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keny munkásságot fejtett ki és pedig java-
részt közgazdasági vonatkozású ügyek-
ben. Atyjának, a nyolcvan éves Harkányi 
Frigyes bárónak és sajá t magának nagy-
kiterjedésű birtokát évek óta ő vezeti, még 
pedig azzal a sokoldalúsággal, melyet a 
nagy birtoktesten létesített nagyipari vál-
lalatok és kereskedelmi vonatkozások ve-
zetésében és lebonyolításában szerzett 
meg. 

Ezenkívül Harkányi János báró évek 
óta foglal helyet több országos hirü s gaz-
dasági életünkben fontos szerepet játszó 
közgazdasági intézetünkben, amelyeknek 
tág működési körében uj hivatásához fö-
lötte hasznos tapasztalatokat szerezhe-
tett. Igy a többek között igazgatósági tag-
ja a Hitelbanknak és a Ganz-gyárnak, va-
lamint a Cukoriparnak is. A Hitelbankban 
egyik legbizalmasabb munkatársa volt 
Kornfeld Zsigmondnak. Mindezek egytől-
egyig olyan adatok, melyek Harkányi Já-
nos báró kereskedelmi miniszter működé-
sére a legbiztatóbb perspektívákat nyújt-
ják. 

A nemzeti münkapártban Harkányi 
János báró minisztersége a legjobb benyo-
mást keltette. A pártban mindenki ismeri 
és mindenki nagyrabecsüli, mint a párt 
egyik leghívebb, legbuzgóbb tagját, aki a 
szabadelvüpártban kezdte politikai pálya-
futását s aki a nemzeti munkapártnak is 
aiakulása óta tagja. 
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Beöthy és Tisza Istvánné kitüntetése. 
Ischlből jelentik: A távozó kereskedelmi mi-
niszter Beöthy László, ma volt buesukihall-
gatáson a királynál, őfelsége sajnálkozását 
fejezte ki Beöthy távozása .(fölött és számárá 
az első osztályú vaskoromrendet díjmente-
sen adományozta. — A király Tisza István 
gróf miniszterelnök feleségének az első osz-
tályú Erzsébet-rendet adományozta. 

A Tisza és Maros 
fenyegeti Szeged környékét. 

— Árvizhirek az országból. — 

(Saját tudósitónktól.) Tegnap és tegnap-
előtt apadást jelentettek a Tisza középső vo-
nalán, ma pedig újra riasztó hírek érkeznek 
a Tisza makrancosságáról. A két napig tartó 
apadást újra rohamos áradás követte. Ma 
tiz centiméterrel dagadt nagyobbra a Tisza, 
a következő napokon pedig — mint a ma-
gyar királyi folyammérnöki hivataltól érte-
sülünk — még husz-harminc centiméter ma-
gasságú áradás várható. Az oka ennek ré-
szint az, hogy a tokaji és a környékbeli eső-
zések most folynak le a Tiszán, részint az, 
hogy a Maros és a Kőrös folyók áradásai 
mindinkább veszedelmesebb arányokat kez-
denek ölteni. A Kőrös tegnap annyira meg-
dagadt, hogy keresztül törte a gátakat s az 
ármentesitő társalatok kénytelenek voltak a 
Tisza felé vezető zsilipeket megnyitni. En-
nek következtében az óriási módon felgyü-
lemlett viz valóságos zuhatagként tódult be-
le a Tiszába s ebez csatlakozott még a Ma-
ros hirtelen áradása is. A Maros ma negy-
venhét centiméterrel nőtt s Szeged alatt már 
majdnem olyan széles, mint a Tisza. A leg-
veszedelmesebb tehát a Tisza áradása s az 
okozott .károk már eddig is katasztrofális jel-
legűek. Szeged alatt, de a Tiszának csak-
nem az egész vonalán, a veteményes földe-
ken, réteken, mezőkön hallatlan pusztításo-
kat vitt véghez a folyó rohanó árja. Óbébánál 
például körülbelül két-háromszáz hold ki-
terjedésű réti földet öntött el a viz. A tegnapi 
és tegnapelőtti apadást jórészben ez idézte 
elő, most azonban már az a terület is betelt 
vizzel s igy az áradás nehezen tud eloszlani. 
Ezért emelkedett hirtelen. 

Az áradásról ma érkezett riasztó hírek 
következtében Lázár György dr. polgármes-
ter ma kint járt a Szegedet körülvevő véd-
töltésen és megtekintette az ármentesitő tár-

ihogy a férjem jelenlétében ne mondj ilyene-
ket. 

George: Nem fogom többé viszontlátni 
a férjedet. Ö egy nyárspolgár. 

Marthe: George, te megbolondultál! 
George (belemelegszik): Nem, nem bo-

londultam meg! És téged sem akarlak többé 
viszontlátni. Te egy finyás, cifrálkodó, fri-
vol teremtés vagy, annak a civilizációnak a 
gyümölcse, amelyet én gyűlölök. Tudod *te, 
hogy mennyi érték van a te fehérneműdben 
elrejtve? 

Marthe (rémülten): Az én fehérneműm-
ben? 

George: Igen. Azt akarom mondani, 
hogy hány szegény család élhetne abból, a 
mibe a te csipkéid, meg szoknyáid Ikerülnek! 
Te, te ezt nem tudod, erre nem gondolsz, 
ugy-e? Nos, ihát rosszul teszed!. 

Marthe: De George, mi lelt téged ma? 
Sohasem láttalak ilyennék. 

George (kiabálva): Én sem, lén sem! 
De most más életet fogok kezdeni. 

Marthe: Nem elégszel meg a szerel-
memmel? Miért avatkozol ezekbe a dolgok-
ba? 

George: Most már késő! És tudd meg, 
Mart'he, hogy ezután nem lehetsz a kedve-

sem. Először is meg kell szakitanom minden 
érintkezést a te fajtádbeli luxusemberékkel, 
azután meg a rendőrség figyelni fog engem, 
szemmel fogja tartani minden lépésemet és 
ha valami történik, te halálosan kompromit-
tálva vagy. Nem is szólva arról, Ihogy va-
laki elárulhatja a rejtekhelyünket a férjed-
nek is. 

Marthe: De, George, hiszen ez borzasz-
tó . . . 

George: Bele kell törődnünk, kedvesem. 
Buesuzzunk el egymástól! 

Marthe: És meg sem csókolsz? 
George: Megcsókollak. De ez az utolsó 

engedmény, amit a társadalomnak teszeík. 
Marthe (egy Ihosszu csók után): Geor-

ge, mondd csak! Ugy-e nálad nincsenek 
bombák? 

George (hanyagul): Kettő van az ágyam 
alatt. 

Marthe '(rémülten): Én elmegyek! Én 
elmegyek! Nem maradok itt egy percig sem 
tovább. Ez borzasztó! Ez rettenetes! En el-
megyek! (Már el is ment). 

George (elégedetten dörzsöli a kezét): 
No, most azt hiszem, sikerült. Ez biztosan 
nem jön többet ide. 

sulat védelmi intézkedéseit. Tudvalevőleg a 
földmivelésiigyi minisztertől tegnapelőtt le-
irat érkezett Szegedre, amely arra utasitotta 
a polgármestert, hogy az ármentesitő társu-
latok védelmi intézkedéseinél biztositsa a ha-
tóság legszélesebbkörü támogatását és a ma-
ga hatáskörében is tegyen meg minden pre-
ventív óvóintézkedést. A polgármester rész-
letes tájékozást kért az ármentesitő társu-
lattól, hogy a szükséghez képest intézkedjék 
és hogy a hatóság is, amig az áradás tart, 
folyton készen álljon az ármentesitő társulat 
intézkedéseinél. 

A szegedi magyar királyi folyammérnö-
ki hivatal jelentése szerint a Tisza mai víz-
állása hét méter és öt centiméter. Tokajnál 
ma tizennyolc centimétert áradt a Tisza, 
Szolnoknál tizet. Tegnap még Szegednél két 
centimétert apadt a Tisza, tegnapelőtt ötöt. 
Ma ismét tiz centimétert áradt s a következő 
napokon még 20—30 centiméteres áradás 
várható. A város legöregebb emélkezői sem 
emlékeznek vissza ilyen nagyarányú nyári 
áradásra. A folyammérnöki hivatal évköny-
véből kitetszőleg Szeged alatt, nyáron, 1831. 
óta nem volt akkora a Tisza, mint most. 
Valóságos elemi csapásnák tartják a rnezei 
emberek. 

A szegedi partfürdőnek már eddig is 
rendkivül sok kárt okozott az áradás. A viz 
fölforgatott és tönkretett mindent, ami fölfor-
gatható és tönkretehető volt. A parton föl-
ál 1 io 11 kis házikók, kabinok, borbélymühely, 
buffet, ruhatár mind viz alá kerültek. Bent 
a fűzfáknál, majdnem a part mellett közel 
két méter mély a viz, beljebb Öt-hat, tiz mé-
ter, sőt a strandfürdő előtt, ahol eddig láb-
bal lehetett taposni a földet, most 'tizennégy 
méter mély a viz, a Tisza közepén pedig 
husz-huszonöt-harminc méter. Az áradás 
következtében mindent összevéve körülbelül 
negyvenezer korona kára van a strandfürdő-
nek, ami bizony szomorú és sajnálni való a 
'közönség szempontjából is, amelynek egész-
ségügyi érdekeit olyan kiválóan szolgálta ez 
a nyerészkedési vágygyal éppen nem vádol-
ható nagyszerű intézmény. 

Nemcsak a Tisza és Mraos fenyeget, 
hanem az ország többi folyói is, mondhatni 
az egész országban. Mindenünnen vészhirek 
érkeznek. 

(Árviz Budapest fölött.) 
Az utóbbi napok nagy esőzéseitől Óbu-

dán kiöntött a Duna is. A Szentendrei-uti vám 
mögött van az Arany-árok, amely az óbu-
dai hegyek vizét vezeti le a Dunába. Miután 
az esőzésektől a Duna vize is megdagadt, 
az árolk nem tudta levezetni a hegyvizet, sőt 
a Dunából is beleömlött oly nagy mennyi-
ség, hogy az árok parjait a viz elöntötte. 
Több kilométernyi területen viz alatt állnak 
a rétek és a közeli útcák lakóházai, amelyek-
ből csónakokon szállítják ki a lakókat. 

(Mentőcsapatok Budapestről.) 
Szatmárnémetiből jelentik: Csaba Ador-

ján főispán ma; délután ideérkezett és azoninal 
a darai töltésre ment, .ahol a veszély a leg-
nagyobb. A fáradhatatlanul 'dolgozó katona-
ságot délután Budapestről érkező utászcsa-
patok váltották fel. Ha nem sikerül a darai 
véd töltést megerősiteni, ugy Szatmárnémetit 
is elönti az árviz. Udvari, Berend, Magosfalu, 

Kizárólag helybeli, hirne-
Teiefon ves asztalosmesterek által 

készitett, elismert jóminő-
ségű és bámulatos olcsó 

5i5. bútorok első kézből csakis az Egyesült 
/Vtűasztatosok Butorraktárában 
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám 
alatt, Kertész pékkel szemben) kap-
hatók; esetleg részletfizetesre is. 


