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Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre . . . . 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

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

beiktatástól külön 30 kr. 

Nyi l t tér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok vissza nem adatnak. 

Megjelen minden szombaton. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 
Egyes szám ára 8 krajcár. 

Adakozzunk ! 
A végzet ugy akarta, hogy a pusztító 

elem, mely 1876-ban a dunamenti községek 

egy részét és a szomszéd Csongrádot, 1879-

ben Szegedet, Algyőt, Tápét, Dorozsmát, 1881-

ben a körösmenti községek egy részét, 1887-ben 

Lele, Földeák, Vásárhely határát, és ez évben, 

az árvizvészek ezen legszomorúbb emlékezetű 

évében, annyi községet pusztított el és közel 

félmillió föld termését semmisité meg, Szen-

test és a vele egy védelmi vonal alá eső vi-

déket megkímélte borzasztó csapásaitól. 

Óriási erőfeszítésébe és nagy áldozatába 

került ez a társulatnak; de — hál' istennek 

— védve vagyunk, áll sértetlenül, épen tűz-

helyünk, otthonunk s a föld termésének re-

ményétől eltelt kebellel nézhetünk a jövő elé. 

Ez a tudat, amily megnyugvással, öröm-

mel tölthet el bennünket, éppen oly mérték-

ben elkötelez arra, hogy az árviz által suj 

tottak nyomorának enyhítésére megnyissuk 

szivünket, kamránkat, erszényünket. 

Elemi csapás által annyi kár, szerencsét-

lenség még nem érte hazánkat, mint ez év-

ben ; de amily óriási a csapás, éppen oly óri-

ási a részvét. 

Százezrek állnak az emberi könyörület 

oltára előtt, várva a részvét áldott kezét, mely 

könnyet töröl és Ínséget enyhítni kész. 

S valóban, lélekemelő látni, Logy a száz-

ezer koldusbotra jutott család nyomorának 

enyhítésére milliók és milliók sorakoznak, a 

paloták bőségben élő lakóitól le a kunyhók 

napszámosáig, támad a nemes verseny, hogy 

a csapás által sújtottak közül segély nélkül 

senki ne maradjon, aki segélyre szorult. 

Adakozzunk, adakozzunk! Ezen jelszó 

alatt találkozik ma gazdag és szegény szive 

egyaránt. A gazdag elhozza a részvét oltárára 

a maga aranyát, a szegény a maga tilléreit, 

s milliók gyűlnek össze a nélkül, hogy sze-

gényebb lenne valaki, s mégis enyhítve lesz 

százezrek nyomora. 

Tehát adakozzunk mi is, kik szintén a 

vész torkában voltunk, kik Isten segedelmé-

vel elég erősek lettünk a pusztulás ellen meg-

óvni tűzhelyünket, határunkat. 

A szomszéd Csongrád városának hatá-

rát elönté az áradat, Békés, Mező-Berény ha-

tára víz alatt áll. Egy millióra megy az a kár, 

mely a velünk szomszédos és egy védelmi ér-

dek alá eső városokat és községet érte. 

Szentes népe mindig első volt azok kö-

zött, kik érintetlenül nem maradnak, ha a 

nyomor segítségért kiált feléjök. 

1879-ben a városi képviselő testület, da-

cára annak, hogy körül-belől 60 ezer írtunkba 

került a védelem, 8000 frtot szavazott meg 

Szeged, Tápé, Algyő és Dorozsma segélye-

zésére. Azok a szivek, melyek akkor meg-

nyíltak, ma is kell, hogy megdobogjanak, ha 

a segélyt kérő szózat feléjök kiált. S az a 

nép, mely 1876-ban Csongrád, és 1879-ben 

Szeged, Tápé, Algyő és Dorozsma segítségére 

megnyitá markát az adakozásra, kell, hogy 

ma is megnyissa azt. 

Adakozunk tehát! A gazdag hozza el 

az aranyát, a szegény a maga polturáját, és 

siessünk; mert kétszer ad, ki hamar ad ! 

„Egy alispán." 
A vizvész ma már elvesztette aggasztó 

jellegét, s maholnap már azokon tul, kiknek 

további feladatot is mért az ez évi árviz, csak 

emlékezetként fognak róla beszélni. Hogy mek-

kora volt a vész, milyen volt a védelem, hol 

és ki követett el mily mérvű hibát? Támad 

a sovány irigy dicséret és kél bőséggel a 

rosszaló kritika. 

Ez szokott egy háborúnak a vége lenni, 

s egy 1888-diki árvizvész ostroma ellen si-

kerrel küzdeni nem kicsiny és nem dicstelen 

háború. 

Megvittunk vele becsületesen és emberül. 

Most már jöjjön a kritika, melyet — cikkünk 

cirae alatt — megkezdünk mi, mert kezdeni 

kötelességünknek tartjuk. 

Koránt se higyje a tisztelt olvasó, hogy 

¡a regényíró által megörökített „Egy alispán" 

| dicső emlékezetét akarjuk felújítani; ilyen ár-

vizvészes világban, kinek juthatna eszébe regé-

nyek hőseivel foglalkozni? — Nekünk nem. Az 

az egg alispán, kinek e sorok szánva vannak, a 

mi alispánunk, ki vizvészben szerezte lovagrend-

jét és tanácsosi méltóságát; s mert a gáton 

! már nem vél nagyobb címereket szerezhetni, hát 

a Bach-systemából öröklött szelleméhez folya 

inodik, s följelentéseket gyárt Szentes város kö-
zönsége és az ár mentesítő társulat egyes hivatal-
nokai ellen, amiért ezek nem akarnak neki segit-

Í séget nyújtani Szentes város megmentésére irá-

nyult nagy és magasztos feladatában, hanem 

kötelességmulasztással közönyösen nézik, hogy 

mint zúdul a vész Szentes város és a közép-

tiszai szakasz fejére, mely menthetetlenül törli 

le Szentest és vidékét a föld színéről! 

Uraim, ez nagy szó és nagy vád, s ha 
1 ez áll, akkor Szentes város népe megtagadta 

a vízvédelem terén a múltban kivívott dicső 

nevét, s ma korcsok állnak a mult hatalmas 

nyomdokain, s a megvádolt tisztviselők nem 

méltók helyökre, pusztuljanak onnan! — S 

ha nem áll, akkor az az egy alispán, akiről 

mi írunk, vagy rágalmazó, vagy egy agylágyult 

öreg ember, ki képtelen állása betöltésére. 

Egyik vagy másik; tertium non datur. 

A dolog, amiről írunk, a következő: 

Stammer Sándor alispán mártius hó 22-én 

megkereste Szentes városát, hogy a körösi 

szakadás felől fenyegető vizái feltartóztatására 

a Kórógy és Veker-ereket gátolja el és húzzon 

egy belső védtöltést. 

A közgyűlés 23-án összeült és határozott 

olyképen, hogy megalakitá a vészbizottságot, 

s kimondá, hogy miután a körösi kiöntés 

feltartóztatására a társulat Tarcsa és Mező-

Berény között egy uj töltést épit, mely a vi-

zet felfogja; de ha ez itt feltartóztatható nem 

volna, akkor Gyománál fog védekezni, s még 

ennek a háta mögött is ott áll a Szarvas 

ezüstszőlős-cibulkai védvonal, s igy a veszély 

nem fenyeget annyira bennünket, hogy egy ije-

delemből eredt alispáni rendelet végrehajtásával 

a város 25—30 ezer frt költségnek kitétes-

sék, annálfogva várakozó állást foglal el, s nem 

indit meg egy hadjáratszerű védelmet egy 

távol levő, s bennünket csakis minden védvo-

nal pusztulása után érhető veszélylyel szemben. 

Ez az állásfoglalása a városnak a legter-

mészetesebb és legjózanabb volt. — Amidőn 

azonban ez a határozat hozatott, egyik társu-

lati tisztviselő a közgyűlésen azt monda, hogy 

a veszélyt ő nem tartja oly közelinek, amely 

az alispán rendeletének azonnali végrehajtását 

indokolná; s mert az alispán rendeletében azt irá, 

hogy a kérdéses belső védtöltést a város épitse fel 

a társulat költségére; az illető társulati tiszt-

viselő azt mondá, hogy miután a társulat fő-

igazgatósága nem kereste meg a várost, hogy 

ilyen töltést építsen, sőt minden költségkimé-

lés nélkül építteti ki a szükséges védvonala-

kat, melyek saját, hivatott szakközegei által 

lettek megállapítva, ő azt hiszi (és mi is azt 

hisszük), hogy a társulat nem is fizeti meg 

ezen ijedelemből és a társulat meghallgatása 

nélkül, a védelmi helyzetet nem ismerő műszaki 
Névjavaslatára húzandó töltés óriási költségét. 

Ez épen oly józan beszéd volt, mint a 

milyen megfontolt a városi közgyűlés határozata. 

Szóval, az alispáni rendeletet kivéve, ed-

dig minden józanul és megfontolva történt. 

Igen, de az alispánt az bántotta, hogy Szen-

tes város közgyűlésében a képviselők megfon-

tolva beszélnek, józan függetlenséggel gondol-

koznak és tesznek, s a közgyűlés nem ül fel 

egy alispáni ijedelemnek, s azt mondja, hogy 

várakozik az alispán rendeletének végrehajtá-

sával. Erre az alispán megharagszik, s hogy 

elégtételt szerezzen magának, bevádolja a 

várost, hogy ez közönynyel várja, hogy mint 

pusztul el a város; bevádol egy társulati tiszt-

viselőt, amiért ez, mint városi képviselő, jó-

zan meggyőződést mer nyilvánítani, és bevá-

dolja a kunszmárton-mindszenti szakasz igaz-

gatóját, ki ezen alispáni rendeletet soha nem 

látta, a közgyűlésen ott sem volt, hanem vé-

dekezett és védekezik tiszttársaival együtt kinn 

a tiszai és körösi óriási áradattal szemben a 

maga védvonalán, s ezt bevádolja azért, mert 

a körösi kiöntés felől a közép szakaszt fenye-

gető, mindent elpusztító árvízveszélyről nem 

értesité a közigazgatási hatóságokat és nem 

gondoskodott az alispán agyában levő bor-

zasztó veszélylyel szemben szükséges védelmi 

eszközökről. 

S midőn ezen vádját a ministerhez viszi, 

¿Húsúja, liuey ot neui sértett hiúság, aem 



125. oldal. 

dicshajliászat, hanem alispáni állásából eredő 

kötelességérzet vezérli. 

Kötelességérzet! 

A közéletnek mai, különben is hitványas 

erkölcsi világában ez egy uj tan: Kötelesség-
érzetből hazudni! A mi alispánunk tana. 

Ezen alispáni vádaskodásról nem tudjuk, 

hogy tudomással bir-e Szentes város hatósága, 

mely ellen első sorban szól a vád, elvárjuk 

azonban Szentes városának annyi vizvész alatt 

kipróbált jó Inrneve és becsülete érdekében, 

hogy hatóságunk ezen alispáni áskálódás kígyó-

jának tejére lép, s a ministert, ki előtt Szen-

tesnek a legjobb renomméja van, felvilágosítja, 

hogy a mi alispánunkban kivel van dolga ? 

A ksztmárton-mindszenti szakasz igazga-

tója, a maga állásából kifolyólag, majd tudni 

fogja kötelességét! 

Közigazgatási bizottsági 
ülésből. 

Csongrádinegye közigazgatási bizottsága f. hó 

26-án liőnaij Lajos főispán elnöklete mellett és szép 

számú bizottsági tagok jelenlétében ülést tartott. 

Az alispáni előadmányok közül figyelmet érde-

mel a magyar-francia biztosító társaságnak ajánlata 

arra nézve, hogy amenynyiben a vármegye terüle-

tén levő gyámoltak és gondnokoltak vagyona ott 

biztosíttatnék, a befizetett biztosítási dijak 10"0-at 

évenként visszatéritendi az árvatárak tartalékalapja 

javára. — A bizottság az ajánlatot elutasította; 

mert eltekintve a realisálás körül fölmerülő techni-

kai akadályoktól, a gyámoknak a biztosító társasá-

gok megválasztása körül a törvény szabad kezet ( 

enged, s e jogot a közig, hatóságok — ha csak a ! 

károsodás esetére a felelősséget magukra venni nem | 

akarják, — anynyival kevésbbé szoríthatjuk korlátok 

közé, mert a belügyministerium legutóbb egy ren-

deletében kijelentette, hogy a törvény helyes értel-

mezése szerint, a biztosító társaságok megválasztása 

és az innen eredő felelősség a gyámokat illeti. 

Emlitésre méltó, hogy a belügyministerium dr. 

TARCA. 
A haldokló menyasszonya. 

— Elbeszélés a szabadságharc idejéből. — 

(Folytatás és vége.) 

Csakhogy nem volt olcsó az ára! 

Ilonka elgondolkozott s ugy tünt fel előtte, 

hogy mostani helyzete, sorsa már egyszer megtör-

tént ezen a világon. 

Volt ő már valamikor egy ilyen kicsiny szobá-

ban egyedül egy férfiúval, a ki őt a mostani szerel-

meséhez hasonlóan, szintén olyan forrón, szenvedé-

lyesen szerette. 

Az az ember meghalt, de utolsó pillanatában 

valamit bizott reá, a mit ő még nem teljesített. 

Aztán ez emlékekre a szép szemekből kicsordult 

egy köny, a koráll ajkak el kezdtek reszketni, s a szeme 

előtt elvonuló káprázatos képekhez mintha egy lát-

hatatlan szellem magyarázatot susogna. 

„Ez a meggyilkolt öreg asszony: a te anyád; 

ez a megbecstelenített íiatal leány : a te testvéred ; 

ez a véres öreg ember: a te apád; ez az össze-vagdalt 

Íiatal ember: megmentőd, életed, szerelmed volt! . 

„Boldogan, elégülten egykor, mig nem jött egy 

barom-csorda s legyilkolta őket egytől-egyig mind!* — 

„Te pedig elfelejtetted őket, nem tiszteled em-

iéköket, hanem élsz a magad gyönyöreinek! Elfelejtet-

tedhaldokló jegyesed kezeibe tett esküdet: a bosszút 

— Ilonka! — szólítá meg az ábrándozót a 

tribun s átölelve, magához szorítá a remegő leányt. 

A megszólított összerázkódott s arcát eltemette 

kezei közé. 

Még a sóhajtást is visszafojtotta, nehogy an-

nak is értelme legyen. 

— Ilonka! — szólt ismét a tribun. — Szeretsz-e 

ugy engem, mint én téged?. . . Akarsz-e feleségem, 

életem, boldogságom, örök üdvöm lenni?.. . Akarod-e 

»SZENTESI LAP< 

Kajlinger Zsigmond járási orvos részére 250 frt ju-

talmat engedélyezett a szemcsés köthártyalob szem-

betegség gyógyítása körül szerzett érdemeiért. 

Dorozsma község elöljárósága ellen, a vármegyei 

árvaszék előterjesztése folytán, az árvaügyek körül 

tanúsított mulasztások miatt elrendelt vizsgálat ada-

taiból kitűnvén, hogy a mulasztások az ezen ügyek 

ellátására kötelezett jegyző tulhalmozása folytán tör-

; téntek, a bizottság a további eljárás beszüntetése mel-
! lett utasította Dorozsma város közönségét, hogy a 

községi ügyek kellő elláthatása végett megfelelő 

munkaerő alkalmazásáról gondoskodjék. 

Az annyiszor emlegetett csanyi viszálya, köz-

ségi elöljáróság és a lelkész között, ismét fölszínre 

került a bizottság előtt. A lelkész és egy pár híve 

okirathamisitással vádolták a jegyzőt. Azonban a 

! fenyítő törvényszék az elővizsgálat teljesítése után 

az egész eljárást beszüntette s ide vonatkozó hatá-

rozatát közölte a bizottsággal. A bizottság tudomá-

sul vette ezen intézkedést. 

Feltűnést keltett dr. Polacsek Albert ügyvéd-

nek Kovács Lidia szentesi lakos által Fábián Tót 

Ferenc örökösei ellen cselédbér iránt indított kere-

setében a közig, bizottság 111. fokú határozata ellen 

a belügyministeriumhoz intézett panasza, melyben a 

jogi indokokon kívül, igen erős személyeskedések is 

íórdolnak elő. — A dolog érdemét illetőleg a bel-

ügyministerium fog dönteni, hova az összes iratok 

fölterjesztettek; azonban azon sértő kiféjezések mi-

att, melyekben a közig, bizottságot tudatlansággal 

és részrehajlással vádolta az ügyvéd ur, az ügyvédi 

kamarához intézett megkeresést a bizottság. 

Az árvaszéki elnök és a főorvos havi jelenté-

seikben közérdekübb adat nem fordult elő. 

A kir. főmérnök több közmunka törlési kér-

vényt referált, s azok legnagyobb részét elutasítani 

javasolta. A javaslatokat a bizottság határozatokká 

emelte, mert a kérvények elkésve és alapos indok 

hiányában adattak be. 

Bemutatott továbbá a főmérnök ógy, a vár-

megye területén alkalmazott utászok munkakörére 

és kötelezettségeire nézve kidolgozott szabályzatot. 

Ezt is elfogadta a bizottság, mert egyrészt azt már 

10. szám. 

a közlekedésügyi ministerium is megvizsgálta, más-

részt pedig arra valóban szükség van. 

Ugyancsak a főmérnök jelentette, hogy a kongó-

ut javítási munkálatai immár a befejezéshez köze-

lednek, s ezzel kapcsolatban javasolta, hogy a vál-

lalkozó részére a beadott kereseti kimutatáshoz ké-

pest 1150 frt utalványoztassék ki. A Széchényi kongó-

ut alapból kiutalványoztatott. 

A kir. adófelügyelő mindenek előtt havi jelen-

tését terjesztette elő, melyből kitűnik, hogy a f. évi 

mártius hóban 22,226 frt 83 kr. állami adó folyt be, 

az egész év folyamán pedig 139,075 frt 55 kr. s 

igy az eredmény a mult év hasonló hónapjában mu-

tatkozottnál 1769 frttal jobb. 

Több magánérdekű adóelőírás után, a vármegye 

szegvári széképületének megadóztatása iránt terjesz-

tett elő javaslatot. Ezt azonban a bizottság elve-

tette s ezen épületet azon időre, mig jövedelmet 

nem hoz, adómentesnek nyilvánította. A bizottság 

határozata ellen az adófelügyelő — szokott konok-

ságával — föllebbezést jelentett be. 

A tanfelügyelő nem volt jelen; beküldött refe-

rádái ismét az iskolai számadások körül forogtak. 

Ezen buzgó igyekezet remélni engedi, hogy azok 

talán valamikor mégis rendezve lesznek. 

Nem egészen a tanfelügyelőt illette, de az ő 

referádái között fordult elő a pénzügyministeríum 

rendelete, melyben a mult ülésen fülmerült bélyeg-

illeték, vagyis a számadási okmányok megleletezése 

ügyére nézve kijelenti, hogy a kir. adófelügyelőnek 

joga volt fellebbezni, és igaza is volt; mert a bé-

lyegtelen számadási okmányok inegleletezendők, de 

tekintve, (?) hogy az összeg csekély, s a bélyeg utó-

lag felragasztatott a közigazgatási bizottság eljárá-

sát méltányosság szempontjából jóváhagyja. Igy az-

tán a kecske is jóllakott, a káposzta is megmaradt; 

mert ha megleletezik az okmányokat, a vagyontalan 

számadón ugyan aligha hajtják be még a bélyeg-

költségeket is, nem, hogy a pénzbírságot. 

Nevezetes eseménye volt még az ülésnek az, 

hogy a földművelési ministerium Pázmán Dániel le-

véltárnokot nevezte ki Koller Gábor volt közgazda-

sági előadó helyére. Elnöklő főispán kijelentette, hogy 

hallani örök időkig e varázs szót ajkaimon: „szeret-

lek" . . . Akarod-e, hogy férjed, szeretőd, védelmeződ, 

rabszolgád legyek a temető kapujáig? . . . 

Oh! ezektől a szavaktól le kellett omolni a mult 

minden csontból és vérből rakott emlékének. 

— Igen! . . . . igen! — kiáltá a leány gyö-

nyörlázzal szivében, s elfeledte e perczben a lánczra 

verő minden átkot, az elkárhozás pokoli kínjait, s 

karjait a tribun nyaka köré fonva, ismétlé a szen-

vedélyesen kitörő szót: „igen igen!" 

Az utolsó szó már félig sóhajtás, — félig 

csók volt! 

Ráborult annak az embernek keblére, kit neki 

csak gyűlölni, utáini lett volna szabad s a szerelem 

mámorának egyetlen tűnő pillanatáért — megta-

gadta apját, anyját, — hitét, nemzetét és szabad-

ságát. 

A gyűlölet és szerelem már régen harczot vív-

tak lelkében, s most a tribun vallomására, az első 

győzedelmeskedett az utóbbi fölött. 

A boldogságnak azonban rendszerint nyomában 

vannak az álmok. S az álmok néha borzasztók szok-

tak lenni. 

Ilonka gyönyöreit is követték a multak álmai. 

— Mikor késő éjjel pihenni tértek, azt súgta a tri-

bunnak: 

— Boldog álmot . . . . rólam álmodj . . . . 

együtt ébredj velem ujabb örömre . . . . szerelemre 

boldogságra! . . . . 

A tribun megcsókolta . . . . s elaludt. 

Ilonka nem tudott aludni; emlékei egymást 

űzték agyában s szemei előtt újra az előbbi alakok 

kezdtek sürögni-forogni. — Minden gondolata, — 

minden érzéke, — szivének minden csepp vére fel-

lázadt az ellen az undorító szerelem ellen, mely 

szivébe fészkelte magát. 

Aztán eszébe jutott, hogy ő magyar nő s az 

a férfiú, kinek ő szerelmet ígér — talán épen szülei-

nek gyilkosa lehet! 

Megrázkódott e gondolatra, fogait összeszorí-

totta s keze akaratlanul is övéhez tévedett, hol a 

kard volt ruhája alá rejtve. 

A hold is ép e perczben bocsátá be sugarait 

a szobába s beragyogták a fénylő vasat. 

Ilonka oda lépett a szendergő tribunhoz s fölé 

hajolva, leste annak lélegzetét. — Szép fehér kezei-

vel megigazitá a göndör hajfürtöket, szemeire rá-

borította a nyakáról leoldott patyolat kendőt, s látta, 

amint keze érintésére az alvó megmozdul s meg 

volt győződve, hogy most róla álmodik. 

Itt, a czél küszöbénél, mikor már ujjai hegyé-

vel érintette a gyilkos vasat, a leány arczát a rémü-

, let rángatódzó görcsei torzították el, ajkán egy ör-

dögien borzalmas kaczagás hangzott el, — a kard 

megmozdult, a tribun egyet szisszent s mindennek 

vége volt . . . . 

Ilonka látta lábainál folyni a piros vért s olyan 

lett, mint egy hazajáró kisértet, ki itt felejtette ma-

gát a kakasszó után, mikor a sirok becsukódnak. 

Egész nap ott térdelt a tribun holtteste mellett 

s beszélt annak olyan édesen, — olyan búsan, és 

olyan ok nélkül. 

— Ugy-e megbocsátasz? . . . . nem harag-

szol ? . . . . látod, az a másik . . . . az kívánta tő-

lem . . . . s én megesküdtem neki . . . . Haragszol 

még ? . . . . Nem! . . . . N e m ! . . ' . . hiszen te 

szerettél . . . . 

Megőrült s a következő éjjel hirtelen eltűnt. 

Egy csábító álomkép keresztül-kasul vezette őt 

erdőkön, völgyeken, s széltől, vihartól kergetve, nem 

adott neki enyhet a zápor, a szikla-vánkos. — In-

goványos mocsárokon át bódorgott, szédületes ördög-

szakadékokon át mászott és sehol sem volt nyugta, 

pihenése. 

Minden embert, kivel utjaban találkozott, meg-

szólított; elmondta, hogy ki ő, — hogy vőlegényé-

vel kiván találkozni, s ha nem tudták útbaigazítani, 

tovább szaladott, Nemcsak elmondta, — de felvéste 



15. szám. 

meg van győződve, mikép az uj közgazdasági elő-
adó kötelességeit lelkiismeretesen teljesitendi; de a 
javadalmazást ő is és a ministerium is az ég mada-
darait tápláló mindenhatóra bizták. 

Ezek után az ülés véget ért. 

Kossuth és az árvíz. 
Hazánk nagy fia, ki szivének minden dobba-

násával örökké nemzetünknek él, a mai nagy árviz-

vész hatása alatt Irányi Dániel orsz. képviselőhöz 

írt levelében szintén elmondja véleményét a tisza-

szabályozási müveletek felett. A nagy hazafi e nagy 

érdekű cikkét két részre osztva, közöljük mi is egész 

terjedelmében: 

L 

Rettenetes dolog az árviz-veszély Magyarorszá-

gon, mely már nem is rendkivüli csapás, hanem az 

ekkorig követett, részint merőben téves, részint fo-

gyatkozatos eljárás folytán csaknem évről-évre meg-

megujuló fátum gyanánt üldözi, pusztulással fenye-

geti tiszavölgyi ősi fészkében a magyarságot. 

Nagyon helyesen történt, hogy Ön alkalmat 

nyújtott a képviselőháznak megadni az elismerés 

adóját a veszély elleni védekezés körül kifejtett te-

vékenységnek s buzgalomnak. Vannak helyzetek, 

midőn a kötelesség erélyes teljesitése érdem jellegét 

ölti fel. Ilyen a jelen helyzet. 

Fájdalom, nagyon sürün kell igénybe vétetni 

a közönség könyörületes indulatának Magyarorszá-

gon ; mert csapás csapás után sújtja; mintha még 

az elemek is összeesküdtek volna romlására. De hát 

küzdelem volt nemzetünk sorsa egész hosszú múlt-

ján át, s megfogyva bár, de törve nem, él hazáján. 

Szeretem hinni, hogy a szellem, mely az Ön felszó-

lalására ugy a nemzet képviselői, mint a kormány 

részéről nyilatkozott, nemcsak közvetlen eredménye 

által, hanem buzditó hatása által is a közönségre, 

sokat fog enyhiteni a szenvedéseken. Ily alkalmak-

kor csaknem irigyelni volnék képes a földi javakkal 

megáldottak sorsát, mert sok könnyet törülhetnek 

le szenvedő embertársaink szemeiből. Nekem ez a 

tehetség nem adatott. De ha nagy lesz azoknak száma, 

a kik egy-egy könycseppet letörlenek, sok lehet letö-

a nevét sziklákra, fák törzseire s megtanitotta rá az 

erdők viszhangját. 

A hosszú kóborlás alatt elsoványodott, szemei 

beestek, haja összekuszálódott, lábait feltépte a tö-

vis, ruháját lehasogatta a fa ága, rongyosabb lett a 

koldusnál s még mindig egyre futott, szaladott. 

Egyszer aztán betévedt egy temetőbe. 

Ott volt a temető egy félreeső zugában, — 

egy jeltelen sirhalom. — A tébolyodott nő egyene-

sen annak tartott, s mikor oda ért, — arczát valami 

szokatlan pir öntötte el. 

A vihartól kergetett nő leborult a néma gö-

röngyökre, s itt elővették a gyönyör álmai. Sápadt 

arczán könnyek gurultak alá s ajkai szüntelen re-

begték : 

— Elvégeztem, a mit rám biztál . . . . Te éle-

tem kívántad, s én annak a másiknak életét is el-

hoztam ! . . . . Meg vagy-e elégedve menyasszo-

nyoddal? . . . . 

Nem felelt rá senki . . . . semmit! 

Egyszer aztán az a húr is, melyen csak a fáj-

dalom szava hangzik, — elszakadt. Nem sirt, nem 

panaszkodott már senkinek. 

Jöttek a sirhoz jó emberek, kik hívták szép 

szóval, hogy menjen velők, — de ő maradott, nem 

ment. 

Egy reggel aztán ott találták a siron, élettele-

nül, a mint egy kardot szorongatott kezei között. 

Eltemették arra a helyre s a kardot is melléje fek-

tették szépen. 

Ha tudták volna, hogy az volt oka mindennek! 
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rőlve. E gondolatban keresek vigasztalást azért, hogy 

a részvét kötelességének lerovásához én csak pár 

nyomorult fillérrel járulhatok. Legyen az elnézéssel 

fogadva, kérem önt, legyen szives illető helyre jut-

tatni a száz frankot, melyet a mellékelt elismervény 

szerint az Ön cimére postaílag utalványoztam. 

De bármi bőkezűleg nyilatkozik is a veszély-

sújtottak irányában az emberszeretet és hazafiság, 

az bizony csak azok legsürgetőbb életszükségeinek 

enyhítésére fog kiterjedhetni, akik az árviz által haj-

léktalanokká lettek, vagy hatósági és könyöradomá-

nyi élelmezésre szorultak; a csapás okozta összes 

veszteség, mely, tekintetbe véve a mezőgazdaság re-

ményeinek rengeteg területekre terjedő oly elpusz-

tulását, mely még azt a kilátást is kizárja, hogy 

„Der neue Lenz bringt neue Saaten wieder", és te-

kintve ennek az országos háztartásra visszahatását 

is. kiszámithatlan milliókra niegven, nemcsak magán-

segitség által nem pótolható, de még azon határon 

is messze túlhaladt, a meddig az államnak segélyző 

közbelépése még akkor is kiterjedhetne, ha Magyar-

ország állami háztartása nem volna oly szomorú ál-

lapotban, mint aminőben van. 

De épen, mert az árviz-veszélyek ily rémületes 

pusztulással terhesek, s különösen amott a Tisza-

völgyön, darára a már 42 év óta tömérdek milliók 

árán folytatott folyamszabályozási munkálatoknak, 

nemcsak ritkábbakká nem lettek, hanem úgyszólván 

már permanens alakot öltöttek: nem lehet kétségbe 

vonni, hogv Ön az ország egyik életbe vágó, mond-

hatni legégetőbb szükségének adott kifejezést, midőn 

a törvényhozást, a kormányt az ekkorig követett fo-

lyamszabályozási rendszer beható megvizsgálására s 

a vizsgálat folytán gondoskodásra hivta föl, hogy az 

árviz-veszély, amennyire emberileg lehető, jövőre 

elhárít tassék. 

Az eljárási módot illető indítvány tárgyalása a 

mostani áradások elmultával fog megtörténni; hát 

hiszen igaz: á chaque jour suffit sa besogne. Re-

ménylenünk kell, hogv a veszély által fellobbant 

közérdeklődés lángja nem lesz szalmaláng. Tudunk 

már ilyenről a multakból nemcsak más ügyekben, 

hanem in specie ebben is. „Absit omen." 

A nyilatkozat, melylyel a közmunka és közle-

kedési minister az Ön indítványának benyújtását ki-

sérte, arra mutat, hogy ő felelősségének érzetében 

ugy az initiativát, mint a baj orvoslására vezethető 

eljárás módjanak minden előleges utasítástól függet-

len megválasztását saját feladatanak kívánja tekinteni. 

Én ismerem ezen ügy múltjának történelmét, 

nem hunyok szemet a ministeri nyilatkozat által je-

lölt eljárási mód előnyei előtt, de ismerem a hát-

rányait, kivált oly kérdésnél, mint ez, a mely any-

nyira bonyolult, annyira szövevényes, hogy minden 

oldalróli megvilágításánál bizony oly mécsek világa 

sem felesleges, melyek a hivatalosság érelmén kí-

vül állanak; tehát azon tapasztalatok folytán is, me-

lyeket ez ügy körüli tanulmányaimnak ellenőrzésére 

külföldön szerezni alkalmam volt, talán lehetnének 

ama nyilatkozatra némely észrevételeim, annyival in-

| kább, mert az Ön indítványa a miniszteri ínitiativá-

nak nemcsak nem praejudikál, hanem azt meg vi-

I lagosan igénybe is vette. 

De hát lehető észrevételeimet örömest mellő-

, zöm. Több ut vezet Rómába, mondja a példabeszéd. 

Csak történjék meg, aminek történnie kell, ez a fő-

dolog. Baross minister buzgó, tevékeny és erélyes 

ember hírében áll. Láttam a lapokból, hogy a mos-

tani árviz közben gondossága és erélyes tevékeny-

sége által kivívta magának a veszély sújtotta lakos-

ság háláját s azt is tudom, hogy amióta tárcáját 

kezeli, hivataloskodása közelismeréssel találkozik; 

hat én jó remény nyel nézek e mondhatlanul fontos 

ügyben eljárásának elibe, annyival inkább, mert jól 

esett olvasnom azon féríias nyilatkozatot, hogy az 

Ön indítványában jelzett iránybani cselekvést annyira 

kötelessegének tekinti, miszerint őt annak teljesíté-

sére külön határozattal utasítani nem is szükséges. 

Ez biztató igéret, melynek beváltására féríias jelle-

mét örömest veszem kezességnek. 

És van egy körülmény, mely őt ez igeretnek 

elfogulatlan beváltására kedvező helyzetbe teszi. A 

mint visszagondolok azon vitatkozásokra, melyek a 

Szeged elpusztulását okozott árviz alkalmából elő-

fordultak, még most is botránkozást érzek azon meg-

kérlelhetlen konokság felett, melylyel a hivatalos 

MEGNOSULOK. 
BESZELY. (19) 

Irta: Egy nos ember. 
(Folytatás.) 

Az első napi látogatáskor az orvos és ügyvéd 
távoztak Kovászosyéktól anélkül, hogy a kisasszonyo-
kat láthatták volna. A vendégeket Kovászosyné ki-

sérte ki az utcáig, s ott igen szívélyesen nyujtá ke-
zét az orvosnak; de most megengedé, hogy az ügy-
véd is kezet csókolhasson neki. 

— No, mondá a doktor a búcsúzásnál, — 
most már kedves férje egészen jól van. — Mehet 
bátran a szabadba, sőt ez most már szükséges is 
neki, hogy erejét minél hamarabb visszanyerje. Csak 
az indulatoskodást. haragot kell kerülnie; mert ez 
még mindig komoly bajt csinálna. 

— A miatt nyugodtak lehetünk; mert férjem 
nem szokott haragudni. Harminc éves házasok va-
gyunk; de ezen idő alatt nem láttam kétszer hara-
gudni. 

— Megfoghatatlan. 
— De ugy van. 
— Annál sajátságosabb, hogy ez a párbaj esett, 

s békés kiegyezéssel megoldható nem volt. 

— Ez megfoghatatlan mindenki előtt, aki őt 
ismeri. De hagyjuk e theinát doktor ur, s mondja 
csak, meddig marad városunkban, s lesz-e még sze-
rencsénk? 

— Oh igen, holnap tiszteletem teendem, hi-
szen a kisasszonyokat ma nem is láthattam. — Hol-
nap az ő vendégnk akarok lenni. 

— Oh, meg vagyok győződve, hogy apjok meg-
mentőjét örömmel fogják látni, — mondá Ková-
szosyné. 

— Kézcsókom kérem nekik előre is bejelenteni. 
— Köszönöm, — szólt a tekintetes asszony, s 

könnyed fejhajtással fogadta az ifjak bucsuköszönetét. 
Szép, derék és érdemes fiatal ember volt mind 

a kettő, s ezt e pillanatban hajlandó volt Kovászo-
syné Bogdán ügyvédről is elismerni, s bár szeme az 
orvoson függött, mindamellett megvillant agyában, I 
hogy neki két eladó leánya van. 

— Tudod, — mondá az ügyvéd az orvosnak, 
— valami feszélyezve éreztem magam. Ez az asz-
szony soha nem fogja nekem megbocsátani, hogy 
férjét meglőttem. Nem is megyek többet hozzájok. 

Bogdán nem tudta, hogy az orvost, orvosi hi-
vatásánál egyébb hozta Kovászosyék látogatására. 
Az orvos nem mondott neki semmit. 

— Hát lemondtál Kovászosy Mariska kezéről 
teljesen? — kérdé az orvos. 

— Le. 
— No barátom, akkor nem is szeretted azt á 

nőt soha, — szólt a doktor, miközben haladtak Bog-

dán háza felé, — s valóban jól vélekedett felőled 
Kovászosy, hogy te pénzt és nem nőt keresel a 
házánál. 

Bogdán elnevette magát. — Ezt csak nem mon-
dod komolyan? 

— De igen. Mert ha egyszer szeretted azt 
a nőt, hat parbajt vívnál nemcsak az apjaval, de 
anyjával is érte. 

— A történtek után ki számolhatna komolyan 
a lány szerelmére? 

— Az, aki méltóvá teszi magát erre. 

— Ez, barátom, drámai szólamnak szép és 
helyes; de ha az a leány nem akar velem többet 
beszélni ? 

— Ha én szeretek valakit a szerelem lángoló 
hevével, akkor megszólaltatom én azt, ha oly meg-
átalkodott is, mint egy hideg kőszobor. 

— Ez ismét egy szólam, mely a színpadon 
hatással lenne; de az élet ezt nem mindig akceptálja. 

— Eh, szégyeld magad! Te nem szereted ezt 
a nőt. 

— Szeretem ma is. 
— Hát vedd fel a harcot és küzdj. Egy oly 

szép nő birása megérdemli ezt. 
— S ha Kovászosyné asszony kidob a há-

zából ? 
— Ha az ajtón kidobott, mássz be az ablakon, 

' s akkor elhiszem, hogy szereted azt a nőt és elhiszi 
a leány is, és viszonozni fogja szerelmedet. 

— Legyen tehát. 
— Ez már beszéd. Én segíteni foglak célod 

elérésében. 
— Miként? — kérdé mosolyogva az ügyvéd. 

— Megkéred talán Kovászosinét, hogy ne haragud-
jék rám, s igyekszel meggyőzni a kisasszonyt, hogy 
érdemes vagyok kezére? 

— No, 110, semmi tréfa. Te nem tudod, hogy 
én mi járatban vagyok. 

— Bizonyosan helyre akarod állítani a Ková-
szosyék és köztem megbillent egyensúlyt. — Kíváncsi 
vagyok rá, hogy miként kezded? 

— Ugy, hogy meg fogom kérni a fiatalabb kis-
asszony kezét. 

Bogdánt az orvos bíztatgatása komolyan gon-
dolkozóba ejté; az orvos azon nyilatkozatára azon-
ban hogy megkéri Kovászosy Etelka kezét, nagyot 
kacsintott; mert ezt komolyan tréíának vette. 
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rechthaberei az autoritárius fenhéjázás infallibilitási 

praetensiója harcolt ugy a tények ereje, mint az 

igazság világa ellen; és elszomorodom, amint számot 

adok magamnak azon tömérdek s részben már helyre-

hozhatlan balkövetkezések felől, melyek, mint kút-

főre, azon maximára vezethetők vissza, hogy a hi-

vatalos tekintély ne-nyulj-hozzámját mindenáron 

fenn kell tartani; ennek nyomása alatt, egy neme 

a praedisponálí elfogultságnak, lebegett az illetékes 

körök felett, mely szívósan ragaszkodott a megszo-

kott kerékvágáshoz s mindennek, a mi azontúl, vagy 

kivül esett, indulatosan ellene szegült. A mostani 

közlekedési ministernek hivatalos tekintélye a Tisza-

szabályozás múltjának sem mulasztásainál, sem hi-

báinál s fogyatkozásainál, sem fonákságainál nincsen 

engagirozva. 

Én kedvező körülménynek tekintem azt, hogy 

ő az eddig követett rendszer megbirálásánál, a sza-

bályozási kérdés tanulmányozásánál s a kiindulási 

pont megállapításánál, mely a teendők felett hatá-

rozni fog, saját előzményei által magát feszélyezve 

nem érezheti. 

Kedvező körülménynek tekintem ezt azért; mert 

akar fogadtatik el a tervezést előkészítő eljárásra 

nézve az ön indítványa, akár nem, a probléma kon-

krét alakban még is csak a minister által előterjesz-

tendő javaslattal fog végleges megállapítás végett a 

törvényhozás elé kerülni; s ha a kiindulási pont nem 

találna a szövevényes feladat kellékeinek megfelelni, 

a magyar parlementáris viszonyok mostani állásá-

ban legföllebb csak parciális javítgatásokra lehetne 

kilátás; de a kiindulási pont helyreigazítására nem. 

Pedig ettől függ minden. Ez határoz a siker vagy 

sikeretlenség felett. 

Én a tiszavölgyi árvízveszély kérdését egykoron 

tüzetesen tanulmányoztam: ismerem az 1846-ban 

amúgy „hübele Balázs, lovat ad az Isten" módra 

minden hydrographiai előkészület nélkül megindított 

árvizmentési törekvések történelmét; nem vagyok 

járatlan a természeti erők működésének törvényei-

ben, melyekkel folyamszabályozásoknál számolni kell; 

— tudom, hogy minden folyónak, minden vizgyüjtő 

területnek megvan a maga sajátságos egyénisége, 

— Akkor sógorok leszünk, — mondá kacagva 
az ügyvéd. 

— Csak az esetre, — felelt komolyan ?z or-
vos, — hogy ha te képes leszesz a másik nő kezét 
megnyerni. 6 ezt Vedres ur oly komolyan mondá, 
hogy az ügyvéd felhagyott a kacagással. 

— Valóban nem tréfálok, — felélt az orvos, 
— Azt a nőt megszerettem és holnap megkérem 
kezét. 

— Komolyan beszélsz? 
— Komolyan. S azt hiszem, hogy ezzel nagyon 

elősegítem a te dolgodat is. 
— Hogy hogy? 
— l'gy, hogy a második leányt nem szívesen 

adjak addig férjhez, inig az első férjhez nem ment. 
Az ügyvéd gondolkozott barátja beszédén s 

egyszerre megragadta annak kezét. — Választhat-
tal volna gazdagabb nőt is, — mondá, — de olyat, 
kivel boldogabb lennél, mint ő vele, nem. 

— Ez a hitem nekem is. Ezt hozta nekem a 
te párbajod. 

— S én elvesztettem. 
— Nem, csak előre. Az igazi szerelem győzni fog. 

(Folytatása következik.) 

A d r á g a p é n z . 
— beszély, -

I r t a : SIMA FERENCZ. 

Folytatás. (53) 

Élni is fog! — csengett a nagy s halotti csend-
ben álló teremben az orvos hangja. Valami bűvös, 
túlvilági volt, s csodás az a merészség, melylyel a 
doktor beszélt. 

Doktor Télfy ott állt a beteg fejénél, egyik ke-
zével üterét tapogatá, másikat a beteg homlokán 
tartá, a másik két orvos némán állt mellette, a lel-
kész és a báró pedig visszafojtott lélekzettel lesték 
a beteg mozdulatait. Doktor Télfyt kivéve, minden 
arcon a lemondás látszott. 

— Nincs semmi remény, csak pillanatokig tart 
még az élet, — ezt fejezé ki a másik két orvos arca, 
a báró és lelkész pedig könyeztek, siratták Bernnében 
a halottat. 

Télfy ugy állt a halott mellett, mint a mentés 

mely nemcsak folyamról-folyamra, hanem még ugyan-

azon egy folyón s annak partvidékén is szakaszról 

szakaszra különbözik. Tehát különböző ellátást igé-

nyel, elannyira, hogy a mi egy helyen célszerű és 

hasznos, más helyen célszerűtlen, sőt káros lehet; 

annálfogva régóta tisztában vagyok magammal, a 

felől, hogy a hydrologia mint szaktudomány, laj-

stromozza a módokat, melyeket a természet a nor-

mális állapot fenntartására, s ha megzavartatott, 

helyreállítására alkalmaz; figyelmeztetett arra, hogy 

az emberi ész csak ugy boldogulhat szemben a ter-

mészettel, ha azt nem törekszik erőszakolni, hanem 

követi; s ezt tartva szem előtt; a tudomány utasí-

tást ad ugyan erre nézve, hogy minő eszmerendek 

összegében kell az árvizmentési probléma megoldá-

sát keresni, de már arra nézve, hogy a megoldási 

módok közül melyiket, vagy melyeket kell egy-egy 

adott esetben alkalmazni, a hydrologia, mint tudo-

mány, inkább negatív, mint positiv becscsel bir; arra 

megtanít, hogy mit nem szabad tenni, de arra nem, 

hogy tenni mit kell, mert e felett az orogratiai viszo-

nyok, a folyam hossza, az esés mérve s gyorsithatá-

sának a tengerfeletti magasság által körülirt íizikai 

lehetősége, a partvidék színvonala, s annak és a 

folyam-ágynak geológiai mivolta és változatossága; 

a tributarius egész vízrendszer jelleme s természete, 

a vizlecsapódas bősége s évszakonkénti felosztása, 

szóval a hydrografiai, geológiai, földrajzi, meteoro-

logai adatok határoznak s meg a kulturális és tele-

pedési viszonyok is tekintetbe vételt kívánnak, mind-

ezeket tudva, nem vagyok annyira ostobán elbiza-

kodott, miszerint azt képzelem, hogy innen Turin-

ból, Íróasztalom mellől, conkrét alakban ki tudom 

jelölni, hogy amott a Tiszavölgyben, helyről-helyre, 

mire utalhatják a hydrotechnikát a viszonyok, hanem 

arra nézve határozottan megallapitott nézeteim van-

nak, hogy mi a kiindulási pont, melynek az intézke-

dések alapjául elfogadása nélkül az árviz veszélyét 

ugy az emberileg lehető minimumra leszállítani, 

mint a védekezésnél egyetemes sikert, s még par-

ciális tekintetben is olyat, melynél egynek haszna 

nem másnak kárán vasároltatik meg, elérni teljes 

lehetetlenség. 

Nem szokásom, kivált szövevényes természetű 

kérdéseknél, melyeknél sok mindenféle adat szemmel 

tartása szükséges, írva gondolkozni; e szokásomnál 

fogva történt, hogy a szegedi pusztulással kapcsola-

tos árviz alkalmából, 1879-ben egész röpirat kiter-

jedésű értekezést hánytam-vetettem papírra, amely-

ben tudományos szempontból részletes taglalás alá 

van véve az akkorig követett eljárás. Ezen adalék a 

tiszavölgyi árvízveszély kérdéséhez, megvan, irataim 

összeszerkesztésre s majdani kiadásra váró folytatá-

sának anyaglomjában. 

Ezen körülmények nyomán alkalmat veszek itt 

röviden felemlíteni, hogy mi a tanulság, melyre 

engem tanulmányozásaim vezetnek. A tanulság az, 

hogy: 

„a Tiszavölgynek árvíz elleni védelme nem 

olyan probléma, melynek megoldását bármely kigon-

dolható egyes eszmerend kizárólagos alkalmazásában 

fel lehetne találni, hanem olyan, hogy megoldását 

ugy az árkeletkezés okai, mint a főfolyam, a tribu-

tarius folyamrendszer s az egész vizgyüjtő terület 

különböző viszonyai által indikált különböző véde-

kezési módok összhatásában kell keresni, s lehet 

csak feltalálni, következőleg, hogy míg egyrészt min-

den lehetőt meg kell tenni a végett, hogy ha min-

den védekezés dacára árviz fordul elő, az minél 

kevesebb kárral, veszélylyel járjon, ugy másrészt sem-

mit sem kell kicsinyelni, semmit sem kell elmulasz-

tani, ami az árvízveszély csökkentéséhez, tehát ahoz 

hozzájárulhat, hogy az ár sem oly irtózatos mennyi-

ségben, sem oly rohamosan ne zuduljon arra a sze-

rencsétlen Tiszavölgyre." 

Ez, szerintem, az egyedüli kiindulási pont, mely 

sikerhez vezethet; pedig éppen ez az, amely ekkorig 

nem csak mellőztetett, hanem egyenesen meg is sér-

tetett s mellőzése és megsértése már mintegy 40 év 

óta oly átalkodottsággal folytattatik, hogy ennek kö-

vetkeztében a Tiszavölgy árvízveszélye immár per-

manensé lett. 

r 

Arviz utái\. 
Szent-András, 1888. ápril 24. 

Békés-Szent-Andráson a Körös ez évi áradása 9 centi-
méterrel multa fölül az 1881. évi legmagasabb vizállást. Mint-

angyala, ki védő kart emel és visszautasítja a haléi 
komor csontváz alakját. 

— Az ütér lassan, de biztosan ver. Itt halálról 
szó sem lehet, — szólt a doktor a meggyőződés oly 
szilárd hangján, mely lelket öntött és bizalmat kel-
tett mindenkiben. — Azután fülét a beteg mellére 
tette, hogy a sziv verését észlelhesse. A körülállók 
visszafojtott lélekzettel lesték a tiatal orvos észlelé-
sének eredményét és véleményét; bár a másik két 
orvos arca elárulta, hogy rájuk már csekély érték-
kel bir collegájuk véleménye. 

Télfy percekig hallgatta a szív dobogását, s 
midőn felemelé fejét, azt mondá, hogy a sziv erő-
sebben ver, mint egy órával előbb. A két idősebb 
orvos félre lépett az agytól, s azt súgták egymásnak, 
hogy ezt az életerő végső lobogása okozza. 

Télfy nem hallotta kollegái véleményét; de sze-
mökből kiolvasta azt és erre tagadólag intett feléjök. 

— Nem, — mondá. — itt arról még szó sincs. 
Egészen biztos vagyok benne. 

A szobaleány most halkan belépett, s az imént 
rendelt orvosságot nyujtá át az orvosnak. A szoba-
leány, amint szemeit a betegre veté, s látta, hogy 
ennek szemei le vannak zarva, azt hitte, hogy úrnője 
meghalt és erre egy éles sikoly tört ki ajakán. 

— Meghalt! — kiáltá és fuldokolva ment ki 
a szobából. 

E sikolyra Bernné, illetve most már báró Bar-
kócy Béláné, felnyitá szemeit. Arca e pillanatban nem 
árult el semmi szenvedést, tekintete élénkebb volt, 
mint az imént. 

Az orvos felbontá a gyógyszert és egy nagy 
evőkanálnyit egy kis ezüst pohárba öntött ki belőle 
s azt a beteg ajkához tette. 

A beteg bevette és ismét lehunyta szemeit. 
— 11a el bir aludni, akkor meg van mentve, 

mondá Télfy. A két kollega rázta a fejét, a lel-
kész és báró pedig hálás szemekkel néztek a meg-
váltó hangján beszélő orvosra, ki néhány percnyi 
csend után konstatálta, hogy a beteg alszik. 

A szoba, melyben Bernné feküdi, egy egész 
terem volt, Télfy tanácsára a beteg ágyától ellenkező 
oldalára húzódtak el, hogy semmi nesz se zavarja 
a beteg álmát. 

Óra után óra telt el, s a beteg nem ébredt föl. 
Télfy, ki háziorvosa volt Bernnének, beleegyezett, 

hogy két kollegája távozzék; a báró kisérte ki őket 
célzatosan, hogy Télfy reményével szemben meghall-
gathassa vélemény őket. 

A két orvos azt mondta, hogy a beteg nem 
fog álmából felébredni. 

De hát Télfi ur, miért biztat annyi re-
ménynvel V 

— Mert fiatal ember még, — szólt az egyik 
orvos és nem ismeri a báróné betegségét. 

A báró bánatosan horgasztá le fejét. — S mi-
dőn visszatért a szobába, azonnal közölte a két dok-
tor véleményét Télfivel. 

A fiatal orvos derült arccal nézett a báróra, 
kit most már a beteg férjéül tekintett. 

Tudom, hogy a báró ur soha sem bocsátaná 
meg, hogy ha oktalan reményekkel kecsegtetem, s 
ez orvosi ronommémnek is artana; de azért ismét-
lem véleményemet, hogy a báróné meggyógyul. 

— Legyen Isten akarata az ön véleményén, — 
szólt a lelkész. 

Ezután ismét óra és órák után óra mult el; 
de a beteg aludt folyton, s nem ébredt. 

Az álom 18 óráig tartott, amely alatt min-
denki elvesztette a reményét az iránt, hogy a beteg 
felébredjen valaha, csak az orvos nem. Bízott. 

És nem csalódott. 
* 

* * 

Bernné felgyógyult s ma is él, mint báró Bar-
kócy neje. Egyik legboldogabb nő az országban, fe-
ledve egy fél élet szenvedesét, férje szeretetében, jó 
indulattal eltelve az emberek iránt, szeretet és jó-
tékonyságot gyakorolva minden felé. 

Egy év múlva felgyógyulása után, éppen 35 
eves korában, született egy gyermekök. Mikor a 20 
évesnél többnek alig látszó szép báróné betegágyá-
ból felkelt, megkérte férjét, hogy menjen el a köz-
jegyzőhöz, kinél végrendelete le volt téve. 

Most már a végrendeletet meg kell semmisíteni, 
— mondá; — mert ebben mindenem báró Barkó-
cyra van hagyva, de ugy, hogy halála után minden-
közjótékonycélra szálljon, még az esetre is, ha ne-
ked gyermekeid maradnának. Azon gyermekedet pe-
dig, amelynek én vagyok az anyja, nincs szándékom 
kirekeszteni vagyonomból. 

(Vége.) 
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hogy gátjaink erősek voltak, s a Körös szabályozási társulat, 

valamint erélyes főszolgabírónk megtettek községünk érdekében 

mindent, mi megtehető volt, mentve lettünk az annyira rette-

gett katasztrófától. A sok félül érkezett szerencsétlenségek miatt 

tagad hatatlan, hogy a viz magasságával napról-napra emelke-

dett aggodalmunk, különösen annak tudására, hogy gátkisza-

kadás, vagy a víznek a gáton való keresztül ömlése sok oly 

helyen is megtörtént, hol azt előre még csak nem is képzelték. 

Igaz, hogy mintegy 2560 holdnyi, részint kaszáló, részint szán-

tóföld lett határunkban elborítva a viz által; de ármentesitett 

területre sehol nem hatolhatott át. Azonban a gát alatt átszi-

virgó viz nagy mennyiségű földnek tetté úgyszólván semmivé 

egész évi termését. De mindenek felett legszomoritóbb képét 

tárja elénk a védgát alatt átszivárgó viz pusztításának a Szent-

andrási szőlőskert, hol sok szőlőtulajdosnak nemcsak ez évi 

termését tette tőnkre a tetemes beszivárgás, de gyümölcsfái, 

szőlőtőkéi is végkép megsemmisültek. Sokan gyászosan fogják 

idővel is emlegetni a jelen év árvizpusztitásait; mert szülő-

földeiket vagy csekély áron elvesztegetni, vagy pedig szántóföld-

nek használni lesznek kénytelenek. 

Ez óriási kárnak pedig semmi más oka nincs, mint az, 

hogy az ártérfejlesztés következtében magasra emelkedett viz, 

jóval felülmúlja a szölöföld felületét s igy a védgát alatt tör-

tént nagymérvű beszivárgást megakadályozni nem lehet, sőt a 

viz a szőlő földeken keresztül a szőlőskert másik oldalán elterülő 

szántóföldet is elborította. E kár jövőre csakis az esetben nem 

ismétlődnék, ha a társulat által emelt vedgat m llé — az úgy-

nevezett Pityi-gát mintájára — fiókgát emeltetnék. Ezen fiók-

gát emelése pedig a védgát mellett elvonuló 4 méter széles-

ségű kisajátitott területen könnyen lehetne eszközölhető. 

Hisszük, hogy a szakközegek át fogják látni a tíókgát 

emelésének szükségét s oda fognak hatni, hogy a szentandrási 

szőlők mellett levő védgát mellé fiókgát emeltessék, inert a 

nagymérvű beszivárgást s az ezzel kapcsolatosan együtt járó 

kártételt csak is ugy lehet megakadályozni. Különösen az úgy-

nevezett Fazekas és Kiss András-féle gát mellett levő nagy 

mélyedésü ér világosan hirdeti a fiókgát elodazhatlan szükségét. 

Azon óriási veszteség, mit szőlősgazdáink a viz átfaka-

dása következtében szenvedtek, megérdemli, hogy a társulat 

szakközegei által a helyszínén komoly vizsgálatot tartasson s 

elhatározzak a fiókgát mielőbbi kiépítését, mert az osztó igaz-

ság is azt követeli, hogy ha ártéradói fizetnek a szőlőért, az 

esetben vegyék is annak valami hasznát, ne pedig csak káros 

voltát legyenek kénytenek eltűrni, mert tagadhatatlan, hogy eppen 

és kizárólagosan az ártér fejlesztés következteben pusztít a be-

szivárgás s ha ártéradó fizetés nem volna, nem lenne oly nagy-

mérvű és káros a beszivárgás szőlőinkben: miből önként követ-

kezik, hogy ép azért van szőlőinkben ily pusztítás, mert ártér 

adót tizetünk. 

Egyébiránt községünkben már meg is indult egy mozga-

lom, melynek célja az, hogy kérvényezni fogják a társulatnál 

a fiókgát mielőbbi kiépítését. 
Zih Károly. 

Világfolyása. 
„A pénz egyedül nem tesz boldoggá, 

birni is kell valamelyest." Kevésbé furcsa, de 

nem kevésbé igaz azon állítás, irja a „P. Corr." 

— hogy „maga az erős hadsereg nem győz, 

hanem meg is kell jelennie a csata térenÉs 

még hozzá pontosan és gyorsan, lehetőleg 

gyorsabban és pontosabban, mint az ellen-

ségnek, melyet meg kell vernie. A háború és 

győzelem dolgában sok, gyakran minden a 

helyes, kellő időben történt stratégiai felvo-

nulástól függ. A kié a vitás positió kulcsa, 

azé maga a posilió is. Jaj annak, kinek előbb 

az ellenség kezéből kell kicsikarni a kulcsot; 

a legnagyobb taktikai erő és ügyesség mellett 

mindig veszélyben van, hogy az ajtó közé szo-

rittatik, legjobb esetben elüttetik a czéltol, 

melyhez lörekedett. 

A legnagyobb veszély hazánkra és mo-

narchiánkra északon van. Ha ezt még bizo-

nyítani kellene, úgy régi ellenfelünk s jövendő-

beli ellenségünk," Oroszország, mindenkinek, 

a ki látni akar, tisztán és érthetően a sze-

mei elé állította: északon a velünk határos 

egész széles orosz határterület egy nagy tábor, 

melyben oly csapattömegek vannak össze-

gyűjtve, hogy elég lenne egy világháború vi-

selésére s ugy vannak elhelyezve, hogy min-

den pillanatban betörhetnek Ausztria-Magyar-

országba. 

Mi sem elég gazdagok, sem elég köny-

nyelműek nem vagyunk, hogy millió forintokat 

és sok ezer emberéletet felemésztő felvonulá-

sokkal és ellennyomulásokkal demonstráljunk: 

ha harckész seregeket koncentrálunk, akkor 

készen vagyunk s verekszünk; hónapokon át 

fegyveres kézzel csatarendben állni s mégis 

tétlenül maradni, igen költséges, és igen ok-

gunknak 

talan tréfa lenne ránk nézve. Oroszországnak 

a katonai demonstráció a lengyel és porosz 

határok mentén, inkább alacsony, mint ma-

gas számítás szerint körülbelül 60 millió ru-

beljében s 8000 emberéletében van máig, a 

békeidőbeli rendes pénz- és emberfogyasztá-

son felül, s ebbe nincs egyetlen oly beszer-

zés sem beszámítva, melyek értéküket állan-

dóan megtartják s később is használhatók 

lennének. Ez egy elvesztett csatánál nem sok-

kal kevesebbet jelent. 

Ily fényűzést nem engedhetünk meg ma-

s nincs is hozzá kedvünk. De még-

is védekeznünk kell a leselkedő ellenség ellen, 

mely már sarkunkig lopódzott. A pazar és 

romlást hozó csapatgyüjtést, melyről le aka-

runk s le is kell mondanunk, egyedül ki-

elégítően pótolja a mozgósítás, adott pillanat-

ban a pontos felvonulás lehető legnagyobb 

gyorsaságú képessége. Ez irányban eddig sem 

álltunk roszul. Katonai szervezetünk ez irány-

ban kitűnő, a mozgósítási opparatus több 

kísérletnél, melyeket vele tettek, mindig töké-

letesen működött s a vasutigazgatóságok is 

úgy a szolgálati buzgóság, mint az intelligen-

cia és kitartás tekintetében igen jóknak bizo-

nyultak. De a vágányok nem voltak számo-

sak, a pályaudvari helyiségek nem elegendők, 

hogy hatalmas katonai vonatok oly gyorsan 

és simán rendeztessenek, elláttassanak s ex-

pediálhatók legyenek, mint azt a stratégiai 

tekintetek megkívánnák; az illető pályatestek 

ezen fogyatékos állapota mellett a katonai 

vonatok akadályozzák és hátráltatják a ren-

des személy- és áruforgalmat is, a gazda-

sági élet épségére elengedhetetlen ezen vér-

keringést az állami testben. Oly baj ez, me-

lyen segíteni kellett, s most segítve is lesz. 

A képviselőház előtt fekvő törvényja-

vaslatnak — 17 millió 200 ezer forint ere 

jéig i ^ j ' ^-os arany elsőbbségi kölcsönről — 

az a rendeltetése, hogy az északkeleti, a tna-

gyar-gácsországi és a kassa-oderbergi vasút-

nak, melyek részére ez alkalomból a kamat-

garancia megfelelő mérvben felemeltetik, meg-

adassék a szükséges eszköz, hogy vágányai-

kat megkettőztessék és pályaudvaraikat kitá-

gítsák; továbbá a kölcsön egy jelentékeny 

része a m. kir. államvasutakra fordittatik, 

mely természetesen szintén a forgalom bizto-

sítására és élénkítésére használtatik fel. 

Igy fegyverkezünk mi, igy készülünk mi 
a háborúra, melyet nem akarunk, de melytől 

nem is félünk. A helyett, hogy szűk terüle-

teken csapattömegek momentán felhalmozása 

által milliókat hajítanánk ki az ablakon és 

hadköteles fiaink egészségét veszélyeztetnők, 

uj vasúti vágányokat fektetünk, bővítjük a 

pályaudvarokat, uj mozdonyokat és kocsikat 

szerezünk. elérjük ugyanazon czélt, mely a 

csapatok tömegesítésével követ teteti s e mel-

lett maradandó értékeket szerzünk, melyek a 

békének s az általános polgári életnek is jó 

szolgálatokat tesznek. 

Frigyes német császár állapota, noha a 

héten kedvezőbb hirek érkeztek Charlotten-

burgból, még mindig aggasztó; élet és halál 

között lebeg, mit bizonyít az is, hogy a trón-

örökösnek már jóval ezelőtt megadott helyet-

tesítési jogát ismét jelentékenyen kiterjesztette, 

továbbá, hogy Viktória angol királynő, kinek 

veje Frigyes császár, szintén betegágyához 

érkezett. Az angol királynő monarchiánkon 

át utazott Németországba s uralkodónk által 

személyesen üdvözöltetett Innsbruckban. A z 

angol királynő és uralkodónk ezúttal találkoz-

tak először. 

A Balkán-félsziget ismét nyugtalankodni 

kezd. Romániában az ellenzék heves kitöré-

sét paraszt lázongások kisérik, — Szerbiában 

sem valami csendes a hangulat s Milán ki-

rálynak kemény szavakban kellett a skup-

stina többségét figyelmeztetni, hogy ne csinál-

jon kétszinü politikát, — Bulgáriában a régen 

tartó válság nem tud megoldáshoz jutni Orosz-

ország miatt, mely most egész figyelmét a 

Balkán-félszigetre vetette, ami pedig rendesen 

azt jelenti, hogy ott meglepetések készülnek, 

— Görögországban szintén gyanús jelek mu-

tatkoznak s Kréta szigetén már is kiütött a 

lázadás. 

A romániai parasztzendülés szintén egyre 

fenyegetőbb alakot ölt s kezd nagyon is ve-

szedelmessé válni. Azokon a vidékeken, ame-

lyeken a mozgalom több nappal ezelőtt a 

legnagyobb volt, pillanatnyi csönd állt ugyan 

be; ellenben más vidékeken fölkeltek a pa-

rasztok s jelenleg már négy kerületben van 

zendülés. A parasztok általában föl vannak 

fegyverkezve s a katonasággal szemben eré-

lyes ellentállást tanúsítanak. 

Az árviz. 
Körös-Tarcsa , április 26. (Saját tudósítónk 

távirata.) A belencéresi gátkivágást, melyet a körös-
tisza-marosi árment. és belvizszab. társulat Szarvassy 
Arzén kir. mérnök művezetése mellett létesíttetett, 
ápril 25-én megnyitottak, ugy, hogy most a viz már 
két helyen folyik nagy erővel az elöntött területekről 
kifelé, annyival is inkább, mert a társulat megkereste 
Békésmegye hatóságát aziránt, hogy a viz útjában 
levő utáttöltések átvágassanak, és hogy a viz leve-
zetésére csatornák ásassanak, hogy a gátátvágások 
a mostani kedvező vízállás mellett kellően kihasznál-
hatók legyenek. 

M e z ő t ú r , ápr. 27. (Saját tudósítónk távirata.) 
Zsilip tegnapelőtt este megnyittatott, s a viz mind-
három nyíláson erősen ömlik. Sima-foki csatorna 
tegnap este Berettyó társulat által megnyittatott. — 
Vízállás a Körösben 580, a csatornában 594 cm. 

Osztora i ő rház . ápr. 27. (Levelezőnk tudósítása. 
Futárral érkezett.) Vonalunkon, mely eddig már teljes véd-

biztonságban volt, a tegnapi vihar sok kárt tett, főképen Akol-

szegben. A hullámzás az alsó védsorban álló karózást teljesen 

tönkretette. A javítás folyik, de igénybe vesz legalább *JÜ0 

napszámot. Jelenleg 130 ember dolgozik e vonalrészen. — A 

Kurcatoroknál is okozott a vihar kisebb károkat, azonban ezek 

legkésőbb holnap helyre lesznek állítva. — A metelési csúszás 

ellen való védekezés már teljesen befejeztetett. A folyások any-

nyira lassabbodnak, hogy azoknak teljes elállása 8—10 nap 

múlva remélhető. Ezen csúszást Schneider szakaszmérnök tel-

jesen betetőztette, mely intézkedés a tegnapi nagy esőben igen 

célszerűnek mutatkozott, minthogy általa az elcsúszott padka 

felső beázása lett megakadályozva. A Lándor-parton már e hó 

22-ike óta mutatkoztak a csúszás előjelei (a töltés belső elá-

zása, hátsó reszének köralakban való megrepedése.) Minden 

anyag ott van a kalitkázáshoz már 5 napja a helyszínen; de 

az apadó viz s a töltés anyagának minősege, (szurkos, jó fe-

kete föld) remélni engedik, hogy a csúszásnak teljes kifejlő-

dése nem fog bekövetkezni. Eső és szél a munka haladását 

most is nagy mérvben akadályozzák. 

Hmvásárhe ly , ápr. 27. (Saját tudó-
sítónk távirata.) Tegnap délután 3—4 óra 

között rekkenő melegség után, iszonyú éj-

szak-nyugoti szélvihar fejlődött ki és a lúd-

vári burkolatnak alsó végénél, a 136. és 137. 

hectometeres karók közötti részén, 17 meter 

hosszú, 2 méter széles falrész lebukott. Az 

esővel vegyesen csapkodó szélvihar a hullá-

mokat a töltésen keresztül a padkára hányta. 

Ennek dacára a gátőrök éberségének sikerült 

e veszélyes jelenséget idejekorán észrevenni 

és kezdetben Csikós Sándor őrfelügyelő, ké-

sőbb a helyszínére érkezett Szilágyi László 

mérnök vezetése alatt, az egész szakaszról 

gyorsan összevont erővel sikerült a nagy rést 

zsákok, hosszú karók és rőzse behasználásá-

val betömni és a szélnek további rombolá-

sát ezen a ponton is megakadályozni. A mun-

kások derekasan helytállottak, dacára annak, 

hogy a felcsapó hullámok és a megindult eső 

folytán bőrig áztak. Egyéb védvonalainkról 

mindeddig nem érkeztek oly jelentések, me-

lyek hasonló rombolásokról szólanának. 

— A békési á rv i zek á l t a l okozot t 
k á r o k . Békésről írják lapunknak e hó 22-iki kelet-
tel: A víz már apad, de nagyon lassan, mert a ki-
vágás Békés felett is kicsi, a mező-berényi kivágás 
pedig még most sem készült el, s még elmúlik 2—3 
nap, míg ott folyni fog a víz. A cseresznye-híd töl-
tését átvágták, minden kár nélkül folyik a víz. Itt is 
lehetett volna nagyobb nyílás, mert a zsilip két any-
nyit is képes elvezetni. Az árvíz altal okozott károkat 
következőleg állapították meg: árvédelmi költség 
30,000 forint, összeomlott vagy megrongáltatott 317 



125. oldal. 

épület, becsértéke 81,420 ft, házbeli és gazdaságbeli 
ingóságokban, takarmányban és állatokban okozot t 

kár 20,000 frt, a békés-földvári vasút helyreállítási 
költsége 14,000 ft; elboríttatott: 14,912 hold szántó-
föld, ezt 20 forintjával véve, 298,240 frt, 1125 hold 
kaszáló, 8 ftjával számítva, 9000 ft, 597 hold szőllős-
kert, 45 ftjával számítva 20,805 ft, 1400 hold legelő, 
5 írtjával 7330 frt, együtt 18,100 katasztrális hold. 
Az egész kár összege 486,855 forint. — Nagyon sok 
herés volt a szántóföldeken, azok megsemmisülése 
is érzékeny veszteség. A közlekedés most is sok aka-
dálylyal jár. Lakosságunk egyébként eléggé nyugodt, 
beletörődött már a — nyomorúságba. 

Vízá l l ások . 

A P r ; i i 8 
Körösök : 22 L & 34 25 | 20 27 

Zerind . . . \ 103 105 100 101 158 — 

Borosjenő . . 1 008 — 002 — 1 — 1 — 
Remete . . . i 100 100 100 098 092 090 

Kisjenő . . . 070 072 070 000 050 057 

Gyula . . . . 000 058 050 054 046 040 
Békés . . . . 352 :;47 342 340 333 330 

Gyoma . . . 532 520 519 513 506 501 
Szarvas . . . 657 049 039 630 620 015 
Kunsztm ártón . 733 720 709 098 084 074 

Szamos: 
Szatmár . 128 128 127 152 150 140 

Tisza: 
Márm.-Sziget . 105 110 110 113 110 174 
T o k a j . . . . 470 41-2 420 404 398 400 
Szolnok . . . 710 i m 083 668 054 — 

Szentes . . . 833 820 809 790 783 772 
Mindszent . . 850 844 833 — 806 798 
Szeged . . . 813 804 794 775 777 709 

Maros : 
Arad . . . . 050 040 037 031 034 042 

Helyi és vegyes hirek. 
— E s k ü v ő . Ifj. Váráéig Lajos gyógyszerész 

és városi képviselő folyó hó 24-én vezette oltárhoz 
Csongrádon Tari Janka kisasszonyt, özv. Tart Lász-
lóné kedves leányát. — Násznagyok Blázsik Márton 
szolgabíró és ¡Sima Ferenc társulati szakaszigazgató 
voltak: at utóbbit azonban — a gátvédeleninél volt 
elfoglaltsága folytán — Herke Ferenc helyettesítette. 
Koszorú leányok voltak: Váradi Krisztina Szentesről, 
Heinrich Rózsa és Banhídy lika Fél egyházáról. Vő-
félyek: Vály Géza, Szénássy Ferenc Szentesről és 
Bagi László Csongrádról. Az esküvőt kedélyes lakoma 
követte. A tiatal pár 25-én érkezett haza Szentesre. 
Tartós szerencset és boldogságot kívánunk e szép 
frigyhez! 

— H a l á l o z á s . A következő gyászjelentés 
küldetett be hozzánk: „Alólirottak a legnagyobb fáj-
dalommal tudatják a í'eledhetlen hü nő, a kedves 
jó anya és jó leánynak: Csúcs Jánosné született 
JJunás Varga Eszter asszonynak f. hó 25-én szer-
dán délután f/i5 órakor, életének 40-ik, boldog há-
zasságának 23-ik évében, 7 heti súlyos betegség után 
történt gyászos elhunytát. A megboldogult hűlt te-
temei f. hó 27-en, pénteken délelőtt 10 órakor fog-
nak a ref. egyház szertartásai szerint örök nyuga-
lomra tétetni. Béke lengjen porai felett! Csúcs Já-
nos mint férj. Csúcs János, Emma, Károly, Lajos. 
Ilka, Róza mint gyermekei, Dunás V. Sándor mint apa. 

— A z á r v í z v e s z é l y ránk nézve már meg-
szűntnek tekinthető. A víz amily rohamosan áradt, 
éppen oly mérvben apad. Lapunk zártakor, mikor e 
sorokat írjuk, a vízállás 7 méter és 05 cm., tehát 
eddig 1 méter és 10 cm. az apadás, ami 3 és fél 
labnak felel meg. A társulat most már vissza felé 
védekezik. Ugyanis szedeti föl a legfelső karózást és 
állítja helyre a hullámverés által a töltés rézsűjének 
felső részén okozott rongálásokat. Ily mérvű apadás 
mellett már a csúszások is elvesztik a veszély komo-
lyabb jellegét. Az eddig tapasztalt legnagyobb árvíz 
tehát — most már bízvást elmondhatjuk, — min-
den csapás nélkül vonul le töltéseink között. — S 
ezt az óriási méretű töltéseknek s a társulat védké-
szültségének és nagy áldozatkészségének köszönhetjük. 

— A z i d ő j á r á s . A hosszú szárazságot ugy látszik, 

esős idő fogja felváltani. S a mód, melylyel ez az esős idő 

beköszönt, ritkítja párját. Csütörtökön délután kezdett az esö 

esni jéggel vegyest, s oly zivatar által hajtva, mely épületeket 

szakgatott meg, s a gáton egész karőkaza lókat szórt szét. Kz 

az orkán közel óráig tartott, s oly ellenállhatlan erővel 

dühöngött, hogy ha a legmagasabb viz mellett köszönti meg 

gátjainkat beláthaiatlan pusztitást vihetett volna végbe, igy 

azonban csak a töltés lábait szakgathatta meg. 

— A csongrádmegyei árvízkárosul-
t a k javára 1888. évi május hó 10-én, azaz áldozó 
csütörtökön, a szentesi 48-as népkör helyiségében 
(Halász Szabó-féle ház) jótékony célú táncvigalom 
fog tartatni, melyre a jótékony cél iránti tekintetből 
előre is felhívjuk az érdeklődők ügyeimét. Belépti díj 

»SZENTESI LAP< 

személyenkínt 00 kr. Kezdete 8 órakor. Föl ül fizetések 
köszönettel fogadtatnak és hírlapilag nyugtáztatnak. 

A szentesi á r v a t á r i sikkasztok, 
Döme József és társa sikkasztási bűnügyének végtár-
gyalását május 15. és következő napjaira tűzte ki a 
szegedi kir. törvényszék. - E szenzációs bűnügyben 
védők ül dr. Ivánkovics Sándor és Kalmár István 
szegedi ügyvédek szerepcinek. 

— A tiszántúli járás szolgabírói székhelyének Mind-
szentről Szegvárra áttétele tárgyában hozott törvényhatósági 
határozatnak közhírré tételét á belügyminiszter rendelettej 
meghagyta. A közhírré tételtől .>0 nap alatt felebbezését bárki 
a vármegye alispáni hivatalánál adhatja be és ugyanott a vo-
natkozó ügyiratokat megtekintheti. 

— A k a n y a r ó legújabban Csany és Kiste-
leken lépett fel járványosán a gyermekek között, 
miért is az alispán az iskolákat mindkét községben 
bezáratta. 

— A szentesi kompközlekedés megindult. Múlt pénteken 
már járt a komp, minthogy szép, csendes idő volt és a böldi 
révi töltés is annyira kijavíttatott, hogy a közlekedés fennaka-
dás nélkül föntartható. 

— A földmivelés-, ipar- és keresk. 
m i n i s t e r f. évi ápr. 9-én kelt körrendeletével az 
összes lótenyészbizottmányok elnökeit tudomásvétel 
végett arról értesitette, hogy pénzügyi szempontból 
az évi 3000 írttal javadalmazva volt vidéki versenye-
ket, 10,000 í rttal rendelkezett magánmének segélyezé-
sét, s végre a 15,000 frttal előirányozva volt lóte-
nyésztési jutalomdijakat beszüntette. E szerint a vár-
megye területén ez évben sem jutalomdijosztás nem 
lesz, sem a magánosok által tartott mének segélyt 
nem nyernek, sem az eddig alakult, vagy alakulandó 
vidéki versenypályák állami díjban nem részesülnek. 

— K rovat alatt a szentesi kön ijc kötői pár egy torzpél-
dányáról emlékezik valaki. Stark Nándor kölcsönkönyvtárának 
kiviteli könyvecskéjét találja olyan kezdetleges munkának, a 
melyhez hasonlót aligha állítottak még elő Szentesen. — Hát 
a magam részéről a megrovást nagyon méltatlannak találom. 
Alig hangzott el helyi lapjainkban a vállalat meleg üdvözlése, 
előáll a közlemény beküldője s azt a szerény kiviteli könyvecs-
két, melyet más — a nem nagyon biztató előzmények, pártolás 
mellett — ki se nyomat, csak azért, mert azt a könyvkötő, 
persze ujabb áldozattal, korrektebből vágta volna körül, veszi 
kritika alá s a vállalkozó diskreditálására használja fel a nagy 
közönség előtt Ilyen eljárást én méltatlannak találok. Majd ha 
müveit közönségünk az őszi és téli hónapokban a kölcsön-
könyvtár méltó felkarolására talál felbuzdulni, akkor lesz helyén 
a kritika, akkor is nem olyan kicsinyes szempontból: ha cor-
rektül körülvágott-e a zsebbe szánt kiviteli könyvecske? hanem 
igenis: ha méltók-e kivitelre a nyújtott könyvek s igy méltó-e 
a közönség tömegesebb pártolására maga a vállalat? En részem-
ről a kezdeményezett vállalatot olvasni szerető közönségünk 
pártolásába ajánlom. P.S.. minta kölcsönkönyvtár egyik olvasója. 

M á r i a V a l é r i a k i r á l y k i s a s s z o n y 
a ,Figaró" szerint legközelebb jegyet vált Ferencz 
főherceggel, Károlg Lajos főherceg legidősb fiával. 
— Nevezett párisi lap azt is tudni akarja, hogy az 
esetben, ha Rudolf trónörökösnek nem lenne íiu 
gyermeke, az osztrák-magyar monarchia feletti ural-
kodás esetleg Ferenc főhercegre szállna. (Ugyanaz a 
Ferenc főherceg ez, aki a tél folyamán Pallavicini 
őrgróf mindszent-algyői uradalmán vadászaton volt.) 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon szíves megtisztelők, 

jó barátok es ismerősöknek, továbbá Bugyi Gizella kisasszony 

és a testületileg megjelent asztalos ifjúságnak, kik szeretett 

János testvéremnek f. hó :24-én vegbement végtisztességtéte-

lén megjelentek s testvéri fájdalmamat őszinte részvétükkel 

enyhíteni kegyeskedtek, — ugv a magam, mint családom ne-

vében is ez uton mondok hálás köszönetet. — Szentes, 15&8. 

april 25-én. Komó József 

— V á s á r . Bizony nagyon rosszul sikerült; 
a felhajtás is kevés volt, a vételkedv még kevesebb. 
A mi jószág eladatott, az oly potom arakon kelt, 
hogy csakugyan kétségbeejtőnek lehet mondani ezt 
a mostani állapotot. A barom vásár régen volt ilyen 
ritka, a mit az árvíz-veszélynek lehet, egyenesen tu-
lajdonítani. Kiállítatott összesen 1030 drb. járlat és 
pedig nagy marhajárlat 275 drb. kis marha 241 
drb, ló 230 drb, sertés- és juh 283 drb. 

— Hajóközlekedés. A viz apadásával a hajóközlekedés 
szerdán Szolnok és Szeged között megindult. A menetrend a 
múlt évi. Egyelőre csak a t'ödélzetre vétetnek föl utasok. 

— híz volt hétfőn d. u. t órakor. Mócz Kálmán üveg-
kereskedőnek egy mellékepületében a felhalmozott, szalmába 
rakott csomagok között ütött ki a tüz, a mit jókor észrevettek 
és a tüzet gyorsan elfojtották. 

— Hosszú tél után. Az idei szigorú telet nagyon meg-
sínylette az állatvilág. Már a tél folyamán is sokat panaszkod-
tak a vadász-területek tulajdonosai, hogy minden felé találhatni 
halott vadra, melyet részint a hideg, részint az éhség ölt meg, 
de hogy mily károkat tett a fagy és főképen a hó a vadállo-
mányban, az csak most tűnik ki igazán, mikor az erdőségekben 
a tavaszi meleg felolvasztotta a hótömegeket s hozzáférhetőkké 
tette a járhatatlan ösvényeket is. Különösen sokat pusztított a 
hó Ausztria vad-állományában. Vannak erdőterületek, a hol 
fele elhullott a nemes vadnak, mely a magas hóban nem tudob 
mozogni. Metnitzben, egy aránylag kisebb erdőrészben a napok-
ban -Jő kinőtt szarvast találtak feloszlásnak indult állapotban. 
A schatTenannthali erdőben kis területen 13 szarvas feküdt kit 
mulya. Az özvad százával pusztul el. Valamennyin észre lehet 
venni a sanyargás nyomait. 

— Londoni rálóperek. Londonban a törvényszék a mult 
héten három erdekes válási perben hozott ¡téletet. — Az első 
perre az szolgált okul, hogy egy tiatal asszony, a kit egy tizenöt 
eves tanuló vett nőül. oly időben szült gyermeket, hogy a férj, 
aki már hosszabb idő óta Amerikában volt, nem vállalhatta ei 
az apaságot. — A másik pert szinte a félj indította neje ellen, 
mert az asszony egy napon kijelentette, hogy négy hét múlva 
elhagyja férjét s ezt a fenyegetését teljesítette is. — A harma-
dik esetben egy nő elhagyta a férjét, mert a családi élet nagyon 
„nyugodalmas- volt neki. A törvényszék mind a három házas-
párt elválasztotta. 
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— Oszi napsugár. László János nyitrai napszámos hatvan 
esztendős korában oltárhoz vezette Fehérvári Katalin ötven éves 
hajadont. A tiatal menyecske azonban hajlott kora és hajlott 
dereka dacára, sokat pislogott a legények felé, amiből előbb 
családi zenebona, utóbb pedig családi tragédia lett, mely ugy 
végződött, hogy László János megfojtotta hűtlen feleségét. Az 
első biróság László Jánost felindulás közben elkövetett ember-
ölés bűntettében találta bűnösnek s nyolc évi börtönre itélte. 
A kir. tábla néni látván fönnforogni az erős fölindulás enyhitő 
körülményét, a büntetést tiz évi börtönre emelte, a curia azonban 
hét évi börtönbüntetést mért Lászlóra. 

— I n d i á n o k k i i r t á s a. Borzalma* ese-
tet jelentenek a Timinek Rio-Janerióból. Brazília 
ígyik kerületének kormányzója, sennor Joapuin Bueno, 
5 jelentés szerint elhatározta, hogy kiirtja a Brazíliá-
ban lakó indiánokat. A f. hó elejéa hetven emberből 
álló csapatával megtámadott egy indiánok által la-
kott nagy helységet, kiűzte abból az indiánokat, 
azután strichniunel megmérgeztette a kutakat és az 
elűzöttek által hátrahagyott élelmis¿ereket. Az in-
diánok, midőn üldözőik eltávoztak visszatértek a 
helyiségbe, de huszonnégy óra múlva 800 indián meg-
halt a méregtől. A Times levelezője azt beszéli, hogy 
seanor Joapuin Bueno ekként már 3000 indiánt ir-
tott ki s még 5000 indiánnak a megmérgezése van 
elhatározva. A city-Up nem talál szavakat a bor-
za inas kegyetlenségnek megbélyegzésére s fölhívja a 
tirailiai kormáoyf, hogy saját becsülete érdekében 
példásán torolja meg a kormányzó gaztettét. 

— L e v é j a k i r á l y h o z . HajdumegyeFöl-
des községéből Ó. Tóth József a következő levelet 
intézte a királyhoz: „A dicsősségesen uralkodó I. 
Ferenc Józset magyar királyunknak. A béke zázlója 
lobogjon feje felett, a szerencse kisérje mindea lép-
teiben. 

Tartsd meg Isten ő felségét, 
A magyarok királyát, 
Kit szerelmed nekünk adott, 
Hogy érezzük jóságát. 
Áld és tartsd meg soká nékünk, 
Öt és házát egészen, 
Hald meg e buzgó kérésünk 
Népek atyja, nagy Isten. 

Ezt kívánja Ó. Tóth József családjával a Fel-
séges Királyunknak szent nevenapjára tiszteletül, 
hogy érhessen több József napsat szerencsésen a 
koronához tartozókkal együtt. En 0. Tóth József 
alattvalói bodolattal üdvözlöm Felséges Királyunkat 
ezzel kétszer. A Felséges Kiralynénkak pedig egyszer 
Erzsébet napjara és nem kaptamrásemit. Lábaihoz 
aorulva esedezem Fölséges Királyunknak egy kevés 
segéjért, a ki is 12 évet és 28 napot szolgáltam, 
megcsaládos )dva vagyok, szegény sorsra jutottam, 
csaladom számára egy kis lakhelyet szereznénk, hogy 
a vándorlástól megóvnám aprós családomat és ma-
gamat. Lakásoui Hajdumegye Földes községben 
van." — A levél ajanlottan küldtett el, a következő 
címzéssel: „A Dic-íősségesen uralkodó első Ferenc 
József magyar Királynak alattvalói hódolattal. Bécs-
ben.4' — A levelet a kabinet-iroda minden megjegy-
zés nélkül elkülte a m. kir. belügvminiszterhez, a k i 
leküldte a vármegyére, 8 igy a kérvényező a király 
adományo/ásaból nem lesz háziúr. 

— H e r n y ó i r t á s . A leggondosabb gazdá-
nál is megtörténik, hogy habár fáit idejekorán le-
her»yó/.ta, mégis azon veszi és/re egy tavaszi szép 
napoa, hogy némely ágat meglepett egy-egy csomó 
hernyó. Természetesen, a gazda nagyot boszanko-
diii magában, hogy minden elővigyázata daczára a 
pusztító v*idég meglátogatta Okos terven töri e fe-
jet, hogy könnyű módon miként semmisítse meg az 
uadok t -rfmtéseaer. E<y gyakorlati gazda következő-
leg szokot eljárni: Oiv Időben, midőn a hernyók 
csoportokban gyűlnek, sorba járja minden fáját és 
tiiyelmes szemekkel megvizsgálja ; hol csapat hernyót 
talál, ott egy pózna v gére csíptetett kénszeletet meg-
gyújt és derekasan közéjök füstöl. A hernyók csak 
ugy pattognak le a fáról. Ez eljárás könnyen hoz-
záférhető és biztos. 

— L e á n y j a v i t ó i n t é z e t e t építtet 
i magyar kir. igazságügvminiszterium a főváros 
kö/elében oly helyen, hogy Budapestről egy óra alatt 
elérni lehessen. E czélra teiket keres, 2 — 3 holdat, 
reá 14—20 szobás há'.at építteti. Esetleg hosszabb 
időre is vesz bérbe egy ily házat a kormány. 

— V a s G e r e b e n ö s s z e s m u n k á i -
b ó l a 41—46 füzetek kerületek ki sajtó 
alól. MA,hner Vilmos kiadó buzgalma, melylyel e 
tősgyökeres magyar író munkáinak gyűjteményes 
kiadását vis/i, és gazdag illusztrálásról is gondosko-
iik Gyulai László jellemző rajzaival, elismerést érdé-
nél. Dis/szel állítja ki a nagy terjedelmű kiadást. E 
fil'etskben kezdődik a kitűnő korrajz „Egy alispán", 
a táblabírói világból, Földváry Gábor pestmegyei 
alispánról. A 44-ik füzet „Régibb magyar népélet", 
a magyar nép erkölcseinek rajzolata regény alakban; 
a 45-ik füzet pedig a „Garasos arisztokráczia" regényt 
veszi föl. Az igazi magyar életnek, észjárásnak képét 
tárja elénk Vas G-reben mindig, ki nemcsak kelleme-
sen szórakoztató iró volt, hanem életteljesen rajzolta 
a kort, melyben élt. A kitűnő munka egy-egy diszes 
és tartalmas füzete 25 kr. 
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— A „ M a g y a r I f j ú s á g " czimü kitűnő 
ifjúsági folyóiratból, mely Révai testvérek kiadásá-
ba« jelenik meg Budapesten és melynek munkatársait 
legjelesebb, iróiok képezik, most kaptuk meg a 9 - 1 2 . 
füzeteket, örömmel látjuk e füzetekből azt, hogy a 
lap olvasóinak buzgalmával a szerkesztőség is lépést 
tart abbeli igyekezetében, hogy mindig ujabb és ujabb, 
de azért mindig lelket nemesítő, kedélyt mulattató 
szórakozást nyújtson nekik. Kitűnő elbeszélések, me-
lyek elsőrangú írókat vallanak szerzőjükül, szép sor-
rendben váltakoznak a lap tehetségesebb olvasóinak 
mátkáival, melyek mint pályaművek, részint jutalmat, 
részint dicséretet nyertek. Ismertető czikkek a tudo-
mányok és művészetek minden ágából, színdarabok, 
zenemüvek, apróságok, rejtvények, tréfás feladvá-
nyok, szép és jó képek, tarka egymásutánban, mind-
ezek csak azt bizonyítják, hogy mind a szerkesztő-
ség, mind a kiadóhivatal tiszta tudatában van a nagy 
feladatnak, melynek megoldására vállalkozott. Az 
évfolyam októbertől—októberig tart, és ép az, hogy 
most már az V. évfolyam járja, bizonyít a lap értéke 
mellett legjobban. — E őfizetési ára roppant csekély, 
egész évre csak 6 frt és ujoan*« belépd előfizetők 
az oktober óta megjelent füzeteket a rendes ár mellett 
mindig megkaphatják. — Előöíetések dolgában leg-
jobb egyenesen Révai testvér k kiadóhivatalához 
fordulni (Budapest, IV. Váczi utcza 11.) 

Gazdasági és üzleti értesítés. 
S z e n t e s , 1888. april 27. 

Április 21-én és következő napjain tartott Sz-
Györgynapi országos vásárunk rég az ideje, bogy 
oly gyarlóan sikerült volna, mint az idén, amit rész-
ben a rosz üzleti viszonyokiak, részben pedig an-
nak lehet tulajdonítani, hogy az árviz miatt fenakadt 
közlekedésünk a Tisza telől igen sok vásári láto-
gatót visszatartott. Az űzletpangás különösen a szom-
bati jószágvásáron volt észrevehető, s a szarvas-
marhák úgyszólván potom áron keltek. 

A következő árakat jegyeztük: Egy pár hizott 
ökör 200-240 frt. Egy db tias tehén 60 60-75 
írtig. Meddő, hiúnak való dbja 35 -40 frt. Egy pár 
rúgott borjú 18 — 25 frt. 

Sertés igen drága volt: 2—3 éves párja 6 0 -
65 frt., egy éves párja 30—40 frt, 5—6 hónapos 
walacz párja 18-20 frton kelt. 

J u h : párja 12—14—17 frdg. 
A p r ó j ó s z a g , mint pulyka, lúd nem igen 

volt, 8 csak korai csirkéket lehetett látni, melynek 
párja i frt, 1.40 kr. tyúk párja 1 frt 1.20 kron kelt. 

G a b n a v á s á r éppen nem volt, ugy, hogy a 
három napi vásárban alig kelt el 2—300 mmázsa 
mindennemű gabna. 

B u z a: ára 6.50-60 kr. 
Á r p a : (köble) 4 frt, mmja 4.90 kr. 5 frt. 
K u k o r i c z a : mmja 5.30-40 kr. 
Z a b : (köble) 3.20-60 kr. 
S z a l o n n a : mmja 53 - 56 írr. 

B u d a p e s t , ápril 22. 

A lefolyt hét időjárása a tavasznak megfelelő, 
szép és meleg volt, egy kis eső is esett, mely a 
növényzet fejlődésére rendkívül jó hatassal volt; 
niocH is a vetések állapota ellen semmi panasz. 

A budapesti gabonapiacon a lefolyt hét üzlete 
nyugodt lefolyású volt; de — bár a hozatalok na-
gyobbodtak, a kereslet is kedvező volt, - a forgalom 
még sem nyert nagyobb kiterjedést. 

B u z a: minthogy a mérvadó amerikai és an-
gol piacokon kedvező haigulat uralkodik, a vétel-
kedv a nagyobb kínálat dacára, nálunk is elenk 
volt, de a vevők még sem akartak magasabb ára-
kat tí/.etoi, ugy, hogy a lassú emelkedés csak 5 krt 
tett métermáz8ánkiot; a heti forgalom mintegy 120,000 
mmá/sa. 

R o z s : a forgalom a szokott mederben ma-
radt s az árak nyugodt irány mellett estek; az árak : 
5.50-5 80 frt. 

T e n g e r i : vasúton és a Dunán meglehetős 
nagy mennyiségben érkezett a piacra s bőségesen 
kmaltatott, a fogyasztók ennek tövetkeztéoen tar-
tartózkodtak a vételtől s az árak 10 krajcárral es-
tek; hibás aru 5—5.10 frt, középminöségü 5.60-5.85 
frt métermázsánkiot. 

Á r p a : takarmányáru nagyobb mennyiségben 
érkezett a piacra, de a meglehetősen nagy kínálat 
mellett mérsékelt vételkedv uralkodott; hajóáru 
5.10—5.35 frt, jobb 6.45—5.60 frt, vasúti áru 5.70 frt. 

Z a b : kevés érkezett a piaczra, a kínálat 
gyenge volt s csak helyi fogyasztásra vásároltak; 
pótlékos zab 5.40 5.55 frt, finom 5.60-5.65 frt. 

K e p c z « : lanyha irány mellett alárendeltebb 
áru 10.25, jó káposztarepcze 10 ír . 

H a t á r i d ő ü z l e t : ismételt árhullámzások 
voltak észlelhetők. Buza tavaszra: indult 7.13 frton, 
zárult 7.21 írton. — Buza ős?re: indult 7.35 írton, 
zárult 7.46 -7.48 fornton. Tengeri május juni-
nsra; indult 6.34 frton, zárult nyugodtan 6.31—6.33 

frton. — Tengeri julius —augusztusra: indult 6.32 
írton, zárult nyugodtan 6.28-6.30 forinton. — Zab 
tavaszra: indult 5.17 forinton, zárult 5.18—5.20 frton. 
— Z*b őszre: indult 5.43 írton, 5.41-5.43 írton. 

S e r t é s ü z l e t : a kedvezőtlen bécsi vásá-
rok következtében az üdét a hét folyamán gyöngén 
tartott árak melleU lanvha volt. — Heti átlagos árak : 
magyar szedett nebé'. 240—320 kilós 54 551, kr, 
180 -240 kilós 51 -53 kr, vén 300 klgmon felüli 51 
52—kr, vidéki 51—52 kr. 

— „ F o B c i é r c " P e s t i b i z t o s í t ó -
i n t é z e t . Szolid, mindenek előtt s mindenek fölött 
szolid, meggondoltan előrehaladó. De azért előre, s 
nem hátrafelé haladva, fejezte be a „Fonciére" pesti 
biztosító társaság a mult 1887. évi üzleti évet is, 
minden üzletágra kedvezőtlen, a biztosítási ügyre 
éppen ominózas időszakot, anélkül, hogy az intezet 
s részvényesei hátrányról panaszkodhatnának. Sőt 
lényegesen megerősödve, minden szakban izmosodva 
é8 szilárdulva hontako7ott ki a „Fonciére" a nehéz 
küzdelemből, amint ezt az igazgatósági jelentés, 
mely a folyó é/i május 2-án tartandó közgyűlés elé 
fog terjes tetni, beszélő számokkal, világos szám-
szerűséggel bizonyítja. A törlések levoaása után a 
kén'pén'dijak az elemi kár biztosítási ágakban 
3.710,472 ítot. az életbiztosítási ágban 744,^63 ttot, 
összesen 4.455,435 irtot, a több évre kötött biz-
tosításuk dijai 4.736,080 írtől lesznek ai, auii ké»z-
péuz di|t)A3 183,947 írr, későbbi években esedékes 
dijban 511,492 frt többletet teszen. Az életbiztosítási 
állomány körülbelül 2.100,000 forinttal emelkedett s 
16.785,540 frt tökét és 8,994 frt járadékol tesz. A 
díjtartalékok 8'intén emelkedtek és pedig 207,380 
frtnyi jelentékeny összeggel. Mint mindezekből lat-
ható, az igazgatóság, há pompázni s a részvénye-
seket pillanatnyi előnyök által megnyerni akarta volna, 
könnyen talált volna eszközöket, bogy megvesztegető 
osztalékot nyújtson. Elönyösebbnek tartja a legszi-
gorúbb soliditáH és legnagyobb gondosság eddig oly 
lelkiismeretesen követett ösvétyén tovább haladni s 
az elért nyereséget a tartalékalapra éz leírásokra 
fordítani. Igaza van: az intézet maradandó erősítése 
eléje helyezendő e^y könnyen nyújtott osztalék 
muló csillagának. („P. Corr.-) 

— A t a v a s z i s z á n t á s s a l még min-
dig sokan nincsenek a gazdák közül tisztában. Azt 
hiszik, hogy mennél mélyebben szántanak tavasz-
szal, annál nagyobb szolgálatot tesziek a leendő 
vetésnek. Pedig hát mindenféle talajporhanyitási föld-
müveletet mélyen csakis az őszi esők bekövetkezte 
előtt szabad eszközölni. Tavasszal ellenben, kivált 
a tinóm rost-gyökérzetü növények alá nem szabad 
a földet mélyen meglazítani. A gyökerek ugyanis 
olyanok, mint a csecsszopó gyerek, mindig arra tol-
ják a szájukat, amerre a tejet ér/ifc. Pusztán leve-
gőből azonban a gyökér sohasem élhet. A hol te-
hát a talajban léggel telt üregek vannak, arra a 
gyökér tovább fejlődése megakad s innen van, hogy 
jó, egészséges és gyors gyökérfejlődéshez egy bizo-
nyos kötöttségű, illetőleg megülepedettségü föld szük-
séges. Ha tehát tavasszal lazítjuk fel mélyebben a 
földet, mint amennyire éppet a vetőmagnak kell 
földdel betakarva lenni, ezáltal csak azt érjük el, 
hogy annál nehezebben fog a gyenge csírázó nö-
vényke gazdag gyökérzethez juthatni, és igy annál 
könnyebben ki fogja aztán ölhetni a következő nagy 
hőség. Ha éppen lazítani akarjuk a talajt azon cél-
ból, hogv az, an^ál jobban eifogadhassa a későbbi 
tavas .i és nvári esőket is, azt csak a cultivator se-
gélyével eszközölhetjük, mely már a kikelt növé«y-
sor<>k között a törzsektől bizonyos távolságra, a hova 
t. i. még n?m hatoltak el a gyökerek, ezek minden 
sérelme nélkül jó mélven fellazítván a talajt, ezáltal 
viztartóu' fognak a szomszédos s a gyökérzettel 
behálózott talajnak szolgálni. A most tavasszal el-
vetni szándékolt gabonaféle apró magvakra nézve 
tehát nemcsak hogy az ilyenkor való mélyen szán-
tás nem ajánlható, hanem éppen megfordítva, még 
azt a csekély fellazít itt réteget is, melyet magágy 
készithetése vég*t métris fel k*'l igy tavasszal szán-
tanunk, lehető gyakori fogasolás, boroiaías es üen-
gerelés által lchetö eg rgyenlö tinomságu ülepedett 
talajjá kell változtatnunk, laaen van az amerikai 
gazdáknak azon helyes elve, hogy egy tavaszi szán-
tásra ötszöri boronálás szükséges, s nálunk e tekin-
tetben is majdnem megfordítva, igen sok gazdánál 
is azt látjuk, hogv * szántást tartják íődolognak s 
a boronálást csak mellékesnek, pedig a számár* 
csak egy szükséges rossz, ellenben a fogasolás és a 
boronálás a tavaszi vetés sikerültére a fődolog. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-tenyő—ksztmárton—szentesi h. é. v.) 

SZENTES - SZOLNOK. 
3813. sz. v. v. 3811. sz v. v. 

Szentes (vend.) 5 ó. 36 p. éjjel, 11 ó. 02 p. d. e. 
Tőke 6 ó. 13 p. éjjel, 11 ó. 39 p. d. e. 

K.-Szt.-Márton 
Homok 
T.-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
Puszta-Tenyő 
Szajol 

6 ó. 
7 ó. 

58 p. 
37 p. 

d. e. 
d. e. 

8 ó. 05 p. d . e. 
8 ó. 23 p. d . e. 
9 ó. 04 p. d e. 
9 ó. 31 p. d. e. 

10 ó. 01 p. d. e. 
Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 

BpesUv érk. 2 ó. 15 p. d. u. 

12 ó. 24 p. 
1 ó. 05 p. 
1 ó. 31 p. 
1 ó. 50 p. 
2 ó. 33 p. 
2 ó. 56 p. 
3 ó. 18 p. 
3 ó. 47 p. 
7 ó. 45 p. 

SZOLNOK—SZENTES. 
3814. sz. v. v. 3812. sz. 

Bpeströl ind. 
Szolnok (vend) 
S'ajol 
Puszta-Tenyő 
Kengyel 
Marttü 
T.-Föld vár 
Homok 
K -Szt.-Márton 
Töke 
Szentes (vend.) 

3 ó. 
4 ó. 
4 ó. 
5 ó. 
5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
7 ó. 
8 ó. 

47 p. 
22 p. 
46 p. 
14 p. 
44 p. 
06 p. 
19 p. 
12 p. 
42 p. 
16 p. 

éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

7 ó. 40 p. 
11 ó. 11 p. 
11 ó. 42 p. 
12 ó. 01 p. 
12 ó. 32 p. 
1 ó. 02 p. 
1 ó. 35 p. 
1 ó. 50 p. 
2 ó. 43 p. 
3 ó. 13 p. 
3 ó. 47 p. 

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

V. V. 

d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. e. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

Fekete Márton és nejének 
l a p i s t ó i 2 5 2 H o l d . t a n ^ a f o l d j á l * : , 

Í0I37-Ó é ^ r i S z t - I M I i l ^ á l y n a p t ó l 

k e z d v e h a s z o n b é r b e l s z i a d . 0 . 

Hirdetmény. 
A felső csordajárás hékédi részéből a 

folyó évi april 26-án tartott árverés alkal-

mával bekövetkezett viharos eső miatt ki-

adatlan maradt 13 hold terület haszonbérbe-

adása iránt az ujabbi árverés f o l y ó é v i 

a p r i l 30-án délután 3 órakor, a helyszí-

nén fog megtartatni. 

Szentes, 1888. évi april 27-én. 

N A G Y IMRE, 
tanácsnok. 

Hirdetmény. 
A szentesi határban egyes birtokosok 

tulajdonában lévő, magán vagy köztenyé,z-

tési célra használt mének, bikák és sertés-

kanok megvizsgálása f. évi május i-én d. e. 

9 órakor a külső vásártéren fog megtar-

tatni. — Ugyanez alkalommal a v. képvi-

selő testület határozatához képest, egy éves 

bikaborju kiáliitás is rendeztetik, melyen 3. 

db. kiváló és tenyésztésre alkalmasnak ítélt 

bikaborju, egy db. 20 frankos, egy db. 10 

frankos aranynyal és egy db. 2 ftos tallér-

ral fog dijaztatni. 

Felhivatnak a birtokosok, hogy a ló, 

szarvasmarha és sertéstenyésztés érdekeinek 

előmozdítása céljából alkotott Csongrádme-

gyei szabályrendelet értelmében, a 7. §-ban 

foglalt következmények, esetleg büntetés 

terhe mellett, a tenyésztésre szánt és fen-

tartott méneket, bikákat és kanokat, vala-

mint a kitüntetés reményében az egy éves 

bikaborjukat a kitűzött időben és helyen 

vezettessék elő, s a szemle bizottságnak 

mutassák be. 

Szentes, 1888. ápril 27. 

NAGY IMRE, 
tanácsnok. 

Alólirott tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy a ki8piaci üzletemmel (G r ti n w a 1 d-féle ház) 
felhagvtam,, s lakásomat a só-ház átellenében levő 
DOBOS JÓZSEF timármester ur házába tettem át, 
— hol is mindennemű 

É P Ü L E T - M U N K Á K , 
úgymint: a j t ó l s és a " b l a l £ O l £ elkészítésére, 
•Oj és ó c s l s a a " b l a l s : o l £ üvegezésére és ki-
javítására gyorsan éi olcsón vállalkozom; továbbá 
mindennemű ü / s r e g r e z é s t és I s é p l s e r e -
t e z é s t jutányosán teijeitek. — A nagyerdemü 
közönség pártfogását kérve, maradtam tisztelettel 

Csala Imre, 
1—2 épületasztalos üveges. 



4. oldal. 
20. szám. 

A Brogle József-féle gépgyár megvásár lása fo ly tán saját gyár i telepemet gazd. g ép r ak t á r amma l együt t 

1888. é v i á p r i l i s 1 5 - t ő l k e z d v e 
B U D A P E S T , V. ker., külső váci-ut 46. szám a l á helyeztem át . 

4 - 0 

G R A E P E L H U G O gépgyáros, Marshfz
S,0ns,c,om,p,u,d 

KEDVEZŐ PENZKÖLTSÖN ^ - 8 8 8 ph, 
m e l l e t t j e l z á l o g r a , . 

Felverni szándékozók értekezhetnek s felvilágosítás 

nyerhetnek nálam. Tisztelettel 6 
ZEZol̂ n G-áTbor. 

Ugyanott két bo l t i h e l y i s ég van kiadó. 

Alulírott okleveles szülésznő 
tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, mi-
szerint lakásomat f évi Szent-György nap-
tól I. t. 701. s z á m ú s a j á t h á z a m b a 
tettem át. 

Annak kijelentése után, hogy minden-
kor lelkiismeretesen fogok eljárni, — a n. 
é. közönség kegyes pártfogását továbbra is 
kérve, vagyok tisztelettel 

PATAKI SÁNDORNE 

GÓLYA MÁRIA, 
oki. szlllészno. 

Bartha Jánosnak 
kispiac-utcában levő házánál e g y u t c a i 
m a g t á r és 2 egymásba nyíló s z o b a 
folyó évi julius hó i-sejétől k i a d ó . — 
Saját teinaésű "bora, es u 1-
tetni való s z ö l ő v e s s z ő j e van eladó. 

Hirdetmény. 
Kun-Szent-Márton rendezett tanácsú vá-

rosban az á l l a t o r v o s i á 11 ás betegség 
következtében történt lemondás folytán meg-
üresedvén, annak betöltésére ezennel pályá-
zat hirdettetik. 

Ez állással 300 frt, havi előleges részié 
tekben kiszolgáltatandó évi fizetés és a 
gyógykezelésért s a levágandó jószágok 
vizsgálatáért szabályrendeletileg megállapí-
tott dijak, mint javadalmazás, van egybekötve. 

Felhivatnak tehát ezen állást elnyerni 
óhajtók, hogy kellőleg felszerelt kérvényei-
ket a város polgármesteréhez f o l y ó 1888-ik 
é v i m á j u s 26-ik n a p j á i g adják be. 

Megjegyeztetik, hogy a városi állator-
vos a segédkezelő személyzethez tartozik, 
s mint ilyen, élethossziglan megtartja hiva-
talát, de a megválasztott egy évig ideigle-
nesnek tekintetik, s ha az egy év lefolyása 
alatt nem emeltetik ellene semmiféle tekin-
tetben kifogás, lesz állásában végleg meg-
erősítve. 

Kun-Szent-Márton, 1888. april 25-én. 

TÓTH KÁROLY, 
1—2 polgármester. 

Építészek és gazdák figyelmébe! 
Kitűnő minőségű 

M E S Z E T 
w a g g o n r a k o m á n y o k b a n r ^ v i 
m é s z é g e t é s é b ő l szállít 

l E ^ r i e d-ssc i a z i z i B e n ő , 
Nagy-Váradon. 

Ügyvédi iroda áthelyezés. 
Van szerencsém a n. é. közönséggel 

tudatni, hogy 

* Ü L g y i r o d á m a t 
dr. P o l l á k S á n d o r városi főorvos ur I. t. 

231. számú (Füchsl féle) házába helyeztem át. 

Dr. ECSERI LAJOS, 
1 — 2 ügyvéd. 

Jó minőségű tűzifa 
valamint vetni való 

Isöles és lieremag 
kapható 

F o l l á l s : é s E U r l i c l m é l . 

a legkitűnőbb szer minden rovar ellen! 
Ez az uj, kitűnő specialitás bámulatos erővel és gyorsasággal kiöli a férgeket a lakásokból, konyhákból és szállókból, 

valamint a házi állatokról, az istállókból, üvegházi és kerti növényekről. Az igazi csakis névaláírással és védelmi jegygyei ellátott 
eredeti üvegekben kapható. A mit pusztán papírzacskóban mérnek ki, az sohasem igazi „Zacherl-Specialitás!" 

Z A C H E R L J., Bécs, Goldschmidgasse Nr. 2. 

A valódi . . Z a c h e r l i n " kapható: Szentesen Szépe. Károly, Dobray Sándor, Soós Albert; — Hód-Mezö-Vásárhelyen 
Beregi Lajos, Bernátsky Károly, Nagy Sándor, Schiller Imre; — Félegyházán Feuer Mihály; — Kun-Szent-Mártonban Vágó és 

Orosházán Vandlik János, Posevitz Kornél, Bruckner Lajos; — Szarvason Nyasik Soma és Réthi Sándor uraknál. társa; 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssaj tóján. 




