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„SZENTES és VIDÉKE"
1888. évi IX ik folyamának második évnegyedére.

Lapunk t. előfizetőit fölkérjük az előfizetés 
megújítására, hogy a lap szétküldésében fennakadás 
ne legyen. — A lap előfizetési ára a régi,

Egy egész évre helyben és vidékre 4 frt.
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t. i.

Egy fél évre
Egy negyedévre 

Szentes, 1888. március 31.
„SZENTES és VIDÉKE”

szerkesztősége és kiadóhivatala.
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Az alföld réme.
Igen szomorú napok követik a feltámadás 

szent, örömünnepét. A mily örömmel várta s vár
ja mimiig minden igazi keresztény a feltámadás 
magasztos ünnepét, épp oly borzalommal készül 
a halhatatlan költőnk által annyira magasztalt 
alföldi rónaság lakossága az árvízveszélyre, az 
alföldnek ezen rettegett rémére, mely az idén is 
egész borzasztóságábau lép föl s elpusztítással 
fenyegeti a szorgalom munkáját, a családi tűz
helyt s általában a jólétet.

Nem szívesen Írjuk e sorokat, hiszen inkább 
vigasztalni s buzdítani kellene olvasóinkat. De 
lehet-e elzárkózni azon nyomott kedélyhangulat 
elől, mely az árvízveszély következtében minden 
egyes lakosra nehezedik? Lehet-e más tárgyra 
terelni a gondolatok menetét, midőn napról-uap- 
ra azt. kell hallanunk, hogy a Tisza bősz hullá
mai dacolni készülnek a 
nyilvánított óriási gátakkal, hogy a. nagy víztö
meg mindinkább magasabbra emelkedik s a ve
szély napról napra fokozódik?

De nemcsak mi, ; ' ' 
vidék lakói, hanem a veszélyt távolról nézők is 
napirenden tartják az aggasztó állapot fölötti el
mélkedést. s tekintélyes országos lapokban tár
gyalják a vészthozó vizszabályozás tarthatatlan 
állapotát. Ámbár még nem tartjuk reménytelen 
ne.k helyzetünket; ámbár nem kérkedünk azzal, 
mint a csabaiak, hogy kolbásszal és sonkával 
fogjuk feltartóztatni az átcsapó hullámokat; ám
bár nem nézzük közönyösen pipaszó mellett a 
veszedelem közeledését, mint, sok elpusztított vi
dék lakói; ámbár katonai kényszer nélkül ké
szek vagyunk az utolsó emberig gátra menni s 
emberfölötti erővel dolgozni a vész elhárításán: 
mindazáltal nem merjük az ördögöt falra festeni 
s azt mondani: most már jöhet az árvíz!

Ezen veszély közepette jól esik azon moz
galomról értesiieni olvasóinkat, mely a vizszabá
lyozás eddigi rendszere, jobban mondva redszer- 
telensége fölött pálcát törni s neki uj irányt ad
ni készül. Éppen múlt, számunkban közöltük egy 
jelesen szerkesztett, országos lapnak a vizszabá- 
lyozásra vonatkozó cikkét, most újból közöljük 
ugyanazon lapnak egy közleményét, mely hivat
va van még jobban felnyitni 
felkapott vizszabályozás és 
méjébe annyira szerelmesek, 
lyozásban rejlő veszedelmet 
nagy látni nem akarják.

Ezen a „Magyar Föld." cirnii közgazdasá
gi lap f. é. 42-ik számában megjelent, „Viz- 
szabályozásain k“ feliratú fontos cikket oku
lás végett ezennel közöljük — az Ítéletet t. ol
vasóinkra bízzuk.

Nem lehet, hallgatással mellőzni legőszin
tébb vélemény egységünket, sőt köszönetünket 
azon bátor és jeles eímeéllel irt cikkért, melyet 
a „Magyar Föld11 38-ik száma hozott „Vizsza- 
bályozásaink11 cirae alatt.

A legelszomoritóbb igazságokat mondja el 
a cikkíró és pálcát tör azok felett, kik , vizeink 
szabályozását intézték ; mert „a tapasztalás11 köz

za az Ítéletet, s az ország egy negyedrészének 
kétségbeesett feljajdillása adja hozzá a bizo
nyítékot.

Sokat lehetne arról Írni, hogy mily saját- 
' szerű eljárások teremtették vizeink szabályozását.

Azt mondják : hogy a társulati szavazatok 
I többsége határozta el a szakértőikig készült ter
vek foganatosítását, s ha támadt is egy-két fel
szólalás, azt népszerűtlenné tenni s ledorongol
ni sikerült azoknak, kik mint ügybuzgó aposto
lok istenitették a szakértőket s keresztül vitték 
a vállalkozók által igy vagy ugy végzett mun
kál a to k lia k j ó v á h agy fi sát.

Milliók adattak ki, s ha most azon milliók 
megvolnának, és a vizek szabályozása, s a véri
müvek fenntartásának igen is drága kötelezettsé
ge teljesen elmaradt volna, alig volna az ország
nak annyi kára, melyet az elköltött millióknak 
az árvízmentes években összegyűjtött kamatjai 
ne fedeznének.

Sőt még az- is bekövetkezett, hogy a regu- 
lázott Tiszafolyó á töltések korlátjai között rak
ván le iszapját, ezáltal a folyómedre lassankint. 
annyira emelkedik, hogy a töltéseket 
nosan kelletni emelni, s utóbb majd 
oly magasan folyik, hogy a mellette levő faluk 
tornyainak csúcsával egy vonalban lenne, s Ital 
majd akár nagy havazások, akár felhőszakadások 
következtében töltéseit, áthágja, a chinai sárga
folyam pusztításait szenvedemli hazánk,

A szabályozásra fordított, milliók kiadásá
nak haszontalansága nyilvánvaló ott, hol a kor
látok közé szorított, vizeknek természetszerű nyo
mása belvizeket okozott, vagyis a föld feneké
ből fakadt, fél a viz, vagy megrekedt a birtokon 
a havazás és esőzés által összegyűlendő nedves
ség, s éppen ugy elönti a drága töltésekkel kö

is folyto- 
a folyam

zköltségek viselésébe, melyeket a főfolyam sza
bályozásánál nem sikerült megróni.

ily csábigéret nagy hatással van a birto
kosokra, s megszavaztatok „az ártéríej 1 ész
té s.11

1 liába.n reclamál a leszavazott birtokos, a 
többség ellen nincs orvoslás.

Mert ha az osztó igazság azon elvének, mi
szerint m i n d cuki a k á. r t. ó I m e n e k v é s sze
rint viselje a. terheket, és csak a jól 
sikerült munkáért tartozzék fizetni, 
keresztülvitele volna szóban, az ellen igazságo
san nem lehetne felszólalni, de itt a cim csak 
arra használtatik, hogy a társulat, maga magát 

i vigye be ezen rémitő költségek megszavazásába.
Azután már kötve vannak kezei, s nincs más 
joga, mint fizetni és jajgatni, mert, egyúttal íigye- 
sen gondoskodva, van, hogy a létesítendő mun
kákra vállalkozókkal a választmány tel jes ha
táskörrel inegbizatik és jegyzőkönyvileg fel- 
jogosittatik; nem lévén egyéb kötelessége, mint 
a létrejövendő szerződést tudomás végett a 
társulati közgyűlésnek bemutatni.

Fáj kimondani, de mert szükséges, hogy az 
illetők világosan tudósítva legyenek, nem lehet 
elhallgatni, hogy pl. egyik ily társaságnál 25.000 

i Írtra terjed az igazgatási költség évenkint! Hát 
még a kölcsön kamatja és törlesztése!

Ily kép a földtulajdonos megvásárolja az „ár
tér11 sorozatba jutott birtokát oly áron, melyen 
eladnia lehetetlen volna.

Sokszor émlegettetett, hogy Beszédes és 
Paleocopa nagynevű mérnökök voltak legalapo
sabb tanulmányozói az ország vizszabályozásának, 
de az ő javaslataikat, melyeknek födve nem a. 
folyók, szűk korlátok közé szorítása volt, liánéul 
a természetes ; áradási térnek fenntartása mellett

legyőzhetetleneknek rülvett birtokot, mintha semminemű védmiivekkel ’a kiáradások célszerű levezetésére szolgain csa-
---- , :......... ' 11 mert termékenyi-1 formázás létesítése, mellőzték az újabb korszaksem bírna, de sőt károsabban,
tő iszapot nem hoz a fenékviz, s az áradás nem 
folyhat, el ugy, mint, azelőtt, mert a szakértők

a közvetlenül fenyegetett által készített nagy töltések gátolják lefolyását, 
veszélyt távolról nézők is Most tehát következik a liibák'orvoslása; s

azok szemét, kik a 
ártérfejlesztés esz- 
avagy a vizszabá- 
vagy nem látták,

miből áll ez?
A belvizek szabályozására, uj tár

sulatok alakíttatnak; azokban ismét újabb szak
értői, jó drágán fizetendő munkák javasoltadnak, 
s azok által, kik a következményekért a leg
kisebb felelősséget sem viselik, kereszfiilvitetnek, 
s lm a birtokosok azon része, mely' a terveket a 
remélhető haszonnal sehogy sem látja kiegyeu- 
lithetőnek, ellene szól: leszavaztatik.

A kormány a felterjesztett többségi hat.áro. 
zatot helybenhagyja, s ismét, kidobatnak milliók, 
mert ha a belvizek okozója, úgymint a főfo- 
1 y a ni n a k s z íí k korlátok közé szőrit fi
sa, medrének évről-évre magasabbra 
emelkedése, s innét eredő lefelé nyomása 
meghagyatik, minden krajcár költség kidobott pénz 
leend.

Mit mondjunk aztán (ha élünk) akkor, ha 
a főfolyam s a belvizek szabályozásának óriási 
költségeivel elterhelt birtokot a főfolyam szeren
csétlen állása következtében általános áradás ön
ti el, s a tulajdonost képtelenné teszi a szabá
lyozási költségek törlesztésére?! Vájjon jól meg
gondolták-e ezt azon pénzintézetek, melyek ha
sonló uj célokra a már a főfolyam szabályzásá
nak kölcsöneivel elterhelt birtokokra adott hitel
lel a reájuk bízott, pénzeket kockáztatták, vagy 
meggondolták-e azon földbirtokosok, kik ily ké
tes eredmények reményében ezen óriási kölcsö
nök terhét solidariter magukra vállalják?

A társulatok szavazatok többségével hatá
roznak, és a divatos jelszó, „az á r f e j 1 c s z t és“ 
csábingerrel hat a belvizek által nyomorgatott 
földtulajdonosok szavazatának megnyerésére, me
lyet a saját titkosan rejtegetett anyagi előnye
ik keresztülvitelére ügyesen festenek a hangadó 
elemek.

Ár fejlesztést igér az ügy izgatója. 
(agent provocateur,) a mi annyit tesz, hogy majd 
olyan területeket is bevonnak a vizszabályozási

emberéi. ' ..
Térjünk telni,t vissza, a bajok orvoslásánál 

azon módhoz -r- mely egyedül képes megmente
ni. Adjunk elegendő ártért a vizeknek s adjunk 
célszerű levezető-csatornákat az áradásoknak.

Az öt évre választott országgyűléshez pedig 
kérelmünk az: hogy szivére véve s behatólag ta
nulmányozva a vizek szabályozásából eredett s 
még eredhető veszélyeket és Ínséget; rendeljen 
regnicolaris küldöttséget mind az eddigi munká
latoknak, mind a jövő tervezeteknek felülvizsgá
latára és ellenőrzésére; — kimondva azt is, 
hogy jövőre bármely nagyobb vizszabályozásnak 
tervezete ezen regnicolaris küldöttség eleibe ter
jesztessék, és közszemlére kitétetvén egy évig 
bárkinek joga legyen észrevételeit mint a költ
ségszámítás, ugy az ártérbe sorozott birtok- és 
teherfélosztási arány tekintetéből előterjeszteni; 
— s az érdeklett, birtokosoknak netaláni sérel
mei ellen joga legyen bírói eljárással is igazsá
got keresni.11 J, M.

„A (lólmágyarorsziígi árvizek”.
A tényeknek és körülményeknek megfelelő éles 

hangon szól a múlt, vezércikkünk* azon borzasztó ka- 
t.astropliilról, mely az Alföldet az Utóbbi napokban súj
totta. Énnek mintegy peuda Htjául idézzük a N. Fr. Pr.- 
nek szombati szántának e tárgyban hozott nagyon is 
figyelemre méltó cikkét, mely cikkünk éles hangját na
gyon is' igazolttá és.indokolttá teszi.

„Furcsa egy látvány lehetett az — Írja az emlí
tett láp — mikor a múlt század elején ama derék lin- 
ci pékmester s később báró Harukker Szarvashoz kö
zel álló magaslatról, hol ma egy szélmalom ábrándosán 
mereszti a légbe '"karjait: körültekintett uj birtokán. A 
fiscus a. török háborúk alatti szállítmányaiért., (melye
ket alighanem dupla krétával számított el) nem lévén 
pénzmagja — Ó Buda közelében egy nagy vízimalmot 
ajánlott a derék pékmesternek, de ez inkább a megkí
nált aequivalenst- Békésmegyét, fogadta el, s mikor még 
alkudozni kezdett, hát ráadásul Csougrádmegye jó ré 
szét is megkapta. A derék pékmester nagyon practicus 
ember volt, a ki meg tudta becsülni az ily birtok ér
tékét, s a ki Írnokát, a „Nácit" rögtön ki isi nevezio 
az ő megyéje főjegyzőjének.

Európa esteu-Kanuanja az időtájt nagyon szomorú
♦ Lapnak uiult számában jelént meg. Szerk.



képet mutatott. Az egész népesség, „a misem pfebs 
contribuens" nyomorogva tengődött Békés, Gyula éB 
Tárcsa községekben; a megye legnagyobb részét rop
pant terjedelmű mocsárok képezték, melyeknek java 
részük az ujabli korig is fennmaradt, s a Wenckheim 
bárók, az egykori linci pék vejei, még az ötvenes évek
ben is óriási mocsár területeket szárítottak ki és ezer
nyi holdakat mentettek meg a Körös pusztításai elől.

Ma szinte az a látszata, mint ha a szilaj folyó 
vissza akarná hódítani azon területet, melyet tőle az 
emberi cuilura elragadott.. Egy idő óta rendszeresen is
métlődnék a kataslrophák, mintha egy vas törvény szab
ná elő. Igaz, hogy az ember, amint kikutatta a termé
szet törvényeit, azok ura lesz, de még is Bök esethet, 
valami hypothesisliez kell folyamodnia, mikor számító 
sa ellenére kataslnqdia áll be. Ez nz eset azonban al 
kalmazható a Körösnél, mert Hl a baj kulforrásaa he 
lyi okokban, mulasztási és elkövetett hibákban rejlik.

A három Körös — fekete, fehér és sebes Körös 
az Alföld szivét foglalja magába. E folyam szabályozá
sára tett kisérlelek mar régi keletűek. Már 1722-ben 
VI. Károly császár belga mérnököket hivatott e célra. 
1773-ban Gassner bihari mérnök készített egy tervet a 
Körös kiömlései állal keletkezett Sárrét kiszárítására. | 
De ama bölcs és hatalmas urak, kik akkortájt Békés ős j 
Biharban rágjogtatták szellemüket, a legéleseiméjübb 
jogi vitatkozások dacára se bírtak megegyezni a quóla 
felölt. A regi vármegyei épületes históriák egyike volt 
ez is.

1820 lián ismét történt valami: lerombolták azon 
bekésmegyei malmokat, melyek a viz befolyására ked 
vezőn hatnak; kijavították a folyásokat, s a diletlau- 
tismus pillanatnyi eszméi szerint emeltek egy pár töltést.

Az 1847. év határozottan haladást hozott, mert. 
Bodaky Károly, a jó hírnevű mérnök lett a munkála
tokkal megbízva, csakhogy a szabadságharc dugába dön
tötte a tervet. Az 1823 és 55 iki árvizek a Bach kor
mányt arra bírták, hogy kezébe vegye az ügyet. Al
brecht főherceg maga utazott le a veszedelem színhelyé
re, s Meuapain, akkori császári építészeti igazgatónak 
rendelet, adatott, hogy a szabályozási terveket, terjesz- 
sze minél előbb a kormány elé. Mikor ez történt, a 
nagyváradi helytartóság azt a hóbortot követte el, hogy 
Dobrzánszky Adolfra bízta e munkálatok keresztülvite
lét. Hogy milyel.énképen áll e tiszteletbeli muszkának 
jogi tudománya, azt az úristen tudja, de az bizonyos, 
hogy attól a gyanútól, hogy ért a vizépitészethez — 
senki se áll távolabb, mint ő. Tény az, hogy az az isza
pos ár, mely ma Békésmegye deli i eszét borítja s (10.000 
hold kövér szántóföldet telt tönkre: végokában az ak
kori „javításra" vezethető vissza.

Vessünk csak egy pillantást a térképre!
A jómódú, 33.000 lakossal bíró Csabától északra, 

s az 5 kilométernyire eső Békés közelében egyesül a 
fekote és feliér Körös. Mindkettő egészen pár mérföid- 
nyire egyesülésük előtt határozottan hegyi folyók jel
legével bir, melyek nyuuoli irányban indulnak a völgy 
be. Mint minden hegyi folyó, ezek is nagy tömeg ka
vicsot, iszapot s más egyébb törmeléket hömpölygetnek. 
Tudvalevő dolog, hogy ezek mennyisége annál nagyobb, 
minél gyorsabb a vízfolyás; ha ez utóbbi csökken, a 
lehordott anyagok a völgy talpánál maradnak.

A természetes processus folytán világos, hogy a 
Körös mentében ott volt a legtetemesebb lerakodás, a 
hol elveszti hegyifolyő jellegét és lustán, lassan iolydo- 
gál a sikolt át.

A bajnak elejét, veendő, s hogy a Körösnek Gyu
lától Békés féle gyorsabb lefolyást biztosítsanak, Dob- 
ránszkyuak vizépitészeti kormánya alatt egy egyenes 
csatornát ástak, mely Csaba mellett a Körös szárnyát, 
teljesen megmentette terhelői. Csakhogy éppen a csator
na elhelyezésénél történt egy cardinális hiba: a védgá- 
tak és a csatorna medre között levő tér már eleve igen 

csekélyre lett kiszabva. Ezen ártérnek, melynek hiva
tása az leendett, hogy nz árvíznek lefolyást szerezzen, 
nem volt meg az. ehhez szükséges tulajdonsága. Ehhez 
azután még egy más baj is járult. Már utaltunk arra 
a sok törmelékre, melyet a Körös hord magával. Az 
esés csökkenésével ezek a csatornában ülepedtek le, mi 
által ennek medre évről évre emelkedett, s ezzel együtt 
az árvíz levezetésére használhatatlanabbá lett.

Betetőzte a hibát végül az, hogy a gátak épité 
sénél alkalmazott, anyag homokos föld volt, mely tud 
valevőleg csekély eonsisteutiával bir, s ennek követ
keztében az. átszivargás ellen se birin ellenálló képes
séggel.

A mitől a szakemberek rég féltek, bekövetkezett. 
Az utóbbi napok gyors hóolvadásai oly víztömeget hoz
tak, melyeknek a csatorna nem bírt megfelelni. A gá
tak átszakadtak, s miután a Körös holt. ágát, megtöl
tötte a bezuhanó ár, akadálytalanul hömpölygőit a vá
ros töltései felé.

Akaratlanul is az a kérdés tolul ezrek ajkára: 
De hát nincs ily katastrophák ellen semmi eszközünk? 
Árvizek másutt is fordulnak elő, — de a Rajna vidé
kén, Franciaországban elementáris erővel és kivételkép 
fordulnak elő, — mig nálunk a szabályos jelenségek 
közé tartoznak. Másutt valóban hirtelen katasztropha 
ez, melynek okai az emberi számítást és előrelátás! 
kikerülték, de nálunk a szó szoros értelmében élőidé-

| zik ezeket positive az elhibázott, és elégtelen rend
szabályok által, — negative a végtelen mulasztások 

i folytán. Miért nem vonták be nz urak, kik Békésben 
a hangadók, a Körös felső folyását is az 1881- ős 
1882-iki nagy vizszabályozásba ? 8 hogy történhetett 
az, hogy a veszedelem dacára, de mikor még vo>t idő 
rá, a legdrágább órákat muukáshiány folytán elvesz
tegették ?

Árviz idején egy város ostromlott várhoz hason
lít. Ha 1000 ember véd egy positiót, akkor egyesek 
futása alig érezhi tő, de a hol százával hagyják el po 
sitiójukat, ott a bátrak is türelmüket, kitartásukat 
vesztik.

Világos dolog, hogy minek kell Békésben törtéii- 
n:. El kell magukat szánni, hogy ama szerencsétlen 
csatorna gátjait, lerontsák s helyette másikakat, de jobb 
anyagból s nagyobb térközökben kell emelni. 8 taná
csos lesz a gátakat téglával beborítani. A költségek 
alig haladják túl a normális biztosítási praemiumot.

Azon óriási háromszög : Bel.és, Gyttiii és Csaba 
közt, melyek szigetként merednek ki a hullámos, szeny- 
nyes árból, mérföldnyi messzeségben tanyák, majorok, 
csárdák teljesen ledőllek. 8 ez nagyon természetes. Kő 
hiányában a föld az építőanyag. Ha az alföldi ember 
házat akar építeni, hozzávaló agyagréteget szerez. Egy 
alföldi ház építési története ugyanaz, a mit Plitiiui 
(llist. nat. XXXV.) már 200 év előtt, vázolt: „A falak 
— úgymond a tudós romai — nem annyira falazottak, 
mint inkább töltöttek (inferciuntur) s egv két oldalról 
körülvett deszkaformába agyag vau taposva."

Nem tagadjuk, a Körös szabályozása nagy mim 
kát. igényel. Mert nagyon sajátságosak az áldott Allöld 
folyói; olyan istenigazában Hasonmásai a magyar nép
jellemnek valamennyi fény- és árnyoldalaival. Az egyik 
percben vadul kitörő, harciasán pu-ztitő, m inden gátat 
áttörő, — azután mintegy felálomban, tetterő nélkül, 
lustán folydogálva a sikföldön, A mig veszély fenyeget, 
legiónyi a jó szándék, a torvek egész raja merül fel, s 
az egyik merészebb, mint a másik ; de a mint az első 
ijedelemtől megszabadultunk, az első lépésen túl alig 
jutunk,— a sző hatalma intensivehb volt, mint a tett 
értéke; gondtalanság, indolentia s jóakarathiány áli be; 
a jó szándékok feledvék, és marad minden a régiben.

„Quo usque tandem ?“
(„Magyar Föld")

Árviz.
Az árvizveszedelem a lefolyt hót alatt folytonosan 

10kZ(Tmi első sorban városunkat illeti, habár a 
Tisza hol lassabban, hol erősebben, de fo ytónusán arad 
miudekkoráig komolyabb bajtol nem kellelt (.utáni. Lehet 
ugyan minden nap hallani, hogy akkoi es akkoi kneti- 
deiik a közmunkaerőt, de ez mind kósza hír s minden 
alapot nélkülöz. Annyi bizonyos, hogy ha a lisza áta
dása jövőre is folyton tart, s a gátat áthágássá, fenye
geti akkor nem marad el a közmunkáéin kirendelése, 
sőt a közgyűlés által kirendelt vészbizot.t.ság nem is 
működik, mert, a társulat el van határozva az lltólsó 
percig saját erejéből a védelmet vezetni, s csak akkor 
tó-ja a hatóságot, megkeresni a közmunkaero knende- 
lese iránt, ha azt a végső szükség követelni lógja. Meg
történik ugyan, hogy a gát némely helyen megcsúszik, 
mint legutóbb 'a sinyági gát, de az máskor kisebb ár
vizek alkalmával is megtörtént s kellő felügyelet és 
óvatosság mellett kissebbszerü gátcsuszáson gyorsan 
segítettek.

Azonban dacára a Tisza nagy magasságának, még
is inkább Szarvas felől várhatunk vizet. Ott ugyanis a 
Körös vize elérte már a gát. magasságát, s most, már 
csak nyulgátakkal védelmezik magokat. — s ha ezekkel 
nem sikerül állandóan fenntartani, akkor a Kórógy és 
Vekeren kérésziül mi is várhatunk vizei. A Körös ma
gassága most már nem az átadásiéi eied, hanem onnan, 
hogy vize a Tisza magassága miatt nem Ind ebbe le
folyni, tehát a. Tisza duzzasztja föl a Köiös vizét.

Mig tehát nálunk a helyzet miiidekkoráig még nem 
aggasztó, annál nagyobb veszedelem fenyegeti Csanyt, 
Csougrádot és Szolnokot,.

Csángón és Csongrádon a védelmet Novák József 
kormánybiztos és Csemegi Aulai löszolgabiró vezetik, 
azonkívül buzditólag hat a lakosságra, hogy Csongrád 
város orsz. képviselője Szivük Imre is jelen volt s buz
dításával bátorított a lakosságot. A hatóság egész, szi
gorral lép fel azok ellet., kik magukat, a védelmi köte
lezettség alól ki akarnák vonni, sőt azokat, kik a sző
lőkbe való kihurcolkodásban keresnek menedéket, a 
gátra hajija. A Tisza jobb pariján még Felgyő és Pal
in vicini őrgróf birtoka van veszedelemben, de ezek is 
kellő erőt fejtenek ki a védekezésben. A veszélyezte
tőit helyeken e hét folyamában megjelent Rónay főispán 
ő méltósága ét. Stammer alispán is, hogy személyesen 
győződjenek meg a veszély nagyságáról s a körülmé
nyekhez képest kellő intézkedéseket tehessenek. Úgy 
Novák kormánybiztos mint Csemegi főszolgabíró ernyő
det lenül fáradoznak, előbbi egész éjjeleket tölt a gá
ton, utóbbi éjjel nappal intézkedik a városi elöljáró
sággal részint a védelmi szerek megszerzése, részint a 
kormánybiztosi meghagyások foganatosítása iránt.

Aggasztó a helyzet Szolnokon is, hol már csak a 
két vasúti vonal és a szöllők felé vezető ut felszíne 
van künn a vízből, de a töltések alapjai is már annyira 
megvannak rongálva, hogy ma holnap a Szolnokkal való 
vasúti közlekedés is meg fog szűnni. Szolnokot, nem 
csak a Tisza, hanem a Zagyva is fenyegeti, mely utóbbi 
magasabban áll a város felszínénél, sőt a beszivárgó 
viz a lejebb eső városrészeket már is elöntötte; vízben 
állanak többek közt a zárda, az uj főgymiiasium és a 
katonai tárház épületei. Az összes lakosság, s a polgár
mester megkeresésére a főgymiiasium tanárai és növen
dékei is dolgoznak a Zagyva gátjának erősítésén. E hó 
3-án a Jellasics ezred 271 legénye és 12 tisztje ér
kezett a városba, kik a már olt levő 52 műszaki katot- 
nával és polgársággal szakadó esőben húzták az utolsó 
védelmi vonalat, közvetlenül a szélső házak előtt.

Legújabb hír szerint Csongrád helyzete egy vég
zetes fordulat következtében a végső katasztrófa elé 
jutott,. Ugyanis á Károlyi Sándor gróf tulajdonát képe-

„SZENTES és VIDÉKE1* TÁRCÁJA. 
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(Folytatás.)

Egy másik bowlet, is főztek, nem csali-recept, sze
rint, Isten ments! dehogy, erős és szilárd bowíet, a mint 
egy jó puncshoz illik. Hogy ez nem az utolsó volt, azt 
mindenki megtudhatta, a ki az ilyes következtetések 
iránt érdekkel birt, a háttérben egy harmadik számára 
fölhalmozott alkotórészekből.

Mindig előnyös tulajdonságom volt, hogy elbeszé
léseimben az igazsághoz tartottam magamat,, azért, eszem
be sem jut eltitkolni, hogy az ur»k éjféltájban a józan
ság és nem józanság közötti határt régen átlépték. Az 
egyik hosszú történeteket mesélt el, a melyek sem reá, 
sem a jelenlevőkre, sem a társaság áital ismert viszo
nyokra egyáltalán nem vonatkoztak, de az általános em 
béri álláspontról tekintve sok figyelmet, érdemeltek; a 
második szokatlanul sokat nevetett, s a mi legkülönö
sebb volt.; saját, adomáin; a harmadik az isiálló-szolgá- 
latról, az emberi szenvedésekről és a katonaság által 
a feljebbvalók részéről tapasztalt, rósz bánásmód fölött, 
bölcsei kellett; a negyedik minden láthatólag fennforgó 
ok nélkül elszomoroilott. Brech káplár oly rettentő za
vart érzett agyában, hogy még azt. sem értette, a mit 
Khspe szakaszvezet.ő neki szolgálati ügyekről beszélt, 
s mivel ezen szolgálati ügyek az egyetlenek valáuak, a 
melyekből Brech némi képzettséget sajátított el, akkor 
könnyen lefesthetjük magunknak, hogy mi volt a ko 
ponyújábau más napokon, akkor is, mikor uem ivott. — 
Kluspét ellenben azon dicséret illeti, hogy méltóságát 
mindig megőrizte, hogy már bizonyára előfordult né
hányszor az az eset, midőn négykézláb mászott fel a 
kaszárnya lépcsőjén, hogy éveukint néhányszor erősen 
tántorogni szokott, ha ágyát felkereste, de mindenkoron 
még az ittasság legfelsőbb stádiumában is nemcsak tud
ta, mi a tenni valója, de meg is tette azt. Ez a fajta,

hál’ Istennek, még nem halt, ki és remélhetőleg nem is 
fog kihalni, mert az valóságos szerencsétlenség lenne.

„Fiuk," mondá Klaspe, „elég! Holnap korán tal
pon kel) lennünk. Jertek ! S kikérem, hogy az önkén- 

I lesek az utcán skandalumot, ne csináljanak!“ Valójában 
■ nem volt kedvező illő a botránycsináláslioz, és Klaspe 
magának tarthatta volna ez intést; de már nagyon meg
szokta.

Az önkéntesek fizettek, Ottó fizetett. — és pedig 
úgy, hogy Klaspe szakasz vezetőnek semmi fizetni va
lója sem maradt; — az altisztek is fizetni akartak, de 
elkéstek vele, a pincér kinyilatkoztató, hogy ki van 
elégítve, az urak egyenlítsék egymás között. Csapás, 
mikor az ember szeretne fizetni s igy jár; de változ
tatni már nem lehet rajta.

Mig a bajtársak a lehető leggyorsabban iparkod
tak lakásukra, illetőleg a kaszárnyába jutni, Ottón cu
dar idő dacára lassan lépkedett hazafelé. Á kapitány 
borravalója megbélyegzésként tűnt föl neki, — s hozzá 
még a Breclihel történt eset! „Ha följelent a fickó," 
gondoló a szegény fiatal katona, „akkor adieu előlép
tetés, s egész életemben e pokoli altiszti kard alatt 
maradok."

Rosszul alszik ma éjjel és vadakat álmodik: agyon 
akarják lőni s várfogságra megkegyelmezik, elszökik, 
üldöztetik s egy borzadalmas búvóhelyen reszket a föl
fedezéstől. Épen mikor Brech káplár meg akarja fogni, 
fölébred. Ébresztő órája ötöt üt, szolgálatba kell mennie.

Ha az egyéves önkéntes a lótisztitást megtanulta, 
a mi közönségesen a legfelsőbb szabály szerint a szol
gálatba lépéstől számított hat hét múlva következik be, 
akkor vagy a kapitány vagy az őrmester tart neki egy 
felolvasást., hogy ámbátor tulajdonképen fogalma sincsen 
a lótakaritásról, de mégis felmentetik ettől, azon föl
tétel alatt, hogy legénye helyette jól lakai ilson és hogy 
ő (az önkéntes) mindig csinosan jöjjön ki különben nz 
ördög simítsa meg a fejét (ismét, az önkéntesét). A ló- 
takaritással korai fölkelés van egybekötve, a kaszár 
nyában lakónak fél ötkor, a künnlakónak annyival ko
rábban, a mennyire a bemenethez szüksége van. A ki
nek nincs az istállóban szolgálata, az tovább alhatik 
fél ötnél, hatig, nyolcig, kilencig (vasárnapokon) — 
azon követelmények szerint, a melyeket a század irá
nyában fölállít, felébb valói szerető szemei előtt való je

lenlétére nézve. — Azonban az őrmesternek angyalnak 
es nem embernek kellene lennie, ha a rátapadt szoká
sok között nem volna meg azon sajátságos is, hogy a 
szakaszlovagláshoz ne épen azokat rendelné ki öt. órá
ra, a kik különben még egy órácskát vagy kettőt az 
édes nyugalomnak áldozhattak volna, a mi különösen 
olyanoknak esik igen jól, a kik előtte való este egy 
kicsit sokat ittak. Erről nem segít sem barátság, sem 
protekció, sem jó magaviselet; semmi sem segít róla.

Ottó uem tisztit többé lovat; de a lehetőleg kora 
reggeli lovaglástól senkisem mentette őt fel.

Fölébredni nem nagy sor neki. Ép oly rossz vészt- 
sejfő hangulatban kel föl, a milyenben lefeküdt, fel
húzza egyenruháját s a lovagló-pálya felé üget, a hová 
elég jókor megérkezik, hogy legényének egy kolosszális 
hanyagságát észrevegye, de jóvá már nem teheti. Sze
rencsére az igen gyöngén megvilágított lovardában az 
őrmester semmit sem iát. Lovak ős emberek nagy tár
gyak, ezeket fölismerni nem kell máglyaláng: igy gon
dolkozott a tekintetes katonai számvevőség és takaré
koskodott a drága gázzal. A lovaglás megkezdődik. Fél
óra múlva a szokásos áldó-szit.ok kíséretében eleresztik 
a szakaszt és egy uj szakasz kezdi el a gyakorlatot. 
Ottónak most már nyolc óráig semmi dolga sem lett 
volna, de mig meg nem tudta azt, s meg nem bizonyo
sodott afelől, hogy Brech nem jelenté föl, nem akar el
menni. Azért az istállóban csavarog a kihallgatásig, s 
midőn Klaspe szakaszvezető a kihallgatásról visszajön, 
félreismerhetetlen felindulással kérdi, vájjon elhuzódott-e 
a zivatar, vagy becsapott-e a menykő?

„Följelentette", mondá Klaspe Ottónak, a ki, mint 
egy villámütött meg sem mozdul, s a kinek azon egyet
len reménysugár dereng, hogy Egelmann a neki tett 
szolgálat iránti hálából kegyelmes fesz.

a közhuszárok összedugják a fejüket (persze csak 
addig, mig egy altiszt szét nem zavarja őket) és fegy
veres ellenállásról susognak, a melyre Steiufeldt egy 
éves önkéntes őrvezető az ezredparancsnokkal szemben 
vetemedett, s a miért biztosan agyonlövik; az önkéntes 
huszárok egyenkiut. jönnek szerencsétlen bajt.ársukliöz 
és kifejezik részvétüket; az összes altisztek jogosultnak 
vélik önmagukat, Ottót az eset felől pontosan kikérdezni 
és neki egy csomó hasonló esetet s borzasztó történe
teket a fegyeucek életéből elbeszélni.

(Folyt, köv.) 



ző felgyői szakasznak egyik kevésbő jó karban lévő 
pontján g á t s z a k adás tő r t ő n f, melynek betömésé
hez kevés u remény. A közeli szegedi országutat, és 
környékét már ellepte a viz s innen közvetlenül a ta
nyák és onnan a város felé tör, ugy, hogy két nap alatt 
a várost övező körgátakhoz ér. A nép a rémhírre fej
vesztetten szaladt szét.

A Czongrádfelgyöi gátszakadás következtében 
Baross Gábor közm. koz ek. miniszter rendeletére azon
nal útnak indíttatott Csongrádra egy zászlóalj gyalogság 
s a félegyházi polgármester utasit.tatott, hogy ezek részére 
a Csongrádra való szállításra szükséges kocsikat állítsa 
elő. A kormánybiztos bízik a szakadás eltömésében; a 
Bzétrindi nép közerejét most szervezi újra.

Ilyen a helyzet közvetlen közelünkben s ez alig 
ha javul, mig a Tiszát feltartóztató Duna apadás
nak nem indul.

Világfolyása.
Hazánkan — mig az árvizek pusztításairól 

naponkint érkeznek hírek — ugyszólva politikai 
szünet állott be, s igy nincsi mit kőzlenönk a po
litika terén. S mig nálunk az árvizek hullámai 
rombolnak s felforgatják a lakosság jólétét, addig 
más országokban, mint Fr a nc i ao r s z ág b a n és 
Romániában a politikai érzelmek felkorbácsolt 
hullámai okoznak felforgatást s nyakra-főre buk
tatják a fennállott kormányokat.

Franciaországban azóta, hogy köztár
sasági kormányformával bir, a legnagyobb zavarok 
uralkodnak. Ott nemcsak hogy sok a politikai párt, 
hanem egy és ugyanazon politikai párthoz tarto
zóknak is külön politikai meggyőződése van, s 
hogy még a köztársasági kormányzat mellett sem 
élvezhet ezen ország kellő nyugalmat, egyszerűen 
a francia vér nyugtalanságának es állhatatlansá- 
gának kell tulajdonítani. Nem régen uj köztársa
sági elnököt választottak, most már ismét uj minis- 
teriumuk van, melynek habár ugy szólva most szüle
tett meg — már is íövid életet jósolnak. Az uj 
miniszterelnök F1 o q u e t a mérsékelt radikális párt i 
legjelentékenyebb neveit egyesítette, mert Frey- 
cinet, Góbiét és Lockroy léptek be a kor
mányba. Uj ember csak három van a kabinetben,
u. m. Peytrai, Ferouillat és Deluns-j 
Montand; az előbbi ministeriumból megmaradt 
K r a n t z és Veit.

Romániában dacára annak, hogy a Bra- 
tianó féle kormány ellen legutóbb támadt zavargá 
sok közepette a képviselőház többségé e kormány
nak bizalmat szavazott, mégis uj kormány alakult. 
Elnöke a 72 éves Rosetti, kinek nagyon moz
galmas múltja van. Az 1848-ik évben tagja volt 
a román forradalmi bizottságnak, később Bukarest
ben rendőrfőnök, azután pedig a belygyministeri- 
uninak osztályfőnöke lett. Mint politikai menekült 
Parisban élt, hol élénk hírlapi tevékenységet fej 
tett ki s több lapnak volt munkatársa. 1850-ben 
nagy feltűnést keltettek előbb a román pártokhoz 
intézett felhívásai, s azután Stiebey herceghez in
tézett nyílt levelei. Hazatérése után egy ideig kul
tuszminiszter volt. Később a liberiális kormánynak 
is tagja volt, a melynek 1676-ban elnöke lett. 
Ebben az időben Bratianoval karöltve azon fára
dozott, hogy Románia Oroszországgal szövetkezve 
Törökország ellen harcoljon, s a kepviselőbáz 1877 
május havában az erre vonatkozó határozati javas
latot el is fogadta. Rosetti a következő évben bel- 
ügyminister lett és 1880 augusztus haváig volta 
kormány tagja. — A többi ministerek: C a r p Pé
ter külílgy-, M a j o r e s k o Titus oktatásügy-. 81 i r- 
bey Sándor herceg közlekedés-, Marghiloman 
igazságügy-, Barozzi tábornok hadügy-, G ber
ni a n i pénzügyminister. Magától értetik, hogy a 
különböző politikai irányú lapok hol kedvezően, 
hol támadólag fogadták az uj kabinetet. Károly 
román király állítólag Bécsben és Berlinben bizal
masan tudatta, hogy az uj kabinet a külügyi poli
tikán semmit sem változtat, mert Románia ezután 
is ama hatalmak oldalán marad, a melyek az euró 
pai béke fentartásán fáradoznak.

Umbertó olasz király Bismarck herceget szü
letésnapja alkalmából szívélyesen üdvözölte és töb
bek közt kiemelte, hogy felhasználja az alkalmat, 
hogy a császár egészségére irányuló óhajainak ki
fejezést adjon. Bismarck e sürgönyre azt válaszol
ta, hogy az érdeklődés, melyet a király iránta ta
núsít, egyikét képezi élete legnagyobb örömeinek. 
A császár súlyt vet rá, hogy a király tudja, mily 
hálával töltik el a barátság e nyilvánításai. Bis
marck sürgönye következőleg végződik: „A csá
szár reméli, hogy még elég soká marad életben, 
hogy érvényesítse ama szövetség következményeit, 
melynek mindenkor legnagyobb fontosságot tulaj
donított és tulajdonit/ Crispi kormányelnök távi
ratára adott válaszában Bismarck herceg örömé
nek ad kifejezést ama barátság fölött, mely' őt az 
olasz kormány fejével egy befűzi, mely kormánynyal 
a politikai nézeteket illetőleg teljes egyetértés áll 
fönn, a mely nemcsak a két nemzetnek és lövő
jüknek, hanem az európai békének is javáia va 1 .

HÍREK.
— Lapunk zártakor vesszük az értesítést, 

hogy a tűzkövesnél fenyegető veszély miatt vá
rosunk második tizedéből a közmunkaerő kiren
deltetett.

— Hajóközlekedés megszüntetése. Mivel a magas 
vízállás s folytonos áradás miatt, a gőzhajó az. algyői 
hid alatt el nem mehet, kényszerittetllink a Szened- 
Szoluok közötti forgalmat, további intézkedésig beszün
tetni. Szeged, 1888. április hó 3-án. Az ügynökség.

— A szentesi evang egyházban a máskor nagy
pénteken végeztetni szokott, confirmációi ünnepélyes ak
tus holnap délelőtt az isteni tisztelet alatt fog meg
tartatni.

— Még mindig árad a Tisza s már meg is haladta 
a legutóbbi árvizveszélykori magasságot, amennyiben 
tegnap reggel 8 méter 75 centiméternyire volt 0 
fölölt — s akkor egy éjjelen át 11 centimétert áradt. 
Ebből világos, hogy nincs okunk elbizakodui gátaink 
magasságában, mert ha az áradás a jövö héten is 
tovább tart, gondoskodni keli a gátak magositásáról. 
Dolgoznak is erősen a gáton, s némely In lyen már 
harmadik sorban is karóznak — szerencse még. hogy' 
ugy karó mint gaz, nad, rozsé s egyéb anyag kellő 
készletben van,

— Csongrád város részére az árvízvédelemmel 
járó költségek fedezésére a közmunka köziek, minis- 
tórium 15,000 frtot tett folyóvá a helybeli kir. adó
hivatalnál, Csongrád vármegye pedig ugyanazon cél
ra 3000 frtot bocsátott rendelkezésére a közmunka 
alapból.

— Nagy rémületbe ejtette a lakosságot tegnap 
reggel 6 órakor a város dobosa, mert mindenki nagyobb 
bajt sejtett, ebben azonban mindenki szívesen csaló
dott, mert a dobos csak azért dobolt, hogy a bökényi 
gátrészhez 300 munkásra van szüksége a társulatnak. 
Volt is eredménye a dobszónak, mert már kora reg
gel vagy 60 ember ott állott a megyeház előtt, de 
még ’/«8 órakor senki sem akadt, aki a jelentkezőket 
számba verte volna.

— A „Csongrádmegyei Kör“ által ápril 2-án a 
kaszinóban rendezett felolvasó estétől ha megírjuk, 
hogy a műsorozat. minden számja kitűnően sikerült, 
továbbá, hogy a terem hallgatókkal a túl tömő ttségig 
telve volt és végül, hogy a tánc állandó kedélyes
séggel éjfél után 2‘/» óráig tartott: rendes körülmé
nyek között teljesen elegendő volna, hogy újdonságul 
jelentést tegyünk róla az ott nem voltak számára. 
De ez alkalommal némely részletekről bővebben kell 
szólanunk. Legelsöbben is feltűnő, hogy a dalárda 
minden iiyes alkalommal szives készséggel közremű
ködik, és pedig — mint a jelen esetben is — a kö
zönség teljes megelégedésére; mégis ha pártoló ta
gokat gyűjt, vagy' szükséges eszközeinek beszerzésére 
hangversenyt rendez, az anyagi pártolás rendszerint 
nagyon csekély mértékű szokott, lenni. Felhívjuk erre 
a közönségnek és különösen a dalárda szívességét 
igénybe vevő egyleteknek figyelmét, hogy a kölcsönt 
kölcsönnel igyekezzenek visszafizetni. Ugyanezt mond 
hatjuk a mi derék egyetemi ifjúink „Csongrádmegyei 
Kör“-ére nézve is. E körnek tagjai komoly igyeke
zettel — és mint jelen esetben is tapasztaltuk — kel
lő sikerrel szereznek évenkint szellemi élvezetet a 
közönségnek ingyen] de ha anyagi pártolásra szólít
ják fel a közönséget, a kívánt eredményre nem jut
hatnak. Most is belépti dij nélkül rendeztek számunk
ra egy élvezetes estét, és mi szívességüket ugy vi
szonozhatjuk megfelelően, ha komoly törekvésük tá
mogatására kibocsátandó iveken oly számosán alá
írunk, mint a mily mértékben estélyükön megjelentünk. 
Épp ugy »em hallgathatjuk el ama boszantó körül
ményt, hogy a midőn a kezdetül kitűzött. 7'/» óra 
után a rendezőség a későn jövök begyülekezésére még 
majd egy fél órát. várt, mégis az újonnan érkezők 
folytonosan zavarták a hallgatókat az előadás több 
száma alatt. A műdarabnak minden szava, minden 
hangja nagy figyelmet igényel, hogy azt kellőkép él
vezhessük ; és e feszült figyelmezést zavarókat a ren
dezőség tagjai vezették be, és hordtak nekik széke
ket, holott épen nekik kellett 'olua megakadályozni 
azoknak a legközelebbi szünetig való bejövetelüket. 
Ezt figyelmükbe ajánljuk minden felolvasó esték és 
hangversenyek rendezőinek. Végül pedig nagyobb ér
dem lévén a felolvasó estéken, mint a bálokon való 
megjelenés, örömmel jegyezzük föl a szép számmal 
megjelent nők neveit azon megjegyzéssel, hogy né
mely hölgy neve tévedésből bizony ki is maradt: 
Belicay Ágnes, Égető Erzsiké, Ehrlich Jolán, Filó 
Laura, Huszka Izabella, Komáromy Etelka. Komá- 
romy Etelka, Kosztka Irén, Mezei Róza, Nagy Vil
ma, Nyíri Bella, Rózsa Emma, Sarkadi N. Emma, 
Sonnenfeld Gizella, Szathmáry Mariska, Széli Ilka, 
Szőllősy Blanka, Szőllősy Irén, Zilaliy Emma kisasz- 
szonyok. — Abaffy Ferencné, Balázsovits Norbertné, 
Bánfalvi Lajcsiié, Böszörményi Károlyné, Dózsa Bé- 
láné, Filó Jánosué, Joó Károlyné, Kiss Zsigmondné 
Kiss Sándorné, Komáromy Dánielné, Kosztka Lajcs
iié, Kovács Lajosné, Keresztes Nagy Imréné, Má- 
téffy Ferencné, Mezei Mérné, Nagy Ferencné, Né 
gyessy Lászlóné, Novobátzky Győzőné, Podhradszkv 
Kálmánná, Podradszky Ferencné, Rózsa Ferencné, 
Sarkady N. Ferencné. Schleier Istvánná, Schlesinger 
Károlyné, Sohneider Józsefné, Soós Pálné, Szalay 
Istvánná, Szathmáry Edéné, Széli Sándorné, Szüts 
Jánosué, sat. Legvégül azon szerény óhajtásunknak 
kell kifejezést adnunk, hogy hölgyeink ne csak a fi
atalság, hanem a kaszinó által rendezett vagy ren
dezendő felolvasási estélyek iránt is nagyobb vonza
lommal s finomabb érzékkel viseltetni és azokat be 
esés megjelenésükkel szerencséltetni szíveskedjenek.

— Műkedvelői előadást rendezett a helybeli ipa
ros ifjúsági egylet rendezősége saját helyiségében, a 
darab cime: „A pártütök vagy sok baj semmiért.“ 
Őszintén megvalljuk, hogy tekintve a készülésre szánt 
rövid határidőt, nem nagy bizalommal néztünk az elő 

adás elébe, mert egészen más, ha gyakoriolt szinfár 
sulafi erők, ismét más, ha műkedvelők a szereplők, 
l'őkép olyanok, kik nagyobbrészt sohasem léptek föl 
színpadon. Annál nagyobo elismeréssel adózunk utó
lag, midőn az elért váratlan sikerrel ugy a szerep
lők mint a szép száminál megjelent közönség teljesen 
meg lehet elégedve. Ámbár műkedvelők s kezdők- lé
tére az összes szereplőket dicséret illeti mén, mégis 
ki kell közülük emelnünk az öreg bírót (Rác Zsig
mond), ki ugy hangjával mint alakjával egészen im
ponált, nemkülönben nejét, a birónét (Krecsmári Róza
k. a.), ki nehéz szerepét mind végig igen jól vitte s 
megtermett alakjával biró urammal együtt igazi kép
viselői voltak a falusi bírói méltóságnak. Épp oly si
került alakok voltak a nótárius (Farkas Antal) ugy 
sikerült játéka, mint nyulánksága által, Palkó fia 
(Práznovszky Zsigmond), ki egész szereplése alatt a 
legderültebb hangulatban tartotta a közönséget, és a 
kisbiró (Bellus József), ki a falusi l’aragatlanságot, és 
szögletességet igen jól mutatta be. A többi szereplők 
is megállták helyüket, azonban kisebbszerü szerepük 
által nem emelkedhettek ki annyira mint az előbb 
emlitettek. E fellépése által az iparos ifjúság bebi
zonyította, hogy erős akarat és kellő szorgalom mel
lett nemcsak dicséretes sikert, arathat, hanem a kö
zönség pártolására is .számíthat, mely ez alkalom
mal igen szépen nyilvánult s az egylet konyhájára is 
valamicskét hozott. E siker szolgáljon nekik- buzdítá
sul jövőre, hogy mielőbb ismét, oly mulatságban ré
szesítsék a közönséget, ezt pedig annál könnyebben 
tehetik, mivel az egylet teljes színpadi fölszereléssel 
bir, helyisége pedig jelenleg olyan, mely műkedvelői 
előadásokra teljesen alkalmas.

— Nyilvános köszönet, melynélfogva Krecsmári 
Róza, Kotvics Juciiul és Práznovszky Juliska kisasszo
nyoknak a f. ápril hó 2 áll tarlóit műkedvelői előadá
sunkon teljesített szives közreműködésükért e helyen 
is köszönetünket, kifejezni elmulaszthatatlan kötelessé
gének ismeri a rendezőség.

— Kölcsönkönyvtár megnyitás. Stark Nándor hely
beli könyvkereskedő upiilis elsején kölcsönköiiyvtárát 
200 darab értékesebbnél értékesebb irodalmi újdonság
gal megnyitotta, ugy, hogy az már a közönség rendel
kezésére áll. Nem kis merészség kell hozzá a nagyobb 
befektetéssel járó vállalathoz. Hisszük azonban hogy a 
komoly vállalkozót városunk, sőt vidékünk azon olvas
ni szerető közönsége, melynek közmivolődési egyesüle
teink könyvtárai általánosan ismert, szegénységüknél 
fogva — mondhatni évek óta alig juttattak valami újabb 
jobb olvasmányt, méltányolni fogja tudni. A havi befi
zetés 50 kr. A közönség méltó pártolásától függ a könyv
tár további fokozatos gyarapítása. A müvek nyomatott 
jegyzéke o napokban megjelenik.

— Szép példaadás. Az első magyar általános 
biztosító társaság választmánya, az igazgatóság elő
terjesztésére azt a határozatot hozta, hogy hazánk 
árvízkárosultjai számára 5000 frtot adományoz és ez 
összeget a belügyminiszternek átszolgáltatta. Ezen
kívül a társaság pozsonyi főügynöksége utján a Csalló
köz árvízkárosultjainak háromszáz frtot, Szatmár város 
vizkárosultjainak pedig az ottani főügynökség utján 
szintén háromszáz frtot juttatott. E társulat, mely
nek múlt évi zármérlegét, mai számunkban közöljük, 
megmutatja, hogy mint hazai intézet hazafiasán mű
ködik is. Azért e társaságot melegen ajánljuk a biz
tosító közönség figyelmébe.

Gazdásziiti és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. április 1G.

Szép tavaszi napok, — hellyel -helyijei jó kis 
esővel — jó hatással voltak őszi tavaszi vetéseinkre. 
Eddig nagyon is meg volnánk elégedve a szép idő
járással, csak a folyton áradó Tisza, mely ember 
emlékezet óta ily magas nem volt, teszi aggódóvá 
városunk összes lakosságát.

Heti piacaink nem igen élénkek, különösen búza 
iránt van rósz vételkedv, mivel ára a múlt héthez 
képest 10—15 krt. vesztett; kukorica ellenben a leg
jobb keresetnek örvend. Más terménynemek megtar
tották múlt heti áraikat.

Búza kel minként 6 frt. 30 — 6 frt 40. kr.
Kukorica (köböllel) 4 frt 80 kr. mm. 5 frt 10 — 

5 frt 20 kr.
Árpa (köble) 4 frt, mm. 4 frt 80 kr.
Zab (köble) 3 frt 50 kr.
Heremag vékája 8—40 frt.
Szalonna mm 48—50 frt.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: KahízNOVBíN Norbert.

NYILTTÉR-

Rothseidene Bastldeider fi. 10 50 per 
Robe und bessere Qual. versendet zollfrei das Fabrik-De- 
pot G Henneberg (k. k. Iloflieferant), Zürich. Mustéi- umgebend. 
Briefe 10 kr. Porto. (0)

694—695. a. ü. 888.
Hirdetmény.

Az 1888. évi földadó kivetési lajstrom, ugy a 
folyó évi III. oszt, kereseti adók után kirótt általá
nos jövedelmi pótadó alólirt hivatalnál f. hó 8—15-ig 
terjedő időn át, 8 napi közszemlére lesznek kitéve. — 
Felhivatnak mindazok, kik földbirtokosok, vagy vala
mely hnszonhajtó üzletet folytatnak, hogy ezen ki
vetési lajstromokat jelzett időben tekintsék meg s 
felszólamlásaikat, és pedig:

aj azon adózók, kik az ezúttal kivetett adónem
mel már a múlt évben voltak megróva, a lajstrom 
kitételének napját,

b) azon adózók, kik az ezúttal megállapított 
adóval első ízben rovattak meg, adótartozásuknak az 
adókönyvecskébe történt bejegyzését követő 15 nap 
alatt a szegedi kir. adófelügyelőségnél nyújtsák be.

Szentes 1888 ápril 4. Tó(h Kálmán, 
adóügyi tanácsnok.



ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN
I. Tűz-, szállítmány- és jég-loiztositási -üzlet.

Harmincadik évi zárszámla 1887. január 1 jétől december 31-ig. BEVÉTELEK.KIADÁSOK. I VAGYON. Mérleg-számla 1887. december 31-én. TEHER.

4611324

1. Tűzbiztosítás.
Kifizetett károk a viszontbiztosított rész 

levonása után — — — — — 1878587
i

17
Függőben maradt károk tarta'éka — 93912 03
Szerzési költségek a viszontbiztosított rész

utáni bevétel levonásával — — — 379294 05!
Jövedelmi adó és bélyegilletékek — — 127159 67
Postabérek — — — — — — —
A tűzbiztositási üzletet terhelő igazgatási’

49629 54

költségek — — — — — — 284887 68
Behajihatlan követelések leírása — — 
A következő évek készpénz díjtartaléka a 

viszontbiztosított rész levonása után és

2181 67

minden megtel kelés nélkül — —
II. Szállítmány biztosítás.

Kifizetett károk a. viszontbiztosított rész

1795672 48'

levonásával — — — — — — 30043 86
Füagóben maradt kiírok tartaléka — 11855 59
Szerzési kö.tségek — — — — — 
A szállítmány-biztosítási üzletet terhelő

12006 96

igazgatási költségek — — — —
A következő évnek díjtartaléka a viszont-

9424 61

biztosított rész levonásával — — —
III. Jégbiztosítás.

13732 16

Viszontbiztosítások és törlések — — 
Kifizetett károk a viszontbiztosított rész

308219 29

levonásával — — — — — —
Szerzési és igazgatási költségek n viszont 

biztosítások utáni bevételek levonása

660169 84

után —- — — — — 205092 20
Behajt hatlim követelések leírása — •—
A társasági tartaléktőkének kamata — 
1887. évi uyeieinruy — — — — —

1072 11

77063

6359d69

KIADÁSOK.

1174553
79203

41.6925

Forint j Kr.!] Forint j Kr.

29

18

44
14
74
79

1886. évi nyeremény-számla: maradvány
I. Tűzbiztosítás.

Az 1886. évről áthozott készpénz-díjtarta
lék a viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — —

458 574,983 frt 70 krnyi kötött, biztosítá
sok uián, valamint, a folyó évben lejárt 
díjrészletekből befolyt dijak 4.366,177 58 

levonva : törlesz
tett. dijak — 312,941 65

viszontbizt. dijak 498,060'08 
lejárt, visszbizt.

díjrészletek — 717.592'45 1.528,594'18

1325'25
26,420'21 27,745'46

Az 1886 évben ieumaradt tartalék függő 
beli volt károkért — — — — —

II. Szállítmány biztosítás.
Az 1886. évről áthozott, díjtartalék — 
18,304,789 frt. 70 l<r. kötött biztosítások 

utáni dijak— — — — 87,413 38
levonva: törlesztett 

dijak — — -
viszontbizt. dijak
Az 1886. évben fenmaradt tartalék függő

ben volt, károkért — — — — —
III. Jégbiztosítás.

39.632,277 frt. 30 kinyi kötött biztosítá
sok utáni dijak — — — — —

IV. Egyéb bevételek.
Beváltott szelvények után, valamint egyéb 

kamatok az idegen pénzértékek utáni ár
folyam veszteség levonásával — —

Társasági házak tiszta jövedelme — —

Forint Kr.1 Forint Kr.|

2202 60

1845GG1

1

89

2837583 40

119249 73 4802495 02

• 11561 78

59667 92

8904 13 80133 83

1199347 1199347

i 212902
61988

93
41 274891 34

6359069 79

Elhelyezett tőkepénzek: az első hazai takarékpénztár
nál, az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnál, 
az országos központi takarékpénztárnál és magyar 
kir. állami kincstári pénztárjegyekben

4.000,000— in. kir. 5’/« os papirjáradék 
á 79-60 — — — — — — —

375,000 Lila olasz alapítványi kötvények 
á 94=352,500 frc. á 50-25 — —

Pesti Llyod társasági kötvények és egyéb 
értékpapírok árfolyam szerint — —

a fenti értékpapírok után az év végéig 
esedékes kamatok — — — —

Leszámítolt és egyéb váltok — — — 
A társaság házai Budapesten — —
Különféle adósok :

a) Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél 
ft) Maradványok idegen biztositó intézeteknél — — 

Jégbiztositási osztály folyó számlán — — — —
Központi pénzkészlet — — — — — — —
A következő években lejáró dijváltók és dijkötelezvé- 

nyek összege — — — — — 11,011,991-41

3.184,000'—

177,131-25

424,226.50

37,654-65

Forint j K

1431000

3823012
336379

1210000

40
12

788703
420325
343802

71011

44
18
59
18

Részvényalaptőke: teljesen befizetett 2000 egész rész
vény á 1000 forint — — — — 2.000,000-—

Részvényalaptőke: teljesen befizetett 2000 fél részvény 
á 500 forint — — — — — 1.000,000.—

Társasági tartaléktőke* — — — — — — —
Tűzbiztositási díjtartalék készpénzben a viszontbiztosí

tott rész levonásával és minden megterhelés nél
kül — — — — — — — 1.795,672'48

Szállítmány-biztosítási díjtartalék készpénzben, a vi
szontbiztosított rész levonásával és minden megter
helés nélkül** — — — — — 13,732 16

Tűzbiztositási függő károk tartaléka — — — —
Szállítmány biztosítási függő károk tartaléka — —
Dunaparti ház adótartaléka — — — — — —
Különféle hitelezők — — •— — — — — 
Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok — —
Első ni. ált. bizt. társ. Lévay-alap — — — — 
Tisztviselők nyugdíjalapja — — — — — —
Életbiztosit, oszt, folyó számlán — — — — — 
1887. évi nyeremény— — — — — — — —

*) A tartaléktőke az 1887. évi nyereményből emel
kedett— — — — — — 2.140,959 frt 23 ki nt.

**) A díjtartalék az J887. évi nyereményből emel
kedett — — — — — — 1 850,243 frt 42 krra.

8424233 91

Forint Kr.

3000000
j 2059281 

jl
68

1809404 64
93912 03
11855 59
50334 77
80188 52

1969 —
64317 99

475213 37
360830!ő8

I 416925 74

8424233(91

Huszonötödik évi zárszámla 1887. évi január 1 tói dec. 31-ig.
II. Életbiztosítási üzlet.

BEVÉTELEK. (|j VAGYON. Mérleg-számla 1887. december 31en. TEHER.
Forint i Kr.

Törlesztett, kötvények dija — — —
Visszaváltott kötvényekért, — — —
Halálesetek után kifizetetett kárösszeg — 
Lejárt kiházasitási tőkékért — — —
Kiházasitási biztosításoknál haláleset kö

vetkeztében díjvisszatérítés — — —
Függőben levő károk tartaléka — — 
Év járadékokért — ■ - — — — —
Viszontbiztosítási dijak — — — —
Bélyegekéit — — — — — —
Irodai bér, postadijak, nyomtatványok, llti 
és egyéb költségek — — —
Tiszti fizetések — — — — — —
Jövedelmi adóért — — — — —
Orvosi dijakért — ™ „ —
Szerzési és dijbehajtási költségek — 
Behajthat lan tartozások leírása — — 
Díjtartalék ez év végén — — —

95571 (85
222054j20
545508’94!
43899649

j l|
65349 32;|

143221 38'|
18274 95'1
37802 75
35118 24,!

I I
87556 74(j
49814 93(1
26104 36'
14373 33 i

143901'85
6410.22!, 1930059 55

12617652'10

: 40205235

A múlt, évből áthozott díjtartalék — —
Befolyt dijak: ez évben kiállított kötvé

nyek után — — — 
az előbbi években kiállított 

kötvények után — —
a biztosított tőke emelésé 

re fordított nyeremények
Múlt évi függőben volt károk tartaléka 
Illetékek— — — — — — —
Kamatjövedelem — — — — —

Forint | Kr.

11827607 52 I

243413

2091373

82'i

97

15178 43; 2349966
109891?
44992;

6173071
i

Értékpapírok — — 11.242,802 frt. 60 kr., ugyanis:
4 744,400 frtnyi magyar töldhitelintezeti 5%> os zálogle

velek 101 írtjával — — — — — — — —
965,000 frtnyi magyar földhitelintézet! 4'/»°/o zálogleve

lek 99'/s írtjával — — — — — — — —
i 35,160 frtnyi magyar földhitelintézeti 5%-os érc értékű 
I záloglevelek 1248/i» írtjával — — — — — —
34,500 frtnyi pesti magyar kereskedelmi bank 6% os 

zálogltvelei 102 írtjával — — — — — — 
2.142,000 frtnyi magyar északkeleti vasúti 5% os ezüst 

elsőbbs. kötvények 97 írtjával — — — — —
555,900 frtnyi Budapest fővárosi 5% os kölcsön-kötvé- 

nyek 100 írtjával — — — — — — —
Besztercebánya-brezovai és piski-v.-hunyadi v.uti els. köt. 
Magyar kir. állampénztárjegyek — — — — —
1 1 757 Lila 50 c. olasz 5"/o-03 járadék és kamatai — 
1887-ben esed kamat és elszám. pénzküldemény —

14949764!--

I
i

'Jelzálog kölcsönök — — — — —
Kötvény kölcsönök — — — — —
Viszont bizt. kötvény-kölcsönök — —

1 A központ tartozása folyó számlán — —
| Vezér és főügynökségek s mások tartozásai

Budapest, 1887, dnueinhor hé 31-éu,
Peez. Vilmos, 

életbiztosítási osztályfőnök, 
Budapest, 1883, március la,én.

AZ IGAZGATÓSÁG:
Fuelis Rudolf. Hajós József. Harkányi Frigyes. Févay

Igazgató-helyettesek: Ormódy Vilmos, aligazgató. limaiul Károly Pál. aligazgató.

Forint j Kr. Forint | Kr.

Jeney I.iijow. 
központi könyvelés fönöka. 
KaezvinHzky Jiinoe, 

életbiztosítási künyvvivő.

4701844

Díjtartalék — — — — — — — 12.874,990'39
levonva a viszontbiztosítási díjtarta
lékot. — — — — — — — 257.338 29 12617652 10

Biztossági alap — — — — — — — — — 208225 06
960175 — Kiházasitási tőkék nyereménye — — — — — 325504 3/

Függőben lévő károk tartaléka — — — — • — 143221 38
43879 68 Dijleszállitásokra vonatkozó nyeremények tartaléka — 1735 92

Előre fizetett dijak az 1888. és 1889. évekre — — 1410 87
35190 _ Fel nem vett nyeremények 1886. évről — — — 2 38

Viszontbiztosító intézetek és mások követelései — —! 6221S 26
2077740 — 1887. évi nyeremény — — — — — — — 402052 35

555900 —
1198520 27
1574000 —

5553 65
139305 15
201546'68

1478604 —
20162(30

360830(58
318771 58

13762022|89 113762022 89

Ilenrik.

A fenti sárszam lakat es mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben s alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek és azok egyes tételeit a fó- és segédkönyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk.

liudiiyáiiszky Ferenez.
A felügyelő bizottság: 

Tornyai Scliosberger Zsigmond. Szitányi Izidor.
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■^eg-jres liixelz. '
1 i,r.,A hadl találmány°l< koronája. Egyik bécsi lap 
(h Jücenan i vegyész tollából rendkívül érdekes cik
ket kozó vakim, találmányról, mely, ha a hadseregnél 
edo adnák. <i cikkíró saját szavai szerint az államot, le
győzhet len erővel és hatalommal ruházná löl. Dr. .Ülne 
maiin a következőket. Írja találmányáról: 1848 bán, késő 
ószsze, (gy a vegytanban még mai napig is ismeretlen 
lolyiul-aot, ta.áltain tel, mely alkalmas volna üres leve
gők es rakéták megtöltésére és a melynek a lőpor és 
a dimumt tölött az az előnye van, hogy készítése és 
megőrzése korántsem jár olyan veszélyekkel, mint, az 
emlilelt másik két. anyag előállítása. Ezenkívül ennek 
a iol\ndeknalí, az idő .mhii jlrt és uegjven év után is 
épen olyan hatása van, mint, a készítés után közvet
lenül A löveg kiröpitése után bizonyos idő múlva ki
ömlik belőle a folyadék, és a levegőnél jóval nehezebb 
gázzá, változik, mely embert, és állatot azonnal megöl, 
minden éghető anyagot, meggyújtás minden ércet, vasat, 
acélt, bronzot stb. elpusztít. Ezt. a hálását, sem nedves
ség, sem semmiféle légköri behatás nem képes meg- 
rontani. Ezek után könnyű belátni, hogy ily anyaggal 
az ellenségnek minden hadikészlete nagyon hamar tönkre
tehető, s igy az az állam, mely ennek az anyagnak a 
titkát bírja, a leghatalmasabb, a mely ellen egyetlen 
más hatalom sem szánhatna síkra. Dr. Jiineman ez 
után elmondja találmányának viszontagságait. 1848 vége 
felé felajánlotta az akkori hadügyminisztériumnak, de 
az nem fogadta el iixzitl az okoskodással, hogy az anyag 
előállítása és megőrzése rendkívüli veszélyekkel van 
összekötve. Később Mussurus török nagykövet felszólí
totta dr. Jünemannt, hogy adja el a. török kormánymik 
a fontos találmányt. Dr. Jiineman azonban ezt határo
zottan visszautasította, mert — úgymond — nem akarja 
más államnak javára fordítani találmányát, mint a saját 
hazájáéra. 1866 bán a königratzi ütközet után újra fel
ajánlotta a i.irálymik a találmány, de akkor azt a 
választ kapta, hogy most nem érm-k ra kísérleteket tenni, 
de ha eljön az ideje, majd értesíteni lógják őt. Ezt 
azonban mostnmg nem tették. Ezután földi idegen ál
lam, köztük különösen Franeiaország igyekezett a titok 
birtokába jtrni, de sikertelenül. Dr. Jiineman most, 70 
éves korában, már teljesen lemondott arról, hogy talál
mányát a rendes utón érvényesíthesse, és abban a. re
ményben teszi közzé a dolgot, hogy talán igy felkölti 
találmánya iránt, az illetékes körök figyelmet, s talán 
sikeitllni fog valahogy Ausztria Magyarországot. Európa 
legelső katonái hatalmává tennie.

— Veszélyes liegyomlás volt múlt hó 19 én reg
gel a Verespatak melett, fekvő Karon községben. A 
„la bredale0 nevű hegyen egy 70—80 méter hosszú s 
80-—90 méter vastag földréteg az olvadó hótól feláztat l 
va, pala alapjáról lecsúszott s az alatta fekvő házal . 
teljesen eltemette. A lakosokköztil Ilebegyán Anikót s I 
három gyermekét, megfutva ásták ki a földomlás alól.: 
míg az 5 ik eltemetett, egy Tatár Sofika nevű hülye 
no, élve és sértetlenül került ki a föld alól. A leomlO 
föld egy alantabb lakó ember islálóját, négy méterrel 
tovább lökte s a benne volt állatok közül egy lovat 
megnyomorított. A lakóház is annyira ki volt, téve a 
veszélynek, hogy a főizolgabiró a lakosokat kiköltöz
tette. A közeli bányászutat mintegy 200 méter hosszban 
1—2 méter vastag földtömeg temette el.

OS A-KZÉJ/TOIsZ.
A tudós női.

Ne ülődjék meg, szép olvasónőm, ha rápillant cik
kemre ; nem Midiére halhatatlan vigjátékát. választottam 
növel lettem címéül, mert az. én Nőim nem Tudósak, 
hanem az én tudósomnak vannak női.

Azaz, hogy nője tulajdonképen még egy sincs, de 
éppen ez az. ő érdeme s éppen ennek folytán vaunak 
női, kik e hiányt szívesen pótolnák.

No, de nem is nagyravágyó az én kis irkafirkám, 
csak éppen az. az életcélja, hogy egy-két. üres hasábot/ 
betöltsön, hogy egy-két ásító olvasónőmet álomba rin-1 
gassa s Imgy ön pajkos, kis Nanette egy percre meg
komolyodjék és azon töprengjen, hogy vájjon hol látta 
ezeket az. alakokat.

fianem azért ne vegyék komolyan az én fecsegé
semet, gondolják, hogy ugy hallották ezt a pletykát 
egyik barátnőjüktől — az uzsonnái kávé mellé éde
sítőül.

Üljön nyugodtan pár percig, kis Nanettem, nyissa 
ki fülei.skéif, hallgason nyugodtan és én majd el fo
gom mesélni.

„Ilid volt, hol nem volt, meseországon s tündér
kerten jóval innen: itt. ezen a prózai világon, volt egy
szer euy — ember!

Egy ember, kinek szakáin nem volt, kender, ha
nem szépen simáit le volt, borotválva — szóval csinos 
fiatal ember volt. Tehát, volt, egyszer egy fiatal ember 
— ki nagyon, de nagyon tudós volt.

No no, ne fintorítsa mindjárt az orrocskáját, nem 
olyan tudós volt ő, mint kegyed képzeli a tudósokat, 
nem olyan vén, mogorva emberkerüiő, de csinos, vig, a 
mint, mondják, szellemes volt, és tudománya, az volt 
annyi, de annyi, hogy még a város nagyreményű, jö
vendőbeli oszlopainak is jutott a fölöslegből.

Ugy ám, magácska is tanulhatna még tőle! Em 
lékszik még arra a levélkére — olyan ici pici kedves 
kis levél volt, épen mint a kis ujja, de olyan nagy 
orthogr.iphiai hibák voltak ebben a kis levélben, mint 
egy nagy, nagy négyemeletes ház s épen olyan vadak, 
mint a milyen szelíd magácska - ugy nélm.

Tehát’ez a fiatal ember tudós volt, csinos volt, 
szelleműim volt, egy szóval, egészen jó partidé volt.

A kis leányok abban a városban, a hol élt, udva
roltak neki ő pedig szintén csak szép dolgokat beszelt, 
de olyan szélieket, hogy a kisassz.onykák sokszor meg 
se értették, hanem azért nem akarták ot azzal késéit- 
teiii, hogy bevallják azt, hanem szépen nevettek iá 
eyyet, mint jól nevelt kis lánykákhoz illik.

Jó lekete föld vau arra, hol ez oset megesett

a „Szentes és Vidéke44 1888.
— tehát termett sok szép leány is, de azért a tudós 
ur nem igen sietett a választással, mert meg akarta 
előbb tudni, hogy a szép leány milyen giizdasszony. 
Elfogadott, tehát miiidenhonnét meghívásokat ebédre, 
vacsorára, uzsonnára, slb. mert azt tartotta, hogy ez a 
legjobb mód a jövendőbeli előnyeinek s hib.limik meg
ismerésére.

S többek közt, egy alkalommal, meghívást kiipo’t 
a szép Cornélia mamájától i.i uzsonnára, ki majdnem 
oly szép volt, mint kegyed, már t. i. néma mama, ha
nem a Cornélia, kiről a tudós ur szintén ilyen véle
ménnyel birt s kivel néha kissé nyájasabban is beszélt 
mint más szép halandóval, vagy halandó széppel, ha 
ugy tetszik.

És volt, is tudós urnák egy régi, de azért kedves 
kabátja, melyben a filozopteri évek egy részét húzta, ki. 
A tudós ur ezt a régi ruhát épen azon a napon avat
ta föl házi — kabáttá, mikorra a meghívást kapta és 
épen ezen a napon talált, a régi kabát, bélése alatt egy 
összegyürött, üt.öt.t-kopott darab papirt, és ezen a darab 
papíron egy nagyon, de nagyon szép és szenvedélyes 
szerelmes veiset, melyben a sorok kezdőbetűi — sok 
Cíodálatos véletlen, — épen il Cornélia. nevet, adták.

A tudós zsebre vágta a. verset, aztán egyet gon
dolt, s finom, jó tollal szép, rózsaszínű papírra letisz
tázta.

Aláírta n nevét, azután ismét, zsebre vágta s el
ment az ozsonnás házhoz, mirnlon szándék nélkül, a 
verset illetőleg, szivében.

De azután mégis történt valami, mit, nem tudok 
elhallgatni — nekem egy kis veréb mesélte el, ő rá 
hárítok tehát, minden felelősséget.

A tudós ur közben egyet gondolt s elhatározta, 
hogy — nem hagyja kárba, veszni a verset!

Mikorra oda érkezett Cornélia kisasszonyókhoz, 
akkorra már a k. mamák, meg a jó barátnők, mind 
egy ült. v a. Iá mik

Es a tudós ur tisztességtudóan végig csókolgatta 
a mamák kacséit, s szépeket, mondott, a kisasszonykák- 
nak, kik viszont elpamiszolták neki, hogy milyen baja 
van a szegény Cornóliámak evvel a nagy —• mosással — 
ma épen az vau náluk, — s e miatt, kénytelen gyakran 
kimenni, mert ezek a. mosónők, meg ezek a szolgálók, 
jaj Istenem, milyenek!

Eközben bejött. Cornélia.
Arca igen szép piros volt, a konyha melegétől, 

az egyszerű házi-ruha pedig nagyon jól illett neki.
A mama egy darabig gyönyörködik leányában, az

tán biztatja, hogy csak mulattassa egyedül a társasá
got, mert, ő kimegy s utána néz az uzsonnának

Odaküim összeszidja a szolgálót, mert a lej még 
egészen hideg, a vendégeknek pedig már uzsonnát kéne 
adni, de a „sparherdbe" nincs tisztességes tűz. Beviszi 
tehát az egyik szobába, ott kinyitja a kályha ajtaját, 
beteszi a parázsra és nyugodt lélekkel megy be » tár
sasághoz, hol a tudós lír az élénk társalgás közben 
Cornéliának épen kezébe csúsztatta a kéziratot, sut lóg
va: olvassa el s adja rögtön a. tűznek martalékul!“

A bájos Coméliát a meglepetés és a diadalérzef 
még jobban kipirítja — ah, hogy fognak megdöbbenni 
a barátnők', ha meghallják diadalát! Hogy fog irigyked
ni a Mimi, Tini meg a Fiai! — Kis kék szemei már 
szinte látják a nászmenetet: elől a szép, kis boldog- 
mosolyú menyasszonyka, oldalán a csinos, fiatal tudós,
— most jönnek a templomból.

Azután kimegy a. mosónőkhöz megnézni, mit. csi
nálnak, mert, ezek a. mosónők, Istenem, de milyenek!

Azaz, hogy nem megy egészen a mosónőkig, ha
nem csak a szomszéd szobába s olt lázas sietséggel 
bontja szét a levélkét és olvassa. — Édes Istenem, de 
szép is volt az a vers, milyen boldog lehet az, a ki ilyet 
tud Írni!

Még egyszer átolvassa, aztán kinyitva a kályha 
ajtaját, bedobja a lángok közé

Nem gondoltam, hogy ilyen képmutató is tud len
ni ez a kis hamis, olyan ártatlan arccal jött a szobába 
s társalgóit az uzsonna megérkeztéig a Mimi, Tini, 
Fiúi kisasszonyokkal, meg a tudós úrral, mintha mi se 
történt volna.

Végre bejött, a durcás-képü Marcsii, fölteritve, az
tán patrinrehalis (?) szokás szerint, behozva egy tálcán 
a lábas tejet és a kávét.

Már csaknem mindnyájan kiszedték a tejet, kávét, 
összevegyitve csészéjükben, most a Tini k. a. fogja ke
zébe a kanalat, jól beiemeritve a tejjel telt lábasba, 
majd rémülten kiáltva eldobja magától: „jaj Istenem, 
mi az?“

Sz.örnyűködve ugrálnak föl mindnyájan, velük 
együtt a szép Cornélia, elhalványodva valami névtelen, 
borzasztó sejtelemtől ....

A kanál épen a Fiaiké mamájának az aicába hul
lott, az a valami pedig az ölébe, az az, hogy nem volt 
épen szörnyeteg, hanem egy összegyürött, elázott pa- 
pircsomó. ' «■ . 1

A Fiaiké mamája óvatosan honija szét s a még ol
vasható Írást betűzni kezdi:

K ét lángoló szemed’
— Oh mily bűvös szemek 
R ám forditád s szivem.-------

De tovább nem olvashatta, mert, Cornélia remegő 
hangon kiáltva: „adja ide, ez az enyim!" elkapja kezé
ből s kifut; pedig kár, hogy tovább nem olvasta, meri 
nagyon szép vers volt.

„A kis veréb azt mondta nekem, hogy ő bizonyo 
san tudja, hogy, ha a tudós ur visszajön az esküvőjéről 
a templomból, nem Cornélia kisasszonyt fogja karján 
vezetni-------“

Látja, kis Nanettem, majd, ha valaki szerelmes le
velet ir magának, no dobja a tejbe.

Volfinger Miksa.

_A_próság'.
Jó helyen van. Férj a vacsora után félesé

géhez:
— Kedves kicsikém, nem volnál oly szives a ka

pukulcsot ide adni? A kávéházba mennék félórára.

évi 14-ik számához.
Feleség'gúnyos mosolylyal;
— Amint, tetszik, édesem. A kulcs a mama zse

bében van. Kérd el tőle 1
* * *

Vágóhidat építettek egy kis városban. A 
hentesek azonban panaszkodtak, hogy keskeny a kapu, 
az. ökör be nem fér rajta. Maga a bíró ment ki a hely
színére körülnézni s a mint kinyújtott karral áthaladt 
a kapun, igy szól : „No lám, aztán még azt mondják, 
hogy az ökör át nem mehet rajta.

❖ **
Rosszul értette. — Orvos: No, hogy van 

az ura ?
— Asszony : Csak lassan. Nagy baj volt azokkal 

az izékké!. Hármat elevenen lenyelt, de a többit már 
kénytelen voltam neki megsütni.

— Orvos: Mit?
— Asszony: No hát a piócákat, a miket rendelni 

tetszett neki.
* * *

Milyen 1 e h e t a z a fagylalt. Egy inas sok
szor hallotta, hogy a fagylaltot nagyon szeretik az urak. 
Szerette volna nagyon megizJelni, de nem tudott sehogy 
hozzá jutni.

Egyszer azonban, a mint megy a czukrászbolt 
előtt, haza, utána kiált a cukrász szolgálója s fölszóllílja, 
hogy menjen el estére a boltba, segítsen neki egy dézsa 
fagylaltot a nagy vendéglőbe a bálba elvinni.

Az inas rendkívül megörült a felszólításnak.
A kitűzött időre megjelent.
A mint viszik a dézsát, sötét lévén, ő ugyancsak 

elkezd az egyik kezével a dézsában gazdálkodni s csak
hamar tele rakta a zsebét.

Ekkor fölszólítja a cselédet, hogy cseréljék föl a 
helyet, mert az egyik kezét már nagyon vágja a dézsa.

Mikor elcserélték a helyet, akkor meg a másik 
kezével gazdálkodik s tele lömi a másik zsebét, is.

A ilézsát. elhelyezik, ő pedig igen ártatlan arcot 
vág és bámul.

Egyszer nagysokára ránéz a zsebjére s megijedve 
látja., hogy a zseb apad, s ahol ő áll, az a hely tele 
van vizzel.

Neki mindjárt melege lett s ott. hagyta a nagy 
termet. Az utcán azonnal megkóstolta, s nagyon cso
dálkozott. rajta., hogy hogy szerelhetik ezt. az uruk, mi
kor épen olyan, mint a jég? Persze, hogy épen olyan 
volt, mert nz voli, mert a jég közt volt a fagyialtos 
edény

NY1LTTÉR.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Az a qualifikálliatJan bánásmód, melyben nem
rég a „Szentesi Takarékpénztáriban részesültem, ar
ra kényszerít, hogy a velem történt esetet köztudo
másra hozzam s a szereplő tisztviselők eljárásának 
megítélését a t. olvasóra bizzuin. Az eset következő:

Alulirt.nak és két nőtestvéremnek volt egy 
anyánkkal közösen birt házuk, mely az 1886 ik évi 
július 26 án leégett,. Az üres portát eladván előbb a 
foglalóként fölvett 100 frtot, ezután a f. évi március 
22-én lefizetett hátralevő 260 írtból 250 frlot is édes 
anyámmal együtt a „Szentesi Takarékpénztáriba vit
tük, mely' összeget Szél Sándor pénztárnok ur átve
vőn s a betéti könyvecskébe bevezetvén az utóbbit 
nekem átad1 a, én pedig azt ellettem. Azonban édes 
anyám azt akarta, hogy a betéti könyvecske a taka
rékpénztárban maradjon, mi ellen én azért tiltakoz
tam, mert, ennek az összegnek felerésze a mienk t. i. 
a három testvéré s azt ajánlottam édes anyámnak, 
hogy hagyja a könyvecskét nálam s kérje meg a pénz
tárnokot, hogy bárki jönne a könyvecskével, arra az 
ő t. i. anyám engedélye nélkül senkinek se adjon 
pénzt se a tökéből se a kamatból. Anyám nem en
gedvén kérésemnek a pénztárnok felszólított, hogy 
vagy a könyvet adjam át, vagy a pénzt vigyem el, 
de én egyik felhívást sem teljesítettem. Ekkor,a pénz
tárnok rendőrért, küldött, hogy kísérjen be. Én nem 
akarván magamat csúffá tétetni átadtam a könyvecs
két a pénztárnoknak, de téritvényt kértem róla, hogy 
az esetben, ha 83 éves anyánk hamarabb találna el
halni, mint mi. e téritvénnyel igazolhassuk, hogy a 
betéti könyvecske — mely nélkül senki sem kapja 
ki pénzét — a takarékpénztárban van elhelyezve, el
lenben ilyen téritvény nélkül csak nagy bajjal jut
hatnánk saját pénzünkhöz. Azonban a pénztárnok a 
téritvény kiadását megtagadta — igy én átadtam a 
betéti könyvecskét a pénztárnoknak s megszabadul
ván a rendőrtől anyámmal elhagytam az intézetet.

A velem történt esetet néhány úri embernek 
elbeszélvén ezek azon tanácsot adták, hogy ve
gyem ki az eladott házról szóló telekkönyvi kivona
tot s esetleg a vevőkkel is igazoljam, hogy a pénz
intézetben elhelyezett pénz a három gyermeket is 
illeti, s akkor a takarékpénztári igazgató ur a dol
got el fogja igazítani. Én e tanácsot követve más 
nap, március 24-én délelőtt 9 órakor már az intézet
ben voltam, de Várady Lajos igazgató ur a telek
könyvi kivonat elolvasása után is azt mondta, hogy 
nem tehet semmit, ez ügyben s téritvényt sem adhat. 
Akkor oda jött Szabó Menyhért ügyész ur s azt kér
dezte tőlem, mit akarok a téritvénynyel, midőn azt 
tegnap nem kértem. De igen is kértem — mondtam — 
s ügyész ur is tudhatja, hogy kértem. Nem igaz — 
mondta az ügyész — mert nem kért, maga hazudik. 
Én ekkor mondtam: Kérem, nem vagyok olyan szem
telen;'hogy hazudjam s akkor fordulván az jelenlévő 
pénztáritokhoz, mondaná meg, vájjon tegnap kértem-e 
a téritvényt, vagy se, a pénztárnok azt. mondta, hogy 
igen is kértem, de tegnap sem adott, ma sem ad té
ritvényt. Azután én az ügyészhez fordulva azt kér
deztem : Lássa, ügyész ur, hogy nekem igazam van, 
melyikünk hazudott tehát? Erre az ügyész dühbe jött 
s hozzám ugrott, hogy pofon vág; én azonban figyel
meztettem az ügyészt, hogy mérsékelje magát, mert 
ha tettlegességre vetemedik, nem tudom, nem feled-



kezem-e éli is magamról. Akkor mindketten megpa 
rancsolták a szolgának, hogy dobjon ki az utcára, de 
a szolga azt nem tette, csak az ajtót nyitotta ki. Ek
kor az ügyész egyik felöl, a pénztárnok másik felöl 
megragadtak és az igazgató ur birkatürelemmel ezt 
nézvén megengedte, hogy az utcára kidobjanak, rá
adásul a pénztárnok ezt mondta utánam: így ni — 
b...........az istenit. .Csak az isteni gondviselésnek kö
szönhetem, hogy 60 éves korom dacára az intézetbe 
felvezető grádicson botorkálva kezem vagy lábam ki 
nem tört, vagy más bajom nem lett.

Ezek után azt kérdem: sértettem-e én valakit az 
által, hogy úgy magam mint testvéreim megnyugta
tására a pénztárban visszamaradt, betéti könyvecské
ről téritvényt kértem? Avagy menthető-e bármi te
kintetben a két tisztviselőnek irántam tanúsított durva 
magaviseleté ?

Szentesen, 1888. april 3.
Sági József, m. k.

Kiadó bolt és lakás.
Idős Slájer Sándornak a IV-ik tizedben (kisér- 
ben) lévő háza, mely egy bolthely iségből, két utcai 
és egy udvari szobából, éléskamaraból, pincéből, 
istállóból, ólból s tiizrevalósból áll, folyó évi Szent- 
György naptól fogva haszonbérbe kiadó — Értekez
hetni e lap szerkesztőjével Balázsovits Norberttel.

|

4273,|P. 1888. sz.
Hirdetmény.

A szegedi kir. törvényszék közzé teszi, misze
rint iíj. Kanász Nagy Imre és neje Kanász Nagy 
Sára szentesi lakosok az 1888. évi január 26-ik 
napján kelt s jogérvényessé vált ítéletével tékozlás 
miatt gondnokság alá helyeztetnek.

Szegeden a kir. törvényszéknek 1888-ik évi 
március ló-én t. üléséből.

MllSkÓ, elnök. 
Fogler, jegyző.

Bérbe adja 
a Grünwald Ferencz-féle házakat 
f. évi april 24-töl, egy évre, a m-.ii- 
tesi Takarékpénztár Igazgatósága ■

■

Kedvező pénzkölcsön!
41/, százalék jelzálogra felvenni szándékozók 
értekezhetnek nálam és felvilágosítást nyerhetnek.

Tisztelettel IKZolxn CH-áloor.

Tíz forint 
napi mellékkereset, 
tőke és kockáztatás (ri- 
sico) nélkül sorsjegyek 
részlet fizet és melletti 
elailása állal az 1883. 
XXXI. törvénycikk ér

telmében.
Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi 
váltóűzlet társaság 
Altl.EK «s TÁltSA, 

Budapesten.
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Posztóárut és posztó 
maradékot

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

..V <»rficny“-liez
címzett posztógyár-raktárából

Beer Károly,
Jagernilorf, osztr. Szilézia.

Minták kívánatra ingyen 
és bérmentve. Számos kártya
minták a t. szabók ős ismét- 
eladók számára. Helyi ügynö
kök keresletnek.

Pepton-conserv,
mely dacára, hogy dúsan 
tartalmazza a ható-anya
gokat., jóízű s rendkívül 
erősítő csemegét képez.

Ajánltatik : a sápkór, 
vérszegénység, mlgrain, 

rósz emésztés, álmatlanság, 
lankadtság és ideges izga-

tottság ellen.
Naponta 2 darab veendő. 
Ára 1 doboznak 90 kr.

Máriaczelü gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Fölülmiilhatatlan étvágy hiány, gyomorgyöngeség, rósz 
illata lélekkel, felliivotlás, savanyú felböíle.iies, kolika, gyó
nni r 11 a rn t. gy óin orégés, homok- és (iaiakónzöilés, túlságos 
nyálkaképzödés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortól ered), gyormorgörcs, szóks/.orulás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelést*, giliszták, lép-, 
máj- és aranyeres báutalniak eseteiben. — Etry üvegcse ára 
használati liiasitással egv tt 1.35 kr., kettős palaezkGOkr 

Központi szétküldés itrady károly gyógyszerész által 
Hremsierbeti (Álon aország).

Kapható minden gyógyszertárban.
Ót ás! A valódi ni.iriaezeili gyoinorcsöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák A valódiság jeléül minden 
ütegnek piros, a fenti veu.vgygyel ellátott borítékba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellekeit haszná
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Krém- 

ni, Henrik könvvnvonulójában nyomatott uoü

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podhradszky Ferenc és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfai vy Lajos, Kiss Gyula ós Németh L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Barts Emil 
gyógyszertáraiban •; Szegeden Ambrózy A., Barcsav Károly, Bauer 

József, Károlyi K álmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

eíucgy.

Kiadó lakás, 
özv. Vecseri Lászlóné 111-ik tized 380. sz. alatti 
házánál 3 szoba, konyha, éléskamra, pince, padlás, 
és fáskamara szí -György naptól — két részben is — 

kiadó.

Haszonbérbe adás.
A szentesi két takarékpénztár teési 28 holdas 

földje egészben vagy részletenkint kapás vetemény 
alá haszonlwrbe kiadó.

A feltételekről felvilágosítást ad
a Szentesi Takarékpénztár Igazgatósága.

5055.|tk. 86. 467.|tk 88. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Horváth István és Tóth Gyula 
végrehajtatónak Détár István és neje Valkai Erzsébet 
végrehajtást szenvedő elleni 80 frt tőkekövetelés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a szegedi kir. tör
vényszék (a szentesi kir. járásbíróság) területén lévő, 
Szentes város belterületén fekvő, a szentesi 4323. sz. 
t.ljkvben 1846. lírsz. a. ház és 147 négyszögöl udvartérre 
az árverést 600 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és liogv a feimebb megjelölt ingatlan 
az 1888. évi április hó 30 ik napján délelőtt 9 órakor 
a szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
árou alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs 
árának lO’/.-át vagyis 60 irtot 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- 
miuisteri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX. t. c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál olőleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Szentesen 1888-ik évi február hó 11-ik napján. 
A szentesi kir. járásbnoaág mint telekkönyvi ha

tóság.
3Sa.rtlxa

kir. aljbirő.

Van szerencsém a t. c... közönség, valamint kávéház 
tulajdonosok, kaszinók, olvasó egyletek, kereskedők, inté
zeteknek stb.

előfizetési és hirdetési fölvételi irodámat 
becses figyelmükbe ajánlani, hol eredeti árak mellett, 
imáidén mellékdíj íelNxdmiisisii nélkül 

előfizetések és hirdetések 
a viliig összes lapjai részére fölvétetnek.

Költségvetések és hirlapjegyzókek kívánatra ingyen és 
bérmentve küldetnek.

Előfizetés- és hirdetési megrendelések a vidékről pon
tosan eszközöltetnek.

Tisztelettel

iKíTeizei
hiriap előfizetési és hirdetési felvételi irodája

Budapest, Gizela-tér 1. szám. (Hass palota)

"■ Egyes crnbsitás az összes bel- és kül
földi hírlapokból.
e »K >B( »h >yrr»h »k stc oh 6 Myrryrnnryii
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VASAS PHOSPHOR-PASTILLA.
VÉDJ EBY

'SCIIüTZMARKE

Rendkívül erősítő kellemes ízű cu- 

korka angolkó'Os, görvélyes, vérsze
gény s általán gyenge gyermekeknél: ' 

az idegesség, bágyadtság, álmatlanság, 

izzadás és hangrésgörcs esetében.

Naponta 2 darab adatik be. 1

Kis doboz, 10 pástilla, 50 kr. Nagy 

doboz, 20 pastilla, 90 kr. :

Hazslinszky Károly

..VÉDJEGY. A 

fej

SCHiiTZ MARKE

Kapható gyógyszertárakban í—I n r/otl i yx cjrzlrvr D QT’hIvt gyógyszerész, B U D A P E S T,
ÉS A FELTALÁLÓNÁL: 11(1001111 bZiJ\y lkai Oly Vili, kér., Sándortér 3. sz.
Kísérlete esek kitűnő eredménynyel tétettek dr. Bókay János, dr. Torday Ferenc egyet,, m.-tanár urak által 

és több gógyinlézetben, melyekről általánosan elismerő bizonyítványok állíttattak ki. Ezen gyógyszerek hivatalosan 
megvizsgáltattak és védjegygyei láttatlak el.

A. Dreher Antal-féle kiviteli palacksör
DIETRICH és GOTTSCHLIG

BUDAPEST
vagy

Csakis teljesen
KŐBÁXYA.

leülepedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküldése, folyton friss üveg'öltésben, a minőség liamisitlau volta 
mellett kezesség vállaltatik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Á r ,j e g y z. é k e k mindenfelé ingyen és b é r ni e n t v e.

Miután gyakran megtörténik, hogy idegen készitmé yű és gyöngébb minőségű 
sörök „Dreher Antal kiviteli sör“ cint alatt forgalomba hozatnak, a I. c. Ihidier feli' 
kiviteli sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott űvegcimkét., melyen a üietrich és 
Gottschlig és a Dreher Antal név okvetlen kell, hogy rajta legyen, kiváló figyelmük
be ajánljuk.

TICIIO BERNÁT árucsarnokából 
BRÜNNBEN, Ki<iiúm<irkt 18., saját házában, 

utánvétellel kapható:

Nyári kainnigarn
1 maradék teljes férfiöltöny

re, mosható 
6*40 mét. hosszú 3 frt.

llázi vászon
1 vég 30 rőf V* 4 frt 50 kr.
1 vég 30 rőf 5/. 6 frl 50 kr.

Gyapjú ripsz
minden sziliben, 60 ctm. széles,

10 méter 3 írt 80 kr.

■ö
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Posztóáruk gyári raktára.

I i AUialiui vétel I ’ 
Brünni kelmemaradékok. 

Egy maradók teljes férfiöltö
zetnek 3.10 m. hosszú 4 f. 50 k.

ZSTői izmg'els: 
erős vászonból, csipkés sze
géllyel 6 drb 3 frt 25 kr.

Francia voal
inét., elegáns kimenő ru

hának, mosó
3 frt.

Hollandi folyószőnyeg,
maradék 10- 12 mét. hosszú. 

Egy maradék 3 frt 60 kr.

Oxford 
mosó, jó minőség 

1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

ZDreid-xatlx 
legjobb minőség, G0 ctm. szé

les, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Cixifforx
1 vég 30 rőf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztal térítő

ből selyem rojttal 
4 frt 50 kr.

Jaquard kelnie
G0 ctm. széles, legújabb szín

ben 10 mét. 3 írt 80 kr.

Kosmanosi kr tton
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

GyiU>.ju-beíge 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt.

Gyapju-lodt'ii 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden színben 
10 méter 6 frt 50 kr.

Brünni posztókelme.
Egy maradék 3*10 mét. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr..

King-szövet
jobb a vászonnál, 1 vég 5/< 

széles, 30 rőf 6 frt.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

"CTri
saját gyártmány 

fehér vagy szines dar 
I. r. I frt 80, II. r. I fi t.

Egy lótakaró 
yá rtniány 190 ctm.
130 ctm. széles 
frt 50 kr.

Karirozott ruhakelmék 
<>0 centim, szélesek, legújabb 

színek 
10 mét. 2 frt 50 ]cr.

Minták ingyen és bérnientve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.

Egy
nyári nagy kendő

hosszú I frt 20 kr.

í
indini főnie

ífy? félgyapju, kétszeresen széles, 
teljes ruhának 
10 inét. 5 frt.

É Francia gyapotatlasz 
Égő minden sima színben, valamint 

csíkos, a legújabb, kétszeresen 
széles 10 mét. 6 frt 50 kr.

feá Fekete terno 
szász gyártmány, kétszeresen 

széles, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt. 50 kr.

fcí___________________ _______ ____
Terno Veloure 

kétszeresen szúles, tiszta gyap- 
ffi* jn minden divatos színben, 
“i'í Egy ruha 10 mét. 7 fit.

3STői ingek 
chiffonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

Briinni divatkelme
Egy maradik 3.10 mét. lrnsszu 

teljes férfiöltönynek
' 5 frt 50 kr

Feisőkabát-kelmek 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra
8 frt.


