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Árvízveszély előtt.
Előre lelietett tudni, hogy a rendkívüli nagy 

hó sok levet, a hóié pedig- sok kárt fog okozni 
a folyók mentén lakó községeknek. Alig múlt egy 
hét, hogy a nagy hó szemlátomást olvad, már is 
vészhírek érkeznek ngy a fővárosból mint az or
szág egyéb, az árvíztől fenyegetett vagy már el 
is lepett helyekről. A gyors hó olvadás a leg
szelídebb folyókat is megdagasztja s a viz átsza- 
kitván sok helyen a gátakat óriási területű szántó
földeket borit el egyrészt, másrészt bizony a la
kosok hajlékát is teszi tönkre.

A fővárosban, hol a Duna e hó 13-án 
(1. e. 9 órakor 3'85 méterrel állott magasabban 
a 0 mii, éjfélutáni 2 órakor már 5 méteren állott, 
vagyis l lü méterrel áradt, miért is a zsilipek 
elzárása rendeltetett el.

B é k é s - G y u I á n e hó 13-án d. e. 10 órakor 
a Körös két helyen átszakitotta a töltést mintegy 
201) méter hosszában s nemcsak az ottani ura
dalmak területeit öntötte el, hanem Békés város 
belsőségét is veszélyezteti.

A Kraszna rendkívüli áradása következ
tében Kismajtény és Domahida községek határa
ikkal együtt teljesen viz alatt állanak.

A T e m es- Béga s a Máros szintén árad
nak, utóbbinak jege a radna-lippai híd jármait 
szétzúzta. A veszély e két folyó mentén fekvő 
községekre nézve igen nagy.

A Garam folyó szintén kiöntött s Kövesd 
és Nana községek egy részét elöntötte.

A Vág áradásáról a nyitramegyei alispán 
aggasztó táviratban értesítette Pozsony megye al
ispánját.

E rövid aggasztó hírek után lehet-e még ké
telkednünk, hogy a Tisza folyó is munkára szé
lit bennünket? Midőn az ország főfolyama, a Du 
na, már is aggasztóan árad s ez által a Tisza 
vizét folyásában akadályozza; a midőn a Tisza 
két veszedelmes mellékfolyója már is veszélyeket 
okoz, a Maros gyors folyásával a Tisza rendes 
lefolyását gátolja, a Körös pedig a Tisza vizét 
tetemesen szaporítja, lehet-e még csak egy kis 
reményünk is arra, hogy a Tisza nyugodtan hagy 
aludni? Ha valaha, most szeretnénk hamis pró
féták lenni s azt elérni, hogy minden aggodal
munk alaptalan legyen; de attól tartunk, hogy 
nem vagyunk hamis próféták, s hogy a Tisza, 
minden erőnk megfeszítését fogja követelni, ha 
a vészt lehetőség esetén el akarjuk hárítani.

Nem szokásunk az ördögöt a falra festeni, 
de azt hisszük, hogy jobb a veszélyre előre fi
gyelmeztetni úgy a szakköröket mint a la
kosságot, hogy a vész idején ne kap
kodjunk, hanem kellő megfontolással 
a vés z e I h á r i t á s á n m u n k á I k o d j u n k.

Soraink először a s z a k körű k n e k szólnak. 
A védelem rendszeres vezetése a körös-tisza- 

marosi áruién tesitő társulatot illeti meg, mely hi
vatva van az ártéri járulék, illetve gátfentartás 
címén szedett adót, a gátak védelmére fordítani. 
Sajnos dolog, hogy a társulati tisztviselők között 
vajmi kevés a szakember s egy-két kivétellel an
nál kevésbbé olyan, ki árvíz idején működött 
Volga. Ezen körülmény méltán kelthet aggodal
mat a lakosságban, tudva azt, hogy nem annyira 
dielatori parancsra, mint, inkább szakavatott eljá
rásra van szükség; ez pedig csak akkor követ
kezhet be, midőn az elméleti tudomány a gya
korlati tapasztalatokkal karöltve jár.

11a ezen társulat nem lesz képes a veszélyt 
ciháiitani, illetve sikeresen működni s a veszély 
nőttön nő, tudjuk, hogy akkor a megyei s vá
rosi hatóságnak kell közbelépni. Mit tesz a vá
rosi hatóság ez esetben ? Egyszerűen kicédulázza 
(szentesi szólásmóddal elve) a lakosságéi, tessék 
napszámost bármily áron fogadni, s ha ez —- az 
előbbi évek tapasztalatából kiindulva — a fel
fogadó zsebére semmit sem tesz, vájjon erdemes 
lesz-e a céltalannak bizonyult eljárást most is 
követni?

Határozottan mondhatjuk s állításunknál a

nagy közönség tanúbizonyságára hivatkozhatunk, 
hogy a kényszermunkára, való kirendelés sem a 
lakosok birtokarányának sem a méltányosságnak 
nem felelt, meg. Hogy ez né ismétlődjék, bátran 
követelheti e város minden egyes polgára, hogy 
a veszély idején intézkedő vészbizottsá.g ne az 
utolsó pillanatban kapkodják ide s oda, hanem 
a városi tanács a veszély beállta előtt, tegye ta- 

[ nácskozás tárgyává e fontos ügyet s jó eleve 
[gondoskodjék oly módozatról, mely szerint kiki 
vagyonához mérten járuljon a veszélyeztetett a gát 
védelméhez. Mert mi történt az előbbi években? 
ITogy az egész várost egyszerre allarmirozták s 
kizavarták a gátra, ott ember ember hátán volt 
s nem tudtak a sok embernek munkát adni. Tes
sék először egy tizedet két-három napra kiren- 

' (lelni, azután egy másikat stb., tudassa a városi 
hatóság a. közönséggel a munka sorrendjét, ak
kor mindenki előre fog gondoskodhatni napszá
mosról.

De még egy körülményt kell felhoznunk. 
Egy g izdaember, ki nagyobb cselédséggel ren
delkezik, nem jön zavarba napszámos kirendelése 
esetén. De van sok hivatalnok, kik hivatalukhoz 
lévén kötve nem járhatnak napszámos után. Te
hát ily esetben álljon szabadságában az ember
nek, hogy napszámos állítása helyett a napszám 
árát fizethesse le a városi közpénztárnál.

Szólhatnánk még a közönségnek is, hogy a 
közös védelemre buzdítsuk ; de arra nincs szük
ség, mert, az veszély idején mindenkor ismerte 
kötelességét s enuál hivebben teljesítheti azt az
után is, ha látni fogja, hogy a munka felosztá
sánál nem a sógorság és konmság, hanem az 
igazság az irányadó.

A veszély közeledik — hozzá kell látni a 
rendszeres munkához s a munka igazságos fel
osztásához — bármily ferde intézkedést kérlel- 
hetlentil fogunk elitélni.

ZEF'n.rcsasá.g'olc..
Csongrád, március 10. 1888.

Miír mi ez? mondják kritikusaim . . . Iliit hova 
maradt, a helyi jelző melléknév a furcsaságok élén, t. i. 
a „Csongrádi" melléknév.

Pardon! Gittvégi Saul, Bölcsfi Cézár, Árokszéli 
Mátyás, Farontó Zsors, Lembergi Pauhis és Litszlótelki 
Augasztinus, mind annyi mély belátása (ha kútba néz
nek) s nagy (ha székre államik) kritikus férfiak.

A jelző azért maradt el, minthogy furcsaságaim 
nem közvetlen Csongrádon, de közvetve Szentesen is 
játszódnak le! No már azért, csak kegyelmezzen meg 
Lászlőtelki barátom vörös irónával s azon beható ész
revételével, hogy más ember az ön tudományához mér
ve hat ökör!

Gonosz csont s nagy kópé az én kritikus barátom, 
nem tudom, ha a hat ökör cim alatt nem a hat kriti
kust értette e ő magát leszámítva, minthogy olyat még 
unva nem szült s nem fog szülni a jelenkorban, mint 
ő. (??)

Kérdezzük meg Miskát — amint ő mondá magá
ról — a községipárt hathatós védbnjt.okát, ha vájjon 
igazé Lászlőtelki barátunk állítása önmagát dicsőítve? 
Bizonyára öcsénk hempergő állapotában igazat adand a 
nagy férfiúnak.

De mintha hallanám a szentesi t. olvasótól, midőn 
kérdi: „Mi közöm nekem a csongrádi furcsaságokhoz?

Igenis van köze a szentesi embereknek is a fur
csaságokhoz annál is inkább, ha a múlt hó 23-án le
folyt megyei közgyűlésben részt, vett, s ott hallhatta, 
miilőu egy adoptált kormánypárti — kérem ezt. jól meg
jegyezni, hogy Kormánypárti — megye atya közvetlen 
a kormánybiztosságot, közvetve pedig a kormányt szidta.

És — oh csodák csodája! egy kipróbált 48-as fér
fiú kelt védelmére a kormánynak, illetve intézkedésének 
azzal argumentálva, hogy Csongrád város sok javával 
élt. a kormánynak.

Ilát, nem fölfordult világé ez? Kérdjük: Volt-e 
igazunk, midőn a községi pártot elnököstül együtt any- 
nyiszor ostoroztuk rosszakaratú tudatlansága s a köz
ügyre nézve káros tevékenysége miatt?

íme kezdi a zsákból a szög kiütögetni magát, s a 
jobb s értelmesebb lelkek kezdik magokat kivonni e kör
ből, mely csak át,kos jellegével működve kezd a tekin
tetes vármegye szeme láttára s füle hallatára a közön
ségnek tetemesen ártani! ....

Az említettem megye atya baklövése nem volt 
elég azzal, hogy K. K. liszt létére a kormányt, szidta, 
hanem rámutatott egyik férfiúra ott, hogy a csongrádi 
társasélet el posvá nyitásának ő, illetve ők az 
okai!? ?

No hát ebhez nagy elfogultság kell, hogy valaki 
igy szólhasson! Tán elfeledte a megye atya, hogy in 
illő tomporé ő is egyik tagja volta klasziíikálo hiúbb
nak, hol a nőket, a címet tekintve ekként, osztályozzak : 

Ez az ügyvédnő: tekintetes asszony. Emez ügy
védnő: ténsnsszony. Emez hivatalnoknő: nemzeten asz- 
szony. Ez a tanít,óné: ifiasszony sat.

Nemde az önök klubja zártáé ki legközelebb tár 
s.tságából a tanítókat? Önöknél kicsiny már egy város- 
hatósági hivatalnok, mert hisz ez servus hunullimusa 
az önök főnökének. Egy tanító, egy kántor, egy bár
milyen jóravaló kézműiparon, egy gazda sat. mind ki
csinyek az önök magas röptű aerájilnak! . . . .

Most önök j íjdulnak föl, hogy el van Cs . . . ék 
végett a társas élet posványulva Csornádon !? Mily igaz
talan, mily, arcátlan rágalom ez, a magok hibáját — ne 
mondjam — társaséleti bűnét a más nyakába zúdíta
ni I ............

De menjünk tovább.
Megtámadta a többször említett megye atya Cs ... it, 

hogy a iölebbezések az ő gyárából kerülnek ki.
No már ilt. az ismert phlegmatikus Cs . . . nek 

is elszakadt a türelem fonala s a „n e in becsületes" 
szót, hallatta a többek között, mit hallván a főispán 
rendre utasít,á a még tovább is beszélni szándékozó me
gyeatyát, ki ezután leülvén, lehajt.il fejét s kicsiben 
múlt, hogy ki nem adta I . . . t

De most következett a hagyd el. hagyd! minthogy 
alig szállt le járművéről Cs . . . . i már ott. volt nála 
Melles barátunk sógorával mint, a megsértett megye 
atya secundánsai. Azonban meg el sem lebeghették mou- 
dókájukai., midőn Cs . . . . 1 egész iudigiiációval igy 
szólt hozzájuk:

„Hát, még annyit sem tanullak meg önök, hogy 
ily fontos ügyben, ha egy tisztességes házhoz bemen
nek, hát legalább ne legyenek térdig sertéshulladéko- 
sok ? Ki innen d . . . . k! mert különben cselédeimmel 
szórtltom ki."

Ezzel Cs . . . kinyitotta az ajtaját a becses (?) 
vendégék előtt, s ismét hangoztató: „Kifelé", melyre 
aztán jónak látták a secuudaiisok is coli amore el- 
szelelni.

Ilát nem különös, Szentesen kezdődött s Csongrá- 
don folytatott (s tán be is végzett?) furcsaság-e ez ?

llol késel B. Al. az éji homályban ? ki szavadat 
adand Cs . . . r barátodnak, hogy e megbízatást meg
vonod H.-tól ős Cs ... nek adod, mint arról már szó 
is volt, e lapok terén, minthogy oly egyén, ki a közügy 
helyett, egy egyént szolgál s annak teher hordójává 
lesz, nem érdemli meg a díszes megye atya nevet,!!...

A furcsaságok közé tartozik az is, hogy a közsé
gi pártot, elhagyogatják tagjai, mint legközelebb is há
rom eddigi rendületlen bajnoka — mondaná Miska ba
rátunk — iratkozott be a polgtükörbe.

Tanfelügyelőnkkel is megesett, az a furcsaság, hogy 
Csongrádról Csanyra akart utazni, s a kocsis eltévesz
tette az utat, s neki vitte oly halmaz hónak, hogy ügy 
kellett, magukat, a hótengerből kiásni, mely után egy 
arra utazott, fiatal ember szedte föl a tanfelügyelőt s 
visszaszóllitá Csongrádié.

De a legszomorubb s legkomolyabb furcsaság az, 
midőn a téli zord időben valaki — mint idegen — 
szállást kér éjjelre, s reggel hála tejében egy kézi kis 
székkel szállásadóját egészen, szállásadónéját pedig fé
lig agyon veri. A legnagyobb furcsaság ezen dologban 
az, hogy a vétkes úgy kimegy a határból, hogy senki 
sem látta.

írnék még több furcsaságot is, de félek a stílust 
— mint ők szokták magukat kifejezni — ismerő mély 
belátásit kritikusoktól, kik kegyetlenül bánnak' szegény 
fejemmel I

Az egyik.

Világfolyása.
Az egész világ figyelme jelenleg Németország

ra irányul, melynek 91 éves császárja múlt szom
baton örökre behunyta szemét s átengedte a trónt 
a San-Remoban időzött, testileg betegeskedő, de 
lelkileg annál épebb fiának, ki III. Frigyes név 
alatt foglalta el a trónt. Nem tudjuk, meddig bír
hatja a hatalmas trónt, de annyi igaz, hogy úgy 
nemzetéhez mint Bismarck herceghez intézett fel
hívásával — melyben trónralépését tudtul adja — 
már is megnyerte az egész miveit világ rokonszen- 
vét, mert nemcsak uralkodónak, hanem a szó leg
nemesebb értelmében embernek mutatta be magát. 
De szóljon helyettünk saját felhívása. A német nem
zethez intézett proklamatiója igy szól:

SLépemDeö I
A császár bevégezte dicsteljes életét. A forrón 

szeretett atyában, a kit én siratok és kiért velem 
együtt királyi íházam a legmélyebb fájdalomban 
gyászol, Poroszország hü népe elveszte dicsőség ko
ronázta királyát, a német nemzet egységének meg-

lehajt.il


alapitóját, az njból életre kelt birodalom az első 
német császárt! Eiválasztliatlanul összefűzve ma
rad magasztos neve a német haza nagyságával, 
melynek újjáalakításában a porosz ílép és uralko
dója kitartó munkássága legszebb jutalmukat ta
lálták. Midón Vilmos király soha nem lankadó atyai 
gondoskodással a porosz hadsereget komoly hiva
tása színvonalára emelte, biztos alapot teremtett a 
nemet fegyvereknek vezérlete alatt kivívott., gyózel 
meiliez, melyek a nemzeti egyesülést eredményezték 
és biztosította azaltal a birodalomnak ama hatalmi 
állást, melyért az ideig minden német kebel dobo
gott, de melyet remélni alig mer. És a mit nehéz 
áldozatteljes harcban népének kivívott megenged
tetett neki fáradságos kormányévek hosszú béke
munkájával megszilárdítani és áldásosán előmozdi 
tani. Saját erejében biztonságban érezvén magát, 
tisztelve áll Németország a népek tanácsában és 
csak azt kiváltja, hogy az elért békés fejlődésnek 
örvendhessen. Hogy ez igy van, Vilmos császárnak 
soha nem lankadó kötelességteljesitésének és foly
tonos, csakis a haza javára szentelt munkálkodásá
nak köszönjük.

Beám szállottak immár mindama jogok és köte
lességek, melyek hazám koronájával összekapcsol- 
vák és melyeket azon időben, mely isten akarata 
szerint kormányzatomuak megengedve lesz, híven 
szem előtt tartani eltökélve vagyok. Áthatva a fel 
adat nagyságától, minden törekvésem oda fog irá
nyulni, hogy művét azon szellemben folytassam, a 
mint az megállapittatott, hogy Németországot a 
béke őrévé tegyem, és hogy a szövetséges kormá
nyokkal, valamint a német birodalom és Poroszor
szág alkotmányos tényezőivel egyetértve, Németor
szág jólétén munkálkodjam.

Teljes bizalommal fordulok hű népemhez, mely 
évszázadokon át jó és rósz napokban házammal 
tartott, mert meg vagyok győződve, hogy az ural
kodó és népe közti elválaszthatatlan kapcsolat alap 
ján, mely független az állam elet minden változá
sától, a Hohenzollerni törzs maradandó örökét ké
pezi, koronám mindenkor épp oly biztosan nyug
szik, mint az országnak jólété, melynek kormány
zására immár hivatva vagyok, s fogadom, hogy 
igazságos, örömben és bánatban hii királya leszek. 
Isten adja nekem áldását és erőt e műhöz, mely
nek életem ezentúl szentelve lesz.

Berlin, március 12.
ofzig ijc*.

III. Frigyes császár és király a birodalmi 
kancellárhoz és a porosz ministerium elnökéhez a 
következő rendeletet intézte:

Kedves herceg!
Midőn megkezdem uralkodásomat, szükségét érzem 

annak, hogy önhöz, istenben boldogult atyám régi, ki
próbált első szolgájához forduljak. Ön volt a hű és bá
tor tanácsadó, ki politikája céljainak az alakot megad
ta és sikeres kivitelét biztosította. Én és házam önnek 
meleg köszönettel tartozunk; önnek tehát joga van, 
hogy első sorban tudja, mely szempontok által fogom 
magamat uralkodásomban vezéreltetni.

A birodalom és Poroszország alkotmányos és jogi 
rendje erejének mindenekfölött a nemzet tiszteletében 
és szokásaiban kell gyökereznie, ennélfogva lehetőleg

, kerületűink azok a rázkódt.atások, melyeket az állaim 
intézmények és törvényi k gyakori változása 0 <oz.

A birodalmi kormány teladntaniak előmozdításánál 
érintetlenül kell mnradniok azoknak a szilárd aiapoc- 
nak, melyeken a porosz állam eddig bizton nyűgöt o

A birodalomban valamennyi szövetséges kormány 
alkotmányos jogai ép oly lelkiismeretesen tiszteletben 
tartamlók, mint a birodalmi gyűlés jogai, mindkettőtől 
megkövetelendő azonban a császár jogainak hason o 
lisz eletben tartása. K mellett szem előtt tartandó liogj 
„ kölcsönös jogok Csak a közjóiét emelésére szolgálja 
iiaií, mely a legfőbb törvény kell, hogy maradjon, va- 
liimint. hogy újonnan mutatkozó kétségtelen nemzeti 
szükségleteknek teljes mértékben eleget kell tenni. A 
feladatok zavartalan előmozdításának szükséges és lég- 
hathatósabb biztositékát abban látom, ha az ország 
hadserege, kipróbált, hadseregem és a virágzásnak in
duló tengerészet gyengit,tétlenül ientartatnak, mely utób
bira a tengeren túli területek birtokba vétele által ko
moly kötelességek hárultak; mindkettő ama kiképzés 
és a szervezet teljességének magaslatán fentaitandó, 
mely dicsőségüket, megalapította és mely további ered
ményes működésüket biztosítja.

El vagyok tökéivé a birodalomban és Poroszon 
szágban a kormányzást a birodalmi és országos alkot 
mány határozatainak lelkiismeretes tekintetbevételével 
vezetni. Ezeket elődeim a trónon a társadalmi és állami 
élet elutasíthat lan szükségleteinek és megoldandó súlyos 
feladatainak bölcs felismerésében megállapították és ez
ért mindenki álfáit tiszteletben tartandók, hogy erejüket 
és áldásos hatásukat érvényesíthessék.

Akarom hogy a vallási türelemnek évszázadok óta , 
hazám által tiszteletben tartott alapelve továbbra is 
valamennyi alattvalómmal szemben, bármely valláshoz 
vagy hitfeiekezetekhez tartozzék is, oltalmul szolgáljon. 
Mindegyike közülök egyenlően közel áll szivemhez: 
hiszen valamennyien egyenlően tanúsították teljes oda
adásukat a veszély napjaiban.

Egyetértve a császári atyám nézeteivel, melegen 
támogatni fogom mindazon törekvéseket, melyek alkal
masak a társadamm különböző osztályainak anyagi jó
létét emelni, azok ellentétes érdekeit kibékíteni s az 
elkerülhetetlen bajokat lehetőleg enyhítőn a nélkül, 
hogy azon várakozás keltessék, mintha lehetséges volna 
az állam beavatkozása által a társadalom valamennyi 
bajainak véget vetni.

A szociális kérdésekkel szorosan kapcsolatban levő 
nek tekintem a seidülő ifjúság nevelésére fordított 
gondoskodást. Mig egyrészről a magasabb műveltséget 
mind szélesebb köröknek hozzáférhetővé kell tenni, más 
részről elkerülendő, hogy a műveltség komoly veszé
lyeket idézzen elő és oly igényeket keltsen, melyeknek 
a nemzet gazdasági ereje eleget tenni nem képes vagy 
hogy a tudományosságra való törekvés egyoldalúsága 
állal a nevelés célja figyelmen kívül hagyassák. (Luk 
az islenlélelemben és egyszerű erkölcsök egészséges 
alapján nevelkedő nemzet fog elegendő elleutaláiö erő
vel bírni arra, hogy a veszélyeket legyőzze, melyek a 
gyors gazdasági mozgalom idejében, egyesek túlfeszí
tett igényei következtében adott példája által az össze
ségre háromolhatnak.

Kívánom, hogy egyetlen alkalom se mulasztassék 
el, hogy a közszolgálatban az aránytalan költekezés 
kisértésének gát vettesék. A pénzügyi reformokat ille
tőleg minden javasla ot előítélet nélkül megfontolás 
tárgyává fogok tenni, ha n Poroszországban rég kipró
bált takarékosság újabb terhek kivetésének elkerülését 
és az eddigiek könnyítését lehetővé nem teszi.

Az önkormányzatot, melylyel a kisebb-nagyobb köz
ségek az államban bírnak, üdvösnek tartom; ellenben 
megfontolandónak vélem, vájjon az adókivetés joga, 
melylyel ezek a községek bírnak, s melylyel a birodalom 
és állam által egyidejűleg kirótt terhekre való tekin
tet nélkül élnek, nem terheli-e meg aránytalanul az 
egyesület.

Ép úgy megfontolandó lesz, vajon a halóságok szer
vezetében nem volna-e kívánatos az egyszeiüsités, mely 
lehetővé tenné, hogy az alkalmazottak számának csökke
nésével javadalmazásuk uö rekedjék.

1-la az állami és társadalmi élet alapjait, teljes 
erőben leutal tam sikerül, nagy megelégedésemre fog szol
gálni a gazdag és virágzó nemet művészet es tudomány 
teljes virágzásra emelése.

E szándékaim kivitelénél számifok oly gyakran be
bizonyított odaadására és arra, hogy kiváló tapasztala
taival támogatni lóg.

Vajha sikerülne eként a birodalmi tényezők egyet
értő, váilvet.ett működése, a népképviselőt, valamint az 
összes hatóságok odaadó tevékenysége es a lakosság 
minden létegének bizalomteljes közremuukálása által, 
Németországnak és Poroszországnak a békés fejlődés 
utján újabb dicsőséget szereznem!

Nem állítva a nagy tettek dicshoző fényét, meg 
leszek elégedve, ha uralkodásomról majdan azt mond
hatják, hogy népének javára, országomnak hasznára és 
a birodalomnak üdvére vált.

Berlin, 1888. március 12 én.
Jóakarója

III Frigyes,
Az uj német császár egészségi állapotáról a 

„Kölnisclte Zeitung" a következőket közli: A csá
szár egészségi állapota kitűnő, fájdalmai nincsenek. 
Tartása egyenes, étvágya jó. Bámulatos munkaerő 
fölött rendelkezik és szellemileg is egészen üde. Az 
utolsó napok izgatottsága előmozdította az. általá
nos egészségi állapotot, de a tegnap délután folya
mán gyenge lázt okoztak. Másképén áll a dolog a 
helyi bánt.ilommal. Mackenzienek most már el kell 
ismerni, hogy a német orvosoknak diagnózisa a csá
szár bajára vonatkozólag helyes. Beismeri e pilla
natban ő maga is, hogy a betegség már nagyon 
előrehaladott stádiumban van és hogy a gyógyítás 
teljességgel lehetetlen. A betegségben időről-időre 
szünetek állnak be. Ilyen szünet van most. Meddig 
fog ez tartani, azt nem lehet megállapítani. Jelen
leg a légzés nem jár nehézségekkel. A csővet azon
ban igen gyakran tisztogatás céljából ki kell venni. 
A császár nyugodtsága es türelme valóban bámu
latos. Az hírlik, hogy az orvosok határozottan rák
nak jelenték ki a császár baját és nem igen hiszik, 
hogy három hónapnál tovább fog élni. Bosszabbulás 
esetén a halál rögtön is beállhat. Orvos körökben 
Ilire jár, hogy Mackenzie legközelebb egy újabb 
műtét szükségét látja, és el van határozva azt reg
re is hajtani. Milyen lesz ez a műtét, az meg nem 
tudható.

HÍREK.
— Március 15 dike negyvenedik évfordulóját, e 

történelmünkben forduló pontot képező dicső neveze
tességű napot, szokott kegyelet és lelkesedés közt ün
nepelte meg a helybeli 48 as népkor leendő helyisége 
(Halász Szabó J. ház) nagy termében, közel 2U0 sze
mély részvéte mellett. Kiválóan fűszerezték az estély 
lefolyását Sima Ferenc körelnök és Pólya Ferenc 
választm. tagnak a nagy hontalan Kossuth Lajosra 
mondott hazafias pohárköszöntöik; továbbá Fiié Ti- 
hamérnek a helybeli 48 as függetlenségi polgárokra 
mondott nagy hatást keltő felköszöiit.ése. — Lelkes 
éljenzés követte az országgyűlési függetlenségi és 
48 as pártnak Tors Kálmán orsz. képv. úr által kül
dött üdvözlő táviratának felolvasását, amelynek kap-
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(Folytatás.)

Egy darabig ugrált Egeimaim, aztán megállt.
„Nem hallott kocsizörgést?" kérdő.
„Nem, semmit sem hallottam."
Égelmann sem hallott semmit; csak nem akarta 

észrevételül, hogy már elfáradt. Ha okos lett volna, 
nem szégyellő volna magát az elfáradás miatt; de az 
már jellemző az emberre nézve, hogy ugrálni akar, pe
dig nincs arra teremtve. Mig a kapitányok az ugrálás
ba be nem gyakoroltatnak és be nem taníttatnak, addig 
senki sem fog tőlük o téren oly képzettséget követel
ni, mint például a verébtől; s nézetem szerint legalább 
kétes a. remény, hogy valaha betanítják őket.

Ottó morgott (persze csak magában) főnökére; ez 
azonban nem ennek gyors elfáradásáért történt, hanem 
azért, mert fölismerő, hogy puncsivás helyett az egész 
este ebben a borzasztó időben fog caplatni.

Égelmann úrral nem cserélt volna, noha más al
kalommal szívesen lett volna kapitány; én sem cserél
tem volna vele Bal lábra sántítani s a másikat derék
szögre hajlítva tartani és minden kinyujtási kísérletnél 
„vederbe lépni", — ezt sem tarthatja élvezetnek, még 
akkor sem, ha nedvesebb azon törülközőnél, a melylyel 
egy egész tucat fürdőből kijött iskolásgyerek letöiíiikö- 
zött. Körülbelül félórái igen fáradságos menet után 
Égelmann báró és kísérője kiszámították, hogy hozzá
vetőleg a negyedrészét tették meg azon útnak, a mely 
az előbbit lakásától elválasztó. A mellett a kapitány 
fönhaugon, Ottó halkan, beszédeket tartottak az isten
verte helyzet iölött. Égelmann báró erős hajlandóságot 
érzett arra, hogy a történt szerencsétlenség egész vét
két Ottóra tolja. Mi jogosító őt ezen hajlandóságra, ar
ra nézve még nem egyezett meg magával; elég, hogy

a hajlandóság megvolt 1 Hasonló minden embernél lé
tezik. Midőn anyám egyszer irásközben leöntötte a ru
háját tintával, pofont, kaptam, mert épen akkor kukucs
káltam be az ajtón; mert hogy ez a kukucskálás a tiu- 
tafartó felfordulásával valamiféle magikás összekötte
tésben állott, azt csak egy olyan ostoba fickó vonhatta 
kétségbe, mint én

Égelmann kapitány alapjában véve igen jószívű 
ember volt. Ottónak ekkoráig csak arra volt alkalma, 
hogy őt mint kapitányt megismerje; de ez a legrosszabb 
oldal, a me’yről egy embert ismerni lehet. A kapitány 
és a prédtkillás, őrségre küldés, bezárás: liasonértelmü 
fogalmak. Ma este Égelmann báré az önkéntes mellett 
(s félig rajta) ugrált, s a szigorú katonai jelleg nagy
részt háttérbe vonult; koriliállsan gúnyolta, kordiálisan 
szidta az egész P.-t, n világ összes vizárkait, a tanácsot, 
a bérkocsisokat és saját lábát.

Fölülről azonban, a hóimét az áldás jön, még min
dig szakadt, s a oötétség mindinkább közeledett sűrű
ségre a híres egyptomihoz. Az utcák csöndesek és ki
haltak voltak, ha eltekintünk az eső csepegése- ős po- 
csogását.ől. Seukiseni kívánt kimenni; az őlök még áll
tak a taköpönyegben, mint a sírkövek, és az éjjeli őrök 
a kapuk aljában bölcseikedtek. De P.-ben sok őr ős 
kevés éjjeli őr volt.

Az utóbbiak közül egy egy szerfölött gyanús ala
kot látott, látszólag három lábbal, a mely valósággal 
megengedhetetlen módra fönnhangu nyilatkozatokat tett, 
a tekintetes városi tanácsra. Miután egy pillanatig el
bámult, miután egy pillanatig gondolkozott, vájjon kü
lönös veszély fenyegeti-e őt, ha közelebbről megnézi a 
háromlábú lényt (a mennyire t. i. a fönnforgó körülmé
nyek közt lehetséges): kimozdult az odújából és három 
éjjeli őii lépéssel ut,ólérte a háromlábú talányt, megszö- 
litá: „Ugyan, ki szitkozódik itt, ilyen későn?"

A kapitány meg akart állni; de mivel ezen szán
dékát előbb nem közölte Oltóval, minélfogva Ottó tovább 
ment, a kapitány ingadozott, három ugrást tett ős ke
zével az éjjeli őrbe fogózott, a ki egy embernek ily 
módon két emberré való oszlása fölött csaknem úgy 
elcsodálkozott, mint bizonyos számú évek előtt, a csil
lagászok egy üstökösnek két üstökösre való oszlásán.

„Diszuóteremtette I öukétites!" kiáltó Egeluiauu. Az 

önkéntes visszafordult és adós maradt a felelettel azon 
kérdésre, miért rohan úgy el.

Ekközbon az éjjeli őr is fölismerő, ki áll előtte és 
hallgatva ismét el akart tűnni az éj homályába; de báró 
Égelmann, miután az állami méltóság viselőjét megkér
te, hozzon egy kocsit, és tőle megtudta, hogy bizonynyal 
egy kocsi Bem maradt az áfásokon, nem tűrő, hogy a 
bakter hátra — összpontosuljon, hanem busás bonava- 
lóért kísérőjéül szerződtető.

Ottó föllőlekzett. Remélte, hogy szolgálatából mint, 
mankó elbocsáttatik, és valóban, ezt igen idején való
nak tartó. Ottó tévedt. Égelmann a bakiért bal oldalára 
vette, és még jobban ránehezedett a kövér önkéntes 
vállára, olyan bókot mondotta világnak és P.-nek, hogy 
az nem is volt bók, és két támogatója által csaknem 
vitette magát.

Sohase higyjük — még a legnagyob szükségben 
sem, hogy a jó Isten elhagyott bennünket. — A három 
személylyel. a kiknek összesen öt láb állott rendelke
zésükre, egy bérkocsi jött szemközt, egy sánta gebével 
a ruiljáiiál, agy valóságos, igazi, hamisítatlan comfortábli, 
goromba kocsissal a bakon, ezer szakadással és repedés
sel a bőrön, a melyeken keresztül a szél és az eső az 
úgynevezett párnán ülő magános utasnak látogatást 
szokott tenni, azon ürügy alatt, hogy szórakoztassa Őt.

„Hej, kocsis!" ordítottak mimlahárman addig, niig 
a lókormányzó megállni hajlandónak mutatkozott, hogy 
megnézze, vájjon kifizeti-e magát most egy íordulót tenni, 
mert a közte és a rendőrség közt kötött, szerződés ér
telmében csak az állásról volt köteles utast elfogadni. 
Azonban a kocsiút közepén állt meg, és ha Égelmann 
komolyan reflektálni akart a kocsira, a kocsiút közepére 
kellett mennie.

„Vigyázzatok," intő kísérőit az átjárónál, a mely
nek deszkái vészesen ropogtak.

„No, mi a," szólt a kocsis zengzetes hangján. „A 
ki kocsikázui akar, annak fizetnyi is kő!" Kocsilámpájá" 
nak világa egy szemmelláthatőlag szerencsétlenül jártat 
mutatott neki, de egyszersmind a titokzatos utasnak 
állását is mutatta, s jobbnak vélte, további akadályo
kat útjába nem gördíteni; mert hadnagyokkal stb. nem 
jó egy bérkocsisnak egy tálból cseresznyét enni.

(Folyt, köv.)



csában a népkör főjegyzője Beszédes István poharai 
emelve, éltette az országgyűlési függetlenségi és 48 as 
pfirtot s annak egyik jeles tagját, városunk közsze 
‘etetnek örvendő képviselőjét Tors Kálmán orsz. gyű 
]ési képviselő urat s alkalmi költeményt szavalt. _
y kaszinóban rondezett. ünnepélyen mintegy hat
van tag vett részt. A felköszöntők sorát Kiss Zsig- 
mniid elnök nyitotta meg. Beszédében élénk színek
kel ecsetelte Magyarországnak 1848. előtti és utáni 
állapé át s ekként kiemelve máre. 15 ikének jelentő
ségét, azt kívánta, hogy azon nagy eszmék, melyek e 
nagy naphoz fűződnek, teljes mértékben gyökeresül
jenek meg és virágozzanak fel hazánkban. Üt.ána Pet- 
j-ovics Soma ev. lelkész mondott, emelkedett szellemű 
felköszöntöt azon kaszinói tagokra, kik a szabadság- 
harcban részt vettek. Végül Tóth János megyei fő
jegyző idegen földön élő nagy hazánkfiára: Kossuth 
Lajosra emelte poharát, mire dr. Götzl Bertalan in
dítványára Kossuthnak Tnrinba üdvözlő sürgöny kül
detett. — A polgári körben mintegy 25-en gyűl
tek össze. Itt az első felköszöntőt Baldzsovits Norbert 
elnök mondotta, melyben összehasonlítást tett hazánk 
több nevezetes eseményei s március 15 ike közt, át
fért a márciusi eszmék eredeti hazájára s azon óhaj
tásának ailot.t, kifejezést, vajha a mostani nemzedék 
ép oly hazafias érzülettől lenne áthatva, amilyennel 
bírt az akkori nemzedék, melynek a mártius 15 ének 
emlékét, köszönhetjük. Szólt még Papp Lajos köri 
jegyző ez eszmék további megvalósításáért, valamint 
Bánóéi Lajos és .Böszörményi Károly ügyvéd.

Felolvasó estéiyt rendez kaszinónk e hó 22-én 
raját helyiségében, ha valami rendkívüli akadály nem 
jön közbe. Bevezetésül a helybeli dalegylet énekel 
egy dalt. Ezután Derzsi Kovács Ferenc gytnn. tanár 
érdekes chemiai mutatványokkal egybekapcsolt felol
vasást tart. Ezt követné egy hölgy föllépte, de eddig 
még nem sikerült szereplőt megnyerni. Azután Pet- 
rovits Soma ág. ev. lelkész tart felolvasást, valószi- 
Jeg az irodalom köréből. Végül a dalegylet egy zár
dal elének lésével befejezi a műsort. Sajnos jelenség, 
lmgy a szereplésrr eddig fölkért hölgyek nem vállal
koztak föllépni, mi megbénítja a rendezők működését. 
Igaz ugyan, kogy a ki föllép, nemcsak igazságos, ha
nem gyakran igazságtalan kritikának teszi ki magát, 
főkép ha némely kritikus még a ruhát is bírálata 
tárgyává teszi; de azt, is meg kell fontolniok a höl
gyeknek, hogy a felolvasó estély egyszerű családi 
összejövetel, mely messze áll a concerttől, már pedig 
a hallgatóknak oly esetben nem szabad müigényeik- 
ben tiilkövetelőknek lenni. Egyszersmind tudathatjuk, 
hogy ez lesz a most lefolyt téli időszakban az utolsó 
estély, jövőre pedig a rendezőség rendszeresíteni fogja 
a felolvasó estélyeket.

— Áthelyezés. T. Szedniük József helybeli r. le. 
káplán urat. Sződre tették át, helyére pedig jött Palotás 
ról t. Prohászka Pál segédlelkész ur.

— Megyénk közig, bizottsága e hó 20 án rendes 
havi gyűlést tart, melyre az érdekeltek figyelmét ez 
utón is felhívjuk.

— Körmegalakulás. A helybeli polgári iparos és 
gnzd. kör alakuló közgyűléséről szóló jelen hír múlt 
számunkból térszüke miatt kiszorulván, utólag teszünk 
ez örvendetes eseményről említést.. A kör most cseké
lyebb számú taggal alakult meg, mint ezélőtt három év
vel, minek oka részint, az iparteslület megalakulásában, 
részint abban keresendő, hogy sokan — kik különben 
hajlandók belépni a körbe — a házbérleti ügy elintézé
séig tartózkodó álláspontot foglaltak el s ez ügy mikénti 
elintézésétől tették függővé belépésüket. E magatartás 
azonban az alakuló közgyűlés után belépő tagoknak 50 
kr. behatási dijba kerül. A kör 125 taggal alakult meg 
s a választó közgyűlés eredménye következő; elnök Ba- 
lázsoiits Norbert, alelnök dr. Balassa Péter, jegyző Pap 
Lajos, ügyész dr. Csató Zsigmoml. pénztárunk Podhrad- 
szky Ferenc, gondnok Honig Benő, könyvtárnok Dezső 
Sándor; vál. tagokká: Soós Ferenc, Molnár Imre, Köl- 
ber Mihály, Berceli Dániel, Lakos Károly, Csúcs Antal, 
Móc Kálmán, Tömör János, Ilác János, Debreceuy József, 
Kanász Nagy Antal, Ginder Károly. Előre jelezhetjük, 
hogy a kör választmánya a könyvtárt kiváló gondozá
sának tárgyává fogja tenni s nem csak a hiányokat pó
tolni, hanem teljesen uj könyvekei is fog a legrövidebb 
idő alatt, beszerezni. Továbbá mivel az ipartestület meg
alakulása és a csongrádmegyei gazd. egyesület megszű 
•lése folytán a viszonyok változtak, a közgyűlés meg
bízta a választmányt, hogy vegye gyökeres revisio alá 
az alapszabályokat és azok módosítására vonatkozó ja
vaslatát a legközelebb egybehívandó közgyűléshez ter- 
jeszsze be. Pénzügvi bajokkal sem fog küzdeni a kör 
jövőre, mert évi 250 írt helyett csak 100 irtot. fog ház
bér cimén fizetni, tehát a megtakarítható összeget ré
szint több hírlap járatására, részint a könyvtár gyara
pítására fogja fordíthatni.

— Közgyűlése volt limit vasárnap <1. e. a helybeli 
kölcsönös segélyző szövetkezetkezetnek (gyűszűegylet- 
nek.) mely alkalommal örvendetes tudomásul vették a 
részvényesek az alakulás első évében szenvedett, veszte
ség elenyészi,etését. és a részvényérték gyarapodását. 
Nehezen is várták sokan a */» rész megállapítását, mert 
ugyancsak sokan veszik igénybe s ezzel újból gyarapít
ják a knmat jövedelmet.

— Értesítés. A „Gazdák és iparosok ált. Hitel- 
szövetkezete" fővárosi központi igazgatósága a helybeli 
fióktelep buzgó elnökét Szőke Istvánt bízta meg uj rész
vények gyűjtésével s már is szépen jelentkeznek uj 
részvényesek. Ezzel kapcsolatban megbízás folytán érte 
sitheljllk e fióktelep részvényeseit, hogy a hitelszövet
kezet ez évi nyereményében azok részesülhetnek csak, 
a kik ez évi murtius hó végéig egy egy részvény érté
két valamivel meghaladó összeget a fióktelep pénztárá
ul lefizetik; még pedig annyi részvény után részesül
nek ez évi osztalékban, ahány vészvény értékét lefizet
ték. Végűi értesíthetjük a részvényeseket, hogy a gabo
na termények eladására vonatkozólag a központi igaz
gatóságtól e napokban leérkezett föltételekről a fiók
telep helyiségében kifüggesztett értesítésből lehet él
tesülni.

— Polgári körünk, mely három év óta özv. Tóth 

Józsefnó .asszony házában volt elhelyezve, ez évi szt.- 
György naptól kezdve Máhr Kázmér cukrász helyi,séeeihe 
fog átköltözni a legutóbb megtartott közgyűlés határo
zata folytán. Mivel most a kör sokkal csekélyebb ház
bért (og fizetni, reméllhető, hogy a kör most nagyobb 
gondot fog fordíthatni könyvtárának gyarapítására.

— Húsz folyamodó közöl négy nyert csak engedélyt 
városunk határában dohány termelésre, annyira megszo- 
rilotta a pénzügyi kormány a dohánytermelést, minek 
okát abban lehet találni, hogy a tömeges és nagyhitel'- 
jedésü termelés alkalmat nyújt csempészetre Bizony 
mióta Tisza Kálmán megrégulázta a dohányzást, sok 
atyafi a leglojálisabb állampolgárrá vált s már az első 
negyedévi kimutatás eklatáns bizonyítékot fog nyújtani 
arra nézve, hogy a módosított doliiíny jövedéki törvény 
nem keveset jövedelmez az állam konyhájának.

Ló összeírás lesz, jövő hó 3, 4, 5, 6, 7 és 8-ik 
napjain városunkban, melyre a lótartó gazdákat eleve 
figyelmeztetjük. A sorrendet mai lapunkban közzétett 
hirdetés közli.

— Mai számunkban befejezést nyert a regény mel
léklet I-ső kötete, melyhez még a jövő számmal meg
jelenő tartalom jegyzék is tartozik s ezzel együtt be
köthető az eddig megjelent I. rész. Jövő számban meg
kezdjük a II-ik kötet közlését.

— Folydogál már a víz a Kurca medrében, mely 
annyi idő óta víz nélkül volt. Vglószinüleg az alsó rét
ről bocsátották le a vizet, moly sok apró halat visz ma
gával, s lassan be fogja tölteni az egész medret.

— Kártya es hazafiság. A borossebesi kaszinó
egylet legközelebb tartott közgyűlésén üdvös határoza
tot hozott, mely méltó reá, hogy az ország több kaszi
nóiban is viszhangra találjon. Az említett kaszinó lel 
kés tagjai erre való tekintetből elhatározták, hogy ezen 
túl minden kártyázó társaság nyerő tagja a nyeremény
hót tiz krajcárt tartozik adni az Erdélyi magyar köz
művelődést egylet javára. A borossebesi kaszinó meg
kereste az összes hazai kaszinókat hasonló hazafias szel
lemű határozat, hozatala végett.

Árvíz.
Bekövetkezett azon szomorú időszak, amikor az 

ország sok virágzó városa aggódva tekint a jövőbe a 
bekövetkezett árvizek miatt. Aggasztóvá teszi a helyze
tet azon körülmény, hogy a jég sok helyett összetorló
dik a folyóban s megakadályozván az amúgy is megda
gadt folyók vizének szabad folyását, ennek folytán a 
víz kénytelen kiönteni. Már a vezércikkben jeleztük rö
viden azon vidékeket, melyek a bekövetkezhető árvíz
től kisebb-nagyobb mértékbeli veszélyeztetve vannak, 
itt csakis a körös-tiszti marosi öblözelre reflektálunk, 
melynek már is rettegni kell a Körös, Tisza és Maros bősz 
hullámaitól. E három folyó rohamosan árad, a Maros 
jégzajlása Makónál szétrombolta az arad Csanádi vasút 
fából készült vasúti hidját s ti folyó Zsigmomlháza köz
séget teljesen elöntötte. Ennélfogva n közlekedés Arad, 
Zsigmomlháza és Uj-Arad közt teljesen meg vau sza
kítva.

Alig végezte Schmldhaiier Antal ktr. mérnök összes 
töltéseink vizsgálatát., midőn Szarvasról sürgöny érke
zett, hogy Körös Tárcsánál nagy jégtorlódás van, mire 
Fekete M. főigazgató azonnal a fenyegetett körösi vonal 
ra sietett. A Tiszán még nem indult meg a jégzajlás, 
de a Körösök és Maros annál erősebben áradnak s igy 
valószínű, hogy a Tisza is a jég megindultával rohmno 
sas áradni lóg. — A belvizek áradása H.-M.-Vásárhelyen 
már is lenyegető mérvet ölt. A réti földekben az olva
dás következtében óriási mérvben terjed a viz, a tó és 
mélyedések már mind viz alatt vannak s napról-napra 
növekszik a félelem, hogy a belvíz fogja elúsztatni sok 
ezer hold szántóföldenket. A társulat a porgányi és kis- 
tiszui vizemelő gépekkel a legmegfeszi tettebb erővel 
naponkint 20 órát dolgozik, azonban dacára annak, hogy 
mindegyik gép percenkint 45 köbméter s igy egy nap 
(20 munka-óra) alatt 54 ezer köbméter vagyis 54 millió 
liter vizet emel ki a mentesített oldalról, a belvizek 
apadása a belső részeken nemcsak hogy nem észlelhető, 
sőt a csatornákon befelé folyik a viz.

Lapunk zártakor értesülünk, hogy Arad város pol
gármestere azon csatornát, mely a felső Szárazérből a 
Marosba vezette Arad alatt a vizet, betömette, minél 
fogva most már az egész szárazérből a belvizek mind 
a társulat árterébe ömlenek, ami az alsó érdekeltség s 
réti birtokosok helyzetét rendkívül súlyosítja. Pokoiuán- 
dy szakaszigazgató a vett sürgöny tudósi tás után azon
nal sürgönyileg fordult a társulati főigazgatóhoz s gr. 
Károlyi Tibor társulati elnökhöz az aradi polgármester 
ezen sérelmes intézkedése ellen a szükséges lépések 
megtétele végett s valószínű, hogy e gazdátlan száraz
éri vizekkel elkövetett törvénytelenségek mielőbb egy 
kormánybiztos kiküldését fogják eredményezni, mely, 
hogy mielőbb megtörténjék, annál inkább kívánatos, 
mert a Szárazér hat törvényhatóság területét érdekli s 
mindenik hatóság egyedül a saját territoriáma érdekeit 
tekinti s a másikkal óhajtja megitatni a vizet: szükség 
van tehát arra, hogy ily körülmények között egy elfo
gulatlan intézkedő legyen az egymással ujjat huzó tör
vényhatóságok közt.

A legújabb tudósítás szerint II.-M.-Vásárhely ta
nyai lakói menekülnek a városba. A szárazér vizének a holt 
Marosba való lefolyása egy újonnan emelt töltés által 
meg van gátolva s ha ez állapoton nem lesz gyorsan 
segítve, a vásárhelyi határban levő vetések teljesen 
földire mennek Gróf Pallavicini uradalmi tisztsége erő
sen készül a vízvédelemre.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. március 16.

Egy hét óta szerencsés idöviszonyok mellett ol
vad a havunk, gazdáink örülnek, hogy a vetések 
egészséges zöld színben kerülnek ki harmadfél hónap 
után, a majd két láb vastag hóréteg alól. Lapály 
földeinken sok helyen össze gyiilemlett a hóié, de an
nál jobban félhetünk a bekövetkezhető árvizektől, me
lyek már is sok kárt tettek az ország különböző ré
szeiben.

A buzavétol a hét folytán is igen rósz hangu
lat mellett folyt,, mintha termelők és kereskedők egy
mást kifárasztani akarnák. Különösen nyomja a han
gulatot az, hogy a hajózás néhány nap múlva meg
kezdődik és hogy a béke felé hajló politikai viszonyok 
miatt a búza űztetben igen zsibbadt hangulat vett 
erőt, amennyiben a kivitel majdnem tökéletesen szü
netel. Kivételt képez a kukorica, melyet a kereskedők 
szívesen vesznek.

Búza ára métermázsánként 6 frt 30 kr., 6 írt 40 kr. 
Kukorica (köböllel) 4 frt 60 kr., 4 frt 80 kr.; 

métermázsája 5 frt, 5 frt 10 kr.
Árpa (köböllel) 4 frt 10 kr., 4 frt 30 kr. 
Zab (köböllel) 3 frt 50 kr., 3 frt 60 kr. 
Szalonna métermázsája 50—52 frt.

Ing'Srexi-lxird.etés.
(E rovat azon t. előfizetőink számára áll rendelkezésre, kik ne
vük és lakhelyük elhallgatásával lapunkban valamit közzététetni 

óhajtanak.)
K in síi táti k : Egy teljesen jó karban lévő billiard asztal ju
tányos áron. Bővebb felvilágosítást nyújt e lap kiadóhivatala.

nsr yiittér.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Farbige Seideustoffe von 85 kr. b7lsü5fl 
per Meter (ca. 2000 verschiedene Farben und Dessins) verscn- 
det í’oben- und stückveise zollfr- i das Fabrik-Depot G. Henne- 
berg (k. k. Hoflieferant), Zürich. Mustéi* umgehend. Briefe 10 
kr. Porto. (3.)

Hirdetés.
Vau szerencséin a u. é. közönség becses 

tudomására juttatni, miszerint a tavaszi idény- 
áruk, nevezetesen: c-ipök, kalapok, keztyük, in
gek, nap- és esernyők stb. nálam dús választék
ban és a nagy mennyiség bevásárlása kö
vetkeztében jutányos árban kaphatók.

Tisztelettel
■\77"elliscix Vilmos.

Özvegy Balogh Józsefijének
I. t. 202. sz. háza, vekerlaposon 14- hold földje 

épületekkel együtt szabadkézből eladó.
ÁL.I1 .......................Ili,"

leg'jo'b'b

CIGARETTA-PAPIROS
A VALÓDI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PÁRISBAN.
Uilínzitslól ftvakod juiik !

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

ZZird-etrxxénv-
Azon lótulajdonosok, kiknek két óven alól be

jelentett csikói vannak, — és azokat az osztályozás
kor bevezetni nem akarják : hatósági bizonyítvány 
kinyeréséért az aljegyzői hivatalban f. évi március 
hó 18 ik napjától — april hó 2-ik napjáig jelentkez
hetnek.

Szentes, 1888. március 16.
Szakái Mihály,

V. aljegyző.

Hirdetmény.
Szentes város 1888. évi házadó kivetési lajstro

ma f. hó 18-tól 25-ig 8 napon át azon figyelmezte
téssel tétetik közszemlére, hogy azon adózók, kik a 
múlt évben birtokot vettek, cseréltek, örököltek, ház
adó kirovásaikat alólirt hivatalnál említett idő alatt 
tekintsék meg s felszólalásaikat,

a. , azon adózók, kik ezen adónemmel már a múlt 
évben megróva voltak, a lajstrom kitételének napját 
követő 15 nap alatt,

b. , azon adózók, kik házadóval a f. évben rovat
tak meg először, kirovásuknak adókönyvecskéikbe tör
tént bejegyzését követő 15 nap alatt Szentes város 
polgármesteri hivatalánál Írásban nyújtsák be.

Városi adóhivatal.
Szentesen, 1888. március 16.

Tóth Kálmán,
aü. tanácsnok.

ZZird-etrxxéxiy.
A város tulajdonához tartozó, mintegy 2670 nszg 

öl területű volt gogányi rakodó kert, az 1892-ik évi 
október 1-ső napjáig terjedő időre f. évi március 20-án 
délelőtt 10 órakor a helyszínén tartandó nyilvános ár
verésen szántás vetés alá haszonbérbe tog adatni.

Felhivatuak haszonbérelni kívánók, hogy kellő bá
natpénzzel ellátva a kitűzött helyen és időbeu Jelenje
nek meg. A feltételek a tanácsteremben addig is meg
tekinthetők.

Szentes, 1888. március 16.
Nagy Imre, tanácsnok.



Házeladás.
ZFlirjesz: ZDáTrid. III- tized 246. sz. 

igen jó karban lévő háza, mely áll 4 szobából, 2 
konyhából és istállóból, szabad kézből kedvező fel
tételek mellett eladó.

Értekezhetni a. tulajdonossal a főutcán lévő 
kész férfi és női ruha üzletében.

| Bérbe adja
a Grünwald Ferenc-féle házakat 
f évi april hó 24-töl kezdve — egy 
évre a „Szentesi Takarékpénztár“ 

igazgatósága.________
IgSF* Kiadó bolt és lakás.

Td.ös Slájer Sándornak a IV-ik 
tizedben (kisérben) lévő háza, mely egy bolthelyi
ségből, két utcai és egy udvari szobából, élés
kamrából, pincéből, istállóból, ólból s tiizrevalós- 
ból áll, folyó évi Szent-György naptól fogva ha
szonbérbe kiadó. Értekezhetni e lap szerkesztőjével 

Balázsovits Norberttel.

ZKZíewló lalzás-
Özv. Vecseri Lászlóné 111-ik tized 380. sz. alatti 
házánál 4 szoba, konyha, éléskamara, pince, padlás 
és fáskamara szt.-György naptól — két részben is — 

kiadó.

Tíz forint 
napi mellékkereset, 
tőke és kockáztatás (t i- 
sico) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti 
eladása által az 1883. 
XXXI. törvénycikk ér

telmében.
Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi 
váltóüzlet társaság 
Altl.Elt és TÁRSA, 

Budapesten.

Posztóárut és posztó 
maradékot 

jó minőségben férfi- és gyer
mek öltözetre, női kabátokra 
és esőköpenyre ez idényre pos
tautánvétellel legolcsóbb gyá
ri áron küld a

„Verscn>r46-liez 
címzett posztógyár-raktárából

Beer Károly,
J'ágerndorf, osztr. Szilézia.

Minták kívánatra ingyen 
és bérmentve. Számos kártya
minták a t. szabók és ismét- 
dadó le számára. Helyi ügynö
kök keresetnek.

607 |ll<. 888. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A szentesi kir járusbiróság mint telekkönyvi ha
■ lóság közhitté teszi, hogy özv. Lénárlh Jozsefné végre- 
htíjf.itlómik Kot.vics Varga Zsuzsanna végrehajást szett 
védő elleni 150 írt, tőkeköveielés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a szegedi kir törvényszék (a szentesi 
kit. járásbíróság) területeit levő, Szentes város határában 
fekvő, a szentesi 10824 sztjkben 3409/a. 2. a. 268 üszői 
területtel bejegyzett szőlőből Kotvics Varga Zsuzsámtól 
alperest, illető '/« részre, az 1881. LX. t.C. 156. §-a c. 
pontja alapján pedig az egészre a felüligéreti árban az 
árverést. 469 frt. 60 krbnn ezennel megállapított, kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a feiniebb megjelölt ingatlan 
az 1888 évi april hó 16 ik napján délelőtt 10 órakor az. 
alólirolt. telekit. hatóság hivatalos helyiségében megtar
tandó nyilvános árverésen a. megállapított kikiáltási áron 
alól eladatni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs 
árának 10% á t, vagyis eliez. köpést fönlebbi felüiigére'i 
árnak megfelelő összeget készpénzben, vagy az 1881: 
LX. t. C. 42. §-ában jelzett, árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt, igazságügy- 
tninisl.eri rendelet. 8. § ában kijelölt, óvadékképes érték 
pnpirtian a kiküldött, kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. t.C. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított, szabályszerű elis
mervényt ál szolgáltul ni.

Kelt, Szentesen 1888 ik évi február hó 19 ik napján.
A szentesi kir. jará.sbiró.oíg mint, telekkönyvi ha 

lóság.

Hirdetmény.
A város által fentartott. Széchenyi és nagy, 

völgyparti faiskolákból a f. 1888-dik évben eladás
ra bocsátott vad- és nemesitett fák eladási ára 
a képviselőtestület 118/887. sz. határozatával a 
következőkben állapíttatott meg:

Az ültetni V'iló fii megnevezése 
Alma, körte 6—8 éves, szomorú körösfa 
Szelíd gesztenye 5 éves — — — —
Platánfa 1—4 éves — — — — — 
Cseresznye, megygy 6—8 éves, kajszin ba

rack, szolid- és vad gesztenye 3—5 
éves, dió 4 éves, thulya, nemesitett. 
rózsa, piramis akác —• — — ■—■

Alma, körte 2—4 éves, szilva, noszpolya, 
birs, nemesitett eper és galagonya 

Nyárfa, körösfa, szomorú fűz, őszi barack 
Közönséges akácfa 4—6 
Vad rózsa nagyobb — 
Közönséges eperfa — —
Mandula, akácfa, nyárfa, 
Gyökeres szőlő vessző 2 
Akácfa kissebb — —
Alma vadoné — — —
Gyökeres szőlő vesző 1 

akácfa gyenge ■—
Venni szándékozók Szilcs János közpénztár- 

ttoknál jelentkezzenek.
Szentesen, 1888. műre. 9.

Naíiy Imre,
Lm ács nők.

vadrózsa kissebb 
éves — — —

éves, díszcserjék,

BP-

Hirdetmény;
A nagyméltóságu in. kir. honvédelmi ministerium 

1887-ik évi november 26 án 4945,Sjx. sz. a. kiadott 
rendeletével, az 1888-ik évre a ióosztályozásl. elren
delte és ennek foganatosítására Szentes város terüle
tére nézve a f. évi rtpril hó 3, 4, 5,6, 7 és 8-ik nap
jai leljek kitűzve.

Ertesittetik tehát a lótartó közönség, hogy a 
jelzett napokon és pedig: April hó 3 án az I sö ti 
zed, 4-én a Il ik tized 1 tői 330 házszámig, 5-én a 
II ik tized 331-töl a tized végéig és a Ill-ik tized 
1 töl 180 számig, 6-án a Illik tized 181-töl a lilik
tized 550; 7 én a Ill-ik tized 551 számtól a tized 
végéig és a IV-ik tized egészen, továbbá a derekegy- 
házi oldali tanyai lakosok, ápril 8-án pedig az alsó- 
és felső rét, belső- és külső Ecser, berki szőlő, Berek
hát, Dónál, Eperjes, Kaján, Kis- és Nagy-Tőke, Kis- 
és Nagy-Királyság, Lapistó, Muesihát, Nagy-Nyomás, 
Pánkot,a, Szent László, Vekerzug, Vekerhát, Veresegy
ház éé Zalota-tanyai lakos lótulajdonosok lovaikat a 
már fentebb jelzett, időben és sorrendben, vásártérre 
a cédulaháznál működő osztályozó bizottság elé annál 
is inkább elövezessék, mert, a már hivatkozott minis 
téri rendelet értelmében a kellő időben elő nem ve
zetett. és a rendes osztályozásról elmaradt lovak hiva
talból utólag nemcsak osztályozandók leendőnek, ha
nem az illető tulajdonosok a törvény értelmében szi
gorú pénzbírsággal is fognak Bujtatni.

Egyidejűleg értesít.telik a közönség arról is, hogy 
a két éven alóli csikók csak az esetben nem vezet.en- 
dök elő, ha olyanoknak létele és létszáma hatósági 
bizonyitványnyal fog igazoltatni.

Ugyan ez alkalomból (elhivatnak azon lórulaj 
donosok, a kiknek az 1885. évi lőosztályozáskor al
kalmasnak talált lovaik voltak és azokat az 1887 iki 
év január 1-től számítókig a mai napig eladták, el 
■cserélték, vagy bármily utón tulajdonukból elmenesz
tették, nyilvántartási jegyzékbe vétel végett a f. évi 
március hó 22., 23., 24. és 25 ik napjain, a városi köz
gyűlési teremben (magtárépület) annál is inkább be
jelentsék, mivel a bejelentést elmulasztók 50 forintig 
terjedhető és közigazgatási utón behajtandó birságban 
fognak elmarasztaltatni.

Keit Szentesen, 1888. évi március 12 én.
Polgármester megbízásából 

Szakái Mihály, 
v. aljegyző.

Értesítés.
Alulírott van szerencsém a n. é. közönséget 

értesíteni, miszerint egy alkalmi vétel által azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy

szentesi és szegedi 
hengerniűmalmi liszteket 

a legjutányosabb árban számíthatok. — Egy 
próbavásárlás által a nagyérdemű közönség állítá
somról meggyőződhetik. — Úgyszintén jutányos ár
ban nagy mennyiségű korpa kapható.

Két honvédló jó állapotban nálam bármikor 
átvehető.

Tisztelettel
i£j. Varga Imre.
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ajánlja a n. é. közönségnek a tavaszi idényre 
dúsan berendezett raktárát., férfi és női 
kalapok; férfi, női és gyermek cipők, 
fehérnemüok, legnjabb tlivalu nap
ernyők és tricco derekak, nyakkendők 
és egyáltalán mindenféle férfi és női 
divatcikkekben.

Felhívja egyszersmind a n. é. közönség 
figyelmét az újonnan föltalált CS. kir. osztrák 
magyar kizárólagosan szabadalmazott 

deiék-fűzőre,
mely sohasem törik, a szövetet nem szakít
hatja át s a testet valamint a felső ruhát 
nem sértheti meg.

Mint eddig úgy ezentúl is azon fog lenni, 
hogy a jó áruk és lelkiismeretes kiszolgá
lás által az eddig irányában tanúsított 
zalomra tovább is érdemes maradjon.

Máriaczeiii gyomorcsoppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Fölülmulhatatlan étvágy hiány, gyonn>rgyö»gi'« \g, rósz 
Illatú lélekzeí, felliivodás, savanyít felböiieiu-s kolika,gyo- 
luorhurut, gyomorégés, homok- és i!i’:i’:.'j>'<>tl.-s ínl oigos 
nyálkakepzötlés, sárgaság, mnl >r •-•-••_ hányás f.iiá.iás (ha 

ils IráLkloii vrlY>> uhtArlí»l«m\ Ktílrátóh,* íőí^-, 
máj- és aranynres hánlalmak cseleiben. Euy üvegcse ára 
használati tirasiiáss -I cuyitt.'Jö k-., ■ e:h»s .•atae/.kGOkr.

Központi sz.éfkiiklés Bt'atly iiáreiy gyógyszerész, által 
Krcnisierhen (Morvaország).

Kapható minden gyóg-ysz riárban.
Óvás! A valódi mária-'zelli gyomorcsbepeket sokat 

amisitják és utánozzák A valód ág ,|c:cti minden 
«égnek piros, a leüti véujcgypycl ••llátott borítékba kell 
öitgyölve lennie és a iiim'len üveghez mell •kelt ct-sz.ná- 

lati 'utasításon im-g kell jegyezve lenni, hogy az. Krctii- 
<ierben Gnsek Henrik honvvitv •■ódájában nyomatott, voü

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhe'yen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Barls Emil 
gyógyszertáraiban; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Baiier 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

bi-

Teljes tisztelettel

Özv. Kiéin Auguszta.
Szentesen, I’ollák-féle ház.

4796./tk. 1887 sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A szentesi kir. jbiróság mint, telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, liogv özv. Sarkndi Nagy Istvánné végre- 
bajtatónak Mtkec Mihály szentesi lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 252 frt. tőkekövetelés és minden járu
lékai iránti végrehajtás ügyében a szegedi kir. fövény
szék (a szentesi kir járásbíróság) területén lévő, Szentes 
város határában fekvő, a szentesi 175. sz. tjkönyvlimi 
3266. hrsz. a l,M/i«« hold terű eltel bejegyzett nagyltegyi 
szöllőból álló ingatlanra az árverést 708 írtban ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1888 évi április hó 16 ik 
napján délelőtt 9 órakor ezen kir. jbiróság hivatalos 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen n meg
állapított kikiáltási áron alól is ehidatui iog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs- 
áránatc 10% át, vagyis 70 frt. 80 krt készpénzben, vagy 
az 1881: LX t.-c. 42. § ában jelzett árfolyammal szá
mitól,t és az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz- a. 
kelt, igazságügyministeri rendelet. 8. §-ában kijelölt, 
óvadékképe- értékpapírban a kiküldött, kezéhez letenni, 
avagy az 1881: LX. t. c. 170. §a élteimében a bánat
pénznek n bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervény át.szolgált.at.ni.

Kelt, Szentesen 1887. évi december hó 29 napján.
A szentesi kir. jbiróság mint, telekkönyi hatóság.

kir. jbiró.

S C H LIC K-fíle VASÖNTÖDE is MMÉSráTÁBSASÁE MM,!
Központi iroda: VI. Vaci-körut 57. — Gazdasági géposztály: Külső váci-ut 1696—1699. 

SCHLICK-féle szabadalmazott

TRIUMPH“ 
sor’vetőg'épels. 

Legnagyobb kitüntetés a vetőgépre: 
arany tiisz.okmány a hatvani 

nemzetközi ekei ersenyen.
N4.R B,14.14-felo szab, egyes-,
i'iiyoi-, kettős- és hármas

ekék.
2 első <lij, arany érem s még
három egyék kitüntetés.
M'1II.ICK- és V« RATS-féle 
ered, egyes-ekék kapáló, 
töltögető- és porhány Hó

ekék stb.

Legolcsóbb árak,

Kerület,i képviselet Szentesen és Mindszenten: Schlesinger Ferenc urnái.

Gőzcséplők, járgánycsép-... .... ..... I

i
(3h«!

lök, gabonarosták, őrlő
malmok, takarmánykészi- 
tő és egyéb gazdasági 

gépek.

Előnyös fizetési feltételek
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérnientve.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 11-ik számához.
Vegyes Ixirelr.

— Sikkasztó polgármester. Plumensu város (Mor
va-ország) polgármestere, Miehalek J., a ki egyszers
mind a járásbeli ut biztosságnak bizottsági tagja, a köz
alapból 10,000 frtot. sikkasztott. A sikkasztó polgármes
ter önként jelent kőzett a hatóságnál.

— Borzasztó gyilkosság Becsben. A bécsi katonai 
állatorvosi intézet udvarán a kolozsvári származású 23 
éves Áron Móricot, meggyilkolva találták. A holttesten 
tizenöt kisebb nagyobb szúrás és vágás volt. A gyilkos
ság gyanúja tüstént Áronnak egy földije Schmidt Mi
hály ellen irányult, a ki mindent tagadott, de arra néz 
ve nem tudott fölvilágositásr, adni, hogy jobb kezét hol 
és mi módon sebesitette meg Schmidt régtől fogva 
irigykedett Áronra, legutóbb pedig azért, bőszült föl el
lene, mert Áron jelentést tett, hogy ellopták 20 forint
ját. Schmidtet több rendbeli kétségtelen bizonyíték alap
ján letartóztatták.

— Milliomos pör. Fuchs Lipót nagysárosi keres
kedő egy szép napon arra ébredt, hogv milliomos lett. A 
párisi hatóság értesítette ugyan i.s, hogy egyik bátyja 
Párisban elhalt és néhány milliót hagyott, hátra. A sze
rény nagysárosi kereskedő álmodni sem merte, hogy 
bátyja, ilyen gazdag ember. A milliomos vagyonát Dél- 
liliierikábaii szerezte, s mire az örökös ni akarta venni, 
a pénz egy része eltűnt. A milliomosnak ugyanis volt 
egy gazdasszonya, a ki jobbnak látta a vagyont elörö- 
köiiu. Az elrejtett, vagyonnak most nyomára jöttek és 
dr. Glück eperjesi ügyvéd ez ügyben el is utazott Paris
ba az. elrejtett vagyon felderítése végett.

— A párisi toronyóriás, mely a jövő évi világki
állítás egyik nevezetessége lesz, javában éjiül. Már az 
első emeletig értek vele. Ezzel a nagy műnek mintegy 
harmadrésze készült el, most száz méter magasság kö
rül járunk. Szakadatlanul dolgoztak egész lélen át, a 
zord időjárás dacára is. Az.l remélik, hogy júliusra el
készülnek a második emelettel. Az egész torony költsé
geit hét nyo c millió frankra számítják s ebből másfél 
milliót az állam fedez.

— Magyar hagyma Angliában. A Van Heck hol 
hindi nagykereskedő cég egyik főnöke már ősz. óta időz 
Szegeden, hol azóta nem kevesebb mint 800 waggou 
rakomány hagymát vásárolt össze és szállított ki nagy 
haszonnal Angliába. Noha azóla a hagynia ára a bevá
sárlási piacokon mmázsáukiiit 2 írtról majdnem 8 fitta 
szállott föl, a kivitelre szánt küldemények még nem | 
ériek véget. Más vállalkozók, a hollandi cég példája 
ütán indulva, még vagy 400 waggon hagymát szállilol- 
tnk ki. Íme egy uj jövedelmi forrás a magyar gazdák 
«s exportőrjeink számára.

— A római pápát jubileuma alkalmával 60,000 
zarándok látogatta meg, ezek közt volt 52 bíboros és 
560 püspök. Az ez alkalommal átallott ajándékok értéke

60 millióra becsültetik. Készpénzben 14 milliót adakoz
tak. Az ajándékok között van 90,000 palack bor, melyet 
nem tudnak elhelyezni s ezért külön pince építése vált 
szükségessé. — Ajándékok most is folyvást érkeznek a 
világ minden tájáról. Vittek eddig 800 papi gyűrűt, 9000 
kelyhet, 30,000 stólát, 100,000 feszületet, 50.000 mise
mondó ruhát és 40,000 ministráns ingei. Ezek közül 
sok az olyan, melynek igen jelenlékeny az értéke. így 
Bogotá kolumbiai helységből egy stóla érkezett, melyet 
14,800 gyöngy, 800 smaragd és 340 gyémánt ékesít.

— Ha nem megy a leány táncolni. Versecen egy 
nyári mulatság alkalmával Guttmann Anna több fiatal 
embernek kosarat adott. A fiatal emberek azért össze
beszéltek, hogy kitáncoltafják a teremből. Sípos László 
tiszthelyettes felkérte s kitáncolt vele az előszobába, a 
hol e szavakat intézte hozzá: „Ez az ön helye, ön ide 
való!" E miatt Sípos László és Herzog Adolf polgár
mester fia között párbaj lett.. A törvényszék Ilerzogot a 
párbajozásért egy évi Államfogházra Ítélte.

— Drága nyúl. Fgy szpnlgyörgyi gazda és felesé
ge a temesvári takarékpénztárból 500 frtot vettek köl
csön. Mikor elvégezték dolgukat., kocsira ültek és mén 
telt hazafelé. Az országúton az asszony valami barna 
szőrös holmit vett észre. A férje leszállt érte s felvet
te, a mi egy megdermedt nyúl volt. Az asszony meg
sajnálta s bekötötte a fejét azzal a kendővel, melyben 
az 500 írt volt s betette a kocsiba és letakarta egy 
jó pokróccal; az asszony azt. hitte, hogy meg van fagy
va. A pokróc alatt a nyúl felmelegedett s kiugrott a 
kocsiból a fején levő kendővel és eltűnt. Szent-Győrgy 
összes puskafogható embere oliudult a nyúl keresésére, 
de bíz’ azt nem találták fel.

— Megsült drótos tót. Borzasztó halállal múlt ki 
egy szegény, eddig névleg ismeretlen drótos tót a kő 
bányai Virava féle téglagyárban. A boldogtalan alkalma
sint a hideg elől egy forró téglakamarába menekült, 
hol a nugv melegben elszédült, s mielőtt, kivánszorog- 
luitott volna, szenvedett égési sebei következtében meg
halt. A gyári munkások éjfél után 2 órakor akadtak rá, 
mikor teljesen meg volt sülve

— Kuriózum. Bálát rendeztek Mező-Keresztesen, 
melyen 47 leány és 5 fiatal ember; — Tisza-Polgáron 
pedig 4 leány és 30 fiatal ember jelent, meg, de azért, 
az utóbbi helyei) az első négyest 16 pár táncolta. Itt 
12 fiatal ember leány szerepet vállalt.

— A tótkomlóst Ipartestületnek 215 tagja van. — 
Vagyona készpénzben 600 frt. — A szentesi ipnrlestü- 
lelnek van 600 tagja, 250 frt adóssága és vagy 500 frt. 
tagdíj hátraléka. Melyik legyen büszkébb iparosaira!

— Csatár Zsigmond Gyula város képviselője ellen 
a gyulai polgármester és Békésmegye alispánja feljeleii- 
tést tettek nyilvános becsületsértés miatt. Csatárt ugyanis 
hívei a múlt hő végén lehit.t.ák Gyulára, hogy beszéljen 
a népnek. A gyulai polgármester azonban nem engedte

meg, hogy nyilvánosan beszéljen. Csatár a polgármester 
határozatát megfelebbezte, de az alispán sem engedte 
meg. Csatár azonban nem törődött azzal, hogy nem en
gedik beszélni, megjelent a nép közt s mintegy óra 
hosszáig beszélt a néphez s lehordta a polgármestert és 
alispánt.

— Ragályos marhavész. Arad város lakóit nagy 
izgatottságban tartja az az újabban napfényre került 
volkos könnyelműség, a melylyel az illetékes hatóság 
tűrte és leplezte a Neumann féle szeszgyárban már ho-z 
szabb idő elölt kitört, marhavészt. Az óriási gyárban 
több mint kétszáz darab marha a ragályos tüdővész 
második stádiumában volt s Arad városa már hónapok 
óla e gyárból kikerülő mérgezett hússal élt. A marha
vészt. először a pozsonyi vasáron vették észre s csak 
miután a bajt mái- a kormány állatorvosa, is konstatál
ta, vett róla tudomást az illetékes hatóság.

— Kedvezmény a hadköteleseknek. A közmunká
én közlekedésügyi minister megengedte, hogy a felül 
vizsgálat ra rendelt hadkötelesek valamint, az ideiglenes 
fölmentésüket, vagy elbocsátásukat kért hadkötelesek 
nolc munka- és keresetképtelenségük megállapítása cél
jából felül vizsgálandó férfi rokonai és mindezeknek hi
vatalos kísérői a felülvizsgálat helyére és onnan vissza 
történő utazásuk alkalmával a katonai díjszabás szerint, 
rtazhasbtimik.

— • Öt élet egyért. Páriában egy külvárorosi ház 
kapusa ki akarta lisztitani a házban levő csatorna nyí
lását, de a mérges gázok elkábilották s a kapus bele
esett, a csatornába. Egymásután öten kísérlet tök meg, 
hogy kimentsék, de valamennyi kábultan bukott le a 
mérges piszokba. Mindnyájan ott vesztek. Csak hosszabb 
idő múlva sikerült a holttesteket felhozni, mikor a 
nyitva hagyott csatorna-nyilás levegője már valaineuy- 
nyire megtisztult.

—- Rejtélyes vendég Hevesről írják a következő
ket: Rejtélyes vendége volt városunknak e hó 8. és 
9-én; egy szegényesen öltözött öreg ur, a ki magát. 
Kolozsváry Lajos 48|49-diki honvédőrnagynak nevezte 
és azt állította, hogy egyenesen Ázsiából jön, hol egy 
görög kereskedő házában 38 évet töltött mint vendég. 
Ez a görög kereskedő 200 frank havi zsebpénzt, két 
hátaslovat és egy szolgát adott rendelkezésére, ott te
hát. igen jó dolga volt, most azoban annyira meglepte 
a honvágy, hogy annak elleutálIni nem birt és hazajött, 
mert még egyszer látni akarta hazáját. Útja végcéljául 
Egert, nővére lakóhelyét nevezte meg, hol nővére Fe
kete ottani orvos neje. Kolozsváry azt is állítja, hogy 
Jászkisérig vaspályán utazván, ott az ottani állomásfő
nöknél húszezer lóriul értékű ruhaneműt hagyott letét
ben; utisegélv lyel ázsiai házigazdája láttáéi, Jászkisér- 
ről gyalog jóit, ide. Bár itt egy helybeli előkelő birto
kos szives vendégszeretettel fogadta, vannak, a kik ipar
lovagot. vagy orosz kémet vélnek benne.



.Apróság1.
Későn felébredt akarat. Haldoklóit a pa- 

pneshős, az asszony ott jajveszékelt körülötte:
— Ne hagy ilt, maradj nálam’
— No no, kedvesem, mindig a te akaratod telje

sedett, most már az enyim fog teljesedni’
Azzal befordult és meghalt.

* **
Á ki a szentirás szavait követi. Valaki 

azt kérdezte Zsugort uramtól, miért uem ad soha egy 
fillért sem a koldusoknak.

— Mert. követem a szentirás azon szavait: „A mit 
nem akarsz, hogy mások veled tegyenek, azt te se tedd 
másokkal!" Minthogy nem szeretném, ha nekem ala
mizsnát adnának, én setn adok másoknak.# **

A falun végig f ü t y ű 11 Mözsi zsidó, kinálgat- 
ván gyűrűt, pántlikát, meg Itohni egymást. A mint a 
óiró iiáza előtt ballagna, neki megy nagy ugatva egy 
kdaér komondor. Váltig fenyegeti Mőzsi a kutyát bot

éival, liánéul az mindig csak jobban, jobban ugatott, 
'izegény Mózni nagy ijedségében a kapuban álló bíró
hoz fordult segítségért, mire ez oda kiált Mózsiuak, 
hogy:

„Nera tudod, Mózsi, hogy a melyik kutya sokat 
agat, az nem harap ?“

„Én thodoni — feleié Mózsi — do thodja-e a 
kliotya ?"

* **
Rossz helyt használt szójárás. A bog

lyas! templom renoválása alkalmával a nyitva levő ajtón 
igen sok hivatlan kiváncsi tolakodott be, a mi a fel
ügyelettel megWz&U egyházfit mód nélkül bosszantotta. 
Végre kifogyván türelméből, a sok alkalmatlan kiváncsit 
a templomból .kikergette s az ajtót e szavakkal zárta be;

— No ide még az Isten se teszi be lökbe a lábát! 
* *

*Mikor a vétek maga az enyhítő körül- 
rnétiy. Biró: Miután be van bizonyítva, hogy három
szor nősült, az ítélet kimondása előtt mit hozhat iöl 
enyhítő körülmény gyanánt,?

Vádlott: Hát nem elég az maga, az a három 
feleség?

» **Ma;d aztán, — No István bá, igyék egyet, az 
egészségemre. Mit szeret inkább; bort, sört vagy pá
linkát? Hát, csak egy pohár bort kérnék, aztán mig 
fölhozzák a sört a pincéből, majd páliukázom!

* * £
Szellemes társalgás. — Nos leányom, Béla 

tegnap majdnem fél óráig ment veled, a mikor haza 
kísért. Nem vallott? — Nem, mama. — Hát mit beszélt? 
— Semmit. Csak mikor egyszer megbotlottam egy kő
ben., akkor mondta hogy; Hopsza! A mikor pedig kö
högni kezdtem azt, hogy kucz-kucz-kucz!

■felelős szerkesztő és laptulujdonos: liiihízHOvitH Norbert.

813./1888. Pályázat.
Csongrád vármegyébe kebelezett Mindszent községben újonnan szervezett, 450 frt évi fizetés, 

s 100 frt lakbér illetménnyel javadalmazott, ideiglenesen betöltött s lemondás folytán üresedésbe 
jött Il-od aljegyzői állomás a f. é. március hó 20-ik napjára kitűzött, választás útján be öllendő.

Felhivatnak pályázni szándékozók, miszerint c részbeni kérvényeiket az 1886 évi. I-ső t.-c. 
6-ik §-a érteimében felszerelten e szolgabirói hivatalhoz f. é. március 19-én d. n. 4 óráig mutassák be.

Mindszenten 1888 március 8. Vitlovícs Antal, főszolgabíró.
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ufVbaffsr Ulászló,
pénztárnok.

Dósa Béla, Nyiri Sándor,
félsz, b. t. félsz, b. t.

Zuckermann Károly,
félsz, b. t.

Arady Kálmán, 
felügy. b. t.

Dr. Csató Zsigmond,
fel ügy. b. t.
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Szentesen, 1887. év december hó 31-én.
jKZiss IZlsig'moxid., Sia.g'ár ^.rrxiin,

könyvelő.

Dr. Götzl Bertalan,
félsz, b. t.

Kohn Gábor,
félsz, b. tag.

Szabó Lajos,
fel ügy. b. t.

Sándor,

félsz, biz

Kovács Lajos,
félsz, b. t.

Kristó Nagy István,
félsz, b. tag.

Balázsovits Norbert,
felügy. biz. elnök.

Schleier István,
fel ügy. b. t.

elnök.

Sarkadi N. Mihály,
félsz, b. t.

Csató Zsigmond,
félsz, b. t.

Sulc Károly,
fel ügy. b. t.

Körtvélyesi
felügy. b. t.
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