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ELŐFIZETÉSI ÁB: 
Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . • 1 frt 

M E G J E L E N 
m i n d e n r / o i n h n t o n 

E lap nzellemi részét il-
lető k<>sleiiiéiiy«'k a szer-
kesztőséghez, a péntkül-

• demények |>«'dig a kiadó-
hivatalhoz kMldeitdnfc. 

SZENTESI LAP 
V e g y e s t a r t a l m ú h e t i k ö z l ö n y . 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasábo* petitionért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr , 8 hafláboftirt 18 kr , 
1 hasábodért 6 kr. szá-

míttatik-

NTH-TTáB 
minden «gyes sora 15 kr. 

——-=a= 
BÉLYEODIJ 

egy bciktatá*aál 30 kr. 
i — 

Bérmentetlen levelek 
nem fogndtatnak el. 

Szentes, 1881. april 14-én. 
Helyzetünk minden percen kétségbe ejtőbb. 

A viz eddig már 7 hüvelykkel bágta tul a 
79-ik évi legnagyobb vízmagasságot. Földet 
csak mértföldnyi távolságról hajóval lehet szál-
lítani a gátak uiagositására, s már már ott 
vagyunk, hogy nem bírunk a gátemelés és 
atarozásbau lépést tartani az árral. S e mel-
®t az egész gát hosszában egymást érő viz 
"mosásokkal kell küzdeni, melyek helyen-

ként öt öl szélességben, s ölnél nagyobb mély-
ségben szakgatják ki a gátat. A küzdelem 
csodával határos, mint munkásaink és a segít-
ségünkre lévő katonák a végerőfeszités között 
kite)tenek; de megmenekedhetésünkhöz ma már 
kevés az emberi erő herosi küzdelme, isten 
véghetlen kegyelmének kell védő kezet tar-
tani munkánk fölé és ekkor megmenekszünk; 
de különben nem. 

Azért a csodával határos küzdelemben 
lankadnunk nem szabad Legyünk kész a ka-
tasztrófa borzasztó esélyérc; d e t e g y ü n k 

m i n d e n t e n n e k e l h á r í t á-
a m i n d e n p i l l a -

n a t b a n v á r h a t ó c s a p á s é r t a m u -
l a s z t á s ö n v á d j a e m e l j e f ö l e l -
l e n ü n k k e z é t . 

Ezek kinos napok lesznek az emberek 
emlékezetében, s egy város sorsa felett vitt 
élet-halál harcban emeljük fel ezrek és ezrek 
kezét az istenhez, hogy a föltámadás dicső 
napjával hozza el ránk a megmentés hajnalát! 

m e g 
s á r a , n e h o g y 

TÁVIRATI TUDOSITÁSOK. 
Hmvásárhely, april 12-én 3 öra 30 perc. 

IJir szerbit Mindszentnél a vizet deszkával tartják, 
s védelmi anyag hiányában vannak. — Minthogy 
a kitörő catastropha benniinJcet is érdekel, kérünk 
a helyzetről értesítést. Vizvész bizöttság. 

Hmvásárhely, april 12-én 5 óra 20 perc. 
Hivatalos értesítést vettünk a szarvasi vészbizott-
ságtól, hogy a Gyomáról kiszaJcadt s a herényi 
országúton elfogott Körözs vizet a békésmegyei fő-
ispán a gát elhányása által határunk Jelé akarja 
zúdítani, ennek meqgátlása végett sürgönyöztünk a 
minisztériumhoz, s minthogy az onnan jövő viz ve-
szély önöket is fenyegeti, hasonló cselekedete kér-
jük a vész bizottságot. Vizvész bizottság. 

Békésmegyei főispán elrendelte, hogy a beré 
ayi országúton, a Gyománál kiszaJcadt Körözs vizet 
ereszszük át} ott emelt védgátjainkat széthányatván. 
Ez ellen a vészbizottság küldöttséget menesztett a 
miniszterhez. Fölhívjuk Szentest is hasonlóan cse-
lekedni, mert különben a viz Szentes alattt Jog 
megállani. Vész bizottság Szarvas. 

Közmunka közlekedési miniszter Budapesten. 
Ha a herényi országúton Jóltartott Körözs viz sza-
badon cresztetik, akkor a káka erén a fekete rétbe 

jőn s innen bennünket közre Jogva. a veker éren 
Szentes fölött s a kórogy éren Szentes alatt betör 
a bökény-mindszenti ár területbe, s akkor szén 
tiszai társulati védgátak két viz közé esvén, okvet-
len szét máinak, 5 a Tisza vize szabadon tör 
reánk. — A helyzet ez. — Tehát mielőtt a békés-
megyei Jőispán állítólagos rendelete végrehajtatnák, 
vizsgáltassa meg Nagyméltóságod a helyzet álla-
patát — Vészbizottság: Balogh s. k, polgármester. 

Budapest, april 12-én 7 éra 50 perc. Szen-
tesi vészbizottság táviratozza ma este felé, hogy 
szarvasi vészbízottságtól azon értesítést vette, hogy 
fydiczay főispán, a szarvas-mezőberényi utat és 
Szarvasnál valamely elzáró töltést átvágatni ren-

delte, hogy ily módon a víznek kákajok és Szen-
tes felé lefolyást szerezzen. Ezen távirat folytán 
kérdést intéztem Beliczay jő ispánhoz, hogy tőle 
eredt-e ezen intézkedés és ha igen1 mi célból tette 
aztf — Egyúttal feUiiván őt, hogy további értesí-
tésemig ezen intézkedés foganatosítását függőben 
tarlsa} miről nagyságodat tudomás végett ezentúl 
szintén értesítem. — Holnap reggel még pontono-
kat akarok innét Algyőre, illetőleg onnét Szentesre 
küldeni. Előlegesen kívántam erről is tudósítani 

Ordódy. 

Feladatott Budapesten, april 12-én este 8 
Órakor. Balogh polgármester urnák Szentesen. 
Ma este vett táviratára vonatkozólag, értesítem 
polgármester urat, miszerint Beliczey főispán urtól 
távirati értesítést kértem az iránt, hogy ő rendelte-e 
el a herényi országút átvágását, melynek folytán 
a viz Szarvas és Szentes felé tódul s egy úttal 
ezen intézkedés foganatosítását, további rendelkezé-
semig feljüggesztettem. Ordódy. 

Gyoma. april I2.én 7 óra 50 perc. Szemé-
lyes meggyőződésem folytán tegnap délután 3 óra-
kor gyomai átszakadások betömettek. — Szentesi 
vészbizottság kiküldötte: Szánthó. 

Budapest, april 13-án reggel 8 óra 10 perc. 
Beliczey főispán ur kellőleg intézkedett, hogy a 
berény-szarvasi uton emelt gát át ne vágassék — 

Ordódy. 

Csongrád, april 13. d. e. 10 óra. A város 
alsó részén, egy híd alattr a Tisza árja át tört, 
és rohamosan tódul a viz a városnak Több ház 
már összedűlt. A szakadás betimésén dolgoznak. 
A veszély talán elhárítható lesz 

Szarvas april 13-án II óra 20 perc. Főispán 
helyszínén meggyőződvén, hogy Endrődöt veszély 
nem, Jenyegeti, berény-szarvasi uton emelt gát 
eltávolítása tárgyában szarvasi szolgabíróhoz sür-
göny ileg intézett rendeletet ma 10 órakor érkezett 
táviratával vissza vonta — Levél megy. Szentes 
vész bizottsági kiküldötte: Szánthó. 

Budapest, april 14-én 12 óra 55 perc. — 
Szegedi sóhivatalt utasítottam, hogy Szentes város 
számlájára, utólagos fizetés mellett, szolgáltasson ki 
rögtön 60 méter mázsa sót, szegedi folyammbmök-
séghez, ugy hogy legkésőbb reggeli 9 órai vonattal 
Algyőre száüittassék s onnan Horváth miniszteri 
biztos által hajón száüittassék Szentesre. — 

Pénzügyminisztérium. 
Szarvas, april 14-én d. e. 10 óra 45 perc. 

Viz folyton árad, vízállás 21 láb 3 hüvelyk 
Gyomai viz teljesen lokalizálva, őrök állíttatnak, 
mert átvágástól félnek, — gátak sok helyen vízzel 
egy vonalban; vihar esetén katastrophától félnek 

Szánthó, kiküldött. 

kezelheti. E célból a tagok között a szerepkör meg-
határoztatott; nevezetesen „anyagbeszerző," „élelmező/ 
„mentő" s a földmunkákhoz szükséges kisajátításokra 
„becslő" albizottság szerveztetett; az albizottságokba 
be nem osztott tagok a gátvonal egyes szakaszainak 
főfelügyeletével bizattak meg, részint pedig a központi 
vezetésnél alkalmaztatnak. Az albizottságok működése 
teljes folyamatban van; s csupán a „mentőu-albizottság 
az, melynek eddigi eljárásával nem vagyunk megelé-
gedve, és pedig azért, mivel a vezérszerep oly fértiak 
kezében van, kikben aránytalanul^nagyobb a buzgóság, 
jóakarat és szorgalom, mint az e téreni avatottság és 
gyakorlati képesség. Azonfelül ezen albizottság tevé-
kenységére bénitólag hat az a sajnos körülmény is, 
hogy mentő eszközökben nagy a hiány; ezen a bajon 
azonban talán segít a kormánybiztos ur, kihez e végből 
sürgős előterjesztés intéztetett. 

Örömmel értesültünk a „Szentesi Lapu-ból, hogy 
Szentes város 25 ezer forint államsegélyben részesitte-
tett. Bizony mi ránk is ránk férne f Történt is e végett a 
kormánybiztoshoz előteijesztés; s ismervén a kormány-
biztos ur jóakaratát, bizunk e lépés sikerében, mivel 
a körgát épités, szűkölködők élelmezése stb. nagyobb 
kiadásokat igényelnek, a község pedig minden anyagi 
áldozatra absolute képtelen; — lévén a községi pénz-
tár oly kopgó üres, hogy a tisztikar és szolgaszemélyzet 
fizetését sem képes fedezni, s e célból okvetlenül vala-
mely hitelművelethez kell nyúlni. Pintér Gyula. 

Árviz Mindszenten. 
Pár nap óta helyzetünk aggasztóvá vált. A kija-

vított nyúlgátak legtöbbnyire dudva-alappal birván, a 
viz átszivárgás nagy arányokat öltött, minek természetes 
következményeként a gáttest kilyukadása és apróbb 
gátcsuszások vannak napirenden. A nagymennyiségű 
fakadó viz részint csatornázás által a bökény-mindszenti 
társulat mentesített árterébe vezettetik, részint pedig 
szivattvuzás által a Tiszába ömlesztetik. A Körös felöl 
fenyegető árviz ellen körgát emelése rendeltetett el; a 
munkálatok azonban a Körösről érkezett kedvezőbb 
hirek következtében félbeszakittattak, s tegnap óta az 
összes munkaerő a tiszai vonalra fordíttatott, sut nél-
külözhető munkások a bökény-mindszenti társulat szeg, 
vári szakaszára is utasíttattak. 

A sulyosodott helyzet és nagyobb szabású feladat 
igényeinek megfelelőleg a kormánybiztos az általa ki-
nevezett vészbizottságot 10 taggal kibővítette. A bizott-
ság igy saját szervezetében nagyobb munkaerőt birván, 
a védelem vezényletét az eddiginél rendszeresebben 

Helyi és vegyes hirek. 
— A Vízállás 15-én reggel 7 órakor 26 láb 10Vi 

hüvelyk; tehát 7 és Va hüvelykkel magasabb a 79-iki-
nél. Tokajnál négy nap óta apad, miért is pár nap 
múlva nálunk is apadás fog beállni. 

— A hosszutói viz átmosások már csakaem teljes 
mérvben tarthatlanná tették a töltéet Itt f. hó 13-án a 
védekezés körül csaknem több élet esett a végerőfe-
Bzitéssel folyó munka áldozatául. A jelzett pontokra 
ugyanis földet csak hajón lehet hordani; de a hajó 
sem állhat ki a töltés mellé, hanem a hajó és hid közé 
hidat kellett röktönözni. Mintegy 30 ember járt targon-
cával a hídon, midőn az egyik feny5 szál ketté tört s 
az emberek a viz alá merültek; de a röktöni segélylyel 
sikerült őket kimenteni. 

— A gáton minden munkás ember kap munkát 
1 frt napszám mellett és ezek az emberek a kényszer-
munka alól felmentetnek. 

— A városba katonaság rendeltetett, a közért 
szigorú kirendelésének biztosításául, valamint a kellő 
rend fentartására. 

— A polgármesternek, mint vészbizottság elnöké-
nek fölhívására, a körgáton dolgozó munkások ösztön-
zésére és a munka felügyeletre önként ajánlkoztak 
Farkas Gedeon járásbiró, Temesvári Antal aljárásbiró, 
Ónody Károly ügyvéd, HofFer Antal kir. közjegyző, 
Böszörményi Károly ügyvéd, Kiss Zsigmond ügyvéd, 
Balázsovits Norbert tanár, Bartha' János aljárásbiró, 
Dobray Sándor kereskedő, Zoó János tanár, Dósa Elek 
tanár, Zolnay Károly tanár, Szathmári Ede ügyvéd; 
— a tiszai gátra pedig lieiniger Jakab ügyvéd, Mojzsik 
Lajos ügyvéd, Szívós Béla tanár, Kovács Elek ügyvéd, 
Szalai Miklós ügyvéd, Dósa Béla gyógyszerész, Glaser 
Adolf gyógyszerész, Szabó Menyhért ügyvéd, Nagy 
Imre nyugalomba lépett lelkész. 

— April 14-ére virradóra a vészbizottság azon 
megrendítő értesítést vette, hogy az egész hosszú tói 
vonalon a tiszai védgát alapjában megmozdult és innen 
a veszély minden pillanatban várható. A vészbizottság 
ezen értesítés vétele után azonnal intézkedett, hogy a 
városban levő összes lakosság a körgát magasítására 
és bekarózására kirendeltessék és éjjel nappal éber 
figyelemmel legyen. 

— A városban levő só készlet fogyatékán van, 
a kocsin való szállítás pedig a járhatlan ut miatt lehe-
tetlen. A vészbizottság intézkedett, hogy 50 méter mázsa 
só Szegedről hajón ide szállittassék. 

— Ordódy köz'ekedési miniszter Horváth Gyula 
kormánybiztos kérelme folytán a csongrádi védelemnél 
volt g ő z h a j ó t a szentesi vonalhoz rendelte a kor-
mánybiztos rendelkezése alá. Most, midőn a földet csak 
hajókon lehet szállítani, ha ö gőzhajót földszállításra 
használhatjuk föl, védelmünk nagy mértékben meg lesz 
könnyítve. 

— A mindszenti és szentesi vonalra újból 150 
katona és 60 utász érkezett. 



— Törs Kálmán szüretelt orazággyitlési képvise-
lődé éjjel nappal részt vesz a vészbizottság tanácsko-
zásaiban. 

? - r A kormánybiztos Szegedről 10,000 zsákot ho-
zatott a gátra, hogy azok.it földdel megtöltetvén, vé-
delmi anyagul szolgáljanak. 

— Keppich Alajos és Reichenfeld Adolf itt tartóz-
kodó gabnakereskedők a védelmi költségek némi pót-
lására 10—10 frtot adományoztak. — Bliémerésre méltó 
cselekményük megérdemli a nyilvánosságot. 

— Csongrádon f. hó 13-án reggel a gőzmalmon 
inneh levő hidon áttört a viz, azonban ez csakhamar 
felfogatott. Különös, hogy midőn ezen könnyen elhá-
rítható vész Csongrádon beállt, Cseinegi miniszteri biztos 
Horváth Gyula kormánybiztosunkhoz fordult segítségért, 
hogy tőlünk az igazán élet halál tusát vívóktól elvo-
nagsek az erő egy része. Mi egy fél napot vesztettünk 
a föld hordásban azáltal, hogy a hajó oda ment Cson-
grádra, hol élvégre is komoly veszély sem volt. 

— Mindszenttől, a minisztérium az oda kért 3000 
frt élelmezési költséget megtagadta. Véleményünk sze-
rint ily cimen csak a vész bqálta után indokolt a segély 
kérelem. Egészen más, ha a mindszentiek a védekezés 
céljaira kérnek segélypénzt. 

— Egy engedetlen és rakoncátlankodó munkást 
fedezet mellett haza kisérték. Óhajtandó volna példásan 
megbüntetni. 

— April 14-én délelőtt 9'/j órakor a következő 
felhívást adott kijajvészbizottság: Felhívás! A hosszu-
tói gátvonal-részen tegnap beállott csuszám, dacára az 
eg^sz éjen át emberi erőt megfeszítő oda-adó munkás-
ságnak, mindezideig nem volt a biztonságnak megfelelő 
állapodba helyezhető, ugy hogy ezen hely a viz fen-
tarthatásajcsak percekig remélhető. Ennélfogva felhi-
vrrtik a város lakosságának minden munkaairó tagja, 
hogy: rang- és nem-különbség nélkül, és pedig a fér-
fiak talicska-, targonca-, ásó és lapáttal, a nők és gyer-
mekek kosarakkal, vagy más földet hordható eszkö-
zökkel, a városi belgátak felemeléséhez tehetségük sze-
rint járuljanak. Ezt elvárva, a vészbizottság felhívja a 
kiséri, negyedik tizedbeli összes lakosokat, hogy a ró-
inai kath. templomtól a bürkös gátig, az első tizedbeli 
összea lak ősség a kontrás háztól a görgősi gátig, a 
gátak magasitását haladéktalanul kezdjék meg. A har-
madik tizedbeli lakosok pedig a belgátak felsőbb vo-
nalaira sztfkfiéges karókat Zsohlos Ferenc fakereske-
déséből gyalog vagy kocsival azonnal szállítsák s ezen 
munkálatokat az összes lakosság éjjel és nappal telje-
síteni — tűzhelyeik megvédése iránti kötelességükből — 
eV ne mulaszszák. A honlévő városi képviselők, — 
mivel a pillanatnyi idő rövidsége, külön rendelet kiad-
liafásáf lehetlenné tette: felhívatnak, hogy az I. tized-
bőt a Kurca görgősi, a IV. tizedből a róm. kath. plé-
bániától a bürkös gátig épült belgát vonalakon, a II. 
és III. tizedbeliek pedig Zsoldos Ferenc fakereskedé-
sében, — a felügyelet teljesítése végett, azonnal és 
mulhatlanul jelenjenek meg. Elvárja a vészbizottság, 
hbgy a veszély e végpillanatában Szentes város összes 
íakossága, élete és vagyonának megmentése céljából, 
ezen rendeletét szigorúan végrehajtani fogja. Legyünk 
ébren! Munkálkodásunk közben kérjük Isten segélyét, 
mert sorsunk az ő kezébe van letéve!! Szentes, 1881. 
april 14-én. A vészbizottság rendeletéből: Balogh Já-
nos, polgármester. 

— Csáktornyai Lajos, joles fiatal költőnk és ba-
rátunk újra, — a mint azt ő már szokta, — kellemes 
meglepetésben részesített bennünket. — Nem elég, 
hogy a mult héten egyszerre azt olvastuk, hogy^ egy 
magyar társadalmi regényt (ciine: „SOHA TÜBBEU re-
gény a szerelem világából) bocsátott sajtó alá, most 
arról értemiiünk, hogy a Petőfi-társaságban feu-tott fel-
olvasást. A Petőfi-társaság rendes havi ülésén, mely 
tudvalevőleg az akadémia palotájában szokott tartatni, 
olvasott fel tőle e hó 10-én Komóesy József több igen 
*izép 4ah. A termet elegáns közönség töltötte be. — 
A jó öreg ifjnKoimócsy által költői tűzzel felolvasott gyö-
nyörű dalait fiatal Írónknak nagy tetszéssel, minden 
oldalról hangos tapsokkal fogadták. S átalában e fel-
lépés minden felől fokozott figyelmet keltett Csáktor-
nyái iránt, kit különben is irodalmi művészeti köreik-
ben ugy, írói működése, mint egyéniségeért igen sze-
retnek. E fellépés méltán esett a „virágok vasárnapjáéra 
annak, a ki — mint olvasóink is ismerik — a szere-
lemnek oly édes szavú dalnoka. Örömmel üdvözöljük 
a távolból. 

— t Pusztulunk, vesszünk. Szabadságharcunk 
egyik kimagasló alakja, a nagy száműzött Kossuth 
Lajosnak utolsó leheletig hü társa: Ihász Dániel april 
10-én reggel öt napi betegség után Collegno de Barac-
eonéban tüdőlobban meghalt. Béke porain! 

7 - Tulmerész postarablás. Kecskemét és Izsák 
között f. hó 6-án az Izsákra menő postakocsit fényes 
nappal kirabolták, a postakocsist megölték és körül-
belül 500 frtot raboltak el. A nevezett uton ez már a 
harmadik ilyen postarablás és majdnem előre volt lát-
ható. A mintegy 4 mértföldnyi uton alig van itt-ott né-
hány tanya és Izsák felé a vidék majdnem elhagyatott. 
Még nyáron is oly vadszeru e hely, mintha nem is 
laknák emberek. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből: 
A kik a zöld halmi bocsa ji pusztára nyári legelőre 
ökröt, lovat és heverő marhát szándékoznak hajtani, 

azok beiratás végett V. Lakos József tt! tized 216. 
száma házánál jelentkezhetnek. — Balog Antalnak 
I. t. 424. számú házánál egy külön lakás van kiadó. 
Marozsi Pál I. t. 262 sz. házánál 2 szoba, konyha, 
kamra haszonbérbe kiadó. — Csúcs Ferenc III. t 47 
számú lapistói tanyáján jó szegni való nadja van eladó. 
Filó János lelkész ur tulajdonát tevő Csukás-féle ház april 
24-től kiadó, ugyan ö neki járó búzája ésárpjya van eladó. 
— Mecs Balogh Mária (ezelőtt Bartha Károly) házánál 
egy külön lakás haszonbérbe kiadó. 

L e g ú j a b b . 

A h o s s z ú - t ó i nagymérvű gátsza-
kadások eddig némileg helyre lettek 
állítva, ha szél és eaő nem lesz, hogy 
nyugalomban lehet a védekezést telje-
síteni, mintán e ponton óriási erőfeszí-
téssel éjjel nappal folyik a munka, lehet 
rá reményünk, hogy a katasztrófát ki-
kerülhetjük. 

C S A R N O K . 

A magyar alföld.*) 
Emberek tévedése, kormányzók bűne, istennek csa-

pása az, a mi most történik a magyar alföldön. Szabolcs, 
Zemplén, a Bodrogköz, Csongrád, Szentes, Hódmező-
vásárhely, Szeged e nagy magyar telepek és alább az 
alsó Tiszánál és a Maros partjain és föntebb a középső 
Tiszánál falvak és városok arany, kalász-termő mezők 
s pázsitos legelők mind, mind a végveszélynek szélén. 
Harangok zúgása hirdeti mindenütt a veszélyt és rémü-
letet. Tatár nem éget, török nem pusztít, kozák nem 
dul, osztrák sereg nem gázol felettünk és mégis kinos, 
keserves hadjáratot folytat a magyar nép. Az igazi 
magyar nép, mely foglalta, megalapitá és annyiszor 
megmenté már e hazát. Küzdött érte vészszel, viharral, 
idegen ellenséggel s ön fia inak bűneivel. Küzdött érte 
a múltban és fog küzdeni a jövendőben. Kifáradt 
és újra erőt gyűjt. Engedni kezd pillanatouként, megint 
újra feszülnek izmai. Lehajtja fejét, mintha halni ké-
szülne s újra daezosan fölemeli azt, hogv örökké éljen. 
Aggul ezer év óta s ifju marad, mint ezer esztendőnek 
előtte. " 

Ott kanyarog a Tisza, a magyar alföld kellő kö-
zepében, száz mérföld hosszúságban hozván magával 
az áldást. Áldást egykor, átkot és veszedelmet mostan. 
Kontár elmék, önző vezetők, hanyag és lelketlen kor-
mányok erőszakot akartak tenni a természet törvényein. 
Megbonták a hatalmas folyónak régi útjait s nem al-
kotának helyettük ujakat. Nem alkotának olyanokat, 
melyekkel a folyam megelégedhetett volna. Gátak közé 
szoriták a gátolhatatlan árakat és most a haragvó folyam 
boszut állani készül. Két év előtt már irtózatos boszut 
állott. Szegedet, a magyar nemzet büszkeségét söpörte 
el. Három milliót áldozott az ország három milliót ál-
dozának a világ nagy nemzeteinek résztvevő nemes 
fiai, hogy Szeged feltámadjon a sírból, hova hullám 
temette el, s hol sár és iszap tornyosult föléje. Es most 
ismét fenyegetve van ő, és most Hódmezővásárhely és 
Szentes és Makó érezik az elenyészés előtti életperczek 
kinjait, mint érezte azokat két év előtt Szeged. Vájjon 
van e számukra menekülés? 

A magyar aUold mindenütt a sors sújtó lába alatt 
görnyed. Szabályozott és szabályozatlan folyamok, föld-
árja és gyűlendő belvizek borítják a legtermékenyebb 
síkokat. Csaptól le Titelig, tiz gazdag vármegyének 
óriás határain pusztulóban az őszi vetés s lehetetlen 
munkálni a tavaszi vetést. A fölázott föld inog és stip-
pedez az épületek terhe alatt s a szerény hajlékok fa-
lai repedeznek és összedőléssel fenyegetnek. Es a sze-
rencsétlen nép munkabiró fertiai nem fordíthatják 
erejüket hasznos munkára, nem maradhatnak családjuk 
kebelén, nem vigasztalhatják remegő nőt, a siró gyer-
meket, mert éjjel-nappal, szélben, viharban ott kell 
állani a töltésen, a folyamok gátjaiu s édenül s álmat-
lanul, fáradságot és pihenést nem isinerve kell őrködni, 
hogy a zajgó áradat el ne szakgassa fék* it s iszap 
alá ne temesse egy nemzedéknek jóllétét, örömét, re-
ményeit. Mintha Dsengis khán irto hadaitól kellene 
megvédelmezni a hazát: oly keserű elszántsággal kell 
a magyar alföld magyar népének folytatni a harcot 
haragvó elemek iszonyú hatalma ellen. 

Mi lesz e harcnak vége ? Meddig tart még e ret-
tentő küzdelem? Megmenekül-e Szentes, Csongrád, 
Hódmezővásárhely és a többi város, többi község? 
Elég volt-e már az áldozat, melyet hozott Szabolcs 
Hajdú, Bihar, Békés, Nagy-Kun-Szolnok, Aradvárme-
gye ? Es Szegedet, a nemzet részvétének s a nemze-
tek rokonszenvének városát megmentik-e az óriási föid-
falak. melyek milliókat nyeltek el a nemzet kincstá-
rából ? Ki tudná a jövőt ? Ki tudná azt, hogy hol-
napra, mire esőontó föllegek homályából kibukkan a 
napfény, nem egy nagy magyar város hullámsirjára 

•) Ezen cikket az „Egyetértés'4 99. számából vettfik át. Szerk. 

veti-e büszke fényét 7— Öt év eMtt remegtünk az or-
szág fővárosáért és azóta évenként lázas aggodalommal 
számláljuk a perceket, melyek alatt enyészet fenyegeti 
a Tiszárfak mindkét oldalát. Mert a Tisza félszeg tu-
dománynak 8 hitvány kormányoknak eltévesztett mű-
ködése miatt a legigazabb magyar telepek hajlékai 
fölött hömpölygeti árjait s azt a vékony, aláázott gá-
tat, mely őt kaijai közt tartja, egy hatalmas hullám-
csapás, a viharnak egyetlen csapása kidöntheti. A sö-
tét éjszakának egyetlen őrizetlen perce elég, hogy be-
köszönteön a halálos veszedelem* 

Igy nem maradhat többé ez az ország. Elpusztul 
a nemzet a Duna és Tisza partjain, ha igy kell küz-
deni az életért. Egész századra elég volna egyetlen 
tavasznak ily küzdelme, s mégis minden évben előt-
tünk áll ez és mindig fokozottabb mérvben. Pedig a 
társadalmi lét is megkívánja a maga adóját. Község 
és egyház, vármegye és állam el nem engedi a«t, a 
mit követelhet. És az állam egy lelketlen kormány és 
többségében gonosz törvényhozás mellett eddig soha 
nem ismert terheket rak a magyarnak vállaira. Áldást 
pedig nem ad a gondviselés. Iparunk pusztulóban, ke-
reskedelmünk hanyatlóban, csak az volna mienk, a 
mit veritékes fáradozás után az istenadta föld terem 
számunkra. Ám e földön vizeknek árjai széledeznek, 
s ha volna is termés : annak értékesítéséről nem gon-
doskodik az államnak sem kormánya, sem törvényho-
zása. Iszonyú átok az, mely az elemek csapásainak s 
egy lelketlen kormánynak képében reánk zudult. Ily 
két ellenséggel meg tud-e küzdeni diadallal a ma-
gyar nép ? 

Igy nem maradhat többé ez az ország. Vagy el 
kell rombolni a folyamok gátjait, hogy azok szabadon 
száguldozzanak természetük törvényei szerint. Legalább 
a szegény szántóvetó tudja azt biztosan, mi az övé, 
mi a vizeké. Adó, ármentesitési költséget nem fizet, 
befektetést, munkát nem áldoz legalább olyan föl-
dért, melyet minden évben elvesz tőle az áradat. 
S városait, hajlékait legalább nem kell minden évben 
emberi erőt túlhaladó fáradozással védenie. Vagy pedig 
széles ármedreket, párhuzamos folyóágyakat, hatalmas 
víztartó medenczéket, romolhatatlan szilárd gátakat kell 
a vizek számára építeni, ha száz milliókba kerülnek is 
azok. A nemzet életének fenntartása az első kötelesség 
s azért nem létezik nagy áldozat. Ha eltudott e kor-
mány költeni száz milliót Boszniára, ha fiaink vérét és 
egészségét feláldozhatá idegen érdekekért: akkor a 
magyar alföld megmentése érdekében meghozhatjuk 
ugyanazt az áldozatot. A nemzet átka legyen azon a 
kormányférfiu és azon a törvényhozón, kinek lelke 
meg nem indul e nemzet nagy szenvedésein s ki nem 
siet azokat enyhíteni. 

Felelős szerkesztő : S i z n a , P p r ^ n f i , 

H I R D E T É S . 
3 2 > r - 2 ? o l l á u k : S á n d o r I. t. 4 1 2 

számit háza igen kedvező feltételek mellett 
eladó, vagy bérbeadó. 

részére. 
I K I á , T 7 - é - á , x a , l 3 : 

kilónként Bécsből. 
C e y l o n M o c c a 

1.401.451.601.551.66 1.60, 1.70. 
Ceylonbruch J a m a I k a 

1.20, 1.30, 1.35. 1.201.251.301.3* 1.40 
. v P { M e n a d o 

1.35,1.45, 1.60, 1.75. 1.35, 1.40. 1.45, 1.50. 
P o r t o r i c c o l a v a 

1.301.401.451.501.60 1.20, 1.30, 1.40, 1.45. 
C a m p i n a 8 

1.40, 1.30, 1.35. 

Gőzpörkölt és őrölt kávék: 
Santos,Domingo,Jamaika,Campinas^Bahia,Colombo 

00 krtól 1 frtig, 1.10, 1.20, 1.30. 
Menadó, Cuba, Mocca, Perl, Java 

1.40, 1.60, 1.80, 2. 
Melange 

(gőzpörkölt és őrölt) 1.50, 1.70, 1.90, 2.2a 
Az uj kávé adó tekintetébél előre is ajánljuk a háztartási 
szükseglethezi fedezetet keltő időben beszerezni. A szállí-
tás 5 kilót zacskókban történik, az összeg előleges be-

küldése, vagy utánvét mellett 

Brúder Herkovits & Co. 
Bécs, Schellingasse 3. 5 - 8 . 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1881. 



Szentes, 1881. april 19. 2 0 . (rondkhriili) S Z i í l U . Tizenegyedik évfolyam. 

ELŐFIZETÉSI ÁB: 
Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . . 1 frt 

M E G J E L E N 
m i n d e n s z o m b a t o n 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP. 
V e g y e s t a r t a l m ú h e t i k ö z l ö n y . 

HIHDETÉSIJÁRAK : 
3 hasáhos petitsoréri 
egyszeri hirdotéanél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik-

IÍYILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BELTEGDI J 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

Szentes, 1881. april 18-án. 
A viz megszűnt áradni. 1879-ben elrémülve 

beszéltünk a vizáradás óriási mérvéről, s ime 
rövid két év multán a 79-ik évi 26 láb három 
hüvelyken tul ^emelkedik az árviz 27 láb 6 
vonalig. 

Ez évben semmi árvízre nem számítottunk, 
s bár a közigazgatási végrehajtás utján az állam 
végeztetett némi munkát; de mivel a gátak 
kiépítésénél nem voltak arra figyelemmel, hogy 
a legveszélyesebb pontok javíttassanak ki min-
denek előtt, elmondhatjuk, hogy ezen óriási 
árviz teljes készületlenségben talált bennünket. 
Gátaink több ezer méter hosszban alól állanak 
25 láb vizén, s igy ezen vonal részeken az anya-
gátra folytonos esőzés közt óriási erőfeszítéssel 
fölhordott földből készült nyúlgátak tartják az 
árvizek történelmében nálunk eddig nem ta-
pasztalt magasságig emelkedett óriási viztestef, 
mely önsúlyával is oly erős nyomást gyakorol 
a gyenge nyúlgátakra, hogy ezekkel csakis 
folytonos tatarozgatás segítségével lehetett eddig 
megakadályozni, hogy a viz a gát tetején át 
ne törjön — Hanem amit aggasztó kínok közt 
vártunk, a vizáradás megszűnt és ha az ára-
dással szemben fennbirtuk tartani: lehet rá 
reményünk, hogy fenntarthatjuk ezután is és 
el fogjuk kerülni a rettegett katasztrófát, csak 
ne lankadjunk, csak az önvédelem ösztöne 
folyton kitartásra buzdítson bennünket és el ne 
hagyjuk a gátat, mig a vész teljesen meg nem 
szűnt; mert azzal, hogy vizünk már megszűnt 
áradni, még a vizvésznek nincs vége, sőt az 
árvizek alkalmából szerzett tapasztalatok után 
már tudjuk, hogy még mindig az apadás folya-
mata alatt állt be nálunk a veszély legnagyobb 
mérve, ekkor támadnak ujak és lesznek ve-
szélyesebbé a már meglevő csúszások. 

1879-ben 25 láb 3 hüvelyk vízmagasság-
nál volt a legkétségbe esettebb küzdelmünk, 
szél és viharok mellett ami átszakgatott, átá-
zott és teljes mértékben megrongált töltéseink 
még 24 láb viz magasság mellett sem nyújta-
nak biztonságot, s ahoz, hogy vizünk 27 láb 
0 hüvelyk, 6 vonalról 24 lábra szálljon alá, 
— miután nálunk csak hüvelykjével szokott 
apadni — még két egész hét kell és legkeve-
sebb három hét még a viz oda apad alá, hol 
már nem fenyeget bennünket. — Tehát még 
egy hosszú, tartós küzdelemre kell készen len-
nünk. S ha vész folyama alatt nem lankadunk; 
de sőt a viz apadásával egy ü t járó remény-
ből erőt merítünk — az elemekkel folyó vég-
zetszerű harcban — a küzdelemre és küzdünk 
mint Szentes már küzdött két óriási vizárral 
szemben. E küzdelemben nem vagyunk ma-
gunkra hagyatva; a kormány pénzzel és ka-
tonai erővel támogat bennünket. Védekezésünk 
élén egy érdekeinkért lelkesülő erős ember áll 
Horváth kormánybiztos személyében, ki a 
vészbizottsággal karöltve és a mellette levő 
erők tapintatos erélyes felhasználásával hivatva 
van rá, hogy a kormány által rá bízott nehéz 
feladatnak sikerrel megfeleljen. 

Leg> ünk tehát erősek, és minden szentesi 
embert "azon gondolat vezéreljen a küzdelem 
alatt, hogy e napok alatt házi tűzhelyünk, 
évtizedek összetakargatott fillérei, vagyonunk, 
mindenünk megmentésének nagy és dicső fela-
data vár reánk. 

1 

TÁVIRATI TUDOSITASOK. 
Horváth Gyula kormánybiztoshoz. Feladatott 

15-én reggel 5 Órakor. Beliczay főispán a szarvasi 
szolgabirótól vett tudósítás alapján a kővetkezőkről 
értesít: nA viz 2Í 3" már a gátak tetején kell 
nyul-gátat húzni, alig van remény a gátak fenn-
tartásához. Szent-András és Öcsödnél a halász-
telki gáton 3 csuszamlós támadt, melyeket azonban 
szerencsésen elfogtak A legmagasabb pontokat tá-
madja a viz 4—7 kilóineter hosszában, ily hosszú 
vonalon a védekezés csak %em lehetetlen. Teszünk 
mit ember tehet ö Eddig van a távirat a Körözs 
mentéről, melyet azért közlök, hogy az onnét kicsapó 
viz, hátulról meg ne kerülhesse. Kiszely műszaki 
felügyelő, viost H.-M.- Vásárhelyen van, o meg-
vizsgálta már a mindszent-apátfalvi gátakat és a 
mai nap folytán Nagyságodat fogja meglátogatni. 
Szíveskedjék vele jelen sürgönyömet közölnir s ne-
vemben Jelkérni, hogy Szentesről. a helyzet meg-
vizsgálása és a szükséges véd intézkedések megtétele 
s berendezése végett — ha Vásárhelyen jelenléte 
már nem szükséges — egyenesen Szent-Andrásra 
és Öcsödre utazzék, hova Kendi kir. mérnököt 
Mezőtúrról már kirendel'em, a hova berándulni 
ma Beliczay fohpánt is utasítottam, egyúttal mondja 
meg Kiszelynek, hogy a szent-andrási és öcsödi 
helyzetről és tett intézkedéseiről, valamint arról is 
hogy minden nap hol lesz, engemet tudositson. — 

Ordódy. 

Szarvas, april 16. 3 óra 45 perc. Jancso 
mcs alispán ide kormánybiztosul küldetett ki, vele 
a kákái gátakat tekintettük meg, melynek Piti gát 
tievu része igen gyenge. A szorongatott Szent András 
és Öcsödre Beliczay főispán neveztetett ki kormány-
biztosnak, ki ma oda elutazott. Viz folyton árad, 
2 láb 6 hüvely. SzáílthÓ kiküldött 

Hmvásárhely, april 16. d. u. 7 óra 45 p. 
Tlogy áll ott a viz ? Nálunk az alsó vonalon apadás 
jeleztetik — Kérjük kitartásra önöket. — Vizvész 
bizottság. 

Óráról órára. 
Szentes 1881. april. 16. 

Rezgő végén vagyunk. Az 187í)-ik évi legmaga-
sabb vízállás: a 26 láb 3 hüvelyk, f. hó 16-ika reg-
gelen 8 hüvelyk és 3 vonallal meghaladva, a tengernyi 
ár ott fekszik az elázott, átnedvesedett, pép és sárból 
álló omlatag gát mellett, oly rettenetes nyomással, hogy 
úgyszólván az „ámen" tartja, hogy egy szerencsétlen 
pillanatban ránk nem tör, ismételve pár év után po-
koli művét, inely 75 ezer embert tett hajléktalanná 
és koldussá. A kétségbeesés legkiuosabb perceit éljük, 
a lét és nem lét nagy kérdései, melyeknek tárgya a 
szűz alföld romlatlan és meg nem himlesztett derék 
lakói és dus terei, — egy szerencsétlen szélrohamra 
feltéve 200 ezer léleknek jövendő sorsa a bizonyta-
lanság sötét éjszakájában és vak véletlenében in-
gadozik. Ég és föld között függünk reménytelenül és 
kétségbeesve: minden óra sőt minden szempillantás 
ujabb okot ád aggodalomra. Egy nemzedék verítékkel 
keresett vagyona, az anyagi javak, miket az elmúlt 
évek szűk markából véve csapások, túlhajtott adóter-
hek mohó gyomrától megtartanuuk nagy nehezen si-
kerűit, gyermekeik kedveseink, élete, biztonsága tor-
kában a fenyegető árnak, az örvény szélén állanak, a 
nemzeti tőke nagy része, emberben, anyagi javakban 
Csongrád, Békés, Csanád és Arad megyék területén 
végenyészet elé néz. 1879-ben megbénult az alföld 
kereskedelme, ipari tevékenysége, Szeged pusztulásá-
ban és fejének koronája lehullott: két év után ma a 
test törzse haldoklik: a termékeny alföld a nemzeti 
vagyonosodás és tőke szerzés fő fő terrénuma, a gab-
natermelés nagy etnporiuina, jóra termett, munkás la-
kóival, kikben a nemzeti ős erények még halványuló-
ban nincsenek, — mint haldokló beteg vonaglik, s pár 
pillanat müve, hogy az erős, és életteljes vidék kada-
verként feküdjék a Tisza viz és iszap tengerében. 

Az átélt katastrophák és a inegujhódás láttának benyo-
másai alatt, miket Szeged két év előtti történetében 
láttunk, virrasztunk a nagy haldoklás felett azon re-
signált fájdalommal, hogy a pusztulásban bőven lesz 
részünk, a külföld rajongó rokonszenvét azonban meg-
nyerni nem tudjuk. A „Szeged nem volt" vigasztaló 
szó, mely a koronás király ajkain elhangozva, meg* 
nyugtatá az ország szorongó keblét, minket mostoha 
gyermekét törvényhozásunk és kormányunk illetni nem 
fog; mi halottainkból bajosan támadunk fel. Fájdalom, 
a nagy nemzeti ünnepély melyen az ezer év után üdvözölt 
Pannónia, minket koldus mezben, éhezőket és fázókat 
fog kebelére ölelni. 

Ma van a feltámadás nagy napja, ki tudja nem 
lészen-c nekünk a halálé. De jöjjön a mi jönni akar; 
közönségünk tűzhelye, vagyona védelmére megtette az 
emberileg lehetőt, a védelem legfőbb vezetőjétől le az 
utolsö napszámosig, mindenki helyt állt magáért, a mi 
ezután van, már nem emberi. Reményünk oda, csak a 
hit tart, hogy annyi szenvedés és fáradalom után, a 
védelem hiven teljesített munkáinak talán meg lesz a 
jutalma Isten kegyelméből, a szeretet vallása alapitójá-
nak érdemeiért!! ? 

Világ folyása. 
Ha az ember egy pár nap dolgozik a tiszai gá-

ton, azután meg bele néz az újságokba: roppant nagy 
hasonlatosságot fedez fel a Tisza és a világ állapota 
közt. A Tisza óriási árja színei a roncsolt gátkoroná-
val, einitt-amott már csak nyúlgátak tartják, sok helyen 
vastag oszlopokban át-át tör, s csak mindenféle mes-
terséggel; pilóták kai, zsákokkal, furkókkal stb. lehet 
ideig-óráig vissza szorítani, hogy megint más ponton 
törje ismét át a gát oldalát. — líát biz ez valóságos 
fotográfiája a politikai és sociális világ állapotának. Itt 
is a mindenféle nagyszerű érdekek, sociális, háborús 
és sok más kérdések, óriási árrá növekedtek, melyeket 
a különféle kormányok, minden néven nevezendő gá-
takkal/igyekeznek megfékezni, miudenfóle mesterséggel 
apasztani stb. — de ugy látszik kevés szerencsével, 
mert biz a sok gátcsuszamlás, szakadás, szivárgás stb. 
egymást éri s napról napra szaporodik; elföldelni nem 
bírják, pilótával, pontonnal nem győzik, ha mindjárt a 
pilótát szuronynak, a pontont páncél hajónak hivják is, 
az ár bezzeg nemcsak 26 lábas már, s az apadást je-
lentő tisztulás sem mutatkozik sőt az ár hová tovább 
sötétebb, zavarosabb. Még szélvészt jola5 fellegek setn 
hiányoznak a láthatáron, — s ha hasonlatunk sántit, 
csak annyiban áll sánta volta, hogy mi isten zegitségd-
vel biztos reménynyel mégis csak meg bhjuk gátain-
kat tartani, mig amazokat a gátakat, neiu bírja meg-
tartani semmi potentát]; kitörnek azok a hullámok s 
pedig nyilván a közel jövőben. — Legrongáltabbak a 
nagy viliig események gátjai, a muszka vonalon, a 
melyhez képest a mi hosszu-tói gátjaink angyali álla-
potban vannak. Azt gond oltók a hatalma® cárok mű-
szaki vezetői, hogy néhány nihilista vezér elfogatásával 
8 felköttetésével, a bajnak forrását alaposan bedugták, 
de bizony, a mint-a tények bizonyítják, alaposan csa-
lódtak, csak egy kis szivárgást nyomtak el, de a nagy 
ái*, még csak most kezd megmozdulni. A legújabb tá-
virati tudositások szerint ugyanis az történt Szent-Péter-
váron, hogy a tanulók kísérletet tettek a halálra itélt 
nihilisták kiszabadítására. A tanulókat a rendőrség 
megtámadta, és a nép ezrekre menő tömegekben segít-
ségére sietett a tanulóknak, ugy hogy csak nagyobb 
katonai erővel sikerült a lázongó népet szét verni. Es 
ez tény ad a dolognak roppant fontosságot, mert bizo-
nyítja, hogy a nép is sympathirozik a nihilistákkal — 
a mit pedig eddig elég ügyesen tagadtak — és hogy 
a nagy néptömeg is kezd érni a forradalomra. Maga 
a nihilÍ8mu8 a cárgyilkosság s az ezt követő megtor-
lási rendszabályok által csak nyert erőben és kiterje-
désben, mint ezt minden jel nagyon is világosan bizo-
nyítja, sőt Európa azon elemei előtt is sokat nyertek a 
nihilisták, kik küjönben ellenségei minden terrorismus-
nak, mert a róluk való felfogás, legujabb kiáltványuk 
és a halálra Ítéltek védekezése következtében — min-
den esetre kedvezően módosult, a mely körülmény a 
nihilismus annélkül is roppant erejét tetemesen növelni 
fogja. — Ázsiában is újra meggyült-i az oroszok baja 
a csak most levertnek hirdetett turkománokkal, a 
mennyiben ezek ismét támadólag léptek fel, elfoglaltak 
egy orosz erődöt s őrségét felkoncolták. — Anglia 
állapota sem valami rózsás; addig, addig tatarozhatta 



a máink vonalát, ott a balkáni félszigeten és máshol, 
h*gy a nagy munkában a maga szilárdul épült gátjai 
ijjesztőleg eláztak, s annyi a baj mindenfelé, hogy azt 
se HÍ tudja hova szaladjon előbb. A "boerokkal ugy 
látszik hiába kötötte meg a rá nézve meglehetős hát-
rányos békét, mert a boerek egy része, minden áron 
teljesen el akar Angliáiéi szakadni, s valószínűleg újra 
háborút idéz elő. a mi annyival veszélyesebb dolog, 
hoty az egész Dél-Afrika hollandi eredetű lakossága 
telítve van ezen elszakadási eszmékkel. Még nagyobb 
a baj Irlandban, hol a nyomaráit nép a végsőig van 
k*«eredve, s a legelső kedvező alkalommal veszélyes 
lázadásban törhet ki. Az amerikai irlandiak pedig me-
rényleteket terveznek az angol miniszterek ellen. — 
Fiincia s Olaszország felől is baj fenyeget. E két ha-
talomnak ugyanis, nagyon is régóta fáj a foga Tunisra 
de éppen egymás miatt nem merte oeeupálni. Most 
azonban a franciák aligha meg nem kísérlik e szép 
tartományt elcsípni, mert nagyon tagadják, s ürügyet 
találtak is már valami csetepatéban, a mely francia 
katonaság és egy tunisi nomád törzs közt lefolyt Az 
olaszok azonban résen állanak s minden áron meg-
akarják az oceupatiót akadályozni. S e dolog már ed-
dig is annyira mérgesedett, hogy a két szomszéd állam 
közt komoly bonyodalmak is fejlődhetnek ki. — A 
Balkán félszigeten is nehezen akar némi rend előállani, 
melyről azonban már születése előtt világosan láthatni, 
hogy csak nagyobb bajoknak lesz szülő anyja. A ha-
talmak erkölcsi pressiójának ugyan bizonyosan sike-
rülni fog a telhetetlen Görögországot rá venni, liogy a 
neki oda itélt területtel megelégedjék, de az a kérdés, 
hogy az átadandó területek lakossága ellenállás nélkül 
bevonható lesz-e a görög állaiutestbe, annyival is in-
kább mivel e kérdéses területen lakó macedo-oláh, 
már most is sáncokat készit a benyomulandó görögök 
ellen, a török és görög pedig minden béke reményke-
dések dacára is folyvást nagy mérvben fegyverkezik. 
— Szóval baj van elég, s biztosak lehetünk, hogy 
egyik vagy másik helyen nem sokára kitör. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A vészbizottság részéről figyelmeztetik a la-

kosság, hogy mind azok, kik a külső — akár a belső 
védgátakra kocsival vagy gyalog kirendelve voltak, 
kirendelési céduláikat a városház irodájába még e hét 
folytán mulhatlanul behozzák, mert azok, kik a köz-
munka leszolgálását igazolni nem tudják minden gyalog 
nap után két frt, igás erő után pedig 10 frt birsággal 
fognak büntettetni. Szentes, 1881. april 16-án. A vész-
bizottság. 

— Gátaink az egész vonalon lehetőleg jól állnak-
A lefolyt 4 nap alatt igen nagy munkát végeztek a 
gáton. A legrosszabb voualrészek is lehetőleg megerő-
síttettek. 

— Kun-Szent-Márton határához tartozó mester-
szállási mintegy 9000 holdat tevő pusztát a Körözs 
árja elöntötte, a rajta levő tanya épületek romba dől-
tek és az ott levő összes lábas jószág mentlietlenííl 
vízbe fulladt. Megjegyzendő, hogy a Körözs szabályo-
zás előtt ezen a pusztán soha sem volt viz. 

— A vészbizottsag eme felhívást intézte a hely-
beli egyházak lelkészeihez: A városunkat fenyegető 
árvízveszély mulhatlan szükség és kötelességé teszi, 
hogy az összes lakosság minden munkabíró tagja, bár-
mely időben és bármely körülmények között is, ön 
maga iránti kötelesség és az Isten iránti tiszteletnél 
fogva, a védelmi munkálatokat folytonosan teljesítse. 
Ennélfogva, — habár a bekövetkezett nagy ünnepna-
pok egyedül az Istennek tiszteletére szánvák, — de a 
védelmi munkálatok elodázhatlanok lévén; felkéretik 
a címzett egyházi hivatal, hogy ünnepi szertartásokat 
a kora reggeli órákban még oly időben megtartani ke-
gy eskedjék, hogy a lakossAg már reggeli 8 órára a 
védelmi munkálatok teljesítéséhez foghasson, továbbá 
hogy a délutáni isteni tiszteletek lehetőleg mellőztesse-
nek. — Egy szerem int felkéretik a cím arra is, hogy 
a gyülekezet tagjait a szószékről a védelmi munkála-
tok teljesítésére felhívni és buzditini szíveskedjék. 
Szentes, 1881. april 16. — Vészbizottság. 

— Mindszent védtöltése jól áll, s itt a mindszen-
tieknek bajtól tartani nem lehet. 

— A VÍZ 18-án 27 láb fél hüvelykig emelkedett 
s itt megált, főt 19-én reggel 7 órakor 26 láb 10 hü-
velykre szállt le. Vau tehát 2'/a hüvelyk apadás. Ez az 
apadás oly nagy, hogy ez alig lehet természetes, vala-
hol szakadásnak kellett lenni. 

— Kun-Szent-Marton által fentartott jaksori töl-
tés mintegy 10 öl hosszban f. hó 17-én délután elsza-
kadt; de estig azt 1 lenne mérnök és Szalai István 
tmár urak vezetésése mellett a szentesi napszámosok 
megfogták a vizet E szakadás hire az egész várost 
és a tiszai védvonalat fölverte. A vész helyén a város-
ról elébb Beke Kálmán, később a tiszai vonalról 130 
katonával Münsberger Ferenc főmérnök és Sima Fe-
renc tanácsnok, majd egy órával később Abaffy Zsig-
mond, Bányai József és Juhász János urak megérkez-
tek. Itt egész éjjel folyt a munka. A szakadásnak oka 
az volt, hogy a kun-szent-niártoniak elhagyták ezt a 
töltést. Horvát Gyula kormánybiztost Mindszentnél érte 
e vész hire és az éj folyamán hajóval zsákkal, kato-
nával és minden \ édekezési eszközzel megjelent s 
midőn megtudta, hogy a szakadásnak a kun-szent-

niártoniak biUiös visszavonásából ered, még azon éjjel 
Kua-Szent-Mártonbaa a vész bizottsági Üléaboü meg-
jelent és kijelentette, hogy : ha a vonalakat 
haladéktalanul el nem látják kellő munkaerővel egy 24 
óra alatt az egész elöljáróságot fölfüggeszti állásától. 
E mellett 18-án 52 katonát rendelt ki brachiumul. Mi 
nép az, amelyiket vész idején ugy kell az önvédelemre 
szorítani? Ezen intézkedések mellett, a kormánybiztos 
felh ivasara, a szentesi vészbizottsag kubikosokat kül-
dött a jaksori vonal kiépítésére. Ez helyesen van, mert 
a kunszentmártoniakra nem lehet számítani. 

— Az árviz miatt a Szarvas-mezőtúri vasút köz-
lekedés megakadt. Kun-Szent-Márton is ugy körül van 
vízzel, hogy csak Szentes-felé tarthatja fant a közle-
kedést. 

— Csemegi miniszteri biztos megkereste Horváth 
Gyula kormánybiztost, hogy őt arról értesítették, mi-
szerint 2 csolnakon 20—20 ember ment át a túlsó ol-
dalra a gátak elvágása végett Iliit inár miféle rémü-
letes sületlenség ez, hát kinek jutna Szentesen eszébe, 
hogy egy szomszéd város megsemmisítésével akarjon 
szabadulni egy pár hüvelyk viz magasságtóL Az ilyen 
hir honlókat, jól teszi a miniszteri.biztos, ha elcsukatja. 

— A h.-m.-vásárhelyi védtöltés átvágását kísér-
letté meg a napokban, egy mérnök és két munkás. Az 
elfogott mérnök neve Rutter Károly osztrák mérnök-
kari hadnagy; mint maga mondá, Gregersen vállalkozó 
segédmérnöke; a vele volt két munkás szin-
tén e vállalkozó emberei. — A merénylők némi ravasz-
sággal jártak volna el vállalatukban. Ugyanis még vi-
lágossal eirkáltak csolnakjukon partjaink közelében, 
nehogy a katona őrök figyelmét éjjel a „csolnakozás-
salu felkeltsék, gondolván, ha nappal is látják őket ott 
járni, éjjel nem háborgatják majd munkájokban. Azon-
ban rosszul számítottak. Az őrszem, a mint a csolnak 
a part felé közeledett riiiegállja-t kiáltott, egyszersmind 
lelövéssel fenyegette a beniilőket, mivel a csolnak a 
kiáltásra visszafordult, s csak miután a gáton a „tölts !a 

parancsszó elhangzott, fordult vissza a csolnak is, mely-
ből azután a három egyén kiszállitatott. Megjegyzendő, 
hogy kiszállittatásuk alkalmával többféle tárgyat a 
Tiszába dobtak, ezek között állítólag robbanó gya-
pot és dynamit töltvényeket. A kanócnak haszná-
landó kócot azonban a katonák ott találták a csolnak-
ban. A mérnök nem akarta katonáinkat az őrházra kö-
vetni, többnemu kifogás után még gorombáskodott 
is velők, mire ezek dühbe jővén, jól elverték és meg-
kötözték. Borsosból átkísérték Ludvárra, ott éjszakán 
át bezárták mindahármat, s másnap négy fegyveres ka-
tona szurouv között Vásárhelyre kisérte őket. A város-
háza közelében a Rutter hadnagy megakart ugrani, a 
mi azonban nem sikerült neki, de bizonyára ez is 
terhelő körülmény lesz rá. Hogy kinek megbízásából 
akartak 250,000 hold kitűnő minőségű szántóföldet a 
rajta levő épületekkel és jószágokkal tönkre tenni, s 
városunkat a borzasztó vésznek kiszolgáltatni, ezt majd 
a vizsgálat kideríti. 

— A kunszentmártoniak jaksori gátja april 16-án 
délután 4 órakor mintegy 10 öl hosszban elszakadt, és 
erről a szentesi vészbizottság futár által értesíttetett. — 
A vészbizottság a városi körgáton dolgozó katonaság 
egy részét, Abaffy Zsigmond városi mérnököt, zsákok-
kal, fáklyákkal azonnal a veszélyes helyre küldötte és 
ugyan egy alkalommal Horváth Gyula miniszteri biz-
tost is értesítette, ki gőzhajón nagy mennyiségű vé-
delmi anyag magához vételével szintén a helyszínére 
sietett, azonban mikor már a városból és a Tiszáról 
megindult segítség a szakadás helyére kiért, akkorra 
a Szentes város bökényi gátján dolgozó szentesi em-
berek, Szalai István tanár és heyettes mérnök fel-
ügyelete alatt, a szakadást betömték. — Horváth Gyula 
miniszteri biztos a Kunszentmárton város mérnökét 
Szilárdti Jakabot hivatalától felfüggesztette azért, mert 
ezen elszakadt gátat szabálytalanul építtette. 

— Szarvason paraszt gazdák megvették a Wert-
heitn féle háromezer holdas birtokot; e szorgalmas 
nép hosszú évek munkásságával odáig vitte, hogy né-
hány főúri birtokon kivül az egész nagy határ paraszt 
gazdák kezén van. 

— Geröcz Lajos papválasztási ügye egyszer va-
lahára végleg elintéztetett, ugyanis a folyó évi april 
12-én tartott egyházmegyei gyűlésen, a választási el-
járás megerősíttetett. 

- - A trónörökös násza alkalmával, mely folyó 
évi május hó 10-én Bécsben tartatik, ugyanaz lesz a 
szertartás, mint 1854-ben a király esküvőjénél. — A 
Teréziánumban Stefánia hercegnő számára ugyanazon 
termeket rendezik be, melyekben Erzsébet királyné, 
mint menyasszony időzött. — Innen a királyi palotába 
való bevonulás teljes udvari pompa kifejtésével fog 
történni déli egy órakor. — Egy szakasz lovasság 
nyitja meg a menetet, aztán jönnek a kamarások és 
titkos tanácsosok hat lovas dísz kocsikban, majd a pa-
lota hölgyek, az udvarmesternők és végre a menyasz-
szony a nyolc fehér ló által vont díszkocsiban, melyek 
oldalainál apródok haladnak. — Délután a királyi pa-
lota összes kapuit elzárják s a mátkapár, a családta-
gok és a meghívottak az augusztinusok templomába 
vonulnak. — A templom szőnyegekkel virágokkal 
pompásan lesz díszítve s tízezer gyertya fog világítani. 
— A szertartás alatt, az egyházi áldásnál, a kint álló 
katonaság sortüzet ad s az ünnepélyes te-deum után a 
menet vissza tér a királyi palotába. — Május 7-én bál 

lesz az udvarnál, az az eekövŐ napján pedig százhat-
van terítékű díszebéd. A következő napon az ifju pár 
Laxenburgba megy, onnan május 18-án Budapestre s 
23-án Prágába. — Nyáron a trónörökös pár a fénye-
sen berendezett ploskoviei kastélyban fog lakni s egy 
időre kirándul Lacroma szigetére, néhai Miksa császár 
kedvenc helyére. 

— Vakmerő legény. B. F. lakos társunk tegnap 
kora reggel. Kovácska Sándor nevű kocsisának azon 
parancsot adta, hogy egyik lováról a patkót a kovács 
mester által vetesse le s e végett a lovat vezesse a 
mesterhez. A kocsis legény a parancs teljesítése után 
a lóra felült és azt a gonosz tréfát gondolta ki, és meg 
is tette, hogy a városházához bevágtatott s az ott je-
lenlévő vészbizottsági tagnak jelentette, hogy ő a kor-
mánybiztos futárja, ez által küldetett annak megjelen-
tésére, hogy a Rác-csőszháznál a mult éjjel a viz a 
gátat három ízben átszakította, kétszer sikerült azt el-
fogni, de most már nem birnak vele, az ár rohan a 
város felé, feltartani nem lehet, mert a gáton munkás 
ember nincsen, rendeli a kormánybiztos, hogy a pol-
gármester a jelzett helyre minél nagyobb szánni köz-
erőt parancsoljon ki. Levelet azért nem hozott, mert a 
nagy ijedtségben ezt adni, a kormánybiztos elfelejtett. 
E rémhírnek természetesen teljes hitelt adni nem lehe-
tett, 8 később a helyszínéről nyert hiteles értesülésből 
kitűnt, hogy a kocsis által hozott jelentés koholmány, 
melyet ő maga gondolt ki, hogy a vészbizottságot fel-
ültesse. Kováeska e tettéért letart ózta tván, kihallgatása 
alkalmával előbb azt hazudta, liogy e vészhírt Tóth 
Mihály nevű kubikostól halotta, s ennek a tanácsára 
tett arról jelentést, — utóbb azonban töredelmesen be-
vallotta, hogy azt ő maga koholta; — ez alapon a fő-
kapitány ellene a fenyítő eljárást rögtön folyamatba 
tette, s most a börtönben várja megérdemlett büntetését. 

— A gáton dolgozó katonák közül egy káplár 
eltörte a lábát. — Rögtön orvosi kezelés alá helyez-
tetett 

— Békés-Csabán az árvízkárosultak javára nép-
ünnepet rendeznek lóversenynyel egybekötve a pün-
kösdi ünnepek alatt. „Arvizalbumotu is adnak ki. 

— A Balaton annyira megnőtt, hogy a belé öm-
leni szokott patakvizet visszanyomja s ezek kiöntvén, 
a földeket elárasztják. 

— Fiatal anya. Ritka eset történt e napokban 
Anglia Rillington városában. Egy 9 éves 8 hónapos 
leány nem rég fiat szült. A gyermek születésekor 7'A 
fontot nyomott s a jelenlevő orvos dr. Dodd véleménye 

| szerint teljesen egészségesnek látszott; néhány óra 
múlva azonban*görcsökben meghalt. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből: 
A kik a zöldhalmi bocsaji pusztára nyári legelőre 
ökröt, lovat és heverő marhát szándékoznak hajtani, 
azok beiratás végett V. Lakos József III. tized 216. 
számú házánál jelentkezhetnek. — Balog Antalnak 
I. t. 424. számú házánál egy külön lakás van kiadó. 
Marozsi Pál I. t. 262 sz. házánál 2 szoba, konyha, 
kamra haszonbérbe kiadó. — Csúcs Ferenc III. t. 47 
szánni lapistói tanyáján jó szegni való nadja van eladó. 
Filó János lelkész ur tulajdonát tevő Csukás-féle ház april 
24-tól kiadó, ugyan ó neki járó búzája ésárpája van eladó. 
— Mecs Balogh Mária (ezelőtt Bartha Károly) házánál 
egy külön lakás haszonbérbe kiadó. — Haris Zsófia 
1. t. 187. számú kaszinó melletti házánál több rend-
beli lakás azonnal kiadó. 
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számú háza igen kedvező feltételek mellett 
eladó, vagy bérbeadó. 

Pályázat i hirdetmény. 
A csongrádi járásban lemondás folytán 

üresedésbe jött szolgabírói segédi állomásnak, 
— mely 800 forint évi fizetéssel van egybe-
kötve, — választás utján való betöltésére nézve 
ezennel pályázat nyittatik. 

Miről a pályázni kívánók azzal értesíttet-
nek, hogy pályázati jelentkezéseiket, képesített-
ségük igazolására szolgáló okmányokkal felsze-
relten folyó évi május hó 10-ik napjáig kis zom-
bon Rónay Lajos főispán ur ő méltóságához 
nyújtsák be : annál is inkább, mert az emiitett 
batáridőn tul jelentkezők pályázata figyelmen 
kivül fog hagyatni. 

Szegvár, 1881. april 2-án. 
Stammer Sándor, alispán. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1881. 




