iskola-utcza, Dáni-ház, 18. sz.

Karácsony napján.
Sseged, deczember 24.

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI
;

I
Megszületett Jézus ezelőtt két j
ezredévvel ! Az örömhír kétszáz
millió keresztény szivet boldogit: az
emberiség javát, legnemesebb, legmiveltebb részét.
Ama szó lerombolt egy világot
és helyébe újjá alkotott egy mási
kat. Ama szó a szabadság és sze
retet tiszta forrása, az újszülött maga
pedig az igazság eleven sugara.
Előtte sötétség borította az em
beriséget.
Mi volt a bölcseség a szeretet
fénye nélkül ? Felhő, homály, ké
tely, harcz, vagy legfölebb fáklya,
melyet meggyujtott az emberi ön
hittség, hogy fényénél .... elté
vedjen.
Mi volt az erkölcs? Az érdek
fogalmainak zagyva keveréke, csu
pán aranyozott büü.
Mi volt a szabadság ? A gyen
gék lenyügözése, embercsordák al
jas kiaknázása, kevesek uralma sok
rabszolga fölött,
Megjelent és isteni pásztorbotja
hatalmasabb lett, mint a görög falanksz, az ázsiai dárda és a római
saskoronázott sisak.
Palmyra elhamvadt, Osiris tem
plomai leomlottak és azon pantheonok sincsenek többé, melyekben
egy vidám, képzeletgazdag, de rom
lott és feslett kornak márványkőből
és aranyból faragott istenei laktak.
Uj, szebb, magasabb lendületű
élet takadt a romokon.
Az igazság fénye lassan deren
gett. Az emberi szem gyenge. Csak
a szenvedés, az éj és a misterium
fátylán át bírta kiállani ragyogását.

A zsarnokok koronájukat éke
sítették nevével, rátüzték jelét, a
szeretet, az áldozat szent symbolumát. E névvel, e jellel megaranyoz
ták a népekre rakott jármot.
A tudatlanság bemocskolta fé
nyét ; a képmutatás ravasz kézzel
szemfényvesztő játékot űzött eré
nyeivel, ráborítva vétkeinket; hízel
gők elveit elárulták a hatalmasok
nak, fegyverül azok ellen, akikért
halált szenvedett : az emberiség, a
népek milliói ellen. Pedig az első
napon, miként ma is, azt harsogta
neve a siketek fülébe • szeretet, igaz
ság, jog és szabadság!
Húsz század utjának fölvert pora
nem rabolhatá meg nevének és ta
nainak örök zománczát. Fényük vi
lágánál tanultuk ismerni az emberi
ség törvényeit, a természet rejtel
meit és azon forgó erő pihenést
nem. ismerő működését, mely kész
tet föltartóztathat1 an haladásra.
S ime, az ur tanult ismerni jo
got, a rabszolga szabadságot, a sze
gény jótéteményt és a gazdag könyörületet.
Rendszerek, vélemények, sőt er
kölcsök és igazságok, miként apály
és dagály váltakoztak az ember küz
delmes tragédiájában.
A múló századra ránehezedik
utódja és feledésbe dönti örömét,
küzdelmét, nyomorát és vívmányát.
Minden század egy lépés, minden
lépés egy tévedés, és mégis e téve
dések végtelen ismétlődésében rejlik
a haladás titka.
Az örökké váhozandóban két
ezredéven keresztül megállt rendít
hetetlen gyémánt-sziklaként Jézus
neve, a változhatatlan. Anyáról fiúra
örökségbe marad szakadatlan lán-
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és nyílttéri közleményeket a
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Szegedi Napló.
czolatban. Ma is örömtől sugárzó
arczczal, boldogságtól ragyogó szem
mel beszélik az anyák gyermekeik
nek a betlehemi csodát. E csoda
épp oly magasztos, amily egyszerű.
Oly mély, hogy eszmékkel terméke
nyíti a bölcs agyát és mégis oly
világos, hogy megértheti a gügyögő
gyermek. E csoda fonalára fűződött
húsz század eseménye és fog fűződni
az embersors még tán évezredeken
végig.
Nem lehet az, hogy miként a
Ganges, Ekbatana, a Pantheon és
a Pyramisok csodái a mese játék
szereivé válva, délibábos képeknek
látszanak, hogy miként Jupiter ke
zéből kihullott a villámsujtó jogar,
akként az 0 neve is valaha mesévé
törpüljön, mint egy fölülhaladott kor
múló jeligéje.
Nem lehet az. Mert az ő nevé
ben él az emberiség melege, az ő
neve az örök fönntartó erő, mely
daczol minden hatalommal, mert az
ő neve a szeretet, az ő neve az
emberiség, az ő sorsa az emberiség
sorsa.
Születni, meghalni és föltámadni
— ez az ember tragédiája s e tra
gédia megtestesült Jézusban, a ka
rácsony szülöttjében.
Születése, halála és föltámadása
szeretet ben és a szeretetből lett va
lóvá. Szeretet az emberiség létoka
és létjoga. Ennek gyakorlatára, Jé
zus magasztos és örök tanainak kö
vetésére ösztönöz a szent karácsony
boldog ünnepe.
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ELŐFIZETÉSI ÁR
szétküldéssel helyben
vagy vidékre:
Egész évre . . 14 frt — kr.
Félévre ... 7 frt — kr.
Negyedévre . . 3 frt 50 kr.
Egy hóra . . 1 frt 20 kr.
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VI. évfolyam.

mint főispánja az ujonan alakítandó
megyének.
Mert az uj megye meglesz. Ki van
czirkalmazva szépen a között a kilencz
kikerekités között, melyek közül néhány
Temes- és Torontói-, Arad- és Csanádmegyéket érinti a félhivatalos komüniké
szavai szerint.
Az eredeti terv, mely a szegedi kir.
biztosság műhelyében tavaly készült, csak
annyi változáson ment át, hogy Aradmegyét is belevonták a krédóba. Gondol
ják, kevésbé lesz nagy a megyeszabdalás miatti reszenzus a Csanádmegye szétdarabolása ellen erélyesen küzdött aradi
sajtóban, ha Arad is kap egy konczot a
fölszabdalt vármegyéből. Ideadják neki a
battonyai járást, legyen vele boldog. (Azt
hiszszük, mondani sem kell, hogy a Ti
sza Lajos föispánsága nagyon merész
kombináczió. A szerk.)
A horvát ner.zesi párt programmja.

— Előbb uraim igyunk. Ez az első
még a czirmosunk is fölmászott az asz
talra s úgy találgatta, hogy micsoda fü a világon.
Ezt nem Maró mondta, hanem egy
lemülék énekelnek itt az ő tudtán kivül.
Hátha jut neki is karácsonyra egy kis potrohoa ügyvéd, aki nem szereti a sok
Karácsonyi tárcza.
beszédet, hanem csak a sok bort. A po
fülemüle pecsenye.
Ha végignézem emlékezeteim tárhá
S bűvös szó a karácsonyfa. harak összekoczczantak.
— Csak alkalmit, alkalmit, — szólt
zát, mégis csak a karácsonyiakat találom Ezek az egyedüli fák, melyek az égbe
köztük a legszebbnek. (Mert most kará nőnek, mert kicsinyek örömgagyogása egy hosszú zenekritikus, aki folyton dörcsonyi tárczát kell Írnod ugy-e ecsém ? nyújtja meg ágaikat egészen a csilla mögött, hogy a színház ma zárva van. Az
Ezzel ugyan nem kenyerezed le az — gokig, egészen az isten zsámoláig, ahol ördög vigye az egész karácsonyt, ha a
az angyalkák szépen följegyzik, mi van színház be van zárva.
olvasókat!)
Maró doktor megkezdte szavait.
A husvét mosolygóbb, a pünkösd rajtuk és fölváltják áldás-pénzben.
— Uraim, önök tudják, hogy én ortündöklöbb, de a karácsony melegebb.
Mindjárt előlegeznek is belőle egy
vidám estét, boldog karácsony ünnepet. í vos vagyok.
(Most fizettem egy félöl fát.)
— Nagyon tudjuk s óvakodunk is
Ki ne őrizné emlékezetében a legfél
Az árvaházakba jószivü asszonysá
öntől,
— sipított egy piros arczu, entékenyebben az ö gyermekkori kará gok csalogatják a kriszkindlit, meleg sze
treprise de pompes funebre intézet főnöke.
csony-estéit ? Elfognak ezek az emlékek, retet a kunyhókba.
Az orvos megvető tekintetet ve
beszövik a szivet, átrnelegitik a keblet.
A kirakatok hetek előtt telvék ara
Tanulunk, elmélkedünk, szétszedjük az nyos apróságokkal. Fagyos arczu delnők tett rá.
— Uraim, önök belátják, hogy igen
illúziókat és leszedünk a fejünk búbjáról nézegetik, most az egyszer nem toilette
egy csomó hajat, betekintünk a górcső kedvéért. Magas kalapos inasok óriási ka furcsa az orvosi tudomány ilyetén negli
ablakán a természet láthatlan világába, rácsonyfákat czipelnek, mosolygó kis pi gálása egy koporsó készítő részéről.
A társaság általános kaczaja felelt
a herescopon az égboltozat ködébe . . . ros arczok lesik az ablakokból. Arany
rá,
hogy
bizony furcsa.
s mikoi' elménk kifárad, fölcsillog előt dió, mákos patkó, lobogó viaszgyertyák,
—
Igyunk
uraim, ez az első a vilá
tünk aBetlehem fénye, melyet egykor szent uj ruhák . . .
gon,
—
szólt
a
potrohos ügyvéd, aki nem
áhítattal bámultunk, benne a kis jászol
*
szereti
a
sok
beszédet.
lal s a primitív gipszalakokkal, zászlós
— Mint orvos, folytató Maró, nem
— Halljuk, halljuk ! szólt mély baszfalábas báránykáival ... az illúziók újra
összefutnak, fejünk búbja megint beha- szus hangján Kospallagi Ákos, a törvény vagyok babonás. Számtalan esetet tud
jasodik, hajunk helyett az évek hulla széki biró, aki az asztalion az elnöki szé nék ez állításom bebizonyítására fölhozni.
Nem hiszem a vallási meséket sem. Önök
nak le rólunk, gyerekekké válunk s a ket foglalta el.
— Maró barátunk egy történetet sem hiszik, épen azért vonjuk ki magun
Betlehem kis aklakain bámulva be a
misteriumok világába, elfeledjük azt, amit ígért, — kiáltotta vékony hangján a táb kat a családi ünnepélyekből. És mara
dunk ünnepen, hétköznapon egy asztal
a górcső és heroscop mutatott és amit lai fogalmazó.
— Halljuk ! hangoztatá egyhangúlag társaság. Igaz-e?
azok tagadtak. Pedig nem is halljuk mel
— Igaz, hangoztatá a társaság.
lette Nagy Jancsi és Kakuk Józsi daná a társaság.
—
Nos lássák, azért én nem kések
Maró
az
orvos
fölkelt,
végig
nézett
ját, pedig aki azt hallotta, pogányszivü
lehetett csak, ha el nem lágyult. Kivált • a társaságon, mely egy csomó agglegény- bevallani azt sem, hogy volt idő, mikor
mikor Nagy Jancsi megeresztette a skála I bői állott, akik a vendéglő külön termé- e nézetem megrendült.
A társaság szörnyüködött.
tetejéig (úgyis a körül mászkált mindig) I ben ülték meg a karácsony estét.

— Ugy-e bár önök bámulnak, hogy
egy orvos mesékbe hisz. Szabadkömives
vagyok, uraim, testestöl-lelkestől, önök
is azok. De a karácsonyi krisztkindlivel
aki fényes szárnyain ma megjelen, nem
vagyok egészen tisztában.
- Erre iszunk, szólt az ügyvéd,
mert ez az első. A társaság koczczintott
s gúnyosan mosolygott az orvos szemébe.
— Még csak segédorvos voltam a
kórodán, — folytató Maró. Karácsony
estéjén egy vajúdó fiatal asszonyt hoz
tak be.
— Áh, áh hangzott mindenfelé.
— Hiába hegyezi ön füleit táblai fo
galmazó ur, itt nem lesz pikáns dolog
ról szó. Tisztelt barátunk a nagy zenemű
bíráló pedig csak dúdolja tovább a Lohengrint s tegye le újra orrcsiptetöjét,
mert az én történetem karácsonyesti tör
ténet, melyben nincsen balett.
Szóval az, hogy a beteget behozták
annyit jelentett, hogy a jelen szavak kiejtőjének karácsony estéjét a kórodán
kelle töltenie.
Ez akkor rám nézve nem volt kel
lemes. Mert bár akkor még nem voltam
ennek a becses és nagyrészt kopasz tár
saságnak (az egész társaság ijedten ka
pott fejéhez) tagja, karácsony estémet
egy család körében akartam eltölteni.
A beteg valami cselédleány lehetett.
Hogy ki csábította el, nem tudom, mert
a szegény leány nem akarta bevallani.
A társaság néhány tagja nyugtala
nul feszengett. Csak nem akar ez itt va
lami rájuk vonatkozó indiskrécziót el
követni.
— Egyébiránt az nem tartozik a
dologhoz. Az ápolónőt beparancsoltam a
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Az uj megye. Az aradi Alföld a kö
vetkezőket közli: A szegedi királyi biz
tos ur csak azért megy el Szegedről, mint
királyi biztos, hogy visszatérjen oda

Decz. 23-ról sürgönyzik Zágrábból. A
nemzeti párt tegnap este tartott értekez
letén a párt programmja végleg jóvá
hagyatván, a tagok aláírták. — A pro
gramra szövege így hangzik : „A nem
zeti párt a kiegyezési törvény alapján
áll, melyhez ép úgy, mint az ország alap
törvényéhez rendületlenül ragaszkodik.
A párt oda fog törekedni, hogy e törvé
nyeket bármely megszegés ellen megóvja
és a kiegyezési törvény ellen eddig is el
követett sérelmek orvoslását kieszközölje.
Olyan kormány, mely hasonló czél eléré
sét tűzte ki föladatául, a párt támoga
tására számot tarthat. A kormány azon
törekvése, hogy az alkotmányos intéz
mények mind szilárdabb gyökeret verné
nek a nép körében, hogy a nemzet szel
lemi és anyagi viszonyai gyarapitassanak
és a nemzeti szellem gondos ápolásban
részesüljön, — a nemzeti párt részéről
mindenha támogatásban fog részesülni,
mely párt, ott, ahol szükséges, maga is
megfogja ragadni a kezdeményezést,
hogy az ily természetű kérdéseket meg
vitassa és azok megoldását előmozdítsa.
A költségvetés tárgyalására kikül
dött bizottság ma délelőtt ülést tartott,
tárgyalásait azonban nem kezdte meg,

ek

Tárcza.

Enyedi Lukács.
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közreműködése mellett készülő és nobilis
versenyre mindenkép qualifikált újság is
azt teszi, hog az összes fővárosi la
pok proseriptiója árán ajánlgatja magát
kiáltó hirdetésekben és azt mondja hideg
vérrel :
„Lapunk a legfüggetlenebb lap Ma
gyarország fővárosában, hol az egyik lap
a pénzvilágnak, a másik egy-egy hatal
mas vasútnak s más ily vállalatoknak, a
harmadik a kormánynak, a negyedik a
zsidóknak, az ötödik egy-egy felekezetnek, a hatodik a szabadkőműveseknek, a
hetedik nyolezadik egy-egy pártnak a
jármát viseli?'
Mit mondanánk rá, ha kiállana egy
szatócs a boltajtajába és elkiáltaná ma
gát, hogy ide jertek mind, mert a többi
nek a portékája hamisított, lopott por
téka ?
Ej, végre is elég, ha mindenki a
maga áruezikkeit dicsérgeti, ajánlja.
Ezen túl a verseny, az élelmesség már
legalább is — nem elegáns dolog.
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mert a bizottság többségének véleménye ' nagy czéljukat tudnék. De nem ám a élve : „becsületesen osztozni kíván mun
szerint előbb bevárandó, hogy a bízott- ! pöffeszkedö hangban, mely szörnyen ro- kája hasznán azokkal, kiknek az köszön
ság a volt határőrvidék képviselői közül
8zul illik nagy papiroson megjelenő pél hető. u
kiegészíttessék. — A szerb kör délután i
Aztán itt sem áll meg a minden áron
daadóikhoz is. És még kevésbé a folytonos
5 órakor tartott ülésében a kör alapszabá
elterjedésre
törekvő „Talpra magyar !“
rut
személyeskedésben,
mely
a
kis
la

lyainak tárgyalását folytatta. — A nem
Aki
húsz
forintot
gyűjt, annak külön
poknak
saját
külön
találmányuk
és
ki

zeti pártkör este 7 órakor szintén gyű
lést tartott a kör helyiségében, de sem váltságuk egyúttal.
meglepetést igér, a legtöbbet gyűjtő
miféle határozatot sem hozott.
Hogy azonban a rósz példákra tér nek pedig öt darab „újdonatújt
i
jünk, lássuk a fővárosból kirepülő előfi aranynyal kedveskedik újévi ajándókul.
zetési fölhívásokat.
Előfizetési fölhívások.
No az meg is érdemli a pracmiumot.
Ott van mindjárt egy legújabb ké
(Kis és nagy újságokról.)
pes hetilap, melyet a kormány szolgála Csakhogy mi öt darab arany helyett ad
Szeged, deczember 24
tában szerkeszt a hü csatlósok gárdájá nánk neki hu b zo no töt.
(K. Zs.) Közeledik az újév. ÖzöniA politikai napilapok, amennyivel na
nak egyik sok viszontagságot próbált baj
vel teremnek az uj hírlapok a felnőtt és
gyobb súlyúk van, aránylag annyival
noka. „Talpra magyar“ név alatt lép a
a „neveletlen^ közönség számára, képek
szerényebben
lépnek föl az előfizetési föl
világba, azt hinné az ember : az egykori
kel és képtelenségekkel.
hívásaikban.
Persze
a jogosultság végső
hős küzdelem jelszavával, melylyel Petőfi Sándor
Örvendetes dolog, ha az éles, edzett
határáig
menve
mégis
a maguk ajánlgaSándor rázta föl a nemzetet. Csakhogy
vállalkozó szemek úgy találják, hogy
tásában. Eldicsérik az ö egyedül megbíz
ez a jelszó most a közösügy diadalát il
Magyarországon jövedelmező
üzletnek I
ható,
pontos, hü értesítéseiket, közük
leti. Talpra magyar — — a közösügyes
látszik a hirlap kiadás. Örvendetesebb, j
nagy
munkatársaik
hosszú névsorát, em
kormány mellé szolganépnek !
ha hasznot kereső kiadók várakozásai ■
legetik bécsi, berlini, párisi, londoni, ró
És milyen kecsegtető programmal
csakugyan be is ütnek. Mert ma már
mai, pétervári és amerikai levelezőiket,
nem a szappan-fogyasztás után mérik a áll elő a rendelkezési alap kegyelméből
bejelentik előre a szenzácziós regényei
népek műveltségi fokát, ma már a pa nagyon „képes“ hetilap. Közölni fog : po ket Spangáról, Bereczről és Zöld Marcziról
litikai szózatokat (verses Tisza hymnupír-fogyasztás irányadó e tekintetben.
cziról.
De természetesen nem a papír p r é- , sokat), országgyűlési tudósítást, politikai
Ez a szellemi része az előfize
d á 1 á s. Nagy különbség van azon ará- j hetiszemlét, érdekes híreket, társadalmi,
tési
dobszónak. Következik az anyagi
nyok megítélésében, melyek szerint az is- j gazdasági és iparügyi értekezéseket, ha
rész.
Megannyi hiteles nyomtatványból
kolás gyermekek vagy pedig a felnőtt zai és külföldi nevezetes egyénekről hite
olvashatjuk,
hogy Öt legolcsóbb po
tollforgató emberek fogyasztják a papi les életrajzot (különös tekintettel a kor
litikai napilap él Magyarországon, mint
rost. Amazok mindenféle karmolásokkal mánypárt nagyságaira), vidékek leírását,
ahogy tiz legnagyobb óriást mutogatnak
és vakariutásokkal hamarosan makulatú rajzokat, érdekfeszitö elbeszéléseket, (a
szerte
a vásári bódékban.
rának változtatják át a szép tiszta lapo közösügyért) lelkesítő verseket, tanulsá
A
tetejébe aztán létezik még egy
kat, emezek takarékosan bánnak velük, gos részleteket a magyar nemzet történe
közművelődési,
téből (Dobzse László és Zsigmond király 1 egislegolcsóbb,
és megbecsülik szépen.
közgazdasági
és
a
társadalom
összes érde
Sok újság hasonlít még nálunk az korából), mulatságos adomákat, találós
keit
felölelő
képes
napilap,
a
„Néplap“,
iskolások irka-firkáihoz, kivált vidéken. meséket (Ki a nemzet legnagyobb
mely
8
forintba
kerül
egész
esztendőre.
Gyerekes, kicsinyes hang, az öntudatos alakja ? Felelet: T. K.), körmönfont rejt
Azaz hogy nem kerül egy krajezárba sem,
ságnak és czéi-ismeretnek hiánya jel- ; vényeket, hasznos tanácsokat, állandó ka
igazán szólva. Mert a 8 frt fejében 5—6
lendáriumot, stb. stb.
lemzi őket.
No ez drága egy lap lehet, azt kötet regény ráadást kap a boldog elő
Amit akarnak, nem tudják, nem
mondja rá az olvasó. Pedig dehogy. fizető.
bírják, amit meg elbirnának, azt nem
Csak azt ne kérdezzétek : milyen re
akarják, az kevés nekik, az be nem tölti Egész évre 4 frt, félévre 2 írt, negyed
gényt és milyen lapot.
évre 1 frt.
meghatározhatlan ambiczióikat.
Igazán elszomorítók ezek a legol
És
még
ez
ellenében
is
tömegivei
Ám tessék elolvasni előfizetési fölhí
csóbb és legislegolcsóbb lapok, melyek
vannak
a
kedvezmények.
vásaikat. Megannyi nagy szó, megannyi
íme: Aki félévre előfizet, számos kis pénzért nagy léhaságokat terjesztenek
égzörgetö phrázis. Egyik „a nemzet föl
és ahelyett, hogy olvasásra szoktatnák a
virágzásának egyedül biztos utján moz képpel díszített emlékkönyvet kap
népet, rászoktatják mindjárt az egészség
dítja elő a haza javát“ hetenkint két a király szegedi látogatásáról, vagyis : a
telen szellemi táplálékra, megrontva az
szer, a másik „meggyőződésének kőszik Tisza-aera fénykoráról.
Gyűjtőknek ennél is nagyobb ked ízlését és a gondolkozását.
lájáról, az igazság fegyvereivel visel harSzívesen üdvözölnök a nemes ver
czot a nyegleség és korrupczió ellenu he vezmény jár. A „Talpra magyar“ nem a
tenkint egyszer. És mindezt hitvány lapját ajánlja buzdításul, (tudja, hogy az senyt a hírlap-irodalom terén, szíveseb
négy forint előfizetési pénzért.
keveset ér) hanem csengő pénzzel fizeti ben, mint akárhol másutt. De nem a sajtó
Nem akarjuk kicsinyelni a vidéki la ki gyűjtőit, minden harmadik forintot hitelének és tekintélyének rovására.
Mit szóljunk rá, ha egy kiváló irók
pok súlyát és jelentőségét. Ellenkezőleg azoknak engedi át, vagy az ö szavaival
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beteghez, én pedig szobámba mentem. eddig nem éreztem. Valami epedés, vágy ték-e, hallották-e sírását ? De még az
épület legtávolabb eső szárnyaiból is kül
Szigorúan meghagytam, hogy amint eljö elerhetlen dolgok iránt, szivem elszorult.,
dözték a betegek az ápolókat, hogy vi
a levegőben gomolygó alakok bomladoza szülés ideje, hívjanak.
— Mielőtt Maró orvos urat hívnák, tak, felém néztek résztvevőn. Résztvevőn, gyük be hozzájuk a kisdedet.
igyunk egyet — szólt az ügyvéd.
mondom uraim.
Mit tehettem egyebet, mint hogy be
Egyszer csak rohan be az ápolónő, jártam a gyermekkel az összes szobákat.
— Szobámban csibukra gyújtottam
és könyveimbe merülve igyekeztem el hogy baj van a gyermekágyas nő szo Milyen öröm volt ez, milyen öröm ! Öszűzni az unalmat. Az ápolók léptei sűrűn bájában. Futok be és álmélkodva látom, szevissza csókolták a kis bamba jószá
hangzottak a folyosó márványkoczkáin, hogy a bölcső előtt egy lepelbe burkolt got. S azután mikor visszavittük a fiúcs
sok bajuk lehetett a betegekkel. Soha haiálsápadt asszony ül s szemeit a kis kát bölcsőjébe, egyszerre mély csend lett
meg ennyit nem futkostak szobából ki s dedre szegzi, mig kezeit összekulcsolja.
a kórodán, nem hangzott a csengő, nem
— Képzeljék, kivolt ez az asszony ? nyitogatták az ajtókat, nem kopogott az
be, soha ennyit nem szólt a csengő. Va
lami rettenetes a hangja ennek a csen Első perezben én is azt hittem, hogy a ápolók czipöje a márvány köveken . . .
gőnek éjszaka, tisztelt uraim. Szinte látja názáreti szent jelenet káprázik szemeim
. . . Azóta nem vagyok én uraim
az ember a sovány, csontos kezeket, me előtt; de már a másik pillanatba^ észre
tisztában
a kriszkindlivel. Lássák azóta.
lyek idegesen rángatják, az ajtók nyílá vettem, hogy ez a 17. számú beteg. Egy
Maró orvos elhallgatott. A társaság
sánál kihangzik a hörgés, köhögés és halálos beteg volt ez uraim! Képzeljék,
átkozódás.
hogy megijedtem. Mikor az asszonyt föl- is csendben maradt egy ideig. A táblai
Ilyen volt akkor az én karácsony ! emeltük, hogy visszavigyük az ágyára, fogalmazó zavarodottan feszengett he
estém. Megvallom uraim, irigyelni kez sírva borult a bölcsőre s alig tudtuk el lyén, a zenekritikus az orrcsiptetöjet dör
zsölte az asztalkendővel, az entre prise
dettem azokat, akiknek boldogabb kará vonni onnan.
csonyuk van és megvallom azt is, szánni
Pár perez múlva görcsös csöngetés de pompes funébres-fönök arcza még vö
kezdtem a betegeket is, akiknek ilyen egy beteg úrhoz szólított. Nem bírtak rösebbre pirult, elfelejtett tölteni a pot
karácsonyuk van.
vele az ápolók, sirt, könyörgött, hogy rohos ügyvéd . . . Komor gondolatok ne
Egyszer aztán, úgy éjfél felé hívnak hozzák be neki azt a gyereket, aki ma hezedtek rájuk, a kis bölcső eléjük tűnt
egyre, meg a betegek karácsonya.
a vajúdó asszonyhoz.
született.
Úgy érezték, mintha ők is olyanok
— Amig Maró orvos ur végig megy
Összeszidtam az ápolókat, hogy mit
a folyosón a beteg szobájáig, igyunk a
fecsegnek mindent ki. Azok bizonykod lennének, mint a betegek. Ők is el van
nak zárva karácsony estéjén a vig, arany
születendő polgártárs egészségére, szólt a tak, hogy ők egy szót sem szóltak.
potrohos ügyvéd.
Mikor kimentem, egy félig nyílt aj diós világtól, mint azok a kórházban ;
— A szülés, folytató Maró, szeren tóból utánam kiáltott egy női hang:
azokat a czirádás falak, őket a magányos
csésen megtörtént. Egy kékszemü bamba
ság s mogorvaság . . .
— Orvos ur, kérem orvos ur !
Éjfélt ütött s megcsendül a harang
fiúcska kerüit napvilágra. Az anya egész
Bementem. Képzeljék, ez is azt
ségesen állotta ki a megpróbáltatást.
akarta, hogy vigyük be hozzá a csecse éjféli misére. Kospallagi Ákos fölkelt s igy
A gyermeket bölcsőbe tétettem, az mőt. A folyosón mindenütt zörögtek, ki szólt:
— Tisztelt uraim, úgy ismerem önö
anya ágya mellé s ápolónőt rendelve áltoztak a betegek. A könnyebbek felöl- ,
mellé, visszatértem szobámba. Egy ideig töztek, elmentek egészen a betegágyas ket, hogy nem riadnak vissza a bizarr
még maradni szándékoztam. Künn esett anya szobájáig s erővel beakartak ha vállalatoktól sem. Sőt inkább keresik.
a hó, zugó szél söpörte végig a fehéren tolni. Sokan könyörgésre fogták a dol Azt hiszem, már eluntuk kissé az ülést,
porzó háztetőket, a gázlángok az utczán got. Uraim, elvesztettem a fejemet. Ki ajánlok tehát egy kis exkurziót, amit
nyugtalanul libegtek. Tisztelt uraim, va mondta meg a betegeknek, hogy egy kis megtehetünk excentritás kedvéért is.
lami különös érzés fogott el, amilyet még gyermek szállt a vén épületbe, megérez Menjünk ... az éjféli misére.

Előfizetési fölhívás
a

Szegedi Napló

1884-ik évi
első évnegyedére.
Előfizetési Arak:
Egész évre.......................... 14 frt — kr.
Fél évre............................
7 frt — kr.
Negyedévre.............................3 frt 50 kr.
Egy hóra.................................. 1 frt 20 kr.
Az előfizetési ár helyben ház
hoz hordva s vidékre postán küldve
értendő.
A kiadóhivatal.

Újdonságok.
Deczember 24. —
— Tisza Lajos kir. biztos tegnap,
vasárnap délben Budapestre utazott, honnét már karácsony másodnapján, szerdán
visszatér városunkba.
— Karácsonyest. Az idén éppen nem
mondhatjuk el azt a karácsonyi rigmust,
hogy : Itt van a karácsony borzas szakállával, mert ugyancsak sima képpel
köszöntött be. Szép, mosolygó tavaszi

Folytatás a mellékleten.
S elmentek mindannyian, ök a bete
gek, — a bölcsőhöz.
*

No, no, talán egy kicsit sok is az
érzékenységből tárczairó barátom, — goudolja magában a szives olvasó.
Könnyű önnek, olvasó barátom (meg
engedi ha visszaadom a bizalmat), aki bi
zonyára és az én kívánságom szerint is,
vígan tölti a karácsonyát, de nekem, aki
az idén kénytelen vagyok beállani a fent
bemutatott kompániába s a karácsonyes
témet, karácsony ünnepemet végig szen
vedni egy kávéházi asztal mellett — be
tegen.
—k. —d.

A székhalmi Lidércz.
— Rajz.u—
(Folytatás a mellékletről.)

Aztán ott mellette azt a még százszor fé
nyesebbet : az meg a tied. — Úgy elnézem
esténkint azt a nagyon fényes csillagot.
.... Az ám — de nini, válaszolt a
menyecske, kelmed még nem is ivott
abból, amit én hoztam a számára. No itt
van, igyék belőle, húzza meg jól és akkor
nézzen bele a csillagokba.
Fönn a halom tetején zizegve mozdult
meg a csikófarkkoró s egy elszabadult
rögöcske legurult egészen az aljáig ; azután
elcsendesült a táj, csak a közelben pihenő
birka nyáj között köhécselt egyet-egyet
valamelyik rósz tüdejü mustra ürü, meg
a messze nádasból hangzott föl idönkint
a szürkegém vakogó szózata. . .
Másnap jó magasra hágott már föl a
nap az ég boltozatára, mikor Förgeteg
Éva zilált hajjal, éktelen sikoltással sza
ladt be a tanyába. Nem mondott egy szót

Széchenyi-tér, Wesselényi- és Deák-utczák sarkán építendő redout terveit, az
építési engedély kinyerése végett. A terv
szerint a redout Széchenyi-térre eső része
egyemeletes, a Wesselényi-utczabeli része
pedig 2 emeletesre épül s oly nagysza
bású lesz, hogy elfér benne : fogadó, ven
déglő, kávéház és tánezterem, mely hang
versenyre alkalmasan fog építtetni.

tett kérdésekhez, melyek részint a kiál
lítandó iparágakra, részint a megrendelé
sekre vonatkoztak, sokan hozzászólottak
8 annyiban lett is az értekezletnek ered
ménye, amennyiben a jelenlevő iparosok,
köréből a kiállításra, jobb módú polgára-j
ink közül pedig többen megrendelésre
jelentkeztek. Az értekezlet végül elhatá
rozta, hogy a helyi bizottság utján a hely
beli iparosság részéről megkeresés intéztessék a központhoz aziránt, hogy a meg
rendelések határidejét 3 hónappal hoszszabbitsák meg.
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— Az Uj vízvezeték. Abba a stádi
umba jutott valahára a létesítendő uj
vízvezeték ügye is, amelyből kifolyólag
most már rövid időn való megvalósulását re
mélhetjük. Tisza Lajos kir. biztos el
nöklete mellett tegnap délelőtt folyt le
az előre jelzett értekezlet, mely Grahn
vízvezetéki terveit beható tanulmányozás
után elfogadta s a városnak keresztül vi
telre ajánlani fogja. A nagyszabású terv
szerint, az uj vízvezeték vizhuzó telepe
Tápé alatt, a nagy víztartó-torony pedig
a felsővárosi mészégetőnél helyeztetnék el.
A vízvezeték egész város területére ki
terjedne s ehez képest naponkint rendes
körülmények között 5000 köbméter vizet
szolgáltatna fogyasztásra, mely mennyi
ség azonban szükség esetén 10,000 köb
méterre is fokozható lenne. A tervhez
csatolt költségvetés szerint, a vízvezeték
800,000 írtba kerülne. A kir. biztosság
az értekezlet elfogadó javaslatának kap
csán a tervet és költségvetést átteszi a
városhoz a további intézkedések végett.
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napsugarak aranyozzák meg a kirakatok gyűlés fog tartatni. A gyűlés megnyitása
ezer meg ezer arany-pillés csecsebecséit, ' után egy küldöttség neveztetik ki a vé
melyekre úgy földobog azoknak a kis gett, hogy Tisza Lajos királyi biztost a
embereknek a szivecskéjök, kik szent közgyűlésbe meghívja. A gyülésteremben
báméBzkodással állanak meg egy-egy megjelenendő királyi biztost a köztör
perezre s úgy eláhitozzák magukban, vényhatósági bizottság nevében Pálfy Ferencz
hogy beh jól tenné az a kis angyal, ha rencz polgármester fogja üdvözölni. Ez
itt, ha ezt, ha azt vásárolná meg „kriszt- után Tisza Lajos fog beszédet tartani s
kindliu-be. Az angyal pedig ezalatt oda elbúcsúzik a hatóságtól. A díszközgyű
haza a karácsonyfa fölállításán fáradozik, lésre az intelligens hölgyközönség köré
hogy mire az az aranyos nap elbújik a ben karzati belépti jegyek fognak kiosz
nyugoti láthatár alatt, meg lehessen gyúj tatni. Az ünnepélyességeknek este folyta
tani a zöld, kék, vörös s más szép szinü tásuk lesz. A hatóság a királyi biztos
gyertyákat — a kicsinyek örömére. Bol tiszteletére a közgyűlési teremben tánczdogok azok, kiknek ezen gyermekörö- czal egybekötött fényes estélyt fog ren
mökböl részt juttatt a sors!
dezni, melyre hivatalosak lesznek a királyi
biztosság és a köztörvényhatósági bizott
— Az épülő Szeged. Az idei építke
zés nagyságát csak a rekonstrukezió első ság tagjai, a helyben székelő állami hi
évének építkezése múlta fölül. Mindjárt vatalok és közintézetek főnökei, a főbb
az év elején rendkívül nagy mérvben in egyházi személyek, továbbá a honvédség
dult meg a mozgalom s azóta szakadat és katonaság főbb tisztjei s azon csalá
lanul tart, úgy, hogy az építkezési bizott dok, már amennyiben a közgyűlési terem
ság az idén folytonosan kétszer ülésezett térsége megengedi, — melyek ilyen esté
hetenkiut. Építési kölcsönök még csak a lyeken részt szoktak venni. Az estély
f. hó végéig adatnak ki, azért utóbb na buffet-jének rendezésével Steinmann Fri
ponkint volt építkezési bizottsági ülés, gyes színházi vendéglős van megbízva.
hogy az építkezni szándékozók minél tö Ugyanazon este, mint bennünket értesíte
nek, a polgárság két helyen és pedig a
megesebben jelentkezhessenek. Az idei
építkezés nagyságáról álljanak itt a kő felsővárosi kaszinóban és az ipartársulat
vetkező érdekes adatok : 1883. évi ja házában szintén estélyeket fog tartani.
nuár 1-töl deczember hó 22-ig 103 ülést A királyi biztos az előzetes megál
tartott az építkezési bizottság, mely ülé lapodás szerint, mind a két helyre
seken építési engedély össze rövid időre el fog látogatni. A ban
sen 1581 adatott ki, és pedig kettek befejezte után az említett két
helyről ugyanegy időben fáklyás me
143 emeletes épületre, 927 földszintes
épületre, 278 melléképületre ; 158 net indul a városháza elé, hol a menetek
ideiglenes épület állandósítására és 81 találkozni fognak s egybe olvadnak. A
királyi biztos a fáklyás menetet a vá
épületátalakitásokra.
— Becses régiségek a Somogyi rosháza erkélyéről fogja szemlélni. Más
könyvtárban. A királyi biztosság felügye nap, azaz jövő hó elsején délelőtt a köz
lete alatt teljesített töltésezési munkálatok törvényhatósági bizottság tisztelegni fog
alkalmával tudvalevőleg sok becses régi a királyi biztosnál s attól elbúcsúzik. Ez
ségek kerültek napfényre. Ezek a régisé
gek eddig a királyi biztosság őrizete a bucsuvétel lesz a hatóságnak Tisza La
alatt állottak, most azonban a királyi jossal, mint szegedi királyi biztossal,
biztosság legközelebb történendő fölosz utolsó érintkezése. Tisza Lajos még ez
lása folytán a Somogyi-könyvtár birto nap délben a királyi biztosság egész
kába mentek át. A leletek mint fölfe tisztikarával végleg elhagyja Szegedet.
deztetésük alkalmával említettük, igen
becsesek s még kökorszakbeliek is van
— Redout Szegeden. Rég érzi közön
ségünk egy állandó nagyobb téli táncznak közöttük.
helyiség szükségét. Most is ennek hiánya
— A királyi biztosság távozása alkalkalmából rendezendő ünnepélyességek miatt ölt olyan lemondó arezot az idei
Karnevál. Hanem jövőre már lesz díszes
sorrendje végleg megállapittatott s az helyisége, ahol kimutathatja magát; ez
alábbiak szerint fog lefolyni: Folyó bo megvigasztalhatja. Jiraszek és Krausz
31-én délelőtt 9 órakor rendkívüli köz- társvállalkozók már benyújtották egy a
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Melléklet a „Szegedi Napló” ‘495-ik számához.

— Az építkezés az utolsó hónapban.

— A külterületi

építkezésekre

vo

natkozó hatósági statútumot a belügymi
nisztérium, jóváhagyási záradék nélkül, 1
visszaküldőbe a hatóságnak. A jóváhagyás
egyelőre azért nem volt megadható, mert
a szabályzatban a külterületi épitkezé-,
sekre vonatkozólag korábban kibocsájtott ;
kormányi rendelkezések nem vétettek
kellőleg figyelembe. A szabályzat a mi
nisztérium által megjelölt irányban ki- '
igazítandó s újból fölterj esztendő lesz.
— A körtöltés átadása és mikénti
leendő kezelése ügyében, mint már jelez- >
tűk, a kir. biztos leiratot intézett a város
hoz. A tanács a leirat értelméhez képest
mai üléséből László Gyula tnok elnöklete
alatt bizottságot küldött ki a körtöltés
átvételére.
— A városi tűzjelző telefonvezeték

nyomjelzésének eszközlésével a temesvári
távirdaigazgatóság részéről a helybeli
táviróállomás főnöke, Pelikán Ede ur
bízatott meg. A nyomjelzés tehát most
már bármikor akadály nélkül megejthető.
— A szegények karácsonya, a sze
gények viskójába is bemosolyog a szere
tet angyala. Letörül egy pár ínséges
könyüt, megvigasztal egy pár csüggedő
szivet. Ma délután osztották ki a városi
szegények közt a karácsonyra begyült
368 frt könyöradomány t, melyben az al
földi vasút-társaságnak a király látogatás
alkalmából tett adománya is benne volt.
Jó lesz egy darab kenyérre, egy kevés
fűtő anyagra szegényeknek.
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Az építkezési bizottság mai, ez évben
104-ik, ülésében összesen 18 építkezési en
gedély iránt benyújtott kérvényt vett tár
gyalás alá s a vonatkozó építési engedé
lyek kiadását javaslatba hozta. A kérvé
nyek a következők : Kétemeletes házra :
Jiraszek Nándor és Krausz (Deák-Ferencz
és Vesselényi-utczák sarkán). Emeletes
házakra: Schütz Ferencz (budapesti-sugárut 8. sz. a.,) Milits Péter (kálvária- su
gárút és Jósika-báró-utcza sarkán 17. és 29.
sz. a.,) Mihályffy Ferencz (szabadkai-sugárut 17. sz. a.,) Vihnalek Viktor (bécsi-körűt
22. sz. a.) Földszintes lakházakra: Áb
— Az utczai petróleum lámpáknál
rahám Mihály (Zákány-utcza 12. sz. a.,)
könnyebb
szerrel való nyilvántarthatás:
Kis Imre (római-körűt 7. sz. a.,) Fáry István
és
világításuk
ellenörizhetése szempontjá
István (zerge-uteza 12. sz. a.,) Ördög Ist
ból
az
építészeti
hivatal azt a javaslato
ván és neje (Borbás-utcza 10. sz. a.,)
tette
a
tanácsnak,
hogy valamennyi pet
Utasi Orbán és neje (Dobó-utcza 23. sz.
roleum
lámpa
a
gázlámpákéhoz
hasonló
a.,) Csonka Antal és neje (délibáb-uteza
számozással
láttassék
el.
A
város
terüle
74. sz. a.,) Göttinger Jozefa (kórház-uteza
21. sz. a.,) Katona József és neje (kor- tén lévő összes kő olaj lámpákra körülbelül
mányos-uteza 33. sz. a.,) Szüts Antal 500 drb számlap lesz szükséges. Ha ez
(csuka utcza 13. sz. a.), Papdi János (cson- a mód az ellenőrzést könnyíti, biz az jó
grádi-sugárút 20. sz. a.,) Nagy Albert (Fo- lesz, mert a petróleum- lámpák ugyan
csak rászorulnak az ellenőrzésre.
dor-uteza 19. sz. a.)
— A kórházi kertben felállítva lévő
— A hetes bizottság szombaton tar ragályos betegek elhelyezésére használt
sem, csak az ujjaival mutogatott a halom J csikorgó hidegben ; aztán ez a lámpás itt
irányába s aztán élettelenül rogyott le a I kezében — talán keres valakit, vagy el- tott — ez évi 49-ik — ülésében 31 fél két barakk kátrányos papírral födött te
I tévelyedett e tájon ? — Na jöjjön, majd részére 78,300 forint kamatozó kölcsönt tőzete szerfölött meg van rongálva s okkonyha küszöbére.
Szent isten mi történt itt 1 — s rohan benn a meleg szobában könnyebben el szavazott meg az állami kölcsön-alapból. vetetlenül helyreállítást igényel. Az építé
tak nyomban a jelölt irányban . . . Meg beszélheti.
A karácsonyi ünnepek után a bizottság szeti hivatal azt javasolta, hogy a barak
állt a vér ereikben. Ott feküdt a tanya
— Oh édes magzataim, hogy ne hallot még két ülést tart, és pedig az egyiket kok teteje a gyorsan romló papirlemez
helyett zsindelylyel födessék be. A zsin
fiatal gazdája a saját subáján vértől el tátok volna Förgeteg Éva történetét; lás
csütörtökön,
azaz
folyó
27-én,
a
másikat
delyfödél költségei mintegy 500 írtra rúg
borítva — nyakán egy erős, mély vágás sátok az én vagyok. Én ám, de nem én
pedig — mely egyúttal utosló — hétfőn,
nának.
volt látható. — Egy héttel később, mikor öltem meg az uramat, oh nem. Csiba Gergő
— Viczöl a tanács. Mi, mi nem jutott a
azaz f. hó 31 én. Figyelmeztetnek tehát
a zsandárok is.megjelentek a vidéken és Gergő ölte meg azon az éjszakán.
tanács
eszébe, hogy az ujszegedi vigadó s a többi
szép csendesen tudakolni kezdték: vájjon
Oh de meg is verte érte az isten.
az építkezési kölcsönt még igénybe venni
ottani uj épület fölülvizsgálását holnapra, kará
nem ösmernek-e egy Csiba Gergely nevű
Én nem mondtam, hogy ölje meg — akarók, hogy kellően fölszerelt folyamod
csonyra tűzte ki. Majd megköszönik azok az urak,
juhászlegényt ezen a tájon — hát egyszer nem én ; de tudtam, hogy megöli.
ványaikat legkésőbb f. h ó 30-ig, vagyis akiket megtiszteltek a kiküldetéssel, hogy éppen
csak azt a hirt hozták onnan felülről, a Ná
Jaj de meg is vert érte az isten!
dastó részről, hogy ott egy legény holt
Most eljöttem ide a sírjához még- jövő vasárnap déli 12 óráig karácsonykor járják be a népkert pókhálós épüle
testére akadtak, mely fönn lógott maga egyszer, — érzem, hogy úgysem jövök nyújtsák be, mivel a később beérkezendő teit. Igazán kiváncsiak vagyunk, hogy mire ez a
san egy terebélyes nyárfa ágain, kalapja többé ide. — De megyek is már, ne kérvények már figyelembe vehetők nem nagyon nagy buzgalom. Mi valamit sejtünk s
szatírának jó volna, ha úgy lenne. A biz. tagok
meg a gamós botja szépen oda volt he marasztaljatok, bocsássatok — úgy sem lesznek.
elmaradásukat rendesen azzal mentik, hogy hét
lyezve a tövéhez . . .
maradhatok; megyek ahhoz a másikhoz,
— Kaczor király. „Dalok, és regék “
köznap nem érnek rá. Tán viczczöl hát a tanács,
De most már csakugyan jár ám oda a csibafához, megnézem, hogy ott
czim alatt értékes kötet jelenik meg e hogy az egyszer összeakarja hozni az egész bi
künn valaki, szakítja félbe meséjét az van-e még Gergő, az én szeretőm . . .
napokban, legkésőbb újévre, Pósa Lajos zottságot.
öreg szüle. Menjetek fiaim, nézzetek ki,
Hallgatva állott meg a háznépe a
tól, ki csak nemrég lépett föl egy álta
— Fegyveres rablók garázdálkodása.
nehogy kárt tegyen valakibe az a kutya küszöbön és szánakozva nézett a távozó
lános föltünést keltett verskötettel. A Egy Ráday előtti korbeli rablóhistória is
— nagyon erősen fogja.
anyóka után — ő pedig egyre dörmögte jelenleg sajtó, vagy inkább már csak be
Erre aztán fölkerekedett az egész magában: megyek ahhoz a másikhoz,
kötés alatt levő kötet első sorban az ifjú métlődött e hó 19-én este az alsótanyá
társaság, hogy kitekintsenek a tanya kör oda a csibafához — megnézem hogy ott
ságnak van szánva és legmegkapóbb kon. Jójárt alsótanyai jómódú gazda em
nyékére s megnézzék, hogy ki jár erre van-e még Gergő az én szeretőm.
darabja a „Kaczor király“, egy sikerült lített este csak maga volt otthon felesé
ilyen későn, ebben a csendes, magános,
*
konczepczióval, gyönyörű versekben irt gével, midőn egyszer csak három bekö
sötét ünnepi éjszakában.
népmese, melyet a szerző szívességéből
Jézus Mária a lidércz — súgta oda
— Csitt, csendesen gyermekeim, szólalt lapunk karácsonyi mellékletén közlünk tött arczu, fegyveres férfi rohant a házba
a többieknek Hajdú Kata — nézzétek meg hátul az öreg szüle, nem halljátok és különösen ajánlunk olvasóink figyel s mig egyik a konyhában őrt állott, ad
ott —ott a halom alján : most erre tart mily szépen szólnak a harangok benn a
mébe addig is, mig a nagy elterjedést dig a más kettő a szobában Jójárt gaz
a tűz,, egyenesen ide jön a tanyába . . . városban ? Most éjfél van. Most haran
érdemlő kötet méltatására alkalmunk lesz. dát fogta elő, hogy hol a pénze ? — Mi
És csakugyan a világosság mindig goznak be az éjféli misére. Jöjjetek, imád
— Népes iparos-értekeziet tartatott kor aztán látták, hogy a szép szó nem
közelebb és közelebb jött a tanya kozzunk, adjunk hálát mi is a fölségestegnap
délután Pálfy polgármester elnök sokat használ, elővették a zsivánjok azon
felé ; de mire oda ért, már akkor mel nek és kérjük, vegye magához e szegény
lette állott a gazda és két vendégével boldogtalan őrültet, — hisz úgy is elég lete mellett az országos kiállítás ügyében.
másik eszközét: a kínzást. Leteperték a
hogy jobban szemügyre vehessék az éj volt már neki a bünhödés ....
Az értekezletnek czélja volt, hogy az földre s addig, addig gyötörték, mig elő
Csényi.
jeli látogatót. — Hiszen ez egy összetö
iparosságot a megrendelő közönséggel köz nem adta a láda fiából a megtakarított
pörödött szegény vén anyóka 1 — Ejnye,
vetlen érintkezésbe hozza s ezáltal a sze pénzét. 200 bankó forintot, meg egy jó
ejnye, öreg anyó, hát hol jár erre ily késő
gedi kiállítás sikerét előmozdítsa. A fölve csomó ezüstpénzt szedtek össze, akkor
időben, hiszen úgy vaczognak a fogai e
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aztán fölkaptak a készen álló kocsira s
, elvágtattak a határból. — Az alsótanyai
kapitány a csendörséggel erélyesen nyo
mozza a vakmerő tett elkövetőit.
— Betörés az ablakon át. A vak
merő betöréseknek akár állandó rovatot
nyithatnánk, olyan sűrűn ismétlődnek.
Újabban, egy furfangos betörési mód kezd
„divatbau jönni : csirizes papirost ragasz
tanak az ablakra s úgy törik be, hogy
zajt ne csináljon. A gyakorlat igazolja is
KíJ ez újabb módszer praktikus voltát. Szom
bat este Szabó Sándor Szent-István-tér 3
sz. a. lakásának udvari ablakát is 7 óra
tájban ilyen módon törte be egy vállal
kozó szellem s behatolván a szobába, 55
irtot és 2 db ezüst húszast vitt el a fel
tört szekrényből. A háziak csak később
i vették észre a betörést, midőn a szobá
ba menve a feltört szekrényt meglátták.
Azonnal jelentést tettek a felsővárosi biz
tosnál, ki is rögtön utánna nézett a jómadárnak s nem eredmény nélkül, mert
m<'g azon este 10 órakor nyakon csipte
Makra Ferencz kőmives legény szemé
lyében. A Makra-gyerek javában mula
tott s már 5 írtnak nyakára is hágott,
midőn a biztos, kinek e gyors fogás
ügyességét dicséri, letartóztatta. 50 frt és
a két huszas megkerült. Makra pedig
(akár milyen nmakrau is) elmélkedhetik
a siker múlandóságáról — a kóterben.
— Elszalasztott tolvaj. Egy 18-20 éves su-

Színház.

A sajtényi réten.
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Rendre dőlt a kalász-tenger a sajtényi-réten
Gazdag garmadák emelkedtek, amerre a szem áltott. Itt-ott folyt már a szérű-kijelölés, mert közel
volt a nyomtatás ideje is. Minden kéznek akadt
itt munkája s vándor-utas, ha erre járt, szép képet látott a sajtényi réten.
A tunnansó országúton jártak is sokan, akik
mind Palota felé igyekeztek. Az ismerős be is
kurjantott a rétre, hasznos munkát kívánván. Arra
jártak Horváték is a szomszéd faluból, de ezeknek
már több idejük volt. Bementek a rétre széjjel
nézni s mért, hogy mindig csak a boglyák körül
sandalogtak.
Kivált az is. Este lett szeptember 27-én.
Földön hevertek a szerszámok, csak a gatyás csőszök igazítanak még egyet-mást a szérűn ; de majd
azok is elmennek aludni és a sajtényi réten alig
hangzik egyéb, mint a messze eső tanyabeli ku
tyák csaholása.
Hanem egyszerre két helyen is elkezdett zö
rögni a kalász-garmada. Kinek akadt olyan veszett
dolgozni való kedve, hogy késő éjjel munkába áll a
réten ? Már* csak kinéz az öreg Ambrus csősz, ha
már egyszer fölneszeit a zajra.
— Hej, mit csináltok ott testvér ?
— Gyűjtögetünk. Hangzik vissza, hanem az
éjjeli munkások erre már oldalogni kezdtek.
Odabent a többi csőszházban meghallják az
öreg Ambrus szavát.
— Megálljának kendtek
És megindul a hajsza s hogy elérik a zsiványokat, hangos lesz a sajtényi rét az agybafőbe vert csőszök jajától ....
A rablók ma állottak a törvényszék előtt.
Horvát János és Horvát Mihály palotai lakosok
személyében. Gazemberek, akik még védekezni se
tudnak. Meg is kapták méltó büutetésöket.
A törvényszék rablás büntette miatt 5—b
évi fegyházra ítélte őket.
Elitéltek fölebbeztek.

gépész,

ki utóbbi időben grófi nagybirtokoi
10 évig működött, alkalmazást keres
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Tisztelettel értesítem a n.
é. közönséget, hogy l<lk<í>
sómat
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Teljes sikert aratott Bérezik .* rpád uj vigjátéka: „Nézdmeg az i
a n y j á tu, mely szombaton mutattatott be ,
: a szegedi színpadon. A siker érdemében ;
egyenlően osztozhatnak a szerző és szín j
társulatunk néhány jeles tagja, kik a da
rab fő alakjait pezsgő élénkséggel ját- |
■ szották.
Bérezik Árpád vigjátéka minden na
gyobb igény nélkül lép föl. Nem akar
! csupán csak mulattatni és e czélját el is éri
j egyszeri eszközökkel. E vígjáték Írója
| nem szemelt ki emberi gyarlóságokat,
társadalmi kinövéseket, vagy a kor sajátj szerű nézeteiből eredő félszegségeket,
;
hogy azokat Komus ostorával megcsap
;
kodja és elűzze, hanem egy régi közmoní dás illustrácziójául komponált egy mulat
ságos mesét, ezt felszerelte hitásos jele
netekkel, kevés eredetiséggel bíró jelle
mekkel és kész a vígjáték.
Ilyen módon alig lehet maradandó be
csű, nagyobb irodalmi értékkel biró színmü
vet teremteni, de lehet egy oly darabot
produkálni, mely a folyton újdonságot
kivánló szini-közönség ebbeli igényeinek
megfelel, s mely fölött egy este kelleme
sen eltelik. így mulattatta Benedix év
tizedeken át a német színházlátogatókat
és bár bírna Bérezik is szellemi rokonáI nak termékenységével, hogy szinpadunkhancz vonta magára a járó-kelők figyelmét ma ■ ról kiszorítani segítené a sok külföldi for[ ditmányt.
i reggel a budapesti sugárúton, ki egy jókora daAz előadás teljes elismerést érdemel,
l rab, mintegy egynegyed marha-oldalt czipelt a
vállán s mindenkinek kinálgatta, hogy vegyenek j Hunyadi Margit művészi könnyedhúst. Hja! itt van a karácsony s egy kis „kriszt- | séggel személyesítette Leontint, ki leányákindlire14 való kellett volna a jámbornak, ami ! nak minden áron szeplőtlen, ideális sze
azonban semmikép sem akaródzott befolyni a gya rető férjet akar szerezni, akiben van vanús arura. Mikor aztán látta, hogy az utczán • lami a troubadourból. A troubadourok
azonban nem teszik föl a férj hálósipká
nem boldogulhat, beállított a Szőke-féle füszerüzját,
melyen néha a csörgő sem hiányzik.
letbe, hogy csak vegyék meg már azt a húst, hi
szen olcsón odaadja. Föltűnt azonban egy Gerbitzlav Az ideálnak nincs helye a házasságban,
mely a legrealisztikusabb társadalmi in| lav nevű városi tűzoltónak ezen újabb neme a
i
tézmény.
így persze Leontin is csalódik
colportnak s kérdőre fogta a ficzkót, hogy hát
Holnap, szerdán I— 3-ig
(honnan az a hús ? Ez pedig ahelyett, hogy felele J s csalódását belátva ahoz adja leányát,
a
tet adott volna, földhöz vágta a húst s ill’a berek ! akit az szeret és aki tulajdonképen közelebb
hogy mire a kereskedő és tűzoltó észrevették ma j áll a troubadouri ideálhoz, mint Leontin
gukat, hűlt helyét találták az olcsó husliferans- I férj-jelöltje, Szeredi Alfréd. A föjelenetei
a helybeli
nak. A vizsgálat majd kideríti, hogy melyik mé : remekül sikerültek. Midőn az öreg Técsy Tamás
I
Tamás
előtt
magát
könnyelmű,
élvvágyó
szárostól hiányzik a hús s aztán talán az is ki
| pazar nőnek tünteti föl, hogy elriaszsza
sül, hogy ki volt az olcsó hus-ágens.
I Lajos öcscsét leányával való házasságá
játszik.
— Megérdemelte a botot. Említettük tól, zajos tapsokra ragadta el a közönsé
a napokban, hogy egy Szücs Ferencz I get. Úgy szintén azon jelenetben is, mi
nevű egyén betört, véres fejjel állított be dőn Szeredyt sarokba szorítja, hogy vallja
Ma kedden decz. 25-én a
a rendőrséghez s elpanaszolta, hogy az be leánya iránti szerelmét, mig az neki
orvos nem akart látleletet adni a betört (Leontinnak) ajánlja föl szivét. A sok
fejéröl, mert nem volt pénze. Amint azon taps és kihívás mellett Hunyadi Mardíszes nagytermében
ban utóbb kiderült, hazudott a ficzkó, mert | gitot szép csokorral is kitüntették. A két
az orvos igen is adott Írást, hogy fölve leány szerepe (Edit és Iza) Lánczi Il
a helybeli katona-zenekar
gyék a kórházba, de azt eldobta s alap kánál és Nagy Ibolykánál a legjobb ke
talan vádat emelt az orvos ellen. Megér zekben volt. Mindketten sok tapsot kap
játszik.
demelte az ebadta azt a bot ütést, mely- j tak. Szatmári (Tércsy), Somló (La Kezdete fél 8 órakor.
Belépti díj 20 kr.
lyel gazdája megleczkéztette.
jos), Beödné (Homokiné), Megyeri
— A rendőri naplóból. Ganzfrid Sándor ; (Szered/), és Makó (Viski Albert) pom
Méltóságos gróf Károlyi Gyula ur termésé
dorné szentháromság-utczai bolttulajdonos 1 pásan ábrázolták alakjukat és sok derült ből eredeti üvegekben, debrői veres, mánai rizling,
legutóbb arra a tapasztalatra jutott, hogy séget okoztak, az igen jól hangolt közön és debrői fehér, úgy neszmélyi, somlai, rizlingi,
szegszárdi s magyarádi-bakator pecsonyeBorokat
boltjából egy idő óta különféle tárgyak, i ségnek.
de leginkább élelmi czikkek nem tudni
Bérezik vigjátéka, azt biszszük, hoszmi módon eltűnnek. Nevezett erről jelen szabb ideig meg fog maradni a hazai szín
villányi, budai sashegyi, szegszárdi veres, valódi
tést tett a belvárosi rendőrségnek, amely padok műsorán.
tokaji, muscatlunel, madeira, malaga-sect csemege
a nyomozást azonnal meg is indította és
és gyógyhatású borokat, valamint kitűnő magyarádi
és magyarádvidéki asztali borokat nagyban és
pedig teljes eredménynyel. A tolvajok,
üvegekben lehúzva, a minőségért és tisztaságért
Lovnitz János és Vér Ferencz csavargók |
kezeskedve, a házhoz szállítva. Továbbá ezukrot,
személyében már kézrekerültek. A rendőr- i
kávét és mindennemű fűszerárukat a legjutányoség a szentháromság-utczai 20. számú házRósz idők járnak.
sahb árban ajánl a n. é. közönségnek
. bán csipte el őket. Ez a ház kedvencz fészke
(B—i.) Dobolnak a szegény ember háza előtt.
P. Pillich J.
a csavargó népségnek s ezután a rendőr- Végrehajtó tolakodik be az alvó szobákba is s ha
füszerkereskedése
ség folytonosan éber figyelemmel fogja ki egyéb nincs, dobra verik a nyoszolyát is. Roharik
(Széchenyi-tér régi Zsotér-féle ház.
sérni. A jó madarak mindent bevallottak, János pitvarosi gazdától se kérdezték, mi legked
még az orgazdákat is fölfedezték, akik a vesebb neki, hogy a hivatalos pecsétet rá ne te
lopott holmikat tőlük megvásárolták. Át
gyék. A pitarból bekerültek az istállóba, onnét a Alföldi Lajos mész- és szénraktára
fogják őket adnia bíróságnak. — Puly kamarába, majd a szobába. Pedig elég lett volna Kárász-utcza, Árvay-ház, a Prófétával szemközt
katolvaj. Ma délelőtt a piaczon egy maga az a két szép jószág az istállóból. Pejszörü
Horvát Józsa nevű szabadkai asszony 4 drb i bőrük is többet ért, mint amennyire fölbecsülték.
pulykát árult. A rendőrség a rongyos asz- i
ö'lfa és vágott íiizifa.
Ezeket, kedvenczeit sajnálta Roharik János
szonyt gyanúba vette s mivel a pulykák ! legjobban. Hogy most már kiviszi be ötét a ma
Elsőrendű koaks,
eredetéről kellő fölvilágositást nem tudott kai vásárra. Mert ha a hivatalos terminusra le nem
adni, letartóztatta. A gyanú alapos volt, veszi róluk a pecsétet, hát elkótyavetyélik, aztán többféle kőszén, kovácsszén
mert mint a nyomozásból kiderült, a puly- ! meg megeshetik, hogy az ő szép két peje rongy- nagyban és kisebb mennyiségben és kívánatra ház
hoz szállítva a legjutányosabb árak mellett.
kák lopottak voltak. Horvát Józsa, Rade- I szedö kord éj át húzza a határban.
Ezentúl oltott és oltatlan fehér-mész, minden
nics
Rade Éva czimborája társaságában özv. i
Ez a nagy szeretet a két szép pej iránt nemi! cement folytonosan kapható.
Egresynétöl lopta azokat. Az egyik tol- i okozta a Roharik János még nagyobb veszedelmét.
Főtelep korona-uteza 14., zsinagóga-uteza
vaj, Radenics Éva megszökött, a másik pe Alig hogy kitette az exekutor a lábát, Raharik 6-8-10 és Margit-utcza 9., saját ház, hol a
megrendelések, szintúgy, mint az üzletben, elfo
dig a bíróságnak adatik át.
gazda neki búsulva elhatározta, hogy már most gadtatnak.
— Schön Adolfnak mai számunkban
csak azért se dobolják el az ö két pejét. És úgy
közölt nyílttéri közleményét ajánljuk a
tett, ahogy elgondolta. A hivatalos terminus lejár
Résen legyetek!
közönség figyelmébe.
tával üresen találták Roharik Jánosék istállóját.
— Alföldi Lajosnak lapunk mai szá
Ha
azt
érzitek, hogy testetöknek tisztítására,
Meg is tették ellene hamarjában a mérges I
mában olvasható nyílttéri hirdetését ajánl jelentést s Roharikot, mint sikkasztót a helybeli ■ erősítésére vagy élénkítésére van szüksége, t artózkodjatok bárm ly helyen, akár hivatalszobákban,
juk olvasóink figyelmébe.
törvényszék elé állították.

Egy gazdasági

Nyilttér.

.sk

Schön-féle kávéházban

Katonazenekar

Tisza Lajo-körut 33. sz.

saját házamba, az uj refor
mátus templommal szembe
h‘lyeztt-m át,
s rendelek d. e. 7—9-ig, d.
i u. 1—3 ig.
Tisztett‘l

Dr. Réthy M.,
orvos, sebész és szülész.

Hirdetmény.
Makó város tulajdonához tartozó

marosi karópénzszedési- és homok
hordási jog az 1884. évi jan. l-től
azon év decz. 31-ig a f. évi decz.
28-án tartandó árverésen — melyre
kellőleg felszerelt zártajánlatok is el
fogadtatnak — haszonbérbe adatik,
a feltételek a polgármef-teri kivatalb«n megtekinthetők.
Makón, 1883. deczem ber20-án

Posonyi Ferencz,
polgármester.
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„Próféta”
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Törvényszéki csarnok.

X A fölülmulhatlannak ismert eredeti Singer
Singer
varrógépek családok és kézművesek részére, melyek

1 frtos heti részlet (vidékre 5 frtos havi részlet
fizetés mellett kizárólag csak Neidlinger G. urnál

Szeged, Kárász-utcza uj Madár-féle házban kap
hatók, a t. közönségnek legjobban ajánlhatók.)

A LEGJOBB

ISZIVARKA PAPÍR

Le Houblon
FRANCZIA GYÁRTMÁNY

I! UTÁNZÁSOKTÓL ÓVATIK !!
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E szivarkapapir csak akkor valódi,
ha minden lap LE HOUBLON
bélyegzőt magán hordja és minden
karton az alant látható védjegygyei
és aláírással van ellátva.

I
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Cawley & Henry, tűiíbIm Fikrikutei.PARIS I

Fűtési anyagok!

gyárakban s műhelyekben vagy falusi lakásokban,
Rósz idők járnak, azok kényszeri tették a I ne késlekedjetek, ne gondoljátok, hogy a veszély
bajba. Védekezett a gazda s a törvényszék jóaka- ! nincs jelen, ne várjátok be a betegség kitörését,
ne sajnáljátok a 70 krajezárnyi csekély költséget,
rólag számba vette az enyhitö körülményeket.
hanem vegyetek azonnal egy doboz Brandt Richard
Roharik János sikkasztás vétségében mon féle svájezi labdacsot a legközelebbi gyógyszer
datván ki vétkesnek, 1 havi fogházra és politikai tárban. E labdacsok életetöket menthetik meg !
A vételnél ügyelni kell, hogy a doboz czimjogainak 1 évig leendő fölfüggeaztésére Ítéltetett.
lapján a fehér kereszt vörös mezőben s Brandt R.
névaláírása megvan-e.

I

—sraraxu-KÖT

legjobb Asztalí-és üditö ital,
kitűnt hatásának bizonyait kihágásnál, gége
bajoknál, gyomor-éa hélyag kiíratnál.
ÉDECSEK (az oaiéaztés olisogltéaéro).

Mattoni Henrik, Kariabaíbaa(C»«lH>r»zág).

Mattoni's Giesshübler Tisyelmeiteté8 ’

eiesshW,.^. í«XFelelős sserkesstő

Enyedi Lukács
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A „Szegedi Napló" karácsonyi melléklete a 295-ik számhoz.
Miákolt a macska éhen,
Kert alatt, a faluvégén.
Híd mellé ült szomorúan,
H á t egy róka vala túlnan,
Szőrös arczát czirógatta,
Lompos farkát lelógatta.

*

Macska neki ugrott mingyárt,
Jobbra himbált, balra czimhált,
Játszodozott a farkával,
Mindenféle mórikával.
R ó k a retten . . . macska szeppen . .
Megfordulnak mind a ketten.
Róka soh'se látott macskát,
Macska soh'se látott rókát.
Egy se tudja: k i kicsoda,
Reszketnek, mint a kocsonya.
Nézték egymást egy darabig,
Azt mondják, hogy három napig.
Végre is a róka szólal,
Alázatos, nyájas szóval:
— Ugyan kérem, már megkérdem,
K i az ur, ha meg nem sértem?
Miféle a nemzetsége?
Pogány-e vagy keresztyén-e?
— É n vagyok a Kaczor király!
Jaj annak, ki velem kiáll!
— Kaczor király? Nem gondoltam,
Soha hirét sem hallottam!
— Hej, hallhattad volna pedigl
Nevem együtt emlegetik
Hős családom csalánjával,
Tigrissel és oroszlánnal.
Roppant nagy az én hatalmam,
Bagosig tart birodalmam.
Nem szoktam én figurázni,
Csak mindenkit regulázni I
A k i körmöm közé kerül,
Onnan ugyan nem menekül!
Megijedt a róka töle,
Térdre borult ott előtte,
Farkcsóválva igen bókolt,
ígért csibehust és jó bort.
Meg is hitta, szépen kérve,.
Barlangjába, délebédre.
A macska meg elfogadta,
Urizált az istenadta!
Ebéd felett pöffeszkedett,
Keveset szólt, sokat 'evett,
Feketézett, csibukozott,
Tenyerébe ásítozott,
S díványra dűlt szundikálni,
Nagy hortyogva muzsikálni,
A róka meg künn strázsálta.
Szuronyosan le s fel járva.
Egy nyul épen arra tévedt
Friss káposztalevél végett,
Kerülgette a barlangot,
De a róka rárivalgott:

Ucczu, szalad a szegény nyul,
Hogy a füle is lekonyul.
Egy tisztáson lekuporog,
H á t egy medve ott bódorog.
— Hova, hova medve bácsi?

— Tacskó, ne légy oly kiváncsi!

— Jó, jó, hisz én nem is bánom,
Hanem azért azt ajánlom,
Róka lyuka körül ne járj,
Mert alszik a Kaczor király.
Roppant nagy az ő hatalma,
Bagosig tart birodalma.
Lesz nemulass, ha kifordul,
Hideg kilel, ugy rád mordul,
Nem szokott az figurázni,
Csak mindenkit regulázni,
A k i körme közé kerül,
Onnan ugyan nem menekül!
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— Kaczor király? Nem gondoltam,
Soha hirét sem hallottam!
Arra megyek csak azért is,
H a mindjárt egy pofonért is !
Nekem azt megtudni dukál,
Milyen az a Kaczor király !
Barlang elé ért a medve,
Róka rászól fenyegetve:

—- Hallod-e te, medve, lompos,
Ne czammogj itt, vén bolondos!
Róka lyuka körül ne járj,
Mert alszik a Kaczor király,
Roppant nagy az ő hatalma,
Bagosig tart birodalma,
Lesz nemulass, ha kifordul,
Hideg kilel, ugy rád mordul,
Nem szokott az figurázni,
Csak mindenkit regulázni,
Aki körme közé kerül,
Onnan ugyan nem menekül!

Medve nem mert ott maradni,
Jobbnak látta elinalni,
A kis nyúlhoz visszaczammog,
Nagy királyról mirmeg-mormog.
Varjut, mókust ott találja
Farkassal egy társaságba.

Ki-kinéznek a nagy útra,
Oldalukat roppant fúrja:
Milyen az a Kaczor király,
Kiről a hir ugy trombitál ?

— Ott jön, ott j ö n ! — a nyul kiált
Látom már a Kaczor királyt!
Hosszú bajsza hegyes dárda,
Földet veri fringiája,
Száz bojt is lóg a csizmáján,
Sas ül fenn a koronáján.
Aranyos a menteujja,
Csörög-pörög sarkantyúja.
Jobbra duhog, balra morog,
A két szeme vérbe forog.
Köpköd, prüszköl, habzik szája,
Égnek áll a szőre szála,
Hát mi hátul izeg-mozog,
Az ám még a szörnyű dolog!

Követségbe a varjú száll
S fára ül a rókalyuknál:
— Hallod-e te varjú, jujjuj!
Nem mondtam már, hogy elpusztulj !
Róka lyuka körül ne járj,
Mert alszik a Kaczor király.
Roppant nagy az ő hatalma,
Bagosig tart birodalma,
Lesz nemulass, ha kifordul,
Hideg kilel, ugy rád mordul,
Nem szokott az figurázni,
Csak mindenkit regulázni,
Aki körme közé kerül,
Onnan ugyan nem menekül!

Itt elállott a nyul szava,
Lébe pottyant a kanala,
Medve rémült arczot vágott
S felborítja a bográcsot,
Ordas magát elfelejti,
A pecsenyét porba ejti,
Mókus ugrik, tányér törik,
Valamennyi mind megszökik,
Esze nélkül fut mindnyája.
Tapsifülest hideg rázza.

— Tudom én azt, jó vitézem,
Nem is azért jövök, kérem!
Medve, farkas tisztelteti,
Mókus és nyul köszönteti,
Hogy szívesen látják délre,
Holnap egy kis jó ebédre,
Mind hódolni akarnának
Kaczornak, a nagy királynak.
Majd örülnek, ha meglátják,
„Éljen ! éljen 1" — rákiáltják.

Kaczor király, hogy oda ér,
Dühös lesz a lakomáér'.
Sajnálja a jó pecsenyét
Meg a finom sok csemegét.
Haragosabb egyre jobban,
Kardot ránt és nagyot toppan :

— Paraszt, az más! — szól a róka,
S megy jelentést tenni róla.

— Hej ripökök, himpellérek !
Gézengúzok, jaj tinéktek!
A királyt igy fogadjátok ?
Átok rátok, vakapa tok !
Kerüljetek szemem elé,
Lesz nemulass mindenfelé!
Gúzsba kötlek, nyársba húzlak,
Elevenen mind megnyúzlak!

— Hü csatlósom, mi az iíjság ?
Vigság-e vagy szomorúság ?
— Felséges ur, nagyhatalmú !
Követségbe jött a varjú,
Medve, farkas tisztelteti,
Mókus és nyul köszönteti,
Hogy szívesen látják délre,
Holnap egy kis jó ebédre.
Mind hódolni akarnának
Kaczornak, a nagy királynak,
Majd örülnek, ha meglátják,
„Éljen ! éljen !" — rákiáltják.

— Jól van, szógám, elfogadom,
Követi-e vár nagy jutalom.
Száll a varjú haza felé,
Viszi a hirt gyűlés elé.

Nosza rajta! - . . Hozzá látnak,
Készülni a lakomának
Kifeszitnek egy nagy ponyvát,
Felütik a Laczikonybát.
S földiszitik zöld gályákkal,
Füvekkel és virágokkal.
Kuktának a nyulat tették,
Szép fehérbe öltöztették,
Neki van kis kurta farka,
Perzselő láng meg nem kapja,
Vadat és fát hord a medve,
Neki-neki melegedve,
Ordas farkas a parázson.
Friss pecsenyét forgat nyárson,
Fürge mókus asztalt térit,
Diót, almát előkerít,
Mogyorót is a vendégnek,
Ebéd után csemegének.

A varjú legjobban ráért
S küldik újra a királyért.
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— Hallod-e te tapsifüles!
Egy, kettő, mars! futva siess!
Róka lyuka körül ne járj,
Mert alszik a Kaczor király,
Roppant nagy az ö hatalma,
Bagosig tart birodalma.
Lesz nemulass, ha kifordul,
Hideg kilel, ugy rád mordul,
Nem szokott az figurázni,
Csak mindenkit regulázni,
A k i körme közé kerül,
Onnan ugyan nem menekül!

Gyűléseznek, szónokolnak,
Tusakodnak, tanakodnak:
K i is az a Kaczor király,
Kiről a hir ugy trombitál?
Határozzák egyetértve,
Hogy meghijják délebédre,
Legalább igy majd meglátják,
„Éljen! éljen!" — rákiáltják.
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Pósa Lajos,

Medve, farkas, mókus és nyul
F u t lihegve, hogy majd megfúl.
S mikor épen harangoznak,
Egy kutyával találkoznak :

— Hej, mi ütött a bundába,
Hogy igy futtok lóhalálba ?
A gőzös még nem füttyentett,
Álljanak meg kissé kentek!
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KACZOR KIRÁLY.
Irta:

Fárul-fára röpdes nyomban,
Leszállani nem mer onnan.

— Jöjjetek már, róka koma,
Készen van a nagy lakoma!
Jó ürgehus paprikáson,
Hörcsög is megsült a nyárson !

— Várj egy kicsit, varjú pajtás,
Amig tart egy szempillantás,
Hadd húzza fel kék nadrágját,
Aranysarkantyús csizmáját!
Száll a varjú ágrul-ágra,
Kaczor királyt egyre várja:

— Jöjjetek
Készen van
Olyan soká
Terítve van

már, róka koma,
a nagy lakoma!
mi marasztal ?
már az asztal!

— Várj egy kicsit varjú pajtás,
Amig tart egy szempillantás,
Hadd kösse fel köves kardját,
Pödörintse ki a bajszát!

— Gyere te is ! — a nyul kiált —
Nem láttad a Kaczor királyt?
Hosszú bajsza hegyes dárda,
Földet veri i ringiája,
Száz bojt is lóg a csizmáján,
Sas ül fenn a koronáján.
Aranyos a menteujja,
Csörög-pörög sarkantyúja.
Jobbra duhog, balra morog,
A két szeme vérbe forog.
Köpköd, prüszköl, habzik szája,
Égnek áll a szőre szála,
Hát mi hátul izeg-mozog,
Az ám még a szörnyű dolog!
Kaczor király ? Nem gondoltam,
Soha hirét sem hallottam!
De ha jól kivettem a szót,
Ismerem én ezt a ficzkót!
Csúfot űzött belöletek!
Csak utánam, ne féljetek!

Félremegve, félig bátran,
Bizakodva a kutyában,
Mennek vissza, sompolyognak,
Sündörögnek, oldalognak.
S Kaczor királyt ott találják,
Forgatja még fringiáját.

De a kutyát hogy meglátja,
Felszalad egy magas fára,
Agabogán meghúzódik,
Bodri kutya szitkozódik :
— E j , te bögrenyalogató!
1 lurka-kolbászlopogató!
Te pákosztos kapczabetyár!
Te vagy az a Kaczor király ?
Király ám az egereknél,
A kitől az ördög sem fél!
Hiszen most is kék a hátad,
Hogy a tejfölt niegzabáltad!
Gazdasszonyunk tegnap éjjel
Kergetett el söprünyéllel!
Medve, farkas elfordulnak —
Bátorsága jött a nyúlnak:

Száll a varjú ágrul ágra,
Kaczor királyt nagyon várja:

— No, tisztelem Felségedet,
Egérfogó személyedet!
Fittyet hányok ily királynak,
Csak parancsolj a rókának !

— Jöjjetek már, róka koma,
Kozmás lesz a nagy lakoma!
Megkövetem tisztességgel,
E l is hül a drága étel!

Bóka uram vérveresen
Közbe kiált nagy mérgesen.

— Várj egy kicsit, varjú pajtás,
Amig tart egy szempillantás,
Hadd tegye fel koronáját,
Üsse össze a bokáját!
Kaczor király indul végre
Az ünnepi délebédre,
Egész uton bölcsen hallgat,
Méltósággal billeg-ballag.
Varjut a fán szemmel tartja,
Tart töle, hogy megvagdalja,
A varjú is csak félszemmel,
Tekintget rá, félelemmel.
Fegyveresen megy a róka,
Kaczor király hü csatlósa.
Laczikonyhán várva várnak
Érkeztére a királynak,

Tányértalpu visszafordul,
Mosolyogva egyet mordul:
— Róka koma, ne kiabálj,
Csitt! alszik a Kaczor király !

A húgom virágai.
Nem sokat adok a rokonságomra. Sza
vamra mondom, egyáltalán nem érzem
megtisztelve magamat, hogy a nagybátyám
főispán, az unokaöcsém képviselő, vagy
hogy törvényszéki elnök az anyai nagy
bátyám. Az ördög vigye az olyan rokon
ságot, aki miatt én tíz évig elkörmölhetek
az adóhivatalban. E s még büszke is le

gyek rá. Demokrata vagyok a szó teljes
értelmében.
Hanem azért némileg mégis megza
vart, mikor a főispán nagybátyám sze
mélyesen keresett föl a hivatalban s hívott
meg magához. Hogy megzavart ez a vá
ratlan kitüntetés, abból is tudom, hogy
akkor este rangosán kiakartam fizetni a
Fehér bárányban a vacsorámat s ebben
a nagyzó affektálásban csak az akadályo
zott meg, hogy nem volt egy rosz gara
som se.
A főispán nagybátyám arra kért,
hogy legyek a lánya lakodalmán vőfély.
Mondom, hogy nem sokat adok a
rokonságomra. Miattam lehetnek akár mi
niszterek is, nem törődöm vélük. Hanem
ennek daczára is tagadhatlan, hogy nem
a magam demokrataságának, hanem va
lami láthatlan támogató kéznek köszön
hetem, hogy erre a felszólításra hanyatt
nem vágtam magamat.
Gondolom, a dolog ugy állt, hogy
nagybátyámat nem a rokoni szeretet, ha
nem az vezérelte személyem kiválasztá
sában, hogy a rokonság kissé makacsko
dott. A vőlegény egy vén uzsorásnak a
fia volt s ez nem tetszett se a képviselő
unokaöcsémnek, se a törvényszéki elnök
anyai nagybátyámnak. Többek közt ne
kem se tetszett, bár én büszkén hivat
kozhatom minden kérdésben tanúsított po
puláris érzelmeimre. Igy például, hogy
többet ne említsek, a főnököm is csizma
diának a fia s mégis megtűröm magam
mellett a hivatalban. Hanem az uzsorás
fia mégse tetszett nekem, kivált azért,
mert az apja több izben nem találta az
én névaláírásomat „jónak."
Ámde azért elfogadtam a vöfélységet.
Lenke húgom büszke, magas szépség
volt. Mikor bemutattak neki — mert még
nem volt szerencsém hozzá — egy
perezre mintha szomorúan nézett volna
rám. Mondhatom, sohase szerettem ezt a
rátarti rokonságot, de erre a pillantásra
megfájdult a szivem. Lenke húgom azon
ban a másik perezben rnár megint a régi
büszke leány volt s nagyvilági nyíltság
gal nyújtotta kezét:
— Köszönöm rokon, hogy eljön a
menyegzőmre.
(Ebben is volt valami guny. Első
perezben azonban nem tudtam megmon
dani, én ellenem volt-e irányozva, vagy
pedig saját maga ellen.)
Vőfélységem daczára nem igen sokat
érintkeztem a családdal. Lenke húgom
mal pedig a menyegzőig épen nem be
széltem, mert az egészen elzárkózott. A
nagybátyám néha-néha áthitt egy szóra,
ami rendesen a menyegző rendezésére
vonatkozott. Fényes lakadalmat szándé
kozott csapni. Meg akarta mutatni a kép
viselő unokaöcsémnek, meg a törvény
széki elnök anyai nagybátyámnak (aki
neki is rokona volt) hogy náluk nélkül is
lehet parádé.
(Hogyne lehetne! A főnököm is uj
magyar gálát rendelt meg rá, ámbátor ő
csak csizmadiafi.)
Hanem ugy látszik, a nagybátyám se
a jövendő vőlegényben, se az ipban nem
bízott eléggé, már ami a gavallérságot
illeti (gondolom voltak keserű tapaszta
latai), mert még a lánya virágbokrétája
beszerzését is rám bizta. Annak a bok
rétának is fölségesnek kell lenni, beszél
jenek róla, bámészkodjanak rajta. Min
dennek ragyogónak kell lenni. Varrólá
nyok, masamódok jártak-keltek, száz kéz
nek, száz szemnek akadt dolga; hadd
legyen mit nézni a menyasszonyi ruhán
is, abba veszszen tekintete kiváncsi aszszonyi szemeknek . . . akkor tán elné
mul a nyelvük, éles, veszélyes nyelvük . . .
Nagybátyám ellátott pénzzel. íme,
mégis vannak praktikus gondolatai. Til
takoztak ugyan bennem sok kártékony
érzemények elfogadása ellen, de szeren
csére a demokrata hajlamok sokkal erő
sebbek szivemben. Azért tehát elfogadtam
a pénzt és teljes önérzettel ültem be este
a Fehér bárányba, amelyet egy idő óta
nem tiszteltem meg látogatásommal. Mert
a gaz Fehér bárány vendéglős se tartott
egy idő óta „jónak. '
Magányosan foglaltam helyet az asz
talnál, egy ismerősöm se volt még ott.
A terem másik végében egy mulatozó kom
pánia ült. Köztük volt Bódy Félix is, aki
a legszerencsésebb gavallér volt a me
gyében. Az asszonyok mindannyian bolon
dultak érte . . . ezt csak azért említem,
mert eszembe jutott a princzipálisom,
illetőleg a felesége, aki szintén bolondult
1

ek

A karácsonyfa.

— Rajz. —
Irta: Tompa Kálmán.
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Karácsony est! Boldog családok leg
szentebb ünnepnapja te. Te vagy a házi
örömök, a családi szeretet ünnepe, te vagy
az ártatlan gyönyörök napja, — egy pár
perez a paradicsomból, a gyem ekek édenéből ....
Sokszor, mikor az élet nyomorúságai
nehezednek vállainkra, mikor az élet vi
hara meghány-vet, megránczigálja ron
gyainkat, melyeket véres verejtékkel akasz
tottunk tagjainkra, fölkuszálja hajunkat,
melynek szálai közzé a korai tél fehér
szálakat csempészett . . . Sokszor, sok
szor eszünkbe jutnak azok az édes örö
mök, melyek gyermekkorunk karácsony
estéit olyan elfeledhetlenné tették, s me
lyek úgy esnek lelkűnknek, mint a sze
gény didergőnek a meleg szobára való
emlékezés . . .
Miért nem lehet e napon mindenki
boldog! Az a jó Jézus, kinek születését
ünnepli e napon a keresztényvilág, gon
dolhatna a szegényekre is s küldhetné ne
kik egy falat kenyeret, hiszen annyi gazdag
szolgája van ezen a földön ; hanem azt ő
bizonynyal nem tudja, hogy olyanok is
vannak, akiknek száraz kenyerük is alig
akad, bizonynyal ott is úgy van, mint a
földi királyoknál, hogy a sok fényesnél
fényesebb szolga aranyos bíboros ruhái
elfedik a szegény ember kopott daróczát,
s vidám, megelégedett hízelgő zsivaja
elnyomja a nyomor segélykiáltását ....
bizonynyal ott is úgy van, hogy a sze
gény ember kérelme nem jut — legma
gasabb színe elé, hanem valami láb
nyaló szent titkár indorsálja csak.
Istenem, ha nem úgy lenne, beh
megszűnnék a világi nyomor, beh elküldené az a jó Jézus, ki amiga földönjárt,ugy
szerette a szegény embereket, valamelyik
bíboros szolgáját s fetöltöztetné a szegény
mezteleneket, megvendégelné az éhezőket.
Bizonynyal meglátná azt a szegény
munkást, ki amott egy éppen most fölgyujtott lámpa világánál számlálgatja ke
serves munkával szerzett filléreit, hogy
mennyi jut belőle kenyérre, mennyi
egyébre .... hiszen holnap karácsony
van, amikor a száraz kenyér mellé va
lami egyéb is olyan jól esnék; aztán meg
az a két szegény gyermek odahaza, hát
azoknak semmit sem fog hozni az a jó
Jézus, ki azt mondta volt, hogy azoké
a menyeknek országa. Azoké ? —
de hát kell-e nagyobb pokol, na
gyobb szenvedés egy olyan kis ártatlan
léleknek, mint hogyha látja, hogy min
den gyermeknek van valamije, amit az
angyal hozott, csak neki nincs.
Körülbelül erre gondolt az a sze
gény ember is, amint megszámlálgatta
pénzét, mert egy pár garast, mint vala
mennyire nélkülözhetöt, félrevevén, betért
egy sátor alá, ahol aranyos diót, aszalt
szilva-katonát s más eféle „angyalhoztá“nak valót árultak.
A sátor mellett valami élelmes vál
lalkozó árulta a karácsonyfáknak való
fényükét, miket talán Erdélyből, talán
Mármarosból úsztatott le jó nyereség re
ményében; mert hát az úgy van, hogy a
betlehemi „ember fiának“ nevével vajmi
sokat kalmárkodnak. — Hanem az üzlet
nem valami jól üthetett ki, mert daczára,
h°gy már karácsony este van, a fényük
ből igen sok van meg s a vállalkozó ur
nem épen karácsonyi káromkodásokban
tör ki, miközben áruit minden arra me
nőnek kinálgatja.
— Vegyenek, vegyenek karácsony
fát ! nem azért hoztam, hogy magamnak
tartsam. — A lelkit is, de elromlott a
világ! az én időmben az utolsó napszá
mos is karácsonyfát vett. — Mi a menykő
ütött a világba, hogy már ma még az
urak sem vesznek. Még megérem, hogy
a nyakamon száradnak, hogy a tüí*
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perzselje fel valamennyit, karácsonnyal
együtt! . . .
Ekkor ment a lármázó árui előtt a
szegény munkás; megállott egy perezre,
mintha valamin gondolkoznék. A közeli
lámpa arczába sütött. Nem az a közön
séges arcz volt, mely hozzá lévén szokva
a nincsenhez, bamba megnyugvással fo
gadja a sors mostohaságát, s melyen in
kább bámulás latszik, mint vagy, hogy
bírja azt amit lat; nem az a közönséges,
arcz volt amilyenekkel naponkint talál
kozunk a rakparton az építkezéseknél, a
kereskedők málhái fel- és lerakásánál,
— nem: ez arezon valami azt mutatta,
hogy tulajdonosa jobb időket is ért, sze
meiben fol-fölvillant egy-egy bágyadt sugára a visszaemlékezésnek, mint nap
lemente után a hegyek ormán az a sa
játságos szinü mystikus fény, mit a tudó
sok a lég sugártörésének neveznek, s
ami olyan fájdalmas szint ad a vidéknek,
olyan ossiani félhomályba vonja a tárgya
kat, hogy a festő önkénytelenül ecsetjé
hez s a költő lantjához kap. Ilyen fény
mellett dalolhatta Caledonia lantosa dalait
a kelt vitézek hős tetteiről, Fingal lako
máiról és Moina halvány arczárói, kék
szemeiről . . .
— Oh Istenem, ha én is vehetnék
azoknak az en szegény gyermekeimnek !
sóhajtott fel a munkás szomorúan s amint
ott állt, tekintete egy nagy fenyőre esett,
mely lombos ágaival legszélén állott.
■— Ha annak a nagy fenyőnek egyet
len ága enyém volna . . . legalább az,
melyet úgy is levág, aki megveszi . . . mi
lyen örömet szereznék azoknak az ártat
lanoknak vele . . . hátha ez a jó ember
adna, ha megkérném . . .
— Halja-e jó ember! — adjon ne
kem egy kis ágat abból a sokból — leg
alább azt, amit úgy is levágnak. Ma
gának sok van, úgyis megmarad, s az én
kisdedeimnek nagy örömet szerez vele.
— Elmégysz innen te naplopó ! majd
adok én neked a hátadra, csakhogy nem
abból a zöldből, hanem ebből ni ! szólt a
jámbor ember s egy nagy husángot ra
gadott a szegény kéregetöre.
Meg van az emberben az az ösztön,
hogy amit szépen kér és nem adják, sőt
durván utasítják vissza, csak azért is bírni
akarja.
— A barom ! szépen kértem s mi
lyen gorombán riad reára ! . . . a szívte
len . . . pedig beh boldoggá tettem volna
gyermekeimet . . . tudom jól, hogy mi
lyen öröm az . . . még amikor nekem is
hozott az angyal! . . . Eh, ha szép sze
rével nem adott, majd veszek magam ! s
azzal oda sompolygott a nagy fenyő egyik
legfélrébb eső ágához; kivette rongyos
kabátja zsebéből rozsdás kését, — kezei
reszkettek, amig kinyitotta, mozdulatai té
továztak, szóval egész lényén meglátszott,
hogy nagyon járatlan abban amit tesz, —
aztán megragadta az ágat s egy pillanat
alatt lemetszette.
— Tolvaj, rabló, segítség, rendőr ! !
ordított a kereskedő s egy ugrással tor
kon ragadta a szegény munkást. — Ide
rendöl’! segítsetek jó emberek! ni engem
is meg akar ölni, kést rántott reám.
— Eresszen el jó uram, ezért a kis
ágért nem érdemes szót emelni, inkább
kifizetem ezt a kis ágat ... Ne rángas
son úgy, még elvágom a kezemet ezzel a
nyitott késsel! bocsásson el.
— Rendőr, ezt az embert, ezt a rab
lót, ezt a gyilkost kisérje be: ni kést ra
gadt ellenem.
— Bocsásson el jó uram ! odahaza
szegény feleségem, éhes gyermekeim vár
nak. Inkább kifizetem ezt az egész ka
rácsonyfát.
— Majd adnak neked karácsonyfát
odabenn a kóterben.
Hiúban volt minden kérés, a törvé
nyek szigorú őre, ki épen az imént ma
gyarázta egy pálinkás bódéban, mézes
nektár mellett, a szabad és nem szabad
közti határ szűk voltát, s azokat a §-okat,
melyek mint határkövek állanak a két
szomszéd között, kérlelhetlenül lökött
vagy kettőt a bűnösön, amitől ez majd
hányát vágta magát, azután tekintélylyel
rivalt rá :
— Előre a rendöségre !
Az összecsődült nép váltig igazolta,
hogy az az ember nem olyan bűnös, hogy
úgy bánjanak vele, — hiába! És hiába
mondta szegény ember, hogy ö ez, meg
ez, itt és itt dolgozik, ott és ott lakik :
a §-ok nem ismernek irgalmat, — s aki
karácsony szombatján lop, épen olyan bű
nös, mint aki nyár derekán lop és az
mindegy, ha egy tulkot, vagy egy kará
csonyfa ágat lop. Legalább igy magya
rázta meg a népnek a rendőr ur.
Elég az hozzá, hogy belökték egy lyuk-
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Miko meglátott, kihúzta asztal fiók
ját s pénzt vett ki belőle.
— Itt a virág ára, szólt száraz,
szenvtelen hangon, elrontottam a bokré
tát .. . elhervadtak . . .
Velem egyet fordult a világ. Első te
kintetem a kis aquarel-kép felé esett. . .
nem volt már helyén. Világossá lett előt
tem minden. Tudtam, hova kerültek a
húgom virágai.
. . . Mondom, nem szerettem soha
büszke rokonságomat, de nem állhattam
ellent még se, hogy meg ne vigasztaljam
Lenke húgomat avval: kinek a fülébe
suttogtak, kinek a koporsóját csókolták
— az ő menyasszonyi virágai.
Sebők Zsigmond.
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I készíthetnék én olyan bokrétát! Nagyonl
szegény vagyok én ahhoz.
— Nem tesz semmit, a virágokat az:
én költségemen veszi, kegyed pedig el■
készíti a bokrétát.
Nem szólt semmit erre. Fejét lehaj
totta s néha sóhaj emelte mellét. Aztán
hozzám fordult.
— Tehát ön rokona a főispán kis
asszonynak ?
— Igen, unokabátyja.
— Jó, mondá, jöjjön el holnap la
kásomra. S most isten önnel.
Megmondta lakása czimét és sietve
eltávozott.
Boldogan tértem haza. Szerelmes
voltam fülig a kis sötétszemü virágárus
lánykába s szörnyen megbotránkoztam
magamon, hogy eddig a szőkéket szebb
nek tartottam a barna lányoknál. Ez egy
eltévesztett pálya volt, semmi kétség.
Nincs párja a barnának.
Másnap fölkerestem angyalomat s
együtt mentünk virágot vásárolni. Átad
tam neki a pénzt s mig ő a virágokat
válogatta, gyönyörködve néztem, mint le
beg karcsú alakja testvérei közt. Sza
vamra mondom, összetévesztettem egy Íz
ben egy rózsával.
Meglátogattam lakásán is, a mig a
bokrétát készítette. Az egy kis egyszerű
szoba volt, minden díszét egy aquarel
festmény képezte, melynek azonban na
gyon értékes kerete volt. Az én becslé
sem szerint megérte a száz forintot is.
Mikor kérdeztem a festmény irányt, bu
sán mondá, hogy az legkedvesebb va
gyona, mert édes anyja hagyta rá. S
nekem ez a festmény, ez a drága keret
sokat fecsegett.
Hallgatagon ült asztalkájánál s virá
gok közt babrált. Mindig oly szomorú
volt, mint akkor, mikor először meglát
tam. Egyszer megszólalt
— Bus-e az ön húga ? kérdé.
Hogy bus-e? Tudja isten, nem látni
annak az arczán se szomorúságot, se örö
met. Hanem a kérdés kissé meglepett.
— Dehogy bús ! feleltem.
A leány összeszoritotta ajkát, sze
mébe mintha köny lopózott volna. Aztán
rövid vártatva szinte suttogó hangon
mondá :
— Szívtelen.
Bámulva néztem rá. O zavartan sü
tötte le szemeit s idegesen kötözgette
csomóba a virágokat.
Mikor eltávoztam tőle, a legelső em
ber, kivel találkoztam, avval fogadott,
hogy Bódy Félix, az adonisz, aki után
az asszonyok az egész vármegyében bo
londulnak, az éjjel szivén lőtte magát.
No ez nagy újság volt. Siettem is
mindjárt megvinni a princzipálisnénak,
ámbár az ember nem szívesen okoz örö
möket a princzipálisának.
A híremnek meg volt az a hatása,
hogy a princzipálisné az ölembe ájult, a
mit én máskor mindig nagy készséggel
fogadtam volna, de most már nem. A ha
tás második része pedig abban nyilvánult,
hogy megigértette velem, hogy elvezetem
Bódy Félix ravatalához.
Másnap reggel elmentünk a halottas
házhoz. Sokan nézték a koporsójában
fekvő daliás alakot, suttogó szó hangzott
körös-körül. Hallottam jól, hogy Lenke
húgom nevét emlegetik. Épen a menyeg
zője előtt való napon lőtte agyon magát
a szegény fiatal ember. Csakugyan, mert
mára volt kitűzve az esküvő. Kezdtem
érteni azt a fájó tekintetet, melyet Lenke
húgom rám vetett, mikor vőfélykép be
mutattak neki.
A legtöbben egy koszorút néztek,
mely a koporsó lábához volt téve. Gyö
nyörű koszorú volt, fejedelmi munka. A
szomorú hely daczára se állhatta meg
senki, hogy egy titokzatosat ne mosolyog
jon a koszorúra. Ugyan ki küldte ? Kinek
a szarvairól került ide a halottas házba?
Vagy tán épen a kaczér Basarczy bá
róné .. .
De minél tovább néztem a koszorút,
annál ismerősebbnek tetszettek a virágok.
Ugyan kinek van épen olyan Ízlése, mint
nekem, aki tegnap a legritkább és külö
nösebb virágokat válogattam ki Lenke
húgom csokrába ? Ez a koszorú igazán
idegessé tett.
Hazavezettem princzipálisnémat s mi
előtt otthon magános szobájában, hol ki
tárhatta bánatát, fájdalmában újra a kar
jaimba omolhatott volna, megszöktem s
fölkerestem a virágárus leányt, hogy át
vegyem a kész bokrétát.
Sápadtan, kisirt szemekkel találtam.
Szemei körül gyűrűk sötétlettek, kedves
szép arcza össze volt dúlva . . . istenem,
soha sem fogom ezt a fájdalmas arezot
elfelejteni.
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Bódy Félix után. S azért jutott az eszembe,
mert nagyon jól esik ilyesmit tudni az
embernek a princzipálisáról. Egyébiránt
suttogják, hogy a szép kaczér Basarczy
bárónénak is volt vele viszonya, sőt már
a férje életében.
Bódy Félix egymaga volt hallgatag
a társaságban. Arcza sápadt volt, szemeit
komoran meresztette az előtte álló boros
pohárra. Mikor engem meglátott, kinos
vonaglás futott át arczán s egy hajtásra
kiürítette a poharat. Aztán folyton engem
bámult vadul.
Elmélkedni kezdtem, hogy ugyan
mivel bántottam én meg Bódy Felixet ?
Az ördögbe is, hiszen alig beszéltünk egy
mással. S amig igy elmélkedtem, nézve a
gázlángok rezgését, szivarom füstjének
karikáit, egy halk reszketeg hang szólalt
meg mögöttem:
— Szabad ezt a virágot felaján
lanom?
Megfordultam. És itt legyen szabad
megemlítenem, hogy ez a fordulás nem
volt közönséges megfordulás, hanem tel
jes forduló pont egész lényemben.
A megszólító egy karcsú, halovány
leányka volt. Nagy, szelíd szemei, melyek
sötétek voltak mint az éj, bársonyfényü
halavány barna arcza, kis szája, szobor
szerű keble, melyre észbóditón simult az
egyszerű kabátka, — egyszerre megigéztek. Ereztem, mint fordul ki eszem a sar
kából, egészen biztos voltam ebben, mert
épen igy fordult ki akkor is, mikor a
szép szőke Paulinába lettem szerelmes
vagy huszonöt év előtt, (akinek már két
nagy fia van, minap ittam velők bruderschaftot.) Talán sokáig is néztem ezt az
ideröppenő angyalt, mert ismét megszó
lalt halk, bánatos hangján :
— Talán alkalmatlankodom önnek
uram ?
Az ám, nini, hisz virágárus lányka.
Kis virágkosár van az egyik kezében,
egy bokrétácska pedig a másikban. Né
mán intettem, hogy tűzze a kabátomra s
mikor láttam, hogy kissé vonakodik (ször
nyen tetszett nekem ez a szemérmetesség 1) egyszerűen átvettem tőle. Csak most
láttam, milyen nagy szomorúság borong
szemeiben, mennyi báj, büszkeség és csüggetegség mozdulataiban. Révedezve néz
tem utána, amint tovább ment asztalom
tól ; szivemet szorongó részvét, fájdalom
vagy tudja isten mi fogta el. Mintha az
ö szomorúságából egyszerre elvállaltam
volna a felét.
A leányka, midőn odaért a sarki
asztalhoz, hirtelen összerezzent s gyorsan
kisurrant a teremből, ügy éreztem, mint
ha egyszerre elsötétedett volna velem a
világ, keringett velem az egész ház, ön
kénytelen felkeltem helyemről s kisiettem
az utczára.
Künn sötét volt, homályosan pislog
tak a lámpák. Lélegzetemet visszafojtva
néztem be a homályba, ha meglátom-e a
virágárus lányt. Eleinte mit sem láttam, de
később egy utcza-fordulónál egy fehér
alak tűnt ki egy perezre a sötétségből.
Utána siettem. Futásnak is beillett
sietésem, de hát tudtam is én, mit teszek.
Mondom, egészen biztos volt abbeli ta
pasztalati észlelésem, hogy kifordult az
eszem sarkából. Végre azonban utolértem
a leányt.
— Kisasszony, szólítottam meg, foj
tott, félénk hangon.
A leány hátrafordult s büszkén ve
tette föl fejét.
— Uram !
Hebegtem valamit, hogy az imént a
vendéglőben, vagyis a „Fehér bárányá
ban ... illetőleg mégis a vendéglőben ...
A leány félbeszakított.
— Nem ismerjük egymást, mit akar
tőlem ?
— Rendelni akarok, megtetszettek a
virágok, oh azok gyönyörűek, szavamra,
gyönyörűek.
Hirtelen eszembe jutott Lenke hú
gom menyasszonyi bokrétája.
— Igen, kisasszony, bokrétát akarok
rendelni kegyednél. Bocsásson meg tola
kodásomért ... de lássa, megbíztak, hogy
a húgom menyegzőjére bokrétát készít
tessek, fel akartam használni az alkalmat.
A leányt, úgy látszik, meglepte za
varodottságom s a húgom említése kissé
bátrabbá tette. Hiszen nem igy szokták
kezdeni a támadást.
— Az ön húga ? kérdé.
— Igen, a főispán nagybátyám leá
nya, aki most férjhez megy. Hisz hallotta
talán ?
A leány arcza kipirult s egyszerre
elkezdett reszketni. Jól láttam, hogy re
zeg egész teste. Aztán szomorú mosolylyal mondá :
— Ejnye, hova gondol ön? Hogy

ba, ahol avas szag, penész dohány füst és
bagó bűz, meg a szennynek, piszoknak
kigőzölgése helyettesítették a napkeleti böl
csek által hozott tömjént és mirhát.
— Teéns ur, — szólt a hajdúhoz, —
az a jó Isten áldja meg, ha már az az
én sorsom, hogy bezárnak olyan semmi
ségért, ezt a kevés pénzt küldje el sze
gény családomnak, hogy amig kiszaba
dulhatok, meg ne haljanak éhen.
Végül is, a hajdúknak is szokott néha
szive lenni, kivált, ha „teéns urnak“ szó
lítják őket, elfogadta a pénzt, hogy majd
este, mikor haza megy, miután ö is arra
felé lakik, beadja — aztán rácsukta az
ajtót.
A szegény ember oda tántorgott a
legközelebbi sarokba, leült a prics szé
lére s hosszan, mereven bámult maga elé.
. . . Még sem érdemli ö meg ezt a
sorstól ... mi lesz azzal az ö nyomo
rult családjával nélküle . . . az a szegény
beteges asszony, kinek egészségét úgy
aláásta a sok éjjeli mosás hidegvize, va
salás széngöze, hogy már semmit sem tud
keresni ... Ej, holnap reggel csak el
eresztik, hiszen csak nem tarthatják itt
ki tudja meddig, azért a semmiért 1 —
vigasztalta maga magát, hanem e vigasz
talás csak addig tartott, amig meggon
dolta, hogy holnap karácsony első napja
van, s nem lehet kívánni a rendőrfőnök
től, hogy még karácsonyt se ünnepeljen.
Amig igy aggodalmaskodott, a fog
ház többi lakói körülötte gyülekeztek s
kíváncsian vizsgálgatták, nem mulasztván
el szellemes megjegyzéseiket megtenni s
valódi akasztófa humorral évelödni vele.
— Ni, ni! maga az urfi ? szólt egy
kamasz, fürkésző lég nézve a megszólított
szeme közé. Hát hogy a menyköbe került
maga ide? Hej, ha az édes apja meg
tudja, hogy maga ide jutott, elmegy a
kedve a kibéküléstől, pedig már a tavaszszal mondogatta, hogy csak tudná merre
van, visszafogadná ismét. Drága szerelem
volt az urfi, s bizony csak bolond volt
maga, hogy azért a lányért, egy rongy
szolgálóért elhagyta úri otthonát, hogy
nyakába vegye a világot . . . Látja hova
visz az aféle komédia.
— Hallgass! semmi közöm veled,
nem ismerlek, hagyj nekem békét.
— No, no! Maga is csak itt van
most a tömlöczben, épen mint én. — Hát
mondja csak, mi az ördögöt lopott, lega
lább megérdemli-e a bekvártélyozást.
— Mondtam már, hagyj nekem békét.
— Hát a Borosával mit csinált ? tu
dom jól, hogy elkergette, amikor megunta!
így tesznek ez efféle úri fajta népek a
szegény cseléd leányokkal! . . .
E perezben kinyílt az ajtós a hajdú
a munkást szólította ki.
— Bizonyosan valami nagy sort csi
nált s átviszik a törvényszékhez, nehogy
megszökjék. — Szóltak a maradók, aztán
ismét belenyugodtak a végzetbe, sőt vol
tak olyanok is, akik örültek, hogy szt.
karácsonyt legalább nem töltik szabad
ég alatt.
A kiszólitottat a folyosón egy öreg
úri ember fogadta s amint kilépett, oda
ment hozzá, megölelte, megcsókolta s zo
kogva mondogatta :
— Szegény fiam, hátidé jutottál te!
Aztán hazafelé menet elbeszélte az öreg
ur, hogy ö is ott volt annál a karácsonyfa
árusnál, akkor, amikor az ez eset történt,
karácsonyfát akart vásárolni szegény kis
unokáinak, kiket oly régóta kutat s csak
ma délután akadt reájuk.
— Milyen nyomorban, fiam! milyen
nyomorban.
— No hanem mint a keleti királyo
kat, a csillag engem is nyomotokba veze
tett jó csillagom s épen jókor, hogy meg
mentselek a legvégső ínségtől . . . Meg
bocsátok fiam, megbocsátok, mert az ilyen
nagy szeretet megérdemli, hogy az em
ber tisztelettel hajoljon meg előtte, — még
ha olyan büszke lelkű ember, is mint én.
Igaz, hogy haragudtam reád ezért a ran
godon alól való házasságért; igaz hogy
egy kissé tulszigoru is voltam, de remé
lem, hogy ti is megbosátjátok a reménye
iben, számításaiban csalatkozott apa elha
markodott tettét.
Azok a könyek, mik végig peregtek
a munkás arczán, többet mondottak, mint
ha bármily ékesszóló szavakban fejezte
volna ki magát.
Hat töltött-e valaki széles e világon
boldogabb karácsonyt, mint a szegény
munkás családja.
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szeretetet prédikálta a világnak, amely gyermekkorból legalább egyet hoztak ma egyetlen fogyasztója: a sokat csúfolt sze
világ ,az örök gyűlöletet gyakorolta.
rény életű . szamár,, mely reggelenkint be
gukkal : a gyermekded szivet.
vonszoljaa piaczra az edényes taligát.
Es két ezredév óta újra ismétlődik
De a szív elveszti gyermekdedségét;
Első ház a korsósok során Verő
a nagy nap, újra megszületik a megváltó nem kívánkozik a tarka szárnyú rege
Verő
Annyival nagyobb a portája a
és eszünkbe juttatja szent tanát: Szeresd ■ után, mert nyakán a sors, mely vidám Gáspáré.
felebarátodat . . .u
többieknél,
hogy neki jutott az a hold
rege helyén szomorú valót hoz neki:
Es a világ két ezred óta folyton a csalattatást reményeiben, hálátlanságot terület, melylyel Sarkad város bennszülött
népét elkülönítették annak idején a jöve
gyűlöletet gyakorolja.
I jótéteményeiért, nyomort becsületességeért,
Hogy is mondja az evangélista: „Di- bántalmazást szilárdságáért. S a szív el vény korsósoktól.
Nagy szorgalommal munkálta Verő
; csőség a menyekben az Istennek és a agg és csak egy reménye van, hogy nem
Gásápár ezt a szégyenterületet és eszten
földön békesség és az 'emberekben jó sokára üt az óra, mely csendet, nyugal Verő
akarat ! ?
mat és feledést hoz számára a pázsit dők fáradságával olyan kertet kanyaritott
Es az istennek nincsen dicsősége a alatt . . . Egy reménye van, hogy nem rajta, hogy a czéhbeliek kalapot emelve
menyekben és a földön nincsen békesség születünk újra, hogy nem támadunk fel. haladtak el a zöld rácsos kerítése mellett.
Máskép is becsületben állott Gáspár
és az emberekben nincsen jóakarat!
*
bácsi a városi közösségből kitagadott kor
*
Milyen boldogság elnézni a gyerme sósok előtt. Az alkotmányos jogoktól anyPezsgőbbé lesz az élet az utczákon, kek boldogságát. Hogy örül paripájának nyira távol estek ugyan, hogy eszükbe
i a kirakatok előtt és az üzletekben. Az a fiú, hogy öleli babáját a kis leány. Es sem jutott Verő Gáspár uramat megvá
í öregek megbámulják, hogy milyen luxu- mindezt az ég küldte ma számára. Az ég lasztani ezéhmesternek, bírónak, polgár
I riosus igényekkel lép föl mai nap a ka- megemlékezett Ő róla is, nem feledkezett mesternek vagy hát királynak, de való
i rácsony napja s a gyermekek megcsodál meg róla. Milyen jó lehet az a kis Jézus, sággal mind a négyet tisztelték benne.
ják a kis Jézus" ajándékait. Biz az csak aki egyetlen gyermekről sem feledkezik
Mert, ne kutassuk, honnét vette ma
rájuk nézve ajándék, a szülőkre nézve l meg, aki mindegyik szive vágyát ismeri gát nála, Verő Gáspár nem aféle közön
pénzen vett ajándék.
séges cserépégető volt ám. írástudó em
és teljesiti.
Gazdag és szegény egyaránt néz és
Milyen boldog a gyermekkor, midőn ber őkelme, szorgalmas forgatója az öreg
egyaránt vásáról. A gazdag elhozza pot- még van miben hinni és van min örülni. bibliának és az évenkint megújuló nagy
rohos tárczáját, a szegény elhozza verej Midőn még hittel föltekintünk az égre és képes kalendáriumnak. Mit honnan merí
tékével szerzett filléreit.
i azt mondjuk: itt van valaki aki törődik tett, azt se keressük. Elég az hozzá, óraMind a kettő gyermekei öröméért velünk. Midőn szivünkhöz szorítjuk a kulumnak tartotta a korsós soron összeáldoz.
karácsonyi ajándékot s azt mondjuk : ez I verődött nagy ezéh.
Vájjon melyikük hozza a nagyobb onnan jött.
Még azt is megbocsátották neki a szomáldozatot ?
Minő sivár az emberi élet, ha férfi i szédok, atyafiak, hogy a zöld rács keri*
korunk zord napjai közül nem tekinthe : tésen kívül más valamivel is megkülönböz Nekem nem igen jut aktív szerepem tünk egy mosolygó rózsás gyermekkorba i tette magát a többi korsós familiától.
ebben a karácsonyi tohu-vápobuban. Nem vissza, ha a jelen böjtjéből nem nézhetünk ; Hogy megveti a korsós hagyományt, mely
vagyok már abban a korban, hogy még vissza egy édes karácsonyra.
' ágról ágra örökíti a mesterséget ősa kis Jézus ajándékait kapjam s nem
Es nekem sohsem volt karácsonyom, j időktől fogva. Alig hogy a földből kilátvagyok még abban a korban, hogy azo i Nekem sohsem küldött a kis Jézus aján i szik a korsós gyerek, már is megvan a
kat osztogassam.
dékot, én sohasem éreztem az ajándék maga edény készítő korongja. Félig játék
Nekem a karácsony neve csak puszta gyönyörét, reám sohasem sütött a gyer szernek való még olyankor. De egy kis
hang. Csak annyit tudok róla, hogy az mek boldogság e napja.
tanítással nyolez esztendős korában már
emberek a szeretet ünnepének nevezik.
Mennyi sivárság van ebben a szó kiforgat rajta holmi apró tányért, fazekat,
De én édes istenem, mit ér a szeretet ban : nekem még sohasem volt kará amit aztán más boldogabb gyerekeknek
egy napja a gyűlölködés egész esztende csonyom.
pénzért vesz meg a jó mama vásárfiában.
jéhez képést?
Verő Gáspár nem akarta erre a sár
De fogadom: az én gyermekemnek
*
hoz tapadt mesterségre nevelni Pista fiát.
már lesz! . . .
Ennek a napnak sajátszerü fiziognoDr. Sziklai Soma.
O maga már csak meglesz a korsós so
miája van. Kora reggel már ünnepélyesen
ron holtig, de az a gyerek hadd legyen
konganak a harangok. Templom látoga
különb
ember az apjánál.
A korsós gyerekek.
tás idején gyönyörübbnél-gyönyörübb sző
Úgy lett aztán, hogy a Pista gye
Elbeszélés.
ke és barna alakok mosolyognak az utrek bekerült a latin iskolába. Hallatlan
Irta
:
Kulinyi
Zsigmond.
czákban. Délben véres hurka és sült maeset volt ez akkoriban. Az úri sarlacz kézzel fogható alakot ölt, csak azért,
Sarkad város felvégén, egy lánczczal jak nem is vették egykedvüleg. Gőgösen
hogy egy évre ismét sóvárgott legendává túl a szélső korcsma-házon kezdődik a húzódtak félre Pistától és ujj mutatva mon
váljon. A fekete kávé mellé előkerülnek korsósok sora.
dogatták egymásnak:
a lapok, melyek a mai nap tiszteletére
Úgy van az tulajdonkép, hogy sok
— Nini, ez meg a korsós sorról való.
két speczialitással szolgálnak : karácsonyi időnek előtte a nemes község bírái, esküd
Vagy hogy:
vezérczikkel és karácsonyi melléklettel.
tei kegyelmesen helyet adtak ugyan a
— Hát ez a czigány-ivadék mit ke
A vezérczikk nem engem illet, de- korsós mestereknek letelepedni, de csak res itt ?
már a mellékletből, — abból nekem is jó messze a többi várostól. Határt húz
Ha meg estenden nagy csomó köny
kijutott a magam része.
tak a rendes polgárok és azok között, vével a hóna alatt hazakerült Pista a
akik úgy jöttek, mint a nép vándorlás, zöldrácsos kapuhoz, a künt kergetödző
*
vagy mint a czigányok.
korsós csemeték huzakodtak félre.
Ez a család igazi ünnepe. A gyer
No úgy, úgy. Szakasztott ily módon
Nem merték megszólítani a „Pista
mekek körülrajzzák az édes anyát, aki bánt el a sarkadi elöljáróság évtizeddel urfit.“
a meleg kandalló mellett boldog mosoly- , hamarabb a vándorlásaikból ott ragadt
Kevés idő telt bele, még inkább el
lyal nézi édes magzatait és sugárzó bol , czigányokkal, kiknek meg a város alvé idegenedett Pista a gyerek-czimboraságtól.
dogsággal nyújtja ajkát férjének.
gén jelölt maradandó lakhelyet. Közel a
Már akkor kinézték a korsós ivadék
Nekem egy idegen, öreg asszony temetőhöz, hogy a halottak gyászkisére- ból, hogy jóra termett. A professzora
szítja föl kandallóm tüzét. Se magzat, se tétöl krajezárt koldulhassanak a rajkók, megsajnálta, hogy télben fagyban ki kell
hitvesi csók. Száraz fatörzs vagyok kiét- ■ közel az agyagos talajhoz, hogy kénye jen járni istenadtának a korsós sorra.
len sivatagban.
lemmel gyakorolhassák egyetlen becsüle Beajánlotta hát a város legelőkelőbb csa
0 ha ez a bűvös arczkép, mely élőt- I tes mesterségüket, a vályogvetést.
ládjába, ------- nem is lehet azt körül
tem fekszik az asztalon, testté-vérré vál- j
Evek múltán mind jobban megnépe írni : hogy minek.
nék. Ha ez az árnykép valósággá lenne sedett a czigány-sor. Viskóját a földbe
Olyanforma sor volt az, hogy Kon
és hozzám simulna és édesen suttogna és ásta meg Pharaó ivadéka, néhány kéve dor Géza urfi legrosszabb diák lévén
szeretett kisdedére mutatna!
lopott kukoriczaszárat vetett a tetejébe a Pistia osztályában, kellett valaki mellé,
Valahol, valahol eleven valóság is ez • fedélnek és meg volt a ház. Nem kellett aki miatt elszégyelje magát otthon, ha
az én arczképem ; oda is simul valakihez, hozzá se építési engedély, se telekkönyv. azt vetik szemére:
suttog is édesen valaki fülébe, oda is mu- ;
Azért-e, mert ők is agyagból dolgoz
— Lásd, ez a hitvány korsós gyerek
tat szeretett kisdedére.
nak, a korsósokat éppen csak ilyen többet tud latinul, mint te. Pedig neked
De nekem egy idegen öreg asszony czigány számba vette a városi hatóság. már az öregapád is táblabiró volt Sarkad
szítja fel kandallóm tüzét . . .
Telepüket elkerülte a czivilizáczió minden vármegyében, mikor ezek ni (t. i. a Pistáék
áldása : a házszám, a rendőrség, a köve táék ősei) Nagyidán gyüléseztek a lopott
*
zet, az éjjeli világítás, az iskola és az gebéikkel egy födél alatt (már hogy isten
Ha a gyermekek ünnepét üljük, hadd adószedő.
szabad ege alatt.)
legyek hát újra gyermek. Újra átolvasom
Legkevesebbet haragudtak az utol
Könyek gyűltek ilyenkor Pista sze
a könyvet, mely gyermekkorom első ol sóért, de elviselték a többit is türelem mébe. A minta-gyereknek nagyon fájt a
vasmánya volt. Nagy időköz tűnt azóta, mel. Meg voltak a maguk szegénységé jóra buzdító „példa* ilyetén szerepe.
hogy először mentem végig e lapokon. A ben békén. Menykő nagy kemenezéket
De hát nem lázadt föl benne a vér.
gyermekből ifjú, majd férfi lett s mégis építettek házikóik udvarán, kiégették Szabad is föllázadni egy korsós gyerek
a gyermekes regék, melyek egykor oly azokban a cserépedényeket és az asszony vérének !
nevetségeseknek tetszettek, ma oly tanul nép aztán eljárt piaczra, vásárra, túladni
Aztán édesapja szavára is emlékezett
ságosaknak látszanak . . . pedig fordítva a cserép-tányéron, kantán, szilkén, bögrén. Pista :
Ami néhány garast összeszedtek igy
kellene lenni. A gyermek, ha öntudatos,
— Vigyázz, fiam, a szerencsédre.
megveti gyermekolvasmányait, a férfiú a korsós asszonyok, azon bevásároltak Nagy jót tesz veled a kegyes uraság, ér
örömmel tér vissza ahhoz és tanulságos kenyeret, szalonnát, gyufát, meg egy kis demesnek mutasd rá magad. Tüij, szen
vásznat is, ha nagyon jó üzlet volt. Mert vedj, ha kell, zúgolódás nélkül. Eljön az
nak találja.
Újra végigolvasom a régit, melyben a korsósok sora,el van zárva a világtól, ideje, hogy egyforma lész jóltevöddel.
a tündérkirálynö — a természet — meg a forgalomtól. Es ennek a népnek sze
— Eljön az ideje, hogy ő egyforma
látogatja szomorkodó gyermekeit — az génységét mi sem bizonyítja inkább, mint lesz Géza urfival!
embereket — és tündérparancsára egy hogy nem akadt közéjük még boltos se.
Éles sarkantyú volt ez annak a fel
Ott ugyan . meg nem élne. Sovány végi korsós gyereknek.
színes madár repül le ölébe és egy gyö
És tűrt, szenvedett zúgolódás nélkül.
nyörű tojást hágy benne. A tojás a ott minden, az emberek és a föld. Sivár
gyermekek érintésére kétfelé omlik és | mező terül el a korsós kunyhók mentén Fényesre subiczkolta minden nap a Géza
egy csodalény száll ki belőle, a tarka- i az országúiig és azon túl egy jókora urfi czipöjét, kikefélte ruháit, mozsdóvizet
szárnyú gyermekboldogság: a rege. Es csíkban. Nem terem meg rajta semmi, készített neki, lábujj hegyen járva, felkölKarácsony.
elmondja aztán a mese, hogy még akkor csak a bogáncs-kóró. Mintha csak korsó- / tötte pontosan, czipelte a könyveit, szol
Itt van a nap, itt van újra: a nap, is, midőn a gyermekek fölserdülnek, öröm soknak teremtette volna isten ezt a da gálta, mint a hü eb.
Jutalmul övé lett az urfi viseltei
amelyiken megszületett az, aki az örök mel engednek a rege hatalmának, ha a rab földet. Mert őket szolgálja a bogáncs
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körül többen és ott áll mellette lecsüg- I a tüzét, amint körülröpködte a dombot,
gesztett fővel Pista.
i Hiszen öreg szülém is látta nem egyszer,
Egy tekintet és Esztike fölismeri az meg mások is látták ezelőtt többször..
áldozatban Géza urfit.
Ugye öreganyám elmondja most a me
Oda roskad mellé a földre, ráborul séjét is ? . . . .
hörgő mellére, aztán révedezve hordozza
*
körül szelíd kék szemeit, megpihenteti le
Régen, nagyon régen, abban az idő
sújtott Pista bátyján és csak ennyit mond
ben,
mikor még a Tisza vize lejárt a
zokogva :
székháti
szőllök aljáig s ringó habjai kö
— Már most kit szeressek, kit gyű
zött ezrével bujdosott le a jóizü potyka,
löljek én ?
harcsa, kárász és keszeg, fölötte pedig há
pogva, sápogva kergetöztek a vadrucza
A székhalmi Lidércz.
tálkák, a lillik s a kis nád szigetek kö
rül tanyázó szárcsa sereg rezzenve futott
— Rajz. —
Juj — de hideg idő van odakünn széjjel egy-egy közéjük lecsapó ártatlan
édesapám — én nem megyek ki többé ezerkó visításától. Mikor onnan túlról a
az istállóba szétnézni, menjen most ki szatymazi temető dombtól egész idáig a
Palkó, úgy is ö rajta van a sor! — E székhalomig száraz lábbal lehetett keresz
tül sétálni, ahol a széki bállá azonnal ki
szavakkal csörtetett be a tanya szép el
nyújtotta
vörös levele hegyét a fehér
adója Hajdu Kata a szobába, miközben
iszapból,
mihelyt
lehuzódott róla a Tisza
erősen fuvogatta összeszoritott markában
szeszélyes árja.
az ujjai hegyét.
Ki hitte volna, hogy e helyen, hol
Majd lefagyott a tiz körmöm a gamég
néhány héttel ezelőtt vizivadak ta
mózásba, mire egy kosár szénát ki bírtam
huzni a boglyából; meg aztán olyan ko nyáztak, most már a Sötét Illés falkája
rom sötétség is van ott künn, mintha zsák kapkodja a „balla“ végeit. — Pedig úgy
ban volna az ember feje duzzogott, tovább volt az akkor, mert a milyen gyorsan
jött, ép oly gyorsan el is tűnt ismét az
a kis akaratos . . .
— Ne nagyon oldalogj Kata — mert ár — hagyott maga után halakat a lapá
úgyis raj tad van még a sor: vélekedett Palkó lyokban, vadat a nádasokban, szénát, le-'
az öcscse — hát nem e én etettem meg gelöt a réteken és termékenyítő erőt a
a Kajlát, mikor a Dili Pista is itt volt rónán. Töltés nem volt az egész határon se
ugy-e ? de akkor nem jutott más az hol, csak itt a halom alatt — ide benn a
eszedbe, mindig a Pista körül settenkedtél. Förgetegék tanyája mögött volt egy kis gát
— Ejnye no — ne czivakodjatok hát huzva, hogy a Fehértó vize elmenjen az
gyerekek, csittitgatja őket az öreg szüle istálló előtti hangafásba, mert az nyáron
s nagy fekete csontos keretű pápaszemét nagyon jó enyhelyet és menhelyet nyújt
fbltolván az idő s gondok által mélyen az apró szárnyasoknak : nem perzseli meg
barázdált homlokára. Illik is az éppen őket a nap heve, nem veri le őket a réti
szent karácsony böjtjén — mikor minden karvaly meg a bagó szemű kánya.
Úgy aratás előtt, mikor még máshol
jó lélek fölfohászkodik a mindehatóhoz,
nem
lehetett megállítani a falkát — hej.
ki megengedte érnünk hogy megüljük e
—
de
jó szolgálatot is tett az a Fehértó
napot, melyen a világ megváltója szüle
tett egykor az istállóban a jászolban. — medre ; megélt ott a jószág bőségben —
Mi nem mehetünk be az éjféli misére tarlószabadulásig. Förgeteg Illés Volt ak
innen a tanyáról, mert ezt magára hagyni kor e tájon a legnagyobb falkásgazda,
nem lehet; de a Dili szomszédék meg volt neki nagy tanyája, szép két lova, jó
ígérték, hogy átjönnek majd hozzánk „Puli“-ja, meg gyönyörűséges felesége. De
diózni, mert ők se akarnának lefeküdni e szerette is azt a menyecskét úgy, hogy
még az utolsó falat tokányt is neki szánta
szent napon éjfél előtt.
De talán jönnek is már — hallgató a bicska hegyéről; de im, hogy vissza
zott az öreg ; nekem úgy tetszett, mintha kapja ismét hamiskásan, ha a szép me
a bársony elvakkantotta volna odakünn nyecske érte talált nyúlni, hanem csak
ugyan oda adta neki bicskástól minde
magát . . .
nestől.
Erre aztán, hogy a Dili szomszédék
Évám, gyöngyöm jaj de szeretlek, bi
is átjönnek, egyszerre úgy neki pirosodott
zony
isten egyszer csak megeszlek; szó
a Hajdú Kata két fehér orczácskája —
lott
a
szerelmes férfi, szép párja karcsú
hogy szinte megröstelte maga is szegényke,
derekát átölelvén s egy hangosat czupde hogy is ne, hisz a Pista is velők jön
pantott annak duzzadó piros ajkára.
bizonyosan..
Az előttük legelésző falkában mérge
No de majd viszza adja most neki a
a kölcsönt, amiért a múltkor háromszor sen rázta meg kolompját a vezér ürü,
egymás után borjúvá tette; most ö lopja kettőt dobbantva lábaival s nagy bárgyú
majd ki a tökdisznót a tuczatból — hogy szemeit le nem vette a halom alján üldö
gélő szerelmes hites párról. A kis fekete
fölvétesse vele mindig a rakást . . .
Folyt a mulatozás javában, csörgött Puli ott a hátuk mögött egyre hegyezi
a dió a zsebben, pattogott a kártya a a füleit s okos szemeivel messze a fehértó
kézben ; körbe járt a húsz itczés kulacs, közepe táján tévelyeg. — Egyszerre fölugmeg a két pintes törkölyös; az ágyon rik s örömnyihogva közeledik gazdasszo
lévő gyúródeszkán pedig a fölvágott má nya felé. — Ezt várta csak a vezér ürü.
kos és diós kalácsok fekete karikái oly Nagyot zördül ismét nyakán a rezes kolomp s neki iramodott a felriasztott falka
csábítóan integettek a mulatozók felé.
Az öreg szinte onnan az asztal vé után a domb oldaláról.
A menyecske szép csendesen fölemel
géről, hol szorgalmasan lapozgatta a bib
liát, egy idő óta nagyokat néz a pápa kedik helyéről és berakja kosarába az
szeme fölött a gyúródeszka felé; mert az ételmaradványokat. — No békám szólott
ágy túlsó oldaláról egy kis ujjacska már az urához, hát nem bánom ha nem is te
vagy hatodszor vájkál bele a mákos patkó reled ma haza a nyájat; éjszakára majd
karikáiba .... Lassan fölemelkedik te kijövök én is ide melléd . . . . s aztán
hát helyéről és mikor a kis ujjacska ép végig tekintett a fehértó kiszáradt terüle
pen hetedszer készül belevájkálni, de most tén s úgy tetszett neki, mintha messze,
már nem a mákos, hanem a diós patkóba, messze benn a közepe táján egy másik
puff nagyot csattant a szent biblia Össze falka közeledne lassan legelészve erre ....
Csiba Gergely volt annak a másik
fogott táblája a kis nyalakodó Pannika
falkának
a gazdája. Ott ballagott maga,
kezecskéin. El is szégyelte magát a ház
is
nagy
csendesen
jószágai után s csak
legkisebb csemetéje úgy, hogy rögtön
bevette magát a kuczkó szögletébe, ahol néha vetett egy pillantást a nyugovó nap
aztán nemsokára annyira elnyomta a buz- felé, mintha siettetni akarná lassú útjában.
góság, hogy még a Palkó gyerek ijedt — Hej — Csiba Gergely — ha tudtad
kiáltásait se hallotta meg, mikor majdnem volna, hogy a fényes napsugarak eltűnésé
vel örök sötétség borul a te életedre is,
ajtóstul rohant be a szoba közepébe.
— Jaj a lidércz — a lidércz — itt van — ha tudtad volna, hogy a végtelen
a lidércz ! láttam fönn a székhalom tetején menyország csillagai mind, mind a föl
támadt lelkiösmeret szúró szemei lesznek
................ s rémülten kapaszkodott bele
reád
nézve: bizony nem kívánnád azokat
az édes apja dolmánya ujjába. Már ennek
oly
gyorsan
megláthatni. . . .
fele se tréfa, vélekedett a társaság —
El van határozva — úgy kell lenni —
de csak úgy magukban, mert mi ta
gadás benne, bizony végig futott mindany- Éva maga mondta, hogy úgy kell lenni,
nyiok erein egy bizonyos hideg borzon meg kell történni vagy előbb vagy utóbb.
gás, ami ilyenkor még a nem babonás — Úgy sem tudok az urammal élni : égető
a csókja — fojtó az ölelése, jaj hogy sza
embereket is meg szokta látogatni.
badulhatnék
meg tőle . . .
— Na na gyerek — hát mi lelt — mi
A székhalmi dombaljában kiterített
a bajod, hogy úgy kikeltél a színedből,
szólj mit láttál odakünn ? Ne félj, gyere no subáján hever Förgeteg Illés, oldala mel
ki velem, hadd nézem meg azt a lidércze- lett az ö kedves, szép élete párjával. —
det, bátoritá apja a halálra rémült gyereket. Nézd Évám ragyogó gyémántom azt a fé
— De iszen nem megyek én ki édes- 1 nyes csillagot ott fönn a fiastyuk mellett —
apám, menjenek ki maguk, majd meg ' látod ? Az az én csillagom.
lássák, hogy nekem igazam van — ott
Folytatása a főlapon.
van a lidércz fönn a székhalmon, láttam
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Tubája, czifra gombos kabát, fényes szárú J mézes szóval. Fölkereste Esztiket a virá
csizma.
gos kertben és arany haját simogatva,
S mikor igy kiöltözve hazalátott a beszélt neki gyermekes ábrándokról, örök
korsós tanyára, csodájára gyűltek a szom szerelemről, boldogtalanságról később és
szédok álmélkodó szóval:
: válásról.
— Istenem, rá nem ösmertem volna,
Mert arra került a sor nagy szomohogy közülünk való.
! ruságára Esztikének.
— Bizony még ur lesz belőle, meg
Géza urfi és Pista a fővárosba menérjük.
l tek jogászkodni. Vagy öt esztendőn át
Ilyen és hasonló szókra fakadtak a csak ritkán jártak haza egy-egy pár hétre.
cserépedények szerény készítői, akik mind
Az urfinak majdnem sürgősebb volt
magukénak tekintették a Pista gyereket ilyenkor a korsós sorra menni, mint Pis
és büszkélkedtek szertelenül, hogy egyszer tának, aki nem látta szívesen Géza nagy
már a korsósok közül is válogatnak ur I barátságát Esztikével.
nák valót.
— De hát szabad-e valamiért ne
És történt még nagyobb csoda is heztelni vagy éppen szólni a korsós gye
ennél. Egyszer husvét ünnepén, akkor reknek !.............
már a nyolczadik iskolát járták, Géza
Nagy csodát értek a korsós soron.
urfi kilátogatott Pistával szüleihez.
Ügyvédi diplomát hozott haza Pestről
Az öregek azt se tudták, hova te Verő Pista.
gyék az urfit. Százszor leporolták a lóAmit álmodni se mertek volna, tel
czát, ahova ült, fonott kalácsot tettek jesült. Tekintetes ur lett a korsós gye
elébe és hogy jobban teljék a kedve, még rekből.
a korongot is megforgatták e nagy ünne
Verő Gáspár uram nagy áldomást
pen. Kívánsága szerint ott a szemeláttára csapott erre. Szomszédok, atyafiak összeformáltak néhány darab edényt, mond gyülekeztek az ünnepére. Éljött az urfi
hassa el otthon, hogy készül a kanta, is és ásítva hallgatta végig a nagy di
bögre, lábas.
csőítő beszédet, melyet Verő Gáspár ráMulattatta is ez az urfit egy darabig. köszöntött, mint a Pista fia pátrónusára.
De csakhamar elunta nézni. Kiment a ház Nem érdekelte öt a korsós canailleból
elébe, körüljárta a virágos kertet és végre senki, csak az aranyhaju Esztike, akiből
kivetődött a bogáncs mezőre.
gyönyörű hajadon fejlődött, mióta utol
— Ahol ni a Verőék szamara !
jára látta ....
így szokta csúfolni Géza urfi a sze
Baráti körben is megünnepelték az
gény Pista gyereket, akinek nem is
ifjak a pályavégzést.
igen van már ennél egyéb neve a diák
Együtt voltak a „Bika“ szálloda kis
társainál.
termében mind, akik diplomát nyertek ak
Most azonban az igazi szamár csalta
koriban, a fiatal óriások, oszlopai Sarkad
Géza urfi ajkaira e fölkiáltást. Az öreg
város jövendő nagyságának.
„Stuszi“ legelt a sovány mezőn neki bús
Vígan csengett a pohár, szólott a
lakodva.
zene. Kábító légkör volt az. Még a sze
Rég ismerte Géza urfi a Stuszi sza
líd, félénk Verő Pista is fejéhez kapko
marat. Hetivásárkor, iskolába menet ke
dott jókedvében.
gyetlenül megszokta czibálni a röfös fü
Összecsendülnek a poharak, kézszoleit, mialatt Pista szépen kezet csókol cserép
ritást, csókot váltanak, akik még eddig
edény áruló édes anyjának és tisztelteti
nem tegezödtek.
az otthonvalókat mind közönségesen.
— íme eljött az ideje, hogy ö egy
Máskülönben fajának türelmessége
forma lett Géza urfival !
nem igen volt kifejlődve a vén Stusziban,
Éppen a testvér-köszöntés járja.
de Géza urfitól elszenvedte a csúfot rú
— Hunczut az ur ! harsogják az if
gás nélkül.
jak chórusban.
Mintha csak tudta volna, hogy az ur— Servus, Verőék szamara, szól oda
finak minden szabad.
Géza urfi Pistának foghegyröl.
Most is élt az engedelemmel Géza
Ami annyit jelent, hogy ők már most
urfi. Jókora kődarabot vágott a vén fü
egyformák.
les oldalához, mintegy bevezetéséül a ke
Hogy Pista is visszaszólhat bátran:
délyes incselkedésnek.
— Servus Géza urfi 1
De váratlan szövetségese akadt a
Mind nagyobb hullámok at vet a jó
fakó állatnak. Nem messze a fűből egy
kedv. Elmerül hullámokban a szemé
öztermetü, aranyhaju szőke leány ugrott
rem, a tisztesség.
föl és karjait félig ölelésre, félig véde
Még sem felejtett kalandjaikat be
lemre terjesztette ki Stuszi felé.
szélik el az ifjak, eleven színezéssel. TulMajd oda fordult az ismeretlen urfikiáltják egymást a botrányos történeteik
hoz pirongatva:
kel. Dicsekszenek ismeretlen, vagy nem is
— Ugyan nem szégyelli meghajitani
létező nők k egyével!
ezt az ártatlan jószágot ?
— Ezt hallgassátok !
— Ártatlan jószág! kaczag az urfi.
— Ez volt ám az eset!
Mért nem kapja ölbe, mint selyemszörü
— Erre a hódításomra vagyok leg
pincsét a nagymama ?
büszkébb
!
No azt éppen nem cselekszi Verő Esztike
Versengve röppen a szó. Még min
Esztike, de a helyett ráborul a kóczos
dig gazdátlan a legnagyobb hóditó pálmája.
szamár nyakára, rózsás arczát odahajtja
Ekkor az asztalra hanyatlott fejét
éppen a rengeteg füle mellé és vigasz
villogó szemekkel kapja föl Kondor Géza
talja, biztatja gügyögve:
és hebegve szól nehezen forgó nyelve :
— Ne félj, édes Stuszi, nem hagylak
— Sifli! Csupa sifli! Ostoba dicsek
bántani. Szegény öreg Stuszi !
Hogy ő bizony csak azért is megczi- vés ! Hervadó virágok levele hullott öle
bálja a Veröék szamarát, azzal a szándék tekbe ! Fogadok az üdvösségemre, még
kal rontott közelebbre a gőgös úri gyerek. nem is láttatok olyan lányt, mint az én
És megállt bátortalanul, amint kihi- kis szeretőm, a korsós Esztike.
Itt-ott egy kaczaj volt keletkezőben,
vólag egy kicsit, félig kérőén ránézett
az is elhalt arra, ami ezután következett.
Esztike nefelejtskék szemével.
Halálsápadtan rohant az urfi felé Verő
— Ne ölelgesd, gyöngyöm, azt a rut
Pista.
állatot, szól végre az urfi. Itt vagyok én,
— Egyforma vagyok veled ! Kiáltja
ölelgetni való.
— Stuszit rég ismerem, Stuszi jó ba a dühtől eltorzult arczczal.
És kétszer üti arczul Kondor Géza
rátom, feleli a leány szemlesütve és még
urfit.
erősebben átkarolja a vén füles nyakát.
Magát sohse láttam.
Másnap hajnalban, még a mámort
— Nem-e ? Hát a Pistátok urfija
sem
aludták ki, oly korán, a korsósok
vagyok, szól Géza hetykén.
S mint villám sújtja Esztikét a tu sorától napkeletnek fekvő gyepen állot
dat, hogy sértő szóval merte illetni a tak szemben egymással Kondor Géza és
Verő Pista.
Pista urfiját.
Hogy esett, az öreg Stuszi szamárnak
Hanem az csöppet se látszott érte
haragudni. Megfogta a két kezét szelíden akkor reggel éppen kedve támadt nagyobb
kerülőre. Meg volt rakva a talyiga min
és igy szólt remegő hangon :
— Gyönyörű leány vagy te Esztike. denféle edénynyel és mégse jött vissza Stu
Nem hiába magasztal úgy Pista bátyád. szi szokása szerint. Hát az Eszti lány
Sohase mondtak még Esztikének ilyet. elindult utána futó lépésben.
Amint szétnéz Esztike a Stuszi mi
Arczára égő pír szökött, szemei elhomá
lyosodtak, hebegett egy-két szót, magasé att, sajátságos látványon akad meg a szeme.
Két ember kis távolra egymástól
tudta : mit, aztán futásnak eredt a zöld
áll szemközt fegyverrel.
rács irányában.
Oldalt öt-hat más alak dugja össze
Sűrű vendég lett ezentúl Géza urfi a
korsós tanyán. Nem múlt el vasárnap, fejét.
Esztike arra neszei, két lövés dördül
hogy be ne köszöntött volna, fegyverrel a
el, odanéz és látja, amint szivéhez kapva
vállán, mintha vadászni menne.
De bizony nem igen törte magát vad hátra hanyatlik az egyik alak.
Lélekszakadva ér Esztike a helyszínre.
után. Ott mindjárt a korsós háztájon volt
Élénken sürgölődnek már az elesett
egy kis vadgalamb, azt szeliditette édes,

.h u
Hirdetmény.

előfizetési fölhívás

Képes

Szeged szab. kir. város tekintetes
tanácsának f. évi 20562. számú ren
deleté folytán az újévi köszönté
sek megváltása czimén befo
lyandó kegyadományok %-ad része
a szegény alap, %-ad része az ár
vaház és Vg-ad része pedig a jóté
kony nőegylet javára rendeltetetforditani, ezen czélra kibocsájtott
gyüjtőivek egyik példánya a letét
pénztárnál, második példénya pe
dig a gyámpénztárnál, harmadik
példánya pedig a helybeli jótékony
nőegylet elnöke, nagyságos Wöber
Wőber
György úrnőnél van a f. közön
ség kegyadományainak aláírása vé
gett kitéve.
870—3 1
Szeged, 1883. évi decz. 3-án

családi lapok

SZÉPIRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÉPES HETILAPRA.

Felelős szerkesztő: Komócsi Lajos.
^'.^jedésnek öra főváros, vidék s külföld válogatott fontos hírei; az iro_t é^M.uUn k.e.n.tr.----- dalom é. miiévé, körében fölmerülő minden mozzanat.
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minden vasárnap, egészen ingyenes regénymelléklet*
teL ~ I\ül1ö" (|nW*n) „Divatlap” és külön (Ingyen)
„Daidaeápl ói háztartási lap.“ - Gyönyörű Jutalomképak és rendkívüli kedvezmények.1
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czimu divatlap
számtalan képpel, szabásrajzzal stb.
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vendvePmindenkinek kúJdünk

nok“ három ivlvi
-í
és „Gazdasági és Háztartási Lap“
P
. 1 J\ki--ii.z
je.en Me8rJelen tizen egy ez er példányban. is jár ingyenes mellékletkép. A bog a legdíszesebb kiállításban, szép, Közvetlen előfizetők sok előnyben részesülnek,
riték telve a komoly s tréfás taláíílT&nST
Minden,8zám, 80k művészi kivinyok minden fajával. A közönségnek ingyen áll rendel
tein képet hoz A főlapban vannak eredeti a a külföld légkezésére „Kérdések- és „Feleletek-, Ajánlatok- stb részére
ra^oíéletkáník
™v‘debb regények, elbeszélések,
a társalgó csarnok. A talányfejtők között gyönyörű olajrajzok eletkepek, humoreszkek ; eredeti s más költemények,
nyom, képek (disz, arany kér.) regények stb. sorsolhatnak ki.

A legközelebbi évnegyedben külön regény-melléklfttkép ismét kitűnő, cselekvénygazdag, érdek feszítő regényt adunk.

MUTATVANYSZAMOT A KIADÓHIVATAL KÍVÁNATRA BÁRKINEK KÜLD BÉRMENTVE.
Előfizetési ár: egész évre 6 forint — félévre 3 forint — negyedévre 1 forint 50 kr.

II.AI’U TA IOI I ISBiJ-IlEV.

I

§

Pollák testvérek

;

p

ajánlja a közelgő

}

fiirany-. ezüst- s ékszer-üzlete. I
dús választékban fölszerelt raktárukat, u. m. :

arany és párisi faconu broschokat,
J medaillokat karékeket, függőket, garnitúrákat ezüst tárgyakból,
gyertyatartókat, kenyérkosarakat, eczet- és olajtartókat, evő
készletet 6 és 12 személyre, feketekávé készletet, női ás Prfi órá1 kát stb Igen nagy raktárt tartunk brillant- és gyémánt-ékszerekből,
J ez alka’omra alkalmas ajándékokat,

p Minden darabról jótállási igazolványnyal szolgálunk. Arak a legmérsékeltebbek.
p
A n. Á közönség b. pártfogását kikérve, maradunk

kiváló tisztelettel
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Pollák Testvérek |
ékszerészek, az uj Mayer házban.
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Alulirt ajánlja a nagyérdemű közönségnek
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Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

|

Jutányos f árakosi.
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Ifj. Fodor István

Tajtpipametsző-üzletet

pipák és szivarszipkák metszésére, monogram, czimer vagy müfaragványok alkalmazásával tajtékban és borostyánban, úgy minden
javításokat, tisztításokat is elvállal ízléses, szolid és gyors kivi

■ Eladás nagyban és kicsinyben.

díszes keményfa-kereszteket, mindenféle szemfedőket, párnákat és kész
halotti ruhákat, diszmüvirág koszorúkat, és minden a temetkezéshez szük
séges kellékeket. Rendelkezésre áll hatrendbeli halottas kocsim kék ezüst,
fekete ezüst és egészen fekete színben, úgyszintén egyszerűbbek is és
j gyászhintót is tartok a gyászolók részére.
Előállítok magyaros disz testőröket, kapuöröket, lovas és gyalog
] lámpavivöket, szoba-diszitéseket és ravatal fölállítását teljesítem, szóval
( nálam a legegyszerűbbtől a legmagasabb disztemetkezésig minden ahhoz
szükséges kellékek megrendelhetők és minden további utánjárás nélkül
pontosan és szolidan kiszolgáltatnak.
Igyekezetem oda irányul, hogy a t. közönség pártfogását jutá
nyos árak és szolid kiszolgálással részemre megnyerhessem.
Azt kívánom még megjegyezni, miután az érczkoporsók saját gyárt
mányaim, melyeket hazánk nagyobb városaiba is szállítok ismételadoknak,
versenyezve kellő sikkerrel a külföldi gyártmányokkal, tehat ez elég biz
tosítékot nyújt azok szépsége és jutányos arairól.
A fakoporsók szintén saját gyártmányaimat képezik, melyek szép
sége a legnagyobb tökélyre van emelve.
Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásába ajánlva
tisztelettel
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Ifj. Fodor István.
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Vidéki rendelmények sürgöny utján is pontosan
eszközöltetnek.

SiM* Fodor temetkezési intézete Szeged.

~

Vidéki megrendelések pontosan, jótállás mellett eszközöltetnek, Monog
rammal kívánt munkák 8 nappal előbb rendelendök. A n. é. közönség minél
számosb megrendelését kérve maradok tisztelettel

Schwarcz Fülöp,

Szegeden, Kárász-utoza, Madár-féle ház. (Ezelőtt iskola-ntcza.)

Mária-czelli

Gyomor-cseppek
jeles hatású részér a gyomor minden iántalmai ellen,
fe'tiimuihatlan az étvágy-hiány, gyomor- i
gyengeség, roszszagu lehellet, szelek, sava
nyú felbüfögés, kólika, gyomorhurut, gyo
morégés, hugyköképződés. túlságos nyálkaképzödés, sárgaság, undor és hányás, főfájás
(ha az a gyomorból ered) gyomorgörcs székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és
ital által, giliszta, lép- és máj-betegség,
aranyeres bántálmák ellen.

és

Széchenyi-tér 5. sz. Szűcs-féle hazban.

érez- és fakoporsókat

telben jutányos árak mellett

Különösen ajánlom gazdag választékú kiszívott pipáimat.

első hazai érczkoporsó-gyáros
disztemetkezési intézete Szeged,

Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására juttatni, mi
szerint a föntnevezett helyen levő temetkezési intézetemben nagy válasz
tékban tartok saját gyártmányú

a kárász-utcza nj Madár-féle házban

levő, a jelenkor minden igényeinek megfelelő

-sz

karácsonyi és újévi ünnepekre

Pálfy Ferencz, polgármester.

eg

Mehner Vilmos kiadóhivatala: Budapest, papnövelde-utcza 8. sz. a*

Egy üvegcse használati utasítással együtt 3ö kr,

Kapható Szegeden:

_ _ _ _ _ _ _ _ Barcsai Károly, Dorosmán Karcsai Károly nr ffüíJSZ.
| valamint az osztr. magyar-birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. |
Központi szétküldés! raktár nagyban és kicsinyben

Brady Károly.
„AZ ŐRANGYALHOZ" czimzett gyógyszertárában
I________________________

Kremzierben Morvaországban._________________________________ |

i Táj WL Tajtpipák,
borostyán szivarszojóffl, ]
török csibukok
és minden e szakmába vágó dohányzó szerek dús
gazdag választékban

Schvab Simon és Társa?
tajtpipa raktárában

ISKOLA-VTCZ A, Politzer-féle SAROKHÁZBAN.

W MonoEranunolí 8 nap alatt elkészíttetnél.
Gazdagon fölszerelt szivartőzsdénkben mindig száraz T

szép készlet.

A hallatlan szerencséjéről híres bécsi „MÉM" icérvényei minién húzásra láthatót 5

és boráregyzék
a szegedi tisztviselők

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses
figyelmét a

fogyasztási szövetkezetének

Karácsonyi és njévi tosM

Kossuth- és Fodorutczák sarkán

szállítójától.

.h u

Kávé-, thea-, rum-

Hirdetés.

Mindazok,

kik

saját használa

tukra dohányt termeszteni akarnak,

figyelmeztetnek, hogy a bejelentések
1884. évi január 25-ig a kapitányi

küszöbén

hivatalban Szeles Ferencz fogalmazó

végelidásomra

mely határidőn

ed

urnái megteendők,

túl bejelentések el nem fogadtatnak.

Szegeden, 1883. deczember 21.

fölhívni. A legújabb mindennemű alkalmi tárgyakkal a
legolcsóbb áron szolgálhatok.
Gazdag raktárban állanak s kaphatók üzletemben
legújabb divatu

Szluha Ágoston,

női és férfi piperetárgyak, meglepő szép elefánt
csont, kagyló és chinai ezüst tárgyak,
falóit franczia és angol parfümök, bőráruk,

BOROK.

eg

KÁVÉK.

Kuba I. r. válogatott 1.90
♦Magyaráti 1881. 1 liter 26
„
I. B kit. zamat. 1.80
*
n
1878. 1 „
30
,
II. n finom . . 1.76
♦Kitűnő magyaráti . . 32
Ceylon, igen jó izii .
1.70
♦Magyaráti bakator . .
40
„
finom . . . i^O
*1 bút. bakator 0’7 liter
30
»
jó .... ' 1'50
*1 b magyaráti 0'7 lit.
Gyöngy, kiváló finom ’ 1.90
♦Ménesi 1878. 1 liter .
60
„
finom .... 1.80
*
„
1874. ln
.72
Mokka, arábiai . . . 2.
1 n, bordó üveg 1874. . 60
Császár kávé 1 kilo . . 1.80
Ménesi félaszu 1 n. üveg 1.—
„
„ 1 doboz . 45
b
b
1 kb
60
Franck-pótk. 1 n. dob. 26
Erdélyi Rieslingi I.
. 80
„
1 közép d. 13
n
b
II.
. 60
„
1 kis dob. 12
„
Medoe
... 60
Thea, Pecco-v. 1 deka 12
b
Leányka ... 90
„
csészár-vegy. jó
b
Rózsamáli . , 90
zamatu............................ 10
Thea, mandarin ... 10
A csillaggal jelzett bo„ souchsog ...
8
rokhos az üveget 8 krba s
Rum, legf. jam. 1 liter 2.—
annyiban visszaszámitom.
„
finom „
1 „ 1.80
„
b
b 0-5
„ L—
Nagyobb rendeléseknél
„
„
„0’3„
60
kedvezményezett árban ház"
n
b 0'2
„
40
-----777-7
____________
Cuba-rum, fin. 1 liter .---------- 80
hoz szállítva,----------------------,
II. 1 liter . . 60

úgymint:

utazó-bőrondók, táskák, dohányszelencék,
továbbá a legdivatosabb tárczák. albumok a leg
szebb példányokban.
A legnagyobb választékban kaphatók a legcsinosabb kül- és belföldi

-sz

ialéktáofc,
azok közt a leoíabb társasjátfikoK,
valamint sok más karácsonyi ajándékul alkalmas
műtárgyak.

919—í—t

10386/883. kh.

Miután elhatároztam, hogy üzletemet végkép föladom, végeladásomat
a legolcsóbb árak mellett is kénytelen vagyok keresztülvinni.
Bátor vagyok tehát a nagyérdemű közönségnek a közeledő ünnepek
alkalmával raktározott üzletemet figyelmébe ajánlani.
A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, maradtam
kiváló tisztelettelGrossman B.

A Magyaráti borok kellemes s zamatos izük miatt nem
csak a jó bort termő Magyarországon, de a külföldön is ál
talánosan kedveltek. Jelenleg is — a szüret után — számos
franczia borkereskedő járja be Magyarét vidékét s a bevásár
lásnál ugyancsak erős versenyre kelnek a magyar borkeres
kedőkkel. így ma már igazi magyaráti borok vagy a külföldre
szállíttatnak jó árakon, vagy az aradi nagyobb bortermelők
pinczéibe kerülnek.

Én boraimat — mint eddig — nagybátyám
Rajkay József szőlőbirtokos aradi pinczéiből szál

.sk

lítom. A minőség kitűnősége s valódisága iránt
eddigi jó hírnevünk kezeskedik.

főkapitány.

Gyors és biztos segély gyomorbajok
és következményei ellen.

Az egészég megtartása

kizárólagosan a jó emésztés előmozdítása és meg
tartásán alapszik, mivel ez az alapja az egészség

nek, a testi és szellemi jólétnek. A legismertebb
háziszer, az emésztés előmozdítására az évek óta
ismert és kedvelt

cs. kír. szál gyomorerösiló-likör.

Ez a legjobb gyógyhatású füvekből gondoan készítve, különösen és kitünően használtatik;
mindennemű emésztési nehézségeknél, névleg ét-vágyhiány, puffadás, has- és gyomorfájdalmaknál;.,
gyomorgörcs és nyálkaságnál; föleleveniti az emész
tés működését és tiszta egészséges vért alkot. Ezen
kitűnő hatás következtében biztos háziszerré vált
és általános elterjedtségnek örvend.

I üveg ára 60 kr.
Ezer és ezer elismerő nyilatkozat érkezett.,,
melyek megtekinthetők. Bérmentett levelek alapján
szétküldetik utánvét mellett.
Kapható: Szegeden Brem Vilmos urnái,,
vagy a készítőnél
784—10—5

Kiváló tisztelettel

Kann Lipót likőr-gyáros
BUDAPESTEN, váczi-körut 66-ik szám.

Rajkay Vilmos,
fűszer- és borkereskedő, a „Kossuth-bolt tulajdonosa

.könyv-,
Endrényi
L.
és
T
ársa
zenemű-, papír-, iró-ésraj^szerkereskedése
Klanzál-tér, az aj Mayer láziján SZEGEDEN az „Erna" szálloda átBllenéton.
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LEGBECSESEBB ÉS LEGCZÉLSZERÜBB

KARÁCSONYI »ésÚS RAKTÁRA.
DJÉVI AJÁNDÉKOK I
Igen nagy választékban

I

ifjúsági iratok
|

éS

A

i

II

Igen nagy választékban

társasjátékok
,

Petőfi összes költeményei,

|

(koczkákkal, kártyával).

második illustrált diszkiadás, rendkívüli pompás diszkötésben (ezelőtt 16 frt) most csak

12 forint.
Költők Lugasa, illustrált anthologia diszkötésben, csak 4 forint.
_________ Az Illem-könyve, irta Kalocsa Róza, diszkötésben 6 frt.

kAPt a masyar költészet legszebb virágaiból, szerk. Szász Károly,
Wll cxyuo IVÜI Lj számos aqurell festménynyel, pompás diszkötésben 12 frt.
Arsnv.olhllrn hazánk nagy költőjének jelesebb költemény-gyűjteménye müvéi ni aiiy a I u u |||, szj kivitelű fényképekkel 12 forint.
I Arany Toldi trilógia uj teljes kiadása. Különféle diszkötésben.
I Shak<5npr P-a Ihlim ^e’enetek s alakok színmüveiből. Ritka fényes kiállítású disz-album,
UIIUI\0|JUI ü C&IUUIII. ig r0mek aczélmetszettel a legelsőrangu művészek rajzai után. 16 forint.
I V ráfinc?

| Shakspere, Szent-lván-éji álom,

inítirlcm mimhói fordították: Arany, Petőfi, Vörösmarty, Szász,
ÖlldKopCrv ITlintlvíl IIIIIIItvdI, Szigligeti, Győry, Lévai, Gregus, Rákosi, Ács,
Lőrinczy. Hét pompás diszkötésben 27 forint.

Petőfi összes költeményei, különféle dlszkötésekben. 1 forint 50 kr.,
6 forint és 12 forintos kiadásokban.

Zichy Géza gróf

*-eányvári bosorkány. Költői beszély, Zichy Mihály

Vörösmarty és Arany összes költeményei különféle diszkötésben.

|

ek

.
Eze.ken kívül a magyar és német képzőművészeti irodalom összes jeles termékei diszkötésben. Úgyszintén ajánljuk Göthe, Schiller, Lessing, Heine, Körner, Marlitt, Ebers
stb. műveit diszkötésben. Verne összes müvei magyar és német nyelven, fűzve vagy kötve, valamint ennek illustrált kiadása. Börne, Moliére, Lamartine, Béranger, Musset stb. eredeti
illustrált kiadásban. — Reclam-féle olcsó Classikus kiadások.
_. R
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Imakönyvek

Mindennemű

Kantárak

*-i-vUpliUA (III
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lroszer 9arniturak-

Disztintatartók és Íróasztal-szerelvények.

Divatos levélpapírok, mono&rrammal és más ékítményekkel díszítve.
Karácsonyfa- I
| Újévi köszöntődísz.
I könyvek, kártyák és papírok.

| Előfizetés inMiimm Divatlapokra.

.h u

Töltés építők és vállalkozók
_________ figyelmébe!______
,

_ _ _ _ _ _ _ _ Legczélszeriibb karácsonyi és újévi ajándék._ _ _ _ _ _ _ _ I

2000-2500

tölgy-,kubikosok
körös- és számára.
nyárfa talicska

AZ EREDETI Singer-Varrógépek

Raktáron tartunk továbná

l“—5\4‘-es padlóknak való szá
raz fenyödeszkát gyalu/tan,
rovátkkal és feszitékkel el
látva vagy anélkül

az amsterdami világkiállításon

ed

la legelső és legnagyobb érdem-eremet nyerte.

Az eddigi világkiállításokon, mint Páris, Bécs, Philadelphia, hol szintén s legnagyobb kitünte-

I tésekkel fogadtattak, azoknak előnyei a legvilágosabban kitűntek. Eladás tel:es jótállás mellett, minden
I árfölemelés nélkül, csekély előleg és 1 frt heti részletfizetés mellett.

Neidlinger G.
Csakis Kárász-utcza* uj Madár-ház.

Krausz és Deutsch

eg

fakereskedó'k,

Friedmann M.
kő- és érczvésnök

Wl) minöségii Wiy tűzifával
jutányos áron szolgálhatunk.

jEIső és legnagyobb vésnök-üzlet az alföldön.___

-sz

I Szegeden, iskola-utcza, az „Oroszlán“ kávéházzal szemben, Pósz Alajos ur ékszer üzlete mellett*
Ajánlja a n é. közönségnek helyben 13 év óta jó hírnévnek örvendő üzletét, melyet újabban
minden e szakmába vágó igényeknek megfelelöleg berendezett, miáltal képes a legizlésesebben kiállí
tott vésnökmunkákat olcsóbbért szállítani, mint bármely vésnök.
Gyorsan és pontosan készít mindenféle hivatalos pecsétnyomókat czimerekkel, festékhez vagy
pecsétviasz alá, dombornyomatu prések és ostyához önfestő bélyegzőket, mindenféle számzó-gépeket,
a m. kir. postahivataiok részére berakott számokkal, mindennemű f^metszvény-munkákat elvállal,
8b ezüst evőeszközökbe minden vésést stb. stb. a legjutányosabban é3 sajátkezüleg készít. Megrendelések
1 és javításokat gyorsan és pontosan, levélbeli megrendeléseket utánvét mellett is eszközöl.
I
Hímzésekhez eló'nyomtatásnak monogrammokat készít.

Raktáron tart: bélyegző-festékeket minden színben, nagyban és kicsinyben jutányos árak mellett.

|

nagy mennyiségben és olcsó áron.
Ezenkívül azon kellemes helyzetben va>
I gyünk, hogy mindennemű épületfával, fűrész
áruval és

i

asját telkükön, az osztrák államvasut teherszál
lítási udvarával szemben.

Üzletmegnyitás.
A t. ez. közönség becses
tudomására adom, hogy hely
ben, az aradi-utcza 7. sz. a. levő
Valló M. J. és társa urak féle

sait-jai-üzletet
és csemegeátvettem és ezt egész ujonan beren
dezvén Budapesten több éven át ta
pasztalt gyakorlatom szerint, s töre
kedni fogok naponta fris osztrák és
hegyi vaj, mindenféle sajtok, túrók,
conservált halnemüek és különféle
csemegék legjutányosabb és legpon
tosabb kiszolgáltatásával t. pártolóim
minden igényeinek megfelelni.
910—4—3
Tisztelettel

Minél tömegesebb megrendelést és a n. é. közönség pártfogását kéri

Friedmann M.,

1
JjF1

Reichfeld Mór,
Nagybani megrendelések gyári árakon a leg
pontosabban eszközöltetnek.

kő- és érczvésnök.
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891_ 12—3

A Friedländer-féle porosz kőszén-bányák

Rj____________ főügynöksége.____________ |HI

Van szerencsém a n. é. közönségnek tudomására hozni, hogy a Ká-

rász-utczában levő

Legjobb minőségű

czukrász-üzletembeii

(Klauzál-féle ház) a karácsonyi ünnepekre készletben tartok mindenféle süte

ményeket, czukorkákat. habsüteményeket,
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karácsonyfákat,

úgyszintén belföldi szénnemek, nagyban és kicsinyben

igen finom

diós- és mákos-kalácsokat,

házhoz szállítva, azonkívül mindennemű legjobb minőségű

úgyszintén elvállalok midenféle

tűzifa. valamint wa^Ottfa

Torták

is kívánatra házhoz szállítva kapható, a legjutányosabb árakon

Milkó Henriknél,

készítését minden alkalmakra.
Naponta friss tea-SÜtemények pontos és gyors kiszolgálás és a
legszolidabb árak mellett kaphatók.
A n. é. közönség b. megrendelését kéri
mély tisztelettel

899-3-3_________________ Varga

a Tisza Lajos körút felső részén,
a sóhivatallal semben, valamint a Tisza Lajos-körút alsó részén a honvéd
tiszti pavillon közvetlen közelében.
875—20—4

N. András.

I

Varga N. András czukrászüzletében.

Kovács testvérek

Ungvári Péter lelyéeli íopnosl

Szeged, Gál-féle házban a kézmüvesbankkal szemben,

(lakik Széchenyi-tér uj Mayer-ház)

ajánlják alanti csikkekből fölszerelt raktárukat,

fogkonserváló antiseptikus

u. m.:

Lerfn. minőségű chifon ingek.

Creton ingek.
Angol oxford Ing.
Téli alsó innék
l
Téli alsó nadrág.
„éjkiüözhetlen
Legfin. min. harisnyak
Téli alsó szoknyák

Igen elegáns nyakkendők 25 krtól följebb.
Lepjobb minőségű kestyük.
Setapalozak 40 krtol följebb.
utaz° borondok.
evtíesYköz^k4''5'’ “ pénz,ár“ák'
,,e.g„ evoeszKozox.
Korom> haR es foflkefek.

FOGPORA és SZÁJVIZE.
Az antiseptikus fogpor a fogakat vakító fehérré változtatja, feloldja |

I a nyálkövet (fogkövet), illetve annak lerakodását gátolja, a szájnak hüs és I
I igen kellemes ízt ád, megerősíti a meglazult fogakat.

ek

Játéktárgyak igen nagy választékban
feltűnő olcsó árakon.

LEGFINOMABB ILLATSZEREK.

Magunkat a t. közönség becses pártfogásába ajánlva és megrendeléseit kérve

maradtunk
863—3-4

kiváló tisztelettel

Milkó Henrik.

Ára egy doboz fogpornak 60 kr. o. é.
I
I
I
I

Az antiszepticus szájvíz nemcsak a legbiztosabb conserváló szere a
fog és inyhusnak, de biztosan gyógyítja a taplós és meglazult foghust, megerősíti a lógó fogakat, antisepticus voltánál fogva megakadályozza a száj
kellemetlen bűzös szagát és izét, mint biztos gyógyszer hírnévnek örvend a
száj bárminemű betegségeinél.

Ára egy üveg szájvíznek 80 kr. o. é.

Kovács Testvérek.
|

Kapható Barcsay Károly gyógyszertárában.

|
|
|

I
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Rendszabály.
Szeged sz. kir. városi közúti vashídon való közlekedés iránt.
I. A gyalog közlekedésre nézve.

EL Kocsi közle kedést illetőleg.

III. A marinain jtást illetőleg.

csipke és szalag

üzletemre fő hívni, melyet ez alkalomra mindennemű férfi és
női divatárukkal dúsan fölszereltem.

Nagy választék áll rendelkezésre puffok, csipke nyak
kendők, gallérok, kézelők, rüehök, chanillia fichusek bro
kát- és selyem-kendők, mindennemű fehér és színes szélű
vászon és batiszt zsebkendőkből monogrammal vagy
anélkül, tácza kendők, asztal futok, kredencz takarók,
továbbá csinvat, damast és canava asztalnem bekből.

Úri nyakkendők

a legújabb divat szerint, ágyteritök, futó szőnyegek vállfüzők (miederek), továbbá chiffon-, creton-, zephir-,
pique- és Oxford-

in

e Be

nagy választékban és olcsó áron.

Úgyszintén teljes menyaszonyi kelengyék el
készítését elvállalok minden finomságban.
A n. é. közönség b. megrendeléseit kéri

mély tisztelettel

Koczor Rezső,

918_._3

hid-uteza, Schlauch-fele ház.

Roczor Rezső*

órájában csak úgy engedtetik meg, ha
az vagy összekötve, kötélen vezettetik,
vagy a saroglyához van kötve,
Juh, ser^s
egyéb hasonló a közlekedés biztonságát nem veszélyeztető
marhafaikák a bifon a nap bármely szakában áthajthatok.
18. §. A marhák lehetőleg a kocsipálya közepén hajtandók és büntetés terhe
alatt arra, ügyelendő, hogy az a gyalog
közlekedést ne veszélyeztesse.
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17. §. A hidon 3 darabnál többől álló
szarvasmarha falka áthajtása tavaszon, s
nyáron esti 9 órától reggeli 6 óráig, őszön
és télen esti 5 órától reggeli 7 , óláig
^n?e].ei- C.Sa m+e?kGZ .lv e
es in"
dokolt sürgős esetekben is azonban ha
a közlekedés biztonsága veszélyeztetve
nincs, a híd íelugyelosegnel egy oraval
lett elŐleges bejelentés s arra nyert engedelem mellett déli 1—2 óra közt is
eszközölhető 1 — 3 darab szelíd szarvasmarhának áthajtása a napnak bármely

lászfluőíisMlrészífiliéniiii,

-sz

azok törésétől vagy szakadásától s ennélfogva a közlekedés megakadályoztatásátói tartani ne lehessen ; rósz karban levő
és rosszul felszerelt terhes jármüvek a
hidra nem is bocsájtatnak.
12. §. Homok, iszap, szén, mész és
egyéb hasonló anyagok csak kellő összeillesztéssel, ládákkal ellátott jármüveken
szállíthatók; oly kocsik,melyekről az
említett tárgyak, akár a
láda hiányos
szerkezete akár annak tulrakása folytán
leszóródnak, azok a hidra nem bocsájtatnak.
13. §. Szénával, szalmával s egyéb
bármivel megrakott, s a hidon átmenő
jármüvek a közlekedés akadálytalan biztositása tekintetéből legfölebb csak 35 métér szélességben és kellő magasságban rakodhatnak. A megszabott mértéknél szélesebben és aránytalan magasságban megrakott jármüvek a hidra nem is bocsájtatnak. A jobb partra át jövő szénás,
szalmás, kukoricza szárral és egyéb hasonló anyagokkal megrakott jármüvek a
híd utczán keresztül nem hajthatnak. A
hidon egész szálfákat átszállítani meg nem
engedtetik.
14. §. Ha valamely jármű tulterheltetés vagy más ok miatt megakadna, köteles a kocsis azonnal előfogatról gondoskodni, hogy mielőbb elindulhasson,
15. §. Téli fagyos és ónos időben a
lovak éles patkókkal látandók el.
16. §. A hidvámot fizető személyek
tartoznak magukat apró pénzzel ellátni,
nehogy a hídnál való gyakori pénzváltás
miatt a forgalom hátráltatást szenvedjen.

.sk

5. §. A hajtás a hidon úgy mint más
közlekedési utakon jobbra történik, az
elörehajtás pedig balra történhet.
6. §. A hidtéreni feljárókon és magán a hidon vigyázva és óvatosan kell
hajtani, sebes hajtás tilos.
7. §. A hídról való lefelé hajtás mindkét oldalon csak lépésben engedtetik meg,
lefelé jövetben az előre hajtás vagy elkerülés tilos.
8. §. Üres vagy terhelt nagy szekerek
és rugókkal nem bíró mindenmás üres
vagy terhelt jármüvek a hidon csak lépésben haladhatnak, előre hajtaniok pedig tilos.
9* §• A hidon átkelő teher szekereket
v.i métermázsánál többel megterhelni
elöleges bejelentés nélkül büntetés terhe
alatt tilos.
, , .
,
Ezen megterhelés is a tengelyen mért
1.4 méter keréktáv mellett legalább két
tengelyre illetőleg 4 kerékre osztandó fel,
mely szerint tehát egy tengely vagyis két
kerék 60 métermázsánál többel, meg nem
terhelhető.
10. §. 40 métermázsát meghaladó térhek már legalább 3 méter tengely távolságu és 12 cmtr keréktalpakkal biró erős
szerkezetü kocsikon szállitandók, 120 métermázsát meghaladó terhek pedig a hídon csakis a hid műszaki felügyelőségénél történendő bejelentés és ezen fel ügyelöség által meghatározandó külön feltétélek mellett szállíthatók.
11. §. A jármüveknek, valamint a
szerszámok és egyéb fölszerelési eszközöknek jó karban kell lenniök, úgy, hogy

Van szerencsém a t. közönség figyelmét a közelgő ka
rácsonyi és újévi ünnepek alkalmából

ed

Szélesebb terheket vivő gyalogos°k csakis a kocsi ut jobb oldali szé"Pl mehetnek, talicskát tolni a gyalogjárszabad, szakis a kocsi ut jobb
oldali szélén.
4. §. A katonaságnak vagy polgárságnak zene vagy dobszó mellett és áltálában ütemszerü lépésben a hidon áthaladni nem szabad.

eg

1. §. A gyalogosok mindenkor a jobb
oldali gyalogjárdán közlekednek, a bal
oldali gyalogjárdákon való átmenetei és
eként az az oldalon járó közönséggel való
szemközti menés tiltatik.
,
>
2- §• A járdán való közlekedést, csőportosulás vagy megállás által akadályozni
tdos.

IV. Bűn tetősek.

19. §. Ki ezen rendszabály ellen vét, tásai daczára, vagy épen erőszakos el
múlt rendőri kihágást elkövető a körül- lenszegülés és a rendőri közegek szóval
ményekhez képest 5—50 frtig terjedhető vagy jelek általi megséstésével követtetett
pénzbírsággal, fizetés képtelenség eseté- el, és ha a kihágás által a közlekedésben
ben 1—10 napig terjedhető egyszerű fog- tényleges akadály okoztatott.
sággal fog büntettetni.
21. §. Jelen a kellő helyeken kifüggesz20. §. E büntetés kiszabásánál su- tett rendszabályok mindenkit egyformán kölyositó körülményekül tekintetnek, ha a felezvén, érvényük nemcsak Szeged szab,
kihágás a hídfőknél és a hidon a rend- kir. város területén lakókra, hanem az
fentartása végett fölállított rendőrségi kö- idegenekre is kiterjed, és kifogás esetézegeknek szóval, vagy jelek által tett ben azok nem ismerése senkinek ment
intései vagy fölszólitásai és rendreutasi- ségül nem szolgálhat.
19028/883. Szegeden, 1883. évi deczember hó 20-án tartott tanácsülésben
jóváhagyatott.

Özv. Kovács Bélnáné
tajtpipametsző üzlete
SZEGED, ISKOL^V-UTCZA., TEjkTJB-féle UAZ.

Ajánlja a közelgő ünnepekre mindennemű dohányzó szerek
ből, mint valódi tajtpipák és szivarszipkák, boros
tyán szárak, osibukokból dúsan fölszerelt raktárát,

Monogrammok 8 nap alatt elkészíttetnek.

Pálfy Ferencz s. k., polgármester-

Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönségnek ujonan berendezett diszes

ezukrászdámat figyelmébe ajánlani, hol naponta friss tészta és ezukorsütemények,
húsos pástétom, pozsonyi omlós mákos és diós kiflik reggelire kaphatók.

Meleg kávé és chocoládé ozsonára,

finom és diszes torták, créme-torták, valamint töltött kis torták 50, 60, 80 kr. drbja, úgy
szintén különféle finom sálon ezukorkák és csemegék, kávé créme ezukorkák, valódi Ackermann-féle, valamint a n. é. közönség köréből sokak által jónak elismert thea-ezukorkák,
teasütemények, tokaji asszu, malaga és más csemegeborok mindenkor rendelkezésére vannak
a n. é. közönségnek.
A közeledő karácsony ünnepre ajánlok igen jutányos áron

ek

zöld ágakat (karácsony-fákat)

s az ezek diszitésére alkalmas ezukortárgyakat, ezukordobozkákat (Cartonage), ajánlom to
vábbá az ünnepi alkalomra készített mákos, diós és sima kalácsaimat és gyümölcs-kenyeret.
Megrendelések vidékre is elfogadtatnak és pontosan teljesittetnek. Csomagolás legjutányosabban számittatik.
Számos megrendelést kér

Alacs György, mííczukrász.

Férfi szálló üzlet inwilás.
Van szerencsénk a n. é. közönséget tisztelettel érte
síteni, miszerint a Kárász-utczai uj Gál-féle házban
a jelen kornak megfelelő

férfi szabó üzletet nyitottunk.
Raktárunk minden idényre bel- és külföldi szöve
tekkel van fölszerelve s a n. é. közönség becses megren
delését tisztelettel kérjük, vagyunk
mély tisztelettel
739-100-19

Szedlák és Dobos.

___ _____ Rudolf-tér, Tóth Péter ur házában._____
Szegeden, 1883. nyomatott Endrényi Lajos és társa könyvnyomdájában.

