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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 

Fél évre . . 

Negyed évre . 

4 forint. 

forint. 

1 forint. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám. hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. Y E G Y E S T A R T A L M Ú H E T I KÖZLÖHY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van 
beosztva. Egy hely ára bélyegdij 
nélkül 90 kr. Bélvegdij minden 

beiktatásul külön 30 kr. 

Nyi l t tér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 
Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen minden szombaton. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 
Egyes szám ára 8 krajcár. 

Előfizetési felhívás 

1887. évi 

XVII. ÉVFOLYAMÁNAK 
harmadik negyedére 

Lapunk a'on t. előfizetőit, kiknek előfizetése 

ninlt hő végével lejárt, fölkérjük az előfizetések mi-

előbbi megujitására, nehogy a lap pontos s étktildé-

sében fönakadás történjék. 

Előfizetési á r a k : 

E^ész évre 4 forint 

Félévre 2 „ 

Negyedévre 1 , 

A »SZENTESI LAP« 
kiadóhivatala. 

A kistiszai katasztrófa. 
A kistiszai katasztrófa okából mult va-

sárnap Hód-Mező-Vásárhelyen tartott társu-

lati választmányi ülés elé, az egész Körös-

Tisza-Marosi ármentesitó társulat érdekelt-

sége, így városunk közönsége is, nagy ér-

deklődéssel nézett. S valóban, a gyűlésnek 

ugy tárgya, mint lefolyása, méltó, hogy rá 

visszatérjünk. 

Első sorban erkölcsi szempontból bir 

ez az ülés kiváló értékkel. Mindenki zivataros 

ülést várt, váddal tele kormány és a társu-

lati tisztikar ellen. Az ülés e helyt nyugod-

tan, mondhatni méltósággal folyt le, pedig 

befolytak a tanácskozásba azok is, kiknek 

a katasztrófa ezreket, sőt százezer frtot ha-

ladó kárt is okozott. — A tárgyalás éle, 

ha vo !t éle, inkább a kormány ellen fordult, 

ki a zsilipet építtette; de vádló nem volt. 

>Tartassék meg a vizsgálat, mely világot 

vet a dolgok előzményeire, melyekből meg-

állapítható, hogy kit terhelhet a vád, s csak 

ekkor kell ítélni.« — Ebben lehet össze-

foglalni és kifejezni a választmány álláspontját 

a bekövetkezett nagy szerencsétlenséggel 

szemben. S hogy ily higgadt, méltóságos volt 

a választmány tárgyalása, az két körülmény-

ben leli magyarázatát. Abban ugyanis, hogy 

a kormány, illetve a közmunka és közlekedési 

minister maga az első, ki sürgeti a vizsgálat 

megtartását, mely vizsgálat kiterjed az épí-

tésre is, tehát a katasztrófa egyedül elfogad-

ható okának kiderítésére, miből azon jogos 

következtetést lehet és kell levonni, hogy 

a kormány nem akar elzárkózni az árvíz 

által okozott kár következményei elől; kö-

szönhető továbbá Fekete főigazgatónak, ki 

egy nagy érdekeltség első tisztviselőjéhez 

méltó öntudatot, férfiasságot tanúsított a 

vész idején s páratlan tapintatot a tárgyalásra 

való irányadásban. Ót kegyetlenül megvá-

dolták, mikor a vészben kormánybiztost kér-

tek, azt mondták, hogy a társulat vezetői 

elvesztették a fejőket, képtelenek a beállt 

katasztrófa elnyomására. - A főigazgató, 

midőn más helyen egész terjedelmében ho-

zott jelentése felolvastatott, felállt s azt 

mondá, hogy: >Mig a vész tartott, nem fe-

leltem az ellenem nyilvánult méltatlanságokra, 

mert a keserű és igazságtalan ítéletet a vész 

által okozott felháborodás természetes kö-

vetkezményének tekintém s a nagy kárral 

szemben nem engedtem meg magamnak, 

hogy a méltatlanságok jogos visszautasítá-

sával a különben is felzavart kedélyhangu-

latot mérgesítsem ; most azonban, midőn a 

veszély után először léi-kzünk fel, s a hely: 

zetről higgadtabban szó hatunk és ítélhetünk, 

a társulat és a tisztikar érdekében köteles-

ségemnek tartom kij lenteni, hogy az a 

vád, hogy a vész pill inat»iban a társulat 

elvesztette volna fejét jogosulatlan, s így 

nem volt indokolt a kcrmánybiztos kérése; 

mert a társulat megtett a vész elhárítására 

annyit, mennyinél több et nem volt képes 

megtenni a teljhatalmú kormánybiztos sem. 

— S hogy ily körűimé yek között a fejet-

lenség vádja érhette i társulatot, ennek 

oka az, hogy midőn a íajósülyesztés siker-

telenné lett, s a pilottá ási védelem kezde-

tét vette: azt kérdé tol m Hód Mező-Vásár-

hely város képviselő;e-1 ^ogy: van:e remé-

nyem a szakadás elzárására? — Én, bár a 

műszaki közegek bíztak az elzárás sikerében, 

kijelentettem, hogy megteszünk mindent, 

amit emberi erővel tenni lehet, de a siker-

ben nem bízom és felhívtam H.-M.-Vásárhely 

város vészbizottságát, hogy a belterület vé-

delme érdekében fejtse ki összes erejét. — 

Ekkor mondatott ki, hogy a társulat elvesz-

tette a fejét és ekkor kéretett a kormány-

biztos. Azt hiszem, hogy az, mely szerint 

belátva a veszély nagyságát, kellő időben 

felhivtam Vásárhely város közönségét a bel-

védekezésre, hogy a víz minél kisebb terü-

letre szorittassék, ahelyt, hogy csak egy 

percig is ásattam volna biztos meggyőző-

désem ellenére a közönséget, nem a fejet-

lenséget igazolja, hanem azt, hogy nyílt 

becsületességgel és teljes kötelességérzettel 

jártam el. Részemről legalább, midőn a sza-

kadás elzárhatása iránti reményem elveszett, 

becstelenségnek tartottam volna áltatni a 

népet. — Ezeket utólagos igazolás érdeké-

ben kötelességemnek tartottam elmondani«. 

A nyomott hangulat dacára is kétsze-

resen megéljeneztetett a főigazgató, kit a 

teljhatalmú kormánybiztosi működés sikerte-

lensége ugy állit elénk, mint egyedülit, ki 

a vészben megtartotta fejét, s ha e fej ta-

nácsa után jár el Vásárhely város közönsége, 

ugy most egy pár millióval kevesebb volna 

a kár, mert kellő időben lc hetett volna rök-

tönzött belső töltésekkel kisebb területre 

szorítani a vizet. 

No, de ezen már tul vagyunk, s hogy 

erre viszzatértünk, ennek oka az, mert a 

választmány tárgyalásának higgadtságára és 

méltóságteljes lefolyására, a főigazgató ma-

gatartása döntő befolyással volt. — S ezen 

fóigazgatói enuntiatiónak anyagi szempont-

ból is kiváló súlya van; mert ezzel kapcso-

latban merül föl a kérdés, hogy ily előzmé 

nyek után jogos-e a kormány beavatkozása 

a társulat ügyeibe és a társulat tartozik-e 

fedezni azon költségeket, melyeket a kor-

mánybiztosi sikertelen védekezés felemész-

tett? — Ez a kérdés annál nagyobb hord-

erővel bir ; mert a kormánybiztos kiküldésé-

ről a társulat a kormány által hivatalosan 

nem is értesíttetett, s így annak működéséről 

a társulatnak hivatalos tudomása nincs ís. 

Ily eljárás, mely a törvényességnek még 

csak a látszatát sem hordja magán, csak 

akkor engedhető meg és hallgatható el, ha 

az állam a maga kontójára működtette a 

társulat által soha nem kért kormánybiztost. 

A választmányi ülésen egyébiránt, B a-

1 o g h János felszólalása folytán, jegyző-

könyvbe vétetett az; hogy a kormánybiztos 

kiküldése nem volt törvényes; de miután 

ennek konsequentiájául tárgyalás a választ-

mányi ülésen nem volt, mi éppen azért 

vetjük föl, hogy ily kiküldéssel járó kiadás 

és költekezés törvény szerint a társulatot 

nem terhelheti. 

A társulat ezen álláspontját nemcsak a 

zsílipépités históriája fogja támogatni; de 

támogatja magának a kormánynak a választ-

mányi ülésen nem tárgyalt; azon nagy je-

lentőségű rendelete, melylyel kijelenti, hogy 

az állami vasutak után nem fog ármentesitó 

költséget fizetni; mert mint a kistiszai zsilip 

esete mutatja, a társulat az árvíz ellen nem 

védi meg a vasutakat. 

Az árvíz után, három társulati főtisztvi-

selő fölfűggesztése mellett, a kormánynak 

a legelső szava a társulathoz az, hogy nem 

fizet. Ez nagy szó; de a kormányhoz nem 

méltó, mert nem törvényes. 

Ebből a társulat a jövő magatartásra 

levonhatja a konsequentiát. E tárgyra kü-

lönben jövőre visszatérünk. © 

Megyénk közgyűléséből. 
Megyénk közgyűlései nyári munkaidőben nem 

igen szoktak népesek lenni, ugy, hogy csak ha va-
lami választás, vagy nagyon fontos közkérdés van 
szőnyegen, látunk a közgyűlés termében 50 00 me-
gyei képviselőt. A junius 28-án tartott megyei köz-
gyűlésen se lettek volna oly szép számmal, amint 
voltak, ha a sok tudomásvótel tárgyát képező ügy 
között ott nincs a szentesi 4-ik gyógytár ügye. A 
felsőpárti képviselők berukkoltak teljes számmal, 
hogy ha szavazni kell a gyógytár mellett, akkor 
szavaznak egy szálig; mert hát ők azon vélemény-
ben vannak, hogy Szentesen el fér még egy gyógy-
szertár és pedig jöjjön az a felsőpártra; mert az a 
városrész, mely a közegészség érdekében közadako-
zásból akar magának ártézi kutat létesíteni, nem 
nélkülözheti a gyógytárt. 

De bejöttek a harmadik tizedbeli képviselők is, 
hogy ha majd ők meg a Villogó mellé' kérik az ötö-
dik gyógy tárt, hát a felsőpártiak szintén támogas-
sák a harmadik tizedbeliek óhajtását. — Nem tréfa 
dolog az az ötödik gyógytár kérem. Megérjük még 
annak a felállítását. — A megye többi községeiből 
is szép száminál jöttek be, hogy ha kell mellette, 
vagy ellene szavazzanak a szentesi negyedik gyógy-
szertárnak. 

Szerencsére azonban, nem kellett szavazni; 



2. oldal. 

mert a negyedik gyógytár sorsát eldöntötte a me-
gyei közegészségügyi bizott ág, mely egyhangú!; : 
mellette nyilatkozott és hatalmasan megindokolta, 
hogy szükség van rá. Az indoklással mindenki meg 
volt elégedve, csak a fellebező nem. Legalább a de-
markationalis vonalon kellet volna változtatni, mondá 
a fellebező. Nei?t'engedné meg, hogy ez a gyógy-
tár a Zsinóros-Szabó-féle házba is behelyezhető le-
gyen; mert ezen a helyen az uj gyógytár sokat el 
vesz a harmadik gyógytár forgalmából. A megyei 
közegészségügyi bizottság azonban ezúttal s szokása 
ellenére, azt mondá, hogy miután a patikusok min-
den uj gyógyszertárral szemben a magok exislenl iá-
ját féltik, tehát engedjük meg a negyedik gyógytart 
oly helyre építeni, illetve álhiani. hol ennek az exis-
tentiája biztosítva leg)en. Hogy egyszer valaha:a 
legyen vége ennek a privilegizált twislenliális harcnak. 

Szóval, a negyedik gyógyszertár ellen nem -.olt 
a felebbezésen kívül egyetlen hang sem. 

Ez a felebbezés is elmaradhatott volna: meri 
előre el lehetett képzelni annak a sorsát. 

Mindennek meg van a maga hatara. még a 
harmadik gyógytár demarkationalis vonalának is. 

Különben a megyei közgyűlés bek- gyor.-an 
folyt le. El lehet képzelni, hogv ha még a gyógytái-
kérdés is egyhangúlag lett eldöntve, akkor holmi 
más, apró dolog felett nem kezd háborút senki. 
Vége is volt a közgyűlésnek ¡2 óra előtt. Szép 
volt. meg is éljenezték érte a főispánt, ki maga is 
az uj patika barátjaként tüntette ki magát. Lehetett 
olvasni az arcáról, hogy meg van elégedve a köz-
egészségügyi bizottság javaslatával. 

A patika-kérdésen kívül volt még a tárgyso-
rozatban egy nagyon rokonszenves tárgy. Ez 
Bethlen Márkus gróf és társainak engedélye egy. 
Szentestől Szegvár. Mindszent, Hódmezővásárhely és 
Uj-Földeákon át Makóig tervelt másodrendű vasút 
epitése iránti előmunkálatra szóló ministeri engedély. 
Azt a nemes grófot, ki ezen hatalmas tervnek élén 
áll, Horváth Gyula kormánybiztos hozta hozzánk 
négy évvel ezelőtt. - S nem valószínűtlen, hogy 
ugyan ő szorgalmazta a grófot, hogy ebbe a tervbe 
bele fogjon, melyhez épp$n ezért van okunk komoly 
reményt fűzni. 

A gyűlés többi tárgya nem igen bír közelebbi 
érdekkel. 

•SZENTESI LAP« 

— A körös-tisza-marosi ármen-
tesitő és belvizszabályozó t á r su l a t 
k ö z p o n t i v á l a s z t m á n y a , gróf Károlyi 
Tibor társ. elnök előlüiése meiett, f. évi 
junius 26 án Hódmezővásárhelyt a kistisza 
zsilipszakadás ügyében ülést tartott. Jelen 
voltak: Kovács F renc alrlnök, grof Káro-
lyi Sándor, Horváth Gyu a, Haviár Dániel, 
Nóvák József ors-gy. képviselők, Balogh J t-
nos Szeder János Srammer Sándor, Kon-
stantin György, Nagy András János, B doghi 
Soma, Dohossy Lajos Ltzár István, Bánffy 
Gyula, Návay Lajos, Kriván Dé.ies, M-zey 
Lajos, Füzesséry Kálmán, Wimm« r K4roiy 
stk választmányi tagok. Kovács S. Ala ár 
min megbízott ís a rarsirati tis tikár. 

Miután előltiiő gref Káról) i Tibor Ko-
vács Sebestyén Aiadár kir. mérnököt, mint 
a hivatalátó felfüggesztett S/áz Ge/a kir. 
főmétnök, min. megbízott hel)ett a kekm. 
és köz1, mioisterium által kirendelt minist^ri 
megbizortjat b< mutatta, felolvastatott Fekete 
Márton társ fői^a gató következő j^lent^se: 

A kistiszai zsilip bedőlése következtében 
Hódmezővásárhely. cöldrík. Leie, Tápé és 
Sövényháza községek. ártéri birtokosait, úgy-
szintén a körös-ti>/;iTi:; :r:> i ármentesitő és 
bt»lviz-za!)á!yoz«> Mrsu! 'ot egész véletlenül és 
váratlanul, de aiuiál 4 i< ^ í *>:»'»ntob > íiiérlék-
ben sújtó árvízveszély ekövetkezeséről a Ti-
sza vizének az ár!évin* ömlését megakadá-
lyozni célzó intézkedésekről, a zsilipbedőlés 
okairól, a károsodások inérv'ről és ¡1 közp. 
választmány által teendő legsürgősebb iüléz-
kedésekről szóló jelentésemet tiszteiéi lel a kö-
vetkezőkben teijeszteip elő: 

I. F. évi juu. hó l.-ső napján d. u. bóra-
kor vettem a mindszent-npátfalvi s/ ik ;sz-igaz-
gatójának hozzám intézett azon távirati jelen-
tését hogy a kislíszai zsilipnél a Tisza vi/.e 
betört. Ezen körülményt a mn^u m. kir. köz-
munka és köziekedé : niiiiiszteriuiuiiak és a 
lársulali elnök u r n a távirat ¡la«.: bejelentvén : 
Száz Géza min. megbízottul és Szojka Gusz-
táv társ. főmérnökkel haladék nélkül a hely-
színére utazni tartottani kötelességemnek. Mi-

27. szám 

vei pedig Hmvásárhelyre megérkezésemkor 

már a helyszínéről jött szemtanuktól azon 

alig elképzelhetett és valóban megrendítő 

értesülést nyertem, hogy a kistiszai zsilip egé-

szen felfordult és a helyén képződött szaka-

dáson át a Tisza árvize feltartóztathatlanul 

rohan a hódtó-kistiszai csatornába és ezen 

által Hmvásárhely területére, a már teljes 

nagyságában jelentkező veszedelemről a nmgu 

közm. és közi. niinisteriumhoz és társ. elnök 

111* ő méltóságához ínég Hmvásárhelyről is-

mételten jelentést tettem s egyidejűleg az 

érdekelt törvényhatóságokat is táviratilag ha-

ladéktalanul megkerestem, hogy az árvíznek 

terjedése ellenében szükséges intézkedéseket 

tegyék meg és a beállott katasztrófáról az 

érdekelt községeket és birtokosokat is azon-

nal értesítsék. Este fél 9 órakor a szakadás-

hoz megérkezvén, a mindszent-apátfalvi sza-

kasz igazgatója és mérnöke, úgyszintén Hmvá-

sárhely város főmérnöke az azon időig ösz-

szeszedtetett munkaerővel és anyagkészlettel 

már kétségbe esett küzdelmet fejtettek ki egy 

körtöltés létesítése körül, a melylyel a sza-

kadásnak elgátolása céloztatott. A körtöltés-

nek két szárnya még az éj folyamán el is 

készült, de amennyiben épen a zsilip helyé-

től a Tisza folyó medréig vezető, 6 méter 

fenékszélességű és a Tisza 0 vizéig mélyített 

csatorna a szakadás első pillanatában oly 

nagy és mély szelvénynyel vezette be a men-

tesített ártérre a Tisza árvizét s e helyen a 

viz esése mintegy 3 méternyi, sebessége pe-

dig a legrohamosabb volt. s ezen kívül a zsi-

lip-csatorna kőburkolata is még fennállott: 

a körtöltést a csatornában tovább folytatni 

nem lehetett. A szegedi m. k. folyammérnöki 

hivatal főnökével és mérnökeivel, kik időkö-

zileg szintén megérkeztek a helyszínére, és a 

társulat műszaki közegeivel, úgyszintén Hód-

mezővásárhely város főmérnökével történt 

együttes és beható tanácskozásuk után, tehát 

azon e^yetértőleges .jiie^állapodásra jutottuuk, 

hogy a kőburkolattal ellátott előcsatornába 

annyi hajó sülyesztendő el egymás mellé és 

egymás fölé, amennyi az egész beömlési szel-

9; 

A d r á g a p é n z 
— BESZÉLY. — 

I r t a : SIMA FERENCZ. 

Folytatás. -14-» 

— Apámnak — folytatá elbeszélését Bernné, 

nem tetszett a história, bár elismerte, hogy a 

báró meg volt sértve és ezért elégtételt kellett vennie. 

— En. ki igen jól tudtam apám arcáról olvasni, 

bár nem szólt, éreztem, hogy* éppen nincs kedvére, 

hogy ezen párbajra az én arcképem adott okot. 

Valószínűleg jó hírnevemet féltette az elbeszélt históri-

ával szemben, s éppein azért igyekezett más felé 

terelni a beszélgetést. — Engem azonban rendkívül 

föllelkesített az eset s a báró egy szerelmes hősként 

állt előttem, ki miattam vitt párbajt, mire arcképem 

után itélt.szépségein és a bárónő leveleiből képzelt 

kellemeim nyújtották az alapot. S ha nem lettem 

volna is gyermek még. ki t.-ak regényből ismeri az 

életet és a szerelmi históriákat, jogosan gondol-

hattam volna rá, hogy a bárót ismeretlenül is egy 

titkos érzés vitte ebbe a párbajba, melyet elkerül-

hetett volna, ha barátját fölvilágosítja kelióleg; de 

ő szándékosan hallgatott; mert telszott neki, hogy 

a grófot jegyeséhez való rendkívüli hasonlatosságom 

előbb zavarta, majd kétségbe és végre dühbe hozta. 

Egy regény hősnőjéül tekintem magam, s azon hite-

met. hogy a báróban arcképein látása szerermi ér-

zelmet költött föl. legbizonyosabbnak látszott előt-

tem lenni az, hogy apám hiába akarta a históriától 

elterelni a tarsalgás fonalát, a báró minduntalan 

visszatért arra, s folytonosan arcom vizsgálva, érezni 

látszott, hogy én szerelnék tőle ezen eset alkalmá-

ból megtudni valamit. 

Nos. kedves kisasszony. fordult egvszer 

egészen közel hajolva hozzám, s inkább súgott, 

mint beszélt, nem kíván«• i k»gved arra, liogv 

miért mondtam én az ön anképére barátomnak, 

hogy az az én jegyesem arcképe? 

— De igen, — mondám halkan, miközben 

szivem hevesen dobogott s olyan valamit éreztem, 

mintha a báró nekem szerelmet akarna vallani, 

keblemre szoritám kezemet, hogy >zivem heves, han-

gos dobogását elnyomjam. Szemeimet nem mertem 

a báróra vetni, s k< zemmel ön!u lattanul tépdeUem 

ruhámnak kezem ügyébe eső csipkéit. 

— Lássa, — mondá a báró, előre hajolva 

üléséből. — ennek ism-'f egy kis története van. 

Ugy tett és oly hangosan kez lett beszélni, mintha 

csak ketten lettünk volna a coup- ! in. Oh, be bol-

dog lettem volna e pillanatban, ha apám nincs velünk, 

s csak mi hárman vagyunk! 

— Apámnak van egv barátja, ki tetszeleg 

magának azzal, hogv ő ellensége a z-idóknak. Nem 

veszi kegyed tőlem sem neveletl er. ségnek, sem éret-

lenségtiek, hogy így kezdem a dolgot? 

Kérem, mondám pirulva, ha ez a bevezetés 

az ön históriájához, akkor mi-ként nem kezdheti. 

Apám szintén hallgatta a báró beszédjét, s 
1 állani arcáról, hogy nem tetszik neki. Ez azonban 

a bárót nem zsenirozta, hanem folyta'á: 

- Egy napon ez az ember benyit hozzánk és 
azt mondja, hogy megölöm magam, megölöm! 

— No mi baj? kérdé apám. — Micsoda bolond 
beszéd az? 

- Agyon lövöm a fiain, agyon lövöm még 
ma! Agyon lövőin ! 

-— Es akkor nem fogod magad megölni, mon-

dá apám kedélyesen, ki ismervén barátját, hitte, 

hogy nem komoly dologról van szó. 

— Hat hallottál már ilyent? 

— Milyent? 

— Az a kölyök azt mondja ma, hogy ő meg-

nősül és elveszi Weisz bérlőmnek a lányát. 

— S szép a lány? — kérdé apám. 

— Szép. — mondá az öreg ur. 

— No hát, akkor jól teszi a fiad, ha elveszi. 

Egy zsidó leányt egy Pókay Árpád? 

Edes barátom, — mondá apám nyugodtan, 

- jegyezd meg magadnak, hogy egy szép nővel 

szemben, soha nem szoktak nemzetiségi és faji 

kérdést csinálni. Azután, ami Weisot illeti, az derék, 

becsületes ember, bír a leányának annyit adni, mint 

te a fiadnak. 

— Hát a név? 

— Az csak addig ér valamit, még érdemes 

ember hurcolja, s egy érdemes ember minden ne-

vet becsültté, tiszteltté tesz. 

E szerint te természetesnek tartod, hogy a 

fiam elvegye a bérlőm leányát? 

— Miért nem, ha szereti. 

No nem bánom, ha bele hal is a szere-

tetébe; de az én házamhoz ugyan nem hozza. 

Hátha nem is akarja odavinni? 

— Hát hova viszi? 

— Hát hiszen Weis ad a leányával annyit, hogy 

a fiad a te segítséged és házad nélkül is kezdhet 

életet. S különben is a fiad végzett ember, s én azt 

hiszem, hogy ha arra szorul, megél a tudománya és 

munkája után is. 

Pókay urambátyám sokáig járkált föl s alá a 

szobában, s nem szólt apám beszédére semmit. 

Pár perc múlva odafordult hozzá és azt mondja 

neki, hogy ugyan mond meg igaz lelkedre, hogy te 
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vényt eltölti és a vízfolyás a hajók elébe há-

nyandó földes zsákokkal, s a csatorna kő-

burkolatának alsó végénél bevert és kellően 

bevédett pilottákkal fogandó el. Ezen terv 

végrehajtása azonnal megkezdetett; s az éi 

folyamán a helyszínére érkezett 315 munkás 

a kistiszai őrtelepen készletben volt, úgyszin-

tén a szomszédos őrházakból és a hmvásár-

helyi központi szertárból összehordott zsákok-

nak földdel való megtöltésére s egyébb véd-

anyagok előállítására használtatott fel; a lúd-

vári 89. sz. tiszai átmetszésben működött ál-

lami kotrótelepről gőzhajókkal még az éj fo-

lyamán a helysziuére vontatott 10 sárhajóból 

és Szegedről a Szlavónia gőzhajóval szintén 

megérkezett 3 nagyobb hajóból pedig 10 ha-

jónak megtöltése és az elsülyesztéshez való 

előkészítése oly lázas sietséggel vétetett foga-

natba, hogy junius hó 2-án d. e. 11 órára 

már 4 kővel, 2 zsákokkal, 3 földdel és egy 

födeles, 28 öl hosszú búzás hajó kővel és 

zsákokkal megtöltve állott készen az elsülyesz-

tésre; ezen kívül pedig a szakadás mellett 

nagy mennyiségő földes zsákkészlet volt a 

behányásra előkészítve. Déli 12 órakor már 

a legutóbb emiitett nagy búzás hajó, — mely 

a csatorna fenekére lett volna sülyesztendő, 

— be volt állítva a helyszínére, ezenkívül köz-

vetlenül ezen hajó mellett a kotrótelep 2 sár-

hajója köttetett ki, a többi 7 hajó pedig szin-

tén a szakadás közvetlen közelében volt ki-

kötve. Ekkor kezdődött meg a nagy hajó el 

sülyesztése: de a sülyedés pillanatában ezen 

hajó összes kötelei és láncai elszakadtak s a 

hajónak faalkatrészei apróra törve dobattak 

át a viz ereje által a szakadékon. A nyom-

ban megejtett szondirozás azt tűntette ki, 

hogy a hajó elsülyesztésének semmi eredmé-

nye nem volt. Mindamellett még további 2 

hajónak elsülyesztése kiséreltetett meg; de 

az eredmény szintén ugyanaz lett, rnint az 

első hajónál. Mivel tehát kétségtelenül bebi-

zonyult, hogy a sülyesztett hajókkal való el-
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zárás semmi eredményre nem vezet, annál-' magas államnak, mint társulatunknak is min-
fogva a helyszínén jelenvolt szakértők abban ]den erőfeszítése; ugy, hogy midőn junius 8-ik 
állapodtak meg, hogy a szakadás 2 partjától napján Baross Gábor közm. és közi. minis-
a. Tisza folyó medréig, vagyis a nyugodtabb ter ur ő excellentiája a helyszínére megérke-
vizszinig benyúló 2 szárnytöltés építtessék s zett, saját közegei sem tolmácsolhattak egye-
ezeknek végei a szakadás medrén át pilottalbet, mint a reménytelenséget; mi pedig társ. 
sorral köttesenek össze, annak utána pedig ¡elnök ur ő méltóságával együtt csak azon 

sülyesztett rőzse kévékkel és töltött zsákok 
behányásával fogassék el a viz folyása. Ezen 
ujabb terv végrehajtása jun. 2-án d. u. 4 
órakor vette kezdetét, s az alsó szárnytöltés 
junius 3-án reggeli 5 órára, 53 méter hosz-
szuságban zsákokból teljesen elkészült; a 
felső szárnytöltés azonban — a sebes vízfo-
lyás és az ottani köbgödrök mélysége miatt 
— az emiitett idő alatt szintén zsákokból és 
sülyesztett rőzse kévékből, csak 15 méter 
hosszúságban volt elkészíthető. Ugyancsak 

kérelmünknek adhattunk kifejezést, hogy a 
folyamatba tett sikertelen és reménytelen s 
már egyébbként is nehéz pénzügyi viszonyok 
közt sinlődő társulatunkra óriási ujabb ter-
het és a közel jövőben alig lielyrepótolliató 
anyagi károsodást szülő elzárási munkának 
tovább folytatását megszüntetni kegyeskedjék. 
Tettük ezen előterjesztésünket és kérelmün-
ket annál is inkább, mert a töltésszakadá-
sok és zsilipbeomlások szomorú történeté-
ben páratlanul áll az, hogy valaha hasonló 

jun. 2-án éjjel megrendeltettek Szegedről a j szakadásnak áttöltése még csak meg is kisé-
czölöpözéshez szükséges nagy pilották is ; | reltetett volna; és mert már ekkor a vizszin-
nemkülönben a társulat mindszenti őrtele- különbözetek rohamos csökkenéséből egész 
pén lévő bakológépek és ezenkívül SzegedrőlI biztonsággal következtethető volt, hogy a külső-
feles számú bakológépnek, nagy mennyiségű; és belső vizszin közötti külömbség a beöm-
vastag kötélnek, vasmacskáknak, erős láncok-'lés által sokkal hamarabb kifog egyenlittetni, 
nak és egyéb vasneműeknek beszerzése iránt mint sem az elzárás munkája a legnagyobb 

a legsürgősebb intézkedés történt, a munkás 

létszám jun. 2-án nappal 526, éjjel 240, jun. 

3-án nappal 582, éjjel 318 volt; tehát oly 

nagy mennyiségű munkás állott a helyszínén, 

hogy — a munkatér csekélységét tekintve — el 

lehet mondani, miszerint ember-emberhátán 

áldozatok és erőfeszítések mellett is sikerre 
vezethetne. Junius 12-én a minister ur ő ke-
gyelmessége a helyszínén ujabban megjelen-
vén: ismételten kifejezést adtam előbbeni ké-
relmünknek; mert ezen időre már a szaka-
dás és a zsilipcsatorna feneke az altalajnak 

nem botolnád-e ki a fiad, ha hazajönne és azt mon-

daná, hogy egy zsidó leányt akar elvenni? 

— Nem; de azt kérdezném töle, hogy: szere-

ted-e? — S ha igent mondana, a leány apja pedig 

olyan derék, becsületes ember volna, mint Weis, 

akkor azt mondanám a fiamnak, hogy isten áldjon 

meg benneteket. 

Apám és barátja között eddig haladt a párbe-

széd, mikor én a szobába toppantam. 

— No gyerek, — mondá Pókay Péter, — tu-

dod-e, mi az újság? 

— Nem tudom biz' én, bátyám. 

— Apád elhatározta, hogy meg kell nősülnöd 

és egy zsidó lányt fogsz elvenni. 

Tudtam, hogy az öreg ur tréfál, azért azt 

mondtam, hogy: amint apám akarja, ugy legyen, 

csak azt kötöm ki, hogy az a leány szép legyen. 

— No fiam, — mondá az öreg ur, — akkor 

nem is hozod a feleséged az én házamba. — Nem 

leszek otthon, mikor be akarod mutatni. 

— De hogy nem lesz, édes Péter bátyám. Sőt 

többet mondok: maga lesz a násznagyom. 
— Vesszen el, aki lesz, — mondá haraggal az 

öreg ur, s azzal távozott. 
A fia pár hónap múlva elvette Weisnak a le-

ányát és az öreg ur szereti a menyét véghetetlenül. 

Ezen eset óta otthon mindig tréfáltam, hogy 

ha én egyszer megnősülök, izraelita leányt veszek el. 

- S Etelka, midőn kegyeddel megismerkedett, azt 

irta, hogy: feltaláltam a jegyesedet. 

Ezen levél kíséretében kaptam az ön arcképét, 

s higyje meg, hogy meg fogjuk őrizni. 

Ezt az elbeszélést, ha ma visszagondolok ra, 

kellemetlennek, Ízetlennek találom a n n a k monda ké-

sőbb apám is; de én ezt egy regenyes útnak t e l -

tettem szivemhez s célzásnak, nyilatkozatnak a baro 
szerelméről. ^ . 

Boldog voltam, szerettetni Veltem es szerettem. 

(Folyt, köv.) 

dolgozott. Mindezen intézkedéseket, a mely a gyengesége miatt oly mélyre kiképződött, mint 

alatt csatolt munkáltatási naplóban még a szomszédos Tisza mederfeneke; és mert 

részletesebben vannak előtüntetve, — azoní ekkor már sokkal bizonyosabbá vált az elzá-

oknál fogva láttam szükségesnek bővebben 

kifejteni; mert hű képet akartam adni arról, 

hogy mily rendkívüli erőfeszítés történt és — 

bizton merem állítani, — mily páratlanul álló 

munkaerő és anyagkészlet halmoztatott fel az 

első 48 óra alatt a zsilip bedőlése következ-

tében beállott veszélynek emberi erőktől ki-

telhető megszüntetésére. És mégis 

rás lehetetlensége s még inkább kívánatos-
nak mutatkozott, hogy az ártérbe ömlött rend 
kívüli mennyiségű viz ezen nagy emésztési 
szelvényen át nyerjen visszafolyást a Tiszába, 
nehogy a hosszú ideig tartó vizkiöntés tar-
tama alatt a legjobb szántóföldek nád- és 
gaztermő területekké alakuljanak át, s a par-

megszüntetésére. És mégis megtör-j tosabb földeknek szántás-vetés alá még ez 
tént az, amit ily körülmények között gondolni év őszén leendő használhatása a legnagyobb 
is alig lehetett, hogy társulatunk és annak a mértékben kérdésessé váljék. A miniszter ő 
veszély első pillanatától kezdve közvetlen ve- j kegyelmessége azonban tántorithatlanul meg-
zetésem alatt a helyszínén a legkétségbeeset- maradt azon álláspontján, hogy a szakadás 
tebb erőfeszítést kifejtett és a lehetőség kor- elzárassék és ezáltal a társulat oly rendkívül 
látai között semmi áldozatot és fáradságot költséges munkálat terheinek viselésébe kény-
nem kiméit tisztikara ugy állíttatott a magas szerittetett, a mely egyik legnagyobb akadá-
kormány és — a veszély pillanatában a tü- lyát fogja képezni annak, hogy a szenvedett 
relemfékét nem ismerő — érdekeltség, sőt — károk minél előbb helyrepótoltassanak s a kis-
mint utólagosan tudomásomra jutott — a tiszai töltés-szakaszban támadt szakadás eltöl-
hirlapok utján is, az ország közvéleménye elé, téséhez szükséges pénzösszeg rendelkezé-
mint a mely nem ismeri kötelességét, nem sünkre álljon. Csak junius hó 15-én, — ami-
akarja meghozni a veszély nagyságával arány- dőn t. i. már a belső viz a Tiszába vissza-
ban álló áldozatokat, és a mely, mint ilyen, folyni kezdett — tett távirati felterjesztést a 
haladéktalanul a kormány gyámsága alá he- ministeri biztos ur az ebárási kísérlet abba-
lyezendő. Hmvásárhely város vészbizottságá- hagyása iránt és ennek következtében junius 
nak a nagyin, közmunka és közlekedési mi- 16-án engedte meg a minister ő nagyméltó-
nisteriumhoz ily irányban intézett távirati fel- sága, hogy a céltalan és sikertelen munka 
jelentései folytán, junius hó 3-án délután már abban hagyassék, illetőleg, hogy az a szaka-
ki lett küldve a helyszínére Rapaics Radó közin. dás fenekének — zsákok behányásával — a 
és közi. ministeri tanácsos ur, mint teljha- Tisza vizéig leendő felemelésére irányoz-
talinu ministeri biztos és legelső feladatának tassék, ugyuttal pedig a ministeri biztosság 
tekintvén, hogy Szojka Gusztáv társ. főmér- megszüntettessék. Ezen napon, vagyis junius 
nököt, Pokomándy István szak. igazgatót és 16-án este adta vissza Rapaics Radó minis-
Endre Antal szakaszmérnököt vizsgálat iilá teri biztos ur ő méltósága szóbeli uton a tár-

társulat autó- sulat önrendelkezési jogát és ennek megtör-
kezeimből a ténte után távozott el a szakadás színhelyé-

ről ; utasítván a társulatot, hogy a közm. és 
közi. minister ur ő nagyméltósága által el-

helyezetteknek nyilvánítsa: a 
|nom működését megszüntette s 
további intézkedésekre való jogosultságot ki-
vette, annak daczára, hogy maga is beismeré, 
miszerint a fenyegető veszély elhárítására a rendelt fenékbiztositást a saját hatáskörében 

| társulat közegei részéről a megfelelő intézke-
dések időhaladék és vonakodás nélkül meg-
tétettek, s dacára annak is, hogy az álta-
lunk megállapított elzárási módot a saját ré-
széről sem tartotta megváltoztatandónak. — 
Szomorú elégtételül szolgál reánk nézve, hogy 

a mit a társulat erőfeszítése el nem érhetett, pénzáldozatok árán éí 
azt keresztül vinni a segítségül hívott állami vei, mint a melylyel 

és a legsürgősebben hajtsa végre s megbíz-
ván Münsberger Ferenc kir. főmérnököt, hogy 
ezen munkának a magas kormány részéről a 
helyszínén való felügyelését és ellenőrzését 
teljesítse. Az emiitett időtől junius 24-én este 
6 óráig terjedő időszak alatt, ujabb nagy 

ugyan oly munkaerő-
a ministeri biztos ur 

hatalomnak sem sikerült. A veszély nagysá- rendelkezett, sikerült eljutnunk odáig, hogy a 

gával és a vízfolyás elzárásának minden eui- szakadás elzárására folyamatba t<nt körtöl-

beri erőfeszítést' fölülmúló lehetetlenséggel tési mnnka a Tisza folyó 0 vízállásáig el-

l szemben, tehetetlennek bizonyult be ugy a készíttetett. Megjegyzem még, hogy junius 
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16-án a porgányi zsilip is megnyittatott s 
ezen kivül a holt tiszánál a védtöltés 30 mé 
ter fenékszélességben átvágatott; — oly-
ként azonban, hogy az átvágás külső és 
belső oldalain patkagátak hagyattak, s ezek-
nek keresztülvágása egyelőre — a Tiszának 
és mellékfolyóinak közbejött áradása foly-
tán — abban hagyatott. 

II. A mi a zsilipbedőlés körülményeit 
és okait illeti: ennek megállapítására leg-
illetékesebb lesz azon vizsgálat, mely a nm. 
közm. és közi. ministeriumnak f. évi junius 
16-án 24044. sz. a. keit rendeletével Szojka 
Gusztáv társulati főmérnök, valamint Poko 
mándy István szak. igazgató és Endre An-
dor szak. mérnök, úgyszintén a zsilip ter-
veinek elkészítésében, felülvizsgálásában és 
a zsilip kiépítésében résztvett állami tisztvi-
selők ellen elrendeltetett. Részemről csak 
a következőket kívánom e tekintetben ki-
emelni, úgymint: 

1. Tény az, hogy ugy a porgányi, mint 
a kistiszai zsilip oly szerkezeti hibával épít-
tetett ki, amelynél fogva mintkét zsilip 
betonalapja már az épitésközben eltörött és 
kamaráik is a töltés hossztengelye irányá 
ban megrepedtek; ugy, hogy ezen szerke-
zeti hibák miatt a társulatnak a zsilipek fö-
lülvízsgálásánál közreműködött küldöttsége 
egyik zsilipet sem vette át a társulat részére. 

2. Tény az, hogy habár a felülvizsgá-
lati jegyzőkönyv még az 1886. évi december 
hóban felvétetett és 1887. évi január elején 
az összes zsilipépitési ügyiratok a magas kor-
mányhoz felterjesztve lettek; s habár a felül-
vizsgálati jegyzőkönyvekben az emiitett zsili-
pek hiányos szerkezete és a zsilipeken ész-
lelt törések és repedések és ezekből folyólag 
mindkét zsilip aggályos állapota elég világo-
san és határozottan kifejtve lett: mégis a 
magas kormány semminemű intézkedést nem 
tett, sem a társulatnál semminemű óvrend-
szabályt el nem rendelt a tekintetben, hogy 
a társulat által át nem vett ezen műtárgyak 
állékonysága biztosittassék, viszont 

3. tény az is, hogy a társulat llli'gleh' 
azon óvintézkedés iránti előkészületeket, a 
mely a felülvizsgálati jegyzőkönyvekben luy 
az állam, mint a társulat szakközegei által 
javaslatba hozatott és a mely azon esetre, ha 
a porgányi és kistiszai zsilipen bárminemű 
aggályos jelenség mutatkoznék, alkalmazandó 
lett volna. Nevezetesen a zsilipek mellett 
mentesített oldalon felhordatta még a mult év 
őszén azon földtömegeket, a melyek esetleg 
ellennyomógátak készítésére lettek volna for-
dítandók. sőt ezenkívül kieszközölte a magas 
kormánynál, hogy mindkét zsilip utóágyaza-
tának feneke az alkalmazott egyszerű kőhá-
nyás helyett betón-alappal láttassék el s ezen 
kivül az oldalrézsűk kőágyazatának hézagai 
is cementtel kiöntettessenek. 

4. Tény az. hogy a kérdéses zsi 
ugyanazon helyre lettek felépítve, hol a volt 
mindszent-apátfalvi társulatnak zsilipjei állot-
tak, mielőtt azonban az uj zsilipek építése 
megkezdetett volna, a régi zsilipek betonalap-
jai dinamittal robbantattak szét. s ez által a 
különben is folyó homokos altalaj oly mér-
tékben meglazittatott, hogy arra ismét zsili-
pet épitni nem lett volna megengedhető. 

5. Tény az, hogy a betón-alapot az ál-
lam műszaki közegei házikezelés mellett épí-
tették ki és a betón lerakása közben az alap-
gödörben felfakadt vizet és a vízzel együtte-
sen felszínre jutott folyó homok finomabb ré-
szeit folytonosan szivattyuztatták; ugy, hogy, 
igen közel áll a feltevés, miszerint a betón 
alatt és mellette levő folyóhomokos talaj ez 
által is lazittatott s egyúttal a betón-alapból 
a cement egy része is kimosatván, ez által a 
beton hordképessége tetemesen csökkentve lett. 

6. Tény az, hogy a kistiszai zsilip be-
tou-alapozása épen azon a helyen lett bevé-
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gezve, a hol ez év junius 1-ső napján a Tisza 
vize a mentett ártérbe betört. 

7. Tény az, hogy ugy a kistiszai, mint a 
porgányi zsilip betón-alapjának elkészítése az 
1884-ik évben késő ősszel, tehát már a fa-
gyos idő beálltával fejeztetett be, s annak 
utána a zsilip tovább építése csak az 1885. 
évi tavaszi árviz elvonulása után vétetett fo-
ganatba. Tehát még az is feltehető, hogy a! 
beton alatt es mellett levő földreteg az 
1885. évi tavaszi árvíznek az említett helyen 
való átfakadása által ismét lazittatott és eset-
leg a betonalap ugy a téli fagyok, mint a 
vizfakadás által szintén szenvedett. 

8. Tény az, hogy a kérdésben levő 
két zsilip munkatere a tiszai oldalon erős 
körtöltésekkel volt védve és habár a zsili-
pek betonalapja már az építkezés közben 
eltörött és ennelfogva a zsilipek állékony-
sága kérdésessé vált : mégis a körtöltések 
az állami művezetőség által elhordattak és 
ezáltal az épités körülményeit nem ismerő 
társulat is azon tévedésbe ejtetett, hogy a 
zsilipek állékonysága annyira fölül áll min-
den kétségen, miszerint azokat a Tisza felőli 
oldalról a víznyomás ellen védeni teljesen 
felesleges. 

9 Tény az, hogy a társulat nemcsak 
hogy nem lett az állam, mint a zsilip-tulaj 
donosa által figyelmeztetve, vagy kötelezve, 
miszerint a zsilipet esetleg körtöltés áltat 
bevédje, miszerint a zsilipet esetleg körtöl-
tés által bevédje; de sőt e helyen a felül-
vizsgálatnál közreműködött állami szakértők 
a zsilipeket és azok állékonyságát — mint 
az építményeknek legalaposabb ismerői — 
oly előnyös spinben tüntettek fel, hogy oly 
csekély és futolagos nyári vízállásnál (675 
méter), mint a mely meg alig érte el a toi-
cesek lábát, a kistiszai zsilip különösebb be 
védésere a legcsekélyebb ok sem mutat 

KOZOtt. 

10. Tény az, hogy épen azon körülmény, 
mely szerint a kistiszai zsilip az előző pontban 
emiitett csekély vízállás, illetőleg víznyomás 
mellett alig egynegyedóra alatt és a nélkül, 
hogy azon akár a május 31-én délután Endre • 
Andor szakaszmérnök és Dus Lajos vonalfel-1 
ügyelő által megejtett és a kamrák belső ré-
szeire is kiterjedt vizsgálat alkalmával, akár 
junius 1-én d. e. 11 óráig, a meddig a zsi-
lipkapu aljának eltömésével foglalkozott mun-
kások a helyszínén voltak, bárminemű gya-
nús jel, avagy vizfolyás észleltetett volna, — 
felfordult, — világos bizonyságot szolgáltat 
arra nézve, hogy a zsilip alapjában kellett 
valamely laza föld, vagy betonrétegnek len-
ni, a melyen a viz már az első pillanatban 
oly erővel törhetett be, hogy a fenékről a 
szárnyfalak pilótáit is magával ragadta s az 
egész zsilipnek alig egy negyedórai idő alatt 
való felfordulását okozta. 

11. Tény az, hogy az államtól még át 
nem vett és a társulatnak csak gondozására 
bizott kistiszai zsilipre, legalább a Tisza ára-
dása alkalmával, az állam is épp ugy köteles 
lett volna — mint tulajdonára, — közvetlen 
és folytonos felügyeletet gyakoroltatni, a mint 
ezt a társulat a saját szakaszmérnökével és 
e célra külön alkalmazott zsilip-őrrel gyako-
roltatta. 

És ha ezek akár gondatlanságból, akár 
kellő szakismeret hiányában, a zsilipen neta-
lán mutatkozó hibák helyrehozatalát, avagy a 
kellő óvintézkedéseket megtenni elmulasztot-
tak volna, — a magasabb szakértelemmel biró 
állami műszaki közegnek állondott kötelessé-
gében ezen körülményre akár a magas kor-
mányt, akár a társulatot figyelmessé tenni és 
a kellő óvintézkedések megtételére indítani. 
— De ha mindez elmulasztatott is, 

Iá, tény az, hogy a kistiszai zsilipet a 
minden esetre magasabb szakértelemmel biró 
állami mérnöki karnak ugy kellett volna ter 
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vezni és megépíttetni, hogy ne a zsilipet kell 
jen még a legkisebb víznyomás ellen is kör-
gátakkal, vagy egyébb óvintézkedésekkel meg-
védeni, hanem éppen ellenkezőleg maga a 
zsilip nyújtson még a legmagasabb árviz nyo-
mása ellen is kellő védelmet és biztosítékot. 

13. Tény az, hogy a rombadőlt zsilipre 
vonatkozó kezelési szabályok kellő időben fel 
lettek terjesztve a közm. és közi. ministerium-
hoz és habár ezek felülvizsgálva és észrevé-
telezve is lettek : a kormányi észrevételek közt 
nincsen egyetlen egy pont sem, mely a tár-
sulatot több, vagy más irányú óvintézkedé-
sekre kötelezte, avagy serkentette volna, mint 
a melyek a rombadőlt zsilipnél a társulat kö-
zegei által még közvetlenül az összedülés előtti 
órában is gyakorolva lettek. 

Mindezeknél fogva szerény és semmi szak-
értelmet nem vindikáló meggyőződésem sze-
rint — a kistiszai zsilip összedőlésének oka 
nem a társulatnak, vagy a társulat közegei-
nek muladékos felügyeletében keresendő, ha-
nem ott, a hol a hiba, vagy a zsiliptervek 
elkészítésénél, vagy azok műszaki elbírálásá-
nál, vagy kiépítésénél tényleg elkövettetett. 

Felettébb méltánytalannak tartom tehát, 
hogy a kérdésben levő zsilip összedőlésének 
ugy erkölcsi, mint anyagi következményei a 
társulatra czéloztatnak áthárittatni, s részem-
ről nyugodtan vélek a társulat vizsgálat alá-
helyezett tisztviselőinek és ezzel kapcsolatban 
magának a társulatnak érdekéből a nm. közm. 
és közi. ministerium által megindított vizsgá-
lat eredményére már előzetesen is gondolhatni. 
Csak azt tartom kívánatosnak és minden áron 
s minden körülmények közt megkövetelendő-
nek, hogy az elrendelt vizsgálat necsak a le-
hető legszigorúbb, de a lehető legigazságosabb 
és teljesen részre haj la tlan legyen. 

Van azonban egy körülmény, a melyre a 
tiszt, központi választmány becses figyelmét 
és bölcs elhatározását különösen kikérni bá-
torkodom. A nm. közm. és közi. ministeriam-
uak f. évi á iOÜ sz. a. kelt rendeletével Szojka 
Gusztáv társ. főmérnök, Pokoinándy István 
szakasz-igazgató és Endre Andor szakasz-
mérnök eiien nemcsak a fegyelmi vizsgálat 
rendelteti el, hanem az illetők állásaiktól föl-
függesztettek. Ezen ministeri intézkedés nem-
csak az említett tisztviselőkre nézve bír nagy 
erkölcsi visszahatással; hanem a társulat 
legközvetlenebb érdekeire nézve is igen káros 
következményeket vonhat maga után. A tár-
sulat tisztikarának most nevezett tagjai ugyan 
is oly régi, érdemekben megőszült és a volt 
mindszent-apátfalvi társulat legnehezebb vi-
szonyai között kötelességüket mindenkor a 
leghívebben betöltött egyének, a kiket ma, 
midőn a társulat rendkívül nehéz viszonyok 
közé jutott, csak a legrövidebb időre is nél-
külözni s az általuk betöltött ügyviteli kört 
a viszonyokkal talán egészen ismeretlen egyé-
nekre átruházni erős meggondolást igényel. 
A mindszent-apátfalvi szakasz gazdasági és 
administrativ ügyei a zsílipszakadásnál foly-
tatott küzdelmes napok alatt annyira össze-
bonyolodtak és ugy a jelenlegi helyzet tisz-
tázása, valamint a folyamatban levő védelmi 
intézkedéseknek megszakítás nélküli tovább 
folytatása, de különösen a szakadás által a 
töltéstestben, építményekben és felszerelések-
ben bekövetkezett hiányoknak minélelőbbi 
pótlása, nemkülönbén a most teljesen véd-
telenül álló és elöntött árterület jövőbeni meg-
védésének lehető legsürgősebb és legerélyesebb 
előkészítése oly nagy és súlyos felelősséggel 
járó feladatot képez, a melynek sikeres betöl-
tésénél a legégetőbb szükség van arra, hogy 
a társulatnak sok nehéz körülmények között 
kipróbált és mindig megbízhatóknak bizonyult 
tisztviselői, helyeikről éppen ezen válságos 
időben el ne távolittassanak. Ugyanazért tisz-
tisztelettel kérem a t. központi választmányt, 
hogy az említett tisztviselők felfüggesztéséne 
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mellőzését a nm. közmunka és közlekedés-
ügyi ministeriumnál lehetőleg kieszközölni szí-
veskedjék. 

III. A szakadás színhelyén junius hó 

1-seje óta való folytonos elfoglaltságom és a 

rendelkezésre állott rövid idő dacára megkí-

sértettem összeállítani az adatokat, a melyek 

a zsilipszakadás által a társulatra és annak 

birtokosaira bekövetkezett károsodások mér-

vét előtüntetik. Ezek szerint az ár által elön-

tetett összesen 30.933 katasztrális hold terü-

let, melyből Hmvásárhely város határára 14804 

hold, a tápéira 3400 hold, a sövényházira 

3499 hold, a leleire 5917 hold, a földeákira 

3313 hold esik. 

Ezen területek után az 1887-ik évre ki-

vetett társulati járulvány kölcsön-annuitásban 

35.878 frt 66 kr., gátfenntartási és igazgatási 

költségek kirovásában 25.510 frt 92 kr, vagyis 

összesen 61.389 frt 58 kr. 

A mindszent-apátfalvi szakasz épületei 

ben, géptelepeiben, védelmi anyagaiban, vé-

delmi eszközeiben, csatornáiban stb. szenve-

dett megközelitőleges kár 30521 frt 43 kr. 

A zsilipszakadás betöltésére és a pad-

káknak az alföld-fiumei vasúttól a vetyeháli 

őrjárásig történt bevédésére ez évi juuius hó 

18-áig, mint utolsó fizetési napig fordított tény-

leges kiadások összzege 43.411 frt 82 kr. 

Még kifizetetlen számlákon részint a tár-

sulat, részint a ministeri biztos által a zsilip-

szakadáshoz megrendelt anyagokért tartozás 

21.990 frt 61 kr. 

Az elsülyesztéshez felhasznált s egyébb-

ként igénybe vett hajókért 11.027 frt 50 kr. 

Összesen 116.961 frt 36 kr. 

Élihez fognak még járulni a f. évi ju-

nius hó 18-án tul felmerült napszámbérek és 

egyébb költségek, a melyeknek megközelitőleges 

összege a mai napig mintegy 8000 frtot tesz 

ki, s azon esetre, ha az állam tulajdonát ké-

pező kotrótelepről kirendelt gőzhajók, sár-

hajók, dereglyék és ezek felszereléseiben tör-

tént károk, továbbá a kotrótelepből igénybe 

vett egyének dijai az állam által a társulat 

terhére felszámittatnak, a tényleges kiadások, 

illetve károk mennyisége még ezen összeggel 

is szaporodni fog. Végre a társulati főmérnök 

által összeállitott megközelitőleges költségszá-

mítás szerint a szakadás helyének betöltése, 

a zsiliproncsok eltávolítása, a szakadásnál 

lévő es az igeiglenes vedelem ceijára léte-
sítendő körgát felépítése, továbbá a holt-
tiszai gátkivágás és betömés költsége még 
mintegy 169.000 frtot fog igénybe venni. 

Mindezen adatokból kitűnik, hogy a 
bekövetkezett zsilipszakadás által társula-
tunk oly nagymérvű pénzügyi megrázkód-
tatásnak lett Kiteve, melynek helyrepótlása 
külön pénzügyi műveietet igényel, illetőleg 
amennyiben a fedezetet kirovás utján elő 
állitni nem lehetséges, állami előlegnek, vagy 
e g y uj kölcsönnek íelvételet teszi eiodáz-
hatlanul szükségesse. 

IV. A t. központi választmány által 
ezen alkalommal megteendő intézkedések 
tekintetéből a következőket vagyok bátor 
előterjeszteni, u. m . : 

1-ör. A ministerium által elrendelt vizs-
gálathoz a választmány kebeléből két tag 
lenne kirendelendő. 

2-or. A főmérnök, szakasz-igazgató és 
szakasz-mérnök felfüggesztésének hatályban 
maradása esetére, ezeknek helyettesítésük, 
úgyszintén a felfüggesztett és a helyette-
sítendő tisztviselők időközi illetményei iránt 
intézkedés teendő. 

3-or. Tekintettel arra, hogy a társulat 
pénztári készlete fogyatékban van és a re-
ménylett segélyforrások is kimerültek és 
ezen állapottal szemben az elszakadt véd-
vonal biztosítása és újra építése iránti in-
tézkedések fennakadást nem szenvedhetnek:; 

de a jelenlegi munkilatok költségeiből is 
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mintegy 40.000 frtnyi tartozás vár haladék-
talan kiegyenlitésre: — addig is, mig az 
ósszes munkálatokra szükséges költségek 
fedezése iránt a társulat közgyűlése illeté-
kes határozatot hozhatna, a kivételes hely-
zetnél s a körülmények kényszerítő szüksé-
gességénél fogva, intézkedés lenne aziránt 
tee-ndő, hogy a társulat részére 150.000 
frtnyi állami előleg adassék. 

4-er. A pénzügyi 5 ös bizottság utasi 
tandó lenne, hogy ugy az eddig felmerült, 
mint a legközelebb jövőben szükségessé 
válandó kiadásoknak összegét, a majdan 
összeállítandó számadásokból és a készítendő 
költségelőirányzatokból pontosan állapítsa 
meg, s azoknak honnan és miként leendő 
fedezésére nézve kimerítő javaslatot tegyen. 

5-ör. Megbízandó lenne a társulati fő-
igazgatóság, hogy a közm. és közi. minis-
teriumnak f. évi jun. 17-én 25267. sz. a. kelt 
rendeletével bekivánt terveket és műszaki 
munkálatokat készíttesse el és további tár-
gyalás végett a lehető legrövidebb idő alatt 
terjesze b e ; egyúttal pedig a kistiszai és 
porgányi zsilipek iránt is javaslatot készít-
tessen. 

6 or. Felkérendő lenne nm. közm. és 
közi. mínizterium, hogy amennyiben a kis-
tiszai szakadás előtt az ideiglenes védelem 
céljából építendő .körgáthoz, úgyszintén a 
szakadás helyének betöméséhez szükséges 
földmennyiség az ezen építmények közelé-
ben létező és mindkét oldalon elöntött, il 
letőleg a tiszai oldalon már teljesen kiak-
názott területekből nem termelhető : méltóz-
tassék elrendelni, hogy a nagy-fai átmet 
szésben legközelebb végzendő kotrásokból 
nyert földtömegnek töltésépítésre használ-
ható része a kotrótelep sárhalyóiból a sza-
kadásnál üríttessék kí és ezáltal a társulat-
nak megadassék a lehetőség arra nézve, 
hogy töltését az igy nyerendő földből állit-
hassa helyre. 

7-er. A társulati főigazgatónak elnök ur 
ő méltóságával egyetertőleg a helyzet kény 
szerűségéből tttt azon intézkedése, hogy a 
kistiszai szakadás elzárásánál előfordult és 
költségvetésileg előirányozva nem volt költ-
ségeket a társulat pénztárából kiutalványozta, 
utólagosan szintén jóváhagyandó lenne. * * 

* 

A főigazgatói jelentés végén tett előterjesztések 
Haviár Dani azon indítványa ellenében, hogy a tár-

1 sulat tisztviselői ellenében külön indittassék meg a 
fegyelmi eljárás, nagy többséggel elfogadtattak, és a 
fegyelmi bizottságba gróf Károlyi Tibor társ. elnök 
és Garzó Imre választmányi tagok megválasztattak. 
A felfüggesztett tisztviselők helyettesítéséről - azon 
esetre, ha a közm. és közi. ministerium a társulat-
nak a felfüggesztés visszavonása iránti felterjesztését 
elutasítaná, — ugy intézkedett a választmány, hogy 
Szojka Gusztáv helyére Höek Iván kir. mérnököt 
fogják a főmérnöki hivatal ideiglenes vezetésére fel-
kéni. - Pokomándy István szakaszigazgatót Novak 
József orszgy. képviselő, választmányi tag, Endre 
Andor szakaszmérnököt Csonka Pál nyilvántartási 
mérők fogja helyettesíteni. Vásárhely városa képvi-

selőjének felszólalásáról és az ennek kapcsán kifej-
I lődött vitáról lapunk vezércikkében emlékezvén meg, 
e helyen mág csupán Sarsadi N. Mihály polgármes-
ternek az árvízkárosultak ártéri költségeinek elenge-

, dése ügyében tett indítványáról emlékezünk meg, 
; melynek következtében a társulati főigazgatóság meg-
bízatott, hogy az árviz által elborított területek 
pontos ósszeirását eszközöltetvén, a károsultak által 

| íizetendett járulék leíratása Iránt a legközelebbi vá-
! lasztmányi ülésnek véleményes javaslatot tegyen. 

Az ülés, — melyet IS órai zart értekezlet 
. előzött meg, 1:2'2 órakor véget ért. 

— .A la t tomos , vagy l a p p angó zúgo-
lódás" . Ha jól emlékszünk, ilyenforma cím alatt 
hozott a „Szentes és Vidéke" mult számában egy 
cicerós cikket, mely többek között azt pertractáija, 
hogy a vasutügyi végrehajtó bizottság két városi 
hivatalnoknak, mint vasutügyi pénztárnok és ellen-
őrnek, azért tizet havonként 50—50 frtot; mert ezek 
a vasútépítési költségekről szóló takarékpénztári be-
téti könyvet őrzik. 

Minden szó nélkül hagynánk ezt a cikket, me-
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lyet bizonyosan valami mellékes jövedelem aspiránsa 
irt, kinek érdekében állhat tendentiósus cikkével 
hangulatot kelteni a vasutügyi bizottság eljárása és 
az általa megbízott két tisztviselő ellen, ha a „Szen-
tes és Vidéke" mélyen tisztelt szerkesztője, ki egy-
szersmind városi képviselő is, s igy a dolgot ismeri, 
a köteles szerkesztői észrevételt megteszi rá; miután 
azonban a „Szentes és Vidéke* az általa istápolt 
hangulat érdekében jónak látta észrevétel nélkül 
hagyni, sőt megcicerozni ezt a cikket, annálfogva a 
tisztesség és közérdek szempontjából a következő 
észrevételt tesszük az allatcmos irányú cikkre. — 
A városi közgyűlésen egy képviselő interpellátiójára, 
a polgármester arra nézve, hogy miért ad a bizott-
ság a vasúti pénztár kezelőinek 50—50 frt havi fi-
zetést, a következő felvilágosítást adta: Az illetők-
nek azért a havi 50—50 frt fizetésért kötelességök 
a vasúti munkálatokkal járó összes kiadásokról szá-
molni, ugy bent, mint künn a íizetéseket teljesíteni. 
Szóval az egész 440 ezer írtról számadást készíteni. 

A polgármester ezen válaszát a közgyűlés egy-
hangúlag tudomásul vette, s ezt a „Szentes és Vi-
déke" akkor referálta is s most azt iratja magának, 
hogy a bizottság egy takarékpénztári könyv őrzéséért 
fizet két hivatalnokot. Azt hiszük, hogy eliez nem 
kell connnentár. — Arról a 440 ezer írtról a vasut-
ügyi bizottság tartozik a városnak és a kormány-
nak egyformán számolni, s nem akar — az árva-
számadás sorsára jutni vele, éppen azért bizta a 
számadást a város két kipróbált tisztviselőjére, kik 
az irigyelt tiszteletdíjon tul nagy felelősséggel járó 
inunkájokért köszönetet is várhatnak. 

Ami a kisajátítási munkálatokat illeti, legyen 
nyugodtan a tisztelt „Szentes és Vidéke" és igyekez-
zék az iránt elosztatni az alattomos elégületlenséget 
is, hogy a bizottság szivén hordja annyi minden el-
járásában a város érdekét, mint akár a „Szentes és 
Vidéke," akár az ő tisztelt cikkezője. Az a bizottság, 
melynek tagjai Sarkadi Nagy Mihály polgármester, 
Kiss Zsigmond, Fekete Márton, Filó János, Balogh 
János, Szeder jános, Sima Ferenc, Bányai József, 
Nagy Ferenc, Burián Lajos, Ónodi Lajos, nem fogja 
a varos érdekét se kis. se nagy dologba könyelmüen 
kockáztatni és éppen azért alattomos elégületlensé-
gekre nem igen hallgat. 

Yilágfolyása. 
Hazánkban a képviselőválasztás utolsó aktusa 

junius ¿6-án zajlott le. Marosvásárhely városának két 
kerülete zárta be a küzdelmek s harcok sorát, hol 
mindkét kerületben kormánypárti jelölt választatott 
meg. Ezzel a kormánypárti képviselők száma össze-
sen 258, vagyis az őt éves országgyűlésre a kormány 
akkora többséggel rendelkezik, hogy el sem fér a t. 
Ház jobb oldalán. Az ellenzéki pártok közül egye-
dül a függetlenségi párt szaporodott s pedig öt tag-
gal. Az antisemita-párt, mely a lefolyt országgyű-
lésen 17 tagot számlált, 10 főből áll, ami kétségte-
len bizonyítéka annak, hogy ily kis töredék nem 
kepezhet szervezett pártot. Hir szerint a szeptember 
havában megnyílandó országgyűlésen nem is fog, 
mint párt szervezkedni, s nem csatlakozik egyik párt-
hoz sem, hanem mint pártonkivüliek fognak szere-
pelni s időről-időre lépnek föl a házban, mint anti-
semiták. 

A most befolyt képviselőválasztás mozgalmai-
ról egyik félhivatalos bécsi lap azt irja, hogy abban 
a katholikus papság is élénk részt vett s különösen 
az antísemiták érdekében fejtett ki nagyobb tevékeny-
séget, melyről magasabb körökben is tudomással bír-
nak s azt határozottan elitélik. 

Ős Budavárának Szent-György terén már har-
mincöt év óta áll egy ércszobor, mely minden mel-
lette elhaladó magyarban szomorú érzelmeket kelt 
s csak a legközelebbi időben is oly fájó sebeket ujitott 
fel. Hentzi tábornok szobra az, azé az osztrák ge-
nerálisé, aki 1849-ben halomra lövette Pestet, s 
akitől 1849. március 21-én visszafoglalták Budavárát. 
A szobrot 1852-ben emelték s azóta számtalan hang 
emelkedett annak eltávolítása ellen, de meghallga-
tásra nem talált. Most végre az az örvendetes hir 
érkezik, hogy a szobrot el fogják távolítani onnan, 
ahol igazság szerint a magyar honvédek szobrának 
kellene állani. Az eltávolítás a király kezdeménye-
zésére tőrtént. Ő felsége tudvalevőleg a jövő évben 
ünnepli meg uralkodásának 40 éves jubileumát. Ez 
alkalomból kérdezősködött a személye körüli magyar 
miniszternél, hogy mi módon lehetne a jubileum 
évét hű magyar népére nézve is kedves emlékezetűvé 
tenni ? A minister a többi között a Hentzi-szobor el-
távolítását ajánlotta, mint amely már annyi keserv-
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nek volt okozója. Hir szerint ő felsége elfogadta ezt 
az ajánlatot s már intézkedett is, hogy a szobor leg-
közelebb átszállittassék a bécsi arzenálba. Hogy a 
szobor eltávolításával komolyan foglalkoznak, mutatja 
az a körülmény, hogy Stróbl Alajos szobrász meg-
bízást kapott, miszerint a llentzi-szobor helyén eme-
lendő szökőkút, vagy más, alkalmas szobor terve-
zetét készítse el és nyújtsa be illetékes helyen. Amily 
örömmel vesszük tudomásul a király ezen, a magyar 
nemzet iránt érzett jó akaratát, a Hentzi szobornak 
ép oly örömmel kívánunk szerencsés utat. 

A velünk szomszédos Szerbiában a kormány-
válság zavaros helyzetet teremtett. Hogy miért kel-
lett Milán királynak Kisticset újra visszafogadni, azt 
most már a szerb királyi család belső titkainak le-
leplezéseivel is magyarázzák; de a magyarázatok kö-
zött az a legelfogadhatóbb, hogy Milán király nem 
érzi maga alatt elég biztosnak a trónt, s kapkod min-
den felé. Mig egy részt átadja a kormány vezetését 
az orosz-barát tíisticsnek, hogy az elégületlenséget 
csillapítsa és Oroszország fele nyájasabb képpel for-
dulhasson, addig másrészt Bécsbe siet, hogy a tör-
téntekről megnyugtató felvilágosításokat adjon. 

A szerb királyi pár közti viszályt, melyről már 
múlt számunkban megemlékeztünk, most ugy tünte-
tik fel, hogy a királyi házastársak közül a király 
határozottan az elválás mellett van, Natalia királyné 
azonban királyné akar maradni s a trónörököst nem 
engedi magától elszakittatni, s azért őt magával vitte 
Oroszországba. Milán király az elválás eshetőségét 
megbeszélte a szerb miniszterekkel is, de azok meg-
döbbentek a hir hallattára. — Hogy a királyi pár 
között csakugyan feszült viszony uralkodik, mutatja 
az is, hogy Natalia királyné visszautasította a le-
veleket, melyeket utóbbi időben férjétől kapott, s hogy 
a királyné a napokban Szentpétervárra megy, az 
orosz cártól tanácsot kérendő, mit tegyen férjével 
szemben, ki a válást sürgeti? 

Az angol királynő 50 éves uralkodásának jubi-
leumát a roppant britt birodalom minden gyarmata 
fényesen ülte meg f. hó ál-én, melyen Európa feje-
delmi házainak tagjain kivül India es az Óceánok 
szigeteinek küldöttei is megjelentek. Alig lehet valami 
fényesebb látványt képzelni, mint junius ál-én az 
volt, mikor az ünnepelt királynő az összes küldöt-
tekkel, királyokkal, fejedelmekkel, hercegekkel és egész 
udvarával Westminster ódon templomaba vonult 
hálaadó isteni tiszteletre. 

A bajor trón betöltésének kérdése, mint a ber-
lini sajtó tudni véli, napról-napra égetőbb szükséggé 
válik, amennyiben egy őrült király, mint Ottó, a 
dinasztikus hűség erősítésére nem alkalmas. A trónra 
Luitpold regens-herceget emlegetik, aki nem is vo-
nakodnék azt elfogadni, ha t. i. a nép is ugy akarná. 

Helyi és vegyes hirek. 

— Az u j évnegyed beálltával tisztelettel 
kérjük volt előtizetőinket, hogy előtizetéseiket meg-
újítani szíveskedjenek. 

— Díszes esküvő volt mult hó 29-én vá-
rosunkban; ekkor vezette oltárhoz Nagy Bálint hód-
mezővasárselyi hivatalnok Ege tó Mariska kisasszonyt, 
Égető Bálint egyházi pénztárnok urnák, ifjú JJartha 
János ur által adoptált kedves leányát. Az eske-
tési szertartást lakadalmi ünnepély követte, melyen 
két, illetve három családnak díszes rokonságán ki-
vül, a jó barátok egész serege vett részt. Amily 
őszinte szívből kívánunk örömöt e frigyhoz a szü-
lőknek, éppen ugy tartós, zavartalan boldogságot 
az ifjú párnak. 

— A vasút épitése gyorsan halad előre. 
— A felépítmény, azaz a sinek lerakásával tegnap 
érték el a szentesi határt, s ina a tőkei állomáson 
fektetik a síneket. - A szentesi indóház épitése 
szintén gyorsan halad, s a falazás már az első eme-
letig készen áll. — A homokhordás serényen folyik 
s előreláthatólag julius 25-én kezdődik a mozdonyok-
kal való közlekedés. 

— Az á rv í z k á rosu l t ak részére leendő 
kiosztás végett Rónay Lajos, megyénk főispánjához 
a következő adományok érkeztek: király ő felsége 
áUOUO frtos adományából 2500 frt., Vilmos főherceg 
1000 frtos adományából 125 frt, egy magát meg-
nevezni nem akaró olasz nő pedig frtot küldött. 
A könyöradományok méltányos és igazságos kioszt-
hatása céljából a főispán a kellő intézkedéseket már 
megtette. 

— Megh ívás . A szentesi jótékony nőegylet 
julius 10-én d. u. 4 órakor a ref. egyház tana -s-
teril lében évi rendes közgyűlést tart, melyre az 
egylet t. tagjai e helyen is tisztelettel meghivatnak. 
Szentes, 1887. junius :24-én. Kiss Zsigniondné, elnök. 

— A szentesi da legylet ¿5 éves jubilea-
lis ünnepélyére s az ez alkalomból f. hó 3-án ren-
dezendő népünnepélyre, melynek részletes programni-
ját lapunk mult számában közöltük, újból felhívjuk 
közönségünk ügyeimét. 

»SZENTESI LIK?* 

Az iparom tanonc:?-Tnimka!i:iíIli-
hó 8-án d. u. 3 ónkor tervezett 

megnyitása. — tekintettel a <1at- és zeneegylet altal 
rendezett népünuepéi\ re, — ugyanazon napnak d. e. 
8 órájára tétetett, ezen napon nyílva áil az azt lá-
togató közönségnek a népünnepély kezdetóig, mely 
idő után csak a népünnepélyre jegygyei birók lato-
dat hatják. 

Csongrádmogye közigazgatási bizottsága 
junius 27-én tartott üléséből, mint egyedüli fontosabb 
tárgyat, Ehrlich Laura oki. gyermekkertésznő kórvé-
nyét emeljük ki, melyet egy Szentesen felállítandó 
kisdedóvoda létesítése tárgyában a közoktatásügyi 
ministeriumhoz nyújtott be. A bizottság pártolólag 
határozta a kérvényt fölterjeszteni, kikötötte azonban, 
hogy az csak a kispiacon felül, a 11. tizedben állit-
ható fel. 

— Színészet. Aradi Gerő szegedi színtársu-
lata, mely a vidéki színészet legjobb erőiből van ösz-
szeállitva s legutóbb Szolnokon játszott közmegelé-
gedésre, mint bennünket értesítenek, f. hó 5-én. vagy 
9-én érkezik gőzhajón városunkba. Az első előadás 
a társulat megérkezése utáni napon lesz, mig a bér-
letelőadások pár bemutató előadás után veszik kez-
detüket. Az előleges szinijelentés hétfőn fog kibocsát-
tatni. Aradi társulatára előre is felhívjuk olvasóink 
figyelmét. 

Derekegyiháza község jegyzőjévé, mint 
lapunkat értesítik, Cikatricis Béla, városunk szülötte 
választatott meg egyhangúlag. Gratulálunk! 

— Célszerű inget talált föl HoíTman Ja-
kab helybeli kereskedő. Ezen féríiingnek nincsenek 
goinblyukai, eleje egészen zárt és éppen azért nincs 
kitéve a gyors pusztulásnak. Sok ép inget el kell 
ugyanis dobni, ha a gomblyukak elpusztulnak, mi a 
keményités mellett rövid idő alatt bekövetkezik. Rend-
kívül célszerű ez az ing azért is, mert a hátulja van 
nyitva, s igy nem fejjel kell bele bújni, ami kényel-
metlen, hanem könnyen fel lehet venni, s hátul nem 
kell begombolni; mert az ing ugv van szabva, hogy 
az szépen össze simul és takarja a testet. — Ez ing 
igen célszerű találmány, mely nemcsak az ing tar-
tósságát, de kényelmes fölvehetését tekintve is, rö-
vid idő alatt kell, hogy kiszorítson minden más sza-
bású inget a használatból, S midőn próbára ajánl-
juk mindenkinek, egyszersmind szerencsét kivánunk 
a feltalálónak. 

— Az á r v i z. A viz az eddig elöntött t* rölet-
ről rendkívül lassan tulyiii le. Az apadás junius 
23 ig íél méter volt az elöntött területen, A Tisza 
aradasa következtében a viz mar kezd ismét be-
menni vissza, de a belső töltések oly jó karba 
vaanak már helyezve, hogy meg egy méter áradást 
i* kibírnak, a mily nagy áradás különben semmi 
esetre sem fog bekövetkezni. 

— M i é r t o l y h ü v ö s s s z e l e s az 
i d ő j á r á s ? Junius végén járunk, u?v dukálna, 
hog;y már izzás'tó meleg legyeu s van helyelte 
ös'.i idő, uiiatba csak h «l t'ak capja volna küszö-
bölt. Nos, bát mindennek meg vau a maga oka; 
enaek is. A fölsőbb régiókban ugyanis különös dol-
gok történtek. A napnak, földünk időcsinálójának 
tudniillik egy kis baja esett, a különben oly nagyon 
tartós burukja megrepedt. Hogy a világegyetem 
asztronómiai czentrumának toiletteje miből áll, isme-
retes. Gőz veszi körül a napot, mely a nap tüzes-
folyékony magvából származó izzó párákból áll, 
A nap tulajvlonképeni magva vörös izzó és nem 
volna képes ainyi meleget produkálni, a mennyire 
a szerves testeknek szükségük van. E mag műkö-
dése bizonyos gázok fejlődését feltételezi, melyek-
nek bizonyos távolban kell a nap magvát körül-
venniük. Ezek a gá/.uk fehér izzók s ezeknek kö-
szönhetjük a bó egy részét. A mag folytonos műkö-
désben van. Olyan, mint egy óriási vegvtani labo-
ratórium, a bol fo'ytonos gaz k fejlőinek, melyek 
aztán kilöketnek. Ha mar most ezen, a nap tt Ittlé-
tén végbemenő erupc i ka*k az a kovetkezméayük, 
hogy az izzó gőzburok »¿étS'akad, ürök támadnak, 
az úgynevezett napfoltok. Ha aztán a napfoltok el-
érték számuk és ki erjedésük tetőpontját, — a maxi-
mumot, akkor lassan-lassan, tizenegy év alatt, megint 
eltűnnek s a nap megint fényes, ragyogo, a milyen 
volt azelőtt. Az is be van bizonyítva, hogy időjárá-
sunk bizonyos mértékben összeköttetésben áll a 
napfoltok kisebb nagyobb mennyiségben való kelet-
kezésével, Jelenleg a napnak egézsen tisztának 
kellene lennie abnormitás, hogy — amint ezt szabad 
szemmel is ki lehet venni — a napon körtealaku 
folt van. Ez a folt, a mint kifejtettük, nem egyéb 
egy — hogy ugy mondjuk — lyuk abban az izzó 
és meleget produkáló gőzburokban, ra^ly a nap 
magvát körülveszi. Nagyon természetes, hogy ilyen 
folt által a napsugarak egy része is elvész a föld 
számára. Ennek következtében aztán a hőfok is 
kisebb, mint a milyennek a jelen évszakban lenni«* 
kellene, A naprolt, mely most a föld lakóinak, tehát 
nekünk is, annyi kellemetlenséget okoz, olyan nagv, 
hogy a földet még akkor is kényelmesei' keresztül 
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lehetne rajta gurítani, ha ötször nagyobb volna. 
Meglehet, — hanem ez csak feltevés, — bogy ezek 
a viszonyok egy hó alatt, t« hát julius közepéig jobbra 
fordulnak. Hanem addig is jó les*, ha azok, kik 
fürdőre mennek, kályhát, tűzifát visznek magukkal. 

— E g y n o A n g o l h o n b ó l . 4ngolhon nyugati részben 

Devonshire grófságban el Cl^ments Mária, egy értelmes és szor-

galmas no, ' inek *z.-rvez ti h é t v é g é t és végre ^bbol való gyors 

kigyög\ ulását minden i Önén érdekében áll ism-rni. „Kgy n«t-

4»obb g*zd ságbtn - igy bes* li — voltam alkt lma/va Túl-

s .gos munka köv-tk->téb*n fejfájást kaptam, köv-tve halálos 

g>«ng^ségtől és gvom'rbetegsógtől, mig végre k^pt-len vol'am 

bármily táplálékot vagy it*It magtmb*n tartani Kényszerülve 

voltam számos hétig ágyamat őrizni Nyugtlom és pihenéstől 

kissé javulva, inraét munka u án néztem, de csakhamar h«ves 

fájdalmat éreztem old lamban, mely kevés idő múlva eg^sz tes-

temben elteredui látszott és minden tagomban lüktetett. Ezt 

köhlgés és légz si nehézség követé, ugy, hogy végre már nem 

bírtam magamat s másod i»ben is ágyba estem, mint gondolám 

utoljára. l»m rőseim mondák, hogy végórám immár kö«el van 

- nem élek tovább, csak addig, mig a fák újra felveszik zöld 

tavaszi dis/üket. Ekkor történt, hogy egy Shaker röpirat jutott 

ke>eimh z Kértem anyámat, hozua nekem egy üveg SRAKER 

KX PRACT ot melyet én az utasításhoz hiven kezdtem "zedni ; 

meg telét sem vettem be és máris javulást éreztem állapotomban 

Utolsó betegségem 1883. junius hrt 3 án kezdődött és augusz'us 

tf ig tartott, midőn a Shaker • xtractot kezdtem szedni Igen ke 

vesst-l ezután már képes voltam könnyebb munkák végzésére. 

A köhöge* felhagyott és nem szenvedtem többé légzési n*-héz-

.éfcjbrn Most immár tökéletesen m.'ggvógjult%m. És oh! mily 

boldog \agyok Nem találok s/.avak*t hálám kifejezésére mi! 

\ ->haker-extr ct iránt ér^ek Meg aell j-gyesu m, hogy kerü 

letüna orvosai óva intették a népet ez n ald isos szer hasznát 

¡Atát<>l, azt mondván, hogy az iir-m tesr jót és hogy a Shaker 

iö , iratok számos emb r romlását fogják okozni ; és ime most 

eii epeu ezen szernek köszönöm egészségem it A rö iratot ki 

Kölcsönözték elolvasas veg-tt s a birtoáo nban 1-ivő mintegy 6 

nertiöldnyi ttrül.tet járt be kézről-kézre. Tizennyolc mértfö»d-

rői jöttek szenvedő emb-rek elkérni azt tőlem, hogy a«utsn 

_y ^yszert vegyeuek, tudván, hogy én egészségemet annak kö-

szönhetem, s biztooan hiven, hogy j ó uton járnak Egy asszonyt 

i>nifr'k. ki már a halál revén állott, s mondá, hogy semmikép 

úrin tud magán segíteni, habár mar számos or^os tanácsát 

vrtte is ig-nybe, egy sein tudott rajta segi'eui. Én beszéltem 

neki a JShaker-» xtr^ctról és Seigel labdacsokról, melyek nagyban 

lőniO/.ditjak az előbbi hatását, s mindic ttő nevét fölirtam neki, 

sehogy eltevessze. O tanácsomat követve, Shaker-txtraktot vett 

s ime most a legjobb egészségnek örvend s az emberek mesz-

é é földön bámuljak csodás felgyógyulását. Ezen két szer oly 

-ikert aratoti vidékünkön, hogy azt mondj k, nekik már nincs 

* öbbó orvosra szükségük, ők csak Shaker extractot és 3eig*l-

abdrtC-ot vesznek Köszvényben szenvedők, kik agyukat őrizték 

•ÍS ujjukat is alig birtak mozdítani, meggyógyultak általa. 

Keiülettiukbeu van egy leány, ki vizén való átmenetkor meg-

abit es öt evig nyomta az agyat, szorulás és köszvényes fajdal 

nakbau szenvedvén o y mervben, hogy már az öngyilkosságra 

gondolt. Nem volt orvos a izo • szédos kerületekben, kihez ne 

fordult volna st-galyórt a szegény leány anyja, de mind hasz 

alan! Kij leutetiék, hogy nem áll hatalmukban segíteni Midőn 

a lelekváltsag harangot megkondulni hallottuk, mindig azt gon-

loituk, ez mar neki szól, azonban a S h a k o r n x t r a o t é l 

S e i g e l l a b d a c n o k megmenték életét es uio&t mar oly egész 

. ge» mint bárki uiás, templomb-i jár és minden mezei oiün* 

ára képes. Mindenki bámult, midőn őtet kint járni látta, tudván 

iiogy mar évek óta nyomta az agyat. Manapság legmélyebb 

hálával viseltetem a öhaker-extraet és Isten jósága iránt. 

Uiemeuts Mária.-

Egy üveg 8haker Extract ára 1 frt 25 kr., egy dobo« 

Seigel labdacs ára 50 kr. Magyarországi tőraktár Budapes-

ten ; király-utca 12. szám Török J . gyógysaertAban s általa as 

Drs7ág minden gyógyszertárában kapható. Szent686l) Vár&dy 
Lajos és Podhradszky Ferenoz gyógyszerész uraknál. 

Színes selyem faille française, su-
rah, satin, merveilleux, atlasz, da-
mast, rips és tafotta méterje i frt 

35 krtól 7 frt 45 krig. 
Ruhákban vagy végekben vámmentesen házhoz szállít HEH* 

NEBF.RG O. (C8 kir. udv. szállító) 2 .ÜBICH ae lyemgyàr i 

rak tá ra Minta p stafordultával. Levelekre 10 kros bélyeg kell. 

495. Biám, v. 7887. 

Árverési hirdetmény. 
Alá irt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel fcöAhirré teS'i, 
hogy a »¿eatesi kir. járásbíróság 2355 887. i/ámu 
vég/ése által P á d l y és S z i d a r o v s i k y ía-
vára N y á r i László szentesi lakos ellen 122 frt 
42 kr. tökebátralék és járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt 
és 364 frtra becsült házi bátorokból álló ingóságuk 
nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésen a fentti sz. kiküldést rendelő 
vég/és folytán a helyszínén, vagyis, Szentesen, a 
kir. járásbíróságnál leendő eszközlésére 1887-ik é v 
j u l i u s h ó 4 i k napjának déle őtt 9 órája batár-
időül kitllzetik és ahhoz a venni szándákozok ezen-
nel oly m*gj*gyzé<8el hivatnak meg: hogy az érin 
tett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.*c* 
107. § a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő iagóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c*. 108. g-ában megállapított feltótelek 
szerint lesz kifí/.etendő. 

Kelt Szentesen, 1887-ik évi jun. hó 20. napján. 

VÉGH SÁNDOR, 
kir, birosagi vegrebajtó. 



24. szám. 

Fekete Demeternek 
I! . t. 459. számú, ugyancsak a III. levő 496. 

>/ámu h á z a i szabadkézből eladók. Alkut te-

lieini Fekete János kovácsmesterrel. t_6 

B a l o g h B e n e d e k 
derekegyházi oldalon levő e g y sess ió f ö l d j e 

Szent Mihály naptól haszonbérbe kiadó. 

Értesítés. 
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-

get. miszerint a Pál Munuel-féle házban 

B O R M É R É S T 
nyitottam, liol is kitűnő szekszárdi fehér és 
vörös bo rok lit. 30 kr . , csongrád i fehér 
lit. 24 kr . , továbbá a leg jobb m inőségű tör-
kö ly és sz i lva-pá l inka lit. 50 kr. , és kisüs-
tön főtt rozs-pál inka lit. 16 k r t o l 30 k r i g 
haphatók. 

Miután még a n. é. közönséget italaimnak tiszta 

é- jó kezeléséről biztosítom, egyúttal kegyes pártt'o-

gusért esedezve vagyok tisztelettel 

1—3 i f j . Be r é ny i Ferencz. 

Néhai Bartha Lajosnénak 
Fábiánban 30 hold földje van eladó, értekezni iehet 

I. t. 4L>9. SZ. a. 

»SZENTESI LAP« 
f 

üveggyári raktár Szentesen. 
A íerenczvölgyi üveggyár tu-

l a j d o n o s a raktárt rendezett be D O B R A Y 

S Á N D O R szentesi kereskedő há-
z á b a n . fő-ut ¿68. sz. a. — és ajánlja a tisz-

telt vevőknek különféle — f ú v o t t és t á b l a 

üveg gy á r tmányá t a legolcsóbb gyá r i 
áron. Elárusító-bizományos: 

Dobray Sándor. 

7. oldal. 

Ü z l e t m e g n y i t á s . 
P U R J E S Z D Á V I D -21 év óta fennálló 

szücsáru s r u h a n e m ű üz letében a ki-
csinyben va ló k i á r u l ás megkezdődött, mire a 
t. közönség figyelmét felhívom. 

Dr. Ecseri Lajos. 
:2—3 tömeggondnok. 

Haszonbérlet. 2 3 

Ugyanott kapható a C S I K - f é l e v i z-

h a t i a n m é s z is legolcsóbb áron — nagy-

ban és kicsinyben. 2—3 

Öcsöd községtől negyed óra járásnyira fekvő 
608 ho ld ter i i le tü fö ldb i r tok , melyből 400 
hoki szántó, 20S hold kaszáló és legelő, f. évi szep-
tember 29-től kezdve több évre előnyös feltételek 
mellett haszonbérbe adandó. A birtokon szép lak-
ház, számos gazdasági épület van és instructióval 
együtt átvehető. 

Tudakozódni lehet Göt/.l Ignácnál (^ajtós-féle ház). 
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Hirdetmény. 
Az V-ik KINCSEM-sorsjáték kisorsolása a nm. 

m. kir. pénzügyministerium engedélyével 

f. évi julius hó 22-ére halasztatott el. 
A magyar lovar-egylet sorsjegy-irodája. 
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Legelterjedtebb s leoc'c^lii) magyar r.apilap, külsejében a legszebb, tartalma szerint a legélénkebb. 
.Előfizetési árak: 

Egész évre. , . , 14 írt — kr. 
Félévre 7 » — » 
Negyedévre . . . 3 > 50 » 
Egy hóra 1 » 20 > 

Egyes szám Budapesten 4 kr. 
Vidéken 5 kr. 

Kiadóhivatal: 

Budapest, nádor-utca 7. sz., földszint, 
hova az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó-

lamlások intézendők. 
POLITIKAI NAPILAP. 

Előfizetés legcélszerűbben pos-

tautalvány nyal eszközölhető, 

Mutatványszámokat 
levelező-lapon nyilvánított kí-

vánatra egy hétig ingyen és 

bérmentve küld a kiadóhivatal. 

Előfizetések a hó bármely nap-

jától kezdhetők. 

a § 

i i § 
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A magyar olvasó közönséghez! 
A „Festi Hirlap" immár a kilencedik évfolyamát 

< i. Ftnyrs írói kör csoportosul körülötte sa legujebb 

fí1 d z. rü rotációs gép nyomja, mely a lapot ó r ánk in t 

15 ezer pé ldányban teljes 16 o lda lon és m ir 

f ü l v á ^ v a állítja elő, mi nagy kényelmére van az 

0 ¡--ónak és egész Európában eddig egyedül a „Peítl 

H .1 tp" dicsekedhetik ez újítással. 

S mél'án büszke lehet a Pesti Hirlap arra, ho;cy 

rm a legkedveltebb s legelterjedtebb lap. de még inká;>b 

;:»TI mint lett azzá? Nem hízelgett soha a közönség 

hu lámzó szeszélyének, hanem becsületesen és lanka-

datlanul, gyakran az áramlat ellen is lobogtatta a 

zászlót, melyet kiíüzött. Pedig erre a zászlóra rossz 

idő járt, mert a liberalizmus a mi zászlónk. Magyar-

ország ujabb állami életének a liberalizmus a gyö-

kere. Magyarországon csak egy hazafias programm 

1 hot hát: e gyökereket kimélni. Ez volt, ez lesz a 

mi irányunk, melyet csak azzal toldottunk meg, hogy 

függet lenek v a g y u n k s leszünk a pár toktó l . 

A Festi Hírlap'4 nem hajlik sem ide, sem oda. 

nem ösmer pártokat és gyűlölködést; az igazságot 

keresi mindenben s mert csak az igazságot nézi, me-

lyik oldalon van, meg nem nézi. 

Politikai programmunk tehát: erélylyel és igaz-

sággal szolgálni a nemzeti politika, szabadelvű hala-

daa°és mgyar demokracia érdekeit, kormánytól és 

pártoktól egyaránt függetlenül. 

Vezérc ikke inke t különböző pártállásu jeles 

publicisták s politikai tekintélyek irják: PulsT.ky 

Ferenc, H o r v á t h Gyula, gr. Bán f f * Béla, Eö tvös 

Károly, Beksics Gusztáv, Tőrs Kálmán, Pesty 

Frigyes, Boros tyáu l Nándor, Kened i Géza (felelés 

szerkesztő) stb. 

A t. H á zbó l cim alatt országos hirüvé vált 

karcolatokban az ujabb irói nemzedék legkitűnőbb s 

legnépszerűbb tagja Mikszá th Kálmán humorizálja 

az országgyűlési pártok és notabilitások ferdeségeit, 

párttekintet nélkül. 

Tárcarovatunk a legváltozatosabb, legélénkebb 

s oly gazdag, hogy nem ritkán három-négy tárcá* is 

közlünk egyszerre; legjobb nevű s a közöns g előtt 

legkedveltebb Íróink gazdagítják a ,,Pesti Hírlap4' e 

rovatát, kiknek sorából legyen el- g kiemelnünk a 

következőket: dr. Á ^ a i Adolf (Po zó, CSÍCSTÍ Bors), 

Bar tók Lajos Beniozkynó Bajza Lenke. Boro i 

t yán i Níndor, dr. K f ned i Géza (Q iint-is), Kü r t hy 

Emil M ikszá th Kálmán (Scarron). Mura i Károly, 

dr. Schwarcz Gyula. Sebők Zsigmond. S .emere 

Atti a. Széosi Ferenc. Tábor i Róbert i^Columbusj sb. 

A több i rovatokra is a legnagyobb gondot 

fordítják rovatvezető munkatársaink Ai i*al ik Ká-

roly, Barabás Albert Luby Sándor, Somogy i 

Ede. Schmit te ly József (segédszerkesztő), stb., — 

csupa kipróbá't journalistik.il munkaerő ugy, hogy 

jól értesültség, élénkség, a tartalom g zJags;ga és 

választékossága tekintetében a „Pesti HirI p--pal aüg 

vetélkedhetik m»'g egy lap. 

Táv i ra t i rova tunk mindig a leggazdagabb s 

kiállja a versenyt bármely európai na:v appil. U^y 

a vidékről, mint a külföldről sa] it tu.'ósitiink látnak 

el eredeti táviratokkal s mikor az esemény, k ucy kí-

vánják, belmunkatársaink sorából külön tudósítót is 

küldünk az események színhelyére, mint legutóbb 

Bulgáriába. 

Het i me l l ék lap ja ink — mint Kertészet i 

Ú jság H á z i Tanácsadó. O . i d a s ág i Újság. 

stb. — kivívták a nagy közönség hálái elismerését 

közhasznosságukkal. 

Nagy gendot fordítunk még mulattató karcola-

t ) k , apróságok, a közönség koré tó l való pa-

naszok közlésére, valamint a mindenki által szívesen 

o vásott s ierkesztö i üzenetekre. 

Regényünk mindig jól van megválasztva az 

é dekfeszitő ujabb termékek közül. 

S bár legdíszesebb kiállításban naponia (a hétfői 

fi llapot kivéve) két teljes ivet — 16 oldal — adunk 

olvasóink kezébe, külön kedvezményül hrtenkint egy 

z nemeJlékl- tct is csatolunk, e lő te tő ik -zámára 

teljesen ingyen, ugy hogy a zenekedvelő e! ii'«tő 

évenkint €0—70 ó darabot tartalma?" zene albr> 

mo í pvűjthet öf'ze. 0!y kedvezmény rz n^nót mi 

«Nyet!«* európai lap srm nyu t eiúfi; t^i eV 

Mindezen kedvezmények dacara a . Pesti H í > 

líip" L legolcsóbb napilap i-k ¡n3ii«iii mo iá-
ba.Ó, amennyiben csekély összeggel (havoukn ) 

kr.) drágább az úgynevezett kis néplapodnál, m iie k-

nél pedig ötszörte többet tartalmaz. 

Lrpven szaval ezek után reméllenünk, ho,ry i 

,.?e tl Hirl?p' -ot a müveit magyar közinsé^ ezentji 

is pártolni s lehetőleg ter;es:teni is fo^ja. 

A „Pesti Hir iap" elofizetesi á ra : 
Fgósz évre 14 frt — kr. 

Fél évre 7 frt — kr. 

Negyed évre 3 frt 50 kr. 

Egy hóra 1 frt 20 kr. 

Előfizetések a hó bármely napjától kezdhetők. La-

pun. címének megírásakor szíveskedjenek a t. előfi-

zetők arra ügyelni, hogy csakis „ P E S T I " Hírlapot 

írjanak. 

A „Pesti Hirlap" 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

BUDAPEST, 
V„ nádor-utcza 7. szám. 
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27. szám. 
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Graepel Hugó gépgyáros 
l e g ú j a b b szabada lmazot t szalmatüzelő-készüleke szab. v ízmedencéve l 
melynél az etetés a tüzelő-ajtón keresztül történik s pernye-gödröt ásni nem szükséges, 
tel jesen fölszerelve s a saját munkásom által beillesztve és k i p r ób á l v a , 

ára o. é. 150 forint, 
mely ősszeg csakis a sikeres m u n k a p r ó b a u t á n fizetendő. E készülék hasz-
nálata semmi tüzveszély lyel n em j á r s bármely gyártmányú gőzmozgonyra alkal-
mazható. A tüzeléshez a k icsépel t s z a lmának 7 száza léka szükségeltetik. 

Graepel Hugó, gépgyáros 
M a r s h a l l Sons Co. Lm td . vezé rügynöke 

B u d a p e s t e n , I V . P o d m a n i c z k y - u t c z a 16. U t á n z á s ellen ó v a t i k 5—6 
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Ma-jyarország leghíresebb s legszéu-

savdúsabb ásvány vize, a 

SZOLYVA 
mely savanyúvíz, borral vegyítve, a leg-
¿cellemesebb üditö italt nyújtja; gyo-
mor- es idegbajokban gyors ós kitünö 
segelyt ád ; tüdő-, hörgbántalmaknal, 
hugycsöhólyag hurutoknál es járványos 
betegségek alkalmaval kitünö gyógy-
szert kepez - mindenkor megrendelhető 

MARSALKÓ KÁROLY 

1728 -1887. 

-A-rT7-eré3 i h . i r d e t m é n 3 7 ,
v 

A városi árvaszék rés/.éről kö'hirré tétetik, 
hogy néhai SAKKADI NAGY TERÉZ NÉMLTH 
LAJOSNÉ gyermekei luUjdooához tartozó, s a teési 
146. sz. tjkvben felvett és f>000 írtra becsült 6Vd hr. 
8z. alatti 1600 ns*. r»les 30 hold teési föld, a volt 
városháv. udvarán f . é ^ r i j"U.li"US I S - á n 
d-©l©l5tt 3 ó r a k o r íiiegUrt*ndó árverésen 
becsaroa alól is el fog ad*tni. 

Mire árverezni kivánók meghívatnak. Az árve-
rési feltételek az árvaszéki iktatónál naponta meg-
kinthetök. 

Kelt Szentes város árvaszéke, 1887. junius 

28-á» tartott üléséből. W E I S Z E D E , 

| E r e d e t i M c C o r m i c k £ 
gabona-aratógép kévekötővel, vagy a 

nélkül és fűkaszáló-gépek 

J j a , l e g j o b b a , v i l á g o n . 

a 
* 

1 - 3 b. elnök. 

nunkacsi uradalmi asványvizbérlönél 
Nyíregyházán: s kapható jelesb gyógy 
szertárakban. filszerkereskedesekben és 

vendeglökben is. 

• í 

Kristó Nagy Antalnak 
kajáni 29, külső ecseri 61, és belső ecseri 

104 hold tanyaföldje több évekre haszonbérbe 

kiadandó ; értekezhetni a tulajdonossal II. t. 

1—2 H5- sz- a-
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Elküldeni* *fiS7pén;fi'etó«, vagy g 

9 to ut-nvétei mellett: 
o 
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3 .20 nitr b. egy öltönyre jobb ti 4.2o O 
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3 .20 nitr h. egy öltönyre, legtluoui. tl 8 — Q 
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lenénél ajánlom a vala>zt<*t rám M/.ni. — Nem 3 

| tetszés esetében ki -eréljük. 

Fridrich Brunner, 
B r ü n n , F l ö h l l c h e r g a s a e 3. I . V , 
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Ugyszite umindennemü gépek es eszközök a gazda 
' « á g h o z k a p h a t ó k : 

MÜLLER EMIL nel BUDAPESTEN, 
V. , Táoi-kórut 76-, 

MeCorti icu H rv Mueh Coajp Vcxér-
U^yjuó ^ M .^yarors^a^ rta * űuuai aJlau ok 
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Nagy Balogh Imréné 
derekegyházi oldali Czakó Ignácz-féle 3 fer-

tály földje szabad kezbői eladó; értehezni 

a helyszínén lehet. i _ 2 
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Budapest, K O T Z O P A L Üllői- ut 18. 
Ajanlja: 

Legújabb, kitünö szerkezetű s szilárd anyagból készült 

G É P I I É 
Különös és figyelemre méltók! 

R . G A R R E T & S O H N 

COMPOUND 

GÖZMOZGON Y A1 
40 százalék tüzelőanyag megtakarítással. 

R. GARRET & SOHH 

KITÜNÖ GÖZMOZGONYA1 
könnyen hozzáférhető, kiváló szilárd, tartányok 

nélkül, hajlított fedelű tűzszekrénnyel. 

O l c s ó á r a k ! 

Leg jobb s l egú jabb szerkezet, sz i l á rd anyag , 

tar tósság . 

EGY ÉVI JÓTÁLLÁS. 

Különös és figyelemre méltók! 

R. Garret & Sohn világhírű 

CSÉPLÓI , 
4-szer fordítható acéldobsinekkel. Többet és job-

ban dolgozni egy gyártmány sem képes. 

JÁRGÁNYCSÉPLÖI 
t isz t i tó szerkezet és ané l k ü l , kapcso l a tban 

KOTZÓ-fé le szabad. 

harang-járgányokkal. 
Stb. stb. 

K e d v e z ő fizetési f e l t é t e l e k . 
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Szentes, 1887. Nyomatott a iciadótulajrionos S«nr»a Ferenc Éryorssaitóján. 




