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TÁRSADALMI. KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HETILAP.
MEGJELEN MINDEN SZOMBATON.

„NYÍLTTÉRI
I minden sor 15 kr.

' Bélyegdij minden egyes beikta
tásnál 50 kr.

Bérmentetlen levelet néni foga- < 
l dnnk cl. — Kéziratok nem adat- 

....i. S

Utolsó mentőeszköz!
Alit is mondott báró Vay Alajos az 

„Észrevételek a Tisza és mellékfolyóinak szabá
lyozásairól" cimíf röpiratában?

E röpirat végszavában ezen nevezetes s 
örökké igaz tétel foglaltatik: „Lelki meggyőződé
sem, hogy a tiszaszabályozási költségek a Ti
szába vannak dobva és oda dobják azt ezentúl 
is, ha a töltésezési rendszerrel fel ne<n hagy
nak. Milliókat fog a birtokosság kiadni és nem 
lesz belőle haszon, hanem kár és napról-napra 
nagyobb veszedelem.”

Valóban ha nevezett föitr, kinek fentemlitett 
röpiratát ezelőtt két évvel egész terjedelmében 
közöltük, próféta lett volna, még akkor sem 
lett volna képes a bekövetkező eseményeket iga
zabban és világosabban megjövendölni. A szak
körök elbizakodottságukban mosolyogtak báró 
Vay Alajos állításaira, és ime a természeti ele
mek. egy nagy hóesés, beigazolta, hogy nem a 
szakköröknek, hanem egy felvilágosodott laicus- 
nak van igaza. Mint egy napi lap mondja, mintegy 
40 millió fit főni i Itatott már a vizszabályozás- 
ra. — S mi haszna volt e rengeteg kiadásnak? 
Az, hogy a sok millió, báró Vay Alajos szerint, 
akár csak a Tiszába lett volna dobva, azonfelül 
ráadásul sok gazdaember koldusbotra jutott, a 
jobbmódu földbirtokosok pedig az évek óta fenn
álló alacsony gabonaárak hozzájárulásával eladó
sodtak.

íme az annyira magasztalt vizszabályozás 
fényes eredményei!

De nem folytatjuk tovább ez irányban gon
dolatunk menetét, a mennyiben a vizszabályozás- 
ra vonatkozólag szaktekintélyeknek országos la
pokban közzétett véleménynyilvánításait figyelem
mel kísérve azoknak a mi lapunkban is helyt 
adunk s igy alkalmuk van olvasóinknak az álta
lunk régen elfoglalt álláspont igazságáról orszá
gos tekintélyek közleményeiből is meggyőződni. 
Most — mint cikkünk címe is mutatja — arról 
.szólunk, mi legyen utolsó mentő-eszkö 
z ii n k.

Vagy van komoly baj, vagy nincs.
Valamint egykor Bismarck, a német vaskan

cellár, a német hadsereg vitézségére támaszkodva 
azt mondta: „Egyedül Istentől félünk," 
épp oly hangon nyilatkozott az árviz előtt Sima 
Ferenc szakaszigazgatónk lapjában, mondván: 
„Most már jöhet az árviz!" El is jött, s 
az első vihar kitörésénél ugyanaz a szakaszigaz 
gató közerő kirendelését kérte, mert egy másik 
lap közleménye szerint a társulat által fizetett s 
alkalmazott napszámosok a felkorbácsolt hullá 
moktól s a hideg víztől megijedve megugrottak. 
Hát a vezér mire való? Hátha akkor gátcsuszás 
vagy szakadás történt volna, vájjon összetett kéz
zel nézték volna-e a bajt? Bizony könnyebb a 
gátról cikket Írni, mint a felkorbácsolt hullámok
kal szcmbeszálni; valamint könnyebb egy köz
tiszteletben álló férfit, ki annak idejében szintén 
árvízveszélykor a hullámok közepette taposta a 
gazt s vezér létére közemberként segített a ki
felé tóduló ár felfogásán, minduntalan ok nélkül 
megtámadni s érdemeit elhomályosítani akarni, 
mint annak az árvízveszélykor tanúsított önfelál
dozását követni. Nem szívesen tettük e kitérést, 
de tartoztunk vele azon elbizakodott hang miatt, 
valamint a múlt sa jelen eseményeinek kapcsán az 
igazság érdekében.

Hogy tulajdonképeni tárgyunkra visszatér
jünk, előre, kell bocsátanunk, hogy eddig is más 
községek szerenesétJensege aran sikerült a vég- 
veszedelmet kikerülnünk, mert ha a Körös vagy 
a Tisza másutt ki nem önt, a nagy víztömeg 
csúffá tette volna a mi óriási gáláinkat is. Azon
ban még nem vagyunk túl a veszélyen s minden 
percben lehet bajtól tartani. Ha igy áll a dolog, 
■negtettiink-e már minden szükséges intézkedést, 
főkép városunk hajlékainak megmentesere ? Sze
rintünk nem, s ez nagy baj. Ha katastropbátol 
tarthatunk — az pedig nem lehetetleuseg — ak

kor tegye meg a városi hatóság a legvégső in
tézkedést is arra nézve, hogy városunk lakossá
gának hajlékai s ingóságai a netalán bekövet
kezhető árvizkitörés ellen védve legyenek, s erre 
csak egy mód van, t. i. a’ körgát meguji- 
t á s a.

Mire szorítkozik most Csongrád városa a 
végveszély idején ? Körgátra. Mi mentette meg 
II.-M.-Vásárhelyt a kistiszai zsilipszakadáskor, 
pedig Ilire sem volt az árvíznek? Bizonyosan 
körgátja, s igen helyesen cselekedett, hogy a 10 
milliós kolosszális gátban nem bízva, körgátját 
épségben hagyta. Nekünk is volt körgátunk s 
elismerjük, hogy sok háztulajdonos zúgolódott, 
mikor kertjének földjét körgát emelésére hordták. 
De mi jobb, vájjon csekélyebb kellemetlenség és 
kár, vagy számos hajlék elpusztulása? Hiszen az 
árvízveszély elmnltával a körgát átvágásaival 
könnyen lehet az esővíz levezetésére árkot csi
nálni, de csak akkor körgát emelésére gondolni, 
midőn már a Tisza féktelen hullámai városunk 
felé zúdulnak, valóságos képtelenség és elbiza
kodottság. Tény, hogy a Kisérnek nevezett leg
népesebb városrész, körülbelül 8000 lélek lak
helye, teljesen viz alá merülne, sőt a mait, ár
vízveszély alkalmával eszközölt lejtmérezési ada
tok szerint — ha nem tévedünk — városunknak 
csak a sóháztól egészen Nyíri Sándor kereskedő 
házáig terjedő keskeny városrész mint valami 
sziget maradna ki a. vízből. Szivünkből óhajtjuk, 
hogy városunkat mint eddig, úgy most és jövő
re is mentse meg az isteni gondviselés az árvíz
től s annak elmaradhatlau kísérőjétől, a nyomor
tól ; de ne kecsegtessük magunkat hiú remény
nyel akkor, midőn a megmentésre szolgáló utolsó 
eszközt nem alkalmazzuk. Éppen midőn a kis
tiszai zsilipszakadásról annak idejében cikket kö
zöltünk s azt irtuk, hogy H.-M.-Vásárhelyt kör
gátja mentette meg a víznek a város területére 
való betódulásától, azt is említettük, hogy kár 
volt városunk körgátját elpusztítani. Most ismé
teljük akkori állításunkat s azt mondjuk, hogy 
mig a szerencsétlen vizszabályozási rendszer fenn
áll, ne bízzuk el magunkat, hanem helyezzük 
első sorban városunkat s annyi ezer lakos haj
lékát védképcs állapotba, mert közmondás szerint 
első az ing, azután a kabát.

Mielőtt cikkünket befejeznek, nem mulaszt
hatjuk el annak kijelentését, hogy e cikk Írására 
az e tárgyra több felől irányult felszólalás indí
tott bennünket. Ila tudnék a jövőt, amivel senki 
sem dicsekedhet, kategorice mondhatnék, hogy 
kell, vagy nem kell a körgát. I)e tudva azt, hogy 
az eddigi szerencsétlen vizszabályozási rendszer
nek a kormánykörökben is szükségesnek elismert 
gyökeres megváltoztatása- s reálisabb alapra való 
fektetésének megvalósításáig még újabb árvízve
szélyeknek nézhetünk elébe, azt mondjuk: ne 
hagyjuk védtelenül hajlékainkat! És ha ezt nem 
tesszük s a katasztropha bekövetkezik, a felelős
ség azokra hárul, a kik a körgát felépítését el
mulasztották — akkor már késő lesz a meg
bánás !

-Á.T'Vl'Z-
A Duna Áradása az egész folyam mentén meg

szűnt s a vízállás óráról-órára alacsonyabb. Miut.iíu töb
bé a fővárosra semmi veszély nem forog fenn, a mér
nöki hivatal az összes dunai zsilipeket kinyittatta, a 
gőzszivattyukat, pedig leszereltette.

A rendkívüli katasztrófa, mely ez évben majdnem 
az egész országot s kiváltképen a tiszamenti lakossá
got sújtja, kiszámíthatatlan károkat okozott, hozzá nem 
számítva a védekezés körül felmerülő költségeket, mit 
a tényleges veszedelem idején kétszeresen fizet meg 
minden társulat,, a városok s a községek. Hetek óta 
mindennap újabb és újabb katasztrófa hírét hozta éjje
lenként a táviró. A közlekedési ministerium vizépité- 
szeti osztálya öt hét óta mozgósítva vau. A ministerium 
valamennyi mérnökei, a budapesti folyammérnökség, s 
több vidéki folyammérnöki hivatalnak összes szakköze
gei ki vannak rendelve az árral borított területekre, 
minthogy az ármetresitő társulatok szakközegei nem 
tudnak az óriási nehéz feladattal megküzdeni s majd 
nem mindegyik társulat szakemberek kiküldését kértél 
a miuisteriumtói. — A budapesti központban Baross

Gábor minist.er és Ilnpaics Radó tanácsos a vizépité- 
szel.i osztály főnöke vezetik az ország különböző részei
ből naponta nagy halmazban beérkező vízügyekre vo
natkozó jelentések elintézését s a mini iz.ter és tanácso
sa nagyon sokszor, majdnem naponta, még a késő ejjel 
is hivatalaikban találhatók.

Csongrád ápr. 8. A véghetotlen árl.engor mind 
inkább nagyobb területet foglal s mig egy részről egyene
sen Csongrádiul zúdul az ár, másrészt Károlyi Sándor 
gróf jól rendezett, feigyői uradalmát veszélyezteli, hol 
az erélyes védekezést a gróf személyesen vezeti. Hasonló
képen veszélyeztetve vannak a l’allavicini-birtokok, s 
a tömörkényi határon szintén szívósan védekeznek az 
áradat tovább terjedése ellen. A körgátakou a munka 
újra megkezdődött, a tanyai lakosság kezd ismét be
szállingózni a városba s a kilátásba helyezett segély 
hírére a hangulat kedvezőbbre fordult. A körgát leg
gyengébb része Csongrád város északi részén van s ez 
a Szent-János gát, mely egyszerű szád falazatból áll. 
Minthogy itt lehet, leginkább attól tartani, hogy a várost 
fenyegető baj leghamarabb beállhat, egyelőre minden 
munka erőt ide fordítottak s eme legalacsonyabb terület
részt védelmezik. A hatóság az erélyes védekezés közt 
a katasztrófa esélyét szem előtt tartva, a város terüle
tén található összes csolnakokat összeirattn, ezek száma 
azonban nem haladja meg a negyvenet. A közmunka- 
és közlekedési miniszter a Porgány előtti bagger-telepről 
az ott levő hajókészletet, három gőzöst és 12 darab vas
pontont szintén ide rendelte s igy a katasztrófa beállta 
esetén a legszükségesebb mentő eszközök kéznél vannak. 
Az időjárás ma a munkállak kedvezett.

Csongrád, ápr. 8. Csongrád városa a végső válság 
küzdelmét vívja ugyan, de h»lyzete mégis a körülmé
nyekhez képest megnyugtatóvá lón Baross minister eré
lyes és gyors intézkedései folytán, mely szerint első 
sorban a szomszédos Félegyháza város közerejét rendel
te át s ennek kivitele iránt Földváry alispán is távira
tilag intézkedett. Minthogy azonban az ily hamarjában 
s erőhatalommal összeszedett közerőnek gyakorlati hasz
nálhatóságú nagyon kétes és kellő időben való megér
kezése is bizonytalan, mert most már Csongrád egészen 
körül van a vizár állni véve s Félegyházán leiül csakis 
P.-Ujfalun át közelíthető meg, — mindenttélfogva a mi- 
nister ama sokkal hatékonyabb intézkedést tette, hogy 
500 katonát indíttatott ma reggel útnak. Erre a már 
fejvesztetten szétfutott nép kezdett visszatérni s egy- 
része saját házait kezdi sáncolni, másik része pedig a 
belváros előtti szent-Jánosi gátra vonult, élén a város 
összes értelmiségével; lassan most, már a lakosság ben- 
maradt részének, mely még a tanyák közzé nem mene
kült, bizalma és munkakedve újra visszatért. A minis
temek amaz intézkedéséért, melylyel kimondta, hogy 
az ötszáz katona csakis a város belterületének s kör
gátjának védelmére alkalmazandó s a külhatárba a kor
mánybiztos sem viheti: az elöljáróság a miuisternek 
táviratilag köszönetét n y i I v á n i t. o 11 a — 
Novák kormánybiztos a mellett, folytatja küzdelmét a 
vajháti szakadás betömésénél, de sikere kétes. Most már 
az itt kiömlő ár a délutáni órákban a város körgátjá
hoz, vagyis közvetlenül a város alá őrt, a melylyel ogy- 
részt a válság tetőpontját érte el, a mennyiben most 
már a küihatár elborítva s az idei év gazdasági ered
ménye a legnagyobb részben megsemmisítve lévén, •— 
a további küzdelem a város belterülete, épületei s a 
lakosság élete és vagyona megmentésére fog szoritkoz- 

I ni, s e tekintetben a legveszélyeztetebb rész az éjszaki 
part „szádfali" része s egyáltalán az úgynevezett bel
város, melynek néhány száz házában a lakosság legsze
gényebb része lakik s a hol az utcák és udvarok ta- 
lajszine a viz niveaujánál több lábbal alacsonyabban 
fekszik. Újabb értesítés szerint a félegyházi polgármes
ter az 500 katonát 140 kocsival elszállította, a közerőt 
pedig katonai karhatalommal requirálju s apródonkint 
kisebb csapatokban küldi Csongrád felé. Az idő kedve
ző, ha szélvihar nem lesz, Csongrád belterületének meg
mentéséhez vau remény, de egyelőre a végválság akut 
jellege minden esetre napokig tart meg.

Csongrád, ápr 10. A védmunkálatot minden olda
lon a legnagyobb erélylyel folytatják. A katonaság a la
kossággal egyesülten a Szent János gátat, teljesen véd- 
képes állapotba helyezte s most a köigát, feltöltésén foly 
a munka. Valóságos tábori élet, van a gátakon. A mun
kások minden hat órában felvállalnak, a munkából ki
állók a körgáton belül ütnek tanyát. Ejjelenkint a pol
gárságból alakult felügyelő bizottság veszi át a munká
lat vezetését. Novák kormánybizros még mindig a vaj
háti szakadás elfogásán dolgoztat. A kormánybiztos na
ponta egyszer bejött a városba, átveszi a jelentéseket s 
kiadja rendeletéit. Véleménye szerint a vajháti szakadás 
elzárása sikerülni fog s ezzel Csongrád belterületét tel
jesen megvédő) inezettnek tartja.

Szeged apr. 10. Szeged alsó vidékét is mind na
gyobb veszély fenyegeti. A védelem minden ponton nagy 
munka erővel folyik. Védekezik a torontáli és nagy-becs- 
kereki árm. társulat. A torontáli árm. társulat, a gyálai 
magas parton, a vedresházi átmetszés felső torkától a 
gyálai szőlőkig egy uj, nagy védgátat emeltet az eddigi 
uyulgát helyébe. A nagy-becskereki árm. társulat véd
vonalain a Tisza vize meghaladta az 1881. évi vízma
gasságot. A védelem minden ponton nagy erővel folyik.



Szeged, rtpr. 11. A víz tegnapról mórn 4 centimé
tert áradt, mai állása 8 36 méter. A porgáuyi zsilipnél 
iiagv munkaerő dolgozik és a zsilip előtti szádfal esu- 
fziísn következtében a zsilip elébe uj körgátat épít, a 
melybe már 18,000 földes zsák vau beliányva. A zsilip 
előtti csuszamlas 24 méter hosszúságú s még husvétkor 
keletkezett. A zsilip maga és a szádfal is jókarban van
nak s a csurgás a szádfal pilótái közt történik. A zsi
lip védelmét Endre Andor társulati szakaszmérr.ök ve
zeti, A munkálatot tegnap Pécli miniszteri tanácsos, ma 
pedig Kállay főispáu megszemlélte. Novák miniszteri 
biztos a vajháti gátszakadáson jövő vizek ellen a sze 
gedi felső kerületi közmunkaerő kirendelését reggel 
táviratilag kérte, de erre egyelőre nincs szükség, mert, 
a szegedi határ most még fenyegetve nincs. Porgáuynát 
a vízállás 8. 61.

Csongrád, ápr. 11. Az áradat a mull éjjel a félegy 
házi feltöltött utat átszakilot.la s rohamos gyorsasággal 
foglalt ujalib területekéi. A szakadás közelében levő 
koiiminybiztos azonnal a szakadáshoz rendelte az összes 
kéznél levő munkaerőt, még az éjjel értesítette Föld
vár) Mihály Pestmegye alispánját és Kállay Albert 
Szeged város főispánját, hogy a közerő kirendelése iráni 
intézkedjenek, minthogy ez áradat, ha feltartható nem 
lesz, részben Szeged, részben Félegyháza halára felé 
veheti útját. A közlekedési minisztérium utján a városi 
hatóság a közerők kirendeléséről értesítve lett, a kor
mány biztosnak azonban sikerült a félegyházi ul.i szaka
dást. ma délután ellogni, minek folytáu a közerők vissza- 
rendelletlek s újabb szakadástól többé limes mit tar
tartani. A vnjháli szakadás végleges elzárásán lázas 
tevékenységgel foly a munka, s a város belterületén a 
védgátak erősítése gyorsan halad előre. Az áradás 
folyton tart.

Ezek után lássuk városunknak s legköze
lebbi környékünk vízvédelmi állapotát a legújabb 
adatok szerint.

Az első ijedtségre kirendelt közmunka máig dolgo
zik a tüzküvesi s egyébb veszélyeztetett gátpontokon, 
s habár mi is elismerjük, hogy városunk közmunkaere
jét nem kell sem rendőrrel sem katonasággal a gátra 
hajtani — s ez dicséretére válik, tény a mi tény — de 
azt. is tudjuk, s azt határozottan állíthatjuk, hogy bizony 
sok kocsi két, talicskára való földet szállít a gát poros 
utján s a napszámosként, dolgozók sem szakadnak be
le a nagy munkába. Az. igazat készek vagyunk elismer 
ni, de a két laptársunk állal a közmunkaerőiiek egokig 
való magasztalására bizony nagyon sokan mosolyognak 
— mert saját szemeikkel ládák a gáton folyó munkát. 
No de, hála Istennek, mindekkoráig komolyabb bajnincs 
de néhány óra alatt végzetessé válhat a helyzet, hu 
t. i. vihar támad. Éppen midőn e sorokat írjuk, erős 
északnyugati szél sodorja a Tisza hullámait a szentesi 
gát. ellen, s ki tudja, mily rongálást képes egy erő 
sebb szel, vagy pláne vihar a gáttestben egy pár óra 
alatt is? Hátha még tovább tart? Legyen az a gát akár
milyen erős,nincs az a hatalom, a mely képes lenne 
egy erős viharral szemben a gátat fentartani, 8 mivel 
nem tudhatni a jövőt, a víz — mint azt más helyen 
jelentjük — nem apad, azért elevenítettük föl mai szó 
inunk cikkében a város védelmére okvetlenül szükséges 
körtöltést. Az illetékes körök dolga s rájuk hárul a 
felelősség, ha valami katasztrófa készületlenül találna 
városunkat s az árvíz annak nagyobb részét elöntené

G'songrádou a helyzet még mindig aggasztó. A vá 
ros úgy szólva egyes egyedül a körtöltés védelmére szo
rítkozik, de az éjjel e körtöltésen is veszedelem fenye
gette a várost.. Ugyanis mikor a körtöltés helyét kije 
lölték, a műszaki közegek, melyek a uem szakembertől 
a józan észt, is szeretnék megtagadni, a keresztény ma
lom környékén lévő vályogverő gödrök dacára e tájon 
emelteitek a körtöltés egy részét, mi ellen Csemegi An
tal főszolgabíró, kinek a vízvédelem terén sokkal több 
gyakorlati ismerete van mint sok mérnöknek, ki most 

először lát árvizet, hasztalan tiltakozott, s éppen a kör
gátnak e gödrökben lévő részén akart betódnlm a víz, 
s habár erre nézve nem hifiink még positív iidntoi <a , 
de azt hisszük, hogy sikerül a szakemberek ált.a e <o- 
vetett hibát a becsmérelt iaicus észnek helyrehozni. Az 
nem áll, hogy a Csongrádot. körülvevő víztömeg I -P”16111 
is elöntötte vólna, mert a Szeged, P.-Pétert és Félegy
háza felé tóduló víztömeget részint a félegyházi ut, lé
szint a tömörkényi magaslatok által sikerült felfogni.

Csany község hasonlóképen erős védelmet fejt ki 
dacára annak, hogy nagyobbrészt saját erejére vau 
utalva.

H. M.-Vásárhely éppen nem bízik sem az óriási 
gátakban, még kevésbé a porgáuyi zsilipben, mert, bői 
zászló példaként lebeg előtte a kistiszai zsilipkataszt- 
í-ofa. A réti birtokosság nagyobbrészt beköltözött a vá 
rosba. Habár a földdol megtöltött zsákokat ezrivel no
hálják naponta a körgát szádfala elé, mégis folyton tait 
a szivárgás s ez leginkább nyugtalanítja a város lakos 
ságát,. A köziek, mintatér Schmidt.hauer kir. főmérnököt 
rendelte a porgáuyi zsiliphez s a további munkálat en
nek felügyelete alatt történik. A szádfal egész vonalá
ban az ostromló víz felőli oldalon egy 8 méter koroná- 
ju óriási zsáktöltés emeltetett, mely már 18 ezer földes zsá
kot nyelt el s még mintegy 12 ezer lölde.s zsák építtetik 
bele, hogy oly magas legyen e töltés mint a szádfal. 
Azonban a vizszivárgás elállítása a főcél s erre irányul 
az összes védelmi munka. Napok óta kutatnak azon 
veszedelmes helyek után, a hol a víz szivárog, de ek
koráig sikertelenül. Péch József min. tanácsos és köz- 
épit. felügyelő megtekintvén a zsilipmunkálatot azt ja
vasolta, hogy ha zsáklöltéssel a szivárgást elállitani 
nem lehet, úgy a zsáklal elé egy pilotaszádfal emel 
tessék s egyidejűleg az árment.esitő társulat a zsilip 
mögött is egy karikátóltést emeltet, melyhez a szük
séges anyagok már megvannak. Általában attól fél
nek, hogy a porgáuyi zsilip is, mint, a kistiszai, alá 
van mosva s a Tisza ostromát megáilani uem bírná. 
Lám, amivel a szakemberek meg akarták menteni a 
Tisza-vidéket, ugyanazzal viz alá borítják — a hibás 
szerkezet és kivitel által. Azelőtt a gát átvágásokra 
sajnálták az ezreket, most a haszontalan zsilipépités 
által százezreket, dobnak a Tisza hullámaiba, s ráadásul 
elpusztulnak városok, ezek lakói pedig koldusbotra jut
nak. Gyönyörű eredmény!

ZEJg-jy szerény szó?)
A „Magyar Föld" 38-dik számú vezércikke 

vizszabály ozásainkról oly sujtólag nyilatkozott, mi
szerint az abba befolyásoltakat — ha mindazok va
lók — méltán el is Ítélhetné a közvélemény. Le
gyen azonban — ezt megelőzőleg — nekem is 
szabad, mint 40 éves gyakorló mérnöknek, rövide
den hozzászólhatni e tárgyhoz. Nem azon okból, 
mintha tán védeni kívánnám ezen nagy szerencsét
lenségünk részbeni okozóit, liánéin igenis azért, hogy 
az ügy valódi helyzetét bevilágítani megkísértsem, 
hogy az elkeseredett kedélyek magukba szállva 
kissé lehűljenek, és végül azon okból, nehogy ár
tatlanok méltatlanul vádoltassanak.

Hogy nincsen okom vizszabályozásaink intézőit 
védeni, ennek igazolására, azt hiszem, elég lesz ki
nyilatkoztatnom, hogy 9 évvel ezelőtt számos évi 
vizszabályozási közreműködéseim után kényszerülve 
lettem szakmáin e terét elhagyni, és e helyett a 
földipar, mezőgazdasági cultura, valamint a birtok-

*) E cikket, mely szakember tollából eredt, a „Magyar Föld" 
f. évi 4ö-ik számából vettük át. Szerk.

rendezés fejlesztésének szentelni ezentúl munkás- 
Ságomat.

Es ugyan mi volt az oka a jelzett téli öli fél- 
revonulásomnak ? őszintén bevallva elleneim sze- 
rint — azon hibába estem, hogy volt annyi erkölcsi 
bátorságom, hogy a megfigyelt szaktapasztalataim, 
számtani igazságok, ehhez hasonlókon nyugvó ter
mészeti okok, egyéb e szakmába vágó tanulmányok, 
mint összeegyeztetett tényezők, — s mindezek le
vonásából következett meggyőződésein alapján mer
tem elitélni és kinyilatkoztatni, hogy igazságtalan 
és elhibázott a cselekvésük.

E lefolyt 9 év alatt még inkább meggyőződ
tem arról, hogy fö 1 d i pa r u n k és mezőgazda
ságunk vizszabalyozasainknak inaka- 
csul folytatott káros rendszere mellett 
nemhogy nem fejlődhetik a jelenkor 
igényelt cultur-sz invonalár a, d e s ő t a z 
arra okvetlen in e g k i v á n t a t ó v i z h a s z n o- 
sitást sem vehetjük e miatt igény be, 
és igy az összes közép- és alsó földmi- 
velőósztályaink végrom Iásátis élőidé- 
z e n d i, mely pedig államunk hanyatlása 
is ieend.

Minthogy pedig napilapjaink nem oly szer
kezetűek, hogy azok keretében bárminő terjedelmes 
tárgyú cikk is közölhető legyen, ezen okból átteszem 
a „Magyar Föld" tekintetes szerkesztőjének rendel
kezésére S évvel ezelőtt szerkezteit és kiadott kis 
müvem több számú példányát, mely egy elsőbb 
rendű vizszabály ózó társulat tiz évi működésére 
vonatkozik ugyan, de olyképen van összeállítva, 
hogy kiterjed összes vizszabályozásaink rendszere
re is, melyből okulhat minden vizszabályozási tár
sulat, — minden törvényhozó és az államkormány 
összes intézői; mindannyian felismerhetik itt is 
bajaink eredő forrásait, valamint a helyes meg- 
oldhatás mikéntjét. Juttasson tehát ezen okból te
kintetes szerkéz tő ur mindazokhoz, kik érdeklőd
nek ezen kérdés iránt, ezen műből, mely 9 évvel 
ezelőtt úgy műszaki társaim nagy részét, miként a 
vizszabályozási birtokosok vezérférfiait oly ingerült
ségbe liozá, miszerint kényszerülve lettem 
a vizszabályozási tért e 1 h a g y n i.**)

Ezek után még azt vélem szükségesnek a nagy 
közönség figyelmébe ajánlani, hogy bárminő csapás 
érje még hazánkat vizszabályozásunk jelen rend
szere mellett, — ami eszerint meg mindig meges- 
hetik — ne féktelenkedjék és ne tomboljon, mi 
csak mindig lomha, tunya fajnak jellemző tulaj
dona, kik egyik szélsőségből a másikba szoktak 
rendszerint esni, — hanem higgadtan, egész ko
molysággal és helyesen s jól átgondolva fogjon 
azonnal a megesett csapás orvoslásához. Mert külön
ben ismét oly kínos helyzetbe hozza az államkor- 
inányt, mint 1879-ben a régi Szeged elpusztulása
kor, mikor az kényszerülve lett — a fellázadt kedé
lyek miatt — a nagy közönség szemébe port hin
teni s külföldi experteket hivott meg 
vizszabályozásaink megszemlélésére es

**) E röpiratot megszereztük s legközelebb annak kivo
natos közlését megkezdjük. tízerk.
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LENCZ FÜLÖFTŐL.

- NÉMETBŐL. -

(Folytatás,)

Brech is mutatkozik azon istállóban, a hol Ottó 
lova van, s gúnyosan nivigyoiog gyűlölete szerencsét 
len áldozatára. A szegény tettes egészen össze van mor
zsolva. Minden bűne, a melyet 20 éves e földön léte 
alatt elkövetett, kínozni kezdi. Szomorúan és aggódva 
gondol szüleire és testvéreire; gondol a szégyenre, a 
melyet, hosszú hátralevő éleién magával kell hurcolnia. 
Bánatában nem tud egyéb okosat tenni, komisz kenye
ret. vesz és lovának adja, a melyet ma valószínűleg 
utoljára lovagolt; megveregeti a ló nyakát és megtá
mogatja — az allat hátranéz, de csak azért, hogy utá
na harapjon, mert a veregetés és siinogatás zavarja 
evésében.

De most, kedves olvasó, fordulj velem egy kicsit 
vissza a világtörténelembe — nem messze, azt. nem kí
vánom tőled, csak az elmúlt estére, a midén Egelinann 
kapitány oly csúfosan beleesett az árokba.

Kevésbbé mulatságos — saját személyünkre néz
ve — mint neveiséges egy nézőnek — bőrig átázva és 
a hidegtől fogvacogva, olyan barátságtalan szekrényben 
ülni, mint, a minő egy komfortábli — nemcsak P.-ben, 
de az egész országban — s a mellett elképzelni, lmgy 
minden házban, a mely előtt, szép lassan elhaladt, min
den férj és minden feleség fülig lehúzott hálósapkával 
az ágyban fekszik, és az illető szív hajlamainak teljesü
léséről szelideu álmodik. A kapitánynak ugy tetszett, 
mintha egy gúnyolódó Asinodi a házak falát elvonná 
szeme előtt, amint az Spanyolországban egy lovagias 
deák előtt a háztetőket félre húzta, mintha azok csak 
egyszerű függönyök lettek volna. Minden emeleten, min
den szobában a pincétől a padlásig mindkét néniII alvó 
embereket lát Egelman; csak hálószobákat lát, a háló

szobához tartozó minden készülékkel, mint például av-l 
val, a mit nem nevezhetünk meg; minden emeletnek 
minden hálószobájából a kiáradó meleg állati gőzt véli 
érezni, a mely minden percben egy másodpercig feled
teti vele a hidegséget, s minden percben ötvenkilenc 
másodpercig annál nagyobb kint állott ki vele.

A sima, csaknem egészen elöntött kövezeten, a 
melyen még normális állapotban is a gyors hajtás a bér
kocsik és bérkocsis lovak számára jelentékeny nehéz
séggel jár, az igavonó állat ott a rudnál, ebben a kutya 
időben, még kutya ügetésben sem tudott haladni, hanem 
csak lépést. Az úgynevezett, kövezet összes egyenetlen
ségeinek azért, is nagyszerű alkalom kínálkozott magukat 
érezhetőkké tenni. Most, a bal hátulsó kerék emelkedik, 
két pillanat múlva a bal első kerék : egy kicsivel — 
de egészen picikével — arrébb a bal hátulsó s aztán a 
jobb első kerék emelkedik föl. Ezen tempóban haladtak 
előre, majd szabályos, majd szabálytalan változásokkal, 
a szolgálat-tevő kanca legbelsőbb mellkasából előtörő 
fürészmalomszerü zaj mellett, inig végre a kocsi az x utca 
12. számú ház előtt egy ugrást csinált, egy kicsit előre, 
egy kicsit hátra, majd megint egy kicsit előre csúszott, 
egy kissé lóggázódot.t, mire mozdulatlanul megállt, mint
ha egyáltalában sohasem birt volna képességgel arra, 
hogy egyik helyről a másikra hurcoltatta magát.

Az ostoba kanca mindkét orrlyukán futta a gőzt., 
valószínűleg meg akart győződni arról, hogy vájjon nem 
érkezett-e még az istálló elé, és rászánta magát, hogy 
a neki engedett hosszú vagy rövid nyugvó szüneteket 
egy kis alvásra használja fel; a nemsokkal okosabb 
egyszerű kocsis ott a bakon elvárta utasától, hogy maga 
szálljon ki a fogatból, ■— róla föltenni, hogy köpönye
géből, a mely a múzeumban őrzött római köpenynek 
méltó hasonmása vala (a mint, egyáltalán minden létező 
bérkocsis köpeny az,) kibontakozzék, az sok lenne, az 
ő nézete szerint t. i. de semmi esetre sem a kapitány nézete 
szerint, a kit erre főleg csizmát.Ian jobb lába csábított.

Az utóbbinak fölfogása aratott győzelmet. A kocsis 
a lassankint igen energikussá váló kívánatra tornászott 
a bakról ós fölszakitá a kocsiajtót. Ismételjük: fölszaki- 
tó; gyöngédebb módon egyátalán nem lehetett a kocsi
ajtót kinyitni — fiatal kora óta rászokott, s annak van 
legalább is 20 vagy 30 esztendeje.

Egelmann megbízta a kocsist, hogy csöngessen. 
Öt percig tartó csöngetés után fölébredt ti kapitány le
génye, a ki urnsági egyenruhát hordott és szolgai 
minőségbeli parádézott: Böhlernek hívták. A fölébredés 
és a kapu elé jövés közt is egy tekintélyes része volt 
az örökkévalóságnak.

„Böhler!" kiáltott Egelmann „gyere és vigyél be." 
Böhler kérdi, hogy ne hozzon-e esernyőt. 
„Szamár — gyér’ ide! beviszesz, érted?!“
Böhler meggyőződött, hogy itt a vele született, 

bárgyusággal való mentegetődzés nem használ, s a ko
csihoz szökdécselt, nemes fejét ebbe bele dugta nem any- 
nyira azért, hogy jobban meghallja., a mit neki unt és 
fölebbvalója parancsol, mint inkább, hogy koponyáját 
az igen alapos keresztelőstül megóvja.

„Mit, párán — —“
„Vigy be!" mondá Egelmann, a ki meghajolva 

állt a kocsiban.
A legény egészen jól tudta, hogyan tartják a daj

kák karjukat, ha az őrizetükre bízott kedves kis világ 
polgárokat a karjukba akarják vagy kénytelenek ven
ni. Éppen ily módon nyújtó oda kapitányának a karját.; 
elég sokszor látta, kedvese ugyanis dajka volt, és egye
lőre erős szándéka volt őt feleségül venui — ha há
rom esztendejét, leszolgálta — aztán magát póliukamé- 
í'őuek, jövendőbelijét meg bábának szánta.

Egelman legénye karjára ült és a legény bevit
te őt a házba. A tornácon Böhler ismét letette és elő
készületet tett a kapu bezárásához. Éppen mikor lehúz
ta a kulcsot: csöngettek ott künn.

„Nyisd ki", mondá a kapitány. Böhler kinyitotta 
ós a kocsis beállított.

„Mit akar kend még? kiáltó a kapitány.
A kocsis a fuvarbért kérte.
„Kend szemtelen fickó! kiáltó Egelmann még han

gosabban. „Micsoda számja vau?"
„44-es s a pénzemet akarom. Hogy maga hadnagy 

vagy nem hadnagy — az neköm mindegy, fizetni csak 
kő! S neköm nem ölég, hogy Bzömtelen fickónak mond!"

Most Egelmannak elállt a szava.
„Ifit akar?" fordult legényéhez,Böhlerhez. Legénye 

Böhler kötelességének tartó szintén uem tudni, amit 
ura nem tudott. (Folyt, köv.) 



i további l e e nd ő k véle ni é u y a d á s á ra — 
holott, józan észszel tudni kellett volna, hogy bár

ónő értelmes és tudományos egyének lehettek lé
gyen is azok, de ismeretlen terekről, általuk szerez
hető, meggyődést keltő biztos adatok nélkül csak 
o 1 j' v é 1 e in é n j t a d li attak, a minő i r á u y- 
ban informálva lettek.

És pedig úgy is lett, — s mondvacsinált nagy 
műcapacitásaink ezen védfalak mögé vonulva, to
vábbi kényelmes megnyugvással folytatták a már 
annyi szerencsétlenséget okozott rendszerűket, me
lyek szerint pedig, merem állítani, hogy Szeged 
reconstruálásával is újból a fejük fölé akasz
tották a d a in o k 1 e s i kardot.

így nyilatkozva, Sallustius azon ismeretes mon
datával fejezem be szerény szavaimat:

„Co n co r d i a p ar v ae rés crescunt,dis- 
cordia maxi in a e d i 1 a b u n t u r.“ (Egyetértés 
mellett kis dolgok gyarapodnak, egyenetlenség mel
lett a legnagyobbak is felbomlanak.)

Bocslcay Géza.

Világfolyása.
A magyar keresk. ipar és gazd. minigter oly 

törvényjavaslatot fog legközelebb az országgyűlés
hez beterjeszteni, mely első tekintetre csekélység
nek látszik, de ténjleg nagy borderével bir azon 
szerencsétlenekre nézve, kiknek ingóságai bármely 
oknál fogva dobra kerülnek vagyis elárvereztetnek. 
Bizouyosan állíthatni, hogy csak olyan polgár jut ei 
sorsra, a ki pénzügyi helyzetén nem tud segíteni 1 
— tehát a törvény szigora a legvégső eszközhöz ' 
inul s eladatja a szerencsétlen ember holmiját.! 
Hány értékes tárgy jut gyakran potom áron más-! 
lilik birtokába, s bánj' eset van rá., hogy némelyek 
Üzletszerűen foglalkoznak azzal, hogy az árverésen 1 
megjelenve s egymással egyetértve az eladásra ke-j 
rillt tárgyuk értéket lenyomni s azokat potomáron i 
megszerezni törekszenek, mi ügyes manipulátió ind-! 
kit sikerül is. Ha az. Üzletszerű vevők ily mester
séges fogásokkal nem élnének, nemcsak hogy kitel
ne az adóság az eladott tárgyakért befolyt összeg
ből, hanem az árverést szenvedettnek is maradna, 
valami, de az vajmi ritkán történik. E bajon óhajt, 
segíteni az uj törvényjavaslat, még pedig az által,; 
hogj árverési á r u c s a r n o k o k fel ál 1 i tását cé
lozza, tehát állandó helyiségről lenne gondoskodva, 
a mélyben az elárverezendő tárgyak előre megte 
kintlietők, esetleg eladhatók volnának — mi által 
eleje vétetnék az árveréseknél dívó visszaéléseknek 
Nem lehet tagadni, hogy ez üdvös lépés lenne az 
igazságügy javítása terén.

Legújabb politikai újdonságot képez a német 
császár családjában tervezett házasság, melynek lé
tesítése ellen Bismarck német kancellár erősen dol
gozik, sőt attól állásában megmaradását is tette 
függővé. Nevezetesen Battenberg Sándor herceg, 
volt bolgár fejedelem és a német császár másod
szülött leánya Viktória közt oly benső viszony fej
lődött, mely rendes körülmények közt házassággal 
szokott végződni. A főtényezők, t. i. a német csá
szárné mint anya és Viktória angol királyné mint 
nagymama a legnagyobb ölömmel vették tudomá
sul e szerelmi viszonyt, s ha már a mamák bele
egyeznek, hogy is lehetne egyéb akadályokra gon
dolni ? De az egyszer Bismarck herceg közbeszólt 
a mamák tervezetébe s erősen ellenzi e házasság 
megkötését, állítólag azért, mert ha ez létesül, 
megbomlik a Német- és Oroszország közt fennálló 
barátságos viszony, amennyibon az orosz cár sehogy 
sem szíveli Battenberg volt bolgár fejedelmet, ki 
Oroszország keleti politikáját hős magatartásával 
annyira megzavarta.

Beavatott körökben azt beszélik, hogy az orosz 
cárnál bizalmasan már jóval előbb tudakozódtak, 
hogy miképen fogadná azt., ha a német császár le
ányát Battenberg Sándor eljegyezné. A cár válasza 
állítólag igen kedvezőtlen volt s Bismarck azért 
lépett fel oly' határozottan e terv ellen. A bizalmas 
tárgyalásokat állítólag a walesi hercegnő, a cárné 
nővére vezette. Ekkor Berlinben elhatározták, hogy 
Battenberg Sándor politikai bizonytalanságát ekla 
táns példával bizonyítják be s azért egy hadtest 
élére akarták állítani, hogy a külpolitikától minden 
időre elvonják. Az bizonyos, hogy a házassági ter
vet nem ejtették el; mert az egész ügy már any- 
nyira fejlődött, hogy az érdekeltek könnyen vissza 
sem lephetnének. Battenberg Sándor herceg a csá
szárné határozott Ígéretét bírja, a ki azt tartja, 
hogy ezzel női becsületét is lekötötte. A császár 
kijelentette, hogy a kancellárnak politikai aggályai 
elől nem zárkózhatik el egészen; de reméli, hogy 
a bölcs Bismarck majd talál alkalmas megoldást. 
Mondják, bőgj’ a császár nyilvános nyilatkozatban 
ünnepélyesen fogja Bismarck külpolitikáját helye
selni. Bismarck nem ellenez minden közvetítő mó
dot, de sajnálattal tapasztalják, hogy nem elég buz
gón törekszik az ügy békés kiegyenlítésére. Hogy 
az eljegyzési előkészületek mennyire haladtak volt

már, kitűnik abból, bőgj' a. német császárné a cliar- 
lottenburgi kastélyban már szobákat is rendezte- 
tett be Battenberg herceg számára és pedig Frigyes 
Vilmos király és Lujza királyné szobáit, melyekben ! 
még mindent változatlanul megőriztek eddig. i

Legújabb bir szerint a német kancellár-válsá
got ma már egész határozottsággal elintézettnek 
mondják, még pedig abban az értelemben, hogy a 
tervezett Battenberg-féle házassági terv — egy
előre legalább — elejtetett. Ezt a fordulatot an
nak a két audienciának tulajdonítják, melyben Bis
marck herceg előbb Viktória császárnénál, azután 
pedig Frigyes császárnál volt. Nem tévednek, a kik 
ugj' vélekednek — mondja egy berlini távirat — 
hogy e két értekezletnek az eredménye, valamint 
főállású, fejedelmi személyiségek és jóakaratu ál
lamférfiak fáradozásának az eredménye az lesz, hogy 
a válság elveszti akut jellegét s mindenkire nézve 
kielégítő megoldást nyer. Habár ez a megoldás még 
nem éretett el, a lehetőségére már is meg van 
egyengetve az ut.

Égj' másik berlini távirat a következőket 
mondja: A császárné poseni útja jelentékenyen 
megváltoztatta az egész helyzetet. Most már a 
válság nem lappangó. Némelyek szerint a poseni 
ut arra való volt, hogy bebizonyosodjék, hogy aj 
nép lelkesedése nem kizárólag egy irányt követ, 
(mint, Bismarck hívei elhitetni szerették volna), 
hanem hogy a nép mostani császárját és császár
néját csak ölj' bensőséggel szereti, mint az előb
bit.A császárnét mindenütt tüntető lelkesedéssel fo
gadták. Vájjon csakugyan a néphangulat kipuhato- 
lása volt-e az. utazás célja, az nem bizonyos, de 
tény, hogy az eredmény tökéletes. A hangulat en
nélfogva meg is változott, s ugj' vélekednek, bőgj' 
a császár bízvást határozhat a maga családi ügyé
ben tetszése szerint.

Végre hiteles nyilatkozat van arról is, hogy 
Oroszország miként vélekedik a Battenberg-féle 
házassági tervről. Mindenki ismeri az okokat, 
melyek Battenberg hercegtől elfordították magas 
védnökének bizalmát és azt, hogy Vilmos csá
szár szigorúan elitélte azokat az eseményeket, 
melyeket eltekintve attól, hogy a hálátlanság bé
lyegét viselték magukon, az európai békét veszé
lyeztették. Ki állíthatja, hogy Battenberg herceg 
újabb magas állásra jutása nem fogja-e a Balkán
államok nyugalmát és a hatalmak békés viszo
nyait kérdésessé tenni? Hogy lehessen ez eset
leges következményeket Bismarck herceg prog
ramijával, valamint Frigyes császár békés néze
teivel és barátságos biztosításaival összhangzásba 
hozni? Meg vagyunk róla győződve, hogy a német 
politika e következményeket mérlegelni és el
hárítani fogja tudni a veszélyeket, melyek a két 
ország közötti jó viszonyokat és az átalános béke 
fentartását könnyen érinthetnék.

HÍREK.
— Eljegyzés. Derzsi Kovács Ferenc helybeli jeles 

képzettségű gymn. tanár holnapi napon jegyet vált 
Zolnay Vilma kisasszonynyal, Zolnay Károly gymn. 
igazgató művelt., csinos és kedves leányával. E kedves 
párnak őszinte szívből fakadó tartós boldogságot kí
vánunk.

— Felebbezés elintézése. Ismeretes dolog, hogy a 
múlt év végén végbement lóm. cat.h. egyháztanács 
választás ellen felebbezés adatott be az egyháztanács
hoz, s miután az egyháztanács a felebbezést alapta 
lannak nyilvánította, az ügy a püspöki székhez ter
jesztetett föl. A püspök a felebbezéshez csatolt vizs
gálati jegyzőkönyv alapján a felebbezést szintén el 
vetette s a megválasztott egyháztanácsot megerősí
tette. E szerint az uj róm. cath. egyháztanács nyit 
godtan folytathatja három évig az egyházközség ér
dekében annyira óhajtandó működését.

— Uj orgona beszerzését határozta el a helybeli 
róm. hath. egyháztanács a múlt, vasárnap tartott ülé
sében. Ugyanis az egyháztanács úgy egyházi elnöke, 
főt,, dr. Ulár István esperes plébános előterjesztése, 
mint Mezei Mór kántor szakvéleménye alapján arról 
győződött meg, hogy az orgona évenkinti javítására 
fordított összeg csak kidobott pénz, az orgona gyö
keres javítása pedig majdnem annyiba kerülne, mint 
egy uj orgona. Az esperes plébános tehát érintkezés 
be tevéu magát Angster jó hírnevű pécsi orgonakészi- 
tővel a szerződésre nézve, egy uj orgona készítése 
iránt megállapodásra jutottak, melyet a plébános a 
múlt vasárnap tartott. ülés elé terjesztett s mely sze 
riiit az uj orgona 3000 írtba kerülne, mire a templomi 
jövedelem fedezettel is bir. Az egyháztanács Balá- 
zsovit.s Norbert világi elnök indítványára nagy szó
többséggel elfogadta ugyan elvben a szerződést, de 
a végleges elfogadást azon időre halasztotta ei, ami
kor túl leszünk az árvízveszélyen. Említésre méltó, 
hogy az orgona készítéskor itt tartózkodó két segéd eltar
tásáról a plébános gondoskodik s az előlegként külden
dő 600 forintért is ő áll jót, mi mindenesetre dicséret 
re méltó.

— Következő gyászjelentés küldetett be hozzánk: 
Özv. Balassa Lnjosné szül. Széli Róza úgy a saját, mint 
gyermekei: Balassa Tilda, Róza, Ilona és Ferenc, vala
mint az összes rokonság nevében szomorodott szívvel 
tudatja szeretett férjének: Balassa Lajos szab, állomá
nyú honvéd hadnagynak, Csoiigrádiuegye volt első al-

jegyzőjének, Budapesten folyó évi április hó G-án, élete 
37 ik évében, hosszas szenvedés után történt, gyászos 
elhunytét. A boldogult hült tetemei folyó évi április hó 
8-án fognak az ág. liit.v. evang. egyház szertartása sze
rint a budapesti országos tébolyda sirkertjében örök 
nyugalomra tétetni. Szentesen, 1888. évi április hó 6 áu. 
Béke és áldás lengjen porai felett

— Gáspár fogorvos, ki városunkba minden év
ben szokott jönni nehány hónapi tartózkodásra, e hé
ten városunkba érkezett s ajánlja magát városunk s 
vidéke közönségének.

— Vízállás. E hó 13 áról következő vízállást je
lezhetjük. A Körös Kis Jenőnél 188 ct.m., — 43 étin, 
áradás; Gyulánál 138 c. — 12 c. áradás; Zerindnél 
225 c. — 15 áradás; Békésnél 402 c. — 2 c. áradás; 
Szarvasnál 692 c. — áll ; K. Szt.-Máronál 772 c. — 
1 c. apadás. A Tiszára nézve M. Szigetnél 129 c.
— 13 c. apadás; Tokajnál 710 c. — 16 c. apadás; 
Szolnoknál 798 c. — 4 c. apadás; Szentesnél 871 e.
— áll ; Szegednél 840 c. — 2 c. áradt. Ebből lát
ható, hogy valami vérmes reményeket nem táplálha
tunk a helyzet javulására nézve. Ha pedig vihar ta
lál lenni, akkor keresztet vethetünk óriási gátjaink
ra s nem marad egyéb hatra, mint hajlékainkat vé
delmezni erős körtöltéssel — csak ne legyen majd 
későn.

— Némi visszatetszést okoz a mai árvízveszély 
idején az a körülmény, hogy- a vízmagasság közzété
telére szolgáló, a megyeház csarnokában felakasztott 
táblán az adatok csak egy nap múlva jegyezietuek föl 
s így későn jutnak a nem csekély számú érdeklődők 

■ tudomására. Óhajtandó tehát, hogy a városi hatóság, 
1 melynek módjában áll a vizmagassági adatokat a tár
sulatnál minden reggel megszerezni, a legújabb ada
tokat minden reggel jegyeztetné a táblára — s hisz- 
szük is, hogy a hatóság e tekintetben eleget tesz majd 
a nyilvánított óhajnak.

— Szépen halad a „Gazdák és iparosok ált. hit.el- 
I szövetkezet“-e helybeli fióktelepének működése, a mennyi
ben harmadfél hónap alatt 58 részvényes teljesen befi
zette az egész részvény értekét a végből is, hogy a i. 
évi osztalékban részesülhessen Azonban van több olyan 
részvényes, ki a beiratási dijat lefizette ugyan, de a 
betéteket, mindekkoráig elmulasztotta. Ez utóbbiak az 
alapszabály értelmében — miután a fióktelep működé
sének megkezdésétől e hó 19-én a kikötött 60 nap le
jár — felfognak most szölittalni a befizetés teljesítésére 
s ha ezt a felszólítás vételétől számított 60 nap alatt 

1 sem teljesítik, úgy a beiratási díj mint az, eddig buti- 
zett betéteik az alapszabály értelmében a fióktelep, 
illetve a hitelszövetkezet javára fognak esni Azért a 
lészvényeseket saját érdekékben figyelmeztetjük, hogy 
a felszólítás vétele után kötelességüknek eleget tenni 
iparkodjanak.

— Bevándorlás. Naponkint, vándorolnak be vá- 
’ fosunkba Békésből olyanok, kiknek hajlékát az árvíz 

tönkretette, családjaikat, pedig városuk élelmezi, hogy 
itt kézi napszámmal kenyerüket megkereshessék. E 
bevándorlás korántsem lesz városunk ártalmára, mi 
dőli látjuk, hogy a helybeli napszámos „urak", ez, 
évtized kiváltságos osztálya, mivel adót nem fizet, 
azt sem tudják, mit keljenek, ha akár a társulat, 
akár egyes ember a mai szorongatott viszonyok közt 
rájuk szorul.

— Helyiségváltoztatások. Az érdekelteknek tudo
mására hozatik, hogy a polgári iparos és gazdasági 
kör helyisége e hó 24-étől kezdve a Máhr Kázmér 
cukrász helyiségében, a „Gazdák és Iparosok által. 
Hitelszövetkezetl'-e szentesi fióktelepének hivatalos he
lyisége pedig szintén fenti naptól fogva özv. Vecseri 
Lászlóné házában III. t. 380. számú házában lesz el
helyezve.

— A szerb királyné kalandja. Natália szerb király
nénak furcsa kalandja volt a minap Firenzében. Kissé 
feltűnő ruhában, leeresztett hajjal sétált a Via Cerra- 
t.ani-n, mikor két. elegáns fiatal ember közeledett, hozzá 
és udvariasan felajánlotta neki kíséretét. A királyné 
a bámészkodó tömeg közt elsietett s a legközelebbi 
bérkocsiba ülve tovahajtatott. A két Don Jüant a rend
őrség letartóztatta, de semmi bántődásuk sem lesz, mert 
mindketten esküvel érősitik, hogy a szerb királynét, nem 
ismerték s igy nem tudták, hogy kivel van dolguk.

— Nász helyett temetés. Kékedi Barnabás mező- 
csát.i legényt nagyon ut.ólérte a házasélet, után való vá
gyakozás, és husvét másodnapján elindult, T.-Oszlárra 
leánynézőbe. Útját jó nagy kerülővel lóháton tette vol
na meg s igy ért be Palkonyára, a hol ráesteledett, és 
ennélfogva a faluban meghált. Másnap tovább folytatta 
útját s a lovával együtt beleesett egy kubikgödörbe. A 
ló kimenekült, de a legény ott veszett. Holttestét már 
megdermedve találták meg.

157. v. 1888. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt. kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szen
tesi kir. jbiróság 1790|887. számú végzése által Soós Aulai 
javára Szakái Mihály és neje ellen 450 frt, tőke, ennek 
1886. évi Aug. hó 6-lk napjától számítandó 6<>/o kama
tai és eddig összesen 68 frt perköltség követelés ere
jéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával bírói
kig felülfoglalt és 419 írtra becsült házi bútorok- és más 
tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utjáir el
adatnak.

Mely árverésnek a 946.88 sz. kiküldést rendelő vég
zés folytán a helyszínén, vagyis Szentesen a kir. jbi- 
róságnái leendő eszközlésére 1888-ik év april. ho 26 ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kilüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árveré
sen az 1881. évi LX. t.-c. 107. § a értelmében a legtöb
bet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

LX. 
lesz

ígérőnek becsiíron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 

t.-c. 108. § ában megállapított teltételek szerint 
kifizetendő.
Kelt Szentesen 1888. évi april. hó 18 napján. 

Végit Sándor, 
kir. bir. végrehajtó.



van ez olv találmányoknál, a melyek tényleges értékkel, az 
| világ részére ért-kkel bírnak. B.y találmányok n«,ncsa!.\ 
célszerűnek bizonyulnak, de gyakran azt is konstat ,u ’ ”*
a találmány oly célokra is szolgál, a melyekre a feltaláló nem

És ez így van az acélredő-ajtóknál is! Eredetileg a fi Há
láló egy ajtót kívánt létesíteni, mely mintegy paiancssz iá g) 
kis taitályban eltűnik. Azt lehetne gondolni, in!nt.?Ztn ’ 
az úszást a békától, vagy a kormányrudat a halfarkiol tanulta 
< J, ugv a redő-ajtók feltalálója a csigát leste meg. A le o-aj o 
is egész hosszában jön ki kis házából, hogy alig hihetni, misze
rint lehetséges, hogy egv oly nagy tárgy ily kis helyen vo . e- 
helyezve, melybe ismét gyorsan eltűnik, ha úgy akarjuk, mint a 

j csiga. E-i egyszerű és csodálatos rendszer n agában is elegseges 
volna a találmányt híressé tenni, de mint említettük, újabb elő
nyök, a melyekre a f-ltaláló nem gondolt, még elősegített, k ezt. 
így például egv gyenge redő-ajtó, a hullámos lemez tulajdonságai 
folytáu. melvból a redő-ajtó el lón készítve, a tűznek sokkal to
vább eilentáll, mint, a legvastagabb sima vasnjiA Egy további 
példa! Egyetlen betörő sem merészkedik egy redő-ajto feltörése

ihez fogni, inkább bajlódik bármely tömör vasajtóval, njert itt

Hasznos tudnivaló.
l'í acélrc«lö-n.jt6k. Az újkor legnépszerűbb találmá- 

t yai közzó tartoznak feltétlenül az acelredö-ajték is. Egyik tu- 
újilonságuk, hogy zajtalanul m-őködtiek, de faeto arra is alkui- 

mázható” hogy zájtalmrul .nagy a-uclam 'nélkül mindenütt megho
nosodnak. A legszeld, paloták, egyszerű mezei lakok, elezáns 
villák, indóliázak, raktárak, őrliázak, sziliházak, gyárak redő-aj- 
tókkal láttatnak el. Hogy valamely tárgy általánosan s majdnem 
miiuleu f.-klicsórés nélkül meghonosodik és közjóvá válik, egy
szerűen azzal magyarázható meg, hogy e találmány azokhoz so
rolandó, melyekben u« az előtt létezettnek valóságos javításához 
szükséges minden feltétel beuofoglaltatik.

Feltalálók és találmányok valóban bőven vannak. A sza
badalmi irodák bárkinek, a ki szabadalmat, óhajt és dijait lelizeti, 
kieszközlik a kívánt privilégiumot, azt gondolván magokban: „Te 
szegény bolond! ily haszontalan tárgyat szabadalmaztatsz és 
még űzetsz érte szabadalmi illetékeket. De a feltaláló találmá
nyát ép oly szemekkel nézi, mint egy anya, ki csúf gyermekét a 
világon a legszebbnek tartja. Csak ha találmánya már hasznú-: ...------  -«.|.vum .....---- j ......... . .. .
latba kei ült és kitűnik, hogy gépe, melylyel például tésztát akar nyugodtan fúrhat és feszíthet, inig a reilo léc legeseké l\e un ej in- 
késziteni, rántott levest Fiz, akkor <tln minden illúzió. p ■ ■ ■ ............... .... ,Másként : lése által oly lármát okoz, hogy azonnal elárultatik. Es ha már

a redő-ajtók előre uem látott előnyei oly nagyok es megbecsül- 
hetetlenek, még inkább azon tulajdonságéi, melyeket a feltaláló 

■éles elmével kigondolt és e őre számításba vett! A redő-ajtók 
ezen hasznos oldalai alig sorolhatók mind fel A redő-ajtók tar- 
tósabbak, egyszerűbbek, szebbek, olcsóbbak mint a la- vagy iái
ból való egvéb ajtók. Alig szükségeinek tért, tehát nem foglalnak 
el helyet Minden nagyságban elkészíthetők, teliét színházi füg
gönyök és választó faiakul is alkalmasak. Egy gyenge személy 
által is könnyen fel- és lezárhatók, s e célra üdéteknél külön 

I szolgára nincs szükség. A redó-ajtó oly egyszerű, hogy bárki min
den szakértő nélkül felállíthatja.. Szóval: a redó-ajtó oly talál
mány, mely tökéletes, melyről tehát teljes joggal mondható, hogy 

I szegénynek és gazdagnak vagyis az egész világnak való, mert 
hasznos, jó és olcsó. _ ,

Az ily acélredő-ajtók legjobb hírű gyárosa Robicsek Lipot 
[ (Bécs, II., Nostroy-Gasse 6.), ki az ily redő-ajtókat teljesen fel
szerelve szállítja, hogy azokat nem szakértő is megerősítheti és 
használhatóvá 'teheti. E gyárból, mely az 18G0-ik évben alapit- 
futott, évenkint sok ezer ily ajtó küldetik szét a szélrózsa min
den irányában. Igen ajánlatos tehát mindenkinek, különösen pe
dig épitó-vállalkozóknak, építészeknek, épitőlakatosok és aszta
losoknak e gyártmányt használni. Közelebbi felvilágosítást és 
árlapokat készséggel küld a fenti gyári cég.

XT y ilttér.
(E rovatban közlőitekért íhum vállal felelősséget a szerkesztő.)

Észrevétel
11 „Csonjji-rfclniejjye” f. é. 29-ik Ös a t,Szentesi T^np^ 
16-ik szúmábau nevem aláírásával megjelent nyílttéri 

„Nyilat k«zat“-ra.
A fent megnevezett, két lapban megjelent nyílt

téri közleményre, mely alulírott személyét is sérti, a 
következőket hozom nyilvánosságra:

1) Nem való, hogy miliőn én a múlt, ho 23-an 
fiam Sági Józseffel a „Szentesi Takarékpénztár“-ban 
250 irtot elhelyezni akartam, a pénzt én olvastam 
volna át a pénztárnok urnák; mert én a pénzt a fizető 
asztalra egy csomóbaösszegöngyölgetve letettem, fiam 
Sági József pedig azt onnan felvette és a pénztár
noknak átolvasta.

2) Nem való, bőgj' fiam a betéti könyvet, hátam 
mögött állva, az asztalról felkapta és azzal az intézet
ből azonnal elszaladt volna; liánom igen is való az, 
hogy a kis könyvet a pénztárnok maga adta a fiam 
kezébe.

3) Nem való, hogy én a pénztárnokot kértem 
volna, lmgy 'agy a könyvet, vagy a pénzemet adja 
viasza. Mert a midőn a rendőr megjelent, fiam a be
téti könyvet a pénztárnoknak saját kezébe visszaadta, 
nekem pedig a kis könyvet, sem akkor, sem azután a 
pénztárnok a kezembe nem adta, hanem egy pár egyén 
általi a táblájára valamit íratott, és azután eltette.

Ennek következtében kijelenteni, lmgy én a fent- 
nevezett két lapban kitett nyilatkozat közlésére sen
kit meg nem kértem s mint valótlan állítást vissza
utasítok. Aminek aláirtani, azt hittem, hogy' betett 
pénzemre vonatkozik, mert az eléliem tett Írást, el 
sem olvastam, s a mennyiben az ezen közleméiiynyel 
ellenkezik, ama két. lapban megjelent nyilatkozatot 
valótlannak, ezen észrevételt pedig igazi tényállásnak 
nyilvánitom s ezzel részemről az ügyet befejezettnek 
kijelentem.

Kelt Szentesen 1888. április 11.
Özt>. Sági Jánosné keze-j-vonása.

Előttünk:
Alicsa János mint tanú, 
Kiss Mihály ni. k. tanít, 
úgy is niintirnt néni tudó özv. 

bági János né név írója.

Farbige Seidenstoffe von 85 kr. b7istí5fl 
per Meter (ca. 2000 verschiedene Farben und D 'ssins) versen- 
d<‘i roben- und stückveise zollfr- i das Fabrik-Depot G. Henuc- 

I berg (k. k. lloflieferant), Zürich. Muster umgehend. Ilriefe 10 
I kr. I’orto. (3 )

BWt

I i

VÉRSZEGÉNYEKNEK!!
Vasas

VÉDJEGY

I
SCHUTZMARKE

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

Ajánltatik : a sápkór, 
vérszegénység, migrain, 

rósz emésztés, álmatlanság, 
lankadtság és ideges izga-

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

VAMS PHOSPHOR-PASTILLÁ.
Rendkívül erősítő kellemes izé cu

korka angolkó os, görvélyes, vérsze

gény s általán gyenge ( 
az idegesség, bágyadtság, álmatlanság, 

izzadás és hangrésgörcs esetében.

Naponta 2 darab adatik be.

Kis doboz, 10 pastilla, 50 kr. Nagy 

doboz, 20 pastilla, 90 kr.

..VÉDJEGY. .

elyes, versze- 
gyermekeknél: i\jí%>a

gyógyszerész, BUDAPEST,
Vili, kér., Sándortér 3. sz.^.^^^vszi^-akiian Hazsliüszky Károly

Kísérletezések kitűnő eredményűvel tétettek dr. Bókay János, dr. Torday Ferenc egyet, ni.-tanár urak által 
ős több gógyintózetben, melyekről általánosan elismerő bizonyítványok állíttattak ki. Ezen gyógyszerek hivatalosan 
megvizsgáltattak és védjegygyei láttattak el.

Házeladás.
ZEp-CLTjesz IDá-vid. Ili. t. 246. sz. igen 
jó kaiban lévő háza, mely áll 4 szobából, 2 kony
hából és istállóból, szabad kézből kedvező felté
telek mellett eladó. — Értekezhetni a tulajdonos
sal a főutcán lévő kész férfi és nőiruha íízletében.

Eladó ház.
CJsu.cs .Antalnak III. tized 647. sz. 
Sarkadi Nagy Ferenc féle háza azonnal eladó 
vagy haszonbérbe kiadó. — Értekezhetni III. 

tized 128 sz. házban.
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King-NZövet
jobb a vászonnál, 1 vég •’’/< 

széles, 30 rőf 6 frt.

llázi vászon
1 vég 30 rőf */. 4 frt 50 kr.
1 vég :>o rőf 7i 5 írt 50 kr.

TICHO BERNÁT árucsarnokából 
BRÜNNBEN, Krautmarkt IS., saját házában, 

utánvétellel kapható:

Bartha Jánosnak 
kispiacz utcában levő házánál I utczai magtár, 
2 egymásba nyíló szoba folyó év július hó i-tííl 
kiadók ; ugyanannak saját termésű borai és Ültetni 

való szölővesszeje van eladó.
TI I II I I IIIWIIIIIIIH—U II IIIIIBI

Nyári kainmgarn
I 1 maradók teljes férfiül töny-
| re, mosható
| 6-40 mét. hosszú 3 frt.

| Gyapju-loden
| kétszeresen széles, teljes női
3 ruhára, minden sziliben 
5 10 méter 6 fii 50 kr.

I Gyapju-beige
I kétszeresen széles, a legtartó- 
| sabb, teljes öltözetnek 
| 10 mét. 4 frt.

j Indiai foule
| féjgyapju, kétszeresen széles, 
| teljes ruhának
i 10 met. 5 fii.

Egy jute-garnituru
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz 
minden színben, 00 ctm. széles, 

10 méter 3 frt 80 kr.

Juta-függöny
török minta, teljes függöny 1 

2 frt 30 kr.

ZDreidratlx 
legjobb minőség, 60 ctm. szé

le*, 10 mét.. 2 fit 80 kr.

Hollandi folyószőnyeg, 1
maradék 10 — 12 mét. hosszú. | 

Egy maradék 3 frt, 60 kr.

Jiiquarrt kelme
60 ctm. széles, legújabb szín

ben 10 inét. 3 frt 80 kr.

Egy
nyári nagy kendő 

”/, hosszú 1 frt 20 kr.

Francia voal
10 mét., elegáns kimenő ru

hának, mosó 
3 frt.

Egy lótakaró j
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm. Bzéles 
1 frt 50 kr. j

KoNmanosi kr tton
10 inét., mosó, teljes 

ruhának 
2 frt 50 kr.

TZTri irtg-els 1

saját gyártmány i
fehér vagy színes darabja j 

I. r. 1 frt 80, II. r. 1 frt 20 kr. |

3Srői in.g'elc 
erős vászonból, csipkés sze
géllyel 6 drb 3 frt 25 kr.

3STői ing-ek 
chiffonból és vászonból finom 
hímzéssel <3 drb 2 frt 50 kr.

Posztóáruk gyári raktára.
Brünni posztókelnie.

Egy maradék 3’10 mét. teljes 
férfi öltözetnek 

3 frt 75 kr.

Brünni divatkelnie 1
Egy marad 'k 3.10 mét. hosszú 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

! L Alkalmi vétel ! j 
Brünni kelmemaradékok.

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

Felsőkabát-kelmék 1 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra 
8 frt. 1

1

Minták ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.

Francia gyapotatlasz 
minden sima színben, valamint 
csíkos, a legújabb, kétszeresen 
széles 10 inét. 6 írt 50 kr.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rór 6 fit 50 kr

Osiíoxd.
mosó, jó minőség 

vég 80 rőt 4 frt 50 kr.

Karirozott ruhakelmék 
00 centim, szélesek, legújabb 

színek
10 mét. 2 frt 50 kr.

Terno Veloure 
kétszeresen széles, tiszta gyap
jú minden divatos színben.

Egy ruha 10 mét. 7 írt.

Fekete terno 
szász gyártmány, kétszeresen 

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

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyemrojttal 
4 frt 50 kr.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

973. tk. 888. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy dr. Csat.ó Zsigmond 
végrehajtatónak Kereszten Ida és Gizella végre
hajtást szenvedő elleni 10 frt ügygondnoki dij és 
jár- iránti végrehajtási ügyében a szentesi kir. já
rásbíróság területén lévő, Szentes város határában 
fekvő, a szentesi 4692. sz. tjkben 6836. Iirszám 
19r,o/iGoo h°I'J nagynyomási szántó alpereseket illető 
V^-ed részre az árverést 92 frt 75 krban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi junius hó 
14 ik napján délelőtt 9 órakor a szentesi kir. já
rásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/o-át vagyis 9 frt 28 kft készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságttgyininisteri rendelet 8- § óban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170. § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Kelt Szentesen, 1888. márt. 23. napján.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi

ZBaxtlxa,
kir. aljbiió.



__________ Melléklet a
"Vegyes liirelc.

— Gazdátlan 5400 forint. Keszthelyen valaki feb
ruár 18 án tett. a kis lu'rilia a 12, Ki és 20 számokra. 
A szl..... s'.l'Otek s nem jelentkezik senki a pénz iel-
véte e veget!. Ha május 19 ig nem veszi tél a nyerő a 
pénzé, akkor az áilam javára visszamarad.

— Kétszeres gyilkosság H-Námisoti egv Inkáios 
László nevű 30 éves napszámos ember, aki már négy 
év óla házas, folyvást békétleiikedetl a miatt, hogv neje 
csekéiy kiházasitásbiui részesült. Sokszor ösztönözte ne
jét, liOL’y apja és mostoha anyja ellenében követelőleg 
lépjen fel. A nő nem bírta tovább tűrni a folytonos zak
latást. és verést, s hogy szabaduljon, haza költözött 
Hadházi Sándor nevű szegény apjához. Ez a. múlt, hó 
31-én történt. Mikor este a térj hazajött munkájából, s 
észrevette, hogy neje elhurcolta a holmiját, hőszűllen 
ment az asszony után az ip i házába Ipát az litciln 
találta s egy ásóval hátulról iszonyú csapást im'rt a 
szerencsét lei! ember nyakára, aki tántorogni kezdett. A 
boldog állapotban levő Hadháziné kirohant, férje védel
mére, de ekkor a felbőszült. Lakatos László kést, r inlotl 
elő a csizma szárából s két. szurá-t. telt, a napa-asszonya 
hátába, aki azonnal összerogyolI. Szerencsétlen leije rö
vid idő múlva meghall., Hadháziné talán megmenthető. 
A te tes a vérengzés után a saját udvarán elrejtőzött 
egy líiip csutka közé, de megtalállak, s most már a 
börtönben várja borzasztó teliének méltó jutalmát.

•— Veszett asszony Gesztelyen nem légen egy 
veszett kutya megmarl. egy asszonyt, aki ennek követ
kéziében maga is megkapta a szörnyű betegséget s pár 
nap múlva dühöngni kezdett annyira, hogy ágyához 
kellett láncolni, mert kínjában a saját testét rágta, fe
jét. a faihoz vagdosta, a leányát pedig meg akarta foj
tani. Az asszonyt leánya kérelmére a miskolci közkor 
házba akarták szállítani. A mint, a faluból kiérlek, a 
beteg kísérőinek feltűnt, hogy az asszony mozdulatla
nul fekszik, az. élet, mindéi, jele nélkül A kíséret, azt 
hitte, hogy a szegény asszony meghalt és azonnal visz- 
szainduliak. Az asszonyt, ravatalra tették és kezeiről 
a láiicdrat kezd.ék ohlozualni. A mint a halotti rlli 
sok teljesítésében eljárták s már az e hunyt állát. is fő: 
akarták kötni, az asszony hirtelen felugrott és azt, a 
ki a kendővel álla körül babrált, úgy pofon ütötte, hogv 
öleseit.. Kép eihetni. hogy a többiek minő rémülettel fu
tottak el Egy pár bátrabb ember később bement a ve 
szedelmes házba, de már akkor csak egy iszonyúan ősz- 
szeroncsolt holttestet talállak a földön elterülve. Az asz 
szonvou több heti kiuos szenvedés után végre megkö 
nyörült a halál.

— Az uj királyi palota. Régóta vajúdik már az a 
terv, hogy a budai várpalotát a magyar királyhoz mél
tón építik föl. Ybl Miklós, ki a tervek készítésével meg 
lett bízva, már a múlt, évben elkészült n külépilés lei
veivel, az idén pedig a belső berendezés terveit nyúj
totta be az udvarhoz. A jeles műépítész eiőbb hosszas 
tanulmányutat tett külföldön, megszemlélte II. Lajo-- 
bajor király pazarfényü palotáit, úgy, hogy tervei va
lósággal elragadták királyunkat.. Ki is jelentette, hogy 
az építésre közel jövőben kiadja a rendeletet s egyút
tal tudatta a művésszel, hogy april hó végén néhány 
hétre Budapestre jő, s ekkor behatóan tanácskoznak az 
építés fölött.

— Furcsa igazságszolgáltatás. Min.-k oroszországi 
kerüiet egyik falujában a paraszt bíró különös büntetés 
sel sújtja az elébe kerülő delikvenseket Az egész falu 
népe előtt, köteles utánozni a d'szmik röfögését, még 
pedig vétke nagysága arányában többször vagy heve 
sebbszer. Száz kopekig terjedő lopásért százszor kell 
röfögnie, ha tehenet, lopott, ezerszer. Bíró uram a köz
hasznot egybekapcsolja a iuagánhaszonmil is, a. meny 
nyilmn clriiidelle, hogy az Ítélet, végrehajtása alatt a 
lakosok kötelesek nála pálinkát és fűszereket venni.

■— Az orosz cár ellen ismét merénylet volt ké 
szülőben. I’éterváron a Zwet.mij bottlevard egyik házába 
e hó 2 áll egy nagyon c.dnos, 18—20 éves leány köl
tözött. be s a liáziszolgának átadta rendőrségi igazolvá
nyát, hogy láttamoztassa. Alig mutálta be a szolga az 
okmányt a rendőrségnél, azonnal kiküldtek néhány de
tektívet azzal a megbízással, hogy a leányt fogják el. 
Mikor a rendőrök a leár.y szobája ajtaján dörömbölni 
kezdtek, a szerencsétlen teremtés halálra rémülve ki
ugrott az ablakon s miután lakása ti harmadik emelő 
t.eu volt, összezúzta magát.. A rendőrök megmotozták 
holmiját s ruhái közt hat, bombát, talállak Konstatálták, 
hogy a leány egy magas állású államhivataluok gyer
meke volt, s azért ment. Pétervárra, hogy merényletet 
kövessen el a cár élete ellen.

— A német császár életrendje. III. Frigyes császár 
életrendjéről a következőket Írják: A császár fél 8 óra
kor reggel egy csésze csokoládét, iszik, fél tízkor reg
gelizik, a mi többnyire szárnyasokból áll Az ebéd dél
után 4 órakor van és rendes körülmények közt húsból, 
halból és levesből áll, még valami csemegét, is eszik a 
császár. Bort nagyon keveset, iszik az uralkodó, de an
nál több wiskeivel kevert, tejet.

— Agyonlőtt korcsmáros. Ördög György szegedi 
borniérő az idén átköltözött Zentára s olt korcsmát nyi
tott. Valami két hete a korcsmában szétválasztott, két 
verekedő zentai embert. A melyik gyilkosabb szándék
kal ütői te a másikat, véres bosszút forralt, a hívatlan 
békéltető ellen Nagypénteken betért az Ördög korcs
májába s olt iddogált egy ideig. Egyszer úgy alkonyat 
táján, azt mondta a korcsmárosnak, hogy nézzen ki, 
micsoda lárma van az utcán? Ördög rosszat nem gya
nítva, kinézett, az ablakon s ekkor a vendég puskával 
hátba lőt te, úgy hogy a korcsmáros rövid kínlódás után 
meghalt. A gyilkost, elfogták.

— Petőfi és a székely huszárok. Medgyes és Nagy- 
Selyk közt Petőfi szekere, melyen egy más honvédt.iszt- 
tel tilt, nagy csapat gvalog és lovas székelységgel ta
lálkozott. Petőfi a vezérlő őruagygyal beszélgetésbe bo
csátkozott és ezalatt a másfélezernyi egész csapat a 
szekér közelébe érve, kíváncsian hallgatta a társalgást. 
,— Mi a neve a százados urnák? kérőé elválás előtt az 
őrnagy. — Én Petőfi vagyok. — A poéta? keidé egy

„Szentes és Vidéke" 1888. évi
erős hang n huszárok hálulsó sorából. —■ Az vagyok! 

■válaszolt. Petőfi. E szóra mint a varázs-intésre, megriadt, 
a hallgatag völgy és másfélezer „éljen" összeolvadt hangja 
dördült végig a hegyek közt. Azután az egész tömeg 
lírádat gyanánt tódult a szekérhez, melyben Petőfi ki- 

. gyűlt arccal és a megindulástól mintegy lilszellemüllen 
I állott és levett sapkával nyújtotta kezét, a lo oagő szé
kelyeknek

— Gyilkos asszony tragédiája. Székely Miklós tor 
dai lakost, a felesége megölte, mert Székely a hűtlen 

I asszonyt, a ki nemcsak megszökött. tőle, de pénzét is 
. ellopta, nem akarta visszafogadni. A rosszlelkü asszonyt 
ja lelt elkövetése illán elfogták és a t.ordai törvényszék 
[börtönébe zárták, de Székelyéé a börtönt en megőrült. A 
[ férjgyilkosság iszonyú bűnének sg'yát nem biria el lel- 
kiösmerete. A gyilkos asszony bécd származású nő volt. 

[Evekkel ezelőtt kei ült Tordára, hol egy vendéglői he
lyiségben piucérleány - volt. Itt. ismerkedett meg vele 
[ Székely Miklós, a kinek kiskereskedése volt, s mikor 
megházasodott., az üzletet a neje vezetésére bízta. így 

! jutott, a pénz az asszony kezei közé .s tulajdonképen ez 
volt oka a szerencsét lepségnejv,s. . -

— Egy magyar főur önnyiikossága A feltámadás 
ünnepén Károlyi Viktor gróf, a fehérmegyei Károlyi 

i majorátus ura, hajnalban agyonlőtte magát. Az öngyi
lkos főuruak csendes, nyugodt, volt az élete; zajos, erő
iszakos a halála. Majdnem negyedszázadig visszavonul- 
■ lan élt., nem kereste a zajt, az idegboiitó izgalmakat, 
[ nem szerepelt, a közéletben sem politikai sem társadal
mi téren, nem forgolódott nagyobb főúri társaságokban, 

i csak az utazás és a. vadászat szerzett gyöiivtii üséget 
lelkének. A szenzációs öngyilkosság híre a főúri körök- 

. ben gyorsan elterjedt, kínos niegdöbbeiilést. keltve min
denfelé. A Károlyi család több tagja azonnal a katasz
trófa színhelyére sietett, s intézkedett, az öngyilkos fő
ur temetése iránt. Öngyilkosságának okául némelyek 
nagymérvű idegbajában, mások zavart, családi viszonyá
ban keresik.

— Vizbefult fiatal asszony. Baján szomorú vége 
lett husvét. vasárnapján egy vigán kezdődő kirándulás
nak Salamon Dénes bajai helyettes közjegyző szép fia
tal feleségevei estefelé csolnakázni mentek a Dunára. 
Két, erős evező legény ál. is vilié őket a túlsó parira, 
de visszafelé a csőinek nekiment egy malom kerek víz
fogójának és felborult. Az ár oly erővel hajtotta a csó
nakot, hogy az összeütközést a kormányos és az eve
zősök megfeszített iparkodása sem volt, képes megaka
dályozni. Az iszonyú pillanatban a férfink helekr.pasz- 

: kodt.ak a vizfogó deszkába, de a fiatal asszonykát, az 
I ár magával ragadta. A férj kétségbeesése leírhatatlan. 
Csuk három héttel ezo'őt.t kelt, össze a szerencsétlenül 
járt nővel, a kit imádott. A fiatal asszony Zsnrkó An 
tál zentai kir. közjegyző leánya volt. A holttestet, nem 

I találták meg.
!

A cimbalomról.
(Felolvasás a kétezredik cimbalom-emlékünnep alkalmából) 

Irta Idősb Ábrányi Kornél.

A cimbalom napjainkban már egész más jelentő
séggel bir, mint az ősidőben, vagy még csak a keresz
tény időszámítás korábbi iszázndailian is. Művészeti s 
láisadalmi állása lényegesen megváltozott s mig hajdan 
nz irányadó körök alig méltatták figyelemre: ma már 
elmondhatjuk felőle, hogy udvar,- szalon- és hangver
senyképes. S mi által vívta ki e szembeszökő emelke
dését? Az által, hogy mig a régibb időkben eredeti ha
zája, Ázsia, állami s társadalmi viszonyához mérten 
csak a hangszer-pária szerepére volt kárhoztatva: újabb 
időben egy nemzet zenéje szellemének lett kifejezője; 
mert a cimbalom és a magyar zene ma már két oly 
ogalom, melyről el lehet mondani: „két szív egv lélek."

A magyar nemzet szellemi fejlődésében a zene az, 
mely legkésőbben ébredt fel dermedtségéből s volt idő, 
— pedig még nem is olyan nagyon régen volt, — mi
dőn az országutszélen hagyott, magyar dal s zene hang
jait. egyedül a cimbalom hangoztatta fel ábrándos, rez
géseivel, mintegy emlékeztetve a nemzet, egyik legbe
csesebb rejlett kincsére.

Majd jött egy hazánkban is meghonosult barna 
fuj, Ázsia messze pusztáiról, magával hozva a fékezhet- 
len sziibadságszeretet mellett az isten szabad ege alatt 
való ábrándozás ösztönét is, melynek csak a méla dal
lamok korlátlan hullámzása lehet, igazi s egyedüli táp
láléka. S nz elhagyott ázsiai puszták fiai találkoztak az
tán a magyar puszták szabadon száguldó fiaival; dalban 
találkozott, lelkűk a bánat, és öröm kifejezésében s oly 
annyira megértették egymást, hogy minden további ké
tes diplomáciai alkudozások nélkül, felbonthalatlniiul 
megkötötték azt a zeiVe szellemi-frigyet, mely immár 
több század óta fennáll a magyar nép és a barna ze 
nészek közt. S e frigv közvetítője ép a cimbalom voit, 
melyet e barna faj magával honolt még legprimitívebb 
szerkezetében. A legelő nyájak méla kolompolásaiba be
levegyült. az ábrándozó magyar juhász bánatos dala, 
kedveséről, a virágos rétekről s a vándor madarakról. 
A dalra Iulfogékony barna zenész pedig elleste dalait 
a magyar aliöld s a kanyargó Tisza, fólyó partjai lakói
nak s ha elnémult, az ajk, meg-zendült. a cimbalom s 
aztán tovább éltek, tovább szálltak a magyar daliok 
nemzedékről nemzedékre. S midőn nálunk is a lassan 
fejlődő civilizáció végre a vonós hangszereket is kezébe 
adta a magyar cigányunk, a cimbalom, mint az esti 
csillag a sápadt holdnak, olyan elválasztliatlan hű ki- 
séiője maradt a megszaporodott magyar zenészét.! hang- 
szercsaládnak is. Sőt. föld): fűszere, lüktető szívverése 
és érdekesség!- központjává vált.

Ha a cimbalom röviden jelzett, múltjának e képét 
hazánkban, koronkénti fejlődési stádiumain keresztül, 
mai álláspon'jával, de főleg a mai díszes estünnepé- 
lyen bemutatott és méltányolt alakjával, jelentőségével 
és kihalóságával hasonlítjuk össze, úgy érezhetjük ve
le szemközt, magunkat, mintha kopár elhagyatott s in
goványos vidékről egyszerre tündéri kertbe lennénk

15-il< számához.
áthelyezve. Az egykori rozoga deszkadarabokbol össze
tákolt s hanyagul felhúrozott f.ialkotmlny ünnepi kön
tösbe öltözött; az ufszélről, a düledező csárdák pitva
raiból s a vályog kunyhókból fényes palotákba költö
zött; barna, érdes kezek helyett finom, patyolat.os uj
jak érintik egyenletesen zengő búrjait; egvik kapós és 
tekintélyes ágát, képezi a hazai müiparuak s a művé
szet fölkenljei nemcsak a magyar hazában, hanem a 
küllőid müveit, köreiben is kiváló érdeklődéssel visel
tetnek iránta.

8 mind >zt ismét mi, és — tegyük hozzá — ki 
idézte elő? Az első kérdésre megfelel az a már jelzett, 
szoros és benső .visz my, mely a cimbalom és a magyar 
dal s zene közt, kifejlődőt!, s továbbá a hazánkon is 
immár meghonosult ama magasabb müipari érlelem, 
mely a cimbalommal is szemben érvényesült, s mely fel
ismerte benne az eddig csak elrejtett, tulajdonságokat., 
melyek kifejlesztve, azt a hangszerek közt szintén vi
lágpolgári színvonalra emelhetik.

Az ünnepély, melyen a megjelent díszes közön
ségnek alkalma nyílt, egy hazai hangszer-gyárból kike
rült s immár a kétezredik számot viselő cimbalommal 
megismerkedni s azt. érdeme szerint méltányolni, meg
felel ama második kérdésre is, hogy ki e hangszer tő
kéiét esitője?

E férfin az ismert, udvari hangszergyáros Scliun- 
da. Vencel József Hosszú évek során át. folytatott, niü- 
ipnri működésének legkimagaslóbb részét ép az képezi, 
mely az ünnepélyre alkalmat nyújtott, t. i. hogy im
már bemutathatja a hazai közönségnek n gyárából ki- 

i került, kétezredik cimbalmot., oly tökéletesített alakban, 
j mely méltó a. müveit, világ művészi köreinek figyelme- 
! re és méltánylására. A párisi s bécsi világl-iállitások- 
rtl az ő kiállított tökéletesített s hangfogóval ellátott 
cimbalmai inár oly széles érdekeltséget keltettek, hogy 
az csak újabb s fokozottabb ösztönül szolgálhatott, e 
kizárólagos magyar hangszernek s müipari ágnak még 
tovább fejlesztésére. ■— Midőn pedig az 1885. általános 
orsz. magyar iparkiálliláson alkalma nyílt a művelt vi
lág minden neiuzetbeli s minden rangú látogatóinak 
megismerkedni az. ő pedál cimbalmainak figyelmét, le
kötő sajátságaival és életrevalóságával: úgy a közönség, 

i mint, a zemi szakköröknek csak egy véleménye alakult,
■ ugyanis az, hogy e hangszer immár méltó a művészeti 
I világpolgár jogra. S bizouyitja ezt amaz örvendetes tény 
[ is, miszerint a cimbalom ma már nem csuk hazánkban 
|s Európában, hanem a vi ág mind az öt részében el
■ van terjedve, hol a magyar niűipar virágzását, hirdeti, 
i . A másik, nemkülönben fontos s kiható érdeme az,
' hogy a cimbalom művészi kezelését és elsnjátilftsát. rend- 
! szeresen kidolgozott elméleti s gyakorlati iskola kiadá
sával is első tette lehetségessé, melynek ínegbővit.etl. s 

| javított, kiadását hazánk nagy fiának Liszt Ferencnek 
■ajánlotta, ki e hangszer és annak lökéletesitője iránt 
egész életében kiváió elismeréssel és érdeklődéssel vi
selteiét.!. s minden alkalmat megragadnit, hogy annak 
jelentőségét, és jogosultágát. — főleg magyar szempont
ból ■— érvényesítse. Méltó elismeréssel kell e helyen 
megemlékezni kiváló képzettségű zeneművészünkről ; 
Állaga Gézáról is, ki nemcsak a cimbalom-iskola emlí
tett 2 ik tökéletesített kiadását rendezte sajtó alá, ha
nem kezeiben mintegy összpontosít vn é hangszer művé
szi oktatását, úgy számos kiváló tanítványt képezett o 
hangszereli, mii t alapját teve le a cimbalom-irodalom 
megteremtésének, mely ma már színién tekintélyes és 
lendületes elteijedésnek örvend.

A cimbalomnak, mint mindennek a világon, a ba
rátok s lelkesülök melleit megvannak még manapság is 
ellenlábasai s kevésblió méltányló!. — Legelső sorban 
áll vele szemközt a hatalmas befolyású s világelterje- 
ilésü zongora. S ennek természetes magyarázatát, ta
láljuk ama. történelmi fejlődési en, mely e két hangszer 
közt észlelhető. A cimbalom volt szülőanyja a zongorá
nak, mely még ma is büszkén és kicsinylőleg tekint alá 
egykori szerény ősére; mert mig emez több századon 
át, elhagyatva s feledésbe sülyesztve vegetált: addig a 
zongora a legmagasabb színvonalára emelkedett úgy' a 
tökélynek, mint a tekintélynek. A világot aztán meghó
dított. dédunoka mit. sem akart, többé tudni az ismeret
len homályba burkolt ősapáról. — De midőn a cimba
lom, a magyar nép zenei költészetével s dalvilágával 
szövetkezve, lassanként, kezdte magára vonni az életre
való specialitásokra irányuló közfigyelmet, s kibontakozva 
primitív pillegubójából, immár manapság, mint ragyogó 
szinpompáju szárnyakkal röpkédé pillangó mutathatja be 
magát: a hangszerek hatalmas potentátja sem ignorál- 
liatja többé tökéletesen, mert immár megjelen mellette 
a császárok, királyok s a legmagasabb körök termeiben, 
s ha mással nem fs, de különleges hatásaival érdekes- 
ségi versenyre kel vele. A zenészeti szakkörök s főleg 
a minden nemzetbeli zeneköltők már úgyis fölismerlék 
életrevalóságát ama haiigszercsoportban, mely a mai 
nagy zenekarokat képviseli s a mióta koszorús zeneköl
tőnk Erkel Ferenc „Bánkbán" dalművében megadta neki 
az operai hangszerelésben is a méltó s nagy hatású 
polgári jogot: már csak rövid idő kérdése, liogy helyet 
foglaljon minden zenekarban löbli oly hangszer mellett, 
melyek akár liangszinezet, akár érzelemfestés tekinteté
ben legkevésbbé sem államik felelte. — Midőn Erkel 
Ferenc a zeneköltők közt, első ismerte fel a cimba’om 
jelentőségét a zenekarban: akkoron fia Erkel Sándor 
kezelle azt legelőször művészi értelemben „Bánkbán" 
operában s ez állal beigazolta, hogy e hangszerhez a 
művésznek nem leereszkedni, hanem azt magához emelni 
méltó. S midőn későbben a magyar nemzeti bzinházhan 
előadott, népszínművek a magyar dalok ünnepelt, csa
logánya: Blaha. Lujza páratlan éneke .által osztatlan 
nemzeti elismerésben részesültek, az ő dalai kíséretéhez 
leginkább a cimbalom képezi azóta a szellemének meg
felelő valódi hátiért, mely hogy ma már elválaszl.halIna 
a magyar népszínműtől: nz ismét Erkel Ferenc egy má
sik fia Erkel Gyula érdeme, ki első honodlotla azt 
meg a népszínműi zenekarban. Meg kell még itt. etillé 
kezni a cimbalom virtuozitás két, legkiválóbb képvise 
lóiról: a Pintér testvérekről, kik nemcsak a hazában, 
hanem a külföldön is mindenütt osztatlan érdekeltséget 
keltettek vele a magyar zene iránt.



Van okunk arra a reményre, hogy l>e fog követ
kezni az az idő, midőn a cimbalom minden zenekarban 
elfoglulaiidja megillető helyét.

-A-próság'.
Ez is vonzalom. — Tehát, házasodd; de csak 

nem vonzalomból, mi?
— De igen, — hitelezőim vonzanak.

* *♦
E 1 ö s z ö r tette. — Mi bajod, fiacskám ? — kér 

di a földesül- egy keservesen siro paraszt gyermektől
_ Jaj, jaj', n.igvságos ur, édes apám olyat tett 

az este, a mit még soha éleiében!
— Ugyan mit?
— Meghalt.

* ♦

Különös m ego k o I á s. — En már csak a mon
dó vagyok, hogy az asszonyok a világon a leghaz.ugabb 
teremtések; az én ielesegem például minden este azl 
mondja nekem: reményiem, hogy jókor hazajössz”, — 
de a szava még soha nem teljesült.

* *
*

Az ártalmas fűző. — Orvosért, orvosért! — 
kiáltó. Szerednyey nagyságának gömbölyű szobacicusn. 
Mert a nagysága hirtelen rosszul lett, eláju t.

Megjött az orvos, megtapogatta a pamlagon heverő 
asszonyka literét, körülfogta a derekát, végül kijelenté: 
hogy a ruhaderék rögtön levetendő, a mi nem minden 
pirulás nélkül meg is történt.

Miután a fűzőt közelebbről megvizsgálta, tudtára 
adta ő nagyságának, hogy a fűzőt tovább nem használ
hatja, különben tőnkre teszi az egészségét, minthogy a 
lüzője egészségtelen.

— De doktor ur, Bécsbői hozattam, huszonöt 
forint volt!

— Mindegy, kedves 
mert . . . Vagy megálljon

Kifizette a huszonöt 
Bécsbői hozott fűzőnek.

Egy egész héten át kénytelen volt Szerednyey 
ő nagysága régi fűzőjét, használni. Ekkor egy barátnője 
ajánlott neki megvételre egy eladó fűzőt, mely abban a 
pilláidban Buzásné birtokában volt.

Másnap mind ketten elmentek Buzásnéhoz, a ki 
csakhamar előhozta fűzőjét, mely neki állítólag roppantul 
szűk volt. Mily nagy volt azonban Szerednyeyné meg

nagysAd, a fűzőt, dobja el, 
csuk, megveszem én! 
forintot és tulajdonosa lett a

lepetése. midőn a Buzásné fűzőjében a sajátjára ismert, 
melyet az orvosnak eladott.

— Az istenért! — kérdi — hogy kerül önhöz ez 
az ártalmas fűző, mely tönkre teszi az ember egész- 
sé^ét ?

_ Ajándékba kaptam N. doktortól.
— Az én házi orvosomtól?
— Igenis, az — anyósa vagyok.

* * *
Lehet rajta segíteni. Községi biro: Hát 

eljöttünk megnézni a Csabajdi uram uj építkezésit, hogy 
nkkorátus-e? Tyüli ! nem jól vau, Csabajdi uram, nem 
jól van: az aszalót nagyon közel építette a házhoz Igv 
nem adhatja meg a város az engedélyt, mer’ könnyen 
tüzeset támadhat belőle. Már csak fogjon még egyszer 
hozzá, Csabajdi uram, osztón vigye messzebbre az aszalót.

Csabajdi gazda. Lehet azon máskép is segíteni, 
bíró uram; ha csak az kell, hogy távolabb legyen a 
házamtól az aszalóm, hát az. nagyon könynyü; van a. 
negyedik szomszédomnak épen ilyen aszalója, hát én 
majd oda járok, ő meg ide jár aszalni, osztón mind a 
kettőnk aszalója messze lesz a háztól.

l'Hlftlős szerkesztő és laptiilajdonos' BsikízMOvitN Norbert.

ZKLiacló lalzás.
Özv. Vecseri Lászlóné Ill-ik tized 380. sz. alatti 
házánál 3 szólta, konyha, éléskamra, pince, padlás, 
és fáskamara szt-György naptól — két részben is — 

kiadó.

Tíz forint 
napi mellékkereset, 
töke és kockáztatás (ri- 
sico) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti 
eladása állal az 1883. 
XXXI. törvénycikk ér

telmében.
Ajánlatokat .elfogad a 

fővárosi 
váltóüzlet társaság 
ADEEB TÁRNA, 

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

.. Verse n y“-liez 
címzett posztógyár-raktárából 
Mosható nyári kamgarn és 

piqué-gi 1 et nagy raktára.

Beér Károly,
Jagerndorf, osztr. Szilézia.

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

K kök keres'etnek.
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A Dreher Antal-féle kiviteli palacksör
^ÍDIETRICH és GOTTSCHLIG

BUDAPEST

kőbanya.
Csakis teljesen leülepedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküldése, folyton friss üvegtöltésben, a minőség liamisitlan volta 

mellett kezesség vállal tátik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Árjegyzékek mindenfelé ingyen és b é r ni e n t v e.

Miután gyakran megtörténik, hogy idegen készitményu és gyöngébb minőségű 
sörök „Dreher Antal kiviteli sör* cím alatt, forgalomba hozatnak, a t. c. Dreher féle 
kiviteli sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott, űvegcimkét, melyen a Diefrich és 
Gottschlig és a. Dreher Antal név okvetlen kell, hogy rajta legyen, kiváló figyelmük
be ajánljuk.

Minden palack s ónkupak Brazay Kálmán cégfeliratával vaii öntve.
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Minden palackon a fenti védjegy látható.

Brázay Kálmán 
sósborszesze 

gyors enyhítést eszközöl: 
esuz, szaggatás, fagyás, fog 
és fejfájdalmak, szemgyen 
geség bénulások st.b. ellen. 
Eogtiszfitó szerül is ajánl
ható, a mennyiben a fogak 
fényét elősegíti, a foglmst 
erösbiti és a száj tiszta, sza- 
gatlan ízt, nyer a szesz el
párolgása után, valamint 
ajánlatos e szer fejmosásra 
is, a hajidegek erősítésére 
és líiiünö hatással van a 
kenő-gyúró gyógymódnál 

(másságé.) Védjegy 819. és 320. szám.

Mindenki a saját érdekében 
fog cselekedni, lia az után

zatok ól óvakodik.

Ara etjy nagy üveggel 80 kr., 
egy kisebb üveggel 40 kr.

Használati utasitás mellé
keltetik. Kapható -.Budapes
ten : Brázay Kálmánnál, 
muzeum-kőrnt saját ház és 
Szentesen : Dobray S., Soós 
Albert, Abaffy L., Szépe, 
Robicsek Gáborné, Szénás 
sy, Podhradszky, Várady, 
Zuckermann, Szabó, Ujvá 
rv, Ifj. Vecsery és Gunst 
Dávid urak kereskedésében.

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitiinö hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
... .. Fölühpnlhatatlan étvágyhiány, gvomorgyöngeség, rosa
Védjegy. Illatú lólekzet, felfúvódás. savanyú félböllenes, kolika, gyo- 

niorhurut., gyomorégés, homok- és daraképz.ödés, túlságos 
nyálkakepzödés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortól ered), gyormorgörcs, szék szőrű lás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelési!, giliszták, lép-, 
máj- és aranyeres bántalmak eseteiben. - Egy üvegcse ára 
használati utasítással egyuttBü kr., kettős palaczk60kr 

Központi szétküldés Br.-tdy Károly gyógyszerész által 
Kreinsicrhrii (Morvaország).

Kapható minden gyógyszert árban.
Óvás! A valódi niária<‘zelli gyomorcsöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák A valódiság jeléiit minden 
ütegnek piros, a fenti véuiegvgvel ellátott borítékba kell 
göngyölve lennie és a minden’üveghez mellékelt haszná
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Krem- 
sierhen tíusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott., noü

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podhradszky Ferenc és 

Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner 

Gyula, Bernek Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula ós Németh L. 

gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Barts Emil 

gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 

József, Károlyi Kálmán ós Fónagy gyógyszertáraiban.

Kiadó bolt és lakás.
Idős Slájer Sándornak a IV-ik tized
ben (kisérhen) lévő háza, mely egy bolt- 
helyiségből, két utcai és egy udvari szo
bából, éléskamarából, pincéből, istállóból, 

lóiból s tüzrevalósból áll, folyó évi Szeut- 
‘György naptól fogva haszonbérbe kiadó.— 

'Értekezhetni e ia^> szerkesztőjével 
Balázsovits Norberttel.
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CIGaBETTA-PAPIROS
A VAI.ÓDI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PÁR1SBAN.
('táuzjLsiöl ó» ako<IJiiuk!

Ezt a papirost legjobban ajánlják :
Dr. 1. J. Pohl, ür. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann vegy- 
taiitanárok a bécsi egyetemen, még pedig kittinő 

Í minősége, láváié tisztasága miatt és mivel az egész
ségre nézve ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

»ac-him 11.B dk l’ktiqujhth 17, ru» Béranyer, á PARIS
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