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Tanulság.
Tisztelt olvasóink ismerik az árvapénztári 

sikkasztás ügyében a szegedi kir. törvényszék 
előtt megtartott fenyitő pör lefolyását. Szükséges
nek tartottuk a tárgyalást egész terjedelmében 
közölni, mert csakis úgy lehet valakinek tiszta 
képe és fogalma az egész ügyről, csak ugy lehet 
következtetéseket vonni arra nézve, vájjon csak 
a tulajdonképeni sikkasztókat sujtsa-e a törvény 
büntető keze, avagy van-e másoknak is része e 
dologban akár hibás ellenőrzés, akár könnyelmű el
járás következtében. Mi ebből a tanulság?

Mindenek előtt azt a szomorú tényt kell 
konstatálni, hogy a mostani évtizedet nemcsak a 
kulturális előhaladás, hanem a legcsufabb jellem- 
telenség is jellemzi. A ki a napilapokat figyelem
mel olvassa, tapasztalhatja, liogy alig múlik elegy 
hét, hogy csak hazánkban hol itt, hol ott ne követ- 
tetnék el kisebb-nagyobb mérvű sikkasztás, s ha az 
egész civiIisA.lt világ eseményeire tekintünk, akkor 
bizonyosan minden napra esik nem egy, hanem több 
sikkasztási eset. Mit szóljunk még azon számtalan 
gyilkossági és rablási esetekről, melyektől a napi
lapok csakúgy hemzsegnek?

Korunknak ezen jellemtelenségéhez hozzá
járul most a városunk árvapénztárában elköve
tett sikkasztás ténye is. Lássuk a dolgot köze
lebbről. Az árvapénztár kezelését két egyénre 
bízták, kiknek egész qualificatiója abból állott, 
liogy az egyik azelőtt szabómester, a másik ka
tona volt. Igaz ugyan, hogy maga a községi tör
vény sem kíván valami magasabb qualificatiót a 
községi pénztárnoktól és ellenőrtől, de abból ko
rántsem következik azon abnormis állapot előte
remtése — mi a választó közönség hibája — 
hogy éppen oly egyének választassanak tisztvi
selőknek, pláne az árvák vagyonának kezelésé
re, a kik éppen semmiféle qualificatióval nem 
bírnak. Ezen qualifícatio hiányából magyarázható 
meg azon szomorú tény, hogy a vádlottak pad
jára került s szintén elitéit, de határozottan jobb 
jellemirányunak ismert Török Sándor ellenőr, 
mint a tárgyalásnál kiderült, azt sem tudta, hogy 
mily hatásköre van egy ellenőrnek, s a pénztár
nok által diktált adatok gépies bevezetésére szo
rítkozott. íme, a qualifícatio hiányának szomorít 
következménye mind az illetőre, mind az árva
pénztárra nézve.

I)e  nem lehet tagadni a qualifícatio hiányát 
a pénztári vizsgálatkor követett eljárásnál sem. 
A biinper tárgyalásánál szintén kiderült, hogy a 
pénztárvizsgálatnál követett eljárás olyan volt, 
melynél fogva a pénztárnok annyit markolhatott 
a kasszából, amennyit csak nem restéit, s ez a 
hibás eljárás tette lehetővé azt, hogy éveken ke
resztül nem jöttek rá a sikkasztás fényére. S 
mi ennek tulajdonképeni oka? Az, hogy azon 
bizottságban, mely hivatva volt s ma is hivatva 
van a pénztárkezelést ellenőrizni és vizsgálni, 
e téren qualificált szakember nincs. 
Hiszen ha a pénztári személyzet hűségesen ke
zeli a pénzt, ott nem kell semmi bajtól tartani, 
legfeljebb tévedésből csúszhat be valami hiba a 
számadásba, s olyankor a pénztári személyzet 
nem várja be a vizsgálatot, hanem saját, jó aka
ratából javítja ki. Azonban mivel senki sincs 
biztosítva tolvajok ellen s nem tudhatni, vájjon 
előbb-utóbb nem adja-e magát hasonló eset elő, 
szükséges, hogy a pénztárvizsgálat szakszerű le
gyen — amint ez az állami pénztári hivatalok
nál történik — azt pedig csak oly egyén, illet
ve egyénektől lehet várni, a kik a számviteltan
ból qtialificálva vannak. A rósz szándékú pénz
tári személyzetnek van és lesz ugyan mindig 
módja sikkasztást elkövetni, de az ellenőrzés s 
vizsgálat vezetésére hivatott szakember mái az 
első sikkasztásnál nyakon csípheti a tolvajt s ele
jét veszi a további sikkasztásnak ellenben ha 
a pénztári vizsgálat minden szakembei nélkül —— 
s mint polgármesterünk a törvényszék előtt nyi
latkozott — régi gyakorlat szel int fog 
tartatni, akkor ismét a régi hibába esik a város

s megtörténhet, hogy valaki éveken keresztül fog
sikkasztani s még sem jönnek rá.

Végül hibának tartjuk azt is, — a mi a vizs
gálat folyamán kiderült — hogy némelyek, ugy 
hivatalnokok mint magánemberek, — a volt árva- 
pénztárnokhoz kölcsönért fordultak, holott nagyon 
jól tudhatták, hogy bizony egy Döme és más 
vagyonos pénztárnok közt minden tekintetben, 
tehát vagyon dolgában is igen nagy a különbség, 
s mig egy vagyonos pénztárnoknak módjában áll 
sajátjából adni kölcsönt, ugyanezt Döméről föl
tételezni nem lehetett.

Még sok egyebet lehetne felhozni ezen sik
kasztási ügyre nézve, de egyelőre elég ennyi is. 
A tény valamint a hiányos ellenőrzés, mely mint
egy lehetővé tette a sikkasztást, constatálva van, 
a többit majd elvégzik az arra hivatott felsőbb 
fórumok.

Bár soha se kellene ily szomorú tárgyról Ír
nunk, főkép Szentes várost illetőleg, mely a sik
kasztások krónikáját egy adattal szaporította.

Vármegyei közgyűlés.
A f. évi május 24-éu és következő napjain Rónay 

Lajos főispán ur ő méltóságának elnöklete alatt meg
tartott vármegyei rendes közgyűlésen a következő tár
gyak intéztet,lek el.

Főispán ur megnyitván az ülést keresetlen, de an
nál jelentősebben szóló szavakban adott, kifejezést a leg
közelebb múlt események felett nyert szomorú tapasz
talatainak.

„Izgalmas — úgymond — és viszontagságteljes na
pokat éltünk át, t. közgyűlés, mióta a bizottsági tago
kat legutóbbi alkalommal közgyűlésiig együtt látni 
szerencsés valók; a Tisza és Körös áradásai azóta majd
nem egész megyénket végpuszlui.issal fenyegették és az 
árvízveszély ellen élet-halál harcra és küzdelemre hiv 
ták fel. Teljes megelégedésemre szolgál kijelentenem ez 
alkalommal, hogy az árvízvédelem ellen védelemre ki
osztott valamennyi tényező, legelső sorban az ármente 
sitő társulatok, továbbá a kiküldött kormánybiztos, nem 
különben a fenyegetett Szentes és Csongrád városok 
közönsége, a kormány gondoskodásából közreműködött 
katonaság kiváló segélye mellett fáradhatatlan kitartás
sal és kötelességérzettől áthatva iparkodtak a vészt el- 

| hárítani. Elismerés illeti elsőben is a tevékenységre lég
iéiül utalt társulatokat, melyek védelmi anyagokkal bő
ségesen ellátva, pénzt nem kímélvén törekedtek a ka- 
tastrophát elhárítani; de elismerés illeti az összes té 
nyezőket, kiknek önfeláldozó munkásságának sikerült 
vármegyénk határát a veszedelemtől részben meg
menteni, részben — mondom — mert ennyi igyeke
zetnek sem sikerült, a viharok és szélvészek elemi ha
talmával szemben a Tisza jobb partján, Csongrád vá
ros és Csanv, Felgyő községek külterületét a példát
lanul magasra nőtt ár ellen megvédeni. — Azon
ban ezen sajnos eredmény mellett is megnyugta 
tóul szolgálhat, hogy a kifejtett hősies küzdelemnek lehe
tővé vált, az isteni gondviselés mellett Csongrád város bel
területét, a legeslegveszélyezettebb és féltettebb helyet 
menten tartani s legalább emberi élet veszteséget gyá
szolni nincsen okunk. A katastropha okairól nem aka
rok beszélni, csak annyit jegyzek meg, hogy ismétlő
dött azon esemény, a mit a történet e szavakkal fejez ki: 
„Roma deliberata est, Sagunfum perivit1*. Azon meg
győződésben vagyok, hogy a törvényhatóságnak valamit 
kell tenni, hogy mi utón módon, ezt a bizottság böl
csessége fogja eltalálni, hogy a sújtottak nyomora, szük
sége enyhittessék. Tehát erre, valamint, arra is felké
rem a t. közgyűlés figyelmét, hogy a vármegye közön
sége megemlékezvén a történtekről fejezze ki elismeré
sét és köszönetét mindazon tényezők irányában, kiket, elő
sorolni szerencsém volt s kik közül kiemelem a közös had
sereg tisztjeit és legénységét,mint a kik nemcsak kötelessé
güket teljesítették, hanem megfeszített szorgalommal és 
kitartással igyekeztek megyénkről a veszedelmet elhárí
tani. Ilyformán a nagymélt. közm. és köziek, minis- 
teriumnak, az ármentesitő társulat elnökének, a katona
tisztek s legénységnek stb. volna jegyzőkönyileg köszö
net nyilvánítandó s erről az illetők felterjesztésben, 
illetőleg átiratban értesitendők."

A közgyűlés főispán ur ő méltóságának indítványát 
lelkesedéssel fogadta és egyhangú határozattá emelte.

A póttárgysorozati ügyek kihirdetése után felol
vasott alispáni negyedéves jelentés (1888 évi felír. 1-től 
május 1-ig)a közigazgatást rendes menetűnek nyilvánitjn. 
Az árvíz katastrophát és az ennek enyhítésére tett intéz
kedéseket érintve megjegyzi, hogy Szentes város közön
sége magához méltóan 1000 irtot nyújtott a csongrádi 
szűkölködőknek, ezenkívül, a magán adakozás is meg
hozta jó szive adományát. Indítványozza, hogy Csongrád 
vármegye közönsége az emberszeretet sugallatát fogja 
követni, ha a Csongrád város közönségének védelmi 
célokra kölcsön adott 3000 frt közmunkaváltsági pénzt 
elengedi, továbbá könyöradományt gyüjtet, és pedig

nem csak a csongrádiak, hanem a tápéi vizkárosultak 
javára is, kiket egy év leforgása alatt már kétszer 
látogatott, meg ugyan egy elemi csapás. Indítványozza 
továbbá, hogy a nagymélt. közm. és köziek, minislerium 
a megye törvényhatóságának 1881. évi okt. 19 én tartott 

' közgyűléséből 205. sz. a. k. felterjesztésére hivatkozva 
' feliratban kéressék fel, hogy a Tisza jobb parti véd- 
, töltéseknek kiépítése és védképes állapotba hozatala 
iránt a csongrád-csanv-felgyő-percsorai öblözet érdekelt
ségét társulattá szervezze és az erre vezető intézkedé
seket haladéktalanul kezdeményezze.

Az alispáni jelentésnek a közegészség, közrendészet 
és biztonság, gazdasági viszonyok, állategészségügy, 
népnevelés, közlekedés és adózási ügyeket, továbbá a 
népmozgalmi adatokat érintő része egyben-másban fej
lődést. jelez, általában pedig tűrhető állapotot mutat. 
Ugyancsak, az alispáni jelentés a megye költségének a 
megyei és társadalmi élet egyik tényező tagjának és 
rokonszenves emberének, a szabadságharcban is tevé
keny Édev István csongrádi lakosnak elhunytál tudo
mására hozván, emlékének a jegyzőkönyvben megórdem- 
lett helyet kér, mi is a jelentés során felvett egyéb 
indítványokkal együtt határozatba ment.

Csongrád vármegye közig, bizottságának féléves 
jelentése, Balogh János árvaszéki elnöknek az árvaszék 
működéséről szóló jelentésével együtt tudomásul vé
tetett.

Ugyanazon elintézésben részesült a belügyministori- 
umnak a vármegye 1882. évi számadása iránt, (elmerült ész
revételek megszüntetését tartalmazó rendelete is.

A vármegyei árvaszéknél két napdijas Írnok alkal
mazása és ugyanott egy kiadói állás rendszeresítése 
tárgyában kelt belügyministeri leirat, szerint 10 hóra 
két napdijas Írnoknak 30—30 frt havi dij melletti al
kalmazása ugy engedélyeztetik, hogy e költség a házi 
pénztárnál megtakarítandó összegből, esetleg a házi pénz
tár tartaléka lapjából lesz fedezendő. A kiadói állás pedig 
G00 frt. évi fizetés és 200 frt iakbérilletékkel az 1880. 
évre lesz betöltendő s annak fizetése is a jövő évi költ
ségvetésbe felveendő.

A vármegyei hivatali helyiségek részére szükségelt 
ülőszékek és órák beszerzése a belügyministeriumtól 
helybenhagyatott.

A vármegye által a községi és körjegyzők nyug
díjintézetéről alkotott szabályrendelet jóváhagyása tu
domásul vétetett.

A vármegyei és községi tisztviselőkre a fegyelmi 
utón kirótt bírságpénzek hová fordítása és keze'ése tár
gyában bemutatott s felolvasott szabályrendeleti terve
zet a törvény értelmében 30 napra közszemlére kitétele 
s az ezen idő alatt netalán beadandó észrevételekkel 
együtt való fel terjesztése határozatikig kimondatott.

A szegvári vármegyei épület bástyafala kijavítási 
költségeinek a vármegyei tartalékalapból való fedezése 
a belügyministertől engedélyeztetett s az alispán által 
elrendelt ezen munkálatok — mivel a bástyafal s a bör
tönhelyiségek az időközben hirtelen vizzel megtelt Kur- 
ca által végleges elpusztulással fenyeget tel tele s gyors 
intézkedést kívántak — jóváhagyólag tudomásul vé
tettek.

A vármegyei tisztviselők nyugdíjalapja javára Bereg 
vármegyétől kért s Csongrádvármegye által is pártolt 
állami sorsjáték engedélyezése iránti felterjesztés a 
belügyministertől nem teljesitt,etett.

A magyarországi árvízkárosultak részére könyör- 
adományok gyűjtése iránt a ministerelnöktől kibocsátott 
rendelete alispán indítványára ugy intéztetett el, hogy 
amennyiben magának Csongrád vármegyének árvízkáro
sultjai vannak s a vármegye elsősorban ezek sorsát tar
tozik enyhíteni, a vármegye területén begyülő összegek 
a vármegyebeli árvízkárosultak segélyezésére lesznek 
fordítandók.

Szentes város közönségének a korcsma, sörház és 
pálinkamérés üzletéről alkotott szabályrendeletének n 
belügyministeriumtól történt jóváhagyása tudomásul vé
tetett.

Kosztka Lajos vármegyei írnoknak 50 frtnyi pénz
segély utalványozása a belügyministertől szintén jóvá
hagyatott.

Az államépitészeti hivatal főnökének a közgyűlé
seken való megjelenése alkalmából felmerülő költségei
nek ki által való leendő fedezése tárgyában a közm. s 
köziek, minister ugy intézkedett, hogy amennyiben ne
vezett főnök nem az állam, hanem első sorban a megye 
érdekéből jelen meg a közgyűléseken, az ebből felme
rülő költségek nem az állam, hanem a vármegyei pénztár 
által fedezendők s e részben évi általányul 100 forintot 
javasol a minister a vármegyei közmunkaalapból a fő
nök részére kiadni, mit a közgyűlés el is fogadott.

Popper István vállalkozónak az Orosházától Tót
komlósig vezetendő helyi érdekű vasút építésére vonat
kozó engedélyének meghosszabbítására kibocsátott mi- 
uisteri leirat tudomásul vétetett.

Ugyanazon közm. és köziek, ministeriumnak a vár
megyei úthálózat tervezetének jóváhagyása tárgyában 
kibocsátott rendelete tudomásul vétetvén, az másolatban 
az összes vármegyebeli községeknek és járási tisztvise
lőknek miheztartás végett kiadatik.

Csongrád város árvízvédelmi költségeinek fedezé
sére engedélyezett, összesen 50,000 írtra rugó állami

civiIisA.lt


kölcsönösszegre nézve a közm. és köziek. minister ugy 
intézkedett, hogy Csongrád város ezen összeget az 1889. 
évtől kezdve 5% al együt t 5 év alatt tartozik vissza
fizetni, mely ügyben a vármegyei hatáság tartozik Csőn- 
grád várostól kötvényt bekivánni. Ellenben a vármegyei 
liözmunkaalapböl ugyanazon célra kifizetett 3000 frt 
kölcsön a törvényhatóság állal elengedtetett.

Ugyanazon ministeriumnak a csongrádi vízvédelmi 
intézkedések foganatosítása tárgyában kelt intézvénye 
— miután ez már túlhaladott álláspont — egyszerűen 
ludomásul vétetett.

A közgyűlés további lefolyását — habár csak 
jelentéktelen tárgyak voltak napirenden — jövő számunk
ban közöljük

(Vége köv.)

Kinek van igaza
Lapunknak „Quo usqne tandem' című 

cikke egészen kihozta sodrából a „Szentesi Lap“-ot 
s hogy bebizonyítsa, hogy neki van igaza, előveszi 
az utolsó argumentumot, a gorombáskodást, mely 
térén neki szívesen átengedjük az elsőséget — 
mert ezt csak is piaci hősködéssel és jókora száj
jal lehet megszerezni — e két kellékkel pedig, 
őszintén megvallva, mi nem rendelkezünk.

Azonban nagy zavarban lehetett a szerkesz
tőség a deák szavakkal — mert nem igen van ott 
ember, a ki a deák szóhoz konyítana. Volt is lót,ás* 
futás, hogy kerítsenek valakit, a ki a szerkesztőség 
deák tudományosságának tátongó hézagát képes 
lenne kitölteni, s miután mindenre akad ember, te
hát a „Szentesi Lap" szerkesztőségének is sikerült 
egy nála jóval képzettebb egyént megszerezni, a 
ki zavarából kisegítette s a „Quo usque tan
dem" cimliez a magyarázatot megadta. Ily kölcsön
kért tudománynyal s idegen tollal felpiperézve je
lent meg a „Szentesi Lap“-nak nem nyöszörgő, j hanem 
hanem piaci nagy szájjal ordító cikke, melyben a 
szerző elősorolja, hogy a „Szentes és Vidéke" szer
kesztője

L,
2
3,

tehetetlen és gyámoltalan,
tót,
nincs collegiális érzése Frank Ármin volt

tiszttársa iránt.
Ellenben a maga dicséretére felhozza, hogy
a. , a „Szentesi Lap" 18 évi fennállása óta lel

kes harcosa volt minden mozgalomnak, mely Szen
test emelni volt hi atva;

b. , hogy Döme megválasztatása ellen küzdött;
c. , hogy ő vette pártfogásába Frank Ármin 

tanárt a városi iskolaszék által ellene indított haj
sza ellen.

Vizsgáljuk sorban, mennyiben állhatják meg e 
merész s csak a „Szentesi Lap “-tói kitelhető ferde 
állítások a részrehajlatlan bírálatot.

Először is tehetetlenséggel és gyá
moltalansággal vádoltatik e lap szerkesztője. 
Lássuk, kire illik legjobban e két tulajdonság! 
Arra-e, a ki hivatalos kötelességeinek lelkiismere
tes teljesítésén kívül a helybeli polgárok bizalmá
ból több egylet élén áll s ezen testületeknek ösz- 
szes szabad idejét évek óta ingyen szenteli, azon
kívül e lap szerkesztése által a közjót szolgálja s — engedelmet kérünk — nem a mostani szerkesztő 
a tulkapó demagógokul szembeszáll, mindezenfelül érdeme. Sokkal derekabb emberek voltak annak a

pedig a három rendbeli tanári állami vizsga sike
res letételére is időt talált — avagy arra, akinek 
a helybeli ref. egyház tanácsa uticédulát ragasztott 
a talpára a tanításban tanúsított fényes sikerért, 
a ki a jegyzői vizsgán csúful megbukván fényes 
tudományának s bő ismeretkörének télreismerhetlen 
tanujelét adta, minek folytán könyörületességből a 
városhoz bejutván később 48-as elve dacára a kor
mánybiztosságnak szolgálatába szegődött? Vájjon 
ezek után melyikünk végigfutott életpályája vall 
nagyobb tehetetlenségre és gyámoltalanságra? E lap 
szerkesztője k ét oklevele t is tudott magának 
megszerezni, a „Szentesi Lap" szerkesztője egyet 
sem, s ez az igazi tehetetlenség és gyámoltalanság.

A „Szentesi Lap" szerint e lap szerkesztője
nek az rovatik föl hibául, hogy tót. Az épp oly 
gyerekes megjegyzés, mint mikor a gyerekek össze
vesznek s azt mondogatják egymásnak: te zsidó, 
te pápista, te kálvinista. Hát azzal is lehet argu
mentálni? Bizony ezzel a rövid szóval legjobban 
mutatta ki szellemi tehetetlenségét 
gét. Vájjon lehet és szabad-e azt 
hibául felróni, hogy az egyik Pest,-, 
megyében született; hogy az egyik 
bán magyar szülőktől, a másik 
vegyes ajkú megyében született? S vájjon az ér-e 
többet, a ki anyanyelvén kívül egyéb nyelvet nem 
ismer, avagy az, a ki szorgalma utján 3—4 nyel
ven beszél ? Tudja-e, mit mond egy latin példabeszéd ? 
Quot linguas calles, tót homines vales. Lefordítjuk, 
nehogy kénytelen legyen ismét másnak deák tudo
mányára szorulni: a hány nyelvet tudsz, annyi em 
berszámot érsz. Hogy tehát tótul tudok, vagy ha 
ugy tetszik tót avagy német vagyok, az nem hiba, 

előny rám nézve, s több nyelvi ismeretemre 
csak büszke lehetek.

A harmadik vád abban áll, hogy e lap szer
volt tiszttársa

és szegénysé- 
érdemill vagy 
amásik Bats- 
m agyar város - 

német szülőktől

e lap szerkesz- 
vallotta volna, 

Árminnak semmiféle végkielégítési ösz-

Ijesztőjének nincs collegiális érzése 
iránt.

Ez a vád csak akkor érhetné 
tőjét, ha azon képviselők nézetét 
kik Frank
szeget nem voltak hajlandók megszavazni; azonban 
e lap szerkesztője nem azok közé tartozott, sőt 
szívesen szavazta volt meg a Frank Ármintól kért 
két évi fizetést is. Avagy szólt-e e lap szerkesz
tője Frank érdeke ellen? Egyedüli hibája az lehet, 
hogy Frank ügyének tárgyalását — a mi különben 
nem titokban, hanem a városi közgyűlésen történt 
— részletesen közölte lapjában, hogy tisztán és 
világosan álljon az egész dolog a nagy közönség 
előtt s ne higyje el a „Szentesi Lap" szerkesztő 
jenek azon roszakaratu és alaptalan vádját, mely 
szerint az iskolaszék hajszát indított volna Frank 
ellen.

Lássuk most, mit hoz fel a „Szentesi Lap" 
szerkesztője a maga dicsőítésére.

Midőn azt mondja, hogy a „Szentesi Lap" 18 
évi fennállása óta lelkes harcosa volt minden moz
galomnak, mely Szentest emelni volt hivatva, az 

lapnak első munkatársai s igazan városunk előha- 
ladásán fáradoztak. De bekövetkezett egy korszak, 
a melyben a lap politikai mániába esett; mindent 
s mindenkit ledorongolt, a ki a 48-as elvet nem 
vallotta s veszedelmes ellentétbe hozta egymással e 
város polgárait. E szomorú korszakot Budai József 
volt lapszerkesztő teremtette, utóda és tanítványa 
pedig, a mostani szerkesztő folytatta mind addig, 
inig coalitióba nem lépett oly egyénekkel, kiknek 
épp ugy mint neki hivatalra volt szükségük. Azó
ta pedig, hogy a „Szentes és Vidéke" napvilágot 
látott, utóbbit nem kevésbbé illeti az érdem a köz
jó előmozdításában azzal a különbséggel, hogy a 
„Szentesi Lap" mostani szerkesztője, nem támasz
kodhatván semilyen qualificat’óra, a lap szerkesz
tésénél nem tévesztette szeme elől saját jól felfo
gott anyagi érdekét s 48-as elve dacára egy kor
mánypárti kormánybiztos szolgálatába állott — 
vagy hogy kedvenc szavával éljünk — lakájává 
szegődött s mint ilyen köröm szakadtáig védte a 
sok milliónak a gátmunkálatokra s egyebekre való 
elköltését, holott azelőtt 20,000 frt megszavazását 
is ellenezte, mert azt Stammer Sándor volt kor
mánybiztos kérte. Ez világítja meg legjobban a 
„Szentesi Lap" szerkesztőjének elvhüségét és rész- 
rehajlatlanságát.

Második- érdemül azt hozta fel, hogy Döme 
megválasztása ellen küzdött. Hiszen az ellen főb
ben küzdöttek; de mig mások azért küzdöttek el
lene, mert.képzettebb egyént óhajtottak volna meg
választani, a „Szentesi Lap" szerkesztője azért 
küzdött ellene, mert Döme a tisztujitás előtt más 
polgármesterjelölt mellett korteskedett, — s ha a 
képviselők előre tudták' volna a. jövőt, bizonyosan 
egy sem szavazott volna Dömére. Ezzel tehát hasz
talan dicsekszik a szerkesztő ur.

Végül azt sem ismerhetjük el érdeméül, hogy 
ő Frank Ármin érdekeit az iskolaszék ellen védel
mezte volna. Első tekintetre ugy látszik, hogy a 
„Szentesi Lap" szerkesztője a közgyűlésen magas 
pártfogásába vette Frank Ármint, de hogy Frank 
Árminnak távozni kell, éppen a szerkesztő ur mű
ve. Ugyanis a megtámadott iskolaszék az által 
akarta biztosítani Frank megmaradását, hogy az 
ipariskolai bizottságot felkérte, hogy adjon Frank
nak vagy három ipariskolai osztályban alkalmazást, 
mi heti 12 órát tett volna. Ha ez óraszámhoz hoz
záadjuk az általa a polgári iskolában adott heti 2 
órát és a gyinnásiumban adott G órát, ez összesen 
20 órára rúgott volna s igy Frank élethossziglan 
maradhatott volna ez állásában teljes fizetése mel
lett s azonkívül a város megtakarított volna 450 
frtot évenkint, mely összeget az ipariskolában je
lenleg alkalmazott tanítók húznak. 8 ki nem akarta 
Frank Ármint egynél több osztályban alkalmazni, 
holott e sorok írója a közgyűlésen bebizonyította, 
hogy az lehetséges lett volna? Sima F. ur mintáz 
ipariskolai bizottság elnöke, s ezért Frank Ármin
nak heti 20 órája helyett csak 12 órája maradt. 
A tanfelügyelő tehát nem tűrte, hogy Frank heti 
12 órai tanításért oly fizetést húzzon, melyért nem 
dolgozik meg teljesen, mert ő 24 órára volt köte-

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

ZsUSTII-iT SZEM.
B E S Z É L Y. (1.)

A főváros borpincéinek egyikéhen, melyek elegáns 
berendezésükkel a legválogatottabb vagy legalább lég- 
gondtaianabbul élő közönséget csalogatják, késő éjjel 
három fiatal ember ült. A jeges kannából egy üveg 
pezsgő kandikált ki, mig a két. üres üveg azt jelentet- 
:e, hogy ekkoráig a budai borhoz szorgalmasan hozzá 
láttak.

A mulatók óhajtására a már elálmosodott pincér 
kissé lejebb csavarta a gázlángokat s igy a sötétvörös 
kárpittal bevout kis szobában sajátságos homályosság 
uralkodott. Talán a künn zuhogó eső tartotta a fiatal 
embereket annyi ideig a borpincében, mert világosan 
lehetett hallani azon egyhangú zuhogást, melyet a pin
ceablaknál végződő, esővel megtelt, csatorna okozott.

„Mily pompás, hogy itt szárazon ülhetünk," mondá 
a legkisebb a három éjjeli madár közöl, egy széles vál
ni, erőteljes alak, meiy első tekintetre azt mutatta, 
hogy az egyetemi polgárság színezetét még nem vetet- 
ie le teljesen. Az egész emberen meglátszott bizonyos 
nyerseség; bizonyosan sehol sem érezte magát jobban, 
mint a korcsmában, mert kissé rövid lábát lehetőleg 
hosszúra nyújtotta ki, s mig egyik karjával hanyagul 
az asztalra támaszkodott, egész kényelembe helyezte 
magát a puha bársonyszéken. A fekete, meglehetősen 
kaszált szakáll nem bírta egészen eltakarni a sok for- 
iadást, melyek egész arcát fedték s azt tanúsították, 
hogy az egykori egyetemi polgár bizonyosan gyakrab
ban látogatta a vívótermet, mint az egyetemi tanter
meket.

„Igazad van, öcsém, hogy szárázon vagyunk, de 
mégis megáztunk." élcelt. a másik s még egyszer a 
pezsgő üveg után nyúlt, hogy utolsó maradékát kitölt
se. Lelkiismeretesen törekedett mind a három poharat 
egyenlően megtölteni, mi neki annyira sikerült, hogy 
végzett munkájára elégülteii tekintett. Azután vékony 
ujjaival elégedetten simogatta hosszú, jól ápolt bajuszát, 
s kék, kissé bágyadt szeme a gyöngyöző pezsgőn nyu 

I godott. Kissé ki volt cicomázva, mi nőies alakját meg 
[jobban kiemelte. Amúgy is kis lába a legszorosabb, 
legelegánsabb lakcipőbe volt szorítva, a barna kabát 
ugy simult testéhez, mintha rá öntötték volna s keskeny 
vállát valamint finom alakját a legelőnyösebb világítás
ba helyezte. A vakító fehérségű mellényen nehéz arany
lánc fénylett. Mellénye fölül nem volt begombolva, hogy 
ingének értékes hímzését feltűnőbbé tegye. Feje a fi
nom alakú testtel bizonyos ellentétben állott. A kes
keny, élesmetszésü arca a széltől és naptól meg volt 
barnulva, ajka körüli erélyes vonás s minden izma azt 
áruiá el, hogy ez az ember sokat, forgolódott a világ
iján, habár rendesen bizonyos bágyadtságot mutatott. 
Azon emberek közé tartozhatott, kik egész tevékeny
ségűket csak rövid ideig szokták kifejteni, de aztán 
rendkívüli dolgokat müveinek, hogy gyorsan előbbi édes 
tétlenségükbe süllyedjenek.

Midőn kétséges vala, mily állású lehetett, a másik 
kettő s egyikük közülök gazdászathoz átcsapott öreg 
diáknak látszott, a másik előkelő származású fiúhoz ha
sonlított, ki egyéb foglalkozást nem ismer, mint atyjá
nak nagy vagyonát, illő módon elverni, nem lehetett 
kétség az iránt, hogy a harmadik a nemes festészet ta
nítványa. Hosszú haja, zsinóros bársony kabátja, nyílt 
tétovázó szeme arra mutattak. Hosszú, finom ujja a 
kiöntött borból mintegy önkéntelenül húzott, különféle 
vonalakat, melyek nemsokára egy álhit alakját, mutatták.

„Miért, nem iszol?" mondá a második a festőnek. 
„Honnan tudod te azt, Emil?" kérdező a festő;

,el sem fordítottad szemedet poharadtól, hogy tudha
tod, vajjou nem ittam-e már meg boromat egész csend
ben ?“

„Egészen hátrafordulok s fogadni merek, hogy nem 
igaz," viszonzá elbizakodva a másik.

„IIolió, talán arra akarsz bennünket ismét, figyel- 
meztni, hogy a pusztában haligat.ózni tanultál?" mondá 
nevetve a kicsiny; „én egy uj üveg pezsgőbe fogadok, 
hogy nem hallod meg, mikor iszom meg bormaradé
komat."

„Áll a fogadás," viszonzá Emil előkelő mosol
lyal, „valóban nagylelkűség Guszti nagybátyámtól hogy 
még egy üveg pezsgővel meg akar kínálni," mondá a 
festészbez fordulva.

„Kedves öcsém, te fogod megfizetni, azt az eső 
sem mossa le rólad," diadalmaskodók emez; „akárhogy 
hegyezed füledet, oly bemohosodott vén fej, milyen az 
enyim, megtanulta, hogy kell egy egész kancsó sört 
nesz nélkül lenyelni, hát. még ezt a nyomorult, nehány 
csepp pezsgőt! Csakhogy be kell kötnöd szemedet s tíz 
percnyi időt nekem engedned, mely idő alatt szabad 
lesz nekem ezt a nyomorult gyűszűnyi italt lenyelni."

„Azt is elfogadom, Rikárd, s a legközelebbi negyed
órában bőkezű vendéglősünk egészségére iszunk," mondá 
Emil rendületlen nyugalommal.

A festész gondolatokba mérülve sokáig csendesen 
ült, de a furcsa fogadás felkölté egész figyelmét, s élénk 
részvéttel kisérte a két rokon működését.

Gusztáv csakugyan bekötötte Emil szemét, ki most 
ép oly gondtalanul ült. mint azelőtt. Előbb megállapí
tották az időt; éjfél után öt perc volt.

„Akár levének hfjjanak s ezentúl egy török hiszé
kenységével akarom elhinni rokonomnak minden vadász
kalandját, ha egy negyed egyre nem hörpentem le ezt 
a kis maradékot anélkül, hogy Emil észrevenné," kiáltó 
nevetve Gusztáv, még egyszer megvizsgálván rokona 
kötelékét s miután meggyőződött, hogy még a legkisebb 
pillantás sem lehetséges, visszatért helyére s a festész- 
szel beszélgetni kezdett, de sem az óráról, sem rokoná
ról nem vei te le szemét.

Több perc múlt el s még mindig nem volt, bátor
sága a végzetes maradékot meginni, mert valahányszor 
szándékozott kezét, a pohár után kinyújtani, mindany- 
nyiszor rokona kis száján mosolyt vélt észrevenni. Alig 
tudta nyugtalanságát eltitkolni, a beszélgetés folytatá
sa nehezére esett s mindazáltal a percmutató folytono
san előre haladt s a kiszabott idő első fele gyorsan 
múlt el.

Mit használt minden habozás? Gusztáv egy régi 
anekdotát kezdett, elbeszélni, torka szakadtából nevetett 
hozzá s e kedvező pillanatban föl akarta kapui a po
harat. Sikerült is neki, de Emil arcáról világosan vél
te leolvashatni: „Most a pohár után nyúltál."

A percmulató tovább haladt s még mindig nem 
Iái la megérkezettnek a. pillanatot fogadásának szeren
csés megoldására.

(Folyt, köv.) 



lezve. Tehát hogy a tanfelügyelő Frank teljes fize 
tése ellen tiltakozott s a községi iskolaszék a tan 
felügyelő utasítása szerint járt el, mi ellen Frank 
felebbezett, azt Frank Sima F. urnák köszönheti — 
e lap szel kesztójéuek pedig az egész dologban sem
mi lés/.e nincs, tehát a collegialitási viszony ellen 
éppen nem Vetett.

Hogy végül Frank oly jegyzőkönyvi kivonattal 
bír, melyben a rá kötelezőleg kimondott vizsgaté
telről nincs szó, az onnan van, hogy Frank a jegy
zőkönyv hitelesítése előtt kapta vagy vette 
ki a kivonatot, mert néhai Csukás B. volt iskola
széki jegyző, kinek mint elnöknek egyedül köszön
hette Frank a rendes tanárrá, való megválasztatását, 
nem kedvtelésből, hanem a jegyzőkönyv hitelesíté
sekor az iskolaszék meghagyásából írhatta csak 
sajátkezűig s pótlólag a jegyzőkönyvbe, hogy Frank
A. segédtanár tartozik polg. isk. vizsgálatot, tenni.

Ezzel részünkről befejezettnek tekintjük az 
egész ügyet s meg vagyunk győződve, hogy a ki 
azt ismeri, nekünk adhat csak igazat, nem pedig 
a „Szentesi Lap“-nak, melynek goromba replikázó 
modorára csak annyit, jegyzőnk' meg, hogy egy min
den qualificatiót nélkülöző embertől miveltséget úgy 
sem várhatunk, mert Tisza Kálmán szavai szerint 
„rustica natura habét sua inra." 

Világfolyása.
A delegációk összejövetelének napját pár 

nappal későbbre tették. Eddig junius 4-ike volt 
kitűzve a delegációk összeültének napjául. A 
magyar képviselőhöz mostani ülésszakának azon
ban még a szeszadóról szóló törvényjavaslatot 
kell letárgyalni s azután hívható össze az ország
gyűlés második ülésszaka az uj delegátusok meg
választására. Mivel mindez junius 4-éig aligha 
történhetik meg, a delegációkat későbbre, egy 
bécsi lap szerint junius 8-ára fogják összehívni.

Az országgyűlési szabadelvű párt egyhan
gúlag elhatározta, hogy Irányi Dánielnek az ár
vízvédelemre vonatkozó javaslatát nem fogadja 
el, mert a szaktanácskozmányt szükségtelennek 
tartja s megnyugvással fogadja Baross Gábor 
közmunka- és közlekedésügyi ministernek nyilat
kozatait, a melyek lényege, hogy az eddigi rend
szer fentartandó, mert a minister adatai szerint 
az ez évi katasztrophát a rendkívüli időjáráson 
kívül nem a mostani rendszer(?), hanem éppen 
az a körülmény okozta, hogy sok helyen ez a 
rendszer még nincs kellően életbe léptetve. Az 
árvizveszedelem ellen a csatorna vagy medence 
rendszer alkalmazását kivihetetlennek tartja. A 
katastrophák hatékonyabb kikerülése végett a 
vizszabályozó társulatok műszaki közegeinek ki
nevezését a kormány fogja kezébe venni s az 
árviz elleni védekezés előkészületeit kormánybiz
tosok által fogja végrehajtatni. A felszólalók: 
Szivük Imre, Horváth Gyula, Andrássy Manó 
gróf, Rolmncy Gida, György Endre, valamint az 
egész értekezlet helyesléssel fogadták Baross mi- 
mster árviz védekezési programúját.

A német hivatalos és félhivatalos lapok ugyan
csak kikelnek hol a franciák, hol az oroszok ellen. 
A franciak ellen azt mondják, hogy értsék meg 
már egyszer, hogy Elszasz és Lotharingia végkép 
Németországhoz tartozik, az orosz sajtó ellen pedig 
feltűnően udvariatlan hangon kelnek ki.
az ellenfelek sem maradnak adósok a felelettel. 
Így egy orosz, lap „Szeget szeggel" című cikkében 
azt mondja, hogy a harcot végig kell küzdeni; 
Oroszországnak fel kell vennie a keztyűt, melyet 
Németország oda dobolt neki. Németország gazda
ságilag tönkre akarja tenni Oroszországot. Mi hasz
nuk volt hát az orosz békés nyilatkozatoknak? Mit 
ér e! azzal Oroszország, hogy fentartotta szomszéd
jával a barátságos viszonyt és a legnagyobb áldo
zatokat hozta egy látszólagos béke megóvása ked
véért, a mely Oroszországot örökös tétlenségre 
kárhoztatja? A német lapok elkeseredett harcot 
folytatnak Oroszország ellen s a német politika 
kétségtelenül oroszellenes irányt vett.

Azonban ;

HÍREK.
— Gyászjelentés. Baki István uradalmi ispán 

urat és hozzátartozóit súlyos csapás érte édes atyjá
nak f. hó 21-én történt elhunyta által. A gyászoló 
esalád e szomorú eseményt kővetkező gyászjelentés
sel tudatta a rokonokkal s jó ismerősökkel: Alul
írottak mélyen megszomorodott szívvel jelentik a sze
retett atya, illetve nagyatya Baki Lajos urnák, 
Békés város volt főjegyzőjének, 1888. évi május hó 
29-áu éjjeli 12 órakor, életének 80-ik évében, három 
napi súlyos szenvedés után, végelgyengülésben tör
tént gyászos elhunytét. A boldogultunk hült teteme 
f. hó 22 én délután '/»4 órakor Cs.-Mágocson, az ev. 
ref. egyház szertartása mellett fog a niágocsi sirkert- 
ben örök nyugalma helyére tétetni. Béke lengjen po 
rai felett! Az elhunyt gyermekei : Baki István, Baki 
Emília, Baki Mária. Menye: Baki Istvanné, szül, btras i

j ser Vilma. Unokái: Baki Vilma, Zoltán, István, Rész
ié, Juliska és Gyula.

— Csongrád vármegye Csongrádnak az árvízveszély
kor a közmunka alapból kölcsönként adott 3000 irtot, 
Stainmer Sándor alispáunak negyedévi jelentésében fog
lalt indítványára a tegnap előtt tartott rendes köz
gyűlésen élengedte, ügy az emberszeretetből fakadó indít
vány, mint ennek a közgyűlés által történt elfogadása 
a legnagyobb elismerésre érdemes s hisszük is, hogy 
Csongrád város e nemeslelküséget soha sem fogja el
feledni, mert, az az igazi barátság és szeretet, mely a 
végveszély, a szükség napjaiban nyilvánul.

— Eljegyzés. Kulinyi József, városunk szülöttje, 
eljegyezte Budapesten Kőnigstein Cornelia úrnő le
ányát, Adél, kisasszonyt. Zavartalan boldogságot kí
vánunk a jegyeseknek.

— Évi 100, mondd száz frtot szavazott meg a 
tegnap megtartott csongrádmegyei közgyűlés a buda
pesti egyetemen fennálló „Csongrádmegyei kör“-nek, 
mely kérelmet nyújtott volt be ez ügyben a megyéhez. 
E segély azon föltétel mellett szavaztatott meg, ha a 
kör a közművelődés terén céljának megfelelöteg fog 
működni, mert ellenkező esetben e segély meg fog tőle 
vonatni. Az állandó választmány egyszer s mindenkorra 
javasolta a 100 frtot megadni, de Kiss Zsigmoud szépen 
indokolt felszólalása és indítványa folytán a közgyűlés 
a fenti kikötés mellett ezen összeget évi subvenciővá 
változtatta. Most már rajta, ifjú barátaink! A segély 
megvan, rajtatok a sor, hogy működésiek által e segélyre 
továbbra is méltók legyetek.

— Majálist rendez ma d. u. 5 órakor a helybeli 
dal- és zeneegylet Szathmári ügyvéd ur alsó réti kert
jében. Mondanunk sem kell, hogy a hol dal és bor van, 
ott víg kedvnek kell lenni, tehát a jó mulatság nem 
marad el. A majálisra azok is vannak meghiva, kik a 
dalegylet által adott estélyeknél a dalárda iránti jó- 
akartból közreműködni szívesek voltak — s ezért a 
gyöngéd figyelemért a dalárda méltó elismerésre érdemes.

— Uj gymnásitimi épületünk dacára fiatalságának 
nemsokára egészen szürke lesz, amennyiben az épitö 
vállalkozók által a fővárosban megrendelt szürkeszinű 
tégla már megérkezett s már is kezdik belőle kirakni 
az épület homlokzatát. Épp oly szorgalmasan dolgoz 
nak az épület belsejében s igen valószínű, hogy az 
épület julius 1-jére készen lesz.

— Artézi kutunk érdekében nem egyszer helyte
lenítettük azon bevett s megengedett szokást, hogy 
a kocsikkal egészen a medence közelébe mennek s 
a vigyázatlan töltögetéssel az egész kút környéket 
bemocskolják. Miután figyelmeztetésünk nem használt, 
az lett a következménye, hogy egy kocsi közel ér
vén a rézcsövek egyikéhez azt eltörte, s most a városi 
elöljáróság mindenik cső előtt némi távolságban 3-3 
karót állíttatott föl a csővek megőrzésére, a mit régen 
kellett volna megtenni, habár szerintünk legcélszerűbb 
volna a kút kikövezett kövületét egészen karókkal 
ellátni. Ha már díszes kutunk van, mutassa meg a 
város, hogy tisztaságra is ad valamit.

— Csongrádi levelezőnktől értesülünk, hogy a víz 
apadtával bőségesen vannak ellátva hallal, még pedig 
olcsó áron lehet hozzá jutni. Annái nagyobb hiányt 
szenved benne Szentes, mert ha nincs ha!, akkor nincs, 
ha pedig volna hal, akkor sincs, máshova viszik el
adásra, s igy a szentesi ember csak úgy juthat hal
hoz, ha Csongrádiból hozatja.

— „Tüzes nyelv Csanyon." E ciin alatt a „Szegedi 
Híradó" a következő érdekes részletet közli Helfy 
Ignác szegvári kerületi ország, képviselőről, ki tud
valevőleg pünkösd vasárnapján d. e. 9 óra tájban 
városunkon átvonulván sok szegvári kocsi kíséretében 
Szegvárra vonult. Helfy ur pünkösdi apostolkodásából 
egy epizódot beszéltek el nekünk azon sikerekből, 
a miket a tüzes nyelv Csanyon, a szegvári kerület 
egyik községében aratott. — Együtt ülvén pedig az 
apostol és az ő népe hazafias és emelkedett, szellemű 
banketten, Helfy ur számos cicerói toasztban oktatta 
meg a jó csanyiakat a szélsőbaloldali elvek egyedül 
üdvözítő voltáról. — Egyszerre fölemelkedik Pap 
János uram, tizenhárompróbás szélsőbaloldali kortes 

figyelem közt szintén tar- 
Ennek pedig az értelme 

az volt, hogy Helfy nagyságos ur mondott ugyan már 
sok szépet, hanem hát még hátra van egy dolog, a 
mit a szónok — t. i. Pap János uram —- okvetler.-el 
akar mondani. Ez pedig abban áll, hogy akármiféle- 
képen éltetjük is a függetlenséget: azért Csany köz
ség a múlt hónapban mégis beleveszett volna az ár
vízbe, ha nem segítette volna a kormány pénzzel is, 
munkaerővel, meg sok jóakarattal. O hát — már mint 
Pap János — kötelességének tartja tiszta szívből azt 
kívánni, hogy az Úristen éltesse a mi jó kormányun
kat, nemkülönben Tisza Kálmán ur ő méltóságát. 
Éljen ! — A dikció nagy hatást keltett, s a szélső
baloldali konferencia egyszerre lelkesedésre villanyo- 
zódott, mint mikor az igazi hangot találják el és a 
kormány és Tisza Kálmán egészségére hatalmas él
jenzéssel koccintották össze a poharakat. — Persze 
Helfy ur ezt az intermezzót nem tartván az ö apos
toli missziója keretébe illeszthetőnek, kissé tartózkodva 
uyult pohara után és olyan képet csinált hozzá, mintha 
nagyon savanyúnak találná az áldomásnak fogyasztott 
bort. — Hogy a dolgoknak megzavart harmóniája 
helyreállittassék, nem is késett Pap János uram toaszt- 
jára reflektálni. Fejtegetésbe bocsátkozott affelöl, hogy 
neki nincs kifogása az ellen, hogy a kormány éljen, 
sőt az ellen sem opponál, hogy éljen Tisza Kálmán ; 
hanem föl akarja világosítani azt a lényeges különb 
séget, a mi e tekintetben az ö álláspontja és Pap 
János jó kivánata közt létezik. Éljen Tisza Kálmán, 
mint ember, mint családapa, mint polgár; de ne éljen 
azon a politikai polcon, a melyet elfoglal, szóval, ne 
éljen, mint miniszterelnök. — „Nem jól van az mond
va, uram; — vágott a szavába a csanyi kortes szónok 
— mink azt kívánjuk, hogy Tisza Kálmánt ne csak 
úgy éltesse az isten, mint az ur kívánja, hanem éljen 
úgy is, mint ministerelnök. Ez tisztán meg van mond
va 1“ — monda Pap János uram és rá közhelyesléssel 

és népvezető és általános 
t.ott egy lendületes dikciót.

megadták a vitás hangot a jó csanyi baloldaliak, na
gyobb nyomósság okáért iván ujfönt Tisza Kálmán 
miniszterelnök egészségére. — Helfi ur belátván, hogy 
a théma további fejtegetése nem opportunus dolog, 
napirendre tért a pünkösdi politikai misszió várat
lanul jött incidense fölött. így esett, hogy a felvilá
gosodás ünnepén Csanyon nem Helfié volt a „tüzes 
nyelv", hanem Pap János uramé.

— Kocsiposta és távirati illetékek lerovása fran
ko jegyekkel. A közmunka és közlekedésügyi ininis- 
teriuin legújabb intézkedése szerint junius 1-től kezd
ve a magyar korona területén működő valamennyi posta 
és távirda, illetve külön posta- és távirda hivataloknál 
a postai és távirdai dijak, a melyek eddig a feladáskor 
készpénzben szedettek be és számoltattak el, a mennyi
ben 10 irtot meg nem haladnak, frankó jegyek (posta és 
távirati értékjegyek) felragasztása által fizetendők meg. 
E célra úgy a postai, mint a távirdai dijak lerovásá
nál az eddig is forgalomban volt 2, 3, 5, 10 és 20 
kros, valamint az ezek kiegészítésére egyúttal forga
lomba hozott 1, 8, 12, 15, 24, 30, 50 kros, 1 és 3 
frtos frankó-jegyek használandók. Mindezen frankó
jegyek áruba bocsáttatnak az összes posta és távirda- 
hivataloknál és az eddigi frankojegy árusítóknál.

— Érdekes kard mint örökség. Thuránszky Nán
dor hars kovácsii körjegyző apai és nagyapai öröksége 
fejében mindössze-vissza csak egy ócska kardot kapott. 
Midőn otthon a kardot, kitisztitatta, kitűnt, hogy a hü
velye és markolatja finoman ékített arany, a kardot 
Mária Terézia királyit ő ajándékozta annak idején emlé
kül Thuránszky nagyapjának, ki első magyar testőr volt. 
Ennek az apja nevelője volt. Lipót főherceg utóbbi ki
rálynak. A kardhoz érdekes történet is fűződik.

Irodalom..
Az „Örökösnők” és „Egy csepp vér” cimű, lapunk 

mellékleteként megjelent regények szép borítékba 
fűzve úgy lapunk kiadóhivatalában, mint jövő héttől 
fogva a helybeli könyvpiacon is lesznek kaphatók. 
Az „Orökösnük" cimű regény ára csak 60 kr., mely
ből 10 kr. minden egyes eladott példány után az 
erdélyi közin. egylet, javára, az „Egy csepp vér" cimű 
regény ára csak 35 kr., melyből 5 kr. minden pél
dány után a helybeli ipatos ifjúsági egylet javára 
esik. Ajánljuk úgy a regényeket, mint a jótékony célt 
a regénykedvelők figyelmébe.

Közgazdaság;
Assicttrarioni <4 ineraSi. E társaság részvényesei 

közgyűlésüket f. é május hé 1-én tartották meg Triestben, mi
dőn beterjesztették az 1587. évi mérleget.

A jelzálogüzlet kivételével az magában foglalja az összes 
üzletágak eredményeit.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a lefolyt évben a politikai 
láthatárt folytonosan 3Ötét fellegek borították és hogy a gazda
sági viszonyok is különösen kedvezőtlenek valának, tehát azokat 
a körülményeket, melyeknek befolyása alól magát egyetlen egy 
biztosító-intézet sem vonhatja ki, az üzleti év végeredményét, 
habár az nem üti is meg az előbbi évek mértékét, mégis kie/é- 
g tőnek kell tartanunk és benne annak újabb bizonyítékát talál
hatjuk, hogy mily szilárd alapon áll e társaság és hogy mily ki
válón van igazgatva.

Az előttünk fekvő zárszámadási jelentés, mint rendesen, 
számos kimutatással és táblázattal van ellátva, melyek az ösz- 
sz.es üzletek, de különösen az életbiztosítási üzlet menetét és 
fejlődését világos képben tárják szemeink elé, s örömmel látjuk 
azokból, hogy ez üzleti ág folytonosan halad előre, minek vilá
gos bizonyítékául szolgál, hogy a lefolyt évben 1G.907, frtnyi 
összeg erejéig köttetett uj biztosítás, melvlyel az 18-57. évi decem
ber hó 31-én érvényben volt tőkebiztositások összege 105.782,853 
írtra emelkedett.

Ezt a kedvező eredményt különösen az igen méltányos biz
tosítási feltételeknek és a tartalékok folytonos gyarapításának 
róliatjuk fel. A tartalékok 30.428,271 frt 32 lcrnyi íeteines ösz- 
szeget értek el és nem csak arra szolgálnak, hogy biztosítsák a 
hatalmas társaság pénzügyi helyzetét, hanem arra is kiváló be
folyással vannak, hogy a közönségben fokoztassék a társaság 
iránt a bizalom, melyet az több mint félsz izados hasznos műkö
dése által már különben is nagy mérvben nyert meg.

Szükségtelen, hogy dicséretekkel halmozzuk el a társaság 
igazgatását, sokkal ékesebben szólnak magok a számok, melyek 
annak jótékony befolyását tanúsítják abban, hogy az Assicurazi- 
oni Generáli kártérítésekben biztosított feleinek az 1887. évben 
10.099,617 frtot, alapítása óta pedig 207.379,802 frt 20 krt fize
tett ki, tehát oiy tetemes összeget, a mi őt, bátrán mondhatjuk, 
a szárazföldnek egyetlen egy biztosító intézete sem mutathat fel.

Miután a készpónztartalékok 1.914,658 frt 51 kr. tekinté
lyes összeggel szaporittattak, tiszta nyereségül 705,633 frt 6 kr. 
maradt meg, melyből minden egyes részvényre 106 frt aranyban 
vagy «65 frank jut osztalékul.

Szerkesztői üzenetek.
Árvizkúrosultinak — CsoiBgo*á.doii. „Az árviz 

után“ című cikket köszönettel vettük, azonban oly fontos és köz
érdekű tárgyak vették igénybe lapunkat, hogy eddig lehetetlen 
volt a cikket közölni. Jövő számba tehát kissé felfrissítve fog 
csak megjelenhetni.

„Igazi - - helyben. Ne hogy valaki azt
mondja, hogy zsákban macskát árulunk, avagy valaki ellen akár 
ellenszenvből akármi oknál fogva álnév alatt agitálunk — mi
vel lapunk senkit politikai elve miatt soha nem kárhoztatott —« 
a hozzánk beküldött felhívást csak úgy vagyunk hajlandók kö
zölni, ha nem névtelenül, hanem többek aláírásával lesz ellátva. 
Különben önök az okai, ha kétkulacsos embernek hisznek. He
lyesebb a másik ut, csak okosan kell hozzá fogni — s biztosít
juk, hogy sikerül.

Hirdetmény.
A városi közgyűlés határozata folytán a felsőcsor- 

dajúrásból 43 hold f. évi május 28-án, az alsó csorda
járásból 341 hold f. évi május 29. és következő nap
jain délelőtt 8 órakor, délután 2 órakor kezdve és foly
tatva, 1100 nszgöles holdakban, egyszeri kaszálásra, 
azonnali fizetés mellett, a helyszínén tartandó szóbeli 
árverésen ki fog adatni, melyie venni szándékozók ezen
nel meghivatnak.

Szentes, 1888. május 24.
Nagy Imre,

tanácsnok.



USTsrilttér.
(E re atban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Farbig, sclnvarz mid weiss Seiden-Moirée 
(1K * , bis fi. 7.60 per Meter (antique und franoais) 

, VO11 VÖ KI’, versendot roben- und stdckweise zollfrei das
Fahrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hoflieferant), Zürloh. Muster 
mngebend. Briefe 10 kr. l'orto. 0

Alulírott könyvnyomdájában egy fin, ki 
legalább négy elemi osztályt végzett, tanoncul 
azonnal felvétetik.

Balázsovits Norbert,
nyomdatulajdonos.
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"Városlig'eti

Testegyenesitö gyógyintézet Budapesten,
(ezelőtt Dr. Fischliof-féle vizgyógyintézet) Hermína-ut 1525.

Van szerencsénk a t. közönséggel tudatni, miszerint a mai napon a fenti gyógyintézetet megnyitottuk.
Intézető ,k a fő áros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyen feksztk, ugyanazonterületen, melye 

eddia a Dr ASCHHOF féle városligeti viz-Oyógyintézet foglalt el. — A 44,000 [.] méternyi sűrűn betásitott telken eplllt 
C'ottago-épület 30 tiszta, egészséges, külön bejáratú újonnan átalakított szobát foglal magában, — Casinoval, zart_es fűt
hető folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.

A fővárossal való üsBxeküttetéBt lóvonatok és trtrsaskocsik közvetítik.
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Tíz forint napi mellék kereset, ’.j
töke és kockáztatás (risieo) nélkül sorsjegyek

• részletfizetés melletti eladása által az 1883. ÍJ 
XXXI. törvénycikk értelmében.

t l Ajánlatokat elfogad a • ;
X fővárosi váltóüzlet társaság X
f t A 1> 1.1: H és T Á It S A, Budapesten. ■ ;

pf* Földhaszonbérlet. "Wi
RiíCZ László budapesti ügyvédnek lapistói 

tanyaföldje és felsőréti földje három, esetleg hat 
évre haszonbérbe kiadó.

Levélbeli tudakozódások intézendök a tulaj- 
donoshoz Budapesten Wesselényi-utca 41. sz.

’o’ 
o
cd
> o

3
3

Az intézetünkbe felvett betegek minden beteg testalkatának és bajának 
megfelelően külön előállított készülék segélyével rendszerint müvét nélkül 
gyógvittatuak. — Kitűnő és eddig el nem ért sikerrel kezeljük különösen a 
következő betegségeket u. ni.:

1. Az összes bármely alapon fejlődött (cstizos, köszvényes, gümőkoros) 
Ízület gyulladásokat. — 11. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint az 
ízület gyulladásoknak utóbajait, u. m(zsugor) izilletmerevségokot, korlátolt 
mozoghatóságot, végtagrövidttléseket, elgörbttlóseket stb. III A vele született 
és következményes elgörbüléseket u. ni.: a gerincoszlopnak oldal-, mell- és hát
felé irányult el görbüléseit, angolkóros vagy csigolyasziivas alapon keletkezett 
púpokat, tyukmelleket, görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga- 
gacsos térdet. — IV. Gyermekhüdést és következményeit. — V. Zuzódásokat, 

osuzt és köszvényt ,
Készülékeink a plastikai művészet, legmagasabb fokán állvun, megvalósítjuk a modern testegyenoszet loginereszebb 

követelményeit, minélfogva mindéit betegnek kivétel nélkül fönnjtlrtlHi. és az egészséges fekvésű intézetünk 
tiszta levegőjében való szabad mozgást, de első sorban a műtét (operatió) teljes mellőzését lehetőve teszik. Az 
eddigi hidegvjz gyógykezelés folytattatik.

Bővebb felvilágosítást ugy az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint házi szabály
zatunkat illetőleg, könyvecskékbe fűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívántra bérmentve szívesen szolgálunk.

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

dr. Verebélyi László dr. Róth Adolf Fischer Győző
felelős főorvos, egyetemi in. tanár, testegyenesitő, cs. k. udv. szállító orvos-, seb-, mii-
a StefániA-gyennekkórbáz sebésze. oz intézeti betegek rendelő orvosa. és testegyen, segélymtivek gyárosa.

Minden palack s ónkupak Brázay Kálmán cégfeliratával van öntve,

Brázay Kálmán 
sósborszosze 

gyors enyhítést eszközöl: 
csuz, szaggatás, fagyás, fog
ós fejfájdalniak, szemgyen- 
geség bénulások stb. ellen. 
Fogfisztit.ó szerül is ajánl
ható, a mennyiben a fogak 
fényét elősegíti, a fogbust 
erösbiti és a száj tiszta, sza- 
gttflan izt nyer a szesz el
párolgása után, valamint 
ajánlatos e szer fejmosásra 
is, a hajidegek erősítésére 
és kitűnő hatással van a 
kenő-gyuró gyógymódnál 

(másságé.) Védjegy 319. és 320. szám.

dr. Róth Adolf
testegyenesitö,

az intézeti betegek rendelő orvosa.

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. Ka|)ható: Budapes
ten : Brázay Kálmánnál, 
muzeum-kőrut saját ház és 
Szentesen : Dobray S., Soós 
Albert, Abaft’y L., Szépe, 
Robiesek Gráborné, Szénás- 
sy, Podliradszky, Várady, 
Zuckermann, Szabó, Ujvá 
ry, Ifj. Vecsery és Gunst 
Dávid urak kereskedésében.
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HQT Minden palackon a fenti védjegy látható. "íRf

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Védjegy. Felülmúlhatatlan étrágvhiány, gyomorgyöngoség, rósz 
illatú lélokzet., felfúvódás. savanyú lelböifenps, kniik.x gyo
morhurut, gyomorégés, homok- és daraképzödós, tiiiságo.s 
nyálkaképzodés, sárgaság, undor ár hányás, főfájás (ha 
a* gyomortól erőd), gyormórgörcs, székszorulás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- ée aranyeres bántalmak eseteiben. -- Egy üvegese ára 
használati utasít ássál egy sitt 35 kr., kettős palaczk60kr

Központi szétküldés Brndy Károly gyógyszerész által 
Kremsferben (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
Óvási A valódi máriu<*zt*lli gyomorcsöppoket sokat 

hamisítják és utánozzák A valódiság ,jeléül minden 
ütegnek piros, a fenti véujcgygyel ellátott borítékba kel) 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt haszna- 
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Krém* 
•tőrben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott, wu

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podliradszky Feren és 

Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mező-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.

I



Melléklet a_22§í?ntes léke“ 1888. évi 21-ik
vőlegény házához viszik, hol néha több évi némaságra 
kényszerítik s jelek által kell magát megértetnie.

— A szerb királyi pár feszült viszonyáról nagyon 
sokat írnak mostanában a lapok s a szokatlan viszony 
okára vonatkozó találgatások annyiféle alakban nyilat
koznak, hogy a számos föltevés közt szinte nehéz az 
igazi okot megtalálni. Erre nézve most ismét azt Írják, 
hogy Natália királynőnek csupán politikai okokból kel
lett. a szerb fővárosból eltávoznia. A királyné ludvale 
vőleg orosz származású és Szerbiában az orosz befolyást 
akarta megszilárdítani, a mit Milán király a leghatáro
zottabban ellenzett.. Natália királyné a trónörököst Páter
váron szerette volna neveltetni, de ebbe Milán király 
nem egyezett bele, hanem először I’árist jelölte ki Sáli 
dór herceg számára, mint oly helyet, a mely politikai 
szempontokból közönyös Szerbiával szemben. Ide azon
ban Natália királynő azért nem akarta vinni a trón
örököst, mert attól tartott, hogy a köztársasági városban 
királynői tekintélye csökkenne. Ez u valódi oka a szerb 
királyi pár feszült viszonyának s alig remélhető, hogy 
ez az ok egykönnyen elenyészszék.

Házassági szokások Ázsia népeinél.
„Ahány ház, annyi szokás." Igen illik ez a köz

mondás a házassági szokásokra is, noha találunk több 
helyen hasonlatosságot. így pl. Ázsia legtöbb népénél a 
vőlegény menyasszonyát pénzért, vagy valamely máB 
pénzértékért, megveszt. És a művelt államok lilába küz
denek ez ellen a szokás ellen.

Álljon itt néhány érdekesebb házassági mód, me
lyek Ázsia némely népéinél szokásban vaunak:

A cserkesz, ha nősülni akar, értesíti szive válasz
tottját, hogy — persze ennek beleegyezésével — mikor 
szökteti meg. A kijelölt, időben nagy óvatossággal — 
ez a fő, mert a falubeliok figyelnek — közelíti meg a 
házat; menyasszonyát, elragadja, egy készen tartott lóra 
pattan s elvágtat, vele; azonban egy bizonyos távolság
ban köteles néhányat lőni figyelmeztetésül, hogy merénye 
sikerült, mire a falu npraja-nagyja üldözésére kel. Ha 
elfogják, elveszíti menyasszonyát és a . . . vételárt, sőt 
derekasan el is verik; ellenben ha sikerül merénye, övé 
a menyasszony. Ezt nevezik nászlovaglásnak. Ezután 
következik a tulajdonképeni szertartás, mely abból áll, 
hogy a menyasszony nőrokonai társaságában a vőlegény 
egyik rokonának házához megy Benn a házban lármát 
ütnek, táncolnak, sikoltoznak, mig a lakoma következik. 
Ezután hat napig nem szabad az ifjú párnak még egy
mást látni sem s csak e napok eltelte után lesznek férj 
és feleség.

Az örményeknél a szerelemből kötött házasságok 
nem ritkák; mi onnan magyarázható, hogy a nő-nem a 
férfi-nemtől nincs elzárva. A szertartás abban áll, hogy 
a menyasszonyt egészen lefátyolozva, illő fénynyel a

A kisázsiai törököknél az a szokás dívik, hogy a 
vőlegény közvetítő által megköteti leendő nejének ke
zét., kit gyakran nemcsak hogy nem ismer, de nem is 
látott. Házassági szertartásuk hasonlít, a polgári házas
ságéhoz, azzal a különbséggel, hogy náluk a vőlegény 
menyasszonyát annak szüleitől megveszi; az. egész tehát 
vásárlás. Az imám itt nem egyházi személy, hanem pol
gári hatóság s előtte kötik a házassági szerződést.

A beduinoknál a szertartás következő Az ifjú egy 
barátja által megkéreti a leány kezét s ha ezt elnyeri, 
következik egy hét múlva az esküvő. E hét alatt a. 
menyasszony házánál nagy lakoma van; az asszonyok 
az „el mutavahat“-ot éneklik, az ifjúság táncol. A hét, 
eltelte után a vőlegény menyasszonyát a sátorból elra
gadja ... ha ott van ; mert szokás a beduinoknál, a 
menyasszonynak elbuvni s igy a vőlegény hegyet, völ
gyet bejárhat, mig menyasszonyára, akad. Meg kell je 
gyeznem, hogy e népnél az „igen" vagy „nem" kimon
dása teljesen a leányra van bízva és senkit sem erő 
szabóinak a férjhezmenésre. A beduinok igen fiatalon 
házasodnak s 10 éves menyasszonyt is találhatni köztük

A perzsák szertartásai ugyanazok, mint a melye 
két fennebb a törökökről említettem, azzal a különb
séggel, hogy itt a családi házasságok is divatoznak s 
pedig nem ritkán szerelemből. Szokásban van ezenkívül 
az úgynevezett, „időre való házasság", mely 1 naptól 99 
évig terjedhet, s a szerződésben kitett idő múlva a hé 
zaspár ismét elválik. A szertartások — kivált gazda
goknál — igen fényesek és sokat tartanak a formaságokra.

A hindunál nincs törvényes házasság; feleségét 
pénzért egyszerűen megveszi és több feleséget is tart
hat. Azt a lányt, ki 12 éves koráig férjhez nem ment., 
megvetik; az ily szegény lény örökös gúny tárgya, mig 
a Káli istennőnek fel nem áldozzák.

Igen sajátságos szertartást találunk a szingáloknál. 
Az ifjú szabadou választja menyasszonyát, egyetlen fel
tétel, hogy legalább 16 éves legyen. A menyegzőre ltü 
lön házat emelnek, hol a vőlegény a vendégek előtt, 
átadja a menyasszonynak az ajándékot. Erre egy áll
ványról kókusz diót vesznek le, melyet ketté vágnak, 
nőre a menyasszony fellép az állványra B felcicomázza 
magát. Ekkor a vőlegény néhány csepp szántált önt fe 
jére s egy hajszálat, kihúz, melylyel az apa az ifjú pár 
egyik ujját összeköti; erre belépnek, a hajszálat eltépik 
s ezzel vége a szertartásnak.

A pusztai népeknél, mint sok más népnél, a vő
legénynek menyasszonyát, el kell rabolni, miután a vé
telárt lefizette. A vőlegény, ki látszólagos erőszakkal | 
nyomul a sátorba, menyasszonyát szőnyeggel borítotti 
tevére ülteti s elviszi. A menyasszony férje sátrában 2 
hétig van, azután ismét visszavezetik szülői házába, hol j 
a. vőlegénynek csak szigorú felügyelet, mellett szabadi

számához.
meglátogatnia; több hó eltelte után — miután a próbát 
kiállotta — asszony lesz.

A mongol vőlegény igen olcsó áron kapja meg 
menyasszonyát, (a mi pénzünk szerint 10—15 írton.) 
A pénzen kívül még más tárgyat vagy élelmi cikket 
köteles adui. A szertartásnál főszerepe a papnak van, 
ki földiszitve megy a menyasszony házához s ott sokáig 
imádkozik, azután papírpénzt; éget el, mire a vőlegény 
hez mennek, hol ugyanezt ismétli egy másik pap. Erre 
lakoma következik.

A birmai leánynak értésére jutván, hogy kérő jön, 
éjjel világot tesz ablakába; az ifj. eljön, megkéri a 
leány kezét, mit az megadván, elküldi a menyasszonyi 
ajáudékot, mi rendszereresen igen sok szokott lenni.

A sziámiaknál már több szertartást találunk; itt 
is igen sok szokott lenni a menyasszonyi ajándék. A 
lakodalom számára külön házikót emelnek s itt teszik 
közszemlére a kölcsönös ajándékokat. Az esküvő napján 
össszegytll a rokonság, eljön a pap, kire nagy szerep 
vár; az ifjú pár emelvényre ül, kicseréli az ajándékokat, 
mire a vallásos ceremónia következik, melyet gazdad 
lakoma követ.

A AAtnaiaZcnál a papot öreg, nő helyettesíti, ki 
megszenteli a párt s megírja a házassági szerződést. A 
menyegző napját csillagjós által jelöltetik meg; a meg
határozott napon egybegyül az összes rokon, a meny
asszony aranynyal, ezüsttel felcicomázza magát, azután 
a vőlegényuyel egy csészéből iszik, mire nagy lakoma 
következik. A khinaiak igen csekély vallásossággal 
vannak a házassági szertartásoknál, minek következ
ménye az, hogy a férjnek joga van nejét verni, éhez- 
tetni, sőt eladni is, noha ebben nagy szerepe van annak 
a hitüknek, hogy a nőnek nincs lelke. Áz eljegyzés 
náluk is megvan s nemritka az az eset, hogy a ki
szemeltek még gyermekkorukban jegyeztetnek el. Ér
dekes törvényük, mely szerint, khinai nem köthet házas
ságot színésznővel és viszont. E törvény ellen vétőket 
igen szigorúan büntetik ; igy Léimért beszéli, hogy egy 
ily férj 600 bambuszütést kapott, a nő pedig 80 at az 
arcára, mibe meg is vakult.

A japánoknál a férfinak, hogy házasodhassák, leg
alább 20 évesnek, a nőnek 16 évesnek keil lenni. Az 
eljegyzés ugy történik, hogy a kijelölt pár egymásnak 
ajándékot küld, mi a belegyezésnek bizonyítéka A 
menyegző napján a menyasszonyi hozomány a vőlegény 
házában közszemlére tétetik ki; a házat képekkel, 
cifraságokkal aggatják teli, azután elmennek a meny
asszonyért, ki fehér ruhában, követve a pirosba öltözött 
nyoszolyólányoktól, jelenik meg. Miután mindenki elfog
lalta kijelölt helyét, kezdetét veszi a szertartás, mely 
abból áll, hogy az egyik nyoszolyőlány által egy két- 
száju korsóban átnyujtot. pálinkából (szaki) isznak fel
váltva, a vőlegény az egyik száján, a menyasszony a 
másikon; ez mind addig ismélődik, mig a korsó ki nem



ürül, mit zajos lakoma, tánc stb. követ. Az esküvőn se 
pap, se polgári hatóság nem vesz részt, csak az illető 
rendőrfőnök beirja őket az erre rendelt könyvbe.

Az itt elősorolt népeknél meg van engedve a 
íöbbnejüség, tnég a modern Japánban is, sőt több helyen, 
riL a azingáloknál a több férjüsőg is; több helyen el 
’.au ugyan tiltva a többuejüség, de a másod feleségek 
tartása nem; ily esetben a másodfeleségek valamint, 
■isokuak gyermekei alá vannak rendelve a törvényes 
feleségnek, illetőleg törvényes gyermekeknek A kaszt
rendszert csak a hinduknál találjuk.

E példákból lehet látni, hogy Ázsia minden népé
nél a fa leség-vásárlás divatozik, minek eredménye az, 
áogy a házastársak között igen gyakran hallani — mi 
náluk igen gyorsau s akadálytalanul történik, hogy 
..Váljunk ell'

P. H.

\ 574.jtk.888. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A csongrádi kir. járásbíróság mint, telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a mkir: kincstár mint végre- 
hajtatónak Kajtár Miklós' és Kajtár Mária végrehajtást 
szenvedő elleni 102 frt .81 kr. tőkekövetelés és minden 
járulékai iránti végrehajtási ügyébeu a csongrádi kir. 
járásbíróság területén Csongrád város határában fekvő, 
n ugyan azok nevén levő, a csongrádi 6259 sztjkben 
foglalt, ifj. Kajtár István és Puskás Mária javára be- 
keblezett eltartás és el takarít, tatás kötelezettségével 
terhelt 6029 rszámu hold területi!, 400 írtra
becsült öreg szöllőre, és 7333 rszámu 87 nszgiil térü 
9 írtra becsült ibolyás földre a fent ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1888. évi junius hó 26 ik napján 

délelőtt 9 érakor a csongrádi kir. járásbíróságnál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának lO’/o-át. vagyis 40 frt és 90 krt. készpénzben, 
vagy az 1881: LX. t.-c. 42. § ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó l én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8. § ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881: LX. t. c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a. bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csongrádon 1888-ik évi april. hó 27-ik napján.
A csongrádi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

S Z II r’k ti, 
kir. jliiró.
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CIGaRETTA-PAPIROS
A VAI.ÓDI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-töl, PÁRISBAN.
UtlíiizÚHtOI óvakod junk!

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

Tűzifa eladás.
A Tiszaparton, a kucori csárda mellett 

kitűnő minőségű

van eladó.— Bővebb felvilágosítást nyújt:
Pollák és Elirlicli.
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