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Előfizetési árak: 
Egy evre . 

Fél evre . , 

Negyed evre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 

í ^ fbapart i-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

rlirdetéseKre nézve 
a iap egy oidaia 24 helyre van beosztva 

Egy neiv" ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

Deista tastol külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor kónyvkereske* 
aeseoen is íelvetetnefc. 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 

tői fogadtatnak el. 

N j i l t t ér-ben 

minden egyes sor köilése 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ára 4 kr. 

I • C Ü i 
Felelős szerkesztő ós kiadó-tulajdonog 

SIMA FERENC. 
Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náaéer kiayv- ét paplrkeratketféeébta. 
Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

„A lelkesedés városszerte nagy " 
Ezen jelszó alatt hozta a vármegyei párt 

a hazai lapok tudomására a főjegyzői válasz-

tás eredményét. Több lap hamisnak találván 

ezen távirat forrását, nem is hozta azt, ha-

nem erős kommentárokkal közlik a nagy lel-

kesültséget a kormánypárti lapok és ezek 

között a „Szegedi Hiradó* irja, hogy a válasz-

tás a Sima-párt teljes tönkretételével végződött. 
Tehát a lelkesedés városszerte nagy; 

mert a főjegyzői választásnál a Sima-párt 

teljesen tönkretétetett. 

Mennyi erkölcstelenség és mennyi sze-

mérmetlenség kell ahoz, hogy a szentesi fő-

jegyző választásról szóljon valaki, vagy pláne 

egy párt, s ily hirt bocsásson világ elé akkor, 

mikor az egész választás a választók akara-

tának kijátszásával, tehát a választás tiszta-

ságának beszennyezésével, s nem becsületes 

pártmérkőzéssel hajtatott keresztül. 

Közöljük a megyei pártnak a választásra 

vonatkozó távirati tudósítását azért, hogy 

lássa a szentesi közönség, hogy miféle er-

kölcsi világban mozgó emberek azok, kik a 

nyilt törvénytelenséggel keresztülhajtott vá-

lasztás eredményét ugy tárják az ország elé, 

mint a város közlelkesültségének kifolyását, 

s mint a Sima Ferenc által vezetett városi 

párt teljes tönkretételét. 

Az, vagy azok, kik ily hirt megírnak 

azért, hogy az ország közvéleményét az itteni 

viszonyok és pártarányok iránt kétségbe hoz-

zák, mire nem képesek a tény és valóságok 

elferdítésében, mikor arról van szó, hogy a 

vármegyei visszaéléseket ostorozó támadásokkal 

szemben kell a kormányt és az országot fél-

revezetni. 

Hát miként végződhetett az a főjegyzői 

választás a Sima-párt teljes tönkretételével, 

mikor az alispán törvénytelenül hajtotta ke-

resztül a választást, csak azért, hogy a me-

gyei párt jelöltjét ugy lehessen a főjegyzői 

álláshoz segíteni, hogy: ne is kelljen mér-

kőzni azzal a Sima-párttal? 

Hát miért kellett az alispán és pártjának 

strohmannokat léptetni föl, hogy ezek segít-

ségével a törvény leple alatt leszoríthassa a 

kandidáltak sorából a városi párt jelöltjét? — 

S miért ment bele Stammer alispán a kine-

vezett tagokkal, tehát egész törvénytelenül — 

a kandidatióba, mely ellen nemcsak Sima 

Ferenc, de a megyei párt egyik oszlopos 

embere és Stammer alispánnak barátja, Temes-

váry Antal járásbiró, mint választott kandi-

dáló bizottsági tag is óvást és tiltakozást jelen-

tett be? 

Azért ment bele és vitte egész törvény-

telenséggel keresztül a választást; mert tudta 

hogy ha a kandiddtió a közakarat és a vá 

lasztás tisztasága által követelt törvényes és 

becsületes formák között hajtatik keresztül, 

akkor dr. Mikec Ödön feltétlen elesik és meg 

lesz választva Szánthó Lajos. Hogy ez meg 

iue történhessék, ezért kellett a kandidatiót 

ugy hajtani keresztül, amint az keresztülhaj-

tatott, mely felett a választók jogát tisztelők 

és a választás tisztasága iránt nemesebb fel-

fogással biró emberek csak megbotránkozást 

érezhetnek s bármennyire örül is rajta valaki, 

hogy dr. Mikec Ödön látszólagos győzelemhez 

juttattatott, azt,hogy igy jutott a főjegyzőséghez, 

mindenesetre szégyenli és mindenek felett 

sajnálja. 

Ha tehát törvénytelenséghez és a válasz-

tók jogának kijátszásához, a közakarat meg-

hamisításához kellett folyamodni, hogy Mikecz 

Ödön hivatalba segittessék, miben lett ez ál-

tal a Sima-párt tönkretéve, mikor ezen párt-

tal szemben, a becsületes pártmérkőzés he-

lyett a törvénytelenség alkalmaztatott? 

S vajon lehet e a lelkesedés nagy. lehet-e 

a lelkesedés őszinte, m'^or ezen választással 

szemben a megyei párt oszlopos emberei 

közül is többen megvetéssel néznek az egész 

eljárásra? 

És feltehető-e a szentesi közönségről, 

hogy városszerte lelkesedjen a választók jo-

gának megsértése, a választás tisztaságának 

beszennyezése és a törvénytelenség elkövetése 

felett?! 

Nem a leghitványabb becsmérlése-e ez a 

szentesi közönség puritán, tiszta,becsületes fel-

fogásának, mely minden eljárást csak akkor 

tisztel és becsül, ha ez törvényes, igazságos 

és becsületes volt ? 

Mi azt elhisszük, hogy vannak emberek, 

kik ezen választásnak nevezett kinevezés felett 

örülnek; de ez az öröm nem a szentesi kö-

zönség meghamisitatlan közvéleményéé; mert 

ez a főjegyző választásnál elkövetett törvény 

telenséget utálattal veti meg azokkal együtt, 

kik ennek részesei. És meg fog tenni min-

dent, hogy ezen, nem a Sima-párt tönkreté-

telével, hanem törvénytelenséggel keresztül 

hajtott választás megsemmisittessék. © 

A munkások érdekében. 
i . 

A szociálisztikus törekvések kisarjadzanak ma 

mindenütt igen kónynyen; mert sok a munkáskéz, 

kevés a kereset, sok a családi lét főntartására meg-

kivántató biztosíték, de kevés ennek megszerzésére a 

kilátás. De a szocializmus tulajdonképeni melegágya 

azért mégis a munkásnépnél a keresethiány és az 

életföntartással járó súlyos teherszaporodás. A ki 

napokig, talán hetekig, vagy hónapokig dolog nélkül 

kénytelen tengődni, annál a munkásnál okvetlenül 

beköszönt a szükség; ez pedig szüli az elkeseredést, 

a mi meg belekényszerit még józan gondolkozású 

embereket is, hogy bolondokat tegyenek. 

A szociálizmus keletkezésének és terjedésének 

ez a rövid jellemzése könynyen érthetővé teszi, 

hogy ott, a hol sok a kinálat és kevés a kereset; 

a hol sűrű a népesség és nincsen elég gyár: ott a 

szocializmus, a mindent fölforgató irányzat, hű 

ápolókra lel. így van ez már külföldön, a hol em-

ber ember hátán szorong és olyan tulnépesülés van, 

a mely megtízszerezett gyári vállalatot is képes lenne 

ellátni munkaerővel. Igen, de ha ugy akarnának a 

fölös számú munkaerővel rendelkezni, hogy uj gyá-

rakat létesítenek, akkor ezzel a meglévőknek létjogát 

és fönnalhatását semmisítenék meg és a végeredmény 

az lenne, hogy a kikerülhetlen bukások még több 

munkást hagynának kereset nélkül. Külföldön a 

munkahiány és a tőkék összehalmozása miatt van 

a munkásnép között elégedetlenség és ebből folyólag 

terjed a szocializmus. 

Egészen másként és más okok következtében 

pattant ki hazánkban a szociálisztikus törekvések 

csiraja és csak azért nem fejlődhetett az ekkoráig 

tovább, mert az államkormány a legszigorúbb rend-

szabályokkal fojtotta el. 

Nem akart hitelt adni az első híresztelésnek 

senki, hogy Békésvármegyében, a magyar Alföld 

áldott vidéke és munkaerő fölösleggel nem rendel-

kező munkásosztálya között fölforgató tanokat ter-

jesztenek és ez ott hálás talajra talalt, nemcsak ; de 

a tanoknak gyakorlati érvényesítését is megkisérlet-

ték. Azért nem akarta ezt hinni senki, mert a meze» 

munkák évadján még kevés is a munkaerő az al-

földön és ott pedig, hol nincsen tulnépesülés, bizo-

nyara jobban megfizetteti a munkás a munkaadó-

val az ő bérét. 

Én abban a körülményben keresem a Békés-

varmegyében lábrakapott munkásmozgalom indító 

okát, — mely varmegyénk területére is átcsapott (?) — 

hogy miként a tarsadalom minden osztályánál, a 

munkasnépnél hasonlóképpen fokozódtak az igények, 

de ezzel arányban egyáltalában nem szaporodtak a 

munkaszerzésre irányuló kilátások. Egykor még, 

évtizeddel ezelőtt, a mezei munkás képes volt a 

nyári 6—8 heti munkaidő alatt annyit beszerezni, 

hogy szűken bár, de „ujjig* kenyerét biztosíthatta. 

Igénye alig volt, ruhára nem költött, élelmezése 

csekélyből kikerült és a nyári, mondhatni emberfölötti 

munka utan egész télen kipihente magát. 

De egészen másként van ma. A munkásnépnek 

is meg van az igénye, ruházatara, élelmezésére töb-

bet költ, tehát fokozottabb igényekkel áll szemben, 

ben, mig keresete ezzel szemben nem áll arány-

ban. Most is csak arra van nagyobbára utalva, 

hogy a nyári hónapok keresményéből tartotta 

fönn a munkás magát és csaladját, a mi pedig a 

fejlett követelmények között nagyon csekély. 

A mi speciális alföldi viszonyaink okozzák, 

hogy télen alig képes a munkás valami keresethez 

jutni. Háziiparhoz az ő kérges keze nem igen való, 

de meg sikerrel a háziiparnak. kevés neme lenne 

nálunk meghonosítható, a minek száz oka van, de 

a melyekre itt kiterjeszkedni nem kívánok. 

Marad tehát egy részről a régi helyzet: a nyári 

hónapok keresménye és más oldalról az igények 

fokozottabb fejlődése, mely természetesen a kiadások 

szaporodását vonja maga után. Ily körülmények 

között aztán csökken a raunkásnépnél a megélhetés 

kilátása és t rjed közte a szegénység, vagy hát sokkal 

inkább mondhatjuk ezt igy: a nyomor. 

A „nincsetlenség", — mint mondja a paraszt 

ember — elkeseredéshez hajt és ez meg oly cselek-
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ményre is ragadhat, melyet később aztán nagyon 

megbán az illető. 

A munkásnép bérfőlemelést kiván az ő hely-

zetében. De ezzel szemben meg a munkaadó ama 

jogos ellenvetést teszi, hogy a közterhek folytonos 

szaporodása következtében saját anyagi érdekeinek 

megrontasa nélkül nem teheti, hogy a kívánalomnak 

eleget tegyen. Természetesen, beáll az érdekőssze-

ütközes es okvetlenül a munkasnak kell húznia a 

rövidebbet, a mivel a legtávolabról sem azt akarom 

jelezni, hogy tehát a munkaadóval szemben neki 

van igaza. Az a sajátsagos helyzet áll itt elő nálunk, 

az Alföldön, hogy mindkét résznek igaza van; a 

munkaadónak azért, mert közterhei szaporodnak, a 

munkasnak meg azért, mert téli keresete nincsen és 

fölcsigazza ennek folytán nyári munkabérét. 

Az allamkormanynak es társadalomnak egyaránt 

meg van e kérdés tisztázásáról a föladata és köte-

lessege, melyet teljesíteni kell. De meg van a mun-

kasnépnek is a maga érdekei iránti elmulaszthatlan 

kötelessege. 

Nem szólva most amarról, ilyennek tartom ez 

utóbbira nezve azt, hogy a munkások némi réseben 
igyekezzenek törvényes uton, tarsadalmi tömörülettel 

segíteni szomorú helyzetükön. Ilyen vezérelvek mel-

lett akart ietesülni Szentesen a munkas-egyesület, a 

mely kizárt volna minden szocialisztikus törekvést, 

tisztán csak az önsegelyzes elvére akart gyakorlati 

eredmenyeket elérni. Hogy valóban nem volt fölfor-

gató ideáktól vezerelve a kezdemenyező bizottság, 

mutatja az altala kibocsátott felhívás, mely a többek 

között ezt tartalmazza : 

a) a Detegsegbe esett tagokat egyleti költségen 

gyogykezelteti; 

ÍJ) beteg tagokat heti segélyben részesiti; 

c) az elhunyt tagok temetesi költségeit fedezi; 

dj az egyesületi tagok részére munkát közvetít; 

ej az egyesületi tagok szellemi müveléséről fog 

gondoskodni. 

Ezeket a vezerelveket irta ala akkor ¿000 munkás. 

A békés varmegyei túlhajtasok csirajaban öltek 

meg az egyesület letesitesenek föltételeit. Talan 

hosszabb időre lehetetlenné teszi a kezdemenyezést 

a kormanyi intezkedes. 

Latva az itteni eredményt, t. i. hogy 2000 

munkás hajlandónak nyilatkozott heti 10 kros beíi-

zetessel nemi csekely reszben segíteni a maga bajan : 

a uiagyar-irancia Diztositó reszvenytarsasag Buda-

pesten székelő főigazgatosaga egy itteni megbízottja 

javaslatara tervet dolgozott ki, mely a munkásnép 

erdekeoen ügyeimet keltő. 

Erről majd a jövő szamban. —r. 

SZENTESI LAP. 

Helyi és megyei hírek. 
— P a p v á l a s z t á s . A helybeli görög-keleti 

görög egyház tagjai, Davidovics István elhalálozása 

folytán megüresedett lelkészi állásra f. hó 1-én egy-

hangúlag Pandovics Demeter szőllős-csígeri lelkészt 

választották meg. — A megválasztott lelkész a püs-

pökség által administratorként volt ide kirendelve, s 

mint ilyen, két ízben volt Szentesen, s végezte szent 

functióját hívei között, s oly eredménnyel, hogy tel-

jesen megnyerte az egyháztagok szeretetét, bizal-

mát. Pandovics Demeter különben nemcsak mint 

pap a maga hivatásában kiváló egyéniség; de mint 

társadalmi tag kellemes, lekötelező modorával hamar 

kedves tagja fog lenni a szentesi társadalomnak-

Részünkről csak gratulálhatunk az egyháznak e si-

került választáshoz. — A megválasztott lelkész, a püs-

pöki megrősités után azonnal elfoglalja állását. 

— A m e g y é r ő l . Vármegyénk közigazgatási 

bizottsága f. évi julius hó 14-én délelőtt 9 órakor 

a szokott helyen ülést tart. 

— K i n e v e z é s . A Mihály Pál elhalálozásával 

megüresedett megyei állatorvosi állásra Zsilinszky 

főispán Huffnagel Jakab, volt városi állatorvost ne-

vezte ki, s nevezett állasát,már f. hó 1-én el is foglalta. 

— S t a t i s z t i k a . A f. év első felében, vagyis 

1891. januar 1-től junius 30-áig a rendőrkapitány-

ságnál rendőri és állategészségügyi Kihágásokért, 

valamint nyilvános mutatványok és bálák engedé-

lyezéseért mintegy 800 frt folyt be. 

— E g y k a l a p so rsa . Irtuk lapunk egyik 

mult számaban, hogy szerkesztőségünkben Bartha 

Kálmán ur bármikor átveheti jun. 24-én elhagyott 

kalapját, miután azonban ezért sem személyesen 

nem jelentkezett, sem be nem küldött érte: bekül-

döttük ezt a rkapitányi hivatalra, hol tulajdonos 

kevesebb zsenirozással jelentkezhetik igaz jószága 

átvételéért. 

— A s zen tes i v á s á r . Miként már jeleztük, 

a kereskedelmi minister rendelete folytán a vásárok 

jövőben mindenkor az engedélyokmányban megje-

lölt és a naptárakban is helyesen közölt határnapo-

kon tartatnak meg, tehát az eddigi szokástól eltérőleg. 

Így például a szentesi leközelebbí nyári országos 

vasár julius 22-én, szerdai napon veszi kezdetét s 

tart két, vagy a szükséghez képest több napon át. 

A baromvasár ugyanezen idő alatt fog megtartatni. 

— Félreértések kikerülése végett jó lesz e hírünket 

figyelembe venni. 

— S á s k a i r t á s . Magyar József h. polgár-

mester, tekintettel a hajtások eredménytelensége s 

az aratási idő beálitára, a sáskairtás beszüntetése 

80. szám. 

iránt tett jelentést az alispáni hivatalhoz. A jelentés 

szerint az irtás eredménytelenségének oka abban 

van, hogy a rendes időben kelt sáskák már repül-

nek, a későbbi kelésüek pedig a hajtásnál elmarad-

nak. 

— F i z e t é s f e l e m e l é s . A városi számtisz-

tek fejenként 200-200 frt fizetés felemelés iránt 

folyamodnak a közgyűléshez s ez iránti kérvényüket, 

melyben az útadó és ár tér fejlesztési költség kezeié-

sének hozzájuk utalt főkönyvének terhes munkájára 

hivatkoznak, tegnap adták be a közigazgatási ikta-

tóhoz. 

— U j t a n y a i i s k o l a . A városi közgyűlés 

által a mucsiháti határrészen felállítani tervelt uj 

tanyai iskola építése tárgyában az iskolaszék azon 

javaslattal él a város képviselő testületéhez, hogy 

iz iskola ne a Mucsiháton, hanem Eperjes szélében, 

a békési-ut mellett, a Gsernus-féle malom környé-

kén és közelében építtessék fel, miután a mucsiháti 

tankötelesek zöme ezen határrész ellenkező oldalán, 

vagyis az Eperjes felőli részen vannak. 

— V e s z e t t k u t y a . Borzasztó pánikban 

van junius 29-ike óta városunk II. tizedbeli lakos-

saga és a dónáti határrészbeli lakosok egy része. 

Nemes Sándor kutyáján ugyanis az ebdüh kitörvén, 

hazaszökött gazdájának 11. tizedben levő lakására s 

amig agyonverték, útközben számos kutyát és sertést 

megmart. Erre való tekintettel, s mivel az állator. 

vosi boncolás határozottan a veszettséget konstatálta, 

a főkapitány szigorúan meghagyta ezen város- és 

határrész lakosainak, hogy kutyáikat még az esetben 

is megkötve tartsák, ha esetleg a veszett kutyával 

érintkezésben nem lettek volna is; mert különben 

irgalom nélkül agyon fognak lövetni. 

— Ú t l e v e l e k . A bukaresti erődítési mun-

kálatokhoz szerződtetett s a mult hó folyamán ki-

utazott kubikosok részére a belügyminísteriumtól 

tegnap érkeztek meg az útlevelek. Az útleveleket a 

rendőrkapitányság fogja Deutsch Kálmán vállalkozó-

nak megküldeni, hogy azokat az illető kubikosok 

között ossza ki Az útlevelek száma 55. 

— E l t é v e d t l e á n y . Egy hónapja mult 

elsején, hogy Marcsó Bálintné külső-ecseri 3. sz. a. 

lakosánál valaki egy, magát Zvara Erzsébetnek valló, 

13 éves, hosszas arcú, barna hajú leányt kocsijáról, 

melyre csak ugy kéredzkedett fel, — letett és ott 

hagyott, azonban az eltévedt leány szüleinek, dacára, 

hogy azóta a rendőri nyomozás egy percre sem 

szűnt meg, mindeddig nem akadtak nyomára. Az 

eltéved leányt szülei állítása szerint —• szarvasi illető 

ségüek s zsidó-királysági bérlők. 

A „SZENTESI LAP" TARCÁJA 

Az ü g y v é d t á rcá ja . 
— Kegény két kötetben. — 68 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p * számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

— Dacolnál ? — kérdé Kornélia felemelt fővel 

nézve bátyja szemei közé. 

— Igen, — ismétlé Jenő. 

— Tehát a szolgai engedelmesség helyett a 

szakitast ajanlod, nemde? 

— Természetesen! Csakhogy én férfi vagyok 

s kevésbe vagyok a szülői házra kötve, mint te; 

nekem csak el nez a világ egyet-mast, neked azon-

ban soha. igy veve a dolgot, mégis inkább azt kell 

tanacsolnom, hogy mondj le Rosettiről és engedel-

meskedjék. 

Jenő e szavaira fájdalmas mosoly vonult el 

Kornélia ajkain, ki elforditá arcát, hogy kikerülje 

batyja türkesző tekintetét. 

— Tehát te is az engedelmességet ajánlod? 

— mondá némi szünet után s kitörő szenvedély-

nél, — jól van, most már tisztán látom magam 

előtt az utat, melyen haladnom kell. A történen-

dőkért terhelje a felelősség azokat, akik ezen útra 

kényszentettek térni. Fájdalmasan esik ezt tenni; 

de kénytelen vagyok vele. S most isten veled!Isten 

veled a viszontlátásig! 

Ezzel gyorsan kisietett a teremből. Bonduir-

jában már nyugtalanul várta komornája. 

— Vége, vége van mindennek! — mondá Kor-

nélia egy fouteillbe dőlve, — eljegyeztetésem ma 

este okvetlenül meg fog tartatni Winterfeld ezredes-

sel, s igy nincs más hátra, mint a leggyorsabban 

cselekedni. 

— Tehát ma estére utazunk? — kérdé a 

komorna. 

— Igen. 

— S mit akar méltóságod magával vinni? 

— Úgyszólván semmit. Feltűnést kelthetne s 

mielőtt elhagyhatnánk a házat, már nyomunkban 

lennének. Pedig éppen azt akarom kikerülni. 

Azzal Íróasztalához ült, Rosettinek levelet 

írandó. 

Mikor készen volt vele, átadta a komornának, 

hogy azt haladéktalanul kézbesítse Rosettinek s egy-

úttal a választ is hozza meg. 

Betty — igy hivták a komornát — átvéve a 

levelet gyorsan eltávozott. 

Egy negyedóra múlva már Rühlingéknél volt. 

Szerencséjére a művészt is itt találta s igy nem kel-

lett őt sokáig keresnie. 

Rosetti örömtől sugárzó arccal vette át a leve-

let, s reszkető kézzel bontotta fel. 

Tartalma ezen pár szóból állott: 

— Ma estére! 

Kornélia tehát a szökésre határozta el magát. 

Rosetti magán kivül lett örömében. 

— Tehát ma estére! — ismétlé. — Készen 

vagyok s bármely pillanatban útra készen állok 

Majd a komornához fordulva, kérdé: 

— Vannak már a méltóságos baronessnek 

tervei ? 

— Nincsennek, — válaszolt a komorna, — a 

baroness öntől várja ezt. 

Rosetti felelet helyett fel s alá kezdett járni a 

szobában. Gondolkozott. 

— Azt hiszem, hogy a tervkészítés igen könnyű, 

— szólt közbe a doktorné, — Kornélia baroness 

például ide jón s innen hajtatnak a vasúthoz. Betty 

talán előre megválthatná a jegyeket? 

Rosetti megálva a doktorné előtt, helyeslőleg 

bólintott fejével, majd a komornához fordulva kérdé: 

— ön is el fogja kisérni menyasszonyomat? 

— Igen, s addig nem is hagyom el, mig az 

egybekelés meg nem történt. 

— Helyes, mondá Rosetti, — tehát mondja 

meg menyasszonyomnak, hogy szivemből örülök el-

határozásanak s az indulásig minden lehető előké-

születet megteszek. S ha minden készen lesz, itt 

várom epedve. A futárvonat pontban 8 órakor in-

dul. Ami önt illeti, legjobb lesz, ha a baroness 

távozása után hagyja el a házat, egyenesen a vas-

úthoz megy s ott vár bennünket. S most siessen e 

tervet a baronessel tudatni. 

Betty meghajtva magát, távozott. A következő 

percben Rosetti is elhagyta a házat. A kapuban egy 

bérkocsiba veté magát s egyenesen lakására hajta-

tott, hol szolgája, Tamás, már mindent becsomagolva 

várta. 
(Folytatása követkesik.) 
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— A „ C s o n g r á d m e g y e i H i r a d ó " szer-

kesztését a legközelebbi számtól kezdve dr. Filó 

Tihamér veszi át. 

Hazánk és a főváros. 
— H a y n a l d b i b o r n o k - é r s e k egészségi 

állapotáról aggasztó hirek érkeztek Kalocsáról. A 

főpap régebben betegeskedik, pár hét előtt azonban 

szembetűnő javulás mutatkozott, de ereje ismét 

hanyatlani kezdett s jun. 29-én éjjel szélhűdés érte 

s azóta beszelni sem tud. Már a haldoklók szentsé-

gével is ellátták. 

—• Ov á c i ó Ba ross G á b o r min iszter-

n e k . Az ország kereskedő ifjúsága a legközelebb 

életbelépendő törvényes vasárnapi munkaszünet alkal-

mából országos ovációt fog rendezni a fővárosban. 

A mozgalom főiránya az, hogy a l ország kereskedő 

ifjúsága ünnepélyes módon adjon kifejezést a minisz-

ter iránt érzett hálájának azért, hogy lehetővé tette 

nekik is, hogy rendkívüli fárasztó heti foglalkozásuk 

közben, nekik is nyújt a törvény határozatai szerint 

néhány szabad órát a szabad önképzésre, szórako-

zásra és üdülésre. Diszalbumba foglalt köszönő feli-

iratokat terveznek aláírásokkal s egy nagy bankettet 

a vigadó nagytermében, melyre a minisztert is meg-

hívják. A hét folyamán szétküldik a vidéki ifjúsági 

egyletekhez is a csatlakozásra szóló felhívást s meg-

kezdik a gyűjtést is. 

Különfélék. 
— Dohányzó nók. Egy német humorisztikus lap 20 már-

kát tűzött ki annak a kérdésnek a legjobb megoldására, hogy; 

„Szabad-e a nőknek dohányozniok?€ A jutalmat Wolf Valér 

nyerte el Drezdában a következő felelettel; 

fMinden időben állani fog e tétel, 

Mely ezt megdöntse, minden szó kevés; 

Hogy tüzet szitson, ez szabad a nőnek 

Csak fértit illet meg a — füstölés.* 

Külföld. 
— Öngy i l koss ág ret tenetes m ó d j a . 

A Majna melletti Frankfurtban borzalmas öngyilkos-
ság történt. Egy cseléd leány este is az állatkertben 
maradt; azutan levetkőzött és egy fáról leugrott 
egy medveketrecbe, melyben hatalmas jegesmedve 
van elhelyezve. Az őr észrevette a leányt, a mint a 
ketrecben összekucsolt kezekkel mereven állott és a 
jegesmedve a leány lábainál nyugodtan feküdt. Rög-
tön elrohant az őr, hogy segítséget hozzon, de köz-
vetlenül aztán hallotta a medve rettenetes elbődü-
lését. Visszaszaladt tehát, de akkor a jegesmedve 
már szétmarcangolta a leányt, kinek véres holttestét 
csak nagy nehezen tudták a vadállat körmei közül 
kiszabadítani. A borzasztó öngyilkosságot Wolf Kata-
lin 44 éves bajor származású szolgálo követte 
el. Állítólag már hosszabb idő óta foglalkozott az 
öngyilkosság eszméjével. Husz éves koraban férjhez 
akart menni, de ekkor a jegyese megcsalta s ez 
időtől fogva folyvást nagyon komor volt. Az utóbbi 
időben szolgálat nélkül tengette életét a rokonoknál 
s nem akart már azoknak sem terhére lenni. Meg-
rendítő dolgokat írnak a szerencsétlen leánynak a 
medveketrecben való vergődéséről. „Lőjetek le, hogy 
vége legyen szenvedeseimnek." A segélykiáltásokra 
odafutott etető úgyszólván tétlenül nézte a szeren-
csétlen leány szétmarcangolását. A medve egészen 
csontig lerágta a hust testéről. Vérlázító az a fej-
nélküli eljárás, a mit az etetők követtek. Egyiknek 
sem jutott eszébe ártalmatlanná tenni a vadat. A 
rendőrközeg arra a kérdésére, hugy miért nem lőtték 
le a medvét, az egyik azt felelte: „csak nem vagyok 
olyan szamár, hogy egy bolond asszonyért egy drága 
medvét lelőjjek!" 

—- Szerencsé t lenü l j á r t l égha jósok . 
Brüsszelből távirjak, hogy a Patra-léghajo, mely Antver-
penből tegnap reggel szállt föl, a levegőben szétha-
sadt. A jéghajó kormányosa és két utas a földre 
zuhanva szörnyet haltak. 

SZENTESI LAP. 

féle minőségű a kővetkező árak mellett: Közép, első-

nyírás 68—76 frt, pesti talajú 56-62 frt, bácskai 

58—59 frt, homoki 50—54 frt, zsíros gyapjú 24—32 

frt, fehér, másodnyirás 73—75 frt, Zackel 38—44 frt, 

timárgyapju 46 —48 frt, mosott középgyapju 110— 

115 frt, ugyanilyen jobb minőségű 120—135 frt, 

mosott bőrgyapju 98 — 102 frt per klgr. 

S e r t é s ü z l e t . Budapest, junius 27. Kissé emel-

kedett árak mellett az e heti üzlet kellemesebb volt. 

Heti átlagárak: magyar válogatott 260—360 klg. 

nehéz 441|2 -45'likr, 180 -260 klg. nehéz 45 lu-46 kr, 

öreg 300 klg. tuli41 -421!! kr, vidéki sertes 41 —474 a kr, 

szerbiai 45—46*12 kr; paronkint 45 klg. életsulylevo-

nással és 4°lo engedménynyel. — Elesegárak : ten-

geri 6.25 frt, árpa 6.60 frt Kőbányán átvéve. 

— A nyaralás, fürdőzés, utazás és kirándulás igen 

lényeges kellékei az allandó jo egeszseg es lankadatlan munka-

erő fentartásának. De hogy a kivánt célt valóban elérhessük, 

okvetlenül szükseges, ho»/y mindenki, mielőtt nyaralasra, falura, 

vagy fürdőhelyre, nvari utazasra, avagy kirándulásra indul, 

kellőképen lássa el magát mindama szüksegleti cikkekkel, melyek 

mig egyreszt megvédik egeszsegét az idő valtozasai ellen, más-

részt a kellő kényelmet, gondtalausagot s kellemes szórakozast 

biztosítják szamára és azt eredményezik, hogy test es lelek 

valóban felüdül s uj erőt, uj kedvet nyer a munka folytat*-

sára. A .tyaralasi, fürdőzési saison alkalmából, az elmondottak 

alapján, fővárosi levelezőnk felhívja a ügyeimet Kertesz Tódor 

fővárosi ismert diszmüarukereskedő üzletere (Dorottya-utca 1 sz.) 

hol az idevágó nyaraló, fürdőző, vadaszati stb. cikkeknek leg-

nagyobb és leggazdagabb raktara talalható. A ceg terjedelmes 

árjegyzékéből — mely ezekre menő különfele cikkeket tartal-

maz — a jutányos arak demonstrálásául sorolunk fel egy 

néhányat: pl. indiai hintaagy fak köze, vagy szobaban 4.50— 

20 frtig, laposra összetehető szék gyaiogsetara (sétabot is) 

2 frt 70 kr. japáni napernyők HO krtól, kerti legyezők 10 krtol 

felfelé, szódavizkészitögep 7—15 frt, fagylaltkeszito (önműködő) 

5— 9 frt, kávéfőző gep 4.i>0 l ü frt, paradicsom es gyümölcsprés 

00 krtól 1.20 frtig, lignum sanctum kughzugolyok 1.15 2.65 frtig, 

kuglibabák 2 frt 50 kr. Kobert puskák 7 20 frt, egeszen uj vacum-

pisztolyok a céllövés begyakorlasara felnőttek es gyermekek sza 

mára 1 frt 50 kr. teljes tornakeszlet 5 frt 50 kr. tornacipo 2.50 kr" 

gyermekhinta 3 10 frt, ket vivókeszlet 16 frt 50 kr. guiiunj 

lapdak 15 krtol, croqvetjatek y 20 frt, Lauon-Tennio 41 100 frt, 

karikajáték 12 par 1.00 kr. velo^pöd liuknak ö 15 irt, papír 

léghajók 50 krtól, szines lampionok 15 00 kng s az uj uyar1 

j á ték : Cocxmont szálloernyö 50 kr. A vidéki megrendelesek 

gyorsan és pontosan teljesíttetnek s meg nem felelő tárgyát a 

cég készségéi kicserél. 

— Homoki sztlők telepítése cim alatt irt meg Kac 

Sándor vinceller iskolai tanar egy. ma aktualis erdekü muu-

kát, mely rövid idő alatt második kiadasabau hagyta el a saj. 

tót. A magyar szakirodalomban e csak ritkán előforduló keres, 

let legjobb dicseröje e munkának, mely ma Magyarorszagon 

egy felette fontos termelesi agnak, a homoki szolok müvelese-

nek irja le elemeit. Országunk óriási homokterületei, a melyek 

eddig a „hasznavehetetlen' jelzővel fordullak elo földmüvelesi 

statisztikankban, az uj kulturával kincses bányáivá lettek tulaj-

donosaiknak. Kac Sándor, a ki a Recskemet videfci híres homoki 

kultura alapvetési munkalatainal tevekeuy reszt vett, mint 

első figyelte meg a mindenesetre idegen kultura sajatsagait es 

könyvét gazdag tapasztalatai alapjan irta. Munkaja targyalja a 

talaj előkészítését, a futóhomok megkötesét. a lutohomokra 

alkalmas szólőfajok megvalasztásat, a fajok megkövetelte met-

szési módokat, a trágyázást, a műtrágyák alkalmazasat, a szü-

retet és a vedekezést a homoki szólók ellensegei ellen, egy 

szóval felöleli az egesz érdekes anyagot es a szőlőtermelő gaz-

daközönsegnek hasznos kezikönyvet kepezi meg eddig isme-

retlen munkája közepett. Kiadja a .tíoraszati Lapok' kiadóhi-

vatala Budapest, Köztelek. Ára 1 frt 50 kr. Megrendelhető 

ugyanitt és az Eggenberger-féle könyvkereskedes uijau minden 

hazai könyvárusnál. 

Csarnok. 

Közgadaság. 
G y a p j n ü z l e t . Budapest, junius 27. A hét 

vége felé bekövetkezett vaci vásár jelentésünk kiadása 

alkalmával teljesen folyamatban van. Gyapjúban a 

hangulat, különösen jobb minőségüekben, jó, mig 

csekélyebb minőség elhanyagolt, ámbár az árak ennél 

is a régiek. Eladatott körűl-belül 1500 mm. külön-

Dumas az ivásról s dohányzásról. 

Dumas Sándor a „Figaró"-ban a fenti cim 

alatt Kaminszki Halpennehez, Tolsztoj Leó fordító-

jához hosszába levelet intéz, melyben elmondva, hogy 

olvasta Tolsztojnak, ez orginális és nagy írónak az 

alkoholról és dohányról irt tanulmányát, kijelenti, hogy 

ő mindig azokkal tart, a kik a teóriákat a végletekig 

viszik; mert vagy ne tartsa magat az ember semmi 

teóriához, vagy vigye azt annak fatális konzekven-

ciájáig. A kik nem ugy cselekesznek, azok csak 

egyszerű műkedvelők az emberiség nagy tragédiájában. 

Azután áttér a Tolsztoj teóriájára, mely abban 

áll, hogy az ivás és pipázás a romlásra, bűnre vezet; 

hiszen a birák is be tudják enyhítő körülményül az 

ittasságot; s az ember tudja, akarja, készül rá, hogy 

a természetet, a józan észt megzavarja magában s 

__ 3. oldal. 

következéskép kibújjék azon felelősség alól, a mely 

előbb őt terheli. Dumas azt hiszi, hogy Tolsztoj csa-

lódik e teóriájaban. Nagyon is sokat tételez fel az 

emberről, ha azt hiszi róla, hogy előlegesen is gon-

dolkozik a részegség következményeiről. Az ember 

sokkal állatiasabb. 

Azzal kezdi, hogy valamicskével többet iszik, 

mint a mennyit kellene, mert azt jónak találja, mert 

egy pohár borocskától keave támad, kettőtől bolon-

dos vigság lepi meg, a borban megleli azt, a mit 

gyakran keres : a feledést, álmot, stb. S a ki előbb 

gr ndtalanul iszogatott egy-két pohár bort, később, 

mikor baja támad, eszébe jut, hogy milyen hatással 

volt reá a bor és addig iszik, mig buját felejti. 

A pipázassal is igy van. A 14 — 15 éves fiu 

utánozza a felnőtt embereket, a kiket dohányozni lát. 

Ez a legkönnyebb mód azt hitetni el magáról, hogy 

ő már nagy. Pedig sok kínjába kerül, mig megszokja. 

Aztán, mikor megszokta s már nem is tiltják neki a 

füstölést, azt hiszi, hogy épen olyan szüksége van 

rá, mint az ételre és italra, s hogy a világért sem 

tudna róla lemondani. 

Tolsztoj elfelejtette fölvenni azt a kérdést, hogy 

képes-e valódi pipás ember a barátságra? Ha 

valasztania kellene barátja és pipaja közt: melyikről 

mondana le? Dumas nem kételkedik benne, hogy 

az ilyen inkább a barátját áldozná fel. 

A két destruktív szokás: az ivás és pipázás 

közt közvetlen összefüggés van: ma minden ivó pipá-

zik és minden pipás iszik. S a valóságban a dohány 

és a bor az emberiség vigasztalásara valók, köszö-

nettel tartozunk érte a végzetnek, hogy megajándé-

kozott bennünket velők. Azon kedvtelések után, a 

melyeket a bor és dohány okoznak, megítélhetjük, 

hogy milyen keserves volna az élet nélkülök. 

Tolsztoj azt mondja, hogy a franciák, mikor 

Szebasztopolt megrohantak, mmd részegek voltak. Hát 

akkor ta^án az orosz katonakat azért győzték le, mert 

ezek kevésbé voltak részegek ? Ez csak a bor mellett 

szólna, mert az bizonyítana, hogy a bor győzelemre 

képes vezetni a katonákat. S ha a gyilkosnak nincs 

meg az az enyhítő körülménye, hogy ittas volt, mikor 

a bünt elkövette s halálra ítélik, utolsó perceiben 

mégis egy pohár borral kínálják meg, majd a pap 

nyújtja át neki az ostyát, a mely az Isten irgalmát 

és az örök élet igéretét tartalmazza. Az elitélt meg-

issza a bort, elnyeli az ostyát, rágyújt egy cigarettára 

s elindul a vesztőhely felé. Egy kis nikotin, egy darabka 

az ur testéből és mindjárt könnyebben érzi magát. 

„Ha mi ketten teremtettük volna a viágot, én 

és Tolsztoj, vagy jobban mondva: én, vagy Tolsztoj, 

bizonyosan másképen teremtettük volna meg, kivált 

ha tudtuk volna azt, a mit most tuduiik. De jobb 

lett volna-e a világ vagy, rosszabb? Ki tudja. De hát 

már készen találtuk s el kell fogadnunk olyannak, a 

minő, — de természetesen csak a többiek számára ; 

mert én és a gróf (Tolsztoj) meg akarjuk azt javí-

tani, a mikor annak szükségét latjuk. Arra sincs ki-

látás, hogy a borivás és dohányzás valaha kimenje-

nek a szokásból. Arra minden cikkirás és minden 

mértékletességi egylet kevés. Még a filoxera sem 

birja kiirtani a bor. Aztán a bor és dohány a kincs-

tárnak is javára vannak. Mit jelent az, hogy meghal 

az egyén, csak éljen a tarsadalom. 

Dumas igy végzi cikkét: 

„Egész mostanáig csak a férfi mérgezte meg 

értelmi képességét a borral és pálinkával, lélekzetét 

és öntudatát a dohánynyal; a nő — kivéve néhány 

ekszcentrikust — elkerülte ezt a csapast; boszan-

kodva nézte, hogy a férfi egyedül élevezi a bort, 

dohányt és a szerelmet, — ez utóbbit gyakran a fele-

ség rovására. Ez nem volt igazságos. A részrehaj-

latlan természet csak elkésve enyésztette el ezt az 

igazságtalanságot s megadta a gyenge nemnek is azt, 

a mit megadott az erősebbnek. Most már ezek ís 

épen olyan mentségeket hozhatnak föl biráik előtt 

minden vétségükért, mint a férfiak. Most már őket 

sem terheli a beszámithatóság, mint a férfiakat. Eh 

bien, ez a keresett paradicsom, a melynek egy tiltott 

gyümölcse sincs. A kígyónak volt igaza.* 



4. oldal. 

Felhívás előfizetésre 
a 

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

jelenése óta, több mint három hónap mult 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 törekvésünk jövőben sem fog lan-

kadni. 

Politikai irányunk alapjait már első föl-

hívásunkban kifejtettük. 

Ettől valamint eddig nem tágítottunk, 

ugy jövőben sem fogunk eltérni. Nem szemé-

lyeknek, hanem elveknek fogadtunk hűséget 

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 jöj jön, 

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 meghamisitása, a retrogad és 

reakciónárius törekvés az, a mivel, mig erőnk 

birja, szembeszállunk és küzdeni fogunk. 

A 67-diki kiegyezés alapján ál lunk és 

maradunk, á l lamunk 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 híveket, mint 

még soha ily rövid idő alatt újság, mely a 

magyar ál lam határai közt megjelent. 

A „Magyar Hirlap" a mint eddig is volt, 

a jövőben is az eddigihez hasonlóan gazdag 

tartalmú napilap lesz. 

Tárcaróvatunk csupán egyetlen elv-

nek hódo l : hogy okos, érdekes, modern cik-

keket szerezzen mindenünnen, 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 közvetiti 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 szivesen kiadja, ha elmések, érdekesek, 

elevenek s nem ellenkeznek azzal a diszkré-

cióval, melyet egy család számára készült 

újságnak soha sem szabad szem elől tévesz-

tenie. 

Apró oikkeiben a „Magyar Hir lap" 

könnyed, fürge tollal dolgozza föl mindamaz 

aktuális eszméket és eseményeket, melyek az 

idő szerint az ország és világ különböző el-

méit foglalkoztatják. 

Ujdonsági rovata minden magyar-

országi hirlap közt a legdúsabb s nincs egyet-

len olyan száma, mely egész halmazát ne 

közölné a legfrisseb, legeredetibb hireknek, 

melyeknek egy részét csupán a „Magyar Hir-

lap "-ból tudhatja azon a napon a közönség. 

Bár minden nevezetesebb városban, sőt min 

den népesebb községben van külön leve-

lezőnk, ujdonság-pályázatunk révén napon-
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Felelős szerkesztő: Benedek E lek. 

(XII . évfolyam. Jul ius—szept.) 

A julius—szept. évnegyed a lka lmábó l b i za lommal kér jük 

t. olvasóinkat az elóíizetes mngujitasa s lapunknak ismerőseik 

körében való ajánlasára. Ö r ö m m J tapasztaljuk a müvei t ma-

gyar közönség folyton növekedő erdeklódesét, rokonszenvet 

lapunk iránt s m i rajta leszünk, hogy az erdeklődest, ezt a 

rokonszenvet el ne veszitsük. 

Tartalmasság, változatosság, érdekesség, a társada lmi , 

i rodalmi , művészeti stb. kerdesekkel való semmiféle inellekte-

kintetek által nem korlátozott foglalkozás — ez nagyban a m i 

programmunk, melynek keresztülviteleben a legjelesebb irói 

gárda van segitsegünkre. 

Az .Ország-Világ" rendes tartalma két regény, több 
novella, tárca, élet- és jellemrajz, az ismeretek kü lönfé le ágait 
felölelő cikkek, költemenyek, heti krónika, különféle rovatok. 
Nok viluga divattudósitásokkal, képekkel stb. Minden számban 
16—15 öná l ló közlemény. 

A jul ius—szept. negyedben folytatjuk Tábori Róbert 

nagy érdekű regényét, úgyszintén Jerome K. Jerorne pompás 

humoru il lusztrált útirajzát. 

Az „Ország-Világ" előfizetői évenkint hat mümellékletet 

kapnak. A másodikat Basch Gyula jeles festőn*. .Haptak !€ 

cime pompás genreképét a húsvéti számmal kü ldtük meg-

Ugyanakkor kü ldtük meg uj előfizetőinknek a tavalyi hat mümel-

lekletböl a hatodikat. A harmad ik mümellékletet ju l iusban 

kü ld jük meg s ezzel a tavalyi negyediket. 

Azoknak, kik újévtől kezdve előfizetnek, még mind ig 

megküld jük a tavalyi karacsonyi számot (száz szerkesztő arc-

kepével, dolgozatával stb.) nemkü lönben a tavalyi hat mümel-

lékletet. 

Az ,Ország-Világ" rendes előfizetési ára egész évre 10 

kint tömegesen érkeznek hozzánk önkéntes 

levelezőink tudósításai. 

Apró rovatainkat, minők a szinház, a 

törvényszék, a főváros, miud szakavatott, régi: 

tapasztalt újságírók szerkesztik, kik gyorsan és 

részletesen ismertetik meg lapunkban mind-

azt, ami a közönséget érdekelheti. 

Szerkesztői üzenetek c imü rova-

tunk kedveltségét fényesen bizonyitják ama 

szám nélkül való levelek, melyek szerkesz-

tőségünk asztalain naponkint összegyülekez-

nek. Olvasóinak a „Magyar Hirlap* minden 

lehető alkalommal szivesen 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. Ezek 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. ^ t
d e 8 í ^ r t / e n d e l h e t i k meg u g y a .BudapestiHvrlap 

így novellára 100 darab aranyat, tárcacikkre 

40 darab aranyat és egy eredeti újdonságra 

10 darab aranyat tűzött ki jutalmul . Ez az 

utóbbi pályadíj ál landó 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 Ká lmán 

„Galamb a ka l 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, Ká inoki Izor, 

Márkus Miksa, Mikszáth Ká lmán (főmunka-

társ), Szana Tamás, Szomaházy István, Szemere 

Attila. Szeredai-Sváb Leó, Szabó Endre, Szeraere 

Huba, Zilahi Kiss Béla. 

Magyar H i r l ap . 

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

Hat hóra . . . . 7 „ — „ 

Három hóra . . . 3 „ 50 „ 

Két hóra . . . . 2 „ 40 „ 

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 írtért, 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, szivesen 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 H i r lap* k iadóh iva ta la 
Budapest Gránátos-utca 16. 

az „Egyetér tés " előfizetői, nemkü lönben a papok, tanitók 

és tanitónök is. 

A heti krónikákat ezután is Székely Huszár irja, időn-

ként Andronikus, Atropos és Sincerus. Ezenkivül á l landó dol-

gozó társa ink: Abonyi Árpád , Bársony István, Hock János, 

Kozma Andor és Szecsi Ferenc. 

Mutatványszámokat kivánatra ingyen kü ldünk . 

Előfizetési feltételek: 
Egész évre — 10 frt — kr. Az , Egyetértés *-sel együ t t ; 

Felévre 5 , — , Egész évre — ¿8 frt — kr ' 

Negyedévre— 2 , 50 „ Felevre 14 , — 

Egy hóra — — , 85 , Negyedévre— 7 

Egyes szám , 20 , Egy hóra — 2 

A „Budapesti Hirlap'-pal együtt rendelve: 
Egész évre — — — — — — — — frt — kr . 

Félévre — — — — — — — — — 11 

Negyedévre — — — — — — — — 5 

Egy hóra — — — — — — — — — 1 

Az előfizetési pénzek legcélszerűbben postautalványon 

— a kiadóhivatalba (Budapest, kecskeméti-utca 6. szám kül-

dendők. Az .ORSZÁG-VILÁG* szerkesztősége. 

Beküldetett. 

Ganc seid, bedrukte Fou-
l s r r U f l 1 9 ( 1 b is t l 4,65 P- met- (ca- 450 

v- iO j X I . Dessins) — vers. roben-und-

stückweise portö-uud zollfrei in's Haus das Seidenfabrik-

D6pot G. Henneberg (K. u. K. Hotlieferant) Iii rieh. Muster 

umgehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. 

50 

50 

90 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes között.) 

Érvényes 1890. jun ius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 
Szentes indul 5 ó. 35 p. 

Tőke , 6 ó. 11 p. 

Kszt.-Márton , 6 ó. 51 p. 

P.-Homok , 7 ó. 23 p. 

T.-Földvár , 7 ó. 41 p. 

Martfű , 7 ó. 59 p. 

Kengyel indul 8 ó. 34 p. 

P.-Tenyő , 8 ó. 55 p. 

Szajol , 9 ó. 16 p. 

Szolnok érk. 9 ó. 44 p. 

Budapestre érk. 1 ó. 55 p. 

Szolnok—Szentes. 

éjjel, 12 o. 05 

éjjel, 12 o. 41 

d. e. 1 ó. 20 

1 ó. 52 

2 ó. 17 

2 ó. 36 

3 ó. 11 

3 ó. 31 p. 

3 ó. 55 p. 

4 ó. 25 p. 

7 ó. 45 p, 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. u. 

d. u . 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u . 

d. u. 

d. u . 

d. u. 

d. u . 

d. u . 

éjjel. 

B.-pestről indu l 9 ó. 40 p. 

Szolnok „ 3 ó . 45 p. 

Szajol „ 4 ó. 20 p. 

P.-Tenyő , 4 ó. 43 p. 

Kengyel , 5 ó. 11 p. 

Martfű , 5 ó. 39 p. 

T.-Földvár , 6 ó. 08 p. 

Homok indu l 6 ó. 20 p. 

Kszt.-Márton , 7 ó. 10 p. 

Töke „ 7 ó. 38 p. 

Szentesre érk. 8 ó. 13 p. 

éjjel, 8 ó. 15 

éjjel, 11 ó. 47 

éjjel, 12 ó. 20 

12 ó. 41 

1 ó, 09 

1 o. 36 

2 ó. 03 

2 ó. 15 p. 

2 ó. 52 d. d. u . 

3 ó. 25 p. d. u. 

éjjel, 

éjjel, 

éjjel, 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. u . 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

4 ó. — p. d. u . 

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 

Félegyháza—Csongrád. 
Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 

K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 

Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Csongrád—Félegyháza. 
Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 

Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 

Félegyházáról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du . 

Félegyházáról Budapest felé Indul: 
Személyvonat 3 óra 24 perc é j je l ; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 

reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. u . 

Budapestről Félogyháza felé Indul: 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 20 

perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután, omnibuszv. 3 . 

ó. 20 p. d. u. s z e m é l y J L P' ̂ ¿J 

S t e n t e s . 1 8 9 1 . N y e n u t e t t Mim F e r e n c i i j i r i u j t é j á B . 




