
Szentes, 1888. március 31. 13-1 k szám._____  Kilencedik évfolyam.
- .... '

■ - Hl
Julii fizetési ílr:

Effész évre , , . 4 frt.
Fél évre .... 2 Irt. : 
Xitíyril évre . . | frt. j

Min-i-'i a lap sítJknri részére > 
..i i.iil; közlemény, továbbá ' 
chluet.’sclt, liiidctések, felsző- >|

l.nr.l.isok ije intézendő!.-. .8

Szcrke.Mzí
I-ső tized 226-ik szám

& (ő^iz-ctéi>i vető

a

„SZENTES és VIDÉKE"
1888. évi IX ik folyamának második évnegyedére.

Lapunk t. előfizetőit fölkérjük az előfizetés 
megújítására, hogy a lap .szélküldésében fennakadás 
ne legyen. — A lap előfizetési ára a régi, t. i.

„SZENTES és VIDÉKE”
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Egy egész évre helyben és vidékre 4 frt.
Egy fél évre n w 2 „
Egy negyedévre }•> 1 „

.Szentes, 1888. március 31.

IT^'3-TELETBELT.
(Fohászok.)

I.
Ha nehéz próbának súlya van én rajtam, 
Te erősíts, Úrion, hogy ne sértsen ajkam 
Téged’, a kitől jött, rám a nehéz próba, 

Hogy forduljon jómra;
Te erősíts, Uram, hogy kitartsak' végig, 
Meggyőzzem a földi élet szenvedésit, 
Hogy bitemmel álljak, mint tengerbe’ szikla 

Habokkal boriivá.
Hallhassam Tetőled, mire szívem vágyott: 
„Legyen hited szerint a te lcivánsáyod.“

II.
Add, hogy legyen az. az 
Indulat mi bennünk, 
Mely volt szent Fiadban, 
Jóságos Istenünk.

Szolga alakjában
Ugy jelent meg épen,
Hogy’ az emberekhez 
Hasonlatos légyen.

Megalázta magát.
A földnek poráig, 
Engedelmes is lett 
A kereszt-halálig.

Hála, hogy mindezért
Fel magasztalt leve
8 minden mások felett
Áldott az ö neve;

Hála, hogy meghajol
A Jézus nevében 
Minden térd a földön, 
Föld alatt s az égen !

És minden nyelv vallja:
— lm ajiá'ya bére! — 
„Jézus Ur az Atya 
üzent dicsőségéreU

P- es S -a.

Husvét ünnepén.
Magasztos ünnepre készül ma az egész ke

resztény világ.
Az Istenember, ki föllépésével az egész világ

évezredes eszmekörét volt képes a legrövidebb 
idő alatt átalakítani, ki tanai igazságáról meg
győződve nem habozott a legocsmányabb halál
nemmel, a keresztrefeszités halálával kimúlni, 
hogy példát adjon tanítványainak, utódainak s 
követőinek arra nézve, hogy az igazságért szen
vedni nem szégyen, hanem a legnagyobb dicső
ség; ki Jeruzsálembe pálmaágakkal behintett! 
utón vonulva szavával lángba boríthatta volna a 
zsidók hazáját s a rómaiaknak hadat üzenve a 
zsidó nép történeti hősévé lehetett volna: sokkal 
nagyobb dicsőség küszöbén állott, mert tudta — 
amint megjövendölte volt — hogy harmadnap
ra feltámad s ezzel alapkövét teszi le 
az egész világot, reformálni hiva
tott igazságoknak —- a keresztény 
vall á s a a k.

Nemcsak te, szent vallásalapitó, Istenember, 
támadtál föl, hanem feltámadt, az altalad hirde
tett, halálod által megszentelt, feltámadásod által 

érvényesített igazság is, melyet követőid s köz
vetlen utódaid szintén életük árán hirdettek és 
terjesztettek, de emlékük a te dicsőséged véd- 
szárnyai alatt, épp oly örökkévaló mint a te ál
talad alapított vallás s ennek alapjául szolgáló 
örök igazság.

Feltámadunk! Ez a holnapi ünnepitek egé
szen a csillagokig felható magasztos szent ének 
tartalma — ez a vigasztaló szózat azok részére, 
kik az igazságért e földön nem jutalomra, ha
nem szenvedést e számíthatnak.

Feltámadunk! -— a legnagyobb dicsőséggel 
egykor, ha az örök igazság ösvényén haladtunk 
s az igazságnak akkor is hívei villánk, midőn 
érte szenvednünk kellett. Ez esetben feltámadá
sunkra örömmel készülhetünk, mert akkor nyer
jük el az igazság bajnoki jutalmát.

De feltámadnak azok is, kik az igazságot 
zsebük hasznához mérték s csak akkor verték 
mellette mellüket, mikor az nem volt kellemet, 
lenségg-el összekötve. Igenis, feltámadnak azok 
is, kik az igazságnak hátat fordítani szoktak, 
mihelyt szenvedni kell érte; kik csupa, opportu- 
nitásból hirdetik az igazságot; kik fekete jelle
mük s ocsmány tetteik mellett erkölcsbirákként 
akarnak szerepelni; kik nyilvánosan az igazsá
got. hirdetik, alattomban pedig a legnagyobb igaz
ságtalanság nyomdokain haladnak. Nektek ugyan 
— pluirizeusok — ezen feltámadást nem irigyel
hetjük s azt is tudjuk, hogy a ti hitetek szerint 
bár soha se lenne igazi feltámadás.

Örvendezzél tehát, az igazság bajnoka, a 
feltámadás holnapi magasztos ünnepén! Küzdj 
az igazságért a vallás, a társadalom, a községi 
elet terén ernyedetleniil, mert az igazságért való 
küzdelem, ha kellemetlenseget okoz is a földi 
élet rögös pályáján, annál nagyobb jutalmat fog 
neked nyújtani akkor, mikor az égi karok trom
bitái ugy a jóknak örömére mint a gonoszoknak 
kárhozatára hirdetni fogják az — általános 
feltámadás utolsó ünnepnapját!

A nagyobbak meg a kisebbek.
Éppen az idén 40. esztendeje annak, hogy az ezer 

éves magyar lörtónelemiiek legszebb éve, az 1848. meg
szüntetett, a törvény előtt minden külömbséget Jöldesur 
és jobbágy között. A földesúritól lett, nagy — vagy 
középbirlokos, a jobbágyból Kisbirtokos, földműves. Egyik 
éppen oly független polgára u hazának, mint a másik, 
mindegyik a maga utján teszi azt, a mit magára néz
ve jónak, üdvösnek lát.

De azért nagyon tévedne ám az az ember, a ki 
azt. hinné, hogy manapság már okvetlenül megszűnt 
minden kapocs, a mi a volt nemesi birtok és a volt 
jobbágy-telek már egymástól független tulajdonosait ősz- 
szekötné.

Egy hazának polgárai, egy községnek lakosai mind
ketten; együtt, egymással szoros kapcsolatban kell niuii- 
kálkodniok a közös célra, a haza jólétének előmozdítá
sára. Asonfelül ugy a középbirtokos mint a kisbirtokos 
mindkettő egyformán gazdálkodó, s ha a gazdák dolga 
jól megy, egyformán hasznát látja annak mindkettő, ha 
pedig sinylik a mezőgazdaság, egyformán érzik a nyo
masztó idők járását.

Mi természetesebb tehát, minthogy a közép birto
kos és kisbirtokos szorosan összetartsanak! A középbir
tokos igyekezzék tanulni, mivelődni, magának ismére 
teltet szerezni, hogy méltán állhasson elébe kisebb gaz
da társainak, s képviselhesse is azok érdekét minden 
esetben, a hol arra szükség van, s hogy polgári életé
ben, mint gazdálkodásában oly módon viselkedjék, hogy 
a kisebb gazda példát vehessen róla; mert a nép he
lyes érzékkel, úgyszólván ösztönszvrüleg kitalálja, hogy 
hamis próféta az, a ki vizet prédikál, és bort iszik, s 
hogy a szép példa ezerszer többet, ér a szép szavaknál.

A nagyobb birtok nagyobb kötelezettséggel jár s 
a ki megvárja polgártársaitól, hogy a közönségnél elő 
szőr ők emeljék meg előtte a kalapot, annak kötelessé
ge is érdemeket szerezni a közbecsülésre.

Először is családi életében legyen mintája a kisebb 
gazdának. Isten áldása jár azon a háztájon, amelynek 
falain belül még ma is a patriarkalis, igazi ős magyar 
családi élet áraszt meleg boldogságot. Eiény és becsű 
letesség, rend és törvénytisztelet, igazi egyszerűség és 
tisztaság a család fejétől átszármazmik a .család többi 
tagjaira is, sőt a környezetre, a cselédségre, s lassan- 
kint, elterjednek a községben is. Ellenben ott, a hol a 
volt íöldesur — most nagybirtokos — a családi élete 
nem mintája a tiszta erkölcsöknek, a hol hiú fényűzés 
fogyasztja az ősöktől örökölt vagyont, a hol egyébb se 

hallatszik mint, örökös tivornya és dőzsölés, a hol a cse
léd szitoknál, káromlásnál egyebet nem hall, ott lassan- 
kint átterjed a durvaság, az erkölcstelenség a család 
közelebbién távolabbi környezetére.

TelttCÍfeiéM':«sak körül e sorok bármelyik olvasója 
a maga szomszédjában akárhol, tapasztalni fogja, hogy 
nemcsak „a milyen az ur olyan a szolga", de hogy a 
kapatos emberek jó és rósz szokásai egyirant terjednek 
a subák, szűrök viselői közölt, is!

Komoly erkölcsi kötelessége továbbá a földbirto
kosnak a községi életben is munkálkodni polgártársai 
javára. A tanácsban nyilvánul leggyakrabban a földiái- 
vés ember jajji, baja; itt lehet igazán segíteni jo ta
nácsosai, szóval és teltei annak, a ki segíteni akar; itt 
leket igazán és közvetlenül felvilágosítani a népet, ar
ról a mi kárára, és arról, a mi hasznára válik. Igaz, 
hogy ez nem könnyű munka, ide ember kell a gátra! 
Minden közs. tanácsban azon néhány ember, a kinek 
nem lévén módjában magát kellőleg kiművelni, nem is 
lát a maga portáján lul, de azért sógoraiig, komaság 
révén nagy a befolyása, s azért, meg talán mert pár 
holddal, pár forinttal többje vau mint egyik-másik szom
szédjának, azt hiszi, hogy az észt, is a műd szerint mé
lik, megharagszik, ha valaki esetleg nem tarlja min
den szavát szeutirrtsmik, és ha ellenzésre talál, megeső 
könyösödik akár csak a rósz ló, s azt mondja, hogy; 
most már csak azért se! Azután meg akadnak olyanok 
is, a kiknek meg volna a maga édes esze, sokszor éles, 
ravasz esze, látnák is, hogy mi válik közjóra, de nem 
akarják azt, mert a többiek rovására szerelnének ma
guknak hasznot bűzni. Az ilyen tudatlan és Csökönyös, 
vagy ravasz öiihaszonleső emberekkel a közjó érdeké
ben örökös harcot, kell folytatni, de ez ne riasszon el 
senkit, mert a munka szép és férfias, s igazán megér
demli a fáradságot. Azután meg nem is szokott ered
ménytelen lenni nz ilyen fáradság. A nép csakhamar 
felismeri igaz barátját s hallgat n szavain. A komoly 
akarat hegyeket mozgat meg, s a komoly, tetterőn fér
fi befo'yása csakhamar rendet hozhat a legrendetleuebb 
nép közé is.

Gazdálkodásban is jó példával járjon elő a tanult 
és nagyobb birloku ember, hadd vegyenek róla példát 
azok, a kiknek nii.es módjában másként tanulni meg a 
jót és célszerűt, csak ugy, ha azt kézzel foghatót,-lg 
látják maguk e.őtt. A példához magyarázatul szükséges 
felvilágosításokat, oktatást a gazdakörben vagy egylet
ben lehet, megadni a nepnek. Valóban nincs szebb lát
vány, nincsen üdvösebb munka, mintha ily helyen egye
sülve látjuk észszel dolgozni a nagyobbakat és kiseb
beket, egymást segítve, egymást kölcsönösei! támogatva 
a közös jólét előmozdításában.

Kisebb községekben föteg a lelkész, tanító és jegy
ző uraknak jutott e nagy feladat. — Ok ériül kéznek 
legtöbbet a néppel, ők ismerik legjobban annak észjá
rását, ő előtte tárja az ki legbizalmasabban szivét, ők 
tudják, hogy hol és mi módon h hét annak akaratát 
legjobban a célszerű és hasznos dolgok érdekében meg
mozgatni! Az oly község, melyben a vallás, az erkölcs 
elhanyagoltat,ik, társadalmi és gazdasági tekintetben sem 
haladhat s ha talán egyelőre boldogulna is, ez a boldo
gulás nem lesz állandó, a minthogy egyáltalán nem le
het állandó semmi, a minek nem; „támasza, talpköve 
a tiszta erkölcs “

A férfi csak akkor férfi igazán, csak akkor felel 
meg teljesen Isten és ember iránti kötelességeinek, csuk 
akkor tarthat számot önérzetre és polgártársainak be
csülésére, ha a társadalomnak is él, ha munkájának 
javát nemcsak saját céljainak elérésére, de a közjóiét 
előmozdítására is fordítja. Nem mindnyájunknak adatott 
meg a szélesebb körben való hatás, de azért nem ké
vésüké töltötte be életfeladatát, a ki jót tett abban a 
szükebb körben, a melybe őt sorsa helyezte.

Rámutattunk a fentebbiekben, hogy mily utakon 
módokon mozdíthatja elő minden egyes ember a köz
jót, nem marad tehát más hátra, mint azzal a felhívás
sal végezni sorainkat; Fogjunk kezet mindannyian, na
gyobbak és kisebbek, a kik együtt élünk, egyesüljünk 
vállvetve a munkára, Isten dicsőségére, hazái.k és mi
magunk hasznára.

Igazmondó.

„■TvrÍ!ZS!za‘bál3?’ozá,s'CLn.lr.“
E cim alatt a „Magyar Föld" közgazdasági 

lap ez évi márc. 27-iki számában igen figyelemre 
méltó cikket közölt, melynek célja kimutatni a viz- 
szabályozás káros voltát. E cikket a tárgy fontos
ságánál fogva egész terjedelmében közöljük — hadd 
okuljanak azok, kik a vizszabályozásért a gazda
közönség kárára még mindig rajongnak.

„Varus, add vissza légióimat! — ugy kiál
tott fel kétségbeesve a hatalmas római császár, mi
dőn a teutoburgi erdőnél megvert légiók romjait 
megpillantó.

Mi is igy kiálthatunk azoknak, kiknek az any- 
nyiszor magasztalt tiszaszabályozási nagy művet 
köszönhetjük.



Adjátok vissza légióinkat.!
A ki ismerte a magyar alföldet, a fisza-sza- 

bályozás előtt és látja ma, az bizonyára, nem fog 
az ujjongok sorába csatlakozni. Akkor költség nél
kül végtelen kövér mezőkön óriási gulyák legeltek; 
vizeinkben, mint mondák', több volt a fial, mint a 
viZ — s ma, li gy Mag)arországon az állattenyész
tést előmozdíthassuk, külföldről kell drága tenyész- 
anyagot importálnunk, a budapesti hotelekbe pedig 
Ausztriából es S/.tyriából szállítják a halat.

Nem mesebeszed ez — ne fessenek rajta mo
solyogni! Azok, kiknek ma ezer meg ezer Imid ve
tésük fekszik az iszapos ár alatt, s kik már na
pok óta folytatott élet-halálkíizdelem közben min
den pénzükét s ráadásul egészségüket is odaáldoz- 
lák, hogy megmenthessek eletüket, s kiknek házaik 
most omladoznak össze oly kétség beejtő recscsenés- 
sel a szél által korbácsolt hullámok csapásai alatt: 
azok bizonyára nem fognak áldást mondani azokra, 
kik e sorsot idézték fel reájuk.

„Megcsaltatok, azzal biztattatok, hogy föld
jeinket az árvíztől mentesítitek, belefektettük nehéz 
keresmény (luk gy ümölcsét., viseltük az ármentesi- 
tési költség folyvást nagyobbodó terheit., viseltük 
az azon alapon ránk rótt adókat, hogy szántóföldül 
használható földjeink vannak, és mégis az árvíz 
hömpölyög ott, a. hova mi vetettünk, fákat ültet
tünk és építettünk, s a melyért, mint mivelés alá 
vehető területért, az adót már előre behajtották* 
rajtunk."

Így szól ma az a nép a Tisza, Körös és Sza
mos mentén, kétségbeesve és áthúzódva, melyet né
hány ember könnyelműsége, félműveltsége es kap
zsisaga ily sorsnak dobott elebe.

Mert hiszen a szakember nem azt jelenti, hogy 
egy olyan ember, a ki egy tál lencséért eladja az 
Ezsau örökségét; a szakembernek olyan embernek 
kell lenni, a ki szakvéleményében a természet örök j 
szent igazságait tárja fel. t> azok, kik a mi Tisza-* 
szabályozásunkat ily módon propo. álfák, a mely
nek eredményei most teljes nagyságukban állanak! 
előttünk; azok nem a termeszt t igazságait tárták 
fel, hanem vagy gonoszlelkűen hazudtak, vagy köny- 
nyelmű ostobák voltak.

Vájjon ki fogott volna a Tiszaszabályozáshoz, 
ki egyezett volna bele az ezzel jaró óriási terhek; 
viselese.be, ha előre megmondták volna, az illetők-’ 
nek a szakemberek, hogy „de legyetek aztán rá 
készen, hogy a hova ti egy évtizednek 8—9 éve 
aJatt Óriási munkával mezőgazdasági kultúrát fog
tok .meghonosítani, azokat minden 10 év alatt, egy-! 
szer el fogja pusztítani az árvíz, s a következő 
<8— 9 évre aztan megmarad nektek csak az álta
lunk zsebre rakott vizszabályozási költség és a fel
emelt adók terheuek viselése."

Vagy nem ez-e az eredmény?
A szakismeretek véglietlen csekély mértéke 

kell ahhoz, hogy belátható legyen, miszeiint elő
ször is oly vidéken, minő a magyar Alföld, s oly 
vizeknél, minők a mi Tiszánk, Szamosunk, Berety- 
tyonlí, Marosunk és Köröseink: az a szabályozási 
mód, melyet alkalmaztak, csak ahhoz a telhetetlen

I zsugorihoz illik, a ki midőn mái’ mindenkit kifosz
tott, akit csak kifoszthatott., éppen összegyűjtött 
kincsei által okozza a maga halálát.

A szakismeretek véglietlen csekély merve kell 
ahhoz, hogy beláthassuk, miszerint, ha egy oly 
belterülete n, m e I y r ő I a víznek elegendő 
t er mész e t szerű lefolyása nincs és ne m 
lehet, a folyam felső vidékén levő áradási tei li
léteket teljesen elzárjuk előle: ez által csak azt 
idézhetjük elő, hogy annál inkább a folyam alsó 
szakaszain levő vidékek nyakába zudittatik az egész 
áradat vize.

Hol vannak most azok a szakemberek, hogy 
megmentsék Békés, Csanád, Arad s lemesmegye 
lakosságát a vagyonukkal együtt eletüket is fe
nyegető árvíz pusztításai ellen?

Azt Írják több vidékről, hogy oly’ helyeken, 
hol ezelőtt emberemlekezet óta sohasem volt ár 

* víz, most, ezer és ezer holdnyi vetések állanak viz 
alatt; oly helyeken, melyeket a. Tisza és más fo
lyók kiöntései ellen teljesen védenek a roppant 
költségeken emelt, gátak: még sincs emberi hatalom, 
mely megvédje őket a belvizek pusztításai ellen.

Ilyen területi viszonyokkal bíró országban 
kellett, tehát ezen szabályozási rendszert alkal
mazni?

Miért nem állanak most elő azok a bölcsek, s 
emelnék fel legalább a gálák által védett terüle
tek felszínét egy pár méterrel, hogy a gátak kö
zött oly magasan álló ártömegbe folyhasson le az 
ily vidékekről is éppen a víznyomás folytán alul
ról felszivárgott sok viz?

A lecke későn jött, de annál keserűbb, mert 
még azon rémé n y s é g ü n k s e m 1 e li e t, h o g y 
j ö v ő r e biztosítani lehet v a I a m i mó d o n 
Magyar ország alföldi, tiszta magyar 
lakosságát a mostanihoz hasonló Ira
ta strophának úgy lehet évtizedenkint 
m é g e r ő s e b b m érvben történő is m é t lö
dé s e i ellen.

Mintha valami ördög fogadta volna fel azokat 
a jó urakat, hogy éppen mindig az Alföldre hú
zódni szerető magyar fajt, igyekeznek kipusztitaui 
e hazából!

Csak kezdjük aztán majd ismét újra, illető
leg folytassuk tovább: elzárni az oly területeket 
vizeink kiöntései elől, melyeket azok minden csak 
kissé nagyobb mérvű hóesés és hóolvadás esetén 
rendesen el szoktak borítani!

Csak tegyük bolonddá továbbra is azokat a 
szegény embereket, akik természetesen nem a ma
gas technika., sem az örök igezságu természettu
dományok rejtélyeibe nem lehetnek beavatva: hogy 
építsenek, ültessenek s telepedjenek olyan he
lyek r e, m e 1 y e k e t a t, e r m é s z e t m ég ne ni 
akar á t e n g e d n i a z e m b e r f e 11 é 11 e n u r a 1- 
k o d á s a a 1 á.

Az a szegény nép, mely a föld műveléséből él, 
e törvényeket nem ismerheti, a jövőt előre nem 
láthatja: — de azoktól, kik az ő sorsának intézé
sére vállalkoznak’, megkövetelhetjük, hogy ha tesz
nek valamit, azt ne csak az évi adó és néhány’ évi

haszonbér emelhetése céljából tegyek, hanem úgy 
legyen téve, hogy' ne éppen a magyar táj essek 
könnyelmű cselekedeteinek áldozatául.

Így pusztul ki mindig az olyan nép, melynél 
mindenkinek csak a saját zsebe iránt van érzéke.’

Tokaj. A miről napokkal ezelőtt, mint, teljes le- 
hetet,lenségről beszéltek — hogy t. i katasztrófa ei bet. 
berniünkéi. — fájdalom, bekövetkezett.. Az. eleinek leg
félelmetesebbje: a viz városunkat sem kimelle meg pusz
tításaitól. Nagy-Tokaj szomorít látványát nyújtja a pusz
tulásnak és romnak. Hatvan ház s számos melléképület, 
esett ez ideig a bősz elem áldozatául s igen sok van, 
mely erős megrongáltatása miatt, rövid időn hasonló 
sorsra jut. A városnak mindössze két illeája (a hegy 
oldalában) ármentes, a többit mind viz borítja. A nyo
mor leírhatatlan ; emberéletben szerencsére nem lör'ent 
kár, de annál több a magán s állámi vagyonban (ez 
utóbbiban 100,000 frt körül). Kis Tokaj e sorok Hasa
kor még tartja magát; töltéseit 1 század katona s pár 
száz ember folyton erősbiti, magasítja, a viz azonban 
folyvást, árad s a töltésen á.tszivárog. Az, idő is esős, 
szelesre fordul, s ha rövid időn apadás nem all be, úgy 
Kis Tokaj s túl rajta 40,000 hold terület menthetetle
nül viz aiá kerül. A vészbizolthág éjjel nappal talpon 
van, költöztet ki s be, gondoskodni a károsultak elei 
mezese s pénzbeli segélyezéséről. A nem sajtoltak kö
rében gyűjtés indult meg; adja az ég, hogy a vidék s 
ország rokonszenves figyelme reánk is irányuljon, mert 
csak igy lesz lehetséges, hogy e szerény, nemrégen tűz 
s most viz állal pusztított város —- újra épülhet.

Tolc«j, miire. 27. (Az Egyetértés tudósítójának 
távirata) A Tisza vízállása Tokajban egy méterre! meg
haladja az eddig feljegyzett legmagasabb vizet. A varos 
nagy része olyan helyeken is, a hol emberemlekezet. 
óla nem volt viz, el van árasztva. A házak egymásután 
omlanak össze, az emberek insegget küzdenek s a varos 
gáttal védett részéből a lakosság teljesen kiköltözött, 
altói tartva, hogy a viz áthágja az ország eme legerő
sebb s legjobb gátjának telejet. Az alsó szabolcsi Ti- 
szaszabáíyozö' társulat gátjai megvédésére minden em
berileg lehetőt elkövet, de a nép mindenütt bizalmat
lan, kétségbeesett, a munkára csak erőszakosan, karha
talommal kényszeri Illető s teljesen fegyelmet len, úgy 
kogy a társulat kénytelen volt katonaság kirendelését 
kérelmezni, a mit a lehető legnagyobb gyorsasággal tel
jesítettek is. Az ország legnagyobb s legszebb árterüle
te, a hajdú- és kunvárosok és öt vármegye jólléte függ 
a gátak megtartásától, míg azok elpusziulása tán a sze
gedinél is nagyold) vészt, és számos millióra menő ká
rokat okozna. A társulat tisztviselői minden lehetőt ei 
is követnek a. gátak megvedesére, a miben nagy segít
ségükre van a derék katon-ság. Az óriási töltéseket a 
viz mindenütt, színleli, sok helyen pedig túl is haladja 
s most már csak nyuigátnk tartjuk a sok helyen eláz
ni kezdő töltéseken a vizet. A felső vizek — a mint 
halljuk — apadnak, s ez esetben mi is szabadulást remé
lünk, főleg akkor, ha a jelenlegi csendes időállandó marad.

Poroszló község t. hó 24 ének reggele óta élet
halál harcot viv a kiáradt. Tiszával. A viz eddig soha 
nem látott magasságra emelkedett, s már keresztül fo
lyik a Tisza-Filredre vezető megyei ut koronáján is, a 
mely pedig az 1879 iki legmagasabb vízállás merve sze
rint építtetett ki. Porosz o községnek az ár leié néző 
o dalán már sok hazat roinbollaloit le s használt véd' 
anyagul a vészbizortság. A lakosság megfeszített erővel 
dolgozik, de alig van remény, hogy a község fenntart
hassa magát, mert fel óráig tartó erősebb szelet vagy 
10—15 cm. áradást, sem bírnak ki rögtönzött töltéseink. 
8 ez esetben ismét egy virágzó alföldi nagyközség lesz 
megsemmisítve.

.„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

KATONAI IHJJ10RE.SK. (7.)
1 EN C Z í’ÜLÖPTÖL.

- NÉMETBŐL. -

(Folytatás.)

A szitok feltűnést keltett. A nem katona vendégek 
•a fölingerült .önkéntesre néztek — a katona vendégek 

‘•közül a közlegények ott a puncs-asztalnál némileg kel
lemetlenül voltak érintve. Klaspe szakaszvezető őrve 
Kelője felé hunyorgatott, hogy mérsékelje magát. Brech 
káplár azonban fölállt, zöld szemét erősen Ottóra sze
gezte es dui'va.hangjan rikácsoló: „Önkéntes! Nem tudja, 
hogy a kikiáltás tilos? Aljon egyenesen, ha én beszé
lek magával!“

Ez katasztrófa volt! Mindenki érezte ezt, különö
sen a legjobban érdekeit. A mecklenburgi címeit, ábrá
zoló helyzetet megváltoztatva fölállt s egyenesen, mint 
a náilszál és lángveres arccal állott.

.„Nőim, Brech — nem köll azt itt olyan szorosan 
venni/ szólt közbe Klaspe szeliditőleg és le akarta ül
tetni kollegáját.

„Nem köfl szorosan venni?!" kiáltó ez. „Az ördög 
vigyen ti engem mindjárt, ha egy ilyen mihaszna ön
kéntes a kapitány urat pocsékolja — nyilvános helyen, 
vendégek előtt. Ez függelemsértés — érti, önkéntes, 
büntetése sáucfogság, följelentem!"

„No, Brech," kérdező megint Klaspe. Itt. nem köll 
följelentésről beszélni. Részeg vagy. Most én parancsolom 
neked, hogy ülj le, és tovább igyál."

Egy önkéntes azt. hitte, leghamarabb végét veti 
e jelenetnek, ha Brechet szivarral kínálják meg: de óh 
csodák csodája! Brech teljesen iiignoráltn öt és a szakasz 
vezetőre kiabált: „Az ördögnek parancsol, nem nekem, 
—■ érti Klaspe .szakaszvezető! Mindnyájukat följelenteni, 
ha részeg vagyok is." Erre sapkája után nyúlt, felkötő 
kardját és menni akart.

A „szölő'.'llrt" gazdája is, a kinek oly föllépés, mint 
az eiöbbeni, helyiségében kínos volt, odalépett és engesz- 

(előleg mondá: Hiszen Sleinfed ur nem értette ko
molyan.“ Brech olymódon vetette föl fejét, mintha monda
nák: „Majd megmutatom, milyen komoly volt rá nézve."

Mivel Klaspe megismerő, hogy a. mérges Brechel 
jó módjával semmire sem lehet menni, fölállt, elvette a 
sapkát, megfogta és előadla neki: ha ő megy, mind
nyájuknak menniük kell, s az nem lenne szép tőle, a 
társaságot, ily csútul szét.ugrasztani. A többi altiszt is 
e mellett szavazott.

Az önkéntes, a ki előbb a tárcájából föhijánlt szi
varral tett, békítő kísérletet, sietett a. jioharakat a pá
rolgó, édes illata itallal megtölteni és koccintásra in
vitálni

Hogy Brech mit gondolt, arról ne szóljunk, elég 
az hozzá, rá beszél le'te mayát, hogy a társaságot szét 
ne ugraszsza. Mérges pillantásokat lövellvén az önkén
tesre, ismét elfoglalta helyét.

„Üljön le maga is, Steinfe'dt" mondá Klaspe, „és 
őrizkedjék meggondolatlan szójárásoktól — az ilyen tré
fát. könnyön félreérthetik. Ugy-e, hogy csak tréfált ?“ 
Egyúttal erőteljesen ráhágott. a csizmájára védencének, 
hogy ez maga kinyilvánítsa, mikép csupán egy rosszul 
sikerült, és félreértett tréfát engedett meg magának. 
Oltó, a kinek fantáziája már lerajzolta a rémképet, n 
mint ő rabruhában követ, targoncáz és faggyus-levest 
eszik, s a ki Brech kedvezőtlen jelleméből minden rósz- 
szat. kinézett, fanyar mosolygással kijelenté, hogv csak 
tréfált, és hogy bosznnkodik, mert a papája az ezred- 
szabónál levő számláját, kifizeti ugyan, de levonja zseb
pénzéből. „Huhaha" nevetett az önkéntesek kara, mi 
alatt Klaspe tudakoló: soké? Ottó állitá, hogy száz 
forint körül.

A katona urak meggyujt.ották elaludt vagy friss 
szivarjaikat, és füstöltek, mint a Vezúv és az Etna füs
tölnének, ha egyszer vizitbe mennének egymáshoz, s 
meg akarnák mulatni, hogy mennyit képesek füstölni. 
A katona, urak ittak is, es pedig úgy, hogy az az ivás 
nevet teljes joggal megérdemelte. A kinek a katona urak 
közül étvágya kerekedett, az evett, is, vagy sonkás
zsemlyét, vagy beefsteok-el, burgonyával, vagy szeletet, 
vagy hurkát savanyu káposztával — lmj lan dóság és szük
séglet. szerint.

!• élóra múlva a legtöbb elfeledte a kellemetlen 

eseményt, vagy elfeledni látszott; de Olló, Klaspe sza
kaszvezető es Brech nagyon is gondoltak rá.

Alkalmilag, midőn Ottó és Klaspe kimentek, a jó 
lelkit szakaszvezető azt. ajánlotta neki Jiriv.it beszédben, 
hogy közeledjék Brechhez és alaposan engesztelje őt 
ki, mert, amaz feketelelkü és fondorkodásának ellőhető, 
hogy másnap reggel mégis följelenti a kihallgatásnál, 
miután ma este leöntötte a részét Otl.o homlokráncolva 
feleié, nem képes magán annyira erőt venni, hogy a 
gyűlölt embernek egy jő szót ajándékozzon — Klaspe 
még jobban sürgető. „Csakugyan volt valami baja a 
kapitánynynl ?“ kérdő tovább.

„Von."
„Akkor beszélje el nekem; talán seuithetek." De 

Ottó nem akarta elbeszélni, s biztosító, hogy ez ellen 
már nincs segítség.

„Lehet, még a következményektől tartani?" tuda
koló tovább Klaspe.

„Nem; legalább elmúlt a dolog-"
„Na — hát akkor legyen jókedvű és hőköljön ki 

Brechchel." Ottó sóhajtott, de elismerő, hogy legjobb 
lesz békét, kötni.

Az asztalhoz visszatérve, a hol hosszúságát meg
lehetősen szót,alaiiul elilta, étlapot kívánt és egy rump- 
steu.k et, rendelt becsinált kelvirággal. A rumsteak meg
jelent. Mindnyájan megvizsgálták és — arcjátékuk sze
rint Ítélve — senkisem tudott rajta kifogást találni, 
legfeljebb azt tartotta hibának egyik-másik, lmgy a 
rumpsteak-et a kis,kövér önkéntes és nem ő fogja elkölteni.

Ottó egy leves darabot vágott a húsból, villájára 
szúrta, jóízűen megrágta a falatot és aztán barátságosan 
Brechhez fordult : vájjon nem tetszenék e neki is egy 
ilyen rumpsteak. Brech bizonynyal nehéz küzdelmet, ví
vott önmagával. „Nem" szólt morogva, átpislogott a runips- 
teák re és még egyszer ismétlő: „Nem — egyen csak 
maga."

Ez nem jelentett semmi jót. Ottó úgy tett, mintha 
az neki szörnyen mindegy volna, hogy meghívására ko
sarat kapott, s nagy kiírnál legyűrte a porcióját, a 
melyre valóságban semmi legkissebb étvágya sem volt 
és a melyet csak azért rendelt, hogy alkalma legyen 
Brechchel kényelmes szóba állási.

(Foly t. kör.)

viselese.be
IHJJ10RE.SK
Jiriv.it


Ugyancsak Poroszlóról tegnapi kelettel a követ
ezőket írja az „Egyetértés" tudósítója: Községünk mé« 

■ |lliu kelsegbeesett. helyzetben van. A ki még nem 
IPü' P!!y végső küzdelmet folytató város képét, annak 
fogaim* míin lehet, unt, tehet, nz emberi akarat A te"- 
|iap 25 en <1. U. föllépett óriási vihar oly ropp.’mt erő- 
)|iegfeszitesie saikal .a a község idáig teljesen magára 

népét, hogy mindenki kell hogy tisztelettel ha- 
l„jnn inog elot.e, annyival inkább, mert Poroszló ilyen 
v,,<zedminet meg soha sem kitol t. s a védekezésben nem 
bírhat oly jártassággal, mint más exponáltabb fekvésű 
város tegnap este óta az ár 20 cmrt nőtt, s a déli 
széllé! leikorbácsolva iszonyú erővel ostromolja a félkör 
alakú löltést, unt rögtönözve emeltünk. Anyag, munka
erő még mindig elégségesen volt, de a ránk következő 
éjjelied tovább alig bírhatjuk az erőmegfe.izitést, mert 
a védvonal hosszú s minden {pontja veszélyeztetett lé
vén, nincs ideje a iakosságmiK kipihenni magát. — Ma, 
2(1 án, d. n. képviselőtestületi ülés volt, hol Kékessy 
Dezső szolgabiró elnöklete alatt kimondta n község, 
hogy szemben a majdnem tarthatatlan helyzettel is kö- 
röiiiszakadásig fogja magát, védeni. A védelmi munká 
Iáink feletti intézkedés a teljhatalommal intézkedő szol
gálni" kezelte van leiéve, kit szakközegként Keleti Izsó 
mérnök kisér. Az ár (előli oldal úgynevezett, „fölvégesi" 
res/.en már alig áll épület, minit a tölléstestbe van te
metve. A t.-füredi, idáig majdnem 60,000 írtba került 
megyei ut, azt, lehet, mondani: megsemmisült. Ma dél 
ben sok helyen már a kövezi t. egy részét, szakgatták az 
ülésnél magasabb hullámok. Holnap reggelre várjuk a 
mez.o-tárkányi s bessenyoi közmunkaerőt., de ha. az iszo
nyú orkán nem csillapul, valószínűleg későn érkezik. •— 
Patkonya, Dorogma, T. V.ilk, Bábolna tiszameiiti, szin
tén nem mentesített lerűleten fe.<vő községek sorsáról 
szomoi ii hitek keringenek.

Tiszádul) A lefolyásban lévő nagy árvíz. a dudái 
természetes magaslaton oldaliitat, találva, a Hortobágy 
es Selypes relé tódul. Személy- és vagyonmentésre ké
rünk Sz.ent. M'h ilyra, Nánásra, Puszta Lndányra, Karcag 
ra az ertesiteit elöljáróságok címére hat-hat laposan 
járó vizeden)! küldeni vasulou, mert, ott, semmi vízi 
j.irníi nincs. fE sürgöny következtében Baross imnister 
azonnal intézkedett, hogy 19 ponton a szükséges kato 
mu személyzet.el a pozsonyi hadt.est.parancsnokságtól a 
kívánt. 4 hel”re azonnal útnak índittassék.

A mi első sorban városunk állapotát illeti, a Körös 
felöl fenyegetett veszélytől megmenekültünk, miért is 
Fekete Márton társ, főigazgató liupcsics főmérnökkel 
hazaérkezett, de nem pihenni, butiéin folytatni a védel
met. mely városunkat a Tisza felől fenyegeti. Sima Fe
renc szakaszignzgató városunk polgármesteréhez intézett 
hivatalos tudósításában azt mondja, hogy a Szentes vá 
ros halárát védő k.-szt.-iiiárlon-mindszenli gálvonalon a 
Tisza áradása 6 5 méternyi magasságot, meghaladta, de 
miiulekkoráig a hatóság támogatására nincs szükség. De 
a városi hatóság okulva a tapasztalatokon nem várja 
be azt a pillanatot, a mikor a baj körmére égne, hanem 
jó eleve iparkodik megtenni a szükséges előkészülete
ket, nehogy akkor kapkodni kelljen, amikor tervszerű
iig kell majd hozzálátni a komoly munkához Az a sze
rencsénk, hogy úgy a Körös mint, a Maros a sok kiön
tés imáit apadóban van s Így t.aláu nem lesz lehetetlen 
a Tisza árjával megküzdeni.

Azonban annál aggodalmasabb a csongrádiak- hely
zete, kiknek gátjai nem a legjobb állapotunk ötv.ende- 
nek, hozzájárult, még az orkánszerű délnyugati vihar, 
mely moll, a gáttestet, meg is rongálta. E vesz.élylyel 
színiben Stanimer Sándor alispán megtétette a szllksé 
ges intézkedéseket a közerő kirendelése iránt, melynek 
egy része tegnapelőtt már dolgozott a gáton A Pest
megyéből Csongrád felé liuzodo belvizeiket sikerült fel
fogni, ezzel tehát a baj kevesbedett. Őszintén kívánjuk, 
hogy Csongrád város — mely már egy ízben áldoznia 
let., az árvíznek — ezúttal is megmenekülhessen a nagy 
veszélytől, s azt hisszük, hogy ez fog is sikerülni, ha 
a. lakosság a szakavatott alispán rendeletéit lelkiisme
retesen fogja teljesíteni.

ö’zárazér pusztítása. A Szegedi Napló Írja a követ 
kezőket: Szeged és Il.-M.-Vásárhely határában a löld- 
birtokosok valóságos hadat viselnek egymás ellen. A 
Szárazér által fenyegetett s a belvizek által már jórészt, 
elöntött óriási terület védekezési viaskodás színhelye. A 
hatóságnál: Szegeden, ll.-M.-Vásárhelyen, alispánnál, mi- 
nisteri biztosnál egymást keresztezik a panaszos följe 
lenlések. Egymást fenyegetik kártérítési pörrel, sőt va
lóságos halárvillongássá ájulnák a védekezések. S mig 
az elfajult háborúskodás tart, addig a viz rohamosan 
nyomul előre s ma már, mint, értesülünk, a Pallavicini 
.1.700 hold szántóföldjére tódul a Szárazér vize s teljes 
elborilássai fenyegeti ezenkívül a tápéi léiét. Kétség 
felen, hogy a Pallavicini- s a szegedi földek veszedel
mét. a hód-mező vásárhelyiek által lörvénytelenül emelt 
gátak idézték elő. A legújabb törvénytelenségről, a mit 
a Inni mező vásárhelyiek elkövetlek, — Írja a „Sz.N.u - 
tegnap értesült. Szeged város tanácsa. Nemcsak hogy a 
Csalánosi és Dosits féle gátakat, el nem távolitják, ha
nem — mint, most kitudódott — ezeken túl titokban 
újabb törvénytelen gátakat emeltek a viz természetes 
lefolyása elé. Ezzel még nagyobb mértékben szorítják 
vissza a vizet a Pallavicini és a tápéi földekre. Sze 
ged város tanácsa azonnal sürgönyzött a h.-m.-vásárhe 
lyi polgármesterhez, hogy a bérlők által emelt törvény 
leien gátakat távolitlassa el. Erre Krisl.ó polgármester 
azt válaszolta, hogy nem avatkozik a dologba s ezt. a 
következő sürgönyben adta ma tudomására Pálfy Ferenc 
polgármesternek: „Táviratban jelzett t.öltésezésekről a 
hivatalnak semmi tudomása nincsen. Kihágási esetek 
ben bíráskodásra polgármesléri hivatal nem illetékes 
Konkrét panaszával a vízjogi törvény 171. §-a alapján 
az illetékes rei.dől hatósághoz szíveskedjék fordulni."

Világfolyása
Románia fővárosában, Bukarestben nagymér

vű zavargások voltak. Bukarestből e zavargásokra 
vonatkozólag a következőket táviratozzák:

Az ötven tagból álló képviselőházi ellenzék, 
mely 130 tagból álló többséggel áll szemben, e

hó 26-án este utcai botránnyal
\ mint, az ellenzék a képviselőház rendes munká

ját majdnem naponként zavarja, ép úgy igyekszik 
úgynevezett népgyülésekkel, melyekbe bevonja a 
csőcseléket, a főváros lakosságának nyugalmát za
varni s a rendet fölforgatni. De ezek az eleinek 
célja — Románia tekintélyének csökkenése — min
denek előtt. tisztában lévén, a föllépés nem talált, 
viszbangra, sőt ellenkezőleg a bukaresti kereskedő 
világ elhatározta, hogy manifesztálni fogják-, hogy 
az. ellenzék agitációját az ország nem helyesli. A 

j fővárosnak több ezer polgára vasárnap gyűlést tar
tott, melyek rosszallásukat fejezték ki a lármás tö
redék anarchistikus agitációjával szemben s a nép 

j bizalmának adtak kifejezést Bratiano irányában.
Hétfőn este egy második bizalmi tüntetésnek kel
lett volna lenni; a nemzeti színházban akartak a 
miniszterelnök tiszteletére bankettet rendezni. Az 
ellenzék elhatározta, hogy e bankettet utcai bot
ránnyal fogja megakadályozni. Egy zajos képvise
lőházi ülés után, a melyben a. kormány egy inter- 
pellációra adott válasz alakjában az utcai tünteté
sek ellen szólott, az ellenzék este összegyűjtött, az 

; a Itala kibérelt Orfeumban egy nagy tömege., mely- 
■ l.yei a királyi palota elvbe vonult. — A képvise- 
, lók, a kik a tömeget vezették, a palotába, mentek, 
hogy neveiket bejegyezzék a királyság proklamáci- 
ójának évfordulóján. A palotában maradtak mindad
dig, mig Catargi megadta a tömegnek a jelt a tün
tetésre, alig volt száz ember, kik tele torokkal 
szidták Brutianot és a szabadelvű kormányt s él
jenezték az ellenzéket.

Az ellenzéki képviselők, kik erre a királyi 
palota váró: ürmében leültek, lármázva kihallgatást 
kertek a királytól, hogy vele a nép akaratát tudas
sák, természetesen a lármázó csőcselék intenciói 
szerint. A király Catargival tudatta, hogy nem 
engedi magát kihallgatás adására kényszeríteni, 
különben is a. Catargi által az. nap reggel kért ki
hallgatást már inas napra, ugy is megadta. Barozzi 
főhadsegéd felszólította tehát Catargit s a többi 
urakat., hagyják el a királyi palotát mert, a. király 
s a királyné ebédhez készülnek. A bojárok képvi
selője kijelentette, hogy megmarad kívánsága mellett, 
a kihallgatást azonnal kéri s a jelen volt képvi 

Cselük, kikhez még több olyan ellenzéki is csatla
kozott, a ki nem képviselő, lármásan a.zt kiabálták 

i az őket udvariasan nyugalomra és távozásra fel- 
j szólító főhadsegédeknek, hogy el vannak határozva 
el nem hagyni a királyi palotát sőt készek az éj
szakát is a palotában tölteni, a mig a kért, kihall 
gatást. meg nem kapják. Időközben a palota előtti 
tért a csendőrök kiürítették és végre a palotában 
maradtak is mélyen megszégyenülve eltávoztak.

A lojális lakoma emelkedett, lelkes hangulat
ban folyt le. Az első köszöntőt Bukarest egyik leg
nagyobb tekintélyű kereskedője mondotta a királyi 
párra; a másodikat a király leghűbb, első tanács 
adójára Joa.n Bratianora, a. ki azután nagy voná
sokban szólott az ország történetéről és Románia 
legújabb poétikai vívmányairól.

A királyi palotában történt botrányok s az 
ellenzék erőszakos behatolása a királyi palotába 
általános megbotránkozást keltenek. Másnap azon
ban a képviselőházbau a botrányok még nagyobb 
mérvben ismétlődtek.

tüntette ki magát. I Aladár, Kotvics .Tucika

HÍREK.
— BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánunk lapunk 

t. olvasóinak.
— Lapunknak ugy helybeli mint vidéki t. előfizetőit i 

« helyen is felkérjük, ugy az előfizetési összeg pontos be j 
küldésére, mint a hátralékok mielőbbi lefizetésére. A vi- . 

j déki uj előfizetőknek, mihelyt, az előfizetési összeget tő- ■ 
lük megkapjuk, azonnal megküldjük az újévig megjelent 
regénymel lék letet.

— Felolvasó estély és hangverseny. A „Csongrád
inegyei kör" f évi ápril 2-án, a helybeli kaszinó ter
mében a szentesi dal- és zene-egyesüief. szives közre
működésével hangversennyel egybekötött felolvasó es
télyt rendez Kezdete 7 és fél órakor. Müsorozat: 1. 
„Imádságom." Petőfitől. Négyes karra szerezte Giiál 
Ferenc Előadja a dalegyesület. 2. felolvasás. Tartja 
Molec Károly joghallgató. 3. „Magyar Abrándképek" 
Chovántól. Zongorán előadja Nagy Sándor joghallgató. 
4 „Ökörnyál." Költemény. Irta és felolvassa Székely 
László m. e. hallgató. 5. „Szép Ilonka" melodráma. Ir
ta Vörösmarty Mihály. Zenéjét szerző Erney József 
Zongora kiséret mellett szavalja Kristó Nagy Antal jog
hallgató. 6. Szavalat Előadja Szallimáry Ernő joghall
gató. 7 Népdalegyveleg. Énekli a dalegyesület.. Méltó 
elismerést, érdemei a csongrádmegyei kör, hogy midón 
annak tagjai a házi tűzhelyhez visszatérnek, nem téti.ín
séget, hanem működési tért keresnek, hogy törekvéseik
nek tanujelét adják. Üdvözöljük fiatal barátainkat, kő 
lünkben s részükre sikert, s a miveit közönség meleg 
rokonszenvét kívánjuk fellépésűkhez.

— Táncmulatsággal egybekötött műkedvelői elő 
adás. A „Szentesi iparos ifjak képző és segélyző egyleté
nek könyvtára javára a csizmadia céhház nagyterűié 
Inm liusvét másod napján hétfőn adatik: A pártiitök 
vagy sok baj semmiért, mulattató bohózatos vígjáték 3 
felvonásban; irta Kisfaludy Károly, rendező Gárdonyi 
Antal. Közreműködnek: Molnár Bábut, Práznovszky

k. a., Práznovszky Juliskák a., 
Bartók János, Horváth Lukács, Csilla Imre, Rác Zsig- 
mond, Krecsmáry Róza k. a. Farkas Antal, Práznovszky 
Zsigmond, Dósai György, Berták Imre, “Bellus József, 
Virágos T. Zsigmond, Práznovszky Albert és Borsos Antal. 
Előadás után táncmulatság; előadás kezdete fél 8 óra
kor, belépti dij személyenkint 80 kr. Még ilyen olcsó 
mulatságunk sem volt, melyben valaki csekély belépti 
dí jért nemcsak egy szinelőadást. néz végig, hanem táncol
hat is. De tőkép a jótékony cél iránti tekintetből ajánljuk 
a fiatalság törekvését, a t. közönség figyelmébe es párt
fogásába.

— Súlyos váddal lépett föl a szegedi ügyvédi ka
mara mtilt évi jelentésében a helybeli járásbíróság el
len és sürgősen kéri az igazságügymiiiisteriumot, hogy 
ugy a h.-m.-vásárlielyi, mint a szentesi kir. járásbírósá
goknál létező állapotokat a legsürgősebben megvizsgál
tassa, a visszaéléseket, pedig megfenyítse. Előre látható, 
hogy e súlyos vádnak, ha alaposnak bizonyul, nem épen 
kellemes utókövetkezményei lesznek.

— Özvegy Mikec Ferencné úrnő a következő köszö
nő sorokat intézte az iparleslüim 1 elnökséghez: A ke
gyeletnek azon nyilvánításáért, melyet Tekintetesseged 
és az ipartestület néhai térjem Mikec Ferenc iparhaio 
sági biztos ravatalára helyezett koszorú által tanúsított, 
továbbá a gyászjelentésért és személyesen kifejezett lész- 
vétért, fogadja lek Elnök ur, a tisztelt elöljáróság, az 
iparosok és iparos ifjak egyeteme nevet,en is a bánatos 
özvegy és kesergő családjának leghálásabb köszönetét. 
Az ipiiileslület részvété es kegyelnie annál gjőgyil.őbb 
hatással vau a mi fájdalmunkra, mert tudjuk, hogy a 
megboldogultat az iparosok Csendes munkálkodásáért a 
legodaadóbb ragaszkodással szerették. Ismételt köszöne
téin és hálám intézésé illán kész tisztelettel marad
iam st b.

— Újoncok. Legutóbb irtunk volt a mostani fiatal 
nemzedék eisatuyulásaról s ennek okairól, s mint elő
re megjósoltuk, az idei sorozásnak nálunk is igen si
lány az eredménye, mert mind a. négy korosztály sem 
volt képes a kötelezett létszámot kiadni. Besorozl.at- 
tak: a 101 ik gyalogezredhez Betűnyi János, Csendes 
Sándor, Dömsödi Pál, Déle Nagy Kálmán, Fekete Já
nos, Horváth Albert., Hajdú Mihály, Kadar János, Mi
hály Béla, Mácsai Péter, Mátelíy Sándor (önkéntes! jo
gának lentart.ásával,) Nagy Balázs, Posti Sándor, Pete 
Ferenc, Pasitka Bánni, Szijjarto Sz. Lajos, Sándor Jó- 

1 zsef, Tóth Lajos, Váci Bálint, Varga Sándor. Veres Da
laiéi, Vida Szűcs Imre. Az 1. huszárezredhez: Kálai Pál 
Imre, Piti Mihály, Molnár István, Vári Ferenc, Komen- 
dat István, Csermis László, Bzökely József, Répa Lász
ló. Csermis László, Mácsai János, Berceli Ferenc, Bar
in Imre, Lovas Dániel, Seres Péter, Törőcsik Is'váti, 
Marcsó Imre, Jankai József János. A Vil. vonalosziály- 

■■ hoz: Gebula József A II. féldandárhoz: Molnár László, 
I Kozák Aulai, Szatmári Nagy Sándor, Gálti Imre, Kiss 
i János, Totál Aulai, Lengyel G) örgy, Csonti Sándor, Ma- 
I daruid Papp János, Neumann Ignác, Győri István, Bili 
' István. Ácsi Kovács Sándor, Gáspár Sándor, Balogh 
Szabó János, Km,vies Sándor, Kövér Sándor, Gyuricska 
András, Szabó János, Kiss Imre, Török László. Össze
sen 61.

— Vízállás. A Tisza vízállása tegnap délben 7’90 
méter mágus volt. Az áradás tovább tart. Elég baj az!

— Megindult újból a munka ugy a gymnasiumi 
épület mint a ref. egyház bérházának félbeszakadt épí
tésén, hogy mindkét épület a vállalkozók szeiződésében 
kikötött haláridőre készen legyen.

— Varga Benjámin lemondása folytán a helybeli 
„Kölcsönös Segélyző Szövetkezet," nél a pénztárnoki 
teendőket, ezentúl Rnblóczky Pál fogja teljesítem.

— Gyönyörű fejlődésnek indullak a vetések a hó 
elolvadása titán következett kedvező időjárás folytán, 
sőt, némely helyütt oly buja a, vetés, hogy nemely gaz
da kénytelen lesz rajta marháit, legeltetni. Ily kedvező 
alakulás mellett dacára az oicsó gabonaáraknak csak 
azt óhajtja mindenki, hogy a Tisza kiöntésétől mentek 
legyünk — mely már is sok község lakosságát koldus
botra juttatott.

— Helyiségváltoztatás. A 48-as kör régi helyisé
géből Halász Sz. János kispiaci házába költözött, át.

— Volapük (világnyelv), a napokban egy könyvet 
kaptunk mutatványul, a melynek címe „Volapük-nyelv- 
tan, gyakorlatokkal és példákkal, valamint, volapük-ma- 
gyar és inngyar-volaptlk szótárral. Dr. Kerckhoft's Ágos
ton Cours complet de volapük című művének 8-ik ki
adása után a magyar nyelvre alkalmazta Zsigmond.y 
Béla." — Magyar nyelven rövid idő alatt 3 volapük- 
nyelvtan jelent, meg, a mi azt mutalja, hogy a hosszas 
tartózkodó állás után végre nálunk is kezd a világnyelv 
nagyobb tért hódítani. Sokan vannak még most is, akik 
szerelik e mesterségesen készült nyelvet gúny tárgyává 
tenni, de ezek rendesen semmit sem ismernek belőle, 
és mint, ismeretlent Ítélik el. Mi a fent Idézett könyvet 
egy másik nyelvtannal együtt áttanulmányoztuk, s a 
nyert tapasztalat után kimondhatjuk, hogy a kételkedők 
nem sok idő múlva el lesznek némulva ez uj nyelvnek 
hazánkban is oly nagymérvű elterjedésével, mint a mily 
nagy mértékbeli terjedésnek indult már a nyugoti mű
velt. államokban. Ez elterjedés biztosítani fogja létjogo
sultságát, és c-uik magának tesz vele hasznot, az, a. ki 
az egész világon elterjedt nyelvet elsajátiija. Mi tehát 
az említett nyelvtant egyszerű, könnyen érthető beren
dezése miatt és különösen a mellé csatolt szótár miatt, 
a lobbi nyelvtanok mellett, különösen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. Vblapul.

— Gőzhajózásí menetrend a felső Tiszán, Szolnok 
és Szeged közt vegyes szolgálatban f évi április hó 1-től 
otváhbi intézkedésig, fölfelé. Szegedről Szolnokra: va
sárnap és szerdán reggel 5 urakor. Szentesről Szolnok
ra: vasárnap és szerdán reggel 10 óra előtt nem. 
Lefelé. Szolnokról Szegedre: kedden és pénteken reggel 
5 órakor. Szentesről Szegedre: kedden és pénteken reg
gel 10 óra előtt nem. Figyelmeztetés: Utasok csak a 
fedélzetié vétetnek fel.

A Imdiipesti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Mercur“ heti tudósítása.)

A tőzsde irányát a jelenlegi pillanatban nem nevezhetni 
másnak, mint szilárdnak, mert tényleg a külső körülmények az 
utolsó héten jelentékenyen kedvezőbbek, mert a politikai gond



akiit jellegéből. A német császár állapotáról |
• • '• ■ • ■ is tnetr- I i'

hogy ezúttal ismét a berlini tózs- I I

■ ■■ ■......   ::... 1 a I

sokat veszített akut jellegéből. A nemet császi.r allapotaroi i 
Berlini éi a leyjobb hírek érkeznek és egyéb tekintetben is meg-1 ,- 
nyugtató a. helyzet. Jellemző, l<oSJ « be:-.::::
de az, mely a sziláid irányt terjeszti, mig az utóbbi időben 
bécsi tőzsde szjikolt szihudabb lenni. Ez által talán tartősabb 
lesz a zilárdság. A kedvező irány teljes kifejlődését nálunk az 
üzleti pangás akadályozza és a mely irányban vo.t forgalom, ez 
nem vált az illető papír előnyére.

j< ralit kokban, főleg magyar nranxjáradekokban nevezetes 
mozgalom v<» t a héten. Angliában és Nómelországbaii ugyanis 
mexikói jáiadékru hirdettek aláírást és bárjsineretes a mexikói 
koztái sasá-x i vudezetlensége, sőt gyakori csődje is, azért az an
gol-német tőkepénzesek ugy mentek az aláírásra, mint a legyek 
a lépre és felajánfotlák s•ázmiJIioikat oly államnak, melyben 
Jiiarec, Dyaz btli. gazdálkodtak és még most is gazdálkodnak, 
líogv tehát a német tőkepénzesek mexikói járadékot vehessenek 
eladták a magyar arany járadék, juhai, minek következtében az 
utóbbi jelentékenyen csökkent, de a legutóbbi napokban ismét 
janiit. A befektetési értékek elég jól tartják magukat.

Bankrészvények kissé javultak. Vasúti részvények az ár
vízveszély’ csökkenése követke. teh n szinten jobban állanak va
lamivel. A helyi iparvállalatok i észvén veiben kevés üzlet volt, 
de emelkedő árak mellett. - Sorsjegyek folytonosan szilárdak ; 
azok, a melyek húzás esőit állanak, egyre drágáblan kelnek.

Valuták és ércváltók olcsóbbodtak valamivel.
* *

Értékpapír- és sorsjegvbirtokosoknak felvilágosítással kész
séggel szolgál a Magyar Mercuia kiadóhivatala, Budapesten, 
Hatvani utal 17. szám.

Gyapjú ripsz 
minden színben, 00 ctm. széles,

10 méter 3 írt 80 kr.

Nyári knninigurn
1 maradék teljes férfiöltöny

re, mosható 
(■•40 mét. hosszú 3 frt.

Gyiipju-loden 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden sziliben 
10 méter 6 frt 50 kr.

Hollandi folyószőnyeg, 
maradók 10-12 mót hosszú.

Egy maradók 3 frt 60 kr.

Gyapju-bcige 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt.

Jula-tuggony 
török minta, teljes függöny 

2 fit 30 kr.

Jaquard kelnie
GO ctm. széles, legújabb szín

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

King-szövct
jobb a vászonnál, 1 vég '’/i 

széles, 30 rőf 6 frt.

Olxiffon.
I vég »0 rőf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség G frt 50 kr.

Házi vászon
1 vég 30 rőf V. 4 frt 50 kr.
1 vég 30 rőf 5 frt 50 kr.

Kgy
nyári nagy kendő

hosszú I frt 20 kr.

2Dreid.ra/tlx 
legjobb minőség, GO ctm. szé

les, 10 inét. 2 frt 80 kr.

TICHO BERNÁT árucsarnokából
BRÜNNBEN, Krautmnrkt 18., saját házában,

utánvétellel kapható:

liidini fon le
'•'«$ félgyapjn, kétszeresen széles, S teljes ruhának

10 inét. 5 frt.•tar______________________________

Francia gyapotatiasz 
g minden sima színben, valamint 
m csíkos, a legújabb, kétszeresen 
» széles 10 mót. 6 frt 53 kr.

Erkelé terítő
szász uy.irlmány. kétszeresen 

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

li a a n a v íi m x
1 vég - 0 rőf lila 4 frt 80 kr.
1 vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr.

CiJiNA-KA nNAVÁSZ
1 vég ?<i lót l.la és piros 6 írt.

Ossford. 

mosó, jó minőség 
1 vég :• 0 rőf 4 frt 50 kr.

Angol oxtord
a. legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr

Tcrno felőlire 
l<ötszörösen széles, liszlii. uyap- 
ju minden dhatos színi) hí.

Egy ruha. 10 mét.. 7 f t..

Karirozott ruhakelmék 
G0 centim, szélesek, legújabb 

színek
10 mét. 2 frt 50 kr.

Egy ripszgarnitúra
áll 2 ágy és egy asztalterítő- 

Imi selyemrojttal 
4 fii 50 kr.

Brünni posztókelme.
Egy maradók 3’10 mót. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr.

Egy jiiíe-garnitnra
2 ágy és l asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

!i Alkalmi ifiéi ! I 
Brünni ke'memaratlékok. 

Egy maradók teljes férfiöltö
zetnek 3.10 in. hosszú 4 f. 50 k.

Minták ingyen és bérinentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.

(■

tottság ellen.
Naponta 2 darab veendő. 
Ára 1 doboznak 90 kr.

r

r
F:'

Van szerencsém a t. c. közönség, valamint kávéház 
tulajdonosok, kaszinók, olvasó egyletek, kereskedők, inté
zeteknek stb.

V E II S Z E (I E N Y E K N E K!!
Vasas Pepton-conserv, 

mely dacára, hogy dúsan 
tartalmazza a ható-anya
gokat, jóízű s rendkívül 
erősítő csemegét képez.

Ajánl tátik : a sápkór, 
vérszegénység, migrain, 

rósz emésztés, álmatlanság, 
lankadtság és ideges izga-

Hazslinszky KárolyKapható gyógyszertárakban TI Q rynl i ff n rnl TT gyógyszerész, BUDAPEST,
ES A FELTALÁLÓNÁL: ilcLóbllllöZKj llcll Ülj Vili- kér., Sándortér 3. sz.
Kísérletezések kitűnő eredményűvel tétettek dr. Bókay János, dr. Torday Ferenc egyet, in.-tanár urak által 

és több gógyintézetben, melyekről általánosan elismerő bizonyítványok állíttattak ki. Ezen gyógyszerek hivatalosan 
megvizsgáltattak és védjegy gyei láttatlak el.

r 

rí
előfizetési és hirdetési fölvételi irodámat 

becses figyelmükbe ajánlani, hol eredeti árak mellett, 
miiideai meJlékdí j felMZJÍinit tísa nélkül 

előfizetések és hirdetések 
a viliig összes lapjai részére fölvétetnek.

Költségvetések és hirlapjegyzélfek kívánatra ingyen és 
bérmentve küldetnek.

Előfizetés- és hirdetési megrendelések a vidékről pon
tosan eszközöltetnek.

Tisztelettel

2xz£©zei
hírlap előfizetési és hirdetési felvételi irodája

Budapest, Gizela-tér 1. szám. (Hass palota)

Egyes árusítás az összes bel- és kül
földi hírlapokból.

s'imaii'BfwanTriHiim »!< >>t< ji< »u»kinnn<»u»uJnnKti3

___ NYlLTTÉR.______________ _
Fiirbig, schwarz und weiss 3<dden-Moinie 

. hí, H 7 Iier Meter (antique und fianguis) 
von 9o kr. versen(lat Jbe„.
Fabrik-Depot G. Hen eberg (k. k. Iloflieterant), Zűr c 
umgehend. Bríefe 10 kr. Porto. _ ______________ —

Tíz forint 
napi mellékkereset, 
tőke és kockáztatás (ri- 
sico) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti 
eladása által az 1883. 
XXXI. törvénycikk ér

telmében.

Posztóárut és posztó
maradékot

jó mi' őségben férfi- és gyer
mek öltözetre, női kabátokra 
és esőköpenyre ez idényre pos- 
taiitánvétellel legolcsóbb gyá
ri áron küld a

..Verscn.v“-liez 
címzett posztógyár-raktárából

Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi 
váltóüzlet társaság 
ADI.EIt és TAKSA. 

Budapesten.

Beér Károly, 
Jagerndorf, osztr. Szilézia.

Minták kívánatra ingyen 
és bérmentve. Számos kártya
minták a t. szállóit és ismet- 
eladólc számára. Helyi ügynö
kök keres etnek.

10
Francin voal

mót., elegáns kimenő ru
hának, mosó

3 frt.

Kosiiianosi kr Ilon
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

ZSTői ing-elr 
erős vászonból, csipkés sze
gély lyel G drb 3 frt 25 kr.

Egy lótakaró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm szeles 
I frt 50 kr.

XT rí ing’els 
saját gyártmány 

f'diór vagy színes darabja 
I. r. I frt 80, II. r. I frt 20 kr.

3ST öi ing'els. 
chiífonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

Posztóáruk gyári raktára.
Briinni divatkelnie
Egy marad k 3.10 mét. h- sszu 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

Felsőkabát kelmék 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra 
8 frt.

VASAS PHOSPHOR-PASTILLA.
VÉDJEGY

Rendkívül erősítő kellőmet ízű cu

korka angolkó os, görvélyes, vérsze

gény s általán gyenge gyermekeknél : 

az idegesség, bágyadtság, álmatlanság, 

izzadás és hangrésgörcs esetében.

Naponta 2 darab adatik be.

Kis doboz, 10 pastilla, 50 kr. Nagy 

doboz, 20 pastilla, 90 kr.

A Dreher Antal-féle kiviteli palacksör
rDIETRICHésGOTTSCHLIG

KŐBÁXYA.
teljesen leülepedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküldése, folyton friss üvegtöltésbeu, a minőség hamisitlan volta jj- 

mellett kezesség vállal tátik. fii

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Jegyzékek mindenfelé ingyen és b é r m e 11 t v e. fii

Miután gyakran megtörténik, hogy idegen készitniéuyíí és gyöngébb minőségű 
sörök „Dreher Antal kiviteli sör“ cím alatt forgalomba hozatnak, a t. c. Dreher-féle [íj 
kiviteli sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott, űvegcimkét, melyen n Dietrich és S 
Gottschlig és a Dreher Antal név okvetlen kell, hogy rajta legyen, kiváló figyelmük- m 
be ajánljuk. [}I

£Í^i;=lSB5^a5a5a3^^asg!5aga5B5a:=;agasiaga5i.ia2.aeHga5iaga::Sig5a55!5;g5S55!5SSg5S5S!5ES5!5gg3s|3

Csakis

Máriaczelli gyomoresöppek.
Kitűnő Itatásit szer u gyomor minden betegségeiben, 

milllninlhiimllnii étvágyhlíiliy, Kyoin..i-gy,.iiKss..g, 
illatú I •lekzet. felfúvódás, savanyú telbolleivs, k ‘lik.i,oVn. 
morlmiut, gyomorégés, homok- es darakepzód •«, inL.jg1(4 
nválkake rzodé-s sárgaság, undor es hányás, tofnj .s (|l;i 
a gyouv.rtol ered), gyprniorgores szekszorohs, a gymum-. 
link ételekkel és italokkal való túlterhelésé, giliszták, lep. 
mái- és aranyere* bántalmak csertőben. - huy ü vegre* ám 
használati litusitáss d cgyi.ttd.i ki., l e:fos ,>a.ii<-/k GO |U.

Központi szétküldés lírád' karoly gyógyszeres/. úUal 
Kremsivrbcn (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertáidmn.

Védjegy.

Óvá*! A valódi máriimzclli gyomm-csöppeket sl(|ín( 
hamisítják és utánozzák A valodisair .jclvii minden 
üregnek piros, a lenti véuj«*gygyrl ellátott borítékba keli 
göngyölve lennie és a minőm üveghez, mellékelt hasznú, 
lati ÍHasitáson meg kell jegyezve b um, hogy az Krém, 
qierben (tusok llo»»rib könvviiyonubijaban nyomatott, u

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc. és 
Várady Bajos gyógyszertáraiban; Hód-Mező-Vásárhelyen Aigm-r 
Gyula, Bereck Péter, Bánftilvy Lajos, Kiss Gyula és Németh I,. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József es Berta Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

5 éli a 
a tized végéig és a Illik tized 
6-i'ui a 1.11 ik tized 181-től a lil ik 
Ill-ik lized 551 számtól a tized 
fizeti < gészen, továbbá a derekegy- 
lakosok, ápril 8 án pedig az alsó- 
és külső Ecser, berki szőlő, Berek-

442/Ej 888. Hirdetmény;
A uagyméltóságu in. kir. honvédelmi minisferiuin 

1887-ik évi november 26 án 49458|x. sz. a. kiadott 
rendeletével, az 1888 ik évre a lóosztályozásl. elren
delte és ennek foganatosítására Szentes város terüle
tére nézve a f. évi ápril hó 3, 4, 5,6, 7 és 8 ik nap
jai leltek kitűzve.

Értesittetik tehát a lótartó közönség, hogy a 
jelzett, napokon és pedig: April hó Bán az 1 ső ti
zed, 4én a Il-ik tized 1 tői 330 házszámig, 
Ilik tized 331 töl 
1 tői 180 számig, 
tized 550; 7 én a 
végéig és a IV-ik 
házi oldali tanyai 
és felső rét, belső 
hát, Dónát, Eperjes, Kaján, Kis- és Nagy Töke, Kis- 
és Nagy-Királyság, Lapisló, Mucsiliát, Nagy Nyomás, 
Bankot,a, Szent László, Vekerzug, Vekerliát, Veresegy. 
ház éé Zalota tanyai lakos lótulajdonosok lovaikat, a 
már fentebb jelzett, időben és sorrendben, vásárt, rre 
a cédiilabáz.nál működő osztályozó bizottság elé annál 
is inkább elővezessék, meri a már hivatkozott minis
téri rendelet értelmében a kellő időben elő nem ve
zetett. és a rendes osztályozásról elmaradt, lovak hiva
talból utólag nemcsak osztályozaiídók leendenek, ha
nem az illető tulajdonosok a törvény értelmében szi
gorú pénzbírsággal is fognak sujtat.ni.

Egyidejűleg értesittetik a közönség arról is, hogy 
a két éven alóli csikók csak az esetben nem vezefen- 
dók elő, ha olyanoknak létele és létszáma hatósági 
bizonyitványnyal fog igazoltatni.

Ugyan ez alkalomból felliivatnak azon lóinlaj- 
(Ionosok,-a kiknek az 1885. évi lóosztályozáskor al
kalmasnak talált lovaik voltak és azokat az 18^7 iki 
év január l-töl számítókig a mai napig eladták, el
cserélték, vagy bármily utón tulajdonukból elnienesz- 
tették, nyilvántartási jegyzékbe vétel végett n f. évi 
március hó 22., 23., 24. és 25 ik napjain, a városi köz
gyűlési teremben (magtárépület) annál is inkább be
jelentsék, mivel a. bejelentést elmulasztók 50 forintig 

i terjedhető és közigazgatási utou behajtandó bírságban 
fognak el marasztal tat ni.

Kelt Szentesen, 1888. évi március 12 én.
Polgár ni ester megbízásából 

Szakái Mihály, 
v. aljegyző.

i

-A. legjolob

CIGaRETTA-PAPIROS
A VAI.Ó1H

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PÁRISBAN.
HtiliiziÍHtAI óvakodjunk .’

17.run Bárányé.; a PARISFAC-81MII.K DE l.’ÉTlylJKTl K

Ezt a papirost legjobban ajánlják :
Dr. J. J. Polli, Dr. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann vegy
tantanárok a bécsi egyetemen, még pedig kitűnő 
minősége, kiváló tisztasága mialt és mivel <i.z egész
ségre nézve ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.



a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 13-ik számához.
"^"eg-jres Ixirefe.

- Hadi találmány. Asztalfy Kristóf 1848-49-es 
honvédlo.adnagy jelenleg bányntársulati igazgató, olyan 
piiiict’i'eilet, illetőleg mozgatható .sáncot talált föl a 
melynek nem ári a golyó; mintáját benyújtotta a hon
véd.....  ninnsz eriummik

— Kossúth és Somsich. Kossuth Lajosnak H.dfi j,.- 
míchoz intézett legutóbbi leveléből h,.|V(! Uiély 
mást iel.l kortársninnk gyorsan egymásután bekíivetke 
Zeli halála, do különösen a Somsiché. Hogy miért ép- 
pen Somsich Pál halála, hatotta meg annyira Kossuthot 
arra vonatkozólag ezeket, beszéli el a „P. N“: Somsich' 
Pál a limit esztendőben, a nélkül hogy bárkinek is 
s/o oil volna róla, váratlanul Olaszországba utazott, 
mcgl.iHgatni Kossuth Lajost. Nem akart meghalni á 
neltü!, hogy ne látta volna még egyszer Kcsuthot, a 
kivel IStS-ban a politikai téren olyan kemény harcit- 
kai vnotí. Kossuthot. Somsich megjelenése mélyen meg- 
iinliioltn. Megrázó volt, a két agg államférfi találkozása. 
Hosszan, sokáig beszéltek a múltról s végül azt mond
ta Somsich: „Neked se volt, egészen igazad, meg im 
kein sem.“ Somsich azután élénk sziliekkel lestette le 
Budapest nagyszerű fejlődését. — „Hadd el,“ sóhajtott 
Jájdalinasaii KossuHi. „Mindenki arról beszél s olyan 
fájdalmasan esik, hogy nem láthatom hazám fővárosát." 
Megrázó volt a bucsuzás is. Somsich látogatása mély, 
inul miamié benyomást, telt Kossuthra. Somsich halála 
<>l;i mindig az ő alakja lebeg előtte, mindig a múlan
dóság gondolatával foglalkozik. — Isién adja, hogy még 
soká ne teljesüljenek sötét sejtelmei.

— Kéíezerhárcmszáz koszorú. Alig volt még ural 
kodéi, a kinek elhunyta fölött oiyan általános lett, volna 
a részvét világszerte, mint, a milyen volt az Vilmos 
császár halála alkalmával. E részvétel legjobban jellemzi 
nz. hogy a nemelek agg császárának ravatalára összesen 
2300 koszorú érkezett a világnak csaknem minden 
táj írni.

— Séta a zajló Tiszán. Mózes Ferenc martonosi 
dereglyén vakmerő tettre vállalkozott busz írtért. Sán
dor gmf egyszer lovával ment át a Ilona jégzajlásán, 
Mózes abba logadof.t, hogy egy szál deszke segélyével 
kelszer megy ál a Tisza jégzajlásán. Sokan nézték ezt. 
az elei veszélyes vállalkozást, mely sikerült is Mózesnek 
anélkül, hogy a deszkát csak egyszer is igénybe vet
te volna.

-- Agyonlőtt álarcos rablók. Vinni temesmegyei 
községben két álarcos rabbi bement este 7 órakor egy 
keieskedo bolt jába. A görögkelelleit farsangja lévén, sem 
mi feliüiiest nem keltett az álarcosok megjelenése. Ci- 
gtueliet kért az egyik. Mikor a lioiios nyújtotta a ci- 
garetiet, az álarcos megfogta kezet,, a másik pedig húr 
kot. vetett, a nyakába. A kereskedő köuyörgött, hogy ne 
bántsák, mindent ad, a mit kérnek, de azok nem eresz
tenek el. lékkor a kereskedő kirántotta a kezét s n 
zsebéből elővette revolverét s a hurkot tartó rablót le-1 
bilié. A lövésre az utcáról 5 álarcos szaiadt. be s egyik 
a kereskedőre lőtt., de nem faláda. A kereskedő lelőtte 
azui.in a cigareltet kérő álarcost, is — Dulakodás tá
madt aztán közlük. A kereskedő egyik álarcát lerántotta 
s felismerte a rablót, a másiknak pedig egy ujját leha
rapta. Így könnyű lesz a jó madarakat kipuhatolni.

— Gyilkosság az oltárnál. Koncknamucleyben, Ír
országban, egy Tumpson nevű ember nemrég épp az 
ollár előtt állott, hogy megesküdjék egy leányiiyal, mi
diin egy névrokona íhinepies komolysággal felemelke
dett helyéről s szivén lőtte a vőlsgényt az ollár előtt. 
A menyasszony ájultan rogyott össze. A gyilkos föl
használva. az általános zavart, megszökött, de a teme
tőben elfogták. A gyilkos a bíróság előtt azt vallotta, 
hogy a megölt vőlegény neki sógora volt, ki az ő bu
gát rósz bánásmódjával a halálba kergette s ő azért, 
ölte meg, nehogy sógora egy másik nőt is szerencsét 
lenné tegyem

— Vilmos császár végrendelete. Vilmos császár 
végrendeletéről a következő hiteles adatokat. közliktA 
hátrahagynit vagyon 48 millió márkára rúg, melynek 
legnagyobb részét, a III. Frigyes Vilmos állal alapítót,i 
királyi családi vagyonhoz kell csatolni; két ötödrészt 
Frigyes császárra és Aguszla császárnéra hagyta Vilmos 
császár. Az. Unter deli Linden-en álló palotát, a babels- 
bergi kastélyt, a boldogult családjának legkedvesebb 
helyei, és a koblencki kastélyt a császárnéra hagyta. 
Vilmos császár szolgaszemélyzetéről sem feletke/.ett meg 
s mindegyiknek hagyott valamit.

— Szerelmi dráma. Salzburgban Wenig Ilichard 
Jakab szentpétervári illetőségű festő a napokban egy 
vendéglőben előbb Buholzer Júlia nevű kedvesét, azu
tán önmagát agyonlőtte. Wenig nős ember volt, de nem 
jó viszonyban élt. a feleségével s minden áron szabadulni 
akart tőié Az asszony nyomára jött, férje tiltott visz.o 
nyának s bepanaszolta Weniget a törvényszék elölt, 
hogy pazar életmódjával tönkre teszi a családját. A bí
róság a festőt megdorgálta s ekkor határozta el a sze
relmes pár, hogy megválik az élettől. lJuholzer Julin, a 
ki korábban nevelőim volt, egy hannoveri bőrgyáros 
leánya. Wenignek két kis gyermeke volt nejétől, a ki
ket nagyon szeretett s annál csodálalosabb, hogy sze
relmi szenvedélye annyira elragadta. Mikor a vendég
lőben megszálltak, Wenig házastársaknak jegyezte be 
magát. Állítólagos felesége egész nap sirt. s a vendéglői 
szolgaszemélyzet ennélfogva különös figyelemmel volt 
iránta. A szomorú tettet pénteken éjjel hajtották végre. 
Wenig levelet hagyott a fogadós számára, melyben a 
nála levő pénzt, rábízva arra kéri, hogy együtt temet- 
tesse el őket. Kedvese menyasszonyi ruhába öltözött, 
mielőtt megvált az éleitől.

— Vilmos császár zavarban. 1875. február 8-án 
történt. A német, trónörökös fényes florenei jelmez-es
télyt. rendezett. A palota ablakai fényesen ki voltak 
világítva s a ragyogó termekben tarka tömeg hullám
zott. fel s alá. Egyszerre egy igénytelon külsejű kocsi 
állott meg a palota feljáróján s abból két, férfi-domino 
lépett ki. A kapus kicsinylő pillantást vetett a távozó 
kocsi után s odafordulva az újonnan érkezettekhez, fel
kérte őket, hogy mutatnák elő jegyeiket. Az egyik do

minó izgatottan keresget zsebeiben — de hiába. Erre 
zavartan oda szól társának, a ki szintén átkutatja zse
beit — de szintén hiába. Egyiküknek sem volt, jegyük. 
A kék domino erre elszántan odafordul a kapushoz és 
igy szól: „Otthon felejtettük a jegyeinket, de biztosi 
tóm, hogy meg vagyunk híva az estélyre. A kapus hi 
tétlenül csóválta a. fejét és udvariasan hivatkozik a szi
gorúan kiadott parancsra, mely szerint helópii jegv mit 
kül senkit sem szabad bebocsálani. Rövid habozás u'áu 
a kék domino igy szól: „Ha megígéri, hogy nem árul 
el, akkor fölfedezem kilétemet." A kapus szavát adja s 
n mint a kék domino álárcát felhúzta, a kapus ijedten 

i hátrált, vissza. A kék domino Vilmos császár volt. A 
kapus megtartotta szavát s a császár egész este inkog
nitóban mulatott.

— A vigyázatlanság áldozata. Szőke Ferenc kalo
csai születésű 4G éves matróz a csepeli Dunaagban a 
„Theseus" gőzkotró gépen volt elfoglalva. Munka köz
ben a hajógép kerekei közé esett, melyek egész testén 
súlyos zuződásokal ejtettek. Eszméletlen állapotban húz
ták ki a gépházból s bevitték az üllői úti kórházba. 
Életéhez kevés a remény.1

C S Tk. E LT C ZEZ. 

A rejtélyes barlang.
— Angolból. —

Két, titokteljes alak találkozott egymással. Oly 
helyen jöttek össze, hol senki meg nem lephette őket. 
Egyikök fiatal, szép nő volt; megjelenése magán hordá 
a nőiség minden báját, de alakja oly gyönge s törékeny 
volt, hogy az embert önkéntelenül az a sejtelem fogta 
el, hogy alig bírja elviselni már a földi életet, a másik 
hajlott korú, szegényesen öltözött, kiszáradt asszony 
volt, kinek csak pár lépésnyi útja van már a sir felé.

Három kicsiny domb emelkedett e helyen, három 
szögben zárva be egy meglehetősen tágas területet. 
Magas fenyőfák emelkedtek fel e dombok lejtőin; a be
zárt völgyet az októberi naptól hervadt virágok díszí
tették.

Korhadt fatörzsek, melyeket befutott a repkény és 
moh, hevertek szerteszét. E fatörzsek egyike tágas, sö
tét, barlang előtt, feküdt; a barlangtól zajló patakocska 
foly ki a mezőre.

A néprege azt mesélte, hogy a barlangban gonosz 
szellemek tanyáztak hajdan, melyek éjféltájban, vagy 
szürkületkor összegyűllek a barlang nyílása előli s a 
folyó partjain tartották titokzatos tanácskozásukat.

Az őszi nap halvány sugarai játszottak még a dom
bok csúcsain; a völgyben sűrű sötétség kezdett már 
leszállási.

Itt vagyok, megjelentem a találkára, mondá a jós
nő. — Mondd csak hamar, mit. kívánsz tőlem tudni, 
mert legfölebb egy órát idézhetünk e helyen.

A fiatal nő vonásai egy percre felderültek; mint
ha halotti lámpa, vetette volna, arcára bús sugarait. Resz
ketett egész testében. A patak egyik okialán lenyúló 
feneketlen mélység felé irányzá szemeit, mintha egy ré
mes elhatározás vonná oda lépteit.

— Idegen vagyok, — mondá az öreg asszonynak. 
- Te jól tudod. Nem mondom meg, honnan jövök. Nem 

is szükségei ezt tudnod. Elhagytam azokat, kikhez sor
som fűzött s kiktől örökre elváltam. Szivemet borzasztó 
súly nyomja s meg akarnám tőled tudni, hogy folyik 
életűk.

— Ki mondhatná meg ez elhagyott helyen, mi 
történik a világ másik részén, — szólt a jősnő, élesen 
vizsgálva a fiatal nő arcvonásait. — De ha vau elég 
bátorságod, még mielőtt a nap elhagyná a dombok te
tejét, kivánatod teljesítve lesz.

— Még ha meg kellene halnom is, engedelmes
kedném neked, — mondá a fiatal nő s hangja kétség 
beeséstől remegett.

A jósnő leült a száraz törzsre s vísszahajtá a fe
jét takaró lepelt. A szél ujongva játszott gyér fürtjei
vel. Magához szólitá a fiatal nőt.

Térdelj le előttem s hajtsd le fejedet térdeimre.
A fiatal nő habozott, de győzött benne a kíváncsi

ság s engedelmeskedett. Lehajtó fejét az öreg asszony 
térdére, mig ruhája uszályával a patak halijai játszottak.

A jósnő betakarta ruhájával a fiatal asszony fejét.
A fiatal nő szörnyű szókat hallott a légben hang

zani s borzalomtól reszketve törekedett felemelkedni.
Bocsáss! — kiáltó — Futok, a merre lát sze

mem, hogy elrejtsem magam szemük elől.
De egy borzasztó gondolat villant át agyán. Le

hajtá ismét fejét és arcát eltakarta a jósnő ruháiba.
ügy tetszett előtte, mini ha ama hangok, melyeket 

gyermeksége óta jól ismert, melyek fülébe hangzottak 
életének változékony utaiu, folyton belevegyülnének a 
jósnő kiállásaiba.

E hangok mind hatórozpttabbakká leltek a nélkül, 
hogy azok feléje közeledtek volna, ügy tetszett elölte, 
mintha a hangokat nem is hallaná, hanem kísérteties 
fény által megvilágított könyvből olvasná ki a szavakat. 
A jósnő elhallgatott. Az ismeretlen nő két. ember szavát 
hallotta. Egy öreg férfi volt s egy öreg nő. A hangú 
kát, melyek füléhez hatottak, nem a szabadban hordá 
a szél, ügy rémlett, elölte, mintha szobában lenne s a 
falak viszhangoznák a beszédet. Hallotta, mint verdesi 
a szél az ablakot. Tisztán kivehette az óra szabályos 
ketyegését; a kandallóban pattogott a tűz. Minden va
lósággá változtatta szeme előtt e lálományt.

A kél öreg elhagyatva, néma keservben ült a pusz
ta szobában. A férfi vonásai kétségbeesést, árultak el; 
a nő szemei a fájdalom kényeitől voltak nedvesek.

Mily bánatosak voltak a szavak, melyeket időn
ként váltottak.

Egy tévelygő, szép leányról beszéltek, kiről nem 
tudták, hol bolyong. Nem hagyott, hátra semmit, csuk 
a szégyent és fájdalmat öreg szüleinek. Ezek fogják 
őket a sírba kisérni a szerető leány helyett

A két öreg valami nagy szerencsétlenségről be
szélt, mely nemrég érte őket; de szavaik elvesztek a 
száraz levelek zörgésében, melyeket ide s tova háuyt 
a hűvös őszi szél.

— Az öregek bubán töltik éltök végnapjait, — 
mondá a jősnő.

— Hallottad őket te is? —kiáltott kétségbeesve 
a fiatal ismeretlen.

— Igen, de még mást is fogunk hallani. Takard 
el arcodat.

Es a jósnő ujr° kezdé rémes idézését, mely bi
zonyára nem az éghez volt intézve.

A jósnő elhallgatott s a fiatal ismeretlen fülét za
jos lárma ütötte meg. Hallott lármás nevelést, átható 
kiáltásokat, majd szende asszonyi éneket. Vad nevetés 
szakilá félbe e hangokat, melyeket sóhajok és zokogás 
váltanak lel. A rémület, a, fájdalom s a kitörő öröm és 
vígság hangjai hangzottak fel vegyest. Majd poharak 
zörgése halott fele a iégen át; fenyegető parancs-sza
vat- hangzónak Korbács ütések vad sikoltásról kisérve, 
szerelmi dal és temetési ének zajgoit füle körül

A fiatal nő összerezzent e hangok hallatán. Teste 
remegett, midőn hallá e rémes örömnek kiáltásait. Vad 
szenvedélyek játszottak itt egymással, mig egyszerre 
halot.l i csend á llott be.

K.-moly, hajdan talán hatalmas és zengzetes sza
vakat hallott, majd lázas lépteket,.

fija.y orgia közép-t te volt. E férfiú társat keresett 
magának itt, kinek elmondja szivének fájdalmát s ki
nek elmesélje nőjenek hűtlenségét, ki megszegte eskü
jét. Megtört szivvei beszel ediagyott házáról. De pa
naszait lárma, zokogás és vad nevetés nyomták el, me
lyek pokoli zajjá váltak, mig végre lassan elcsendesül
tek és elvesztek a három domb fenyvesei körül játszó 
szellőben.

A fiatal nő fölemelte fejét; szemei a vén asszony 
tekintetével találkoztak.

— Igaz, mondá a fiatal ismeretlen, mintha ma
gával beszélne, — az öröm elnyomja a fájdalmat.

Akarsz még többet is? — kérdé tőle az öreg.
— Csak egyetlen egy hangot akarnék még hallani.
— Tedd léhát, tejedre a leped.; az idő halad
A nap meg megvilágitá a dombok legtetejét; a 

völgyben azonban mar teljes sötélség volt, mely mind 
magasabbra emelkedett.

A borzalmas öreg asszony harmadszor kezdé az 
idézést.

Ekkor ünnepélyes csend lilán távoli harangszó ha
sító. át a levegőt. A harang hangja tisztán, gyászosan 
hangzott a légen át. Halálharang volt, mely valami ré
gi toronyból gyászos újságot hirdetett, mely szólt a 
paloták és guiiyhök lakóinak egytránt, hirdetve az em
beriség közös sorsát.

Lassan haladt a gyászkocsi. Egy gyermek kopor
sóját viliék a lovak. A pap imádkozott nagy könyvéből, 
melynek lapjait a szél mozgatta. A tömeg átkokat szórt 
a leány emlékére, ki elhagyta öreg szüleit, a feleségre, 
ki megc-’alta férjét, a becstelen anyára, ki meghalni 
hagyta gyermekét

A gyászos menet eltűnt, mint lenge köd. A szél 
még mindig játszóit, a jősnő fürtjeivel s a fényűk lomb
jaival; de az öreg jósnő hiába kell.egette a térdein ösz- 
szerosiadt ismeretlent, llaiva volt.

-Apróság.
Cigóny észjárás. Találkozik a földes ur egy 

cigányéval, a kinek apját, ismerte, s azt kérdi tőle:
— Te Dani, hol van apád, de régen nem láttam, 

talán már meg is halt?
— Nem halt bizs a’, csókolom kezseit a nasságos 

urnák, mert felakasztották.
* *

K u p a k t. a n á c s i hat á r o z a t. A sok eső gátol
ta a mezei munkát. A falu bírája összehívta a kupak
tanácsot határozni, hogy mi tévők legyenek. A sok okos 
beszéd alatt elröppentek az órák. Egyszer csak bedugja 
a fejét bírónő asszonyom az ajtón s beszól : „Kész az 
ebéd 1“

— No, jegyző uram, maga már a legokosabb em
ber közöttünk, hát irjék valamit abba a prolokolumba, 
hogy neve legyen a dolognak.

A jegyző ezt irta: „N. falu tanácsa a mai napon 
egybegyült, hogy a kellemetlen időjárás érdekében ha
tározzon. Határoztatott: ha lassan esik, hát csak hadd 
essék; ha pedig nagyon esik, arról úgysem tehetünk."

Erre aztán megették a falu költségéit kiállított 
ebédet.

* **
Egy hars megyei halottkém a következő 

halót,tkémi jelentést állította ki: „l A megholt neve: 
„Kis Péter uram legény fia." 2. Vallása: „hideg lövés." 
3. A lmlál neme „természetes volt" 4. A halál oka: 
„evangelikn iefor." (ev. reform,) 5. Betegsége: „tudja 
Isten!" 6. Ki gyógykezelte: „a falu kovácsa." stb. Alá
írva: Simsi Gyúró „halál gém."

* **
Katonaságnál. Egy deli közvitéz karon fogva 

kisétál szive választottjával n zöldbe és amint ott egy 
kis kocsmába lépnek, maga előtt látja őrmesterét. An
nak rendje szerint, bemutatja kisérőnőjét:

— Őrmester ur, a nővérem!
— Jól van,jói! tudom már; volt egyezer az enyém is.

* **
Nyelvtani ó r á n. Azt. kérdi a tanító egy növen

dékétől :
— „Szamár" milyen név ez?
— Személynév, — volt a felelet.
— Vigyázz! Hát, személy a szamár?
— Igen, hisz előbb mondta nekem a tanító űr: 

„Ülj le szamár!"
* **

Az orvosnál. Szemorvos: Mit keres maga ná
lam atyafi? Hiszen én szemorvos vagyok, magának pe
dig a foga fáj!

Paraszt: Tudom tekintetes ur, de hiszen a szem
fogam fáj!

Felelős szerkesztő ős laptulajdonos: Baliízsovits Norbert.
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mély •nemcsak a polgári körökben kedvelt, de utat tört magának a felsőbb és legfelsőbb 
körükben is.
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Legjoöb asztali- és üditö-ital
Hazánk legkedveltebb

any owbz®

ha

■ii ■ asztalán rendes ítalu.1
Howstnniíiiápolyban, Alexandrilíban, legközelebb Fiiunkban is ép ugy 

ment hazánkban általánosan u kolera megbetegedés ellen praeservativ gyógyszer
nek bizonyult.— Mindazon tisztelt{ibgyasetóinak, kik e/.en ásványvizet akár borral, gyógy- 
czélokra, vagy’ tisztán mint asztalivizet előszeretettel használják, kérjük azt rövidítve

forrás néven Inszo'grrltatni. — A nagyérdemű közönségnek ásvényvizíinket szives jóindu 
latiba ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel nz Á. <J IV T<1 N-forritH

kútkezelőjébe Mohi a.

Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, füszerkereskedésében és ven
déglőjében kapható.

Országos főraktár

d

m. Kir. és s^erh kir. ud vari ásvány viz - szállítónál 
BUDAPESTEN, Erzsébét-tér 7. sz.

JJZ Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend. ®
ZSa-lztár Szentesen:

Soós Albert és Szépe Károly uraknál.

ffirtay.
Azon ló-talajjiionesok, 

Tőknek két tíven alól 
bejelentett csikói -van
nak, — és ar.okut az 
osztályozáskor beve
hetni -nem akarják : ha
tósági bizonyitvány ki
nyeréséért. az ni jegyzői 
'hivatalban f. évi már
cius hó 18-ik napjától 
— april hó 2-ik nap
jáig jelentkezhetnek.

Szentes, 1888. már
cius 16.

Szakái Mihály,
v. aljegyző.

Idős Stájer Sán- 
álornak a IV-ik ti
zedben (kisérbeK)’dévő 
iiáwti, mely egy bfjlt- 
helyiségből, két utcai 
g-s egy udvari szobá
ból, éléskamarából, 
pincéből, istállóból, 
ólból s tüzrevalósból 
áll, folyó >évi Szent- 
tíyörgy naptól fogva 
haszonbér l>e kiadó.

Értekezhetni e lap 
szerkesztőjével Balá 
zsovits fiorberttel.

Kiadó lakás.
Özv. Vecseri Lász- 

lóné Ill-ik tized 38O.i 
sz. alatti házánál 3 
szoba, konyha, élés
kamra, pince, padlás, 
és fáskamara szt.- 
György naptól —két 
részben is — kiadó.

Előfizetési árakt
Sgész évre . . . 14 írt — kr
Féhkve . . • • 7 > — >
Negyedévre . - 3 > 50 »
Egy hóra. ... 1 » 20 »

Egyes szám helyben 4 kr.
Vidéken 5 kr.

Százalék nem adatik.

Kiadóhivatal:
8'id&pus1, lián-‘.'.ica 7- sz., földszint, 
hová az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó

lamlások intézendő'.
POLITIKAI NAPILAP.

Szerkesztés! Iroda:
Budapested, nadoi-utca 7. sz., I. emelet 
hová a lap szellemi részét 

illető minden közlemény 
intézendő.

Bérmentetlen levelek csak 
ismert kezektől fogadtatnak el. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

Hirdetések
a kiadóhivatalban vételnek fel 
Francziaország részére pedig 
John F. Jones & Cir. Paris
ban, 31 bis, rue du Faubourg 

Montmarlre.

Pártoktól és kormánytól egyaránt független közlöny
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Ama tiz év alatt mely a Pesti Hirlap
Z\ megalapítása óla eltelt, a magyar olvasó- 

közönség rokonszenve évről-évre foko
zódó mérvben fordul! a lap felé, ugy hogy ma, 
— mikor a Pesti Hírlap immár tizedik 
évfolyamát éli, — kétségbevonbatlanul a leg
kedveltebb és legelterjedtebb lap Ma
gyarországon.

A hazai közönség e páratlan bizalma és 
rokonszenve arról tanakodik, hogy a Pesti 
Hírlap mindig híven megtartja azt az irányt 
•melyet maga elé -tűzöl!

Független volt eddig s független marad 
ezután is minden irányban, partoktól és 
kormánytól egyaránt.

Erős, öntudatos, magyar nemzeti 
politika, ez jelszava a Pesti Hírlapnak. Ha
tározottan szembeszáll mindazzal, ami e politi
kának útjában áll, de nyíltan helyesli, ha akár 
a kormány, akár bármelyik országos párt ugy 
jár el, a mint azt e politika érdekei követelik.

Ez teszi lehetségessé hogv a Pesti Hir
lap munkatársai közt különböző pártállása ki
tűnő publicisták sorakoznak. E függetlenség
ben rejlik a lap ereje, melynél fogva me> 
motidlraija az igazat minden irányban, a kor
mánynak és azt támogató többségnek ép ugy, 
mint az ellenzéknek.

A Pesti Hirlap va r ércikkeit Pulszky 
Ferenc, ifj. Ábrányi Koméi Horváth Gyula. 
Eötvös károly, Tors Kálmán, Sohvarcz 
Gyula. Borostyán! Nándor és dr. Kened! 
Géza Írják.

•Ugyanők dolgozataikkal gazdagítják a tár- 
oarovatot is, melynek rendes munkatársai 
azonkívül: Mikszáth Kálmán (Scarron), Ágai 
Adolf (Csicseri Bors), Bartók Lajos, Tolnai 
Lajos, Jakab Elek, Kürthy Emil, Reviozky

Gyula, Sebők Zsigmond, Szécsy Ferenc, 
Sziklay János, Szterényi Hugó stb.

Mikszáth Kálmán, ki a , t. Ház“ folyo
sójáról immár bejutott a honatyák közé, orszá
gos hírre és kedveltségre kapott képviselőházi 
karcolalaiban humorizálja az országgyűlési pár
tok és notabilitások ferdeségeit — párttekintet 
nélkül.

Az élénken szerkesztett rendes rovatok ve
zetői : Antalik Károly (országgyűlés és zene', 
Luby Sándor (napi hírek). Sasvari Ármin 
külpolitika). Soh-ulttely József (segédszer

kesztő) stb., mindent elkövetnek, hogv az ol
vasó közönség igényeit a legfokozottabb mérv
ben kielégítsék.

A szerkesztőséi élén, mint irányiadó és 
igazgató lapvezér. Légrády Károly Iaptulaj- 
donos-főszerkesztő áll. kinek e téren negyed
századon át szerzett tapasztalatai garanciát 
nyújtanak arra nézve, hogy a Pesti Hirlap 
a lapok versenyében kivívott elsőrangú helyet 
mindig meg is fogja tartani.

Hazai és külföldi rendes tudósítók egész 
seregén kívül, kik — költségre való tekintet 
nélkül — minden nevezetesebb eseményről bő 
táviratokban értesítik a Pesti Hírlap közön
ségét. a szerkesztőség külön tudósítót küld 
a szükséghez képest mindenhova (még az or
szág határain túl is), csakhogy közönségét elr ö 
forrásból láthassa cl megbízható értesíté
sekkel.

A Pesti Hirlap színházi és hír
rovata elvitázkatlanul leggazdagabb 
valamennyi lapokéi közt.

A külföldi írodalcm érdekesebb termé
keit — regényekben, tárra-rajzók bán s beszé
dekben — gondosan megválasztva mutatja be.

Nagy gondot fordít, a Pesti Hirlap még 
a közönség köréből való panaszok s a

mindenki által szívesen olvasott szerkesztői 
üzenetek közlésére is.

S bár a legdíszesebb kiállításban naponta 
(a hétfőt kivéve) két teljes ivet — 16 ol
dal — fölvagott állapotban ad az olvasó 
kezébe, külön kedvezményül hetenkint még 
egy zenemellékletet is kapnak a lap elő
fizetői, teljesen ingyen. Oly kedvezmény, minőt 
ma egyetlen európai lap sem nyújt kö
zönségének.

Mindezen kedvezmények dacára a Pesti 
Hirlap a legolcsóbb napilapnak méltán 
mondható, amennyiben havonkinl csak 20 
krral drágább az úgynevezett kis néplapoknál, 
melyi knél pedig ötszörié többet tartalmaz.

A Pesti Hirlap előfizetési ára:
- kr.Egész évre .

Fel évre .
Negyed évre 
Egy hóra

Előfizetés — legcélszerűbben postautal
ványnyal — a hó bármely napjától kezdve 
eszközölhető s az előfizetési pénzek a Pesti 
Hiei p kiadóhivatalába (Budapest ná
dor nl.c-3- 7. sz.) küldendők

Össze! év sztések kikerülése végett azonban 
csakis PESTI llirlap Írandó cim gyanánt.

Tisztelettel

a „Pesti Hirlap 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Budapest, V., nádor-utca 7.

Levelező lapon nyilvánított 
óhajra a Pesti Hirlap kiadóhivatala egy 
hétig ingyen és bérmentve küldi a lapot 
mutatványul. "WU
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