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Schönfeld V kinyv- es paplrkeresksdéséfcen. 
Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Ha tudná! 
Stammer Sándor alispánt éppen akkor, 

mikor a szentesi főjegyzőválasztást egészen 

törvénytelenül végrehajtotta, egy tekintélyes 

képviselő, ki lehetőleg semleges állást foglal 

el a mai pártküzdelmek között, azon kérdés-

sel lepé meg, hogy: meddig tartanak még 

ezek az állapotok alispán ur? 

Az alispán elébb szemet meresztett ezen 

kérdésre, azután áhítatot erőszakolt lelkiisme-

reti furdalástól vonagló arcára s mellére tette 

a kezét s azt mondá, hogy: Esküszöm a csa-

ládom boldogságára (ez az ő rendes eskü-

formája) hogy: ha tudnám, hoyg a mai viszály-
nak én vagyok az okozója, akkor, nemcsak a 
hivatalomról mondanék le; de még a városból 
is kiköltözném. De én nem vagyok oka sem-

minek, én ennek a városnak boldogságát aka-

rom, ez volt egész életem célja, s igy állá-

sommal járó minden hatalmat arra kell 

forditanom, hogy városunk közélete megtisz-

tittassék azon elemektől, kiknek szereplése a 

városnak kárára van. 

Tehát az alispán ur családja boldogsá-

gára esküszik, hogy: ha tudná, hogy ő az 

oka az itteni viszályoknak, akkor lemondana 

a hivataláról. 

Valóban, megdöbben az ember, mikor 

egy szép család felett látja örökké lebegni az 

alispán esküjének árnyát; mert ez az eskü-

dözés, ha egy hosszú élet változott viszonyai 

között visszagondol rá az ember, még meg-

boszulhatja magát; mert azt mondja a biblia, 

hogy: megbüntetem az apák vétkeit a fiaik-

ban ötöd és tized Íziglen. 

Nagyobb bűnt pedig nem lehet elkövetni, 

mint a hamis esküvés. — Már pedig Stam-

mer alispánnak közéleti fogadozásaira letett 

esküjei idáig mind hamisak voltak: 

Szentes város népe előtt a szabad ég 

alatt hajadon fővel esküdött 1869-ben családja 

boldogságára, hogy: a 48-asok zászlaját elhagyni 

soha nem fogja. — Ezen hamis eskü árán 

jutott a szentesi polgármesterséghez, s ezen 

lépcsőn és még mindig ezen eskü árán emel-

kedett az alispáni székhez. 

S mikor 48-askodása után letette az al-

ispáni esküt, mint alispán, első ténye volt, 

hogy bizalmat indítványozott a középbal által 

akkor állásában nagyon megingatott Lónyay-

kormánynak és irtó háborút kezdett azon 

zászló hívei ellen, amely zászló alatt a 48-as 

elvekre örök esküt tett. — S igy a változó 

viszonyok áramlatához képest esküdött külön-

böző szinek és álláspontok mellett. És eskü-

dött könnyes szemekkel, mikor most utóbb 

alispánná választatott, hogy: minden erejét 

és igyekezetét arra fogja fordítani, hogy a 

választás által felzavart kedélyek lecsillapit-

tassanak s a megzavart béke helyreálljon; 

de még le se száradt arcáról az elmondott 

eskü megpecsételésére kicsordult köny, már 

oda intrigált a főispánnál, hogy Kádár Henrik 

megyei főszámvevő, ki ama nevezetes Cson-

grádi számadások hamis nyugtáival nem akart 

megbarátkozni, állásából eltávolittassék. S 

miután ez sikerült neki, haladt esküje megszegése 

utján boszuja kielégítésére mindazok ellen, 

kik a választásnál ellene küzdöttek és nem 

hogy a béke helyreállítására nem gondolt és 

nem tett semmit, hanem egész erőfeszítéssel 

csoportosította az állásával járó hatalmat arra, 

hogy a vele szemben legfüggetlenebb állást 

foglalt Szentes városát lealázza. 

Megesküdött azon reggel, mikor Szentes 

város főjegyzőjét hivatalvesztésre Ítélték jó 

formán semmiért, hogy: ő nem ellensége a 

főjegyzőnek és nem is akarja kárát. 

S ez az ember újra esküszik, esküszik, hogy 

ha tudná, hogy ő az itteni viszálynak az oka, 

akkor menne világgá, s ugyanakkor, mikor 

ezt az esküt elmondja, a közönség akaratá-

nak kijátszására nyilt törvénytelenséget kö-

vet el. 

Valóban, az ember megdöbben ezen az 

esküdözésen s eszébe jut egy dráma hőse, 

mikor ez borzalommal tekint a minden bűn 

elkövetésére kész intrikusra, s azt kérdi tőle, 

hogy : van-e neked istened, hogy imádkozva 

követsz bűnre bűnt ?! — S nem félsz-e, hogy 

beszéded és tetted átka ivadékodra száll ? 

— Hogy mi jön utánam, — felelt az in-

trikus, — arról nem gondolkozom, eszem 

azon van s minden tettem célja az, hogy 

míg élek, mindenáron fenntartsam magam. 

Így van Stammer. Esküszik rendre, s 

hogy esküjének átka nem fogé meg valakit? 

ezzel nem törődik, csak ő fentarthasa magát. 

S ha elgondolkozunk azon lelkiismeret 

felett, melyből az ő esküi származnak, akkor 

megértjük, hogy : Stammer alispán miért nem 

tudhatja azt, hogy minden viszálynak ő az 

okozója? 

A munkások érdekében. 
ív. 

Azokat a vezérelveket, a melyeket a Magyar-

francia biztosító-részvénytársaság a munkások beteg-

és életbiztositására vonatkozolag megállapított, — mult 

alkalommal közöltem. A mennyiben a kérdést köz-

érdekűnek jeleztem — mert valóban az is — az 

újságírónak nem lehet ott megállapodnia és köte-' 

lességét még nem teljesítette, ha csak rámutat vala-

mely üdvös eszmére és annak gyakorlati megoldását 

szükségesnek allitja. Meg kell jelölnie a módot is, a 

mely szerint az eszme megvalósulhat. 

Igazán zavarban vagyok, hogy miként tegyem 

meg javaslatomat a nélkül, hogy valakit ne sértsek. 

Mert az a sajátságos helyzet áll fönn a tősgyökeres 

magyarság között, hogy a kezdeményezés- és még 

inkább a kivitelre vonatkozó együttműködést ritkán 

találhatjuk föl a társadalomnak bármely osztályá-

ban. Rendszerint rabólintnak valamely helyesnek 

tartott kezdeményezésre, hogy de bizon igaz; de 

nagyon ís helyén való lenne a fölvetett indítványt 

megvalósítani. De ezzel aztán eleget vélt tenni min-

denki a kötelességének és várja mástól a buzdítást, 

vagy cselekvést. És minthogy közkérdések máról-hol-

napra meg nem oldhatók, csak faradságos után-

járással ; minthogy a magyar ember utolsó esetben 

még anyagi áldozat meghozatalára is inkább haj-

landó, mint cselekvésre: ritka kivétellel a legtöbb 

— helyesnek és üdvösnek elismert — ügy marad 

csak a tervezgetés stádiumában. Vagy ezért, vagy 

pedig a miatt, mert a tervező és szervező nem 

rokonszenves a nagy közönség előtt: a kezdeménye-

zést már csirajában elfojtja a közöny. 

Nem akarok beleszólni a mostani tusakodásba, 

csak jelezni akarom, hogy arra könnyen akad vál-

lalkozó, miszerint egyik napról a másik napig tartó 

„érdemeket- szerezzen valaki nekibuzdulásával; de 

az a rendkívüli ritkaságok közé tartozik, hogy ha 

valamely olyan eszmének a népszerűsítésére, vagy 

keresztülvitelére vállalkozik valaki, a mely általános 

kitartást követel meg és azon fölül sem anyagi, sem 

erkölcsi jutalommal nem jár. 

A kezdeményezésre képesítetteket két osztályba 

sorozom: vagy olyanok, a kik értelmi és vagyoni 

fölényüknél fogva jogot szereztek arra, hogy vezér-

egyéniségeknek tartassanak, vagy pedig olyanok, 

akik, mint köztisztviselők, kötelezettséget vállaltak 

arra, hogy a nagy közönség érdekeit nemcsak vé-

delmezik, hanem azt elő is mozdítják. 

Akik úgyszólván csak önszántokból léptek oda, 

a hol a közönség érdekeinek védelmezéséről van 

szó: azoktól legfölebb csak megvárhatjuk, hogy 

irányt jelöljenek. De a kik — akar ambícióból, akár 

kényszerűségből — közpályara léptek: azoktól jogo-

san megköveteljük, hogy mmdannyiónk érdekét elő-

mozdítani szoros kőtelességöknek tartsák. Itt aztán 

egyenlő mértékkel kell mérni az uri rendnek, a va-

gyonos osztálynak, a mesterembereknek vagy sze-

gény munkásoknak. A társadalom minden osztályá-

nak vannak féltett és becses érdekei, melyeket egy-

aránt köte'essége a köztisztviselőnek figyelmére 

méltatni, azt ápolni, védelmezni és végső sorban 

előmozdítani. 

Nem tételezem föl, hogy valakj kétségbevonná, 

hogy az általam nyilvánosság elé hozott eszme a 

munkásosztálynak nem lenne fontos érdeke. Ha ez 

tény; és ha az is igaz, hogy a köztisztviselő — áll-

jon a vármegyének, városnak, vagy társulatoknak 

szolgalataban — kötelességszerűig hivatott a kez-

deményezésre, akkor az én következtetésem is ala-

pos és jogos, mikor azt mondom, hogy az itt tár-

gyalt ügyet nem szabad sorsára bizni, hanem legelső 

sorban valamely általanosan becsülésnek örvendő 

és szellemi fölényénél fogva különben is hivatott 

köztisztviselőnek a gondjaira kell bíznunk. 

E nélkül az eszme — bár üdvös voltát elis-

merjük — halva született és legfölebb azt érjük el 

vele, hogy van a lapoknak miről irni, mert már én 

is negyed ízben veszem igénybe e lapok hasábjait 

és a közönség —• türelmét. 

Valamelyik kimagasló vezéregyéniségünknek a 

jóindulatára alapítom én reményemet, a mikor kije-
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lentem, hogy a fölvetett eszmét helyesnek tartva, 

annak kivihetőségét bizonyosnak hiszem. 

Megérdemelné bár a rendkívüli fontos munkás-

kérdés, hogy annak tanulmányozása és kormányi 

támogatást igénylő fölkarolása egy hivatott férfi tel-

jes jóakaratát és cselekvését igénybe vegye; de, ha 

ezt megoldáshoz közelebb vezetni nincs kilátásunk: 

miért nem lehetne annak egyik alarendelt — bár 

magában azért szintén fontos — részét más osztály-

nak a megrövidítése nélkül megoldáshoz juttatni? 

Nem kell hozzá egyébb, csak jóakarat. A biz-

tosítótársaságtól készen kapja a tervet, a min esetleg 

módosítani lehetne még. Itt pusztán csak elhatáro-

zásról és gyors cselekvésről van szó, csak az kell, 

hogy valamelyik tekintélyes közéleti emberünk a 

zászlót a kezébe vegye és azt mondja: halljátok-e, tisz-

telt munkás »polgártársak,- nem fölforgató tanoknak a 

hirdetéséről van szó, hanem arról, fcinek van kedve 

és akarata tömörülni, hogy az önsegélyzés elvére 

fektetett számítással önmagát és családját némi tekin-

tetben segélyezze, ha betegség kopogtat be a házhoz ? 

Nem kétlem, hogy a zászlóbontás igen nagy 

szamban össze fogja hozni a munkásokat, mert meg 

leszek arról győződve, hogy az a tekintélyes férfi 

hebehurgya módra nem ment bele a buzditasba és 

a neve már elég kezesség arra, hogy itt nem kiját-

szásról, nem svindlirozásról van szó, hanem egy 

gazdag biztositórészvénytársaság azon tervéről, hogy 

ő is nyer üzletileg, de a résztvevők is közreműkö-

désükkel. 

A mit egyesek nem képesek keresztülvinni, azt 

ezrek könynyen valósithatják. Ha a tél folyamán 

egészen más irányú és igénytelenebb működési körrel 

jelölt egyesületet 2000 munkás kívánt támogatni: 

ezt az eszmét 4 —5000 ember is magáévá teheti és 

minél több lesz a résztvevő, annál magasabb napi 

es gyógydijakat lehet megállapítani. 

Vegye tehát valaki a zászlót a kezébe, melyet 

á magyar-francia biztositórészvénytársaság hímezett, 

a nyelét pedig e cikksorozatban én faragtam. Én 

mindjárt félre is állok, nehogy e^t a zászlónyelet a 

hátamon próbálják ki. —r. 

— A z á l l a m i k ö z i g a z g a t á s behozatalára 

vonatkozó törvényjavaslat altalános tárgyalása f. hó 

11-én befejeztetett, s tegnap volt a szavazás a felett, 

hogy: általánosságban elfog adtatik-e a törvényjavas-
lat? Előre lehetett ludni, hogy a törvényjavaslat 
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átalánosságban kétszeres szótöbbséggel lesz elfogadva; 

mert ezt nemcsak a kormánypárt; de a mérsékelt 

ellenzék is támogatta. A szavazás eredménye tehát 

előre látható volt. — Mint táviratilag értesülünk, a 

törvényjavaslat átalánosságban 266 szavazattal 99 
szavazat ellenében elíogadtatott. Távol volt s igy 

nem szavazott 50 képviselő. — De mint értesítve 

| vagyunk, azért a törvényjavaslatból ezen cyklusban 

nem lesz törvény; mert a függetlenségi és 48-as 

párt most már kész van az obstruktiónalis tárgya-

lásra, mely abból áll, hogy a párt a részletes tár-

gyalásnál oly mélyreható vitát és oly tömeges szava-

zást provokál, melylyel az egész cyklust kihúzza. — 

Ezen tárgyalási módoktól csak az esetre tért volna 

el a párt, ha a kormány elfogadja Eötvös Károly 

országos képviselő zárbeszédjében kimondott felté-

teleket, «hogyha a kabinet a garanciális törvényeket 

és nemcsak a szolgálati pragmatika s a fegyelmi 

törvényt, hanem mellette még a községek rendezé-

séről szóló törvén)javaslatot is előterjeszti és a 

135. §-t kihagyja és e tekintetben az eredeti javas-

lathoz ragaszkodik és ha akkor mi abból megnyug-

vást mentünk arra nézve, hogy azon jogoknak, 

melyek az uj átalakitasok folytán a kormány, vagy 

a korona kezére adattak, megfelelő ellenértéket mi 

jobb közigazgatásban, gazdag tartalommal bíró ön-

kormányzatban és a szabadság és közigazgatási 

magánjogok bírósági biztosításában, a választások 

tisztasagában és a parlament függetlenségében 

nyerünk, akkor higyjék el önök, obstrukciót igy 

sem csinálunk és jövőre sem fogunk csinálni, ha 

csak nagyon súlyosan és következetesen nem provo-

kaltatnank a túloldalról, de legyenek arról meg-

győződve, hogy akkor semmi jel arra nézve fel nem 

merül, mintha mesterségesen akarnók e törvényja-

vaslat törvényerőre emelkedéset megakadalyozni. 

Ha pedig ezt nem tennék és nem teszi meg a 

kabinet, akkor legyen meggyőződve arról is, hogy 

míg a partból egy szambavehető töredék lesz e par-

lamentben, míg e kabinet, kabinet akar maradni, 

budget-et ugyan törvényesen megalkotni nem fog". 

Ezek szerint tehát nemcsak az lett a mai kor-

mánynyal szemben kilátásba helyezve, hogy: ezt a 

törvényt nem viszi ezen cyklusban keresztül; de 

még az is, hogy ez a kormány nem lesz képes 

a kormányzás alapjául szolgáló költségvetést meg-

megszavaztatni. S ez könnyen megtehető; mert a 

költségvetésnek 6000 tétele van, s ennek tárgyalá-
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sát évekig el lehet húzni. — Ugy látsJk tehát, hogy 

olyan országgyűlési tárgyalásoknak nézünk elé, 

milyen Magyarországon még nem volt! 

Helyi és megyei hirek. 

— A z E M K E szentesi fiókegylete teg-

nap d. u. választmányi ülést tartott a város tul a 

kurcai tanácskozási termében. — Az ülésen Sarkadi-

Nagy Mihály elnökölt. — A választmányi ülés egyik 

érdekesebb tárgya volt a pénztárnok jelentése, mely-

ből megtudtuk, hogy a pénztárnak eddig 1771 frt 

bevétele volt. A választmány intézkedett, hogy a 

künnlevő tagsági dijak befizetése iránt a tagok meg-

szorgalmaztassanak. — Az EMKE vigalmi bizottsági 

elnökségéről Bányai József lemondván, a választmány 

elnökké Szathmáry Ede ügyészt választá meg. — 

Az ülés legfontosabb tárgya volt dr. Filó Tihamér 

indítványa aziránt, hogy az egylet helyiséget bérel-

jen, hogy rendes egyleti élettel lehessen az EMKE 

hazafias célját támogatni. A választmány kimondá, 

hogy szükség van egy ilyen egyleti helyiségre és 

Sima Ferenc alelnök vezetése mellett egy, dr. Filó 

Tihamér, Szeder János, Szánthó Lajos, Nagy Imre 

és Tóth Kalman választmányi tagok lettek kiküldve, 

alkalmas helyiség bérlése és berendezése iránti ja-

vaslattételre. 

— C s o n g r á d m e g y e közigazgatási bizott-

sága a mai napon ülést tart, melyen, mint tudjuk, 

a helypénzszedésnel eltűnt 2000 frt ügyében Szentes 

város tanácsa ellen indított fegyelmi ügyben is in-

tézkedés fog tétetni. 

— A k ö z s z e m l é r e kitett országgyűlési képv. 

választók névjegyzéke ellen már csak holnap délután 

5 óráig lehet felszólamlással élni, akik tehát még 

nem tekintették volna meg, igyekezzenek azt ma és 

holnap betekinteni s a netáni téves felvétel ellen a 

központi választmányhoz felszólamlassal élni. Teg-

nap estig őt felszólamlás adatott be a névjegyzék 

ellen, valamennyi az életkor téves feltüntetése miatt. 

A névjegyzék a városi központi irodában tekint-

hető meg. 

— A d a k o z z u n k ! Segélyt a szerencsétlenül 
járt csongrádi munkások számárai E cím alatt a 

kengyeli Bagi-majorban roui alá temetett és munka-

képtelenné vált munkások érdekeben lapunk mult 

számában egy felhívás jelent meg. A felhívasnak 
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Jártam az erdőn. 

Jártam az erdőn, 

A hol egykor régen 

Boldogan pihent 

Szivem a tiéden. 

Mit szólt az erdő P 

Nyájasan köszöntött; 

Nem láttam utján 

Egyetlen göröngyöt. 

Kék nefelejtsek 

Felém bólintgattak, 

Vadrózsa bokrok 

Halkan hívogattak. 

Kínálta ágyát 

Harmatos árnyék ; 

Zizegett a fű : 

Hej ! ha veled járnék ! 

Ha te itt volnál ! 

Vállamra haj ólnál, 

Meg is csókolnál 

A csipkebokornál. 

Madár főlszállna, 

Falevél reszketne . . . 

Boldogan borulnék 

Szerető szivedre. 

Regény két kötetben. — 

Irta Hugó Alfréd. 
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Rudnydnszky Gyula, 

A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

— Igen, — felelt Jenő, — ma este a 8 órai 

futárvonattal utaztak el, Betty és Rosetti inasa kísé-

retében. 

— Hová ? — kérdék valamennyien csaknem 

egyszerre. 

— Párisba ! 

A báróné e fölfedezésre mérgesen gyüré össze 

a kezében tartott finom zsebkendőt, s aztán meg-

törlé vele boszutól és megszégyenítéstől gyöngyöző 

arcát. 

— S hol tudtad meg mindezeket ? — kérdé 

némi szünet után s kissé nyugodtabban. 

— Dr. Rühlingnétől, — válaszolt Jenő, — bár 

eleinte konokul tagadta, hogy tudna valamit, vagy 

hogy része lenne a szökésben. 

— A nyomorult! — sziszegé fogai közül a 

báróné, — csalódik, ha azt hiszi, hogy örömét fogja 

müvében találni. 

A báró, ki eddig szótlanul hallgatta a Jenő és 

neje közt folyt párbeszédet, felkelt székéről s a báró-

néhoz fordulva, moadá: 

— Nincs időnk a hosszas feleselésre; itt tettre, 

még pedig a leggyorsabb intézkedésre van szükség. 

Mi a terve önnek, asszonyom ? 

— Mint házunk fejétől, öntől akarom ezt hal-

lani, — felelt a báróné. 

— Én a legcélravezetőbbnek azt tartanám, ha 

Jenő a legelső vonattal utánuk menne. Véleményem 

szerint Rosettit, aki mindenütt ismerős, könnyű lesz 

feltalálni. 
A báróné helyeslőleg bólintott fejével. 

— S ha megtalálta őket ? — kérdé. 

— Kényszerítenie kell Kornéliát az azonnali 

visszatérésre. 

— Kényszeríteni ? S hogyan ? 

— Minden megengedhető eszköz és mód alkal-

mazásával, — tehát esetleg még a rendőrség segé-

lyével is, — mondá a báró erős hangnyomatékkal, 

— Jenő azonnal el fog utazni. 

— Óhajod parancs előttem, atyám, — vette át 

a szót Jenő, — engedelmeskedem s már a legköze-

lebbi vonattal Párisba utazok, bár nem hiszem, hogy 

ezen kényszeritési móddal célt érjek, miután — tudo-

másom szerint is — Kornéliát nem szöktették meg, 

hanem önszántából követte Rosettit. Ezen feltevésem 

mellett bizonyítanak Rühlingné azon szavai is, mely 

szerint Kornélia határozottan azért szökött meg, 

hogy Winterfeld gróffal való eljegyeztetését lehetet-

lenné tegye. Ez esetben tehát nem tudom, van-e a 

hatóságnak beleavatkozási joga ? Álljon azonban a 

dolog bármiként, már most kijelentem, hogy rendőri 

segélyt semmi esetben sem veszek igénybe. 

Jenő e kijelentése a családtagokra váratlan, 

lesújtó hatással volt s percekig némán, szótlanul 

bámultak Jenőre. Végre is a báróné törte meg a 

hosszas, kinos csendet. 

— S mit szándékozol cselekedni, vagy mi a te 

véleményed ? — kérdé. 

— Nos, én azt hiszem, — felelt Jenő nyugod-

tan, — hogy az egyszer megtörtént dolgot többé 

nem lehet meg nem történtté tenni, sem pedig soká 

titkolni. Rosettinek nejévé kell tenni Kornéliát, nekünk 

pedig tul kell magunkat tenni az emberek véleményén. 
(Folytatása követkelik.; 
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már eddig is szép eredménye van, amennyiben la-

punk zártáig a következő adományok folytak be: 

Sima Ferenc 5 frt, Danielisz Károly 5 frt, 

Juhász János 1 frt, dr. Filó Tihamér 1 frt, Pokorny 

Tódor 1 frt, Schneider József 1 frt, Komáromy 

Lajos 1 frt, ifj. Zsoldos Ferenc 2 frt, Szarvas Ferenc 

50 kr. Sinóros-Szabó József 50 kr. Kanász György 

1 frt, Szrenkányi Károly 50 kr, Négyesi János 1 frt, 

özv. Lénárt Jánosné 1 frt, Babós Sándor 2 frt, özv. 

Ugrai Andrásné 2 frt, Szathmáry Ede 1 frt, Márthé 

Istvánné 1 frt, Bozóky András (Kunszentmárton) 1 frt, 

Novobáczky Győző 1 frt, Tóth Kálmán 2 frt, a 

„Szentesi Lap" személyzete 5 frt (Ezen ősszeghez 

a kővetkezők járultak: Törők Imre 1 frt, Ibolya 

Imre 50 kr. Hegedűs Péter 50 kr. Kőrmöcy József 

50 kr. Négyesi Péter 50 kr. Dékány János 50 kr. 

Négyesi Albert 50 kr. Szabó Mihály 20 kr, Musa 

Imre 20 kr. Bozóky Gábor 20 kr. Furtász Ferenc 

20 kr. Wolf Lajos 20 kr.) Eddigi gyűjtésünk össze-

sen 36 frt 50 kr. További adományokat is szivesen 

fogadunk és nyilvánosan nyugtatunk. 

— A v a s á r n a p i m u n k a s z ü n e t tárgyá-

ban kiadott ministeri rendelet városunk hatóságához 

is leérkezvén, Magyar József h. polgármester fel-

hívta Aradi főkapitányt, hogy a vasárnap megünnep-

lésére vonatkozó törvény megtartását a rendelkezésére 

álló törvényes eszközökkel igyekezzék előmozdítani. 

— Ezzel kapcsolatban időszerűnek tartjuk ismételni, 

hogy a törvény f. hó 19-én, tehát már a legköze-

lebbi vasárnapon lép életbe, amikor a kereskedése-

ket is már csak délelőtt 11 óráig szabad nyitva 

tartani. Különösen figyelmébe ajánljuk ezt a gazd-

asszonyoknak; mert a törvény értelmében vasárnap 

délelőtt 11 órán tul, trafikon kivűl, minden más 

cikk arusitása tiltva van, s amely kereskedő a tőr-

vény idevonatkozó rendeleteit mégis megszegné, 

1 frttól 300 frtig terjedhető pénzbüntetéssel fog súj-

tatni. 

— E s k ü v ő Brüll Ferenc fiatal kereskedő a 

mai napon vezeti oltárhoz a halasi izr. templomban 

Schön Boriska kisasszonyt, Schőn Mór ottani bor-

kereskedő kedves és szép leányát. 

— A m i n i s z t e r s z a v a . Szapáry gróf belügy-

miniszter szavának hitelessége iránt az országgyűlé-

sen a csongrádmegyei ügyekben adott válasza óta, 

ugy látszik, sok képviselőben ingadozik a vélemény. 

Legalább is arra mutat, hogy mikor a szombati 

ülésen a miniszter beszélt, Eötvös Károlylyal szem-

ben bizonyítgatta, hogy tessék neki egy bizonyos 

ügyben az adatokat rendelkezésére bocsátni és ő az 

ügy érdemének megfelelő igazsaggal fog felvilágosí-

tást nyújtani. — Ezen miniszteri nyilatkozatra Thaly 

Kálmán közbekiáltja, hogy : mint a csongrádmegyei 
dolgokbanI Ez a közbekiáltás azt jelenti, hogy a t. 

minister ur válaszolni válaszolt; de megnyugtatni 

nem nyugtatott meg senkit! 

— A s zeged i fa-(butor- iparkíállitásról az 

„Alföldi Iparlap* legutóbbi száma hosszabb ismer-

tetést közöl. Mint bennünket érdeklő részt, kiveszsük 

belőle a következőket: A II. csoport érdekesebb 

darabjai . . . Qyözö-Molnár Imre szentesi kosár-

fonó munkái és Varga Imre ugyancsak szentesi 

műfazekas palaedényei." — Örömmel registráljuk e 

dicséretet, melyhez a magunk részéről még hozzá-

fűzzük : szolgáljon ez buzdításul a derék kiállítóknak! 

— A d é l u t á n i is ten i t isz te leteket — 

a templom belsejének renoválására való tekintettel, 

— a reform, egyháztanács f. hó 12-én tartott ülé-

sében a tegnapi naptól kezdve beszüntettette. 

— N y á r i o r s z á g o s v á s á r u n k , mint ezt 

már jeleztük, szerdán, azaz f . hó 22én, tehát az 

engedélyokmányban kitett határnapon veszi kezde-

tét. Minden félreértés kikerülése végett tudatjuk a 

közönséggel, hogy erre vonatkozólag a főkapitányi 

hivatal a legszélesebb körű intézkedéseket tette s a 

szomszéd városok elöljáróságait hivatalosan is érte-

sítette. — A vásárok tehát a jövőben mindig a nap-

tárban kitett időben, két, vagy a szükséghez képest 

több napon fognak tartatni. 

— A s z e r e n c s é t l e n ü l járt csongrádi arató 

munkások sorsa Kunszentmártonban is nagy rész-

vétet keltett, s mint lapunknak írják, — az ottani 

48-as népkör választmánya f. hó 12-én tartott ülé-

sében egyhangúlag elhatározta, hogy a szerencsétle-

SZENTESI LAP. 

nül járt munkások özvegyei és árvái felsegélésére 

gyűjtést fognak rendezni. Az elnök által tett indít-

vány élénk visszhangra talált s a gyűjtés a legszebb 

eredménynek néz eléje. Az eredményt annak idején 

a jó szivü adakozók névsorával együtt közölni fogjuk 

lapunkban. 

— K i v á n d o r l á s . Sürü egymásutánban szál-

lingóznak ki szentesi, leginkább izraelita polgártársa-

ink a távol Amerikába, Igy legújabban Lővy Berta 

szánta el magát az Amerikába való kivándolásra, 

valószínűleg névrokonának, egyik helyi lap volt 

reporterétől hazaérkezett kecsegtető hírei által bá-

torítva. A kérelmezett útlevél kiadása ellen persze 

akadály nem forog fenn. 

— F é l b e m a r a d t t é r z e n e . A következő 

sorok közlésére kérettünk fel: „Én, Farkas Zsiga, a 

II. zenekar karmestere és prímása, tudomására hozom 

a n. é. közönségnek, hogy zenekaromból három 

embert a rosz magaviselete miatt elcsaptam, tehát 

a Széchényi ligetben mindaddig nem fogok játszani, 

amig a hiányzó 3 tag meg nem érkezik, a kikért 

már sürgönyöztem. Addig kérem a n. é. közönség 

becses elnézését." 

— K ö z é r d e k cim alatt uj vegyes tartalmú 

lap indult meg f. hó 12-én Csongrádon. Az uj lap 

ifj. Kevitzky György szerkesztésében és kiadásában 

jelenik meg. „Szemébe akar nézni ez az uj lap azok-

nak a firmáknak, akik — úgymond — a népet 

ravasz, hamis hírekkel folyton félrevezetik, hogy a 

zavarosban kényök, kedvök szerint halászhassanak." 

— C s i l l a g h u l l á s . Érdekes „mennyei ese-

ményt" jelzünk, mely a forró juliusi estéken bizo-

nyara számos „ingyenes" nézőt fog a szabadba 

csalni, hogy a látványosságnak szemtanúi legyenek. 

E hónap második felében ugyanis eleinte gyengébo, 

de később mind sűrűbb csillaghullások lesznek, melyek 

idővel, különösen augusztus első felében oly sűrűen 

követik egymást, hogy barmikor és bármerre fog a 

szem tekinteni, mindig és mindenütt hulló csillagok-

kal fog talalkozni. 

— H i b a i g a z í t á s . Lapunk mult szamának 

„Téglaárak emelese" cimén hozott hírében ket szám-

hiba is csúszott be. A lapos cserép árát ugyanis a 

tanács helyesen 11 frtban, a mustra cserép árát pedig 

9 frtban allapitotta meg. 

— T a l á l t k u l c s . A rendőrkapitányi hiva-

talban egy nagy kulcs van letéve. Tulajdonosa kellő 

igazolás mellett átveheti. 

Hirek a szomszédból. 
— J á r v á n y . A „Kecskeméti Lapok" híre 

szerint Bugac-Monostor szarvasmarha allomanyaban 
a száj- és körömfájás kiütvén, nevezett puszta ha-
tára zár alá vétetett. 

— K u t y a á l l o m á n y Kecskeméten . 
Kecskeméten közelebb fejezték be a kutyák össze-
írását. E szerint Kecskemet varos kül- és belterüle-
tén, valamint a hozzátartozó Bugac-Monostor puszta-
községben találtatott luxus kutya 9, vadasz kutya 41, 
egyéb és pedig adó ala felvett kutya 3764, adómen-
tes kutya, 3419, tehát összesen 7233 darab kutya, 
mely utan kivettetett összesen 4120 frt 50 kr. 

Csarnok. 
A chameleon.* 

Az állatországnak mythos-szerű lénye. Pliniustól 
kezdve a legújabb kong, minden termeszetvizsgaló 
foglalkozott vele. Mindegyik behatóan vizsgalta, de 
senki sem ismerte meg tőkeietesen. Egyik egy tulaj-
donságát fedezte föl, a másik mast. Azonban annyira 
még nem haladt a tudomány, hogy ezen lényről a 
titokzatosság fátyolát teljesen lelebbentsek. 

Annyi kétségtelen, hogy a chameleon amphi-
bium, vagyis oly állat, mely a szarazon és vízen 
egyaránt képes megélni; vagyis magyaran mondva: 
még a jég hátán is elél. HaDar a szarazon is kepes 
tengődni, azonban mégis a viz éltető eleme. Alig 
várja hogy a folyó megaradjon és természetes med-
rét elhagyja, legott ott terem, hogy az árvízben 
gázolhasson és abból kiszedje kövér talatjait. 

Szine határozatlan; közönségesen ugyan szürkés 
vörhenyes, de némeiyek azt állítják, hogy kék, mások 
meg azt, hogy zöld. Vannak, kik sárganak tartjak. 
Sokan meg mernének rá esküdni, hogy fekete. Hon-
nan ezen eltérő nézet ? Hát biz az onnan van, hogy 

„Szentes és V i d éké i b ő l vettük át ezt a tárcacik-

ket. Azon időből való rajz ez, amikor még a Szentes ós Vidé-

két nem vármegyei koszton és rendeletre írták, Szerk. 

3. ol«i%i. 

a chameleonnak határozott szine nincsen is, hanem 
azon tárgy szinét tükrözi vissza, a melyhez épen 
közel áll. A megejtett kísérletek csodálatos eredményt 
mutattak. A fekete-sárga zászló mellett, olyan fekete-
sárga lett, hogy senki sem merte volna állítani, hogy 
valamikor más szine is lehetett volna, vagy valaha 
lehessen. Később vörös posztóra tették és szine csak-
hamar vörösre változott. Ép igy történt, midőn zöld 
szinű tárgy közelébe jutott. Egyedül a fehér szin 
kepez kivételt; az artatlanság szinét nem képes bőre 
tisztán visszatükrözni; még ha tisztán leesett hóra 
állítják is, nem válik tiszta fehérré, hanem csak 
szürke lesz. Mint kuriózumot megemlítjük, hogy 
mid^n fekete-súrga szinű volt, különösen dühöskö-
dött. Talalkozott egy tudós, ki azon hihetetlen álli-
tassal lépett föl, hogy a gyekénkötel, hogy ha azzal 
a chameleont körülkötjük, aranykeresztté változik, de 
ezen állítás annyira magan viseli a lehetetlenség 
bélyegét, hogy komoly értekezésben, mint a milyenk, 
azzal foglalkozni nem is szabad. 

Miként már fentebb emiitettük, a chameleon 
amphibium ; magyarul: kétlaki, hüllő. Mielőtt a mű-
szavak százával gyártattak, az allatok ezen osztályát 
csúszómászóknak nevezték. Károlyi Gáspár biblia 
forditásaban is ezen találó magyar kifejezés olvasható. 
Ezzel azonban a chameleon csak annyi hasonlatos-
saggal bír, hogy szintén szokott krokodilusi könnye-
ket hullajtani. 

Hangja rekedt; ha megtamadják: szava telje-
sen eláll. 

A kisebb allatokat mindaddig nem bántja, míg 
saját céljaira felhasznaihatja; szeret a nagyobb álla-
tok körül sürgölődni és kecses csúszásával és mászá-
sává! annyira behizelgi magat azoknak kegyébe, hogy 
mindegyik őrizkedik eltaposasától. 

Ha vízben van, jól úszik, mindig a sekélyeket 
keresi föl, a hol könnyen haladhat; az örvényeket 
kerüli; soha sem úszik az ár ellen. Ha vihar kere-
kedik, szépen az enyhelyre húzódik A vihar elmul-
tával ott himbálózik a játszó habokon, de oly kime-
rültnek tetteti magát és oly rémülten tekint szét, 
mintha mindvégig harcolt volna a lázongó elemekkel 
és ő csendesítette volna le azokat Neptunként „quos 
ego . . .a-jával. 

Bőre különösen érzékeny. Az időjárás válto-
zását jóelőre megérzi. Mindig megérzi, merről fog a 
szél fújni és előre ahoz alkalmazkodik. A vihar soha 
készületlenül nem találja, nem fél még a muszka 
széltől sem, mert bőrének csodalatos rugekonysaga 
képessé teszi őt arra, hogy mindenféle szelet egy-
aránt kiálljon. 

Habár, miként fentebb emiitettük, a vizet külö-
nösen kedveli és azt éltető elemének tartja, mindazon 
által nem idegenkedik a száraz főidtől sem. Kikeres 
magának egy lakályos helyet, a mely dúsan ellátja 
táplálékkal. És ha már a szárazra menekül, ugy azt 
mindvégig szárazon kivánja megtartani, azon nem 
tűrheti meg a vizet. A természettudósok, kik a cha-
meleont vizsgalatuk tárgyává tették, egyhangúlag oda-
nyilatkoznak, hogy a vizenyős réteket nem szereti. 
Mindannyian azt tapasztalták, hogy minden képzel-
hetőt megtesz, hogy sajat menhelyét a víztől meg-
óvja; ás, kapál, dolgozik minden erejéből, ha víz 
veszélyezteti hajlékát, s habár összes szomszédait 
elönteti is vízzel, arr i mindig van gondja, hogy 
tusculanuma ezen elemtől megóvassék. Csodálatos 
dolgokat beszélnek azon furfangról, melyet ilyenkor 
alkalmaz és rövid ismertetésünk nagyon hosszura 
nyúlna, ha az ez irányban való észleleteket mind el-
akarnók sorolni. 

Általánosan dicsérik ragaszkodását utódai iránt. 
Bámulatos, a mit megtesz ezeknek jóvoltáért. Minden 
állat ösztönszerűleg gondoskodik ugyan magzatairól 
és ugy intézkedik, hogy életének első napjaiban min-
den szükségessel el legyen látva. De a chameleon 
gondoskodása kihat felnőtt utódaira is. A gyikot 
kimarja lakásából, mérges nyállal lelocsolja, hogy 
azt egy utódának átadhassa; keres jó nyugalmas, 
csendes helyet, hogy magzatai ott a napon sütké-
rezhessenek ; a hüllők rókájának lehetne nevezni 
azon alattomosságaiért, melyeket faja érdekében el-
követ és hüllőtársainak ugyancsak kell vigyázniok, 
hogy egy-egy jó falatot ne vegyen nálok észre, mert 
azt csellel és ármánykodásaival bizonyára kiragadja 
szájukból. Ha pedig észreveszi, hogy egyik magzatja 
felé rosz szél indul, ugy azt — miként a gólya, 
mely az égő házon levő fészekből fiait elhordja, — 
ideje-korán felragadja s egy csendesebb vidékre, dus 
élelmet nyújtó más folyó partjára elviszi. 

Nevezetes tulajdonsága még eh, de 
minek is nyujtsuk oly hosszura cikkünket, hisz nem 
mondhatunk ujat, mert olvasóink épen oly jól, vagy 
talán még jobban ismerik a . . . chameleont, mint mi. 

Cuvier után franciából: 

N. N. 
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O R S Z Á G - V I L Á G 
Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 

(X1L évfolyam. Julius—szept.) 

A julius—szept. évnegyed alkalmából bizalommal kérjük 
t. olvasóinkat az előfizetés megújítása s lapunknak ismerőseik 
köreben való ajánlására. Örömmel tapasztaljuk a müveit ma-
gyar közönség folyton növekedő érdeklődését, rokonszenvét 
lapunk iránt s mi rajta leszünk, hogy az erdeklődést, ezt a 
rokonszenvet el ne veszítsük. 

Tartalmasság, változatosság, érdekesség, a társadalmi, 
irodalmi, inüveszeti stb. kerdesekkel való semmi tele mellek te-
kintetek által nem korlátozott foglalkozas — ez nagyban a mi 
programmunk, melynek keresztülvitelében a legjelesebb írói 
garda van segitsegünkre. 

Az ,Ország-Világ" rendes tartalma két regény, több 
novella, tárca, élet- és jellemrajz, az ismeretek különfele ágait 
felölelő cikkek, költeinenyek, heti krónika, különféle rovatok. 
Kök világa divattudósitasokkal, képekkel stb. Minden számban 
l ö—15 Önálló közlemény. 

A julius—szept. negyedben folytatjuk Tábori Róbert 
nagy érdekű regényét, úgyszintén Jerorne K. Jerome pompás 
humoru illusztrált utirajzat. 

Az ,Ország-Világ* előfizetői évenkint hat mümellékletet 
kapnak. A masodikat Basch Gyula jeles festőnk .Haptak !" 
enne pompás genrekepet a húsvéti számmal küldtük ineg-
Ugyanakkor küldtük meg uj előfizetőinknek a tavalyi hat müinel-
lekletból a hatodikat. A harmadik mümellékletet jul iusban 
küldjük meg s ezzel a tavalyi negyediket. 

Azoknak, kik ujevtol kezdve előfizetnek, meg mindig 
megküldjük a tavalyi karácsonyi szamot (száz szerkesztő arc-
kepevel, dolgozataval stb.; nemkülönben a tavalyi hat mümel-
lekletet. 

Az ,Ország-Világ* rendes előfizetési ára egész évre 10 
frt, de b frtért rendelhetik meg ugy a „Budapest i Hirlap* 
mint az lEgyetértts* előfizetői, nemkülönben a papok, tanítok 
és tanítónők is. 

A heti krónikákat ezután is Székely Huszár irja, időn-
ként Andronikus, Atropos és Sincerus. Ezenkívül ál landó dol-
gozó társaink: Abonyi Árpad, Bársony István, Hock János, 
Kozma Andor és Szecsi Ferenc. 

Mutatványszámokat kívánatra ingyen küldünk. 

Előfizetési feltételek -
Egész evre — 10 frt — kr. Az ,Egyetértés"-sel együtt: 
Félévre 5 , — , Egész evre — 28 frt — kr. 

Negyedévre — ¡2 9 50 „ Felevre 14 B — , 

Egy hóra — — , 85 , Negyedévre— 7 , — , 

Egyes s z á m — - , 20 , Egy hóra — ¡2 , 50 „ 

A „Budapesti Hirlap'-pal együtt rendelve: 
Egész évre — — — — — — — — ±2 frt — kr. 

Felévre — — — — — — — — — 1 1 , — „ 

Negyedevre — — — — — — — — 5 , 5 0 , 

Egy hóra — — — — — — — — — 1 , 9 0 , 

Az előfizetési pénzek — legcélszerűbben postautalványon 

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

dendők. Az »ORSZÁG-VILÁG* szerkesztősége. 

Gőzhajózás 
a felső Tiszán Szeged és Szolnok között. 

Érvényes 1891. mártius 23-tól. 

Felfelé: 
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 hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szentes és Szegedre: szerdán, pénteken és 

vasárnap reggel 4 órakor. 

A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak I. és 

11. ozstályra vétetnek fel utasok. 

1651 —1891. tkv. szám. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy A r a d i 
Már ia Lakos Bá l i n t nó önkéntes árve-
rési ügyében a szegedi kir. törvényszék (a 
szentesi kir. járásbíróság) területén lévő, Szen-
tes város határában fekvő, a szentesi 8907. 
sz. tjkvben. A f. 3185. rsz. a. foglalt 
hold terű nagyhegyi szőlőre és minden tar-
tozékaira az árverést 649 frt utóajánlati ár-
ban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1891. évi j u l i u s hó 20-ik 
n a p j á n délelőtt 9 órakor ezen telekkönyvi 
hatóság helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10u

0-át, vagyis 48 frt 60 
krt készpénzben, vagy az 1881 LX. t. c. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8. § ában 
kijelölt ovadékképes papírban letenni, avagy 
az 1881. LX. t. cz. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a biróságnál előleges elhelye-
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, a kir. járásbíróság tkvi 
hatóságánál 1891. évi május hó 26-ik napján. 

Temesváry, 
kir. aljárásbiró. 

SZENTESI LA!\ 

Felhívás előfizetésre 
a 

julius—decemberi félévre. 
A Magyar H i r l a p 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 hálánkuak 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 iráut 
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 
bírja, 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 küzdvén, a „Magyar Hírlap" 
rövid fönnállása alatt oly számban gyűjtötte 
maga köré a jó barátokat és híveket, mint 
még soha ily rövid idő alatt újság, moly a 
magyar állam határai közt megjelent. 

A „Magyar Hirlap* a mint eddig is volt, 
a jövőben is az 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 mindenünnen, bár ha fárad 
ság, vagy utánjárás árán juthatna csak az 
ilyen müvek birtokába. Nem csupán az elis-
mert nevek kultuszát űzi, hanem a névteten, 
akár kezdő irók munkáit is közvetíti a közön-
séggel, ha azok egy, vagy más tekintetben 
figyelemreméltó vouásokkal 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. 

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

U j don s á g i r o v a t a minden magyar-
országi hit lap közt a legdúsabb s nincs egyet-
len olyan száma, mely egész halmazát ne 
közölné a legfrisseb, legeredetibb híreknek, 
melyeknek egy részét csupán a „ Magyar Hír-
lapiból tudhatja azon a napon a közönség. 
Bár minden nevezetesebb városban, sőt min 
den népesebb községben van külön leve-
lezőnk, ujdonság-pályázatunk révén napon-

^ 85. szatu. 

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 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 neszéi 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. 
Igy 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 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, Káinoki Izor, 
Márkus Miksa, Mikszáth Kálmán (főmunka-
társ), Szana Tamás, Szomaházy István, Szemere 
Attila. S/eredai Sváb Leó,Szabó Endre, Szemere 
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: eg<sz 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, szivesen utánküldjük a lapot, ha a 
címet 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. 

Suntei. 1891, NytmattU Sima Ferenci fjtruajtóján. 




