
Szentes, 1888. március 31. 13. 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 KÖZLQHY. 

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 tór-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr-

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a tok vissza nem adatnak. 

Megjelen minden szombaton. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 
Egyes szám ára 8 krajcár. 

Előfizetési felhivás 

1888. évi 

XVIII. ÉVFOLYAMÁNAK 
második negyedére 

Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek elöfi/etése 

e hó végével lejár, fölkérjük az előfizetések mi-

előbbi megújítására, nehogy a lap pontos szétküldé-

sében fönakadás történjék. 

Előfizetési árak: 
Egész évre 4 forint. 

Félévre 2 

Negyedévre 1 „ 

A »SZENTESI LAP« 
k i a dóh i v a t a l a . 

Feltámadáskor. 
ünnepet ül a keresztény világ, a legszeb-

bet, a legdicsőbbet, mely minden hivő ember 

szivét hangosabban dobogtatja, keblét köze-

lébb emeli az Úrhoz, kinek dicsősége — mely 

örök fényével és melegével árasztja el e vilá-

got, — a megváltás és feltámadás szent ün-

nepén, még fényesebb verőfényt áraszt reánk, 

melegsége pedig legékesszólóbban nyilvánul a 

szeretet külső jeleiben, melyekkel e napon 

embertársainkat köszönteni szoktuk. 

Kincs oly ház széles e világon, mely, 

ha keresztények laknak benne, a feltámadás 

ünnepére kopott mezét diszesebb külsővel ne 

cserélné fel; nincs oly emberi sziv, mely az 

élet küzdelmeiben elfáradva, a gondok terhe 

alatt összeroskadva, a szeretetlenség által el-

fásulva, ezen szent napon ne éledne, ne vi-

dulna, ne melegedne fel és ne fogadná be 

legalább egy kis parányát azon megmérhetet-

len isteni szeretetnek, melynek dicsőségére e 

szent ünnep alkottatott. A természet is, — 

hogy hazánk koszorús költőjének szavaival 

éljek: 

lerázván bilincsét, 

A hosszú téli, fásult dermedést, 

Késziti uj virágit, hogy behintse 

Nagy ünneped, dicső felébredés !" 

A vallás ezen szent ünnepe a legmegha-

tóbb a gondolkozó emberi elmére is, mert a 

Megváltó feltámadása, mig egyrészt a keresz-

tény hitvallás legfényesebb dicsősége, másrészt 

pedig élő tanúsága az eszme, az ige diadalá-

nak, mely, bár láncraveretten, a szenvedés 

töviskoszorujával fején, a keresztfa martyriu-

mát végigszenvedve, eltemetve a legmélyebb 

sir fenekére, eget kér, feltámad és a maga 

igazát érvényesiti. És ezen tudat, ezen a meg-

váltó példája által szülemlett meggyőződés az, 

mely erőt és kitartást ad ugy egyeseknek, mint 

a nemzeteknek a létért való küzdelmükben. 

Ha végig lapozzuk hazánk ezredéves tör-

ténetét, hány szomorú, hány csüggesztő lap 

jő kezünkbe, hányszor kellett volna már le-

mondania e nemzetnek a küzdelemről, hány-

szor volt már megásva a sir, mely a nemze-

tet örökre befogadja vala, ha az igazság, a fel-

támadás nem lebeg tűzoszlop gyanánt elölte 

buzditóul a bátraknak, utmutatóul az elma-

radottaknak, reményül a remény nélkül va-

lóknak ! 

Egy ezredéve már, hogy párducos őse-

ink Munkács elé érkeztek. Ezer év! Lapoz-

zuk a világ, az emberiség történetét, s tapasz-

talni fogjuk, hogy a szó mily jelentőségteljes. 

Hány nemzet lett és enyészett el azóta és 

azalatt! Hány volt köztük világhódító és el-

tűnt a föld kerekségéről, miként eltűnik a 

délibáb alföldi rónánk e bájos jelensége; hány 

kérkedett hatalmával és nem sokára elfútta 

őket az első szellő, mely érinté; hány épitett 

büszke várakat, hány emelt kornak és embe-

riségnek dacoló műveket, és a mihez nem fér-

hete az ember, az, miként kártyavár, dőlt 

össze Istennek egy szavára. És a magyar nem-

zet él és erősbödik. A tatárok xerxesi tábora 

eltiporja e nemzetet, hogy hírmondója se ma-

radjon régi dicsőségének és im a nemzet fel-

támad sírjából és nagyobb dicsőséggel hirdeti 

a magyar nevet, mint azelőtt. A török e sze-

gény hazára zúdítja fanatizált seregeinek száz-

ezreit. A haza legjobbb fiai vérzenek el a vad 

csordák elleni küzdelemben, a Ilunyadyak, 

Kapisztránok, Zrínyiek, Dobók és Losoncyak 

elhullanak a véres harc alatt; a nemzet is-

mét porba van alázva, de a vértanúi által 

hirdetett eszme feltámad, a magyar lerázza a 

török rabigát, és ők, akik a küzdelemben el-

hullottak, örök életre támadnak fel sziveinkben. 

— Majd ismét elborult a nemzet láthatára; a 

törökökkel volt harcban majdnem a végsőig 

kimerült nemzetet az osztrák absolutismus 

tiporta lábai alá. De a feltámadás reménye 

akkor sem hagyta el a nemzetet. A Bethlenek, 

a Bocskayak, a Thökölyiek és Rákóczyak ál-

tal hirdetett eszmék elvégre is feltámadtak 

és újra dicső és nagy lett a magyar, kardját 

Európa fejedelmei félve és rettegve látták vil-

logni. Elérkezett a magyar szabadság és di-

csőség fénykora! De az országok és népek 

sorsát intéző egek Ura nem akarta, hogy a 

nemzet szenvedéseinek sora véget érjen. Az 

1848-iki dicsőségteljes szabadságharc e haza 

örök ellensége által leveretett; a haza apos-

tolai közt is akadt Iskarióth, ki a nemzet 

Megváltóját, a Szabadságot kiszolgáltatta, és 

e nemzettel a szenvedések egész Golgotháját 

végig játszatta. A nemzet nagyjai vagy vér-

tanúi halált szenvedtek, vagy az apostolok-

ként menekültek messze íöldekre, hirdetvén a 

szabadság igéit. 

És a nemzet, melyet ellenei örökre el-

tiporva, a szabadság, melyet az absolutizmus 

legmélyebb sírjába eltemetve hittek: feltámadt 

és ma nagyobb fénynyel, nagyobb dicsősség-

gel ragyog, mint valaha! 

E hon ezredéves története legyen példa 

reá, hogy a feltámadás szent ünnepén biza-

lomteljesen tekintsünk a jövő elé. Ha fenye-

getnek is bennünket külellenség és belső 

bajok, ne veszítsük el bizalmunkat a jövőben! 

I hanem törekedjünk előre a felvilágosodott 

munka és becsületes fáradozás utjain; mert 

csakis ezen ut az, mely bár rögös, mely le-

het, hogy a Golgothán vezet keresztül, de a 

melynek minden bizonynyal meg lesz jutalma: 

az érvényesülés, a fetámadás. 

És miként minden keresztény e szent 

ünnepen imával fordul a Mindenhatóhoz, há-

lát adva néki, hogy az emberiséget az ő szent 

Fia által megváltotta: ugy forduljunk mi is 

magyarok e napon szabadságunk megváltója 

felé. Ő, a nagy hontalan végig szenvedte a 

a szenvedések egész martyriumát. E nemzet 

megváltójaként hirdette a magyar szabadság 

igéjét, küzdött és elbukott a nagy harcban s 

bukása annál nagyobb volt, mert nemzeté-

nek halálát hordta szivében; őt, ki ezer ha-

lálnál nagyobb kint szenvedett, mert hazáját 

és nemzetét vesztette el, őt is vigasztalja meg 

a Megváltó példája, mert im a magyar sza-

badság, a melyért küzdött és szenvedett, az 

él, nem halt meg, feltámadott az ige, az 

eszme! ^ 

Szentes, 1888. mártius 30. 
Egy héttel ezelőtt még rá sem gondol-

tunk, hogy midőn a húsvéti ünnepeken hála-

adó fohászt emelünk az ég urához, az 1881 -iki, 

tehát az eddig tapasztalt legmagasabb árviz 

fekszik városunk és vidékét védő töltéseink 

mellé. 

Az árvizek krónikájában az 1888-diki árviz 

eddig egyedül áll; mert ily mérvű áradás, — 

ily rövid idő alatt — a Tiszán még soha 

nem volt. 

Az 1876., 1877., 1879. és 1881-iki árvi-

zek, a mellett, hogy a Tisza vize már tél 

elején kilépett a mederből, egy egész hónapi 

áradás után emlkedett 8 méter magasságra, 

s most, dacára annak, hogy a Tisza vize a 

a mederből csak e hó közepén kezdett kilépni, 

ma már, tehát 12 nap alatt, elérte az eddig 
tapasztalt legnagyobb viz magasságot. Hogy ily 

gyors és óriási mérvű áradással szemben — 



2. oldal. 

a folyton tartó vihar mellett — a töltés vé-

delme érdekéDen szükséges karózást a társu-

lat keresztül birta vinni, ez egyedül annak 

tulajdonitható, hogy a társulat kellő védeke-

zési anyaggal rendelkezik, s hogy az árviz 

eshetőségeire való tekintetből, a védekezési 

anyag és eszköz jó előre a védelmi érdeknek 

megfelelőleg lett szétosztva, különben védvo-

nalunk ma legnagyobb részben védtelenül ál-

lana a szél és vihar pusztításaival szemben. 

Nem mondjuk, hogy még ez esetben is 

nagy és kétségbeejtő veszély előtt állana vi-

dékünk; mert az a sokszor annyi keserű bi-

rálgatás tárgyát képezte óriási töltés még véd-

telen állapotban is képes volna sok ideig el-

lenállani a vizáradás ostromának ; de igy, 

hogy a védelem a rövid idő dacára az eddigi 

áradással szemben keresztül is vitetett, bizto-

sítva van városunk és vidékünk számára — 

egy földből épült töltés által nyújtható min-

den nyugodalom. 

Ezzel azonban éppen nem azt akarjuk 

mondani, hogy a vidék, dacára az óriási ára-

dásnak, fel van mentve a védelem minden 

gondja és a veszély minden legkisebb kétsége 

alól, csak azt, hogy ma még nincsen ok csak 

a legkisebb aggodalomra se. Az áradás azon-

ban még folyton tart, s még egy egész hétig 

tartó áradás várható, s ha vesszük, hogy To-

kajban 9á cmrrel volt ez évben magasabb az 

áradás, mint 1881-ben, akkor el lehetünk rá 

készülve, hogy a mai áradás jóval nagyobb 

lesz az 1881-ikinél, s ha az áradással együtt 

fognak tartani a napok óta orkánszerüleg ural-

kodó szelek, s ezek ostroma ellenünk szolgál, 

mint eddig, akkor aligha lesz elkerülhető, hogy 

a társulat igénybe ne vegye a közigazgatási 

hatóságok támogatását, illetve a lakosság erejét 

és védelmét, ezt az eddigi áradásokkal szem 

ben mindig teljes védelmet biztosított párat 

lan erőt. 

A társulat a legeslegutolsó pillanatban 

fog ezen végső és védelmi fegyverhez nyúlni, 

— legjobban bizonyítja ezt az, hogy eddig 

TÁRCA. 
Jézus és a világ. 

— Böjtben. — 

I. 
Méltóképen bog}' fogadjalak 

En Megváltóm, én királyom? 

Szivein', melyet bűnök terhe nyom, 

Le a porig megalázom. 

Hálám' pálmagalyait hozom 

Es hintem utad porára: 

Mert te vagy, kiben napom derül 

S oszladoz búm éjszakája. 

Kád tekintve ajkaid szavát, 

Parancsaid' hogy megértem : 

Hün fáradni szolgálatodban! 

Látom, mint nö büszkeségem. 

S mig igy szivben s akaratomon 

Szent lelked munkáját érzem, 

Nyílik ajkam: noh áldott legyen, 
A ki jött az Űr nevében!* 

II. 

Nyomoromat neveti a 

Világ s kincsét kinálja: 

Mindent ád, csak szűnjek lenni 

Istenemnek szolgája. 

* Hálátlanság, harc, nyomor, mit 

Terem a szolgálatod; 

Mig szolgámat a gyönyörnek 

Rózsás utján láthatod . . . .* 

S az erőtlen test már lankad, 

A sátán tombol vadul; 

Ámde ellentáll a lélek 

S igy szól, hogy megbátorul: 

,Távozz &ítán! Én keresztem 

— Dicst fakaszt az — nem hagyom, 

Lelkem urának országa 
Nem e világból vagyon /• 

P—Cl \ 

»SZENTESI LAP« ^ 

önerejére támaszkodva végzi védelmi nagy és 

nehéz feladatát; — de meg vagyunk róla győ-

ződve, hogy ha az áradás nagyobb emelke-

dése és a vihar romboló ereje kimerítené a 

társulat védképességét, akkor városunk és 

ezen gátszakasz által védett többi községek 

népének kitartásában meg fogjuk találni a 

biztos és kétségtelen védelmet. 

Ezen hittel nézünk a jövő elé, s csalódni 

nem is fogunk. 

© 

Az árviz. 
A kisebb folyók áradásai, ezek között a 

Körösök, melyek a legközelebb mult napok-

ban Békésmegye gazdag termő földjét öntöt-

ték el sok faluval és számos tanyával, ím 

már megszűntek, ujabban azonban annál na-

gyobb veszedelemmel és pusztulással fenyeget 

a Tisza folytonos áradása, a mely előrelátha-

tólag még csak ezután fog nagyobb mérve-

ket ölteni. — A m.-szigeti folytonos áradás 

következtében az alsóbb vidékek öblözetében 

is duzzad a viz, s az emberek napok óta 

rettegve lesik a borzasztó katasztrófa bekövet-

kezését. — Tokajban már betört az áradat, 

T.-Eszlár, Poroszló, Büd-Szent-Mihály, Csege, 
Vitka stb. szintén viz alatt állanak; nem ke-

vésbé vannak fenyegetve Szolnok, Csongrád, 
Tömörkény, Szeged, valamint az összes part-

menti falvak és városok is. Csongrádon és 

Tömörkényen az összes közerő kirendeltetett 

a gátvonalra. 

Csany és Anyás mellett szintén fenyegető 

az áradás s az ottani állapotokat legjobban 

illusztrálja az, hogy a nép hurcolkodik a fo-

lyópartról. Még azok között is, akiknek há-

zuk van a faluban akad hurcolkodó, a nem 

háztulajdonos pedig fölszedi amije van s föl-

huzódik családjával a baksi magaslatra, a 

szőlők közé, hol sátrakban tanyáznak. 

Ez az ugynevett első zöld ár, mely ha a 

meleg napok rohamosan meg találják olvasz-

13. szám. 

tani a máramarosi hegyek óriási hótömegét, 

könnyen végzetessé válhatik az egész Tisza 

mentére. 

Fekete Márton főigazgató és Rupcsícs fő-

mérnök a körösi veszedelem színhelyéről f. 

hó 28-án délelőtt érkeztek haza. A főigazgató 

a közvetlen rendelkezést rögtön átvette s a 

Tisza árja elleni védekezést teljes erővel foly-

tatják. 

Sarkadi Nagy Mihály polgármester a köz-

erő kirendelésére vonatkozólag minden előké-

születet megtett. Az összeírás már rég foga-

natosíttatván, jelenleg az egyes polgárokhoz 

intézendő felhíváson dolgoznak. Szóval a vé-

dekezésre nálunk is nagy előkészületek tétet-

nek. — Ugyancsak Sarkadi polgármester Abatfy 

főmérnökkel szerdán egész Csongrádig meg-

tekintette a védtöltéseket, csütörtökön pedig 

Mindszentig mentek le a gátvonalon, szemé-

lyes meggyőződést szerzendő a töltések mi-

kénti állapotáról 

A Tisza áradásával sújtott vidékek szoron-

gatott helyzetéről az alábbi táviratok adnak 

hű képet. 

T o k a j veszede lme. A miről napokkal ez-

előtt, mint teljes lehetetlenségről beszéltünk, fájda-

lom, bekövetkezett. Az elemek legfélelmetesebbje: 

a viz városunkat sem kimélte meg pusztításaitól. 

Nagy-Tokaj szomorú látványát nyújtja a pusztu-

lásnak és romnak. Hatvan ház s számos melléképü-

let esett ez ideig a bősz elem áldozatául s igen sok 

van, mely erős megrongáltatása miatt, rövid időn 

hasonló sorsra jut. A városnak mindössze két utczája 
(a hegy oldalában) ármentes, a többit mind viz bo-

rítja. A nyomor leírhatatlan; emberéletben szeren-

csére nem történt kár, de annál több a magán s 

állami vagyonban (ez utóbbiban 100,000 frt körül). 

Kis-Tokaj e sorok Írásakor még tartja magát; töl-

téseit 1 század katona s pár száz ember folyton 

erősiti, magasítja, a viz azonban folyvást árad s a 

töltésen átszivárog. Az idő is esős, szelesre fordul, 

s ha rövid időn apadás nem áll be, ugy kis Tokaj 

s tul rajta 40,000 hold terület menthetetlenül viz 

alá kerül. A vészbizottság éjjel-nappal talpon van, 

¡-a. 

A haldokló menyasszonya. 
(Elbeszélés a szabadságharcz idejéből.) 

Az áldozó nap piros, bucsu sugarai, melyek 

a távoli erdők ringó lombjait csodás, aranyszínű 

fátyollal szokták bevonni, letűntek az ég tiszta bol-

tozatáról s alászállt a földre a csendes, nyugalmas éj. 

A zaj, — ez a láthatlan lánczolat, mely az 

embert összeköti a mindennapi élettel, elnyugodott, 

— megszakadt. 

A magányt elzáró falak megszilárdultak s 

megalkották a kicsiny czellákat, — hol a lemondás 

és magabatérés szendereg; a zugokat, — a parányi 

kunyhókat, hol a nyomor és nélkülözés a puszta 

földön elalél; a végtelen és sikamlós lejtőt, hol az 

űzött lelkiismeret hánykódva kapaszkodik; a tilalmas 

lebujokat, hová a dobzódás és mámor sápadt arczu 

réme lopta be magát; a boldog fészkeket, hol az 

álom üditő poharába édes színméz vegyül; Jákób 

létráját, melyen remények és ábrándok szállnak 

fel és alá. 

Az ég azúr boltozatáról ezer meg ezer apró 

kedves kis csillag ragyog le a pihenő földre s a 

homályos körvonalú hegyek mögül előtűnő hold 

ezüst fényében, mint annyi gyémánt-darabkák csillog-

tak a kövér harmatcseppek. 

Erdély egy kis falujának egyik nyomorú kiné-

zésű házában, a kandalló előtti széken halvány, — 

kisértetszerü nő ül. Föl-föl kapja fejét valahányszor 

a régi, kakukkos óra üt s csodálkozik azon, hogy 

nem álmos. 

Az ablak előtt álló fák ágai között siró éji 

szél kínosan fohászkodik, mint valami elkárhozott, 

sirjából kiszabadult kisértő szellem. 

A lámpa csak félig van lecsavarva s az ablak 

szakadozott függönyei mélyen összevonva, hogy mi 

se zavarja az ágyban szendergőnek álmát. 

Fiatal, sápadt férfiú fekszik az ágyneműnek is 

alig nevezhető rongyokon, kinek nyitott ajkai közül 

alig susog ki a lélegzet, — csak a kéz emelkedik 

néha föl, hogy lesimítsa homlokáról a nehéz álom 

szúró töviseit. A homlokáról lecsüngő sötét hajfür-

tök még sápadtabb kinézést kölcsönöznek az arcz-

nak s a mélyen beesett szemek környéke olyan, mint 

egy darab sötét kék posztó. 

A mint szendergéséből fölébred, panaszos te-

kintetét körülhordozza a szobában s fénytelen sze-

mei találkoznak a nőével. 

Vontatott, siri hangon szólítja meg: 

— Mit keressz itt? 

A nő bámulva nézi az álomképhez hasonló 

alakot s az el nem titkolható fájdalom, a részvét és 

szeretet legigazabb, legmelegebb hangján feleli: 

— Feletted virrasztok, várva ébredésed, jobbu-

lásod. Fájnak-e sebeid? 

— Nem látod? . . . H a l d o k l o m ! . . . 

A nő közelebb lép a beteghez, meg fogja annak 

reszkető kezeit, mialatt szemeiből reá csordul egy 

égető könnycsepp, kezeivel átkarolja a széles válla-

kat s nem mondja, csak susogja a fülébe: 

— Nem! . . . nem! . . . Én azt akarom, hogy 

meggyógyulj, hogy élj! — Mit kívánsz? . . . mondd: 

mit tegyek veled? . . . 

— Mit kivánok? . . . Csináltass számomra 

egy egyszerű koporsót . . . aztán fektess bele szé-

pen ! . , . Vágyom le a hideg földbe! . . . Nem lá-

tod e sebeket és e reszketést! . . . Hagyj föl ve-

lem! . . . Nincs a földnek olyan varázslója, mely 

el tudná csendesíteni e fájdalmakat. — Ezrével láttam 

én így meghalni az embereket, — de meggyógyulni 

még egyet sem! — Csak arra kérlek, hogy ruhám-

mal együtt temess el s kardomat fektesd mellém a 

sirba . . . . 

Hosszú, kinos csend követé e keserű szavakat 
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költöztet ki s be, gondoskodik a károsultak élelme-

zése s pénzbeli segélyezéséről. A nem sújtottak kö-

rében gyűjtés indult meg; adja az ég, hogy a vi-

dék s ország rokonszenves figyelme reánk is irányul-

jon, mert csak igy lesz lehetséges, hogy e szerény, 

nem régen tüz s most viz által pusztított város — 

újra épülhet. 

V á s á r o s - N a m é n y b ő l , hol a Szamos a 

Tiszába omlik, márcz. 25-ikéről a pusziulás szomorú 

képét irják le. A Szamos áradására jött a Tisza vize. 

Vetéseink nagy része már viz alá jutott. E hó 20-án 

éjjel történt e vidékeken a katasztrófa. Az egész vá-

ros talpon van, mindenki igyekezett menteni, a mit 

és menekülni, a hogy lehet, a viz ellenállhatatlan 

erővel tört a városba és annak alantasabb helyeit 

reggelre elboritá. Sok ház ereszig áll a vizben s a 

házak egy része összedőlve, másik része összerepe-

dezve lakatlanná van téve. Emberélet nem esett ál-

dozatul, mivel a lakosság éjjel-nappal talpon volt s 

kellő időben biztos helyeken kapott menedéket. Ve-

téseink megmentésére azonban gondolni sem lehe-

tett, igy Vásáros-Namény őszi vetését az ár már 

learatta. Szathmármegyének velünk szomszédos köz-

ségei, Vitka, Olcsva, Apáthi, Szamosszeg elpusztul-

tak. A velünk határos Vitka község menekültjei haj-

meresztő dolgokat beszélnek az ottani helyzetről. Az 

egész virágzó és gazdag falu viz alatt, egcsz utczák 
fckiisznek romhalmazban, a lakosság egy része derék 

plébánosánál, a másik része a házak padlásán és a 

fák tetején ülnek élelem, ruha és csolnak nélkül. E 

szerencsétleneket V.-Xamény látja el kenyérrel, hogy 

éhen ne haljanak. 

V i t k a , szatmármegyei község is szomorú 

pusztulás képét nyújtja. Vitka elég jómódú, szor-

galmas községet a balsors nagymérvű csapásai tönkre-

tették. 1884-ben a jun. 19-én kirontott Tisza árvize 

határának egyharmad területét öntötte el, s a la-

kosságnak úgyszólván szájából vette el az élelmet; 

1886. és 1887-ben tűzvészek pusztították, ma pedig 

az árvíz teljesen megsemmisítette. Vitka a Tisza és 

Szamos folyók mellett lévén, határánál ömlik a Ti-

szába a Szamos folyó. E hó 1 J-én éjjeli 11 óra-

kor a Szamos hátulról megkerülve, rohamosan, zúgva 

tört a községbe. A támadt zavar leirhatlan! Min-
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denki jajveszékelve sietett saját tűzhelyének, saját 

lakának megvédésére. Az ar oly rohamosan terjedt, 

hogy reggel ',4-kor már a magasabb helyen fekvő 

r.-kalh. templomba tőrt be. 20-án estére már az 
egész faluban, a Szamos a Tiszával egyesülve színeit. 
Csolnak sehol! Egyedül egy becsületes izraelita fa-

kereskedő, Sehreiber Bernát, a kinek csaknem 10 

ezer fit értékű fáját már elsodorta a viz, bocsájtotta 

rendelkezésre csolnakját. A minden oldalról hallatszó 

sírás, jajveszéklés, a szarvasmarhák bőgése, az ebek 

vonítása töltötték be a levegőt, olv képet nyújtva, 

mely lerajzolhat lan. A nyomor, inség leírhatatlan. 

Az inség enyhítésére legelőször is V,-Naménybő! 

Szarka József dohánybeváltási ellenőr nyújtott se-

gélyt. küldve 13 drb kenyeret, 10 kilogramm hust, 

egy tábla szalonnat. Szivrenditő jelenet fordult elő 

a kiosztásnál. Midőn a nép megtudta, hogy az első 

segélyt Szarka József küldi, a ki mint ellenőr 800 

—1)00 frt fizetésből él s a kit Vitkákoz semminemű 

érdek nem köt: öregek, ifjak hangos zokogasban 

törlek ki. Másnap ugyancsak V.-Naményból Eötvös 

Jenő földbirtokos, id. Lónyay Sándor földbirtokos 

es Rheim János dohánybeváltási főnök urak küldtek 

86 kenyeret, szeszt, Koncz János szalonnát; aztán 

IIk és Dobos testvér községek kenyereket. Vitkán a 

hivatalos kimutatás szerint 227 ház van, ebből 200 
részint már összeomlott, részint omló félben van. A 

fennmaradt 27 házból alig maradt 12, mely kisebb 

nagyobb repedést nam kapott volna. A község 1381 

lélekszámmal bir, ebből a hivatalos kimutatás sze-

rint 1000 hajléktalan. Az őszi vetések csaknem két-

harmada viz alatt van. A viz 24-étől apad de még 

ma is a főutezának nagy részén lápon járnak. A 

malmok mind elromlottak. Keserves, szomorú lius-

vétunk lesz. 

P o r o s z l ó , mártius 25. Tegnap reggel óta élet-
halál harcot vívunk a kiáradt Tiszával. A víz eddig 

soha nem látott magasságra emelkedett, s már ke-

resztül folyik a Tisza-Füredre vezető megyei ut ko-

ronáján is, a mely pedig az 187(J-iki legmagasabb 

vízállás mérve szerint építtetett ki. Poroszló község-

nek az ár felé néző oldalán már sok házat rombol-

tatott le s használt védanyagul a vészbizottság. A 

lakosság megfeszített erővel dolgozik, de alig van 
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remény, hogy a község főntarthassa magát, mert fél 

óráig tartó erősebb szelet vagy 10—15 cm, áradást 
sem bir na/,- ki rögtönzött töltéseink. S ez esetben is-

mét egy virágzó alföldi nagyközség lesz megsemmisítve. 

Ugyancsak Poroszlóról tegnapi kelettel követ-

kezőket írjak: Községünk még mindig kétségbeesett 

helyzetben van. A ki még nem látta egy végső küz-

delmet folytató város képét, annak fogalma sem le-

het, mit tehet az emberi akarat. A tegnap, 25-én d. 

u. föllépett óriás vihar, oly roppant crőmegfeszítésre 

sarkalta a község idáig teljesen magára hagyott népét, 
hogy mindenki kell, hogy tisztelettel hajoljon meg 

előtte, annyival inkább, mert Poroszló ilyen vesze-

delmet még sohasem látott s a védekezésben nem 

birhat oly jártassággal, mint más exponáltabb fek-

vésű város. Tegnap este óta az ár 20 centimétert nőtt 
s a déli széltől felkorbácsolva, iszonyú erővel ostro-

molja a felkör alakú töltést, mit rögtönözve emeltünk. 

Anyag, munkaerő még mindig elégségesen volt, de 

a ránk következő éjjelnél tovább alig bírhatjuk az 

erőmegfeszítést, mert a védvonal hosszú s minden 

pontja veszélyeztetett lévén, nincs ideje a lakosságnak 

kipihenni magát. Ma. 20-án, d. u. képviselőtestületi 

ülés volt, hol Kékcssy Dezső szolgabíró elnöklete alatt 

kimondta a község, hogy szemben a majdnem tart-

hatatlan helyzettel, körömszakadásig fogja magát 

védeni. A védelmi munkalatok feletti intézkedés a 

teljhatalommal intézkedő szolgabíró kezébe van letéve, 

kit szakközegként Keleti Izsó mérnök kísér. Az ár 

felőli oldal úgynevezett „fölvégesi* részén már alig 

áll épület, mind a töltéstestbe van temetve. A tisza-
füredi, idáig majdnem 60,000 frtba került megyei ut, 
azt lehet mondani: megsemmisült. Ma délben sok he-

lyen már a kövezet egy részét szakgatták az ölesnél 

magasabb hulllámok. Holnap reggelre várjuk a ni.-

tárkányi s bessenyői közmunkaerőt, de ha az iszonyú 
orkán nem csillapul, valószínűleg későn érkezik. Pat-

konya, Dorognia, T.-Valk. Bábolna tiszamenti, szintén 

nem mentesített terűleteken fekvő községek sorsáról 

szomorú hírek keringenek. 

T o k a j , márc. 11. A Tisza vizallása Tokajban 

92 cméterrel haladja meg az eddig feljegyzett legmaga-
sabb vizet. A város nagy része, olyan helyeken is, a 

hol emberemlékezet óta víz nem volt, el van árasztva. 

s a nő előtt a pillanatok éveknek tűntek fel, me-

lyeknek nehéz végét várni. 

— Ilonka! szeretsz-e engem egy kissé? 

A leány ránézett, lesüté szemeit s csak fejével 

intett „igent*. 

A férfiúnak beesett szemeiben valami különös, 

csodás tüz kezde lobogni s dicsőült tekintettel kérdé: 

— Olyan nagyon, hogy fel tudnád áldozni ma-

gad értem ? 

Ilonka nem szólt, de szemei beszéltek érthe-

tően, világosan. 

Jól van! . . . Ha meghaltam, eltemetsz, aztán 

elmész, felkeresed anyámat . . . Megmondod neki. 

hogy kötelességem teljesítése után láttál meghalni 

egy sóhajtás, egy könnyhullatás nélkül . . . Meg-

mondod neki. hogy halálos ágyam közelében nem 

volt senki más, . . . egyedül te! . . . Egy gyer-

mek! . . . Egy kegyetlenül legyilkolt családnak 

utolsó, gyászba öltözött sarjadéka . . . Mond meg 

neki, hogy húgom . . . testvérem voltál s . . . le-

ánya lettél! . . . 

— Ha mindezeket elmondtad, megcsókolod s 

elhagyod megint . . . 

— Fölkeresed az oláhok táborát, elmész a ve-

zérhez, — eltagadod hited, nemzeted s felajánlod 

szolgalataidat. — Ha nem fogadják is el ajánlatod: 

ott maradsz! Minden áron behizelged magad a ve-

zér kegyeibe, s alkalmas pillanatban bosszút állasz 

apád, anyad, testvéreid, és nemzeted gyilkosán. — 

Bosszút állasz értem! . . . Megértettél? 

Ilonka összetette mindkét kezét a kebelén, s 

szemeit ég felé emelve, monda: 

— Ha kivánod, . . . megteszem. 

— Kívánom, sót ennél többet is akarok! 

A nő ijedten ragadta meg a reszkető fértiu 

kezét, kinek szemei vadul forogtak, s kérdé: 

— Mit akarsz? Mit tegyek még? . . . 

— Esküdjél meg, hogy a mit Ígértél, teljesí-

ted is! 

— „Esküszöm! " 

— Hiszek neked! Most jer ide közelebb, hogy 

megöleljelek, megcsókoljalak! 

Ilonka odalépett s a fértiu szorosan magához 

ölelvén — megcsókolta s fülébe súgta: 

— A bosszúállás rettenetes órája után eljösz 

síromhoz s elmondod ott, mit tettél? — Én meg-

hallom oda lent s édesebb . . . csendesebb lesz . . . 

az őrök álom . . . 

Többet nem szólhatott; kimerülve dőlt vissza 

ágyára. — Egyszerre csak. mintha visszatért volna 

minden ereje, fölugrott, elkezdett félre beszélni, de 

szavainak nem volt már semmi értelme. 
(Folyt, köv.) 

MEGNOSULOK. 
BESZELY. 

Irta: Egy nos ember. 
(Folytatás.) 

(17) 

Kovászosy idősebb leányai: Mariska, szőke, 
karcsú, a fiatalabb: Etelka, barna, molett termetű. 
Kedves mind a kettő, hogy akár egy pesti híres or-
vos is beléjük szerethessen. Utánuk még két leány 
volt: Magda és Ibolyka, kik nevelőintézetben voltak. 
— Ezekről azt tartják, hogy nénjeik idejében nem-
csak a város; de a környék legszebb leányai lesznek. 
— Kovászosynénak tehát nem igen kellett aggódnia 
azon, hogy gyermekei otthon vénülnek meg; mert a 
szép és kedves leányok, ha utánuk még néz is va-
lami, nem igen maradnak otthon, azért Kovászosyné 
nem nagyon félt attól, hogy vén leányok anyjává 
legyen s mivel Mariska már 20, Etelka pedig 18 éves 
volt, olyan koruaknak tartá, akik már férjhez mehet-
nek, s nagyon is szívesen adta volna őket hozzájuk 
illő emberekhez férjhez, s igy természetes, hogy örült 
annak, midőn megtudá, hogy a pesti doktort nem 
annyira a patiens, mint inkább az ő leányainak sze-
mei hozzák le Pestről. 

A járásbirónéval sokszor nagy disputa volt köz-
tük, mert ennek is volt két leánya, igaz, hogy ezek 
még fiatalabbak voltak, s ő mindig azt szokta mon-
dani, hogv „én bizony nem adom a leányom férjhez, 
mig a 22-ik évet be nem tölti. — Hagy legyen lány 
is, élvezzen egy kis fiatalkori örömet, ne vegye még 
gyermek korában a nyakába az anyai, feleség és 
gazdasszonvi gondot. Ráér erre még azután is. 

— Olyan bolond nem leszek, hogy gyermek-
korában adjam férjhez a leányomat, mint velem tet-
ték szüleim. Egyszer voltam, mint leány, a bálban, 
s mint asszony pedig alig éltem nyugalmat, kényel-
met és örömöt a sok gyermek miatt. Xo, én az ilyen 
sorsot elégj ókornak tartom leányaim számára későn is. 

Elég jókor. 
Kovászosyné azonban azt tartá, hogy akkor 

kell a leányt férjhez adni. mikor hozzá illő férfi kéri, 
s minél hamarább éri a leányt ez a sors, annal jobb, 
mert akkor arról legalább is biztos, hogy vén leány 
nem marad. Öt már nagyon bán'á, hogy első leánya 
20 éves és még mindig várni kell neki a jó szerencsét. 

Én is fiatal leány voltam, mikor szivem uram 
elvett, — mondá Kovászosyné tekintetes asszony, — 
még nem voltam 17 éves, s azért hál' istennek, soha 
seni jut eszembe panaszkodni, pedig én, mint leány, 
egyszer sem voltam bálban, s mint asszony, a sok 
gyermek miatt szintén nem mehettem. S ez legke-
vésbé bánt engemet; mert ezen mulatságok által 
nyújtható élvezet hiányát bőven kárpótolja nálam 
férjem szeretete, feleség, anya és gazdasszonvi köte-
lességem pontos teljesítésének tudata, s az a millió 
öröm, amit nekem gyermekeim szeretete okoz. 
— Ez egy szent, boldog világ egyszerre, melyet semmi 
nem pótolhat a világon, semmi, s nem egv bál, 
mely sokszor a versengés tere a nőknek öltözködés-
ben és ékszereik mutogatásában. — Én a Grachusok 
anyjával tartok, ki azt mondá, hogy neki a legszebb 
és legbecsesebb ékszerei a gyermekei, kiket emlőin 
nevelt, s kik őt, mint anyát, tisztelik és szeretik. 

Kovászosyné arca neki hevült s fel volt magasz-
tosulva, mikor beszélt s férje szive megdobogott a 
tisztelettől és szeretettől, mikor őt hallá. 

Bármily büszke vagyok is azonban leányaimra, 
— szokta mondani Kovászosyné, — s bármennyi 
örömöm telik is bennük, azért én azt tartom, hogy 
a nő sorsa nem az, hogy anya mellett, hanem 
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A házak egymásután omlanak össze, az emberek 

ínséggel küzdenek s a város gáttal védett részébői a 

lakosság teljesen kiköltözött, attól tartva, hogy a víz 

áthágja az ország eme legerősebb s legjobb gátjának 

tetejét. Az alsó-szabolcsi Tiszaszabályozó-társulat 

gátjai megvédésére minden emberileg lehetőt elkövet, 

de a nép mindenütt bizalmatlan, kétségbeesett, a 

munkára csak erőszakosan, karhatalommal kénysze-

ríthető s teljesen fegyelmetlen, ugy, hogy a társulat 

kénytelen volt katonaság kirendelését kérelmezni, a 

mit a lehető legnagyobb gyorsasággal teljesítettek is. 

Az ország legnagyobb s legszebb árterülete, a hajdu-

és kúnvárosok és öt vármegye jólléte tügg a gatak 

megtartásától, míg azok elpusztulása tán a szegedinél 
is nagyobb vészt és számos millióra menő károkat okozna. 
A társulat tisztviselői minden lehetőt el is követnek 

a gátak megvédésére, a miben nagy segítségükre van 

a derék katonaság. Az óriási töltéseket a víz min-

denütt színeli, sok helyen pedig tul is haladja s most 

már csak nyulgatak tartják a sok helyen elázni kezdő 

töltéseken a vizet. A felső vizek — a mint halljuk 

— apadnak, s ez esetben mi is szabadulást remélünk, 

főleg akkor, ha a jelenlegi csendes idő allandó marad. 

Tis za-£sz l á r , márc. 21. Tisza-Eszláron ma 

a házak nagy száma víz alatt áll. Nagyfaluban ösz-

szesen 6 ház maradt meg. A szomszédos T.-Lökrői 

hír nincs, a közlekedés megszakadt. Kenézlőnél a 

társulati gát elszakadt s a viz több községet elöntött. 

Az ár elborította meg a sárospataki összes armen-

tesitett terűletet is. A Tokajtól T.-Füred felé húzódó 

óriási szab. társ. gátakon a veszély nagy, egy órai 

szél s mindennek vége. 

Büd-Szen t-M i h á l y . márcz. 2S. Két napja 

elszigetelten vasúti és tavírdai közlekedéstől, küzdjük 
a fékeveszett elemekkel az élet-halál harczot. Szom-

széd községeinkben szombaton következett be a ka. 

tasztrófa. tíüd-Szentmihályon vasárnap. Nánástól Deb-

reczenig számtalan polgár birtoka hétfőn lett több 

tanyával a pusztítás martaléka. Dadán Pap János 

jegyző önfeláldozó munkásságának sikerült a határt 

ugyan megmenteni, de a négy oldalról ostromolt köz-

ségeket a vad elemektől megóvni nem voltak képe-

sek. — A nep óriási erőfeszítéssel daczol az árral. 

Csege, márcz. -8. Kendkiviili veszélyben va-

gyunk. Felső gatjaink erősen szivárognak, egyre-

másra csuszamlások történnek, az átázást csak ne-

hezen kerüljük ki. — Dadánál óránkint 18000 köb-
méter viz ömlik ki. Ma reggelig 30000 hold terüle-

tet borított el a viz s most már csak községünket 

védjük. Munkálatainkat Ferenczy főszolgabíró erélye-

sen és fáradhatatlanul vezeti. Alispánunk is itt volt 

s tegnap este a nádudvari és ládányi közerőt haza 

rendelte, hogy honn védelmezzenek. 

A b o d r o g k ö z i á r a d á s . A Bodrogköz felső 

I vidékére e hó ¿3-án zúdult az áradat. Hét folyócska 

duzzadt meg. Vékéről irják e hó 25-ikéről: 

Emberemlékezet óta ily ár nem volt a Bodrog-

közön. Kaponya, Lelesz, Szolnocska, Lelesz-Polyán, 

Boly, Zétény, Véke, Szinyér, Rad, Szentmarja, — s 

\ ezeken tul számos mas község még, melyekből köz-

lekedési akadályok miatt értesítést nem kaphatunk, 

; — határaikkal egészben teijesen viztől borit-

vák. A lakosság megfeszített erővel dolgozik éjjel-

nappal szüntelen, de az elcsigázott emberek már 

csak alig birják a munkát. A központból semminemű 

intézkedés nem érkezett. Az egész Bodrogköz ható-

ságait három csendőr reprezentálja. Elégtelen mun-

kaerő hiányában a továbbterjedés meggátlására gon-

dolni sem lehet; óriási zúgással, kerülő utakon törve 

magának utat, onnan lep meg bennünket a vész, 

honnan azt legkevésbé várnók. Az imregh-szentmar-

jai védgátat a viz tökéletesen elsodorta. Mint hall-

juk, az áradat Boly mellett áthatolva az álacsrmy 

gáton, már Király-Helmecz felé tódul a viz. 

Békés , márc. 21. A veszély már majdnem 
egészen elmúlt. A Körös egyre apad s mihelyt a ger-
lai szakadás el lesz zárva s a Kőrös vize alászáll: 
átvágják a balparti töltést, hogy a viz az ártérről 
szabadon folyjon le. Békés-Csaba helyzete is jelenté-
kenyen javult. 

Békés-Csaba , márc. 21. A Szegedről és 
Aradról ide rendelt katonaság ma eltávozott haza, 
most csak 44)0 ember a gyalogságból, száz utász és 
a lakosság dolgoznak a töltéseken. A Kőrös-csator-
nában már 1.20 métert apadt a viz. 

* 

A Szárazér kiöntése vizárral borította el 

a Pallavicini gróf 3500 holdas birtokát. Hogy 

a tápéi rétet eddig egészen el nem vette a 

viz, az annak köszönhető, a hogy Porgány-ér 

partja oly magas, melyen keresztül a viz na-

gyobb erővel nem zudulhat még a földekre. 

Világfolyása. 
Magyarország lakossága már több év óta 

él minden tekintetben válságos napokat, foly-

tat a létért minden téren nehéz küzdelmet, s 

most még a sors nehéz megpróbáltatásai is 

ránk nehezedtek. A nemzetiségi, felekezeti vi-

szályok, közgazdasági válság, külföldi gabona-

verseny, hivatalbeli korruplió mind olyan mo-

dern bajok, melyek azelőtt egyenként se mu-

mutatkoztak, nemhogy tömegesen, mint most, 

midőn mindezek fölé ráadásul még az árvizek 
pusztításai is — ami ezelőtt negyedszázados 

ritkaság volt, — most már rendes, minden 

tavaszon megujuló csapássá válnak, s épen 

azóta, mióta neki láttunk a különféle szabá-

lyozásoknak s ezekre körül-belől száz millió 

forintot elköltöttünk. 

Lehetetlen, hogy e két körülmény oki 

összefüggésben ne állana egymással. Hogy e 

két három; de különösen az utóbbi két évti 

zed egyre gyakoribb és nagyobb mérvű ára-

dásai kizárólag az időjárás rendkivüliségére 

volnának visszavezethetők. Hiszen tavaly épen 

nem volt semerre sem vizes évszak, s mégis 

rengeteg terület került viz alá. 

A fillokszera pusztításairól szintén meg-

döbbentő jelentések érkeznek hazánk egyes 

vidékeiről, teljesen elpusztítva a legjobb bor-

termő szőlőket, — az éhínséggel küzdő Csalló-
közből nemkülönben szomorú hírekkel vannak 

telve fővárosi lapjaink. E bajokhoz járul még 

a fegyveres béke, mely már eddig is sok, igen 

sok millió frtot vont el a legközelebbi évek-

ben úgyis elszegényedett népünk zsebéből. 

S dacára ezen óriási áldozatnak, melyet né-

pünk a haza megvédése érdekében áldoz a 

hadsereg felszerelésére, épen nem vagyunk 

biztosítva a béke felől. 

Hogy az itt elsorolt bajokon kivül — 

nem is említve az államadósságokat — még 

mennyi és hányféle baj és csapás nehezül a 

szegény magyar haza s annak külön-külön 

minden egyes polgárára, annak csak az isten 

a megmondhatója, ki a világot kormányozza 

hogy férje és saját szeretett családja körében éljen. 
— S a lány legjobbkor megy férjhez, ha oly ember 
veszi el, aki őt boldogítani van hivatva, s igy nem 
a lány kora, hanem a szerencsés választás a fő. 

Kovászosyné azt tartá, hogy bizony Mariska 
már egy pár évvel ezelőtt is férjhez mehetett volna, 
sőt ugy volt vele, hogy ez a leánya mar rontja a 
liatalabb testvérek szerencséjét. 

A jó asszonyság meg is döbbent, midőn a pesti 
orvos jövetelének hírére latta mindkét leánya arcá-
nak elpírulását. Rögtön az villant meg agyában, hogy 
a doktor mind a két leánynak tetszik, s azonnal 
elhatározá, hogy s kisebbnek félre kell vonulni az 
idősebb elől. 

Igen, de az a kérdés, hogy a doktor melyiket 
szereti ? 

Ez a kérdés?! 

(Folyt, köv.) 

A d r a g a p é n z . 
— BESZÉLY. — 

I r t a : SIMA FERENCZ. 

Folytatás. (50) 

Megrázó volt a jelenet, midőn a báró leánya 
ágya előtt térdére roskadva, sírt fenhangon és csó-
kolgatá annak a halál hidegétől megfagyott kezét, 
az orvos pedig egyik kezével lefogta a halott sze-
meit, a másikkal pedig saját arcát takará el és fen-
hangon zokogott. 

— Elvégeztetett, — mondá, — meg kell rajta 
nyugodni. Isten akarta igy, ő szerette őt és azért 
sietett ily korán magához venni. Meg kell rajta nyu-
godni, ez egyedüli, amit tenni lehet, — beszélt " az 
ősz Aesculap, hogy enyhilse a báró fájdalmát, de 
azért ő is folytonosan zokogott, s vigasztalásra szánt 
szavai fuldoklásban vesztek el. 

A báró inasa, két nőcseléd s egy vén kisasszony, 
ki nevelője volt a baronesznek, a szoba hátterében 
térdeltek és imádkoztak. 

— 0 elment, — mondá kevés idő múlva a 
báró, s felkelt, szemeit megtörlé, látszott rajta, hogy 
egész erejével küzd, hogy könnyeit visszafojtsa s a 
kiáltó panaszt elnyomja ajakán. 

— tJgy, ugy báró, — szólt az ősz orvos, — 
vegyen erőt magán, isten akarta igy, meg kell nyu-
godni rajta, — isinétié, de ő azért egyre hangosan 
zokogott. 

A baró pillanatig némán, szótlanul nézett az 
orvosra, majd tekintete a halál által örökre elragadt 
gyönyörű, egyetlen leánya arcára esett, melyen a 
halálban is ott maradtak a pusztító láz borzasztó 
nyomai. — Erre újból hangos zokogásban tört ki 
s elébb leányára borult, megcsókolta ennek a láz-
tól feketére égett ajkát és jéghideg homlokát, majd 
az orvos nyakába borult. 

— Nem tudtok semmit, ember; mert megen-
gedtétek, hogy őt elrabolja tőlem a halál. Oh iste-
nem, mért nincs az embereknek tudománya, hogy 
őt megtartották volna nekem ?! 

A két ember percekig tartá igy egymás nyakát 
átkarolva és hangosan sírva. 

E kinos pillanatban jött egy levél a báróhoz. 

A cselédek nem akarták ezt e pillanatokban a 
bárónak átadni, de aki ezt hozta, választ kért. — 
A levelet tehát kézbesíteni kellett. A báró anélkül, 
hogy felbontotta volna, az asztalra dobta, s újból 
összeszedé magát, megtörlé szemeit, s egész nyu-
godt hangon fordult az orvoshoz. — Uram, nincs 
erőm a gyermekein ettemetésével járó teendők fe-
letti rendelkezésre, tegyen meg helyettem mindent. 

Az orvos rendelkezett, a báró pedig szobájába 
ment, s bezárta annak ajtaját, hogy őt ne zavar-
hassa senki. E szobában a falat díszítő többi becses 
képek között ott függött felesége arcképe is. Amint 
a báró bezárta az ajtót s íróasztalához lépett, me-
lyen egy csinos ébenfa rámában leánya arcképe állt, 
szemei önkénytelenül a szoba azon falán akadtak 
meg, melyen egykor oly forrón szeretett nejének 
élethű kivitelű mellképe függött. 

A báró tántorogva lépett a falhoz és zokogva 
térdelt le a kép előtt. — Elmentetek, itt hagytatok 
egyedül. Oh, mért kellett nekem tőletek elmaradni? 

S azután halkan imádkozott a borzasztón lesújtott 
ember s ez enyhité lelkét és elmerült benne. 

A profán emberek azonban ezen lelket nyug-
tató áhítatot nem hagyták zavartatanul. 

Néhány perc múlva az ajtón hangosan kopogtak. 
A báró nem szólt. 
A kopogás azonban fokozódott. 

Nagyságos uram, nagyságos uram! hallatszott 
kívülről a báró inasának hangja. 

— Hagyjatok békén emberek, — szólt halkan 
a báró, imádkozom és ez jót tesz velem. Hagy-
jatok ma magamra. 

— Nem lehet, tessék az ajtót kinyitni. 

A báró nem felelt, lelkét átadá az ima viga-
szának, s feledte fájdalmát. Minél nagyobb volt azon-
ban a báró szobájában a csend, annál nagyobb volt 
kívül a zaj. Az ajtót most már nemcsak kopogtat-
ták; de dörömböltek ís rajta. 

Az inas hangja mellett most már hallatszott 
az orvosé is. 

— Fel kell törni, ha ki nem nyitja, hangzott 
az orvos parancsszava. 

— Nagyságos uram! nyissa fel az ajtót, szólt 
ismét az inas, mert különben befeszítem. 

— Hagyjatok békén, imádkozom. 
—- Fel kell törni, — hangzott kívülről. 
A báró felkelt, s az ajtót kinyitá. 
— Mért háborgattok? Imádkoztam. 

— Nem engedhetem, bogv egyedül legyen. — 
szólt az orvos. — Jöjjön velem. Az inas pedig az 
imént hozott levélre sürgeté a választ. 

— A cseléd, ki a levelet hozá, várja nagysá-
god válaszát. 

— Levelet, választ? Nem értelek. 

Az inas látta, hogy ura a levelet az asztalra 
dobta azon szobában, hol leánya holtteste feküdt, 
bement érte, kihozta és átadá. 

A levelet Bernné irta, melyben kérte, hogy a 
báró azonnal látogassa meg. 

(Folyt, köv.) 
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s mindeneket intéz. Vajon mikor veszi már 

le sujtoló kezét sokat hányatott hazánkról? 

A csallóközi éhínség napról napra fenye-

getőbb alakot ölt, s különösen a munkás-osz-

tály van nagy nyomorban, kik közölt már a 

titusz-járvány is kiütött s pusztítja a lakossá-

got. Felső-Csallóközben 1500- -2000, Alsó-

Csallóközben ugyanannyi ember van kenyér 

nélkül, pedig a Csallóköz hajdan gazdag volt 

s lakói a legvirágzóbb jóiéi nek örvendtek. De 

1864. óta kevés jó évet látott. Hol fagy, hol 

szárazság, hol meg jégeső, az utóbbi időben 

pedig tűz sújtotta a vidéket. A gazdasági ha-

nyatlás, növekvő terhek dacára sem jut azon-

ban a derek és munkás nép jelenlegi kétség-

beejtő helyzetébe, ha a megpróbáltatás nap-

jaiban nem kerül az uzsorások körme közé. 

Nem kevesebb, mint 51 felső csallóközi köz-

ségben szenvednek az emberek éhínséget. Az 

éhezők egy részét gr. Apponyi György költ 

ségén látják el kenyérrel s minden ember fél 

kiló kenyeret kap égy napra 

Nem kevesebb bajjal küzd az árviz ellen 

a magyar alföld tejben-vajhan uszó kanaánja ; 

de azon tul is nagy kiterjedésű vidék, melyet 

a kiáradt folyók piszkos hullámai ostromol-

nak. A Rába melléke már víz alatt van, a 

Vág sok falunak tette tönkre egész termését. 

Békésmegye eluszolt, városai nagy küzdelem 

árán szabadullak; de a halár az összes ter-

méssel oda van. A Szamos sok virágzó köz-

séget pusztított el a föld színéről, több em-

beri élet is eselt áldozatul s egyes helyeken 

csak a községek és a könyörület fogja meg-

tartani a lakosságot az éhenhalástól. 

8 most mindezekhez jön még a Tisza 

szokatlan mérvű, gyors áradása. Tokajnál a viz 

eddig nem tapasztalt magasságot ért el, s 

alig van kint a városból néhány utca. A szom-

szédos falvak vályogházai már össszeomlot-

tak s most az alsóbb részekre kerül a sor. 

Poroszlónál már szineli a viz a töltéseket, ugy 

szintén feljebb a Szabolcs déli részein is, s 

ha ezek a töltések átszakadnak, nem kevesebb, 

mint öt vármegye kerül viz alá. Csak az kell 

hozzá, hogy néhány napig forrón süssön a 

nap s megolvassa a mármarosi havat, vagy 

az, hogy szélvész korbácsolja fel a habokat. 

Bizony, bizony. „Megnehezült az idők 

járása felettünk !* 

A fegyverben álló Európa. 
Az európai hadseregek hadi erejét a lapokban, 

de a mindennapi életben is sokféleképen méregetik 

most össze az emberek; mindenekfölött pedig az 

uralkodók és hadvezérek. A statisztika is iparkodik 

kezére járni a mindennapi vitatkozásnak s a külföldi 

lapok már régóta hoznak összehasonlít«'» táblázatokat. 

Imént Grill Károly kiadásában jelent nn'g egy ilyen 

táblázat, mely az európai hatalmak és kisebb orszá-

gok gyalogságát, lovasságát és tüzérségét méri össze 

színes vonalak alakjaban a számadatokkal is. A kimu-

tatás az „érdekelt* hatalmaknál kővetkezőképen üt ki: 

Oroszország hadereje a legnagyobb. Lovassága 

238.531. gyalogsága 1,545.256,tüzérségepedig 114.307 

főből és 3372 lövegből, vagyis agyúból áll. 

Utána következik Franciaország, de csak a gya-

logság tekintetéin n, mely 1,140.720 főre rug, riiig 
fJl.132 főből álló lovassága s 91.115 főből és 2470 

lövegből álló tüzérsége a német haderő mögött marad. 

Németország 1,095.535 főnyi gyalogságával a 

harmadik helyen, 109,201) lovasával a második he-

lyen s 121,939 főből és 2952 lövegből álló tüzérsé-

gével az e lső helyen áll, vagy legalább Oroszor-

szággal egy rangban. 

Olaszország 1,004.724 főnyi gyalogságával a 

negyedik helyet foglalja el, 23.560 főnyi lovassága s 

32,900 főből s mintegy 1500 lövegből (e szám csak 

hozzávetőleges) álló tüzérsége azonban nemcsak a mi 

hasonló fegyvernemünknél, de még a törökök ilyen 

fegyvernemeinél is gyöngébb. 

Ausztria-Magyarország 795,209 főnyi gyalog-

sággal az ötödik hely-in következik, 78,439 főnyi lo-

vassága azonban a negyedik helyen s 64,156 főből 

és 1703 lövegből álló tüzérsége szintén a negyedik 

helyen áll. 

Nagyon természetes, hogy ezen kimutatásban 

csak a rendes katonaság játszik szerepet s hiányzik 

belőle azon nagy katonai tartalék, a melylyel az ál-

lamok honvédségük, helyi katonaságuk, népfölkelésfik 

és haditengerészetük által rendelkeznek. 

Érdekes lesz azt is tudni, hogy Törökország 
mai helyzetében is 642,537 főnyi rendes katonát, 

76,700 lovast s 51,660 főnyi tüzérséget állithat síkra 

Európában, még pedig 1512 ágyúval. 

Ha már most egy európai háború esetén egy-

felől Orosz-Franciaországot, másfelől az Ausztria-

Magyarországból, Németországból és Olaszországból 

álló közép-európai szövetséget állítjuk szembe egy-

mással, a Balkán-államok teljes félretétele mellett, a 

következő rendes haderők kezdik meg a világtörté-

nelem legnagyobb háborúját. 

Orosz-Franciaország: 
Gyalogság. Lovasság. Tüzérség. Löveg. 
2.594,982 329,663 204,422 6142 

Közép-Európa: 
Gyalogság. Lovasság. Tüzérség. Löveg. 

2.895,468 211,208 218,995 6155 

Összesen : 
5.590.450 540,871 424,417 12,297 

Gazdasági k i á l l í t á s Nagy-Körösön. 

Az országos inagy. gazdasági egyesület a Pest-
megyei gazd. egyesülettel, a földmivelési ministerium 
tamogatása s N.-Kőrös város hozzájárulásával f. évi 
május hó 19., 20. és 21-én egy nagyobb szabású 
gazdasági kiállítást fog Nagy-Kőrösön rendezni. 

£ kiállítás gazdasági mozgalmaink terén egy 
uj rendszer inaugurálását jelenti. Eddig ugyanis a 
gazdasági mozgalmak szétszórtan, különböző helyeken 
és időkben tartattak, ami ugy a gazdaközönség rész-
vételét nehezíté meg, mint a kiállítókat is elkedvet-
leníté, mert sokszor ismétlődve s emellett kis körben 
mozogva, tömérdek költségeket hárított reájuk anél-
kül, hogy a keresett gyakorlati eredményeket csak 
némileg feltalálhatták volna. A nagy-kőrösi kiállítás 
egy üdvös kezdeményezést képez e téren. 

Ezen gazdasági mozgalom ugyanis felöleli az 
összes ez iránybani tevékenységet s egyesíteni fogja 
a következő mozzanatokat: 

1. Országos — részben helyi jelleggel — fog 
ott lókiállítás, katonai lóvásár és lóverseny tartatni. 

2. A nmlgu földművelés-, ipar- és kereskedelmi 
miniszter engedélye folytán ott fog megtartatni a 
nemzetközi jelleggel biró VlI-ik tenyészállatvásár. 

3. Rendszeresített gép- és eszköz-kiállítás. 
4. Gazdasági általános termény-kiállítás. 
5. Kertészeti kiállítás. 
6. >zőllőszeti és borászati kiállítás. 
7. Az országos gazd. egyesület gépversenye s 

végre itt fog megtartatni 
8. a társult egyesület gazdainak nagygyűlése is. 
Egyesítve lesz tehát minden mozzanat, ami a 

látogató közönségre érdekkel birhat. Gondoskodva 
lett, hogy e kiállítás pünkösdkor, azaz oly időben 
tartassék, amidőn a gazdasági munkák kevésbbé hát-
ráltatják a gazdák részvételét, nemkülönben oly vá-
rosban, mely a legérdekesebbje alföldi városainknak 
s a közelfekvő Kecskeméttel együtt az ország legna-
gyobb részére nézve — nemcsak kulturális, de nép-
életi tekintetben is vonzó tanulmányozási objektu-
mul kínálkozik. Ezeken felül gondoskodott a kiállí-
tási bizottság, hogy kiállító, valamint a látogató kö-
ség az összes hazai vasutakon tetemes árkedvezmény-
ben részesüljön 

Meg van tehát minden faktor arra, hogy egy 
valóban gyakorlati értékű országos mozgalom min-
den irányban kielégítő legyen, miért is a közönség 
figyelmét e kiállításra különösen is fel kell hogy 
hívjam. Érdeklődőknek a részletes programmal kész-
séggel szolgál a nagykőrösi kiállítási bizottság Bu-
dapest, köztelek, — a hová ily irányú megkeresések 
cimezendők. 

Budapest 1888. március hó 
A kiállítás rendező bízottság nevében: 

gróf Károlyi Sándor, 
elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— B o l d o g h ú s v é t i ü n n e p e k e t k ívá-

n u n k l a p u n k t . e l ő f i z e t ő i nek és o l v a só 
k ö z ö n s é g é n e k . 

— Lapunk jelen száma ez év-
negyedben utolsó lévén, bizalommal fordulunk 
volt t. előfizetőinkhez, hogy előfizetéseiket a jövő 
évnegyedben is megújítani szíveskedjenek. 

— S z e m é l y i h i r . Gróf Károlyi Tibor tár-

sulati elnök, ki a körösi vizveszélyekkel szemben is 

oly példátlan érdeklődést tanúsított társulatunk ér-

dekei iránt, második ünnepen lejön, hogy a tisza 

védelmi állapotot megtekintse. 

— A z á r v í z . A vízáradással együtt 

tartó folytonos orkánszerü szél a töltések vé-

delmét igen megnehezíti; gátjaink mindazon-

által most már mindenütt be vannak karózva. 

Egy hét óta 1200 napszámos dolgozott nagy 

erőfeszítéssel a gáton. Komolyabb veszélyes 

jelenségek eddig nem mutatkoznak. 1881-ben 

és azelőtt már 24 lábas víznél 5—6 veszé-

lyes csúszás volt, mely ellen alig lehetett 

küzdeni, most, eddig még csak egyetlen csú-

szási jelenség mutatkozik a Szivágyi őrház fe-
lett; de az itt támadható veszélylyel szemben 

is azonnal megkezdetett, a csúszás ellen egye-

düli védelmül szolgáló kalickázás. Eddig na-

gyobb erőfeszítést az akolszegi, tiizkovesi és 

gyapjasi vonalokon kellett kifejteni, hol a vihar 

tetemes rongálást tett a töltésekben. Átalában 

eddig elmondhatjuk, hogy az óriási gyorsaság-

gal jött áradással szemben aggály nincs. 

— Á r v é d e l m i b i z o t t s ág . A kunszentmár-
ton-mindszenti gátszakaszon az érdekeltség tagjai 
közül Ónodi Lajos, Nagy Géza (Kun-Szentmárton) 
Nagy Imre, Soós Ferencz, Földvári-Nagy István, 
Szűcs Dániel, Puskás Pál (Szegvár), Vimmer Károly, 
Zsótér Mihály (Mindszent) lettek a társulat részéről 
kinevezve. Az illetők állomáshelyeiket f. hó 30-án 
foglalták el. 

— A T isza l e g m a g a s a b b v í z á l l á s a 
Szentesen az utóbbi 12 év alatt a következő volt: 

1876. ápril 6-án 7 m. 97 cm. 
1877. junius 2-án 7 m. 71 cm. 
1878. május 1-én 7 m. 13 cm. 
1879. mártius 6-án 8. m. 27 cm. 
1880. ápril 25-én 6 m. 40 cm. 
1881. ápril 18-án 8 m. 55 cm. 
1882. decemb. 23-án 7 m. 17 cm. 
1883. május 20-án 6 m. 90 cm. 
1884. julius 14-én 6 in. 27 cm. 
1885. május 29-én 5 m. 60 cm. 
1886. ápril 17-én 4. m. 77 cm. 
1887. junius 4-én 6 m. 34 cm. 
1888. mártius 30-án, azaz tegnap volt a Tisza 

vízállása Szentesen 7 m. 83 cm., tehát az eddig 
Szentesen észlelt legmagasabb vizszinnél, vagyis az 
1881. évinél 68 centiméterrel alacsonyabb. — Tokaj-
nál 1881. ápril 9-én a legmagasabb vízállás 7 m. 
80 cm. volt, a f. évben pedig mártius 27-én 8 m. 72 
cmre emelkedett, vagyis az eddig észlelt legmaga-
sabb vízszint 92 cmrrel haladta meg. 

— A szentes i 48-as n é p k ö r a lefolyt 
héten hurcolkodott át uj helyiségébe, Halász-Szabó 
Jánosnak a kispiacon levő díszes házába, mit e helyen 
is sietünk a kör tagjainak tudomasára hozni. 

— M é n c s i k ó k v á s á r l á s a az á l l a m ré-
szére. Az állami lótenyésztő intézetek részére április 
hó 29-én Szentesen egyéves méncsikókat fognak vásá-
rolni. A fölmivelés-, ipar-és keresked. minisztérium-
nak erre vonatkozólag kibocsátott hirdetménye szerint 
ezúttal csak a legjobb minőségű és nem is túlságos 
magas árra tartott méncsikókat vásárolják meg; ez 
okból gyöngébb minőségű és nagyon drágán tartott 
csikók elővezetésével kár lesz fáradni. A nevezett 
ministerium a jól kifejlett, szabályos alakú és erős-
csontu egyéves méncsikók gazdait fölszólítja, hogy 
csikaikat a föntebb emiitett napon Szentesen, a község-
háza előtt a vásárló bizottságnak mutassák be. A 
csikókra vonatkozó födöztetési jegy is okvetlenül bemu-
tatandó lesz. A megvásárlandó csikók árát a vásárló 
bizottság a helyszínén azonnal kifizeti és a csikót 
nyomban átveszi. 

A s o r o z á s . (Folytatás.) A III. korosztályból beso-
roztatok, és pedig- a 101. gyalogezredhez: Déló-Nagy Kálmán, 
Sándor József, Vida-Szücs Imre, Tóth Lajos, az I. huszárezred-
hez: Katai Pál Imre, a II. honvéd féldandárhoz: Ácsi Kovács 
Sándor, Gáspár Sándor, Balogh Szabó János, Kotvics Sándor, 
Kövér Sándor, Gyuricska András Sándor, Szabó János, Kiss 
Imre, Török László, Molnár László, Kozák Antal, Szuthmári 
Nagy Sándor, (íálti Imre, Kiss János, Tóth Antal, Lengyel 
György. IV. korosztályból: 101. gyalogezredhez: Veres Dániel, 
Mátéffy Sándor, I. huszárezredhez: Piti Mihály, Molnár István. 
Vári Ferencz, 11. honvéd féldandárhoz: Csonti Sándor, Mada-
rasi Pap János, Neumann Ignác, Győri István, Piti István, 
tíesoroztatott tehát az I. korosztályból 14, a II-ból 17, a III-ból 
á l (ebből 16 a honvédséghez, 5 a közös hadsereghez), a IV. 
korosztályból 10 (5 a honvédség, 5 a közös hadsereghez), ösz-
szesen 62 ú jonc, 41 a közös hadsereg, 21 a honvédséghez. 
Szentes ujoncjutalékául a f. évre ki volt vetve 67 a közös had-
sereg, 21 a honvédség, 6 pedig a póttartalék részére, s igy 
hátralékban maradt városunk a közös hadsereg részére 26, a 
póttartalék részére a múlt évi 13 hátralékkal 19 újonccal. 

— Be l l a-cs á rd á s . Lehota Kiss Bandi, a 
helybeli I. zenekar prímása, a kaszinó helyiségében 
húsvét második napján rendezendő hangversenyen 
fogja bemutatni saját szerzeményű Bella-csárdását. 



4. oldal 

Árv í z v e s z é l y a szomszédban . Cson-
grádon a f. hó 29-ediki szélvész miatt a hökényi vo-
nalon majdnem lehetetlenné vált a védelem s a ka-
tasztrófa minden perezben várható volt. E szom-
széd város még mindig nagy veszélyben van. Isten 
óvja meg a pusztulástól. F. hó áU-éii a szelevényi 
demeteri töltés és a csépa-sasi töltés is elszakadt 
és sok ezer hold föld került víz alá. — Kétségbeejtő 
a tóköz-istvánházi tarsulat helyzete is. 

A v a s ú t i v e n d é g l ő t Kass Gusztáv, a városi 
szálloda bérlője april hó 1-én nyitja meg. 

— Táncpróba . Hajlós .Sándor tánH;mi!o 
növendékeivel ápril 7-én Halasz-Szabó János kispiaci 
háza nagytermeben próbabállal egybekötött tan«-
mulatságot rendez Midőn e körülményre felhívjuk 
a szülők és érdeklődők ügyeimét, jelezzük, hogy liajlos 
növendékei a szokott táncokon kivül még a következő 
táncokat fogják bemutatni: körmagyar, jogasz - csár-
dás, magyar solo és kereszt-polkát ütölépéssel. 

Ö n g y i 1 k o s s á g. Ne-yesi Jánosne Herezvai Maria 
f. hó -23-án délben, IV. t. 71. >z. alatti lakásán az istálló sa-
rokvasára fölakasztotta magát. A Ml éves asszony öngyilkos i-
gának okául gyógyithataUan betegségét emlegetik. 

H a j o k ö z l e k e d e s a T i s z á n . A Duna-
gőzhajózási társaság ápril hó elsejétől kezdve a felső 
Tiszán, Szeged és Szolnok között, vegyes szolgálat-
ban megkezdi a rendes tiszai hajójáratokat. Fölfelé 
indul: Szegedről vasárnap es szerdán dclelött 10 ura-
kor. — Lefelé: Szolnokról indul kedden es pénteken 
reggel o órakor, Szentesről kedden cs pénteken dél-
előtt 10 órakor, t'tasok csak a födélzetre vétetnek föl. 

H a l v a t a 1 á 11 á k. Kis Andrást f. hó áS-án virra-
dóra I. t. 133. számú lakásán, hol egyedül lakott, agyahan 
halva találták. Az orvosi vizsgálat a hullán semmi küler«»szak 
nyomát nem konstatálta. A «¡1 eves ember tüdőbetegségben 
szenvedvén, halálát tüdöszéihüdés okolhatta. 

H e r v a d t levelek < im aliatt Bibó Lajos-

tól Hm vásárhelyen egy köh*t beszély és raj/, jelent 
meg s küldetett be szerkesztőségünkhöz. A kötet 1-
kisebb beszélyt és rajzot tartalmaz, a következő cimek 
alatt: A könnyelműség utján. — A szerelem áldo-
zata. — Az anya. — Basó végnapjai. — A cigány 
szereimé. — A haldokló menyasszonya. — Mariska. 

Évek múlva. Az öreg pópa leánya. A fattyú. 
— A riaeinon. — Alább, alább. — „A haldokló 
menyasszonya14 cimű elbeszélést, mely a szabadsag-
harc idejéből van mentve, tárca rovatunkban 
mutatványul közöljük. — Az érdekes kis lüzetet ajánl-
juk olvasóink ügyeimébe. 

-- P e r c z e l B é l a , a kir. kúria elnöke, volt 
igazságügyminiszter, f. hó ¿5-én 01) éves koraban 
Budapesten elhunyt. 

A z s i d ó h ú s v é t , heber nyelven peszacb, hetfön 
este kezdődött s nyolez napig tart. A napból a négy köz-
benesö felünnep lévén mindennemű munka vészese meg volt 
engedve. Ezen ünnep alatt a Mózes vallásat követők az Egyip- | 
lomból való szatadnláa emlékére k »váaitalan kenyérrel élnek.; 

Locso l kodá s . A hnsveti locsoikoüas ! 
eredetéről sokféle igazi és csinált legenda járja. Ime j 
.i legvalószínűbb: Mikor Krisztus föltámadott \«> 11*;i 
sziklasirjaból. Jeruzsálem „legidősebb leányai.*4 más 
szóval az öreg asszonyok összefutottanak vala s l\ 
Pilátus római helytartó háza előtt nagy sopánkodas-
ban, sőt lázongásban törtein k ki. A helytartó egy 
darabig tűrte, de mikor latla, hogy a/, asszonynép 
egyre nagyobb lármát csinál, katonai aital az eme-
letből néhány dézsa vizet öntetett le közibük, ami-
től ők szétszaladtanak. Ennek a derült eseménwiek 
az emléke van meg a locsolkodásban. 

— O h n e t G y ö r g y leguj;.bb regénye az „A k a r a t* 
megjelent Singer e> Wolfner < zeg kiadá.-ahan, mint az ,K^ye-
temes Kegénytár* III. évfolyamának 11. es 1̂ -ik kötete. — A 
francziák manapság legnépszerűbb regényírójának e müve ere-
detiben ket hét alatt százötven kiadast ert. K Franciaországban 
is hallatlan siker legékesebben szóló dicsérete Uhiiét regényei-
nél s azt jelenti, hogy a kitünö sxerző e művével Önmagát 
multa felül. Az „Akarat" h >-nöje egy nagyszivii. nemeslelkü 
nő, ki jósága, tisztasága erejével diadalmasan vivja ki az ár-
mány é* bűn ellenében családja boldogságát. A hősnő s a fe-
szítő érdekességü mesében meíléje sorakozó jóbarátok es a rá-
törő ellenségek, megannyi eleven ember: oly csodálatos köz-
vetlenseggel festett alakok, hogy velünk maradnak es tovább 
élnek, cselekszenek képzeletünkben akkor ís, mikor a kiolva-
sott regényt már rég visszatettük a könyvespolezra. — „Lise 
Fleurun", „A Bánya", „A (Iroix-Mort grófnők", es »Sulira 
grófnő* mellett az „Akarat* bizonnyal kedves es maradandó 
olvasmánya lesz a magyar közönségnek. A regényt Tóth Béla 
fordította. — A huszonkettediel ivre terjedő, diszes piros vá-
szonkötésíí két kötet ára csak 1 frt. 

K i s lakás , m i n t a v á l á s jogos in-
doka . A Jogtudományi Közlönyben olvassuk: A 
budapesti kir. itélő tábla a napokban egy ideiglenes 
nőtartás iránt indított perben kimondotta azon szép 
elvet, hogy a nő jogosan hagyhatja el férjét, ha ez 
— neje ellenzése daczára — csak két szobából, egy 
előszobából és kamarából álló lakást bérel és a férj 
a per során be nem bizonyítja, hogy vagyoni viszo-
nyai ezen takarékoskodást szükségessé teszik. Hiába, 
gavallér nemzetnek a bírósága is uri módon gon-
dolkozik. A hű asszonykának férje iránti szerelmét 
a kir. tábla valószínűleg oly nagynak képzeli, hogy 
az a kis lakásba bele sem fér. Szegény, halhatatlan 
költőnk, ha te megérted volna a tábla ezen határo-
zatát. nem bátorkodtál volna azt dalolni: — „Kis 
lak áll a nagy Duna mentében." A férj azonban, ki 
most tartásdijat űzetni kénytelen, busán szavalhatja 
szerény hajlékában e vers második sorát: „Oh, mi 
drága e lakocska nékem!" 

> SZENTESI LAP« 

M ű k e d v e l ő i e l ő adás . A szentesi ipa-
ros ifjak ünnep másnapján a csizmadia céhház nagy-
termében, képző- és segélyző egyletének könyvtára 
javára, táncmulatsággal egybekötött műkedvelői elő-
adást rendeznek. — Szilire kerül: 

^ P Á E T T J T Ő K 

vagy : 

SOK BAJ SEMMIÉRT . 
Mulattató bohózatos vigjáték 3 felvonásban. Irta: Kisfaludy K. 

(Kenden: Gárdonyi Antal.) 

1-sö felvonás: Az elsikkasztott levél. — '2-ik felvonás: 
A kupaktanács. — 3-ik felv.: A párt ütök bűnhődése. 

SZEMELVEK: 

— Molnár Bálint. 
— Práznovszky Aladár. 
— Kotvics Jucika k. a. 
— Práznovszky J. k. a. 
— Bertók János. 
— Horváth Lukács. 
— Csilla Imre. 
— Kácz Zsigmond. 
— Krecsmáry Kóza k. a. 
— Farkas Antal. 

Práznovszky Zsigmond. 
— Dósay György. 

Bertók Imre. 
— Be 11 us József. 

Virágos T. Zsigmond. 
Práznovszky Albert. 
Borsos Antal. 

Hajnalfy, gazdag kereskedő — 
Etek i ' — — 
Mili ' testvére gyermekei — — 
Bozi ) — — 
Élősdi, hadnagy — — — — 
Tóháxi Károly 
köruiösdi, táblabíró — — — 
Úregbirő — — — — — — 
Bironé — — — — — — 
íNotarius — — — -
Palkó, tia — — — — — 
Kantor — — — — — — 
Törvenybiró — — — — — 
Kisbíró — — — — — 
A helység kovácsa — — 
Jakab, Elósdi inasa 
Hajnalfy inasa 

13. szám. 

oita, mikor meghallotta, hogy a Siáü 
k:sasszo«v a rontryszedő Nácival megr/okött. 

S z á z m e n y a s s z o n y k e r e s t e -
t e t i k ! A franci* kormány nagy buzgalommal 
ieveks ik telepeit benépesíteni. Nemreg egy hirdet-
ményt tett közzé, melyben száz menyasszonyt k*rts 
i francia kivándorlók s/.amara, kik eay, Numea köze-
lében fekvő szigeten telepedtek le. A francia kormány 
vifHi a? 0*87-8 átszállítási költségeket s ezenfelül 
100—100 fra kot ád kiházasitási költségül minden 
menyassz nv nak. A száz s ÜZ — természetesen! — a 
legrövidebb idő aUtt együtt volt, 8 legközelebb már 
el is indának a 8 igetre. A menya88^oa\ok egytöl-
egyig tisztességes fiatal leányok s a telepitvényesek 
különböző igényei szerint válogatták őket ki. Van 
nak ngyaris kö/ttlk szabórök, tanítónők, divatárus-
Dök stb, továbbá fekete S'emüek és kék S'.emilek, 
magaN termetlieW és alacsonvak, telt idomuak és 
madarhiisuak, r<V/,saarcuak és érdekes balványságuak. 
Szóval a választék igen nagy s mindeniknek megvan 
•a7. a kéfségbevonhatUnul nagy előnye, hogy nem 
vihet magával anyóst. 

Vendégek. Tanácsbeliek. Nép. Történik: egy helységben. 

Belépti díj személyenként MO kr. Kezdete fel í> óra-
kor. Jegyek előre válthatók az egylet helyiségében. 

K e n g y e l l u t ó . Egy tiatal, ±2 éves „ló-
ember," nevszerint Márkus János f. hó ^b-án d. u. 
nagy számú közönség jelenlétében produkálta magát 
a futás meserségében. A piacteret, körülbelől 500 
öl hosszusagban, 42 perc alatt il-szer futotta körül 
egy huzamban. 

— T ü z e k . Az ország különböző részei-

ből egyszerre megdöbbentő vészhirek érkez-

nek pusztító tüzekről. Az árvizek iszonyú csa-

pása egyre növekszik s azzal együtt most 

még a másik romboló elem, a tüz is meglá-

togatja az országot. A távirati jelentések sze-

rint f. hó :27-én Somogy-Btrzence nagy része 

leégett, s 100-nál több család vesztette min-

denét. A tüzet, szemtanuk állítása szerint, 

Fesztetich Tasziló gróf nemrég elbocsájtott 

vadmestere okozta, ki Flobel-puskából a szal-

inás-liáztetőrói verebeket lövöldözött. — Jlajdu-
Iwször meny ben is volt tüz. A polgármester a 

tiszai töltés védelmére rendelte ki a lakossá-

got, de vonakodtak menni, végre katonai kar 

hatalmat kellett igénybe vennie. Bosszúból az-

tán fölgyújtották a polgármester házát. — 

A f. hó iki nagy vihar mellett Szegeden 
két izben volt tüz. — Ugyancsak mártius 

átí-ről tárviratozzák Nagy-Kikindáról, hogy 

óriási szélvihar közben a város lángban áll. 

A tüz délben tört ki s egy óra alatt 189 ház, 

két malom, 300 melléképület égett porrá. Az 

oltásban Szeged és Temesvár tűzoltói is részt 

vettek. A tüzet öt órai küzdelem után sike-

rült lokalizálni, de ekkorra már kilenc utca 

összes épülete vált romhalmazzá. 400 család 

hajléka pusztult el, 1500 ember hajléktalan. 

— Békés-Csabán ugyanezen napon 1 ü ház égett 

le 24 melléképülettel. — Mezö-Bercnyben szin-

tén nagy tüz volt. 

— Mi * k u i ö m b s é g az Ügyvéd es a 
csiga-evö között? A csiga-evő megeszi a klienst, a 
uázat hagyja meg, — az ügyvéd ellenben kliensét 
tiágyja magara és házat emészti fel. 

— A l e g j o b b a s s z o n y . Igaz-e, a mit 
Schiller mond, hogy a legjobb asszony az, a kiről 
Hcnai sem beszel ? Kézetem szerint az a legjobb 
asszony, a ki senkiről sem beszel. 

— K é g i, d e jió. - Ntt, hát mi ójság van 
otthon, Jánus? — kérdi a faluról megérkező kocsist 
a városban lakó, öt hatosos uj földesúr, Rákóczi 
Izidor tia Pinkasz. llat bizon, ucm sok ujsag van 
ott aagysagos ilju uram, egyéb, minthogy a Bodii 
megdöglött. — A tíudri! A a siep uanj kutya r 
Eije be kar erte, bát mi baja volta? — BÍA az 
sokat evett abbul a négy lóbál. Micsed*-, hát a 
nedj lovuak is mtgdUgiüttüe mogát ? ~ Megám, 
H ögény párák, nagyon meghajtottak «»ket a vi/.hor-
dássa). — Miesedc vizbordással. — Mikor a kastély 
égett. — Mith bc8Ael8A? Háth a khostélyook leégeth? 
— Porrá biz' az Felgyojtották a faklyákkal. 
Kiféle fáklyákkhal ? — Hat mikor a^mámijat, a 
uagysagos asszonyt temették. — Mith, az én liebe 
mámelebemet elthemették? — El biz* azt, az isten 
nyugtassa meg, hirtelen meghalt, megütötte a lapos 

Gazdasági és üzleti értesítés. 
B u d a p e s t , márcz. 26. 

A lefolyt hét időjárás± északnak egészen 
negMelő volt, kissí nzel-s, száraz, envhe »apókkal 
c« kt vés enövr-l, ugv, bog:v az elkésett tava«/i mun-
kát, a hol az árvizek i»ka<iáiyul fel nem léptek, végre 
meg lehetett ke/deni; a'. "8/i vetések szépek s egy-
előre semmi pAüas/ra n^m adnak okot. 

A budapesti gabonapiacon a lefolyt hétr'n sem 
volt élénk forgalom, noha az irány megszilárdult s 
eu

ryes gabonanemek árai mérsékelten emelkedtek. — 
Bu/a: aránvlag kevés érkezett a picra mind a mel-
lett, bí>gv már a e:Ő7.hajóvás is megnyilt; a tulajdo-
nos ik magaKahb árakat követ ltek, melyeket a mal-
mok vonakodtak megadni s a/ért csak annyit vásá-
roltak. amennvire okvetetlenül s'.ükségtlk volt; a/ 
áremelk ríé* 5 kr. métermá/sáukiüt; a heti forga'o n 
mint»'pv 100,000 métermá/sa. 

R o z s szintén kevés érkezett, az elsőrendű 
áru után jó kereslet léveo, szilárd irányt követett s 
ára 5 krral emelkedett métermá'sánkiut^ 5.60 -5.80 
forint jegyeztetik. 

Á r p a : csekély volt a forgalom; a fölhozatal 
csekélvs ge foiyíán az iidet megn/ilárdulr, miközben 
az árak a johb ntin' séeft áruknál 5 10 krral avul-
tak ; ro^s^ab') minőségű takarmányárpa 5.40-5 50 
frt, jobb minőségű 5.55 — 5 75 frt. 

Z a b : lanyha irányzat mellett, c^ak a helvi 
s üks glet fede/énére kerestetett. Arak: 4.90 5.10 
Irt, 5 15-5.30 frt, 5.35 5.50 frt mmázsáakint. 

T e n g e r i : a fölhozatal csekélvsége miatt a 
kereskedelem a s-Üiségletet is alig birta fedezni; 
s/ilárd iránvzat mellett az árak 10 krral emelkedtek; 
jó minőségű tengeri 5.90 6 ft, rosszabb 5.70—5.8S ft. 

R e p c e : lanyha iráayt követett gyenge for-
galom mellett, jó mimnégti 10.55 frt. 

H a t á r i d Ö ű z 1 e t. Búza : alapjában véve 
a határidöű .1-tek árfolyama tökéletesen az effekti\-
ti 'let árfolyama hirlám 'ásától függött. B u 7 a 
t a v a s z r a : 7.04 frton. ő s z r e : 7.41 frton zárult. 

T e n g e r i május juniusra : 6.18 forint. 

Z a b tavaszra: 5.10 frt, őszre: 5.47 frt. 

G y a p j u Ü z 1 e t: A lefolyt József-napi vá-
sárt csak néhány kitonA-posztó^yár kikilldöttje és 
egyes be'földi gvapjukeresked^k látogatták meg, a 
vevók magukat a vetekéi nagvon tar»ó/kodólag vi-
selték; forgalom, miután a tulajdonosok árleenge 
déseket n.».m akartak t-.nni, n^m fejlődött ki 8 korlá-
tolt maradt; forgalomba mintegy 3000 4000 bécsi 
rná'.sa jött, 4—5 frtnyi árleengedések mellett, a 
gyapjuit/.let iránya a külföldi piac tokról érkező ked-
vezőtlen hírek következtében határozottan lanyha. 

B ő r á r u k : Nyersbőr: jelentékeny hozatalok 
voltak, lóbör: könnyű «.50—9.50 frt, nehéz 10.50— 
12 frt pironkint. Marha- és borjubörben nagy kész-
letek vannak; a*, eladók 195 200 frtot követeire* 
és vevők alig Ígérnek többet 185 írtnál. Juhbőr 
élécken vásároltatott, kecskebőr kevesbé. 

S e r t é s ü z l e t (a kőbányai sertéscsarn k 
jelentés*) : a köbánvai piacon a heti ü let s/ilárdab'» 
voll s a<. ár-k emelkedők. A heti átlagos á ak kö-
vetkezők: magyar válogatott 240—320 kilogrammos 
56 57 kr.. ISO-240 klgos 53 55 kr., öreg 300 
klgon felüli 53-54 kr., közönséges 52—53 kr. 

KEDVEZŐ PENZKÖLTSÖN 
-4la mellett jelzálogra. 

Felvenni szándékozók értekezhetnek s felvilágosítást 
nyerhetnek nálam. Tisztelettel 4 

K o l i n G - a T o o r . 

Ugyanott ké t bo l t i h e l y i s ég van kiadó. 



15. szám. > SZENTES I LAP« 3. oldal. 

Értesítés. ^Hölgyek figyelmébe! | 
Van szerencsém a t hölgyközönség figyelmébe i 
11 óffih nin fptiiilló 

% Van szerencsém a t közönség tudomására hozni,| 
Imiszerint a húsvéti ünnepeken át sörcsarnokomban 

kitűnő baksör 
csapoltatik és hogy április hó 1-én a VASÚTI ÁLLOMÁS] 

IVENDÉGLŐI HELYISÉGÉBEN 

ETTERMET, BOR ÉS SÖRCSARNOKOT NYITOK. 
E g y ú t t a l ér tes i ten a n é. közönséget , h ogy a sör jog haszonbér le te t \ 

|az edd ig i b é r l ő t ő l á t ve t t em . 

A n. é. közönség kegyes pártfogását kéri tisztelettel 

KASS GUSZTÁV. 

HIRDETMÉNY. 
A város nltal fenntartott Széchényi és nagy völgy parti faiskolákból a folvó 1888-ik évben 

eladásra bocsátott vad és nemesített lak eladási ára a képviselőtestület 118—887. számú határozatával 
a következőkben állapíttatott meg: 

| ajánlani évek óta fenálló 

j első n ő i 

[kalap és himzőminta elő-
nyomda üzletemet 

I melyben, mint mindig, ugy ez idényen is a legdúsabb 
l választékú 

nöi és gyermek-kalapokat 
tartok raktáron. — Nöi kalapok 3 frt 25 krtól, leány 

Á4 kalapok 1 frt 25 krtól fölfelé, elegáns kiállításban,— 
Y? továbbá kézimunka hímzések, ingbetétek, elörajzolt tálca-
Ty kendők, diszes asztalfutók jutányos áron kaphatók. 

5 Csipke- és szalmakalapokat 
tisztítás és átalakitás végett elfogadok. 

A t. hölgyek kéretnek a szalmakalapokat átala-
^ kitás végett minél előbb átadni. 
¿ J Kiváló tisztelettel 

J a I s ó I v í C i l i á l y n é , 
^ divasárusnö. 

" 1 üzlethelyiség: a szentes-vidéki takarékpénztár házában. 

* 

A z ü l t e t n i v a l ó f a megnevezése 

Alma, körte 8 éves, szomorú kőrösfa 
Szelid gesztenye 5 éves 
Platánfa 1 — 4 éves 
Cseresnye, meggy 6—8 éves, kajszin barack, szelid és vad gesztenye 3—5 

éves, dió 4 éves, thuja, nemesített ió'/sa, p)iamis akác 
Alma, körte 2—4 éves, szilva, noszpolya, birs, mmesitett eper és galagonya 
Nyárfa, kőrösfa, szomorú fűz, őszi barack 
Közönséges akácfa 4—6 éves 
Vadrózsa nagyobb 
Közönséges eperfa 
Mandula, akácfa, nyárfa, vadrózsa kisebb 
Gyökeres szőlővessző 2 éves 
Akácfa kisebb 
Alma vadonc 
Gyökeres szőlővessző 1 éves, disz cserjék, akácfa gyenge 

Venni szándékozók Szűcs János pénztárnoknál jelentkezzenek. 

Szentes, 1888. mártius 9. 

Szentesi V k l e k r e 

hatarra 

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 

V/7 2 

1 2 

«x 

HOFFMANN J A K A B 
ajánlja a n. é. közönségnek ól felszerelt 

nöi, férfi s gyermekcipők, 
ka l apok és fehérnemüek 

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

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

Hoffmann Jakab, 
férfi divatkereskedö. 

N a g y Imre , 
tanácsnok. 

XXXXXXXxXXXXXXXXXXXlXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

I i f ITUNÖ KŐBÁNYAI SÖR I 
m i n d i g friss tö l tésben X 

kapható : 

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

1 üveg 20 krM 10 üvegné l 10°|o engedmény. 

Továbbá kaphatók ugyanott: 

K I T Ű N Ő B O H O I s 
Ó hegyi borok . 
„ magyarádi bor . 
„ badacsonyi bor . 
„ vörös szegszárdi bor 

Uj csongrádi bor . 
KXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4—6 

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

55 

55 

55 

55 

Sarkadi-Nagy Mihály 
polgármesternek I. tized 414-ik szám alatti 

liáza 
kedvező f ltételek 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, 
3-3 v. aljegyző. 

914-88. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék résiéről közhirré té-

tetik, hogy elhalt Sipos László és neje Kiss 
iMagdolna hagyatékához tartozó és 3200 
írtra becsült III. t. 42. népsorszámu ház beltel-
kével együtt, a volt városház udvarán f. évi 
április 9-en, szükség esetén április 16-án dél-
előtt 9 órakor megtartandó árverésen a leg-
többet Ígérőnek el fog adatni. 

Az árverési feltételek az árvaszéki ik-
tatónál naponta megtekinthetők. 

Kelt Szentesen, a városi árvaszék 1888. 
mártius 21-én tartott üléséből. 

WEISZ EDE, 
h. ellök. 

Götzl Ignácz 
Sajtós-féle házánál egy bo l t he l y i s ég 
lakással együtt, Sz.-György naptól kiadó. 

Csiszár Györgynek 
alsóréti tanyáján steier vörös bodorka 
here magja van eladó, 15 mm. kisebb rész-

letekben kapható. 



8. oldal 
I S D E T E S E KI. 13. szám. 

428—888. tk. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Erdei Eszter szentesi lakos végrehajta-

tónak Vámos Sándor szentesi lakos végre-
hajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyé-
ben, a kérelem következtében a végrehaj-
tási árverés 500 frt tőkekövetelés és ennek 
1887. január hó i-ső napjától járó 6°0 kamatai, 
26 frt 50 kr. perbeli, 3 frt 50 kr. bekébe 
lezési, 14 frt végrehajtási már megállapított, 
valamint jelenlegi 15 frt 30 kr. és a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése vé-
gett a szentesi kir. jbiróság területén levő 
Szentes városában II. 198. sz. a. fekvő, a 
szentesi 559. sz. tjkvben 659. rsz. a. 362 nsz. 
öl területtel bejegyzett 996 frt értékű ház 
és tartozékaira 996 frtban ezennel megálla-
pított kikiáltási árban elrendeltetik. 

Az árverés megtartására határidőül 1888. 
évi május hó 17-ik napjának d. e. 9 órája 
alólirott telekkönnyvi hatóság hivatalos he-
lyiségébe tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak ingat-
lan becsárának io°0-át, vagyis ehhez képest 
a föntebbi becsárnak megfelelő összeget 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí-
rokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe-
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés nap-
jától számítandó 30 nap alatt, a másodikat 
ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, 
az utolsó egyharmadát ugyanazon naptól 
számítandó 90 nap alatt, minden egyes vé-
telári részlet után az árverés napjától szá-
mítandó 6°0-os kamatokkal együtt a szen-
tesi kir. adóhivatalnál, mint birói letéti pénz-
tárnál lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni 

Az ezen árverési hirdetmény kibocsátá-
sával egyidejűleg megállapíttatott árverési 
feltételek a hivatalos órák alatt ezen kir. 
bíróság, mint telekkönyvi hatóságnál, és Szen-
tes város elöljáróságánál tekinthetők meg. 

Az elrendelt árverés a fentirt tkjkvben 
feljegyeztetni, ezen árverési hirdeményt egy 
példányban a bírósági hirdetményi táblájára 
kifüggesztetni, továbbá kifüggesztés végett, 
az árverési feltételek pedig megtekinthetés 
végett egy-egy példányban Szentes város 
elöljáróságának, nemkülönben ezen árverési 
hirdetmény egy-egy példánya Szegvár és 
Mindszent szomszédos községekben a hely 
beli szokás szerinti azonnali körözés végett 
megküldetni, és tekintve, hogy a kikiáltási 
ár 300 frtot meghalad, ezen árverési hirdet-
ménynek törvényszerű kivonata a szentesi 
helyi lapban egyszer közzététel végett vég-
rehajtó ügyvédjének kiadatni rendeltetik, a 
ki utasittatik, hogy a közzétételt igazoló lap-
dányt az árverés foganatosítására kiküldött-
nek adja át. 

Ezen árverési hirdetmény az egyidejű-
leg megállapított árverési feltételekkel együtt 
az 1881. évi LX. t. c. 153. §-a intézkedéséhez 
képest a keresetre hozott, első végzésre 
hozott, első végzésre előirt szabályok szerint. 

1. Dr. Schlesinger Károly felperes ügy-
védnek az árverési hirdetményi kivoattal 2. 
Vámos Sándor alperesnek. 3. Örsi Takács 
Julianna özv. Vámos Pálné lakási szolgalmi 
joggal bírónak. 4. A szentesi m. kir. adóhi-
vatalnak. 5. A csonrádmegyei m. kir. adó-
felügyelőnek. 6. Szentes város előljáróságá 
nak, mint ahol az elárverezendő ingatlan 
fekszik. 7. Szegvár. 8. Mindszent szomszédos 
községek előjáróságainak megküldetni ren-
deltetik. 

Kelt Szentesen, 1888. évi február hó 

12-ik napján. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság. 
E a r t l x a , 

kir. alj. biró. 

442 —888. Ej. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. honvéd-Imi 

mini.terium 1887. évi november 26-án Y 

sz. a. kiadott rendeletével, az 1888-ik évre 

a lóosztályozást elrendelte, és ennek foga-

natosítására, Szentes város területére nézve 

a f. évi april hó 3., 4-, 5 
jai lettek kitűzve. 

Értesíttetik tehát a lótartó közcr. ég, 
hogy a jelzett napokon, — és pedig 

April 3-án az I-ső tized; - 4én ? I-ik 
tized i-től 330. számig; — 5 é n a I I i k z e d 

331-től a tized végéig és a Ill-ik t. i-t^ 180. 
számig ; — 6 án a Ill-ik t 181-től a IV : < t. 

55o.. _ 7.én a Illik t. 551. számtól a ized 
végéig, és a IV-ik tized egészen; — to^bbá 
a derekegyház-oldali tanyai lakosok; - ap-
ril 8-án pedig az alsó- és felsőrét, bi 5 és 
külső Ecser, Berki-szőlő, Berekhát, 1 nát, 
Eperjes, Kaján, Kis- és Nagy-Tőke, Kii.- és 
Nagy-Királyság, Lapistó, Mucsihát, Nagy-
nyomás, Pankota, Szent-László, Veker-zug, 
Veker-hát, Veresegyház és Zalota tanyai 
lakos lótulajdonosok lovaikat a már fentebb 
jelzett 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-
lyozáskor alkalmasnak talált lovaik - oltak 
és azokat az 1887-ik év január 1 tői számitólag 
a mai napig eladták, elcserélték, vagy bár-
mily uton tulajdonukból elmenesztettéV, nyil-
vántartási jegyzékbe vétel végett a f. évi 
mártius hó 22., 23., 24. és 25-ik napá in, a 
városi közgyűlési teremben (magtárt pület) 
annál is inkább bejelentsék, mivel a b jelen-
tést elmulasztók 50 ftig terjedhető éj köz-
igazgatási uton behajtandó birságban fognak 
elmarasztaltatni. 

Szentes, 1888. mártius 12. 

Polgármesteri megbizásból: 

S z a k á i íXiéüly-y v. aljegyző. 

SZENTESEN. 

Elvállal minden a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes s zámlák , jegyzékek és tudós í tó levelek, el jegyzési és esketési k á r t y á k , Ízléses megh í v ók és 

táncrendek (szines nyomás vagy aranyozassal), ét lapok, városi és községi h iva ta los nyomta tv ányok , 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
t áb lás k imu ta t ások , időszaki és fo lyó iratok , h i r l apok , müvek , dis/es kivitelű sza lagaranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvéd i és i roda i nyomta tványok , levé lpap í rok és bor í tékok cégnyomással , f a l ragaszok stb. stb. 

minden szin- és nagyságbaní gyors, pontos ízléses és ju tányos á ron i elkészítését. 

Ugyanitt a 

í T I L A P iá 

cimü vegyes tartalmú hetiközlönyre, mely immár a t i zennyolcad ik évi fo lyamába lépett , — előfizetések 

e l fogadta tnak , h irdetések felvétetnek. 

Szentes, lbö8. Nyomatott Sima Ferencz gvorssajtóján. 




