, kisebb nagyobb nyeremény, összesen

1006 nyeremény 100,000 korona értékben.
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Kgy sorsjegy ára 20 krajezár.
Az összes nyereményeket kiváuatni 20" «» levonással azonnal
készpénzben bevallia Budapesten: a ..Hermes” Magyar általános \ áltóiizlet Részvény társaság. V., horottya uteza s„ vágj Szegeden: a
Szegedi l\ereskedelmi és Iparbank.
Ezen pénzintézetek a nyerő kívánságára készek az

00,000

korona

é r t é k ii

f ő n y c r e in é n y t

egy hasonértékü szegedi mintaszerűen berendezett tanyai gaz
dasággal is becserélni.
Húzás Szegeden, n kiállítás utolsó uapjau.
IStlíl. szepl. 10-én este (í órakor.
Sorsjegyek kaphatóik bank- és \áltóüzletekben, az összes dohánytőzsdékben és egyéb elárusító) helyeken.
\’is:oittrhirnsit'ík fnnhiljnmd >• kn’illitásl rrwlrző

1899. julius 20.
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kézi járgány
és

aczélleniez h e n g e re k e t,

„AGRICOLA" SORVETŐ GEPEKET,
Blunt-féle ensilage

ZÖI,!>TA K \ lí M VX V S V.1TÓK VT,

Úö z !)íi

I 6 lofogatu
J ÁRGÁNYOKAT,
itfijatii) gabna rostákat, triőröket és kukoricza morzsolókat,

szecskavágók. darálók, répavágók

gyümölcs es főzelék, aszaló készülékeket.

BOR- és (;Yr.M()L(’S-SAJT(')K.\T.
szőlií zúzókat és bogyó morzsolókat,
ön m ű k öd ő,. SYPHONIA’ növény c - s /ö llö v e s s x ö

jtásni.

s/iillitluito T A K A
É K -Ü S T Ö
mint takaimánv-tnllnsztők és ipar-mosó készülékek,

K.

permetezőket

a legjob b m inőségben

M A Y F A H R T

P H.

és

T Á R S A

csász. és kir. kiz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor

B É C S,

III. Taborstrasse Nr. 71.

F lsch e r M ik sa
L E V A.
Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
ARANYRETf’S SZABI,\<JÓK.

Tőinél kezesi kellékek
nA

K I Á H A.

M in e k P e s t r e ! M in e k B é c s b e ?

Mikor nálam minden
el őpénz nélkül

50 krajezáros részletekre

i

kapni

"> évi jótállás mellett

Singer varrógépet 28 írtért
5 Ringschifí varrógépet 50 írt.

FISCHER M I K S A
varrógépraktára
* * * L É V Á N.
Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.

