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Elofizetesi araK: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre . . . . 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Sze r ke s z t ő s ég : 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. YE&YES 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. 

Ny i l t t é r -ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak. 

Megjelen minden szombaton. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC, 
Egges szám ára 8 krajcár. 

Szélcsendben. 
Mint midőn — az ókori görögök mondája 

szerint, — a szelek istene a vén Aeolus, meg-

sokalván fiainak, a szeleknek gíuáulaikodását 

a szárazon s vizén, hatalmas kezével megfé-

kezé s tömlőkbe zárá őket, csupán kedvencét 

Zephirt, a langy szellőt hagyva szabadon, 

mely fuvallatával üditi a természetet és kelle-

mes lengésével viditja az emberi kedélyt, de 

kárt semmiben sem okozhat; és a szelek elzár-

távale Isimultak a tenger tajtékzó, vószteljes hul-

mai és a hajós bizton, veszélytől menten 

evezhetett célpontja felé: ugy multak el, mint 

egy varázsütésre, a lefolyt napok viharos sze-

lei, melyek a Tisza és Körös tengerré nőtt 

áradatát felkorbácsolva, fékezhetlen erővel zu-

diták gátainkra, pusztitva és rombolva emberi 

kéz alkotta védműveinket; elcsendesedtek és 

helyet adtak a legszebb verőfényes szélcsendnek. 

A beláthatatlan ártenger, mely még né-

hány nap előtt piszkos, hullámzó felületével 

a borzalom érzetét kelté a gyönge emberi 

szivben, ma egy óriási tükörhöz hasonlit, 

mely a nap verőfényének sugarait milliónyi 

ezüstös csillagokban veri vissza. 

Minő más a kép, melyet gátjaink e szél; 

csendes napokban mutatnak, mint az, mely 

a szélvihar dühöngése közben tünt elénk. 

Akkor a kétségbeesett védelem közt elcsigá-

zott, a fel-felesapó hullámok vizétől átázott, 

mogorva kedélyű alakok folytatták végig a 

gáton a védelem munkáját, nem fáradva, nem 

pihenve. Meglátszott arcukon, hogy csupán a 

legnagyobb veszedelemtől való félelem tartja 

még a bágyadt tagokban az erőt a kitartó mun-

kára. Ma mosolygó arcokkal találkozunk min-

den felé; a munka vig beszélgetés között fo-

lyik, serényen, kényszer nélkül, javítgatva a 

védelmi vonalakban az elmúlt viharok által 

okozott károkat. A lidércnyomástól való meg-

könnyebbülés örömével kiáltja egyik a mási-

kának, hogy a viz már 10 centimeterrel apadt! 

Kilátás van reá, hogy megmenekülünk! 

De a szélcsendet fel is kell használnunk! 

Egy napi megfeszített munka szélcsendben 

többet ér egy egész heti munkánál, ha mun-

kálkodásunk eredményét a vihar teszi kétsé-

gessé. 

És e szélcsend nemcsak gátjaink mel-

lett, nemcsak a természetben állott be, hanem 

a politikai láthatáron is mutatkozik. 

A háborús hirek, melyek a lefolyt télen 

lapjaink hasábjait megtöltötték, már elhang-

zottak és most a béke kilátásait halljuk minden 

felé emlegetni. Adja Isten, hogy e kilátások 

megvalósuljanak és ne legyenek oly hiu áb-

rándképek, minőket az alföld csalfa tündérle-

ánya, a szép délibáb m u t a t a fáradt vándornak, 

hogy eltűntökkel csalódása annál keserűbb 

legyen. 

Hazánk szegény népe, melyet a sors 

annyiszor meglátogatott, és melyre a jelen 

évben is már elég súlyos csapást mért a vég-

zet az árviz pusztításai által, valóban megér 

demelné, hogy a politikai szélcsend is tartós 

legyen. 
Kitartó munkával, nyugodt, habontatlan 

fáradozásai sok veszteséget lehet kipótolni; 

és a mit a háborgó elemek tönkre tettek, a 

zöld vetést és még zöldebb reménységet meg-

találja az ember istenbe vetett bizalmában, 

melylyel ujult erővel munkájához fog. 

Adja Isten, hogy szélcsendünk tartós, 

munkánk sikeres és áldásthozó legyen! ^ 

Világfolyása. 
A delegátiók ülésezésének egyik s talán legfon-

tosabb tárgya a közös hadügy minis ter altal kéren-

dő ujabb katonai hitel lesz. Ezen rendkivüli katonai 

hitel összege, — noha azt még maga a hadügyéi* 

ur sem tudja (?) — egyik fővárosi lap szerint közel 
hetven millió forint, lletven miliő! Ez lesz tehát a 

beke ara ? ! Drága, nagyon draga az ilyen béke, kü-

lönösen a mai árvizes világban. 

Frigyes német császár egészségi állapotáról az 

utóbbi napokban ismét aggasztó hirek érkeznek 

Berlinből. Fuladasi rohamai vannak, melyeket na-

gyobb szövetdaraboknak a tüdőben való lecsuszasa 

idez eiő, s melyet kezelő orvosa, dr. Mackenzie is 

igen veszélyesnek jelentett ki. — Ilyen körülmenyek 

között valószínű, hogy igyekeznek megkiiiiélni ujabb 

izgalmaktól s egy időre csakugyan szünetelni fog a 

Bismark-valsag, melynek izgalmai nem csekély merv-

beii járulták a különben is súlyos beteg császár ál-

lapotának rontásahoz. 

A háborús jelek az oroszok legujabbi, békésnek 

latszó intézkedéséi dacara sem csökkentek. Oroszor-

szágban altalanosan hiszik, hogy lesz haboru, meg 

pedig első sorban Ausztria-Magyarorszaggal. llanem 

ami Oroszország katonai kepességét illeti, nagyon 

túlzok a hiedelmek, s nem hianyzanak szavahihető 

katonai vélemenyek, melyek attól félnek, hogy a harc 

balul log kiütni Oroszországra nezve. Sokan ohajt-

jak is e vereséget, mert az hiszik, hogy ezt végre a 

reformok korszaka fogja követni. — Oroszország 

megfeszített és folytonos készülődése, ha nem viseli 

is magan a nyugot-európai mozgositas jelleget, mégis, 

hozzájárul ahhoz, hogy a haborura vágyó kato-

nák reménykedését emelje. Nagyon kiváncsiak, vájjon 

azokat a vasúti közbeneső allomasokat, melyeket 

tavaly nyitottak meg, bezárják-e legközelebb, vagy 

sem? Ebben akarjak annak jelét látni, hogy lesz-e 

haboru az idén, vagy sem? Délnyugoti Oroszország-

bán éppen nem óhajtjak a háborút, a nép általában 

beket akar, s napról-napra jobban terjed a beke 

vágya. Midőn a télen a háborús készülődésekről jár-

tak be a hirek a külföldet, az orosz nép nagyon le 

volt hangolva; mert egy nagy haboru Oroszország 

gazdasagi romlását jelentené. 

Romániában paraszt zendülés ütött ki, mely a 

múlt hó vegén és e hó elejen még csak l'rticenire és a 

jabomicai kerületekre szorítkozott, legújabban pedig, 

mint Romániából irjak, mar a pratorai és ilvoti kerü-

letekre is atcsapott. A román parasztok sajatkepeni 

zavargásának oka a kenyér. Nem puskaagy és szurony 

kell a román népnek, hanem kenyér; ezt kell nekik 

adni, s a zendülés rögtön lecsillapul. — Az éhség 

kényszeríti, hogy feltámadjon a bérlők és birtokosok 

ellen, — igaz, hogy ezt nem jogosan cselekszik; de 

az ehes gyomor nem törődik semmiféle joggal. — 

A zendülés csak okozat; elmúlik, ha megszűnik az 

ok: a nyomor. Vannak azonban orosz pénzen meg-

dolgozott izgatok, a kik rendszeresen uszítják a népet 

az urak ellen, azzal a bujtogatassal, hogy Oroszor-

szág jót akart a néppel, a legutóbbi orosz-török há-

ború alkalmával az orosz cár minden község számára 

hagyott pénzt; de az urak elsikkasztottak. A kormány 

nem akarja a nép javát, hanem meg akarja fosztani 

jogaitól. 

Midőn 1805-ben az urbériséget eltörölték, a 

parasztok bizonyos bérösszeg lefizetése mellett meg-

válthattak magukat; ugyancsak ekkor az állami bir-

tokokból hasonló töltetei mellett Ígértek nekik földe-

ket, csakkogy azokat még ma sem adta ki a kormány. 

Legtöbb zendülő helységben földeket követeltek, es 

a velük szembeszállott hatósági közegeket vagy el-

verték, vagy meg is ölték, agyonkinoztak. Így például 

a stefanesti birót megöltek, az afumazi birót ugy 

megkínozták, hogy belehalt. Szintúgy megkínoztak 

egy sereg tanítót, jegyzőt és pópát. 

A zendülés bO—100 ezer ember lakta területre 

terjed ki. Még olyan birtokosok sem érezhették ma-

gukat biztonságban, a kiket különben szeretnek a 

parasztok. És ha maga egy falu nem mutatott volna 

kedvet a zendülésre, feltüzelték a szomszéd falvak 

lakói, az odavetődött csavargó cigányok és bolgár 

gyülevészek. Végre már aljas bosszúvá lett a zendü-

lés, mert magtárakat is romboltak szet, anélkül, 

hogy hasznuk lett volna belőlük. 

Azt is jelentik, hogy egyes községekben orosz 

képkereskedők jártak, a kik azzal hitegették a népet, 

hogy a ki megveszi a cár arcképét, annak a cár, a 

mint az oroszok megint bejönnek, földet fog adni. 

S a sok tudatlan nép lépre ment. — Legújabban 

Ferbineiből jelentenek véres összeütközést, hol a ka-

tonák kénytelenek voltak rálőni a zendülőkre, akik 

megtámadták őket. Sok ember odaveszett; a parasz-

tokat ezután részint szétűzték, részint elfogták. 

Franciaországban a nemrég rangjától megfosz-

tott Boulanger tábornok a képviselőválasztások-

nál napról-napra ujabb diadalokat arat, s a nép már 

eddig is óriási többséggel választotta meg több helyen. 

— Boulanger diadala nagy vereség a köztarsasági 

pártra, mely örökös civódással és egyenetlenkedésé-

vel megingatta Franciaország sok rétegében a köz-

társaság hitét. Az extábornok megválasztásának ered-

ményét tekintve, könnyen hihető, hogy a párt, mely 

most Boulanger köré csoportosult, nemsokára ural-

kodó párttá fog alakulni s egy ujabb, végzetes bal-

sors felé tereli az országot. A bonapartisták öröm-

mel üdvözlik Boulanger diadalat. Hogyne? Hiszen 

ők törekednek rajta s minden zavargás nekik termi 

a gazdag zsákmányt, hirdetvén, hogy Boulanger út-

törője a monarchiának. Mint hirlik, Napóleon Vik-

tor hercegnek már kilátásba is van helyezve egy uj 

manifesztuma, melyre éppen Boulanger megválasz-

tásának eredménye serkenti. Napóleon Viktor her-

ceg e manifesztumot a hadsereghez fogja intézni. 

-- Boulanger megválasztásának eredményében, melyet 

Floquet, az uj ministerelnök sem kicsinyel, az az egy 

vigasztalás van, hogy az ilyen ingatag ország szövet-

sége, — ha valóban készül a megtorló háborúra Né-

metországgal szemben, — egyelőre nem kívánatos 

még Oroszországgal sem. 

Az árviz. 
Sza rvas , ápr. 17. (Saját tudósítónk távirata). 

Vizünk tegnaptól négy centimétert, összesen tíz cen-
timétert apadt; már két centiméterrel kisebb az 1881. 
évi vízállásnál. A tegnapi erős északi szél és óriási 
hullámverés ellen is, bar nagy erőmegfeszitéssel, de 
lényegesebb károk nélkül sikerült töltéseink épségét 
megvédeni. 



4. oldal. 

Szarvas,Jápr. 18. (Levelezőnk eredeti távirata) 
Vizünk tegnap 3 centimétert apadt; az apadás azon-
fcan este megszűnt és azóta vízállásunk nem válto-
zott. Helyzetünk az időhöz mérten nyugodt. A véde-
lem teljes erővel folyamatban van. 

Osz t ó r a , ápril 19. (Tudósítónk jelentése. —• 
Futárral érkezett.) Töltésünk padkája az Akol szög 
mellett megcsúszott. A csúszás lassan fejlődik. A ve-
szedelem megakadályozására a társulat nagy munka-
erővel kalickát építtet. A helyzet mindeddig épen nem 
veszélyes; mert e helyen a töltés kiváló gonddal és 
jó földből épült. A védelem állapotáról naponta fo-
gom a tek. szerkesztőséget értesíteni. 

C s o n g r á d , ;ipr. 17. (Saját tudósítónk távirata). 
Helyzetünk javult s városunk védelmét biztosnak tart-
juk. Lakosság kedélye higgadt. A vajháti szakadasok 
elfogásával való munkálatokkal felhagytak s a védel-
mükre iderendelt katonaságból három század holnap 
elutazik. 

C s o n g r á d , ápr 19. (Saját tudósítónk távirata). 
Védekezésünknél két nap óta nem történt semmi 
különös, a várost védő gátjaink teljesen védképes 
állapotban vannak, s ha csak valami rendkívüli vihar, 
vagy nagyobb mérvű gátcsuszás be nem következik, 
városunk biztosítva van. Ötszáz katona felsőbb pa-
rancs folytán fölutazott Budapestre, helyettük Temes-
várról érkezett 600, melynek egy része nálunk marad 
a nagyobb mérvű apadas beálltáig. A lakosság azon 
része, mely félelemből a városból kiköltözködött, 
kezd visszahurcolkodni és a mentő állványokról 
lakásaikba pakolni. 

C s o n g r á d r ó l jelentik: A város még min-
dig a végső válság veszélyei előtt áll; — az improvi-
zált körgáton, melyről senki soha nem hitte, hogy 
elsőrangú védvonallá váljék, a mint most tényleg 
az, — a laza homok miatt történt csúszást sikerült 
ugyan megfogni s az is tény, hogy az utolsó 24 óra 
alatt némi csekély (3 ctm.) apadás is állott be, más-
részt azonban a helyzet égető sebét képezi a vaj-
háti szakadás, melyet betömni abszolúte nem sike-
rült, s mely iszonyú víztömeget zudit folyton és 
mindaddig a városra, vagyis a körgát ala, a míg a 
Tisza vizszine az elöntött területen levő vizzel egy 
színvonalra helyezkedik. Addig és még azután is 
akut lesz a válság mindaddig, míg a töltések által 
mögöttük fenntartott vízoszlop magasabb a város 
belterületének niveaujánál, a mint hogy ma még át-
lag 3—4, sőt helyenkint hat lábbal magasb és így, 
ha a körgátat megtartani nem sikerülne: a viz egy-
szerre legalább is fél öles vizoszlop erejével zudulna 
a belterületre. A város a védekezésben teljesen ki-
merülvén, ujabban 20,000 frt állami segélyt kér, a 
minek sürgős megadását a pénzügyministeriumot 
vezető kormányelnöktől a közmunkaminiszter aján-
lata folytán alaposan remélik. 

C s o n g r á d , ápril 16. A vajháti szakadás el-
zárása a kormánybiztosság által végleg feladatott, 
minthogy a költséges munkálat eddig hiábavalónak 
bizonyult s a kilátásban levő beállható apadásnál a 
töltéstestet a viz lebocsátása miatt ugy is át kellene 
vágni. Az apadás különben eddig nagyon csekély 
mérvű s a város helyzete továbbra is elég válságos, 
s a kormánybiztosság most az összes, eddig a városon 
kivül alkalmazót katonai s közmunkaerőt a belső 
védelmi vonalon, a városi körgátnál koncentrálta s 
teljes jókarkarba hozatalát s megerősítését tűzte ki 
feladatául. 

H ó d m e z ő - V á s á r h e l y , április 16. A Tisza 
áradása még mindig aggodalomra ad okot. A tár-
sulat, a hatóság, a legnagyobb erőmegfeszitéssel dol-
gozik, hogy a Tisza kitörését megakadályozza. A víz-
vész bizottság is intézkedett, hogy a tiszai gátszaka-
dás esetén, a városunkat körülkerítő körtöltés és 
körfal védelme miként eszközöltessék. A gátszakadás 
esetén a körfalak nyílásai befalaztatnak. Minden 
munkabíró férfi a vész helyére tartozik sietni, hol, 
a már kinevezett műszaki vezetők utasításai szerint 
tartoznak eljárni. — A közlekedésügyi minister is 
táviratilag kéretett fel, hogy — azon esetben, ha a 
tiszai töltés, a vasúton felül eső vonalon szakittat-
nék át, — intézkedjék, hogy a város belterületét 
megmenthessük. Ezekből láthatni, hogy ugy a tár-
sulat, mint a hatóság vállvetve munkálkodik és előre 
intézkedik, hogy egyrészt elháritsa a veszélyt, más-
részt, ha el nem háríthatná, ne legyen készületlen. 

Tisza-Lök községben mintegy 700 lakóház-
ból 500 ház és számtalan melléképület, Tisza-Eszlá-
ron pedig mintegy 270 lakóházból 150 ház és szá-
mos melléképület lett a Tisza romboló árja által el-
sodortatva, a hajléktalanul maradt, Ínségbe jutottak 
száma nap-napra szaporodik s az egyeseket és a 
családokat sújtó nyomor csak a felebaráti szeretet 
és közsegély által enyhíthető. Ezért a t.-dadai főszol-
gabíró azzal a kérelemmel fordul a magvar haza 
minden nemesen érző honpolgárához, ugy egyes 
hatóságokhoz, hogy az árviz által pusztított nevezett 
községek szerencsétlen helyzetbe jutott tiszta magyar 
lakóit, mint szorgalmas, munkás polgárait e hazá-
nak, megfelelő segélynyújtással a végnyomortól és el-
pusztulástól megóvni szíveskedjenek. 

B e s s e n s z ö g r ő l irják: Bessenszög község 

»SZENTESI LAP« 

vizzel van körülvéve és ha még az árviz félölnyire 
emelkedik és addig a Tisza nem apad, menthetetlenül 
elvész. Összes határa — 30,000 hold — viz alatt van, 
nemkülönben Nagy-Kürü és Kőtelek községek határai. 
Ezt a nagy vidéket többnyire bérlők bírják és az 
áradás azokat sújtja legérzékenyebben. 

T u r k e v e , ápr. Ki. A Tisza-Beőnél kiszaba-
dult Tisza árja a fegyvernek! kő-utat 400 m. liosz-
szuságban elborította; a Büdös-éren át rohanva, el-
borította a kunszentmártoni Csorba- és szent-tamási 
puszták nagy részét. Innen irányát a turkeve-csorbai 
és pohamarai föl.ieknek vette, a hol egy 1860-ban 
emelt s most hatóságilag megerősített — 4000 méter 
hosszú gáttal védekezünk ellene. Ha azonban ez a 
gát megszakad, akkor városunk két legtermékenyebb 
határa sík tengerré válik. A várost magát erős kör-
gát védi a dadai, tisza-beői ár és a Berettyó vize 
ellen. E hó 4-ike óta a 68. gyalogezred 12-ik százada 
Sladeczek Ferenc kapitány vezetése alatt itt tartóz-
kodik. hogy szükség esetén a lakosság védelmére legyen 

Tisza-Beö, ápr. 16. A tisza-beői szakadás 
elzárásának munkálata szombaton végleg befejeztetett 
s a kormány kiküldöttjei most már a kiszabadult 
áradat levezetését kezdik meg, ha ugyan az apadás 
néhány napig állandó marad. 

P a n c s o v a , április 16. Wallandt Ernő min. 
osztálytanácsos, a közlekedési ministerium kiküldötte 
konstatálta, hogy Pancsova városa egyelőre nincs 
veszélyben. Az aldunai csángó töltések a három na-
pig tartó szélviharban csakis az emberfeletti védelem 
és Bornemisza kormánybiztos körültekintő, erélyes 
intézkedése által mentettek meg a katasztrófától. — 
Ha a szélvihar újólag beáll, a töltéseket alig lehet 
megtartani. 

P a n c s o v a , ápr. 17. A dunai védtöltés Gyur-
gyevó alatt a mult éjjel 10 órakor hirtelen megros-
kadt s éjfél után mintegy 100 méter hosszú szaka-
dás támad rajta, a melyen át az áradat óriási erő-
vel zúdult a hetedik öblözetbe. A szakadás rendkí-
vül kínos meglepetést keltett a városban minthogy 
a töltés egészen jó karban volt s igv óriás ijedelem 
támadt. Általános a hit, hogy a túloldaliak a töltést 
megfúrtak. Hatósági körökben ugyan a töltés-szaka-
dást azzal indokolják, hogy e vonalrész homokból 
épült, de minthogy a pancsova-kubini ármentesitő 
társulatnak majdnem egész vonala ugyanily anyag-
ból építtetett fel s szakadás sehol sem állott be és a 
bekövetkezett szakadásnál a rendkívül széles koro-
nájú töltéstestből még egy méter volt a vizszine fe-
lett, továbbá a parton gálőrök aránylag csekély szám-
ban alkalmaztattak, mind ebből azt következtetik, 
hogy a védgátat ismeretlen tettesek megfúrták. 

P a n c s o v a , ápr. 17. Az egyik csángó-töltés 
beszakadt s a szakadáson kiömlő ár 20,000 hold 
gyönyörű vetést megsemmisített. Nagy-Györgyfalváról 
rögtön kiköltöztették a lakosságot. Á hatodik öblö-
zetet szintén óriási erőmegfeszitéssel védik. Ha ez 
az öblözet beszakad, 10,000 lélek koldusbotra jut, 

P a n c s o v a , ápr. 17. Ejieli egy órakor a pan-
csova-kubini gát, a hetedik öblözetben Ivanován alul 
átszakadt. A Temes öt hüvelyknyít apadt. 

M o h á c s , április 14. Mohácson is a felső Du-
nán beállt apadás következtében az árvízveszélyen 
tul volnánk. De ezt csak a városi oldalra nézve le-
het mondani. A várossal szemben fekvő Margitta-
szigetről azonban ez nem mondható, mivel aV, Al-
brecht főherceg birtokán épülőfélben levő védtölté-
sen, a még mintegy 1000 méter hosszúságban be 
nem fejezett munkálatnál levő üres helyen a viz be-
folyt és a szigeten 10,000 hold őszi vetést s mint-
egy ¿5,000 hold tavaszi alá való főidet elborított s 
viz alatt áll. Nem csak minden őszi vetése oda van, 
de még a tavaszi alá sem lehet szántani, mivel a 
viz a szigeten fog maradni egész nyáron. A kar köny-
nyen számítva, fél millió frtra rug. Ezerekre megy 
azok száma, kik kenyeröket a szigeti munkálatoknál 
keresték meg. Hogyan leszünk az idén. azt a jó ég 
tudja. Rajtunk a rohamos apadás sem segíthet már. 
Az államnak is több ezer frt kára van, adóleirást 
nagy mértékben kell eszközölni. 

T e m e s v á r , ápr. 17. A Duna gátja Régi 
Gyurgyevónál ma éjjel 100 méter hosszban átszakadt; 
a viz akadálytalanul ömlik az öblözetbe. Az emberek 
és állatok megmentésére megtörténtek az intézkedések. 

Helyi és vegyes hirek. 
— H a l á l o z á s . Vettük a következő gyász-

jelentést: Néhai Sarkadí Nagy Imre családja: Sar-
kadi Nagy Eszter férj. Kutas Imréné, Sarkadí Nagy 
Mihály, Sarkadí Nagy Terézia férj. Soós Imréné, 
Sarkadí Nagy Zsuzsánna férj. Váci Sándorné fájda-
lommal tudatják édesanyjok: Sarka ii Nagy Imréné 
született Veres Terézia asszonynak, folyó hó 17-én, 
esti 9 órakor, 67 éves korában, váratlanul bekövet-
kezett halálát. A megbolgogult hűlt tetemei f. hó 
19-én d. e. 10 órakor a ref. egyház szertartasai szerint 
fognak örök nyugalomra tétetni. Béke poraira! Az 
elhunytban Szeder János köztisztelet és becsülésben 
álló városi képviselő napaasszonyát gyászolja. 

— A z o n h í r , hogy Vidovich Antal főszolga-
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bíró a csongrád-félegyházi vonal védelmére ministeri 
biztosul neveztetett volna ki, — mint azt Vidovich 
főszolgabíró személyesen kijelenti, — miuden alapot 
nélkülöz. 

— A v a s ú t i v e n d é g l ő t a vasúti felügye-
lőség be akarja szüntetni, minthogy az, mint mondja, 
a vasúti szolgálatot akadályozza. A hatóság meg 
fogja tenni Síz igazgatóságnál a lépéseket és semmi 
kétségünk, hogy az minden kifogás nélkül megadja 
beleegyezését, a mint ezt a szerződés meg is kö-
veteli. 

— A b éke á r a . Jól értesült körökben a 
rendkívüli hadügyi hitelt, melyet a delegációktól fog-
nak kérni, hetven millió forintra számítják. Nem 
valószínűtlen azonban, hogy az áprilisban összeülő 
minisztertanács a hadügyi kormányzat hiteligényeit 
mérsékelni fogja. 

CSARNOK. 
Neptnn ú r és a vizek. 

(A „Pesti Hirlap* után.) 

A szabályozás előtt. 
A magyar vizek elmentek volt valamikor régen, a sza-

bályozás előtt panaszra Neptunhoz. 

— Végünk van Isten! 
— Nos, mi bajotok ? 
— Szabályoznak bennünket. 
— Hát aztán? — szólt Neptun nagy flegmával, meg-

simogatva hullámzó ösz szakállát. 

— Széchényi elhozatta Paleoeapat, az pedig roppan, 
okos ember. 

— No, ha okos ember, akkor sebaj, mert a magyarok 
nem szoktak hallgatni az okos emberekre. 

— Mégis oda lesz a szabadságunk, hidd el jó Neptun 
A mérnökök elzárják utunkat töltésekkel. 

— Ostobaság! Majd találtok ti magatoknak utat . . . -
— Agyunkat szűkebbre szabják. 
— Nevetséges. Ket itce vizet nem szoríthatnak egy itcésbe. 
— Mind igaz Neptun, de lásd, azért mi még sem futkát 

rozhatunk olyan szabadon, mint eddig a lapályokon. Ha szét-
jatszottuk magunkat tavaszszal, kétszázezer holdon hömpölyög-
tünk, zugtunk, bőgtünk, törtünk, zuztunk. 

— Kutya bajotok sem lesz jó folyóim. Menjetek szépen 
haza és ne féljetek semmitől. 

— Hát igazán semmit sem szándékozol tenni jó Neptun, 
érdekünkben, a mérnöki tudomány ellen? 

— De igen: valamit majd csak kigondolok ellene. Le-
gyetek nyugton addig is! 

* * 

A szabályozás után. 
Neptun ur lejött e napokban szemleutra a fohamokhoz; 

nagy zajgással, dagadozással fogadták. 

— Nos, hogy vagytok ? Látom vigan és hatalmasan. Az 
egész ország reszket tőletek. 

— Megvagyunk, Neptun. 
— Elhiszem kópék. Háromszázezer holdon jól érezheti-

tek magatokat. 
— Nem panaszkodunk uram. 
— Jól tollasodtok, he! A szabályozás előtt csak kétszáz-

ezer holdotok volt. S az is olyan terület, amibe semmi elvezet 
nincs, mert az emberek ugy is nektek hagyták üresen, még 
csak egy házikó, vagy egy jóravaló vetés se volt rajta. 

— Bizony igaz. 

— Lám , mindjárt akkor mondtam nektek, hogy nem 
kell a mérnöki tudománytól félni. 

— Mivel tetted ártalmatlanná a mérnököket? 
— Rávettem az intéző földi hatalmakat, hogy ellensú-

lyozzák őket . . . . 

— Mivel, oh bölcs Neptun? 

— A vízi kormánybiztosokkal. 

Neptun is — valószínűleg — oly ér telmet ad szavainak, 
mint amiképen mi magyarázzuk beszédét. 

A földi hatalmak ugyanis fellelkesedve azon, bog}- né-
mely kiváló erélylyel és szellemi képességekkel rendelkező 
kormánybiztosnak sikerült egyes vidékeket megmenteni az ár-
vizek pusztításaitól, most a nép egyedüli menekvését a kormány-
biztosokban keresik. Az ezidei árvizeknél minden falunak, min-
den útnak s utcának meg volt a maga kormánybiztosa. Ha ez 
így tart tovább, legcélszerűbb lesz magasabb tanintézetet ala-
pítani leendő kormánybiztosok részére. Szerk. 

Vízá l l ások . 

Kö rösök : 
A V r < l i s 

Körösök : 14 lő 1 1 17 r i ö 

Zerind . . . 228 220 210 198 178 
Borosjenő . . 080 060 045 045 — — 

Remete . . . j 206 188 178 160 154 — 

Kisjenő . . . 170 155 135 125 116 — 

G y u l a . . . . 150 138 124 110 102 — 

Békés . . . . 410 406 396 386 380 — 

Gyoma . . . 563 565 562 obi 558 — 

Szarvas . 690 692 690 686 683 — 

Kunsztmárton . 772 771 769 768 764 — 

Szám JS : 
^zatmár . . . 196 208 183 162 156 — 

Tisza: 
Márm.-Szíget . 124 118 113 095 — — 

T o k a j . . . . 682 662 644 624 600 — 

Szolnok . . . 794 789 781 7/3 760 — 

Szentes- . . . 873 871 870 869 865 859 
Mindszent . . 892 892 890 — — 

Szeged . . . 842 840 843 846 841 — 

Maros : 
Arad . . . . 120 180 200 135 117 098 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtójan. 




