
1895, XXV. évfolyam. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3- frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

75* szám. Szerda, Junius 2 6 . 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY . 

Hirdetéseket 
es nyilt-teri kösleméovekot 
a kiadóhivatal mérsékelt ál-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok' 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vinza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

P6aserkMat6 : 

S I M A F E R E N C Z 
K«lel£a-sserk08EtA t 

K 0 V Á T 8 KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóh ivata lban és l apk ihordó inku t j án , 
kik az előÜzetési pénzeket is felvehetik. 

Muszka kormányzási elvek. 
(P.) Ne tessék hinni, hogy csupán a 

czárnak van Kamcsatkája és csak a muszka 

birodalom szerencsétlen tartományaiban ural-

kodnak kancsukás kormányzók. Oh dehopy. 

Ha a kormányzás belső tarta !ma, szelleme 

és minősége után neveznék el az országrészeket 

és a hivata'okat, ugy némely vármegyét 

már régen elkeresztelhették volna ma-

gyar Kamcsatkának, s a vármegye első tiszt-

viselője, az ősi „alispán* titulus helyett, oiz-

vást viselhetné a „kamcsatkai kormányzó" 

czimet. 

Egy jellemző mondás néha egy egész 

programon- ilyen nevezetes mondást szalasz-

tott ki a száján Csongrádvármegye alispánja 

a közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén, 

m dőa könnyedén odavetve proklamálta a 

muszkaizü elvet: „Az alantos tisztviselőnek 

nem szabad föllépnie a felebbvalója ellen; 

még akkor se, ha igazsága van, s akkor se, 

ha a felebbvaló viselkedése provokálja rá ; és 

ha föllép, bűnhődnie kell; a fellebbvaló pro-

vokáló és inzultáló viselkedése mindössze eny-

hitő körülményül szolgál.* 

Tehát akit a fátum nem vármegye urá-

nak, hanem községi tisztviselőnek rendelt, an-

nak legyen vastag a bőre és fásult a lelke, 

hogy néma megadással, gyáva meghunyászko 

dással, hitvány pária módjára elszenvedhesse a 

csapásokat és bántalmakat, melyeketa felebbva 

lói mérnek rá; mert ha önérzete föllázad és ütésre 

ütéssel, bántál ómra bántalommal felei, pél-

dásan bűnhődnie kell, s még kezet csókol-

hat, ha a fegyelmi hatóságok kegyeskednek 

a kapott inzultusokat enyhitő körülménynek 

fekinten'. 

S ami a legszebb, ez a humánus és li-

berális szabály, a csongrádvármegyei alispán 

elmélete szerint, a fe'ebbvaló és az alantos 

tisztviselő között nemcsak a hivatalos szol-

gálati viszonyban, hanem a magán életben is 

érvényes; mert hiszen az eset, amelyre vo 

natkozólat? az alispán a fentebb idézett kije-

lentést tette, nem hivatalos, hanem privát té-

ren merült fel, ahol a felek nem mint tiszt-

viselők, hanem mint férfiak és politikai elleu-

felek állottak egymással szemben. 

Bizony, bizony, tisztelt alispán ur, a : ön 

kormányzási elvei nem egy szabad országba, ha 

nem Kamcsatkába valók. Ésneküuk önkénytele-

nül eszünkbe jut Horváth Gyula mondása, 

aki 1831-ben, mint az akkori kormány bizal-

masa, a Csongrád vármegyei állapotokról refe-

rálva a kormánynak, a következő jellemző 

megjegyzést tette: „Én nem azon csodálko-

zom, hogy a csongrádvármegyei nép túlnyomó 

része ellenzéki, hanem azon, hogy — n e m 

n i h i 1 i 8 t a ; mert ebben a vármegyébeu a 

szó szoros értelmében ázsiai állapotok vannak.* 

Fájdalom, a kormánynak nem mindé 

gyik bizalmasa látja ilyan szinben a dolgo-

kat. Például a mostani főispán — ugy lát-

szik — helyesli az alispán kormányzási el-

veit ; mert mikor az alispán a közigazgatási 

bi ottság ülésében a fennebb idézett kijelen-

tést tette, a főispán mindössze annyit jegy 

zett meg, ho^y amelyik alantos tisztviselőnek 

kifogása van a felebbvalója viselkedése ellen, 

»tegyen ellene panaszt." 

Csakhogy ha a felebbvaló privát visel-

kedése ellen emelnének panaszt, bizonyára a 

főispán lenne az első — és jogosan — aki 

azzal utasítaná el a panaszt, hogy privát dol-

gok csak közbotrány esetén tartoznak a 

fegyelmi hatóság illetékessége alá. 

S talán nem is tudja a főispán, hogy 

mekkora guny van abban, midőn a várme-

gye urai ellen panaszté'elre utasítja a feleket. 

Hiszen panaszt tett a tápéi kántor a 

vármegyei főjegyző basáskodása ellen, és a 

vizsgálat szépen .kisütötte, hogy a vérlázító 

önkénykedés egészen jogos és rendjén való 

dolog volt. S panaszt tettek a horgosiak a 

jegyzőjük ellen hivatalos pénzek elsikkasztása 

miatt, s bár a vád napnál világosasbban be-

bizonyult, a közigazgatási bizottság mégis a 

panaszosokat bírságolta meg. 

Ilyenek után nincs itt kedve senkinek 

panaszt tenni a hatalmasok ellen; s mi sem 

a panaszban keressük az orvoslást. Hanem 

keressük a nép, a választó közönség erejé 

ben és jogos fölgerjedésében; amely a leg-

közelebbi választásoknál bizonyára megbuk-

tatja a muszka kormányzási rendszert, a 

a kamcsatkai kormányzókkal egyetemben. 

Közlekedési viszonyaink fejlődése. 

(P.) Nem régiben még valóságos botrány 

volt az az elhagyatottság, amelyben vidékünk 

közlekedési állapota ainlődött. Vasutaknak 

csak hirét hallottuk; országutainkat pedig 

arról ismertük meg, bogy száraz időben ott 

volt legnagyobb a por, és esős tdőben leg-

mélyebb a sár. 

Az utóbbi években amily rohamos, ép 

oly örvendetes haladást tettünk. Vasutak sze-

lik át határainkat, s ha majdan kiépül — pe-

dig hamarosan ki fog épülni — az orosháza-

szentes-csongrád-bajai vasút, valamint a vá-

sárhely-inakó-nagyszentmiklósi vonal, a világ 

minden tája felé egyenes és közvetlen vasúti 

összeköttetésünk lesz. De roppant nagy és 

kedvező változások történtek a közúti közle-

kedés tekintetében is. 

örvendetes kezdet volt a kongóut kiépí-

tése, mely biztosította számunkra az állandó 

közlekedést a Tiszával. Ennek folytatását ké-

pezte egyfelől a csongrádi müut, mely a test-

vérvárossal kapcsolt össze bennünket; más-

felől a keramit ut, mely a városon keresztül 

a vasútállomáshoz vezet. Aztán következett 

a már munkában lévő nagy alföldi müut, 

mely a Dunától kiindulva Kunszentmártonon 

és Szarvason át Arad megyébe s onnét Er-

d é l y e i é ágazik el, s egyik föutczánkon ve-

zet keresztül^ 

Most következnek a vármegyei müutak, 

melyeknek kiépitésére a megye tudvalevőleg 

600 ezer frtot szavazott meg. Ezen müutak 

a^szentesi határt két irányban érintik. Az 

egyik ut a piacztérről kiindulva a vásárhelyi 

utczán át vezet a külső határba a derekegy-

házi^ut elágázásáig; a másik pedig a vásár-

téren^a keramit úttal lesz összekötve, s on-

nét azÉugynevezett aradi országúton Fábiánig, 

illetőleg a kórógyi csárdáig megy. 

Tehát nemcsak a tanyai lakosság egy-

része kap műutat, hanem egy föutczánk i s ; 

s ami fő, mindez semmi közvetlen anyagi 

áldozatot tőlünk nem követel. 

A törvény ugyan az országutak építésé-

hez hozzájárulásra kötelezi a községeket, a 

mennyiben megállapítja, hogy az úgynevezett 

átkelési szakaszok, vagy is a községek bú-

területén átvezető útrészek kiépítésének Költ-

ségeiben a községek is particzipálnak. De ez 

a kérdés reánk nézve igen előnyösen lett 

megoldva. 

Ugyanis a hozzájárulás kérdésében t. 

hó 24-én volt a tárgyalás a varmegye és a 

város között, s e tárgyalás folyamában Bn-

rián Lajos polgármester buzgólkodása foiy-

tán a következő megállapodás jött létre: 

A piacztérről a részvénytársaság mü-

malmáig, valamint a vasártéren a keramit 

úttól a vasúti átjáróig terjedő útszakaszt a 

a vármegye koczkakőből építteti k i ; az em-

lített pontoktól aztán egyfelől a vásárhelyi 

uton a derekegyházi bejáró ulig, másfelől az 

aradi uton a kórógyi csárdáig makadám bur-

kolattal készül a müut. 

Hozzájárulás fejében fizet a varos U2J2 
ezer forintot; de ezt nem tőkében, hanem 

a megfelelő tőkekamat törlesztési részletek-

ben. S viszont a vármegye elismeri a város-

nak azon jogát, hogy a város egész terüle-

tén — tehát a vármegyei müutakon is köve-

zetvámot szedhessen. 

Részünkről ezt a kikötést tartjuk a leg-

nagyobb előnynek. Mert a kövezetvám a ke-

ramit uton hatezer forint jövedelmet hoz a 

városnak ; s ha megkapja a jogot, hogy miu-

den irányban vámsorompókat állilhat fel és 

minden uton vámot szedhet, akkor nemcsak 

a !22 ezer forint hozzájárulási összegnek meg-

felelő, hanem oly jövedelmet nyer, amelyből 

apránként — a városi pénztár legkisebb meg-

terheltetése nélkül — valamennyi főbb ut-

czánkat elláthatja kövezettel. 

Ezért nagy jelentőségűnek tartjuk mi ezt 

a dolgot, és Őszinte örömmel gratulálunk Bu-

rián Lajos polgármesternek az egyezkedésnél 

elért kedvező sikerhez. 

Vidéki levelezés. 
Szegvár, 1895. jun. 20. 

Szegvár község képviselőtestülete f. hó 18-2n 

tartotta junius havi rendes közgyűlését. A fontosabb 

tárgyakról a következőkben referálok : 

A közgyűlést d. e. fél ti/, órakor a számadá-

sok vizsgálására a törvényhatóság által elnököl ki-

küldött Wimmer Károly nyitotta meg, s az ő elnök-

lete alatt vizsgáltalak felül több rendbei mult évi 

községi számadasok. 



A számadások vizsgálása után a Rácz András 

bíró elnöklete alatt tovább folytatott közgyűlést csak-

nem délig interpellatiók töltötték be. Azután a kóz-

ségi iskolaszék 1895 -6. tanévi költségvetése véte-

tett tárgyalás alá, mi csekély változtatással elfogad-

tatott olyan módon, hogy az állami egyenes adók 

után iskola fentartási czólokra törvény szerint fize-

tendő 5^0 

on, továbbá a tandij megváltására, a taní-

tók lakbér és kert illetményeire előirányzott kiadá-

sokon tul fedezetlenül maradt egyébb szükségletek 

államsegélyből nyernek fedezetet. A költségvetéssel 

egyidejűleg a mult évi iskola alappénztári számadá-

sok is bemutattatván, megvizsgálás végett a szám-

vizsgáló bizottságnak adattak ki. 

A7. iskolaszék azon előterjesztése, hogy a taní-

tók fizetése tisztán államsegélyből, tehát a községi 

pénztár megterheltesse nélkül 300 frtról 4J0 Mra 

emeltessék és e czélhól a fizetések emelésére szol 

galó összeggel az eddiginél nagyobb államsegély ké 

relmeztessék, érthetetlen okból, a legnagyobb való-

színűség szerint azért, mert a képviselők túlnyomó 

része nem volt tisztában a dologgal, tehát azon 

hitben, hogy a fizetés javítás esetén a házipénztár 

terheltetnék meg — 6 szótöbbséggel elvettetett; — 

mig ellenben az iskolaszéknek a 11-ik tanterem fel-

állítása és ezzel kapcsolatban egy tanítói állas szer-

vezésére vonatkozó, financzialis szempontból az előb-

bivel teljesen rokontermészetű indítványát Korpás 

Pál és többek hozzászólása s Dr. Sebők Adolf köz-

ségi orvos azon figyelmeztetése után, hogy ha az 

iskolákban tultömöttség mutatkoznék, ami különben 

már is nagymérvben fennforog, mert 80 gyermek 

befogadására szolgáló tantermeinkben 110— 140 gyér-

mek van összezsúfolva, — közegészségügyi szempont-

ból is szorítva lehet a község ujabb tanterei felál-

lítására, és ha ez indítványt most elvetnénk, köny 

nven olvan helyzetbe sodorhatnánk magunkat, hogy 

fr^ő^b hatósági rendelet folytán kénytelen leszünk 

azt esetleg majd államaegély nélkül a községi pénz-

tár terhére is megcselekedni, a közgyűlés 1 szótöbb-

séggel elfogadta oly világos kijelentéssel, hogy csak 

azon esetben állítja fel a 11-ik tantermet és szer-

vez egy 300 frt fizetéssel és 40 frt lakbér illetmény-

nyel javadalmazott tanítói állást, ha az eddigi állam-

segély a jövőben annyira felemeltetik, hogy az ez-

zel járó költségek a házipénztárt legkisebb mérvben 

sem terheljék. 

Kisdedovoda hiányában az iskolai szüni ő tar-

tamára a község gyermek menedékhelyet létesít. 

A sápi-gát mellett nyitott közlekedési utat ille-

tőleg az elöljáróság jelentéséből meggvőződvén 
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közgyűlés arról, hegy ezen ut a felkutatott és át-

vizsgált régi térképekben nincsen meg : Kimondotta 

ez alkalommal, hogy a mult évben hozott azon ha-

tározatát, melylyel a sápigát melletti határutat köz-

lekedési útnak nyilvánította - megváltoztatja. — 

ebből folyólag ezen utat az úthálózatból kiveszi és 

e körülményt az alispáni hivatalhoz a szóbanforgó 

útnak az úthálózatból leendő kitörlése végett be-

jelent?. 
Végre még néhány jelentéktelenebb ügy elin-

tézésével a közgyűlés a késő délutáni órákban vé-
get ért. 

« y 

Helyi és vegyes hirek. 

| 8 z á n t h ó J L a j o s n é J 

(r.) Késő éjszaka, lapunk zártakor vesz-

szük a megdöbbenő gyászhírt, hogy dr. Szánthó 

Lajos városi jegyzőt súlyos csapás érte, ne 

jének., született Sarkadi Nagy Eszter urnő 

nek f. hó 25-én, esti 10 órakor történt el 

hunytával. A megboldogult úrnőt hosszas és 

kínos betegség után érte a megváltó halál. 

Ravatalát rokonainak, barátainak és tisztelő 

inek nagy serege mély megilletődéssel s az 

igaz kegyelet érzelmeivel veszi körül. A mé 

iyen sújtott férjnek és családnak adjon vi 

gasztalást a részvét, mely a szomorúság ezen 

órájában mindnyájunk keblét betölti. A ki 

szenvedett kedves halott pedig találjon csön-

des pihenést a sir ölén. A család által ki-

adott gyászjelentés a következőleg hangzik : 

,Dr. Szánthó Lajos ugy a maga, vala-

mint Sarkady Nagy Ferencz és neje Tóth 

Emilia, Sarkady Nagy Mária és férje Dögey 

Antal gyermekei: Emilia, Joláuka, Ferike, Er-

zsike és Béluska; Sarkady Nagy Emilia és 

férje Sarkady Nagy Imre és leányuk Sarkady 

Nagy Margit; ifj. Sarkady Nagy Mihály 

Szánthó János és neje Borsos Szabó Mária 

gyermekeivel, valamint a nagyszámú rokon 

ság nevében is fájdalomtól megtört szívvel 

jelenti, hogy a felejthetetlen jó feleség, gyer-

mek, testvér, meny, sógornő illetve kedves 

rokon; S a r k a d y N a g y E s z t e r férj. 

dr. Szánthó Lajosné hosszú és kínos szen-

vedés után a folyó hó 25 én este 10 órakor, 

életének 31-ik boldog házasságának 14 ik évé 
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Nem adja a lányát 
— Igaz történet. — 

Folytatás. (22) 

Irta: S ima Ferencz. 

Br. Breier őrnagy tettleges szolgálatban alló 

tiszt volr, korát tekintve az ötvenes év felé járt, de 

külsejére nézve 35- 10 éves férfiúnak nézett ki. Fi-

nom, előkelő megjelenése, nemesen lágy szőke arcza 

kerekre nyilt szelíd kék szemeivel és feltűnő daliás 

alakjával kedvelt egyéniség volt minden felé; de 

hódított a hölgyek társaságábau is, pedig nem tar-

tozott az ostromló udvarlók közé. Ki kell jelente-

nünk, hogy ennek az embernek váratlan megjele-

nése mély benyomást tett Szappanos Bertára is, ki-

nek azúzi, ártatlin lelke még érintetlen állt mind-

azon érzelmektől, melyek a női kebelben egy 

férfi iránti mélyebb érdeklődést szoktak feltámasz-

tani. A bárót különben mint férfit hidegen hagyta « ÍU.UUUCU ui.ul I«ui uiuegen nagyra sereg egy regi ismert tagja állomásozik családjával 
Szappanos Bertalan, legfelebb huzamos érdeklődéstiRómában és azokhoz járt látogatóba ned»* 07 r«.ir 
költött honná • c,An fi«t.l r,A k-i Ifi X __w . , V • 6 < SIK 

egy idegen előtt sz nte mogdöbbrnfő lett az apa v' 
selkedése leányával szemben. Ez az ember nem sze-

rette leányát; de szerelmes volt be'e és rajongásá-

nak nem volt képes idegenekkel szemben sem ha-

tárt szabn-. 

A báró, később ezt a példátlan magaviselke-

dést oda magyarázta, hogy az apa tuláradása a 

leány fogyatékosságával szemben kíván kárpótlással 

szolgálni. S men'.ül inkább hitte ezt anníl jobban 

sietett ez excentricus családi körből szabadulni. 

A decretum átvétele után még pápai áldásra 

kellett jelentkezni és audencziára több biboros fő-

pap előtt, igy még néhány napot kellett ugy az őr 

nagynak, mint Szappanoséknak Rómában tölteni. 

Az előző napoktan az őrnagy elvalhatlanul kötötte 

össze magát Szappanosékkal de a decrétum átvétele 

után 3-4 ik nap nem mutatta magát. Ez Szappa-

nosnak is, de Berthának is feltűnt. 

Szappanos tudakozódott is az őrnagy után, ki 

azzal mentette ki elmaradasát, hogy az olasz had-

sereg egy regi ismert tagja állomásozik családjával 
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ben az úrban megdicsőült. A drága halott 

földi maradványai f. hó 27 én délután 3 óra-

kor fognak az ev. ref. egyház szertartása 

szerint a reform, közép temetőben örök nyu-

galomra helyeztetni. Szentes, 1895. évi junius 

hó 25. Legyen béke hamvai felett!" 

— V á r ó i d k ö z g y ű l é s lesz f. hó 27-én, 
melynek napirendjére több fontos tárgy van kitűzve. 
A tárgysorozat a következő : 

1. A fogyasztási és italmérési adó haszonbérbe 
vétele tárgyában, polgármesteri előterjesztés. 

2. A Hármas-Körös folyó 3. és 4. számú átvá-
gásainak kibővítéséhez szükséges terület átengedése 
tárgyában létrejött egyeaaég. 

3. Zámpori Pál rendőralkapitány választását 
megsemmisítő belügyminiszteri rendelet. Ezzel kap-
csolatban a rendőralkapitányi hivatal ideiglenes be-
töltéséről való intézkedés. 

4. A második mérnöki hivatal betöltése iránti 
intézkedés tárgyában tisztujitószék határozata. Ezzel 
kapcsolatban polgármesteri előterjesztés. 

5. Több szentesi lakos kérelme, a szentesi fo-
gyasztási bérlő által 1893. és 1894. években besze-
dett must és seprős boradó kűlömbözet beszámí-
tása tárgyában. 

6. Ifj. Sarkadi Nagy Mihály volt helyettes ka-
pitányi fogalmazó jelentése. 

7. Szőke István és társai szentesi lakosoknak 
kórelme a szentes-mágocsi ut sürgős kijavítása iránt. 

8. A védhimlö oltásnál foglalkozott Balog An 
tat ós társai részére 45 frt költség kiutalása iránt 
előterjesztés. 

9. Tanczik Józsefnek tégla telepe eladása tár-
gyában, gazdászatí szakosztaly javaslat. 

10. Fekete Ferencz révhaszonbórlőnek haszon-
bér leengedése tárgyában beadott kérelmére gazdá-
szatí szakosztályi javaslat. 

11. Gazdászatí szakosztály javaslat járda épí-
tés tárgyában. 

12 Több szentesi lakosnak a vásárzug kinyi-
tása iránt beadott kérelmére gazdászatí szakosztály 
javaslata. 

13. A magyar folyam és tengeri hajózási tár-
saság részére tiszai kikötő állomás létesítése tárgyá-
ban gazdászatí szakosztály javaalat. 

14. Horváth Jenő városi gyámpénztárnoknak 
hivatali állásáról lemondása s ezzel kapcsolatban ezen 
álláanak helyettesítés utján való betöltése. 

15. Jegyzőkönyv hitelesítő küldöttség kirendelése. 

(r.) — A c s o n g r á d m e g y e i g a zda s ág i 
egy le t választmánya f. hó 22 -én alakuló ülést tar-
tott. Az egyleti közgyűlés pedig f. évi julius 7 re 
van kitűzve. 

(r.) - É r e t t s é g i v izsga . A helybeli fő-

gimnáziumban ma kezdődik a szóbeli érettségi vizsga 

Békéssy Gyula tankerületi főigazgató vezetése alatt. 

Egyúttal fölemlítjük, hogy a gimn. záróünnepély f. 

hó 29-én, szombaton lesz megtartva. 

keltett benne a szép fiatal nő, ki 18 éves korában 

fogadást teáz a római pápának, hogy szűzi pártáját 

nem teszi le soha. S bár nem volt medicus, orvosi 

szemmel nézegetett a szép fi ital leányra, hogy nála 

nem önként értetődik-e ez a fogadás. Különben az 

őrmagyra ez időszerint közönyös volt egy olyan nő, 

ki pápai áldások között fogadkozik az örök párta-

ságra, a azért rövidesen napirendre tért Szappa-

nos Berta felett a inkább az öreg ur foglalta le ór-

deklődéaét, kinek boldogsága a pápai decretum meg-

szerzése felett leirhatlan volt. Ha Szappanos Berta 

egész lénye nem hordta volna magán azon foga-

dalomnak szentségét, melyet a pápa kezébe tett, 

ürügy volt a mentségre; mert tényleg ugy állt a 

dolog hogy az őrnagy kerülte Szappanosékat, nem 

szívelhetvén azt a rajongást, melylyel az apa di-

csérte leányát, A következő napon azonban ismét 

találkozniok kellett s itt egy fordulat áilt be a báró 

és Szappanos Berta között. 

Ugyanis, mikor a báró az ebédnél megjelent, 

Berta a következő kérdéssel fordult hozzá: talán 

ránk unt már, azért kerül bennünket P 

Szappanos Berta egyéniségében nem volt semmi 

feltűnő, csinos, sőt talán szép leány is volt, de sze 

róny, sőt szelid: szemeiban azonban — ha ezeket 

rávetette v&lak.re — volt annyi bűbáj, melynek va-

rázslatát megérezte a báró is, ki ugy látszik eddig 

nem vette észre ezeket a szemeket, melyeket hosszú 

lágy szempilla takart. 

A huszár szive megdobbant ahogy ezeket a 

szemeket meglátta s önkénytelen támadt a lelkében 

a gondolat, hogy ez a leány nem fogyatékos. Hát 

hol voltak ezek a szemek eddig. Eltakarta őket a pá-

pai decrétum. 

Berta kezét nyújtotta az őrnagynak. A báró 

megfogta azt, de azokat az isteni varázslatu őz sze-

meket már eltakarták a hosszú seprőjü szempillák. 

— Ránntam önökre ? Ugyan, szabad magának 

ilyent mondani P 

— Nem láttuk két nap óta. Legalább még itt 
leszünk, tartsunk össze. 

— S aztán ha haza megyünk elfeledhetjük 
egymást. 

— Ha ránk gondol ós látni akar bennünket 
otthon is szívesen látjuk. Ugy-eapámP 

— No hát hiszen ez természetes. Nekünk nem 

is szabad megfeledkezni egymásról soha. — A báró 

most már megnősül újra, s remélem, hogy családja 

is lesz. S aztán eljön hozzánk családostól. A pén-

teki kastély szombatra is szállást bír nyújtani a jó 

barátoknak. Remélem, hogy a lakodalomból se 

hagy ki. 

— De eljön-e urambátyám P Kérdó a tiszt és 
merésv.en nézett Szappanos Bertalan szemébe. 

— ótt leszünk, ha az isten ia ugy akarja, 
ugy-e Berta? 

— Igen apám. 

— Jól van, mondá a báró, a meghívó nem 
marad el. 

(Folytatása következik.) 



3. oldal. 

(r.) - A k i k n e m szeret ik a n y i l v á -
nosságot. Az ipartestületi elöljáróság ülésében 

egyik tag a minap szt az indítványt tette, hogy hív-

ják meg sz ülésekre a helyi sajtót is, mert kívána-

tos, hogy sz elöljáróság működéséről az iparos osz-

tály s lapok utján alspos értesüléseket kapjon. Nosza, 

felfortyantak erre az elöljáróság tagjai és unisonó 

kimondták, hogy nekik semmi szükségük a lapok 

ellenőrzésére. Hinni akarjuk, hogy ez a fura hatá-

rozat csak elfogultságból és meggondolatlanságból 

származott, m e r t h i s z e n a t i s z t e l t e l ö l j á -

r ó s á g t a l á n csak nem f é l a n y i l v á n o s -

s á g t ó l ? 

(r.) — A z u j fürdőház munkálatai immár 

gyorsan közelednek a befejezéshez, s vslószinü, hogy 

a fürdőház inár a jövő héten átadható lesz a ren-

deltetésének. Mint halljuk, a tanács 10 krajczárban 

állapította meg a fürdési dijat, s kimondta, hogy a 

nők délelőtt, a férfiak pedig délután fürödhetnek. 

£ helyen emiitjük meg, hogy a tanács által meglii-

vott úszómester f. hó 24-én megérkezett. 

(r.) - E s k ü v ő . Vecseri István fiatal gazdál-
kodó f, hó z7-én vezeti oltárhoz Vecseri Mariska 
kisasszonyt. 

(r.) — S z ü l ő k figyelmébe A szabadkai 

tanítónőképző intézetnek egy 2-od éves növendéke 

a 2 hónapig tartó szún'dő alatt gyermekek tanítá-

sával óhajtana foglalkozni. Az érdeklődőknek Gonda 

Jilia polgári leányiskolái igazgató szívesen ád bő-

vebb felvilágosítást. 

(r.) — V a k l á r m a Réti Ferencz csongrádi 

főszolgabiro s napokban táviratilag kérte meg sz 

alispánt, hogy azonnal küldje ki a böldi révbe a vár 

megyei állstorvost, mert az ottani csárdás sertései 

között kiütött a sertésvész, Hufnsgel Jakab várme-

gyei állatorvos nyomban ki is ment a helysJnére, 

ós alapos vizsgálat után konstatálta, hogy a vész-

hir nem egyéb vak lármánál, mert s beteg állatok 

nem sertéskolerábsn, hanem csak skevésbé veszélyes 

sertésorbánczban szenvednek. 

(r.) — B i r ó v á l a s z t á s D o r o z s m á n . Mint 

értesülünk, Dorozsmán f. hó 20 án volt a biróvá-

lasztás, mely alkalommal pártank egyik rendithet-

len tagja, Czékus Imre választatott meg biróvá, és 

pedig e g y h a n g ú l a g . Örömmel kívánunk szeren-

czét s dorozsmaiaknak ehez a választáshoz, mely 

egyúttal pártunk ujabb diadalát is jelenti. 

(r.) — K u b i k o s o k figyelmébe. A Sabes 

Körös vizszabályozó ós ármentesitő társulatnak sok 

kubikosra van szüksége. A munka nemcsak a nyá-

ron és őszön, hanem — a mennyiben az idő meg 

engedi — a télen is folytsttatni fog. Akik hajlandók 

vállalkozni a munkára, jelentkezzenek a rendőrkapi-

tányságnál, ahol bővebb felvilágosításokat kaphatnak. 

— T i t ok z a t o s ö ngy i l k o s s ág . Egy jó 
családból való fiatal leány öngyilkossága foglalkoz-
tatja Deés város lakosságát. Heszter Miklós előkelő 
deési birtokos felesége a napokban a piaczra ment 
bevásárolni s leányát, Saroltát, a ki alig volt tizenöt 
esztendős, otthon hagyta, hogy az ebédet készítse 
el. Rövid idő múlva a szomszédok az anyáért siet-
tek s tudatták vele, hogy baj történt odahaza, a 
leánya szivén lőtte magát. A padlón ott feküdt halva 
a szép gyermek s testén a ruha teljesen össze volt 
égve. A lövés lángjától ugyanis a ruhája meggyu-
Isdt, s mialatt talán a halállal küzdött, egész teste 
lángba borult. Az odahívott orvosok apróra meg 
vizsgálták s holttestet, de az égési sebek miatt a 
legszorgosabb kutatás dsczára sem bírták fölfedezni 
s sebet, s hol a golyó behatolt. A titokzatos eset 
nagy feltűnést keltett az egész városban. Sem szó-
belileg, sem írásban nem közölte a szép fiatal te-

mekével, rögtőn tisztában volt a helyzettel. A mez-
telen porontyot karjára vette és elkezdte karján rin-
gatni, miközben dúdolta: 

Tente baba, tente, 
Cssk sírdogálj, hejh 
Míg kifogy a kicsi szusz, 
Melegül a tej. 

M re a vitézlő dajkának sikerült elaltatni Deb 
rrczen legifjabb polgárát, odaért a rendőr-őrjárat 
s és az elalélt leányzót bevitték a kórházba. A kar-
dos dajka azonban nem egy könnyen adta oda az 
istenadta pozontyot, hanem bevitte a kaszárnyába 
és ott jelentette a bámuló kaszárnya-ügyeletes tisztnek: 

— Kapitány ur, jelentem slásan, egy huszár-
nak valót találtam. 

— A ba j one tbe dő l t . Egy szegedi hon-
védtizedes ugy akart megválni az élettől, hogy a — 
bajonetjébe dőlt, mint ahogy a véres tragédiák hő-
sei szokták elpusztítani magukat. Azonban szeren-
csére nem egészen sikerült a szerencsétlen hadfi ön-
maga ellen intézett hadviselése, melynek története 

következő: Farkas János a szegedi 5-ik honvéd-
gyatogezred 2 ik századában tizedes f. hó 16-án 
este elszökött a századától. — Búbánat nyomta a 
szivét, az vitte el haza, Hmvásárhelyre s az nap éj-
jel be is állított az édesanyjához. Arra aztán rá-
ijesztett, hogy pénz kell neki, mert adóssága van 
Szegeden. 

— Mennyi pénz kell, fiam ? kérdezte az anyja. 
— öt forint, — felelt János nekibusulva. 
— Jaj de sok az hé, nincsen annyi pénz az 

egész házban. 
Nem adhatott a fiának pénzt, ami Jánost ugy 

elkeserítette, hogy kirántotta a bajonétját és belefe-
küdi a hegyébe ugy, hogy átdöfte a mellétt. Aztán 
véresen roskadt össze. így találta meg az anyja, 
mikor mar sok vért vesztett a szerencsétlen fia, mi-
alatt Szegeden már kereste az őrjarat. A súlyosan 
megsérült legényt a vásárhelyi közkórhazban gyó-
gyítják, és talán meg is marad. 

— L e z u h a n t v a s ú t i kocsik. Szeged két 
vasúti áliomasa között a Budapestről elindult 44-ik 
számú tehervonat, f. hó 23-án hajnalban ketté sza-
kadt. Az egyik állomásról történt távirati jelzésre a 
vonat erre nyomban megállott, de az elszakadt öt 
kocsi a kapott lendülettől olyan erővel vágódott a 
a vonathoz, hogy összezuzódva zuhant le a töltés-
ről. Az eső hosszabb idő óta zuhogott s a sok áru 
összetörve, széjjel ázva elpusztult. A kár hetvenezer 
forint. A balesetnél emher nem sérült meg. Délre 
megtisztitották a pályát s a forgalom helyreállott. 
A vizsgálatot megindítottak abban az irányban, hogy 
kinek a gondatlansága okozta a bajt. 

— B o t r á n y egy r a v a t a l me l l e t t . Bán-
falván egy temetesi szertartásnál nagy skandalum 
történt. Meghalt egy községbeli öreg paraszt asszony 

a temetés napjan megjelent a koporsójánál Pan-
czé József református lelkész, hogy az egyházi szer-
tartást elvégezze. A halottas háznál összegyűlt tö-
meg azonban nem engedte szóhoz jutni. Lehurro 
gatták és kikergették az udvarból. Panczélt azért in-
zultálta a tömeg, mert néhány haragosa tervszerűen 
izgatja ellene a lakosságot. Az öreg asszonyt egy-
házi szertartás nélkül temették el. A botrányos eset-
ről a bántalmazott lelkész jelentést tett az espe-
rességnél. 

— Beszé lő ó r ák* Az ismétlő órák ma< 
napság olyan tökéletesen teljesítik kötelességüket, 
hogy többet már nem is kívánhatunk tőlük. £s 
mindazonaltal még is veszedelem fenyegeti őket a 
beszélő óra által, amelyet Sdvan talalt föl Genfben 
s amely a szokásos ütés helyet élő szóval jelenti ; 

— Tíz óra vanl Negyed tizenegy van! 
Ez a csoda természetesen egy tonograf lemez-

zel történik. Állati hangok, például a fürjé vagy a 
pacsirtáé, szintén jelezhetik az időt ezekben s be 
szélő órakban. Ezek a hangjelzések természetesen 
még inkább kivehetők a fali óráknál. 

Elhaltak névsora. 
1895. junius hó 8-tól 1895. junius hó 22-ig 
Molnár Frsncziska, 73 éves, tűd6betsg«óg. — 

Budai Bálint, 55 éves, szívbetegség. — Sipos Ist-
ván, 25 éves, öngyilkos lövés által. — Szabó Fran-
cziska, 1 és fél éves, tüdőlob. — Huszkó Pál, 63 
éves, hörglob. — Farkas Rozália, 39 évss, méh-
rák. — Nótári Antal, 18 éves, tüdővész. — Barts 
Imre, 26 éves, gümőkór. — Ssrksdi Nagy Antal, 
45 éves, tüdő vész. — Sándor Mária, 1 hetes, ráng-
görcs. — Gal Sándor, 78 éves, aggkór. — Erdei 
Mihály, 6 óra, születési gyengeség. — Kelenczés Ist-
ván, 2 és fél hónspos, ranggörcs. — Vajda Bálint, 
3 hónspos, orbáncz. — Molnár Antal, 2 hstss, szü-
letési gyengeség. — Kormány Mária, 1 évss, ráng-
görcs. — Oltyány Juliánns, 4 hónapos, tüdőlob. — 
Benke Mária, 16 éves, vesebetegség. — Kenyeres 
Mária, 48 éves, aggkór. — Cuczi Mátyás, 3 hóna-
pos, bélhurut. — Bugyi Mihály, 3 éves, agyvelő-
gyuladás. — Csordás Ilona, 73 éves, szívbaj. — 
Földvári Nagy Klára, 6 hónapos hörglob. — Csen-
des János, 76 éves, agyazélhüdés. — Pap Lidia, 
23 éves, tüdőgümőkór. — Szepesi István, 2 éves, 
bélhurut. — Vargha Mária, 25 éves, méhrak. — Ko-
vács Imre, 72 éves, tüdőlob. 

4796. szám/1895. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kiküldött kir. jbirósági .végre-

hajtó az 1881. évi LX . t.-czikk 102 g-a ér-

telmében ezennel közhírré teszi, hogy a Gyu-

lai kir. törvényszéknek 1895. évi 1714 számú 

végrehajtást elrendelő és az orosházi kir. já-

rásbíróságnak 1895. évi 4796 sz. kiküldő 

folytán Kovalcsik József Hibrandt 

Ferencz, Marsoczki László, Szikula Katalin, 

Dén Sándor, Szász András, Békésmegyei tak. 

pénztár, M. orosházi és Dietzl József bpesti 

lakos mint alap és felülfoglaltató javára Ster-

bencz Berta orosházi lakos ellen olOO, Lhu, 

270 frt 84 kr, 900, 1300, 380, 90 frt 20 kr, 

170 és 209 frt 89 kr tőke, ennek különböző 

esedékes napjától számítandó o°/o kamatai 

és eddig összesen 195 Irt 60 kr perköltség 

követelés erejéig elrendelt kielégítési és vég-

rehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 41 22 

frt 20 kr. becsült kávéház, korcsma és szal-

loda berendezések, teke-asztal, pénztár-asztal 

és butomeműek stbből álló ingóságok nyil-

vános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 4796 sz. kiküldést 

elrendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis 

Orosházán a magyar király szálloda helyi-

ségébe leendő eszközlésére határidőül 1895 ik 

év julius hó 2-ik napjának délelőtt 9 órája 

kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 

megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érin-

tott ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 

és 108. § ai értelmében készpénzlizetés mel-

lett a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is 

fognak adatni. 

Kelt Orosházán 1895. évi junius hó 12. 

B e l l e r , 

kir. bírósági végrehajtó. 

Szentes város adóhivatalától. 

Heimeberg-selyein csakis akkor valódi, 
ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és szi-

ány a borzasztó elhatározás okát senkivel és a hozzá- neseket 35 krtól 14 frt 66 krig méterként — sima, 
tartozói meg az ismerősei el nem tudjak képzelni csikós, koczkázott, mintázottakat, damasztot s. a. t. 
miért vált meg erőszakkal az élettől, mikor h i á n v t ^ i n t egy 240 különböző minőség és 2000 mintá-
semmiben sem szenvedett és a család valósával hatban) s. a. t. postabér és vámmentesen a házhoz 
beczézte. szállítva és mintákat postafordultával küld: Henne-

. . . l a r ^ u ^ ^ 'berg G. (cs. k. udvari-szállító) s e l y e m g y á r a 
, - A á s z á r n a k v a l ó Debreczen városá- Z ü r i c h b e n . Svájczba czimzett levelekre 10 kros, 
ban esett meg, mint írjak, a köve kező történet. Folyó é s ,e v e l e z ő I a p o k r a 5 k r o s b é l y e g ragasztandó. Ma-
hó 20 án éjszaka, egész a hajnali órák.g egy szegény g y a r nyelven irt megrendelések pontosan elintéz-

l ^ ^ n n l ^ n n Á n s M . pi 1 <4 f f . n k n n n a . * n l / l . l l n *. . . t r . / 
)etnek. 8V16 

iIfrD t i Hsiesun dlvatazöveteket a leg-
ú jabb tavaszi ós nyári 

idényre 14 b, 
szép leány, Kovács Mari járt zokogva az utczán. 
Becsületét, vesztett boldogságát siratta. A hol eddig 
megtűrték, onnét most menekülnie kellett, hogy «zé 
gyenét elrejtse az éjs akábsn. Ö t járt az előtt a 
ház előtt, melynek ura elrabolta tő!e ifjúsága egyet-
len k ncsét, de annak a háznak ablakaibi 1 nem esett 
rá egy vigasztaló sugár sem, peaig erre s vigaszra, .. . . . . x 

ha valamikor, ugy most lett volna szüksége. Egyszer tói kezdve méterjét, a legfinomabb kiállításban iné-
aztán elfogta a fájdalom, lerogyott a kövezetre s ter és vég Mámra magánosoknak bérmentve az 
mire fölvetette báfc/adt szemeit, egv kicsi bébé, a európai államokban 
saját gyermeke sírdogált mellette. És nem jött senki, Kitüntetve 1883. Si"ai«st« rtlvatkép^ lagysa. 
de senki segítségükre az éj óráiban. Végre mikor a „ „ , . / 0 1 . . i)i»«»inihá* női és uri 
hajnal pirkadni kezdett, akkor vitt arra egy huszárt 0ETT1NGER & C. Zürich, (Schweii.) 
ts utja. A min* meglátta a földón fekvő anyát gyer-

2107/aü. 1895. 

Hivatalos hirdetmény 
A fegyver- és vadászati adóról szóló 1883* 

évi XXI I I . t.-cz. értelmében kötelesek a lő-

fegyver tulajdonosok adóköteles fegyvereikről 

a bejelentést — az e czélra szolgáló és fél 

kívánatára ingyen kiszolgáltatandó űrlapon a 

városi adóhivatalnál benyújtani. 

Ezen bejelentések megtételére záros ha-

táridőül f. évi junius hó 30-ik napja oly 

megjegyzéssel tűzetik ki, hogy azok, kik az 

1895. aug. 1-től 1896. julius 31-ig terjedő 

adóévre bejelentéseiket a fent kitett időben 

meg nem teszik, vagy adóköteles fegyvereiket 

eltitkolják : az 1883. XXII I . t.-cz. 42. 43. §§-ai 

értelmében 10 frttól 20 frtig terjedhető bir 

sággal fognak sújtatni. 

Szentes, 1895. junius 15. 

N a g y J ó z s e f , 

¿—3 ftü. tanácsnok. 
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A „Hazai általános biztosító részvénytársaság" 
megalapításának tervezete. 

Hazánk közgazdasági viszonyainak fejlődése az utóbbi 
években rendkívüli arányokat öltött; ipar és kereskedelem 
karöltve működnek nemzetünk anyagi jólétének előmozdítása 
érdekében s igy a szemlélő önkéntelenül azon következtetésre 
jut, hogy a közgazdaság átalakulás időszakában be kell kö-
vetkeznie azon mozzanatnak, mely az általános jólét és a köz-
vagyon megteremtését és megtartását czélzó intézményt, a 
biztosítási ügyet is oly kerékvágásba tereli, hogy földmivelő 
államunk minden egyes polgára annak jótékony hatását érezze. 

A biztosítás a törvényhozás czélszerü intézkedései által 
is támogatást nyer s bár már eddig a társadalom minden 
rétegében tért hódított, mindamellett azonban még nem érte 
el azon népszerűséget, melyet az intézmény jótékony befolyá-
sánál és hatásánál fogva megérdemel. Ezért ajánlatos, hogy a 
biztosítás íerén alapos és gyökeres változtatások létesíttesse-
nek. Ma, midőn lakosságunk szaporodik, midőn falvak és váro-
sok, épületek és egész városrészek, gyárak és egyéb vállala-
tok keletkeznek, midőn a modern kor összes újításait elsőnek 
akarjuk bírni s midőn a nép művelődésén k fejlődésénél fogva 
mindinkább feltudja fogni a biztosítás jótékony hatását: 
szükséges, hogy ezen általános haladással a biztosítási intéz-
mény is iépést tartson. 

Felmerülhet az a kérdés is, vájjon van-e egy uj bizto-
sító intézetnek egyáltalában létjogosultsága és működöd esi tere 
Magyarországon ? Erre a kérdésre, valamint azon indító okokra, 
melyek bennünket egy uj biztosító társaság megalakulására 
ösztönöznek, ha rö.iden, de annál megdönthetetle.ebb ada-
tokkal felelünk : 

1. Mint tudvalevő tényt hozzuk fel, hogy hazánkban 16 
év óta u j b i z t o s í t ó r é s z v é n y t á r s a s á g n e m 
a l a k u l t és jelenleg nem is az országbaii csupán egy hazai 
biztosító részvénytársaság működik. 

2. A statisztikai adatok révén kimutathatjuk, hogy az 
országban levő épületeknek kétharmad része ez idő szerint 
biztosítatlan, nem is említve a biztosítatlan lévő állatállományt 
és egyéb ingóságokat; a balesetbiztosítási ágazat pedig még 
nagyon is kezdetleges állapotban van. 

«i. A hazánkban működő biztosító társa ágok között ugy 
a tűz-, valamint a jégágazatban egy úgynevezett k a r t e 1 áll 
fenn, mely a dijakat egyöntetűen állapítja meg s a biztosító 
fél, ha biztosítani óhajt, a megszabott dijakat megfizetni kény-
telen még akkor is, ha azok tulmagasak, mert olcsóbb díjtétel 
mellett egyik intézet sem fogadhatja el biztosításra Hátrányos 
ezen egyezmény leginkább a gyári- és iparvállalatoknak. Mi 
e kartelhez csatlakozni nem fogunk, miáltal szabadon mozog-

hatunk majd, s a koczkázatok gondos megválogatása mellett 
megfelelő jutányos díjtételek megszabása által fogjuk az üzlet-
szerzést művelhetni. 

4. Az általunk tervbe vett müvelet folytán erős meggyő-
ződésünk, hogy a részvényesek tőkebefektetése nemcsak évről-
évre a megfelelő kamatot meghozza, hanem, hogy a rész-
vénynek mint olyannak meg lesz a belső értéke és a megfe-
lelő tőzsdei árfolyama is. 

5. Noha vállalatunknak semmiféle politikai színezetet 
kölcsönözni nem akarunk, mégis fontos tényezőként kívánjuk 
felhozni, hogy létesítendő társaságunk élére egy oly egyéni-
séget sikerült megnyernünk, kinek neve még akkor is, ha en-
nél aktív szerepet nem vinne, egy programm. s vállalatunk 
gyors lendüiését biztosítaná. Örömmel constatáljuk azonban, 
hogy ezen férfiú egyéniségének teljes tekintélyével fogja vállala-
tunkat felkarolni és támogatni, abban ténylegesen részt fog venni 
sigy azon ragaszkodás, mely országunknan személyéhez és 
nevéhez fűződik, mihamar intézetünkre is át fog ruházkodni. 

Kossuth Ferencz az, ki létesítendő társaságuuk 
elnöki tisztjét elvállalta. 

A „ H a z a i á l t a l á n o s b i z t o s í t ó r é s z v é n y -
t á r s a s á g " a tüz-, jég- és baleset-biztosítási ágazatokat 
fogja működési körébe felvenni és czélul tűzi ki magáuak, 
hogy a biztosítási intézményt ujitások és kedvezmények élet-
beléptetése által fogja népszerűsíteni és az intézményt magát 
még azoknál is, akik eddig az eszmétől némileg idegenkedtek, 
meg fogja kedveltetni. 

Aiaptőkéje egy m i l l i ó f r t b a n állapittatik meg,mely 
10,000 drb részvényre á 100 frt lesz felosztandó, kiemelvén, 
hogy a pénzügyi müveletet a Budapesten székelő VIII. IX. és 
X. kerületi takarékpénztár magára vállalta. 

A társaság vezetése : az igazgatóság, a választmány és 
a felügyelő bizottságból fog állani. 

Végül még felemlítjük, hogy társaságunk a megalakulás 
után azonnal a kezdet nehézségei nélkül fog működni, ameny-
nyiben egy kiterjedt ügynöki kar és megfelelő szakképzett 
tisztviselők állnak rendelkezésére, míg a legfontosabb tényező, 
az intézet vezetése egy oly férfiú kezébe lesz letéve, kinek e 
téren bőséges tapasztalatai vannak. 

Bennünket mindenkor a munka és az észszerű takarék-
kosság fog vezérelni és ezzel olyan hatalmat és tért fogunk 
magunknak kivívni, melyet törekvésünk és fáradhatatlan buz-
golkodásunk révén méltán megérdemlünk. 

Budapest, 1895. április ¿0-án. 
Az alapítók. 

ALAPÍTÁSI TERVEZET. 
Alulírott alapítók : „Hazai altalános biztosító részvénytársaság" ezég alatt egy biztosító társaság létesítését tervezik. 

Ezen részvénytársaság, melyek tartama 9ü évben állapittatik meg, 
a biztositási ügyletek következő ágazataira fogja működési köret 
kitérj* szteni: 

a) tüz-, b) jégkar- és c) testi balesetek elleni biztositásra. 
A tarsaság fentartja magának a jogot, hogy esetleg más biztosi-

tási üzletágakat is működési körébe felvehessem. 
Az alapítandó részvénytársaság alaptőkéje 1 millió frt, mely 10 000 

darab egyenként 100 frt névértékkel, bemutatóra szóló részvényre oszlik 
Ezen részvénytőkere az aláírások 1895. évi jumus bó végéig tar-

tatnak, megjegyeztetvén, hogy a befizetések a Budapest Vili., IX. és X. 
kerületi takarékpénztárnál (Budapesten Üllői-ut 2. sz.) történnek. 

A kereskedelmi tőrvény 15* g-a értelmében és a 153. joghatá-

30 frt lyával, az aláirás alkrimával minden aláirt részvény után áOo/0 

a fentnevezett tnkarékpénztárnál befizetendő 
A további befizetések idejut es helyéi alapszabályién}lep az igaz-

gatóság határo/andia mep. 
Az igazgatóság tagjait a kereskedelmi lórvénv 183. §-a értelmében, 

az első három üzleti évre az a'apitók nevezik ki. Más előnyöket az 
alapitok m.iguknak fenn nem tartanak. 

A t. cz. részvényesek a Budapesten tartandó alakuló közgyűlésre 
a Budapesti Kö/.lönyben közzeteendő egyszeri hirdetmény utján fog-
n&k meghívatni. 

Túljegyzés esetén az alapítók által reductió fog eszközöltetni. 
Budapest, 1895. május hó 1-én. 

JÓSA KORNÉL, 
cs. és kir. kamarás, földbirtokos 

HOITSY PÁL, 
földbirtokos. 

Dr. ROSENBERG GYULA, 
ügyvéd. 

MÜLEK LAJOS, 
országgy képviselő. 
GÖRÖG ISTVÁN, 

fővárosi bizottsági tag, kereskedő 
lovag POSNER ALFRÉD, 

gyáros. 
HELFY IGNÁCZ, 

országgyűlési képviselő. 

ADLER KÁROLY, 
kir. tanácsos, gyárigazgató. 

MATUSKA ISTVÁN, 
ügyvéd 

GOMPERZ EMIL, 
nagykereskedő. 

Dr. NAGY SÁNDOR, 
országgy. képviselő, 

Dr. VISONTAl SOMA, 
ügyvéd, országgyűlési képviselő 

BOLGÁR FERENCZ, 
orsz. képvi=elő 

SZÁVOSZT EMIL, 
termény nagykereskedő 

A Z A L A P Í T Ó K ; 
KOSSUTH FERENCZ, 

orsz. képviselő. 
DOBROVSZKY ÁGOST 

főv birotts. tag. könyvkereskedő 
SÍVÓ JENŐ, 
földbirtokos. 
VIGH JENŐ, 

gyáros. 
HENTALLER LAJOS, 

orsz. képviselő. 
RÓNAY MÓR 

a „Helícs* villamos rés/.vtr. ivazg 
SP1TZER GYULA 

nagykereskedő. 
MUDRONY SOMA. 

az „Országos Iparepyesület* iifazg. 

BÁNÓ ÖDÖN, 
az » E q u t a M e * é le tb .-tár% m a g y a r o r . ig. 

PAPP ELEK, 
országgyűlési képviselő. 
Dr. MURÁNYI ERNŐ 

ügyvéd. 
JANKOVICH PÉTER, 

földbirtokos. 
VÉSZI JÓZSEF. 

Mw.erke «tó, a/. „Egy«»Ult Hírlapkiadó Vállalat 
Uó»7.yiMi\ tari«a*áa" itazgktóla. 

dr VÁSÁRHELY LAJOS, 
üpyvéd 

SCHWARTZ JÓZSEF, 
- „ nagykereskedő és gyártulajdonos. 

Előjegyzések helyben Pollák Antal urnái eszközöltetnek. 




