
Szentes, 1888. március 24. 12. szám. Tizennyolczadik évi folyan\. 

Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre . . . , . 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van 
beosztva. Egy hely ára bélyegdij 
nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Nyi l t tér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérinentetifen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a tok vissza nem adatnak. 

Meg jelen minden szombaton. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 
Egyes szám ára 8 krajcár. 

Helyzetünk ma. 
S z e n t e d 1888. inártius 23. 

1881. óta csak építkeztünk, töltéseink 

védelme érdekében a felszereléseket, védelmi 

anyagokat, eszközöket szaporítottuk, komo-

lyan árvízről és árvízveszélyről nálunk szó 

nem lehetett, habár 1882. és 1887-ben elég 

nagy áradás volt is ahoz, hogy a mult idők 

árvizeihez képest a közönség is tudomást ve-

hetett volna a Körös és Tisza felől fenyegető 

veszélyről. — De az 1881. LII. t. c. alapján 

teljes méretekben kiépített óriási töltésekkel 

szemben, az 1881. év előtt volt vizáradások 

veszélye a minimumra szállt le, ugy, hogy a 

körös-tisza-marosi öblözet védelme érdekében 

kiépült óriási töltésekkel szemben csak az ed-

dig tapasztalt legnagyobb árvizek magassá-

gának túllépése után lehetett nálunk komoly 

árvízveszélyről szólni. 

Az egész télen át tartott havazás után az 

egész ország azon véleményben volt, hogy a 

folyóvizmenti vidékek az árvízveszélyt ki nem 

kerülhetik. — Társulatunk szintén komoly 

előkészületeket tett az árvizvészéiylyel szem-

ben. Ránk nézve azonban a tavaszi ára-

dás azon viszás és vízvédelmi szempontból 

egészen rendkívüli helyzetet teremté, hogy 

még védvonalunkat alig közelitette meg az 

áradás, ugy, hogy mielőtt nálunk a tulaj-

donképpeni komoly töltésvédelem szüksége 

beállott volna, a feletlünk fekvő társulat véd-

vonalát a jégtorlódás következtében felduz 

zadt áradás meghágta, s miután a szomszéd 

társulat árterét tőlünk semmiféle természetes 

magaslat, vagy komoly választó védvonal el 

nem különíti, most védvonalunk háta mögött, 

tehát egy egészen nem várt oldalról fenyeget 

bennünket a veszély. 

Olyan ez, mint a hátulról, orozva tá-

madó ellenség, mely, ha komolyan vigyázó 

őrszemek nem volnának, váratlanul, könnyen, 

a legnagyobb veszélybe ejthetne bennünket. 

— Miután azonban komolyan vigyázó őrsze-

meink vannak, melyek érdekeink megvédését 

lesik; annálfogva ma még nagyobb, komolyabb 

veszélyről szó sem lehet. 

Ezzel nem azt akarjuk jelenteni, hogy 

Szentes város közönsége és Csongrád vármegyé-

nek erről eső határa a veszély felől egészen 

nyugodtan lehet, s hogy semmi körülmények 

között nem lehet félni veszélytől, csak azt, 

hogy a tisza-körös-marosi társulatnak álta-

lunk képezett közép szakaszát, ha a körösi 

szakasz egyrésze viz alá kerülne is, elutasit-

hatlan komoly veszély nem fenyegeti; mert a 

Csaba felől fenyegető kiöntés az úgyneve-

zett Ilajdu-völgyből kiágazó Hajdu-éren át 

jönne be a Mágocs-érbe, ezen a Kórógyba és 

innen öntené el területünket; de a Hajduvölgy 

feneke valóságos fensik a mi területünkhez 

képest és az innen várható vizzel szemben 

biztos védvonalul szolgál a hmvásárhely-oros-

háza-csabai vasúti töltés, melyet a vasút tár-

sulatnak áll érdebéken első sorban is meg-

védeni. — Ennek dacára az erről várható 

veszélyekkel szemben a migocsi éren, az ár-

pádhalmi majorságban, tehát Békésmegye ha-

tára közvetlen közelében, egy hatalmas kereszt-

töltés épül. 

Ezen iránynál komolyabb veszély fenye-

gethetne bennünket, ha a viz Körös-Tarcsa, 

vagy Gyoma felől a Kákán át törhetne be 

árterünkre; de ettől sem lehet tartani; mert 

itt három védvonala van a társulatnak, — 

első a körös-tarcsa-mező-berényi, azután a 

gyomai, majd a szarvas-ezüstszőlői és cibul-

kai vonal. 

Ezen vonalok megerősítésén Fekete fő-

igazgató vezetése mellett óriási erőfeszítéssel 

dolgozik a társulat és oly nagy munkaerővel, 

melylyel szemben a munka sikere iránt semmi 

kétség nem lehet. — S még ha ezen védvo-

vonalak feladatnának is, marad a szentesi 

határ megmentésére védvonal. 

Egyelőre tehát mi azon veszély felől, 

mely a felső körösi töltésszakadás folytán 

Békés, Gyula és Csaba városát megsemmisí-

téssel fenyegeti, nyugodtan lehetünk, a mi 

közvetlen védnonalunkon nincs semmi veszély. 

Azon vészhirekkel szemben tehát, me-

lyek szájról-szájra járnak, ma még legyünk 

nyugton. Ü 

— B e l v i z b a j o k . A körös-tisza-marosi 

ármentesitő társulat ez időszerint nemcsak a 

körösi vízáradással küzd ; de ennél nem ke-

vesebb küzdelemre van utalva az óriási hó-

nak gyorsan történt elolvadása folytán támadt 

belvizekkel. — Szentes, — hál' istennek, — 

nagyobb veszélynek nincs kitéve, mert a mi 

belvizünk van az értékesebb földeken, mint 

a Vekerlapos, Rét és Tőke, ezekről a vize-

ket a társulat leereszteti; de nagy bajjal küzd 

Vásárhely, mely a kistiszai zsilipszakadás foly-

tán is oly óriási károkat szenvedett. 

A Szárazér fenyegeti a vásárhelyi rétek 
teljes elöntését. A „Vásárhely és Vidéke" a 

vásárhelyi belvízveszélyt a következőkben 

írja le : 

„Szomorúan köszönlött be hozzánk a szép ta-

vasz. A mult évben a Tisza árja, most a belvizek 

lepték el sok ezer hold szántóföldjeinket, s mintha 

csak egy uj özönvíz akarna keletkezni, minden felé 

csak vizet lát az ember, fent a pusztán ép ugy, mint 

a réten, s városunk határában több mint 12 ezer 

hold már víz alatt áll. A Szárazér felől pedig még 

le sem érkezett az az áradat, mely szabadon rohan 

védtelen földjeink felé, s ha ez is leérkezik, csak ak-

kor lesz belátható teljesen a katasztrófa, mely váro-

sunk lakosságára nézve, sajnos, ép oly vészthozó 

mint a mult évi tiszai árvíz. 

A Szárazér felől már is nagyon sok vizet kap-

tunk, de az áradat, mely Battonyát elönté, még nem 

érkezett le, s ha most is majdnem négy láb esése 

van a víznek a Szárazérből a csalánosi töltésen, el 

lehet képzelni, hogy a vásárhely-földeák-lelei öblöze-

tet mily veszély fenyegeti a Szárazér felől. 

Baross minister a rendkívüli mérvben jelentkező 

szárazéri vizek által veszélyeztetett vidék védelmére 

f. hó 17-én Návay Imre csanádmegyei főjegyzőt sür-

gönyileg rendelte ki ministeri biztosul, de ez mind-

eddig a felső Szárazérnél volt elfoglalva s intézke-

déseiből csak annyit tudunk, hogy megnyittatta a 

Szárazérből a holt-Marosba vezető csatornát, melyet 

Arad város polgármestere a mult héten betömetett. 

Valószínű azonban, hogy a ministeri biztos intézke-

déseket tett, miszerint a Szárazérbe vezető árkok és 

vízlefolyások elzárassanak, mindaddig, nhg Porgány-

nál a vízállás a fokozatos leeresztést meg nem engedi. 

A réten óriási víztömeg gyűlt össze a téli nagy 

havazásokra bekövetkezett olvadás folytán s ez ideig 

a társulat árterében mintegy 18 ezer hold áll víz 

alatt. A társulat vízemelő gépei éjjel-nappal dolgoz-

nak s óránkint 5400 köbméter vizet emelnek ki a 

mentesített oldalról, de ezen munkának csak akkor 

lenne látszatja, ha a Szárazér felől nem szaporodnék 

folyton a belvíz. 

A városi hatóság valóságos ostrom alatt áll a 

vízkárosultak részéről, kik a határ minden részéből 

csoportosan jönnek panaszaikkal s töltések emelését 

s vízlevezetés engedélyezését sürgetik, de a hatóság 

keze kötve van, mert a vízjogi törvény értelmében 

a víz természetes lefolyását feltartóztatni vagy meg-

gyorsítani tilos s így a hatóság szerepe csak oda 

szorítkozik, hogy az egyes birtokosok át ne hágják 

ezen tilalmat. Ilyen eset is azonban számtalan van 

s egész sereg vízrendőri panasz van beadva a ka-

pitányi hivatalnál. 

Különösen a pusztai birtokosság közt van sok 

baj, hol régi divat a vizek törvénytelen leeresztése. 

Itt Czégényi Géza városi mérnök nagyszámú munka-

erővel s fél század gyalogsággal őrködik a töltések 

fenntartásán. — A pusztai linea-utak feltöltésének 

most jó hasznát veszi a hatóság, mert a hol a ke-

resztutak feltöltve lettek, ott sokkal kevesebb a baj, 

mivel a vizek össze nem futhatnak, hanem dülőnkint 

elválasztva vannak. Azonban a puszta délkeleti részén, 

hol a keresztutak ki nem építtettek, a legerősebb 

védekezést kell kifejteni, hogy a szikes legelőkről a 

víz a tanyai földekre ne törjön. 

A városi vészbizottság kedden délben összeült 

s azóta szakadatlanul ülésezik, hogy a városunk ha-

tárát oly erősen sújtó csapás enyhítésére a lehető 

intézkedéseket megtegye. A vasúti átereszek betömé-

sének felsőbb helyen történt engedélyezését már si-

kerűit kieszközölnie, mi által azon előny éretik el, 

hogy a szegedi országútnak a tón keresztül vezető 

része biztosítva lesz az elöntés elől s így a rét felé 

a közlekedés fenntartható lesz s a vasúton innen eső 

tói földek és a népkert nem kapnak már több vizet. 

A helyzet általában városunk közönségére nézve 

igen elszomorító, mert még ha a vizek terjedésétől 

tartanunk sem kellene, a jelenlegi víztömeg nagyobb 

mérvű apadását is csak hetek múlva várhatnók. Most 

azonban még erre nézve is a legnagyobb kétségben 

vagyunk s aggódva várjuk: mily csapás jön még 

reánk a Szárazér felől?" 



91. oldal. 

A békés-csabai árviz. 
Az ország majd minden folyóvizmenti 

vidéke küzd az árvízzel; de minket ez idő 
szerint csak a békés-csabai árvízveszély érde-
kel ; mert egyelőre csak az onnan erre terülő 
viztől tarthatunk. Közvetlen veszély eddig ínég 
erről sem fenyegetett bennünket; mert árte-
rületünkre Mező-Berény és Körös-Tarcsa határá-
nál csak f. hó 2á-én léphetett át a viz, ami-
kor az ártéri választó vonalul szolgáló föld-
vári vasuttöltés elszakadt. 

A békés-csabai vizvész mérvét az „Egyet-
értés" után a következőkben közöljük. 

* * # 

Békés-Csaba , márc. 20. Feladatott 12. óra 

15. perckor. A Békés-Csabát fenyegető veszedelem 

némileg csökkent: az árviz apadóban van. Az árnak 

közvetlen betódulása, ugy látszik, már el van hárítva 

a várostól; ellenben fenyeget az a viz, mely a várost 

megkerülte, s a melynek erejével szemben csak 

gyönge, hevenyészett nyúlgátak állanak. A viz által 

elöntött terület a város határában DOOO holdra te-

hető, Csaba, Gyula és Békés között azonban 35,000 

holdnyi területet viz borit. Csaba városának Bogár-

háza nevü része a teljes pusztulás képét nyújtja. A 

házak, melyek között számos erős kőépület, csinos 

villaszerű házak, tanyák, présházak vannak, egymás 

után roskadnak össze s valóban rémületes látványt 

nyújtanak. A lakosság rendkívül le van hangolva. A 

mentési és védekezési munkálat lázas erővel és gyor-

sasággal folyik éjjel-nappal. Éjjel fáklyák világa 

mellett dolgoznak. Több ezer kapás ember vesz részt 

a munkában az uri polgárság vezetése alatt s álta-

lán vezetőkben és mérnökökben nincs hiány. 

A gátak azonban kezdenek átázni s a viz a 

töltéseken sok helyen átszivárog, sőt némely helyen 

átcsurog. Az elmúlt éj folyamán több helyen a zsi-
lipet is beszakította a viz s ezt csak a geinie-kato-

nák tudták elfogni. Midőn a zsilip átszakadt, a vízár 

nagy robajjal zuhogott alá, nagy rémület támadt. A 

műszaki katonák azonban azonnal a betöméshez fog-

tak, övig gázoltak a lucskos árban és sikerült a sza-

kadást betömniök. 

TÁRCA. 
Mese az árvízről. 

A „Pesti Hírlap" írja az alábbi kis okos bo-
londságot : 

Egy alföldi városból kapjuk e sorokat: A nép 

ajkán most a következő kis mese van elterjedve az 

árvízről: 

A kis-tiszai zsilipszakadás után összegyülekez-

tek az alföldi emberek tanácskozásra s elhatározták, 

hogy deputációt küldenek a Tisza folyóhoz, megkérni 

őt, hogy a jövő esztendőben ne öntsön ki. 

A deputáció elment Mármarosba, az oláhok 

közé, ott lakik egy barlangban a Tisza, ebből önti ki 

a folyót, mely a barlang szájánál csak olyan keskeny, 

mint egy garasos pántlika. (Bezzeg meghízik, mire 

Szegedhez ér.) 

A Tiszát ott találták épen munkában. 

— Mi jót hoztatok alföldi emberek? kérdi fél-

vállról, se hidegen, se melegen. 

A deputáció szónoka előljárult. 

— Megkövetjük alásan kegyelmedet, kejrük szí-

ves gráciáját, elég volt már nekünk a vízből, ígérje 

meg, hogy a jövő esztendőben nem önt ki az alföldön. 

A Tisza kevélyen félrerántotta a dolmányát, 

megcsördítette a sarkantyúit (mert tudják kendtek, ma-

gyar lenne ő is, magyar a gúnyája is) és igy felelt: 

— Bizony nem ígérem meg alföldi emberek, 

mert en a jövő esztendőben ki akarok önteni. 

De már erre méregbe jött a nagy természetű 

Börcsök János Hód-Mező-Vásárhelytől és rárivalt 

nagy vörösen: 

— No, ha kend nem igéri meg, hát akkor én 

lekapom a kalapom, megfogom vele ezt a hitvány 

kis csurgót és egy esztendeig nem mozdulok innen 

»SZENTESI L A P < 

A hatalmas szélvihart, mely tegnap dühöngött, 

a töltések szerencsésen kiállották, miután a szél sze-

rencsére nem a töltések ellen irányult. A városré-

szen alul levő nyúlgátakat azonban a szélvihar ál-

tal korbácsolt vízár keresztültépte s a repedésen át 

nagy erővel tódult a viz, mely ismét néhány ezer 

holdat elöntött s növelvén a várost körülvevő víz 

erejét, egyszersmind járhatatlanná tette a Békésbe 

vezető utat. A munkások rendkívüli erőfeszítéssel uj 

gátat emeltek s az uj viz ellenében a város, ha a 

helyzet rosszabbra nem fordul, meg van védve. 

A szélvihar egy tutajt, melyen három ember 

Békésre igyekezett, roppant erővel felfordított s mind 

a hárman vízbefúltak. 
Bogárházán kívül viz alatt áll a csabai temető, 

a gyönyörű uj népliget, a vásártér, a városnak a 

Körös jobb partján levő része a szőlőkkel és szán-

tóföldekkel együtt. Az összedűlő házakból a lakosság 
a templomba menekült. Minden templom zsúfolva 

van nemcsak a menekültekkel, hanem bútorokkal s 

gabnával is, mert a hajléktalan menekültek a tem-

plomokban laknak, mint háború idején. 

A városban szuronyos őrségek járnak, a mun-

kások százával váltják föl egymást. A hatóságok fal-

ragaszokkal hívják föl a lakosságot, hogy vegyen 

részt a mentés munkálataiban. A vasúton rendkívül 

sokan utaztak el. Számos utcán csónakok és tuta-

jok vannak kikészítve a veszedelem esetére. 

Éjfél óta a víz nyolc centimétert apadt. Dél-

utánra azonban ujabb áradást várnak, mert a Fehér-

Körös 40 centimétert, s a Fekete-Körös 8 centimé-

tert áradt. 

B ék é s , márc. 20 d. u. 2 ó. 15 p. Békés még 

dacol az árvízzel. A tegnapi két vihar pedig majd-

nem válságos lett. A két öles hullámok átcsaptak a 

töltéseken, embereket lesodorva onnan. A mentő vo-

natok már készen állottak, a vészharangokat meg 

akarták húzni. A 300 munkás azonban hősiesen 

helyt állva, a veszélyt elhárították. Vízállás 532 cm. 

nem apadt, mert Csaba felől két szakadás történt, 

nem ís áradt. A felső Körösök aradásától estére a 

veszedelem niegujulhat. 

Békés-Caba , márc 20. Feladatott esti 8 óra 

50 perckor. A veszedelem kissé czillapult. Tegnap 

10. szám. 

reggel a Körős áradata a Békésre vezető balpartot 

áthágta és csakhamar utat tört arra felé. E szakadás 

folytán a városunk alatt elfolyó viz apadása csak-

hamar észrevehető volt. Most este kilencedfél órakor 
már fölbuklcant a vizböl az elöntve volt régi erös part 
s mindenütt látható. Ma ujabb veszély fenyegette a 

várost. A tegnap kitört ár elöntötte a kisrétet s mert 

a határoknál akadályokra talált, nagy erővel tört visz-
sza tegnap éjjel és ma a városra. Szerencsére, e 

támadásra cl volt a város készülve, majdnem az ösz-

íszes erő a fenyegetett felsővégre összpontosittatott 

s rövid idö alatt emberi cröt meghaladó munkával a 
város alatt mintegy két kilométernyi erös körgát épült. 
A bámulatos gyorsan készült körgát munkálatait a 

most már elegendő számmal jelenlevő szakértők ve-

zették, kiknek hatékonyan segédkeztek, mint szakér-

tők és parancsnokok, azutászok tevékeny tisztjei. A 

megrémült lakosság is magához tért páni rettegésé-

ből s ma már erősebben dolgozott a gátépítésnél. 

A körgát szerencsés elkészülte elhárította a közvetlen 

veszélyt, ámde a rétről nagy erővel visszatóduló hul-

lámok veszélyesen ostromolták falát. Mindenki azt 

| várta, abban reménykedett, hogy a körgát által fel-

i fogott viz más felé fog kitörni a földekre, hol keve-

sebb kárt okoz. Végre délután 4 órakar megérkezett 
a nehezen várt hír: az áradat áttörte a hosszú foki 
ut gátját s a békési határok felé hömpölygött. A vi-
dék odáig most beláthatatlan sík tenger. Délután 5 

| órakor az óriási vizlapon, távol Békés határinál, egyes 

lángoszlopok tűntek elő, ezek valószínűleg vészjelek 
voltak Békés számára, liogg az ár átlépte a határt. 
Egész nap szép, meleg idő volt, mi megkönnyité az 

annyira izgatott napon a védekezést. Nyugodt éj-

szakára van kilátásunk. Ha előre nem látott ujabb 

bajok nem támadnak, Csaba mentve van. 

B é k é s , márcz. 21. Az áradat ma teljesen 

ellepte a Békés-Csaba és B.-Földvár közt elterülő 

óriás medenczét. A békési tanyákra ma késő éjjel 

ért a viz, mire a megrémült tanyaiak menekülni kezd-

tek, többnyire értéktelen holmit vive magukkal. So-

kan nem tudtak idejében a városba bejutni, ezek a 

tanyai épületek padlásain húzódtak meg s ott vártak, 

mig reggel csónakokon partra hozták őket. Három 

család egy kisebb dombra menekült s onnan kiabál-

. . . kend lássa, ha jövő esztendeig nem lesz viz a 
Tiszában! 

Megijedt erre a Tisza, még önteni is elfelejtett, 

— bezzeg lehet most apadás mindenütt! —- és nagy 

hirtelen beleegyezett az alföldiek kivánsagába. 

Meg lett az egyezség. Parolát is adtak, maga 

Börcsök János csapta el. 

Nagy volt az öröm az egész alföldön, mikor a 

deputáció hazaért és elujságolta, hogy a Tisza meg-

ígérte, hogy nem önt ki jövő esztendőben. Már most 

vigan szánthat őszi alá a gazda. 

Nagy volt az öröm, csak egy ember maradt 

komoly, az öreg Böhő Ferenc Szentesen, a ki ész 

dolgában tiz prókátorral is föltesz. 

— Megálljunk emberek! szólt az öreg. Hát azt 

megígérte-e a Tisza, hogy a főispánjai se csinálnak 

galibát? 

— Hát az minek? Biz azt nem igérte meg. 

— No hát akkor hiába koptatták kendtek a 

csizmát. Mert én mindig azt tapasztalom, hogy az 

a másik Tisza is megígér mindent, ő meg is tartja a 

szavát, — hanem a főispánjai mindig kijátszák az 

igéretét. 

. . . Igy történt, hogy az idén a Tisza nem 

áradt ki, hanem a mellékfolyói — a főispánjai, — 

azok bizony kiöntötték. Be kár, hogy az öreg Böhö 

Ferenc nem volt a deputacióban! N. 

A d r á g a p é n z 
— BESZÉLY, — 

I r t a : SIMA FERENCZ. 

Folytatás, (49) 

A báró szerelemtől ittasan tántorgott ki Bernné 
szobájából. Ugy érzé magát, mintha újra született 
volna. Visszavarázsolta lelke azon perceket, melyek-
ben Bernnével, mint szép, kedves fiatal leánynyal 

először találkozott. Az első pillanatban szerelmes lett 

e nőbe, s most ugy érzé, mintha ezt a szerelmet az 

első pillanattól kezdve nem zavart?, volna mog semmi, 

mintha az folyton, állandóan tartott volna, s most 

várna megtestesítésre. Csak mint könnyű felhő, mint 

egy elmúló, futó álom jelent meg előtte az a 15 

esztendő, melyet, Bernnét elfeledve, róla mit sem 

tudva, egy szeretett nő oldala mellett eltöltött. 

Nyomorult, hitvány, hálátlan emberi szív! Ez 

hát te benned a szerelem? Leborulni ma egy bálvány 

előtt, és feledni azt egy másik bálványért holnap ? 

Emlékezés és kegyelet nélkül hidegülni el örökre! 

Ez volt báró Barkócy sorsa. Emberi gyengeség, 

vagy végzet volt-e ez rajta, ki tudja? De feledte első 

felesége emlékezetét. Szíve minden lüktetése, agya 

minden gondolata a múlté és jelené lett és e kettő-

ben Bernnét látta csak, s ennek képe eltakarta szeme 

elől első felesége alakját, ki előtt annyiszor térdolt, 

s kinek szerelmét egyedüli üdvözítőjének tartá. 

Ilyen vagy ember: esküdsz és feledsz! 

Báró Barkócy feledett, talán nem örökre, de 

most nem emlékezett vissza elhunyt nejére. Ment, 

mint egy szerelmében megtébolyult ember, haza, hogy 

leányának megvigye a hírt, hogy boldogságát, meny-

országát visszanyerte. S még az sem jutott e pilla-

natban eszébe, hogy ennek a leánynak anyja is volt, 

s ez egy átélt édes szerelem gyümölcse. S nem ju-

tott eszébe az sem, hogy ez a leány betegen, élet 

és halállal küzdve fekszik ágyában. — Nem jutott 

eszébe semmi, nem gondolt semmire, csak szerelmére. 

A mámorból azonban borzasztó józanulás várta 

otthon. 

Az orvos kijelenté, hogy ha a kisasszony láza 

nem szűnik, a test ereje teljesen el ég. Az orvos 

consilíumtartást ajánlott, s míg a collegák megér-

keznek, addig ő is távozott és a báró egyedül maradt 

leányával, ki a láztól feketére égett ajkakkal feküdt 

élettelenül szép fehér ágyában. A párnák fehér csip-
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tak segítségért, mialatt körülöttük egyre fogyott a 

hilaj. A műszaki katonák vaspontonokkal járják kö-

r 1 a tanyákat s kimentik az ott rekedt lakosságot. 

A nagvobbára vályogból épült tanyák folytonosan 

repedeznek s máris több összedőlt. Egy rombadőlt 

ház maga alá temetett egy ott maradt embert. Bé-

kés most minden oldalról körül van fogva s óriás, 

mintegy 30 kilométer bosszú védvonalon nagy siet-

séggel dolgoznak a töltés emelésén és megerősítésén. 

Eddig a városnak több, mint 30,000 forint kiadása 

volt; a vészbizottság ma 10,000 forint államkölcsönt 

kort a közmunka és közlekedésügyi minisztériumtól. 

Baross Gábor közlekedési minisztertől ma a 

következő távirat érkezett a vészbizottsághoz: „Ger-

lai szakadások lehető leggyorsabb elzárása tekinte-

tében napok óta már ismételve rendelkeztem. A hely-

színére kiküldött Jancsovics alispántól este vett je-

lentés szerint elzárásoknál se anyag, se munkaerő, 

se pénz nem kiméltetik, munka éjjel-nappal folya-

matban van, rendelkezésem folytán az alispán sze-

mélyes ellenőrzése mellett. Csak ne csüggedjenek, 

kitartásra kérem a város veszélyeztetett közönségét. 

Baross.-

Békés, márcz. 21. A Körösök folyton árad-

nak; Remeténél 24, Gyulánál 19. Zerindnél 13 czenti-

méter emelkedés állt be. Az áradás egyre nagyobb 

tért hódit s már a békés-földvári szárnyvasutig ter-

jed s most ez szolgál védgátul. Ez a vonal azon-

ban csak rövid ideig tarthatja magát, mert ellen-

kező esetben nagy duzzadás állana be, mely Békésre 

könnyen végzetessé válnék. A földvári vasúti töltést 

az áradás holnapig bizonyára átlépi s ekkor Berény 

és Tarosa lesznek veszélyeztetve. A veszedelemre 

mindkét helyen előre készülnek s körgátakat építe-

nek az árvíz felfogására. Mezőberényre táviratilag 

hívtak ezer kubikost Szentesről, a kik a városi töl-

tésvonlakat kiépítsék. A nép kétségbeesése nagy s a 

katasztrófát kőzellevőnek tartják. A helyzetet semmi 

sem jellemzi jobban, mint az, hogy Békés és Föld-

vár közt ma este már a vasúti forgalom is meg-

szűnt s az utolsó vonatok ma többnyire menekü-

lőket szálitottak. Békés ezzel jóformán el van zárva 

a világtól; egy tenger veszi körül, melynek dagálya 

egyre fenyegetőbben hajtja a kétségbeesett város felé 

kéi között, a szétomlott szép szőke haj között a 

beteg feje ugy nézett ki, mint a letűnt s a nap heve 

által összeégetett rózsa a zöld pázsiton. 

A báró oda térdelt leánya ágya mellé, s sírt, 

mint egy gyermek, majd fölkelt és fájdalmas jajkiál-

tásokban tört ki. 

A beteg, ki eddig mozdulatlanul feküdt, most 

fölnyitá szemeit. 

Vizet kért, hogy égő ajkát megenyhítse. Apja 

odatartá leánya szájához az ezüst poharat, melyben 

az orvos rendeletére hozatott forrásvíz volt. 

A beteg kiitta az egész pohár tartalmát és újra 

kért. — Háromszor ivott egymás után. 

— Adjatok hidegebbet, — susogá a beteg, — 

mert megégek. — Oh megégik! — A lehelet, mely 

ajkán kijött, oly forró volt, hogy szinte égeté a rá-

hajolt báró arcát. 

Barkócy sírt, s tehetetlenül nézte leánya végver-

gődését a pusztító lázzal szemben. 

Az ápolónő egy kis darab jeget tett a beteg 

nyelvére, melyet az lázasan szopott el. 

— Oh ez jó, ez gyógyít, — susogá a beteg. 

— Meggyógyulsz, ugy-e meggyógyulsz édes gyer-

mekem? — kérdé az apa, s ugy sírt, hogy könye 

a beteg arcára hullott. 

Nem. — Elmegyek anyámhoz. Lásd, ott ül a 

széken, vár engem. Nézd, hogy integet, most jön 

felém, itt nyújtja kezét. A beteg felemelte kezét, hogy 

lázas álmában felé nyúló anyja kezét megfogja. — 

Megyek, megyek, — susogá, és lehanyatlott karja, 

szemeit lehunyá. 

A consiliumra egybehítt orvosok összejöttek és 

constatálták, hogy ha másnap reggelig a láz meg 

hem szűnik, a beteg életereje teljesen föloszlik. 

A háziorvos egy percre sem távozott a beteg 

ágyától. Ott virrasztottak együtt a báróval. A válság 

nem állt be, a láz heve nem csökkent, tehát a halál 

óráját várták már. Az agg orvos együtt sírt az apá-
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a pusz'itó hullámokat. Emberi segítségben nincs 

többé bizalma senkinek s a lethargia a kétségbeesés 

mentési munkája közben fokozatosan úrrá válik a 

sújtottak fölött. Békés mindennek daczára is szívó-

san védekezik, csakhogy a küzdelmet emberfelettivé 

teszi a megvédendő vonal hosszúsága. Húsz kilomé-

terre terjed a fenyegetett rész, melynek minden pont-

ján tartani lehet a veszélytől. Az egész vonalat el-

lepték a munkások, a kik a halálfélelem lázával 

dolgoznak. A remény, bármily halvány is az, erőt 

ad izmaiknak és kitartást önt lelkökbe. 

A városban minden alkalmas anyagot felhasznál-

nak a mentési munkálatokhoz. A vészbizottság ha-

tározata folyton még az utcákon levő akáczfákat is 

kivagdalták s karókat és czölöpöket faragtak belőlük, 

minthogy egyéb anyag már nincs kéznél. Pedig a 

jobbparton erdő van, mely bőven szolgaitatná az 

anyagot, de ez az erdő most hozzáférhetetlen. A 

nyomorba jutott nép védtelenül van kitéve a bi-

zonytalan jövő esélyeinek. A katasztrófa bekövet-

kezése esetén gyámoü.il inul fog állani. Wenckheim 

Géza gróf valódi jóltevője és vigasztalója az elha-

gyatottaknak. Az ő kastélya magasabban fekszik s a 

nemes gróf felajánlotta a menekülőknek, hogy ve-

szély esetére siessenek hozzá, ellátja őket lakással 

és élelemmel. De ez az áldozatkészség, bármily sze-

rencse is a tönkrejutottakra, alig lehet elég arra, 

hogy a veszélyben forgók mindannyian számíthassa-

nak rá s igy ez idő szerint c?ak gyenge vigasztalást 

ad ez az emberbaráti ajánlat. 

Baross miniszter ma délután táviratilag kiutal-

ványozta a város által kért tízezer forintot, melyet 

az adóhivatal fizet ki. Az elöntött tanyákról és az 

uj városrészből egész nap csónakokon mentik, a mi 

menthető. Testileg-lelkileg kimerült emberekkel evez-

nek védettebb helyre a szánalmas vízi jármüvek, 

asszonyok és gvermekek sírva búcsúznak romba dőlt 

otthonuktól, melyet sokan talán örökre elhagynak. 

A pusztulás képe mindenfelé. A vályogházak sorra 

ledőlnek és sárfalaik alá temetik az egyszerű nép 

minden vagyonát. Gazdáiknak nem marad egyebök, 

mint a puszta föld, a mezőségi telek, melyet sik 

egyformaságba horitott a piszkos hullám. Estére 

gözczölöpverőgép érkezik Budapestről. A csabai or-

vai, ki kétségbeesésében, mint egy őrült, tépte haját 

és ruháját. 

- Isten akaratán meg kell nyugodni uram! — 

szólt az orvos, a beteg üterét tapogatva. 

— Meghalt?! — kiáltott az apa s kétségbe-

esve veté magát leánya ágyára. 

— Meg, — szólt az orvos és ősz fejét zokogva 

temeté két tenyerébe. 

Meghalt a kisasszony, — nyilalott tőrként ke-

resztül a ház minden lakóján e hiób hír. 

— Isten! — kiáltott a báró, szemeit a szoba 

mennyezetére emelve, — ha elvetted őt is, miért 

nem sújtasz egy villámot felém? — Egy villámot, 

mely ezt a nyomorult életet kioltaná. Azután görcsös 

zokogásban tört ki és leánya holttestére borult. 

(Folyt, köv.) 

MEGNOSULOK. 
BESZELY. 

Irta: Egy nos ember. 
(Folytatás.) 
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szágutnál az újvárosi körgát erősen szivárog. Ezt 

lázasan erősitik. Éjjel fáklyák mellett dolgoznak. A 

cseresnye-hidat, melyből karvastagon lövel a viz, 

műszaki katonák védik, ezek ma három ezer ho-

mokzsákot sülyesztettek le. A viz lassan bár, de egyre 

árad. Csabán a helyzet változatlan. A veszély még 

mindig igen nagy. Az ár nem nő ugyan, de nem 

is apad. A körtöltések lazulnak és szivárognak, a 

lakosság teljesen kimerült. A főispán táviratilag egy 

ezred katonát kért a védelmi munkához. 

Békés , mártius 22. 10 óra 30 perc, 
Ármentesitő társulat Szentes. Békés-fö ld-
vár i vasúton az árvíz ma éjjel 3 
órakor t á rsu la tunk területére át-
t ö r t s M.-Berény és K.-Tarcsa felé halad. 
Tiszavidéki vasút földvári állomásánál szin-
tén feltartóztathatatlanul tör át ma reggel óta, 
ugy, hogy az állomási személyzet is menekül s 
a közlekedés Csaba felé megszűnik. Berény-
tarcsai keresztgáton rendkívüli erőfeszítéssel dol-
goztatunk, de k é r d é s , vájjon most már a tiszai 
vasút mindkét oldali elöntése következtében ár-
víz nem kerül-e há t unk mögé? én 
most már K.-Tarcsán fogok tartózkodni. Fekete. 

Békés , mártius 22. 11 óra 50 perc. 
Erk. 4 óra 3 p. d. u. Ármentesitó' társulat 
Szentes. Tiszavidéki vasutat földvári állomás 
alatt egy ki lométer hosszúságban több he-
lyen elszakította az ár és rohamosan tódul 
a vasútnak eddig még elöntve nem volt kamut 
felöli oldaléira. Most már beállott közvetlen 

szüksége annak, hogy a Hajduvölgy és Kon-
doros-ér ellen a legerélyesebb intézkedések té-
tessenek. Ennélfogva jelen sürgönyöm alispáni 
hivatallal haladéktalanul közlendő. Fekete. 

Budapes t , mártius 22. 12 óra 50 p. 
Sima Ferenc Szentes. — Ma reggel érkeztem 
meg Tarcsa-Berény közt rögtönzött kereszt-
töltési munkálattól. Bizton hiszem. itt a vizetmeg-
állapíthatjuk. Beménglem, hogy a tiszai vasúton 
átereszteni nem fogják, mert különben a vizek 
ezeken mennek le Tiszáig. Holnap reg-
gel ministerrel megyek le Csahára. Gr. Károlyi. 

Midőn Kovászosyné vendégei távoztak a háztól, 
Kovászosy szobájába hívta legidősebb leányát, Ma-
riskát, és ezt mondá neki, hogy: „Édes leányom, 
Bogdán ügyvéd velem szemben oly lovagiasan lépett 
föl és járt el renomméja megőrzése érdekében, hogy 
én őszintén fájlalom, hogy egy ilyen ember kezétől 
félreértésből, előítélet és hiúságból tésred megfosztot-
talak. — Derekabb ember nem lesz a férjed, bárki 
legyen is, ha nincs kifogásod ellene. Én igyekezni 
fogok Bogdán és közöttem, s ezzel ő és közötted azt 
az időt állítani vissza, melyben ő megkérte kezed, s 
kitörűlni életünkből azt az időt, melyet csak azért 
becsülök valamire; mert megtanított Bogdánban egy 
perfect urí embert ismerni. — Gavallér uri embert, 
Mariska! érted-e? 

— Igen atyám, — szólt a kiasszony pirulva s 
látszott egész lényén, hogy szívesebben lenne akár-
hol. mint most apja előtt, kit különben véghetetlenül 
tisztelt és szeretett; de azt a szándékát, hogy Bog-

dánnal újra kezdjék a dolgot, megérteni nem birta 
és nem is helyeselte. 

— Nos leányom, mit szólsz hozzá? 
Mariska hallgatott. 
— Ugy-e nincs ellenedre, hogy teljesen kibé-

küljek Bogdánnal? 

— Édes anyám ellenére? — kérdé szelíden a 
leány. Hallotta édes apám, hogy édes anyám mily 
ingerült volt. s valóban én sem birom megérteni 
Bogdán ur magaviseletét! 

— De hiszen, édes gyermekem, szebben, gaval-
lérosabban nem lehetett volna eljárni, mint ez az 
ember eljárt azzal, hogy ide jött hozzám és örömét 
fejezte ki fölgyógyulasom felett. 

— S hátha mogölte volna édes apámat a pár-
bajban, akkor meg édes anyámat kellett volna meg-
látogatnia, hogy részvétét fejezze ki a veszteség felett, 
melyet ő nekünk, egyetlen jó apánk megölésével oko-
zott? — Én nem értek a férfiak lovagias felfogásához, 
csak érzem azt, hogy Bogdán ur, bármily correktül járt 
is el a maga becsülete és jó hírneve érdekében, de a 
történtek után a mi házunknál nincs helye. S azt én 
érzéketlenségének tudom be, hogy mégis eljött hozzánk. 

— E szerint te tudni sem akarsz róla? 
— Nem, édes apám, soha! Bármint járna ís az 

az ember kegyemben, nemcsak, hogy szeretni soha 
nem tudnám, de azt sem bocsáthatnám meg neki soha, 
hogy apámra fegyvert emelt, tehát élete ellen me-
rényletet követett el. 

Nem helyesen ítélsz, gyermekem; de azért érzel-
med nyilvánulását jól esik hallanom. — Ez arra mu-
tat, hogy apád iránti szereteted ma még nagyobb, 
mint szíved azon lángja, mely a nő elé uj világ fák-
lyáját gyújtja. Köszönöm gyermekem; de ne feledd, 
hogy apád azt mondta, hogy Bogdán nagyon derék 
ember. Perfect uri ember. Érted-e? 

— Feledjünk apám, ne szóljunk róla. Én anyám-
mal tartok. S ami engem illet, ha még egyszer ide 
jön Bogdán ur, felkérem, hogy megjelenésével ne 
költögesse fel bennünk életünk legkínosabb perceinek 
emlékezetét. 

A kisasszony szép kék szemeiben könyek jelen-
tek meg s szeretettel karolta át két karjával apja 
nyakát. — Oh, csakhogy az isten nekünk önt, édes 
jó apám, visszaadta. 
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Békés-Csaba . márc. 22. A mitől a mező-

berényick oly nagyon féltek, az megtörtént. A Föld-

várról Békés felé huzodó vasúti töltés átszakadt és 

most az ár Mező-Berény és Tarcsa felé törhet, ha 

nem sikerül a gátszakadást idejekorán betömni. 

B.-Csaba, márc. 22. Déli 12 ó. Éjjeli tizen-

kettőkor a kisréti ár áttörte két helyen a békés-föld-

vári vasútvonal töltését, nagy rohammal Berény-

Tarcsának tartott s reggelre az arad-pesti vasútvo-

nal töltését két kilométer hosszban az 5253. és 54. 

sz. őrházaknál iszonyú erővel kiszakította. Az ár a 

csabai és berényi földeket elborítva, Kondorosnak s 

Szarvasnak rohan. A csabai negyedik védgát erő-

sítésére Szegedről négyszáz, Aradról kétszáz katona 

érkezett. Az éjjeli gátszakadások folytán Csaba-Bu-

dapest között a vasúti forgalom megszűnt. 

Nagy-K i r á l yság ; , mártius 22. (A „Szentesi 

Lap- levezőjétől.) 

A Körös árja Csaba felől a *Mágocs-érenb 

Nagy-Szénás felé közéig. A vészhírre az uradalmak 

megkezdték a védekezést. Tegnap (szerdán) este 150 

munkást vittek Bánfalvárói Nagy-Szénásra, hogy az 

ár elé töltéseket építsenek. Árpádhalmánál a Mágocs-

éren keresztül töltést emeltek. Védekezés végett az 

uradalmaknál vészbizottság alakult s erélyesen mű-

ködik. F. hó 20-án Csabáról és Békésről két vaggon 

hajléknélküli gyermek érkezett Orosházára, s lett kö-

nyörülő emberbarátok között ideiglenesen elhelyezve. 

A k i r á l y a d o m á n y a . A király ő fölsége, a 

magyarországi vízkárosultak segélyezésére tízezer 

forintnyi összeget adományozott. 

Közigazgatási bizottsági 
ülésből. 

Megyénk közigazgatási bizottsága f. hó 20-án 

Rónay Lajos főispán elnöklete alatt, nagyon fogya-

tékos számú bizottsági taggal ülést tartott. Az ülés I 

époly fogyatékos volt fontosabb közkérdésekben is. 

— Az ülés lefolyását egyébiránt a következőkben 

adjuk: 

Az alispánni előadmányok közül figyelemre 

méltó azon előterjesztés, melyben föliratot kíván in-

téztetni a közi. ministeriumhoz a szentes-szegvár-

mindszent-hódmezővásárhelyi egy fogatú postaközle-

Mennyit sírtunk mi. Oh, mily borzasztó volt az. 
midőn önt vérében fetrengve láttuk. Szegény jó anyám 
napokig ájuldozott; azt hittük, hogy öt is elveszít-
jük, s ha isten azt a borzasztó sorsot mérte volna 
reánk, hogy önt elveszítsük, akkor ma nem volna 
anyánk se, mert őt megölte volna a fájdalom, s ki 
tudja, mi történt volna mindannyiónkkal? — Hagy-
juk, hagyjuk, ne is emlékezzünk vissza soha ezekre 
a borzasztó napokra. — S ha bosszút nem táplálunk 
ellene, hát legalább vessük meg azt az embert, ki 
nekünk azokat a kínokat okozta. 

Kovászosy megölelte, megcsókolta leányát. KI 
volt érzékenyülve, az ő szemeiben is könyek voltak. 
S ha nem birt is igazat adni leányának, véghetlen 
jól eső öröm fogta el lelkét azon bensőség, meleg 
szeretet felett, mely leánya magaviseletében nyilvánult. 

— No jó, nem beszélek tehát, — mondá elfo-
gódott hangon az apa. Látom, hogy te jobban sze-
retsz engem, mint magad. Jó gyermek vagy. Jól 
esik, amit elmondtál. Csak édes gyermekem . . . . 

— Oh édes apám, soha se törődjön az én le-
ányságommal, — szóit közbe szemérmetesen a leány. 
— Ha isten rendelt valakit számomra, az megjön, 
ha kötéllel nem fogjuk is. 

— Igazad van, gyermekem. Okos leány vagy. 

Most az anya lépett a szobába, egy levelet 
hozva kezében. 

— Nos, nem vagytok-e kíváncsiak rá, hogv 
ki akar bennünket meglátogatni? 

E szóra a második kisasszony is a szobába 
lépett. — Ki, édes anyám? kérdé ez, csak nem a 
pesti doktor?! 

— De ig. n. 
E kijelentésre élénk pir futá el mind a két 

leány arcát. 

— A doktor? — kérdék egyszerre? 
Hangjuk, modoruk elárulta, hogy egyet gon-

dolnak, egyet éreznek. 
-— Mikor jön? — kérdé az apa. 
— Holnap. 
A két leány most egymásra nézett, mintha 

egymástól azt akarták volna kérdezni, hogy: no, 
melyikőnk kedvéért jön ez az ember? 

(Folyt, kőv.) 
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kedésnek Szentestől H.-M.-Vásárhelyig kétfogatú, és 

külön Szentestől Szegvaron keresztül Mindszentig 

egy fogatura változtatása, illetve berendezése iránt. 

— Több figyelemre méltó, különösen a közönség 

érdekeit és a mostani berendezés közbiztonságellenes 

voltát előtérbe helyező okokból, a bizottság ezen 

előterjesztési magáévá tette. 

Említésre méltó a kózm. és közi. ministerium 

rendelete, mely szerint a közmunka pótösszeírások 

körűi buzgalommal teljesített eredményes munkál-

kodásért, méltányolva ugy az eredményt, mint a 

kötelességszerűen teljesített fárasztó munkát, — 

398 frt 35 kr. jutalmazást kivételesen engedélyezett 

az azt megérdemelte Albertényi Antal várm. alszám-

vevőnek. — Az engedélyezett összeg a közmunka-

alapból kiutal ványoztatott. 

Az alispán a Széchényi kongó-út javítási mun-

kálatainak árlejtés útján való kiadására vonatkozó 

iratokat bemutatta. Legalkalmasabbnak ifj. Kovács 

János ajánlata látszott, s azt, illetve a vele előze-

tesen kiállított szerződést a bizottság jóváhagyta, s 

utasította a főmérnököt, hogy a javítási munkálato-

kat azonnal foganatba vétesse. 

Ugyancsak az alispán terjesztette elő a min-

denki által szeretett Koller Gábor volt közgazda-

sági előadónak állásáról való lemondását, melyet a 

bizottság fájdalommal bár, de tekintve aggkorát és 

betegségét, — elfogadott. 

Előadta a főjegyző Sarkadi-N. Mihály volt szen-

tesi csendbiztos ügyét, kit a kúria két évi börtönre 

és 3 évi hivatalvesztésre ítélt, s kinek, minthogy 

fizetése ez ideig sem lett a város által beszüntetve, 

fegyelmi utón való elmozdítása is szükségesnek mu-

tatkozott. Az iratok a fegyelmi választmányhoz 

tétettek át illetékes intézkedés végett. 

A tanfelügyelő jelen nem lévén, csak bekül-

dött ügydarabjai szerepeltek a bizottsági ülésen, 

melyek közül azon jelentése érdemel figyelmet, hogy 

a közoktatásügyi ministerium Csongrád városnak 

3400 frtot, Mindszentnek 2085 frtot, Dorozsmának 

1070 frtot, Horgosnak (J00 frtot, Szegvárnak 820 

frtot, Sándorfalvának 705 frtot, Algyőnek 535 frtot, 

Csanynak 385 frtot utalványozott iskoláik fentartá-

sára a folyó évben. Csak Szentes város azon boldog 

és gazdag község, mely ily adományokban nem ré-

szesül. Talán nem is kér? — A jelentés — termé-

szetesen — örvendetes tudomásul vétetett. 

A többi előadott ügy darabjai az örökké kó-

szált iskolai számadások rendezésére vonatkoztak, 

melyek folytonosan rendeztetnek, mégis folytonosan 

rendetlenek a községi előjáróságok indifferentismusa 

folytán. 

Az adófelügyelőnek a jelen ülésen kiváló sze-

rencsés napja lett volna, ha megjelen vala. így he-

lyettese élvezte a közmegelégedés nyilvánulásait. 

Ugyanis csupa adó- és hadinentességi díjhátralék 

elengedéseket referált; így Szentes városnál 4786 

frt 10 kr. adóhátralékot töröltetni kívánt. Természetes, 

sem ez, sem a többi törlés és adóelengedés ellen 

nem volt a bizottságnak kifogása. 

A főmérnök és árvaszéki elnök előadmányai kö-

zött fontosabb közérdekű ügy nem fordult elő. 

Rendkivüli városi közgyűlés 
Sarkadi Nagy Mihály polgármester a városi 

képvisető testűlet tagjait pénteken délelőtti tíz órára 
rendkívüli közgyűlésre hívta össze a magtár épületbe. 
A közgyűlési terem ritkán látott oly nagy közönsé-
get, mint ez alkalommal; a képviselők majdnem tel-
jes számmal jelentek meg, s a nyomott hangulat 
mely súlyos felhőként nehezedett a jelenvoltakra' 
előre veté a bekövetkezhető vész árnyékát, a mely 
ellen való védekezés előkészületei képezték a köz-
gyűlés egyetlen tárgyát. 

A közgyűlés lefolyását a következőkben ismer-
tetjük : 

Sarkadi Nagy Mihály polgármester a közgyű-
lést megnyitván, az egybegyűlt képviselők üdvözlése 
utan ismerteti a helyzetett, mely őt a közgyűlés ösz-
szehivasára kényszerité. A fenyegető árvízről érke-
zett távirati tudósításokat (melyeket más helyen köz-
lünk) kivonatosan ismerteti és bemutatja Csongrád-
megye alispanjaiiak csütörtök délután vott rendele-
tet, mely őt a városi közgyűlés haladéktalan össze-
hivasara es a vészbizottság megalakítására utasítja. 

A rendelet szószerint igy hangzik: 

4. szám. 

Csongrád vármegye alispánjától. Tekintetes S?rkadi-Nagy 
Mihály polgármester urnák. Már 2210. sz. a. kelt felhívásom-
ban figyelmeztettem a polgármesteri hivatalt, miszerint a feke 
vesztett Körös árja ellen. mely egyrészt Csabáról, másrészt pe-
dig Békésről származólag Csongrád vármegye területét, és igy 
Szentes város határát is a legnagyobb mérvben fenyegeti, es 
hogy ennek elhárítása végett jó eleve teendő intézkedések vál-
nak szükségessé. Amennyiben azonban Fekete Márton főigaz-
gató távirati értesítése szerint, a vasúti töltések átszakadása 
folytán csakugyan beállt annak szükségessége, miszerint a leg-
erélyesebb intézkedések foganatosíttassanak, annak előrebocsá-
tása mellett, hogy a Hajduérnek áttöltése iránt már eleve in-
tézkedtem. és ezen intézkedésem folytán ezen érnek áttöltése 
egy pár nap alatt bevégezve leend, és hogy a Kondoros-ér át-
töltése iránt a már egy izben megkeresett Békésmegye alispán-
ját ismét táviratilag megkerestem, következő intézkedések végre-
hajtását látom szükségesnek: 

a) Első sorban is a városi képviselőtestület összehívandó 
és a fen forgó körülményekről értesítendő. 

b) Ugyancsak a "képviselőtestület felhívandó lesz arra 
nézve, hogy a város területén eszközlendő munkáltatások ve-
zetésére és ellenőrzésére egy vészbizottságot alakítson és azt 
intézkedési joggal ruházza fel. 

c) A védelmi vonal a városi hatóság legjobb tudomása 
szerint állapittassék meg: erre vonatkozólag, ugy tudom, hogy 
Kank Rezső kir. mérnök S ima Ferenc igazgatónak egy kesz 
tervet nyújtott át, melyet velem is közölvén, részemről is elfo-
gadhatónak találok. 

d) Ezen védelmi vonal városi szakférfiak és a helyi vi-
szonyokkal ismerős gazdák közbenjöttével azonnal bejárandó és 
védelmi szakaszokra osztandó fel. 

e) Első sorban a legmélyebb pontok, úgymint: a Yeker 
és Kórógv medre töltendők át és ezen helyek azonnal védelmi 
anyagokkal, karóval és gazzal látandók el. 

í) Az összes védelmi munkálatok a helybeli ármentesitő 
társulat közegeivel egyetértőleg intézendők. 

Én teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ha a la-
kosság jól felfogott érdekeinél fogva arról győződik meg, hogy 
az intézkedések eredménynyel kecsegtetők, a munkáltatás oly 
lendületet nyerend. mely "a vész elhárítását teljesen biztosítani 
fogja. Szentes, 1SSS. mártius 22. Stammer Sándor s. k. alispan. 

Az alispáni rendelet felolvasása után a pol-
gármester a közgyűlés tagjait a kérdéshez való hoz-
zászólásra hívta fel. 

Abaffy Zsigmond v. főmérnök azon felelősség 
teljes tudatával emel szót, mely ily fontos kérdé-
sekben a nvílatkozókat terheli. A vészbizottságot 
azonnal összehivandónak tartja, sa védvonal irányának 
megállapításával ugyancsak a vészbízottságot kívánja 

| megbízatni, azonban a védvonal kiépítését oly felette 
! sürgősnek nem tartja, mert legalább két hét bele-
telik, mig a viz a mi határunkba ér. 

Szeder János előbb a városi ügyész vélemé-
nyét kívánná hallani; mert a város ezen ügyben ön-
kényszrrüleg nem járhat el. Tudomása szerint a víz-
jogi törvény megállapítja azon időpontot, midőn a köz-
igazgatási hatóságok az árvízvédelem ügyébe beavat-

i kozhatnak. Ezen időpont — nézete szerint — még 
nem állott be, mert egyrészt az ármentesitő társu-
lat nem hívta fel a hatóságot arra. hogv a betört 
árviz elleni védekezést kezébe vegye; másrészt pe-
dig a társulat a védekezést a betört körösi áradat 
eilen olv erővel és buzgalommal folytatja, hogy a 
közigazgatási hatóságok beavatkozásának szüksége 
fenn nem forog. Szóló a vészbizottság összehívását idő-
elöttínek tart ja és azt hiszi, liogv nagyon kétséges, vál jon 
az ármentesitő társulat kötelezhető lesz-e, hogy egy 
általa szükségesnek nem talált kereszttöltés költsé-
géhez hozzájáruljon. Ennélfogva a veszbizottságot, 
ha már az egyátalán megalakittatík. nem kívánja sem-
minemű külön utasítással ellátni, hanem annak, ha 
majd az ármentesitő társulat által felszóllittatík, tel-
jesen szabad hatáskört kíván fennhagyni. 

Burján Lajos v. ügyész szerint a vészbizotl-
ságnak a társulatot működésében támogató közre-
működése nem lehet a vízjogi törvnénynyel ellen-
kezésben, majd Udvardi Sándornak a vizjogí tör-
vényt magvarázni kívánó felszólalása után 

Nyári László kifejti, hogy igaz ugyan, misze-
rint Békésvármegye területét a betódult körösi ára-
dat pusztítja, de midőn a Békésnél betódult árvíz 
ellen még hármas védvonallal rendelkezünk, s midőn 
a Csaba felől betörhető viz utja a kunszentmárton-
míndszenti szakaszigazgatóság által a Hajdu-éren 
eltöltetett. akkor, midőn a vész színhelyén időző tár-
sulati főigazgatótól ily irányban még csak figyel-
meztetés sem érkezett, a vészbizottság összehívását 
s a kedélyeknek ily módon felizgatását legalább is 
időelőttinek tartja. 

Balogh János a vészbízottság azonnali meg-
alakítását sürgeti; s azt oly utasítással kívánja el-
ütni. IIO-TV az a szükséges védvonal kiépítése iránt 
a kormánv, Csongrádmegye alispáni hivatala, vagy 
pedig az ármentesitő társulat által megjelölt vona-
lon intézkedjék. A vészbízottság idejekorán való 
megalakításában a lakosság allarmirozását nem látja. 

Kristó N. István csatlakozzik Szeder János 
indítványához, mely szerint a vészbizottság azonnal 
megalakíttatnék, azonban működése csak akkor venné 
kezdetét, ha erre a társulat által, melynek tisztvise-
lői bizonyára épugy szívükön viselik Szentes város 
érdekét, mint maga a közgvülés, — erre felszólít-
tatnék. 

Zsoldos Ferencz, Balogh János, Nyári IAszló 
és Szeder János ismételt felszólalásaik után. a pol-
gármester határozatilag kimondja, hogv a közgyűlés 
a vészbízottságot azonnal megalakítja/ annak meg-
alakulásáról ugy a magas kormányt, mint a tör-
vényhatóságot és az ármentesitő társulatot értesiti { 
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azonban működését attól teszi függővé, ha erre 
vagv az ármentesitő társulat, vagy a törvényhatóság 
által felhivatik. 

Ezután a közgyűlés a vészbizottságot megala-
kította s tagjaiul Sarkadi Nagv Mihály polgármester 
elnöklete alatt: Bányai József. Dósa Béla, Kristó N. 
Is tv: in Balogh .János. ifj. Sarkadi Nagy Antal, Far-
kas Gedeon, Kátai Pál János, Kálmán Mihálv, Sze-
der János, Kiss Zsigmond. Csúcs Antal, Jurenák 
Béla, ifj. Barta János, id. Váradi Lajos, Magyar Jó-
zsef, Nagy Imre, Ónodi Lajos, Burián Lajos, Aradi 
Kálmán, Abatfy Zsigmond és Szakai Mihály, mint 
jegyző, megválasztattak. 

E^zel a közgyűlés 412 órakor véget ért. 

Világfolyása. 

A politikát helyzetet még mindig — s ugy 

lehet, hosszú időre — a német császár ha-

lála s az uj császárnak a jövőben követendő 

országlásához fűzött kombinációk uralják. Né-

metország uj császárja a német néphez inté-

zett proklamatiójában és Bismark herceg bi-

rodalmi kancellárhoz címzett kéziratában ki-

merítő programmot adott az uralkodása alatt 

követendő elvekről. III. Frigyesnek a német 

néphez intézett proklainatiójának minden sora 

jó és nemes célzatokról, a népérdekek meleg 

SZÍVŰ méltánylásáról, a kor szükségeinek és 

a modern államéle* követeléseinek tiszta fel-

ismeréséről tanúskodik. A mit a proklamátió-

ból mindenekfölött kivehetünk, az, hogy a 

császár határozott akaratot, szilárd személyes 

meggyőződéseket visz az uralomba és kinzó 

betegsége dacára, erősen készül rá, hogy a 

lelkében élő eszméket megvalósítsa, egyéniségé-

nek jegyét rányomja. - „Nem áhitva a nagy tet-

tek dicshozó fényére,* — mondja az uj csá-

szár Bismark herceghez intézett kéziratának 

utolsó soraiban. — „megleszek elégedve, ha 

uralkodásomról majdan azt mondhatják, hogy 

népemnek javára, országomnak hasznára és 

a birodalomnak üdvére vált." 

A néphez intézett proklamatióban első 

sorban a császár halálát tudatja hivatalosan 

az uj császár, majd azt jelzi, hogy a kormány-

zást átvette, végül igy folytatja: „Teljes bi-

zalommal fordulok hű népemhez, mely évszá-

zadokon át, jó és rosz napokban házamhoz 

állott, mert meg vagyok győződve, hogy az 

uralkodó és népe közti elválaszthatatlan kap-

csolat alapján, mely függetlenül az állami élet 

minden változásától a llolienzollern-i törzs 

maradandó örökét képezi, koronám minden-

kor ép oly biztosan nyugszik, mint az ország-

nak jóléte, melynek kormányzására immár 

hivatva vagyok, s melynek fogadom, hogy 

igazságos, örömben és bánatban hű királya 

leszek. Isten adja nekem áldását és erőt e 

műhöz, melynek életem ezentúl szentelve lesz." 

III. Frigyes eme nyilatkozatai rendkívüli 

hatást keltettek, amennyiben az uj császár 

azokban súlyos csapást mér mind arra, ami 

Poroszországban a reakcionárius táborba gyűlt 

össze. Berlinben az első pillanatban mindenki 

azt kérdezte, hogy Bismarcknak volt-e előle-

ges tudomása a két nevezetes okiratról, mely 

egészen a császár tollából folyt? 

A császár eskütétele f. hó 19-én ment 

végbe a porosz országgyűlésen és pedig, --

miután III. Frigyes előszóval nem tehette le 

az esküt, — Írásosan, s erre vonatkozólag 

királyi leiratot olvastak föl, melyben az ural-

kodó fogadalmat tesz az alkotmány megtar-

tására. Az országgyűlés jelen volt tagjai fáj-

dalmas megilletőléssel hallgatták az irásos ki-

rályi esküt, annyival inkább; mert az ujabb 

hirek szerint a császár egészségi állapota re-1 

ménytelen s a szomorú krízis nemsokára uj 

gyászt hoz Németországra. 

Vilmos császár készpénzhagyatéka ötven-

négy millió márka (27 millió frt.) 

Az orosz had ¡készülődések az osztrák-ma-

gyar határon szakadatlanul folynak. Erre vo-

natkozólag azt jelentik Berlinből, hogy Orosz-

ország ezen készülődéseit a porosz katoi^i 

körök kötelességszerűen nagy figyelemmel ki-

sérik s ez ébren tartja náluk azt a nyugta-

lanságot, amelyet Oroszország katonai intéz-

kedései ugy Német-, mint Ausztria-Magyaror-

szágban már előzőleg keltettek. — Mint híre 

jár, az orosz hadi készülődésekkel szemben 

monarchiánk hadügyministere a május hóban 

összeülendő delegatióktól ujabb hiteit fog kérni 

hadügyi célokra. Hogy ezúttal és ismételten 

hány millióra lesz szüksége a hadügyérnek, 

még nem került nyilvánosságra. 

A bulgár válságot illetőleg a kormány még 

semmit sem felelt a portának arra a kijelen-

tésére, hogy Ferdinánd fejedelem uralkodása 

törvénytelen. A bulgár kormány a választ 

majd csak akkor adja meg, ha a Vilmos csá-

szár elhunyta következtében megváltozott po-

litikai helyzet tisztábban lesz megítélhető. 

Gróf IJílandt'Rheidt közös hadügyminis-

ternek ez állásáról lemondása és báró Bauer 

Ferdinándnak közös hadügyministerré való ki-

neveztetése ránk, magyarokra, nem csekély 

fontossággal bir, az azonban, hogy ő épen 

közös hadügyministernek való egyén volt, nem 

a legkellemesebb volt reánk nézve; mert hogy 

benne, telivér cseh létére, aki, mint főhad-

nagy, 1848 — 0 ben ellenünk harcolt, kilogramm 

szerint mennyi volt a magyarnak gyűlölete, 

azt kimutatni nem lehet, nem is szükséges; 

de hogy a közös hadseregben, illetőleg annak 

tisztikarában, ő alatta érte el a magyarelle-

nes szempont a tetőpontot, az minden intéz-

kedéséből és kormányzatának 12 év alatt elő-

fordult számos, a magyar nemzeti és alkot-

mányos érzetet kihívón sértő botrány eléggé 

bizonyítja. A magyar honvédséget neki sike-

rült a közös hadseregbe illeszteni, hogy ne 

mondjuk olvasztani, oly módon, hogy a fölött 

a nemzet, illetőleg kormánya rendelkezése ugy 

szólván csak névlegessé vált. Épen azért fe-

szült kíváncsisággal várjuk, vajon az uj had-

ügyéi* engedékenyebb lesz-e velünk közjogi 

követeléseinkkel szemben? Az uj hadügymi-

nister nem szláv, de német eredetű, ami ugyan 

még nem sokat mond, mert hiszen pl. Haynau 

is az volt. — A távozó hadügyministert a 

király a Szent-István-rend nagykeresztjével 

tüntette ki. 

A magyar országgyűlés a húsvéti ünnepek 

előtt mártius 17-én, a főrendiház 19 én tar-

totta utolsó ülését. Mindkét házban a királyi 

ítélőtábla nagy hátralékainak földolgozására 

szolgáló intézkedésről folyt a vita. Az igazság-

ügyminister kisegítő bírákat kért. S a t. ház, 

mert nagy szükség van rá, mégis szavazta 

az erre vonatkozó törvényjavaslatot. 

Ezen kivül még a kaposvári híres válasz-

tás került kérvény alakjában a képviselőház 

elé. Ugyanis 24 szennai választó folyamodott 

az országgyűléshez, előadva, hogy ők a vá-

lasztáskor az ellenzéki Körmendy Sándorra 

szavaztak, de szavazatukat gróf Széchényi 

Pálra irták, ki ezzel többségre is jutott. A 

képviselőház már igazolta a minister válasz-

tását: a szavazók azonban, alkotmányos jo-

gaikban sértve érzik magukat, s mert eddig 

sehol sem hallgatták meg panaszukat, most 

arra kérik az országgyűlést, mondaná meg, 

hol állhatnak elő panaszukkal, s hol kaphat-

nak elégtételt? A ház kérvényi bizottsága a 

folyamodás egyszerű félretételét ajánlja, mert 

a t. ház már határozott ez ügyben, az ellen-

zék azonban azt kívánja, hogy a ház a fe-

gyelmi vizsgálat megindítására utasítsa a kor-

mányt. A kellemetlen vita alatt jelen volt 

Széchényi is, s a személye ellen intézett tá-

madások ellen többször fölszólalt. Eötvös Ká-

roly, Apponyi Albert gróf és Horánszky Nán-

dor súlyos vádakat hangoztattak. A ministe-

rek közül Tisza és Fabiny vettek részt a vi-

tában, melynek még húsvét után folytatása 

következik. 

Helyi és vegyes hirek. 

— J ö n az á r v i z ! Jön az árviz! Ez 
a vészhir jár ma szájról-szájra és tartja izga-

tottságban a kedélyeket. — Tőlünk pedig még, 

— bár istennek, — a veszély messze van. 

(Lásd idevonatkozó cikkeinket. Szerk.) Sarkadi 

polgármester tegnap délelőtt közgyűlést hitt 

össze, hogy a Körös felől fenyegető veszé-

lyekkel szemben a város közönsége is meg-

tegye az óvintézkedéseket. Ez az elővigyázat 

mindenesetre helyes. Hasonló intézkedést tett 

Mágocs és Derekegyháza, hogy az úgyneve-

zett Hajdu-ér felől jöhető áradás ellen kellő 

védelmünk legyen. A mi Tiszánk és Körösün-

kön még a viz nem emelkedett oda, hogy a 

társulat erélyesebb védelemre volna utalva. 

A szakaszigazgatóság egyébiránt megtett min-

dent, hogy az áradás emelkedéséhez képest a 

védelem minden ponton a siker teljes kilátá-

sával eszközölhető legyen. 

H a l á l o z á s Egyik derék, kipróbált jellemű 
tisztviselőnket szólította el f. hó 19-én közülünk a 
halál Mikec Ferenc, volt községi biró személyében. 
— Nevezett a múltban Csongrádmegye szentesi járá-
sának volt szolgabirója, majd a bökény-mindszenti 
tiszaszabályozási társulatnak pénztárnoka, az utóbbi 
időben békebiró és iparhatósági biztos. Mint hiva-
talnok tiszttársainak becsülését, s mint ember, pol-
gártársainak szeretetét birta. Halálát a tisztikar, az 
ipartestület és családja külön gyászjelentéssel tu-
datta. A család gyászlevele a következő: Farkas Jusz-
tina mint nő, gyermekei: Mikec Pál, Lajos, neje: 
Rieger Paulinával és Ilonka leányukkal; — Mikec 
Ödön, Ilka, Berta és Ferenc lesújtó fájdalommal tu-
datjak a szerető férj, a kedves családapa, nagyapa 
s a testvéreket és rokonságot kedvelt atyafinak: te-
kintes Mikec Ferenc ügyvéd, városi tanácsos, béke-
biró, iparhatósági biztos, volt csongrádvármegyei 
tábla- és főszolgabíró: — bökény-mindszenti vízsza-
bályozó társulat választott pénztárnoka és jegyzőjé-
nek, e hó 19-én reggeli 5 órakor, életének G3-ik évé-
ben, tüdőszélhüdés következtében, rövid szenvedés 
utáni elhunytát. A jobblétre szenderültnek testrészei 
e hó ¿1-én délután 3 órakor fognak a helv. hitv. 
egyház szertartásai szerint lakásáról a középső te-
metőben örök nyugalomra tétetni. Temetése általá-
nos részvét mellett f. hó 2J-én ment végbe. A sír-
nál az iparhatóság nevében Szakái Mihály ipartes-
tületi jegyző vett bucsut tőle. Nyugodjék békén! Jó 
emlékezetét tisztelőinek serege sokáig fogja őrizni. 

— Ugyancsak f. hó ¿1-én kisérték örök nyugalma 
helyére Vass Antalt, a „Vass testvérek" asztalos cég 
egyik beltagját. Az elhunytban az asztalos-ipar egyik 
képzettebb munkását, városunk pedig egyik derék, 
becsületes polgárát vesztette el. Az élte delén el-
hunytat özvegyén kivül öt árvája gyászolja. 

— H y m e n . Ifj. Várady Lajos gyógyszerész 
f. hó 25-én fogja jegy váltási ünnepélyét tartani Tari 
Janka kisasszonynyal, özv. Tari Lászlóné kedves és 
szép leányával. Áldást és szerencsét kívánunk e szép 
frigyhez. 

R ó n a y Lajos f ő i s p án egy hét óta 
megyénk székhelyén, városunkban van, s mint ér-
tesülünk, még az áviz nem szűnik, nem is hagyja el 
városunkat. 

K a s z i n ó n k a társas élet élénkítése vé-
gett f. hó 22-én felolvasó estélyt rendezett, a melyen 
azonban csak igen csekély számú közönség vett 
részt, talán azon okból, mivel a rendezőség a meg-
hívókkal fukarkodott, igy nagvon sok család, kik a 
meghívóra igényt tartanak, mellőztetett. Az estélyt a 
dalegylet nyitotta meg egy igen szépen összeállított 
„népdal egyveleg- szabatos előadásával; majd Der-
zsi Kovács Ferenc tanár lépett lombikjai és göreb-
jei közé s a ,szénsaváról s annak fontosságáról 
tartott igen nagy szakavatottságról tanúskodó érte-
kezést. Értekezését igen szép vegytani mutatványok-
kal elénkité, melyek mindegyike a közönség osztat-
lan tetszésével találkozott. A programúi harmadik 
pontját Filó Tihamér tölté ki. Filó Tihamér ur a 
tőle megszokott routinnal adta elő Ábrányi Emil 
„Honvéd hősök sirja fölött- cimü gyönyörű költe-
ményét. Végül Petrovics Soma „Petőfi reliquiák* cím 
alatt, halhatatlan költőnk aszódi diákéletéből olva-
sott fel igazán tanulmányos adatokat. Ez adatok 
nyilvánosságra bocsátása igen kívánatos volna, any-
nyival is inkább, mivel közoktatásügyünk 40—50 év 
előtti viszonyaira napfényt vet. A felolvasás végez-
tével a fiatalság nagy nehezen táncra kerekedett, 
a mely csak a késő éjjeli órákban ért véget. 

He l ye t t e s i t ó s . Mikec Ferenc elhalálo-
zása folytán megüresedett községbírói állásra, 'ezen 
állás rendszeres betöltéséig, Sarkadi polgármester 
Farkas Benedek ügyvédet helyettesité. 
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— S c h v e i g e r - f é l e h e g e r m ü m a l o i n 

szakértői becsét Gyöngyösy, a Reők-gyár főmérnöke sic 
maga végezte, s nem, mint lapunk mult szamaban 
tévesen közölve volt, Zsoldos Ferenc közbenjőttevel. 
— Nevezett mérnök a mümalom építeszet teren 
egyik első rangú tekintélye az országnak, s mint hall-
juk, a malom értékének megallapithatasa céljából a 
legrészletesebbjei vételt készit, s ezzel ez ideig ép-
pen azért nem készült el, és igy e tárgyról s a rész-
vénytársaság megalakulásának kérdéséről addig er-

egészségnek örvendett s ma már por és árnyék. „Som-
sich alakja hivólag int felé, sietnie kell.44 Ezt a be-

demileg nem Írhatunk. 
V é r a d ó n k . Az idei fösorozas varosunkban t. lio 

Ü-én csütörtökön vette kezdetet igen gyönge eredmenynyel, 
amennyiben az 1. korosztályból elövezetett hadköteles i tju-
ból 13, mond tizenhárom talaltatott katonai szolgalatra alkal-
masnak. Szomorú jelenség ez, s kialtólag szöl a mai nemzedek 
satnyulása mellett. Az első ket napon besoroztatott összesen 
30, es pedig az I. korosztályból: Berényi János 10 . gyalogez-
redhez, Marcsó Imre 1. huszárezredhez, Mihály Béla 101. gy. 
e., Töröcsik István 1. h. e., Seres Péter 1. h. e., Lovas Damel 
1. ii. e., Fósa Sándor 101. gy. e., Dömsödi Pal 101. gy. e., 
Horváth Albert 101. gy. e.. Harta Imre, 1. 1. h. e., Nagy Ba-
lázs 101. gy. e., Berceli Ferencz 1. h. e., Maisai Peter 101. 
gy e — 11 korosztályból: Mácsai János 1. h. e., Vaczi Balmt 
101. gy. e. Csernus László 1. h. e., Pete Ferenc 101. gy. 
Gebulá József 7. vonat osztály, Képa László 1. h. e-, Adam 
Székely József 1. h. e., Csernus László 11. 1. h. e.. Fekete Já-
nos 101. gy. e., Pasitka Bálint 101. gy. e. Csendes Sándor 101. 
gy. e., Kádár János 101. gy. e., Jankai József János 1. h. e., 
Komendat István 1. h. e.. Szíjártó Szabó Lajos 101. gy. e., 
Hajtlu Mihály 101. gy. e., Varga Sándor 101. gy. e. 

— Égzengés és v i l l á m l á s már t ius-
b a n . F. hó lí)-én délelőtt 11 és 12 óra között, va-
lóságos nyári zápor volt, villámlás és menydörgés-
től kisérve. A villám Csany közelében egy tanyara 
lecsapott, s azt felgyújtotta. E korai égzengés és vil-
lámlásból gazdáink bő termést jósolnak. 

A k o n g ó u t n a k a megyehazától a Ti-
száig leendő kijavítását Kovács János vallalta el, 
kivel a szerződést az alispan már meg is kötötte. 

E l i t é l t c s endb i z t o s Sarkadi Nagy Mi-
csendbiztos bűnügyében f. hó 20-án tartott liály 

ülésében hozott ítéletet a szegedi kir. törvényszék. A 
törvényszék Sarkadit, ki ellen már van egy jogerős 
kúriai ítélet, melylyel szintén hivatalos hatalommal 
való visszaélés miatt 2 évi börtönre volt ítélve, — 
ezen ítéletnek a büntetés mértékét megállapító rés>ei 
hatályon kívül helyeztetvén, — összbüntetésül 3 évi 
börtönre, 5 évi hivatalvesztés és politikai jogainak 
felfüggesztésére itélte. — A három csendlegény kö-
zül Dékány Mihály és Török Lajos ti—ti havi, ^iitó 
Gábor pedig 4 havi fogházbüntetésre, ezenkívül 3 
évi hivatalvesztés és politikai jogaik felfüggesztésére 
ítéltettek, valamennyien Sarkadi csendbiztos mellett 
hivatalos hatalommal való visszaélés miatt. Sarkadi 
Nagy Mihály, Dékány Mihály és Sütő Gábor az ¡le-
letben megnyugodtak, míg Török Lajos fellebbezett, 
de — Sütő kivételével — valamennyi vádlott ter-
hére fellebbezett a kir. ügyész is. 

— Ö n g y i l k o s s á g o k . A lefolyt héten három izbeti 
is volt öngyilkosság városunkban. F. hó lí>-én Boros István 56 
éves lakatossegéd, Keviczky Pál házánál egy egv csövű, vasdara-
bokkal töltött pisztolylyal főbe lőtte magát. Meg élve szállítot-
ták a kórházba s fölgyógyulásához van remény. — A második 
öngyilkos Puskás Varga József, aki mártius -21-én délután 5 
órakor, a mészárszék helyiségében saját nyakravalójára akasz-
totta fel magát. 0 sem volt szerencsésebb társánál, mert a 
hitvány nyakravaló elszakadt, még mielőtt a reménybeli ön-
gyilkos életet kiolthatta volna. El és kutyabaja. — A harma-
dik öngyilkos: Gerecz János, Rúzs Molnár Sándor 17 éves be-
rese már nem volt oly szerencsés, mint két társa: mert célját 
elerte: kiszenvedett F. hó -2-2-én gazdája derekegyhazoldali ta-
nyáján akasztotta fel magát. Halva szállították a kórházba. 

M á r t i n s 15-ét a szegvári független pol-
gárok is méltólag iparkodtak a jelen évben, mint 
eddig rendesen, megünnepelni. — Heggel ünnepélyes 
szent mise volt, a „független népkör" helyisége és 
számtalan ház nemzeti zászlóval volt díszítve. Este 
a független körben 150 terítékű társas vacsora volt, 
melyen a község elöljárói is megjelentek, s nők is 
szép számmal vettek részt. Vacsora kezdetén Salánky 
István köri jegyző eszmedus beszédben emlékezett 
meg az 1848. mártius lő-iki eseményekről és azon 
nagy nap 4ü-ik évfordulójának megünneplésére p.irt-
kí'ilömbség nélkül egybesereglett vendégeket üdvözöl-
vén. a légjobb magyar kedélyességgel „jó étvágyat" 
kivánt. Vacsora közben Szarvas Pál a felséges királyi 
párra és a trónörökösre mondott felköszöntőt, Sa-
lánky István hazánk nagy fiára: Kossuth Lajosra, 
Rác András szeretve tisztelt képviselőnk: Helfy Ig-
nácra, Fekete Nagy Ferenc a lelkes honleányok és 
magyar nőkre, Gémes József biró Fekete Nagy Fe-
rencre, Vangel Gyula a megjelent hölgyekre emelt 
poharat. Mondottak még pohárköszöntőt Puskás Pál, 
Salánky Mihály, Salánky János, Szakállas Imre. A 
kedélyes mulatság késő éjjig tartott, r. I. 

— K o s s u t h és Somss i eh . Az országgyűlési 
függetlenségi párt márt. 15-iki lakomáján Helfy Ignácz 
részleteket olvasott föl Kossuth Lajosnak őhozzáinté-
zett legújabb leveléből, melyben nagy hazánkfia meg-
hatóan ad kifejezést az elmúlás sejtelmének, s mely-
ben visszatérő gondolatul használja Kossuth azt, hogy 
„Somssieh Pál hivólag int felé." Kossuthot Ghyczy, 
Somssieh s a német császár halála rendkívül lehan-
golta Ilatodfél évvel idősebb mint Ghyczy, 8 évv^l 
idősebb, mint Somssieh és csak 5 évvel tiatalabb, 
mint Vilmos császár, a ki még pár nappal előbb jó 

nyomást teszi rá Somssieh halála. Flórenrzbe készült 
utazni, hogy közelebb legyen Nápolyban élo fiaihoz. 
De most már a hátralevő kis idő nem érdemli meg, 
hogy hurczolkodjék. „Somssieh hivólag int. feleje." 
Röktön hozzá fog iratainak a kiválasztásához, hogy 
tűzbe dobja azokból amik megsemmisítendők, nehogy 
avatatlan kéz csináljon azokból valami „Kossuth 
relikviákat.44 És e munkájában őt semmi fel nem tar-
tóztathatja, mert „Somsich már hívja őt." Mély meg-
hatottsággal hallgatta a társaság Kossuth levelenek e 
megindító részét. A levél többi tartalmából a/, tűnt 
ki, hogy Kossuth e lehangoltsága daczára is szellemi 
erejének teljes épségével s frisseségével tárgyalja a 
politikai kérdéseket. 

Kossuth levelének magyarázatául meg kell emlí-
teni a következőket: Somssieh Pál a mult évben, a 
nélkül, hogy erről valakinek szólt volna, Olaszországba 
utazott és egyenesen csak azért, hogy Kossuth Lajost 
meglátogassa. Nem akart — úgymond — meghalni a 
nélkül, hogy Kossuthot, kivel 1848-ban oly heves 
csatákat vivott, még egyszer ne lássa. Somssieh láto-
gatása mélyen meghatotta Kossuthot s a ket állam-
férfi találkozása igen érzékeny volt. Hosszasan beszél-
gettek a múltról, és Somssieh Pál végül igy szólt: 
„Neked sem volt igazad, nekem sem.- A jelenről 
szólva, Somssieh Budapest bámulatos emelkedését 
rajzolta le, mire Kossuth fájdalmasan kiáltott 
fel: „Hagyd el! mindenki erről beszél nekem. De 
nekem fáj hallanom, mert nem láthatom!- S elválá-
suk is ép oly érzékenv s megható volt. Somssieh 
látogatása valószínűleg mély nyomot hagyott Kossuth-
ban. > talán ez magyarázza meg, hogy mikor Som-
sich váratlanul meghált, azóta alakja mint vízió lebeg 
Kossuth előtt, s az elmúlás borús sejtelmével tölti el. 
Adja isten, hogy e borús sejtelem még sokáig ne 
valósuljon! 

— A z „erkö lcsös" B u d a p e s t . A fővá-
rosban a mult héten született 338 gyermek. Ezek 
közül 228 törvényes. 110 törvénytelen. Tehát a szü-
löttek fele törvénytelen. 

— Nagy vasú t i szerencsét lenség 
A m e r i k á b a n . New-Yorkból borzasztó vasúti sze-
rencsétlenség hirét táviratozzák. E hó 17-én Savana 
mellett a New-Yorkból Sacksonvilleba menő gyors-
vonat alatt leszakadt egy vasúti hid s az egész vo-
nat a mélységbe zuhant. Valamennyi kocsi összetört. 
Tizenkét ember azonnal meghalt, tíz csak rövid időre 
elte tul a katasztrófát s körülbelül még 150-en sé-
rültek meg, a kik közül sokan szintén menthetetle-
nek. A leszakadt híd 40 láb magasságú volt. Más 
forrás szerint azok száma, akik rögtön meghaltak, 
huszonöt volt, míg negyvenen sérülések folytán re-
ménytelen állapotban vannak. 

Árv i z-ká rosu l t ak ké rvénye el-
u t a s í t v a . Kríván Dénes, a makói püspöki urada-
lom ügyésze, Návay Gyula, Eckhardt Oszkár, Lázár 
István, Kovács János és József, Naschitz Lipót. Bá-
lint József és Lukács földbirtokosok, a pénzügymi-
nisztérium ideiglenes vezetésével megbízott minisz-
terelnökhöz, valamint a közm. és közi. miniszterhez az 
iránt folyamodtak, miszerint a kistiszai zsilip-szaka-
dáson kitört árvíz állal okozott károkért a katas-
trófa által sújtott birtokosok az államkincstár által 
kártalanittatnának. Ezen folyamodásra a pénzügymi-
nisztériummal egyetértve, kijelenti a közm. és közi. mi-
niszter, hogy folyamodónak az államkincstár ellen 
támaszthatni vélt igényeik semmiféle jogalappal nem 
birván, kérelmüket a kormány nem teljesítheti' és 
azt visszautasítani kénytelen. 

— A n éme t császár j övede lme i . Fri-
gyes német császár a birodalomtői, mint császár, nem 
kap semmi „civillistat"; a német császári méltóság 
tehát a legmagasabb „dijtan tiszteletbeli hivattal." A 
porosz királynak azonban a következő jövedelmei 
vannak: Az uradalmak és erdőségek jövedelmeiből 
7.719,203 márka, a kamarák által évenkint engedé-
lyezendő dotátió 4.500.000 111., össszesen li>.i>19,296 
márka. Ebből esik egy napra 33,477 márka, 52 fil-
lér, a miből elég tiszteségesen meg lehet élni. 

12. szám. 

Takarmányhiány mindinkább érezhetővé vá-
lik ; széna és szalma nagyon megdrágult még oly 
vidéken is, melyeken már rég nem eszleltek a takar-
mányhiány hatását. 

Hirdetmény. 
S'-entes város i88>. évi IV. osztályú ke-

reseti adókivetési lajstroma alólirt hivatalnál 
f. hó 24-től 31-ig 8 napi közszemlére iesz ki-
téve. Felhívatnak mindazok, kik állandó évi 
fizetéssel, nyűg- vagy kegydijjal bírnak, hogy 
ezen kivetési lajstromot jelzett idő alatt te-
kintsék meg s a felszólamlásaikat 

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett 
adónemmel már a mult évben voltak meg-
róva, a lajstrom kitételének napját; 

b) azon adózók pedig, kik az ezúttal 
megállapított adóval első izben rovattak 
meg, adótartozásuknak az adókönyvecskébe 
történt bejegyzését követő 15 nap alatt, a 
szegedi kir adóf dügyelőségnél nyújtsák be. 

(Városi adóhivatal.) 
Szentesen, 1888. március 22. 

TÓTH KÁLMÁN, 
adóügyi tanácsnok. 

Üzlethelyiség változtatás. 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tu-

domására hozni, miszerint 

k á r p i t o s ü z l e t e m e t 

W e i s z B e r n á t n é h á z á b a , a volt sürgöny-
hivatal helyére tettem át. 

Az irányomban eddig tanusitott szíves pártfo-
gást továbbra is kérve, vagvok tisztelettel 

I F á l o i á r L Á r m i n , 
kárpitos. 

A vetések á l l á sa . 

A földmüvelés, ipar és kereskedelemügyi mi-
ninteriumhoz mártius hó 1-töl bezárólag 14-Í£ beér-
k*/.ett kivatalos tudósításokból a vetések állásáról 
a kővetkezőket vess/.üit ki : 

Ös/á vetések. Az őszi vetések oszágszerte még 
többnyire hó alatt állanak, kivételt képez az altöl-
döi és Danántul egy-két vidék, m lyekben a hóol-
vadás beállott, miaek folytán a vetések is már lát-
hatók, azok jól teleltek, erőteljesek, «¿ép üde zöld 
szintiek; tartani lehet azonban, hogy a rohamos hó-
olvadás rossz következményeket is vonhat maga 
után, mert a hólé alkalmas időbei és gyorsan le 
nem huzódhatik a vetésekről s igy a hóviz a talaj 
felszínén maradván, a vetések könnyen kárt szenved-
hetnek. — Több vidékről panasz érkezik, hogy a 
megkérgesedett 
gyeigék, 

hóréteg alatt a vetések nagyon lekkönyvi hatóság. 

2 v d Z á / t r a , i J á n o s 

vas és füszerkereskedésében Ksztmártonban 
e g r y j ó XiéiZloól ^ r a l ó fi/u t a n o n c u l 

több evre fölvétetik. 

K o v á c s S á n d o r 

vásártér közelében levő háza eladó; érte-

kezhetni a tulajdonossal I. t. 553. sz. a. 

157 —1888. sz. 

- ¿ L r ^ r e r é s i l i i r d e t m é n y i 

k i v o n a t . 

A csongrádi kir. járásbíróság mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
Csongrád városi árvapénztár végrehajtatónak 
Gyuricza József és neje Márkus Anna vég-
rehajtást szenvedők elleni 251 írt 57 kr tőke-
követelés és összes járulékai iránti végre-
hajtási ügyében (a csongrádi kir. járásbíró-
ság) területén levő, Csongrád város hatá-
rában fekvő, a csongrádi tljkvben foglalt 
Csongrád város közönség- nevén levő liba-
legelőből 2997—38- rszám alatt kimetszendő, 
Gyuricza József és neje Márkus Anna telek-
könyvön kivüli tulajdonát képező és 89. VIII 
nepsorszám alatti beltelekre és annak tarto-
zékát képező házra az árverést 350 frt — kr-
ban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt in-
gatlant az 1888. évi april hó 13-ik napján 
délelőtti 9 órakor a csongrádi kir. jbiróság 
mint telekkönyvi hatóságnál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alol is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárnak io°0-át, vagyis 35 frtot 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számitot és az 
1881. évi november hó i-én 3333. sz.a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije-
lölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez, 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Csongrádon 1888. évi január hó 
28 ik napján. 

A csongrádi kir. járásbíróság, mint te-
Szarka, 

kir. jbiró. 



15. szám. > SZENTES I L A P « 3 . oldal. 

HIRDETMÉNY. 
A város által fenntartott Széchényi és nagy völgy parti faiskolákhói a folyó 1888-ik évben 

eladásra bocsátott vad és nemesített fák eladási ára a képviselőtestület 118—887. számú határozatával 

a köveikezőkben állapíttatott meg: 

A z ü l t e t n i v a l ó f a megneve z é se 

Alma, körte (í—8 éves, szomorú kőrösfa 
Szelid gesztenye 5 éves 
Platánfa 1—4 éves 
Gseresnye, meggy G—8 éves. kajszin barack, szelid és vad gesztenye 3—5 

éves, dió 4 éves, thuja, nemesitett ró?sa, pyramis akác 
Alma, körte 2—4 éves, szilva, noszpolya, birs, nemesitett eper és galagonya 
Nyárfa, kőrösfa, szomorú fűz, őszi barack 
Közönséges ákácfa 4—0 éves 
Vadrózsa nagyobb 
Közönséges eperfa 
Mandula, ákácfa, nyárfa, vadrózsa kisebb 
Gyökeres szőlővessző 2 éves 
Akácfa kisebb 
Alma vadonc 
Gyökeres szőlővessző 1 évrs, disz cserjék, akácfa gyenge 

Venni szándékozók Szűcs János pénztárnoknál jelentkezzenek. 

Szentes, 1888. mártius 9. 

Szentesi v . , . . 
határra j V l d é k r e 

ára krajcárban 

30 50 
30 40 
25 50 

20 30 
15 20 
10 15 
10 20 
8 12 
6 10 
5 10 
2 3 
2 5 
IV2 2 
1 2 

N a g y I m r e , 

tanácsnok. 

XX 
X 

X 

X 

X 

* y v y v y y á / y y y v y y y y y i y y y y v v v v w v v v v v w v f 
A A A A A A \ A A A A A A A A A I A A A A A A A A A A A A A A A A A M 

Alulírott van szerencsém a t. közönséget értesíteni, hogy t é g l a t e l e -

pemen jól kiégetett tégla, cserép, pflastertégla, — faüzletemben 
z s i n d e l y , g ö m b ö l y ű s z á l f á k , f ü r é s z e l t f a a n y a g o k nagy mennyiség-

ben s jutányos áron kaphatók. — Minthogy gőzfűrészemet a malomteleptől el-

különítve felállítottam, abban a helyzetben vagyok, hogy bárminő nagy épülethez 

szükséges faanyagokat a legrövidebb idő alatt előállíthatom. 

A n. é. közönség további pártolását kérve, maradtam teljes tisztelettel: 

WEILL SALAMON. 

Szalon szénnek métermázsája házhoz szállítva 1 frt 60 kr. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

*Hölgyek figyelmébe! 
i i Van szerencséin a t. hölgyközönség figyelmébe 
J]ajánlani évek óta fenálló !! 

J e lső n ő i u 

kalap és himzőminta elő- # 
M nyomda üzletemet J 

melyben, mint mindig, ugy ez idényen is a legdúsabb f j 
^ választékú 

tf nöi és gyermek-kalapokat & 
tartok raktáron. — Nöi kalapok 3 frt 25 krtól, leány ) f 
kalapok 1 frt 25 krtól fölfelé, elegáns kiállításban,— \L 

f j továbbá kézimunka hímzések, ingbetétek, elörajzolt tálca- fT 
kendők, diszes asztal futók jutányos áron kaphatók. 

Csipke- és szalmakalapokat j j 
i i tisztítás és átalakítás végett elfogadok. LJ 
J j A t. hölgyek kéretnek a szalmakalapokat átala- r j 
m kitás végett minél előbb átadni. ^ 

M Kiváló tisztelettel ^ 

# T a k ó l v £ I t L á l 3 r n . é , # 

^ divasárusnö. ^ 

Üzlethelyiség: a szentes-vidéki takarékpénztár házában, 

T I O F F M A N N J A K A B 
ajánlja a n. é. közönségnek ól felszerelt 

női, férfi s gyermekcipők, 
kalapok és fehérnemüek 

gyári raktárát. Továbbá ajánlja cs. kir. szabad, és közkedvelt 

gomblyuk nélküli férfi ingeit, 
melyek utánzás ellen törvényesen bejegyzett védjegygyei vannak 
ellátva. Tisztelettel" 

HoíTmann Jakab, 
férfi divat kereskedő. 

Ö Z V . K L E I N A U G U S Z T A 
( S zen t e sen , P o l l á k - f é l e h á z ) 

ajánlja a n. é. közönségnek a t a vas z i i d ény re dúsan be rendeze t t r a k t á r á t f é r f i és n ő i 
k a l a p o k , f é r f i és n ő i g y e r m e k c i p ő k , f e h é r n e m ü e k , l e g ú j a b b d i v a t ú n a p e r n y ő k 
és t r i c c o d e r e k a k , n y a k k e n d ő k és e g y á l t a l á n m i n d e n f é l e f é r f i és n ö i d i v a t c i k-
k e k b e n . 

Felhívja egyszersmind a t. közönség figyelmét az ú j o n n a n f e l t a l á l t cs. k i r . o s z t r á k 
m a g y a r k i z á r ó l a g o s a n s z a b a d a l m a z o t t 

DEREKFUZORE, 
m e l y s o h a s e m t ö r i k , a s zöve te t n e m s z a k i t j a á t s a testet, valamint a felső ruhát nem 
sértheti meg. 

Mint eddig, ugy ezen tul is azon fog lenni, hogy jó aruk és lelkiismeretes kiszolgálás állal 
az eddig irányában tanúsított bizalomra tovább is érdemes maradjon. Tisztelettel 

özv. Klein Auguszta. o z v . r v i e u i a u g u ^ u 

H X x X X X X X X X X X X X X X X X X i X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X •• rr rr / _ . . . . ^ V _ 

8 
X 
X 
§ 

X 
X 
X 
X 
§ 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

8 

;xxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxx: 

ITUNÖ KŐBÁNYAI SÖR 
mind ig friss töltésben 

kapható: j £ 

ASS G U S Z T Á V N Á L ^ 
(nagyvendéglő) vy 

1 üveg 20 kr., 10 üvegnél 10° o engedmény. 
Továbbá kaphatók ugyanott: 

I T Ü N Ö B O R O 
Ó hegyi borok . . . 

magyarádi bor . 
badacsonyi bor . 

„ vörös szegszárdi bor 
Uj csongrádi bor 

K 

JJ 

K i 

literje 24 kr. 
36 kr. 
60 kr. 
60 kr. 
20 kr. 

55 

55 

55 

KKKKKKKKKiKIXKKKKKKK 
^ Péküzlet eladás, vagy haszonbérbeadás, g 
Y f Elköltözés miatt igen jól berendezett 

5 P É K Ü Z L E T E M E T ^ 

W haszonbérbe, vagy örök áron jutányos áron eladom,— V f 
í z három szobából álló üzleti helyiségemet bérbeadom. ST 
J\ Értekezhetni LAKOS GÁBOR tulajdonossal néh. Nemet 
Y f József vasúti főutca melletti házában. y f 

xxxxxxxxxixixxxxxxxx 
OOOOOOOOOOOOOOOOOO o 
O Szives megfigyelésül! O 
O Ezerszer és ezerszer jónak bizonyult és orvosi tekin- O 
Q télyek, valamint számtalan magánszemélyek bizonyit-
J í ványai által kitüntetett készitményék. 

y J Dr. MILLER mohnövénynedve J T 
W meglepő hatással van köhögés, rekedtseg, torokfájás, 
Q elnyálkásodás, keletkező gümökór, egyáltalában a leg-
ü zési szervek minden bántalmai ellen. — Tégelyben 

gyermekek és felnőttek számára. 
Egy tegely ára 60 kr. o. ért. ^ ^ 

Dr. MILLER védbalzsama görcsök ellen. Q 
Ezen balzsam a gyomor és belek nyákhártyáira f fe 

erősitöleg és éltetöleg hat, a máj kiválasztásait előse- W 
Q giti és kitűnő szer. Sikeresen alkalmazható és különö-

O sen ajánlható gyomorfájásnál, gyomorgörcsöknél, a gyo- — 
_ mor puíladtsagánál, hányásnál, hasmenésnél es szél-

kórságnál. Kóhkánál hatása majdnem rögtöni. Jótékony t 

hatású továbbá váltóláz es minden más hosszabb ideig ^ 
tartott kimerítő betegségek utáni fellábbadozásnál, U 

Q mivel az étvágyat gyarapítja és az emésztést nagyban Q 
VT elősegíti. ^ 
Q Ezen kitűnő szernek, különösen falu helyen, egy 

háztartásban sem kellene hiányoznia. Q 
Egy üveg ára 1 frt 60 kr. Fel üveg 80 kr. o. é. 

9 MILLER tyúkszem-balzsama. 2 
J í Csalhatatlan szer tyúkszemek, szemölcsök, és fájdalmas J f 
O bőrleményedések ellen. 

Kitűnő hatása folytán ezen szer napról-napra J J 
j y növekvő keresletnek és elterjedésnek örvend. 

Netalán előfordulható hatásnélküli utánzásoktól ^ ^ 
Q való megóvás végett kéretik mindenki csakis Miller Q 

O tyúkszem-balzsamát kérni. ^ 

Ára egy ykatulyaban levő üvegcsének használati V J 
Q utasítással egy ütt 60 kr. o. ért. Q 
Q — ^ B e k ü l d e t e t t . 4— lá Q 

O MILLER J. &7C57S2RÉS2 TJHUZS BRASSÓBA». Q 

Q Örömmel konstatálom, hogy mindkét készitmé- Q 

Onye: mohnövénynedv- és tyukszembalzsama, ugy nálam, f fe 
mint nőmnél pompásan bevált. Várakozásomon tul 
megelégszem a sikerrel. Sternberg (Morvaország), 1885. J J 

^ april 3-án. Swarz Gusztáv, kereskedő. A 

O Szentesen valódian kapható GUNSZT LIPÓT fiiszer* A 
kereskedő urnái, Szegeden Barcsau Károly gyógysze- Vf 

Q rész és Hmvásárhelyen Kiss Gyula gyógysz. uraktuil. j 

8 8 

y r j j j UovJIlgA a u i J^v-rx • - - yy - q resz es mnvasarneiyen jliss ixyuia gyogysz. urannai. 

« X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K OOOOOOOOOOOOOOOOOO 



8. oldal. 

Gombos József 
III. t. 97. számú háza kedvező f e l t é t e l e k 

mellett eladó. Ugyanannak W e r n e r-féle 

2-2 háza fele részben eladó. 

honvéd lm] 
49,458. 

X 

1888-ik évre 

4 4 2 — 8 8 8 . E j . 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. 

mini.terium 1887. évi november 26-ár 

sz. a. kiadott rendeletével, az 

a lóosztályozást elrendelte, és ennek foga-

natosítására, Szentes város területére nézve 

a f. évi april hó 3., 4., 5., 6., 7. és 8. nap-

jai lettek kitűzve. 

Értesíttetik tehát a lótartó közönség, 

hogy a jelzett napokon, — és pedig: 

April 3-án az I-ső tized; - 4 én a Il-ik 

tized i-től 330. számig; — 5-én a Il-ik tized 

331-től a tized végéig és a Ill-ik t. i-től 180. 

számig; — 6-án a Ill-ik t 181-től a I l l ik t. 

550.; — 7-én a Ill-ik t. 551. számtól a tized 

végéig, és a IV-ik tized egészen; — topábbá 

a derekegyház-oldali tanyai lakosok; -- ap 

ril 8-án pedig az alsó- és felsőrét, belső és 

külső Ecser, Berki-szőlő, Berekhát, Dónát, 

Eperjes, Kaján, Kis- és Nagy-Tőke, Kis- és 

Nagy-Királyság, Lapistó, Mucsihát, Nagy 

nyomás, Pankota, Szent-László, Veker-zug, 

Veker-hát, Veresegyház és Zalota tanyai 

lakos lótulajdonosok lovaikat a már fentebb 

n i i e i D E r r E S E i r . 

Ijelzett időben és sorrendben, a vásártérre, 

a cédulaháznál működő osztályozó bizottság 

elé annál is inkább elővezessék, mert a már 

hivatkozott ministeri rendelet értelmében a 

kellő időben elő nem vezetett, és a rendes 

osztályozásról elmaradt lovak hivatalból utó-

lag nemcsak osztályozandók lesznek, hanem 

az illető tulajdonosok a törvény értelmében 

szigorú pénzbirsággal is fognak sújtatni. 

Egyidejűleg értesíttetik a közönség arról 

is, hogy a két éven alóli csikók csak az 

esetben nem vezetendők elő; ha olyanoknak 

létele és létszáma hatósági bizonyitványnyal 

fog igazoltatni. 

Ugyanez alkalomból felhivatnak azon 

lótulajdonosok, akiknek az 1885. évi lóosztá-

I lyozáskor alkalmasnak talált lovaik voltak 

és azokat az 1887-ik év január 1 tői számitólag 

a mai napig eladták, elcserélték, vagy bár-

mily uton tulajdonukból elmenesztettek, nyil-

vántartási jegyzékbe vétel végett a f. evi 

mártius hó 22., 23., 24. és 25-ik napjain, a 

városi közgyűlési teremben (magtárépület) 

annál is inkább bejelentsék, mivel a bejelen-

tést elmulasztók 50 ftig terjedhető és köz-

igazgatási uton behajtandó birságban fognak 

elmarasztaltatni. 

Szentes, 1888. mártius 12. 

Polgármesteri megbízásból: 

S z a k á i M I H A l y , 
v. aljegyző. 

12. szám. 

Sarkad i N a « y M i h á l y 
polgármesternek I. tized 414-ik szám alatti 

liáza 
kedvező feltételek mellett eladó, esetleg f. 
évi Szent-György naptól haszonbérbe kiadó; 

értekezhetni a tulajdonossal. 

Hirdetmény 
Azon lótulajdonosok, kiknek két éven 

alól bejelentett csikóik vannak, és azokat 

az osztályozáskor bevezetni nem akarják-

hatósági bizonyi vány kinyeréséért az aljegy: 

zói hivatalban, f. évi március hó 18-ik nap-

jától april hó 2-ik napjáig jelentkezhetnek. 

Szentes, 1888. márcz. 16. 

SZAKÁL MIHÁLY , 

2 — 3 v. aljegyző. 

Szabó Mihály 
Ill-ik tized 138-ik szám alatti házánál 

e g - y " b o l t t L e l y i s é g * 

van Szent-György nap ól kezdve kiadó. — 

3__3 Értekezni lehet a tulajdonossal. 

Borza Karolinának 
IV. t. 285. sz. háza, mely áll két szoba, 

konyha, kamra és tüzrevalósból, tiszta, kel-

lemes udvar és kerttel együtt, Szent György 

naptól jutányos árért kiadó. — Értekezhetni 

a kisdedóvodánál a tulajdonosnővel. 3 3 

Legelterjedtebb s lepolcsfibb magyar napilap, kCS^ólisn a legszebb, tartalma szerint a legélénkebb, 
Előfizetés legcélszerűbben pos-

tautalványnyal eszközölhető 

Előfizetési árak: 
évre. . , . 14 frt — kr. 

h Hévre 7 > — » 
Ní'syedévre . . . 3 » 50 » 
Eury hóra 1 » 20 » 
E^ve- sz.im Budapesten 4 kr. 

Vidéken 6 kr. 

Kiadóhivatal: 

Budapest, nádor-utca 7. sz., földszint, 
hov t az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó-

lamlások intézendők. 

IRLAP 
POLITIKAI NAPILAP. 

A magyar olvasó közönséghez! 
A „Pesti Hirlap" immár a kilencedik évfolyamát 

éli. Fényes irói kör csoportosul körülötte s a legújabb 

ret dszerü rotációs gép nyomja, mely a lapot ó ránk in t 

15 ezer pé ldányban teljes 16 o lda lon és már 

f ö l v ágva állítja elő, mi nagy kényelmére van az 

olvasónak és egesz Európaban eddig egyedül a „Pesti 

Hirlap4' dicsekedhetik ez újítással. 

S méltán büszke lehet a Pesti Hirlap arra, hogy 

ma a legkedveltebb s legelterjedtebb lap. de m^g inkább 

arra, mini lett azza? Nem hízelgett soha a közönség 

hullámzó szeszélyének, hanem becsületesen és lanka-

datlanul, gyakran az áramlat ellen is lobogtatta a 

zászlót, melyet kitűzött. Pedig erre a zászlóra rossz 

idő járt, mert a liberalizmus a mi zászlónk. Magyar-

ország ujabb állami életének a liberalizmus a gyö-

kere. Magyarországon csak egy hazafias program m 

lehet hát: e gyökereket kímélni. Ez volt, ez lesz a 

mi irányunk, melyet csak azzal toldottunk meg, hogy 

függet lenek v á g y ó n k s leszünk a pár toktó l . 

A „Pesti Hirlap" nem hajlik sem ide, sem oda, 

nem ösmer pártokat és gyűlölködést; az Igazságot 

keresi mindenben s mert csak az igazságot nézi, me-

lyik oldalon van, meg nem nézi. 

Politikai programmunkf tehát: erélylyel és igaz-

sággal szolgálni a nemzeti politika, szabadelvű hala-

dás és magyar demokracia érdekeit, kormánytól és 

pártoktól egyaránt függetlenül. 

Vezérc ikkein kot különböző pártállásu jeles 

publicisták s politikai tekintélyek írják: Pn l s z ky 

Ferenc, Ho rv á t h Gyula, jr. Bánf fy Béla, Eö t v ö s 

Károly, Beksios Gusztáv, Törs Kálmán, Pesty 

Frigyes, Borostyánt Nándor, Kened l Géza (felelős 

szerkesztő) stb. 

A t. H á z b ó l eim alatt országos hírűvé vált 

karcolatokban az ujabb irói nemzedék legkitűnőbb s 

legnépszerűbb tagja M ikszá th Kálmán humorizálja 

az országgyűlési pártok és notabilitások ferdeségeit, 

párttekintet nélkül. 

Tároarovatnnk a legváltozatosabb, legélénkebb 

s oly ga/dag, hogy nem ritkán három-négy tárcát is 

közlünk egyszerre; legjobb nevű s a közönség előtt 

legkedveltebb Íróink gazdagítják a ,,Pesti Hirlap4, e 

rovatát, kiknek sorából legyen elég kiemelnünk a 

következőket: dr. Á ^ a i Adolf (Porzó, Csicseri Bors), 

Ba r t ók Lajos. Ben iczkyné Ba j za Lenke. Boros-

tyán ! Nándor, dr Kened i Géza (Quintus), K i i r thy 

Emil M ikszá th Kálmán (Scarron), Mura i Károly, 

dr. Schwarcz Gyula, Sebők Zsigmond. Szemere 

Atti a, Szécsi Ferenc. Tábor i Róbert (Columbus) stb. 

A több i rovatokra is a legnagyobb gondot 

fordítják rovatvezető munkatársaink : An t a l l k Ká-

roly. Barabás Albert L u b y Sándor, Somogy i 

Ede. Sohmit te ly József (segédszerkesztő), stb., — 

csupa kipróbált journalistikai munkaerő, ugy, hogy 

Jól értesGltség, élénkség, a tartalom gazdagsága és 

választékossága tekintetében a „Pesti Hirlap"-pal alig 

vetélkedhetik még egy lap. 

Táv i ra t i rova tunk mindig a leggazdagabb s 

kiállja a versenyt bármely európai na?y lappal. Ugy 

a vidékről, mint a külföldről sajat tudósítóink látnak 

el eredeti táviratokkal s mikor az események ugy kí-

vánják, belmunkatársaink sorából külön tudósítót is 

küldünk az események színhelyére, mint legutóbb 

Bulgáriába. 

He t i me l l ék l ap ja ink — mint Kertészet i 

TJjság. H á z i Tanácsadó, Gazdas ág i UJság, 

stb. — kivívták a nagy közönség hálás elismerését 

közhasznosságukkal. 

Mutatványszámokat 
levelező-lapon nyilvánított kí-

vánatra egy hétig ingyen és 

bérmentve küld a kiadóhivatal 

Előfizetések a hó bármely nap-

jától kezdhetők. 

Mutatványszámokat egy hétig ingyen és bérmentve küld 

Nagy gondot fordítunk még mulattató karoola-

tok, apróságok , a közönség kö rébő l való pa-

naszok közlésére, valamint a mindenki által szivesen 

olvasott szerkesztő i üzenetekre. 

R e g é n y ü n k mindig jól van megválasztva az 

érdekfeszítő ujabb termékek közül. 

S bár legdíszesebb kiállításban naponta (a hétfői 

féllapot kivéve) két teljes Ivet — 16 oldal — adunk 

olvasóink kezébe, külön kedvezményül hetenkint egy 

zenemel lékletet is csatolunk, előfizetőink számára 

teljesen ingyen, ugy hogy a zenekedvelő előfizető 

évenkint 60—70 jó darabot tartalmazó zene albn-

mot gyűjthet össze. Oly kedvezmény ez, minőt ma 
egyetlen európai lap sem nyújt eiőflzetőinek 

Mindezen kedvezmények dacára a „Pest i Hir-

lap44 a legolcsóbb n ap i l a pnak m é l t á n mond-

ható, amennyiben csekély összeggel (havonkint '20 

kr.) drágább az úgynevezett kis néplapoknál, melyek-

nél pedig ötszörte többet tartalmaz. 

Legyen szabad ezek után reméllenünk, hogy a 

„Pesti Hirlap"-ot a müveit magyar közönség ezentúl 

is pártolni 8 lehetőleg terjeszteni is fogja. 

A „Pesti Hirlap'4 előfizetési ára: 
Egész évre 14 frt — kr. 

Fél évre 7 frt — kr. 

Negyed évre 3 frt 50 kr. 

Egy hóra 1 frt 20 kr. 

Előfizetések a hó bármely napjától kezdhetők. La-

punk címének megírásakor szíveskedjenek a t. előfi-

zetők arra ügyelni, hogy csakis „PESTI4* Hírlapot 

írjanak. 

A „Pesti Hirlap" 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

a kiadóhivatal». nádor-utcza 7. szám. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján, 




