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Az iskolai év végén.
Országszerte hirdetik a lapok az iskolai év 

végűtek közeledését, értesítik az érdekelteket az 
iskolai év végén megtartatni szokott nyilvános 
vizsgálatokról s némely komolyabb lap kisebb- 
nagyobb terjedelmű szemlét is tart akár általános, 
akár speeiális helyi szempontból az annyira fon
tos taniigy állapota fölött.

Sokfé’e szempontból lehet a taniígyet bírá
lat tárgyává tenni; lehet tetszés szerint kicsiny
leni vagy nagyítani az eredményt, ki lehet fa
kadni — méltán vagy méltatlanul-e, az más kérdés 
— akár a tanférfiak eljárása, akár a tankönyvek 
rendszere, akár az elért eredmény, akár a szülök 
közönyössége, akár a tanulók hanyagsága ellen , 
de bármely oldala bírálat csak akkor vehető ko
moly számba, ha az nem dilettáns, hanem szak
avatott ember tollából ered. Mert valamint az, ki 
egy idegen országot saját szemeivel látott, annak 
társadalmi, politikai, vallási s egyéb intézményeit, 
s azok eredményeit ott a helyszínén tanulmányoz
ta, sokkal szakavatottakban tog azokról szólhatni, 
mint a ki mindazokat csak könyvből olvasta: épp 
úgy szakavatottakban fog egy tanférfiu szólni a 
taniigyröl mint az, ki csak úgy találomra pendít 
meg egyes tanügyi eszméket avagy valótlanságo
kat állít s avval többet ront mint használ.

E sorok Írója tanférfiu lévén illetékesnek és 
hivatottnak érzi magát arra, hogy részrehajlatlanul 
szóljon a taniigy fontos kérdéséhez, s végül bá
torságot vesz magának arra, hogy tanácsot adjon 
a szülőknek, kik gyermekeik elöhaladását úgy 
szellemi mint erkölcsi tekintetben őszintén szivü
kön hordják.

„A mely nép tudomány nélkül van, elvész,“ 
mondja a szcntirás, s mi még hozzá tesszük, hogy 
a tudatlan nép a történet tanúsága szerint a ta
nultabb nép rabigája alá kerül. Ez oly alapigaz
ság, melyet elvitatni nem lehet. 11a tehát egy nép 
szabadsága annak értelmi fejlődésétől függ s egy 
nép sem szeret más népnek alárendeltje, szolgája 
lenni, ebből önként következik, hogy egy nemzet 
szellemi mivelődése minden állam fofeladatát ké
pezni tartozik s e cél elérésére a legnagyobb ál
dozatokat is kell meghozni. Városunk közönsé
gére s az egyes hitfelekezetekre általában véve 
nem lehet panasz e tekintetben, legfeljebb az, 
hogy az egyik felekezet többre becsüli s jobban 
jutalmazza a taniigy napszámosait mint a másik. 
Azt is el kell ismerni, hogy az országos közokt. 
törvény életbelépte s a tanfeliigyelőségi hivatal 
felállítása óta úgy a községi mint a felekezeti 
tanintézetek nagyobb sikerrel működnek. De mi
dőn c sikert konstatáljuk, azt is kell kijelenteni, 
hogy e siker az eddiginél még sokkal nagyobb 
lehetne, ha egyes a tanférfiakat gátló akadályok 
elhárittatnának, s e cél lebegett első sorban cikk
író szeme előtt.

A sikert akadályozza először az iskolák t u 1- 
fömöttsége. Bármelyfoku tanintézetben a ta
nulók létszáma a törvényben megállapított számot 
meghaladja s a növendékek száma 70, sőt 90 és 
100-ra rúg, ott teljes sikerről szó sem lehet. A 
kiválóbb tehetségű tanulók ott is fognak ugyan 
haladni, de a nagy többség elmarad, mert a tan
férfiu a tanulók sokasága miatt egy-egy tanulóval 
csak ritkán és rövid ideig foglalkozhat. S mégis 
sok szülőnél az a ferde felfogás uralkodik, mintha 
az az iskola, fokép gymnásium volna a legjobb, 
hol tömérdek a létszám, s e ferde felfogásnak 
hódolva a legnépesebb tanintézetekbe viszik fiai
kat tanulmányaik folytatására, honnan talán kül
sőleg csiszoltabban, jobban gondozott mansettá- 
val s nagyobb társalgási s udvarlási routinnal, de 
szellemileg s erkölcsileg annál szegé
nyesebben térnek vissza — de mit törő
dik avval sok szüle, csak meg ne bukjék a fin.

Nagy akadályt képez a teljes siker elérésé
ben a szülők közönyössége. Elvitázhatlan 
tény, hogy egy növendék szellemi s erkölcsi mi- 
velődése nemcsak az iskolától, hanem a nö
vendéktől s a szülőktől is függ. A kellő 

'felügyelet és ellenőrzés alatt lévő tanintézet tan
testülete bizonyosan teljesíti a maga kötelességét 
s a törvény által megengedett tanuló-létszámmal 
el is éri az eredményt rvm tanulókkal, kik az 
iskolát szorgalmasan, szakadatlanul látogatják. De 
ha 80—100 tanulót zúdítanak valaki nyakára s 
azok nagy része hanyagul jár iskolába, ott ugyan 
ne követeljen senki teljes eredményt. A mi a 
növendékeket illeti, a kik kellő tehetséggel s jó 
akarattal bírnak, azok a tanító örömei s vigasz
talásul szolgálnak a többséget képező korlátoltabb 
tehetségű s pajkos, gyakran duhajkodó magavi 
seletii tanulóktól származó sok kellemetlenségért 
és boszan fásért. S ha a tanítónak panasza van 
valamely növendéke ellen, vájjon nem tartozik-e 
annak szüléihez fordulni ? Hányszor van eset rá, 
tőkép a gymnásiumban, hogy a szülők rósz né
ven veszik, ha fiaik rósz magaviseletéről avagy 
hanyagságáról hivatalosan értesittetnek! Ha az 
óramulasztásokat vizsgáljuk, azt lehet tapasztalni, 
hogy egy-egy osztályban alig van 2 —3 növen
dék, a ki nem mulasztott egész éven át órát, s 
ha a mulasztás okát vizsgáljuk, akkor azt talál
juk, hogy igen kevés tanulót gátolt a betegség, 
hanem holmi aprólékos ok, mint eljegyzés, szüret, 
disznótor stb., mintha ezek fontosabbak volnának 
a tanóránál.

Hogy mennyire érdeklődnek a szülők gyer
mekeik előhaladása iránt, bizonyítja az is, hogy 
mióta a volt polgári iskola fennállott, a szigorla
tokon éveken át egy szül ő s e m j e 1 e n t meg; 
már pedig ha az a tanuló látná, hogy szülője 
meg akar győződni tanulmányi előmeneteléről s 
elmegy a vizsgájára, egészen más szorgalommal 
látna a tanuláshoz mint eddig.

Végül azt is kell figyelembe venni, hogy sok 
családnál, főkép a hosszú télen át, csak egy szo
ba áll rendelkezésre az egész családnak. Hogy 
tanuljon a növendék oly helyen, hol egy egész 
család együtt van, hol kisebb gyermekek zajt 
csapnak s a növendéket úgy tanulásban mint Írás
beli feladata készítésében minduntalan zavarják? 
Bizony kevés tanuló van azon kellemes helyzet
ben, hogy zavartalanul végezhesse mindennapi 
munkáját, s ez esetben hogy lehetne teljes ered
ményt várni?

A legközelebb érdekelt szülők beláthatják 
tehát, hogy igen sok tekintetben befolyásolhatják 
fiaik elöhaladását — de szükséges, hogy a tan
testületet munká jában támogassák. Ha panasz van 
fiuk ellen, vegyék köszönettel az értesítést s a 
tanártestülettel együtt iparkodjanak a fitt hibáját 
elenyésztetni; ellenben a hanyag vagy bármely 
tekintetben hibás fiúnak pártját fogni, hibáit mint
egy védelmezni a legnagyobb veszedelem, mert 
az oly fin látva hibáinak mintegy oltalmazását 
vérszemet kap s nem hallgat senki figyelmezte
tésére. Tehát az iskola csak akkor érheti el cél
ját, ha a feutemlitett akadályok elhárittatnak s a 
szülők a tanítók működését istápolják.

A Tisza-szabályozásról.
(Végi.)

II.
A töltésekkel való sikeres ármentesités föltételei:
1. helyes szabályozási terv megállapítása és terv

szerű végrehajtása, a mi technikai feladat, 2. a munkák 
végrehajtásának, az elkészült munkák folytonos jó kar
ban tartásának és árvíz idején a védelemnek helyes 
szervezése, a mi számos adminisztratív intézkedés által 
érhető el.

A mi a töltéseknek helyes tervezését és kiépítését, 
vagyis a technikai kérdést illeti, itt első kérdés gyanánt 
az merül fel, hogy milyen befolyást gyakorol a szabályozás 
az árvizek magasságára; magasabbak e most és mennyivel 
az árvizek mint a szabályozás előtt, és várható-e az 
árvizeknek még további emelkedése?

A Tisza árvizeinek magasságáról a szabályozás 
előtti időből nagyon hiányos adataink vannak. A Tisza 
szabályozás egész műveletének, a töltések magasságá
nak és az ártérfejleszléseknek az 1830-iki árvíz szilién 
szolgált alapul, 1830 előtti időkből vízmérce jegyzések 
nincsenek. 1830-tól 1855 ig is igen hézagos följegyzések 
vannak. Az 1855 ik évben megkezdett szabályozási munká
latok az ugyanazon évben jelentkezett árvíz magasságára 
még befolyást nem gyakorolhattak. Az árvíz a kész 

töltések legnagyobb részét elszakította és az alföldet 
elöntötte úgy, a mint a szabályozás előtti árvizek szok
ták volt elönteni, A szabályozás előtti időkből tehát 
csak az 1830-ik és 1855 iki árvizek magasságát ismer
jük. De helytelen volna az a föltevés, hogy az előtt 
ezeknél magasabb árvizek nem voltak.

A Tiszánál is ép úgy mint bármely folyónál a 
vizszin magassága attoi függ, hogy a mellékfolyók ár
vizei egyszerre gyüluek-e a főfolyóba, vagy pedig egyik 
mellékfolyónak vize csak a másiknak áradása által oko
zott duzzadás megszűntével kerül a főfolyóba. A főfolyó 
árvize az előbbi esetben éri el a tetőpontját, a mi ter
mészetesen annál ritkábban fog bekövetkezni, minél 
nagyobb a mellékfolyók száma. Ennélfogva a Tiszának 
legnagyobb áradása csak nagy időközben ismétlődhetik.

Ha a szabályozás utáni árvizek magasságát a sza
bályozás előtti időkből ismert két árvíz magasságával 
t. i. az 1830 iki és 1855 iki árvizmagassággal egybe
vetjük, arra az eredményre jutunk, hogy a Tisza ár
vizeinek magassága a szabályozás óta nagyobb, jelesen az 
emelkedés maximuma Tokajnál l lf méter, Szolnoknál 
0‘97, Csougrádnál 1’62 és Szegődnél 1'50 méter, továbbá 
hogy nagyon kétes, vájjon a két előbbi helyen észlelt 
árvizemelkedés teljesen a szabályozás eredményének t.e- 
kiiitendő-e, ellenben a Csongrádiéi lefelé tapasztalt ár- 
vizszin fokozódását mindenesetre a szabályozás okozta.

Sokan az árvíz sziliének emelkedését a felső Tisza 
nagyobb sebességénejt s az árvizeknek az átmetszések 
következtében történő rohamos lezudulásának tulajdo
nítják. De helytelenül, mert a felső szakaszon készített 
átmetszéseknek az alsó tiszai árvizek magasságára csak 
abban az esetben volna befolyásuk, ha a Tisza nem 
volna töltések közé szorítva. Mert akkor az árterekre 
különben kiszoruló víztömegből az átmetszések követ
keztében másodpercenként nagyobb mennyiség jutna le 
a lolyó alsó szakaszaiba és nagyobb vízmagasság melleit 
folyna le. Minthogy azonban a Tisza vize töltések közé 
van véve, az áradás egész tömege azok között, kényte
len lefolyni s hogy most a másodpercenként lejutó víz
tömeg nagyobb, mint a szabályozás előtt, annak oka nem 
az átmetszések készítése, hanem az, hogy a töltések az 
árvíznek az ártereken való elterülesét megakadályozzák.

Arra az ellenvetésre, hogy az átmetszések miatt 
növekedett a viz sebessége és épen a gyorsan lerohanó 
víz okozza az alföld veszedelmét, azt lehet felelni, hogy 
igen, de a víztömeg lefolyása alacsonyabb vízállás mel
lett történik most, mint történnék akkor, ha átmetszé
sek nem volnának. Minthogy pedig a másodpercenként 
lefolyó vízmennyiség mindkét esetben ugyanaz, világos, 
hogy a sebesség növesztése vizszin emelkedést nem 
okozhat.

A hiba tehát nem az átmetszések kiásásában, ha
nem abban keresendő, hogy a Csongrádon aióli átmet
szések oly csekély méretekkel készültek, hogy a talaj 
keménysége és a folyó csekély esése miatt nem képződ
hettek ki s kiképződésükre az ötvenes és hatvanas évek
ben igen kevés gondot fordítottak. A mint azonban ezen 
mulasztás miatt az 1876 iki árvíz színe Csongrádon alól 
jelentékenyen növekedett, a Szeged alatti átmetszések 
gyorsan elkészíttettek, a minek megvolt az a következ
ménye. hogy az árvíz színe Szegednél 1881-től kezdve 
már nem emelkedik. Látnivaló, hogy a Csongrádon alóli 
átmetszések tovább képzése és a medernek e helyeken 
való szabályozása a legelső teendő.

Azonban a csekély méretekben kiásott, a lassan 
vagy egyátalán ki nem képződő átmetszéseknek káros 
hatásuk van, mert a viz lefolyásának akadályul szolgál
nak s így helyi duzzadást eredményeznek.

Ezen okokból és mert a folyó valamely felsőbb 
szakaszán az átmetszések kiképzése az alsóbb szakasz 
árvizének magasságára befolyással nincs, a Tokaj Cson- 
grád közötti szakasz meglevő átmetszéseinek tovább 
képzése már csak azért sem halasztandó el, mert ez 
által számos helyi duzzadás meg lenne szüntetve ezen 
a szakaszon s valószínűleg az árvízszin magassága is 
csökkenne. A Csongrádon alóli szakasz kiképzése csak 
annyiban sürgősebb, mert ott az árvizszin emelkedése 
magasabb.

Láttuk, hogy az árvizek színe a szabályozás óta 
emelkedett, kérdés, vájjon valószínű e a Tisza árvizeinek 
még további emelkedése?

A Tisza vízállása Vásáros-Naménynál és Tokajnál 
magasabb lesz mint, eddig, ha a Szamosnak és Bodrog
nak eddig tapasztalt legnagyobb áradása egybeesik a 
Tisza legnagyobb áradásával, a mi még azért nem tör
tént meg, mert az említett folyók árvizei a Tisza ára
dása után, érkézlek a Tiszába. Az árvíz sziliének emel
kedésére az is befolyással lenne, ha az illető mellékfo
lyók vize töltések közé szorittatnék.

Ellenben nem valószínű, hogy a Tisza árvizei Cson
grádon alól az eddig észlelt legmagasabb árvizeknél je
lentékenyen fölül emelkednének.

Ezen okokból azon kereszttöltéseket, melyek né
mely helyütt, különösen a kompokhoz juthatás végett 
fennállnak, továbbá a hullámtér normális szélességén 
belől levő fákat és bokrokat, melyek a viz sebességét 
csökkentik, sürgősen el kell távolítani.

Egy további kérdés: vájjon a Tisza medre a sza
bályozás következtében feliszapolódott-e?

Erről közvetlen mérések által bizonyosságot sze-



rezni nagyon nehéz, mert, a folyó medrének alakzata 
folyton változik. Azonban a mennyire az eddigi adatok 
ból következtetni lehet., a Tisza medrének feneke a 
folyam hosszának több mint felerészében stllyedt, a me
derszelvény felülete pedig a folyam hosszának több mint 
háromnegyed részében megbővült. Ellenben úgy látszik, 
hogy Szegeden alól a meder emelkedett, n mit azonban 
a Maros lerakodásának lehet tulajdonítani.

A töltések építésének kérdésére térve lássuk elő
ször is ezeknek elhelyezését.

Ezeknek minél távolabb kellene egymástól lenniök, 
mert ez által az árviz magassága csökkenne. Azonban 
a töltések ki lévén építve, a töltésvonalak gyökeres mó
dosítása ma alig ajánlható. Hanem igen sok ponton, a 
hol a meghatározott távolságot nem tartották meg, 
minek folytán helyi duzzadások keletkeznek, a szorula 
tok okvetlenül eleuyésztetendők.

Másodszor a mi a töltések méreteit illeti, a ta
pasztalat azt bizonyítja, hogy az eddig alkalmazott mé
retek, különösen pedig a töltések magassága nem ele
gendő. Óhajtandó lenue tehát, hogy legalább Tokajon 
alól az eddigi 4 méter koronaszélességgel kiépített töl
tések lehetőleg a Körös-Tisza-Marosi társulat töltéseinek 
méretei szeriut kiegészít (essenek.

III.
A sikeres ármentesilésnek második föltétele a sza

bályozás ügyének és az árvédelemnek helyes szervezete.
A tiszaszabályozási ügy szervezete ma a következő: 
A Tisza mentén szükséges védő művek létesítése 

és fenntartása a vidéki autonóm társulatok ügykörébe 
tartozik; ezek építik és tartják jó karban a töltéseket. 
Van ugyan egy központi választmány, de az egyes tár
sulatok autonómiájának csorbítása nélkül, mely a vidéki 
társulatokat közösen érdeklő ügyekben tanácskozik, a 
szabályozás körében mutatkozó szükségleteket és nyil
vánuló óhajokat a kormány tudomására hozza, de az 
egyes társulatokkal uem rendelkezik.

A kormány a folyammérnökök utján ügyel fel és 
gyakorolja ellenőrzési jogát, általuk értesül a társulatok 
gyűléseinek határozatairól és a védőművek állapotáról; 
ha pedig valamely társulat a kormány által szükséges
nek tartott és elrendelt, munkákat nem hajtaná végre, 
ezek a társulat terhére és költségére végrehajtatnak.

Ez a szervezet azon követelménynek, hogy az, ár- 
mentesitési munkák egységes terv szerint, hajtassanak 
végbe, teljesen megfelel, mert a társulatok a koimány 
tudtán kívül és előzetes beleegyezése nélkül semmiféle 
munkát végre nem hajtathatnak. Sőt ama második kö
vetelménynek is, hogy t. i. a szükségesnek ismert mun
kák valóban és annak idején végrehajtassanak, a mai 
szervezet mellett meg lehet felelni; de ezt meghiúsítja 
a Tisza-szabályozásuál alkalmazott állami mérnöki sze 
melyzetnek csekély száma. A jelenleg működő négy fo
lyammérnöki hivatal összesen 20 mérnökkel a szabá
lyozás folytatására és bevégzésére vonatkozó mérnöki 
munkákat nem képes megtenni. Ennek a személyzetnek 
feladata: a meder javítását célzó munkák tervezetének 
elkészítése, ezt pedig csak akkoi leheti sikeresen, ha 
a meder alakulásának minden mozzanatát figyelemmel 
kiséri. Továbbá tt végrehajtandó munkák felett folyto 
nos felügyeletet gyakorol, a busz különböző társulat 
közgyűlésein és választmányi ülésein képviselteti magát, 
a töltéseket évenkint beutazza, a védelemben részt, vesz. 
A kis személyzet már az itt. felsorolt feladatoknak sem 
felelhet meg, természetes tehát, hogy más nem kevésbé 
fontos teendők elmaradnak. A harmadik követelmény, 
melynek a szervezet megfelelni tartozik, az, hogy a töl
téseknek árvíz idején való sikeres védelme mindenütt 
biztosítva legyen.

Ez idő szerint a védekezési munkálatokat a teljes 
felhatalmazással ellátott társulati főigazgató és főmér
nökök vezetik, azoubau valamely különösen veszélyez
tetett helyre a közmunka- és közlekedési miniszter mi 
niszteri biztost küldhet ki.

A Tisza-szabályozás megkezdésekor, midőn addig 
rendszeres mivelés alatt nem állott puszta és lakatlan 
területek árvízvédelméről volt szó, a védelemnek az 
egyes társulatokra bízása természetes volt. Ma ellen
ben, midőn a gátszakadások az azóta épült, majorok, 
tanyák s épületek lakóiunk élet- és vagyonbiztonságát, 
is fenyegetik, nem he vés. A közigazgatási tisztviselőnek 
vagy miuisteri biztosnak a vész színhelyén való meg
jelenése sem elegendő a védelem biztosítására, mert az 
előbbi nem ért mindig az árvédelemhez, s nem is isméi i 
eléggé a helyszíni viszonyokat, az utóbbi pedig rende 
sen a gátszakadás utált érkezik a helyszínére. Ezen 
okok miatt a védelem vezetésével megbiznndók meg
választása a kormány feladata, mely egyes előre kije
lölendő szakaszokon a védelem foganatosításával meg
bízna egy társulati tisztviselőt, kit erre személyes tulaj 
douai képesítenek, vagy ily egyén hiányában valami ál
lami tisztviselőt. Hosszú töltésszakasz védelménél, midőn 
a. társulati személyzet nem elegendő, a folyammérnöki 
hivatalok megszaporitandó számából kellene kisegítő 
személyzetet adid. De az igy kirendelendő mérnököknek 
is előre, a veszély beállta előtt, ismerniük kell a töl
tésszakasz minden sajátságait. Végül az arról való gon
doskodás sem bízható a társul a lókra, hogy a. védelmi 
vonal minden pontjáról, minden nevezetesebb esemény 
ről gyors és megbízható tudósítást nyerjen a (övezető 
és a kormány.

Egy szóval az egyes szakaszok árvízvédelmével 
megbízandó személyeket, a kormány jelölje ki, a kik ár 
viz idején kizárólag a kormány rendeleté alatt álljanak 
és annak föltétien engedelmességgel tartozzanak.

A kormány beavatkozása azonban csak addig ter
jedjen, a meddig azt. a közszükség kívánja. Egyebek a 
társulatokra legyenek bízva.

*

Az eddigiek szerint kitűnik, hogy a Tisza-szabá
lyozás még semmi irányban sem befejezett mű.

A töltések nincsenek mindenütt helyes vonalban 
építve, nagy részük nem bir elegendő méretekkel, a 
mederben csekély méretekkel kiásott álmetszések nagy 
része még a csongrád-tileii szakaszon sincs kiképződve, 
a hol pedig az árvizek magas szintája sürgősei: meg- 

| kívánja, a hullámtérből a viz szabad lefolyását gátló 
akadályok nincsenek eltávolitva. Es nem érvényesült az 
a meggyőződés, hogy a még oly jó karban levő töltő 
sek mellett is árviz idején az embernek az elemekkel 
háborút kell viselni.

Ezeket még végre kell hnjtaui s akkor, ha abso- 
lut. biztonság nem is lesz, de annyi elérhető leend, hogy 
a gátszakadások sokkal ritkábban fognak előfordulni s 
az áradások okozta károk a minimumra fognak leszál 
littatni.

V ilágfolyása-
Minden szem a delegátiók működésére s a 

47 milliós hadügyi hitelre van jelenleg irányozva.
A magyar delegálni egyesült négyes albizott

sága e hó 20 án tárgyalta e fontos léteit, II a y 
nald Lajos kalocsai hí boritok -érsek elnöklete 
alatt, Rakovszky István előadó ismerelette a kormány 
előterjesztését a 47 milliónyi rendkívüli hitel 
engedélyezésére nézve, melynek célja az 1887-ik 
évben megkezdett katonai óvintézkedések folytatása. 
E 47 millióból a kormány 16 milliót már elköl
tött, erre tehát jóváhagyást kér-A további 13 700,000 
frt a közel jövőben volna felhasználandó, végül: 
17.600,000 írtra csak az esetben kéri a felhaszná-l 
lási engedélyt, ha azt a sürgő szükség megkíván- j 
ná. Az előadó e hitel kellő megbirálhatása célja-1

ból felvilágosítást kért a következő kérdésekre: (1) 
mily intézkedések tétettek az. 52 milliónyi hitel- 
bői elköltött 30 millióval; 2.) mire adatott ki a 16 
millió,'; 3.) mit szándékozik tenni a kormány a to
vábbi'13.700,000 írttal.

Apponyi A. gróf is aggodalmának adott ki
fejezést az összeg nagyságára nézve s habár el
ismeri, hogy a mi a védelemre szükséges, az fel- 
tétlenül megadandó, mégis kijelenti, hogy csak azon 
esetben szavazhatná meg a hitelt, ha az lehetőleg 
megvilágittatik.

Bauer hadftgyminister is belátja hitel nagysá
gát, de a szükségletek is igen nagyok. Hogy az 52 
millióval minden meglett légyen, nem képzeli, hogy 
lehessen liadiigyér, a ki e felől biztosított volna. 
Sőt arról sem biztosíthat, hogy a jelenlegi 47 mil
lió hitel is teljesen végét jelenti a liarckészüitségi 
kiadásoknak. A helyzet az, mely kényszeríti a foly
tonos javításra. A liadiszervezet mai napság nem 
is hetek, napok, hanem úgy szólván órák szerint 
módosítja szükségleteit. Hangsúlyozza, hogy a had
sereg minden percben mozgósítható. I)e azért tö
rekednünk kell, hogy ez még gyorsabbá tétethes
sék. Bizalmas közlés alakjaban az elköltött 52 mii- 
lióról kész számot adni. Mert belátja, sőt, rendén 
találja, hogy a delegáció nem adhat pénzt vakon; 
sőt elismeri, hogy a delegációnak kötelessége a leg
szigorúbb kritika s ellenőrzés. Ennek aláveti ma
gát; de másrészről bizonyos kérdésekre diskrecio- 
nális jogot kér.

Ezután Lambert ezredes osztályfőnök megadta 
a részletes felvilágosításokat az iránt, hogy a ta
valy megszavazott 52 milliós rendkívüli hitelből az 
elköltött 39 millió mire fordittatott és szám sze
rint megjelölte, hogy a 30 millióból a felállított Imt 
csoportozat körül melyikre mennyi összeg adatott ki.

Bauer badügyminister adta meg a részletes 
föl világosi tásokat. A fölvilágositások alatt több Íz
ben hangsiilyozá, hogy e közlések egészen bizalmas 
természetűek. Kiemelte, hogy ő a maga részéről 
ezeken kívül is a legnagyobb örömmel hozná fel 
a teljes valóságot; de kéri a delegációt, legyenek 
tekintettel az ő alkotmányos kötelességein kívül 
ama katonai kötelességekre is, melyekkel ő mint 
hadilgyminister a taktika érdekeinek tartozik. Jól 
tudja ő, hogy a legtitkosabb intézkedések is egé
szen titokban nem maradhatnak s nem ringatja ma
gát illúziókban, hogy nagyszabású katonai intézke
déseket teljesen eltitkolni lehessen. De mégis a 
mennyire lehet, törekednie kell s törekszik is a 
taktikai érdekek megóvására és igen sok dologra 
nézve, mint minister, még a bizalmasabb körben 
sem tehet nyilatkozatot.

Általánosságban azonban az elköltött, vagy el
költendő összegek részletezésével nagyon szívesen 
szolgál s erre nézve hosszabb előterjesztést tesz az 
előbb említett hitel főcsoportjainak természetére és 
összegeire vonatkozólag. E közben kiemelte, hogy 
bár időpontot nem jelölhet, melyben a liadikószii- 
letek sietőssége véget ér, de reméli, hogy az véget 
fog érni. Mert ha azt a morális erőt, melyet a 
monarchia két állama az áldozatkészségben kifejt

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.
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Egész testalkata a legtökéletesebb arányt mutatta, 
különösen keze rendkívül takaros és kicsinv volt, egész 
testtartása igen kellemes hatású volt.

Maliid az idegenekkel szemben azon női ügyes
séggel viselkedett, mely a hiányos műveltséget megle
hetősen eltakarja. Hangja épp oly' szelíd volt, amilyen
nel azok rendelkeznek, kik alapjában heves szeuvedé- 
Jyességöket erővel szokták elnyomni.

Eleinte kissé félünk s elfogult volt, de nemsokára 
bizalmasan kezdett csevegni s bizonyos őszinteséget mu
tatott, melyről nem lehetett tudni, vájjon természetes 
vagy mesterkélt-e. Magas homloka, élesen fénylő kék, 
hideg szeme inkább mesterkélt magatartásra és számító 
észre engedtek következtetni, sör egész kifejezési mo
dora sem volt ment túlzástól. Szobácskájának berende
zése is elárulta azon hajlamát, hogy állásán leiül szeret, 
emelkedni s lehetőleg előkelő emberek modorát utánozni.

Valamennyi bútor csinos hímzéssel volt behúzva, 
a díszes pamlag végein két gyönyörű párna ékeskedett, 
a talon nagy tükör volt, csinos szőnyeg fedte a pado- 
latot s mindenféle csecsebecsék, még néhány márvány
szobor is díszítette az állványokat és asztalkákat. A 
szoba közepéu díszes lámpa függött; még egy hintaszék 
sem hiányzott, melyet Gusztáv azonnal igénybe is vett.

Matild fehér homlokán sötét felhő mutatkozott, 
midőn jegyese teste egész súlyával az értékes házibu 
torra dűlt s a rugók csak úgy recsegtek. Összeszoritóttá 
puha, piros ajkát, s kedve volt kissé megdorgálni, de 
meggondolta a dolgot s erőszakolt mosolylyal moDdá: 
„A szegény bútor miudig nagyot uyög, valahányszor 
igénybe veszed."

„Hadd nyögjön, hiszen arra való a bútor, hogy az 
ember használja," viszonzá Gusztáv. „Sehol sem érzem 
jól magamat, a hol holmi bútorféle iránt a legnagyobb 
tiszteletet kell tanúsítanom s rá sem támaszkodhatok." 
Mindazáltal fejét fölemelte s ezentúl egyenesen ült. Szí 

vartárcájához nyúlt, már rá akart gyújtani, midőn meny 
asszonyának figyelmeztető köhécselését hallotta; egyet 
gondolt s a már kivett szivar visszavándorolt tárcájába. 
„Mily kár, hogy nem tűrheted a füstöt," mondá nehéz 
sóhajjal. „Később kénytelen leszek magamnak külön do 
háuyzó szobát berendezni.”

„Tudod, hogy fejidegeimnek fájdalmat okoz" — és 
Matild kis takaros kezével végig simította márvány 
homlokát, „de azért nem akarom önöket akadályozni," 
mondá a két baráthoz fordulva, „mert tudom, mennyit 
nélkülöznek az urak, midőn kedves szivaralkat nélkü
lözni kénytelenek."

„Kegyed nagyon szeretetreméltó, de mi kelten nem 
szoktunk szivarozni," viszonzá Emil udvarias meghaj
tással; ámbár Maliid baráfuéjával élénk társalgást foly
tatott, mégis hallotta Matild felszólítását. A festő is 
igazolta Emil nyilatkozatát.

„Az pompás!" szólt Matild s gyermekként tapsolt 
örömében; még csak most látszott Emilt észrevenni s 
szemei egy ideig érdeklődve nézték Emil elegáns meg
jelenését. „Úgy találom, hogy a dohányzás mégis nagyon 
csúnya szokás, nemcsak drága szórakozás, hanem a szó 
bálinak is vau ártalmára."

„De te éppen az imént egy dohányos ember szen
vedését említetted, a ki tőle meg van fosztva," vi 
szonzá Gusztáv, „miért vagy tehát irántam oly szigorú 
és kérlelhet,len ?“

„Ha valaki minket szeret, akkor tudni kell neki 
oly élvezetekről hősiesen lemondani." E közbeu vendé
geire tekintvén mosolygott.

„Te tehát parancsoddal szerelmem erejét akarod 
csak próbám teuui ?“ kérdező Gusztáv és fürkészve te
kintett arcára.

„Hogy gondolhatsz olyat!" A megsértett ártatlan
ság kifejezését vette föl s most barátnéja közbeszólt: 
„Nem, tisztelt Berger ur, biztosíthatom, hogy Matild 
mindig a legerősebb fejfájást kapja, ha sokáig kell do
hányfüstöt nyelni. Én ellenben elszivelem a füstöt, sőt 
nagyon szeretem."

„Köszönöm neked, Milil" kiáltá föl Matild s gyön
géden simult barátnéjához. A festőnek úgy tűnt föl, mint
ha ezzel a menyasszony tagjainak ruganyosságát akarná 
mutatni.

„Azért ön egykor igen jó háziasszony fog lenni," 
jegyző meg Gusztáv.

„Mire emlékeztetsz!” kiáltá föl Maliid; engedői
met kért vendégeitől s eltűnt a konyhába.

Gusztáv felugrott helyéről, rövid lábával ügyetle
nül barátjai elé állott, győzedelmesen rájuk tekintett s 
uem szólt egyebet mint rövid kérdés alakjában: „Nos?!”

Emil valamint a festő uem válaszolt; ismételt, kér
désére válaszold Rikárd: „Csak várakozzál," s e közben 
Milire nézett, tudatni akarván, hogy most nincs helyén 
menyasszonyáról szólni.

„Bátran szólhattok; Mili épp úgy tiszteli mint én, 
s mivel engem Matild szeret, nem vonakodott ő sem 
barátsái/'U-M megajándékozui."

Mili ismé munkájához fogott s a kis díszes női 
kalap, melyet végeznie kellett, kezében reszketett; egé
szen haláutékái;; elpirult s föl sem tekintve Gusztávra 
suttogd.: „Úgy van, Matild kittinő teremtés, ki ne bá
mulná és szeretné!" Szavából a legtisztább meggyőződés 
szólt, de szava egyúttal elárulta azon fájdalmas öntu
datot, hogy ő maga oly kevés testi bájjal bir.

„Mili, ön csakugyan nagyon jó," viszonzá Gusztáv 
s feléje nyujtá széles tenyerét. Mili úgy tette, mintha 
nem vette volna észre, s buzgóbban hajolt munkájához.

„Különös;!" mondá Gusztáv kissé kedvetlenül. „Akár- 
mily szívesen és bizalmasan akarok önliez szólni, min
dig tartózkodó állást foglal el s én azt hiszem, hogy 
ön, kedves Mili, csak azért tűr engem, mert kedves ba- 
rátnéja jegyesem."

Mili nem válaszolt; a szája körül játszadozó fáj
dalmas mosoly elkerülte figyelmét, de a festész észre
vette; Emil, hogy a társaságra nézve kínos társalgásnak 
más irányt adjon, nyugtalanul kérdező Militől: „És mi
óta van ismét hazájában?"

„Beszélt-e már unokatestvérem oroszláuvadászatá- 
ról ?“ kérdező nevetve Gusztáv.

„Ön oroszlánokra vadászott?" kérdező Mili egé
szen csodálkozva. „Oh kérem, azt tartozik ön nekünk 
elbeszélni, mihelyt bejön Matild; semmit sem hall vagy 
olvas oly sziveseu, mint ii borzalmas kalandokat."

(Folyt, köv.)



látni fogják, akkor a mostani kényszerhelyzetek is néhány szavalat, a jutalmak kioltása es e$y pár összhangzatos 
. .. . . .... . v J ének eléneklése tartozik. A kik tehat gyermekeik s a tanulók
keli, llOgy enyhüljenek. {feleleteit meghallgatni kívánják s azoknak haladásáról maguknak

ezt

A 17 milliós 3-ik hitelre vonatkozólag kie
melte, hogy csakis rendkívüli s még a mostaniak
nál is abnormisabb viszonyok közt nyúlna a had
ügy minister a két kormány hozzájárulásával e 17 
millióhoz. Végül a hadügyminister kiemelte azt, 
hogy igenis ő maga leginkább belátja, hogy a költ
ségvetésben rendnek kell lenni. S ezekre nézve, hogy 
a rend miképen éressék el, nem csak szívesen ve
szi, de kéri is a delegációtól a konkrét javaslato
kat. Erre az évre csakis azt kéri, hogy neki 
a tényleges állapotok kielégítéséhez az eszközök 
megadassanak. A formák vitatásába bele nem 
mehet, mert azokba ma még kellő jártassággal nem 
bir s ezekre nézve a hadügyminisztérium eljárását 
illetőleg Lambert osztályfőnököt szólítja fel a 
magyarázatok megadására.

A megadott magyarázatok után a vita még 
tovább folyt, végül Tisza Kálmán felszólalása 
s újabb felvilágosításai után a rendkívüli hitelt 
niegsz.avazandónak véleményezték.

A mit lapunk múlt számában Frigyes német 
császár halálára nézve fentartással közöltünk, csak
ugyan igaznak bizonyult s e gyászesemény nem
csak Németországot mély gyászba borította, hanem 
az egész világnak is osztatlan részvétet keltette 
föl. 111. Frigyes német császár neje és Vilmos trón
örökös karjai közt lehelte ki nemes lelkét e hó 
15 éli d. e. 11 órakor — tehát hosszú szenvedésé
nek vége van. Legidősebb fia Vilmos trónörökös
II. Vilmos név alatt foglalta el a trónt s 
az alábbi kiáltványban tudatta az országgal.

Vilmos csázzár e hó 18-án a következő 
áltványt bocsátotta ki:

Népemhez!
Isten akarata ismét a legfáidalmasabb gyász

szál sújtott bennünket. Alig zárult még be a sír
bolt feiedlietlen nagyút.) ám porhüvelye fölött, forrón 
szeretett uram atyám ő felsége is elsz-ólittatott már 
e földi múlandóságból oda, a hol örök béke honol. 
A keresztényi megadásból eredő ama hősies tetterő, 
melylyel a gyötrő betegség dacára királyi köteles 
ségeinek eleget tenni tudott, arra a rémé iyre látszott 
feljogosítani, hogy a hazára tovább is életben marad. 
Isten másként akarta. A türelmes királyi szenvedő
nek, kinek szive minden nagyért és szépért me
legen lobogott, csak néhány rövid hónap adatott 
arra, hogy a trónon is bizonyságát adja szelleme 
és szive nemes tulajdonságainak, melyek meghódí
tották számára népe szeretetét. Az, erények, melyek
kel ékeskedett, a diadalok, melyeket egykor a 
csatatéren aratott, hálás emlékezetben fognak marad
ni, inig csak német szív dobog és hősi alakját 
soha el nem múló dicsőség fogja körülsugározni a 
haza történelmében.

Atyám trónjára hivatva, a királyok királyá
hoz emelt szemekkel foglaltam el a kormányt és 
szent fogadalmat tettem Isten színe előtt, hogy atyáim 
példáját követve, népemnek igazságos és kegyelmes 
fejedelme, a jámborságnak és isteufélelemnek istá
polója, a béke védője, az ország jólétének előmozdí
tója, a szegények és szorongatottak gyámola, a jog
nak és igazságnak hű őre leszek.

Midőn pedig Istenhez fordulok könyörgésem
mel, hogy adja meg nekem az erőt, hogy mint 
király teljesíthessem mind azon köteselességeket, 
melyeket akarata reám rótt, egybe a porosz népbe 
vetem bizalmamat, melyet a visszapillantás törté- 
nétíinkre teljesen igazol. Poroszország népe jó és 
rossz időkben mindenkor hűségesén ragaszkodott 
királyához. E hűségre, mely őseimmel szemben vál
ságos időkben és számtalan veszedelem közepette 
szétteplietlen kapocsnak bizonyult, én is számitok 
azon öntudattal, hogy o hűséget, mint hűséges nép
nek hűséges fejedelme és a közös haza iránt ép 
oly erős odaadást táplálva teljes szivemből viszonzom.

Tudva és érezve, hogy a szeretet, mely népemmel 
összeköt, kölcsönös, ebből merítem a bizalmat, hogy 
Isten erőt és bölcsességet fog adni, hogy királyi 
tisztemet a haza üdvére töltsem bo.

Potsdam, 1888. junius 18.
‘T'it-mos. s. k.

Iskolai értesítések.
A Szentes városi gymnásiumban a folyó 1887,-ik iskolai 

évet berekesztó vizsgálatok a következő napokon és sorrendben
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Ez alkalomból tisztelettel értesítem a melyen tisztelt szil- 

löket és az iskolaügy iránt érdeklődőket, hogy a 30-a.n megtar
tandó záróünnepély programm-keretebe az igazgatói ovi jelentős,

30-án

meggyőződést szerezni óhajtanak, azokat kérnem kell, 
' ' — lg tartandó vizsgálatokon is sziveskedje- 

megjelenni.
Szentesen, 1888. junius 7.

személyes r. oo>, ...
hogy a feiyó hó 25—28-i< 
nek

Zolnay Károly, 
igazgató.

A helybeli polgári leányiskolában a f. J88r/»-ik iskolai óvet 
berekesztó évi zárvizsgálat f. hó 29-én vagyis pénteken fog meg
tartatni, melyre a t. szülök és a tanügy barátjai ezennel tiszte
lettel meghivatnak.

Az igazgatóság.

HÍREK.

Óta
Mihály 
Bálint
Balogh 
József.
Nem a

— Tors Kálmán, városunk tisztek orsz. képvise
lője, — ha valami gátló körülmény nem jön közbe — 
e hó 30 án városunkba érkezik s másnap beszámoló be
szedjét fogja megtartani. Városunk polgárai e hirt bi 
zonyosan örömmel veszik tudomásul.

— Eljegyzés. Soós Albert, helybeli derék fiatal 
kereskedő ma tartja eljegyzését Fournir Károly sze 
gedi polgár kedves leányával Erzsiké kisasszonynyal.

— Pályázók. Mikec Ferenc tanácsnok elhalálozása 
és Sarkadi N. Mihály csendbiztos elitéltetése folytán a 
tanácsnoki — s vele kapcsolatos községi birói, valamint 
a csendbiztosi állás megüresedett s ezen állások uj betöl
tésére pályázat hirdet teteit. A tanácsnoki állásra pá
lyáznak: Farkas Benedek ügyvéd, ki Mikec F. halála 

helyettesként tölti be ez állást, továbbá Gulyás 
ügyvéd, Nyiry Gyula városi ügyészsegéd és Rác 
fogalmazó. A csendbiztosi állásra pályáznak: 
István, Kolunbán Görgy, Kreisz József, ifj. Nagy 
Rác Bálint, Székely Ferenc és Vitályos Béla, 

karjuk kritika tárgyává tenni e névsort, hanem 
városunk képviselőtestületét, figyelmeztetjük, hogy min
den egyes képviselő arra adja szavazatát, a kit arra 
a hivatalra legképesitettebbnek s legalkalmasabbnak tart
— tehát a legérdemesebbre, ki városunknak díszére, a 
közönségnek javára lehet.

— Ma kezdődnek az évi zárvizsgálatok a helybeli 
felekezeti iskolákban s egész jövő héten tartanak. A 
gymnásiumba járó ref. növendékek vallástani vizsgája 
múlt vasárnap volt a ref. templomban, a kath. növen
dékek vallástani vizsgája holnap d. e. 11 órakor a 
gymnásium I. osztályában fog megtartatni. Mai cik
künk éppen az évi zárvizsgáknak van'szentelve s e 
helyen is figyelmeztetjük a szülőket., hogy jobban 
hordják szivükön gyermekeik szellemi eiöhaladását s 
megjelenésükkel szerezzenek maguknak személyesen 
meggyőződést róla. Ila ezt megteszik, azzal csak ösz
tönzik fiaik szorgalmát s példát adnak a többi szil 
löknek is, hogy fiaik érdekében hasonlóképen csele
kedjenek.

— Választmányi ülést tartott e hó 21-én H. M.- 
Vásárhelyen az árinentesitö társulat, mely ülésen a 
főigazgató jelentést tett a védekezési munkálatok költ 
ségeiröl. Egyelőre a következő adatokat hozzuk tudo
mására t. olvasóinknak: a bábockai szakaszvonalon, 
mely nincs kiépítve, a belvizek ellen uj töltést kellett 
csinálni, a védekezéshez szükséges anyagokat a vész 
idején kellett beszerezni, s ez 46,000 írtba került; a 
mindszentapátfalvi vonalon a szárazérbe beömlő vizek 
elleni védekezés csak 28,000 Irha került, ellenben a 
kunszentmárton-szentesi vonalon dacára annak, hogy' 
a gát ki van épitve s a vonal védő anyagokkal kellő 
időben volt ellátva, a védekezés 93,000 írtba került. 
Hogy mire ment e rengeteg költség, azt az illetékes 
körök, első sorban a védekezést vezető szakaszigazgató 
tudhatja csak, de azt hisszük, hogy gazduraimék ve
lünk együtt csóválják fejüket e iipgy summa láttára 
és hallatára. Elhisszük, hogy bármily nagy summát 
az utolsó krajcárig lehet kimutatni, de azután is csó
váljuk fejünket e summa hallatára. Hát még a kinek 
azt fizetni kell!

— Tanoncmunkakiállltás. Az iparos tanoncok év
záró vizsgájával egyidejűleg megtartatni szokott iparos- 
t.anono munkakiál litási a az előkészítő osztályból 19, 
az első osztályból 43, a második osztályból 38, a 
harmadik osztályból 25, összesen 125 iparostanonc 
jelentkezett. Ezen szám az egyes iparágakat tekintve 
kővetkezőképpen oszlik meg: ács 4, asztalos 10, bá
dogos 1, csizmadia 11, cipész 17, fazekas 2, géplakatos 
1, kádár 3, kasköfö 1, kerékgyártó 5, kalapos 1, 
késes 1, korsós 1, kovács 14, kömives 4, könyvkötő 
1, kőfaragó 1, lakatos 7, nyerges 2, nyomdász 2, 
órás 1, rézöntő 1, sülő 2, szabó 26, ssobafestö 2, 
szijgyárió 2, szűcs 1, üveges 1. — A kiállítás julius 
l én d. u. 3 oviikor nyittatik meg és másodikán d. u. 
5 órakor záratik be, amikor- a jutalmak is kiosztat
nak A kiállítás a mondott idő alatt díjmentesen láto
gatható. A kiállítás sikerének előmozdítása, az iparos 
tanoncok munkakedvének, — a versenyzésre való haj
lam fejlesztésének céljából az eladásra készített tárgyak 
vásárlására a látogató közönség figyelme felhivatik.
— Az iparos^anoncok pedig e helyen is figyelmez 
tetnek, miszerint a kiállításra készített munkákat 
junius 30-án szombaton d. u. 2 órától 7 óráig vigyék 
a kiállítás helyére.

— Zárvizsgák. A szentesi róm. calh elemi iskolák 
1887|8 évi zárvizsgái a következő sorrendben tartatnak 
meg: Junius hó 23-án délelőtt Csuppay Márton, ugyan 
aznap délután Béna Sándor felsőpárti tanitó iskolájában ; 
25-én déletőtt. Marschall Endre és délután Bugyi Autal 
tanítók iskolájában; 26 án délelőtt Beszédes István és 
Marschall Endréné Nagy Róza tanítók iskolájában; 27-én 
délelöit Bóna József és délután Rameszdorfer József 
tanítók iskolájában; 28-án délelőtt Csuppay Mária kis 
asszony tanítónő iskolájában.

— Iskolai értesítés. Az ev. ref. egyház által fentar- 
l.ott elemi iskolák 18871. évi zárvizsgái f. hó 24 én veszik 
kezdetüket s a következő sorrendben tartatnak : Junius 
24-én d. e. a központi és felsöpárti fiiskolák növen- 
dékeinekek vizsgája a gyümölcsfa-nemesítésből saját 
gyakorló kertjükben s ifj. Csató Sándor tanítványai
nak közvizsgája, d. u. a női kézimunka kiállítás az 
egyház tanácstermében, a központi és felsöpárti íiis- 

kólák tornavizsgája a központi tornaiéren s id. f'. titó 
Sándor tanítványainak közvizsgája ; 25-én d. e. Vattay 
Vince, d. u. Kovács Lajos; 26 án d. e. Sajó Sándor, 
<1. u. Papp Lajos; 27-én (1. e. Tergenyei Ferenc, d. 
u. Torduy József: 28-án d. e. Kaüai Emire, d. u. 
Szabó Lajos; 29 én d. e. Falábú Sándor, d. u. Takács 
János; 3Ó-án d. e. Papp László, d. u. Katona József; 
julius l én d. e. KÖrtvélvesi Sándor, d. u. Németh 
Lajos; 2 án d. e. Papp Antal, d. u. Kovács János; 
3-án d. e. Varga Ferenc, d. u. Németh Elek tanítvá
nyainak közvizsgája, mely vizsgákra az érdeklődök 
ezennel meghivatnak. A vizsgák tartatnak a templom
ban s kezdődnek d. e. 8, d. u. 3 órakor. Szentesen 1888. 
junius 11. Geröc Lajos, ev. ref. lelkész s tanügyi biz. 
elnök.

— Zárvizsgák. A helybeli zsidó népiskolában a 
f. évi zárvizsgák f. hó 26., 27. és 28-án a délutáni 
órákon fognak megtartatni, melyeken az érdekelt szü
lök és a tauügy barátok szívesen láttatnak.

— Szülök figyelmébe. Egy szép készültségű, fö- 
kép a francia nyelvben jártas férfi, ki állás nélkül 
lévén ideiglenes foglalkozást keres, szívesen vállal
kozik akár a francia nyelv tanítására, akár dijnoknak 
a helybeli ügyvéd urakhoz. Tudakozódni lehet Páz
mány D. megyei levéltárnok urnái és e lap szerkesz
tőjénél.

— Postaforgalmunk nagyobbodott a mágoosi ál
lomással való közlekedéssel. Ugyanis eddig azaz e hó 
16 áig Mágocs Orosházával volt összeköttetésben, most 
pedig nevezett naptól fogva Mágocs Szentessel lépett 
postai összeköttetésbe. Azok érdekében, kiket e pos
tai összeköttetés közelebbről érdekel, tudatjuk, hogy 
a mágocsi posta Szentesre érkezik naponkint d. e. 10 
óra 15 perckor, innen pedig Mágocsra indul d. u. 5 
óra 15 perckor.

— Kun-Dorosma város holnap annak emlékére, 
hogy 50 év előtt vásártartási jogot, városi cimet és 
ezzel kapcsolatos jogosítványt nyert, a búcsú napjára 
eső 200 dik vásár megtartása alkalmával e hó 24 én 
vagyis holnap emlék- és népünnepélyt rendez következő 
programmal: A délelőtt 9 órakor tartandó hálaadó 
isteni tisztelet után azonnal a városháza feldiszitett 
közgyűlési termében díszközgyűlés, melynek tárgya a 
város félszázados múltjának ismertetése leend. 14. u. 
4 órakor veszi kezdetét a népiinnep a városháza fel
diszitett udvarán és helyiségeiben a következő sor
rendben : 1. Szamárverseny, első dij 1 darab arany, 
második dij 1 ezüst frt. 2. Pözuamászás, dij egy taj
tékpipa. 3. Zsákbanfutás, I. dij 2 drb ezüst 25 kros. 
II. dij 1 drb ezüst 25 kros. 4. Lekváros-kenyér evés, 
dij ezüst 25 kros. 5. Zsemlyeharapás, dij ezüst 25 kros. 
6. Cseréptörés, dij ezüst 25 kros. 7. Himbáló rúdon 
menés, dij egy selyeiukendö. 8. Pénzkeresés liszt és 
vízben, dij 1 fit. 9. Kolbászevés, dij ezüst 25 kros. 
10. Hengermászás, dij ezüst 25 kros. 11. Eaikasnyak 
hu/.ás, dij 2 drb ezüst 25 kros. 12. Léghajók feleresz- 
tése. Esti 8 órakor műkedvelői színi előadás a köz
gyűlési teremben, melyet alkalmi költemény elszavu- 
lásn, a város címerének 12 angyalt ábrázoló kis leány 
általi megkoszoruztatása előz meg. Esli fél 10 órakor 
nagyszerű tűzijáték a városháza udvarán. Esti 10 óra
kor táncvigalom a városháza közgyűlési termében és 
udvarán kivilágos kiviradtig. A tiszta jövedelem a 
csongrádinegyei árvízkárosultak segélyezésére fordít- 
lufik. E változatos programmá ünnepély annál né
pesebbnek Ígérkezik, mivel Szeged közelsége miatt e 
legnagyobb alföldi város lakosságának nagy része fog 
átráudulni.

— Forgószél. Múlt csütörtökön d. e. 11 órakor, 
midőn feloszló félben volt a heti vásár, a központi 
piacou hirtelen forgószél támadt s ugyancsak felka
pott egy sátort, másnak meg a kalapját, esernyőjét 
stb. A szokatlan erejű forgószél egész forradalmat 
csinált az árulók közt.

— Öngyilkos orosz grófnő. Charkowbaií Tyskevics 
grófnő egy szállóban fölakasztotta magát. Az öngyilkos 
hátrahagyott leveleiből kitetszik, hogy halála előtt több 
mint 50,000 rubelt ajándékozott egy titkos nihilista szö
vetkezetnek. Tyskevics grófnő egész hagyatéka körül
belül egy millióra rúg. A megboldogult élénk összeköt
tetést folytatott politikailag kompromittált egyénekkel.

— Annyit nem ér egy asszony,! Hogy a sze
gényebb osztályú nép hogy fogja fel még most is a 
házasságot, mutatja azt e következő esel is: Megjelennek 
a lelkésznél a vőlegény és a menyasszony egy-egy kí
sérővel. A lelkész, mikor el akarja őket bocsájtani, azt 
mondja a legénynek, hogy hozzon 1 frt 50 kiért bizo- 
nyo siratokra bélyeget.. A legény a menyasszonnyal és 
kísérőkkel együtt elment s 5 perc múlva visszamegy 
és azt mondja a lelkésznek; Tisztelet.es űr! Meggon
doltam a dolgot, én 1 frt 50 krt nem költők egy asz- 
szonyra, inkább nem házasodok meg. — Nem is lett 
semmi a házasságból.

— Nőt rabló tábornok. A török lapok jelentik, 
hogy az ötödik hadtestnek parancsnoka, Vassa pasa el
rabolta s háremében őrzi Safki bey török földbirtokos 
gyönyörű fiatal feleségét. Az oly értékes kincsétől 
megfosztott férj a hadügyministeriumhoz fordult segélyért 
a tábornok erőszakoskodása ellen.

— Földrengés Khinában Tien Csiti környékén az 
utóbbi napokban földrengés volt. Sok ház dőlt romba. 
A kár nagy, emberélet nem esett áldozatul.

— „Pesti Hírlap.44 A művelt magyar középosztály 
lapj'a, mely — minden párttól és pártérdektől függetlenül — a 
magyar nemzeti politika, igaz szabadelvűség és demokrácia ta
nát hirdeti, a magyar hírlapirodalom történetében eddig párat
lanul álló kedveltségnek örvend, úgy hogy a magyar nyelven 
megjelenő lapok közül ma egy seni vetélkedhetik vele elterjedt
ség dolgában. (Amint erről mindenki meggyőződést szerezhet ille
tékes helyen, a közlekedési minisztériumban vagy a főpostaigaz
gatóságnál.) De nem is csoda, hogy a „Pesti Hírlap" ma Magyar
ország legkedveltebb lapja, mert nincs még egy lap, mely annyi 
és úgy megválogatott közleményt hozna s mely a saját olvasó
közönségével a szerkesztői üzenetek révén oly benső, szinte csa
ládias érintkezésben állana. A „Pesti Hírlap" szerkesztőségének 
van ma legtöbb belső munkatársa, mig a külső dolgozótársak és 
levelezők száma légió. A „Pesti Hírlap" nagy súlyt fektet arra, 
hogy nemcsak külföldi politikai, de minden nevezetesebb belföldi 
eseményről is távirati utón szerezzen értesülést, ezért a hírrovat 
jó részé is csupa távirati értesülésekből áll. Frissebb hírrovatot 
tehát már képzelni sem lehet. Humbug volna azt állítani, hogy 
a lapnak Európa minden nagyobb városában saját, külön tudósi-

Tisztelet.es


tója van, da van igenis összeköttetése a legjobb külföldi lapok
kal s egyezmény utján megkapja az ó összes magántávirataikat 
is ; igy válik lehetővé, hogy nem történhetik a világon nevezete
sebb esemény, melyről a „Pesti IIirlapu már az nap távirati ér
tesítést ne hozna. Ez persze oly költséggel jár, hogy ma a „Pesti 
Hírlap" havonkijit többet fizet ki táviratokért, mint csak tiz év
vel ezelőtt is az összes akkori napilapok. Méltán lehet tehát a 
legjobban éltesült lap. Cikkeit, tárcáit, karcolatait a legjobb nevű 
Írók és journalisták szolgáltatják, kik közül legyen elég csak a 
kővetkezőket említenünk : Eötvös KároJy, Mikszáth Kálmán, Tors 
Kálmán, Borostyán! Nándor, Ken- di Géza, Tolnai Lajos, Ágai 
Adolf, Sebők Zsigmond. Kevicky Gyula, Körthy Emil, Sziklai 
János, Szécsy Ferenc stb. Regényt a most következő negyedév 
alatt hármat íog közölni; még pedig Csiky Gergelytől az „Elvált 
asszony^-t s ezt követni fogja egy francia és egy angol regény. 
Mindezekhez járul hetenkrxit egy zenemelléalet s nőm utolsó elő
nye a naponkint ló oldalon megjelenő lapnak, hogy már föl vágva 
kapja k sóhoz az olvasó Előfizetési ára egész évre 14 frt, fél
évre 7 frt., negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Az 
előfizetések postautalvány nyal a „Pesti Hírlap" kiadóhivatalának 
(Nádor-utca 7. sz.) küldendők, .honnan egy .hétig ingyen mutat
ványszámok is kérhetők.

Közgazdaság.
Az Adria biztosító társulat múlt hó 30-án tartotta Trieszt

ben közgyűlését s egyúttal 50 évi fennállásának ünnepélyét, 
melyben több kitűnőségen kívül a társulat magyarországi osztá
lya intézője báró Podmanicky Frigyes valós, belső titkos taná
csos és országgyűlési képviselő is lészt vett. — Hazánk lakos
sága méltó érdeklődéssel viseltetik ezen társulat iránt, mert azon 
társaságok egyikéhez tartozik, melyek a nemzetgazdaságilag oly 

felette fontos és üdvös biztosítási intézményt hazánkban meg- 
■ honosították és terjesztették. Az Adria biztosító társulat ot év
tized óta működik hazánkban s mikénti működése jellemzései!

i elég felhoznunk, hogy kezdettől fogva mindvégig a nagyközönség 
meleg rokonszenvében és pártfogásában részesült. Ennek teime- 

i szetes következményeként a társulat mindinkább gyarapodott, 
‘ fejlődött, úgy hogy mostanság az Osztrák-Magyar Monarchia egyik 
legnagyobb és legtek ntólyesehb intézetéhez tartozik. A társulat 
jelenleg élén álló vezérférfiai púdig biztosítékot nyújtanak au a 
nézve, hogy a társulat ezentúl is megfogja tartani azon állást, 
melyet magának pontossága, lelkismeretessége és igazságossága 
állal kivívni tudott. — A társulat 18S7. évi zárszámadásai és 
mérlegeiből a következő fontosabb adatokat vesszük ki: az élet
osztályban 1887. évben kötött biztosítások összege 9.657,496 frt, 
a kötött járadékbiztosítások összege pedig 33,037 frtot tett. Az 
életbiztosítási állomány az év végével 4 5.55 *',<>50 írtra rugó tőke 
és 120,803 írtra rugó járadékbiztosítást mutat fel Ennélfogva a 
tőkebiztositásnál 3.750,280 írt, a járadékbiztosításnál pedig 28,717 
írt gyarapodás mutatkozik. A díjbevétel ezen osztályban 2.082,?31 
irtot tett, tehát meghaladta a múlt évit 326,274 írttal. Halál- és 
életesetek után 831,815 írt fizettetett ki s ezenkívül 23,026 frt 
rezerváltál ott. Ezen osztálybeli díjtartalék 9 04 5,101 frtot értei, 
a tavalyihoz képest 887,8'7 írt emelkedést mulat fel. Az elemi 
biztosításoknál a díjbevétel 8.015,810 frtot tett; vizbiztositások- 
ért kiadatott 3.280,539 frt, károkért kifizettetett 5.939,822 frt, 
ebből 2.324,105 frt a vizbiztositásokra esett. — Ezenkívül függő 
károk számára rezerválni kelletett 211,296 frtot. A díjtartalék 
a társulat saját számlájára 1.477,012 frtot tett a tűz és 10,829 
frtot a szállítási osztályban. A jégbiztosítás 450,000 frtot tevő 
külön díjtartalék változatlanul maradt. Az időbeli dijak tárcája 
I8.6<>6,845 írtra emelkedett. A társulat fennállása óta kifizetett 
károk összege kerek 141 millió frtot tesz. Az összmérleg 29 ,391 
ftt 08 kr. nyereséget mutat fel ; ebből a társulat 50-ik évfordu

lója alkalmából 10,000 írttal a társulati hivatalnokok takarék és 
ellátási pénztár részesittrtett, a többi pedig részvényenkinti 52 
frt osztalékra fordittatik. A társulat tartalékai 1857. év végével 
tettek (a 4 millió frt részvénytőkén kívül, melyre 1.600,000 frt 
befizettetem) 11 ’/» millió frtot.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. junius 22, 

ügy hét óta esősre változván időjárásunk egy 
kis reményt nyújtott gazdaközönségünknek, minden
nemű. terményen igen sokat segített. Kedvező időjá
rás a buzaszem fejlődését gyarapítja, úgy, hogy ez 
időszerűit a tavalyihoz képest, fél termés még is re
mélhető. csakhogy sok a panasz, hogy határunk na
gyobb részében igen sok az üszög; kukorica gyors fej. 
lödósnek vette magát, szóval mindazon termények, a 
melyre az idő ei nem késett, igen sokat javultak.

A búza ára az általános jó időjárás és a politikai 
békés hangulat, által 20—30 kft hanyatlott; kukorica 
és árpa ára szintén jóval visszább esett.

Búza ára 6 frt 40 kr., 6 frt 50 kr. mmázsával. 
Árpa 4 frt 40 kr. köböllel.
Kukorica 5 frt 60 kr. köböllel. 
Zab 3 frt 60 kr. köböllel.
Hízott, sertés kilogrammja 40—42 kr., levonva 

párjánál 45 kilogrammot és 4’/o télit.

Gyapjn-beige 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt.

Gyapju-loden 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden sziliben 
10 méter 6 frt 50 kr.

Indiai l’oule 
félgyapjn, kétszeresen széles, 

teljes ruhának 
10 met. 5 frt.

ZST^rilttér.
(E re atlxan közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Nclnvarze seidenstoffe von 8 0 kr. 
bis fi. 1140 per Méter (ca. 150 Qual ) versendet r-oben- und 
stiiekv/eise zo Hírei das Fabrik-Depot G. Hennebery (k. k. Hof- 
lief.) Zürich. Muster uingeJieud. Briefe 10 kr. Porto. (1.)

Gyapjú ripsz 
minden színben, 60 ctm. széles, 

10 méter 3 frt 80 kr.

Nyári kammgarn 
l maradék teljes férfiöltöny

re, mosható 
6*40 mét. hosszú 3 frt.

Házi vászon
l vég 30 rőf */4 4 frt 50 kr.
1 vég 30 rőf */♦ 5 írt 50 kr.

TICHO BERNÁT árucsarnokából
BKÜNNBEN, Kraulinarkt IS., saját házában

utánvétellel kapható:

Máriaczeiii gyyomorcsöppek. 
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

FöliilmnlliahUlan étvágyhiány, gyomorgvöngeség, ros® 
illáin Ickk/.et, feltiivodás, savanyú iVlbölfenes, kolika, gyo- 
ni'>i-iinriit, gyomorégés, homok- és tl'iraké.pzötlés, tnlságoH 
ny.ilkakép/.o’dés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (lm 
a gvomortol ered), gvormorgön-s szék szó ni lás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- f -- aranyeres bántahnak eseteiheji. - Egy üvegcse jut. 
használati utasítással egynttBő kr., kettős paíaczk<>()kr 

Központi szétküldés károly gyógyszerész által
lircttíMcrheti (Morvaország).

Kajiható minden gyógvszcrtái'bnn.
Óvás! A valódi muiai-zelli gyomorcsöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák A valódiság jeléül minden 
ir<egjii k piros, a féuti vt t.iegygyel ellátott borítékba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt haszná* 
lati utasításon meg k'-ll jegyezve, lenni, hogy az Erem* 
sierben (Jusek Urunk könyv nyomdájában nyomatott, uou

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podhradszky Ferón és 
V.írady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhelyeir Aigner 
Gyula, Rereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. í 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Bartsc Emil I 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Dauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

Francia gyapotatlasz 
minden sima színben, valamint 
csíkos, a legújabb, kétszeresen 
széles 10 mét. 6 frt 50 kr.

Fekete terno 
szász gyártmány, kétszeresen 

széles, teljes Öltözetnek 
10 mét. 4 írt. 50 kr.

I
Terno Velonre 

kétszeresen széles, tiszta gya lt
ja minden divatos színben.

Egy ruha 10 mét. 7 fit.

Karirozott ruhakelmék 
60 centim, szélesek, legújabb 

színek 
10 mét. 2 frt 50 kr.

King-szövet
jobb a vászonnál, 1 vég s/4 

széles, 30 rőf 6 frt.

dxiíforx
1 vég 30 rőf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség 6 frt 50 kr.

fii a a u a v á s z
1 vég >0 rőf lila 4 frt 80 kr. 
1 vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr.

Ci.KNA-KANNAVÁSZ
I vég 50 rőf lila és piros (J frt.

Orrford.
mosó, jó minőség

1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyemrojttal 
4 frt 50 kr.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

ZDreid.ra.tla 
legjobb minőség, 60 ctm. szé

le-, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Jaquard kelme
60 ctm. széles, legújabb szili

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

10
Francia voal

mét., elegáns kimenő ru
hának, mosó

3 frt.

Kosmanosi kretton
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

2STŐ1 ing'elz 
erős vászonból, csipkés sze
géllyel 6 drb 3 frt 25 kr.

Posztóáruk gyári raktára.
Brünni posztókeline.

Egy maradék 3’10 mét. teljes 
férfi öltözetnek 

3 frt 75 kr.

!! tllkalmi vételi!
Brünni ke’memaraciékok. 

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

Hollandi folyosíónyeg,
maradék 10—12 inét, hosszú.

Egy maradók 3 írt 60 kr.

Egy
nyári nagy kendő

hosszú I frt 20 kr.

Egy ló lak a ró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm széles 
I frt 50 kr.

TTri ing'els: 
saját gyártmány 

fehér vagy színes darabja
I. r. I frt 80; II. r. I frt 2Ó kr.

ZESTöi ingek 
chiffonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

Brünni divatkelme
Egy marad-k 3.10 mét. h<*sszu 

teljes férfiöltönynek
’ 5 frt 50 kr

Felsőkabát-kelniek 
legfinomabb minőség egy felső 

kabát va
8 frt.

Minták ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők

373. v. 1888, sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 

102. §-n értelmében ezennel közhírré feszi, hogy a szen
tesi kir. jhiröság 1 ll.|1888. számú végzése által Schveiger 
Hermán javára Gllgyin József es neje mucsiháti lakó 
sok ellen 7063 frt tőke, ennek 1887. év oct. hó 1-ső 
napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 124 

frt 65 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 639 írtra 
becsült. 100 drb anyajuh és toklyó, 56 drb gyapjas bőr, 
6 drb ló, 2 drb bikaborju és egy vastengelyes kocsiból 
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatuak.

Mely árverésnek a 3090./1888. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis Mucsiháton, alperesek 
tanyáján leendő eszközlésére 1888 ik év junius hó 26-ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüz.etik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi

vatnak meg: hogy az érintett, ingóságok ezen árveré
sen az 1881. évi LX. t. c. 107. § a értelmében a legtöb
bet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX I. c. 108. §-ában megalapított feltételek szerint 
lesz kifizetendő.

Kelt Szentesen 1888. évi junius hó 12 napján.
Végh Sándor,

kir. bir. végrehajtó.
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Tűzifa eladás
A Tiszaparton, a kucori csárda mellett 

kitűnő minőségű

gyertyán-, cser- és W-tt 
van eladó. — Értekezhetni a Tiszán és 
eladóknál helybeli.

POKLÁK és EHRLICH.
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Tiz forint napi mellékkereset, 
töke és kockáztatás (risieo) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti eladása által az 1883. 

XXXI. törvénycikk értelmében.
Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi váltóüzlet társaság 
» I. E lt és T Á 11 S A, Budapesten.

.......................... ..••'•..••••..*•■

SCHLICK-féle VASÖNTÖDE is
Központi iroda: VI. Váci körút 57. — Gazdasági géposztály: Külső váci-ut 1696—1699. 

SCHLICK-fé 1 e sza barta 1 mazo tt

„TRIUMPH“
sor'v-etőg’épels:.

Legnagyobb kitüntetés a vetőgépre: 
arany tliszokmiíny a hatvani 

nemzetközi eke versenyen.ty
í® .SCIITJC'K-féle^szab. egyen-, 

rajul-, kettős-és Iisii-uias-
pa „ ekék.

2 első díj, arany érem s még
® Ittirom egyéb kitüntetés.

MJIII.ICK. és VI»ATS-féle
A; ered, egyes-ekék kaptíló, 

töltögető- és porlilínyitó-
qL ekék stb.

Legolcsóbb árak. — Árjegyzékek kívánatra ingyen

Gőzcséplők, járgány csép
lők, gabonarosták, őrlő
malmok, takarmánykészi- 
tő és egyéb ozdasági

gépek. v

Előnyös fizetési feltételek.
és bérmentve.

Kerületi képviselet Szentesen és Miiidszenten: Schlesinger Ferenc urnái, u

Szentesen, nyomatott a kradótulajdonos : tíalázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888. ——————-
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• •



A Jeli ók let Szentes és Vidéke4' 1888. évi 25-ik számához.a «
V'egyes liirels.

— Véres szerelmi dráma Gyulán. Vasárnap este 
7 őnikor Békés Gyulán a Körös pu-lján véres szerelmi 
dráimi játs-z/ulott le; ugyanis ScliróUer Gotthard festői 
szépségű 16 éves leánya Róza és Román Géza 26 éves 
nyomdász vetetiek”véuet ifjú életüknek.-—Mint, hátra- 
Imeyoti levelükből kitűnt, közös megegyezéssel rohantak 
a Imlá bn, mivel egybekelésüket, a leány szülei ellenezlek. 
— Nevezett napon az iljü levelet kapott, kedvesétől, 
melyben megirja, hogy többé ne iálogassa őt meg. 
mivel szülei azt. ellenzik. Titkosan jöttek ekkor össze 
és ekkor érlelődött meg azon gondoláink, hogy a ha
lálban egyesüljenek. A férfin elösször a leányt lövéssel 
halálra sebesitet.le, azulán önmaga ellen irányozta, aj 

'kos fegyvert — szivén lőtte magái és szörnyet Imit.
rosban roppant szenzációt kellelt ez eset és álla 

a sajnálkozás a szerencsétlenek gvászos sorsa 
le.

Nagy termékenység. Egy francia nő a múlt bé
len öt gyermeket, szült, és pedig négy fiút és egy leányt, 
hármat a szülés első napján, kellőt pedig másnap, hu
szonnégy órával később, mint ez első hármat. Az uj- 
donszülelfek alig éltek pár órát. A nő most szült ne
gyed Ízben, első ízben leánya, született,másod Ízben két 
leánya, harmad ízben három fia.

— Szolnokon Karket Gyula levélhordó e hó 14 én 
családiiviszály következtében agyonlőtte magát. Viszonya 
volt egy más nővel, aki miatt a feleségét el a.kara hagyni, 
de anyósa azzal ijesztgette, hogy feljelenti a postaigaz 
galóságnál és slcsapatjn. Karket. ekkor eltávozott ha
zulról s korcsmáról korcsmára járva leit.l.a mágát, azulán 
öngyilkossá leli. Az ö gyilkosságnak azonban sokkal 
inkább oka. lehetett a következő körülmény : Szolnokon 
a napokban l’lefka Vencel gépészt felakasztva találták. 
Az o,rvosi vizsgálat kiderítene, hogy I’lefkát. idegen 
kéz ölte, meg Km kelte! egyetértve, a ki a szakácsáénak 
szerelője volt. El akarlák rabolni a meggyilkolt, négy
ezer forintról szóló takarékpénzlári könyvecskéjét. Elfog
ták őket s beösmerlék féltőkéi, de Karket az állal 
menekült a még szörnyűbb sors elől, liogy agyonlőtte 
magát.

— Telién által holtra hurcolva. Borzasztó halállal 
mull ki a napokban Csabán egy földmivesnek, Faltér
nek 12 éves fia. A mezőre hajtván apja leheltél, legel
tetni derekához kötötte, hogy el ne fusson előle, mert 
a szegény fiú már régóta mankókon járt. A telién egy
szerre megráulolla a kötelet, mire a gyermek elesett 
és elsikollotla magát. A tehén éltől megijedt s bőszül- 
leti száguldott végig a földeken a szerencsétlen gyér 
mekkel. Mire a tehenet megállították, a fin egészen 
össze volt törve; 12 napi szenvedés után meghalt.

— Halálos feldtilés. Ke.ncssey József, küngösi föld 
birtokos, I. hó Idén Köves Káliéra ment ottani rokonai
nak látogatására Ugyanaz nap délutánján egyik rokona 
szőlőjéhez Rév l'ülöpre rándullak. Visszatérőben a fiaiul 
rokon a váró.; közepén neki hajlott vétel lenül egy kavics
lakásnak s oly szerencse!lenül dűllek föl, hogy Kenessey 
az esen következtében szörnyet halt. Kívüle a kocsiban 
még négyen üllek, de semmi bajuk nem esett. A köz
szeretetben állóit férfin halála mindenütt mély rész
vétel. kellett.

csábítok:.

A sírásó.
Az 1652-ik év őszén Anlonio sirásó bánatosan tá

maszkodott ásójára s a lehanyalló napot nézte. Minden
féle kép tűnt, fel lelke előtt.

„Már teljes negyven év múlt el/1 suttogó magában, 
„hogy komoly hivatásomat, ezen csendes sirkertben foly
tatom! Halottak közt uj életre ébredve, a halottakkal 
barátságos lábon állok! A világnak és nekem nincs szi
vünk egymás iránt! Egyedül állok o sok sírkereszt közt: 
mely kéz fog engem eltemetni!"

Mindig sötélebb és sötétebb lelt. Az éj kiterjesztő 
már csillagos köpenyét az égi boltozat fölé. A sírásó 
fölemelkedőit s kunyhója felé indult. Azonban ugy vél
te, mintha a sírok felől sóhajtást hallana, llallgalódzott, 
a hang ismétlődött. Nem habozott tovább, meggyujlotla 
lámpáját s azon irányban sietett, a honnan a zuj hallat
szott. Azon a napon többet, bocsátott le a hűvös mély
ségbe, mert nagy volt a halandóság. Szokása szerint egy 
daiah ideig nem húzta a koporsókra a földel; erre sa : 
ját sorsa tiinilolla, mert őt is kél. éves korában a sir 
ásó ragadta ki a tetszhalál állapotából s visszaadta az 
életnek. Anlonio hallgatódzol.l és nemsokára felfedezte; 
azon helyet, a honnan a hangok jöttek.

Kinyitotta a koporsót Megismerte azt. a hajadon!, - 
kit. néhány nappal .izeiéit az országul mellett eszmé
letlenül talállak s ki nemsokára a klarissa apácák ko
lostorában el is hunyt.

A halvány ajkak reszkettek, midőn a koporsó te 
tejét felvette, — a szem homályosan fénylett — a ka-1 
rok felemelkedtek.

Anlonio borzadva velle föl a jéghideg lestet, egy 
úttal. tehetsége szerint felkapta a lámpást, s kunyhója; 
felé ballagott.

Ott saját fekvő helyére tette le u sóhajtozó testet,; 
füzet gyújtott s elővett, egyes gyógyfüveket, melyeket; 
nevelő aiyjálól tanult meg s néhányszor hasonló ese
tekben alkalmazott..

Szorgosan ügyelt az eszméletlen minden mozdula
tára. Az érverés mindig szabályosabb lett — a szem 
mindig tisztábban tekintett — az aic elevenebb szint 
veit föl - s zephirleheletként látszott, suttogni: „Hol 
vagyok?"

Anlonio habozott neki a helyet megnevezni, tudva, 
azt, hogy az meg fogja ijeszteni. „Jó embereknél van," 
mondá szelíden.

Az alak fölegyenesedett, — nngy kék szemét, min
denfelé irányozta s feje mosolyogva visszahauyatlott a 
párnára.

Oly mély benyomást egy élő lény — egy holttest 
sem tett még Autoniora. Az izgatottságot csendes szén- 
dergés követte —- melle hullámzott — kedves álmok 
látszottak arca elő'l. lebegni.

Antonio a kedves gyermek fölött virrasztóit és va 
lahányszor a laza fürtök arcát, elborították, gyöngéden 
félre simította.

Már pitymallani kezdett — a nap bibo'fénye már 
feltűnt — ekkor az alvó leány fölébredt — kitekinted 
s borzadva összerezzent. „Hol vagyok? — hol vagyok?"

„Ne féljen, kedves leányom. — Ön oly férfiúnál 
van, ki, habár 60 év nehezedik fejére, habár ezren ir
tóznak mesterségétől, mégis melegebben és bensőbben 
érez, mint a háborgó világ."

A hajadon csendesebben lélekzett, valaki kopog 
latot t.

„Kötelességem hí —ismét jelentenek halottat.! — 
most, már a harangozót kell igénybe vennem, hogy ki
segítsen. — Egy pillanatra — azonnal itt leszek."

Csakugyan nemsokára a sirásó a betegágynál volt. 
Két nap es éj nem volt, nyugodalma a sírásónak. 

A leány felgyógyulása fölölti öröme lij erőt adott, neki.
A leány harimídmipra oly erőinek érezte magái, 

hogy felkelni óhajlott. Midőn a leány a küszöbre lépett 
s a halmokat, nézte, szive remegett, „Leányom," mondái 
a sirásó, „szeretnék király’ lenni, hogy tekintete aranyra 
essék. I)e azt. hiszem, hogy ott nincs több boldogság 
mint itt."

Néhány kérdés és vigasztaló szó után a sirásó rö
viden elmesélte élei lefolyásának egyszerű történetét:

„Ezelőtt 58 évvel — akkor vette kezdetét a há
ború, mely később félbeszakítás nélkül 30 évig dühön
gött — ennek a temetőnek a csősze mint, gyönge gyer
meket húzott ki a sok holttest közül, melyeket egy Iá 
zadás áldozatául eltemetés végett szállítottak volt ide. 
Lassankiiit, felnőttem a becsületes Izsák csősz gondozása 
aluli, Minden tudakozódás hozzámlartozóim után hasz
talan volt. Kimentem a világba. Egy kolostorban tanul
tain a deák nyelvet és a zenei. De sehol sem éreztem 
magamat otthonosan — ide vonzódtam, hol forró szi 
vem számára az igazi szóróiét egyedüli hajlékát talál 
tani — segítettem atyai oltalmazómnak sírokat ásni, én 
zártam le szemét, midőn meghalt, s átvettem híva 
tálát."

Ekkor belépett a harangozó: „Most már maga lás
son hozzá; a lelkész ur magához hivatott — holnapra 
még négy uj sirt kell ás i.“

„Istenem — mily nagy halálozás! — a kiket a 
háború megkímélt, azokat most békében a dögvész 
ragadja el!"

Szeme le akart csukódni —fáradt, volt az éjszaká
zástól — mégis összeszedte magát, megmondta a lány 
mik, hogy telszése szerint rendelkezzék lakásával s 
munkához fogott.

Néha ásásközben nehezen lélekzett föl. „Mily jó
volna," gondolkozók, „ha most, egy nőt magaménak 
mondhatnék. Azonban igy a harangozóti kívül ogy bará
tom sincs."

* **
Nehány nap múlva a leány egészen jól érezte 

magát,
Anlonio alig mert, neve felől kérdezősködni.
„Bertának hívnak," volt a leány válasza.
„Hát szülői?"
„Azok elhaltak," mondá a leány. „Oh ne taszítson 

el magától. Szívesen teszek mindent, amit, parancsol; 
majd hozzászokik szemem a keresztek nézéséhez, segí
teni akarok a sirásásnál."

Antonio gyönyörködött, a méltóságteljes, szép arc 
vonásokba. A szenvedés a fenség kifejezését enyhítette 
és a szeretet remél lóság lénye környezte a női alakot.

Nem volt a sírásónak bátorsága, több kérdést 
hozzá intézni, el volt, határozva, őt hajlékában meghagyni, 
a meddig neki tetszik és öt kiváncsi fecsegőkuek mint 
az öreg Izsák testvér unokáját bemutatni.

* **
Napok, hetek, hónapok múltak el. Berta néha igen 

vig kedvűnek mulatta magát, néha vékony ujjaival 
Antonio megbámult arcát végig simította s nézte munkál
kodását, midőn odahaza már semmi tenni valója nem volt.

Ennek a sirásó fölötte örült — olyankor sokkal 
könnyebben hányta it göröngyöket s nem tudta eléggé 
boldogunk mondani azt a napot, melyen a gyönyörű 
teremtést n halál börtönéből kiszabadította.

Midőn néha a leány karját nyaka köré fonta s 
szé]> lejét gondola tokba merülve vállára hajtotta, a sir
ásó többször akarta kérdezni hazája, szülői felől, de a 
leány szemében látszó gyöngéd szemrehányás annyira 
lefegyverezto, hogy elhatározta, sóba többé hasonló kí
sérletet. (enni.

Az öreg harangozó előtt barátja egészen megváltó 
zollnak látszott. Az. is volt. A máskülönben oly nyugodt 
szív kisebb szünetekben dobogott. — a merev, szürke 
szem távoli villámlásként, fénylett és kézszorifásában 
bizonyos hév nyilatkozott, mely a szürke sírásónak nem 
volt, sajátja.

Egyszer a sírásó a szokottnál tovább dolgozott a 
magános ligetben. A lámpás, mely karóhoz volt, kötve, 
eltakart aludni. A hold teljes fényéi, terjesztette ki a 
mezőkre. „Ideje," mondájnagában, „hogy hazatérjek. A 
lobbit majd elvégzem holnap."

Midőn a pitvarba lépett, három férfit pillantott 
meg, kik álarcot viseltek. Elborzadt, lámpásának amúgy 
is pislogó fényét eloltotta s egy régi sírkő mögé rej
tőzött.

A férfiak, kik sietségükben nem vették észre, el- 
suranl.ak mellette és a ház kapuja felé siettek, ily 
beszédet váltván egymással:

„Nincs világosság — melyen alszanak — villám 
ként hasson megjelenésünk."

„Mégis fölfedeztük — az egyszer nem fog ki- 
siklani."

„Ördögbe," mondá boszusau a harmadik, „szerettem 
volna önre bízni a kalandot."

„Enyémnek kell lenni és ha csak néhány órára, 
többet nem kívánok — dacára az öreg ellenkezésének, 

ki megtagadta tőlem a kincsemet, mivel országutakon 
és korcsmákban néha mulatok."

„Nos — nos," mondá a második, „hadd ismerjék 
a szabadság és az erdő lovagjait."

Egy lökés és az ajtó kifordult sarkából. A gonosz
tevők egyike meggyujtot.fa a fáklyát.

A sirásó előrohan*, ideges kezében ütésre készen 
tartván az ásót. Betekintett az ablakon s látta, hogy a 
remegő leányt az ágyról fölkapják — hallotta sírását 
—- s midón az első kedves terhével kirohant — az ásó 
szétrepesztette fejét. Elesett s tompán hörgőit.

Egy második ü'és s a fáklyavivő is összerogyott.
„Ne bántson, borzasztó boszuálló!" könyürgölt a 

harmadik, „engem kényszeiitellek e tott.ro."
Antonio fölkapta a földön lévő fáklyát s megvilá

gította a jelenetet, Berta eszméletlenül keblére borult.
„Én urasági szolga vagyok.“ folytaié a könyörgő, 

„kit a szükség és nyomor ezen rablók kezébe hajtott,"
A két. elesett nem adott többé életjelt magáról — 

kiszenvedtek!
Bármily elhagyatott volt, a temető, az esemény 

mégis nemsokára tanukkal birt, Egy csapat mulató em
ber, kik közt a harangozó is volt, éppen hazafelé bal
lagott — meghallották a lármát s a temető kapujához 
siettek.

Antonio kinyitotta a kaput, s szavának súlya volt. 
Az urasági szolgát, átadta a csapat őrizetének, a remegő 
Bertát, ágyára vitte, melynél a harangozó társaságában 
az éjt. átvirasztották.

Másnap reggel a dolgot a városi bíróságnál tár
gyalták.

Berta gyöngesége miatt nem jelenhetett meg sze
mélyesen, mindazonáltal nyilatkozatából s az urasági 
szolga vallomásából a következő tény koustatáltatott:

Berta 0 . . , . Henrik gróf leánya volt. Ez a de
rék Oskar grófnak, az ország egyik leggazdagabb urá
nak másodszülölt fia volt. Az első szülött fiú két éves 
korában eltűnt és minden kutatás, hogy megtalálják, 
hasztalan volt. Ezen Oszkár és Bertram gróf közt, ki 
egyedüli, habár távoli rokona volt, a legkeserűbb gyű- 
lölsóg uralkodott. Ugy Oszkár mint Henrik fia, Berta 
atyja meghaltak. Bertram fia Adolf, épp oly gonosz mint 
atyja, meg tudta szerezni a gyámsági jogot, a fiatal Berta 
fölött, kinek kezét atyja neki megtagadta volt. Most 
tehát gyalázatos telteire a koronát akarta föltenni s 
Berta vagyonával jóvátenni azon gyalázatot, mely ko- 
rálibi gonosz élete miatt rá nehezedő11. A szerencsétlen 
‘e.-iny elmenekült és a sírásónál talált menbelyet.

A ki Antonio első ülésére esett, el, maga Adolf 
nróf volt — a másik cimborája, hozzá mindenben ha
sonló.

„Itt van még Oszkár gróf levele," nyilatkozók az 
urasági szolga az. utolsó kihallgatásnál, „mely egy baj- 
i.-irsáuak szól s melyben néhány ismertető j. 1 van em- 
ilve nz elveszett első.-zülött Antalról: bal kezének kis 

ujja hiányzik, ingén A 0. belük vannak, emlékül egy 
isis gyémánt keresztet viselt, hátlapján ezen arany fel
hattal: Igazságért és jogért,"

„Istenem," kiállá Antonio és elhalványult, „én va
gyok fia!"

Miután minden kétely lett eloszlatva, a bíróság 
Antonio sírásót igazi grófunk ismerte el,

Berta a temetőből a város legszebb házainak egyi
kébe költözött ál. Csodálatos sorsa és szépsége ezer aj
kat hozott mozgásba, A környék egy gazdag lörvény- 
birája megnyerte hajlamát és kezét. Az öreg Antonio- 
uak csodálatosnak tűnt föl az egész dolog. Örült, unó- 
k.-ihuga szerencséjének, de sirt. is egyúttal, mikor látta, 
hogy Berta szép férjét oly szívélyesen ölelgette és csó
kolgatta.

Berta volt, az öreg ember első és utolsó szerelme. 
Egy reggel rendbe hozta Antonio összes ügyeit. 

Uiiokahugát. általános örökösévé tette — a harangozó- 
ról, régi barátjáról, ki időközben a sírásói leendőket, is 
végezte, szintén bőkezűen gondoskodott, Ö maga pedig — 
basztak) volt minden fenyegetődzés és könyörgés — vissza
tért a tememetőbe s folytatta előbbi hivatalát, mint — 
sírásó.

menetrend;V a s u t i
SZAJOL—SZENTESI VASÚT.

Szolnok felé.
Szentesről indul 5 óra 36 perc reggel, 11 óra 45 perc d. e. 
'Főkéről indul 6 óra 13 perc reggel, 12 óra 06 perc d. e. 
K Szí.-Mártonból 6 óra 53 perc reggel, 1 óra 07 p. d. u. 
Homokról 7 óra 37 perc reggel, 1 óra 4^ perc d. u. 
'J'.-Földvárról 8 óra 05 perc reggel, 2 óra 18 perc d. u. 
Martfűről 8 óra 23 perc reggel, 2 óra 37 perc <1. u. 
Kengyelről 9 óta 04 perc d. e., 3 óra 20 perc d. n. 
1'.-'Fenyőről 9 óra 31 p-rc d. e., 3 óra 44 perc d. u. 
Szajolról 10 óra 01 perc d. e., 4 óra 20 perc d. u.
Szolnokra érkezik 10 óra 30 perc d. <»., 4 óra 49 perc d. u. 
(Budapestre érkezik 2 óra 15 perc d. u., 7 óra 15 p. este.)

Szcuíes leié.
Szolnokról indul 3 óra 36 perc reggel, 11 óra 55 perc d. e. 
Szajolról 4 óra 17 perc reggel. 12 óra .6 perc d. e.
1’.-'Fenyőről 4 óra 41 perc reggel, 1’. óra ’4 perc d. u. 
Kengyelről 5 óra • » perc reggel, 1 óra 14 p *rc d. u.
Martfűről 5 éra 10 perc reggel, 1 óra 44 perc d. u.
T.-I'ö hl várról 6 óra 02 perc reggel, óra 17 perc d n. 
Homokról 6 óra i5 porc reggel, 2 óra 32 perc d. u.
K.-Szt.-Mártonból 7 óra 12 perc rpggM, 3 óra 25 perc d. u.
Tőkéről 7 óra 36 perc reggel, 4 óra 10 perc d. u.
Szentesre érkezik 8 óra j6 perc d. e., 4 óra 30 perc d. u.

Félegylcúzrí-ról Betűin pestre.
Gyorsvonat: 11 óra 50 p re délelőtt. 
Személyvonat: 3 óra 24 perc éjjel.
Omnibuszvonat: 7 ói a Ib perc reggel. 
Személy vonat: 4 óra 18 perc délután.

BIód-Mezö-VáMirhel.? -ről indul.
Szeged felé reggel 6 óra 51 perckor esfe 7 órakor. 
Nagy-Várad feló délelőtt 9 óra 34 perc, délután 6 < ra Í1 p.

IFód-^e/ü-Vilsiirlielyre érkezik.
Szeged felől d'lelőtt 9 óra 4 perc, délután 6 óra 16 p «rc 
Nagy-Várad felől reggel 6 óra 39 p., délután 6 óra 30 p.

Felelős szerkesztő és laptnlajdonos: Buuíz.Kot Á<s x orberí.
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ZSOLDOS FERENC
fűken sked.hiek a Tiszánál jó minőségű

^TŰZIFÁI
vannak eladók
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Vásárlást akár a tulajdonosnál helyben, akár 

megbízottjánál, Pásztor Györgynél a Tiszánál 
lehet eszközölni.
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hazai savanyúvizekgyengye!
Ezen savanyuviz borrill vegyítve páratlan, kellemes izű a pezsgőhez hasonló italt szolgál tat. 

Szülök figyelmébe:
W Gyenge mész- és vastartalma folytán a gyermekek görvély és angol-kórjánál kiváló gyógyszer.

Továbbá nagy gyógybatással bír a légzési, emésztési és vizelő-szervek liurutos bántalmainál, 
a gyomornak az idegrendszer bántál main alapuló bajaiban.
'Tessék kísérletet tenni!

Szentesi raktár: D0BRAY SÁNDOR cégnél.

A VALÓIM

2* .jáfewb ÖÖ.
' ■■

5go>

—O

9MZ IS01ZS 17, rue Bérangar, a PARISYAC-SlMU.lt DK 1,’KllyLKTI K

>•

booAmlle

01

g^Az évi elszállítás 2.000,000 palaozk» -^HQ

e

3

C^J

sí33

:O

cm fisod

’iA Előfizetési árak!
i -Egész évre ... 14 frt — kr

SÍ -Félévre .... 7 > — »
= ? .Negyedévre . . 3 > 50 »

•Egy hóra. ... 1 > 20 ♦
Egyes szám helyben 4 kr. 

Vidéken ő kr.

j -Százalék nem adatik.

Kiadóhivatal:
Budapest, uádur-aica 7. sz., földszint, 

. hová az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó

lamlások intézendő.

Alulírott könyvnyomdájában 

EQT ZF’ZTT, 
ki legalább négy elemi osztályt végzett, 
tanoncznl azonnal felvétetik• • 

BALÁZ80VITS NORBERT, 
nyomda tulajdonos.

legjolob

OIGaRETTA-PAPIROS

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PARISBAN.

Ezt a papirost legjobban ajánlják:
Dr. J. J. Pofii, Dr. R. Ludwig, ür. N. Lipjmiann vegy
tan-tanárok a bécsi egyetemei., még pedig kitűnő 
minősége, kiváló tisztasági’, miatt és mivel .íz egész

nézve ártalmas anyagukat nem tartalmaz.

Szerkesztési Iroda:
Budapesten, nádor-utca 7. sz., I. emelet, 
hová a lap szellemi ’ részét 

illető minden közlemény 
intézendő.

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

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

Mont mari re.

Pesti Hírlap
Pártoktól és kormánytól egyaránt független közlöny

•a

POLITIKAI NAPILAP.
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Ama tíz év alatt, mely a Pesti Hirlap 
ZA megalapítása óta eltelt, a magyar olvasó- 

-*• közönség rokonszenve évről-évre foko
zódó mérvben fordult a lap felé, úgy hogy ma, 
— mikor a Pesti Hirlap immár tizedik 
évfolyamát éli, — kétségbevonhatlanul a leg
kedveltebb és legelterjedtebb lap Ma
gyarországon.

A hazai közönség e páratlan bizalma és 
rokonszenve arról tanúskodik, hogy a Pesti 
Hirlap mindig híven megtartja azt az irányt 
•melyet maga elé tűzött

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 úgy 
jár el, a mint azt e politika érdekei követelik.

Ez teszi lehetségessé, hogy a Pesti Hír
lap munkatársai közt különböző pártállása ki
tűnő publicisták sorakoznak. E függetlenség
ben rejlik a lap ereje, melynél fogva meg
mondhatja az igazat minden irányban, a kor
mánynak és azt támogató többségnek ép úgy, 
mint az ellenzéknek.

A Pesti Hirlap vezéroikkeitPulszky 
Ferenc, ifj. Ábrányi Kornél. Horváth Gyula, 
Eötvös Károly, Tors Kálmán, Sohvarcz 
Gyula, Borostyán! Nándor és dr. Kened! 
Géza Írják.

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

Gyula, Sebok Zsigmond, Széosy Ferenc, 
Sziklay János, Szterényl Hugó stb.

Mikszáth Kálmán ki a , t. Iláz“ folyo
sójáról immár bejutott a honatyák közé, orszá
gos hírre és kedvel tségre kapott képviselőházi 
karcolataiban 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), Sasvári Ármin 
(külpolitika). Schmittelv József (segédszer
kesztő) stb., mindent elkövetnek, hogy az ol
vasó közönség igényeit a legfokozottabb mérv
ben kielégítsék.

A szerkesztősén élén, mint irányiadé és 
igazgató lapvezér, Légrády Károly laptulaj- 
dcíios-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 ás Külföldi rendes tudósitók egész 
seregén kívül, kik — költségre való tekintet 
nélkül — minden nevezetesebb eseményről bő 
táviratokban értesítik a Pesti Hirlap közön
ségét. a szerkesztőség külcn tudósítót küld 
a szükséghez képest mindenhova (még az or
szág határain túl is), csakhogy közönségéi első 
forrásból láthassa el megbízható értesíté
sekkel.

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

A külföldi ír dalom érdekesebb termé
keit — regényekben, túrca-rajzdkban s beszé
dekben — gondosan megválasztva mulatja 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 — fölvágott állapotban ad az olvasó 
kezébe, külön kedvezményűi hetenkint még 
egy zenemellékletet is kapnak a lap elő
fizetői, teljesen ingyen. Oly kedvezmény, minőt 
ma egyetlen európai lap sem nyujt kö
zönségének.

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

A Pesti Hirlap előfizetési ára:
. 14 frt — kr. 
. 7 „
• 3 „ 50 „

1 „ 20 „

Egész évre .
Fél évre . .
Negyed évre
Egv hóra ... i „ „

Flőlizclés — legcélszerűbben postautal- 
ványnyal — a hó bármely napjától kezdve 
eszközölhető s az előfizetési pénzek a Pesti 
Hírlap kiadóhivatalába (Budapest ná
dor-utca 7. sz.) küldendők

Osszelév sztések kikerülése véget! azonban 
csakis PESTI llirlap Írandó cím gyanánt.

Tisztelettel

a „Pesti Hírl«p“
szerkesztésébe és kiadóhivatala.

Budapest, V., nador-utca 7.

tWF" Levelező lapon nyilvánított 
óhajra a Pesti Hirlap kiadóhivatala egy 

: héti? ingyen és bérmentve küldi a lapot 
mutatványul. *Wa
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