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Kiss Zsigmond vármegyei biz. tag 
indítványa a cselédtörvény módo

sítása tárgyában.
Köztudomású dolog, hogy az érvényben lévő 

cselédtörvény némi tekintetben sokkal nagyobb jo
gokkal ruházza fel a cselédeket mint a gazdákat, 
mert inig egyrészt a gazda hatáskörét cselédje irá
nyában lehetőleg korlátozza, addig a cselédnek 
szabad tért hagy a legnagyobb visszaélések elkö
vetésére. Ha figyelembe vesszük, hogy egy gazdasz- 
szonynak mennyi vesződése van csak egy cseléd
del is, könnyű belátni, mennyi bajnak van kitéve 
a több cseléddel biró gazda, ki terjedelmes gazda
sága miatt, nem nélkülözheti több cseléd tartását. 
Hát ha meggondoljuk, mily eredménytelen né
ha a gazdának cseledje ellen emelt panasza, meny
nyi kárt kell szenvednie reméllhető kárpótlás nél
kül, akkor nem lehet tagadni, hogy a cselédtör
vényt számos hiánya és egyoldalúsága miatt mie
lőbb módosítani s a gazda és cseléd közti viszonyt 
helyesebb alapokra kell fektetni.

Midőn Csongrád vármegye törvényhatóságának 
f. évi február 23-án tartott közgyűlésén az éves 
cselédek szegődési és felmondási idejének megálla
pítására vonatkozólag beterjesztett javaslat tárgyal
tatott, többek közt Kiss Z s i g m 0 n d vármegyei biz. 
tag, közéletünk ismert buzgó harcosa, felszólalásá
nak rövid keretében rámutatott a cselédtörvény 
számos hibájára s szükségesnek tartotta, hogy a vár 
megye ne felrendszabályokat alkosson, hanem kez
deményezze a cselédtől vénynek annyira szükséges 
revisióját. Felszólaló oly meggyőző érveket hozott 
föl, hogy a közgyűlés nemcsak hogy helyeselte s 
pártolta, felszólalását, hanem egyúttal felhívta, hogy 
indítványát a kellő indokokkal a legközelebbi köz 
gyűlésen Írásban adja be. Felszólaló szívesen elfo
gadta a megbízást s a f. hó 24-én tartott vármegyei 
közgyűléshez be is terjesztette írásbeli indítványát, 
melyet a tárgy foiitossi igát tekiutve e helyen an
nál inkább közöljük, mivel a legközelebbi közgyű
lés lesz hivatva e tárgyban határozni, tehát szük
séges, hogy az indítványt mindenik biz. tag kel
lően ismerje. Az indítvány következőleg szól:

„Tekintetes köztörvényhatósági közgyűlés!
A gazda és cseléd közti viszonyokat szabá

lyozó 1876. évi XIII. t. c. életbeléptetése óta im
már 12 év telt le s ezen nem rövid időszak ta
pasztalata arról tett bizonyságot, mikép ha magá
nak a jelzett törvénynek alapeszméje nemes és el
ismerésre méltó is, mennyiben a törvény oltalma 
alatt álló cselédnek is az ő jogai a nem éppen 
szokatlan gazdai önkény ellen megvédetni szándé- 
koltatnak, de más részről éppen ezen egyik érdek
nek szem előtt tartása miatt a másik érdekelt fél 
igényei sok részben rövidséget szenvednek, mi ezen 
törvényt több intézkedéseiben egyoldalúvá teszi 
annyira, hogy a tapasztalat tanúsága szerint igen 
sokszor a közgazdaság nem csekély hátrányára a 
cseléd roszakaratu visszaéléseinek van kiszolgál
tatva.

Engedje meg a tekintetes közgyűlés, hogy mi
dőn az 1888. évi febr. 23 án s folytatólag tartott 
közgyűlése 23. sz. határozatának egész készséggel 
megfelelve jelen, a közügy előmozdítását célzó elő
terjesztésemet bemutatni szerencsém van, utalhas
sak a cselédtörvényben mutatkozó azon hézagokra, 
melyek szerény felfogásom szerint a mielőbbi or
voslást szükségessé teszik.

1. Első sorban is a jogegyenlőséggel meg nem 
egyeztethetőnek mutatkozik, miként a cseléd és 
gazda közti viszonyok, melyek igen gyakran ma
gánjogi és többszörös ügyleteket ölelnek fel, a 
rendes bíróságtól elvonatván a közigazgatási ható
ság ügykörébe vonatnak. Az általában elfogadott s 
egyedül jogi felfogásnak hódolt a magyar törvény
hozás, midőn az 1869. évi IV. t.-c. 1. § ában ki
jelentette, hogy „az igazságszolgáltatás a 
közigazgatástól elkülöníttetik“, s ez
zel kifejezést adott azon szükségszerű jogi követel
ménynek, hogy úgy a lényegben mint a képezte- 
tésben egymástól különböző hatóságok ügyköre egy

mástól elkülönítve legyen. Ezen felfogás érvényesül 
majd minden jogi államban. A kijelentett nagy fon
tosságú elv hazánkban is darab ideig fentartatott, 
később azonban a törvényhozás attól jobban és 
jobban eltért annyira, hogy mai napon már a tör
vénykezés és jogszolgáltatás a közigazgatással egy
beforrasztva 'an úgy, hogy a különféle illetőségek 
meglehetős zavarokat idéznek elő. így többek közt 
a külön válva élő házasfelek közt a gyermektartás 
kötelezettsége, a kisebb polgári peres ügyek, a ki
sebb kihágások, mezei, rendőri és vadászati ügyek, 
regále bérletek és a naponkint felmerülő cseléd
ügyek a törvénykezéstől elvonattak és a közig, ha
tóságok ügyköréhez soroztattak.

Az illetőségek ezen összevegyítése mennyire 
nem előnyös a jogkereső közönségre, már onnan is 
nyilvánvaló, mivel a közig, hatóságok az adminis- 
tratio és az ügy természeténél fogva mindig sür
gős teendőkkel annyira el vannak foglalva, hogy a 
törvénykezési ügyeknek kellő alapossággal leendő 
elintézésére physikai idővel sem rendelkeznek. E 
mellett a törvénykezés és közigazgatás két külön 
szakma, mindegyik teljes képzettséget s egész em 
bért kíván meg, hogy a tömérdek ágú követelmé
nyeknek megfelelhessen, s kívánni sem lehet, hogy 
ugyahegj' hivatalnok mind a két ágban teljes is
merettel bírjon, mely hézagosság a képesítéshez 
sem kötött rendőri és községi hatóságoknál nagyon 
is észlelhető Óhajtandó volna azért, hogy a tör
vénykezés a közigazgatástól teljesen elkülönit- 
tessék.

2. A cselédügyeknél valóságos anomáliának 
tekintendő, hogy a bérköveteléssel rendesen kap
csolatos kártérítési ügyek együttesen meg nem old
hatók. A cseléd köztudomás szerint a gazda javai
nak nem mindég hűséges őrzője; gondatlanságból, 
pajkosságból, sőt sokszor roszakaratuságból a gaz
dának tetemes károkat okoz. A legkisebb feddés 
vagy testi fenyítés elegendő arra., hogy a cseléd a 
gazdát elhagyja s őt a benn levő, sőt sokszor a 
meg sem szolgált bérért megperelje. A tárgyalás
nál a gazda hiába hivatkozik a cseléd által tett s 
a követelt bérösszeget nagyobbára túlhaladó károk
ra; hiába akarja a minden más ügynél hatályban 
fennálló viszonkövetelest érvényesíteni: a gazda a 
cselédtörvény 1 19. §-a alapján követelésével a ren
des bírósághoz utasittatik, minek azon következ
ménye van, hogy egy perből lesz kettő, a kárkö
vetelő gazdának meg nem érdemlett újabb költsé
gek okoztatnak; de a mi a legfőbb, a már tár
gyalással befejezett s ügy az alsó, mint a felsőbb 
hatóságnál rendesen gyorsabban bevégeztetni szo
kott cseléd-per már a végrehajtás stádiumába jut 
akkor, midőn a bírói utón megindított pernél a 
tárgyalás megtartatik. Ekkép a gazda ki van té
ve azon eshetőségnek, hogy minden kárai mellett 
is a cseléd bér rajta végrehajtásilag bevétetik, el
lenben a kárkövetelési perben hozott Ítélet a cse
léd szegénysége miatt bevehetienné válik- Ezen 
visszás állapot is csak úgy lenre orvosolható, ha 
a cselédbér és a kártérítési visszakövetelés egy 
per keretében a bíróság által együttesen Ítél
tetnék meg.

3. Bármi legyen is az ok, mely miatt a gaz
da és cseléd közt a szolgálati viszony megszűnik, 
az 187G. évi XIII. t.-c. 53. és 54. §-ai alapján 
az eltöltött időre járó bér és a bér fejében kikö
tött ruházat arányos része a cselédnek kiszolgál
tatandó. Ezen elméletileg helyes intézkedés a gya
korlatban igen ferde helyzetet állít elő. A cseléd 
az év kezdetén, midőn minden kereset szünetel, a 
gazdához beszegődik, ott a jövő reményében tar 
tatja magát a tavasz kinyiltáig. Midőn a tavaszi 
munkák megkezdődnek, hol a munkásnak nagyobb 
keresetre van kilátása, a cseléd készakaratu mun- 
kátlansága, engedetlensége vagy durvasága által 
oda kényszeríti a gazdát, hogy ez neki felmondjon, 
vagy őt elküldje, avagy a testi fenyítést alkalmaz
za; a két előbbi esetben átéli hónapokban magát 
kitartatta, az esedékes bért és ruhát magának biz
tosította és a tavaszi, nyári s őszi munkáknál na
gyobb keresetre biztos kilátása nyílik; az utóbbi 
esetben pedig a törvény 56. §-a alapján az egész 

évi bért is jogosítva van követelni tekintet nélkül 
arra, hogy a szolgálaton kivill töltött időben sokkal 
többet keresett, mint a mi őt a cselédbérből tisz
tességes magaviselet mellett megillette volna. A 
gazda pedig ki van téve azon nem eshetőségnek, 
de bizonyosságnak, hogy valamire való cselédet vagy 
éppen nem, vagy sokkal drágább bér mellett kap
hat anélkül, hogy a különbözet megtérítésére még 
csak reménye is lehetne. Es a cselédbérnek ezen kö
telezett kiszolgáltatása még a megszökött cselédek 
irányában sem képez kivételt, holott az általános 
magánjog egyik sarkalatos tétele, mikép szerződés 
betöltését csakis a vétlen fél követelheti. — Nem 
helyeselhető tehát, hogy a szerződés felbontó cse
léd a törvény különös védelmében részesüljön. Az 
57. §-ban előirt hatósági kényszer a szolgálatba 
való visszatéréshez a gazdának mi biztosítékot sem 
nyújt, mennyiben a szökött cselédtől rendes maga
viselet, hűség és engedelmesség még csak nem is 
reméllhető.

4 A cselédtörvény hiányaihoz sorolandó még, 
hogy a törvényben semmi intézkedés sem foglalta
tik oly cselédek ellenében, kik a gazdát vagy gazd- 
asszonyt uton-utfélen, de még is nem oly modor
ban szólják meg, hogy ezért a bűnvádi följelentés 
alkalmazható lenne, — kik cselédtársaikat a szol
gálatba lépéstől lebeszé’ik, engedetlenségre ingerük, 
a szolgálatból elcsalják, és kik közkutaknál, piac
nál és más nyilvános helyeken a munkaidőt haszon
talanul elfecsérlik.

5. Továbbá nem gondoskodik a törvény arról 
sem, hogy az egész év tartamára szegődött cselé
dek mely időben tartoznak a szolgálatban meg vagy 
nem maradás miatt nyilatkozni, mi által a gazda 
sokszor igen kellemetlen helyzetbe sodortatik, főként 
ha a cseléd a kilépésről a legutóbbi időben és csak 
akkor nyilatkozik, a midőn már a jobb cselédek 
nagyobbára elszegődve vannak.

6. A szolgálatba lépés ideje sincs a törvény
ben meghatározva, mi miatt a gyakorlatban levő 
egy heti cselédmulatságok a cselédeknél az erkölcs 
megromlására vezetnek, a gazdánál pedig, ki felfo
gadott cselédjét ezen időre is fizeti, ok nélküli ki
adásokat idéznek elő.

7. Hogy a cselédkönyv és bérlevél kikötésé
nek foganat szereztethessék, törvényileg kimondandó 
lenne, hogy a cselédkönyvvel és bérlevéllel nem 
biró cseléd a bérkövetelésre igénynyel nem bírhat 
és a gazdáknak e részbeni muladékosságuk szigoru 
megtorlás alá vétetnék. Ezentúl megkövetelendő 
lenne, hogy a cselédekről rendes nyilvántartás ve
zettessék’, melybe évenkint a szolgálat ideje és ma
gaviselet bejegyeztetnék, cselédkönyv pedig az első 
szolgálatba lépésen túl csak akkor adatnék, ha a 
kiadott előző könyvnek elvesztését a cseléd iga
zolni tudja, mennyiben a mostani gyakorlat szerint, 
ha a volt gazda bizonyítványa a cselédre nem ked
vező, ez a cselédkönyvet széttépi és vált helyette 
másikat.

8. A cselédek elszegődtetésére óhajtandó len
ne, ha hatóságilag engedélyezett és általa szigorúan 
ellenőrzött közvetítők, lehetőleg óvadék letétele 
mellett alkalmaztatnának erkölcsileg kifogás alá 
nem eső egyénekből. Ezek az általuk ajánlottakért 
felelősséggel tartóznának és ha tudva alkalmatlan 
cselédet szegődtetnének be, ha rájuk bizonyulna, 
hogy a cselédet egyik helyről elcsalják csak azért, 
hogy azt égj' másik gazdánál elhelyezve maguknak 
anyagi hasznot biztosíthassanak, avagy kik a cse
lédet erkölcstelen célokra használják fel, birsággal 
és fogságbüntetéssel fenyíttetnének. Ezeken kívül 
azonban másoknak a cseléd-elszerződtetés nem en
gedtetnék meg.

9. Legvégül említem meg a cselédtörvénynek 
egyik legnagyobb hiányát, azt t. i. hogy a cseléd
bér követelés elévülési időhez nincs kikötve. Ennek 
tulajdonítható az oly monstruosus eset, hogy a cse
léd a gazda elhalása s a cselédviszony megszűnte 
után több évekkel indít peres keresetet, állítólag
20—25 évről benmaradt cselédbére miatt, midőn 
az utódok már nem is képesek az idősazakilag 
megtörtént fizetéseket és kielégítéseket igazolni. 
Törvényileg azért kimondandó lenne, hogy a gazda 



és cseléd az év végén egymással megszámolni tar
toznak, a számoskodás eredményéről irás állítandó 
ki, vagy feljegyzendő a bérlevélen, és mennyiben a 
bérkövetelés az ügy természeténél fogva hosszabb 
halasztást nem tűrő: annak elévülési ideje legfel
jebb 3 évre szíthatnék meg már azon helyes jogi 
következtetésnél fogva, is, hogy a mely cseléd meg
szolgált bérét 3 év alatt nem követeli, az időközileg 
bizonyosan kielégittetett.

Lehetnek a cselédtörvénynek még több hiá
nyai is, de az itt elsoroltak magokban is igazol
jak, hogy a tek. köztörvény hatósági közgyűlés elé 
azon indítványt, bátorkodom előterjeszteni, mikép az 
életben lévő cselédtörvény revisiója iránt a mélyen 
tisztelt országgyűléshez felterjesztéssel élni méltóz- 
tas-sék."

Szentes, 1888. april 28.
Teljes tisztelettel 

Kiss Zsigmond, 
vármegyei biz. tag.

* **
Véleményünk szerint a szakavatottan megirt 

és általunk szószerint közölt indítvány világosan 
rámutat a gazda és cseled közti a törvény által 
szabályozott viszony ferdeségeire, valamint ezek mi
előbbi megszüntetesének szükségességére, s itt az 
ideje, hogy a szükséges reform valaki által kezde
ményezi essék. Csongrádvármegye csak méltányolhat
ja közéletünk ezen legbuzgóbb harcosának ez or
szágos ügyre vonatkozó indítványát s azt elfogad
ván a többi törvényhatóság is szívesen járul maj
dan a cselédtörvény módosításának az országgyü 
lésnél leendő sürgetéséhez.

Árvíz ultin.*)
Lezajlottak a vészes napok Csongrádon, habár 

nem is teljesen, minthogy még ez órában is — bár az 
ár többet mint egy métert áradt, is — de szántófölde- 
ink legjava még viz alatt van! Kétszázharminc tanya 
melléképületeivel s igy 500 épület, romban hever, de a 
további árvízveszélytől mostanra nem retteghetünk már, 
de nem egy kisebb földbirtokos nézi síré szemmel nem 
csak rombadölt t.anyaépűleleít, de a kopaszra maradt 
szántóföldjeit is, hol még több hét előtt zöld vetéseiben 
gyönyörködhetett! ....

Honnan eredt ez óriási csapás Csongrád határára? 
Mert hiszen könnyű volt, a hatalomnak gyávasággal vá
dolni s gúnyolni e népet, mely pedig 1881 ben önere
jével alig 7—8 címerrel kisebb ár ellen készületien 
találva, a gátaknál is magasabb árvízben meg tudta men
teni a várost, és határát. Hideg esős idő volt akkor, 
sart. sárral tapasztva, a védgátak egyik oldalát a másik 
oldalra a viz felé emelve védekezett!

Most jó időben s a gátak jó karban tartásával hu 
kott el Csongrád város határa! Ki és kik ennek okai ?

Igaz, hogy az előkészületek — uem a gátakra 
nézve, — de a védelmi anyagokat tekintve nem voltak 
kielégítők, minthogy elkéstek vele, de még is megment, 
hété lett volna a város és határa, ha helyteleu és ön
kényes intézkedések nem történnek!

Kormány- vagy miniszteri biztost kért a város és 
kapott is, de ebben egyúttal gólyakirályt nyert!

Azt. hiszem, egyetlen tényével a miuisteri biztosnak 
be lesz bizonyítva, hogy nem tévedünk, ha azt mond

*) Térszúke miatt előbbi számainkból kiszorult. — Szerk.

Ijuk, hogy a miuisteri biztos eljárása helyteleu és ve
szélyt hozó voll; ugyanis:

Régebben s igy utoljára 1881 ben is a vajháti 
gátra — honnan most, elborító a határt, az ár — az 
volt a vészbizottság intézkedése, hogy a niajsai ulon 
belől lakó és nagyon éidekelt. tanyai gazdákat és lako
sokat. — ha látta a bizottság szükségét, ennek — a 
vnjháti gátra rendelte s ezek mint érdekellek teljes 
meglő: zitett erővel munkáltak e gát megvédésénél...

- Most a miuisteri biztos ez intézkedést nem hogy meg 
nem tette, sőt elhajtana innen a lakosokat kalonaság- 
gal, mint ezt B. 1. J. az ott utolsó védő állítja! . . . .

De nem az lett volna kötelme a miuisteri biztos
inak, a mint betette lábát Csongrádra, hogy az álkos 
községi-párt matadoraival tegye magát érintkezésbe, 
hanem igy kelleti volna szólnia:

„Hol vaunak azok az emberek, kik 1881-beu, bár 
nem számítva 26 láb 2 hüvelyk magasságú árra, még 
is megmentették városukat és határát? Most, nincs párt, 
hanem van nagy veszély, melyet kötelme minden em
bernek pártkülöubség nélkül szivén hordania! Tehát e 
praktikus emberekre vau most szükség, álljanak azon
nal elő."

Nem tette ezt a m biztos ur, hanem a községi 
párt által alkotott, vagy részben érletlen s gyámolta
lan, sőt. élhetetlen községi embereket s gyakorlatilag 
tudatlan elöljárókat bízta meg a város védelmével!! 8 
a ki kissé szájasabb matador volt, a pártban, azokat, egy 
s két forint nnpdijjal megbízták a felügyelettel! Persze 
az senkinek sem jutott, eszébe, ha vájjon bír e az illető 

. képességgel a védelem vezetésére vagy sem ! Kik azu 
tán kis isteneknek Képzelvén magukat, tán ami jót csi
náltuk volna a gyakorlati munkások, azt. is elrontották! 

i De hatalmaskodni tudlak!
Egy ilyen újonc felügyelő megbotránkozof.t abban, 

hogy a bökényi gáton, hol vagy 300 ember volt kiren
delve éjjelre, csak mintegy 80 fáklya égett s az embe
rekre riva.lt, hogy azonnal minden ember kezébe egy- 

1 egy fáklyát vegyen, ne pedig egy 15—20 emberből álló 
| csapatnak csak két, fáklyája legyen! mert, erre már az 
j is ok, hogy ő nem lát igy eléggé .... Tehát. 80 fák
- lya helyett. íJOO vagyis körülbelül ennyi forint ....

Minek itt. a gazdálkodás ugy e? Ha 25 kiért, is 
ítésznek ajánlatot 30,000 zsákra, nem kell . . . jobb kell, 
aminek ára 38 kr. Mintha, nem jók lettek volna ezen 
25 kros zsákok az apadásban is a Tisza szélén tele 
földdel elrohadni! Hisz nem nagy itt a különbözet 30,000 
zsáknál, csak 2—3000 frt!

Az állitfatik, hogy a gyevi tiszttartó a vajhátj véd 
gáthoz nem adott, anyagot, menteni! No hát ez igen si
lány mentség, mert az a miuisteri biztos, aki oly erély- 
lyei lildla a csongrádi határban Faragó Mihály földjén 
a védgátat emeltetni, hát. hogy nem tudta ő ily erély- 
lyel arra kötelezni a tisztái tól, hogy adjon védanyago' ? 
Hajh! itt. arról volt, szó, hogy a gróf Pallavicini föld
jét. el ne önlse az ár, inkább vesszen, ha már veszni 
indult, a csongrádi határ! De nem merjük föltétlenül 
vádolni azt. a tiszttartót sem, kinek minden himpellér 
felügyelő parancsolgatni akart, s ez méltán fájhatott 
ennek s igy tán méltósága sértésével ellentállt . . .

A gázanyagot rekvirálók pedig akként, jártak el, 
hogy ha szalmát kínáltak is nekik, ők a takarmányt 
foglalták le, főleg ha az nem községi párti emberé volt, 
s fölbecsül Léte kocsinkint 1 frt néhány krra, melynek 
most, az a szomorú vége lett, hogy éhen vesz el a jó
szág, vagy potom áron kell elprédálni! Oh bár ezt kül
dött volna Szénies város kenyér helyett, mert kenyeret 
kapunk pénzért, de takarmányt, nem!

Mindemellett hálával fogadjuk a szomszédi jóaka
ratot Szentestől, bár az élelmezési ajándékot nem he
lyeselhetjük teljesen, minthogy a szegény napszámos 
emberek pénzt kerestek, mert most pénzt, fizettek a 
napszámosoknak védő munkáikért., nem úgy mint 1881- 

' ben, mikor díjtalanul kellett mindenkinek munkálnia.

Most a legszerencsétlenebb emberek azon tanyai gaz- 
dák _ főleg a kisebb’/<—•'< telek birtokosok, kik nem 
csak kenyerüktől, de hajlékaiktól is megfosztanak, s 
kik aligha lesznek többé életükben olyan helyzetben, 
milyenben árviz előtt voltak!

Azonban biztat Szivük Imre orsz. képviselő, hogy 
az. ilyenek kapnak 20,000 frt segélyt, s az állam is já
rul a segélyezéshez annak fejeben, hogy C.songiád bő
rére megmenekült gróf Pallavicini ■» ennek adójából ad
hat a kormány némi kárpótlást! Azt is állította Szivük 
ur, hogy az államtól fölveit 35.000 frt ajándékképpen 
adatott a városnak, de ezen állítás után harmad napra 
elküldte a pénzügyigazgatóság a kötelezvényt aláírás 
végett a városunk a 35,000 Iliről.

Egyszer csak pillanatok választottak el bennünket 
attól, hogy a vészjelzés megadassék. Ugyanis figyel
meztetve lellek a várost védő gát építését vezetők a 
praktikus kubikosok által, hogy fövenyes sárra ne építse
nek védgátat., de ez elhangzóit az intéző fülében. Most, 
hogy az ár ide érkezett, egyszer csak azt vet lék észre 
a töltésen levő munkások, hogy a gát megindult s több 
ölnyire elcsúszott ... No itt azután Csemegi esze még 
is segített s palincsokaf veretett a gát. elé

Menlőtársulat is alakult, segített a hol unt lehe
tett megmenteni, de azért sok ajtó s ablak került Csanv 
alá, hol többen sajátjukra ismerlek s elszállilották vissza.

A vizet bocsátanánk mar vissza, de előbb az ille
tők három négy nap tanácskoztak fölo'le, hogy miként 
történjék e dolog, mintha azok a. szegény földes gaz 
dák heteken s hónapokon ál. várakozhatnának, hogy ár 
vizpuszt.ilot.t. földeiken egy kis kukoricát, vagy kölest, ves
senek. 1881 ben csodálkoztunk, hogy Csemegi Antal egy 
nagyszerű védgátat ('melleiéit az úgynevezett. Sárkán- 
farkon! 11a a viz betört volna most a városba . . . el 
vesztünk volna! s nem lett volna menekülő utunk s 
s csak most látjuk be ez intézkedés üdvös voltát . . . 
Köszönet érte a Csemegi-gát alkotójának!

Vannak komikus eseteink is, ilyen az a csodához 
hasonló eset, hogy az üdvözítő a vizet borrá változtatta, 
a csongrádi egyik felügyelő pedig a petróleumot vál
toztatta borrá, de miként?..............

Azt is fájdalmasan észleljük, hogy némely lelket
len ember e nyomorúságunkat fölhasználja orzásra . . . 
Több helyen ablakokat, ajtókat, poloszokat loplak a 
tanyák között s igy méltó fölháboiadással beszéli Cse
megi főszolgabíró barátunk, hogy minap egy pompás 
vasekéjét lopták el a tauyaépületből.

A közlekedés nagyon nehéz még most is, miut- 
hogy akinek tanyája Csany mellett van, ha ide akar 
jutni, hát előbb a félegyházi halárra kell kerülnie s 
igy jutlr’t el jószágához. De legjobban bántotta a kocsin 
járókat az, hogy a viz megállapodásakor a szőlők alá 
kerülnie s csak nehány kéve rőzse volt szükséges, hogy 
lovai bele ne dűljenek a sárba, de a t. városi hatóság 
ezt nem látta meg, mig arra egy lakostárs által föl nem 
hivatott.

A katonaság már teljesen eltávozott Csongrádról... 
No ezek is megemlegetik a megunott bőségei, mint
hogy egyik napról a másikra paprikás hússal veudégel- 
tettek meg.

Az utcák végein levő sáncokat már visszahányták 
gödreikbe .... Ez furcsa dolog s furcsa mentési szán
dék volt, minthogy oly helyen is sáncollak, ahol erre 
szükség nem volt, mig ellenben a mélyebb részen nem 
sánczoltak. Ilyen eset volt a Réti Ferencé is, ki a 
templom mellett -— mely pedig jóval magasabb volt, a 
viz színénél — sá-icollatott, mig ellenben a szomszéd 

I zöldkert-uicám mely egy méterrel állott, viz alatt, nem 
I sáncoltalott. Önkénteieu mosoly fogott el bennünket e 
I védelmi mű láttára, mintha már innen át nem csapott 
volna a vizát’ a t. elnök ur épületéhez!...................

Végre eszünkbe jut. még itt, valami a kubikolás- 
ról. Ugyanis 1881-ben Sima Ferenc kormánybiztosi he
lyettes ur az úgynevezett bökényi-gát szélesbitése s
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Valami kifogást kellett kigondolni s csakugyan egy 
mentő gondolata támadt.. „Mit pingáltál ide, Rikárd? Az 
egy oroszlán, olyan igaz, mint a hogy élekés mig a 
festesz rajza felé hajolt, ajkához akarta emelni a poharat.

Emil kiszámított mosolygása tudatta vele, hogy 
hadi csele nem sikerűit. Rokona kétségkívül azt akarta 
mondani: „Beszélj akármennyit oroszlánról, mégis tu 
doni, hogy a poharat, szádhoz vittedde további ha
bozás lehetetlen volt, mert már az utolsó perc volt 
hatra. „Te csakugyan nagy művész vagy!" s Gusstáv 
kinyitó száját, hogy a nyugtalanító italmaradékot nesz 
nélkül eltüntesse.

De akármilyen óvalosan akarta az „átkozott ma
radékot" lenyelni, mégis Emil éppen a végzetes pilla
natban kiáltá fel: „Egészségedre, Gusztáv!" s ez bo- 
szankodván, hogy minden elővigyázata mellett felsült, 
oly erővel vágta le az üres poharat az asztalra, hogy 
darabokra tört. Boszusau mormogá: „Megáll az eszem. 
Engem, vén fickót, hogy kaphattál rajta az iváson ?“

„Hja, kedves rokon, az embernek mindenkor nyílt 
szemmel kell bírni, még ha be van kötve is," viszonzá 
Emil szokott feusőbbséggel.

Gusztáv boszankodása idővel lecsillapodott s ne 
vatve mondá: „Ördöngös fickó vagy! Most már elhiszem, 
hogy sajátkezűleg öltél meg három oroszlánt."

„Négyet, kedves Gusztáv," viszonzá ez nyugodtan, 
levette szeméről a köteléket s egy másik üveg pezsgőt 
rendelt, mely nemsokára a poharakban gyöngyözött.

A festesz legvigabbau nevetett; nem tudta magát 
eléggé kifejezni, mily furcsa volt, az egész jelenet. Gusz
táv olyan volt mint egy felzavart vad, mely hasztalan 
törekszik a vadász elől megmenekülni. „Kár, hogy uem 
lehet azt a jelenetet lefesteni," tévé hozzá.

„Miért nem lehet?" kérdező Emil.
„Mert senki sem értené," viszonzá Rikárd. „Mind- 

azállal szép tanulmány marad s most tudom, milyen a

nyílt, becsületes arc, midőn attól tart, hogy valami rósz, 
akartam mondani ostoba tetten rajta kapják."

„Neked mindig kell valamit tanulmányoznod, még 
legjobb barátaidat, is," monda szemrehányóiag Gusztáv 
s őszintén nevetett hozzá.

„Oh, ha mintaképre van szükségünk, csak az ut
cára kell kimentünk s elég tanulmányfőre akadunk; 
de hol vannak napjainkban a madonnaarcok, a melyek
re okvetlenül szükségünk van ?“ panaszirodák a festész. 
„Végre is meg kell kezdenem az oltárképet nagybátyám 
számára," mondá Emilhez fordulva, „de ámbár múlt 
vasárnap a főváros összes templomában megfordultam, 
egyetlen leányarcot sem tudtam felfedezni, mely egy 
madonna eszményképének megfelelt volna; ez pedig 
rósz hangulatba hozott."

Emil nagy élvezettel szürcsölfe a nyert pezsgőt s 
előkelő nyugalommal viszonzá: „Utazzál csak nagybá
tyámhoz ott unokanővérem személyében igazi madon
namintát találsz. Ugyebár, Gusztáv?"

„Bolond beszéd!" mormogá Gusztáv, bebocsátván 
egy pohár pezsgőt, s azután szikrázó szemmel folytató: 
„Ha. megmutatom neked kedvesemet, akkor megtudod, 
milyen lehet, egy madonna."

Emil gúnyos kacagása még nagyobb forongásba 
hozta vérét: „Csak gúnyolódjál, mégis kitűnő teremtés," 
s bizonyítékul oly erősen ütötte asztalhoz öklét, hogy 
a poharak csak úgy táncoltak.

„Oly szép, hogy meg sem meri mutatni!" kiáltá 
Emil s ismét nevetett.

„Az tökéletesen igaz," szólt közbe tréfásan Gusz
táv, „uem hiába vagyok Themis szolgája. Te, kedves 
bátyám, sokkal veszedelmesebb szivvadász vagy mint
sem hogy ne óvjam tőled kedves őzikémet.."

„Csak szégyenli magát nekünk megmutatni," in- 
cselkedék Emil. „Az a hír vau elterjedve, hogy a te 
kicsikéd, kinek annyit udvarolsz, oly csúnya mint az éj."

„Hát miért nem olyan, mint egy bagoly ?“ kérde
ző nevelve Gusztáv, „de nincs szükségem kincsemet, 
árgus szemed előtt rejtegetnem, ügy szólva el vagyunk 
jegyezve, s tudom, hogy szive örökre az enyini s hol
nap elvezetlek benneteket menyasszonyomhoz."

Gusztáv mostani becsipett. állapotában nem vette 
észre ama diadalmosolyt, mely Emil finom ajkán látha

tó volt. „Oh, micsoda szemet, fogsz vágni," mondá Gusz
táv a festészhez fordulva, „az én Matildámban igazi 
inadonmiképet fogsz felfedezni, különben egy cseppet 
sem iszom többet!"

„Csuk ne átkozódjál oly könnyelműen," figyelmez
tető a festész." „Tudod-e, mit jelentene az, ha egy csep
pet sem innál többet?"

„E borzasztó kelepcéből ki tudnék én menekülni 
s csak tele pohárból innám," viszonzá Gusztáv vig ne
vetéssel, s e vigasztaló gondolattól felbátorítva megfogta 
az üveget s még egyszer töltött.

„Tehát menyasszonyod egészségére!" kiállá Emil 
s kocinfottak.

Odakünn végre a zivatar megszűnt s Gusztáv 
először hozta fel a hazatérést. „Rendkívül fájdalmas 
kedves barátoktól s e csendes csapszéktől megválni; 
de holnap jár le egy semmiségi panasz beadásának ha
tárideje s nagybátyám azzal tisztelt meg, hogy készít
sem el. Fejem már úgy is zug, ha mindazon paragra
fusra gondolok, melyekkel holnap meg kell mérkőznöm." 
Ezzel a bortól megtámadott! homlokához kapott.

„Azt hiszem, hogy a bor holnap nagyobb fejfá
jást fog neked okozni, mint a semmiségi panasz készí
tése," gunyolödék Emil.

„Furcsa! Oly józan vagyok mint egy sirásó," vi
szonzá Gusztáv; „de gondold meg, mily nehéz dió egy 
olyan panasz elkészítése. Be kell bizonyítanom, hogy az 
első- és másodfokú bírák ostoba fickók voltak s csakis 
én ettem kanállal a jogi bölcsészetet. Egy semmiségi 
panaszt, sikeresen keresztül vinni éppen sunyi, mint 
egy oroszlánvadásznak, a puszta királyának, elejtése."

„Menjünk; különben még az összes földi dolgok 
mirandóságát fogja bebizonyítani!“ vélekedők a festész. 
A három barát levette felöltőjét s kalapját, megfizette 
a pincérnek a költséget s nagy nehezen felfelé haladt 
a lépcsőn.

Az utcákon a fővárosnak éppen meg nem felelő 
csend uralkodott. Egy fiakor nehézkesen döcögött a kö
vezeten; néhány sötét, kérdéses alak vonult el mellet
tük, s néha egy kétes vendég lépett ki a fővárosi pin
cék valamelyikéből, az utcát szűknek találta s könnyen 
lehetett következtetni, hogy még valahol meg fog pihenni- 

(Folyt, köv.)
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Azon tekintetből, hogy a népfölkelő tiszti (tisztviselői) helyekre 
kijelöltek Bzámábau időnkint bekövetkező fogyatékokat a szükség 
hez képest pótolni lehessen, a népfölkelésről szóló 1886. évi XX. 
t.-cikk 9. § a és a népfölkelési utasítás 5. §-a alapján : a nópföl- 
kelő tiszti kijelölésre önként jelentkező állampolgárokkal követendő 
eljárást a folyó évre, valamint a jövőre nézve is következőleg 
szabályozom:

I. A népfölkelő tiszti kijelölésre megkövetelt föltételek.
Népfölkelő tisztül való kijelölésnél általában az „Utasítás a 

népfölkelésre vonatkozólag a magyar korona országaiban" 5. § 86. 
pontja 3—6. tételeinek határozványai szolgálnak alapul; erre való 
tekintettel az alább felsorolt föltételek szerint érdemesnek talált 
egyének közül a tiszti kijelölésre igényt nyerendenek:

A) Volt tisztek és altisztek.
B) Katonailag kiképzett ős ki nem képzett egyéb állam

polgárok, kik a népfölkelő tisztképző tanfolyamot megfelelő ered
ménynyel végzik.

Mindazon állampolgárok tehát, kik lisztek vagy altisztek vol
tak és néplölkelő tisztekül ajánlati lapokkal még kijelölve nincse
nek, a kijelölésre vonatkozó kérelmüket, legkésőbb minden év ok
tóber hó 1 ig azon népfelkelési járásparancsnoksághoz lehetőleg 
személyesen nyújtsák be, melynek területén állandóan tartózkodnak

Azon állampolgárok részéről pedig, a kiknek a népfölkelő 
tisztul való kijelölhetés céljából egy népfölkelő tisztképző tanfolya 
mot kell végezniük (i. fent B), folyamodványaiknak előterjesztésére 
nézve a 11. fejezetben körvonalozott eljárás követendő.

Mindkét rendbeli folyamodványok mellékleteikkel együtt bé- 
lyeginentesek.

Az érdekeltek általános tájékozásául a következők szolgáljanak :
1. A népfelkelő tiszti rendfokozatba való előjegyeztetésre a 

törvény értelmében általában csak azon állampolgárok pályázhat
nak, kik sem a közös hadsereg (hadtengerészei) és a póttaltalék, 
sem a honvédség vagy a csendőrség kötelékében nem állanak és 
hadkötelezettségüknek eleget tettek, azaz a kik sorozás alá már 
nem kerülnek, továbbá a pénzügyőrség vagy az állami eidészet 
személyzetéhez nem tartoznak és a kik a népfölkelő szolgálat alól 
ideiglenesen fölmentve nincsenek.

2 A kineveztetésnek mellőzhetlen föltételét az említett utasítás 
5 ik § óhoz képest, minden körülmények között a polgári bec.-ület 
és joggyakorlat teljes élvezete képezi.

3. Minden pályázótól okvetlenül megköweteltetik, hogy a nép 
fölkelő tiszti állás betöltésére szükséges minősültséggel bírjon.

Azon állampolgárok lellát, kik tisztek vagy altisztek nem 
voltak, a népfölkelő tiszti állásra csak azon esetben tarthatnak 
igényt, ha az alább bővebben ismertetett, népfölkelő tisztképző 
tanfolyam befejezése után a népfölkelő tiszti kijelölésre alkalmas
nak találtatnak.

4. A pályázás a népfölkelő gyalogság vagy lovassághoz tör
ténhetik.

A lovassághoz pályázóktól különösen megkivántatik, hogy lö 
kötetesen lovagolni tudjanak és lóismében is jártasak legyenek.

5 Magyarországi pályázóktól a magyar, horvát-szlavonországi 
illetőségű pályázóktól pedig a horvát nyelvnek szóban és írásban 
való tökéletes ismerete köveleltetik.

6. A kérvények csak azon mérvben vétetnek tekintetbe, a 
mint azt a népfölkelő tiszti szükségletnek fedezése igényli.

7 Minden pályázótól megköveleltetik, hogy általában a tiszti 
állásnál megkövetelt polgári foglalkozással bírjon, azaz hogy élet- 
fentartásból oly foglalkozásokat nem teljesít, melyek a kézmives- 
segédek vagy szolgáknak tekintett egyének által végeztéinek ős 
hogy egészségileg a csapatszolgálafra alkalmazható legyen.

Ezen általános főtételek mellett a néplölkelő tiszti kijelölést 
pályázat utján elnyerhetik:

A) Volt tiszteli és altisztek közül:

1. Azon volt lisztek és altisztek, kik védkötelezet.tségük tel
jesítése után kényszerítő indok nélkül leköszönlek, illetve elbo 
csáttattak és népfölkelő.d kötelezettségnek alávetve inár nincsenek, 
azonban a népfölkeléshez önként jelentkeznek s előbb viselt tiszti 
rendfokozatukba, a volt altisztek pedig liaduagygyá előjegyezte!ni 
óhajtanaL^ j^ _^ millősültséggel biró volt tisztek és altisztek, kik 
koruknál fogva még népfölkelési kötelezettségben állanak és a véd- 
kötelezettségük teljesítése után a hadseregbe vagy honvédségből 
kiléptek, illetve elbocsát (attak és kikről kiváló tulajdonságaik és 
előbbi katonai szolgálatuknál fogva feltételezhető, hogy mint nép
fölkelő tisztek is a követelményeknek inegfelelni képesek brendnek.

3 Volt, altisztek kik azon honvéd zászlóaljnál, melynek teiü- 
* leién tartózkodási helyük fekszik, a népfölkelő tiszti kijelö.ésre 

vonatkozó pályázatokat megelőző oszt .. ,
önként és saját költségükön 6 napi szolgálatot teljesítenek és ez 

alkalommal beigazolják, hogy a szolgálati nyelven vezényelni képe
sek; a népfölkelő tiszti kijelölésnél az altisztek között elsőbbség
ben részesülnek.

4. Népfölkelő tisztül kijelölt volt tisztek ős altisztek, a hon
védség őszi fegyvergyakorlatain önként és saját költségükön részt- 
vehetuek; ez alkalommal, valamint a 6 napi szolgálat teljesítése 
alkalmával is a II. 4. p. alatti kedvezményekben, ős ha kívánják, 
kincstári beszámolásban is részesülnek.

B) Egyéb lllhinipolgiírok közül :

Azon rendfokozat nélküli volt katonák, vagy pedig katonailag 
ki nem képezett egyének, kik a fentebb általánosan felsorolt köve
telményeknek megfelelnek és a kik a hadkötelezettségüknek is ele
get tettek, azaz a kik sorozás alá már nem kerülnek és kiváló 
fedhetlen jellem, hazafias érzület ős magatartás folytán köztiszte
letben részesülnek, népfölkelő tiszti kijelölés elnyerhetése céljából 
megelőzőleg egy népfölkelő tisztképző-tanfolyamra jelentkezhetnek.

A ki ezek közül a népfölkelő tisztképző tanfolyamot megfe
lelő eredménynyel végzi és az illető tanfolyam zárvizsgáját meg
tartó bizottság által is tiszti állásra alkalmasnak találtatik, a nép
fölkeléshez egy bizonyos sorrend szerint hadnagygyá fog kijelöltetni. 
A kik közülök további kiképzésük céljából, a tanfolyam elvégzése 
után következő öt év alatt kétszer a honvédség őszi fegyvergya- 
korlataiu önként ős saját költségükön résztveszuek, a iovasságbe- 
liek pedig ezenfölül egy ízben, ápril hó I4-től 30-ig egy honvéd 
buszárszázadnál tiszthelyettesi szolgálatot önként teljesítenek, a 
népfölkelő hadnagyi kijelölésnél és kinevezésnél mindig elsőbbség
ben részesülnek.

Ezen gyakorlatok alkalmával az illetők a II. 4. pont alatti ked
vezményekben, és ha kívánják, kincstári beszámolásban is részesülnek.

A pályázók folyamodványaiban fölsorolandó adatok.
A pályázók írásbeli folyamodványaikban a következő adato

kat tartoznak előterjeszteni:
1. a jelenikező neve;
2. születési éve;
3. állandó tartózkodási és illetőségi helye;
4. a végzett iskolák ;
5. polgári állása vagy kereseti foglalkozása;
6. nyelvismeretei;
7. a jelentkezés a népfölkelő gyalogsághoz vagy lovassághoz 

történik-e;
8. a népfölkelő tisztképző tanfolyamot melyik honvéd gyalog 

főidandár, illetve honvéd huszárezred állomáshelyén kívánja hall
gatni (ezen állomások közül több is megjelölhető);

9. valamely népfölkelő csapathoz való beosztása, vagy külön 
alkalmaztatásra vonal kozó esetleges kérelem.

Volt katonák részéről e mellett még felemlítendő:
10. a felavatás éve;
11. a legutóbb viselt rendfokozat;
12. a fegyvernem (kar), melynél a jelentkező a közös had

seregben, vagy a honvédségnél szolgált;
13. kilépésének (végelbocsátásának) éve;
14. vájjon rősztvett-e ős mely hadjáratban?
15. volt altisztek részéről, hogy a szolgálati nyelven való 

vezénylés céljából a 6 napi szolgálatot melyik honvéd zászlóaljnál 
teljesítették;

16 volt lisztek és altisztek részéről a jelentkezés alkalmával 
a „kilépti bizonyítvány," illetve a végelbocsátó okmány eredetiben, 
vagy hi telesi telt másolatban beadandó, ni3ly okmány annak idején 
az illetőknek vissza fog szolgáltatni.

II. Népfölkelő tisztképző tanfolyamokra és egyéb gyakor
lati kiképzésre vonatkozó határozványok.

Hogy azon pályázóknak, kik tisztek vagy altisztek nem vol
tak (I. I. B) pont) a népfölkelő tiszti állás betöltésére megkívánt 
katonai ismeretek megszerzésére alkalom nyujtassék, egyszersmind 
hogy azon volt tisztek és altisztek is, kiknek folytatólagos kiké- 
pezésükre egyébként alkalmuk nem volna, magukat a katonai szol
gálatban gyakorolhassák, jövőre minden évben 3 heti tartamú nép
fölkelő tiszt képző- tanfolyamok fognak nyittatni.

Ezen tanfolyamokra nézve a következők szolgáljanak tájé
kozásul :

1. A tanfolyamok a szükséghez képest a gyalogság számára, 
tekintettel a rendelkezésre álló tanerőkre ős helyiségekre, a hon
véd gyalog-féldandárok állomás helyein, és pedig : Budapest, Békés- 
Gyula, Debrecen, Nagy-Várad, Szeged, Szabadka, Versec, Lúgos, 
Kassa, Miskolc, Munkács, Szatmár-Néineti, Pozsony, Léva,Trencsén, 
Besztercebánya, Székesfehérvár, Sopron, Pécs, Nagy-Kanizsa, Ko
lozsvár, Marosvásárhely, Nagy-Szeboti, Brassó, Zágráb, Károlyvá- 
ros, Belovár és Viukovce városokban, a népfölkelő lovassághoz



pályázók számára pedig a honvéd huszárezred-parancsnokságok ál
lomáshelyein és pedig: Budapest, Debrecen, Arad, Kecskemét, Kassa, 
Vácz, Pápa, Pécs, Marosvásárhely és Varasd városokban a pályá 
zók számához és a szükséghez mérten egy vagy több tanfolyam 
fog létesittetni. ...

2. A tanfolyamok jövőre minden évi junius hó 17-én veendik
kezdő: ükét. , , .

A fölvételre vonatkozó folyamodványok ugyanazon évi május 
hó 1 ig (f. évben kivételesen május hó végéig), melyben az illetők 
a lanfolyamot végezni óhajtják, azon népfölkelő járásparaucsuokság- 
hoz. terji sztendők be, melynek területén tartózkodnak; ezen kérvé
nyekben mindazon adatok, melyek ezen hirdetmény 3-ilc lapoldalán 
a népfölkelő tiszti pályázatokra nézve meghatározva vaunak, a fo
lyamodó cimének szabatos körülírása mellett felsorolandók.

Azok, kik ezen tanfolyamok hallgatására kijelöltetnek, erre 
az illető honvéd gyalog-féldandár, illetve honvéd huszárezred állo
máshelyének megnevezése és az egyéb tudnivalók közlése mellett 
június hó 14-ig értesítést nyerendnek.

Egy tanfolyam felállítására megkivántatik, hogy legalább is 
10 egyén jelentkezzék.

fia egy állomáshelyre 40 főnél több egyén jelentkeznék, ak
kor ott. a szükséghez képest két vagy több tanfolyam állittatik fel.

Azon állomásokon, hol a jelentkezők száma 10-nél kevesebb, 
tanfolyam nem állittatik fel, az illetőknek azonban szabadságukban 
áll a lanfolyamot egy más állomáson, — a hol ilyen felállítva lé
éiül, — végezni. Ezen körülményre való tekintettel minden folya
modó részéről a kérvényben határozottan kifejezendő, vájjon a tan
folyamot csak egy meghatározott helyen, vagy esetleg más városban 
is és hol hajlandó végezni.

A tanfolyamok hallgatására berindeltek az illető állomáshe
lyen már a tanfolyam kezdetét megelőző napon, tehát juuiui hó 
16 án tartoznak megjelenni s további utasitásvétel végett az illető 
gyalog féldandár, illetve a huszárezred-parancsnokságnál jelentkezni.

3. A hallgatóknak a lanfolyamba való jelentkezésükkor követ
kező sajátkezüleg kiállított kötelezőt kell a tanfolyam vezetőjének 
személyesen átadniuk:

„Alulírott ói ként elvállalom azon kötelezettséget, miszerint a 
népfölkelő tisztjelölteit számára felállított tanfolyam hallgatásának 
tartamára a katonai fegyelemnek alávetem magamat.”

E katonai fegyelem nem terjed ki arra, hogy a hallgatók 
irányában a katonai fegyelmi fenyitő hatalom tényleg gyakoroltatni 
fogna, Imiiéin az elvállalandó kötelezettség csak akként lesz értel
mezendő, hogy a hallgatók minden felszólitáSlitfk, mely saját kiké- 
peztelésük érdekében hozzájuk iutéztetik, feltétlenül s katonához 
illően engedelmeskedni és a inig egyenruhát viselnek, a fegyveres 
hatalom személyeinek a minden katonától megkivántató tiszteletet 
és tisztelgést megadni tartoznak.

A ki ezen szabályok ellen vét, vagy a fegyelem ellen valami 
kihágást követne el, magától értetőleg a tanfolyamból azonnal el 
bocsáttatik és ennélfogva a uépfölkelő tiszti állásra minden igé
nyét elveszti.

4. A tanfolyam hallgatói a kincstár részéről a lehelőséghez 
képest uj honvéd legénységi ruházattal, lő- és oldalfegyverrel és 
teljes fölszereléssel, a lovassági tanfolyambeliek egy egy fölszereli 
szolgálati lóval is el fognak láttatni: ez utóbbiak kiképzésük cél 
jából saját lovaikat csakis azon esetben használhatják, ha ezek 
alkalmasak és kifogástalanul szabályszeiűen vannak fölszerelve.

Azon hallgatók, kik mint volt kalonák saját kérelmükre a 
tanfolyamba fölvételnek és ha bevonulásuk alkalmával a felmula 
tandó végelbocsátási okmányukkal beigazolják, hogy előbb valamely 
a legénységi állományban rendszeresített, rendfokozattal felruház
va voltak, ezeu rendfokozatot megillető kitüntetési jelvényeket vi
selhetik.

A hallgatók az oktatási időn kivill tetszésük szerint polgári 
ruhájukat, is viselhetik; ha azonban egyenruhában jelennek meg, 
akkor teljesen szabályszerűen öltözve kell lenniük.

Azoknak, kik az egyenruhát és eselleg szerelvényt saját költ
ségükön beszerezni óhajtják, ez megengedtetik ; minden egyes egyen
ruha- s szerelvénydarabnak azonban szabás, szili és egyéb kiállí
tás szerint teljesen szabályszerűnek kell lennie.

Ezen tulajdon egyenruha viselése az oktatási idő befejezte 
után tiltva van.

Ily tulajdon egyenruházati cikkek annak idején, ha az illető 
népfölkelő tisztté kiueveztetik, csekély átalakítás mellett ismét 
haszná Illatok.

5. A tantárgyak, melyekből úgy a gyalogsághoz, mint a lo
vassághoz jelentkezett hallgatóknak, különös tekintettel az illető 
fegyvernem tulajdonképpeni hivatására,gyakorlati vagy elméleti ok
tatás adatik, a következők :

<') az osztrák-magyar monarchia fegyveres ereje és szerve
zete főbb vonásokban ;

í) a honvédségi szolgálati szabályzatnak kivonata;
c) megfelelő kivonat a (gyalogsági vagy lovassági) gyakorlati 

szabályzatból;
d) a harcászat, és harctéri szolgálat elemei;
e) a népfelkelés lőfegyvereinek ismerete;
f) egyszerűbb utászmunkálatok táborozás és menetek alatt és 

a futólagos erőditészet alapvonásai;

g) lőgyakoliatok;
h) tájékozás a terepen és térképolvasás;
i) a legszükségesebb ismeretek a vonat, élelmezési és had- 

tápszolgálatból a hadrakelt seregnél;
j) a népfölkelő tisztek fölszerelése, öltözete és illetéke a hadi 

szolgálatra való alkalmazásuk tartania alatt.
A lovassági népfölkelő tisztképző tanfolyam hallgatói, a lo

vaglásban való ügyességük és a lóismében való jártasságukra néz 
ve, a tanfolyam kezdetével megvizsgáltatnak.

Minden tanfolyam az elméleti és gyakorlati oktatásra napon 
ként legalább 7 óra leend kitűzve.

6. A tanfolyam bevégeztével minden hallgatónak az általa 
elért összeredmény az annak megállapítására hivatottak által tud- 
tul fog adatni.

A tanfolyamnak jó sikerrel való bevégzése mindenkit., a kit 
a zárvizsgát megtartó bizottság a népfölkelő tiszti állásra alkal
masnak tart, a uépfölkelő hadnagyi állásra képesít és ezen képe
sítés az illetők uépfölkelési kötelezettségének egész tartamára ki
terjed, feltéve, hogy személyükre nézve időközben valami oly vál
tozás nem állana be, melynél fogva a tiszti állásba való kineve
zésre egyáltalán igényt többé nem tartanának.

A népfölkelő tisztképző-tanfolyamban elnyert minősítés alap
ján azonban a hadseregben vagy a honvédségnél a tiszti rangot 
igényelni nem lehet.

7. A uépfölkelő hadnagyi kijelölésre és kinevezésre azonban 
mindazok, a kik az I. B. pont alatt említett gyakorlati kiképzés
ben is részt vesznek, mindig elsőbbségben részesülnek.

Előjegyzés, kinevezés, beosztás, behívás és gyakorlatok.
1. A uépfölkelő tisztekül alkalmasoknak talált állampolgárok 

már béke idején a hadi szolgálatra kijelöltetnek, mint uépfölkelő 
tisztjelöltök ajánlati lapokkal ellátt.atnak és a népfölkelés felhívása 
esetén azon mérvben, a mint a tényleges tiszti szükséglet ezt kö 
veteli, Ő csász. és apóst, királyi Felsége által népfelkelő tisztekké 
kineveztetnek.

Azok, kik tiszti rendfokozatot elébb nem viseltek, hadnagyokká 
lesznek kinevezve.

A népfölkelésről szóló törvény 9. §-ában foglalt határozatnál 
fogva a uépfölkelés felhívásának polgári állásból bármely népföl
kelő tiszti rendfokozatba történt kineveztelés csakis a népfölkelés 
mozgósitottságáuak tartamára terjed és annak feloszlatásával meg
szüli ik.

Csak oly egyének, kik vitézségük vagy más hadi szolgáiul, 
által magukat kitünte'ték, tarthatják meg, — a honvédelmi mi
nistől’ utján benyújtandó kérelmükre Ö cs. és ap. kir. Felsége eu 
gedelmével, — tiszti rangjukat béke idején is.

2. A népfölkelő tisztjelöltök részéről a honvédség őszi fegy
vergyakorlatain vagy egyéb szolgálaton való rénztvebetés iránt, be
nyújtott kérvények mindig az illetők tartózkodási helye uépfölkelő 
járásparancsuokságához küldendők. A kérvényben azon csapat, mely
nél a gyakorlatot (szolgálatot) teljesíteni óhajtják, mindig feltün
tetendő.

A népföikelő tisztek egyenruházata, fegyverzete és föl
szerelése.

1. A népfölkelésről szóló utasítás 115. pontja értelmében a 
uépfölkelő tisztek egyenruházata, fegyverzete és fölszerelése épen 
olyan, mint „háborúban" a honvéd tiszteké, csakhogy a gombok és 
rendfokozati jelvények fehérek.

A uépfölkelő tisztek behívásuk alkalmával teljes egyenruhá- 
zatlal, fegyverzettel és fölszereléssel, — a lovassági tisztek pedig 
egy teljesen s szabályszerűen fölszerelt saját, lóval is tartoznak be
vonulni, mely célból tényleges bevonulásuk alkalmával megfelelő 
beszerzési átalányban részesittetnek.

2. A lovassági, továbbá a lovasitott gyalogsági tisztek bevo
nulásuk alkalmával egy-egy teljesen fölszerelt kincstári szolgálati 
hátaslóval is láttatnak el.

3. A uépfölkelő tisztjelölteit a hadi szolgálatra való bevonu
láskor kötelesek legalább a következő öltözeti és fölszerelési cik
keket magukkal hozni és pedig:

tábori sapkát, a lovasságbeliek csákót is, 
kardot kardbojttal és kardkötővel együtt, 
szolgálati jelvényt, (t. í. gyalogságbeliek tábori övét, a lovas

ságbeliek pedig lölténytáskát szijjal) és
forgópisztolyt, 50 darab töíténynyel.
Azok, kik netalán a teljes tiszti egyenruházalhoz ezenkívül 

még szükségellető cikkek nélkül vonulnak be, kincstári legénységi 
ruházattal fognak elláttatui, melyet maguk tartoznak megfeleiőleg 
átalakíttatni.

Ezen kincstári ruházat ára azonban a bevotrulókat megillető 
egyenruházati járulékból levonatik.

Budapest, 1888. május hó 11-én.

Z3cvxó LE~ejérxr,á,ry Géza, s. k.



magasbitásii végett elrendelte, hogy a kellő fold az ot
tani bökenyi birtokosok földjeiből emeltessék a gátra... 
Ezen tulajdonosok sajgó szívvel tapasztalják, hogy ezen 
a parancsszó által tőlük erőszakosan elfoglat földekért 
— melyek után az első osztályú földadót fizetik — még 
mindig nem nyelnek kárpótlást! . . . Szabadjon itt újó
lag figyelmeztetnünk a volt helyettes kormánybiztos 
Sima Ferenc urat, hogy mi azon földeket drága pénzen 
vettük s kinek kinek a töltés mentén fele földjét és pe I 
dig jobb részét sajátíttatta — illetve nem is sajátít-! 
tattn, hanem elfoglalta — intézkedjék már az illető vá-1 
rosi hatóságnál, mely a ml szavainkra nem ad semmit.,' 
s hogy nem ad semmit, oka az, hogy Réti Ferencnek 
nincs itt birtoka, mert ha volna, régen kiegyenlittetett 
volna ez ügy . . . Újra szépen kérjük tek. Sima Fe
renc urat!

A többiről jövőben!
Egy vízkárosult.

* **
Bármiként álljon a dolog, Csongrádmegye és Szentes 

városa bebizonyították, hogy őszintén sajnálkoznak Cson
grád szomszéd város sorsa fölött, s tőlük lelhélőleg 
a nyomor enyhítéséhez járu tak. A mi a Novak kormány
biztos ellen vádként felhozott részreliajlósagot illeti, 
lapunk compelens helyről az ellenkezőről lett értesülve 
s concret. alakú panasz éppen nem emeltetett ellene. 
Végül hogy a kormánybiztos terhes feladata megkezdé
sénél talán a községi párt embereihez fordult, abból 
nem szabad következtetni, hogy ezzel pártpolitikát űzött, 
volna, mert hiszen oly vészteljes időben kevésbé komoly 
férfiúnak sem annál kevésbé egy nagy felelősséggel terhelt 
kormánybiztosnak juthatna eszébe helyi érdekű párt- 
tusákba elegyedni, midőn egy egész város összes lakosai
nak életének és vagyonának megmentéséről van szó. 
Figyelemmel kisértük ugy a kormánybiztos működését 
mint a lakosság magatartását, a kormánybiztos oly fér
fiak tanácsára is támaszkodott, kik a községi pórihoz 
eppeu nem tartoznak, tehát a kiállóit veszély után 
hagyjanak föl szomszédjaink a pártoskodással s ipar
kodjanak inkább egyesült, erővel a szenvedett sebeket 
beheggeszleni.

Szerkesztőség.

Várinegyei közgyülés.
(Vége.)

A múlt héten tartott, vármegyei rendes közgyiilé 
sen elintézett tárgyak közt megemlítjük még a kővet
kezőket.

Érdekes tárgyat képezett. Szentes város közön
ségének Fábián-Sebestyén és Teés községek szék
helyének Szentesen kiviil leendő elhelyezése tárgyú 
bán beadott kérelme. Közgyűlés ez ügy érdemleges 
tárgyalásába nem bocsátkozott, amennyiben ennek el
bírálásában a törvény az alispánt, teszi illetékessé, s 
majdan az alispán jelentése után lehet a fölött dön
teni, vájjon e két. községnek eddig Szentesen lévő 
székhelye kíjebbittesék-e vagy se.

Az első nap utolsó tárgyát képezte Kiss Zsig- 
niond vármegyei biz. tagnak a cselédtörvény módosí
tása tárgyában beadott s általunk közölt figyelemre 
méltó indítványa, mely javaslattétel végett egy bi 
zottsághoz utasittat.ot.t.

Másnap annál több, de jelentéktelen tárgy in- 
téztetett el.

A dorosmai közbirtokosság tisztujitása ellen be
adott felebbezés elutasiItatott.

A budapesti egyetemeken fennálló „Csongrád- 
megyei kör“-nek évi segélyben való részesítése iránti 
kérelme — mint azt már múlt számunkban a hírek 
rovatában közöltük — évi 100 irt segély megszava
zásával, tehát kedvezöleg int.éztetett el.

A többi számos tárgy minden jelentékeny vita 
nélkül az állandó választmány határozati javaslata 
szerint intéztetett el.

Világfolyása.
Nagy események történtek egy hét óta, melyek 

egyrészt alföldünk vidékét, másrészt az egész or
szágot közelebbről érintik. Ugyanis Irányi Dá
niel, a függetlenségi párt jeles veteránja az árvíz 
kérdésben szaktanácskozmány összehívását indítvá
nyozta, amelynek elfogadására azonban csak is a 
48-as párt szavazott. Amint egyrészről nem lehet, 
tagadni, hogy Irányi Dánielt a legjobb szándék ve
zérelte, épp ugy nem lehet megérteni, miért elle
nezte Baross minister ez indítvány elfogadását, mert 
az alföldnek a vizkatastrophák elleni biztosítása 
nem párt-, hanem országos kérdés. Baross minister 
az indítvány ellen tartott beszédében kiterjeszke
dett a különféle csatornázási és medencés tervekre 
is s alapelvül kijelentette, hogy nem magában a 
vizszabályozási rendszerben van a hiba, hanem ab
ban, hogy a vi/szabályozás nincs még mindenütt 
keresztülvive. Őszintén kívánjuk, hogy a jövő job
ban igazolhassa az egdigi vizszabályozási rendszer
nek jóravalóságát, mint a hogy ez eddig bizonyult, 
de ugy látszik, hogy a hatalmat kezükben tartó 
szakkörök azzal akarják jövőben az árvízveszélyt 
elhárítani, hogy a mérnöki kart a szakministerium 
irodájából fogják dirigálni,főkép ha olyan mérnökök
re bízzák a védelmet, a kik nagy vizet még nem lát
tak és az ál víz elleni védelmet csakis elméletileg 
ismerik.

Hazánkra s felig-meddig a külföldre nézve po
litikai tekintetben sokkal nagyobb jelentőségű II e 1 fy 
intei pellatiója Tisza és Széchenyi ministerek
hez a párisi világkiállításra a jövő évre készülő 
magyar iparosok lebeszélése tárgyában. Helfy iuter-

pellátiójában kérdi a két miiiistertől, igaz-e az a 
hir, mely szerint hazánk iparosainak a jövő évi 
párisi világkiállításban való részvételét megnehe
zítik és roszalják?

Erre Tisza miniszterelnök azt válaszolta, 
hogy az egyes iparosoknak szabadságukban áll Pa
risba kimenni és ott a kiállításban részt venni, de 
amit azelőtt mondott, azt most is mondja, hogy 
anyagi támogatásra semmi szín alatt sem számít
hatnak; a mit pedig a múlt évi május hóban nem 
mondott, azt most mondja, hogy a mely iparos tő
le tanácsot fog kérni, annak azt. fogja tanácsolni, 
hogy ne vegyen részt a kiállításban. E nyilatko
zatát a ministerelnök a külpolitikai helyzet bizony
talanságával s azzal indokolta, hogy ha a viszo
nyok még bonyolultabbakká válnának, az izgatott 
kedélyhangulat mellett a kiállító iparosok vagyo
nában kár történhetnék. Példa rá azon eset, midőn 
egy velünk nemcsak barátságban, hanem szövet
ségben is élő állam területén egyesek kellő meg
gondolás nélkül oda vitt nemzeti zászlót vagy 
nemzeti szalagot nem illő elbánásban részesítették.

Hasonló értelenibeu válaszolt Széchenyi 
iparügyi minister, ki ugyanazon okoknál fogva a 
legegyszerűbb eljárásnak tekintette azt, hogy azon 
iparosokat, a kikről tudta, hogy szintén föl vannak 
szólítva a kiállításban való részvételre, részben 
magához kérette, részben személyesen kereste fel, 
s megtudván tőlük, hogy ők a kormány támogatá
sára számítanak, kötelességének ismerte őket a 
kormány álláspontjáról ez ügyben kellőleg felvilá
gosítani. Az pedig határozottan káros lenne a ma
gyar iparra, ha az csak néhány iparos által héza
gosán mulattatnék be s arról a magyar ipart meg
ítélni szándékoznának.

iKdZeg’la.i’vás.
A szentesi jótékony nöegylet f. évi junius hó 10 én 

délután 3 órakor a szentesi ref. egyház tanácstermé
ben évi rendes közgyűlést tart, melyre az egylet igen 
tisztelt tagjai e helyen is tisztelettel meghivatnak.

Szentes, 1888. junius l én.
Kiss Zsigmondné, 

a nöegylet elnöke.

A szentesi tiszai fürdőtársaság részvényes tag
jai f. évi junius hó 3 án a megyeház, nagytermében 
<1. e. 11 órakor tartandó közgyűlésre az elnökség ál
tal tisztelettel meghivatnak.

Szentesen, 1888. május 30.
Az elnökség.

HÍREK.
— Gyászhir. Egy munkás, szorgalmas élettel ismét, 

kevesebb van, nmenyiben a „Szentesi Takarékpénztár" 
fárad hatlnn íőkönyvvezetője, Hőnigh Benő ur férfikora 
javában ugy kedves családja és rokonai, mint, jó is- 

I merősei fájdalmára múlt, hó 2G-án job létre szsmlerült 
A gyászoló csillád a gondos atya elhuny tárói következő 

'gyászjelentésben értesítette az elhunyt jóakaróit és is
merőseit: Özv. Hőnigh Benőné szül. Csergő Kornélia a 
maga és kiskorú gyermekei Margit és Írónké, ujy a 
megboldogult, testvérei özv. Grőc Alajosáé Hőnigh Ele- 

i onóra, Molnár Józsefné Hőnigh Ágnes, valamint Csergő- 
I Sándor ipa, neje és számos rokonai nevében is mély 
fájdalommal jelentik a szeretett férjnek, a jó apának, 

j feled hetei ien testvér, vő-és rokonnak, II ő n i g h Benő 
i urnák, a „Szentesi Takarékpénztár" főkönyv vezetőjének, 
I négy heti snjos szenvedés után életének 37 ik, boldog 
I házasságának negyedik évében folyó 1888. évi május 
26-án reggeli 5 órakor a haldoklók szentségének ájtatos 
felvétele után történt gyászos elhunytét. A boldogult- 
nak hült tetemei folyó hó 27-én délután 4 órakor fog
nak a rém. cath. anyszen tégy ház szertartásai szerint a 
kálvária temetőbe örök nyugalomra tétetni, Béke leng
jen porai felett!!

A „Szentesi Lap“ legközelebbi számának hírro
vatában őszinte örömmel láttuk azon műikor is han
goztatott állításunk bebizonyítását, hogy a midőn ne
vezett. lap szerkesztője a tényeken nyugvó érvek el
leni küzdelem lehetetlen voltát észreveszi, utolsó ar
gumentum gyanánt a gorombáskodáshoz folyamodik. 
A tintahal is, ha megszorul, utolsó védelmi eszköz 

, gyanánt elkezdi maga körül ontani a piszkot. Mi ré
szünkről csak köszönettel tartozunk a „Szentesi Lap" 
„tenkölt gondo'kozásu" szerkesztőjének azért, hogy 
abban a tükörben, melyet modora képez, oly híven 
és félreismerő étién ül bemutatta a s a j á t k é- 
p e t, és stílusában oly .szépen" kidomborította 
egyéniségét. így legalább fel vagyunk ment ve 
attól a fáradságtól, hogy mi mutassuk be őt f.z ol
vasó kőoönségnek. Különben az igazat, megvallva mi 
hamarosan nem is tudtuk volna, hogy miként mutas
suk be Sima urat legtalálóbban, mert ha saját beis
merése szerint a szamár is szerezhet diplomát: őt 
ezen jámbor állatnál is hátrább állónak kell tarta
nunk, a mennyiben ö az egyszerű jegyzői diplomát 
sem tudta megszerezni. Hja, mert megmondta neki a 
vizsgáján elnöklő boldogult jó Horváth Ferenc bácsi, 
h°gy „üres hordóba hiába ütik a csapot."

— Közvlzsgálat A helybeli égőst, liitv. evnng. egy
ház népiskolájának közvizsgálata e hó 4-én (hétfőn) 
délután az iintiházban tartal.ik meg. A közvizsgálat. T o- 
m a i József körlelkész ur vezetése mellett 2 órakor 
veszi kezdetét. E közvizsgálatba ugy a t. szülőket mint 
a nevelésnek minden rendű barátját tisztelettel meg 
hívják az egyház elöljárói.

— Kiállítás. A helybeli ipariskolai bizottság 
május hó 27-én tartott, ülésében megállapította az 
iparostanoncok évi zárvizsgájának idejét, t. i. julius 
l én d. e. 8 órakor veszi kezdetét a vizsga, d. u. 
3 órakor pedig lesz a zárvizsgával kapcsolatosan el
rendelt kiállítása azon iparcikkeknek, melyeket, az 
iparostanoncok ez alkalomra készítenek s melyek — 
mint az előbbi években — eladók lesznek. A kiállí
tás más nap d. u. 5 óráig áll nyitva a közönség 
részére. Azt hisszük, hogy iparostanoncaink ez évben 
is fel fogják használni az alkalmat ügyességük és 
képzettségük bemutatására, annyival is inkább, mivel 
a megfelelő cikkek ez évben is kitüntetésben és díja
zásban fognak részesülni. Az iparostanoncok kiállí
tandó tárgyaikat osztálytanítóiknál tartoznak előre 
bejelenteni.

— Lemondás és választás. Mint értesülünk, hol
nap nagy napra virrad a helybeli zsidó hitközség,aineny- 
nyiben egyrészről az egyházközség elnöke Frank Ár
min lemondását fogja beadni, másrészről pedig kántor
választás lesz, léhát, oly két tárgy kerül napirendre, 
mely e éggé alkalmas arra, hogy mozgalomba hozza az 
egyházközséget. Valóban óhajtandó lenne, hogy végre- 
valahára oly elnököt választhatna az egyházközség, a 
ki egyrészt minden pártoskodáson felül állna, másrészt 
egyetértést, létrehozni képes lenne s az egyháznak ha
zafias papot, szerezni első kötelességének ismerné, mert 
ha egy nyájnak nincs pásztora, olt rend nem lehel.

— Megváltozott vasúti menetrend. F. hó 1 jét.öl 
vagyis tegnaptól kezdve az állami vasutak összes 
vonalain uj menetrend lépett életbe, minek folytán a 
vicinális vasutak menetrendje is változást, szenved. A 
mi vasutunknál az érkezés 8 óra 16 perckor és az in
dulás reggel 5 óra 36 perckor változatlanul marad, 
ellenben délután nem 3 óra 47 perckor érkezik, mint 
eddig volt, hanem 4 óra 30 perckor; indul pedig nem 
délelőtt 11 óra 2 perckor — mint eddig, — hanem 
11 óra 45 perckor. A ki az összes vasutak uj menet
rendjét akarja megszerezni, azt, minden vasúti állo
másnál, tehát a szentesinél is 50 krért kaphatja.

— Figyelmeztetés. Ertesittetnek mindazon rész
vényesek, kik a „Gazdák és iparosok ált. hitelszövet
kezete" helybeli fióktelepénél hátralékukat még ez 
ideig sem fizették le, hogy a f. hó 19 éig azt mulhat- 
lanul befizessék, mert különben az alapszabályok 5 
és 16 § a értelmében a már általuk befizetett összeg 
a hitelszövetkezet tartalékalapja javára esik és vissza 
nem követelhető. Úgyszintén figyelmeztetnek azon 
iparos részvényesek, kik bőrből dolgoznak, hogy a 
bőrről szóló árjegyzéket a hivatalos helyiségben hi
vatalos órák alatt, (vasárnaponkint d. u. 2—6 óráig) 
átvehetik és ugyanott bővebb felvilágosítást nyerhet
nek az elnökségnél. Végül ertesittetnek a hitelszövet
kezet. helybeli fióktelepének részvényesei, hogy ezen
túl ugy a hitelszövetkezetre mint, unnak helybeli fiók
telepére vonatkozó mindenféle értesítések a „Szentes 
és Vidéke" cimii lapban fognak közzétét.etni. —■ Az 
elnökség.

— Nyilvános vizsgálatok. Gymnasiumunkban az évi 
nyilvános vizsgálatok f. hó 25, 26, 27 és 28 án lesz
nek megtartva, még pedig az első három napon a 
rendes, a negyedik napon a rendkívüli tantárgyakból. 
E vizsgálatokra előre is fölhívjuk az érdekelt szülők 
figyelmét. A zárünnepély e hó 30 án lesz megtartva. 
A polgári leányiskola zárvizsgája e hó 29-én d. e. 
fog megtartatni.

— Tömérdek hereszénát szállítottak utóbbi na
pokban városunkból Csongrádiul, hol a külterületek 
elöntése miatt takarmány dolgában nagyon meg van
nak szorulva.

— Alhir. E hét elején azon hir volt elterjedve 
városunkban, hogy Szegváron egy napon tizen hol
tak meg, még pedig hirteleniil. Sokan már a kolera 
közeledését sejtették, azonban az egész dologból sem
mi sem igaz. Nem kell tehát minden bolond hírnek 
azonnal hitelt adni.

— Öngyilkosság. Biró Pál lakatos, ki már egy 
pár évvel ezelőtt magát felakasztotta, de a véletlenül 
oda érkezett rendőrök a kötélről megszabadították s 
az életnek visszaadták, mull hét végén reggel IV. t. 
664. sz. alatti lakásán a mestergerendára egy vékony 
madzagra felakasztotta magát; a test súlya alatt a 
madzag elszakadt ugyan, de mielőtt a vele egy ud
varban lakó Kiss Erzsébet a földön fekve találta, már 
meg volt halva. Az első Ízben történt, önfelakasztás- 
nak indító oka az volt, hogy midőn Biró Pál Végh 
Sándor kir. bírósági végrehajtótól 2 drb. javított ma
lacot eltulajdonított s azok a szegvári határból visz- 
szakerültek, félvén a törvény büntetésétől, azért 
akart az élettől önként megszabadulni. Most pedig 
Nagy József inagtárjáboz készített egy kulcsot., de 
nem a gazda rendeletére. Miután a rendőrség ezt. ki
tudta s őt. a fenyit.ö bíróságnak átszolgáitatta — ne
hogy ismét bezárják, másodszor is megkisérlette az 
önfelakasztást. és sikerült is neki azt háboritlanul 
eszközölni. Elkövetett, cselekedetéért a világi bíróság 
helyett a (alvilági Ítélő bíróhoz ment.

— Tűz. Folyó hó 29-én d. e. 9 órakor Solti 
Ferenc szabó I. t. 541. sz. alatti házánál a padláson 
tűz ütött, ki, összes épületei leégtek, a tűz átment 
az I. 540. sz. alatti házba is, de azt az oltóknak si
került a lebontás által elfojtani. Hogy a tűz mi által 
keletkezett, azt még határozottan tudni nem lehet, a. 
rendőri vizsgálat fogja azt majd kideríteni. Solti háza 
biztosítva volt az „Első magyar bizt. társulatinál.

— A kereskedői tanoncok az iparos-tanoncokkai 
egyenlő nyilvántartás alá esnek, A földmivelés-, ipar
és kereskedelemügyi m. kir. minister K . . . . ó 
S . . . . ny vármegye alispánjához 49,304. 1886. szí 
a. a. következő leiratot intézte : Az ipartörvény 99. 
§ ának 4. bekezdése azt rendeli, hogy a kereskedő 
segédeknek munkakönyvre nincs szükségük, tehát 
ezen segédek a nyilvántartás tekintetében kivételt, 
képeznek és az iparhatóságnál való bejelentésük nem 
kívántatik. Ennélfogva az'emlitett törvény végrehaj-



fása tárgyában kibocsátott remleletem 12. § óban kö
rülírt bejelentés, illetőleg a lajstromokból való kive
zetés a kereskedő segédek nyilvántartására nem vo 
nutkozik, hanem csak magukra a kereskedőkre, az 
általuk nyitott boltra és a kereskedők tanoncana. A 
kereskedő tanoncokra nézve az ipartörvény semmi 
kivételt nem tartalmazván, ezek az iparos tanoncok- 
kai mindenekben egyenlőknek tekintendők s részükre 
a tanviszony befejeztével az iparhatóság által a tör
vény 67. § a értelmében bizonyítvány állítandó ki.

— A női divat örvendetes jelenséget tanúsít ez 
évben. Minden női ruha magyar jellegű. A kis test
hez álló dolmány vagy atilla liuszárjsau fel van zsi- 
nórozva s nem ritkán kackiásan oda vetett vitézkö
tés disziti azt. Szintén örül az ember lelke, mikor azt 
a szép magyar női termetet abban a szép magyar 
jellegű öltönyben végig sétálni látja a főváros terein, 
ellentétben a férfiakkal, kik most is csuk a külföldi 
divatot majmolják. A női divat ez örvendetes jelen
ségét pedig a jövendőbeli magyar királynőnek, Stefániá
nak köszönhetjük, ki, midőn a zsinórvevök azon kérelem
mel járultak hozzá, hogy mentse meg őket az éhhaialtól, 
mert, iparcikkeik semmi keresetben sem részesülvén 
munka nélkül vaunak, zsinóros öltönyöket rendelt magá
nak, s most, a nők sietnek a magas példát utánozni s ez 
által kettős célt érnek el : először ápolják a magyar 
ipart, másodszor tetszetősebben néznek ki mint a fran
cia divatruhákban. —- mely két cél elég nyomatékos 
arra, hogy hölgyeink Stefánia tronörökösnö példáját, 
soha, de soha el ne feledjék, hanem azt Inven köves
sék mindaddig, mig a Duna és Tisza partjain magyar 
fog élni s magyar szó fog hangzani.

— Hivatalosan ajánlott sorsolási szakközlöny. A 
német, és magyar „Mercur“-ok s más efféle címek alatt 
többnyire alsóit brnngn budapesti bankházak által üz
leti célokból kiadott és ez okból irányzatos szövegű 
sorsolási lapok ellensúlyozására fővárosi jó nevű Írók 
az év elején a „Pénzügyi Útmutató" ciniü sorsolási 
értesítővel kapcsolatos pénzügyi közlönyt indították 
meg. E lapra vonatkozólag a in. kir. beliigyminister 
t. évi május 19-én 32-195. sz. a. a következő rendele
tet bocsátotta ki:

„Azon ismételve előfordult esetek, hogy- a vár
megyék házi és gyámpénztáraiban kezelt értékpapi- 
rök kamatszelvényeinek vagy az ezek tulajdonát ké
pező s kisorsolt, kötvények értékének beváltása körül 
követett, késedelmes eljárás miatt, az illető pénztárak 
tetemes károsodást szenvedtek, f. évi február 9 én 
9811. sz. a. kibocsátott körrendeletemmel felhívtam a 
törvényhatóságokat, hogy az említett pénztárakban 
kezelt értékpapírok kamatszelvényeinek, valamint, a 
kisorsolt kötvényeknek idejében való beváltására szi
gorú gondot fordittassanak s egyszersmind intézked
jenek, hogy a pénztári közegek e részbeni eljárása 
úgy a megyei számvevőség, mint, az 1886. évi XXI. 
t. c. 68. §-a g) pontja értelmében havonkint megejtendő 
pénztárvizsgáiatot eszközlő bizottság által is kellőleg 
ellenőriztessék. Ezen körrendeletéin folytán több tör
vényhatóság részéről azon kérelem intéztetvén hozzám, 
hogy adnék tájékozást e részben, vájjon mely utón 
lenne a kisorolt kötvények felől megbízható tudomás 
szerezhető: minthogy a törvényhatósági pénztárakban 
őrzött, értékpapírok pontos kezeléséhez csakugyan el- 
engedhetleniil szükséges az, hogy ezen pénztárak ke
zelőinek megadassák az alkalom arra, hogy hiteles 
értesüléseket, szerezhessenek az országban forgalom
ban lévő értékpapírok kisorsol ásónak eredményéről: 
ezek folytán a fenniudézett körrendelet kapcsán ér
tesíteni kivántam a törvényhatóságot., hogy a Lend- 
vay Sándor által szerkesztett „Pénzügyi Útmutató." 
cimii szakközlöny, mely a magyar államban forgalom
ban lévő és kisorsolás alá eső összes értékpapírok hi
teles sorsolási lajstromait, közli s e mellett az érték
papírok kezelésére és azok természetére nézve külön
ben is becses ismertető adatokat tartalmaz, a szóban 
forgó célra igen alkalmasnak mutatkozik, minél
fogva azt, mint, teljesen megbízható szakközlönyt 
a törvényhatóság pártoló figyelmébe is ajánlom. Bő
vebb tájékozás végett, egyúttal megjegyzem, hogy 
ezen szakközlöny minden kisorsolás után jelenik me”, 
előfizetési ára egész évre csak 2 frt. s az előfizetési' 
pénzek a nevezett lap kiadóhivatalához (Budapest, 
Andrássy ut 84. sz. a.) int.éze.ndők. Budapest, 1888.’ 
május hó 19 én. Báró Örcy Béla s. k.“

u.

V a s u t i menetrend;
SZAJOL-—SZENTESI VASÚT.

Szolnok felé.
Szentesről indul 5 óra 36 Perc '1 <'ra ^5 Perc e-
Tökéről indul 6 óra |3 perc reggel, 12 óra 06 perc d. e. 
K.-Szt.-Mártonból 6 óra 58 perc reggel, l óra 07 p. d. u. 
Homokról 7 óra 37 perc reggel, l óra 4- perc d. u. 
T.-Földvárról b óra 05 perc reggel, 2 óra 18 perc d. u. 
Martfűről 8 óra 23 perc reggel, 2 óra 37 perc d. u. 
Kengyelről 9 ói a 04 pete d. e., 3 óra 20 perc d u. 
P.-Tenyőról 9 óra 31 p re d. e., 3 óra 4í perc <1. u. 
Szajóiról 10 óra 01 perc d. e., 4 óra 20 perc d. u. 
Szolnokra érkezik 10 óra 30 perc d. ••., 4 óra 49 perc d.
(Budapestre érkezik 2 óra lő perc d. u., 7 óra 15 p. este.)

Szentes felé.
Szolnokról indul 3 óra 36 perc reggel, 11 óra 55 perc d. e. 
Szajolról 4 óra 17 perc reggel. 12 óra 2G perc d. e. 
P.-Tenyőről 4 óra 41 perc reggel, 12 óra 14 perc d. u. 
Kengyelről 5 óra 9 perc reggel, 1 óra 14 perc d. u.
Martfűről 5 óra 40 perc reggel, 1 óra 44 perc d. u.
T.-Föklvárról 6 óra 02 perc reggel, 2 óra 17 perc d. u. 
Homokról 6 óra 15 perc reggel, 2 óra 32 perc d. ii.
K.-Szt.-Mártonból 7 óra 12 perc reggel, 3 óra 25 perc d. u.
Tőkéről 7 óra 36 perc reggel, 4 óra 10 perc d. u. 
Szentesre érkezik 8 óra 16 perc d. e., 4 óra 30 perc d. u.

Fél egy húzóról Budapestre.
Gyorsvonat: 11 óra 50 perc délelőtt. 
Személyvonat: 3 óra 24 perc, éjjel.
Omnibuszvonat: 7 óra 18 perc reggel. 
Személyvonat: 4 óra 18 perc délután.

Ilód-Mező-Viísúrhelyrö! indul.
Szeged felé reggel 6 óra 51 perckor este 7 órakor. 
Nagy-Várad felé délelőtt 9 óra 34 perc, délután 6 óra 41 p.

Hód->8 ezö-V ósdi* h el y re érkéz, i k.
Szeged felől délelőtt 9 óra 4 perc, délután 6 óra 16 perc. 
Nagy-Várad felől reggel 6 óra 39 p., délután 6 óra 30 p.

2ST srilttér.
(K rt atban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Farbige Seidenstoffe von 85 kr. b7lsG” 
per Meter (ca. 2000 verselnedene Farben und Dessins) versen- 
det roben- und stílekveise zollfr- i das Fabrik-Depot G. Hen e- 
berg (k. k. Iloflieferant), Zürich. Mustéi* uingehend. Briefe iO 
kr. Porté. (3)

i
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Árverési hirdetmény.
Alulirt. kiküldött, végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szen
tesi kir. jbiróság 1790|887. számú végzése által Soós Antal

javára Szakái Mihály és neje szentesi lakosok ellen <50 
fit. tőke, ennekl886. évi Alig, hó 6 ik napjától számítandó 
(jo/o kamatai és eddig összesen 68 frt perköltség követőié* 
érőjéig elrendelt biztositűsi végrehajtás alkalmával bírói
kig felülfoglalt és 419 fiira becsült különféle ingóságok 
és mástárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés uljűn 
eladatnak.

Mely árverésnek a 2144. 88 sz. kiküldést rendelő vég
zés folytén a helyszínén, vagyis Szentesen alperesek la- 
klisén leendő eszközlésére 1888-ik év junius hó 7 i|< 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kil űzetik és uh-
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi- 
vatnak meg: hogy az érintett, ingóságok ezen árveré
sen az 1881.
bet

: hogy az érintett ingóságok
____ évi LX. t.-c. 107. § ii értelmében a legtöb- 

igérőnek becsáron alul is eladatiii fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 

t.-c. 108. § ában megállapított teltételek szerint 
kifizetendő.
Kelt Szentesen 1888. évi május hó 22. napján.

Végh Sándor, 
kir. bír. végruhajtó.

Hirdetmény.
Felhivatnak mindazon adózók, kik ártéri köz

tartozással vannak megróva, hogy ártérkirovási köny
vecskéiket Szentes város közpénztáránál, a f. évi 
tartozás bevezetése végett, 8 nap alatt mutassák be. 

Városi adóhivatal.
Szentes 1888. május 31.

Tóth Kálmán,
adóügyi tanácsnok.

Testegy enesitö
■\7" árosligreti

gyógyintézet Budapesten, *
(ezelőtt Dr. Fisclihof-féle vizgyógyintézet) Ilerinina-ut 1525. &

Van szerencsénk a t. közönséggel tudatni, miszerint a mai napon a fenti gyógyintézetet megnyitottuk. X* 
Intézetünk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fekszik, ugyanazon területen, melyet JÍ, 

a Dr. FISCHHOF-féle városligeti viz-gyógyintézet foglalt el. — A 44,090 [”] méternyi sűrűn befásitott telken épült 
, fgészséges, külön bejáratú újonnan átalakított szobát foglal magában, — Casinóval, zárt és fűt- fv 

........................................................................................

x>

eddig 
Cottage-épület 30 tiszta, i u 
betű folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.

A fővárossal való összeköttetési, lóvonatok és társaskocsik közvetítik.
Az intézetünkbe felvett betegek minden beteg testalkatának és bajának JA. 

megfelelően külön előállított készülék segélyével rendszerint műiét nélkül — 
gyógyittatnak. -- Kitűnő és eddig el nem ér. ____ 1 1.. ’J....................
következő betegségeket u. in.:

1. Az összes bármely alapon fejlődött (csúzos, köszvényes, gümőkoros) 
Ízület gyulladásokat II. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint az 
ízület gyulladásoknak utóbajait, u. in.: (zsugor) izületmerevségeket, korlátolt 
mozogliatóságot, végtagrövidüléseket, elgörbüléseket stb. III A vele született 
és következményes elgörbüléseket u. m.: a gerincoszlopnak oldal-, mell- és hát
felé irányult elgörbiiléseit, angolkóros vagy csigolyaszúvas alapon keletkezett 
púpokat, tyukmeíleket, görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga- 
gacsos térdet. — IV. Gyermekhiidést és következményeit. — V. Zuzódásokat,

ivei rendszerint iniiiei iivikiii sí
rt sikerrel kezeljük különösen a fv

*

w
&
&X- x>
X-AJ csuzt és köszvényt.2 Készülékeink a plastikai művészet legmagasabb fokán állviin, megvalósítják a modern testegyenészet legmerészebb

■7% követelményeit, minélfogva iniiKleii betegnek kivétel nélkül fünnJiiriÍHt és az egészséges fekvésű intézetünk 
ÁJ tiszta levegőjében való szabad mozgást, de első sorban a műtét (operatiő) teljes mellőzéséi lehetővé teszik. Az
2 eddigi hidegvíz gyógykezelés folytattatik. Q

SP®" Hövobb felvilágosítást úgy az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint házi szabály- •» 
zatunkat illetőjeg, könyvecskékbe fűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívántra bérmentve szívesen szolgálunk.

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

dr. Verebélyi László
felelős főorvos, egvcteini ni. tanár, 
a Stefánia-gyerinekkórház sebésze.

dr. Róth Adolf
testegvencsitő,

az intézeti betegek rendelő orvosa.

Fischer Győző
cs. k. udv. szállító orvos-, seb-, míí- 
és testegyen, segélyniűvek gyárosa.

|miMi tű és moszvmö
Központi iroda: VI. Váci-körut 57. — Gazdasági géposztály: Külső váci-ut 1696—1699.

SCULICK-féle szabadalmazott 

„TRIUMPH 
sor-'tretőg'épels.

Legnagyobb kitüntetés a vetőgépre: 
arany Uiszokiiiiíny a hatvani 

i.emzetl.özi eke í erseiiyen.
NCHI.ICK-féle szab, egyes-,

A rayol-, keltŐH-és liiíi-uiuH. 
Sa ekék.

2 első<lij,arany érenis még 
iif kiírom egyéb kitűntetéH.

SCIII.ICK-és VIDATS-féle
•L? er,,|i egyes-ekék kapillo, 
A töltögető- és porliiluyitó- 
gg7 ekék stb.

ÍV Legolcsóbb árak. — AijugjAunvn. nmunmui ingj un us Meinlem,VC.
J Kerületi képviselet Széntesen és Mind^nten ^Schlesinger ^®I’enc urnái.

Szentesen

Gőzcséplők, járgánycsép- © 
lök, gabonarosták, őrlő- ® 
malmok, takarmánykészi- 
tő és egyéb gazdasági® 

gépek. Jl
1Előnyös fizetési feltételek, m

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.

. nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

Hirdetmény.
A szentesi ipartanoda! bizottság f. évi május hó 

27-ik napján tartott ülésében az iparos-tanoncok évi zár
vizsgájával egyidejűleg megtartatni kötelezett, iparos 
timonc-munkakiállitás határidejéül 1888. évi julius lió 
1-sö napját tűzte ki.

Ezen körülményről oly felhívással értesítem 
Szentes város tanonctartó iparosait, hogy amennyi
ben az ipartörvény értelmében minden iparos tanonc 
csak úgy nyerhet felszabadulási levelet, ha úgy az 
iparos tanonciskolákat kellő sikerrel elvégezte, mint 
a vizsgákkal együtt tartandó tanoncmunkakiállitáson 
saját készítésű munkáját bemutatta, s ez által mes
terségében való előhaladását és képzettségét igazol
ja; ennélfogva ki-ki szigora kötelességének tartsa, 
hogy tanoneának munkáját az iparos tanonomunkaki- 
állitáson bemutassa.

Értesítem egyúttal az iparosokat, hogy a kiál
lítás julius hó 1-ső napján délután 3 órakor fog a 
túl a kuroai iskolai helyiségben megnyittatni és ju
lius 2 án délután 6 órakor berekesztetni.

Az iparos tanoncmunkakiállitás rendezésére Zsol
dos Ferenc elnöklete mellett Szabó Lajos h. elnök, 
Csuppai Márton és Bugyi Károly ipart, biz. tagok 
küldettek ki.

Az iparos tanoncok zárvizsgája ugyancsak ju
lius elsején délelőtt 8—12 óráig fog megtartatni.

Szentes 1888. junius 1 én.
SIMA FERENC, m. k. 

ipart, biz. elnök.



r ?iiék a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 22-ik számához
‘XT’eg-^res Ixirelz.

— Szentelt tej. Páris elsőrangú templomainak lel
készei egy idő óta azt a kellemetlen fölfedezést, telték, 
Imgv a szentelt viz, mely n hívők használatára van a 
templom bejárata, alatt, megfoghatatlan módon nagyon 
gyorsan elfogy. Egy lelkész végre följelenlé az esetet, a 
rendőrségnek, mely néhány detektívet küldőit, ki. Ezek 
aztán csakhamar rájöttek a dolog nyitjára. Reggeleukint 
nagy csapat vidéki tejárus ment a templomba s tejes 
kannáik tartalmát szentelt vízzel hígították. A rendőr
ségre vezettetvén, a jámbor emberek egyhangúlag azt 
mondták, hogy kisebb bűnnek tartják a tejet szentelt 
vízzel, mint, más közönséges vízzel hamisítani.— A rend
őrség persze nem volt velük egy véleményen s vala
mennyit megbüntette.

— Görögország az egyetlen szőlőművelő állam 
Európában, a mely eddig még philloxera-mentes. Véde
kezik is teljes erélyességgel a vész behmcolása elien 
úgy annyira, hogy külföldről mindennemű növény be
hozatala. szigorúan el van tiltva.

fjemet óvintézkedések. Május hó 31-től kezdve, 
minden Franciaországból Elsnss-I.olháringiába érkező 
utasra nézve út levélkényszert léptetnek életbe. Az út
leveleknek a párisi német nagykövetség láttamozásával 
kell ellátva lenniük.

— Hid a tengeren. A Francia- és Angolország 
közt elnyúló mintegy l'/« mérföld széles tengeri csator
nát át. akarják hidalni. A hid nyolcszázmillió frankba 
kerülne s miután a tenger Calais és Dower közt átlag 
csak 30 méter mély, a tervet nem is tartják olyan 
túlságosan vakmerőnek.

— A vándor cigányokról, kik a vagyon és személy 
biztonsá uak a legnagyobb és legveszélyesebb ellenségei, 
Somogy megye más megyék példájára igen célszerű szabály- 
rendelet kiadását tervezi, melynek az a leghatályosabb 
pontja, mely szerint a kóborló cigányoknak nem lesz 
szabad ezenlul lovat, tartaniuk. Ezzel az intézkedéssel :i . 
kóborlás igen meg lesz nehezítve, minélfogva remélni j 
lehet, hogy ez a nomád nép végre is kényszerítve lesz I 
alkalmazkodni az európai civilizáció követelményéihez, 
az egy Imlyeu való lakáshoz és munkához. A cigányok 
által elkövetett temérdek bűntény igazolja a szigort, 
melylyel az államhatalom ezt a népet kivételes eszkö
zökkel is a közrend tiszteletére szoktatni akarná; óhaj
tandó volna e részben még szigorúbb és hatályosabb 
intézkedések életbeléptetése is.

— Leálcázott szájviz-hamisitók. Említve volt már, 
hogy dr. l’opp J. G., udvari fogorvosnak, az egész 
civilizált világban elterjedt és kedvelt Anatherin száj
vizét különösen Magyarországban erősen hamisítják és 
hasonló elnevezés alatt hozzák forgalomba. Miután l’opp 
dr. udvari fogorvos most Budapesten magyarországi ve 
zérképviselőséget és főraktárt, állított fel, a pesti ház

tartotta, Magyarországban az ily utánzatok | két. órakor mula/ás közben két fiatalabb barátjával táncrafőnöke jónak 
elnyomása céljából nagyobb körútra indulni. Ez utazásnak 
már eredménye is volt, amennyiben eddig 9 városban 
10 helyen 130 üveg hamis Analherin-szájvizet. kobozta
tok! el és a hamisítók ellen megindította a törvényes 
eljárást. Ez a mulatság sok pénzbe kerül ugyan, de a • 
feltaláló már egyszer alapos rendszabályokhoz akar nyúlni I 
készítményei 40 éves jó hírnevének megóvása mia'ti 
Hogy a hamisítók mestersége még jobban megnehezít, 
tessék, elhatározta a feltaláló, hogy az eddigi palackok 
nagyságát, a tartalomnak több mint egy ’/i-ával megna
gyobbítja. Ezt az áldozatot szívesen hozta abban a re 
ményben, hogy a közönség ezután a hamisításoktól és. 
gyenge utánzatoktól jobban fog óvakodni és csak Popp- 
féle Anatherin-szájvizet és fogpasztát, fog kérni és elfo
gadni. Az árak ugyanazok maradnak, vagyis a palackok 
nagyságához képest. 50 kr. — 1 frt, — és 1 frt 40 kr. 
A Popp-féle készítmények kaphatók dr. Popp J. G. udv. 
fogorvos magyarországi főraktárában, Budapesten, király 
utca 26 sz, a hová levélkéit megrendelések intézendő!:, 
és itt helyben Podhrudszky F., Várndy L., Dósa Béla 
gyógysz., Wellisch V. keresk. uraknál.

— Uj fegyver. A mostani nagy tökéletességű öl
döklő szerszámok mellett is korszakalkotó Maxim Iliram 
amerikai elekrotechnikus találmánya, melyet, a közös 
haiiügyministerium a napokban elfogadott, s a hadsereg 
számára megszerzett. Az uj fegyver nz automata mitrail- 
leuse minden képzeletet felülhaladó, borzalmasan nagy
szerű gyilkoló eszköz, melylyel egy ember percenkint 
hatszázszor lőhet, még pedig oly biztosan, hogy hatszáz 
lépésnyiről egyetlenegyszer se téveszti el a célt. ■— A 
mitrailleusset Vilmos főherceg és számos katonatiszt je
lenlétében próbálták meg Bécsújhelyen, a hol a feltaláló 
hatszáz lépésnyire felállított, céltáblán pár pillanat alatt, 
nagy olvasható betűkkel, kilőtte a nevét. Az ördöngös 
fegyver ijesztő gyorsasággal működött, lövés-lövés után 
dördült el, s mindenik lövés után pontosan a kellő he
lyen Ivük támadt, a lyukak betűkké olvadtak össsze, s 
négy másodperc múlva a nagy távolságban felállított cél
táblán Maxim Iliram neve lekete lett. A feltaláló szeriül 
három ember ez uj fegyverrel ugyanannyi zászlóaljat 
képes feiitartaúi, s ha azok a legnagyobb halálmegve- 
téssel feléjük törnek, agyon lőhetik valamennyit. A 
rettenetes fegyver feltalálója most Londonban időzik, 
elkészítteti a hadügyminisztérium által megrendelt 
harminc mitrailleusset. A megrendelt harminc fegyvert 
az északi erődökbe, főkep Krakóba és Przelíniselbe szál- 
litják, s ott az árok védelmére fogják használni. Most 
újabb kísérletek vannak folyamatban, melyek azt. cé
lozzák, hogy a fegyvert, melynek ugyanoly kalibere van, 
mint, az uj ismetlő-fegyvernek (8 mm), a lovasság hasz
nálatára tegyék alkalmassá.

— Halál táncközben. Rozsnyón megrendítő eset 
történt. Szepessy Károly ügyvéd, városi képviselő s a 
közélet, tevékeny munkása, a múlt, vasárnap éjfél után

perdült s mialatt a cigány kedvenc nótáját húzta, hir
telen összerogyoH és meghalt. Szepessy negyvenegy 
éves volt s már régebb idő óta szívbajban szenvedett; 
halála szivszélhüdés folytán következeit, be. Szepessy!, 
a ki nőt és négy felnőtt, gyermeket hagyott hátra, ked
den nagy részvéttel temették el. Sírjánál a cigány még 
egyszer elhúzta azt a nótát, a melynek hangjai mellett, 
szivszélhüdés érte.

— Az elvált asszony címet viseli Csiky Gergely 
kitűnő drámaírónk legújabb, érdekfeszitő társadalmi re
génye, melyet egyenesen a „Pesti Hírlap” számára irt, 
s melynek közlését e lap a jővő hó elején kezdi meg, 
mint már 3 ik regényt, az ápril-juniusi negyedben. A 
Pesti Hírlap, mely ma. közelismerés szerint, a legélén
kebb s legtartalmasabb lap, melyben a komoly közle
ményeket, mulattatókkal találjuk vegyítve mindennap 
kivétel nélkül, a mi főelőnyét képezi az úgynevezett 
„nagy”, de unalmas lapokkal szemben, legújabban azt 
az elismerésre méltó rendszert hozta be, hogy igen 
hosszúra nyúló regényeket, nem közöl, hanem minden 
negyedévben 3—4, jól megválogatott regényt hoz; ha 
ehez vesszük a nagy gonddal szerkesztett rovatokat, 
kivált, a bőségre és eredeti értesülésre nézve a legna
gyobb bel- és külföldi lapokkal versenyző gazdag iiír- 
és távirati rovatot, a legjobb nevű írok által szolgálta
tott sok kitűnő tárcát, mulattató karcolatokat, milye
neket ily számmal egy más lapban sem lelünk, az elő- 
fizetőknek ingyen járó beli zenemellékletet,, a szerkesz
tői üzenetek rovatát, mely tanulságos és mulattató egy
szerre, — úgy méltán be kell ismernünk, hogy 1 frt 
20 kr. havi és 3 frt 50 kr. negyedévi előfizetési árért 
többet adni és többet igényelni valóban nem lehet. 
Azoknak, kik a lapot talán még kevésbbé ismerik,- le
velezőlapon nyilvánított, óhajra egy hétig ingyen küld 
mutatványszámokat, a kiadóhivatal (Budapest, Nádor-ut
ca 7. sz.), hová az előfizetési pénzek küldendők s a hol 
a hónap bármely napjától kezdve lehet előfizetni.

-A-próság'.
A kis Tomy ismerősöknél ebédel. Bámulják tisz

tességes magaviseletét. Hónapos retket kínálnak körül, 
s az ő tányérába egy retket, adnak.

Mamája, ki büszke csemetéje jó nevelésére, fülé
be súgja:

— Mit kell mondani?
Tomy összehúzza szemöldökeit, lehorgaszt.ja fejét 

és tompa, mély hangon feleli:
— Ez nem nádon sót.

* **
Három-négy párisi nő a fölött vitatkozott, 

hogy öltözékeikben mely színek adnak előnyt. Az egyik 
imádta, az ibolya, szint, a másik a gesztenyeszinnel 
rokonszenvezett.



fin, mondá
szorete . . .

— Barna létére
— Azért, mert 

vagyok.

egy harmadik, csak a feketét

. . . ez furcsa.
azt képzelhetem, hogy özvegy

♦«♦
Pályaházban. Hogyan, kedves bnrrttom, öu a 

vasútnál, pénteken h még hozzá 13-án. tehát épen nem 
babonás? I

— Ellenkezőleg, nagyon is, . . . de nem én uta-! 
zom, a feleségemet és anyásomat kísértem a vonathoz.

* **
Különbség. Vendég. Pincér! fizetség. Pincér. 

Leves: 9 kr; sült: 45 kr; összeseit 54 kr.
Vendég. Úgy? (Az étlapot nézi). Hiszen itt a le

ves csak 9 és a sült 30 kr?
Pincér (A zsebéből egy más étlapot vesz elő.) Bo

csánatot kérek, ezen úgy áll, a mint mondtam.
Vendég. Hogy van az ?
Pincér. Tetszik tudni, amaz a rendelő, emez pe- 

gig a fizető étlap.
•* * *

Február elsején. Koldus: Ne sajnáljon ala
mizsnát egy hajléktalan koldustól. I

Ur: Micsoda, magának nincs lakása? Oh maga 
szerencsés, nem kell lakbért fizetnie, és az ilyen ember 
még koldulni mer!

Tiz forint napi mellékkereset, 
tőke és kockáztatás (risico) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti eladása által az 1883. 

XXXI. törvénycikk értelmében.
Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi váltóüzlet társaság 
A I) L K Rés T ÁRKA, Budapesten.

• a.« ••••,••

Földhaszonbérlet.
Rácz László budapesti ügyvédnek lapistói 

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

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

Et’

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

utánvétellel kapható:
rawawimBssstnMsaffissEB!

| Nyári kaninigarn
1 maradék teljes férfiöltöny-

; re, mosható
6*40 mét. hosszú 3 frt.

Házi vászon
l vég 30 rőf ‘/t 4 fit 50 kr.
1 vég 30 rét “/< 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz
minden színben, 60 ctm. széles,

10 méter 3 frt 80 kr.

Juta-függöny 
török minta, teljes függöny 

2 frt 30 kr.
a

Felelős szerkesztő és laptiihii<l-nios: BullízHoviía AIoi-i»eri

Máriaczelíi gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a .gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. Fölü-tiuiilhalKlIaii étvágyhlány, gyoniorgyöngeaég, rosi 

illata lelekZet, felfúvódás, savanyú iéJbörtunes, kóiika, gyo- 
mor.liurut, gyomorégés, -homok-és dara képződés, túlságos 
«yálkaké|iz.ódés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortol ered;., gyonuorgörcs, székszoriilás, a gyomor
nak eleiekkel és iialokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és aii.nyv.Ti-s bántidiuak eseteiben. - Egy üvegese ára 
használati liiasitásstl egyiiit.'lö kr., kettős palaczkBOkr

Központi szétküldés Ik-ady Károly gyógyszerész által 
lirwMNirrlrt’ii (Morvaország).

Kapliató minden gyógyszertárban.
4>vú«! A valódi múriai'Xttlli gyomorcsöppcket sokat 

hnmhiljá'k es ntáixizzák A valódiság jeléül minden 
üíegiH'k piros, k lenti véujegy^yel-ellátott borítékba keÜ 
göngyöl ve lennie é.t a minden uv-eghez ív.ei lékeit haszná
lati iitasitáson inog kell jegyezve lenni, hogy az Krém- 
sierben (hittük Henrik könyvnyomdájában-nyomatott. uo*

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Potlliradszfcy Peren és 

Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mező-Vásárhelyen Aigner 

Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németit L. 

gyógyszertáraiban; Szarvason Medvocky József és fiartsc Emil 

gyógyszertáraiban-, Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, BaHer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

H Gyapju-loden 
kétszeresen széles, teljes női 

fípA ruhára, minden színben 
10 méter 6 frt 50 kr.

Gyapju-beige 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt.

Indiai foule 
félgyapju, kétszeresen széles, 

teljes ruhának 
10 met. 5 frt.

| Francia gyapotatlasz 
gl minden sima színben, valamint 

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

I
8 Teriin Veloure 

kétszeresen széles, tiszta gyap- 
.í11 minden divatos színben.

e*v- Egy ruha 10 mét. 7 fi.

' ti Karirozott ruhakelmék 
OO centim, szélesek, legújabb 

’m színek
ij 10 mét. 2 fi t 50 kr.

---—------- —-----
Aj Fekete (eruo 
fe szász gyártmány, kétszeresen

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

King-szővet
jobb a vászonnál, 1 vég 5/* 

széles, 30 rőf 6 frt.

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

li a bí ii a v sí s z
1 vég 30 rőf lila 4 fi t 80 kr. 
i vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr.

CYRNA-KANNAVÁSZ
i vég jo rőf lila és piros g frt.

1

Osrforcl
mosó, jó minőség 

vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

Egy ripszgarnil.ura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyem rojttal 
4 frt 50 kr.

ZOreicLratlx 
legjobb minőség, 60 ctm. szé

le-, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Jaquard kelnie
60 ctm. széles, legújabb szili

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

Francia voal
10 mét., elegáns kimenő ru

hának, mosó
3 frt.

Kosnianosi kreltou
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

Hxi ói irjg-els: 
erős vászonból, csipkés sze
gély lyel 6 drb 3 frt 25 kr.

Hollandi folyószőnyeg,
maradék 10 - 12 mél. hosszú. Ea

Eg.v maradék 3 frt. 60 kr.

Egy
nyári nagy kendő

"/< hosszú I frt 20 kr.

Egy hitakaró ® 
legjobb gyártmány 190 ctm. Ks 

hosszú, 130 ctm széles Kg 
I frt 50 kr.

TJrí ing'els: 1 

saját gyártmány !
fehér vagy színes darabja Rs 

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

HSTöi ixig'eK 
cliifionból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

Posztóáruk gyári raktára.
Biiinni posztókeliue.

Egy maradék 3*10 mét. teljes 
férfi öltözetnek 

3 frt 75 kr.

.tói

Minták ingyen és bérinenlve. Meg- néni felelő áruk vissz.-ikiildlietök

I ? Alkalmi * élei ! 2 
Briinni kelmemarariékok. 

Egy maradék teljes férfiöltö
zetnek 3.10 m. hossza 4 f. 50 k.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

Felsőkabát kelmék | 
legfinomabb minőség egy felső | 

babaira
6 frt. í

-r


