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„SZENTES és VIDÉKE**
1888. évi IX ik folyamának harmadik évnegyedére.

Lapunk t. előfizetőit fölkérjük az előfizetés 
megújítására, hogy a lap szétküldésében fennakadás 
ne legjen. — A lap előfizetési ára a

Lfey egész évre helyben és vidékre
Egy fél évre „
Egy negyedévre „ 
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VIDÉKE11

lási műemlék — melynek dogmáját a protestánsok 
is vallják -— a közvetlen közelébe építendő s 
most már látható kőfal által dcsufittatik, a köz
gyűlés e határozata ellen ’u. a. hó 18-án feleb- 
bezést adott be.

Úgy a törvény mint a gyakorlat szerint oly 
közgyűlési határozat, melynél nincs kimondva, 
hogy csak birtokon kívül fölebbezhető, mindad
dig nem hajtható végre, mig az ellene beadott 
fölebbezés a felső hatóság által elintézve nincs. 
S még is mit. tesz Szentes város polgármestere 
és tanácsa? Egyszerűen kiadják a munkálatot, egy 
vállalkozónak s elrendelik a keiilés-fal fölépíté
sét, tehát végrehajtják a közgyűlési határozatot 
a nélkül, hogy bevárnák a felebbezés elintézését 
s ezzel mintegy kényszeri.eni akarják a felsőbb 
hatóságot a határozat jóváhagyására s a föleb
bezés elvetésére. Az egyháztanács világi elnöke 
látván a kerítés-fal építését azt. hitte, hogy a fö- 
lebbczési ügy el van döntve s a. megfölebbezett 
határozat jóváhagyva, de mivel erről az egyház
tanács hivatalosan nemértcsittetett, ez oknál fog
va kérdést intézett a vármegyei alispánhoz ez 
ügyben. Az alispán azonban a felír. 18-án bea
dott fölebbezést e hó 22-éig, tehát tovább négy hó
napnál, sem nem látta, sem meg nem kapta. Ekkor 
a világi elnök interpellálta a polgármestert, ki 
azzal igazolta a fal építésére kiadott rendeletet, 
hogy a fölebbezés úgy is régen van beadva s azt 
hívén, hogy néhány nap alatt úgy is el lesz dönt
ve az ügy, kiadták a munkálatot.. Különben sze
rinte az egyháznak nincs is joga fölebbezni azon 
határozat ellen, mert a város a. maga telkén ott 
építhet, ahol akar. Látván a világi elnök a pol
gármesternek merev álláspontját s az egyházta- 
nácscsal szemben való magatartását, nemkülönben 
azt, hogy itt sürgős intézkedésre van sziigség, 
az egyházi elnökkel egyetértve a városi hatóság 
részéről elkövetett, kötelességmulasztás s törvény
telen eljárás ellen panaszos előterjesztést tett a 
beliigyministeriumnál, mert az nem járja, hogy 
egy kellő időben beadott fölebbezés négy hóna
pon túl, mintegy a földihez!) fél kijátszására visz- 
szatartassék s a közben a megfölebbezett hatá
rozat a fölebbezés elintézése előtt végrehajtassák.

Ez a tényállás! — Lássuk most a következ
tetést.

Nem tudjuk, kinek jutott eszébe a megföleb
bezett határozat, végrehajtását siettetni, mielőtt, a 
fölebbezés elintéztetett volna. De bárki volt az 
indítványozó, úgy a városi tanácstól, mint a vá
ros polgármesterétől el lehet várni, hogy a tör
vényeket az utolsó pontig tiszteljék s oly hatá
rozat végrehajtásától tartózkodjanak, melyet akár 
egyes ember, akár egy népes egyház sérelmes
nek talál s ellene földihez. S amennyiben a pol
gármester az elöljáróság feje, első sorban ő kö
teles az elöljáróság minden ténykedése fölött őr
ködni s nem szabad megengedni, hogy az elöl
járóság törvénytelenül cselekedjék. Tudja e a 
tisztelt polgármester ur, hogy másutt erőszakkal 
akadályoznák meg az oly törvénytelen eljárást s 
a megsértett vallásfeh kezet sarokba szorítaná az 
elöljáróságot? De a mi lakosságunk valláskülönb
ség nélkül sokkal jobban tiszteli a törvényt., mint
sem hogy erőszakoskodáshoz nyúlna, s törvényes 
utón keresi a baj orvoslását. Mindazáltal nem 
lehet elhallgatni azon nagy megbotránkozást, me
lyet a. városi elöljáróság és a polgármester a 
róm. cath. vallásfelekezettel szemben ez ügyben 
tanúsított magatartásukkal e vallásit híveknél kel
tettek, sőt. igen sok elfogulatlan protestáns pol 
gártársat is tudnánk megnevezni, kik ez eljárást, 
legalább is nagy tapintatlanságnak nyil
vánították.

Mióta c lap a mostani szerkesztő kezében 
van, önérzetesen mondhatja, hogy soha felekezeti 
állást nem foglalt el, hanem minden felekezet 
érdekeit, örömmel istápolta. Dicsérte a kis szánni 
ág. evang. egyház híveinek áldozatkészségét és 
összetartását, szívesen közölte a legnépesebb ref. 
egyház előhaladásáról szóló évi jelentést, nem 
egy Ízben a róm. cath. egyház volt tanácsának

Hatósági önkény kedés.
Városunk clőhaladásának uj momentumát lehet 

észlelni a szentháromság-szobor közvetlen szom
szédságában épülő uj eh inai fal képében, mely 
hivatva van úgy a térnek mint annak a szobor
nak díszét képezni s a városi hatóság szépészeti 
érzéket. : utókor számára megörökiteni.

A ki csak ezen uj cliinai fal mellett elhalad, 
legyen az keresztény vagy nem keresztény, nem 
állítatja meg fejcsóválás nélkül, hogy ugyan ki
nek fejében fogamzott meg az a nagyszerű eszme? 
De lássuk e cliinai stilu műemlék genesisét!

Szentes város gazdászati szakosztálya a ta
nácsosai egyetértve javaslatot terjesztett be Szen
tes város képviselőtestületi közgyűléséhez, mely-; 
ben azt javasolta, hogy az u. n. magtárépülethez 
udvartér csatoltassék s az arra felhasználandó 
egyenetlen környékbeli tér földtöltcssel kiegyen 
littessék. Ezen javaslat magában véve egészen 
életrevaló volt s a legszebben lett volna kivihető, 
ha akár a. tanács, akár a közgyűlés a kötelesség 
és illem szabályairól meg nem feledkezett volna.; 
Ugyanis a befoglalandó térnek keleti irányú ke
rítését a. magtár homlokzati falával egy irányban 
jelölte ki a javaslat, minek következtében a szent
háromság szobor tere — mert most ez a neve — . 
a tervezett, fal oldalán teljesen megszűnt, s csak I 
annyi hely maradt ott, hogy egy kocsi átmehet 
rajta. Bármilyen elfogult legyen valaki más val
lásfelekezet ellen, annyit meg kell neki engednie 
s beismernie, hogy egy szobor, mint pl. az artézi 
kút-, a szentháromság- s egyéb szobor egy város 
díszét, képezi, de csak akkor, ha a körülötte lévő 
tér szabad s a szobor minél több oldalról látható. 
Valamint, az ártézi kút oly szaluid téren áll, hogy 
ahoz bárhonnan közeledhetni, épp oly rendelte
téssel bir a szentháromság-szobor, mely körül 
bizonyos alkalmakkor, főkép szentháromság va
sárnapján körmenet, tartatik, ez pedig csak sza
bad téren tartható meg. Sem a gazdasági szak
osztálynak, sem a városi tanácsnak nem jutott 
eszébe —- habár csupa illemből is — a 10,000 
katholikus lelket képviselő egyháztanácsot meg
kérdezni, vájjon a tervezett kerítés nem fogja-e 
gátolni a körmeneteket s a hívek ajtatosságát; 
sőt midőn ez ügynek a városi közgyűlésen tör
tént tárgyalásánál egy ref. vallása képvi
selő éppen ezen szempontból felszólalással élt, 
a polgármester azzal vágta ketté a gordiusi cso
mót, hogy hiszen Budapesten is nem egy szobor 
igen szűk térre van szorítva, természetesen nem 
gondolván meg azt, hogy sokkal előbb épültek 
ott a házak s csak azután emelték a szobrot, 
tehát olyan térrel kellett megelégedni, a milyen 
volt; söl a. ki a történethez csak némileg konyít, 
tudnia kell, hogy a régi vallásos korban a poli
tikai hatóság meg sem engedte volna a szabad 
tért épületekkel összébb szorítani. Minthogy a 
polgármester magát oly könnyedén tette túl a 
szentháromság-szobor közelségén, ti közgyűlés a 
javaslatot elfogadta, még pedig ez évi febr. 8-an. 
A róm. cath. egyliáztanács azon oknál fogva, hogy 
ez által ezen egyház liivei vallási gyakorlatukban 
megszorittatnak és a több ezer írtba került val-

ferde intézkedéseit szigorú kritika tárgyává tet
te, tehát függetlenségét minden vallásfelekezettel 
szemben szigorúan megőrizte. Bármely egyház 
ellen tanúsított volna a városi elöljáróság oly tör
vénytelenséget és sértő eljárást, a milyenben most 
a számra nézve második egyház részesült, akkor 
is síkra szállottunk volna a legkisebb egyház ér
dekében. S a mely elöljáróság annyira vetemedik, 
hogy7 egy vallásfelekezet, által beadott panaszát 
fityinálólag félredobja, azt hónapokon át fel sem 
terjeszti s önkény íileg, törvényellenesen egy ha
tározatot végrehajt s ez által 10,000 lélek val
lási érzületét fumigálja s felháborítja, az a leg
szigorúbb felelősségre vonandó. Mert, ha egy 
korcsmaráta kiadása ellen beadott fölebbezést tud 
respektálni az elöljáróság, talán csak megérdemli 
ugyanazt a figyelmet a vallási érzülettől áthatott 
10,000 róni. cath. lélek nevében beadott föleb
bezés is? Istápolói kell, uraim, a vallásos érzü
letet, nem pedig lábbal tiporni!

Hol biztosítsunk?
Almivá született „Csongritdmegyei gazdasági e^ye- 

sülét** beszünlelvén meg sem kezdett működését, a hely
beli lapok vamiak első sorban hivatva a gazdaközönsé
get. a közgazdaságba vágó fontosabb ügyekre figyelmez
tetni. E célból közöljük mai számunkban a békésmegyei 
gazd. egyesület, tagjaihoz intézett, elnöki felhívást, an
nak kimutatására, hogy mennyit tehet, egy gazdasági 
egyesület, csak a biztosítás terén is az egyesületi tagok 
érdekében. A felhívás igy hangzik :

„Felesleges lenne ma már arról beszélni, miszerint 
minden gazdálkodás elengedhetlen feltétele, mondhatnánk 

I létalapja az, hogy a gazda jövedelmét, melyre rendes 
i viszonyok között, számítani jogosítva van — a meny
nyire t i. az az elemekkeli küzdésben hatalmában áll 
— biztossá, legye, mert ezen biztosság nélkül folyton 
oly esélyeknek van kitéve, melyek léiét kétessé teszik 
vagy kétessé tehetik.

Fájdalom, az elemi csapások nagy része ellen a 
mai viszonyok között még megkötött kézzel állunk, mert 
a szárazság, fagy, árvíz és nagyobb viharok ellen csak 
részben vagyunk képesek védekezni, s ha a csapás ránk 
jő, rövid napok vagy órák alatt sok évi költekezésünk, 
fáradozásunk van semmivé téve akkép, hogy vagyonunk 
nagyobb csonkításával vagyunk képesek csak a csapást 
orvosolni.

Vannak azonban elletni csapások, melyektől a gondos, 
előre látó gazda már sikeresen védekezhet, — ilielöleg 
habár a vészt ■—• melyet sokszor a mások gondatlansága, 
roszaknraf.a, vagy a teremteni és rombolni egyiránt 
képes természet reá mér — ki nem kerülheti is, de 
rombolásai esetén segélyére számíthat.

Ezen romboló pusztító elemek a jég és tűz; az 
ezek pusztításai által okozott, sokszor óriási károk ellen 
már nagy részben megvédettek a biztositó társulatok, 
ha azok valamelyikével bizlosilási viszonyba lépünk, 
mert esetleges kárunk csekély biztosítási dij fizetése 
mellett, megtéríttetik.

Nem lehet tehát gazdaköxönségűnk, de különösen 
gazd. egyletünk t. tagjainak figyelmét ez irányban föl 
nem hívni, annyival is inkább, mert ez évben már az 
egyik elem, a tűz, intőié" figyelmeztette megyéiül lakos
ságát, hogy siessenek épületeiket a tűz, vetéseiket a 
jégkár ellen biztosítani.

De hol 
ezen kérdésre 
ott, hol:

1 szőr a
2-szór a 

téríttetik meg.
E két szempontot nem tanácsos szem elől tévesz

teni: ámde meggondolatlanul sem szabad valamely tár
sulatnál biztosítani csak azért, mert pár krajcárral 
kevesebb dijat, kell fizetni, ha nem látunk egyszersmind 
elegendő biztosítékot is arra nézve, hogy kárunk minden 
körülmények között megtérítve leend.

A békésmegyei gazd. egylet, a hazánkban működő 
biztositó társaságok közül már 12 év előtt az „Első 
magyar bizt. társaság“-ot ismerte föl olyanul, mely el
tekintve azon figyelmen kívül nem hagyható szempon
toktól, hogy ezen társaság nem csak szenvelgi a „magyar* 
és a „A<iz<u“ nevet, de számtalan jótéteményeivel való
ban ki is vívta az elsőséget; ezen társaságot ismerte 
föl mondjuk olyanul, mely biztossá, megbízhatóság és 
méltányos eljárás tekintetében a biztositó közönség teljes 
bizalmát érdemli meg.

A békésmegyei gazd. egylet a múlt évben lejárt, 
s úgy a gazdaközönség, mint a gazd. egylet t. tagjai 
által részletesen ismert szerződést, dacára hogy az. ez 
iránybani tárgyalások alkalmavál néhány krajcárral ol
csóbb díjtételű ajánlatok is történtek, de szem előtt 
tartva az „Első magyar bizt. társaságnak** úgy anyagi, 
mint különösen erkölcsi biztosítékait s a felmerült kár-

biztositsunk? kérdik önök. A feleletet 
könnyűnek véljük; eszközöljük ugyanis

legolcsóbb áron tehetjük, s
liol esetleges kárunk gyorsan és biztosan



eseteknél gyors és igazságos eljárását, csakis a gazda- 
közönség jól felfogott érdekeinek vélt, szolgálatot tenni, 
midőn a szerződést. újabb 12 évre ismét az „Első magyar 
általános biz'. 'tárwílat.tal*  kötötte meg,! es hogy ezzel 
kötötte meg, csakhamar helyesnek bizonyult, mert a 
legutóbbi «dőbeu megyénk két virágzó községét sújtott 
nagyobb mérvű tüzeseteknél akadt oly társulat, mely 
a felek irányában követett eljárásával számos panaszra 
nyújtott alkalmat.

Szölrtégowiek tartjuk továbbá felhívni a figyelmet 
a „Magyar gazdák jégszövetkezeiére," mely eddig azért 
nem részesült a gazda közönség nagyobb mérvű pártoló 
suhan. mert egy évi biztosítási díjösszeget a iietaláni 
mrgyidib mérvű veszteségek pótlására kellett a biztosító 
félitek lekötnie, de most ezen kötelezettséget ugy az 
eddigi, mint az sujomui belépő szövetkezeti tagok irányá
ban a’társulat beszüntette, s igy mi sem áll útjába an
nak, .hogy a gazda közönség ezen szövetkezet áldásai
ban részesülhessen a nélkül, hogy annak nagyobb csapá
sok esetén egyszersmind terbeibeu is részt veuui kel
tenék.

A kik azonban nesn óhajtanák ezen szövetkezet 
előnyeit javukra fordítani, figyelmeztetjük, hogy egy
letünk tagjai továbbra is részesülnek a magyar biztositó 
társulat által részünkre szerződésileg fenntartott elő
nyökben.

A békésmegyei gazdasági egylet mindent elkö
vetett, s el lég követni ezután is, hogy az egylet tag
jainak jól felfogott éinfek-ei ez irányban is megóvattas- 
s.-mak, de el -nem mulaszt hatja egyúttal a figyelmet 

■oda irányítani, hogy első sóiban a t. gazdaközönség 
■kezeibe -vau letéve a mód saját .érdekeit ez irányban 
<is megvédeni, azért tehát nem lehet, eléggé hangsúlyoz
ni, hogy ragadják meg az alkalmat s felhasználva a 
nyújtott előnyöket, ugy tűz, mint jég ellen biztosítsák 
(vagyonukat.

B.-Csa-ba,  1888 május hó 20 án.
Zilinsriii) István, Belicey István,

egyleti titkár. a békésül. gazd. egyl. elnöke.
Még csak a.uiyit. tartozunk megjegyezni, hogy 

nevezeti biztosító társaságot városunkban JJobray Sándor 
ur évtizedek óla sikerrel képviseli.

A taironcinunkakiállitiís alkalmából.
Egy országos lapban, mely a hazai iparosok 

•érdekeit kiváló módon képviseli, egy közleményben 
a következő emlékezetre méltó szavakat, olvastuk: 
Nincs li á I á d a 11 a n a b b munka, mint az 
iparosok ügy ei vel vesződi! i.“

E sorok írója épen azok közé tartozik, kik e 
liáliída (lantiak mondott munkával foglalkozunk. Evek 
óta foglalkozik az iparosok ügyeivel, fáradozásáért 
némely iparosok részéröl mintegy jutalmul meg 
támadásban részesült, talán azért a nagy haszon
ért, melytől akár éhen halhatna. Bármily csekély 
eredméiry eléréséin;/ óriási erőmegfeszitésre van 
szükség, mert turnéikul ne várjon senki valami sikert. 
Két év óta áll már fenn a szentesi ipartestület; 
a gondolkodó fő nagyon jóltudta. maga az iparos 
pedig érzi az iparos osztály sebeit, de azért még 
egy iparágnak sem jutott eszébe tömörülni s az 
iparágat, pusztító seb gyógyításához fogni — tehát 
ismét kívülről várják a buzdítást., holott saját érde
kükben már régen kellett volna mozogniuk, tömörül
niük s valamit tenniük.

Íme itt. van a t a n o n c - m u n k a k i á 11 i t á s 1 
Ez első sorban hivatva van az alsó ipariskolába 
járó tanoncok munka kedvét fokozni, másod sorban 

pedig alkalmat, nyújtani a közönségnek au a, io„J 
magának meggyőződést szerezzen a hazai 'cí’zl 
ményekiől, mert sajnos dolog felemlíteni a J 
földi olcsó iparcikkekkel megrakott számos bo t, 
honnan közönségünk szükségletét nagyobbrészt szói 
ta beszerezni, a hazai iparosnak legveszedelmeseb > 
versenytársa. Ha iparosainkban összetartás és élel
messég volna, már régen kellett volna közös élő
ből felállítani cipő-, kalap-, ruha, bőr-, bútor- s 
egyéb cikkekből álló árucsarnokokat egy részt a 
gyári cikkek kiszorítására, másrészt saját boldogu
lásuk biztosítására — de vájjon tesznek-e ez irány
ban valamit iparosaink? Bizony semmit,csak panasz
kodnak és összetett kézzel várják a sült, galambot 
— persze hogy hiába!

Megemlítettük a tanonc munka kiállítás célját 
s holnap lesz alkalma az iránta érdeklődő közön
ségnek e kiállítást megtekinteni. A mily felületesen 
szokott készülni a vásári munka, mert vásáron 
csak olcsó portéka Kelendő, ellenkezőleg épp oly 
gonddal és szorgalommal kerülnek ki az iparcikkek 
az iparos tanoncok kezéből, egyrészt hogy dicsére
tet arassanak, másrészt hogy vevőre akadjanak, 
íme e cikkek kiállítása kicsiben nem egyéb mint 
hazai iparcikkek kezdetleges árucsarnoka. Es ki
nek köszönhetjük ezt? Korátsem az iparosok tevé
kenységének, hanem a közoktatásügy élen álló s a 
hazai iparért melegen lelkesülő T r e f o r t Ágoston 
ministernek, ki — habár a közoktatási ügy élén 
áll, még is többet tett már a hazai ipar érdeké
ben mint az eddigi összes iparügyi ministerek.

Vegyenek példát iparosaink ezen csekély ter
jedelmű kiállításról s gondolják meg, mennyire vol
nának előre, ha közös erővel saját iparcikkeik el- 
árusit.ására közös sállá n d ó i p a r c s a r n o k o t 
á 11 i t a n á n a k föl! A mint a közönség szívesen 
tekinti meg a tanoncok munkáit,, épp oly szívesen 
lépne be az. önálló iparosok által felállítandó áru 
csarnokba, s nem adná ki pénzét olcsó ugyan, de 
sokszor hitvány gyári iparcikkekért, a szegényebb 
sorsú iparos pedig ez árucsiirnokba vinné kész 
munkáját s az ő sorsa is megjavulna.

E sorainkkal mintegy irányt óhajtottunk adni 
iparosaink jövő működésének s őket arra buzdítani, 
hogy lássanak egyszer hozzá önerejükből helyze
tükön segíteni. Ha érzik a külföldi iparcikkek ál
tal okozott kárt, ne sopánkodjanak, hanem fogadják 
el a jó tanácsot,, tegyék össze filléreiket s nyissanak 
állandó i p a r c s a r n o k o k a t, mert ezek fogják 
képezni jövő boldogulásuk alapját.

- cs. —

Királyi adomány Dorosma részére 1838 bél.*)
Mi

Első FERDINÁND Isten kedvező kegyelméből Ausztria 
császára, Magyar és Csehországnak, Dalmát, Krajnn, 
Slavonia, Galitia és Lodomeriátiak e néven ötödik após 
toli királya, Lombardia, Velence, és Illyiiának királya 
sat. Ausztria fővezére; Lotharingia, Salsburg, Styria, 
Carinthia és Carniolia, alsó és felső Silésia vezére. Er

*) A latin szövegű megyszinbúraonvba kötött nagy arany 
függő pecséttel ellátott eredetiből, mely Dorosma város levéltá
rában őriztetik, fordittatott.

dó'vor.-,zág nagy fejedelme. Magyarország őrgró ja Ilabs- 
hűl ós Tirol sat. grófja jelen levelünkkel Indiára ad- 
uk mindenkinek, a kiket, érdeke kije ént vén 

J Hogv MI részint kis kunságba kebelezett. Dorosma 
község elöljárói s szabadalommal ellátóit községének be- 
nyújtott folyamodása s Felségünkhöz m ózott esedezé- 
sóre- részint, nevezett Dorosma község lakosii.uk, valn- 
mint.’a környékén fekvő helyiségek haszna es kényelme 
előmozdítása végett, királyi hatalmunk teljéből s KüK- 
nos kegyelméből kegyesen megengedjük hog. nevezett 
Dorosma község ezután a jövőben es őrök időkig

Mezőváros
nevezettel bírjon, s ilyenül ismertessék és cimeztessék; 
továbbá, hogy ugyanazon, általunk imént várossá emelt 
községben úgymint .

Dorosma mezővárosában
azon hetek hétfőin melyekre Sz. Ágota (felír. 5.) kér. 
sz. János (jun. 24.) Sz. János lefejeztet,ősének (alig. 29.) 
Sz. Imre (novb. 5) ünnepei esnek, négyrendbeli évi (or
szágos) vásár vagy is szabadalmazott évi piac Inihaló 
s érvényesíthető mindazon szabadalmak s előnyökkel, 
melyekkel más sznbadkirályi városaink, mezővárosaink 
községeink szabadalmazott vásárai, vagy is évi piacai 
tartatnak, még is azon hozzáadás és kijeniőssel, hogy 
midőn az évek folyamában az évi (országos) vásárok 
imént, jelzett megtartására meghatározott, hétfők orszá
gos ünnejire esnének, azon eselhén ezen vásárok az ily 
ünnepet, legközelebb követő napokon, — nem pedig or
szágos ünnepen tartassanak; megengedjük ezt jelen 
levelünk erejénél fogva mindazonáltal nem azon évi 
(orsz) vásárolt vagyis szabadalmazott évi piacok kárá
ra, melyek más, vásári art Itatási szabadalommal fe'ruhá- 
zott szomszéd községekben megtartatni szobiak. Miért 
is minden, ugy egyes kereskedőt, boltost, utast, s egyeli 
vásározó embert jelen sorainkkal biztosítunk, buzdítunk, 
hogy a fentnevezett, de már kis kunságba kebelezett

Dorosma mezővárosban
engedélyezett, s már említett, négy rendbeli évi (orsz.) 
vásárra v. is szab, évi piacra minden árucikkeitekkel, 
holmitok jószágaitokkal, szabadon biztosan, s személye
lek, s árucikkeiteket il előleg minden félelem és reme
gés nélkül jöjjetek, siessetek s részt vegyetek, elvégez
ve ott. minden teendőiteket, ismét a mi védelmünk s 
különös biztosításunk alatt, mindig személy s vagyon 
bizlonsággnl vagy saját, vagy ha akartok más helység
be visszatérhettek.

Akarjuk hogy mindezek köztelek nyilvános helye
ken, mindenütt, nyilváiiitiasannk; akarjuk s megparan
csoljuk, hogy ezen okmány — melyet iefüggö zárt pe
csétünkkel, mit. mint Magyarország apostoli kil'áhti hasz 
nálunk, — megerősítenünk, annak átolvasása u'áu min
dig, az azt. kezelőknek vissza, adassák.

Kelt, a mi Ilii s általunk őszintén szereteti Nmlts. 
Erdőili s voroskői Gr. Pállj Fidél, sz. István apostoli 
király jeles rendének li'igy keresztes lovagja, kamarás 
és valóságos belső államtanácsosunk Pozsony megyének 
örökös, Árvának pedig legfőbb grófja és Magyarorszá
gunkban, királyi udvarunknak, valamint. Sz. István apos
toli király jeles rendének cancellárja által.

Velencében, Lombard Velencei országunkban febr. 
hó 5 én. Az úrnak 1838 ik magyar cseh s a többi or
szágunk feletti uralkodásunk 5 ik évében.

FEHDIXÁXD s. k.
Beigtattatott az I-ső osztályú királyi könyvbe mit 

bizonyít.
Sztankovics M(Hyá*  s. k. 

levéltári igazgató.

Világfolyása.
A magyar delegáció megszavazta a még hátra 

volt előterjesztéseket A hadsereg rendes és rend
kívüli szükséglétét Rakovszky István ajánlotta el-

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

XT’Z’Zr.T
BE SZ É L Y. (6.)

(Folytatás.)

„Azt. én még nem is tudtam," jegyző meg Gusz
táv. „Akkor mar régen elmomlfaiu volna saját, borzasztó 
élményeimet. líu is könnyelmű muzsafi létemre tigrisek
kel és hiénákkal, de legszívesebben' medvékkel kötöttem 
ki s majmokkal viaskodtam." Gusztáv még sokat, nem 
tudott, menyasszonyáról; különben mit. is tudhatnak egy
másról a szerelmesek ? Csak a házasságban s évek foly
tán tapasztalnak valamit, de mindent soha.

Mili most bátorságot, vett magának bágyadt, ugyan, 
de rendkívül jóságos szemét télig kíváncsian, félig ké
telkedve a fiatal emberre irányozni, ki hangosan kez
dett nevetni s legjobb kedvvel viszonzá:

„Nem, kedves Mili, nekem a puszták férgeivel nem 
volt semmi dolgom, csak néhány szabadszáju fickónak 
egy kis émleket adtam, de az, én barátom igazán vitle 
véghez mind azon merész tetteket, melyeket nekünk 
elbeszélni tartozik."

„Ma éppen nincs kedvem hozzá," viszonzá Emil 
elutasít ólag.

Gusztáv nem vette ezt figyelembe. „Nem hallot
tad, hogy Matild ilyen oroszlán vadászati kalandokat, 
szeret hallgatni?"

Unokatestvé-e vállat, vont,mintha mondani akarná: 
mit törődöm én menyasszonyoddal? E pillanatban elő
hozta Miuild a kávéedényt. Fehér konyhakötö volt rajta 
s e házias öltözetben igen kedves alak volt, csakhogy 
őszre lehetett venni, hogy ily házi dolgokkal nem igen 
szokott foglalkozni.

„Te magad hozod a kávét? Az nagyszerű!" kiál- 
tá örömmel Gusztáv s szeme nyájasan nyugodott a ked
ves jelenségen. „Ezért tartozik neked unokatestvérem 
oroszlánvadászati kalandjairól beszólni, melyeknél nagy 
veszélyeknek volt kitéve."

Matild hosszú szemöldje felhuzódott., kék szeme 
sajátságos tűzzel fénylett Emii felé s rendkívül élénken 
fordult hozzá e szavakkal: „Oh beszéljen, nagyon sze

retem az olyan kalandtörténeteket.." Nyájasan mosoly
gott és e közben láthatóvá tette vakító fehér fogait.

„Fölötte hízelgő volna rám lézve, ha nagvsádbar 
figyelmes hallgatót tisztelhetek," viszonzá lekötelezve 
Emil, „de már régen lemondtam arról, hogy unokatest 
vérem jelenlétében vadászkalandokról szóljak."

Matild csodálkozva nézett rá.
„Majd megmagyarázom neked a talányt," viszonzá 

Gusztáv hangosan nevelve; „mivel minden kalandja után 
nagy Kérdőjelt teszek s nem vagyok oly ostoba, hogy 
mindent, készpénz gyanánt vegyek, a mit. mond."

„Ugyebár, ez egyszer nyugodtan hagyod kedves 
unokatestvéredet beszélni?" mondá Matild jegyeséhez 
fordulva. A Csendes, tompa hangon mondott, kérés mind
azonáltal parancsként hangzott, s szeme uralkodni vágyó 
kifejezési, árult el.

„Ha kívánod, örök hallgatásra kárhoztatom nyél
vemet, azaz a meddig Emil mesél."

A festesz Matild legkisebb mozdulatára is figyelt.; 
elismerte, hogy szép, rendkívüli jelenség, de még sem 
szolgálhatott mintaképül egy madonnához. E virágzó, 
majdnem mintaszerű testben korántsem rejtőzött lágy, 
lüremies lélek, avagy jámbor, benső kedély; nagyon is 
világosán lehetett észrevenni, hogy ezen sima, majdnem 
ábrándozó külső mögött hatalmas szenvedélyek rvjlőz. 
lek, de éji|>en nem volt, amaz ártatlan női lélek, meiyet 
küiső eg akart, mutatni; a mesteritől lség nagyon is fel
színen volt. Csakhogy más, élesebb szemre volt szük
ség, mint, n milyenekkel a becsületes Gusztáv bírt, hogy 
azt felfedezze.

„Kérem,,uraim, előbb fogyasszuk el a kávét, az
ulán annál ájtatosabban hallgathatjuk elbeszéléséi;" e 
szavaknál Matild kecsesen ineghnjtá. magát s a kávé- 
ivás alatt egy szeretetreméltó háziasszony minden elő
zékenységét fejté ki, sőt „kivételeseit" megengedle je
gyesének, hogy gyújtson szivarra, ki ez engedély t i.n'-y 
örömmel igénybe is vette.

Emil most, sokkal jobb kedvet, mutál ott. s mielőtt 
észre lehetett volna venni, a beszélgetést, utazásaira 
irányozta s nagy elevenséggel szólt, az afrikai tarka élet
ről es a kiállóit vakmerő vadász kalandokról. A kő' nő- 
nek oly szemléleiileg tudta előadni n borzasztó vesző 
lyeket, hogy azok a legfeszü tebb figyelemmel hallgat

ták, s főkép Matild oly buzgón leseit, minden szóm, hogy 
ez kedvtelését. legjobban igazolta. A legvéresebb, leg
borzasztóbb jeleneteknél sz.e.ne rendkívül lénylett, finom 
Orrlyukai kitágultak sa lágy, élet vidor arc kemény, 
majdnem kegyetlen kifejezést, nyert. Valóságos mohóság
gal látszotta legborzasztóbb leírásokat, tudomásul venni.

Mig Maliid valóságos állítaltul hallgatta Emil el
beszélését, barátnője nemsokára a kávézás után munká
hoz ingóit, s csak felületesen hallgatta a mondottakat. 
Gusztáv kényelmesen nyújtózkodott székér, jó kedvvel 
ereszget.t.e szivariüstjét s a közben aninira elmerült. 
Matild nézésében, hogy egyébbre nem is figyelt s az 
órák neki percekként múltak.

Rikárd unatkozni kezdett, a konyhába nyíló üveg
ajtó félretolt függönity mögött többször vett észre egy 
csinos gyermekfejet, mely azon leányé lehetett, a ki 
nekik ajtót nyitott. Fest.észi érdeklődése felébredt és 
s nem hagyta békében; zajtalanul tudott a konyhába 
kisompolyogni s jelenlétét, őszre sem vették a többiek, 
annyira vette őket igénybe Emil elbeszélése.

Egy durva fapndon görnyedett a leányka s ábrán- 
dozón maga elé nézett. A barna, szép vonási! arcát ku
száit fekete hajfürtök környezték. A fiatal leány meg
ijedt, midőn az idegen fest észt lát tn, barna szeme fé
lénken irányult feléje; mindazáltal oly gyorsan jött ma
gahoz ős sultogá: „Kérem, ne mondja meg Maliidnak, 
hogy ismét tétlenül ültem."

„Oly szigorú e a te úrnőd?" kérdező Rikárd s sze
me örömmel nyugodott a leánykán, mert dacára elha
nyagoltságának majdnem csodálatos szépség csilláin lőtt 
róla. Arca valóban antik formát mulatóit Az igazi 
görög orr, a finom metszésű száj, a takaros kis fül gyö
nyörködtethette egy festő szemét, ki azért nem hagyta 
magát, megzavarni az által, hogy a kis leány a tűzhely 
kormával nagyon is bizalmas volt.

„Testvérem mindig szid, valahányszor nem dolgo
zom," viszonzá. a leány.

„Maliid a te testvéred?" kérdező egészen csodál
kozva Rikárd.

„Pszt !" s a kicsi óvatosan tette szájára ujját. Ez 
állásban legkedvesebb volt.

(Folyt, köv.)

lakosii.uk


iogndiísra. A részleteknél Gaál Jenő szólalt fel a 
hadseregnek történő szállításokból legalább harmad'! 
résznek a kisipar szamara való biztosítását köve
telve. Gaál Jenőnek nagyon helyén levő felszólalá
sára Fejérvárj' honvédelmi ministül' válaszolt, sokkal 
kevesebbet igérvt, mint a mennyit Bauer hadügy- 
minister már megígért volt. Bauer közös hadíigy- 
minist.fr nem tudván magyarul, nem szólhatott s 
így helyette Gaál Jenő nyújtóit lelvilágositást. a 

önvédelmi ministerneií e kérdés állásáról. A 47 
lilliós rendkívüli katonai hitel tárgyalása még az 
idigieknél is simábban folyt, le Ilakovszky István 
őadó, Apponyi Albeit gróf s Tisza Kálmán mi- 
isterelnök teljesen egybehangzókig, egyértelmű
ig nyilatkoztak a helyzetről s e legren'dkivíllibb 
litel megszavazásának szükségéről. E vitának lég- 
érdekesebb mozzanatát a német császári trónbeszéd- 
ie való reflektálás képezte. Tisza Kálmán minister- 
elnök Magyarország közvéleményére való hivatkozás
sal ünnepélyesen kijelentette, hogy az u) császár
nak trónralepte után tett nyilatkozatai nálunk a 
nemet szövetség iránti ragaszkodást s bizalmat s 
a szövetséges állam uralkodója s vezérférfiai iránti 
tisztelet érzőiméit növelték. — Az ülés elején be 
jelenté az elnök, hogy a német császár köszönetét, 
fejezte ki a delegáció kebeleben elhangzott részvét 
nyilatkozatért.

A német birodalomgyülés válasz felirata a 
trón beszédre igy hangzik:

Legfelségesebb, leghatalmasabb császár és 
király! Legkegyelmeselib császárunk, királyunk és 
urunk! Keserű fájdalomban gyászol felségeddel a 
nemet parlament Frigyes császár elhunyta miatt. 
A nemet, nép abban a hitben él, hogy az ő kezé
ben az a mű, melyet a felejthetetlen Vilmos császár 
alkotott, biztosan meg volt őrizve, hogy az ő bölcs 
Vezet.ese alatt Németország jóllété békés munkában 
gyönyörű fejlődésre vezetett volna. Isten máskép 
rendelte Nehány havi uralkodás után szeretett csá
szári urunkat sírba láttuk hanyatlani. A szép re
ményeknek, melyek belé helyeztettek, végük van; 
az ő emleke élni fog a német nép szivében; a vi
lágaié mintakép, melyet ő odaadó kötelességérzeté
vel nehéz időkben, hősiességgel a cselekvésben és 
a tűrésben adott, sohasem lesz fi ledve s még a 
jövő nemzedékre is hatalmas benyomást fog tenni. 
Nagy örömmel és benső érzéssel hallottuk felséged 
ajakéról, hogy felséged el van szanva azokon az 
utakon haladni, melyeken az istenben boldogult 
Vilmos császár szövetségesei bizalmát, a német nép 
szeretőiét es a küllőid jóindulatú elismerését meg
nyerte. Felséged rendületlenül megakarja tartani a 
birodalmi alkotmányt, a törvényhozást Németország 
javára; főleg a gyengék és szorongalottak védel
mére lepni, jogot es törvényt oltalmazni és fenntar
tani akar. A parlament kész felségedét ez akarat ! 
vegrelmjtiisában teljes erővel támogatni. Reméli, 
lmgy a mindenható megadja e munkához a sikert. 
Fels ged el van határozva kipróbált szövetségekre 
es viszonyokra támaszkodva a beket fenntartani, inig 
a li..borit ránk erőszakolt kényszerűséggé nem válik. 
Hogy a békét biztosítsa s ha megzavartatnék, be
csüli ttel helyreállítsa, felséged hadseregünk liarc- 
kepesseget fenntartani és ápolni akarja. A német 
birodalomgyülés felséged e fenkölt nyilatkozatának 
teljes helyesléssel adózik. Nem riadunk vissza áldo
zatul', mely hazánk biztosítására szükséges, a mit 
egyhangúlag szavaztunk meg, mit a boldogult Vil
mos császár kívánt tőlünk, hogy Németország béke 
jet fenntartsa. De azt a bizalmat tápláljuk, hogy 
acsás á j ival es a szövetséges k >rmányokkal erősen 
egyesitett német nép békéjét senki zavarni nem 
fogja. Adja meg Isten császári és királyi felséged
nek azt., hogy ha ónkra a zavartalan boldogság 
hosszú korszakát nyissa. A egye a mindenható fel
ségedet, a császári családot kegyes védelmébe s óvja, 
áldja meg német hazánkat. Császári és királyi fel
ségednek mély hódolattal a német birodalmi gyűlés.

A német trónbeszéd lévén napirenden, első sor
ban érdekes a félhivatalosnak ismert berlini Post 
magyarázata, mtlylvel a trónbeszéd kü.politikai 
részét kiséri s a következőt mondja: Az uj német 
birodalom és az uj Ausztria-Magyarország oly 
szövetségre fogtak kezet., mely a kölcsönös belügyi 
önállóságot teljesen érintetlenül hagyja fenn, de ép 
ez állal a szövetségeseket erősebbé tette, mint valaha, 
a kölcsönös feltétlen segédkezésre birtokuk fenn
tartásában. Oroszországra térve át, azt mondja a 
Post, hogy lehetetlen lekölelezőbben nyilatkozni 
az orosz cáriól és egyúttal óvatosabbnak lenni 
Oroszország jövőbeli magatartásának a megítélésé
ben. Németországot az ő szövetségei épenséggel 
nem kényszerítik ellenséges magatartásra Orosz
ország ellenében, a mi ellenkeznék is a német 
császár személyes érzelmeivel. De kétségtelen Német
országnak a szövetségeseihez való szerződési hűsége, 
és igy Oroszországtól függ, ha vájjon e szövetsé
gesek kímélésével fenn akarja-e tartani a barát
ságos viszonyt Németországgal. A trónbeszéd, teszi 
hozzá a Post, nem szól arról, hogy Oroszország

újabb békés nyilatkozatokat, tett volna Németország 
szövetségeseivel szemben. Pedig a trónbeszéd békés 
jellegétől nyilván ilyesmit vártak. Ez a remény az 
európai helyzetnél fogva nem teljesülhetett, s igy 
a trónbeszéd meggyőzőbben hangsúlyozta, a német 
politika békés jellegét, semmint eddig tették-, de 
Európa jövőjének békés jellegéről a világot meg 
győznie nem lehetett s nem is akarta

Egyáltalában sokkal többet beszélnek most 
Oroszországról s nevezetesen Németországhoz való 
közeledéséről, mint eddig. A pétervári és a berlini 
udvarok közt folyt legutóbbi közlések állítólag a 
legnagyobb barátságosság jellegét öltötték s nem 
vonható többé kétségbe, hogy II. Vilmos császár 
trónraléptével megtörtént a közeledés Oroszország 
és Németország közt.

E barátságos viszony megerősítésére fog két 
ségkivül szolgálni Vilmos császár és Sándor cár 
közelebbi találkozása, melynek hírét most határo
zottan megerősítik. E szerint Vilmos császár julius 
hónap első felében egy német keleti tengeri kikö
tőből hajón megy Pétervárra. A találkozás eszmé
jét Vilmos császár pendítette meg. A cárnak Vla
dimír nagyherceg adta át a német császár javasla
tát. A cár rögtön azt válaszolta, hogy Vilmos csá
szárt nagy őrömmel fogja üdvözölni.

HÍREK.
— Tisztelt előfizetőinket felkérjük az uj évne

gyed beálltával, hogy részint az előfizetést meguji 
tani, részint hátralékaikat, lapkihordóinknál megfizet
ni szíveskedjenek. Az volna a legszebb, ha t. előfize
tőink épp oly pontosan fizetnének, a mily pontosak 
mi vagyunk a lap szétküldésében.

— Tors Kálmán városunk országgy. képviselője a 
mai délutáni vonattal érkezik városunkba és holnap d. 
e. II órakor tartja beszámoló beszédjét a lefolyt ország
gyűlés első évi időszakáról.

— Következő programmot bocsátott ki a „Csotigrád- 
megyei kör a f. hó 30 án vagyis ma este 8 órakor a 
Kuss vendéglő nagytermében tartandó felolvasó estély
re vonatkozólag: 1. Sza valat, előadja Füsti M. Sán
dor. 2. Felolvasás ifjú Joó Károlyiéi. 3. a) Szere
nád — Az élt tanyám, énekli Nagy Vilma k. a. 
4. Szavalat, előadja Gálfi Sándor. Végül — a mi so
kaknál fő — tánc lesz. E mulatságot a legmelegebben 
ajánljuk a t. közönség figyelmébe.

— Gőzhajózás. A hajó közlekedik ezentúl Sze
gedről Szolnokra vasárnap és szerdán íeggel 5 óra 
kor, Szolnokról Szegedre kedden és pénteken reggel 
5 órakor.

— Ma lesz gymnásiumunktiak évi záróünnepélye, 
mely alkalommal az igazgató zárbeszédében hű ké
pet. fog adui az iskolai év mikénti lefolyásáról és a 
tanulók előhaladásáról. Ez. nlka ómmal a szorgalmas 
és jó magaviseletű növendékek át, fogják venni a ré
szükre megállapított jutalmakat, az összes növendő 
kék pedig bizonyítványaikat. A bizonyítványok kiosz
tását megelőzi a tornavizsgálat.

— Polgári leányiskolánkban tegnap délelőtt ment 
végbe az évi zárvizsga. Mint, mindig, úgy ez alkalom 
mai is szép számban jelentek meg a növendékek szü
lői, hogy tanúi legyenek leánykáik elöhaladásának, 
melylyel általában meg is lehettek elégedve. Valóban 
sajnálkozni kell a fölött, hogy a 11-ik osztályt vég
zett sok jeles növendék — mivel több osztály' nincs 
— kénytelen abban hagyni tanulmányait, melyeket 
tovább folytatni s befejezni kellene; mert igy csak 
csonka és hézagos ismeretekkel bírnak. A kézi mun
kák egész kiállítást képeztek' s el kell ismerni, hogy 
a leányiskola e legszükségesebb tárgyára nagy gond 
volt fordítva.

— Megjutalmazott polg. leányisk növendékek, a 
polgári leányiskolánál tegnap megtartott évi zárvizsga 
alkalmával következő növendékek részesültek jutalom 
díjban : A feloszlott, első segélyegylet alapítványának 
kamataiból nyertek: Média Vilma II. és Jakó Etel I. 
oszt, növendékek 4—4 frtot, Módla Etel I. oszt. 2 frt 
20 krt. A szentesi takarékpénztár 10 frtos adományé 
hói kaptak Paksi Teréz II. oszt. 4 frtot, Kölni Regina 
II. oszt. 3 frtot, Karai Teréz I. oszt. 3 frtot. Nsgos 
Tors Kálmán orsz. képviselő úrtól adományozott köny
vekből „Arany János kisebb költeményeit" Szűcs Tér., 
a „Szív" címűt Zsoldos Berta, a „Futri Kata" címűt 
Sule Jolán II oszt, növendékek nyerték. A „Csongrád- 
megyei Hitelszövetkezet" által adományozott köny
vekből az „Oiajág" címűt. Csúcs Eszter I. oszt., az 
„Aranyos" címűt Soós Terézia I. oszt., az „Egy rut 
kis leány története" ciműt K. Nagy Ilka II. oszt, nö
vendéken kapták. A Schueider József társulati mér
nök úrtól beküldött jutalomkönyvekből „Petőfi Sándor 
összes költeményeit" Hegedűs Cecília II. oszt, a, „Fi
atal utazók" címűt Robicsek Olga I. oszt, az „Ég és 
föld közöt “ ciműt Tóth Margit II, oszt, növendékek 
nyerték. —Könyvjutalomban részesültek még: Schnei 
dér Ida, Weisz Kornélia, Purjesz Berta, Lévay Ró
za, Weisz Helena, Széphegyi Etel, Wellesz Valéria, 
Cukkermann Ilona. Sonnenfeld Piroska, Mezei Berta, 
Horváth Mária, Tibán Evelin, Bobor Mária, Mácsai 
Mária, Bodor Mária, Ziguri Gizella, Valentin Vilma, 
Cukermann Klarissa, Széli Irén. — Wellisch Vilmos 
kereskedő ur ajándékaiból dísztárgyakat, nyertek: 
Hufnagel Amália, Balogh Mária, Csillag Franciska, 
Dobrai Jolán.

— Jutalomdíj jeles tornászok részére. Bóna Sán 
dór gymn. tornatanár a mai tornavizsga alkalmára 
két jutalomdijat tűzött ki, még pedig 2 irtot azon nö
vendéknek, ki a nyújtón, 1 frtot annak, ki az ugrás 
bán legjobb tornásznak mutatja be magát. Rajta te
hát, fiatal erő! mert nemcsak nyereségben, hanem a 
közönség dicséretében is részesülnek a nyertesek.

— Városi közgyűlés lesz jövő hó 2-án vagyis hét
főn, melynek tárgysorozatából nevezetesebb tárgyak a 
következők: városi tanácsnok és csendbizl.os választása; 
az ipartanodái bizottság újraalakítása; tanácsi előter
jesztés a város adóságainak konvertálása (árnyában, 
második ovoda felállítása; a gymn. bizottság előterjesz
tése a rajzoló geometria és szabadkézi rajz tanszéké
nek betöltésére; a városi iskolaszék előterjesztése a 
polg. leányiskola III ik osztályának felállítása iránt.. 
Amennyiben választás lesz, azt hisszük, hogy megtelik 
a csérfészek s lesz, hőség, de addig nagyobb melegük 
lesz a pályázóknak.

— Elmúlt az iskolai év s örömmol lehetett, ta
pasztalni minden tanintézetnél a növendékek haladá
sát. Meg kell itt különösen említenünk, hogy a gymna- 
siumi bizottság tekintélyes tagok által volt képvisel
ve; nevezetesen Kiss Zsigmond elnök, Fekete Márton, 
Filó János és Pet.rovics Soma gymn. bizotts. tag urak 
minden osztály vizsgálatánál voltak jelen s alkalmak 
volt meggyőződni mind a növendékek haladásáról, 
mind a tanárok tanítási eljárásáról. Igaz ugyan, 
hogy a mai tanítási eljárás sokban különbözik a régi
től, s haliár most a tanárok sok tekintetben felsőbb 
rendeletékhez vannak kötve eljárásukban, melyek bizony 
nem mindig pótolják a regi rendszer sok jó oldalát,, 
de igy is lehet, eredményt produkálni, ha a tanuló 
szorgalmas — mert fokép ezen fordul meg az ered
mény. Némely osztályokban családapákat, is láttunk 
hallgatókul, tehát volt mégis kis eredménye felszó
lalásunknak.

— Holnap d. e. lesz az alsó ipariskolába járó ta
noncok évi zárvizsgája, délután pedig a készítménye
ikből rendezett k.állítás megnyitása. Az ipariskolai 
bizottság elnökségének felhívása folytán a kiállított 
iparcikkek megbirálásál a rendező bizottság és a hely
beli ipartestület elöljárósága fogja teljesíteni s az 
ipartestületi elnökség 5 frtot utalványozott ki a tes
tületi pénztárból a legjobban készített iparcikkek ké
szítőinek jutalmazására. Amennyiben a kiállítandó 
cikkek nagyobbrészt eladók lesznek, e helyen is fel
kérjük városunk közönségét, hogy a kiállítást minél 
tömegesebben megtekinteni s egyet-mást szükségéhez 
képest vásárolni s e.z által a növendékek buzgalmát 
serkenteni szíveskedjék.

— Veszekedő pénzügyőrök. Folyó hó 25 én este 
9 óra után két pénzügyőr a laktanyában összeszó- 
lalkozott’s fettlegességre mentek. A verekedést kezdő 
a másiktól három szúrást kapott egy zsebkéssel, a 
megsérült a kórházban, a vérengző a helybeli kir. 
jbiróság börtönében van. — Úgy mondják a szakértők, 
nogy a sérülés nem életveszélyes.

ZST 37-ilttér.
(E r< atban közlöt-tekért nem vállal felelősségűt a szerkesztő.)

Gauzseidene bedruckte Foulards von 
fi. 1.20 bis fi. 3.V0 per Műtér versendet roben- und stück- 
veise zollfrei das Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hoflief.) 
Zürich. Mustéi* umgehend. Briefe 10 kr. Porto. (5.)

Szűcs Dánielnek
sajá/t termésű "bora vau — lepecsé

telt üvegekben — eladó.

Eladó ház és föld.
Sarkadi N. Sándornak nagy-Királyságon 5 
fertály tanyatoldje öt évi törlesztésre és az 1. 
t. 130. sz. háza eladó. — Alkut leltet vele tenni

I. t. 130. sz. házánál.
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Tűzifa eladás.
A Tiszaparton, a kucori csárda mellett 

kitűnő minőségű

cser- is
van eladó. — Értekezhetni a Tiszán és 
eladóknál helyben.

POLLÁK és EHRLICH.
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Máriaczelli gyomorcsöppek. 
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

1t Fölülmúl hatat lan étvágy hiány, gyomorgyöngeség, rósz
védjegy. jnatu idokzet, felluvodás. savanyú felbötlene.s, koiika, gyo- 

morhurut, gyomorégés, homok- és daraképzödés, túlságos 
nyálkaképzödés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomorlol ered), gvormmgörcs, -z/k szorulás . .vont ír
nak ételekkel es iiaiokkal való íultcrhelese, giliszták. lep-, 
máj- és nniiiv r< s bántahnnk e-«leiben. Egy n\ege*c ára 
használati utasirássnl pgy.itt lő kr., kettős pmaczktiO kr 

Közpofiti s/.et'.úhles Hind. karoly gyógy szét.--z Által 
krcniMicrhcn (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
Óvás! A valódi mária'/.elli gynmorcsöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák A valódiság jeléül minden 
ütegnek piros, a fenti veujegygyel ellátott borítékba kell 
göngyölve, lennie es a minden üveghez mellékelt hasznú- 
lati utasításon meg kell jegyezve l'-mii, hogy az Krém- 
Merően Gnso.k Henrik könyvnyomdájában nyomatott, voü

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferim és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mező-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Bartsc Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Arobrózy A., Barcsay Károly, Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

minist.fr
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fakereskedőuek a Tiszánál jó minőségű

SOTŰZIFÁl^gX ---- ----  0X vannak eladók. <5

» __ _ — ..

Vásárlást akár a tulajdonosnál helyben, akár 

megbízottjánál, Pásztor Györgynél a Tiszánál 

lehet eszközölni.

llAZt liőj) * * f ■■ a Í.
a h. a z a i s a v a n J7 ú v i z s k g1 y ö n g j

Ezen savanyuviz borral vegyítve páratlan, kellemes Ízű a pezsgőhez hasonló italt szolgáltat, g 

Szülök figyelmébe:
Gyenge mész- és vastartalma folytán a gyermekek görvély és angol-kórjánál kiváló gyógyszer, 
Továbbá nagy gyógy hatással bir a légzési, emésztési és VtzelŐ-SZervek hurutos bántalmamal. g 

a gyomornak az idegrendszer bántalmain alapuló bajaiban.
T e s s é kísérletet t e n is i 1 |r-j

W Szentesi raktár: DOBRAY SÁNDOR cégnél.

•^Tároslig'eti

Testogyoiiesitő gyógyintézet Budapesten,
(ezelőtt l>r. Fischliof-féle vizgyógyintézet) Herniina-nt 1525. X

IntézsUInk a főváros egyik legmagasabb, kiesebb és legegészségesebb helyén fekszik, ugyanazon területen nlelyet 
eildig-a Dr. FISCHHOF féle városligeti viz-gyógyintézet foglalt el. A 44,000 [1 ineteinj i i ui m> nl.i.> . . ] t %
Cottage-épiilet 30 tiszta, egészséges, külíin bejáratú, újonnan átalakított szobát foglal niagabtin, — Casmóial, zait es tűt 
liötő folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.

.4 fővárossal való összcköHelést Kivonatok és társaskocsik közvetítik. M
Az intézetünkbe felvett betegek minden beteg testalkatúnak es bajának <4 

megfelelően külön előállított készülék segélyével, renil. zerint műiét nőikül 
győgviltatnak. - Kitűnő és eddig el nem ért sikerrel kezeljük különösen a 
kővetkező betegségeket u. in.:

I Az összes bármely alapon fejlődött (cst’izos, köszvenyes, gilntokoros) 
Ízület gyulladásokat. II. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint az 
Ízület gyulladásoknak utóbajait, u. in.: (zsugor) izliletmerevségeket, korlátolt *é 
niozogbntóságof, véglagrövidflléseket, elgörbüléseket stb. III. A vele született 
és következmenyes elgörbüléseket n. ni.: a gerincoszlopunk oldal-, mell- és hát- 
felé irányult elgörbiiléseit, angolkóros vagy csigolyaszúvas alapon keletkezett#^ 
púpokat, tyukmelleket. görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga- 
gacsos térdet. - IV. Gyermekliíidést és következményeit. — V. Zúzódasokat,

«* • es Kaszvn r
csuz. cs K®”*®^|nk a |astjlcai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósítják a modern testegymiószet legmerészebb 

n követelményeit, minélfogva minden betegnek Kitétel nélkül I ón n járási es az egészséges fekvésű intézetünk 
3C tiszta levegőjében való szabad mozgást, de <?lsó sorban 21 műtét (operatió) teljes mellőzését lenetove teszik. / z 

eddigi hidegvi - gyógykezelés folyiattatik.
fi ilfSjr Bővebb felvilágo-itást úgy nz egyéb ralitól fel nem sorolt betegségek gyógyítását mint házi szabály-

zatunkat illetőleg, könyvecskékbe fűzött értesítőink nyújtanak, melyekkel kívánatra bérmenive szívesen szolgaiunk.
Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t. közönség pártfogását.

Igazgatók:
dr. Verebélyi László dr. Ráfit Adolf

felelős főorvos, egyetemi ni. tanár, tcstegyenesiió,
a Stefánia-gyeiinekkőrház sebésze. az intézeti betegek rendelő orvosa.

»M <ím» 4* 4* 4* ** 4* W «fi* ♦* t* V

csúzt és köszvényt.

* Fischer Győző
cs. I:. udvari szállító orvos-, seb-, ni 

és teucgven. segélymíivck gyárosa. I
Tisztelettel

ROBI CSEH GÁ HORNÉ.
nv

Tisztelettel tudatom a t. közönséggel, hogy

rum- és rostopcsmnal
üzletem túl van halmozva.

Tekintve a szigorú pénzviszonyokat 
miatt a rósz üzletmenetet, kénytelen vagyok 
a fcntnevezett italokat 40 krért literen 
ként áruba bocsájtani.

Továbbá hamieitatlan Ixe- 
g'jri "bort fehér 30 kr, veres 40 — 
50—60 krért literenként.

Venni szándékozók próbavételnél meggyő 
ződést szerezhetnek, hogy áruim valódiak.

Valamint petroleumos hordóim vannak el
adok darabonként I frt 50 krért.

Üzlethelyiségem Dósa Béla gyógyszerész 
ur házában.

Tiz forint napi mellékkereset, \ -
• \ tőke és knckázlnfás (risico) nélkül sorsjegyek
\ • részletfizetés melletti eladása állal az 1883. : : 

XXXI. törvénycikk értelmében.
• • Ajánlatokat elfogad a • •
X fővárosi váltóűzlet társaság X
• • AD Ij ló Rés T Á K N A. Budapesten. • •

Dr. Mátéffy Pál ||i:i

orvos, selK'sz, szemész, szülész
orvosi gyakorlatát megkezdi.

Lakása özv. Vecseri Lászlóné házá
ban — a főutcán — vau.

Piti Pálnak
Iltlgyliegyi 5 bolti szőlője egészben vagy hol
danként is eladó. Értekezhetni a tulajdonossal I. I. 

547. sz. a. vásárszéli házánál.

Hivatalos hirdetmény.
Az 188G. évi XXII. t.-c. 142. §-áttak rendel

kezéséhez képest értesítem Szentes város adófizető 
polgárságát, hogy a városnak 1887. évi közpénz
tári, letéti-, szegény-, Dósai pénztári, városgaz
dái, Dósai alapítványi, közmunka-váltsági, köz- 
munka-birsági, közniunka-pótkirovási és birsági 
számadásait a számvevőség megvizsgálta.

Ezt azzal a megjegyzéssel hozom köztudomás
ra, hogy a nevezett, számadások f. évi julius 1-től 
1 5 ig a s z á m v e v ő i hivatal b a n közszemlére 
lesznek kitéve, a hivatalos órák alatt, minden adó
fizetőnek szabad betekintésre joga van és esetleges 
észrevételeit, megteheti.

Szentes, 1888. junius hó 26-án.
Sarkady Nagy Mihály,

polgdi mester.

111. vh. 1888. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött, végrehajtó az 1881 évi LX. t. c. 
102. §11 értelmében ezennel közhbré feszi, hogy a csőn- 
giűdi kir. jhiröság 1213.|1888. szúrna végzése által özv 
Kölni Mártoinié végrehajtató javára Faragó György ellen 
200 frt tőke, ennek 1887. év január hó 1 napjától szá- 
inifaniló kamatai és eddig összesen 37 frt 16 kr per
költség követelés erejéig elrendelt kielégi’ési végrehaj
tás ii'kaimáviil hiróilag lefoglalt, és 4a() írtra becsült, 
tehenek és lovakból álló ingóságok nyilvános árverés 
utján ehidatiiak.

Mely árverésnek az 1213/1888. psz. kiküldést, rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis Csongrádiul, alperesek 
tanyáján leendő eszközlésére 1888-ik év julius hó 10 ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kittlzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg: hogy az érinletl. ingóságok ezen árveré
sen az 1881. évi LX. t. c 107 § n értelmében a legtöb
bet ígérőnek hecsáron alul is eiiulnt.iii fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX t. c. 108 § libán megá lapított feltételek szerint 
lesz kifizetendő.

Kelt Csongrádon 1888. évi junius hó 25. napján.
Kotsmár József, 

kir bir. végrehajtó.

Árverési hirdetményi kivonat.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság közliirré teszi, hogy özvegy Nyíri Jánosué szentesi 
lakos végréliiíjlatónak özvegy Dinnyés Mihályné Szegedi 
.Julianna karcagi lakos végreluijlást szenvedő elleni 100 
frt fökenövetelés és ennek járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a szegedi kir. törvényszék (a szentesi kir. járás
bíróság) területén levő, Szentes városában II. 355. sz. a. 
fekvő, a szentesi 260. sz. Ijkvben 322|0. v. hisz. a. fog
lalt 164 nszgöl udvartérit GOO frt becsértékü ház és 
tartozékaira az árverést 600 írtban ezennel megálla
pított kikiáltási álban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1888. évi julius hó 23 ik napján 
délelőtt 9 órakor az alóliri Ikvi hatóság hivatalos helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiállási áron alól is elaltatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának lO’/o át. vagyis eliez képest 60 irtot, készpézben, 
vagy az 1881: LX. t. c. 42. g-áhan jelzett árfolyammal 
számított, és az, 1881. évi november hó l ón 3333. sz. a. 
kelt, in. kir. igazságügyininisteri rendelet 8 ik §-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgált.atni.

Kelt Szentesen 1888-ik évi april hó 13-ik napján.
A szentesi kir. járásbiróaág mint telekkönyvi ha

tóság.
ZBartlxa.

kir. aljbiró.
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Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 26-ik számához
Vegyes Ixirels.

— Az egyetemen a lefolyt iskolai évben összesen 
221 tanár működött. Hittudományi hallgató volt 90, 
jogász 1650, orvosnöveudék 1178, bölcsész 326, gyógy 
szerész 229, szülésznő 6S. —- Vallás szerint lóm. katli. 
1491, zsidó 1145, ev. ref. 409, ág. ev. 324, gör. keleti 
95, gör kath. 68, unitárius 9.

— Nem pipázunk. Az ország több vidékén, de ki 
vált Zemplén vármegyében egyre másra alakul a „nem 
pipázók társulata". A füstölés élvezetéről a lemondáson 
kívül programmjuk komolyabb pontja, hogy ugy a tár
sadalom, mint az irodalom és a képviselők utján oda 
hatnak, hogy a ilohánymonopolium megszüntetésével az 
állam adóztassa meg a dohány földet 10—20 frt föld 
adóval, bélyeggel láttassanak el a pipák, cserép, tajték 
1 krtól 5, sőt 10 írtig.

— Eper-szedés közben. Uj Halyatin és Lyakovec 
községek cserjésében e hó 18-án borzasztó szerencsétlen 
ség történt A lelkésznek fia, Lyakovics Dénes technikus, 
egyedül és fegyver nélkül ment ki az erdőre epret, szedni. 
A sűrű bozótból egyszere egy medve rontott elő s a 
magát védői nem biró fiatal embert megrohanva darabok 
ra tépte.

— Kik hurcolják be a ragályos betegségeket a 
városokba és községekbe? A csavargók, kéregetök, t.o 
loncok és oláh cigányok. Ez utóbbiakról hitelesen ki 
van mulatva, hogy midőn pár év előtt, a fehérmegyei 
Ccce községen kérésziül vonultak, rá más napra kitört 
olt a roncsoló toroklob a gyermekek közt, kik közül 
alig egy két hét. lefolyása alatt, száznál többen vándo 
rollak ki apró koporsóikban a temetőbe. A vizsgálat 
később kiderítette, hogy a községen átvonult cigányok 
kocsijában egy toiokbnjos gyerek is feküdt betegen, a 
ki körül a ceeei kis gyermekek összegyűltek, e közben 
ragadt el rájuk a pusztító torokbetegség.

— Az elhagyott kedves boszuja. Egyik közeli vá 
rosbau történt néhány nap előtt, hogy egy fiatal keres
kedő sélált. az utcán jegyesével. Egyszerre egv csinos 
és elegáns fiatal ember lépett, hozzájuk s a hölgyhöz a 
következő szavakat, intézte: „Kisasszony, a kegyed vő 
legénye gazember, ki elhagyta kedvesét és édes gyer
mekét. Nem akadályozhatom meg, hogy kegyedet, nőül 
vegye, de megesküdtem, hogy meg fogom őt bélyegez 
ni!" E szavak után, mielőtt a meglepett jegyes pár a 
meglepetéstől magához tért volta, a kezében tartott 
vastag séta pálcával több csapást mért a vőlegény ar
cára. Míg r.z igy megbélyegzett ember segítségért kia 
bált, a menyasszony a faképnél hagyta őt. A támadó 
fiatal ember ellenállás nélkül engedte magát a rendőr
séghez kísértetni, hol nőre ismertek benne. A boszutól 
és izgalomtól pirult.au beszélte el, hogy ő volt a vőle 
gény kedvese és egy éves gyermeke is van tőle, azért 
öltözött férfiúnak, inéit csábítója annyira óvatos volt, 
hogy máskép nem tudta őt megközelíteni.

Iicd.alom,
Jókai legújabb regénye! A léleki<l<»in:ír! 

Váljon néni elég-e csak ennyit mondanunk, hogy irodalmi rova
tunkat. ez egyszer mindenki a legnagyobb kíváncsisággal olvassa 
el 1 Magunk h meg voltunk le etve, midőn R vai testvérek, kik 
Jókai legújabb regényeinek füzetes kiadása által eléggé nem 
méltatható érdemekre tettek szert, — a „Ilirom márványfej" be
fejezés után pár héttel már „A lólekidomár" első két füzetét 
küldik be nekünk, annak a regén)nok első füzeteit tehát, me
lyet hazánk legnagyobb két lapja magyar és német nyelven kö
zölt egyszerre, melynek folytatásokban történt ololva ása után 
mindenki oly hatalmas emelkedését érezte a ragyogó fantáziájú 
és a soha nem pihenő tollának, ni lyent a hetvenes évek elején 
alkotott müvei óta nem észleltünk. De már magában az eszme 
is mily remek ! A regény hőse valami bűvös hatalommal, mely 
tekintetéből sugárzik ki, uralkodik n indenki és mindenek felett. 
Ember, ki előtt nincs titok, ki behatol a szivek rejtőkébe, hogy 
onnan hozza ki a kezdő szálat, melynek segélyével kutatásaiban 
tovább haladhat. Az első füzetben az alkotmány helyreállítása 
útim megkoronázott magyar király budai várpalotájába, az udvari 
estélyhez vezet el minket a szerző, leírásával csak ugy kápráz
tatva szemünket, mintha élő tanúi lennénk annak a fénynek és 
pompának, mit csak a magyar király fejthet ki az ő magyarjai 
között. Itt, e fényes társaságban, melynek minden egyes tagja 
egy-egy oszlop azon a nagy épületen, melyre most, az ősi erény
ben bízva, újból támadó reménynyel tekintünk, — itt, e nagyúri 
gyülekezetben, a hol azonban már az ész is képesít, nemcsak a 
rang és születés, — a millió gyertyaláng visztenyében tükröződő 
termek száműzött de most újra megbékélt vendégei sorában ta
láljuk a lélekidomárt is, a lélckbüvölőt, kinek igénytelen megje
lenése nem árulja ugyan el az ész királyát, de a kinek hatalmas 
mondásait ellesve megtudjuk, hogy ő jár a leghelyesebb utakon
— És az iránytól, melyet kijelölt, nem tereltetett el, — mi majd 
kísérjük őt füzetről-füzetre a koszorús író kalauzolása mellett. A 
vezető kéz biztosítja a páratlan élvezetet, melynek részesei le
szünk. A kik Jókai műveinek füzetes kiadásából ismerték meg 
legújabb alkotásait, egytől-egyig járatni fogják a „lélekidomárM-t 
is, — a kik pedig nem tudják, hogy Révai testvéreknél -0 kros 
füzetekben szerezhetik meg ezt a nagy regényt is, most e sorok 
utján értesülnek róla és meg vagyunk róla győződve, hogy e ha
talmas mű kevés magyar házból fog hiányzani. -- Egyes füzetek 
küldése, vagy az egész munkára való elótizetés céljából legcél
szerűbb egyenesen Révai testvérek kiadóhivatalába fordulni (Bu
dapesten, IV. Váci-utca 11 )

liiiiCMCÍ, szellemi kincset szerez az, a ki a „Képes Csa
ládi Lapok“ című szépirodalmi és’ ismeretterjesztő képes heti
lapra előfizet E lap gazdag tartalmával, értelem s ízlés nemesitő 
olvasmányaival valóságos szellemi kincstárát képezi a magyar 
családoknak s „Nő a házban" cimú mellékletével nélkülözhetetlen 
barátja a családanyának. Közleményei minden számban a leg
jobb magyar Íróktól erednek s a család bármely tagjának bátran 
a kezébe adhatók.

A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára egész évre 6 frt, 
félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapes
ten, nagy korona-utca 20. sz.), melyhez az előfizetések legcélsze
rűbben postautalványon intézendők, kívánatra bárkinek ingyen és 
bérmentve szolgál mutatványszámokkal. A legújabb szám követ
kező változatos tartalommal jelent meg:

A 40-ik szám tartalma : A Gentry-család. (Regény. Folyt.) 
Brankovics Györgytől. - Csak te szeress! (Költemény.) Patyi Ist
vántól. — A dicsőség útja. (Elbeszélés a színész-életből. Folyt.) 
Erzsikétől — A villámhárító. — Komjáti Zsuzsánna. (Költemény.) 
Veszprémi Somától. — Lelkiismeret hatalma. (Életkép). Darab 
Lajostól. — A Repülő-gép Rudnyánszky Gyulától. — A tudatla
nok. Elmefuttatás, Szendrőitől. — Meghalt a császár, éljen a csá
szár. — A nő. H—L.-tól — Mindenféle: Képeinkhez. — Iroda
lom. — Művészet. — Színház. — Mulatságok. — Humor.

Képeink: Vizibak és törpe-zerge. — Khinai gyermokek.
— Khinai iskola.

Melléklet: „Hölgyek Lapja", divatképekkel. — „A 
divat bolondjai." Eredeti regény. Vértess Józseftől. 25—10.

Pa 
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CSuSóRISTOK:.
Gliémes vagy a keresztesek.*)

Történeti beszély.

Négy keresztes hadjárat sikertelen maradt, a 
leszt.inábati laké keresztények helyzete súlyosabb 
ugy, hogy már téljes elüzetéstől tartottak. Ekkor
Honorius lépett a pápai székre s felhívást intézett a 
keresztény világhoz uj hadjárat megindítására, habár 
már az előbbi hadjáratok annyi áldozatot követeltek.

Sok német, francia ős angol föurakon kívül Endre 
magyar király is készült e hadjáratra. A fegyverre hí
vás egész Magyarországon hangzott s mindenik nemes
ember vezette bandériumát a király zászlaja alá.

Az újonnan épült Gliémes várban is nagy volt a 
sürgés-forgás. Trombiták harsogtak és zászlók lengtek. 
Az elinduláshoz kész harcosok nyugtalankodtak s alig 
bírták fékezni lovaikat. De ezen harcias csapat vezére 
még hiányzott. A felső emeletben beszélgetett Mariská
val, a Drágfi család árván maradt leányával. Ivánka 
gróf, a fiatal vezér atyja, házóba fogadta, hol már évok 
óla vigan és boldogan élt; Ivánka grófban második 
atyját, Lászlóban pedig testvérénél többet talált, ki azon
ban most keresztes hadjáratra indult. A szerelmesek né 
mán tekintettek egymás szemébe s nem volt bátorságuk 
egymástól búcsút venni. Végre visszanyerte László bá 
torságál és megbalottan mondá: „Kedves leány, légy 
bálor, most elhagylak, hogy a szent hadjáratra induljak 
Isten dicsőségére ős az egyedül igaz hit oltalmazására. 
Most elválunk ugyan, de ez elválást örömteljes viszont
látás fogja követni, midőn győztesként visszatérek, hogy 
aztán minden időt neked szenteljek, hogy soha el ne 
hagyjalak."

„De ha, László, a harcban elesel?" suttogó Maris
ka elhaló bangón s szép fejét az ifjú vértezett mellété 
támasztotta

„Isten van velünk !“ viszonzá László, „s ha e harc
ban elesem, megnyílik elöltem az ég, hol megtalállak 
De minek ez az aggodalom, midőn azt mondja nekem 
szivem, hogy nem halok meg anélkül, hogy téged, ked 
vés Mariskám, még egyszer lássalak. Isten veled, kedves 
leány, és bízzál Istenben!“

„Isten veled, László, imáim mindenütt fognak ki
sérni." Még egyszer megölelték egymást a szerelmesek 
László hosszú, forró csókot nyomott a szép hajadon ró 

!zsa ajakára s azulán puha karjai közül kibontakozván 
a vár udvarára rohant..

Örömrivalgással fogadták vezérüket a keresztesek 
és harcias hangulatban vonultak ki a vár kapuján a sza- 

i bad síkra.
Mariska sokáig nézte az erkélyről a kivonulókat 

1 és könytól áztatott kendőjével ezer bucsucsókot küldött 
kedvesének, ki ' 
szeretőjét még

i

lován ugyanannyiszor megfordult, hogy 
egyszer láthassa.♦ **
Székesfehérvár, Magyarország tiszteletre 
felé indult, melybe a magyar ember szent

’t mert, a királyi sírok, a 
az őrsit ág szent koronáját

A menet 
méltó fővárosa 
borzalommal szokott bevonulni 
fenséges székesegyház, hol 
őrizték, mind tiszteletre indította a hazafit.

E városban László több nemesemborrel találkozott, 
kik hozzá hasonlóan keresztet varrattak vállukra s ezek 
közt nagy örömére ifjúkori barátjára és fegyvertársára, 
Baraucsy Bélára akadt..

Az érsek nagy kitüntetéssel fogadta a keresztese
ket, de a legnagyobb sietségre buzdította, ha Endre 
magyar királyt Dnlmátiában utói akarják érni.

Barátaink szerencsésen a kellő időben érték el a 
királyi tábori; mert a király nemsokára 10,000 lovag 
gal és számos zarándokkal hajóra szállott, hogy Palesz. 
tinóba induljon. Sok viszontagság és veszély után a 
hajóraj elérte a keleti tengerpartot. II. Frigyes német 
császárnak kellett, volna a vállalat élére állni; de a né
met birodalom ingadozó állapota visszatartotta. A ke
resztesek tehát Endre királyt, válasziot.lák vezérüknek. 
Lipót, osztrák herceg, a bajor és antiochiai herceg, va- 
’amint Jeruzsálem kiiálya ölömmel elismerték vezérsé 
gét, nemkülönben Lusignan, Cyprus királya, ki váloga- 
lott seregével a keresztesekhez csatlakozott.

Az 1217. évi november 16 ón Endre király 200,000 
emberből álló seregével Plolomais előtt állott.

E nagy hadsereg elől a törökök mindenütt, vissza
vonultak s mivel igy döntő ütközetre nem kerülhetett 
a sor, Endre király elhatározta Tábor erődöt, ostrom 
alá venni, mely az egész Galilea fölött uralkodott. A 
szaracénok igazi oroszlán-bátorsággal védték e várat, 
mely kulcsul szolgált egy tágas síkság számára. Az 
ostromlás sokáig húzódott. Időközben többfelé portyáz- 
tak a keresztény csapatok és Diouinos nádor majdnem 
mindennap vezette csatába seregét a beduin sereg ellen, 
mely a keresztény tábort folytonosan nyugtalanította.

László sehol sem hiányozván, a hol dicsőséget, le
hetett aratni, ritka ügyességgel és--bátorsággal harcolt.. 
Jó fegyvere bőven ázott a szaracénok verőtől; Béla ha 
rátjának, ki hasonló bátorsággal, riö kevebébb eszélyes- 
séggel harcolt, nem egyszer mentette meg életét. Nevét 
m'ndkét táborban dicsőén emlegették. Egy napon ki
vonult Bélával, hogy szemlét tartson n környékben. Egy 
ligetben nehány sátort vettek észre. Azt hitték, hogy 
valami beduin tábor, azért erősen készültek harcra. Fé
lelem nélkül léptek előre Amint azonban egy kerti fal 
mellett haladtak el, hirtelen egy virágcsokor esett le 
lábaikhoz. László fölvette s a virágok közt levélkét fe
dezett fel. Elolvasta, de Béla barátjához volt intézve. 
Az írás női kéztől eredt s szerelmi kalandra vonatko 
zott. Béla mosolygott és fölkérte Lászlót, hogy kisérje 
el e titokzatos lépésnél. De László sóhajtva Mariskára 
gondolt s mondá: „Csak menj egyedül, Béla, te bátor 
s erős vagy. De ha, a mitől tartok, veszély fenyegetne, 
bátran számíthatsz segélyemre, mert közelségedben ma
radok s várakozom rád."

*) Az u. n. keresztes hadjáratok (1100 — 1300-ig) 
célja az volt, Jeruzsálemet, hová a keresztények az egész világ
ból zarándokolni szoktak és olyankor a mohamedánoktól sokat 
szenvedtek, ezek kezéből kiszabadítani — a kik pedig e hábo
rúkban részt vettek, a ruhájukra varrott keresztről keresz
teseknek hivattak.

Béla bizonytalanságban volt s még egyszer elol
vasta a csinos levélkét Hirtelen legyőzvén kételkedését 
fölkiáltá: „Elmegyek, ne mondják, liogv féltem egy ró 
zsát leszakítani, mert tövisei vannak. Viszontlátásra, ba
rátom 1“

Elment a kijelölt helyre, hol egy eunuch várako
zott rá. Ez szótlanul üdvözölte s intett neki, hogy kö
vesse. Kis idő múlva egy épülethez értek, de a szófukar 
vezető tovább haladt és csak a kerti falnak fagalyaktól 
eltakart kapujánál állott meg, azt kinyitotta s a lépcsőn 
lefelé haladt.

Béla követte — egy földalatti folyosón a ház bel
sejébe jutottak s itt egy kis szobában a rabszolga ma
gára hagyta Bélát. De mielőtt ideje lett volna a szoba 
különös berendezését szemügyre venni, egy takaros leány 
megfogta kezét s három más szobán kérésziül, melyek 
keleti szokás szerint gazdagon díszítve valamik, tovább 
vezette s a negyedik szoba ajtajára mutatva zergéhez 
hasonlő könnyedséggel ugrott félre. Béla nem habozott 
s belépett. A csodálkozás kiáltása hangzott el ajkáról, 
midőn a painlngon egy csak félig selyembe burkolt, leányt, 
pillantott meg, kinek szépsége minden képzeletet fe
lülmúlt.

Csak az eztístcsengésü varázsban" adta neki vissza 
eszméletét, midőn a bájos leány igy szólt ;

„Jer közelebb, francia'! Alidé, a nagy Beger Boy 
emir leánya utánad eped!"

„Álom-e vagy valóság?" kiáltá Béla. „A föld vagy 
az ég leánya vagy-e s szabad-e egy halandónak hozzád 
közeledni?"

„Éu nem vagyok az ég leánya, mert akkor szívem 
nem érezne szerelmi kint, s köny nem áztatná szememet. 
Lépj közelebb, nyugat fia, s melegítsd meg szivedet az 
én szivem forróságán."

„Ah — már is lángban ég a szerelem tüze keb
lemben! — De szólj, kedvesem, hol láttál engem?"

„Egy ünnepnap volt a próféta tisztelőiére, midőn 
atyámmal a szultán táborába jöttem; ott pillantottam 
meg benned, az ellenséges király követében, álmaim 
eszményképét. — Lelkem oda lett, minden gondolatom 
nálad időzött; szivem a te szerelmed után vágyott, mint, 
a nyáj a kút után vágyik. Most, ismét látlak s boldog 
vagyok. Semsenihra anyám árnyékára kérlek, fogadd el 
rabszolganődnek. Ugy foglak szeretni, mint a földön egy 
nő sem szerethetne s híven fogok neked szolgálni, mint 
a szelíd galamb."

„Szerelmeddel, szép leány, boldoggá teszesz. De 
nem rabszolganőm leszesz — hanem úrnőm ott, hol éu 
ur vagyok. Az én hazámban jobban tisztelik a nőket, 
mint itt, s az, ki nekünk eget teremt szerelmével, mél
tán uralkodik ott is mint királynő!"

így szólt Béla s a szép Aliuét meghatott szivéhez 
szorította. Nem tiltakozott csókjai ellen, sőt szerelmes 
szivének egész hevével viszonozta azokat,. De hirtelen 
karjaiból kibontakozva kiáltó: „El vagyok veszve — 
Alinkra kérlek, fuss — jön atyám !“

Mielőtt Béla a szép leány tanácsát követhette vol
na, a boszus emir előtte állott s rabszolgáitól mint 
foglyot elvezettette. Aline szigorú őrizet alá helyez
tetett.

** *
A fiatal Ivánka Lászlónak sejtelme sem volt arról, 

a mi barátjával történt; hosszas hiábavaló várakozás 
után aggodalmasan tért vissza a főtáborba, melytől már 
sokáig volt távol. De mennyire csodálkozott, midőn azt 
üresen s elhagyatva találta. A keresztények ugyanis a 
Tábor erőd elfoglalására hasztalan fordított sok erőlkö
dés után Malek Adél szultán seregétől sarokba szorit- 
tatva, kénytelenek voltak visszavonulni. A lehangolt 
keresztes hadsereg szerteszéjjel barangolt, a hadvezérek 
ineghasonlottak, mire főkép Brienne János jeruzsálemi 
király kielégithetlen nagyravágyása szolgáltatott okot. 
A keresztesek egy része tehát Caesarea síkságán tábo
rozott, másik része visszavonult Ptolomais alá. A leg
többől! Tripolisba vették útjukat, hogy ismét Európába 
térhessenek vissza.

Ezek közt volt Cyprus királya és az antiochiai 
fejedelem fia. Endre magyar király, kinek ezen fékte
len csapatok vezérlete nagy terhére volt, miután azon
kívül egy betegségénél mérgezést gyanított, szintén el 
volt határozva visszatérni s e határozatát végre Í3 haj
totta dacára azon fejedelmek sürgető kérésének, kik
nek a vállalat sikere igazán szivükön feküdt.

A hadjárat emlékére a legértékesebb ereklyéket, 
köztük Szt.-Péter fejét és Tamás apostol kezét vitte el 
magával. Az ázsiai fejedelmek nagy tiszteletnyilváuitásai 
közt indult vissza Endre király Európába.

Az 1218. évi szeptember 5-én vonult be ünnepé
lyesen Székesfehérvárra. De a hívek örömrivalgása nem 
nyomta el a nép panaszait, melyek hozzátartozóikért 
hangzottak, kik vagy a hasztalan csatában estek el, 
vagy a Borsukkal nem sokat törődő királytól Palaestiná- 
ban rekedtek. Maga az ország igen súlyos pénzügyi za
varokba volt merülve.

Az ország szegény és gyönge lelt. Az egész nye
reség Magyarország számára abból állott, hogy egy lo
vag a szilvafát hazájában meghonosított a.

** * 
(Vége köv.)

Későn j ö tt. — Hány az óra ? — kérdi az asszony 
hazatért férjét.

— Egy fertály tizenegyre, — mordul az.
(Az éra elüli a kellőt.)
Látod, nem igaz, mert már két óta.
Ejnye a fáját! hát már az órának jobban hiszel, 
nekem ?
— No, mert ütött.
’Sz ha csak az kell, akkor hallgass, 
mindjárt!

*

mint

niet’ én isütök
*
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Metamorfózis Egy kis városban Weisz ur a 
■epet teszi Schwarc kisasszonynak úg), hogy a lakosság 

az utódjaiból,
SZ'
már házasságról suttog.

— De az istenért, mi lesz 
ha a pap megáldja frigyüket 1

— Kapuéi ner.
**

Nehéz elhatározás.

ezeknek

♦
Orvos: 

nyom! Hiszen az öu férje súlyos beteg 
nap óta felszik? — Miért nem hivatott engem korábban?

Nő (sírva :) Oh orvos úr, nem tudtam magamat 
erre a .kétségbeesett lépésre elhatározni.

Ugyan asszo- 
s már nyolc

V a s ti t i ÉX?
SZÁJUL—SZENTESI VASÚT.

menetrend;

Szolnok felé.
Szentesről indul 5 óra 36 .perc reggel, 11 óra 45 perc d. e. 
Tőkéről indul 6 óra 13 perc r< gg«l, 12 óra 06 perc d. e. 
K.-íSzt.-Mártonból -6 óra 58 perc reggel, 1 óra 07 p. d. u. 
Homokról 7 óra 37 perc reggel, 1 óra 4H perc d. u. 
T.-Földvárról 8 óra 05 perc reggel, 2 óra 18 perc d. u. 
Mar Iliiről 8 óra 23 perc reggel, 2 óra 37 perc d. u. 
Kengyelről 9 ói a 04 perc d. e., 3 óra 20 perc d. u. 
P.-Tenyőről 9 óra 31 perc d. e., 3 óra 43 perc d. u. 
Szajolről 10 óra 01 perc d. e., 4 óra 20 perc d. u. 
■Szolnokra érkezik 10 óra 30 perc d. e., 4 óra 49 perc d. n. 
(Budapestre érkezik 2 óra 15 perc d. u., 7 óra 45 p. este.)

Szentes felé.
Szolnokról indul 3 óra 36 perc reggel, 11 óra 55 perc d. 
Szajolről 4 óra 17 perc reggel, 12 óra 26 perc d. e. 
T.-i’enyőről 4 óra 41 perc reggel, 12 óra 14 perc d. u. 
Kengyelről 5 óra 9 perc reggel, 1 óra 14 perc d. u. 
Martfűről 5 óra 40 perc reggel, 1 óra 44 perc d. u. 
T.-Földvárról 6 óra 02 perc reggel, 2 óra 17 perc d. u. 
Homokról 6 óra 15 perc reggel, 2 óra 32 perc d. u. 
K.-Szt.-Mártonból 7 óra 12 perc reggel, 3 óra 25 perc d. 
Tőkéről 7 óra 36 perc reggel, 4 óra 10 perc d. u.
Szentesre érkezik 8 óra 16 perc d. e., 4 óra 30 perc d. u.

Félegyliiízííról Budapestre.
■Gyorsvonat; 11 óra 50 perc délelőtt. 
Személy vonat: 3 óra 24 perc éjjel. 
Omnibusz vonat: 7 óra 18 perc reggel. 
Személyvonat: 4 óra 18 perc délután.

Iléd-Mezö-Vásárhelyről indul.
Szeged felé reggel 6 óra 51 perckor este 7 órakor. 
Nagy-Várad felé délelőtt 9 óra 34 perc, délután 6 óra 41

Slőd-ftlező-Vd.sitrlielyre érkezik.
Szeged felől délelőtt 9 óra 4 perc, délután 6 óra 16 perc. 
Nagy-Várad felől reggel 6 óra 39 p., délután 6 óra 30 p.

e.

u.

P-

I

Hirdetmény.
Szentes város hatóságánál alkalmazásban lévő 

rendőrök és hivatal-szolgák részére a folyó évben 
kiosztandó ruhailletménv előállítása, u. in.:

10

rab

rab 
teli

Sötétkék színű gácsi posztóból 10 darab nyári, 
darab téli zubbony;
Sötétszürke posztóból 10 darab nyári, 10 da

tál i lengyel nadrág;
Sötétkék színű posztóból 9 darab nyári, 9 da- 

téli magyar dolmány, 9 darab nyári, 9 darab 
magyar nadrág;
25 pár nyári, 25 pár téli magyar csizma, 10

darab mici sapka, 10 darab katona nyakkendő, 10

í

karkötő elkészítése zárt ajánlati verseny utján a 
tanács által szabadon választandó vállalkozónak ki 
fog adatni.

Felhivatnak vállalkozni kívánók, miszerint le
pecsételt borítékba zárt s 50 kros bélyeggel ellá
tott ajánlataikat a vállalati összegnek megfelelő 
10°/o bánatpénzzel s azon nyilatkozattal, hogy a 
feltételeket ismerik, alólirott tanácsnoknál, — kinél 
a feltételek hivatalos órák alatt megtekinthetők — 
f. évi julius 12 én d. u. 3 óráig adják be, annyi
val is inkább, mivel a nótán elkésve beadott aján
latok figyelembe vétetni nem fognak.

Szentesen, 1888. jnn. 23. JJngy l||lre>
tanácsnok.

TICHO BERNÁT árucsarnokából
IIRÜNNBEN, Krautnmrkt 18., saját házában,

utánvétellel kapható:

| Nyári líitmmgnrii
( 1 maradék teljes férfiöltöny- 
í re, mosható

6’40 mót. hosszú 3 frt.

Házi vászon
I vég 30 rőf V* 4 frt 50 kr. 
1 vég : 0 rőt !'/i 5 frt 50 kr.

Snij

38
d

Felelés szerliesztó és laptiilajdonos■ KaltlzeovilH Norbert.
ii 

I®

|i 

l|

sz. a. tulajdonossal. ■ "

Birtokeladás.
Belső Ecseren, a Kunszentmártoni határon, 

Kanti Horváth-féle szélmalom szomszédságában, 
132. ■S'za.Toó ilrEilráljzrraIr

a

88 holdból álló tanyaföldje szabadkéziül eladó 
Értekezni lehet II. tized 147.

Gyapjú-lódén 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden színben 
10 méter G frt 50 kr.

Gyapju-bcige 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt.

Francia pyapetafiasz 
minden sima sziliben, valamint 
csíkos, a legújabb, kétszeresen 
széles 10 inét. 6 írt 50 kr.

King-szövet 
jobb a vászonnál, 1 vág ■'/, 

széles. 30 rőf 6 frt.

Giiifíoxx
1 vég ;0 rőf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség 6 frt 50 kr.

JZjre.icLrat.17L 
legjobb minőség, 60 étin, szé

le , 10 mót. 2 frt 80 kr.

Jiiquartl kelme
60 ctm. széles, legújabb szín

ben 10 mót. 3 frt 89 kr.

Hollandi folyószőnyeg,
maradék 10 - 12 mét hossza.

Egy maradék 3 frt 60 kr.

1

Egy ripszgiirniturii 
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.

10
Francia voal

mót., elegáns kimenő ru
hának. mosó

3 frt.

ííosniüiiosi kj ei ion
10 inét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

2STŐÍ ilQg'elc 
erős vászonból, csipkés sze
gélyével 6 drb 3 frt 25 kr.

Bi liuni posztókelme.
Egy maradék 3*10 mét. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr.

ülikaimi vételi! 
Briinni ke niemarailékok. 

Egy maradók teljes fériiöltö- 
zittnek 3.10 m. hosszú 4 f. 50 k.

Minink ingye n és bérnuntve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.

Előfizetési álak:
Egész évre ... 14 írt — 
Félévre .... 7 > — 
Negyedévre . . 3 > 50
Egy hóra. ... 1 > 20

POLITIKAI NAPILAP
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Egyes szám helyben 4 kr.
Vidéken 5 kr.

Százalék nem adatik.

Kiadóhivatal:
Bndarest, iiádrr-:uca 7. sz., földszint, 
hová az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó

lamlások intézendő.

■J

Bz«rk«0stésl Iroda:
BíJasőslea, naflor-utca 7. 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 vétetnek fel, 
Francziaország részére pedig 
John F. Jones & Cie. Paris
ban, 31 bis, rue du Faubourg 

Montmartre.

rtí

Pártoktól és kormánytól egyaránt független közlöny

fi
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A ma tiz év alatt, moly a Pesti Hirlap 
megalapítása óta eltelt, a magyar olvasó- 

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

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 irárrylian, partoktól és 
kormánytól egyaránt.

Erős, öntudatos, magyar nemzeti 
politika, ez jelszava a Pesti Hírlapnak. Ha
tározottan szembeszáll mindazzal, ami c 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 Hir
lap munkatársai közt különböző pártállást! ki
ülné publicisták sorakoznak. E függetlenség
ben rejlik a lap ereje, mélynél fogva meg
mondhatja az igazat minden irányban, a kor
mánynak és azt támogató többségnek ép úgy, 
mint az ellenzéknek.

A Pesti Hirlap vezéroikkeitPnlszky 
Ferenc, ifj. Ábrányi Kornél Horváth Gyula, 
Eötvös Károly, Törs Kálmán, Sohvaroz 
Gyula, Borostyánt Nándor és dr. Kened! 
Géza ÍTják.

Ugyanők dolgozataikkal gazdagítják a tár- 
caro.atot is, melynek rendes munkatársai 
azonkívül: Mikszáth Kálmán (Scarron), Ágai 
Adolf (Csicseri Bors), Bartók Lajos, Tolnai 
Laios, Jakab Elek, KUrthy Emil, Reviczky

Gyula, Sebök Zsigmond, Széosy Ferenc, 
Sziklay János, Szterényi Hugó stb.

Mikszáth Kálmán ki a , t. lláz“ folyo
sójáról immár bejutott a honatyák közé, orszá
gos hírre és kedvességre kapott képviselőházi 
karcolataiban humorizálja az országgyűlési pár
tok és nolabilitások ferdeségeit — párttekintet 
nélkül.

Az élénken szerkesztett rendes rovatok ve
zetői : Anialik Károly (országgyűlés és zene), 
Luby Sándor (napi hírek), Sasvári Ármin 
(külpolitika), Sohmittely József (segédszer
kesztő) stb., mindent elkövetnek, hogy az ol
vasó közönség igényeit a legfokozotlabb mérv
ben kielégítsék.

A szerkesztőség élén, mint irányiadé és 
igazgató lapvezér, Légrády Károly laptulaj- 
dotios-főszerkesztő áll, kinek e téren negyed
századon át szerzett tapasztalatai garanciát 
nyújtanak arra nézve, hogy a Pesti Hirlap 
a lapok versenyében kivivőit 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 első 
forrásból, láthassa cl megbízható értesíté
sekkel.

A Pesti Hirlap színházi és hír
rovata elvitázhatianul le. gazdagabb 
valamennyi lapokéi közt.

A külföldi irodalom érdekesebb termé
keit — regényekben, tárca-rajzdkban s beszé- 
lyekben — gondosan megválasztva mutálja be.

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

frt. 14 
. 7

3 
1

legcélszerűbben poslautal-
... -.. .. ’ ' - ‘ -

eszközölhető s az előfizetési pénzek a Pesti

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 kedvezményül hetenklnt 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 havonkint csak 20 
krral drágább az úgynevezett kis néplapoknál, 
melyeknél pedig ötszörié többet tartalmaz.

A Pesti Hirlap előfizetési ára:
Egész évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 
Egy hóra . .

Előfizetés — 1 
ványnyal — a hó bármely napjától kezdve 
eszközölhető s az előfizetési pénzek a Pesti 
Hirlap kiadóhivatalába (Budapest ná
dor-utca- 7. sz.) küldendők

Ősszel év . sztések kikerülése végeit azonban 
csakis PESTI llirlap Írandó cim gyanánt.

Tiszteletiéi

a „Pesti Hírlap14 
szerkesztt'sége és kiadóhivatala.

Budapest, V., nádor-utca 7.

Levelező lapon nyilvánított 
óhajra a Pesti Hirlap kiadóhivatnia egy 
hétig ingyen és bérmentve küldi a lapot 
mutatványul. 'TgBQ
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