
18-1K SZÁM. Kilencedik évfolyam.

SZENTESésVIDÉK
TÁRSADALMI. KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR is GAZDÁSZATI HETILAP

Árvíz után.
A Tisza álja oly nagy mérvben apadásnak in

dult, hogy a szorongat tatás után egy jól eső nagy 
lék'kzi tet véve bízvást adhatunk már kifejezést az 
árvíz veszedelemtől való megszabadulásunk feletti 
örömünknek. De e megnyugvás ne legyen szülő oka 
a semmit tevésnek, — a mint az már oly sokszor 
történt, — hanem a kiállott szorongat tatást, vala
mint a más vidékeket meglátogatott veszedelmeket 
használjuk föl gondolkozásunk anyagául és szerez 
vünk azokból tanulságot.

Az árvizveszedelem hatása alatt az országos 
lapokban egymást érték a vizszabályozás felett nyil
vánított vélemények. Egyik a töltéseket mind szét- 
hányatni szeretné, hogy’ a viz ne duzzadjon föl oly 
magasra, hogy a még azelőtt vizet sohasem látott 
vidékeket is veszélyeztesse, — a másik a töltése
ket még jobban megerősittetni óhajtja, hogy a viz 
kitörés nélkül húzódjon le a szűk mederben; ennek 
ellenében az egyik a medernek feliszapolásán so
pánkodik, inig a másik az ellenkezőt bizonyítgatja; 
más időállói az egyik a gyors lefolyást a vaskapu 
mélyítésében látja, a másik p-dig a lassú olvadást 
a hegyek erdősítésében keresi; némelyek a víznek 
csatornákban való megosztását ajánlják, mások pe
dig a víznek lefolyását a hegyláncok közötti kör
gátakkal akarják részletekre osztani.

Ezek közül nehány vélemény a helyi lapokban 
is megjelent, hogy’ melyik talált a közvéleményben 
termékenyebb talajra, nem tudom, de annyi bizo 
uyos, hogy az e lapban megjelentek nem voltak 
arra szánva — mint a hogy a laptársak nagy lián 
gon kürtőitek — hogy’ a közvélemény t az árvíz- 
mentesítő társulat ellen hangolják.

Akármilyen elhibázott legyen is az országos 
tiszaszabályozás keresztülvitele, nagyon gyarló gon
dolkozása embernek kell annak lennie, a ki azért 
a helyi társulatot kárhoztatná; de meg nekünk nem 
is azon kell vitatkoznunk, hogy helyes-e a követett 
rendszer, hanem inkább azt kell figyelembe ven
nünk, hogy a meglevőt mikép fordíthatjuk jobban 
hasznunkra.

Akármit mondjanak is a töltésezési rendszer 
ellen, mi elmondhatjuk, hogy az nekünk eddig csak 
javunkra szolgált, mert általuk nagy terület jó ter
mő földet tudtunk megmenteni az elöntéssel fényé 
gető ár ellenében. Az ármentesitő társulat vau hi
vat a, hogy e védelmet teljesítse, s csak elismerés
sel említhetem föl, hogy a legközelebbi nehéz meg
próbáltatások között is derekasan megállotta helyét, 
hosszú időre megszilárdítva a közönségnek benne 
vetett hitét. (Könnyűcsendes időben védekezni. Szerk )

Mielőtt tovább folytatnám e gondolatmenetet, 
egy félreértés eloszlatására szükséges közbevetőlcg 
egy megjegyzést tennem.

A mint én most kifejeztem elismerésemet a 
társulat működése iránt, tudtommal e lap szerkesz
tője is úgy volt meggyőződve az egész védelem 
alatt, s ha a középső szakasz igazgatója ellen egy 
ízben csupán egy ténykedésére vonathoz 
va kárhoztatólag s élesen nyilatkozott, az semmi 
esetre sem terjedhetett ki nemcsak az egész tár
sulatra, de még csak az illető szakaszigazgató egyéb 
védelmi intézkedéseire sem. Ez elég világosan ki 
van fejezve ama közleményben, és mégis a laptár 
sah felre nem ismerhető roszakarattal oda fordítot
ták a dolgot, mintha a támadás az egész társulati 
működés ellen lett volna irányozva.

Láttam e szakasz töltéseinek védelmét és er
ről úgy mások előtt, mint e lap szerkesztője előtt 
megnyugtatókig nyilatkoztam; láttam a szakaszigaz
gató által védett töltésvonalnak a vihar által való 
megrongálását, és két válságos esetben teljesített 
védelmi munkálataimból nyert tapasztalat után oda 
nyilatkoztam, hogy kellő intézkedéssel — habár a 
napi bér fölemelésével is — még 100 rendes mun
kás fölfogadásával helyre hozható s igy a közerő 
kirendelése mellőzhető lett volna. A közerőnek ezen 
szükségtelen fölhasználása adott okot ama kemé
nyebb támadásra, a melyről az érzékenykedő t. lap
társaknak is be kell ismerni, hogy csak egy egyén
nek egy fényére vonatkozik.

Hogy eddig megmenekültünk az elöntéstől, ab
ban része van nemcsak erős töltés vonalunknak, 
nemcsak védelmi társulataink erélyes intézkedései
nek, nemcsak népünk páratlan vízvédelmi munkála
tainak, hanem része van a véletlennek, a reánk nézve 
szerencsés körülményeknek is.

Ezen szerencsés körülmények általában isme
retesek, azért azokat most nem részletezem, csak 
reá mutatok, hogy azok nélkül 1876, 1879 és 
1881-ben könnyen elúszhattunk volna. Az idén 
az azelőtt fenyegetett bajok ellen magas töltése 
inkkel már jobban biztosítva voltunk, úgy hogy a 
nagyobb áradást is a veszély érzete nélkül köuy- 
nyen átéltük.

De vájjon magas töltéseink és hatalmas tár
sulatunk teljesen biztosítanak e bennünket minden 
eshetőség ellen ? — Nem 1

Nem tehető fel, hogy az országban mindazon 
helyeken, a hol az ár áttört, a töltések gyengék 
lettek volna, azok a töltések, a melyeknek legna
gyobb része az előző árvizeket épségben kibírták, 
s ha nem oly mértékben is mint a mienk, kellően 
meg lettek erősítve. Az 1881-iki nagy árvíz után 
országszerte foganatba vétettek a gátemelések és 
erősítések, — és mégis hány megrendítő eset 
tanúskodik a gátaknak teljes megbízhatósága ellen!

Nálunk is történtek gátcsuszások és omlások, 
de megnyugtatva hallottuk rólok a tudósítást, hogy 
lassú fejlődésük mellett az óvó intézkedések még 
a kellő időben megtehetők. .Hátha gyorsan fejlőd
tek volna? Ki állhatott volna elébők? Bizony a 
magas és széles töltések dacára épen úgy elöntött 
volna bennünket az árvíz, mint oly sok vidéket a 
országban, a hol szintén voltak magas és széles 
töltések, de beállott ama véletlen eset, a mitől mi 
most szerencsésen megmenekültünk ugyan, de ná
lunk is bármikor beállhat. Vagy a legnagyobb víz
álláskor nem jöhet e oly vihar, a mely széttépi a 
legerősebb gátakat is? Nem példátlan ez eset sem. 
Szeged pusztulását is épen ez idézte elő. Sőt mi 
magunk az idén is tapasztaltuk, hogy egy közép
erősségű szél a körösi vonalon mily nagy rombo 
lásokat tett és áttörte a védett régi töltést, a 
melylyel még minden nagyobb baj nélkül meg le
hetett tartani a nem sokkal kisebb 1881-iki árvizet

Ezeket és még több más eshetőségeket tekin
tetbe véve nem kell kicsinyleni, sőt még kárhoz
tatni is, ha valaki végső mentő eszközül a város 
körüli körgátaknak fölépítését sürgeti. Szomorú ta
pasztalataink vannak az idén a körgátak szüksé
gére. Körgátak kerítenek most sok oly várost, a 
melyek soha sem gondoltak árvizveszedelemre, és 
körgátak mentettek meg sok oly várost, a melyek 
nem nyugodtak meg a folyók védtöltésének bizton
ságában.

Azt is tapasztaltuk még az idén, bogy egyes 
keresztgátak az elöntéssel fenyegetett határok nagy 
részét megvédelmezték, és útját állották ez áradat 
további terjedésének. Nem szükséges bizonyítgatni, 
hogy mily’ kétséges, megbizhatlan s a mellett 
aránytalanul költséges az ily keresztgátaknak a 
veszély bekövetkezésekor való hirteleni fölépítése; 
azért szükséges, hogy azokról is jó eleve gondos
kodjunk. A mi határunkban szép számmal vannak 
ily mentő gátak, s azok 1881-ben meg is lettek 
erősítve, de még mindég találhatók hiányok, s kü
lönösen szükséges volna, hogy a meglevők védké- 
pes állapotba helyeztetnének.

Csak röviden mutattam rá ezen dolgokra, a 
melyekkel pedig érdemes volna részletesen foglal
kozni; különben sokat tehetnének az idei árvíz ta
pasztalatok megbeszélésében s az azokból szerez
hető tanulságok érvényesítésében a helyi lapok, ha 
különösen megvitatnák egymás nézeteit a helyett, 
hogy az egyikben nyilvánított véleményt a másik 
elferdítve arra hasznúja fel, hogy a közönség előtt 
sárba tapossa. Nem lehet más értelme a laptár
saknak a most érintett dolgokban legközelebb tett 
nyilatkozatainak.

Hagyjunk föl a versenygéssel, és az árvíz 
után közös erővel igyekezzünk érvényesíteni az ár
víz alatt tett tapasztalatainkat.

Szalay István.

Fentebbi cikk írója — kire egykor a folytonos 
pénzzavarban volt bökény mindszenti társulat körösi 
vonalának egy részé volt bízva s ki nem jött zavarba, 
midőn vész idején a k.-szt. márt.oniak saját védvona 
lukról elillantak — egyebek közt mint nem érdekelt 
fél reflectál a „Szentesi Lap“ és a „Csongrádmegye" 
múlt számaiban lapunk ellen tett kifakadásokra s igen 
helyesen mondja, hogy a lapunkban tett észrevétel 
nem a társulat™, hanem egyes egyedül a szakaszigaz
gatóra vonatkozik. Soha senki sem olvasta lapunkban, 
hogy mi a társulatot képviselő elnök avagy főigazgató 
ellen támadást intéztünk volna, sőt midőn a főigaz
gatói állásra Csongrádmegye volt derék főjegyzője 
választatott meg, teljes bizodalmunknak adtunk kife
jezést; az érzékenykedő szakaszigazgató pedig sokkal 
jelentéktelenebb hatalmasság előttünk, mintsem hogy 
öt a tekintélyes társulattal identificálni lehetne. Igenis, 
mi is a cikkíróval tartunk, midőn azt mondja, hogy 
vész idejen szükség esetében nagyobb napszámot kell 
biztosítani a munkásoknak s akkor nem szaladnak el 
a gátról. Hogy a körgát szükségességét említettük s 
hogy e tekintetben vélemény nyilvánításunk nem azo
nos a társulat iránti bizalmatlansággal, azt cikkíró 
szintén kellő világításba helyezte, hátramarad tehát 
még csak nehány megjegyezni valónk.

A mit a közerőről mondtunk, azt az utolsó betű
ig most is fentartjuk. A ki piaci nepszerüsködésért 
rajong s ott szerezte babérait, ám vegye le a kala
pot s görnyedjen hétrét, akár reggeltől estig. De a 
ki igazat akar mondani, csak a mi részünkön lehet 
s velünk együtt azt vallja, hogy a közerő címén a 
gáton megjelent tömérdek inas és szolgáló valósá
gos mulatságot csaptak, hogy a földhordásra oda ren
delt kocsik egykét talicskára való földet szállítottak, 
és nagyon sokat mondunk, ha a kirendelt közerő 
egy negyed része teljesítette kötelességét úgy, a hogy 
kell, s ezt sokkal tekintélyesebb férfiakkal bírjuk be
bizonyítani, mint a milyen a népszerűséget hajhászó 
s e célból a közerőt most is magasztaló szakasz
igazgató.

Végül a mi a szemünkre hányt lakájkodást illeti, 
azt hisszük, hogy azt a mesterséget senki sem tanul
ta ki jobban mint a szakaszigazgató a kormány biz
tosság idejében, mert azóta jött divatba ö nála is a 
nyakcsigolyák eltűrésével fenyegető mély fejbólintás, 
melyet látva az ember önkéntelenül is gondol azon 
ókori hadi szokásra, mely szerint a legyőzött ellen
ségnek a leigázás jeléül három lándzsából rögtönzött 
járom alatt kellett átmennie. S abban mindenki egyet
ért velünk, hogy a szakaszigazgató lakájkodása több 
hasznot is hozott konyhájára, lapunk szerkesztője pe
dig különben tevén le a vizsgát mint a szakaszigazga
tó, lanájkodásra éppen nem szorult.

Hogy pedig a „Csongrádmegye" védő tehetetlen 
szárnyai alá veszi a szakaszigazgatót, jól teszi, mert 
egy régi példabeszéd szerint „kéz kezet mos.“

Mit mond Kossuth Lajos az árvizekről?
(Vége.)

Hanem in thesi a töltésezési eszme minden bi
zonynyal nem volt hiba, sőt olyan do'og, melyet folytatni, 
kifejteni kell, de már az átvágási rendszer kérdése, 
tekintve a Tiszavölgy természetrajzú viszonyait, egészen 
más tekintet alá jő. Eniek bővebb fejtegetésébe itt ter
mészetesen nem ereszkedhetett), de két dolgot mégis 
szabadságot veszek magamnak megemlíteni.

Az egyik az, hogy a kik bár a legokszerübb módon 
eszkö'.lendet.t. átvágásoickal a'l'isza lefolyását ani yira gyor- 
si Illaténak gondolták, hogy az a gyorsítás lényeges hatással 
lehet az árvízveszély csökkentésére, merő abszurdumot, 
természeti lehetetlenséget, gondoltak. Először azéi t, mert a 
Tiszának a Dunába torkolása oly kedvezőtlen viszonyú, 
miszerint (amint ezt a külföldről behívott, szakértők is 
konstatálták) magas vízálláskor a Duna a helyett, hogy 
a Tiszának szabad lefolyást engedne, azt visszalöki el* 
annyira, hogy ilyenkor a tiszai malmok vizkerekei visz- 
szafelé forognak, fel egészen Csurgóig, a mi pedig egye
nes vonalban, a kanyarulatokat nem számítva, 15 kilo
méterrel távolabb fekszik a Tisza torkolatától, mint a 
mennyire érezhető a Dunán a Kazán-szoros által okozott 
két és fél méter magas duzzadás. Másodszor abszurdum 
volt az átmetszések általi lefolyás gyorsi (.Itatási gondolat 
azért,, mert a magyar Duna magassága a tenger felett 
annyira csekély, hogy fizikai lehetetlenség a Duna viz* 
sziliét annyira lejebbszállitani, miszerint a Tisza beöm- 
lése úgy meggyorsittal.hassék, hogy az lényeges hatással 
lehessen a tiszavölgyi árvízveszély csökkentésére.

Meg akartam ezt említeni azért, mert még mindig 
akadnak, a kik azt hiszik, hogy a Tisza völgyét meg 
lehetne az árvízveszélytől menteni az által, hogy a Duna 
lefolyása amott a Vaskapunál szabadabbá tétessék. Nem 
tanulmányozták a helyzetet, ha mást nem tesznek is, 
mint azt., hogy a Beudant magyarországi geológiájában 
már 1822-ben közrebocsátott magasságmérési adatokat 
figyelműkre méltatják, meggyőződtek volna, hogy téved
nek. A Duna magassága Budapestnél 119 méter a Fe
kete-tenger felett, a távolság egyeues voualbau 600



kilométer, tehát. fiz esős öl ezerben egy. Ennél többre 
ti Dunát. sem sí vaskapui sz.iklagát. eltdvolititsiíval, sem 
semmi emberi fortélylyal nem lehet emelni: mert az 
természeti lehetetlenség. Ez az 5000-beii egy esés az 
eszményi maximum, melyet a Duna a Tiszának megen
gedhet; de ezt az eszményi maximumot a Tiszti soha 
sem erheti el, mert a Tisza lejt mérési viszonyai a Du
náéhoz képest annyira kedvezőtlenek, hogy a Duna szín
vonala Moiiostorszegnél 8 53 méterrel magasabb, mint 
Tiszáé Földvárnál, ámbár a geográfiái szélességfoki kü
lönbség csak 13 perc s általában az alsó Tisza-völgy 
lejtőségével akként vagyunk, hogy az a 17 milliméter 
esés kilométerenként., melyei torkolati szakaszán Mtir- 
toi.oslói 'l'itelig az átvágások előtt a Tisza bírt, a le 
folyás gyorsításának átvágások általi minden erőszako
lása folytán csak 23 milliméterre emeltethetett; ez 100 
ölre még csak egy fél vonalra sem illegjen, a mi egy 
ölnek 172S-ad része. Az a 23 milliméternyi esés kilo
méterenként, a mely a Tisza torkolati szakaszában el
éretett, annyi mint 43 480 bán egy ; a mi még bizony 
nagyon messze van attól az 5000 ben egytől, melyet a 
magyar Duna tengerfelelti magassága eredményileg meg
engedhetne. Én úgy a Duna, mint a Tisza esési viszo 
nyainak minden tekintetben a képzelhető legkedvezőbb 
fokra emelésével számiláar.imban azon eszményre ju
tottam, hogy a Tisza torkolati lefolyásának sebessége 
semmi kigondolható körülmények közt nem mehetne lul 
4138 bán egynél; u mi még csak fel annyival sem na
gyobb, mint a Pó folyamé ot1, a hol már halott, (ez 
1: 6170).

Bizony-bizony mondom: az az eszme, hogy a Tisza 
lefolyását, átmetszésekkel úgy meg lehet gyorsítani, hogy 
a gyorsítás által az árvíznek eleje vétetik, az adott 
természeti körülmények közt merő képtelenség volt; de 
nagyobb baj ennél az, hogy a mód által, melylyel az 
átvágási rendszer alkalmazásba vétetett, az a képtelen 
eszme a Tisza völgyére átokká vált.

Folyammeder nem egyébb, mint egy nyitott cső, 
s minden gyermek tudja, hogy ha egy nyitott csőbe 
gyorsabban öntjük a vizet, mint a hogy a cső végén ki
folyhat, a víznek ki kell csapni ti cső oldalain, tehát a 
viz lefolyását nem kell akként gyorsítani, hogy lefo
lyása lehetetlen legyen. Azok az áldott 'Tisza szabályo
zók mindent elkövettek, hogy a lefolyást mennél gyor
sabbá, rohamosabbá tegyék. Minden gyermek tudja, hogy 
a cső keresztszelvénye ugyanaz maradván hosszabb cső
be több viz fér el a nélkül, hogy oldalt kicsapjon, mint 
rövidebbe; s ők a Tiszameder csővét 1217 kilóméit r- 
nyi hosszúságból 749 kilométerre megrövidítették. Pal- 
leocapa figyelmeztetett, hogy a Felső Tisza kanyarula 
fait érintetlenül kell hagyni s a Dadán leiül egy ál vá
gást sem kell csinálni; ők csinállak vagy öl vénét. Pál 
leoeapa az egész Tiszán csak 15 átvágást javasolt, me
lyek a lefolyás könnyítésére voltuk számítva, ők csinál 
lak 107 et s ezek közt 87 o’yat, melyet Pálleocapa egy
szerűen elvetett, mert a lefolyást gyorsítják. Annak 
előtte Újlaktól Csapig 8’/» szer oly sebesen ömlött a víz 
a mederben, mint ahogy a marlonos titeli szakaszon el
folyhatott s ez bizony baj volt; árvizet okozott, s öli 
e bajon akként segítettek, hogy most már amott nem 
8 vagy 9 szer, hanem 17-szer oly sebesen rohan a viz 
mint a miként imitt lefolyhat. Igen szomorú, de tagud- 
liatlan tényt konstatált Boros kir. tanácsos, midőn az 
1879 iki szakértői értekezleten kimondta, hogy „a viz- 
levezetés épen ott lett megnehezítve, a hol a vízlefo
lyást leginkább kellett volna elősegíteni" és tényt kon
statált Szojka Gusztáv mérnök is, midőn úgy nyilat
kozott, hogy „míg azelőtt az árvizek hónapokon folydo 
gáltak, most 14 nap alatt zúdulnak az alvidékre."

És ezt árvizmentésuek nevezik, pedig igazi neve 
árvizcsinálás.

Ilát bizony ahhoz a kérdéshez, hogy vájjon az adott 
körülmények közt az az átvágási rendszer nem volt-e 
hiba, igen sok szó fér; de éppen, mert a dolog akként

áll, súlyt helyezek annak konstalálására, hogy Pécli fő
mérnök egyenesen a fejére ütött a szegnek, midőn már 
1879-ben figyelmeztetett, hogy „hiba volna, ha a tölté 
sezési és átmetszési rendszeren kívül más egyébb teen
dőkről gondoskodás nem történnék."

Kilenc év fo'yt le ezen figyelmeztetés óta, s én 
nem hallói tani, hogy ez irányban valami történt volna. 
Reményiem Baross közlekedési miniszter elfogulatlan 
ságától s erélyétől, hogy egyszer valahára már történ
ni fog.

Kimondhatlanul fontos és érdekes adatok lettek 
azon az 1879 diki szakértői értekezleten világosságra 
hozva. Azoknak számára, a kik azokat vagy nem ismer 
lék, vagy már elfelejtették, meg van a tanulmányozás 
lehetősége könnyítve azon röpirat által, melyet Gombi 
Béla mérnök, (most a közlekedési minisztériumban mű 
szaki tanácsos) ugyancsak 1879-ben szerkesztett s. ily 
cim alatt kiadott: „A tiszavölgyi társu'at. központi bi
zottsága által 1879. évi június 16. és 17-dikén rendezett 
szakértői értekezlet eredménye."

Nekem azon értekezlet ekonomiájára csak egy 
észrevételem van. Sajnálom, hogy a bizottság által fel
tett kérdésekre csak a tagok nyilatkoztak, de testületi 
nézelnyilvánitás nem történt; ennek szerintem része 
van abban, hogy a l’écli főmérnök által teli figyelmez
tetés irányában s általában az árvizmentesilési probfi - 
mii komprehenziv megoldására semmi sem történt, mint
hogy azoknak félszeg felfogása, a kik minden egyébb 
eszköz kizárásával, egyedül a löltésezési és átmetszési 
rendszerhez kívántak ragaszkodni, az értekezlet testü
leti tekintélyével nem lett elutasítva s én megvallom, 
szeretném, ha gróf Károlyi Sándor azon szakértői ér 
tekezlet fonalát újbóli felvételre juttatva, minden fel
sőbb impulzustól menten, a hazai szakértők testületi 
nyilatkozatát provokálná úgy a tényállás, mint a teen > 
dók iránti vélemények felett. A közlekedési miniszter | 
Ígéretet tett a ház előtt, hogy semmit sem fog elmu | 
lasztani, a mi őt a helyzet elfogulatlan megítéléséhez 
juttathatja; én abban a íriszemben vagyok, hogy e fel
adatát, megkönnyítené, mint általában a látókör tisztá
zását is előmozdítaná, ha a kormánynak ez irányban 
teendő lépéseit a miniszter felhívásától független, a kor
mány tekiutélyi beavatkozásától ment szakértői értekez
let előzné meg, mert Íriában: emberek vagyunk, az ily 
avatkozás kisebb nagyobb körben legalább is némi er
kölcsi nyomást gyakorol s a teljesen spontaiieus tenné 
szélű értekezleten a nézelnyilvánitás minden esetre fe 
szélyezetlenehb.

De ideje, hogy ne éljek tovább vissza önnek el 
nézésével s türelmével. Engedje meg, hogy nrganiat. 
szives jó emlékezetébe ajánljam s kérem : fogadja ki
váló tiszteletem s baráti indulatom biztosításának meg
újítását.

Kossuth Lajos.

Felhívás a magyar gazdaközönséghez!
A magyar gazdák jégbiztositási szövetsége, 

mely keletkezésekor a gazdaközönség meleg rokon- 
szenvével s a külföldi biztositó társaságok félté
kenységével, zajos gáncsolódásával egyképen talál
kozott, immár egy gyakorlati munkásságban letelt 
évre tekint vissza.

A sors, mintha uj intézményünk életképességét 
mielőbb a legnagyobb próbára kívánta volna tenni, 
éppen az elmúlt évben — példátlanul számos jég
veréssel látogatta meg vetéseinket. A kártérítések 
egész özöne — melyet jégszövetségünk mindjárt az 
első esztendőben károsult szövetségi tagoknak nyúj
tott — nem engedte meg, hogy az első év üzlet
eredménye nyereség legyen. De szövetségünk — a I

kivételes rossz esztendő minden csapásai közölt 
szilárdan, becsülettel állta meg helyét. Életrevaló, 
ságának oly fényes biyonyitéka ez, melylyel szem
ben nagyra nő a bizalom és elnémul a gáncs.

A szövetség — mely a zsenge korában reá- 
zúdult — rendkívüli kedvezőtlen viszonyokból meg- 
edzve került ki, nagy és biztos jövő előtt áll. E 
jövőbe vetett bizodalmának adott ép oly észszerű, 
mint bátor kifejezést az első magyar általános biz- 
tositó társaság, midőn túlhaladva a szövetség meg
alakításakor elfoglalt álláspontján, hivatalos tudo
másunkra juttatta: hogy a jégszövetség tagjai által 
a törzsbevallasokban lekötött készfizető kezességi 
összegekről egyszersmindenkorra. lemond, a lekötött 
összegek befizetésének kötelezettsége alól a tagokat 
bármily esetre való tekintettel is felmenti, és a 
szövetségbe ezután belépő gazdáktól semmiféle kezes
ségi összeg lekötését nem követeli.

Elvállalja az első magyar általános biztositó 
társaság szövetségünkért a legteljesebb any agi fele
lősséget. A társaság, melynek minden kétségen fe 
lül álló anyagi és erkölcsi megbízhatóságát külön 
hangsúlyozni felesleges, korlátlan szavatosságot vallal 
káraink pontos és teljes kifizetéséért. Ha karaink 
megtérítésére díjbevételünk elégséges nem lenne, a 
társaság a mutatkozó veszteséget saját vagyonából 
fedezi, s ezzel szemben Csupán a jövő evekben 
esetleg mutatkozó nyereségeinkből vehet magának 
kárpótlást.

Ez újabb, jelentőségteljes nagy előnyön kívül 
mindazon előnyök is épségben maradnak, melyeket 
a szövetségi tagok már eddig is élveztek.

Ilyen a 20°/o-os díjengedmény, mely a jég
szövetségi tagság egész tartamára visszavonhat- 
latiul megadatik. Alig szükséges figyelmeztetnünk 
a t. gazdaközönséget, hogy e 12 évre szóló díj
engedmény sokkalta értékesebb reá nezve, mint a 
részvénytársaságok egy-egy évre szóló dijleszálli- 
tása'i, melyeket bármikor újabb dijfelemelések követ
hetnek.

Ilyen maradandó előny a kárbecslések ama 
szigorúan igazságos rendszere, melyet a szövetség 
a bizal mi férfiak intézményének életbeléptetésével 
alkotott meg. E kárbecslési rendszer már az első 
évben is kitűnő szolgálatokat tett a károsultaknak, 
a szövetségnek és az igazságnak egyaránt.

De nem folytatjuk a számos anyagi előny fel
sorolását, hanem végzetül komoly fiigyeimébe ajánl
juk a t. gazdaközönségnek még azt a megbecsül
hetetlen erkölcsi előnyt is, mely szövetkezésünk 
tényében és szövetségünk virágzásában rejlik.

Szövetkezésünk pozitív jele annak, lmgy az 
egyes kisebb erők felismerik már e hazában is az 
egyesülés szükségét, mert belátják, hogy egy fittesen 
hatékony tényezőkként szerepelhetnek a gazdasági 
feladatok megoldásánál. Szövetségünk’ pedig elő pél
dája annak, hogy egy magasabb hivatást valló s 
szükkeblilségtől ment részvénytársaság nem a közön
ség mértéktelen kiaknázásában keresi üdvet, hanem 
épen a közönség közgazdasági műveltségének s ön
állóságának’ kifejlesztésére tülekszik.

Bízva ama részvény társaságban, mely szövet-
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„IIol vau Steinfeldt ö.ikéutes?" kérdő a kapitány, 
midőn Kltispe szakaszvezető szakaszát jelenté.

„Önkéntes Steinleldl!“ kiálló Klaspe szakaszvezető 
és Ottó előjött.

„Jó Isten! most ne hagyj el," imádkozék a sze
re 11 esetten.

Egelmann úgy tett, mi ni ha még sohasem látóit 
volna egyéves önkéntes', a mi kapitányi állását tekint
ve kétszeresen nevezetes — vonásai legalább a legna
gyobb csodálkozást fejezők ki, midőn Ottót nézte. Te 
kiuletében nem volt semmi különös harag kifejezve.

„Annál rosszabb," gondoló Ottó. „Vétkem oly nagy, 
hogy nem is érdemiem meg a szidást. Hidegen és szá
razon kihallgatva aztán mondja: el vele Komáromba 
vagy Temesvárra".

„Jöjjön velem," mondó Egelmann s intett. Ottó
nak, hogy kövesse őt az istálló elé. Ott künn, a hol a 
meleg istállóhoz képest jéghideg van, Egelmauti egy vé
dett sarokba áll, s Ottó természetesen eléje; de a védelt 
sarokban nincs hely kettőnek — az ereszről az egyik 
csepp a másik után esik épen Ottó sipkájára, a mi en
nek nem nagyon árt, de attól is távol van, hogy hasz
náljon. Egelmann örül, hogy milyen szépen pattannak 
el a cseppek, s tekintet nélkül arra, hogy az istálló 
fala fest, s hogy ő már gyakran szitkozódott is e miatt, 
hozzá támaszkodik, hogy jobb helye legyen és mondó: 
„Maga reszket, önkéntes!"

Ottó azt vélte, hogy vau oka rá; azaz persze nem 
mondta el.

„Mit csináljuk már most magával? Meggondolta, 
hogy micsoda bujt csinált?"

„Parancsára, kapitány ur!“ Valóságos áldás, hogy 
a katonaságnál szigorúim előirt feleletek vannak.

„Már pogány skandalumom volt öu miatt".

~ ~~~-------—

Olló belsőleg csodálkozik ennek lehetőségén, de 
különben hallgat.

„Igen!" erősiti Egelmann. „Pogány skandalum! De 
hogy is lehet, olyan osoba? S a mellett csillag a gal
lérján. Ha egy közönséges katonával történnék ilyen — 
-- nem, az a példa nem illik ide. Húzza egyenesre a 

sapkáját, a kokárda a bal fülén van, a hol nem szabad 
lennie." Ottó jobbfelé tolja a sapkát, mig ázt nem gon 
dolja, hogy a kokárda megérkezett az előírás szerinti 
helyre, de mivel a kapitány urnák „kicsit, igen keveset 
a bal fül felé" mondani tetszett, így a húzásnak ter
mészetes következése lett, hogy Egelmann kapitány ur
nák most igazán oka volt a kokárda helyzetét kifogá
solni Egelmann előveszi mind a két keztyűs kezét és 
kimutatja u kokárda illő helyét, éppen egy irányban az 
orral; erre néhány másodpercig szemléli művét, a melyre 
éppen most ismét egy esőcsepp hull. — „így — igen — 
na------ mindenekelőtt adja vissza az ezüstforintosomat."

Oltó rábámul a kapitányra.
„Adja vissza az ezüstforintosomat - jő Isten, ez 

az ember még azt sem tudja, miről van sző! Önkéntes!"
„Kapitány ur!"
„Tegnap bizonyosan puncsot ivott.?" 
„Parancsára," mondja Ottó Egelmannak; és: „Ö, 

jaj — most jön!" magának.
„Na — veszem észre! Tudja még, hogy tegnap 

egy forintot adtam magának?"
„Parancsára, kapitány ur!"
„Odaadta a forintot a kocsisnak ? — Nem, azt nem 

tette; hanem zsebre dugta borravalónak, mint a bakter 
az is egy forintot kapott. — Na —“

„Parancsára!“
„Adja vissza a forintomat; már mondtam egyszer. 

Eszembe se jut, hogy magát megajándékozzam, egy ön
kéntest, a ki gazdagabb, mint én. A pénz a kocsisnak 
vofi. szánva - na - félreértés------ de adja hát vissza
az ördögbe is a forintomat."
hiú, ? J.a’ *°ey a dolgo,{''yetén uj fordulatára
follélekezhet-e. Zsebébe nyúl s kiveszi tárcáját, a mely
ben csuk egy öt forintos lélekzik, a nielvet kivesz és zi- 
vartan a kezében tart. A kapitány valósággal kirántotta 
kezcbol n papírt, kivette saját tárcáját, belenyomta az 
ot foimtost cs Ottónak visszaadott négy egyest.

„így, dugja zsebre — hova lelt az én ezustforiu- 
tosom — kiadta?"

„Parancsára !'*
„Úgy — na, én a maga helyén eldobtam volna. 

Hántolta a dolog, ugy-e?
„Igen, kapitány ur!“
„Elhiszem. Na — és most bizonyosan kaczenja- 

merje van — he?"
Ottó mosoly golt.
„Ráakadna a helyre, a hol a szerencsétlenség 

történt ?“
„Ö igen."
„Na — akkor kössön kardot, elkísér; az átkozol t 

Csizmát meg kell kapnunk."
Ali, milyen könnyen érezhette volna magát Ottó, 

ha az átkozott Brechnek átkozott följelentése nem lett 
volna. Ilyes kicsinyes dolgok, ti melyek vele történtek, 
kedveltté szokták tenni az illetőt, és kedveknek lenni 
mindig jó.

Az önkéntes „hátra arc “ot. Csinált és az istálló 
felé ment, hogy kardját, elhozza. Az istállóban fej lej 
mellett izorongott; mert, ha a kapitány ily korán az 
istállóba jön s oly súlyosan terheltet,'mint, önkéntes 
órvezető Steinfeldt, priválim kihallgat, akkor „történt 
valami," a mint, mondani szokták. Mikor Ottó az istál
lóba lép, a katonák köréje tolakodtak s értesít őst. akar
taik a beszélgetésről. De Ottó fejét, rázta, az éles kard
dal körülövezé csípőjét és ismét kiment.

Épen akkor jött, az őrmester a lovardából, meg
látta Ottót, és rákiáltott, hogy hová iparkodik, legyen 
szivs az istállóba betakarodni, bizonyosan elfeledte, hogy 
rósz fitt lett a tűzre. Midőn az őrmester meghalló, 
hogy a .századparancsnok itt. vau, hozzá ment tisztelegni.

„Jó reggelt, őrmester — vau valami jelenlés?"
„Parancsára, kapitány ur!"
„Micsoda — álljon pihenve"
„Rossz — egyéves önkéntes őrvezető Steinfeldt 

lelt följelentve, hogy nyilvános helyen ócsárolta vol
na a kapitány urat.!"

Ottó egészen közel van és hallja a jelentést.
Egelmann kilép a sarokból, kezét a kardmarko

latra teszi, s dühös fenyegető pillantást töveit a vád
lottra s vészterhes hangon mondja: Tovább'"

(Folyt, kiiv.) "



ségilnk megalakitasaval a magyar gazdák érdekei
nek istapol.isa körül újabb elévülhetleu érdemet, 
szerzett, bízva az első év csapásaiban megedződött 
megerősödött jégszövetségben, — bizalommal for
dulunk Önökhöz, t. gazdatársak, s nemcsak a jég
szövetségre való tekintetből, de saját érdekükben 
is kérjük Önöket: lépjenek be a magyar gazdák 
jégbiztositási szövetségéin 1

Immár minden akadály el van hárítva, a mely 
eddig tán az aggodalmasabb gazdákat a szövetség
től elforditá.

Immár az, ki a szövetség tagjává leszen, min
den anyagi felelősség Elvállalása nélkül lesz azza.
— Az esetleges veszteség a szövetségi tagot nem 
illeti; az esetleges nyeremény a szövetségi tagoké,
— e mellett olcsó dijak, becsületes kárbecslés — 
e néhány szó fejezi ki szövetségünk célját és lé
nyegét.

Erős a hitünk, hogy a magyar gazdák érde
keinek védelmében a magyar gazdák zöme és leg
java velünk lesz.

Kelt Budapesten. 1888 április hó 23-án tartott 
nagy gj ülésünkben.

Ilazaíiui üdvözlettel
a magyar gazdák jégbiztositási szövetségének felügyelő

én vizsgáló bízol(sága:
Gróf Jankóvieh László

önök, 
valóságos belső titkos tanácsos, a Somogyinegyei gazdasági egylet 

elnöke.
Melcer Gúla 

aleluök.
Borsodmegye alispánja és a Borsodmegyei gazdasági egylet elnöke. 

Herceg Thurn-Taxis Egon, 
alelnük.

Ányos László földbirtokos. - - Bertha György, földbir
tokos, a Vasmegyei gazdasági egylet igazgatója. — Gróf 
Bethlen Pál, földbirtokos. — Bittó Béni, földbirtokos, a 
1'ozsouymegyei gazdasági egylet a'eluöke. — Ifj. Bleuer 
Lajos, földbirtokos. — Csávossy Ignác, földbirtokos és 
kir. tanácsos. — Id Cseri Lajos, földbirtokos. — Doma- 
hidi István, földbirtokos és országgyűlési képviselő. — 
Forster Géza, földbirtokos, a Kotnáronimegyei gazdasági 
egylet, aleluöke. — Herényi Gothard Sándor, fold 
birtokos. — Báró Gerlicy Ferenc, földbirtokos. — 
Jászay Jenő, földbirtokos. — Jeszenszky Béla, föld
birtokos. — Visontni Kovách László, földbirtokos és 
oiszággyülési képviselő. — Kalmár Endre, kegyesreudi 
főnök és kir. tanácsos. — Lippich Gusztáv, földbirtokos.
— ilárjjy Emil, földbirtokos. — Öttömösy Magyar lm 
re, földbirtokos. — Molnár István, földbirtoko i, Zepmlén- 
megye főispánja. — Manoiliovits Gliea, földbirtokos. •— 
Muacevic l’«»o, földbirtokos. — Neumann Frigyes, 
földbirtokos és nagy kereskedő. — Nádosy Kálmán, 
földbirtokos, a fiai anya megyei gazdasági egylet aleluöke.
— Pálfi Ferenc, földbirtokos, kir. tanácsos és Szeged 
sz. kir. város polgái mestere. — Bonyhádi Percei József, 
földbirtokos. — Pscherer József, földbirtokos. — Dr. 
Pulszky Ágost, földbirtokos, egyetemi tanár, ország 
gyűlési képviselő és a Nőgrádinegyei gazdasági egylet 
II. aleluöke. — Simon István, fö.dbirtokos. — Skublics 
Jenő, földből okos, a Zalamegyei gazdasági egylet al 
elnöke. — Simay Ede, földbirtokos. Scitovszky János, 
földbirtokos, Nógrádmegye alispánja és a Nögrádmegyei 
gazdasági egylet 1. aleluöke. — Szegedy György, földbír 
tokos, cs. és kir. kamarás és a Vasmegyei gazdasági 
egylet aleluöke. SiUem Ottó, gróf Pej csevics Peter ru- 
tmii és gróf Ellz vukován uradalmainak kormányzója.
— Tolnay Lajos, földbirtokos és miuiszteii tanácsos.
— Gróf Teleky József, földbirtokos. — Vásárhelyi Lász 
ló, földbirtokos, az Aradmegyei gazdasági egyeiülei 
elnöke. — Vermes Mihály, földbirtokos.— Vereby Végh 
János, földbirtokos. — Vicmándy Ödön, földbirtokos, 
Zmiplénmegye főjegyzője és a Zvmplénmegyei gazdasági 
egylet. 11. aleluöke. — Gróf Wenckheim, Frigyes, főid 
birtokos. — Gróf Zichy Jenő, földbirtokos, valóságos 
belső titkos tanácsos és országgyűlési képviselő. —Zeyk

Gábor, földbirtokos.

Világfolyása.
Jelentékenyebb politikai eseménynek lehet te

kinteni legalább ránk mint szomszédokra nézve a 
szerb kormányban történt változást. Az uj szerb 
kormány feloszlatván a makacs magatartásit nem
zetgyűlést, a, szkupstinát, kői levelekben adta t.udtul 
program inját, mert a szkupstiua utján nem szól
hatott a nemzethez. A külpolitikát illetőleg Mijá- 
tovics külügyminiszter a belpolitikával kapcso
latban Szerbia összes követségeihez intézett jegy
zékben nyilatkozik. A belpolitikára nézve 
kiemeli, hogy a kormány a pártokon kívül áll és 
az ország minden pártjának szabad mozgást és 
cselekvést enged a törvény határain belől. A kül
politikára nézve a kormány minden irányban 
a jó viszony fentartására és megerősítésére fog 
törekedni Szerbia nemzeti önállósága érdekében. 
Krisztién miniszterelnök ezenkívül terjedelmes kör
iratot intézett az összes kerületek főnökeihez, kik
nek állása a mi főispánaink állásának felel meg.

Frigyes német császár betegségében az utóbbi 
két nap alatt az eddigi örvendetes javulás után 
'némi visszaesés volt észrevehető. Sokan már a be
tegség újabb rohamánál a katasztrófa közel bekö
vetkezésére gondoltak. A javulás és a testi gya
rapodás szünetelését, az újabban föllépett lázt, ét
vágy talanségot az utóbb alkalmazott láz ellenes 
szerek megszokásából s végre egy akut gyuladás-

hói származtatják, mely n selmyilás alatt keletke
zett s különösen eleinte veszedelmesnek látszott. 
De a császár ismét jobban érzi magát s ezzel együtt 
azt is jelentik, hogy az említett gyuladás szeren
csésen visszafejlődött, a minek következtében az
tán az esti órákban a láz is csaknem teljesen meg
szűnt. A legújabb kedvező fordulathoz jelentéke
nyen hozzá járulhatott az uj caiiule is, melyet 
Mackeuzie az összes orvosok jelenlétében tett a ré
gi caiiula helyébe.

A mint a canuleök folytonos cserélgetéséből 
is kitűnik, az orvosok lelkiismeretesen teljesitik 
feladatukat, folyton résen vannak, hogy a betegség
nek valamely váratlan fordulata meg ne lepje őket 
s elő ne idézze az időelőtti katasztrófát. A beteg
ség kétségkívül terjed, még pedig rendes útja sze
rint lefelé. Az orvosoknak tehát azon kell lenniük, 
hogy a meghaladott minőségű és hosszúságú canu- 
let időnkiut alkalmasabbal cseréljék fel. Másrészt 
arra is figyelnek, hogy a beteget lehetőleg jól táp
lálva, a test ellenálló erejét támogassák, ha már 
fokozniuk nem is igen sikerül. Ilyen küzdelmet 
folytatnak az orvosok a legyőzhetetlen betegség 
ellen.

A császár különben az újabb javulás után is 
gyengébb, bágyadtabb, mint pár nappal előbb. Most 
már a kormányzás gondjaiban, a szellemi munkál
kodásban való részvételtől is kezdik elszoktatni, 
eltiltani. Minél többet kell ágyban feküdnie. És 
Frigyes császár megnyugszik az orvosok rendelke
zésében Úgy látszik, nagy lelke is kezd görnye- 
dezni a tist.i betegség súlya alatt. Szívesebben fek
szik tétlenül, szívesebben pihen, mint azelőtt. Az 
államügyek javarészét már Vilmos trónörökös in
tézi el Maga a császár egy kis időre ismét job
ban van, de egyébké. t maitheletleiiül halad a ka
tasztrófa elé.

Viktória császárnénak az volt a szándéka, hogy 
csütörtökön elutazik az Elba által elöntött vidé
kekre, de a tervezett utazás alkalmasint elmarad. 
Pedig több oldalról erősítik, hogy katasztrófától a 
legközelebbi napid; bán nincs miért félni. Ily formán 

i nyilatkozott Bardeleben is, kit Bergmann helyeit 
j hívtak meg a császárhoz, s aki először vizsgálta 
meg a beteget. Bardeleben állítólag azzal vigasz
talta, bátorította a császárnét, ki rendkívül nagy 
súlyt fektetett az ő véleményére, hogy a császár 
a lassú, de határozott javulás utján van.

Franciaország gégeorvosai behatóan tárgyal
ták Frigyes császár állapotát a nélkül, hogy a 
beteget, a kiről szó volt, megnevezték volna. A 
mennyire csak a nyilvánosságra jutott adatok és 
megbízható magánértesülések után tehették, kiter
jeszkedtek a német császár egész történetére. Meg- 
ludjuk a francia gégeorvosok nyilatkozataiból, hogy 
a gégetükrészét még uem jutóit annyira, hogy a 
gégefőn jelentkező rákos betegséget teljes bizonyos
sággal konstatálhassák; megtudjuk, hogy akárhány
szor megcsinálták a rákos diagnózist, aztán ajánl- 
ták a betegnek, hogy egyezzék bele a gégefő ki
irtásába, a beteg pedig — nem egyezett bele a 
halálos operációba., hanem palliativ szerek segítsé
gével szépen meggyógyult; továbbá, hogy a gegefő 
kiirtásából csak igen kevés betegnek volt haszna. 
Két párisi orvos azt bizonyította, hogy a gégefő 
kiirtásának csak a betegség kezdődő stádiumában 
lehet üdvös eredménye, a mi különben Bergmannak 
is meggyőződése. Az orvosok többsége különben egé
szen helyeselte Mackenziö eljárását.

HÍREK.
— Esküvő. F. hó 8 án azaz kedden d. u. 5 óra

kor lesz Hoffer Józsefnek, a gymnásiumunkat épitö 
Krausz és Jiraszek cég szép tehetségű építészének 

I egybekelése a helybeli róm. katli. templomban Sré 
tér Berta kisasszonynyal, Sréter Ferenc földbirtokos 
és derék polgártársunk kedves, csinos és müveit, leá 
nyával. Tarlós boldogság legyen a fiatal pár osztály
része.

— Igazi nagylelkűségről tanúskodik gróf Károlyi 
Sándorné ö nágyméltóságinak 1000 frtos adománya, 
melyet a esanyi plébánosnak küldött az Ínséges csa- 
nyi lakosok közt való kiosztás végett.

— Méltó megbotránkozással olvasta városunk 
közönsége a „Szentesi Lap" múlt számában megyénk 
köztiszteletben álló alispánja ellen intézett, igazi 
pokróc stílusban irt támadását., s meglátszik, bárki 
irta, hogy igen-igen kevés iskolát végezhetett ő kelme, 
de annál nagyobb hős a hírhedt nagyvárosi kofák 
közt tapasztalható mintaszerű gorombáskodásban. Kü 
lönben értesülésünk szerint a mesteréhez méltó köz 
leméuy a sajfóbiróság előtt fog befejezést nyerni. 
Ma holnap a szentesi zsurnalisztika nagy hírre ver 
gődik.

— Megyei rendes közgyűlés lesz e hó 24-én s 
következő napjain. Ezt megelőzőleg 22-én lesz az 
állandó szakosztályok ülése; 23 án d. e. a közigaz
gatási bizottság, d. u. a számonkérő szék fart ülést.

— Módosítás történt a deákok majálisában, 
amennyiben az árnyékos nagy fáktól megfosztott külső 
városi kert helyett a Széchényi kert jelöltetett ki, azon
ban okulva a múlt évekbeni tapasztalatokon nem sátor 
alatt, hanem csak deszkával oldalt bekerített helyen 

lesz megtartva. Előre tudathatjuk, hogy a majális e 
hó 9-én d. u. 3 órakor veszi kezdetét s tart esti 9 
óráig.

— Közgyűlés. A szentesi 48-as népkör f. évi má
jus hó 13-án délután 2 órakor, saját helyiségében 
(Halász Szabó féle ház) alakuló és tisztújító közgyű
lést. tart, melyre az egylet t. tagjait e helyen is 
meghívni van szerencséin. — Szentes, lö88. május 
hó 4-én. Sima Ferenc, körelnők.

— Egyháztanácsi gyűlése volt e hét elején a hely
beli ref. egyháznak, melyen egyebek közt azon haté 
rozat hozatott, hogy a békésbánáti tractus esperességo 
fel fog kéretni, hogy a tractus jövő évben városunk
ban tartsa évi nagy gyűlését. Eddig a tractus azért 
nem tartotta annyi éven át, városunkban gyűlését, 
mert városunk nem birt vasúttal, tehát, bajos volt, ide 
jönni; most pedig ez az akadály nem forogván főn, e 
nagy egyház óhajtasa egészen jogosult.

— Nagy érdeklődéssel várják a Döme Török-féle 
árvaszéki sikkasztási ügy törvényszéki tárgyalását, 
mely f. hó 15., 1G., 17. és 18 ik napjain fog Szegeden 
megtartatni. Értesülésünk szerint városunk polgármes
terén kívül számos városi hivatalnak, összesen pedig 
vagy 80 tana van beidézve, több hivatalnok ellen pe
dig fegyelmi eljárás lesz elrendelve. Előre jelezhet
jük, hogy az egész ügyet figyelemmel kisérjük s le
folyásáról t. olvasóinkat lehetőleg részletesen ér
tesítjük.

— Ipartestületi elöljárósági ülés volt e hó 3-án, 
melyen aieliiöknek Borhely Lajos, pénztárnoknak Hu
nyadi Sándor, jegyzőnek Szakái Mihály egyhangúlag 
megválasztattak. A bizalomnak ily ritka nyilváuulásu 
arról tesz tanúságot, hogy nevezett tisztviselők, kik 
múlt évben is hasonló minőségben működtek, köteles 
ségeiket közmegelégedésre teljesítették.

— Ipartestületünk elöljárósága a köztiszteletben 
állott, Mikec Ferenc elhunyta alkalmából egy díszes 
gyászzászlót készíttetett, mely a temetés alkalmával 
méltó feltűnést keltett a derék szálas zászlótartóval 
együtt. Az elöljáróság e héten tartott ülésében elha 
távozta, hogy valahányszor az ipartestület kebelébe 
tartozó iparos elbalálozik, a iryászzászló az ipartes
tület helyiségén ki fog tűzetni — eddig nem tőrén- 
betett meg, mert, az iparti-stületnek nem volt gyász- 
lobogója. Ez is egyik jele annak, hogy az ipartestü
leti elöljáróság nagyobb figyelemmel van tagjai iránt, 
mint a tagsági dijakat fizetni vonakodók az ipartes- 
liilet iránt.

— Tanyatűz. F. hó i én Cukányi Károlyné úrnő 
vekerzugi tanyája leégett, mely a'kíilommal llózuer bér
lőnek négy drb innrliája is bentégett.

— Artézi hátunk környéke ma-holnap egész tócsát 
fog képezni, úgy hogy cipőben (mert nő cselédeink nem 
viselnek többé esizmál) alig lehet a kúthoz, jutni, mert 
a kút, kikövezett környéke lejebb sülyedt. s így az ott. 
összeg? ü leintő víznek nincs kellő lefolyása. Kívánatos 
volna tehát, nem a finnyás nőcse'édek, mint, inkább a 
tisztaság iránti tekintetből, hogy a városi tanács e ba
jon mielőbb segítene.

— Jutalmazás. F. hó l-én tartatott meg a szen
tesi gazdák tulajdonát képező magán vagy köztenyész
tésre használt mének, bikák és sertés kanok megvizs
gálása, melylyel kapcsolatban Szentes város tanácsa a. 
legjobb bikaborjukat, nevelő gazdák megjutaluiazását ha
tározta el. E kitüntetésben részesült első sorban úgy a 
gyáripar mint a mezőgazdaság terén mintaszerűen ebire 
haladó Zsoldos Ferenc fikereskedő, téglagyáros és int- 
lom'ulajdonos, ki a legkitűnőbbnek talált két bikaborju 
kiállításáért úgy az első 20 frankos, mint a második 
10 frankos dijat, nyerte el (gratulálunk — szerit.); a 
harmadik dijat, 2 frtos tallért, Kauász N. Imre városi 
képviselő nyerte. Összesen 5 bikaborju volt kiállítva — 
horrendum dictu, mondana egy felsővidéki gazda — de 
értesülésünk szerint, mind az öt példány igen szép volt.

— Gazsi János ez idő szerint a szentesi c.liro- 
nique scaudaleuse naphőse. Vagy 29 helyen követett 
el lopást., nem vetett, meg sem tyúkot, sem rahanemiif, 
sem üstöt, sem subát, sem lószerszámot, szóval a mi 
keze ügyébe akadt, az kezéhez ragadt. Végre midőn 
egy nöcseléd saját ruháját egy másik nőn pillantotta 
meg a piacon s e miatt panaszt emelt a „Csongrád 
megye" által annyira dehonestált csendbiztosnál (ho
lott a három évre elitéit csendbiztos ellen éppen nem 
talált kifogásolni valót,) a mostani csendbiztos min
den <ml-ertelen kínzás nélkül megtudta Gazsitól, 
hogy bizony itt. is, ott is lopott, minek az lett a vé
ge: mars az áristomba!

— Mai számunkban a „Felhívás a magyar gaz
daközönséghez" című közleményt, továbbá Máhr Káz- 
mér cukrász és Kanász N untai szabó hirdetését t. 
olvasóink becses figyelmébe ajánljuk.

— Helyiségváltoztatás A „Gazdák és iparosok ált. 
hitelszövetkezeté" uek szentesi fióktelepének hivatalos 
helyisége f. é. szt. György naptól kezdve özv. Vecseri 
Lászlóné asszony (III. t. 380. sz.) házában van, mire 
a részvényesek figyelmét fi Ihivjuk.

— Köztenyésztésre alkalmas mének. F. hó 1-jéti 
tartatott meg a helybeli gazdák ménéinek megvizsgá
lása, mely alkalommal a következő gazdák ménéi ta
láltattak köztenyésztésre alkalmasaknak: Pataki Já
nosnak seregélyszőrü derese, Szoboszlai Szabó Mihály
nak szegsárgája, Szánthó Dánielnek piros pej ménje, 
Kristó N. Imrének sárgája, Bálint, Jánosnak almás 
sárgája, Sarki Molnár Sándornak peje, Babos János
nak peje, Polgár Sámuelnek piros peje, Cakó Imré
nek bogár-feketéje, összesen 9 drb.
helelós sznrkesztó ás Iaptulajdonos: ItnllizHOVÜH Norbert.

Értesítés.
Van szerencsém tudósítani a n. é. közönséget, 

hogy vasárnaptól kezdve cukrászdámban fagylalt és 
jeges kávé kapható.

A szentesi polgári iparos és gazdasági kör tagjai 
részére friss csapolásu Dreher-féle sör, továbbá egyéb 
italok és ételek a legjutányosabban fognak kiszolgáltatni.

Tisztelettel 
MÁHll KÁZMÉR.



2ST jrilttér.
(E nwatlaa közlőitekért neza -vállat felelősséget a szerkesztő.)

IlotJiseidene Bastkleidcr H. 10.50 per
Kolte ami liessere veryendet zo'lf ei (las Fabrik-De-
pot fi Hemieberg ;(k. k. .Uofli előránt), Zürich. Mester umgehend. 
Briefe II) kr. l’oiío. '(6 )

Csúcs Ferenc örökösök 
fertői földjükre jószágot vállalnak nyári legelte
tésre. Értekezhetni Varga Benjámin I. tized 308. 
sz. házánál. Ugyanannak a felső rakodókertben egy 

bogija liereszénája van eladó.

Ügyvédi iroda áthelyezés.
Van szerencséin a ti. é. közönséggel tudatni, 

hogy ügyvédi irodámat dr. l’ollák Sándor városi 
főorvos ur I. t. 231. az. házába helyeztem át.

Tisztelettel
ZDr. Ecseri Lajos, ügyvéd.

E’ig'y-elzxieizitetés-

A szentesi ev. ref. egyház azon tagjai, kik 
a folyó évi egyházi adójuk féle részét le nem 
fizettek, figyelmeztetnek, miszerint azt Május hó 
15-éig annyival is inkább igyekezzen ek befizetni, 

mivel azon időn tul a hátralékos félévi adó után 
()"/0 késedelmi kamat fog számíttatni és szedetni.

Szentesen, 1888. május hó 4.
A gondnoki hivatal. 

95i.|atL 888. Hirdetmény.
Az 1888-ik évben a pénzintézetekre java

solt adókirovások lajstroma alólirt hivatalnál f. 
hó tí — 13-ig teijedó' időn át 8 napi közszemlére 
azon figyelmeztetéssel tétetik ki, hogy ezen idő 
alatt az ellen a kir. adófelíigyélőnél, utóbb a szen
tesi adókivetíí bizottságnál lehet felszólalni.

Szentes, J 888. május 3.
Tóth Kálmán,

adóügyi tanácsnok.

ónkupak Brázay Kálmán cégfeliratával van öntve,
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Brázay Kálmán 
sósborszeszc 

gyors enyhítést eszközöl: 
esuz, szaggatás, fagy ás, fog
ós fejfájdalmak-, szemgyen
geség bénulások stb. ellen. 
Fogtisztitó szerül is ajánl
ható, a mennyiben a fogak 
fényét, elősegíti, a fogbust 
erösbiti és a száj tiszta, sza- 
gatlan izt, nyer a szesz el
párolgása után, valamint 
ajánlatos o szer"fejmosásra 
is, a hajidegek- erősítésére 
és kitűnő hatással van a 
kenő gyúró gyógymódnál 

(másságé.) Védjegy 319. és 320. szám.

Mindenki a saját érdekében 
fog cselekedni, ha az után

zatok ól óvakodik.

Ára egy nagy üveggel 80 kr., 
egy kisebb üveggel 40 kr.

Használati utasítás mellé
keltetik. Kapható: Budapes
ten : Brázay Kálmánnál, 
muzetiin-körut saját ház és 
Szentesen : Dobray S., Soós 
Albert, Abaffy Íj., Szépe, 
Robicsek tiáborué, Szénás 
sy, l’odliradszky, Várady, 
Zuekeruiaim, Szabó, LTjssi 
ry, llj. Vecsery és Gunst 
Dávid urak kereskedésében.

Minden palackon a fenti védjegy látható.

‘XU ároslig-eti

# Tcstegycnesitö gyógyintézet Budapesten,
(ezelőtt Dr. Fisclihof-féle vizgyógyintézet) Hermina-ut 1525.

Van szerencsénk a t. közönséggel tudatni, miszerint a mai napon a fenti gyégy intézetet inegny ltot luk. 
intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb ós legegészségesebb kelvén fekszik, ugvaliazon területen, melyet 

n eddig a Dr. FlSCHHOF-félo városligeti víz-gyógyintézet foglalt el. — A 44,0h0 [] méternyi sűrűn befá.sitott telken épült fj 
Cottage-épület 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan átalakított szobát foglal magában, — Casinóval, zárt és fűt- Jv 
hetó folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.

A fővárossal való összeköttetést lóvonaíok és türsaskocsik közvetítik.
Az intézetünkbe felvett betegek minden beteg testalkatának és lmjának JÁ 

megfelelően külön előállított készülék segélyé el rendszerint, mii.ét nélkül ÍT 
gyógyittatnak. — Kitűnő ós eddig el nem ért sikerrel kezeljük különösen a fv 
következő betegségeket ti. ni.:

I. Az összes bármely alapon fejlődött (csúzos, köszvényes, gümőkoros) u 
Ízület gyulladásokat. — II. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint az fv 
ízület gyulladásoknak utóbajait, u. in : (zsugor) izűletmorevségeket, korlátolt 
mozoghatóságot, végtagrövidüléseket, elgörbülóseket stb. 111 A velő született Q 
és következményes eIgörbüléseket n. ni: a gerincoszlopnak oldal-, me I- és hát- fy 
felé irányult elgorbiilóseit, angolkóros vagy csigolyaszűvas alapon keletkezeit 
púpokat, tyukine<Ieket, görbenyakat, donga-, lúd-, ló- ós sarok ábat, donga- 
gacsos térdet. — IV. Gyermekhüdést és következményeit. — V. Zuzódásokat, fy

■\7" árosliceti í ■ Üzlethelyiség változtatás.
Tisztelettel hozom a n. é. közönség szi

ves tudomására, hogy szabóüzletenet f. évi 
május hó l-től a nagypiac közelében I. tized 
252. szám alatti saját házamba (volt Ká
dár József-féle ház) tettem át. Minden, a 
legújabb divata, jó minőségíí gyapju-SZÖve- 
telckel berendezett üzletemet ajánlom a n. 
é. közönség becses figyelmébe.

Tisztelettel :
Kanász Nagy Antal, íj

szabó mester. d

ló
Ugyanott egy padolt szoba, a hozzá 

mellékhelyiségekkel, azonnal kiadó.
va

jbJ csazt és köszvényt
jjf Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állvún, megvalósítják a modern testegyenészet legmerészebb

követelményeit, minélfogva minden betegnek kilétei nélkül fönn jií fűn t és az egészséges fekvésű intézetünk 
tiszta levegőjében való szabad mozgást, de első sorban a műiéi .operatió) teljes

ÍJ eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattatik.C’f f-——-
’J vgyn, e/.miui iei nem soron, necegsegeic gyógyítását — mint házi s

zatunkat illetőleg, könyvecskékbe fűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívántra bérmentve szívesen szolgálunk.

K .................................

mellőzését lehetővé teszik. Az

Bővebb felvilágosítást úgy az egyeli ezúttal fel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint házi szabálv- 

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfogását.
Kiváló tisztelettel

tlr. Verebélyi László
íclelös főorvos, egyetemi m. tanár,
1 Stcf.ini.i-gyci mekkórli.íz sebésze.

dr. Rótli Adolf
testegyenesitő,

az intézeti betegek rendelő orvosa.

Igazgatók:
Fischer Győző

cs. k. udv. szállító orvos-, seb-, md- 
és testegyen, segélymüvek gyárosa.

••• •••••• ••••••••••••’••»&!»••• ••••••’•• .•••••••••*••• 
Tíz forint napi mellékkereset, 

tőke és kockáztatás (risico) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti eladása által az 1883. 

XXXI. törvénycikk értelmében.
Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi váltóüzlet társaság 
A I> Ij K 11 é h T Á HSA, Budapesten.

• •••••• •••••• ••»••• ••«••• ••»••• •••••• ••••

□Slad-ó liáz.
Id. Slájer Sándornak a IV- ik tizedben 

(kisérben) lévő háza, mely egy bolthelyiség
ből, hlírom szobából, éléskamarái ól, pincé
ből, istállóból, ólból és tilzrevalósból áll, 
kedvező feltételek mellett örök áron eladó.

Értekezhetni e lap szerkesztőjével Balá- 
zsovits Norberttel l. t. 226 sz. a.

X
XB
X
X 
X
X
X

Tűzifa!
Jó minőségű tűzifa, valamint vetni 

való köles és here ma g kapható 
IF’ollálc és E31irliclx-nél.

__ Kiadó tanyaföíd.
Jelzete LLá.rtcxi és nejénelz 

lapistói 252 hold tanyaföldjük folyó évi szt.- 
Jliliály naptól kezdve haszonbérbe kiadó.

Máriaczelii gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. ... fr'ölühniilhatallan ét.vágyhiüny, gyomorgyöngnség, ro»i 

iliaín lelekzet, felfiivódás. savanya felbötfenes, lcolikii, gyo- 
HKirhiiiut, gyomorégés, homok- és(laraképzödé.s, túlságos 
nyálkaképzödcs, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortól ered), gyormorgörcs, székszorulás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és arauyeres bántnlniak eseteiben. — Egy üvegcse ára 
használati utasítással együtt35 kr., kettős palaczkGOkr

Központi szétküldés lirady Károly gyógyszerész által 
Krcnisit>rben (Morvaország).

Kapható minden gyógyszert árban.
Óvás! A valódi rnárlwzelli gyninorcsöppnket sokat 

hamiaitják es utánozzák A valódiság; jeléül mindéi) 
inognék piros, a lenti v<- tjcgygyel ellátott boritokba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt haszná
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Kreuir 
<4(>i-i>nn /•!..»<.’- '•.•■.nwhv'Mndájóban nyomatott ooü

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podhradszky Peren és 
Várady Lajos gyógyszert raiban ; Hód-Mező-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfaivy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraikat!; Szarvason Medvecky József és Bartsc Emil 
gyógyszertáraiban: Szegeden Anibrózy A., Barcsay Káról j', Bauer 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

TICI1O BERNÁT arucsarnokából 
BRÜNNBEN, Krautmarkt 18., saját házában, 

utánvétellel kapható:

■ Nyári kannngarn
1 maradék teljes férfiöltöny

re, mosható 
640 mét. hosszu 3 frt.

llázi vászon
1 vég 30 róf V, 4 írt 50 kr.
1 vég 80 röf 5/» 5 frt 50 kr-

Gyapju-loden 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden színben 
10 méter 6 frt 50 kr.

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

széles, 30 róf 6 frt.

Gyapju-beige 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt.

OlxifEon
1 vég 30 róf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Indiai foule 
félgyapju, kétszeresen széles, 

teljes ruhának 
10 met. 5 frt.

14 a ii ii a v lí 8 z
1 vég :<0 rőf lila 4 frt 80 kr. 
1 vég 30 róf piros 5 frt 20 kr.

CUINA-KANNAVÁSZ
i vég jo róf lila és piros 6 frt.

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

Ozszford.
mosó, jó minőség 

1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Fekete terno 
szász gyártmány, kétszeresen 

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

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

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

_ Egy ruha 10 mét. 7 f, t.

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztal térítő

ből selyemrojttal 
4 frt 50 kr.

H Karirozott ruhakelmék
gg 60 centim, szélesek, legujabb 
S| színek

10 mét. 2 frt 50 kr.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz 
minden sziliben, 60 ctm. szóles, 

10 méter 3 frt 80 kr.

TDreid-ratlx 
legjobb minőség, 60 ctm. szé

les, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Jnquard kelme
60 ctm. széles, legújabb szín

ben 10 mét. 3 irt 80 kr.

10
Francia voal

rnót., elegáns kimenő ru
hának, mosó

3 frt.

Kosmanosi kiotton
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

ZLTői ing’ek 
erős vászonból, csipkés sze
géllyel 6 drb 3 frt 25 kr.

E9

Juta-függöny 
török minta, teljes függöny 

2 frt 30 kr.

Hollandi folyószőnyeg,
maradók 10—12 mét. hosszú.

Egy maradók 3 frt 60 kr.

Egy
nyári nagy kendő

9/i hosszu I frt 20 kr.

Egy lótakaró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm. széles 
I frt 50 kr.

TITri ing-els: 
saját gyártmány 

f«‘hér vagy színes darabja
I. r. I frt 80, II. r. I frt 2Ó kr.

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

Posztóáruk gyári raktára.
Brünni posztókelme.

Egy maradék 3-10 mét. teljes 
férfi öltözetnek 

3 frt 75 kr.

! I Alkalmi vétel I ! 
Briinni ke’memaradékok. 

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

Briinni divatkelme
Egy marad3.10 mét. lu sszu 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

Felsőkabát kelmék 
legfinomabb minőség egy felsó 

kabátra 
8 frt.

ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázs;ovits Norbert könyvnyomdájában"1888?
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A részletivekkel való visszaélések?
A részletivekkel űzött kereskedés oly tág te

rét nyújtja a legveszedelmesebb visszaéléseknek, hogy 
a többnyire szegény emberekből álló részletiv-vásáríó 
közönség panaszai sok dolgot adnak az illetékes ha
tóságnak; de mennyi azoknak a száma, kik keser
vüket csak szomszédoknak panaszolják el vagy ma
gokba fojtják, mert nem tudják az utakat és mó
dokat, hogy hol és miként mondja el baját. A „Ma
gyar Mercur“ című közgazdasági szaklap és sorso
lási értesítő igen behatóan foglalkozik ezekkel az 
égbekiáltó visszaélésekkel. Számos fejtegetéseiből 
adjuk a következő sorokat: Az 1883-ik évi XXXI ik 
törvénycikk 8-ik szakasza azt az intézkedést tar
talmazza, hogy a részlettigylet megtámadható, ha 
az értékpapír oly árban adatott el, mely az ügylet 
megkötésekor jegyzett árfolyamot, és annak' a rész
letügylet tartama szerint számítandó évi 15 száza
lékát meghaladja. A törvényhozó intenciója kétség
telenül az volt, hogy a vevőt, ki többnyire oly kö
rökbe tartozik, melyek az árakkal és a számításokkal 
nem igen vannak tisztában, megóvja az uzsoráskodó 
kiszipolyozástól; és különben a 15% már elég dús 
polgári haszon oly üzletnél, hol az eladó jelzáloggal 
biztosítva van. Tehát a törvény értelmében az eladó 
jogosítva volna oly papirost, melynek árfolyamértéke 
100 frt, 115 írton eladni.

Azonban a gyakorlatban másként áll a dolog. 
A részletivűzleteket, legalább 2 4-ed részét jobbára 36 
havi részletre adják el, és a 15%-os hasznot nem 
úgy számítják, mint a törvény szelleme kívánja, az 
az a künnlevó tőkeösszeg után pro rata temporis, 
hanem az üzlet egész tartamára úgy, hogy egy 100 
fitos értékpapír ‘24 havi részletre 130 írton, 36 
havi részletre 1 45 írton adatik el. Minthogy a tör
vény értelmében az egyes részletek közötti határ
időnek egyenlőnek kell lenni, világos, hogy’ az el
adónak az eladott, értékpapírba beruházott tőkéje 
a részlettigylet megkötésétől annak lejártáig szá
mi landó idő feléig van csak künn. Így tehát az 
eladónak a törvény 8-ik szakaszában engedélyezett 
15% helyett 30% haszna van oly üzletnél, mely
nél az eladott tárgy maga biztosítékul mindaddig 
az ő birtokában marad, inig a vételár; az uzsora
haszon, a bélyegilletékek, különböző dijak és költ
ségek teljesen nincsenek lefizetve. Ha ezeket a di
jakat és mellékköltségeket mind hozzá számítjuk, 
akkor a legritkább esetben marad a tulíizetés 50 — 
60%-on alul. Egy 8 frt 30 kr. értékű Bazilika 
sorsjegy részletfizetésre vásárolva egy szegénye mo
sóimnak épen 16 írtjába kerül. Ezt pedig nem le
het már polgári haszonnak mondani, ez veszedel
mes uzsora.

Az úgynevezett zálogűzlettulajdonosok ellen — 
még pedig jogosan és helyesen — mindig szigorúbb 
és szigorúbb rendeleteket hoznak, hogy mennyi ka
matot szabad szedniük, hogy a bclyegilletéket nekik 
kell fizetniük stb. Ezek az intézkedések jogosak és 
méltányosak, — de mi történik most ? Nézzünk csak 
körül a fővárosban, azt latjuk, hogy az úgy neve
zett zálogűzlettulajdonosok űzleteilret lassankint rész- 
letiv-űzletekké változtatják át. A ki tárgyakra ad 
zálogjogkölcsönt, annak 10,000 irtot biztosítékul | 
kell letenni, nem szabad 15%-nál nagyobb kanta-1 
tót szedni, a zálogcédulát 6 hónapnál hosszabb időre 
nem állíthatja ki, a bélyegeket és dijakat neki kell 
fizetni, a mellett gyakran ki van téve annak a ve
szélynek, hogy a tárgyak megbecsülésénél csalód- 
hatik, vagy megcsalatik, végül a zálogba tett tár
gyakhoz drága bérhelyiségekre van szüksége; ellen
ben a részletiv-üzletnél nem kell biztosíték, nem 
kell nagy helyiség, nincs eset arra, hogy csalódjon 
vagy megcsalattassék, a bélyegeket és dijakat a vevő 
fizeti és mindezeken felül szediiet még annyi ka
matot, a mennyi csak neki tetszik, mert oly időre 
állítja ki a részletiveket, a mint akarja, és az ér
tékpapírokat nem teszi tönkre a moly, mint a ru
hákat, tehát jövedelme mindenképpen biztos.

Egy tekintélyes napilap a részletfizetésre el
adott sorsjegyekről irva azt az óhaját fejezi ki, 
hogy az 1883-iki XXXI-iki törvénycikk 8-ik sza
kaszát kúriai döntvénynyel akként magyarázzák, 
hogy a részletügylet tartama szerint számítandó évi 
15 százalék csak a künn lévő követelés idejére, 
vagy pro rata temporis számítandó, inért a tör
vényhozás szelleme ezt igy kívánja. Azonban sokkal 
helyesebbnek tartanók mi azt, ha maga a törvény
hozás tenné ezt, annál is inkább, mert a sorsjegy
társaságokról szóló uj törvényjavaslat tárgyalásánál 
lesz alkalom ezzel az ügygyei is behatóbban fog
lalkozni.

Árvizek és erdők. 
Irta: Bedö Albert.

(Előadatott a m. tud. akadémia nemzetgazdasági bizottságának 
april 28-án tartott ülésében.)

Ama körülmény, hogy a nagy magyar Alföld ter
mékeny területének aratását az árvizek éveukint ismét

lődve veszélyeztetik, mindannyiunknak kötelességévé te
szi, e baj elhárítására vagy csökkentésére vonatkozó 
véleményét elmondani.

Én is e kötelességnek s ezzel a tisztelt nemzet
gazdasági bizottság kebelében ez iránt nyilvánult kívá
nalomnak óhajtok megfelelni, midőn az árvizek mérsék 
lésére vonatkozó nézetemnek ez alkalommal is kifejezést 
kívánok adni.

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy nem fogok 
valami eddig soha nem hallott, egyedül boldogító segéd
eszközöket megjelölni, hanem csak olyant ismételek, a 
mire már magában a magyar tudományos akadémiában 
is elmondott beszédeimben figyelmeztettem, és ha ezt 
most az aktuális viszonyok folytán uj megvilágításban 
bemutatom, teszem azért, mert vaunak dolgok, melye
ket igen sokszor kell ismételni, hogy meghallgatásra ta
láljanak ; s hogy szolgáljon e szerény értekezésem is 
annak igazolására, miszerint a t. akadémia kebelében 
is fennáll az érdeklődés a közélet gyakorlati kérdései iránt.

Nem lehet kétség abban, hogy a magyar Alföld 
területe az árvizek által való elöntésnek természetes 
fekvésénél fogva állandóan ki van téve, sőt nézetem 
szerint vizkörnyékének nagy területe S'uz ehhez tartozó 
hegységek földtani képződménye és azok vizereinek az 
Alföldre való gyors lejuthatása mind arra figyelmeztet
nek, hogy e dúsan termékeny területnek lakhatósága 
is, habár nem rövid idő alatt, de századok során veszé
lyeztetve van.

Szemben ezzel tehát azt hiszem, hogy az alföld 
ármentesitésének biztosítását, nem szabad csupán egyedül 
az annak terüle.tén foganatosított vizszabályozási mun
kálatokra fektetni, hanem ezek mellett még azon fel
adatok megállapításában és megoldásában is kötelessé
günk keresni, melyek mint félreismerhetlen természeti 
tényezők az árvizmentesitési munkálatok hivatásának 
teljes betöltésére segélyül és biztosítékul szolgáinak. Ezt 
tenni pedig annyival mulaszthat lanabb kötelesség, mert 
nézetem szerint abban sem lehet semmi kétség, hogy a 
foganatosított vizszabályozások várt sikerének állandó
ságára csak addig es csupán oly mértékben lehet szá
mítani, a meddig az ezeknek alapul szolgáló viszonyok 
és tényezők állandósága is megmarad. E szerint, tehát 
szükséges volna, hogy azon nagy vizköruyék csapadé
kainak lefolyásánál állandóan oly természeti viszonyok 
maradjanak és legyenek uralkodók, melyek a szabályo
zás létesítésének idejében fennállottak, vagy a melyek 
a legmagasabb vízállásra és a folyóvíz medrének emel
kedésére a foganatosított szabályozásnál az addig szer
zett műszaki tapasztalatok alapján számba lettek véve.

Ámde a hatalmas természet nem a mi sokszor rö
vidlátó tapasztalataink szerint működik, hanem egymás
ból fejlődő és egymást hatásában fokozó törvényeinél 
fogva gyakran a nem sejtett legrövidebb idő alatt oly 
változásokat létesít, melyek az ő erejéhez képest gyarló 
munkáinkat hiába valóvá teszik. A következményeknek 
pedig annál károsabbaknak kell lenni, minél inkább áll 
ellentétben az emberi gazdálkodás a természetadta vi
szonyokkal és minél inkább nyitjái meg útját a romboló 
elemeknek. Ét én úgy vélem, hogy e tekintetben viz- 
szabályozásatnk sikeres szolgálhat.ásáuak megítélésével 
szemben is hasonlóképen állunk, mert az Alföldre jövő 
vizek nagy környékének területén az utóbbi 4—5 év
tized alatt a termőföld felszínén az erdők egy részének 
lepusztulása, másik részének helytelen használat által 
való kigyéritése és a hegységi legelőterűletek kopáro- 
sodása következtében oly jelentékeny változások állot
tak be, melyekre a vizszabályozásoknái nőm lett és alig 
is lehetett számítani, de a melyek a csapadékok gyor
sabb lefolyására feltétlenül fokozó hatással vannak, s 
minthogy a vizköruyék felületének természete évről-év- 
re változott és a változás által okozott hatás fokozó
dott, igen természetes, hogy a vizszabályozási munká
latokhoz kötött remények sem teljesülhetnek kellő 
mértékben.

Már évekkel előbb Szeged város elpusztulása al
kalmával 1879-ben azt irtain, hogy az utóbbi évek ár
vizei arra figyelmeztetnek, hogy Magyarország azon 
korszak kezdetére jutott, mely a tört énelem tanúságai 
szerint az erdőiket elpusztító országokat sújtotta, s bár 
mint akkor, úgy most is azt mondom: túlzás lenne azt 
gondolni, hogy árvizeink főképen az erdők pusztításá
nak egyedüli következményei, mind azon által 'semmi 
kétség nem lehet abban, hogy hazánk földjének s ne
vezetesen folyóink vizkörnyékének felszínén az emberi 
kezelés rosszasága vagy mulasztása által okozott vál
toztatások oly természetű változásokat is létesítettek, 
melyek az áradások számát és mértékét növelik.

Magyarország erdőségeinek jelenlegi kiterjedése 
13 millió 294,000 hold; e terület a korábbi területtel 
szemben, melyet 1874-ben 13,500,000 holdra számítot
tak, utóbbi időre 200,000 holdnyi kevesbületet mutat., 
mely magában véve ugyan elég jelentékeny, de kiterje
dése országos szempontból véVe A-riíhyhíg kevés. A baj 
azonban nem a végleg kiirtott-erdők terjedelmében vau, 
hanem inkább abban, hogy meglevő erdőállományunk 
minősége teljes egészében nem olyan, milyen szüksé
ges lenne arra, hogy az erdő természetének megfelelő 
fizikai működést, és hatást teljes egészében gyakorol
hassa; nem pedig azért,, mert álló fakészlete nem oly 
sűrű vagy záródott, mint a minőnek a rendes kezelés
ben levő szabályos minőségű erdőének lenni kell, s en
nélfogva természetesen az általa gyakorolható fizikai 
hatás is, mely egyfelől a hó elolvadásának késlelteté
sében, másfelől a víz felfogásában, illetve annak lefo
lyását gátló hatásában s a hordalék mennyiségének 
csökkentésében áll, megfelelő mértékben kevesebb.

Egészen más képet nyerünk az erdő minősége 
alapján nyilvánuló hatás vagy viszony jelentőségéről, 
ha magunk elé állítjuk a valóság azon képét, mely azt 
mutatja, hogy 13.294,000 holdnyi erdőnk egyharmad ré
sze oly rossz állapotban van, hogy inkább csak névleg 
erdők, tehát már ez magában 4.400,000 holdnyi nagy 
terület víztartó képességének megrontásáról tanúskodik, 
s ha ehhez még hozzá vesszük azt, hogy az erdeink 
állapotáról rendelkezésre álló adatok szerint másik két, 
harmadrészének is legalább egyharmada, tehát, 2.900,000 
hold olyan, mely a jé minőségű erdőnek tulajdonságait 

legjobb esetben csak felerészben bírja s hogy az eze
ken felül maradó többi tetemes erdőterület is, itt nem 
számíthatva a rendkívül ritka kivételeket, az erdészeti 
jóságnak csak hét tizedrészeig emelkedhetnie, akkor uem 
fogjuk egyáltalában oly különösnek találni, ha az er
dők elpusztulásából vagy azok hiányos minőségéből kö
vetkezőleg az eddigieknél sokkal nagyobb víztömegek 
egyszerre és gyorsabban érkeznek az Alföldre. Az er
dők megapadásábau és minőségében az utóbbi évtize
dek alatt létrejött változásoknak mennyiségét illetőleg, 
legyen még elég csupán annak felemlitése, hogy az úr
béri rendezések következtében az úrbéres községek 
számára közel három millió hold erdőterület hasitta 
tott ki s ennek, bár számadatok e részben nem állanak 
rendelkezésünkre, de bízvást elmondhatni, hogy légár 
lább egyharmad része az úrbéresek által csakhamar le- 
pusztitva lett.

De nemcsak az erdőknél keresendő a termőtalaj 
felszínén okozott változás által a, vizekre előidézett ha
tás, hanem a legelőknél is. Hazánknak legelőterülete 
6.400,000 holdra terjed. Ezen területek jelentékeny ré- 
sze. esik az erdősebb vármegyékre. És milyenek ot.t ezen 
legelők? A ki ezen vidékek valamelyikén járt s érdek
lődött a legelők állapota iránt, az tudni fogja, hogy 
ezek a községek közelében, legtöbbnyíre hegyoldalakon 
levő azon eddig örökös pusztulásra szánt termőterüle
tek, melyek lassú megsemmisítésnek vannak kitéve, me
lyek termőföldrétege sem javításban, sem kíméletben 
eddig soha nem részesült, hanem a legelő marha által 
folyton járva és tapadva s az eső és hóviz által évről- 
évre jobban lemosva, egyre használhatlauabbá és kopá- 
rabbá válik. Minthogy pedig az ezen területeken koráb
ban élt növénytenyészet folytonosan gyérül és kipusz
tul: ennélfogva igen természetes, hogy ezen helyekről 
is rohamosabban jönnek le a vizek mint, régebben, s 
több a velük jövő hordalék is, mely a folyók ágyát fel
tölti. Azok a ma meglevő többi legelők pedig, melyek 
a községek közelében levőknél valamivel még jobbak, 
de hasonlóképen folytonosan roszabbodnak, azok a te
rületek, melyek az erdőktől vonattak el legelőhaszná
latra, de a melyeknek faállománya igeu kevés kivétel
lel szintén fe.használtatott s talaja hasoulóképeit az el- 
soványodás útjára juttatott.

Sok helyen meg vannak rontva még a véderdők 
is és lejebb lett szorítva az erdőtenyészet felső határa 
az által, hogy a havasi legelőterűletek a pásztorok és 
marhák állal évröl-évre ismétlődő károsítás miatt épen 
a legszükségesebb és legnagyobb kíméletet igénylő er
dők rovására kiterjesztettek. Ennek következménye az
után, hogy a hegytetőkről és havasi fennsíkokról lejövő 
csapadékok mindjárt a legmeredekebb felső részeken 
indulhatnak .meg a legnagyobb rohammal s különsen a 
júniusi és őszi esőzések idején nevelik a veszélyt és a 
vizek medrének feltöltését..

A mint az eddigiekből is kitűnik, én az árvizek 
gyakoribb bekövetkezését, és gyorsabb fellépését részben 
annak tulajdonítom, mert folyóvizeink vizkörnyékének 
felülete az utóbbi 50 év alatt lényegesen megváltozott 
s a számok, melyeket az erdők területére vonatkozóan 
megjelöltem, azt annyival kétségtelenekéül igazolják, 
mert azok a hivatalos utón kideríthető tényleges viszo
nyok adatain alapulnak; de úgy hiszem, hogy ennek 
igazságában sem azok nem kételkednek, kik hazánk 
egyes vidékeit különböző években beutazták, sem azok, 
kik a magyar földmivelési viszonyoknak, különösen 1S50- 
től kezdve számítható átalakulását figyelemmel kisér
ték. Én 25 év óta fordulok inog éveukint az ország 
más-más vidékein és épen a legnagyobb vízgyűjtő terü
letek felső részein, hová az erdőgazdákon kivill rit.káu 
megy más kaputos ember s alkalmam volt látni számos 
oly helyet, melyen előbb erdő vagy nagyobb cserjés nö
vényzet védte a talajt, de a hol most kopárság van s 
csak ömlik a görgeteg és az eső vize. Azonban ily mé
lyen sem szükséges menni a hegységek kézé, az or
szág- és vasutak mentén is bővében láthatók oly ko
párok, hol még 15—20 év előtt jő cserjés és fás le
gelő volt s most megtörténik, hogy lehulló záporeső 
alkalmával, az alatta lévő korcsma ebédlőjéből az ab
lakon ugranak ki az utasok, a lerohanó patak törme
léke pedig elfedi az utat s az őt felvevő nagyobb víz
nek ágyát a beszakadásnál annyira feltölti, hogy azt a 
túlsó part megrongálására kényszeríti.

(Vége köv.)

-'vregeres iiirels.
— A szegény Bismarck. Bismarck herceg újra a 

nap hősévé lett. Frigyes császár Bicmarck herceget több 
rendbeli személyes szolgálatainak elismeréséül és jutal
mául a mediatizált (az uralkodó család tagjaival egyen
lő rangú) hercegek rangjára, fiait pedig hercegi (Prinz) 
rangra akarta emelni. A császár ebbeli szándékát, kö
zölte Bismarckkal, a ki azt vetve okul, hogy anyagi 
viszonyai nem engedik meg a kitűnő rang elfogadását, 
azt kérte, hogy a kitüntetés maradjon el. A császár 
méltányolta a felhozott, okot és a kancellár rendkívüli 
kitüntetése elmat adt, hanem Bismarck fiát, Herbert 
grófot, mégis kinevezte a császár államminiszterré. Ezt 
az esetet, most Berlinben sokfélekép kommentálják. Né
melyek egyenesen úgy magyarázzák, hogy a császár a 
megkínált kitüntetéssel teljesen ki akarta engesztelni 
Bismarckot, a kinek visszautasító nyilatkozata, még fe
szültebbé teszi a helyzetet. A kitüntetés visszautasítá
sának indokául felhozott anyagi viszonyokat beavatott 
körökben egyszerű ürügynek tartják s uem tekintik ko
moly oknak.

— Végzetes örökség. Gróf Bethlen Mihály magyar 
főur Bécsben lakásán reggel három órakor meghalt. — 
Gróf Bethlent jól ismerték különcségeiről s excentrikus 
életmódja valóban ritkította párját. Az utóbbi években 
állandóan Bécsben saját, házában lakott.. Egész életén 
át nőtlen maradt s csaknem kizárólag' papokkal érint
kezett. — Csendes otthonát András nevű inasával osz
totta meg, a ki több év óta állott szolgálatában s az 
öreg gróf szeszélyeit egészen megszokta. — Ura valódi 
embergyűlölő létére is teljes bizalmával ajándékozta 
meg az öreg szolgát. Gr. Bethlen két végrendeletet ha-



igénybe. A főépület 5630 négyszög ölnyire, a két mel- 
léképület pedig 3170 ölnyire lóg terjedni.

— Vándorló falvak. Az idei nagy árvíz tudvale
vőleg Tisza Eszlárt és Nagyfalut is elpusztította, A ne
vezett falvak most folyamodtuk a minisztériumhoz, hogy 
mostani helyükről más árvízmentes területre telep 
hessenek át.

Vilma vázlatkönyvéből.
(ALFÖLDI RAJZOK.) 

Miudeuludó Jiiuos.
(Vége.). •

A szegény emberen néha a véletlen is segít. Hin
tó robog be a gazdasági udvarra: ugorj János, tárd ki 
a kertkapu két szárnyát, segíts kiszállani a vendégek
nek, a patvarosi rokonság érkezett meg. Van iótás-futás 
a cselédek közt, de jó, hogy itt van János, a hintólá- 
dát leszedni, bevinni a vendégszobába; a vendégek már 
benn csókolózmik a háziakkal.

Megkönnyebbült a János nehéz szive! Ha ma 
mindnyájan el lesznek foglalva a vendégekkel, („dé jó is 
az, ha az uraságokuak másutt lakó rokonsága van!") 
akkor a nagysás ur nem jön le a kertbe. Holnap pün
kösd van, nem jön János dologra („csak a teheneket 
itatja meg, a malacoknak ad enni s a pláutákat locsol- 
gatja") a vendégek itt maradnak holnap, holnaputáu, 
hisz ládával érkeztek, („bár itt maradnának vagy egy 
hétig is!“) keddre elfelejti a nagysás ur, hogy nem volt 
Jáuos szénát gyűjteni.

Eddig érkezett elmélkedésében, midőn siető lép
tek neszét hallja háta mögött. Rémülten tekint hátra 
s megkönnyebűlve lélekzik föl: ez a csinos kis komor- 
ua, kezében kis kosárral.

— Édes jó János bácsi! Maga olyan derék, jó em
ber, ugy-e segít nekem epret meg cseresznyét szedni. A 
kisasszonyom küldött érte, de én nem tudok a fára föl
mászni, — ugy-e teleszedi a kosaramat?

János nagyon szívesen elengedte volna a megbí
zást, hisz a nap már „nyugvóra hajol" s még sok az 
elültetni való. De ha már a jószívűségére is hivatkozik 
a Linka, csuk kell segítenie rajta. Föimaszik hát a iá
ra, — az is megvan.

A napi munka véget ér. Kolompolvtt jönnek a te
henek, rikoltozva szalad a malac csűrbe, útközben is 
folyvást enni valót keresve. Még ezeket kell csak el
látni, aztán" haza mehet. De jó is lesz otthon pihenni 
estére, meg holnap egész nap az e heti lótás futás után. 
Meg aztán a Zsuzsa is várja egy kis vacsorával, a gye
rekeket is jól esik megcirógatni kissé. A mezőről siet
nek haza a munkások, az ökörszekéren a kisbéres na
gyokat durrogat az ostorával, örül a pihenőnek, a nap 
rég lehaladt, kezd kicsit hűvösödéi is. János telölti sok
szor megtoldott mándliját, indul kifelé, — mert már a 
maga ura lehet egészen. A kertkapunál azonban útját 
állja a család legfiatalabb tagja, a hat éves Lacika 
s kérőleg szól:

— János bácsi!
— Parancsoljon ifhiracskám.
— Nézze csak, amint játszottunk, összetört a kis 

kocsim, csináljon nekem másikat, épen ilyet, fából. A 
kis lovamnak nincs semmi baja, annak csak egy 
uj szerszám kellene szíjból, ugy-e megcsinálja most 
mindjárt ?

Igenis, megcsinálom, ifiuracskám, de most nem 
érek rá, sok a dolgom, hanem holnap úgyis nagy ün
nep van, ráérek.

. — Ugy-e ostort, is csinál?
Persze, hogy azt is csinál szegény János, hisz ő 

mindenhez ért, esztergályos, szíjgyártó, kovács, minden. 
Sietve végzi utolsó teendőjét; s most már igazán ha
za megy.

Itthon van már, ott áll azajtóban a felesége, reá 
vár. Igen, csakhogy nem a ieggyöngédebb hitvesi sze
retettel, hanem pereléssel:

— Na Jankó, le ugyan szép legény vagy! Nem 
elég hogy egész héten az uraknak dolgozol, rajtam so
ha semmit nem segítesz, még most, szombat este is 
ilyen későn jösz haza, pedig jól tudod, hogy nincs fám 
se vágva, magam pedig nem bírok vágni. Egy kis hit
vány kalácsot akartam sütni a szent ünnepre, most azt 
se lehet!

Szegény János csak megállóit, mint a Lóth sóbál- 
ványnyá változott felesége. Hát még itt se legyen ne
ki soha pihenése, pedig úgy vágyott már haza egy kis 
nyugalom után. A remélt, jó vacsora helyett menjen új
ra dolgozni, s hozzá még érdemetlenül tűrjön ily szi
dalmai !

Keserű kifakadás lebegett ajkán, s ki is tört volna 
keresztényi türelme dacára is, ha egy négy éves kis 
szöszke fiú, ki meghallotta anyja mérges hangjáról 
édes apja hazaérkezését, oda nem fut, rá nem kúszik 
mint egy kis mókus, s át nem öleli két kis karjával 
npja napbarnit.ott.a nyakát, nevetve, csacsogva örömében 
megérkezése felett, míg egyik fülébe kapaszkodva be
le, húzta le apja fejét, hogy kis ajkaival elérje.

Szegény Jánosnak a könye kicsordult, s ő elfoj
totta az ajkára toluló keserű szavakat, s ezek helyett 
szelíden kérte a haragvót, hogy ne nehezteljen, hisz 
megy már, teszi, amit kíván, oh mert van valaki, a ki 
mégis örül neki, ha hazajön, aki szeretettel öleli meg, 
akiért jól esik hazajönnie. Letörlé izzadt homlokát ing
ujjával, letette kis fiát a földre, rábízva a kopott mánd- 
lit, hogy vigye be, tegye rá a tulipános ládára, de le ne 
ejtse valahogy a földre, mert, akkor poros lesz. Azzal 
azután megkönnyebbült szívvel fogott a favágáshoz: az 
az egy csöp szeretet megédesité a keserűség égész 
tengerét.

S másnap reggel derülten öllé föl ünneplőjét a 
piros béllésű, sárgagombos sötétkék ujjast, kalapját, piros 
és fehér rózsákból kötött bokréta ékit.é, kezében kap
csos énekes könyvét tartva, másikon kis fiát vezetve 
haladott a templomba, oly elégülten, olv boldogan, mint
ha ii megye legnagyobb birtokának ura' ő volna. Délután 
pedig, miliői a társaság sétálni indult a kastélyból az 

| erdő felé, az utszéli kereszt alatt ott találta Jánost, 
nagy lelki nyugalommal faragcsálta, (bizonyosan a teg-

gyott. Az egyik végrendeletben vagyonát az erdélyi la
tin szertartásit káptalanra hagyta. — A káptalan e vég
rendelet szerint több mint, egy milliót örökölt, mert a 
jelentékeny összegű készpénzen kivűl a grófnak öt. na
gyobb háza van Bécsben s évenkint, egyik bécsi bizto
sító társaságtól 50,000 frank életjáradékot húzott. — 
A másik végrendelet kelte korábbi volt s ezt a gróf sa
játkezűién irta. Ebben az inasnak 20,000 forintot ha
gyott a gróf s azonkívül jelentékeny hagyoinánynya) 
emlékezett meg inasa fiáról is. Az öreg szolga szintén 
jelen volt a végrendelet felolvasásánál, s midőn hallot
ta, hogy ura neki vagyont hagyott rá, az öröm egy ki
áltásával összerogyott. Gyorsan orvost hívtak, de hiába. 
A nagy öröm megölte a szegény öreg szolgát.

— Eltűnt fiatal leány. Szegedeu Molnár Józsefné 
baromfi kofának szép fiatal leánya a napokban eltűnt. 
A dolog oly körülmények közt történt, hogy valami lé- 
lekktifár közrejárását sejtik. Molnár Józsefiétől mult- 
héten délelőtt a piacon egy tetőtől-talpig mély gyászba 
öltözött alacsony termetű, sovány arcú urias viseletű 
asszony egy pár csibét, vásárolt, s meglátván a kofának 
Vera nevű tizennégy éves feltűnően csinos leányát, kér
dezősködött az anyjától, hogy nem volna-e hajlandó 
szolgálatba adni u leányt, az ő anyjához, a ki a fővá
rosban lakik ? A kofa kitérőleg felelt, s ez után a gyász
ruhás asszony még egy pulykát is vett tőle, melyet a 
leánynyal maga után haza vitetett. Ettől fogva a kis 
Molnár Verának nyoma veszett.. Az anya kétségbeeset
ten fordulta rendőrséghez,mely azonnal megindította a 
nyomozást.

— A filíokszera Magyarországon 55,614 Kataszt. 
hold szőlőt pusztított már eddig ki.

— Az oroszok uj ágyúja. Moszkvában egy idő 
óta kísérleteket tesznek egy uj ágyúval, melyet pat
ronnal töltenek meg. A töltő porát, mely nagy erővel 
bir és csak nagyou kevés füstöt ád, a tüzérségi vegy
tani laboratóriumban állítják elő. Ez a lőpor, amint 
mondják, olyan jó, hogy olyannal egy európai állam 
hadserege se dicsekedhetik. Magáért, a lőpor kedvéért 
készítették az uj ágyút, mely meglepően messzire visz, 
s a mellett különösen biztonsága által tűnik ki. Célba 
lőni csaknem oly könnyen lehet vele, mint valami jó 
puskával, a mellett az uj ágyú nagyon egyszerű módon 
kezelhető. E tekintetben jóval fölülmúlja az orosz tüzér
ség eddigi nehéz ágyúit.

— Romlott erkölcsű község. Sikula aradmegyei 
községben az utóbbi időkben gyakran fordulnak elő lo 
pások és gyújtogatások. Múlt Í1Ó 19-én Józsa Jánosáé 
házát gyújtották fel, 24 én pedig a falu közepén leégett 
az uradalmi épület, melyben Berger regálé bérlő lakott, 
s ez esetben is gyújtogatást sejtenek. Sikulán vau leg
alább 20 ember, a ki Vácon, Illaván vagy Szamosujvárt 
ült s ha kérdik: miért? — azt mondják: csekélység, 
csak ezt vagy azt ütötte agyon. A pálinka ivás retten
tően elterjedt, az asszonyok literszámra isszák a szeszt. 
A halálozási arány ijesztő. Sikulán ez évben 56 hét 
éven aluli gyermek halt el orvosi segély nélkül. Ötszáz
ötven viskóban összezsúfolva lakik vagy 3000 ember. 
Írni, olvasni alig tud nehány ember. A nép általában 
oly romlott, hogy a legszigorúbb hatósági felügyeletre 
volna szüksége.

— Kitüntetett könyvkereskedés. A Lainpel Róbert- 
féle, most Wodiáner F. és fiai tulajdonát, képező könyv
kereskedő-cégnek a közművelődés körül szerzett érdé 
mei elismeréséül a király a cs. és kir. udvari könyv
kereskedői cimet adományozta.

— Nyaraló gyermekek. A szünidei gyermektelep 
egyesület ez évben 120 gyermeket küld ki nyári 
üdülésre.

— Vilmos császár 100,000 márkát hagyományo
zott. Berlin város szegényei számára. Ezt az összeget 
legközelebb kiosztják az arra érdemesek közt.

— Zsebmetszés a vasúton. Egy nagyszalontai bir
tokos a hét elején Debrecenben járt a vásáron s haza 
utaztában a püspökladányi állomáson kiszállott a kocsi
ból, s ugyanakkor egy elébe dobott köpenyben megbot
lott s elesett. Csak később, mikor már ismét, útban volt, 
vette észre, hogy kabátja belső zsebéből tárcája minde
nestől együtt eltűnt. A tárcában 825 forint készpénz s 
három darab összesen 2100 fi t értékű váltó volt. A 
zsebmetszést valószínűleg akkor követték el, mikor a 
kocsiból kiszállott, s felbuktattilk. A karos a legközeleb
bi állomásról táviratilag megtette jelentését s a nagy
váradi törvényszéknél a váltók megsemmisítése iránt is 
megtette intézkedését.

— Saltó-mortale tízezer lábnyi magasságból. New- 
yorkban Hogau D. Eduard, Mickigan államban lakó 
légha jós, merész fogadást nyert, meg a napokban. Ilogai) 
fogadott, hegy tízezer lábnyi magasságból kiugrik a 
léghajóból a nélkül, hogy nientőernyőjét ő maga nyit
ná fel. Az ernyőt a levegő nyomásának kell esés köz
ben felnyitni. Ilogaut sokan meg akarták akadályozni 
merész, fogadása kivitelében, de ő ennek dacára felszállt 
a magasba s mikor elérte a tízezer lábnyi magasságot, 
kiugrott a léghajóból. Az ernyőt a lég nyomása csaku
gyan elég jókor felnyitotta s Hogan három percnyi 
esés után szerencsésen a földre ért. Mint a merész lég
hajós mondja, lélekzetét az esés első néhány másodper
cében a nagy gyorsaság miatt elvesztette ugyan, de mi
kor az ernyő kinyílt, akkor ő is összeszedte magát s 
baj nélkül szállt, alá a magasból.

— „Mars a színházba!” Alexandre-t, az ismert pá
risi baritonistát, nemregen behívták fegyvergyakorlatra. 
A derék énekes azonban nem valami fényesen állta meg 
helyét a hadfiak közölt s egy napon a hadnagya cse
kély mulasztás miatt szobafogsággal büntette meg. A 
mint a hadnagy kimondta a büntetést, abban a percben 
egy sürgönyt hoztak neki a Gaitó-szinház igazgatójától, 
melyben az igazgató kéri a hadnagyot, hogy estére bo
csássa el Alexandre-t, mert helyettesitője megbetege
dett s ha Alexandra nem énekel, az nap nem lehet elő
adást tartani. A hadnagy, a ki már megvette a jegyet 
az előadásra, elnevetto magát és így szólt: „Majd ha 
kikerül a katonaságtól, ülje le a büntetését, most, pedig 
mars a színházba." Este pedig ugyancsak megtapsolta 
az „ügyetlen katona" énekét.

— Az uj magyar fegyvergyár az összes melléképü
letekkel együtt 10,400 négyszög öluyi területet vesz

napesti megbízás, a kis kocsi készült.) Közötte az üt 
melletti friss füvöu nyolc-tiz apró, ezüstszínű kis csíkos 
malac legelészett. . . ..

_  Mit csinál itt, Jáuos? — kérdezte a kisebbik 
l!’baSSíin'(5rzöm, kérem alásan, a magam nyáját, — fe. 
lelt szerény büszkeséggel.

De hisz ma ünnep van. ..........................  
_  Ep azért, kérem alássan; tetszik tudni, köznap 
érek rá.
Neki az volt a sátoros ünnep, mikor délelőtt mi-

nem

sére mehetett, délután pedig pár kis malackáját legel
tethette. „ • , ,

A napok igy teltek tőle évrol-óvre: minden óra 
meghozta mindentudó Jánosnak a maga teendőit, s ő 
végezte azt, kipróbált, véghet.etleu türelemmel. Az egész 
idő csak annyi könnyebbséget hozott neki, hogy anyó
sáért eljött a nagy kaszás ember, — egy szájjal keve
sebb, melyre keresni kell, s melyből hála lejében szidal
mat hall.

Tél volt és roppant hideg. Egy reggel János nem 
jött a kastélyba, helyette jajveszékelve szaladt a fele
sége föl, egyenesen a uagysás asszonyhoz, kit dúlt arca 
egészen megijesztett..

— Mi bajod. Zsuzsa?
— Jaj, jaj, jaj, nagy bajom van, édes jó istenem, 

de csak meg is ver, pedig nem is nekem vau bajom, 
hanem Jankónak.

— Hát mi baja van, beleg?
— Jaj, persze hogy beteg, azért jöttem, nagysás 

asszonyom, csókolom kezeit, tán kommendálua rá valamit.
— De hát mikor lett rosszul ?
— Tegnap is rosszul volt már, estefelé meg na

gyon köhögött,, aztán meg öklelte; (azaz: szúrása volt.)
— Hát mért nem jöttél mindjárt hozzám jelenteni, 

hogy baja van ?
— Hát kérem alássan, nem tudtam én azt, hogy 

olyan nagy baja van, azt hittem, hogy csak parádézik, 
neszét vette tán, hogy el akarókén is menni a táncba, 
amelyik az este volt Petn Ferkóéknál, s azért akarózik 
beteg lenni, hogy valahogy el ne menjek egyszer kiuiu- 
latui magam.

— Aztán mégis elmentél?
— Hát igen, ha már egyszer hozzákészültem, ki- 

keményitettem, kivasaltam a szoknyámat; de akár el 
se mentem volna, mert szalad utánam a Pista gyerek, 
hogy „gyüjjék kee, édes szülém, mert nagyon beteg apám." 
Mondok, mi a menykő lelte, hisz most, tagargatt.am le 
dunnákkal az ágyba, — csuk egyet, ugrottam még, aztán 
mindjárt hazafutottam, a mulatságom úgy is el volt 
rontva ....

— Te haszontalan, rósz asszony, hátha most az a 
szegény ember meginti .... Elhivtad-e a doktort hozzá 
innen a faluból ?

— Nem hívtam még, csak a papért szaladtam el, 
hajnalban eljött, meg is gyóntatta, de jobban nem lett. 
Már most talán elhívom a doktort is, ha uagysás asz- 
szonyom nem segíthet.

A jószívű úrnő azonnal befogatott, s házi orvosuk
ért küldött, be a városba, lóhalálábaii. Vele együtt ment 
oda maga is a beteghez. Az orvos megcsóválla a lejét:

— Jó asszony, mért nem jött értem az ejjel meg? 
Az uruő elértette, mit. tesz az. De vigasztalni akar

va a szegény embert, igy szólt, hozzá:
— Küldök mindjárt egy kis tyúklevest, János, csak 

gyógyuljon meg.
— Igen is, kérem alássan, — válaszolt gyönge 

hangon János, — hát majd meggyógyulok, mert az a 
fa is amit tegnapelőtt előre vágtam, ma estére elfogy, 
holnapután meg a kályhákat, is meg kell tiszt,itnom mind. 
Nem lehet nekem beteguek lennem, meg keli gyógyul
nom ....

Az úrnő elfordult és kiment.
Estére a kis templomban meghúzták a lélekharan

got, másnap pedig a vén sírásó káromkodva törte a fa
gyos, kemény rögöt:

— Hát az a Kis-Anna Jankó nem tudott már egy 
kicsit lágyabb időre várni 1 ... .

Talán az egyetlen ember volt az, kiuek bosszúsá
got okozott, de annak sem életében!

-Apróság'.
Cigány felfogás. — Pap: Tudod-e cigány, 

hogy az isten földből teremtette az embert? Cigány: 
Nem is a legjobban van azs. Pap: Már miért, more? 
Cigány: Köböl vagy vasból t.artósabb lett volna, de ő 
is csak azst uizste, hogy mibil keril olcsóbba.

* *
*

Újévi ajándék. Kedves feleség, hoztam neked 
újévi ajándékul egy vég kitűnő vásznat, varrhatsz belőle 
nekem 6 pompás inget.

* **
Azt. — Pista fiam, inoudd csak, imádkoztál reggel 

felkeléskor?
— Igenis, édes apám.
— És aztán melyik imádságot mondtad el 9
— Azt, a melyiket édes apám mondott, mikor a 

fináncok nálunk jártak magyar dohányt keresni.
* *

*
Az ellenség. Ő felsége körútja alkalmával az 

egyik vidéki városban a gazdák is kirukoltak fogadá
sára, hogy a hivatalos tisztelgés annál sikerültebb 
legyeik

0 felsége többeket megszólított közülök, apró 
kérdéseket intézve hozzájuk.

Többek közt egy zömök, jó képű gazdaembertől 
azt találta kérdezni:

— Itt lakott-e a negyvennyolcadiki harc alatt is?
— Igenis, felséges uram! — feleié a kérdezett.
— Aztán járt-e erre ellenség?
— Nem járt biz itt, kérem alássan, csak a német 

bitangok erre mifelénk.
* **

Miért tanulna? — Fiam, miért nem tanulsz? 
így sohasem lesz belőled semmi.

— Hisz édes apámat is kicsapták negyedik éves 
iskolás korában, mégis szolgabiró!


