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Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre. 

Előfizetési árak: 
. 5 frt — kr. 

. 2 frt 50 kr. 

. 1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Megjelen hetenként háromszor : 

v a s a r n a p , k e d d e a a 8 p é a t e k e a r a g g t 
Egyes szám ára 4 kr. 

Hirdetésekre nézve 
a iap egy oidaia 24 helyre van beosztva 

Egy nely ara 90 kr. Bélyegdíj m inden 

aeiktatastól kü lön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyvkereske-
jeseben is felvetetnek. 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 

lől fogadtatnak el. 

Nyil t tér-ben 

minden egyes sor köxlése 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Felelős szerkesztő es kiadó-tulajdonom: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Stark Náadar kiayv- éa p&pirkeraakeáésétea. 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Válasz Stammer urnák. 
Stammer Sándor királyi tanácsos alispán 

ur a „Pesti Hírlapiban nyilt levélben válaszra 

hivja fel Komjáthy Béla országos képviselőt, 

adjon számot arról, hogy mely lapok azok a 

melyek szerint Stammer és környezete a leg-

undokabb bűnökkel vannak vádolva, anélkül, 

hogy akár Stammer alispánnak, akár másik 

tisztviselőnek eszébe jutott volna e vádakkal 

szemben orvoslással élni? 

Az alispán ur nyilt levele a következő-

képpen szól: 

Ny i l t levél 

Nagyságos Komjáthy Béla orsz. képviselő urlioz. 

A „Magyar Hirlap" folyó évi 88-ik szá-
mának az országház folyó hó 13 iki gyűlésé-
ről hozott referádájában közölvén képviselő 
urnák a csongrádmegyei ügyekre adott miuis-
terelnöki válaszra elmondott viszonválaszát, 
a beszédben az emiitett lap közleménye sze-
rint a következők is foglaltatnak: 

„Itt vannak a kezemben a megyében 
megjelenő lapok, e lapokban az alispán és 
több köztisztviselő nyilvánosan sikkasztás és 
hivatalos hatalommal való visszaéléssel és a 
legundokabb bűnökkel vannak vádolva és e 
mai napig sem jutott eszükbe az illető köz-
tisztviselőtöknek, hogy ily vádak ellen orvos-
lással éljenek." 

Nagyságod lovagiasságára apellálva, fel-
kérem, méltóztassék akár hirlapilag — tehát 
nyíltan — akár hozzám intézett nyilt levél-
ben megnevezni azon csongrádmegyei hírla-
pokat — a példányszám megjelölésével — 
vagy akár azon magán egyéneket, kik a be-
szédben foglaltakhoz képest, akár Írásban, 
akár élőszóval merészeltek volna a hivatalos 
sikkasztás vádjával fellépni. 

Joggal elvárom, hogy nagyságod, aki 
olyan kíméletlenül s elfogultan hangoztatta 
az ország szine előtt ellenem a birtokában 
levő hírlapokra támaszkodva felhozott vádat, 
kérésemhez képest nem fog elzárkózni attól 
sem, hogy azon lappéldányokat, melyekre hi-
vatkozott, nyiltan megnevezze és velem szá-
maikat is közölje. 

Kelt Szentesen, 1891. junius hó 21 én. 

Tisztelettel 

Stammer Sándor, 
alispán. 

Mi azt hisszük, hogy Komjáthy orszá-

gos képviselő Szapáry grófnak a kétségtelen 

bűnök megtorlása helyett ezek mentegetésére 

szolgált — már ismeretes válasza után, ép-

pen nem fog Stammer alispánnal hírlapi 

levelezésekbe bocsátkozni, ez azonban nem 

zárja ki, hogy mi választ ne adjunk az alis-

pán ur kérdésére. - S a válasz legilletéke-

sebb helyről, azért jöhet lapunktól; mert hiszen 

a „Szentesi Lap" volt az, mely Stammer alis-

pán büntakaró kormányzatát fennállása; de 

különösen a mai szerkesztőnek 15 éves veze-

tése óta ostorozza. Ostorozza annyira, hogy 

nincs Magyarországnak egyetlen alispánja se, 

ki kormányzatának tisztaságára, s igy, mint 

köztisztviselő, egyéniségének becsére tart vala 

mit, hogy a lapunk által felsorolt vádakkal 

szemben, ha ezen vádak igazak, jogosultak 

nem volnának, törvényes uton becsületes em-

berek esküdtszéke előtt orvoslást ne keresett 

volna. 

Hiába mondtuk és hirdettük azonban 

nyiltan és férfiasan 15 éven át, hogy Stammer 

alispán a visszaélések, tehát hivatalos bűnök 

takarásával, s igy ez által ezekben való rész-

vétel által tartotta fenn magát alispánságá-

ban, ennek dacára — bár közben megfenyege-

tett bennünket sajtóperrel, párbajjal, — soha 

egy lépést nem tett annyiszor meghurcolt 

hivatalos reputációjának védelmére, hanem 

vakondok módjára ásta és ássa ma is társai-

val együtt azok alatt a földet, kik Stammer 

alispán bűneinek ostorázásában nyiltan, férfi-

asan részt vettek és vesznek. 

Az alattomosság, az intriga, hivatalos 

állásának saját bosszúja kielégítésére szolgáló 

felhasználása volt Stammer alispánnak köz-

igazgatási rendszere, s nem a tiszta, becsüle-

tes közigazgatás. 

Tessék ezt tudomásul venni és az itt 

röviden összefoglalt váddal szemben — ha 

ezek nem igazak — törvényes orvoslást 

keresni! 

Tessék ezt ugy venni, mintha Komjáthy 

mondta volna ! 

Pofon és korbács a becs-
telenkedŐKnek! 

Sajnos; de odafejlődtek ma mar a viszonyok, 
vagy jobban mondva odaíajult a helyi sajtó, hogy 
becstelen tamadasaval szemben mar a tisztesseges 
embernek más fegyvere n;ncs, mint megpofozni és 
megkorbácsolni az uri ruhaoan bujt pribék tollfor-
gatókat. 

Szomorú dolog ez nagyon; de ma mar igy 
van és igy kell lenni mindaddig, míg a sajtó kö-
penye ala bújó becstelen emberek a hirlapirást nem-
csak arra hasznalják, hogy a közéleti ember kőzma-
gaviselkedését; ae ennek senkire nem tartozó ma-
gandolgait és csaladi ügyeit is a legembertelenebb 
módon a piarcra hurcoljak. 

A sajtó e hitvány nepével szemben nincs mas 
védelem, mint a bot és korbács, tehát az a fegyver, 
mit a kutyaknak szan az ember, hogy ezeknek ma-
rásatói megmeneküljön. 

Lapunk nyílt, íeríias biraloja volt mindig Cson-
grádvarmegye hitvány kormanyzatanak, melyet a 
visszaélés es a bün fertőztet meg az egész vonalon. 
— Szavunk ostor volt mindig, s azért ugy lapunk 
ellen, mint ennek 15 év óta élén alló szerkesztője 
ellen a bantalmazas es üldözés minden neme alkal-
mazásba volt véve mindenha. 

De hát a nyilt, becsületes és bátor kritikát 
ezzel elnémítani nem lehetett egy percre se. — S a 
közönség latva azt, hogy lapunküan a nyilt, szaoad 
szót elnyomni nem lehet, ebben talalta meg a maga 
igazi véleményének kifej ebesét es folyton oly tauio-
gatasban reszesité, hogy vele szemben a varmegye 
bűneinek palástolasara szolgáló kebelbeli lapok csak 
külön segítséggel tengethetik magukat; mert a kö-1 

zönség pénzéért nem vesz magának bünbarátot. — 
S annal élesebb es brutalisabb volt a vármegyei 
lapok kritikaja lapunk szerkesztőjének közéleti sze-
replése lelett, minél nagyobb volt a közönség ta-
mogatasa a iap iránt és bizalma a szerkesztő, mint 
közéleti ember iránt. 

A berenc toll hada és ezek megvásárlói tehát 
látták, hogy a „Szentesi Lap" szerkesztőjének befo-
lyását a legszemermetlenebü tamadasokkal alaasni 
nem lehet, akkor, iiogy ezt a közélettől elkedvetle-
nítsek, elkezdtek maganeletet meghurcolni és egy 
hadat szervezni, mely tarsadalmi uton igyekezzek őt 
tönkretenni. — De minden hiaba való volt; mert 
ezek a becstelensegek a nep íteletét nem veszteget-
hetik meg azon emberrel szemben, ki a nep joga-
nak védelmeben telteié a hatalomnak mindig meg 
merte mondani az igazat. 

De hat Sima Ferenc befolyását mindenáron 
tönkre kell tenni! —- Ez a cel. És ezen nemes célra 
törekvő szövetkezet feje maga Zsilinszky es éltető 
szelleme Stammer, Csongradvarmegyének — atka. 

S ez a hitvány, erkölcstelen banda azt hitte, 
hogy Sima Ferenc közeleti súlya nem a közügyek 
iránti SZÍVÓS, önzetlen erdeklődeseben, szorgaimaban 
és munkassagaban rejlik, hanem vagyonaban. — 
Ekkor egyszerre elkezdték hirdetni, hogy: Sima 15 
ev alatt nagy vagyont szerzett. Ez nem lehet tiszta 
dolog. — Tehát ugy igyekeztek a dolgot a közönség 
előtt feltüntetni, mmt akinek vagyonszerzéséhez tisz-
tesség szempontjából gyanú fer. 

A közönség nem szereti, sőt megveti a tisztes-
ségtelenül gyűlt vagyon szerzőjet. Tehát ugy gondolkoz-
tak ezek az emberek, hogy hirdetni kell, hogy Sima 
Ferencnek nagy vagyona van és ezt nem tisztessé-
ges uton szerezte, majd akkor elfordul tőle a kö-
zönség és nem lesz döntő befolyasa a város köz-
ügyeire. 

De ez az ámítás nem vesztegette meg a közön-
séget. 

Ha tehát nem birunk Simával, mint aki nem 
egész tisztessegesen szerzett nagy vagyont, hát tegyük 
tönkre. 

A szentesi nép ugy latszik, hogy szereti azt 
az embert, ki vagyont szerez, hat most már néz-
zük meg, hogy szeretne-e a szegény embert? Elfo-
gadja-e attól a vezetest ? — Nem, semmi esetre se! 
Tehát tegyük Simát anyagilag tönkre, azaz hirdes-
sük, hogy nincs neki semmije, hogy jo embereinek 
kezessege es oriasi költsöne tartja fenn. — Eoból 
el nagy laoon, ebből tart fogatot, áldoz sokat a köz-
ügyekre. — De mar a kezes es a kölcsönző jó baratok 
meguntak a dolgot. — Mar kezdenek felmondani és 
S. F. tönkre megy. — Hat itt mar egy bukott em-
ber legyen a partvezér?! — Ez nem lehet. 

Ezt a becstelen hirt kezdtek terjeszteni. — S 
neveket hoztak közforgalomba, hogy ez 10—20 ezer 
ftig van érdekelve. S alattomban nyíltan, sugva-
bugva, hirdettek, hogy Sima Ferenc még sok ember 
megrontója lesz. 

Ezekre a hírekre lapunk szerkesztőjének jó 
baratai figyelmesek lettek s figyelmeztettek őt is, 
kit ez a hír kompromittál s különösen mint üzletem-
bernek hitelét megrontani, s mint közeleti embert 
driskreditalni van hivatva. 

De hát aki annyi tüzet kiállt a közélet harcai-
ban, mint Sima Ferenc, azt nem hozzak ki sodrá-
ból meg az ilyen becstelen, aljas üzelmek se. — 
Majd jóllaknak — monda — a szegénységemmel 
éppen ugy, mint jól laktak annak idején a tisz.tes-
seg szempontjánol kerdes alatt alló nagy vagyonom-
mal. Es napirendre ternek. 

De hat mindennek van hatara. Már mikor la-
pok vállalkoznak ily hírek nyilt terjesztgetesere, 
ezt mar agyonhallgatni nem lehet. 

A varmegye egyik tisztviselője, Bartha Kálmán 
által szerkesztett lapban ugyanis ismételten tenden-
tiósusan közölve lett, hogy Sima Ferenc vagyonilag 
tönkre fog menni. — S nevezett lap ezt ugy irja, 
hogy neki joga van ezt allitani; mert ezt hinni ala-
pos okai vannak. 

Hat kérdezzük, hogy mi köze egy lapnak egy 
ember maganvagyoni helyzetéhez? S nem a leg-
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határtalanabb és a legbecstelenebb szándék-e ilyen 
dolgok sajtóbéli pertraktálása ? — Hát volt-e valaha 
Sima Ferenc lapjában egyes emberek privát családi 
ügye, magánvagyoni viszonya valaha és van-e 
becsületes emberek által szerkesztett lapban ilyen 
bárhol a világon tárgyalva? 
^ Nincs! 

S már most, egy ilyen sajtóbeli bitangság el-
len miképpen védekezzék az ember? 

Ily becstelen hirlelések és sajtóbeli közlemé-
nyek ellen mi a büntetés? 

Semmi! A büntető törvénykönyv erről komolyan 
nem doskodik! 

Lapunk szerkesztője azonban tudni akarta, hogy 
a városban a legnagyobb roszakarattal terjesztett 
és a „Csongradmefcyeben" nyilvánosan hirdetett hír 
hol veszi kiindulási pontját ? Felkért tehát egy par barát-
jat, hogy kisérjék el dr. tíartha Kálmánhoz, a „Cson-
gradmegye" szerkesztőjéhez, hogy tanúi legyenek 
annak, mikor őt fel fogja hivni, hogy vannak-e adatai 
és mik azok, meiyek alapján egv embernek köz-
es niagan hitele megrontasara szolgáló hireit világgá 
bocsata ? 

Ezt az urat azonban nem találták otthon. — 
Meghagytak tehát — miután az ott levő szolgáló 
azt mondta, hogy a városból távol van és reggel 
8 orakor otthon szokott lenni, — hogy akkor el-
jönnek. A tisztelt szerkesztőség azt hiven, hogy esti 
8 óráról van szo, egy egész felfegyverezett sereggel 
varta a szamonkérőket. 

Legalabb dr. Schlezinger Károly Tóth Kálmán 
dr. FJIO Tihamér es Matyas Dénes előtt dicsekedve 
mondta, hogy : jól jártatok, hogy vissza nem jötte-
tek S órakor; mert olyan készület volt, hogy agyon 
vertek volna benneteket." 

Lapunk szerkesztője tehát barátaival elment a 
venueglőbe, hol tíartha vacsorázni szokott, hogy 
töle számon kérje az általa közlött hir alapjául 
szolgalo adatokat. 

Bartha meg is jelent a vendéglőben egy egész 
botos tarsaság védelme alatt. — S mikor belép, 
birna Ferenc azt kérdi tőle, hogy: ő irta-e a kér-
deses közleményt? 

— Igen, — volt a válasz. 
— Vannak-e erre adatai és hajlandó-e nekem 

ezeket rendelkezésemre bocsátani? — kérdé lapunk 
szerkesztője. 

— En nem tárgyalok senkivel, — volt a válasz, 
— Akkor ön egy nyomorult gazember, ki bi-

tang módra tamad más becsülete és hitele ellen. 
Vegye ezt tudomásul, — monda Sima Ferenc. 

Ezt Bartha ur szó nélkül tudomásul vette és 
leült egy asztalhoz, hol baratainak azt monda, hogy 
ő ebből nem csinál lovagias ügyet. 

Ezt oly hangosan mondá, hogy áthallatszott 
Sima Ferenc és társai asztalahoz. 

— Ez az ur nem csinál lovagias ügyet, — 
monda Sima Ferenc társaihoz fordulva, — no hát 
akkor meg fogom pofozni; mert oly emberekkel 
szemben, kik mások becsületébe, hitelébe belegázol-
nak ; de tamadasaikért helyt nem állanak, más nincs, 
mint meg kell őket kornacsolni, vagy felkepelni. 

S ez Bartha úrral meg is esett. 
iSiina Ferenc ugyanis, mikor Bartha Kálmán 

távozni akart, újból felszólította őt, hogy: a közle-
menye aiapjaul szolgáló forrást hajlandó-e meg-
mondani; mert ha nem: akkor, kénytelen őt tel-
pofozni. Bartha Kalman kijelenté, hogy ő nem 
targyal es felemelé botját. Egy közel al ó erre köz-
beveté magat és Bartha Kálmán ezt felhasznalva, 
megugrott; de lapunk szerkesztője a kijáratnál őt 
elcsípte és felpofozta, — erre ifjú Joó Karoly bo-
tot emelt lapunk szerkesztőjére; de ez őt botjavai 
együtt a keritesen atdobta. 

Bartha ur hada azonban ezzel még nem volt 
lefegyverezve; mert bar Bartha Káiman hajadon fővel 
mar eltutott; s igy vedelméve szükség nem volt, 
dr. Tasnady Antal, a megyei part polgár-
mesterjelöltje rarohant Sima Ferencre, de ez őt a 
falhoz szonta és két-haromszor pofon vágta, mert 
a ¿ikatorban setét volt, csak az utolsó ütésnél is-
merte fel nemes ellenfelében a polgármesteri kandi-
dátust. 

Ezzel a kellemetlen esetnek vége volt; de még 
nincs vége a maganuecsület elleni támadók megfe-
nyítésének; mert jövőre az, aki hírlapi uton a 
„bzentesi Lap" szerkesztőjenek nem közeieti dolgait 
es közeieti magaviseikedéset, hanem niagan csaladi, 
anyagi, vagy barmifele, a közerdekre nem tartozó 
ügyeit csak egy arva betűvel is érinteni meri, azzal 
e lap szerkesztője poiémiaba nem bocsátkozik, ha-
nem nyomban sommás elégtételt vesz rajta. 

Nem szép ut ez, belátjuk; de aki mások magan 
életet nem kiméli meg, annak a bőrét nem szabad 
megkimelm! 

Feloszlatott községi gyűlés. 
Mindszent, junius 21. 

Csak nem rég történt, hogy Gsongrádmegye 

alispanja Mindszent község elöljáróságához egy ren-
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fektet bocsájtott ki, utasitván őket, hogy a községi részesül, aki a gyürühinta és mászásgyakorlatokka1 

közgyűlésekben a „botrányhajhászok" ellen a törvg- l e g i n k á b b m a g á r a vonja a közfigyelmet; ezen csoport-

nvpü megtorlás alkalmazását szorgalmazzák és e győztest követő 1 frt dijat nyer. A versenyzők cso-nyes megtorlás alkalmazását szorgalmazzák és 

rendeletet r. közgyűlésnek hozzák tudomására. 

Ezen alispáni ukaz, a közgyűlés tárgysoroza-

tába felvétetett és minthogy már fordultak elő nem 

egyszer a község képviselőtestületében élénk viták, 

de egyetlen képviselő sem tanúsított soha oly visel-

kedést, hogy a törvényes megtorlás alkalmazása csak 

inditvanyoztatott volna is, a képviselőtestület tagjai 

közt méltó felháborodást szült az alispán által hasz-

nált „botrányhajhászó" titulus és a község autono-

mikus jogába ütköző ily törvénytelen beavatkozás, 

minélfogva az alispáni rendelet tárgyalás alá vételét 

sürgették. 

Elnöklő bíró azonban a jegyző tanácsára meg-

vonta a tárgyhoz szólni kivanó képviselőktől a szó-

lásjogot és egyben határozatiíag kimondta, hogy a 

közgyűlés az alispáni rendeletet tudomásul veszi. 

A csongrádmegyei allapotok közt altalanossag-

ban e kérdés is interpellatió tárgyát képezvén, a 

miniszter azt mondja ez esetre vonatkozólag, hogy 

Mindszent községeben a lehető legnagyobb vissza-

sagok, sőt botrányos eljárások fordulnak elő a kép-

viselőtestület tanacskozasaiban. 

És igaza van a miniszternek, csak az a feltűnő 

a dologban, hogy Mindszent község képviselőtestü-

leteben a legnagyobb visszassagokat és botrányos 

eijarasokat epen az alispan és főszolgabíró vedszar-

nyai alatt azok követik el, kiktől közvetve, vagy 

közvetlenül a miniszter magat intormaltatja. 

Ezt bizonyítja a következő példa is. 

A közgyűlésnek tulajdonított fenti hatarozat 

megfelebbeztetven, azt 117—891. kgy. sz. a. a tör-

vényhatóság közgyűlésé minden indokolás nélkül 

helybenhagyta. 

E törvényhatósági hatarozat a mai közgyűlés 

targysorozataba felvetetven, ugyanazon kepviselők, 

kik az alispani rendeletet tudomásul venni hajiandok 

nem voltak, de einökle bíró altal szólasjoguktol 

meglosztatvan, kenytelenek voltak tűrni az alispan 

törvénytelen beavat hozását. Es ma ugyanazok a tör-

vényhatóság eme hatarozatat sem voltak hajlandók 

csak egyszerűen tudomásul venni, mert senki sem 

akar az alispan altal kegyesen ráruházott „botrany-

hajhaszo" titulussal díszelegni es azt kívánták, hogy 

a törvényhatóság eme hatarozaia targyalas ala ve-

tessek. 

Ma nem vonta me^ a bíró a képviselőktől a 

szolasjogot, de mikor a képviselőtestület tagjai sza-

vazast kertek arranézve, hogy egyszerüenjtudomasul 

vétessek-e a törvényhatóság hatarozata, avagy tar-

gyaltassek? a jegyző tanacsara a bíró a közgyűlést 

teloszlatta. 

ítélje mar most meg a nagy közönség, hogy a 

most említett esetekben, kik idézik elő és táplálják 

Mindszent község közgyűléseiben a visszassagokat es 

botrányos eijarasokat? 

Azok-e, kik mielőtt a képviselőtestület vala-

mely kerdesben hatarozatot hozna, a kérdés targya-

lasat esetleg szavazas utjani eldöntését követelik? 

— vagy 

Azok-e, kik barmi okból vakon hozatnak hatá-

rozatokat és ez esetben a bírónak a közgyűlés fel-

oszlatását javasoljak? És ha ez utóbbiak informálják 

a hatosagokat (pedig valószínűleg ugy van, mert az 

előboiek rebelliseknek tartatnak) csoda-e, ha még a 

miniszter is a Mindszent községi közállapotokat bot-

rányosaknak nevezi? Tary Endre. 

Helyi és megyei hirek. 
— V e r s e n y t o r n á s z a t . Főgimnasiumunk-

ban a f. ho 28-an délután 5 órakor tartandó torna-

vizsga versenytornázassai fog bezaratni, a következő 

palyadijak mellett: 1. A sportegylettől beküldött egy 

drb. arany jutalomban azon tanuló részesül, ki a 

magas-, távol-, roham- és bakugrasban, mint ver-

senygyóztes az összes versenyzők között legszebben 

ugrott. 2. Négy irtot nyer a várostól kapott 10 frt 

pályadíjból azon tanuló, aki a korlát- és nyújtónál 

legtöbb gyakorlatot mutat; ezt mennyiségre és a 

gyakorlatok kivitelének minőségében legjobban meg-

közelítő 2 frtot kap. 3. Három forint verseny díjban 

győztest követő 1 frt dijat 

portokba osztatnak, isk lai osztályuk szerint. Kétszer 

egymásután elhibázott iramodás, vagy az átugrandó 

akadály lesodrása az ugrást érvénytelenné teszi. Az 

elhibázott ugrást minden magasságban csak egyszer 

szabad javítani. 

A tornaünnep sorrendje: 1. Felvonulás kettős 

rendekbe; 2. az I—IV. oszt. szabadgyakorlatai; 3. 

az V—VII. oszt. felvonulása ellenvonulással; 4. ugyan-

ezen osztályok szabadgyakorlatai; 6. V—VII. oszt-

katonai rendgyakorlatai; 7. szergyakorlatok verseny-

nyel összekötve. 

— L o v a g g á ü t ö t t e . Lapunk szerkesztője 
lovagga ütötte egy pár őszinte magyaros pofonnal, 
a jövő-mult polgármesterét: dr. Tasnády Antalt, 
midőn ez a szent-Ilonai délutáni borozásból vissza-
tért Kasshoz este besörözni és iapunk szerkesztőjét 
orvul megtámadta. Most már, mint felavatott lova-
got, örömmel ölelheti őt keblére Stamuier lovag. 

— „A h á r o m k a l a p " — mint olvasóink 
jól tudják, — kitűnő egy bohózat. — De nagyobb 
bohózat ennél a három kalapnál az az egyetlenegy 
kalap, mely szerkesztőségünkben van a Horatius 
Flaccusként vitézül elinalt, Bartha Kálmán javara 
letéve. A kalap — dacára hogy úgynevezett kemény 
kalap — nagyon hasonlít az úgynevezett . . . . 
pofoncsapott (és pedig jobbról-balról pofon-csapott) 
kalapokhoz. Mert hát — tetszik tudni, a holmi is 
mindig a gazdajára hasonlít. Külünben bárkié le-
gyen e pofoncsapott kalap, gazdája — kellő igazo-
las mellett — szerkesztőségünkben átveheti a szerkesz-
tőségi szolgánál, kinek, hogy íaradsaga ne marad-
jon jutalmazatlan, mi a szenvedőleges állapotú ka-
laptulajdonos helyett már előre kiadtuk a tringeldet. 

— F i l l o k s z e r a s z ő l ő i n k b e n . Lapunk 
mult szamában csak fentartással közöltük a hírt, 
amelyet most, mint szomorú valóságot kell meg-
erősítenünk. A fillokszera jelenléte ugyanis Kórtvé-
lyesi Sándor, barkadi-Nagy Zsigmond és Ruzs-Mol-
nar Sándor szőlőjében konstatálva van s az erről 
felvett jegyzőkönyv további intézkedés végett ille-
tékes helyre fel is terjesztetett. 

— A s á s k a i r t á s még mindig a közerő 
igénybevétele mellett folyik, s nincs is rá kilátás, 
hogy a közerő kirendeltség e hó végénél előbb be-
szüntethető legyen. Az eddigi eredményről mind-
össze annyit mondhatunk, hogy amennyi sáskát el-
pusztítanak, ugyanannyi, vagy még több keletkezik 
helyette, az első kelésüek pedig már repülnek. 

— B e t ö r é s . F. hó 24-én virradóra Fekete 

Mihály III. tizedbeli lakos polgártársunk arra a 

szomorú valóra ebredt, hogy házának utcára néző 

ablakán at valami gezenguz betört. Hát azért a láto-

gatásért még csak nem haragudott volna meg Fekete 

Mihály, ha egyúttal a hívatlan vendég magával nem 

viszi az alábbi tárgyakat, u. m. vagy 115 frt értékű 

selyem kendőt, 1 db. 20 frt értékű zsebórát lánccal, 

8 db. egyenként 2 frtos ezüst tallért. Az eset beje-

lentetvén, ugy a rend-, mint a csendőrségnél s a 

tettes nyomozása minden irányban elrendeltetett. 

S csodák csodája! a tettes még aznap délelőtt fél 

12 órakor elfogatott. Az elfogatás Jobban csendőr-

őrmester érdeme, aki értesülve a betörő útirányáról, 

két csendőrt rögtön utána küldött. A betörőt Kun-

szentmarton varos alatt sikerült a csendőröknek elfogni. 

Valamennyi lopott tárgy nála volt még s igy Fekete 

szerencsére kár nélkül esett túl a kárára elkövetett 

betöresen. A betörőt Kardos (Olah) Bálintnak hívják 

és kunszentmártoni illetőségű. Érdekesnek tartjuk 

felemlíteni, hogy Kardos f. hó 22-én, tehát a betö-

rést megelőzőleg csak két nappal előbb szabadult 

ki a szolnoki kir. törvényszék fogházából, hol több-

rendbeli lopásért négy hónapot ült. A betörést kisza-

badulása utan 24 órával később, vagyis f. hó 23-án 

éjjeli 11 órakor követte el, ami — vallomása szerint 

— ugy volt lehetséges, hogy Szolnokról gyalog 

szerrel egyenesen Szentesre jött. Kardos, kit tegnap 

kisérték at a járásbíróság börtönébe, még csak 20 

éves. Elég fiatalon megért az akasztófára. 

— B r u t á l i s c se l éd . Finta Sándornak hív-
jak azt a brutális cselédet, aki gazdája, Kovács Já-
nos négy éves kis fiát egyik közelebbi reggel 
amikor épen evésnél ültek, — azért; mert ez 
játékból hátulról a nyakára ütött, hátrafordulva 
a kezében levő bicskaval kegyetlenül hasbaszurta. 
Mint értesülünk, a szerencsetlen kis gyermek sebe 
életveszélyes. - Finta ellen a bünfenyitő eljárás 
folyamatban van. 

— Kinevezés. A szegedi pénzügyigazgatóság 
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Grőber György kecskeméti kir. adóhivatali gyakornokot 

a szentesi adóhivatalhoz ideiglenes minőségben VI. 

oszt. adótisztté nevezte ki. 

— Rendőrségi külön oltalmat kért a tegnapi napon saját 

becses személye számara dr. Bartha Kálmán, a »Csongrád-

megye44 becsületes szerkesztője, ki ugyanis panaszt emelt, hogy 

ő üldözés alatt áll, élete veszélyeztetve van. S igy a humánus 

lelkű főkapitány elrendelte, hogy egy rendőr kisérje a tisztelt 

urat éjjel és nappal. S amennyiben ez által a rendőrszemély-

zetben a közszolgálatra nézve személyfogyatkozás állt be, a 

főkapitány a közgyűléstől legközelebb rendőrszaporitást fog 

kérni. 

— K i a k a r e r d ő v é d l e n n i ? A király-

halmi vadászerdei és liptó-ujvári állami erdőőri isko-

lákba, amelyeknek tanfolyama két évre terjed, a f. 

évi októberben kezdődő tanfolyamra 51 tanulót fognak 

fölvenni részint saját költségükön, részint allami 

alapítványi helyekre. A fölvetel kellékei ezek: 17 és 

35 év közötti életkor, ép, erős, egészséges testalkat, 

elemíískolai végzettség, illetőleg folyékony irás, olva-

sás ; jó erkölcsi viselet Azoknak, akik saját költsé-

gükre vétetnek föl, évi 150 frtot kell fizetniök. A 

fölvétel iránti kérvények julius hó végéig a főldmi-

velésügyi minisztériumhoz küldendők föl azon ható-

ság közvetítésével, a melynek területén az illető 

folyamodó lakik. 

— A b a t t o n y a i f. évi junius 28-iki országos 
vásár, tekintettel az ottani munkaszavargásokra, 
ministeri rendelet folytán későbbi időre halasztatott, 
mit az ottani előjáróságtól vett értesites kapcsán, 
ezennel a vásározók figyelmébe ajanlunk. 

Bar t ha K á l m á n n a k ! 
A „Szentes és Vidéke* mai rendkívüli számában Barthá-

nak megjelent nyilatkozatára kijelentjük, hogy mi Sima Ferenc-

nek vele szemben fennforgó ügyében nem társai, hanem 

felkért tanúi voltunk, a kik nem verekedés, hanem egyszerűen 

a felvilágositáskérés és adás alkalmára, melytől Sima Ferenc 

további eljárását függővé tette, — lettünk felkérve. A mi bár-

mely tettlegességet illet, ahhoz nekünk semmi közünk nem 

yolt és most sincs. 

Minden ezzel ellenkező híresztelés alaptalan, rosszakaratú 

rágalom. 

Azt pedig, hogy Bartha lovagias elégtételt nem kór és 

nem ad, úgyis tudtuk; mert a lovagias elégtételkérést és adást 

csak lovagias emberek szokták cselekedni. 

Szentes, 1891. junius 25. 

Dr. Filó Tihamér, 
Dr. Ecseri Lajos. 
Tóth Kálmán. 

Hazánk és a főváros. 
— Megvá l t o z i k a honvédcsákó . A 

honvédelmi miniszter a honvédgyalogsag és lovas-
ság csákóján: az eddig használt kis kerek alakú 
diner helyett paizsalaku magyar allamcimer lesz a 
csákókon. Továbbá a tiszti csákók rózsája az eddig 
rézrózsa helyett aranyfonálból készült rózsa lesz. 
Végül a gyalogság az eddig használt buzér-vörös 
csákó helyett sötétkék színeket fog használni, nem 
hadászati szempontból, hanem az egyöntetűség 
kedvéért. 

— A z egy for i n tos b a n k ó k bevo-
n á s a a forgalomból, hir szerint elhatározott dolog, 
a mivel a valuta ügy elintézésének útját kívánják 
egyengetni. A magyar és osztrák pénzügyminisz-

terek ugy intézkedtek, hogy ahivatalnokoknak fizetésük 
20°lo-át ezüst forintosokban fizetik ki. Az állami 
hivatalnokok évi javadalmazása Magyarorszagon körül-
belül 35 millió frt, Ausztriában 65 millió frt, tehát 
összesen 100 millió forint és igy a kincstár egy év 
folyamán 20 millió forintot fog ezüstben kifizetni. 
Jelenleg 80 millió egyforintos államjegy van forga-
lomban s ez összeg egy év alatt már a negyedrészével 
fog csökkenni, azaz 60 millió forintra száll alá, négy 
év alatt pedig egészen eltűnik a forgalombol. Ha 
pedig a hadseregnél is ugy járnak el a kifizetéseknél, 
akkor a papirforintosok uralma már harmadfélév 
alatt szűnik meg. A kormány ez intézkedését első 
lépésnek tekintik a valuta szabályozására. Később 
az ötforintos bankjegyek kerülnek sorra. Ezekből 
kerek 27 millió darab, vagyis 135 milló forintértékű 
államjegy van jelenleg forgalomban. 

Csarnok. 

Budapestről Párisba. 
— Rendes levelezőnktől. — 

(Budapest—Bécs — Drezda—München—Berlin-

Hamburg— London—Páris.) 

Berlinnek legszebb és legélénkebb az „Unter 

den Linden*-je, a „Brandenburger Thor'-ja, a 

SZENTESI LAP. 

„Pariser Platz" és a „Thier" és „ZologischerGar-

ten"-je. Szobrai, ha nincs is annyi, mint pld. Lon-

donnak, de minden bizonynyal a „Siegessáule" és a 

„Friedrich der Grosse- a legszebbek Európában. 

Aránylag egy főváros sem emelkedik és épül oly 

rohamosan, mint Berlin, s e tekintetben tiz év múlva 

kétségenkivül Európa legszebb és legmodernebb va-

rosa lesz. A tizenöt év előtt kezdett és ma már tel-

jesen készen levő városi vasúti közlekedés tette Ber-

lint azzá, hogy ma a világ legvállalkozóbb városá-

nak tekintik. A vonatok a házak között haladnak a 

város központján keresztül, összekötve azokat a 

nyolc városrészbeli vasúti állomásokkal. 

# 

Drezdának legszebb terei vannak. Legintelligen-

sebbek az emberei és a rend és tisztaság tekinteté-

ben mintaváros. Legszigorúbb a rendőrsége, kik 

különben iS a polgárság hatalma felett állanak. 

Muzeumjai, sétaterei, kirándulási és fürdőhelyei hí-

resek. Á „Brüll"-féle terasséja 20,000 embert képes 

befogadni. Rendesen itt tartatnak meg a nagyobb-

szerü ünnepélyességek. A királyi udvari „Hofoper" 

színháza a bécsi után legelső, igy Európa harmadik 

leghirnevesebb operaja. Orchesztere — melyben 34 

osztrák-magyar is működik — a legelső. A „Bei-

vederje" legszebb Németországban. A „Kőnig Johann" 

szobra, mely 1889-ik évben a nyolcszáz éves „Wet-

tin" ünnepély alkalmával lepleztetetett le, 2 millió 

márkába került. Az ó- és uj Drezdát összekötő hid 

475 meter hosszú. Garola szász királynő, Európa 

legnépszerűbb uralkodója. 

* 

Hamburgnak kétségen kivül oly látványosságai 

vannak, aminővel sok európai főváros nem rendel-

kezik. Igy többek között e városban van a világ 

„legszebb marványpalotája" a St. Paulin. Az „Alster" 

vize, melyhez hasonló szintén sehol sem látható, 

környezve van a legszebb paloták óriási sorai, a 

hattyúk serege és a százával cirkáló helyi gőzösök 

ezer szinü tarkaságával. A „Renz" cirkusz, mely 40 

meter magasságú dombon áll, impozáns képet nyújt 

a szemlélőnek. A »Flóra"-féle hangversenyterem és 

kert egyúttal Európa legnagyobb téli mulató helye, 

10,000 személynek szánva. Nagyszerű az „Elbaja", 

melyen télen-nyáron egyaránt a tengeri hajók hatal-

mas árbocaival tündökölnek. 

• 

Münchenben egész Bajorországot látjuk össz-

pontosítva. Szépek az utcái, terei és sétái, tiszták a 

házai és a lakosság arányához számítva, legtöbb a 

temploma és szobra. Mint a tudomány és művészek 

hazája, legszebbek az akadémia és egyetemek épü-

letei. Legmagasabbak egész Európaban a hársfái. 

Gyönyörű szép a vidéke és a lakossága, különösen 

a nők, legerősebbek. Münchennek 230 kávéhaza és 

490 sörháza van. 
* 

Bécsnek is meg van a maga remeke. A „Stefans-

kirche", a „Votivkirche", a „Práter" és a „Rath-

haus"-ja világhírűek, sőt ez utóbbi egyúttal Európa 

legnagyobb, legszebb és legdrágább községháza. A 

finom életet tekintve, sehol sem lát az ember annyi 

mágnást, gavallért és urifogatokat, mint ép Bécsben. 

Az Eszterházy, a Gsekonics, Pálfify, Erdődy, Hunyady, 

Fesztetich, Széchényi, Pallavicini, Keglevich, Zichy, 

Szapáry, Gsáky, Pejácsevics, Apponyi hercegek és 

grófok egész serege, továbbá a zsidó arisztokracia, 

mint a báró Rothschild, Königswarter, Todescó, 

Springer, Wertheim, stb. nagyobbrészt itt laknak és 

birják a legszebb palotákat. Kár, hogy lassan épül 

sőt hogy a város központján még ma is pár száz 

éves épületek állanak, és hogy a néhány körútján 

kivül az utcái igen keskenyek és görbék. Az „Opera" 

színház Európa második legszebb színházi épülete 

Legszebbek a bérkocsiai és lovai. 

* 

Budapest fővárosunk is elég gazdag nevezetes-

ségekben. Igy európai hírnevű a szép „Korzoja," a 

„Margitszigete," a „Lánchidja" és az „Andrássy" 

utja. Ez utóbbi Európa legszebb, legrendezettebb és 

legdrágább utcája. Opera-szinházunk 5-ik helyen áll. 

Általánosságban a világ legszebb kávéházai nálunk 

vannak. Fürdőkben Budapest, illetve Magyarország 

a leggazdagabb. 

3 
Általánosságban Magyarország napról-napra 

emelkedőben van. Még csak rövid 15 év előtt Buda-

pest a provinciális városok jellegével birt, mig ma 

a világvárosok között áll. Nagyszerű sétái, gyögyőrü 

palotái és körutai Párizsra vallanak. Híresek a szóno-

kaink is külföldön. Így többek közt a tiz leghíresebb 

parlamentisták között Apponyi Albert gr. Szilágyi De-

zső és Tisza Kálmánt a 2., 4-ikés 5-ik helyen találjuk. 

Ausztria, Szász, Porosz és Bajorországban 

művészeink és művésznőink nagy számban vannak 

és világhírnévnek örvendenek. Igy többek közt: 

Pálmay Ilka, Sonnenthal, Klein, Hartmann, Bognár 

Vilma, Komáromi Mariska, Barnay, Littasi, Lanten-

burg, Bárkányi Maria, Ernst, Schweighoffer, Kaiuc 

József, Klein Adolf, Grünfeid, Munkácsy, Parlaghy 

Viima, Maader, Strausz stb. oly egyéniségek, kiket 

Európa igen jól ismer, s kik Magyarország hírnevét 

csak emelik és aratjak kültöldön a babért, babér utan. 

Magyar ciganyaink leghíresebbek a világon. 

Nincs oly európai főváros, ahol manapsag allandoan 

több cigány zenekar ne tartózkodnék. Parisban 3, 

Londonban 4, Berlinben 8, Hamburgban 2, Müncheni-

ben 2, Drezdaban 2, Pragában 3 es Bécsben 7 zene-

kar működik. 

A most emiitett fővárosokban híresek az „osztrak-

magyar" egyletek is. Ketsegenkivül ezek kőzött leg-

rendezettebb es leglátogatottabb a párisi magyar egy-

let. Leggazdagabb a londoni és legszegényebb a 

berlini. A párisi magyar egylet egy valosagos má-

sodik „otthont" biztosit a magyarjainknak. Van külön 

teke, olvaso, tarsalgo es zongoraterme. Állandóan 

18 magyar es német lap jar az egyletbe, melynek 

elnöke, hírneves festőművészünk, Munkácsy Mihály. 

A londoni osztrak-magyar egyletnek sajat palotaja 

van mar s elnöke az ottani nagykövetünk. A berlini 

magyar egyletnek elnöke, az érdemekben gazdag dr. 

Horváth József lovag. 

Ami az ipar és kereskedelmet illeti, ez Paris, 

illetve Franciaorszagban a legjövedelmezőbb. Paris-

ban jelenleg 2145 magyar iparos dolgozik. 

Hevessi A. 

Közgadaság. 
— Sertés-kereskedok figyelmébe. A íöldmüvelesügyi 

miniszter a magyar sertés-kereskedőkre nézve örvendetes hirt 

közöl a hatóságokkal. Arról van szó, hogy sertes-kereskedel-

münknek egy régóta elzárt jó fogyasztó piac újból megnyílt. 

A svájci szövetségtanács ugyanis e hó 13-án kelt határozatá-

val megengedte, hogy ezentúl Köbanyáról a sertések bármely 

célra, minden korlátozás nélkül Svajcba beszállíthatok. A 

bevitel csupán a következő feltetelekhez van kötve: A sertések 

Kőbányáról közvetlenül Svájcba szállítandó k s útközben más 

állatokkal nem szabad erintkezniök. á. A bevitel csak Szt-Mar-

garethen és Buchs vámhivatalain át történhetik, ahol a ser-

tések állategészségügyi vizsgálat alá vetetnek. 6. A szállítmá-

nyok egészségügyi bizonylatokkal látandók el. 

— Egy uj 8zőlőpusztitó rovar. Veszprémben a káptalan 

erdészének tulajdonát képező szőlő lugasában Magyarországban 

még ismereUen rovar támadta meg a szőlővesszöket s óriási 

mérvben pusztítja a venyigéket. Valószinüek tartják, hogy a 

rovar az Eumolpus Vitis szőlöpusztitó rovarokhoz tartozik, 

mely rovarok tetemes károkat okoznak és ott, a hol e szőlőket 

meglepik, végpusztulással is fenyegetik. A rovarok a szőlővé" 

nyigék héja alatt tartózkodnak és szőlővesszők nedvéből táp-

álko znak. 

Beküldetett. 

Rohseidene Bastkleider fl. 
10.50 per Robe versendet porto- und 

ollfrei das Fabrik-Depot G. Henneberg (K. u. K. Hoflie-

erant) Zürich. Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. 

Gőzhajózás 
a felső Tiszán Szeged és Szolnok között. 

— Érvényes 1891. mártius 23-tól. — 

Felfele: 
Szegedről Szentes és Szolnokra: hétfőn, szerdán és 

pénteken délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szolnokra: kedden, csütörtökön és szom-

baton reggel 4 órakor. 

Lefelé: 
Szolnokról Szentes és Szegedre: kedden, csütörtökön és 

szombaton délután 3 órakor. (A haió Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szentes ós Szegedre: szerdán, pénteken és 

vasárnap reggel 4 órakor. 

A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak I, és 
II. ozstályra vétetnek fel utasok. 



4. oldal. 

Irodalom. 

A „Budapesti Hírlap" Előfizetési 
felhívása, 

Főszerkesztő : Rákosi Jenő. 
Felelős szerkesztő: Csajthay Ferenc 

Dolgozótársak : Balogh Pál, Balázs Ignác, Baksay Sán-

dor, Béla Henrik, Berényi László, Barna Izidor, Csajthay 

Ferenc, Csapodi István dr., Flammarion Kamill, Herceg Ferenc, 

E. Illés Károly, Kaas Ivor báró, Osvald Sándor, Öszi Kornél, 

Pro ff Sándor báró, Hákosi Viktor, Solder Hugo, Teleki Sán-

dor gróf, Tóth Béla, Vasskó Elemér. 

A kiadóhivatal feje : Zilahi Simon. 

A Budapesti Hírlap jun. 15-én tölté be fennállása tize-
dik évét. Ez évek alatt a magyar közönség legnépszerűbb, leg-

elterjedtebb lapja lett és a mai időszaki sajtó kellékeivel a 

magyar hírlapirodalom elsőrangú tagjává küzdötte föl magát. 

A nemzeti irány merész és elszánt kultusza ugy a poli-

SZENTESI LAP. 

Felhívás előfizetésre 

julius—decemberi félévre. 
A Magyar H í r l ap első számának meg 

jelenése óta, több mint három hónap mait el. 
Hálával ösmerjük el, hogy az ország 

olvasóközönsége lapunkat már megindulá-
sakor a magyar hírlapirodalom történetében 
páratlan bizalommal halmozta el. 

Fokozott szellemi és anyagi erőfeszítés-
sel igyekeztünk hálánknak kifejezést adni, és 
ez irányú törekvésüuk jövőben sem fog lan-
kadni. 

r Politikai irányunk alapjait már első föl-

tikában, mint az irodalomban, a művészetekben és a társada- hívásunkban kifejtettük, 
lomban biztosították neki a hirlapolvasó közönség rokonszen- Ettől Valamint eddig nem tágítottunk, 
vét es tömegeit. ugy jövőben sem fogunk eltérni. Nem szemé 

Alig yolt ra eset Magyarorszagon, mióta az alkotmany . , , , , , , . . .. . 

helyreállt, de ritkán külföldön is, liogy hírlap oly vezérlő szere- féknek, hanem elvekuek fogadtunk hűséget 
pet játszék egyes kérdések sorsa megalakításában, minőre a 

Budapesti Hírlap aránylag nem hosszú fennállása óta ismé-

telve adott példát : nem kell csak a véderő vitára emlékez-

tetnünk, a melyben ket hónapon keresztül, azt lehet mondani) 

a Budapesti Hirlap táplálta a vitát, a közérdeklődést, a köz-

szellemet. Ujabban pedig a közigazgatási javaslat első és döntő 

biralata e lap hasábjairól indult ki, hogy az elmeket inegter-

mekenyitse. 

ily sikerekhez pedig kettő szükséges : elsőbben is az 

értelmi, töke párosulva az irói tehetseggel ; másodszor az abszo-

lút függetlenség minden párttól és hatalmasságtól. Ezek nél-

kül lehetetlen azt az erkölcsi erőt felszabadítani s munkássá 

tenni a közerdek javára, a minő a tisztességes sajtóban és 

munkájában rejlik. Ha pedig valaki e helyen, a hol az újság 

kenytelen magáról beszelni, ezt dicsekvésnek venné, annak 

megengesztelesere készséggel teszszűk a vallomást, hogy távol" 

ról sem tartjuk magunkat csalhatatlanoknak. Tudjuk, hogy 

minden vigyazat és megfontolás mellett is botlunk mi is. De 

botlásunk is csak szabad meggyőződésünkből ered, nem egy 

harmadiknak, akar egyének, akar tarsaságnak, akár pártnak, 

akar felekezetnek, akár osztálynak sugalmazásából, vagy egy-

oldalú erdekeböl. 

bízvást tehetjük hát olvasóinknak azt az ígéretet, hogy 

ugy, mint eddig, újságírói kötelessegeinken és lelkiismeretün-

kön kívül mas urat magunk felett el nem ismerünk. 

A politikai vezetest, a vezercikkek rovatát Balogh Pál, 

Kaas Ivor baró és Hákosi Jenő látják el rendesen. Jogi szak-

kérdések fejtegetését, rovathoz nem kötve. Edei Illés Károly 

kitűnő tollából veszik e lapok olvasói. Orvosi s természettudo-

mányi kerdésekben irónk és tanácsadónk Csapodi István dok-

tor, a jeles fővárosi orvos és szakiró. A többi rovatok meg-

oszlanak kipróbált s nagyobb részt már évek óta a Budapesti 

Hírlap közönségét szolgáló több dolgozótársaink közt. 

Irodalmi és tárcarovataink a mellett, hogy a lap kere-

ten kivül levő írók közreműködését is sűrűen igénybe veszik, 

söt a közönség köréből is a tehetségeket magához vonni ipar-

kodik, oly erőkre vannak állandóan bízva, mint Teleki Sándor 

ezredes, Tóth Béla, Rákosi Viktor (SipuluszJ, Herceg Ferenc, 

Baksay Sándor, Béla Henrik és a főszerkesztő (—ő.), végül a 

világraszóló hirt elvező Flammarion Kamill, a ki szintén állandó 

szerzödeses viszonyban van a Budapesti Hirlap-pal. 

A regénycsarnok szamára iparkodásunk, hogy a kül-

földről s a hazai erőktől is a javát szerezhessük meg a Buda-
pesti Hírlap ban. Csiky Gergely kitűnő regeny- és drámaírón-

kat a hírneves francia: Ohnet György váltja fel. Egy olasz 

regeny aalvatore Farina tollából szintén birtokunkban van. 

Hogy nagy áldozatoktól sem rettenünk vissza e rovat érdeké-

ben, megmutattuk azzal, hogy tavaly megszereztük és közöl-

tük Stanley legújabb müvét afrikai expedíciójáról. Angol regé 

nyeink, a melyekből évenkent kettőt-hármat szoktunk közölni, 

kitűnő kedveltseget élveznek. 

A mi e lapok többi tartalmát, u. m. a közgazdaságot, 

újdonságokat, az értesüléseket, helyi, vidéki és külföldi tudó-

sításokat illeti : mindez régóta ugy el van látva a Budapesti 

Jiirlap'bdU, mint bármely elsőrendű európai lapban. Dolgozó-

társainkat méltán nevezhetjük kipróbált és lelkes gárdanak, a 

mely becsvágyát helyezi lapja korrekt és kitűnő kiszolgálásába. 

Minden jelentekenyebb magyar városban van tudósítónk, Bécs-

ben egesz kis fiófcszerkesztóseg szolgál ki bennünket telegráf 

es telefon utján ; az európai nagy városokban saját tudósítóink 

óvjak közönségünk érdekeit és mindenüvé, a haza határain 

és ezért — tekintet nélkül a személyek iránt 

táplált rokon vagy ellenszenvre — az elvek 

s nem az egyének szolgálatában állunk. A 

kormány és egyes tagjai, valamint a közügyek 

élén álló férfiak nézetei és tényei fölött véle-

ményünknek igyekeztünk minden melléktekin-

tetektől függetlenül kifejezést adni addig, ezt 

fogjuk tenni jövőben is. 

A politikai pártok működését teljes tár-

gyilagossággal reprodukáljuk, e működés 

fölött való véleményünket nyiltan, világosan 

kifejezzük, ettől, valamint meggyőződésünk 

kifejezésétől sem kellemetlenségek, sem fe-

nyegetések által elrettenteni magunkat nem 

engedjük. 

Támogatjuk a nézetünk szerint helyes 

törekvést bármely oldalról és bárkitől jöjjön, 

megtámadjuk és elitéljük a helytelent a pár-

tokra és személyekre való tekintet nélkül. 

A szabadelvű irányzat szóban és tettben 

a mi lapunkban visszhangra talál, ennek az 

irányzatnak a meghamisítása, a retrogad és 

reakciónárius törekvés az, a mivel, mig erőnk 

birja, szembeszállunk és küzdeni fogunk. 

A 67-diki kiegyezés alapján állunk és 

maradunk, államunk fejlődését tradícióink, 

nemzeti szokásaink figyelembe vétele mellett 

a szabadelvű reformok utján akarjuk előmoz 

ditani. 

Ez elvekért küzd vén, a „ Magyar Hirlap" 

rövid fönnállása alatt oly számban gyűjtötte 

maga köré a jó barátokat és hiveket, mint 

még soha ily rövid idő aíatt újság, mely a 

magyar állam határai közt megjelent. 

A „Magyar Hirlap® a mint eddig is volt, 

a jövőbeu is a* eddigihez hasonlóan gazdag 

tartalmú napilap lesz. 

T á r c a r o v a t u n k csupán egyetlen elv-

nek hódol: hogy okos, érdekes, modern cik-

keket szerezzen mindenüunen, bár ha fárad 

ság, vagy utánjárás árán juthatna csak az 

ilyen müvek birtokába. Nem csupán az elis-

mert nevek kultuszát üzi, hanem a névteten, 

akár kezdő irók munkáit is közvetíti a közön-

séggel, ha azok egy, vagy más tekintetben 

figyelemreméltó vonásokkal dicsekedhetnek. 

Ugy a novellisztikus tárcákat, mint az úgy-

nevezett kontempláló, elmélkedő cikkeket egy-

aránt szívesen kiadja, ha elmések, érdekesek, 

elevenek s nem ellenkeznek azzal a diszkré-

cióval, melyet egy család számára készült 
belül és kivül, bárhol valami rendkívül dolog készül, vagy ha 

csak véletlenül megesik: — külön kiküldött tudósítóink ott újságnak Soha Sem Szabad 
vannak vagy ott teremnek, mint a magyar olvasó közönség érde- teuie. 
keinek katonái. 

A Budapesti Hirlap iránya az elmúlt decennium alatt 

kiállotta képességei tüzpróbáját. Ebben a változatlan irányban 
fogja ezentúl is teljesíteni feladatát es kiszolgálni olvasóit. 

Julius 1-én fogjuk megkezdeni Ohnet György A gyűlöl-

ség adója címü uj regényének a közlését, mely a Budapesti 

Hirlap kizárólagos tulajdona. 

Az előfizetés feltetelei helyben házhoz hordva, vidéken 
postával: Egész évre 14 írt, félévre 7 írt, negyedévre 3 fr 
50 kr., egy hóra I frt 20 kr. A fővárosi nyaralókban lapunk 

kora reggel kézbesittetik, az egész fürdö-évad alatt pedig elő-

szem elől tévesz-

üzetőink » melyeknek egy részét csupán a 
akkor is, ha a nyáron at többször változtatnak tartózkodási 

76 . szata. 

kint tömegesen érkeznek hozzánk önkéntes 
levelezőink tudósításai. 

Apró rovatainkat, minők a színház, a 
törvényszék, a főváros, mind szakavatott, régi: 
tapasztalt újságírók szerkesztik, kik gyorsan és 
részletesen ismertetik meg lapunkban mind-
azt, ami a közönséget érdekelheti. 

Szerkesztői üzenetek cimü rova-
tunk kedveltségét fényesen bizonyítják ama 
szám nélkül való levelek, melyek szerkesz-
tőségünk asztalain naponkint összegyülekez-
nek. Olvasóinak a „Magyar Hirlap* minden 
lehető alkalommal szívesen áll e rovatban 
rendelkezésére; a beküldött munkákat lelki-
ismeretesen megbírálja, vitás, vagy nehezeb-
ben eldönthető kérdésekben tanácsot ad, s 
egyes társadalmi problémákat élénken, sok-
szor humorral beszél meg. Ézek a szerkesz-
tői üzenetek képezik ama láthatatlan kapcsot, 
mely a „Magyar Hirlap*-ot az olvasó közön-
séggel összeköti. 

A „Magyar Hirlap * következő pályázato-
kat tűzte ki, melyekkel a széplitteratura né-
mely ágán tehetségéhez képest lendíteni akar. 
így novellára 100 darab aranyat, tárcacikkre 
40 darab aranyat és egy eredeti újdonságra 
10 darab aranyat tűzött ki jutalmul. Ez az 
utóbbi pályadíj állandó és minden hó 20-ik 
napján okvetlenül kiadatik annak, a ki a leg-
jobb, legérdekesebb újdonságot bocsátotta a 
hirlap rendelkezésére. 

A „Magyar Hirlap* rendes tartalmán 
kivül három mellékletet ad olvasóinak he-
tenkint. 

Minden vasárnap mezőgazd. mellékletet, 
minden kedden irodalmi mellékletet 
és minden csütörtökön tanügyi mellék-

letet küld szét olvasóinak, melyeknek redigá-
lását igazi szakférfiak végzik sok tudással és 
törekvéssel. 

A „Magyar Hirlap* minden előfizetője — 
legyen az bár régi, vagy olyan, a ki most 
lép be az előfizetők sorába — ingyen és 
egész terjedelmében megkapja főmunkatársunk, 
Mikszáth Kálmán 

„Galamb a kal i tkában* 
cimű terjedelmes elbeszélését 

A „Magyar Hirlap* szerkesztőségének 

belső tagjai a következők : 

Abonyi Árpád, Ambrus Zoltán, Bátta-

széky Lajos, Fenyő Sándor, (h. szerkesztő), 

Füredi Mór, György Endre, Horváth Gyula 

(felelős szerkesztő), Irmei Ferenc, Janovics 

Pál, Kürthy Emil, Kohn Dávid, Káinoki Izor, 

Márkus Miksa, Mikszáth Kálmán (főmunka-

társ), Szana Tamás, Szomaházy István, Szemere 

Attila Szeredai-Sváb Leó, Szabó Endre, Szemere 

Huba, Zilahi Kiss Béla. 

Magyar H i r lap . 

jElőfizetési árak: 

. . 14 frt - kr. 

7 » — » 
50 „ 

, 40 „ 

A p r ó c i k k e i b e n a „Magyar Hirlap* 
könnyed, türge tollal dolgozza föl mindamaz 
aktuális eszméket és eseményeket, melyek az 
idő szerint az ország és világ különböző el-
méit foglalkoztatják. 

U j d o n s á g i r o v a t a minden magyar-

országi hirlap közt a legdúsabb s nincs egyet-

len olyan száma, mely egész halmazát ne 

közölné a legfrisseb, legeredetibb híreknek, 

Magyar Hir-

helyet. Az előfizetések vidékről legcélszerűbben postautalvány- k p ' - k ó l tudhatja aZOll a IiapOU a közönség, 
nyal eszközölhetők következő cim alatt: Bár minden nevezetesebb városban, sőt min 

A „Budapesti Hírlap• kiadóhivatalának, IV den népesebb községben van külön leve-
kerület, Kalap-utca 16'. szám. ^^¿J^1^;Pályázatunk révén napon-

S x t n t t i , 1891 . N y t n u t i t t S i m a F e r e n c i l y i r i i a j t ó j á n T 

Egész évre . . 

Hat hóra . . . 

Három hóra . . . 3 

Két hóra . . . . 2 

Egy hóra . . . . 1 „ 20 

A „Hét* cimü szépirodalmi hetilappal 

együtt: egész évre 20 frt, félévre 10 frt, 

negyedévre 5 frt. 

Juliustól kezdve lapunk előfizető kedvez-

ményes áron rendelhetik meg az „Üstökös* 

humorisztikus heti lapot is, t. i. a „Magyar 

Hírlapot* és az „Üstököst* együtt egész évre 

(22 frt helyett) 20 frtért, félévre 10 frtért, 

negyedévre 5 frtért. 

Midőn ama t. olvasóinkat, kiknek előfi-

zetésük junius 30-án lejár, az előfizetés meg-

újítására tisztelettel fölkérjük, egyúttal érte-

sítjük, hogy a nyári idény alatt azoknak, kik 

nyaralóhelyet keresnek föl, vagy utazásokat 

tesznek, szívesen utánküldjük a lapot, ha a 

cimet előzetesen tudatják velünk. 

A fővárosban és a szomszéd nyaraló-

helyeken a Magyar Hirlap már korán reggel 

kapható. 

A „Magyar Hir lap* k iadóh ivata la 
Budapest Granátos-utca 16. 

I 




