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Quo usque tandem?
Lapunk mai számában terjedelmesen közöl

jük a f. hó 8. és 9-én tartott városi közgyűlés 
mikénti lefolyását. Azt hitték sokan, hogy ameny- 
nyiben az árvízveszély miatt régen nem volt már 
remis közgyűlés, ez alkalommal zsúfolva lesz a 
magtárépület, annyival is inkább, mert több fon
tos íigy volt tárgyalásra kitűzve; annál nagyobb 
volt a csodálkozás, hogy főkép az intelligens osz
tály távollétével tündökölt. Nem akarunk rang
fokozatot. felállítani a képviselők között, de nem 
is szükséges, mert úgy a gazdálkodó mint az ipa
ros képviselők közt vannak olyanok, kik határo
zottan a haladás emberei s nem haboznak áldo
zatot hozni, midőn hasznos befektetésről vagy a 
szellemi eultura előmozdításáról van szó. I)e van
nak —■ fájdalom -— olyanok is, kik akkor is ir
tóznak valamely összeg megszavazásától, mikor 
azt a kegyelet megkívánná s erre szomorú pél
dát mutat a. legközelebb tartott közgyűlés is. Sok
kal nagyobb áldozatokat kellett olykor hozni, pél
da rá az artézi kút, amikor az intelligens osztály
nak és a jobb érzelmiteknek egész erőmegfeszi- 
tésére volt szükség, hogy csak egy szavazattöbb
séghez jussanak, de mégis sikerült az ingadozó
kat jobb meggyőződésre vezetni s a veszélyben 
forgott ügyet diadalra juttatni.

Tehát ismételve mondjuk, hogy veszedelem
nek és megbocsáthatlan mulasztásnak tekintjük, 
midőn az intelligens osztályhoz tartozó képvise
lők — ha csak legyőzlietlen akadály nem tartja 
őket vissza — a közgyűlésen meg nem jelennek 
s ezáltal a választó polgároktól nyert mandátum 
mik nem tesznek eleget.

De ha a dolog mélyébe tekintünk, nem cso
dálkozunk, hogy némely érzékenyebb képviselő
nek elmegy a kedve a megjelenéstől, midőn lát
ja, hogy érdemeket szerzett férfiak azért, hogy 
véleményüket leplezetlenül nyilvánítják, némely 
helybeli lap által kegyetlenül meghurcoltatnak; 
midőn látja, hogy egyes hivatalos testületek el
len alaptalan vádak emeltetnek, avagy egyes kor
mányközegekről, midőn azok csak kötelességüket 
teljesítik, fitymáló nyilatkozatok tétetnek s a fel
szólaló még rendre sem utasittatik. Hogy nem 
levegőből beszélünk, azonnal példákkal szolgá
lunk.

Mindenki ismeri azon durva támadást, mely 
a „Szentesi Lap“ egy cikkében megyénk alis
pánja ellen intéztetett. Vájjon az alispán tett-e 
feljelentést valaki ellen vagy sem, azt nem tud
juk, mert őszintén megvalljuk, hogy sem magán 
sem hivatalos audientiára nem járunk az alispán
hoz; de midőn az alispán s bármely főtisztviselő 
komolyabb kötelességmulasztást tapasztal s hiva
talosan jár el, akkor szerintünk csak kötelessé
get teljesít, ellenkező esetben pedig kötelesség
mulasztást követne el.

Ugyanaz az alispán hasonló megtámadásnak 
és gyanúsításnak volt kitéve, midőn a vasutügy 
tárgyalásánál azt indítványozta, hogy városunk 
jöjjön előbb tisztába a kunszentmárton fenyői ér
dekeltséggel. Hát nem azt fogta rá a „Szentesi 
Lap“ s mindazokra, kik az indítvány mellett sza
vaztak, hogy egyáltalában a vasút ellen sza
va z t a k ?

Ugyanaz a „Szentesi Lap“ szerkesztője a 
legközelebb tartott városi közgyűlésen a Frank 
Ármin tanár ügyének tárgyalásánál oly alaptala
nul vádolta az iskolaszéket, melynek ő maga is 
tagja, hogy a fölszólaló higgadt természetű isko 
laszéki elnökön is meglátszott a felindulás, mi
dőn az alaptalan vádakat kénytelen volt kellő 
mértékükre leszállítani s az iskolaszék eljárását 
napnál világosabban igazolni.

Ugyanaz a „Szentesi Lap" szerkesztője úgy 
nyilatkozott e közgyűlésen Csongrád vármegye 
buzgó s köztiszteletben álló tanfelügyelőjéről, mint
ha csak valami béresről lett volna szó, a kinek 
semmi köze sincs Szentes város tanügyéhez, 
mert a kormány egy krajcárral sem járul hozza, 
holott a tisztelt képviselő nem tartotta 48-as el

vével ellentétesnek, hogy a gyűlölt kormány mi
niszterelnökének jubileuma alkalmából a tisztel
gőkhöz csatlakozzék. Es itt csodálkozásunkat kell 
kifejeznünk a fölött, hogy az elnöklő polgármes
ter nevezett képviselőt, ha jó barátja is, rendre 
nem utasította, miliőn a tanfelügyelőről oly fity- 
málólag nyilatkozott. Mert ha a képviselőtestület 
a vasútépítésnél a kormány részéről tapasztalt ál
dozatkészségért és támogatásért annak idejében 
köszönő emlékiratot intézett a kormányhoz, nem 
szabad eltűrni, hogy ugyanazon képviseltestűlet- 
ben a kötelességét teljesítő kormányközegről bár
ki is sértőleg nyilatkozzék s ha mégis megtör
ténik, tegye félre az elnök a baráti érzelmeket 
s utasítsa rendre az illő tiszteletről megfeledkező 
képviselőt.

Lehet-e azután csodálkozni, hogy társadalmi 
állapotunk zilált s hogy sokan undorral fordul
nak el a közéletben való szerepléstől ? Lehet-e 
csodálkozni, hogy valaki keresztbevetett karral 
dictatorként mintegy szemlét tart a képviselőtes
tület fölött s úgy egyes testületek mint kormány 
közegek ellen igazolatlan támadást intéz, mert 
jobbjaink az ellen nem tesznek semmit?

Emlékezhetnek polgáraink, midőn szintén 
egy városi közgyűlés alkalmával a városház ügye 
tárgyaltatott. A képviselők egy része az építés 
azonnali elhatározását s mielőbbi megkezdését sür
gették, mások a zavaros politikai viszonyok és a 
bekövetkezhető árvízveszély miatt az építési ügy
nek bizonytalan időre való elhalasztását ajánlot
ták, ezek közt volt Szeder János és Balogh Já
nos képviselők is. S mi történik? A „Csongrád
megye" egész sarka sinusával és féktelenségével 
neki ront Balogh János megyei árvaszéki elnök
nek s leckét tart neki. Hát ki az a Balogh Já
nos és ki az a „Csongrádmegye" szerkesztője? 
Nem tartozunk azok közé, a kik a „Szentesi Lap" 
által annyira ajánlott kalaplevételt bárki irányá
ban gyakorolnék, de anynyit mondhatunk, hogy 
Balogh János, ki becsülettel és dicsérettel töltöt
te be a. polgármesteri tisztet s ki a mostani cy- 
clusra is megválasztatott volna polgármesternek, 
ha c tisztet elfogadta volna, sokkal magasabban 
áll a „Csongrádmegye" szerkesztője fölött, mint
sem hogy ennek leckéjére szorulna, a ki semmi
féle tekintetben sem tarthat igényt arra, hogy 
bárki fölött kritikát mondjon, annál kevésbbé egy 
Balogh János fölött.

Ugyanaz a „Csongrádmegye" neki ront hol 
az alkapitánynak, hol a csendbiztosnak és miért ? 
Semmiért. Hiszen ha egyik vagy a másik nem 
teljesítené kötelességét, arról első sorban a tanács
nak kellene tudomással bírni s annak módjában is 
áll a kötelességét nem teljesítő hivatalnokot an
nak teljesítésére szorítani. De egyesek pellengér
re állítása jobban illik a „Csongrádmegye11 béke- 
programmjába, mely szerint ő a városunk társa
dalmában s a közéletben uralkodó ellentéteket ki 
akarja egyenlíteni s a békesség apostola akar len
ni. Valóban büszke lehet eddigi sikerére.

Mit szóljunk még a két hírlap által közösen 
insccenirozott főispánlemondási hírről, mely nem
sokára roszakaratu merényletnek és merő hazug
ságnak bizonyult be? Lám, mire használják föl 
némely emberek a sajtószabadságot!

Nem folytatjuk tovább, hanem azt kérdjük: 
quo usque tandem? Meddig tűrik városunk 
jobb érzelmű polgárai, hogy érdemekkel bíró fér
fiúink birlapilag meghurcoltassanak olyanok által, 
kik maguk tele vannak hibákkal és roszakarat- 
fal ? Lehet-e csodálkozni, hogy jobbjaink —ne
hogy különvéleményük nyilvánítása miatt nyilvá
nosan meghurcoltassanak ■— a közgyűlésektől tá
vol tartják magukat? Igenis, mig jobbjaink az 
általunk most jellemzett, hírlapi irányt el nem 
Ítélik s egyesek túlkapásaival szemben határozott 
állást nem foglalnak, addig ne várjanak javulást; 
lapunk pedig, mig ez a javulás be nem követ
kezik s mig a „Szentesi Lap11 existent.iánkat ke
gyesen megtűrni méltóztatik, jobbjaink fülébe 
mindig azt fogjuk hangoztatni: quo usque 
tandem?

Városi közgyűlés.
Már mai vezércikkünk adhat, felvilágosítást azon 

hangulatról, mely a f. hó 8 ón tartott, közgyűlésen ural
kodott, föllép mikor Frank Annin polg. iskolai tanár 
felebbezési és lomondási llgye tárgyaltatott. Ez alka
lommal teliét tisztán a közgyűlésre kitűzött tárgyak 
mikénti elintézésére szorítkozunk.

Az első tárgyat képezte a polgármesteri jelentés 
az 188G. évi gyámpénztári számadásra vonatkozólag Cson
grád vármegye határozata következtében tett intézkedé
sek foganatosítása tárgyában, mi tudomásul vétetett.

A háztartási szakosztály jelentése kapcsában be
mutatott 1887. évi gyámpénztári számadásokban 14 írt 
76 kr. hiány mutatkozván, mi a kamat hibás kiszámí
tásából eredt, a pénztári tisztség ezen összeg megtérí
tésére köteleztelik, egyúttal Horváth Jenő ellenőr a ka
matszámítás szigorúbb ellenőrzésére utasittatik.

Az árvapénztári szabályrendelet módosítása és ki
bővítésére vonatkozólag beadott küldöttségi jelentés az
zal fogadtatott el, hogy a módosítási tervezet 30 napig 
közszemlére lesz kitéve s azután jön tárgyalás alá; a 
polgármester előterjesztése pedig az árvaszéknel egy 
ideiglenes kiadó és napdijas alkalmazásáról helyeslőleg 
tudomásul vétetett.

A m. kir. belügyministerium azon intézménye, 
melylyel a regale alá tartozó italmérések tárgyában al
kotott szabályrendeletet jóváhagyási záradékkal ellátva 
leküldte, tudomásul vétetett s annak kellő számú ki- 
nyomatása elrendeltetett.

Hosszabb, azonban tárgyilagosan folytatott vitát 
idézett elő a polgármesternek a város adóságainak kon
vertálására vonatkozó előterjesztése. Nehogy olvasóink 
közöl valaki azon tévedésbe essék, melybe némely kép
viselő, szükségesnek tartjuk ez ügy előzményeit is lega
lább röviden felemlíteni.

Még a múlt években, főkép a vasutügy tárgyalá
sáról vettetett föl több oldalról az az eszme, hogy Szen
tes város különböző természetű régibb adóságai, melye
ket a város a sok kamatfizetés helyett már kétszeresen 
is lefizethetett volna, egy kedvező föltételek mellett 
kötendő s hosszabb lejáratú kölcsön által teljesen kifi
zettessenek. Ezen eszme azonban akkor nyert határo
zottabb alakot, a mikor Fekete Márton képviselő egy 
közgyűlés alkalmával — ha nem tévedünk, a vasútépí
tésre szükségessé vált, kölcsön tárgyalásakor — e kér
dést előtérbe hozta, minek következtében a közgyűlés 
megbízta a polgármestert, hogy tegye magát érintke- 

j zésbe a fővárosi pénzintézetekkel s annak idejében el
járásáról tegyen előterjesztést a közgyűlésnek. Tehát 
nem uj adósságról, hanem arról van szó, hogy annyi 
pénzt vegyen fel kölcsön városunk, amennyivel több 
rendbeli adósságát kifizetheti, mi által két. előnyben 
részesül a város. Az egyik s nagyobbik előny az, hogy 
városunk az utolsó évtized alatt oly alkotásokat tett., 
melyeknek nemcsak a mostanijpolgárok, hanem utódaik is 
hasznát veszik, m’nt pl. gymnásium, artézi kút; illő te
hát, hogy ily alkotások költségeit ne csak a mostani 
polgárok, hanem utódaik is viseljék. Valamint a vált- 
ságot. nem fizették ki egy év alatt, hanem annyi év le
forgása alatt., hogy a váltsági tartozásból az utódoknak 
is jutott, ugyanazon mérték és szempont alá esnek ko
runk évszázadokra kiterjedő alkotásainak költségei. A 
második előny abban áll, hogy városunk csakis azon 
egy intézet iránt iesz lekötelezve, a melytől a pénzt 
fölvette, minden évben ugyanazt az összeget fogja tör
leszteni, tehát nem kell minden évben arról gondoskod
ni, mint eddig, hogy most mely adósságot törleszszeu. 
Tehát több rendbeli és természetű adósságnak egy hely
ről felvett, előnyös kölcsönnel való törlesztését kell ér
teni az adósságok conversiója alatt.

Polgármester hivatkozva a közgyűléstől nyert meg
bízatásra előterjeszti, hogy a város adósságainak 
teljes kifizetésére körülbelől 120,000 fl'tra volna szük
ség, s mivel a gymnásium építésénél felmerült többlet 
is e kölcsönbe foglaltatnék, az egész összeg 125,000 
fl'tra terjedne. Ezen s bármilyen nagy összeget hajlandó 
megadni a magyar jelzálog hitelbank 50 évi törlesztés 
melleit 97 frt árfolyam kötvényével ötödfél °/o s félévi 
előleges törlesztés kötelezettsége mellett, egyszerű köz
ségi kölcsön alakjában, tehát a város tulajdonát képező 
ingatlanok lekötése (betáblázás) nélkül.

Ezen ügyhez először Kristő N. István képviselő 
szólt, helyeselvén ugyan a föltételeket, de ily fontos ügy
nél szükségesnek látja, hogy a váiosi tanács mutassa 
ki t.ételenkint a város adóságait., mert, csak ugv tud
hatja a képviselő testület, mennyit kell tulajdonképen 
megszavazni. Ez indítványhoz járult Szedtr János kép
viselő is. Azonban a polgármester felhozta, hogy annak 
idejében beterjesztette volt a közgyűléshez a városi 
adósságokról szóló kimutatást, azért nem tartotta szük
ségesnek azt újból bemutatni, de a felszólaló képviselők 
óhajára előhozatja a kimutatást — addig is fölvétetni 
kéri a következő közgyűlési tárgyat, t. i. Frank Ármin 
volt polg. isk. tanár fizetésének az iskolaszék által 
történt visszatartása miatt benyújtott, felebbezését, erre 
vonatkozólag a városi iskolaszék felvilágosító jelentését; 
ugyanezen tárgyban Frank Árminnak hivatali áfásáról 
feltételes lemondását s erre vonatkozólag a yárosi iskola
szék javaslatát.

Polgármester szokása szerint előzetesen röviden 



ismertette Fiai k Annin volt. polg. isk. tamil’ ügyét, 
tudatván a képviselőtestülettel, hogy a gyninásium meg
nyíltával Frank Annin Állítsa, mivel gymnásiumi taní
tásra nincs képesítve s azt — nem lévén érettségi 
vizsgálati bizonyítványa — meg sem szerezhette, meg
szűnt a város pedig nem tudván őt kellőkép foglal
koztatni, nevezett tanár hajlandó egyezség utján állá
sától megválni s kéri az iskolaszék által beszüntetett 
fizetésének az iskolai év végéig neki járó részét, vala
mint két évi teljes fizetés kiadását. Elnöklő polgármes 
tér hivatkozva Frank Annin 17 évi működésére azért 
is ajánlja kérésének méltányos elintézését, mivel ellen
kező esetben a város kétes kimenetelű pörnek nézhet 
elébe s igy a városhoz is méltóbb eljárás, ha a közte 
és Frank Ármin közt feuforgó ügy békés kiegyenlí
tést nyer,

A polgármester csak nagyjából világítván meg az 
űgv mibenállását, a képviselőtestület az első benyomás 
alatt nem igen tájékozhatta magát s határozatlan ál
lást foglalt el, azonban Sima Ferenc képviselőnek a köz
ségi iskolaszék ellen intézett éles támadása azonnal al
kalmat nyújtott az egész ügynek miudeu oldalról való 
tisztázására.

Sima Ferenc első volt, a ki ez ügyhez szólt. Be
szédjét azzal kezdte meg, hogy hivatkozva Frank Ár
min fizetésének f. évi februártól kezdve a községi is
kolaszék által elrendelt beszüntetésére éles támadást 
intézett az iskolaszék ellen s eljárását jogtalannak ős 
méltánytalannak nyilvánította. Ugyanis szerinte a vá
rosi képviselőtestület a községi iskolaszék javaslatára 
akkor, mikor a polgári fiúiskolának gymnásiummá va
lóátalakulása folyamatban volt, elhatározta, hogy ainetty- 
nyiben Frank Ármin qualificatio hiánya miatt a gym- 
násiumban nem alkalmazható, fizetésének meghagyása 
mellett a polgári leányiskolában, az alsó ipariskolánál 
és a felállítandó földmives iskolában való alkalmazását, 
határozta el s a múlt ősszel tartott közgyűlésen a költ
ségvetés tárgyalásánál fizetését meg is szavazta; ellen
ben az iskolaszék nevezett tanár fizetését f. é. február 
hótól kezdve önhatalmilag beszüntette és ezáltal jog
körét túllépte, midőn a közgyűlés határozatát mintegy 
hatályon kívül helyezte, mihez joga nem volt. Szóló 
tehát a községi iskolaszék eljárásától eltérőleg Frank 
Ármin kérelmét pártolja ugyan, de figyelembe véve ha
sonló eseteket, a mikor maga az állam rendesen csak 
egy évi fizetéssel szokta kielégíteni a szolgálatból kilé
pő tauférfiait, indítványozza, hogy Frank Ármin részé
re a folyó iskolai évre neki még járó s megszavazott 
fizetésén kívül még egy évi fizetése megszavaztassák.

Szeder János képviselő hasonló értelemben, azon
ban minden recriminatio nélkül szólt a dologhoz, az 
előtte szóló képviselő által indítványozott kielégítési 
összeget, pártolván.

Kiss Zsigmond úgy is mint iskolaszéki elnök méltó 
indiguátiőval fogadta Sima Ferencnek az iskolaszék el
járása ellen intézett támadását s mivel szerinte a kép
viselőtestület csak akkor határozhat kellően, ha az egész 
ügyet összes részleteiben ismeri, kéri az iskolaszéknek 
Frank Ármin felebbezésére beadott, észrevételeinek fel- 
olvastatását; hadd győződjék meg a képviselőtestület, 
vájjon a Sima F. által az iskolaszék .ellen felhozott vá
dak igazak-e vagy sem, fentartatváu magának azután 
a jogot, a hozzászólásra.

Ezután olvastattak az iskolaszék észrevételei Frank 
Ármin felebbezési ügyére nézve, melyekben három szem
pontból taglaltatik az ügy u. m. történeti, paedagogiai 
és jogügyi szempontból. Ez. alkalommal valamint felszó
laló Kiss Zsigmond képviselőtől arról értesült a képvi
selőtestület, hogy Frank Ármin a polgári fiúiskola fel
állításakor az 1871-ik evben 550 frt évi fizetéssel se- 
gédtanárnak választatott meg azon kötelezettséggel,

„Nem 
tette föl!"

„Hívja 
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sokat, tudok többet, Brech káplár jelen

ein."
„Brech káplár!" rivalt be az őrmester az istállóba.
„Most pattan el a bomba!" gondolják a nem ré

szesek. Nehéz léptekkel közeledik Brech káplár.
„Hol a csákó, az öv ?“ ez az első, a mit Egelmann 

kérdez.
„Nem vagyok napos, kapitány ur."
„Úgy; ha nem napos, hogy kerül a korcsmákba, 

mint például a ,Szőlőfürt.‘-be.“
Brech jól tudja, mily szigorúan el van tiltva ön

kéntesekkel korcsmázni s azok megtraktálását elfogadni, 
de most már be kell vallania.

„Úgy — egy önkéntessel volt ott? Hogy hívják 
azt az önkéntest?"

„Walt érnék."
„Őrmester!"
„Kapitány ur!"
„Walter önkéntes háromszor tart istálló-őrséget."
Az őrmester előveszi vastag, embertelenül vastag 

jegyzőkönyvét a kebléből, kinyitja s a megnedvesitett 
írónnal beírja a büntetést, és ismét keblébe dugja a 
könyvet.

„Steinfeldt őrvezető ócsárolt engem ?“ kérdi ismét 
Egelmann.

„Parancsára!“
„Mit mondott?"
„Az ördög vigye el a kapitány urat."
„Úgy — no, azt én is mondtam volna, ha önkén

tes Steinfeldt lettem volna," monda Egelmann szárazon. 
Ottó mindent hall, s szivében ujongani, örülni kezd, 
mintha szive a kék ég volna és az ország összes pa
csirtái csattogtak ős ujongtak volna ezeu égben.

„Mit inondott még az önkéntes ?“
„Semmit többet, kapitány ur!"
„Úgy-------mikor volt az?"

hogy egv év leforgása alatt tartozik képesítő vizsga , 
letenni. Néhány évvel későbben a nélkül, hogy a vtzs , 
gát letette volna, rendes tanárnak választatott me„, 
mely választás azonban azért sem volt törvényes mi
vel a választásnál a törvény értelmében megktvi n . me 
gvei iskolaszéki kiküldött nem volt jelen s PraiiK Ar 
min azután sem tette le a kötelezett vizsgát. Midőn a 
polgári iskolának gymnásiummá leendő átalakítása v - 
gett a város és a közoktatási ministerium kiküldöttei 
u. m. dr. Klamarik János mm. osztálytanácsos és B • 
késsy Gyula debreceni tankéit kir. főigazgató közt va
rosunkban a tárgyalások folytak, utóbbi mmisten kikü - 
döftek kijelentvén, hogy Frank Ármin a leendő gym- 
násiumban éppen nem alkalmazható, a városi képvise
lőtestület az iskolaszék javaslatára — m'g más taná
rok a ministeri rendelet által a fáradságos s költséges 
állami vizsgára köteleztelek — Frank Árminra vonat
kozólag azon elnéző és jóakarat.u határozatot hozta, hogy 
őt — amennyiben a gymuásiumbau nem alkalmazható,; 
a polgári leányiskolában, az alsó ipariskolában és a 
felállítandó földmives iskolában alkammzni fogja. Azon
ban mivel polgári leány iskolákra sincs képesítve, a kir. 
lanfelügyelő tiltakozott az ellen, hogy ott. rendes tan 
tárgy tanításával foglalkozhassék, az ipariskolai bizottság 
pedig, melynek módjában állott, volna Frank Ármint, az 
alsó ipariskola három osztályában is alkalmazni, csak 
egy osztályban adott neki alkalmazást,, mivel a ta
nítás sikerét kellőkép biztosítva nem látta, minek 
folytán az illető nem heti 24 órát — amennyire kötelezve 
van — hanem csak 14 órát, tanított, mindazáltnl az 
egész fizetést húzta. E körülmény tudomására jutván a 
kir. tanfelügyelőnek, utóbbi arra szólította fel az iskola
széket, hogy amennyiben Frank Ármin sokkal kevesebb 
órát tanít, mint amennyire kötelezve van, csakis tanítási 
óráinak megfelelő díjazásban részesit.t.essék, nehogy az 
iskolaszéki számadások, ha majd a megyéhez felül
vizsgálat alá kerülnek, ott. kifogásoltassauak. Az is
kolaszék e tanfelügyelői felhívással szemben nem vállal
hatván magára a felelősséget, a tanfelügyelői meg
hagyásnak megfelelőleg Frank Ármin fizetését le 
jebb szállította, mi felszólaló szerint teljesen igaz
ságos és helyes volt, mert Frank Árminnak sokkul 
kevesebb órai tanításért nem járhat annyi fizetés, mint 
a gymnásiumi tanároknak, kik állami vizsgára kötelez
tettek és azt le is lették, azonkívül a kötelezett óra
számot. is teljesítik. Habár tehát felszólaló az előadot
tak alapján Frank Ármin íelebbezését nem pártolhatja 
s követelését jogosnak nem tartja s i>. Sima Ferenc 
állal megtámadott iskolaszék eljárását minden tekintet
ben correctnek ismeri, ő is járul ahhoz, hogy Frank 
Árminnak 17 évi működésének es szorgalmának tekintetbe 
vételével a f. iskolai évben részére már megszavazott, 
de még ki nem fizetett fizetésén kívül végkielégítés Ci
liién egv évi fizetés megszavaztassék.

Sima Ferenc reflectálva Kiss Zsigmond szavaira 
tagadja, hogy joga volna valakinek ti városi képviselő
testület határozatát megváltoztatni vagy annak ellenére 
cselekedni (hát a megyei törvényhatóság vagy minis 
t.erium semmi? Szerk.j, tehát az iskolaszéknek sémiéit 
volna szabad a Frank Ármin részére közgyülésilez meg
szavazott fizetést beszüntetni, annál kevésbé szabad a 
tanfelügyelőnek Szentes város iskola ügyeiben orrával 
durkálm, amidőn a kormány egy krajcárral sem járul 
Szentes város iskoláinak fentartásához. Szóló régi szokása 
szerint mentegetni akarván éles támadását végül kije
lenti, hogy az iskolaszéket nem akarta sérteni.

Kiss Zsigmond igen találóan jellemzi előtte szóló 
hangzatos kifulladásait, melyek szerinte tetszetőseit le
hetnek némely képviselő tűiének, mikor valaki a tan
felügyelő felszólalását ős az iskolaszéknek megfelelő 
intézkedését olyannak tünteti fel, mintha az a kép

„Tegnap este."
„Azt tudom-------hány óra tájbau."
„Fél tízkor."
„Azonnal, mihelyt megérkezett?"
„Parancsára!“
„Hallották polgáriak is, hogy Steinfeldt önkéntes 

engem szidott?"
„Parancsára — hangosan kiáltott."
„Szép — s mit tett maga?"
„Én rögtön fölálltam, kijelentettem, hogy följe

lentem."
„Megtörtént. S aztán maga, hazament?"
„Nem mindjárt."
„Nem mindjárt? Ej hát mikor?"
„A többiekkel."
„Mikor?"
„Tizenegykor", hazudott Brech
„Azt nem hiszem Hej, Steinfeldt."
Steinfeldt odaugrik.
„Meddig maradtak tegnap a ,Szőlőfürt‘-ben ?“ 
„Éjfélutánig."
„Jól van. — Őrmester!"
„Kapitány ur!"
„Brech káplár három ügyeletét kap, mert tilalom 

ellenére egy önkéntessel korcsmába ment.
„Klaspe szakaszvezető is ott volt," tör elő Brech 

ádáz leikéből.
„Fogja be a száját, mig nem kérdezem. Őrmester, 

fölirta?!"
„Azonnal------ készen van!"
„Brech káplár még három ügyeletet kap, Klaspe 

szakaszvezetőért. Fölirta ?“
„Igéttislfl
„Jól van. Brech káplár azonkívül — háromszor tart 

napot! Brech káplár! — hátra — arc — mehet! Őr
mester, küldjön két embert velem-------vau-e hosszú
rudunk ?“

„Azt hiszem, megnézem, kapitány ur “
Elmegy, szerfölött csodálkozva, de különben örül 

Brech káplár háromszor-három őrségének és az önkéntes 
büntet,leuségéueK. Az istálló ajtókban álló társaság poly- 
vaként szóródik szét közeledésére.

„Fix és Knoll, ti lusta uaplopók! Vegyen mind
egyik egy hosszú póznát — hóimét, az nekem mindegy — 
és menjetek a kapitány úrral. Majd megmutatja, mit csi
náljatok !“

(Vége köv.)

viselő testület határozatával dacolna, avagy annak jog. 
körét csorbítaná. Felszólaló azt tartja, hogy az iskola- 
szék a felettes tanhatóság — a milyen első sorban a 
tanfelügyelő — utasításait s jogos alapon nyugvó rendele
téit nemcsak respectálni, hanem végrehajtani is tartozik. 
A képviselő testület akkor, mikor Frank Ármin részere 
a teljes fizetést megszavazta, nem tudta, nem is tud
hatta, hogy a tanfelügyelő Későbben kifogast lóg emelni 
Frank Árminra vonatkozólag a csekély tanítási óraszám 
és a teljes rendes tanári •fizetés közti arány talanság, 
valamint nevezett tanárnak polgári leányiskolában 
való rendes alkalmaztatása ellen, mert ha azt tud
ta volna, akkor nem szavazta volna meg azt a fizetést. 
Midőn pedig Sima Ferenc képviselőnek mint az iparis
kolai bizottság elnökének módjában állott volna Frank 
Ármin tanárt az alsó ipariskola több osztályában alkal
mazni, a mire ezen bizottság az iskolaszéktől föl is ké- 
relett, azt még sem tette, mert nem látta kellőkép biz
tosítva a sikert. Végül szóló meg azon sajnálatát iejezi 
ki, hogy Sima Ferenc, ki mint iskolaszéki tag az. egész 
ügyet s az iskolaszék méltányos eljárását ez ügyben is
merheti, mégis sajtit testületé ellen igazolatlan vádakat 
emel s eljárását igazságtalannak nyilvánítja.

Sima F. elölte szóló szavaira reflectálva helyreiga
zításul felhozza, hogy az ipariskolai bizottság nem azért 
kerülte Frank Árminnak uz ipariskola több osztályában 
való alkalmazását, mivel tanítása sikerében kételke
dett volna, hanem mert nevezett tanár nem bírt volna 
annyi physikai idővel, amennyiben minden nap ugyan
azon időben több osztályban tanítani teljes lehetetlen 
(Közbeszólások: nem, nem áll!) De igenis áll — foly
tatja szóló — (Közbeszólások : nem áll, nem áll!) Szóló 
újból ismétli, hogy úgy áll a dolog, mert ő nem szokott 
hazudni s állításait ismétli.

Balázsovits Norbert kimutatja előtte szóló állítá
sának tarthatatlanságát. Ugyanis az ipariskola mimleiiik 
osztályában heteiikint kétszer vau tanítás s habár most 
miudeu egyes osztály külön tanító vezetése alatt áll, 
még sem történik, hogy egy és ugyanazon napon mind 
a négy osztályban lenne tanítás. De mivel egy héten 
hat tanítási nap van, s mindenik osztályban csak két
szer heteiikint vau tanítás, igen világos, hogy ha az 
ipariskolai bizottság akarta volna, akkor Frank Ármint 
nem egy osztályban, — mint tényleg van — hanem há
rom osztályban alkalmazhatta volna, mert három osz
tályúak kü önböző napokon való tanitasa éppen hat na
pot vett volna igénybe. l)e az ipariskolai bizottság s 
talán inkább annak elnöke valószínűleg azért nem akarta 
három osztály tanítását bízni Frank Ármin tanárra, mert, 
az eddig alkalmazott elemi tanítókat nem akarta meg
fosztani jövedelmüktől, amennyiben havi 15 írt igen szép 
mellékjövedelem, főkép a kisebb javadalmazásu tanítók, 
nál. E szerint Sima Ferenc hamis logikája nem áll, hogy 
Frank Ármin a physikai idő hiánya miatt nem tudott 
volna legalább egynél több osztályban tanítani.

Kristó N. István azon meggyőződésre jutott az ed
digi felszólalásukból és az iskolaszék előterjesztéséből, 
hogy Frank Árminnak tulnjdonképen semmi joga sincs 
a várossal szemben igényekkel föllépni, mert ő nem tett 
eleget az önként felnjánlt s az iskolaszék által is köte
lezett vizsgatétel feltételének. De ettől eltekintve mél
tányossági szempou'ból szóló is járul az előtte szólóktól 
javaslatba hozott, kielégítési összeg megszavazásához

Végül Udvardi Sándor rövid felszólalásában azt 
hangoztatta, hogy mivel Frank Ármin vizsgát, nem tett 
s igy kötelességének nem tett eleget, nem hajlandó egy 
krajcárt sem megszavazni, mi természetesen a képvise
lők egy részénél helyesléssel találkozott. Az elrendelt 
szavazás eredménye az lett, hogy a Frank részére in
dítványba hozott egy egész évi fizetés t. i. 940 frt és 
a f. iskolai év augusztus végéig még ki nem fizetett, 
járulékának kiadása mellett 37, az indítvány ellen 29 
képviselő szavazott, s igy az indítvány határozattá emel
tetett.

Időközben előhozatván a városi adósságokat tartal
mazó kimutatás, az adósságok konversióját képező ügy 
újból tárgyaltatott, azonban e kimutatás hiányosnak 
találtatván Kiss Zs., Kristó N. István és Szeder János 
képviselők felszólalására a tanács megbizatott, hogy egy 
teljesen kifogástalan kimutatást terjeszszen be a leg
közelebbi közgyűléshez, amikor ennek alakalma lesz a 
városi tartozásoknak teljes hű képét maga előtt látni 
s egy határozott összeget megszavazhatni.

Ezzel a közgyűlés folytatása következő napra ha- 
laszfatván, e napon az első tárgyat képezte a polgár
mester előterjesztése Sarkadi Nagy Mihály hivatalától 
felfüggesztett csendbiztos ügyében, mely szerint neve
zett csendbiztos a hivatalos hatalommal való kímélet
len visszaélés miatt a szegedi kir. törvényszék által há
rom évi börtönre ítéltetett s a törvény értelmében hi
vatalától elmozdittatott. Mivel a képviselőlesiület a 
csendbiztos ügyének végleges eldöntéséig ez állást ide
iglenesen töltötte be, a szabályrendelet értelmében ez 
állás a választási cyclus végéig állandóan lesz betölt
ve s e végből a pályázat kihirdetésével polgármester 
bízatott meg. Néhány képviselő ez alkalommal ezen állás 
beszüntetését, mások a csendbiztos működési körének 
szabályozását óhajtották volna, de ez tárgyalható nem 
volt, amennyiben ez a szabályrendelet módosítását von
ná maga után, arra pedig a törvény értelmében önnál- 
ló indítványt, még pedig 24 órával a közgyűlés előtt 
kellett volna beadni, a mi nem történt.

Polgármester jelentvén, hogy Szakái Mihály fel
függesztett, váiosi aljegyző a megyei közig, bizottságtól 
kötelesség mulasztás címén rá rótt pénzbírság lefizetése 
mellett, hivatalába visszahelyezeiidőnek Ítéltetett s a 
város a felfüggesztés alatt visszatartott 500 irtot ne
vezettnek kifizetni köteleztetek., közgyűlés ezt tudo
másul veszi, de polgármester indítványára fel terjesztést 
tesz a belügyministeriumhoz az iránt., hogy a város ne 
legyen köteles azon 500 irtot a jegyzőnek kifizetni, 
hivatkozva egy curiai döntvényre, mely szerint birságra 
Ítélt felíüggesztett tisztviselő a visszatartott fizetésre 
állítólag igényt nem tarthat.

Mikec Ferenc tanácsnok s községi biró elhunytét 
a közgyűlés fájdalommal, ezen állásnak Farkas Benedek 
ügyvéd által történt ideiglenes betöltését pedig helyes
léssel vette tudomásul, megbízván a polgármestert a 
pályázat kihirdettetésével.

Özv. Mikec Fereucné, szül. Farkas Jusztiua kérvé-



nye, melyben néhai férje egy évi fizetésének kegyado- ■ 
ni .i.vkép leendő megadását kérte, — fájdalom — ked- 

,;An elintézést, nyert, mert a képviselőleslület da 
r aiíimk, hogy több elhalt, tisztviselő özvegyei iránt

■ i években nem volt szűkmarkú s más becsületes 
hűségét holta után is jutalmazta, az özvegy I 

•-t jelenleg 32 szavazattal 21 ellenében elvetette.! 
Horváth Jenő árvaszéki h. ellenőrnek 6 heti szil-í

I

lo-1 politikáról. Jónak látja veszélyesnek hirdetni a 
... | helyzetet s a veszély szándékos okozójául egyenesen

•nc.t a kepvisemtesUllet da Üroszü,.szilgot üda> „,iut a „lely szakadat.

lanul akcióra készül, s ha máskép nem lehet, kéuy- 
szerkölcsönnel és az eddigi közkölcsönök kamatfi
zetéseinek megszüntetésével is fog e célra törekedni. 
Ez az utóbbi 
értékek ellen 
árcsökkenést 
értékek ellen még a Nord. Alig. Zeitung is folytat
ja, s azon hir visszavonása, mely Bismarck herceg
nek tulajdonított két békés nyilatkozatra vonat
kozott, nem is keltett volna a berlini politikai i 
körökben oly nagy feltűnést, a minőt kellett, ha j 
egyúttal a kancellár-lap határozottan a sajtó ama 
részének a pártjára nem állott volna, mely már 
hosszú időn folytatja lankadatlanul a harcot az orosz 
értékek ellen.

Az egyesült-államokban, tekintettel az ősz utol
ján következő elnökválasztásra, mindenfelé meg
indult, már a mozgalom. A küfönféle pártok erősen 
készülnek a nagy nemzeti gyűlésekre. A sorozatot 
az úgy nevezett „egyesült munkáspárt" nyitja meg, 
mely' e hó 15-dikén Cincinnatiban tartja nagygyű
lését. A következő nagygyűlés a demokrata párté 
lesz junius 5-dikén St-Louisban. Azután junius 
1‘2-dikén a prohibicionisták konvetje nyílik meg 
Indianopolisban, s utoljára lesz a republikánusok 
gyűlése Chicagóban junius 19-dikén. Általános ér- 
deküeknek csak a két politikai főpárt konventjeit 
kell tekinteni: a demokratákét és a republikánuso 
két. A mint a viszonyok ma állanak, úgy látszik, 
hogy a demokraták ismét Clevelandet fogják elnök
nek kandidálni, mert New-Yorkba sokfélül érkeznek 
jelentések arról, hogy Cleveland elnöknek újból 
való megválasztása a lakosságban pártkülönbség 
nélkül viszhangra talál. A republikánusok közt, 
mondja egy egy newyorki lap, sokan vannak, a kik 
szívesen beülnének az elnöki székbe s mióta Blaine, 
kinek legtöbb kilátása volt arra, hogy' a chicagói 
konventen elnöknek jelölik, kijelentette, hogy a kan- 
didációt semmi szín alatt sem fogadja el, a repub
likánus elnök jelöltek, napról-napra szaporodnak'. 
Csakhogy a Blaine lemondásában senki sem hisz 
komolyan.

I

I

id-.igidóeit beadott kérelme érdemileg nem is tárgyal-; 
utóit., hanem miután nevezett, betegsége miatt poTgár- ■ 
mestertől a szabadságidőt megkapta,- ez intézkedés”(u- 
dmiiá.-ul vétetett.

A gazdászati szakosztálynak a cédulaháznál felál
lítandó marhamérleg iránti előterjesztése, mely szerint 
az 700 írton megszereztessék s annak használatáért 
egy marha után 10 kr., egv sertés és borjú után 5 
kr., két pár kisebb sertés után 5 kr. szedessék, elfő 
gadtatott.

Ugyanannak a keményítő gyár és a korsóssor 
közti üres házhelyekből három porta eladása iránti ja 
vaslata a förvéuy értelmében 30 napra közhírré tétetni 
határoztatott

Szintén kedvező elintézést nyert e szakosztály ja
vaslatára ifjú Várady Lajos és érdektársai kérelme, a 
II t. Bő. sz. háztól u. a. tized 31. sz. a. uj gyógyszer
tárig, valamint Babős József háza sarkáig, továbbá Sza
bó Mihály és érdektársaié a 11. t. 110. sz. háztól fel
felé a város végéig terjedő járda iránt.

Következett. Jiraszek és Krausz vállalkozók kérel
me a gymnásiumi színfal kérdése, a kerítések építése 
és az iskolának vízvezetékkel való ellátása tárgyában 
az építési bizottság véleményen javaslatával. A vállaiko 
zok ugyanis látván, hogy azon szint,égiának, melylyel a 
gymnásium külfalazatát kell kirakni, nem 20 írtba — 
mint a költségvelősben van íölvéve — hanem 40 írtba 
kerül erre vállalkozók azon ajánlatot tették, hogy csak 
a főhomlokzat legyen oly szintéglával kirakva s akkor 
az árkülönbség csa k 700 frt, ha pedig a terv szerint 
az egész külső falazatot, kell olyan tógával kirakni, 
akkor az árkülönbség 2350 frt, mi rájtiK nézve a költ
ségvetésben kilelt, hibás árszámilás miatt tiszta kár. A 
közgyűlés polgármester előterjeszt ősére, mely szerint 
egyrészt az oly monumentális gymnásiumi épületet nem 
szabad díszétől, a szintéglától megfosztani, másrészről 
figyelembe kell venni vállalkozók igazán erős kivitelű 
s kifogástalan munkáját, elfogadja a polgármester és 
vállalkozók közt az árkülönbségre megtörtént egyezsé 
gél, mely szerint a város a sziutégla árába 1600 irtot 
fizet ; elfogadja az építtető bizottság javaslatát, is, mely 
szerint a gymnásium homlokzata előtt, légül alapon 
nyugvó vaskerítés készít tessék, a kísér felé néző rész 
kőfallal bekerítve nagy kapuval láttassák el s az elke- 
rülheileii vízvezeték is eszközöltessek Úgy a bekerítés 
mint a vízvezeték eszközlése és készíttetése az építte
tő bizottságra ruházlatott.

Csongrádmegye alispáni hivatalának felhívása a 
csongrádi".! rvizkárosultak jevárá köiiyöl-adományok gyűj
tés eszközlése iránt, annyiból nem került, tárgyalás alá, 
mert a polgármester e felhívás vétele után a gyűjtést 
azonnal megindiltatta, s most már az oredményiiyel 
számol be, mely szerint, 56 zsák búza, ő'/» véka mor
zsolt és ugyanannyi csöves kukorica, 16 kenyér, 3 drb. 
szappan s 260 frt kézpénz gyűlt össze s Csongrádiul el 
is szállíttatott,; azután még 52 frt 54 kr. jött be s az 
is elküldetett, s mivel még mindig folynak be adomá
nyok, ezek még ezentúl is elfogadtatnak.

Szeder János képv iselő tekintettel arra, hogy ezen 
adományokat, egyesek adták, de maga a varos mint er
kölcsi testület még semmivel sem járult, a csongrádi ár
vízkárosultak nyomorának enyhítésére, indítványozza, 
hogy mennyiben Szentes város mint évben a. kistiszai 
zsilipszakadáskor megye hatáskörén kívül eső II. M.-Vá
sárim Iv károsult lakóinak 1000 frtot adott, illő, hogy I 
Szentes szomszéd s Csongrád vármegye második városa 
iránt is hasonló érzelmeket táplálja s legalább is 1000 
frtot. szavazzon meg. Ez indítvány egyhangúlag el
fogadtatott.

Végül Szatmár-Németi árvízvédelmi ,bizottság ké 
te me árvízkárosultjainak segélyezése iránt 100 frt 
megszavazásával szavaztatott meg.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

kijelentés érzékeny támadás az orosz 
s a berlini tőzsdén rögtön újabb 
idézett elő. Ezt a harcot az orosz

HÍRE í(.
— Díszes esküvő volt, e héten kedden este 6 óra 

előtt., a mikor Iloffer József, n gymnásium építésveze
tője oltárhoz vezette Sréter Berta kisasszonyt. a nász- 
nagyi tisztet a menyasszony részéről Balogh J á n o s 
megyei árvaszéki elnök, a vőlegény részéről Jiraszek 
építész teljesítette.

— Menetrend a felső Tiszán T. Abád ésSzeged 
közt, vegyes szolgálatban f. évi május hó 9-fől továb
bi intézkedésig. E ö 1 f e 1 é. Szegedről T.-Abádra: szer
dán reggel 5 órakor. Szegedről Szolnokra: vasárnap 
és szerdán regg.
szerdán reggel 10 óra előtt nem. Szentesről.Szolnok

ira: vasárnap és szerdán reggel 10 óra előtt nem. 
Szolnokról T.-Abádra: csiitö rtököu reggel 5 órakor. 
Lefelé. T.-Abádról Szolnokra: pénteken reggel 8 
órakor. Szolnokról Szegedre: kedden és szombaton 
reggel 5 órakor. Szentesről Szegedre: kedden és 
szombaton reggel 10 óra előtt nem. Figyel mez 
t.etés: Utasok csak a fedélzetre vétetnek fel.

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon tisztelt adako
zók, a kik a gymnásiumi tanulók majálisa alkalmából 
az ifjúsági könyvtár javára egybegyült 40 írt, 30 kr.- 
hoz szives adományaikkal hozzájárultak, fogadják há
lás köszönetemet. — Szentesen, 1888. május hó 10. 
Dr. Kardos Albert, az ifjúsági könyvtár kezelője.

— Köszönetnyilvánítás. A szentesi gymnásiumi ta
nuló ifjúság által f. évi május hó 9-én rendezett ma
jális alkalmára Kristó Nagy Adélka k. a. volt szives 
a rendezői jelvényeket elkészíteni; továbbá tele. Balá- 
zsovits Norbert úr a meghívókat ingyen kinyomatni; 
végre tek. Zsoldos Ferenc és Sonnenfeld Sámuel fa- 
kereskedö urak ugyanezen alkalomra a szükségelt 
fa-anyagot díj nélkül átengedni, miért is fogadják az 
emlif.ef.tek e helyen is szivünk mélyéből fakadó őszinte 
köszönetünket. — A rendezőség.

— Lapunk mai számával veszik olvasóink a cson
grádi árvízkárosultak részére városunkban történt ada 
kozásokról szóló részletes kimutatást, de elnézést ké
rünk, ha többeknek nem jut, mórt csak 250 példány 
küldetett be hozzánk.

— Csuppay Mártonná polgári iskolai nevelőnő, 
ki a megyei tanfelügyelő utasítása folytán a polgári 
iskolai képesítés megszerzésére, illetve vizsga letéte
lére szó 11 itt.atott fél, a m. kir. közokt. ministeriuratól 
bizonyos tantárgyak tanítására íeljogosittatván, uj 
vizsga tétele alól felmentetett.

— Kiküldetés. Zolnay Károly gymn. igazgató és 
Derzsi K. Ferenc gymn. tanár a gymn. bizottság meg
bízásából tegnap délután Szegedre utaztak, hogy gym- 
nasiumunk rajztermének, könyvtárának physikai és vegy
tani termeinek berendezése végett a szegedi uj gyinna- 
sium és reáliskola berendezését megtekintsék. Iskolánk 
ugyanis a városi képviselőtestület bőkezűsége és a volt 
iskolaszék bölcs gondolkodása folytán annyi tanszerrel 
és gyüjteménynyel hir, a milyennel sok régi tanintézet 
sem dicsekedhet, illő tehát, hogy a termek berendezé
se is olyan legyen, hogy az ellen semmi kifogás se té
tessék, azt pedig csakis mintaszerűen már berendezett 
tanintézetek megtekintése által lehet elérni.

— Egyháztanácsi ülése volt tegnapelőtt a helybeli

;el • órakor. Szentesről T.-Abádra:

Világíolyása.
Az általános európai helyzetet békésnek te

kintik s az orosz részről tett félhivatalos nyilat
kozatok most Bismarck hercegnek tulajdonítanak 
olyan nyilatkozatot, kettőt is, mely a helyzet fe
lől megnyugvást szülni van hivatva. Egy londoni 
távirat állítása szerint nyilván az összes nagykö
vetek utasításokat kaptak kormányaiktól, hogy a 
lehető nyíltsággal hangsúlyozzák a béke biztossá
gát, mert még az orosz nagykövet is kijelentette, 
hogy még bizonyos nem lehetetlen eset bekövet
keztekor is Európa békéje ép úgy biztosítva ma- 
redna, mint most, minthogy az a vezérlő államfér
fin, ki tizenkét év óta meg tudta akadályozni az 
általános béke minden megzavarását, mindenesetre 
megmarad hivatalában. — Az efféle békés orosz 
nyilatkozatoknak érdekes magyarázatául szolgál a 
Daily News egy pétervári távirata, mely szerint 
nem rég összegyűltek ott a hadsereg főbbjei, hogy 
Oroszország katonai helyzetét megbeszéljék, mely 
alkalommal egyhangúlag kijelentették, hogy Orosz
ország még kosszu ideig nem lesz képes akármely 
európai hátimat is megtámadni; Oroszország vé
delmi ereje is nagyon gyönge, a szükséges vasutak 
hiánya következtében. Ennek alapján aztán elha
tározták, hogy tizenhárom millió rubelnyi költsé
gen nyomban három uj stratégiai vasutat építtet
nek az osztrák határ felé-

A német félhivatalos sajtó az utóbbi időben, 
határozottan oroszellenes hangon szól az általános 

róni. kat.li. egyháznak, mely alkalommal az uj orgona 
készíttetése a gazdászati bizottságnak azon jelentése 
alapján, hogy a templom tetejének másik felét az idén 
okvetlenül csináltatni kell, mi tetemes költséget igé
nyel, a jövő évre lialasztatott el. Egyszersmind Balá- 
zsovifs Norbert, világi elnök indítványára elhatározta
tott, hogy az orgona Könnyebb beszerzésére gyűjtés ren
dezhetik, s Pataki József egyháztanácslag olt. nyomban 
10 írttal kezdte meg az adományozást, mely jó példát 
s nemes lettet az egyháztanács éljenzéssel fogadott. 
Az adománygyűjtés f. é. október hónapban fogja kezde
tét venni s lapunk annak idejében közölni fogja úgy az 
adományokat mint az adományozók neveit.

— 1000 frtot szavazott Szentes város képviselő
testülete f. hó 9-én tariott közgyűlésében Szeder János 
indítványára a csongrádi árvízkárosultak javára. Ugyan
akkor a szatniár-néineti árvízkárosultak javára is 100 frt 
szavaztatott meg. E határozatok nem szorulnak dicséretre.

— Vegmegoldást nyert végre-valahára a gymná
siumi ügy, amennyiben a városi képviselőtestület és a 
vállalkozók közt egyezség jött létre akként, hogy a 
költségvetésben 20 írtra előirányzott, de csak 40 írton 
megszerezhető sziutégla árához a város 1600 írttal já
rul s e határozat, hozatala után a városunkban éppen ak
kori időzött Jiraszek nyomban Budapestre indult a szük
séges sziutégla megválogatására és megvásárlására. Azon
kívül az építtető bizottság felhal.iilmaztat.oft a közgyű
léstől, hogy a gymnásiumi telek bekerítéséről és az ar
tézi kut.vizuek oda vezettetésóről saját hatáskörében 
gondoskodjék s véglegesen intézkedjék.

— Különös figyelemben részesítette legutóbb a 
„Szentesi Lap" mi lapunkat, a mennyiben bevárta la- 

j púnk megjelenését, hogy nyomban replikázhasson az ál- 
I tálunk előre bejelentett válaszra. Egyéb ismét nem öt-
■ lőtt szemünkbe az egész replicából, mint az az elbiza
kodott hang, melylyel lapunk existentiáját. félti. Erre 
csak annyit mondunk, hogy vigyázzon, nehogy ő szo-

1 ruljon hamarább segélyre ép úgy, mint, az árvizveszély- 
I kor melyről az előtt, oly fenhaugon nyilatkozóit, hogy 
I „jöhet már az árvíz1" mert „a ki másnak vermet ás,
■ maga esik bele," s bölcs Solon szavai szerint halála 
előtt senki se nevezze magát boldognak.

— Lehet pályázni. Sarkadi Nagy Mihály volt 
csendbiztos bűnügyének elintézése és Mikec Ferenc 
volt, városi tanácsnok és községi bíró elhalálozása folytán 
e két állás a választási cyclus végéig véglegesen l’og 
betöltetni. Ez állások egyike jelenleg Balogh István, 
és másika Farkas Benedek ügyvéd által van ideiglene
sen betöltve. A pályázat legközelebb lesz kihiidetve.

— Gymnásiumi ifjúságunk majálisa dacára a változó 
időjárásnak igen kedvezően sikerült. A sátort helyette
silő magas kerítés igen célszerűnek bizonyult be, mert 
a táncolók mindig friss levegőt szívhattak s nem mele
gedlek át annyira, mint a fedett sátorban történni szokott. 
A rendes mulat ■ág — egy kis ráadással — mintegy 11 
óráig tartott. A majális alkalmával több vendég az 
ifjúsági könyvtárra adakozóit, miáltal a cél tényleg 
el lett, érve, mert, bizony a majálisra összegyűlt, pénz 
kevésnek bizonyult s az ifjúságnak most utólag kell a 
hiányt pótolni. Habár a majáliskor szokásos eső el
maradt, mindazállal este 7 órakor a Duna felől emel
kedett felhők ugyancsak ráijesztetlek a múzsák fiaira — 
de az ijedség a felhőkkel együtt csakhamar eloszlott.

— Piacrendezés. E héten a központi piacon ujo- 
nan jelöltettek ki a kocsiutak. Nevezetesen a kaszi
nói vagy t.einplomutcából kivezető ut folytatása a 
most épülő ref. bérház homlokzata hosszában Nagy 
Ferenc kereskedő háza felé, a kongó ut folytatása 
egyenes irányban halad a „Szentesi Takarékpénztár" 
háza előtt, végre a kurcapart felöli, Hoffer közjegy
ző házával átellenes s a piac felé vezető ut az eme
letes iskola és megyeházi épület homlokzata előtt, a 
kongóutig színién egyenes irányban halad. Ez uj út
vonalok karókkal vannak megjelölve, de óhajtandó 
lenne a kijéiölt, irányban néhány éjjeli lámpát is fel
állítani, hogy azok fénye mellett este is látható le
gyen az uj irány.

— Öngyiikoság. Somoru véget ért gymnasiumunk 
hatodik osztályának Farkas Gyula nevű növendéke, 
Farkas Gedeon helybeli kir. járásbiró ur fia. Szerdán 
d. u. a majálisba még ott mulatott tanuló társaival, 
csütörtök d. e. vig arccal szedte össze az iskola udva
rán maradt tányérokat, azután még délelőtt, a delelőben 
kuglizott, de onnan eltávozott. Éjjel 11 órakor a delelő 
közelében egy lövés dördült el, melyet Smazál vendég
lős családja jól hallott, de azt hitte, hogy Gágyor kerti 
csősz lövöldözik. Ez égyszer azonban nem a csősz lőtt, 
mert ez is a lövésre fölóbredvén körutat tett, a kertben, 
másnap, tegnap reggel az egész kertet bejárta, de sem
mit sem vett észre. Azonban Smazálné asszony észre- 
vevén a faiskoja szélén egy heverő emberi Iestet azt 
hitte, hogy valami utas vagy beborozott félti pihen ott 
s a dolgot, eleinte figyelembe sem vette. Do későbben 
kitűnt., hogy a testben nincs többé élet s a szeren
csétlen nem más mint Farkas Gyula. Arccal lefelé fordul
va találták, alatta pedig a revolvert. Mellbe lőtte magát, 
de a helyszínén egy csep vér sem volt látható. — 
A szerencsétlen ifjú még sokkal fiatalabb s fejletlenebb 
volt, mintsem hogy még gyanitaui is lehetett, volna, 
hogy oly szerencsétlen gondoláink foglalkoztatták volna 
agyát; a tanárokkal legkisebb összeütközése sem volt, 
tehát valódi talánynak tűnik fel tette. Szüleihez inté
zett levelében éleluiitságot hoz fel végzetes tettének 
okául s valóban elszorul az ember szive, midőn az élet 
gondjairól még sejtelemmel sem biró ifjú, ugyszólva 
gyermek, óletuntságról mer panaszkodni. De ne kutas
suk az indokokat, annál inkább figyelmeztetjük a szü
lőket, hogy gyermekeiknek minden lépésére ügyeljenek 
s a tanítók figyelmeztetéseit a legjobb akarattal fogad
ják. Ügyeljenek fiaik vallási érzületére; ne tűrjék, hogy 
azok a templom látogatását elhanyagolják, mert a val
lási érzület, hiánya leghamarabb vezet oly végzetes tett
re. A szerencsétlen fiú temetése holnap d. e. 10 órakor 
rog végbemenni. — Nyugodjék békében!

— Uj átjárókat építenek téglából a régi fadobo
gók helyébe, melyek nemcsak hogy hamar pusztul
tak, hanem nagy dörömbölést is okoztak s költsége
sek is voltak. Csak helyeselni lehet a városi tanács
úak ezen intézkedését.



Vasúti menetrend;
SZAJOL—SZENTESI VASÚT.

Szolnok felé.
Szentesről indul 5 óra 36 perc reggel, 11 óra 02 perc d. e. 
Tőkéről indul 6 óra 13 perc reggel, 11 óra 09 perc d. e. 
K.*Szt.-Mártonból 6 óra 58 perc reggel, 12 óra 42 p. d. u. 
Homokról 7 óra 37 perc reggel, 1 óra 05 perc d. u. 
'1'.-Földvárról 8 óra 05 perc reggel, 1 óra 31 perc d. u. 
Martfűről 8 óra 23 perc reggel, 1 óra 50 perc d. u. 
Kengyelről 9 óia 04 perc d. e., 2 óra 33 perc d u. 
l’.-Tenyóról 9 óra 31 p re d. e.. 2 óra 56 perc d. u. 
Sz«jóiról 10 óra 01 perc d. e., 3 óra 18 perc d. u. 
Szolnokra érkezik 10 óra 30 jrerc d. e.} 3 óra 34 perc d. u. 
(Budapestre érkezik 2 óra 15 perc d. <t., 7 óra 15 p. este.)

Szénié* felé.
Szolnokról indul 3 óra 47 perc reggel, 11 óra 11 perc d. e. 
8>ajolrol 4 óra 22 perc reggel. 11 óra ÍZ perc <1. e. 
P-'Fenyőről 4 óra 46 perc reggel, 12 óra 01 perc d. u. 
Kengyelről 5 óra i4 perc reggel, 12 óra 32 perc d. u. 
Martfűről 5 óra 14 perc reggel, 1 óra 02 perc d. u.
T.-Földvárról 6 óra 145 perc reggel, 1 óra 35 perc d. u. 
Homokról 6 óra i9 perc reggel, 1 óra 05 perc d. u.
K.-Szí.-Mártonból 7 óra 12 perc reggel, 2 óra 43 perc d. u. 
Tőkéről 7 óra 42 perc reggel, 3 óra 13 perc d ti. 
Szentesre érkezik 8. óra .6 pete d. e., 3 óra 47 perc d. u.

FélegylHÍzilról Kndapenlre.
Gyorsvonat: 11 óra 50 perc délelőtt. 
Személy vonat : 3 óra <.4 perc éjjel. 
Onmibiiszvonat : 7 óia 18 perc reggel. 
Személyvonat: 4 óra 18 perc délután.

X<T yilttér.
(E rovatban közlőitekért jimu vállal felelősséget a szerkesztő.)

Weise seldenestoffe von 65 kr. pérjLert’ca0 

120 Qual.) verseidet roben- und stückweise zollfrei das Fabrik- 
Depot G. Henneberg. (k. k. Iloflieferant), Zürich. Mustét* um- 
gehend. Briefe 10 kr. Forte. (2 )

972.|tk. 888. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A szentesi kir. jiínlsbii'iisttg mint telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Ilaiika Pál végrehajtatónak 
Bartus Anna végrehajtást szenvedő elleni 150 forint tő
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási Ügyében a 
szentesi kir. járásbíróság területén lévő, Szentes város 
belterületén fekvő, a szentesi 1614. számú Ijkvben 2066 
rsz. ház és 169 nszgöl udvar térnek alperest illető ré
szre, — illetve az 1881. LX. t.-c. 156 § a alapján az 
egész ingatlanra az árverést 200 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a lentebb 
megjelölt, ingatlan az 1888. évi junius hó 7 ik napján 
délelőtt 9 órakora szentesi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóságnál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított Kikiáltási áron alól is eladatni lóg.

Árverezni szándékozók tarlozmik az ing,'illan becs, 
árának 10%-át, vagyis 20 frioi készpénzben, vagy az 1881: 
LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az. 
1881 évi novemberiló 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy, 
ministeri rendelet 8. gálian kijelölt óvadékképes érléit- 
pupirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX. t. c. 170. §-a érteimében a bánatpénznek n bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltat ni.

Kelt Szentesen 1888 ik évi március hó 23ik napján.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Z3artlxa,
kir, aljbiró.
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Hl ,
3 DR. J. G. POPP

udvari fogorvos /
ífl__________________________ ..........................................................  ............................................................................... ;---- -----------7----------—------
S2J nn T r POPP ( zlnalhcrin-f<>|rpasztűjíi. üvegtégelyekben. Elismert szer a fogak tisztantartasara, 
hl DK. J. Ix. 1U11 k a 8z£j felfrissítésére és konzerválására.
jjj udvari fogorvos ( ' Ára I frt 22 kr.

DR. J. G. POPP
udvari fogorvos

DR. J. G. POPP
udvari fogorvos

DR. J. G. POPP
udvari fogorvos

DR. J. G. POPP
udvari fogorvos

Aiiitlliei'in-wzrtivize 40 év óta a legkedveltebb száj- és fogkonzorváloszer. Meggátolja 
a fogkö lerakodását, eltávolítja a száj kellemetlen szagát, felfrissíti a foglmst és elejét 

veszi a fogfájásnak.
Ára: a nagy palaczknak I frt 40 kr., a kisebbnek I frt, a lopkisebbnek 50 kr.

ffi nn T r, nrvnn l Arömatikns foKpaszIrtjn. nngvon kedvelt a kellemesen habzó logszappanok barátai 
ül DK J. G. nJi L l előtt. Kitűnő fogtisztitó szer.

i udvari fogorvos ( Ára: 35 kr|__________________________________________________
$ rni t n pdpp I a fogport kedvelők közt a legelterjedtebb és legkedveltebb, melytől a fogak
rU .DK. J. tr. 1U11 \ ragyogó feliéi* szint nyernek.
bl udvari fogorvos ( Ára: 63 kr. _______________

[il DR.
pj udvari fogorvos

í f' Pf)PP ( r«»K<öiiiöje (Plwmbe), melylyel a használati utasítás szerint bárki önmaga tömöszöl-
<J. ír. tuti V heti ki odvas fogait.

( Ára : I frt.
dl r,T, . 77 OAPD (' X o v í: ny szappan a a legkitűnőbb pipere- és gyógy szappan, mindenfele bőrkiütés és
Ifi 1,K- d' 11 k foltok ollon.
g udvari fogorvos J _ _ __ Áraj 30 kr.
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1 TICHO BERNÁT árucsarnokából
B BRÜNNBEN, Krantninrkt 18., saját házában,

®j utánvétellel kapható: '

H Nyári kainingarn
l maradék teljes férfiöltöny

ül re, mosható
R) 6*40 mét. hosszú 3 frt.

Házi vászon
1 vég 30 rőf </. 4 frt 50 kr. 
1 vég 30 rőf 7. 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz
minden sziliben, 60 cím. széles, 

10 méter 3 frt 80 kr.

Juta-fiiggöny 
török minta, teljes függöny 

2 frt 30 kr.

® Gyapjn-loden 
öSS kétszeresen széles, teljes női 
M ruhára, minden sziliben 

10 méter 6 frt 50 kr.

King-szövet
jobb a vászonnál, 1 vég y4 

széles, 30 rőf 6 frt.

IDreid.ra/tix 
legjobb minőség, 60 ctni. szé

le-, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Hollandi folyószőnyeg, 
maradék 10—12 mét. hosszú.

Egy maradék 3 frt 60 kr.

Jaquard kelme
60 ctm. széles, legújabb szín

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

Egy
nyári nagy kendő 

”/< hosszú 1 frt 20 kr.
■ Gyap.jn-b<*ige
■M kétszeresen széles, a legtartó- 
|||| sabb, teljes öltözetnek
ffli 10 mét. 4 frt.

CJixiffon

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

10 mét., elegáns kimenő ru
hának, mosó

3 frt.

Egy lótakaró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm. széles 
1 frt 50 kr.

fl Indiai főnie
H félgyapjn, kétszeresen széles, 
■n teljes ruhának
Im 10 met. 5 frt.

11 a a ii a v :í m z
1 vég .>0 rőf lila 4 írt 80 kr.
1 vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr.

CuRNAKAMNAVÁSZ
i vég J(> lói Illa és piros g frt. Kosmanosi kretton

10 mót., mosó, teljes 
ruhának

2 frt 50 kr.

TTri ing-él^
saját gyártmány 

fehér vagy színes darabja
I. r. 1 frt 8Ó, II. r. 1 frt 2Ó kr. |

I| Francia gyapotatlasz
H® minden sima színben, valamint 
rag csíkos, a legújabb, kétszeresen 

széles 10 mót. 6 frt 50 kr.

C^rford.
mosó, jó minőség

1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr. HSTői ingek 
erős vászonból, csipkés sze
gély lyel 6 drb 3 frt 25 kr.

JSTói ing’els. | 
chiffonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.H Fék (‘te t érné

» szász gyártmány, kétszeresen 
széles, teljes öltözetnek 

10 mót. 4 frt. 50 kr.

Angol oxl’ord
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr. Posztóáruk gyári raktára.
ja l’erno Veloure 

kétszeresen széles, tiszta gyap-
S ju minden divatos színben.
Hg Egy ruha 10 mót. 7 f. t.

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyem rojttal 
4 frt 50 kr.

Brünni posztókelnie.
Egy maradók 3*10 mét. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr.

Briinni divatkelme
Egy maradék 3.10 mét. hosszú 1 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

|| Karirozott ruhakelmék
K 60 centim, szélesek, legújabb 

színek
10 mét. 2 frt 50 kr.

Egy jute-garnitnra,
2 ágy és l asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

! ! Alkalmi vétel I ! 
Briinni kelniemaradékok. 

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

Felsőkabát-kelmék 1 
legfinuinabb minőség egy felső 1 

kabátra 
8 frt.

H Minták ingyen és bementve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.

/íxxxxxxxx:
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Eladó liáz.
Id. Slájer Sándornak a IV-ik tizedben 

(kiséi'ben) lévő háza, mely egy bolthelyiség
ből, három szobából, éléskamarából, pincé
ből, istállóból, ólból és tüzrevalósból áll, 
kedvező feltételek mellett örök áron eladó.

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

RI

ö
X

Máriaczelli gyonwrcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

l''*’diilm>illiaiathiii étvngvliiáuy, gyomorgyöngc.ség, rosa 
illatú b-lekzet, fclliivodás. sávauyu fclbölTeuos, kolika, gyo- 
niofliurut, gyomorégés, homok- és diiiiikópzödéK, túlságos 
nynlkakcpzodi-s sárgaság, umlor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortol <-red), gyormorgörcs, sz.ek szőrű lás, a gyomor
nak ételekkel es italokkal való tulterhele.se, giliszták, léj)-, 
míj- es aranyeres bántalmak eseteiben. Egy üvegcse árn 
husználati utasiiásstil (••rvHt.’lö kr., kettős palaczk60ke 

Központi szétküldés ftraily Károly gyógyszerész által 
Kreiusicrbcn (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
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Kiadó tanyaföld.
TETelrete TLZCártcn és nejének 

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

•••••• •••••• •••••• •••«!?«••• •••••• •• •••••• •••<

• • Tíz forint napi mellékkereset,
• • töke és kockáztatás (risico) nélkül sorsjegyek 
lí részletfizetés melletti eladása által az 1883.

XXXI. törvénycikk értelmében.
• • Ajánlatokat elfogad a
X fővárosi váltóüzlet társaság
• ; AD), lő IC é s T Á IC S A, Budapesten.
.............. . ..........................••••...••sSfr-.
.• '*•••• •••..• ....

2G1. 1888.
Hirdetmény.

A körös-tiszu-marosi árment.esitő és belvíz 
szabályozó társulat kun-szent inárton — mindszent 
gátszakaszán levő luctTIlil ez évi termése, valu 
mint a gát mentén a külső ártérben levő s a társuk 
tulajdonát tevő földek nyári használatra leeml 
kiadása f. hó 22-én fog megkezdetni, és pedig . 
következő napokon és sorrendben:

f. hó 22-én reggel 8 órakor a mindszenti 
határban a szegfücsárdánál kezdve, az imp szaka
datlanul folytatva a szegvári határig;

f. hó 23 án reggel 8 órakor a szegvári határ
nál kezdve azon nap a t.eési magas partig;

f. hó 24 én Bábockánál reggel 8 órakor kezdve, 
nap a teési magas partig.

Az árverezni kívánókat figyelmeztetem, hogy 
bérösszegek azonnal a helyszínén kifizetendők.

Szentes 1888 május 4-én.
SIMA FERENC,

szakasz igazgató.
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"V ároslig’eti

gyógyintézet Budapesten, &
o/M 1 vnvöuua a L. nuz,uji>üggci muaciu, imsz.vi mi ii inni napon 11 Idill llliexeiVI Iliegjliy 1IOII UK. fv’

Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fekszik, ugyanazon területen, melyet 
r. FISCHHOF-féle városligeti viz-gyógyintézet foglalt el. — A 44,090 [J méternyi sűrűn befásitott telken épült f} 

!,a ‘..................x i • ........................ '................ .. ~
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M*
Testegyenesitő

(ezelőtt Dr. Fisclihof-féle vizgyógyintézet) Hermina-ut 1525.
Van szerencsénk a t. közönséggel tudatni, miszerint a mai napon a fenti gyógyintézetet megnyitottuk. X1 

eddig a Dr. FISCHHOF-féle városligeti viz-gyógyintézet foglalt el. .. L d ................... ..
Cottage-épület 30 tiszta, egészséges, külön bejáratit újonnan átalakított szobát foglal magában, — Uasinóval, zár 
liető folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.

A l'öiárossal való összeköttetést lóvonatok és litrsaskocsik közvetítik.

Az intézetünkbe felvett betegek minden beteg testalkatának és bajának 
megfelelően külön előállított készülék segélyével rendszerint műiét nélkül 
gyógyittatnak. -• Kitűnő és eddig el nem ért sikerrel kezeljük különösen a 
következő betegségeket u. m.:

I. Az összes bármely alapon fejlődött (csúzos, köszvényes, gümőkoios) 
Ízület gyulladásokat. 11. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint, az 
ízület gyulladásoknak utóbajait, u. in.: (zsugor) izületmmevsógeket, korlátolt 
mozoghatóságot, i égtagrövidülé>ek<*t, elgörbüléseket stb. Ili A vele született 
és következményes eliiörbüléseket u. m.: a gerincoszlopnak oldal-, mell- és hát
fele irányult el gór büléseit, angolkóros vagy csigolyasziivas alapon keletkezett 
púpokat, tyukme.leket, görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga- 
gacsos térdet. — IV. Gyermekhüdést és következményeit. — V. Zuzódásokat, 

3 a l>lastlka' mllvészec legmagasabb fokán állván, megvalósítják a modern testegyeiiészet legmerészebb

i

# . ... ... .. .

csuzt és koszvenyt.
Készülékei

I

Óvúm! A valódi in.-irhvzelli gyoiuorvsöppekct sokat 
hamisítják cs uhuiozzák A valódiság: jeléiil minden 
ütegnek piros, a lenti ví-tjegy^vol ellátott borítékba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt haszná
lati utnsítás'o meg kell jegyezve lenni, hogy az Krém- 
sierben (tusok llcnik l. imvviívomdájában nyomatott uoü

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhrad&zky Feren és 
Várady Lajos gyógyszert raiban; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy 'Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban ; Szarvason ’Medvecky József és Bartsc Emil 
gyógyszertáraiban-, Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

eddigi liidegviz gyógykezelés folytattati’k.
zatunkat mSüeír^kanvvnk.V ai? J'y'.'eb ezúttal tel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint házi szabály
zatunkat illetőleg, könyvecskékbe tűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívántra bérmeutvo szívesen szolgálunk. J 

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

dr. Verebélyi László
felelős főorvos, egyetemi ni. tanár,
a Stefánia-gyermekkórház sebésze.

dr. Róth Adolf
testegyenesitő, 

az intézeti betegek rendelő orvosa.

Igazgatók:
Fischer Győző

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

Szentesen, nyomatott a kiadó tulajdonos; Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.
I

tulterhele.se


Melléklet, a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 19-ik számához.
Árvizek és erdők.

Irta • Jdedu Albert.
(Eloadatott a m tud akadémia nemzetgazdasági bizottságának 

apru 28-án tartott ülésében.)

(Vége.)

Erdőink és legelőterületeink jelenlegi megromlására 
a jelen leiszázad idejében foganatosított használatok ve 
zettek. mert, ez időtől kezdve történtek nagyobb mérvű 
favágatások és szaporodott nagyobbra a legelő marhák 
szánni, s mert ezen idő alatt töretett fel szántófölddé sok 
legelő és rét, s szorittatott vissza a szaporodó marha
állomány a szántásra kevésbbé alkalmas, soványabb hegy
oldalak legelőire, és ezeknek hatása nyilvánul most a 
vizek gyorsabb lefolyásában.

Midőn az erdőknek az árvizek mérséklésére szol
gáló befolyást és pedig olyan eredményűt tulajdonítok, 
melyet a vizszabályozások sikerének érdekében tekintet
be venni szükséges, még nem állítom azt, hogy egyedül 
azokban lenne a segítség keresendő, hanem csupán ar
ra figyelmeztetek, hogy az erdők kétségtelen szabályo
zói lévén a vizek folyásának, szükséges, hogy a lassúbb 
és egyenletesebb lefolyás eszközlésére s a hegyoldalok
ról a völgyekbe siető hordaléknak apasztósára a letarolt 
erdők sürgős felújítására s a növény tenyészetüket elvesz
tett vagy folytonosan veszítő hegyoldalok befásitasára 
árvízvédelmi érdekekből is törekedjenek.

Már Humboldt Sándor azt mondát „A hegyeken és 
azok tetőin lévő erdők kiirtása annyi, mint az ég víz
vezetékeinek szétrombolása." És valóban igaznak kell 
ezt ismerni, mert tudjuk, hogy az erdők nedvesebb és 
hűvösebb légkörénél fogva a csapadék leszállása ben
nük vagy környékükön általában könnyebb és nagyobb, 
a mi pedig az árvizek mennyiségének apasztása szem
pontjából ennél sokkal fontosabb, ez az, hogy az erdő 
talajának és légkörének hőmérséke tavaszszal rendesen 
mindig kisebb az őt környező puszta területek hőmérsé- 
kénél s ennélfogva a hő elolvadása bennük sokkal las
sabban történik, e különbözet több napra és pár hétre 
is kiterjed. A lehulló eső pedig nem jut egészen a talajra, 
hanem annak egy része a leveleken marad s azokról 
jut pára alakjában isméi, a légkörbe vissza, más része 
az erdő talajat fedő és folytonosan növekvő televéuy, 
lomb és moharéteg által szivacsszerű felvevő képesség
gel köttetik az erdő (altijához, s a fák és cserjék abban 
lévő gyökérzetének kiterjedt sűrű hálózata mint meg
annyi csatorna által részint a talaj mélyébe, részint 
pedig ismét a fák testébe vezettetik vissza úgy, hogy 
tetemesen csekélyebb rész jut a folyók medrébe, s ez 
is sokkal kevesebb töltő anyagot szállít magával, mint 
az erdőtenyészettel nem bíró puszta talajokra jutott eső
nek és hónak vize, mely az erdőiden hegyoldalról hama
rább lefolyik és leolvad s több hordalékot is visz ma
gával Ezt igazolják azon esetek, hogy mig ugyanazon 
eső mellett az erdők szomszédjában levő szabad terüle
ten megásunk, addig az erdőben a fák védelme alatt 
járva, akár majdnem szárazon maradhatunk s hogy mig 
ugyanazon természetű és minőségű esőzés mellett az 
erdőtlen hegyoldalokról jövő patakok medrei csakhamar 
túl vannak áradva, addig az erdős részből jövőknél csak 
az eső hatásával fokozott vizbőséget látunk s nincs ára
dás, csupán több napon át tartó hasznosabb vizbőség.

Miként már előbb is említőm, én az árvizek gya
koribb bekövetkezését legfőképen annak tulajdonítom, 
mert a folyók vizkörnyékének azon természeti minősége, 
mely az arra eső csapadék gyorsabb lefolyásának meg
gátolását eszközli, lényegesen megváltozott. És habár e 
változások létrejötte az utóbbi 40—50 évre, vagy ha 
úgy tetszik, épen az utolsó 100 évre esik s az áradások 
mégis csak az utolsó két évtizedben lettek gyakorinkká, 
ennek okául azt találom, hogy a vizkörnyékekeu levő 
erdő- és legelő-területek minoeégéuek változása ezen 
időre esőleg érte el azon fokot, melynél az ily áradá
sok, ha nem gyakoriabbakká, de uagyobbakká lesznek, 
s melyek nagysága, ha a vizkörnyék területének fizikai 
tulajdonsága, az erdők jobb minősége, a kopárok befá- 
silása és a legelők jobb karba helyezése által nem fog 
visszaállíttatni, vagy a lehulló csapadék mennyisége te
temesen csekélyebbé nem lesz, még továbbra is növe
kedésben marad. Ez a tények azon egyszerű magyará
zata, mely könnyen érthetővé teszi azt, hogy miért nem 
elegendő a vizek lefolyásának a szabályozás által kitű
zött folyammeder ős annak árterülete és miért szüksé
ges árvízvédelmi szempontból is az erdősítések fogana
tosítására nagy gondot fordítanunk.

Egyszerű példát kívánok arra nézve megjelölni, 
hogy mit, tehet azon nagy terűlet vidékén, melynek csa
padékai a Tisza vizén folynak le, az elromlott erdősé
gek jó karba helyezése, a kopárok, kopárosodó szántók 
és legelők erdősítése.

Mérsékelt adatokat használva vegyünk például a 
földbe beszivárgó és a felszínen elpárolgó mennyiségen 
kívül egy a tokaji vízmércénél lefolyásra jövendő 20 
mm-es csapadékot és számítsuk a Tiszának tokaji lefo
lyásáig terjedő vizkörnyókéből a lepusztitott erdőket, 
kopárosodó legelőket és rossz hegyi földeket összevéve 
együtt mérsékelten csak 2 millió kát. hold területtel: 
akkor ezen 20 mm. csapadékmennyiség összesen 230 
millióm* (köbméter) lefolyandó vizet képez. Ha ezen víz
tömeg a megfelelő minőségű erdővel nem bíró szabad 
területről, egyenlő időjárási és más viszonyokat véve, S 
nap alatt folyik le, akkor naponkint 28'75 millió m3 szol
gáltat a tokaji vízállás tömegéhez; mig ellenben ha 
Ugyanazon területen jó erdő van s ez csak 0 nappal 
késlelteti a lefolyást, akkor a 230 millió m3 viz tizen
négy napon át folyik le, tehát naponkint 16 43 millió 
un s ehhez képest a 8 nap letelte után az erdősült te
rületen még 98'56 millió m3 vízmennyiség marad ké
sőbbi lefolyásra vissza. Minthogy pedig az 1881. évi 
áradás alkalmával a tokaji legmagasabb vizállásuál a 
Tisza vizemésztése 7 in. 80 cm. magas állásánál má- 
sodperceiikint 2745 m3 volt, melyből az ármagasság leg
felső rétegében egy m-nyi vastagság-, illetve magasság
ban másodpercenkint. a teljesített mérések szerint 200 
in’ vagyis naponkint 17'28 millióm3 folyt le: ennélfog
va az erdőből később lefolyó rész már oly tömeget ké

pez, mely Tokajnál öt napon és 16 órán át okozott volna 
1 m.-rel kisebb vízállást.

És ez bizonyára nagy figyelmet érdemlő késlelte
tés, kivált ha meggondoljuk, hogy az áradás idején mily 
aggódó érzéssel kisérjük mindannyian s mily izgató fé 
leltnek közt várja az árvíztől félő birtokos a vízmércék 
állását jelző tudósításokat, ha vájjon egy-két cm. rel 
apadt-e vagy emelkedett az ár Minő változások állanak 
pedig az árvíz nagyságának és időtartamának tekinteté
ben elő akkor, midőn nem 20 mm.-es, hanem nagyobb 
Csapadék korül lefolyásra s már 20—30 cm.-es vízma
gasság szolgáltatja a gátján tulcsapó víztömeget! S mily 
kárt, munkát és értéket képyisel még ezen kívül azon 
hordalék is, melyet a gyorsabban lefolyó csapadék a 
melléltfolyők alsóbb, termékeny völgyeibe magával szál
lít s a Tisza medrébe is mint iszapot lerak!

A példa, melyet ismertettem, inkább tájékozásul 
szolgál, mert pontos megfigyelések e téren eddig — ki
véve a lefolyt vízmennyiségek számait — még hiányoz
nak s el kell ismerni, hogy megszerezhetésök nagy ne 
kézséggel is jár. Meggyőződve lehetünk azonban arról, 
hogy a tiszai áradásoknál érvényesülő természeti erők 
hatása az árvizek előidézése tekintetében inkább na
gyobb mint kisebb.

De mi által indokolható az, hogy az erdő képes 
egy 20 mm.-es csapadék lefolyását több napon át visz- 
szatartani? Ennek egyszerű, természetes alapja az, hogy 
az erdőben midőn a tavaszi meleg légáramlatok meg
kezdődnek, hidegebb van mint a nem erdősült, vagy 
szabad területeken, mert sem a nap hősugarai, sem a 
meginduló meleg légáramlat nem hathatnak oly olvasztó 
erővel a fák és bokrok miatt a talajon levő hóra mint 
a szabad téren, s ezért a hó, melynek vize épen a ta
vaszi áradások alkalmával szokott az alföldre veszélyes
sé lenni, az erdőből az abban lévő iák és bokrok vál
tozó árnyékolása következtében csak itt amott olvadhat 
és nem olyan tömegesen, mint a fát lan területekről. 
Avagy mi mást, és nem legalább is 8—-10 sőt 15—20 
napi visszamaradását, vagy la. subb elolvadását bizonyítja 
az erdőbe esett hónak ama körülmény, mely erdős vi
dékek természetét ismerők elölt nem idegen, hogy a 
gazda az erdő szomszédságában lévő földjét már szántja 
és a juhok az őszi vetésen járnak, mig ellenben az er
dőben még fagyos hókéreg fedi a talajt. És nem az erdő 
vízfogyasztását igazolja-e a fák tavaszszal megújuló 
életműködése is, mely azt hozza magával, hogy a talaj
ba jutó vízből nagy mennyiséget vegyenek fel, mi által 
ismét a talajnak naponkint megújuló vizfelvevő képes
ségét nevelik.

A felső vidékek nem erdősült vagy kopáros felü
leteire esett hótömeg tehát hamarabb olvad el, miut 
ugyanott az erdőkben felhalmozódott hó s ezáltal a le
folyó víztömeget, területéhez arányban álló nagy meny- 
nyiséggel növeli, mig az erdőben elolvadó hó vizéből 
még a talajba is sokkal több jut, mint a szabad terü
leten elolvadó hó vizéből s ugyanez áll a nyári vagy 
őszi esőzések alkalmával az erdőtalajra hulló esővízre 
nézve is.

Ezekhez képest tehát jogosultan lehet állítani, 
hogy a Tisza és mellékfolyóinak vízállása azok vízkör
nyékének többé vagy kevésbbé erdősült állapotával min
dig szoros összefüggésben van s hogy minél nagyobb 
ezen vizkörnyék területéből az a rész, melyet jó erdő 
borit, annál kisebb a lefolyó vizek tömegének a folyam 
ágyban egyszerre való felhalmozódása s ennélfogva an
nál kisebb az áradás veszélye is.

A leszálló csapadékok földszinti nagysága s azok 
lefolyásának gyorsabb vagy lassúbb mértéke a. csapa
dékoknak a. nagy légáramlatok szerint egyszerre leeső 
nagyobb vagy kisebb tömegétől s nzu án a felfogásukra 
szolgáló vizkörnyék felszínének természeti minőségétől 
függ, az elsőt lényegesen befolyásolni mai ismereteink 
szerint nincs módunkban, a másodikra azonban hatást 
gyakorolni az emberi munkásságnak is hatalmában áll. 
Arra kell tehát törekednünk ős pedig már nemcsak a 
Tisza völgyének, de az összes többi folyók és patakok 
völgyeiben lévő szántóföldek és rétek állandó termőké
pességének megmentése érdekében is, hogy azok viz
környékének fizikai tulajdonsága az erdősítés és oksze
rű befásitás által, a vizet felfogó és a folyók ágyaira 
oly nagy mértékben veszélyes hordalékot jobban meg
kötő képesség tekintetében annyira javíttassák, hogy a 
nagyobb esőzések és hóolvadások alkalmával most min
denütt érzékeny károk ei viselődé vei tapasztalható árvízi 
rombolások csökkentessenek.

E tárgyban egy már korábban kiadott cikkemben 
abbeli nézetemet fejeztem ki, hogy azon erdősítéseket, 
melyek árvízvédelmi tekintetben sürgősen szükségesek, 
az erdősítendő területek mai birtokosai egyéni érdeke
ikkel nem egyezhető pénzáldozatokkal nem teljesíthetik 
s úgy hiszem, hogy tőlük országos érdekből oly költsé
ges munkálatok eszközlését eléggé jogosultan csakugyan 
nem is lehet kívánni: mert jóllehet bár a foganatosított 
erdősítés utódaiknak bizonyára meghozza a hasznot, azt 
ma még sem kívánhatni tőlük, hogy mások birtokainak 
megvédése végett, nevezetesen pedig, hogy a békési gaz
dák gátjainak és búzájának biztosításáért a máramarosi 
vagy zempléni telkek birtokosai saját életfeutartási szük
ségleteiket korlátozva oly beruházási költségeket visel
jenek, melyek gyümölcsét maguk bizonyára élvezni nem 
fogják. Ezzel szemben tehát nem marad más hátra, mint 
az erdősítések költségeire az erdőtörvényben is megje
lölt segélyezést állami utón alkalmazni s ezt részben 
úgy tekinteni, mint a vizszabályozások érdekében is tett 
kiadást, melyhez az illető pénzösszeget az állam és viz- 
szabályozási társulatok együttesen adhatják mint olya
nok, kiknek érdekét az erdősítés szolgálja s kiknek az 
erdősítendő területek, s mennyiben azokat a birtokosok 
az erdőtörvényben megszabott módon maguknak vissza
váltani nem akarnák, tulajdonukba mennének át. Hogy 
pedig ez megtörténhessék, az államnak és a vizszabá- 
lyozási társulatoknak kölcsönös egyetértéssel kell a meg
jelölt célra szolgáló erdősítésekre a szükséges pénzt 
minden evben megadni s magát az erdősítést állami fel
ügyelet alatt foganatosíttatni.

Franciaországban az ily erdősítések szükségességét 
épen az árvizek rombolása következtében már 1860-ban 

elismerték s az idő ol.a e tekintetben az, állam részéről 
sok jó sikerű erdősítés foganatosíttatott; ugyanezt te
szik most Ausztriában a tiroli áradások után s ez is 
egyik ok arra, hogy miért, vásárolják meg Porosz- és 
Olaszországban az eladásra jövő magáuerdőket. Nekünk 
is rá kell magunkat szánni az elmulasztott erdősítések 
pótlására, az elkopárosodó puszta területek és rósz lege
lők befásitására s begyepesitésére; és pedig úgy a Ti
sza és mellékfolyóinak árvízvédelmi érdekében mint 
azon nemzetgazdasági érdekből kifolyólag is, hogy a. 
most földmivelési szempontból sem eléggé hasznosítóit 
termőképes földterület állandó használhatása és annak 
fentartása bizlosiltassék, vagy a már terméketlenné vált 
rósz hegyoldalak is hasznot adókká alakíttassanak.

Nem tagadható ugyan, hogy a javasolt erdősítések 
nagyobb hatása a foganatosított, munkákra következőleg 
csak hosszabb idő után válik lehetségessé, ez azonban 
nem lehet ok az elhalasztásra, mert, e munkák a jövő 
érdekében történnek s mert minél hamarabb fognak 
megkezdetni, annál előbb lesz az általuk kitűzött, cél 
elérése biztosítva s különben is még megjegyzemlő, 
hogy a fiatal erdők is mindjárt első megtelepülésüktől 
kezdve minden esblre jobban védik az általuk elfoglalt 
talajt, mint a hogy az előbb védve volt.

A megtelepiiendő erdőknél alkalmazandó fanemek 
a fenforgó helyi körülmények szerint lesznek megvá- 
lasztandok s itt csak arra akarok utalni, hogy ezek va
lószínűen legtöbb esetben fenyőféléa lesznek, a mi any- 
nyival jobb, mert ezek lombozatukat mindig megtartják, 
s mert, épen a fenyő-féle anyagokból saját hazai szük
ségletünket sem tudjuk már fedezni, behozva például 
Ausztriából sokkal több fenyődeszkát, mint a mennyit 
általában kiviszünk.

Helyén lenne még, tisztelt bizottság, szólanotn azon 
költségekről, melyek a foganatosítandó erdősítési kiadá
sokra szükségesek lesznek, e részben is azonban már 
általam elmondottakra utalok és pedig az erdőgazda
ságnak hazánkban való jelentőségéről a tudom, akadé
mia 1886. évi ünnepélyes közgyűlésén előadott értekezé
semre, melyben az ily célokra szükséges beruházások 
összegéi, az egész országot illetőleg, 20—25 millió Írt
ban jelöltem meg, megmondva azt is, hogy az erre szük
séges kiadások halasztásával úgy vagyunk, hogy minél 
későbbre kezdjük, annál nagyobbak lesznek.

Szükséges még folyóink vizkörnyékének természeti 
viszonyait részletesen megvizsgálni, kellő tanulmányozás 
mellett megismerni és mielőbb kijelölni azon teiülete- 
ket, melyeken árvízvédelmi érdekből az erdősítések fo
ganatosítása első sorban megkezdendő.

És még egyet kell az árvizek kérdésével kapcso
latban — mint részemről mulaszthatlanul sürgősnek is
mert feladatot, — megjelölnöm s ez a meteorologiai meg
figyelésnek az országos jelentőségéhez illő és szigorú 
ellenőrzés alatt álló oly szervezése, melynek segélyével 
teljesen megbízható, pontos adatok legyenek megszerez
hetők és ne legyünk utalva, úgy mint, eddig, a nagy
részt. szívességből teljesített — és tisztelet a kivételek
nek — de többnyire hiányos és pontatlan szolgálatok
ra. a melyek jellemzésein csak azt legyen szabad meg
említenem, hogy a midőn néhány nappal előbb az aka
démiában egyik kiváló tudósunkkal csapadékviszonyaink 
adatairól szót válték, ama sajnosán mulatságos esetet 
emlité nekem, hogy a mikor az abszolút kormányzat 
idejében egy bécsi hivatalnok nálunk egyik táviró hiva
talban megjelent s a csapadékokról vezetett napló pon
tosságáról meggyőződni kívánt, abban már a következő 
napokra szóló adatokat is feljegyezve találta.

Én azt hiszem, hogy az ország csapadékviszonyai
nak oly szakszerű gyűjtése és tanulmányozása, a mint 
ez a badeni hidrografiai hivatal részéről is történik, 
természetesen alkalmazva és szervezve azt saját érde
keink által megszabott irányban, semmi nevezetes költ
séggel nem járna, s az állami, mérnöki, erdészeti, pos
ta és táviró-hivnt.alok s a tanügyi személyzet kellő 
felhasználásával és megfelelő központi vezetés és ellen
őrzés mellett igen célszerűim lenne foganatosítható.

És most, miután a legmagasabb vízállás állandó 
megjelölésére senki sem képes, bezárom előadásomat 
ezen meggyőződésem kifejezővel: minél több erdőt ne
velünk, annál jobban szaporítjuk nemzetünk tőkevagyo- 
nát, annál biztosabban apasztjuk az áradásokat, jelző 
vízmércék magassági állását s a folyóvizek medrének 
tisztítására szükséges nagy munkát és költséget!

Vegyes IxireZz.
— Szerelem és politika. Gróf Károlyi Alajos lon

doni nagykövetünk tudvalevőleg visszalépni szándéko
zik a diplomáciai szereplés teréről s nemsokára a ma
gánélet csendjében fogja kipihenni mozgalmas múltja 
fáradalmait. A gróf múltjának egy rendkívül érdekes 
mozzauatát eleveníti most fel egy bécsi lap, mely moz
zanat egy ízben már csaknem azt okozta, hogy az ak
kor még fiatal diplomata örökre lemondott pályájáról. 
A gróf esete egyszersmind azt is bizonyítja, hogy a be
gombolt diplomaták sincsenek vértezve a kis Ámor 
gonosz nyilai ellen, s hogy az ő életűkben is nagy for
dulatot okozhat egy pár női szem. A regényes történet
ről a gróf egy arisztokrata barátja a következőket be
széli: Károlyi Alajos gróf diplomáciai pályája kezdetén 
megösmerkedett Kissingenben Sanguszko lengyel her
cegnővel. A hercegnő feltűnő szépség volt, s a gróf ha
lálosan beleszeretett Nemsokára megkérte a kezét, de 
a hercegnő, a kit. lángoló hazaszeretete mindenek fölött 
lelkesített, a következő feleletet adta: „Nem lehetek 
oly férfi neje, kinek oldalán valaha kényszerülve len
nék arra, hogy egy orosz követ házáuak küszöbét át
lépjem." A grófot nagyon leverte ez a válasz, de a szi
ve csakhamar győzedelmeskedett becsvágyán. Bécsbe 
utazott, hogy elbocsáttatását kieszközölje. Midőn végre 
hosszas utánjárással célt ért, {haladéktalanul visszauta
zott a hercegnőhöz, ki azonban akkorra — férjhez ment. 
Egy hozzá méltó lengyel hazafit, választott férjéül, a ki 
nem kevésbé gyűlölte az „örökös ellenséget" miut ő. 
Egyébiránt a hercegnő gyűlölete az oroszok iránt, meg
lehetősen indokolt volt. Apját 1830-ban egy felkelésben 
való részvétele miatt Szibériába száműzték. Sanguszko



herceg vnlalin kegyence volt Miklós cárnak s jó embe
rei mindent elkövettek, hogy legalább azt kieszközöl
jek számára, hogy ne kelljen az utat gyalog megtennie. 
A cár azonban hajthatathiii volt. „Az áruló csak men
jen gyalog!4 — mondó. a küldöttségnek, mely a herce- 
górt, könyörgölt nála. Hogy ezt a szigorú parancsot nem 
enyhi tették-e valahogy, azt nem tudni, de az bizonyos, 
hogy a herceg megsántulva került vissza Szibériából. 
liz eléggé magyarázza a hercegnő gyűlöletét az oro
szok ellen. Sok évvel a hercegnő férjhezineuetele után 
lépett be ismét gróf Károlyi Alajos a diplomáciai testü
letbe, mikor kigyógyult régi szeleiméből s megtalálta a 
boldogságot egy Erdődy grófnővel kötött házasságban.

— Szerencsés nevelőnó. Rövid idő alatt másodszor 
történik most Bécsben, hogy olyan sorsjegyet akar el
adni a tulajdonosa, mely már ki van huzva, még pedig 
fenyeremónynyei. A minap egy urasági szolga egy 54iki 
sorsjegyet akart, eladni, mikor kiderült, hogy a főnye
reményt megnyerte vele, most pedig ugyan ily célból 
állított be az. angol-osztrák bankhoz egy szegény nevelő
nő, a ki niegkupofgntott. pénzecskéjén valamikor egy 
Keglevich-sorsjegyet vett volt, melytől most meg akart 
válni, mert szorult helyzetbe jutott. Az öröm majd meg
ölte az isten adtát, mikor megtudta, hogy 15,000 ezer 
forintot ér a papirosa. A bank mindjárt ki is fizette az 
összeget, hogy bebizonyítsa neki, hogy nem álmodik.

— Szerencsés márkakereskedő. Egy Katz Jakab 
nevű prágai marhakereskedő, ki hónaponkint többszöi 
szokott a budapesti marha vásárokra jönni, a minap a 
vásári ól a városba érve betért egy vendéglőbe. A mig 
az ételekre várt, kezébe vett egy ott heverő sorsolási 
jegyzéket és legnagyobb örömére látja, hogy a birtokában 
levő braunschweigi sorsjegyre a f. évi április hó 30-án 
megtartott sorshúzáson a második (12 000 márkás) fo- 
nyeremény esett. Bizonyságot akarván magának szerezni 
az ügy állásáról, véleilenül ily késő esti időben még 
nyitva levő Budapesti Lloyd (Dorotya u. 8 ) váltóüzletébe 
ment. Kiderült, hogy csakugyan nyert s a nyeremény 
összeget nyomban ki is fizettek neki.

— Az amerikai magyarok száma. Egy New-Yorlt- 
ban megjelenő osztrák-magyar lap a következő érdekes 
dolgokat közli a magyaroknak Amerikába való költő 
zéséről; A magyarok, akik ezelőtt nagyon kis számmal 
voltak kiteijedve Amerikában, mind tömegesebben sza
porodnak itt a folytonos bevándorlás által. Húsz évvel 
ezelőtt alig volt neiiáry magyar az Egyesült-Államokban, 
mig most már annyian vannak, hogy külön telepeik, külön 
iparuk, templomaik, vendéglőik és gyáraik vannak. Nincs 
oly hét, hogy több száz magyar ne költöznék Amerikába. 
1874 előtt, kivéve a szabadság harc után következő 
pár évet, összesen körülbelül 750-en voltak a magyarok. 
1874 óla a kivándorlás mind nagyobb mérveket öltött. 
Az 1874 ik évet köveid hét év alatt a magyarok száma 
750 ről 4011 re emelkedett, kik Pensylvánia bányavidé
keire s különösen a Schuilkill-Ant.hracit kőszéntelepre 
húzódtak. 1S80 óta New-York magyar népessége 500 
percenttel emelkedett, s folytonos szaporodás mellett 
ma 35,000 lelket számlál, úgy hogy ha a kivándorlás ily 
mérvben tart tovább, 1800-ben már 50,000 magyar lakosa 
lesz Netv-Yorknak.

— Bátor anya. Lebkovic községben, épen mikor 
istenitiszlelelet tartottak a templomban, nagy tüz.lármn 
támadt. Mindenki kifelé igyekezett, a templomból s kim 
megtudták, hogy a tűz a Lebkovic tőszomszédságában 
levő Orzescham községben van, a honnan a lakosok 
Lebkovicba járnak isteni tiszteletre. A tűz egy külön 
álló házban keletkezett, s mire oltani kezdték, már az 
egész ház égett. Csakhamar megérkezett a ház tulaj- 
donosnője is, a ki nagy rémülettel hallotta, hogy gyer
meke, kit. a templomba távoztakor a házban hagyott, 
még mindig bent vau. Gondolkodás nélkül rohant ekkor 
a házba, behatolt, az égő szobákba és sikerült neki gyer
mekét a lángok közül még élve kimenteni. Alig tette 
ki a lábát a házból, az égő tető beszakadt.

VI közön-i szegény asszonyt tett, boldoggá a császár azzal, hogy
honvedekért. Makó váios Wzö i 8^ V)ll.all.;ull] teljesítette leghőbb kívánságát. Az

özvegy asszonynak három fia van, kik közül kettő már 
bejutott a potsdami árvaházbu, mig a harmadik, a lég. 
kisebb, odahaza maradt anyjánál. Bármily áldozattal tar
totta is el az asszony ezt a kis fiút, csak megéltek va
lahogy, hanem a gyermeket egyszerre úgy meglepte a 
testvérei után való vágyakozás, hogy sem álma, sem 
étvágya nem volt többé, s minden áron bátyjaihoz akart 
menni ő is. Az özvegy megkísértette az árvaházba való 
felvételt kieszközölni, de sikertelenül A kis fin, aki so
kat hallotta emlegetni a császár jóságát, erre titokban 
a következő levelet irta a császárnak: „Kedves császár! 
Sokat hallottam, hogy te milyen jó vagy. Miután na
gyon szeretnék testvéreimhez jutni a potsdami árvaház
ba, légy olyan jó és parancsold meg, hogy felvegyenek. 
Nagyon aggódom testvéreim miatt, de ha te olyan jó 
vagy, hát segíteni fogsz rajtam. A te szerető Károlyod.“ 
Erre a levélre néhány hét múlva megjött a válasz, még 
pedig egyenesen az árvaház igazgatóságától oly érte
lemben, hogy miután most hely nincs, hát egyelőre a 
fiút nem vehetik fel, de jelentkezzék októberben, ak
korra bizonyára kap helyet.

— Makó város a - -.... ,
sége méltányolva a haza szolgálatában munka <-p- 
né válandó honvédek érdemeit, 3131 fitos a api. . J 
tett, melyből minden makói illetőségű, bármely ion 
zászlóaljnál szolgáló s rokkanttá vált közhonvéd őrmes
terig bezárólag évi 00 frt segélyére tarthat igényt. A 
segélyt Makó város képviselete az illető honvéd zász
lóaljparancsnokság megkérdezése, illetve ajánlata a ap
ján szavazta meg. Az alapítványt a honvédelmi mimstei 
már jóváhagyta.

— Éjjeli rablótámadás a kecskeméti utcán. A fő
városi közbiztonsági állapotokat szomorúan jellemző ese 
lörlént e hó 5-én éjjel 11 óra tájban, a belváros egyik 
legnépesebb utcájában. A mondott időben ugyanis a 
kecskemét i utcában Lumpéi József soproni születésű 2b 
éves és Schöffer Lajos budapesti születésű 23 éves 10- 

! városi munkásokat öt ismeretlen ember megáilitolta és 
pénzüket követelte tőlük. Mikor ezek nem engedtek a 
felszólításnak, rövid utón késekkel rohanták meg eket 
és Lampelnek balvállán, Schöffernek pedig a jobb halán
téka táján több szúrást ejt.3t.tek. Rendőr csak akkor jött, 
segitségökre, mikorLampelnek az erszényét, is elrabolták 
és a tettesek kereket oldottak, A sérülteket, egy rendőr 
a mentő állomásra kisérte, a hol sebeiket bekötözték b 
aztán a Rőkus-kőrházba szállították őket.

— A király Ítélete egy hagyatékra nézve. Sopron
ból a következőket Írják: Á király ez évi március 29 én 
báró Orczy minister előterjesztésére eldöntötte a báró 
l’reisz-féle hagyaték sorsát. Báró Preisz János Ferenc a 
múlt század végén katonai főparancsnok volt Erdélyben 
sulikor nyugalomba vonult, 1 797 ben Kismartonba köl
tözött. Halála után szép vagyon maradt utána, melynek 
azonban csak kamatait élvezhették örökösei, s a törzs- 
vagyonnak a végrendelet értelmében sértetlenül kellett 
maradni. Miután a rokonok kihaltak, a közel 80,000 
frtnyi vagyont a király most három részre osztotta ős 
pedig olyképen, hogy egyharmad a szent István koro
nájához tartozó területről származó katonai növendékek 
nevelésére szánt ösztöndíjak alapítására, egyharmad Kis
marton város kórházainak és szegényházának, végül az 
utolsó harmad egy országos gyermekmenedékhely ala
pítására lesz kiadandó.

— Érdekes vendége volt a napokban Nagyvárad 
városának. Az illető Stein L. berlini bor-nagykereskedő 
többszörös milliomos, a ki nagyváradi születésű s fia
talabb éveiben Mező Csáthon és Pápán rabbi volt. Innen 
ment ki Berlinbe s ott. borkereskedést, alapított, mely 
a magyarországi termékeket, közvetíti a külfölddel. Most, 
hogy rövid látogatóra szülővárosába jött, az odavaló rabbi 
körtére az izraelita templomban szónoklatot is tartott, 
melynek különösen hazafias tendenciája kelteit nagy 
hatást. Stein bizalmas barátságban áll Haynald bíboros 
érsekkel, a kivel Entsben többszörösen huzamosabb időt 
töltött.

— Rejtélyes gyilkosság. Bach ausztriai községben 
április hó 30 án éjjel rejtélyes gyilkosság történt. Kő
éig J. odavaló gazda családjával együtt este tiz órakor 
lefeküdni készült, midőn egy lövés dördült, el az ablak 
előtt s az ablaküvegek csörömpölve hullottak a szoba 
padozatára. Az első ijedtség elmúlta után Königné ész
revette, hogy a lábán csekély sérülést kapott a golyó
tól. Azonnal a seb bekötéséhez fogtak, midőn egy újabb 
lövés hangzott kívülről a ekkor Königi.é szivén találva 
holtan rogyott össze. Másnap szigorú vizsgálatot tar
tottak a helyszínén és az ablak alatt a falnál két láb
nyomot vettek észre, a mi bizonyossá tette, hogy a 
gyilkos közvetlen közelből lőtt be az ablakom Annál 

egy idő 
a házak

mert 
éjjel

Apróság’.
Bölcs bolondságok.
Inkább menj be egy vad tigris ketrecébe, mint

egy asszonyt figyelmeztess első ősz haja szálára.
*

Mikor a vén embernek eszébe jutnak ifjúkori bo- 
londériái, szeretné kitépni a haját — csak volna neki!

♦
Ha 10,000 forintra van szükséged, ismerkedjél 

meg 10,000 emberrel s kérj mindeniktől kölcsön egy 
forintot.

sem

*
TIa nem akarod, hogy megőszüljön a hajad, tépd 

ki egy szálig.
*

Ha azt akarod tudni: szerété a leány, akkor... 
egyébiránt kár róla beszélni, úgy sem tudod meg soha.

*
Ha nyomtatva akarod olvasni a nevedet, csinálj 

valami skandalumot.

. A pénz 
kereskedő. A 
ja a fösvény.

*
kerek, tehát fürödni kell neki, mondja a 
pénz lapos, tehát forog ni kell neki, mond-

*
szerelem hasonlít a himlőhöz: minél ké-

nagyobb izgalmat kelt ez a gyilkosság, 
óta többször történt a községben, hogy 
ablakain belőttek.

— A jó császár. Német, lapok ki nem fogynak 
olyan apróságok elbeszéléséből, melyek a német császár 
jószívűségét bizonyítják. Nem régen egy charlottenburgi

A késő 
sőbben esik bele az ember, annál veszélyesebb.

* **
Fifikusnak kell lenni.
— Te csak mindig lump maradsz! Fogadni mer- 
hogy gázsidból már egy filléréd sincs!
— Olló, csalódó!: van még húsz forintom.
— Akkor hát. kölcsönözz, kérlek, liz forintot, nagy 

szükségem van rá!
* **

Mi az államkölcsön?
— Bátyám, kend már csak jobban ért az effélé- 

ugyan mondja meg mán, mi is voltakép az az ál
kérdi a tanyás ember a szegedi ős-

nők,

hez, 
lainkölcsön ? 
merősét.

— Mi ? Hát az csak olyan kölcsön, a miről ne is 
álmodja kend, hogy valaha visszafizetik.

Felelős szerkesztő és laptulajdonost IhihlzHOviíh Norbert*

HIRDETÉSEK.
IF’ig'Srelrn.eztetés.

A szentesi ev. rcf. egyház azon tagjai, 
kik a folyó évi egyházi adójuk fele ré
szét le nem fizették, figyelmeztetnek, 
miszerint azt Május hó 15-éig annyival 
is inkább igyekezzenek befizetni, mivel 
azon időn túl a hátralékos félévi adó után 
Gn/n késedelmi kamat fog számíttatni és 
szedetni.

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

-A. legjobb

CIGaBETTA-PAPIROS
A VALÓDI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PARISBAN.
IJtiíiezdsíól óvakod juiik !

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

FAC-BIMILE DR L’ÉTIQUKTIK 17, TUö ÜBl iinflír, a PARIS


