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M E G J E L E N 

minden, vasárnap. 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

Lesz-e vasutuak? 
(Három cikk) 

I . 

Egy Hód-Mező-Vásárhelynél kezdődő és 
Szajol, esetleg Szolnoknál bekötendő másod-
rendű vasútvonal kiépítése iránt ezen vonal 
menti összes érdekeltség közbejöttével Ilód-
Mező-Vásárhelyen értekezlet tartatott — Ezen 
értekezleten tapasztalt érdekeltség meggyőzött 
bennünket arról, bo^y Hód-Mező-Vásárhely tői 
Szajolig esó' vidék lakossága végre komolyan 
akar leszámolni azon régen istápolt óhajtással, 
hogy ezen, a világtól elszigetelt s az év két 
harmadában sárba rekedt vidék valahára vas-
utat nyerjen. 

Régi óhaj az, hogy e vidéknek vajha vas-
útja lenne! sokat irtunk már róla és mind-
annyiszor elmondtuk, hogy e vidék az orszig 
leggazdagabb tá a, bir a természet mind azon 
áldás val, mi egy város vagy falu népét meg-
e l é g e d e t t é tehetné, ha vasútja volna, mely 
nélkül földmivelés, ipar, kereskedelem ma már 
nem virágozhat és nem virágozhat különösen 
nálunk, hol a forgalom a civilizált világ leg-
rosszabb országútjaira van utalva. 

Irtunk cikkeket és az ujabban épült vas-
utak példájából kitüntettük, hogy ezen vidéken 
épitevdő vasútnak neui pusztán az lenne a 
haszna, hogy a földmives terményének hasznát 
nem a fuvarosnak fizetné, hanem saját zsebébe 
tehetné, s az iparos és kereskedő olcsóbban 
jutna portékájához és mindent olcsóbban ve-
hetne a közönség; de itt ezen létföltételt ké-
pező közvetett haszna mellett, a vasút egy igen 
jövedelmező vállalat is lenne, amennyiben gaz-
dag percentjét hozná be a bele fektetett tőké-
nek Irtuk, hogy ma tőkében hevernek a nagy 
összegek. Olcsóbb aligha lesz valaha a pénz, 
tehát ez az idő az, mikor legelőnyösebben le 
hetne a vasutat épiteni. Akik az épitési költség 
nagyságától aggódtak, azoknak példákat hoz-
tunk föl, hogy p u az arad-körös-völgyi vasút 
niértföldenként 12<> ezer frtba, szabadszállási 
vonal mérttöldje pedig csak 80 ezer frtba került. 
Nálunk, hol a föld egyenes, mértföldeken, mond-
hatni minden földmunkálat nélkül lehet épitni 
a vasutat, az eddigi hason minőségű vasutak 
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A Sierra Moréna nemesei. 
— B E S Z É L Y . — 

Irta: Dumas S. 
Fordította: S Z A L A Y MIKLÓS. 

A mise véget ért. Mindenki eltávozott a templom-
ból. Zuniga don Bernardó a mint egy gyónó szék elé 
ért, kinyitotta annak aj ta ját s hirtelen belépve, bezárta 
maga mögött. 

Senki se látta. 

A templom ajtói nyikorogtak sarkaikon s Ber-
nardó hallotta a kulcs csörgését. A sekrestyés léptei 
hangzottak a gyónószék előtt, melyben ő rejtve volt de 
nemsokára e zaj is elmúlt. 

Mély esend állott be. 
Csak néha-néha hallatszott a zárt karból a lép-

tek gyönge súrlódása a kövezethez és egy imádkozó 
halk hangja. 

Egy apáca volt ott, ki társának holt teste mellett 
imádkozott . 

Elérkezet t az este, s a templomban homály te-
rült, csak a kar, mely most gyászkápolnává lett áta-
lakítva, volt megvilágítva. 

E k k o r jöt t fel a hold s sugarai egy ablakon be-
özönlve, halvány fényt árasztottak a templomban. 

Minden nesz megszűnt kivül ugy mint belől, tizen-
egy óra tá jban hangzott el a halott körüli utolsó imád-
ság és ekkor azon sajátságos néma csend állott be, 
melyet az ember templomban, kolostorokban és teme-
tőkben szokott tapasztalni. 

Csak egy bagolynak, mely valószínűleg közeli fán 
tartózkodott , egyhangú, szabályszerű és szomorú huho-
gása hallatszott 

után ítélve, mértföldenként 80—100 ezer frtnál 
többet nem lehet számítani a vasútépítésre. 

Az érdekeltség folyton ébrentartása végett 
ezekről többször kimerítő részletességgel irtunk 
Ma azonban hál* istennek már oda látjuk érve 
a dolgot, hogy a kapacitálásra nincs szükség, 
a vasút létesítésének szükségét a palotáktól a 
gunykók lakójáig mindenki érzi, az építéshez 
szükséges áldozatot meghozni mindenki kész, 
csak erős akarat kell és erős kéz, mely e nagy 
feladat keresztül vitele előtt — a dolog ter-
mészetéből folyólag — álló akadályokat eltá 
volitsa, és lesz vasutuuJc, lesz sokkal rövidebb 
idő alatt mint azt a várakozásban kimerült 
közönség remélné. 

De hát hol az az erős kéz, mely e feladat 
megoldására hivatott és képes? Ezen kéz azon 
bizottság fáradhatlau buzgalma lesz, mely a 
hód-mező vásárhelyi átalános értekezletből az 
előmunkálatok elkészítésére kiküldetett 

Ezen bizottság intelligens, tevékeny em-
berekből lett megalkotva, s meg vagyunk róla 
győződve, hogy minden tagja érzi feladatának 
nagy fontosságát és tudja, hogy e bizottság 
erélyes, fáradhatlan munkásságától függ, hogy 
az ige testté legyen és ezen tudat hatása alatt 
lelkesülni fog munkálkodásában és meg is ta-
lálja a leghelyesebb utat, mely legrövidebben, 
legkevesebb akadálylyal célhoz vezet; mind 
azon által, hogy e nagy munkának, valamint 
eddig szószólója voltunk, ugy jövőre is része-
sei lehessünk, nem késünk véleményünket el-
mondani arra nézve, hogy a bizottság mily 
irányú eljárásától várunk sikert. 

Hód - Mező - Vásárhely, Szentes, Szegvár, 
Mindszent, Kun-Szent-Mártonnal már tisztában 
vagyunk, hogy ezen városok, illetve községek 
a vasnt létesítése által igényelt áldozat meg-
hozatalára többé kevésbbé készek. Dc hátra 
vannak még a tiszazugi községek Szajolig. A 
bizottság egy pár lelkes tagja vegye nyakába 
ezen községeket és az építendő vonal által ér-
dekelt negybirtokosokat érdekeltségök fölköl-
tése végett. S midőn azzal már tisztában 
vagyunk, hogy mely községek hajlandók 
áldozni, akkor egyszersmint tudjuk, hogy 
az építendő vonal, mely irányban haladva, 
mely községeket fog érinteni, s igy hány 
mértföld hosszú lesz ? Ekkor egy előleges szá-
mítást kell tenni, hogy mennyibe kerülne a vo-

Don Bernardó elérkezettnek látta az időt terve 
kivitelére; felnyitá a gyónószék ajtaját, melyben tar-
tózkodott, s kinyujtá lábát menedék helyéből. 

Epen abban a pillanatban, melyben lába a köve-
zetet érte, ütötte az óra az éjfélt. 

Mozdulatlanul várt addig, mig a tizenkét óra ütés 
lassan elhangzott s kimagyarázhatlan remegés közt ki-
lépett a gyónószékből, hogy felmenjen a karra meg-
győződni a felől, vájjon nincs-e valaki a halott körül, 
a ki megakadályozná őt tervének kivitelében. 

Azonban a mint egyet lépett arra, lassan kinyílt 
a kar rácsozata s megjelent egy apáca. 

Don Bernardó felkiáltott. Az apáca Niebla Anna 
volt. 

Felhajtott fátyola láttatni engedé arcát. Fehér 
rózsából font párta erősítette fátyolát homlokához. Ele-
fántcsont olvasó volt nálla, mely kezétől sárgának 
tünt fel. 

— Anna! kiálta fel a fiatal ember. 
— Don Bernardó! rebegé az apáca. 
— Te nevemen szóilitottál! kiáltá don Bernardó, 

— e szerint te megismertél engem? 
— Igen, felelt az apáca. 
— A szent kutnáii? 
— A szent kútnál. 
Don Bernardó átölelte az apácát karjaival. 
Anna nem vonakodott az öleléstől. 
— De — kérdé don Bernardó, — bocsáss meg, 

mert én őrült vagyok az Önkiitől, őrült a boldogságtól, 
mit akartál te itt? 

— Tudtam, hogy itt leszesz! 
— S te kerestél engem ? . . . 
— Igen. 
— E szerint tudod, hogy én téged szeretlek ? . . . 
— Tudom 
— Es te, szeretsz engem? 
Az apáca ajkai némák maradtak. 
_ Óh Niebla! egy szót, csak egyetlenegy szót. 

HIKDZTK3I A.HAK: 
3 hasáho* |M*tiNorért 
egyszeri hirdetésnél 1H 
kr , *2 hasábodért 1*2 kr , 
1 hasábosért G kr szá-

míttatik* 

NTILTTÉR 
minden rgves sora 15 kr. 

EÉIIYEGDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Hérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

T 
nal kiéptése és kiszámítani, hogy vonal hossz és 
érdekeltség arányában egy egy város és köz-
ségre mekkora összeg esik az épitési költség-
ből Midőn ez tudva van, fölszólitaudók az] ér-
dekeltek, hogy hajlandók e meghozni a kivánt 
áldozatot ? — Mi hiszszük, hogy Hód-Mező-Vásár-
hely, Szentes és Kun Szent-Márton nem fognak 
visszariadni a kellő áldozattól S miután a má-
sodrendű vasutak építésére vonatkozó törvény 
értelmében, ha az építtetni tervelt vonal által 
érintendő érdekeltség többségi, meghozza az ál-
dozatot, a kisebbség törvény szerint bevonható 
az érdekeltségbe, ennélf gva az említett három 
nagy városnak nem lesz nehéz a többséget 
megnyerni ez ügynek, s akkor egyes kisebb 
községek szeszélyén e nagy munka nem fog 
fölakadui. 

Első teendő tehát az érdekeltség megálla-
pítása, mit a vonal irány és hozzá járulási kulcs 
elkészítése követ, s mig a bizottság két, három 
ügy buzgó tagja ezzel fárad, addig másik két, 
három tag összeszedi a forgalmi adatokat és 
számadást tesz, hogy az építendő vonal, mint 
üzlet mennyiben fizeti ki magát. Az épitési 
költségnek mily módon való fedezése is egy 
nagy kérdés, melyet komoly tanulmány tár-
gyává kell tenni. — Evvel szintén megtalálja 
dolgát egy szűkebb körű bizottság. 

Ezen bizottságokat kell tehát haladék nél-
kül megalakítani, hogy azok dologhoz láthas-
sanak Mi ott leszünk mindig azokkal, kik ez 
ügyben munkát vállaltak s beesülettel dolgoz-
nak és sarkában leszünk folyton e bizottság-
nak, hogy egy perc el ne vesszen hiába az 
időből, mit e uagy munka igéuyel. 

Tehát előre! Lesz vasutunk, csak az ügy 
nagy fotossága által igényelt erélyt kifejtsük 
és áldozattal ne késsünk. © 

A vasutiigyben Hod-Mezo-Vásár-
helyen tartott értekezletből. 
Amit oly régóta és teljes érdeklődéssel vártunk, 

a vasutügyi nagyértekezlet f. hó 15-én Hód-Mező-Vá-
sárhelyen megtartatott. 

Örömmel jelentjük ki, hogv ezen értekezleten 
szerzett tapasztalatunk teljesen kielégíti, megnyugtatja 
a vasútépítés iránti — annyiszor próbára tett — ér-
deklődésünket. 

If juságunk, szerelmem, a Jézus nevében kérdelek, sze-
retsz engem? 

— Fogadalmat tettem, — niorinolá az apáca. 
— Oh! mi közöm nekem fogadalmadhoz! kiáltá 

don Bernardó, nem tettem-e én is, és nem törtem fel! ? 
— En a világra nézve meg vagyok halva, felelt 

a halvány menyasszony. 
—- Még ha testre nézve meg volnál is halva, 

Niebla, én feltámasztanálak téged! 
— Te nem fogsz engem ismét életre hozni, szólt 

Anna fejét rázva, én pedig Bernardó, téged halottá 
foglak tenni. . . . 

— Jobb ugyanazon sirban szunnyadozni, mint 
halál által elválasztva lenni! 

— Mi a szándékod hát Bernardó? 
— Téged elszöktetni, téged magam inal vinni egész 

a világ végéig, ha szükséges, tengereken keresztül, 
ha kell. 

— Mikor? 
— Azonnal. 
— De az ajtók be vannak zárva. 
— Igazad van, szabad leszesz holnap ? 
— En mindig szabad vagyok. 
— Várj itt reám holnap ugyanezen órában, ná-

lam lesz a templom kulcsa. 
— Várni foglak, de el fogsz-é bizonyosan jönni ? 
— A h ! esküszöm az életemre. De te mivel biz-

tositasz engemet? 
— Vedd, — feleié Anna, — itt van olvasom. 
— Es ezzel az elefántcsont olvasót Bernardó 

nyakára körité. 
Ugyanezen pillanatban don Bernardó átölelte 

Niebla Annát s őt keblére szorítván, miközben ajkaik 
találkoztak és megcsókolták egymást. 

De a helyett, hogy e csók tüzes lett volna, mint 
az első szerelmi csók, az apáca ajkának érintése jég-
hideg volt, s a hidegség, mely don Bernardó ereit át-
futotta, egész szivébe nyomult. 



Az értekezleten ott voltak Kun-Szent-Márton vá-
ros kiküldöttein kivül Kun-Szent-Mártonon fölül Szol-
nok, illetve Szajolig eső községek és nagybirtokosok 
képviselői, kiknek nagyszámú megjelenésük és ottani 
magoktartása teljes garantia aziránt, hogy az építendő 
vasútvonal által a Körösön tul érintendő községek és 
nagybirtokosok érzik a vasútépítésnek szükségét és 
hajlandók is lesznek ennek létesítése által igényelt ál-
dozat meghozatalára. Kun-Szent-Mártonon innen képvi-
selve volt az értekezleten Szentes, Mindszent, Szegvár, 
Mágocs és természetesen Hod-Mezo-Vásárhely, mely ezen 
értekezletet össze hitta. Hod-Mező-Vásárhelyen tul 
Makó-felé ott voltak Füldeák községének kéviselői. 

Abray Károly hod-mező-vásárhelyi polgármester 
ki ezen értekezletet összehivá, időközben beteg lévén, 
helyette az értekezletet Kristó Lajos tanáesnok nyitá 
meg és fölhivá az értekezletet elnök választásra. 

Elnökké egyhangúlag Stainmer Sándor Csongrád-
megye alispánja választatott meg. Jegyzőzé: Kmetykó 
József Hod-Mezo-Vásárhely főjegyzője. 

Stammer Sándor meleg szavakban köszöni meg 
a bizalmat, kijelenti hogy átérzi erejének csekélységét 
a nagy cél valósithatásával szemben, de bizik az ér-
dekeltek vált vetett támogatásában, s a közös érdek 
hatása alatt lelkesült küzremunkálás valósitni fogja 
azon régi vágyunkat, hogy e vidék valahára vasutat 
nyeljen. Csak az akarat legyen bennünk elég erős, 
lesz vasutunk ugy mond, s ha ez soká késik, azért 
nem mást csak önmagunkat vádolhatjuk. 

Ezután az értekezlet magát megalakultnak mondja 
ki. A vasutügy tárgyalása előtt fölolvastatott Széli Ákos 
makói ügyvéd levelé, melyben nevezett értesíti az ér-
tekezletet, hogy az arad-körösvölgyi vasuttársulat és 
Makó az értekezleten nem vesznek részt és pedig az 
utóbbi az okon, mert a vasútépítés irányára nézve 
már elfoglalt álláspontjánál fogva (Makó szőregi vonal) 
az értekezlet iránt nem tekinti magát érdekeltnek. 

Bidogh János nem örül ugyan neki, de minda-
mellett megnyugvással veszi, hogy a Csanádmegyeiek 
az érdekeltségből kivonják magokat; mert egy általunk 
építtetni szándékolt másodrendű vasútvonal annál köny-
nyebben létesül, minél rövidebb a vonal. (> szentül 
hiszi, hogy Hod-Mező-Vásár hely tol Szajolig eső érde-
k» ltség < gyért ' lműleg át van hatva a tervelt vasút ki-
éj itésének szükségétől, e mellett bizonyit azon körül-
mény is, hogy Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye maga 
és a megyebeli érdekelt községek, nagybirtokosok kü-
lön is megjelentek ez értekezleten, hogy közös óhajok 
valósitássának módja felett tanácskozzanak. Ebből azon 
meggyőződést meríti, hogy ha egyelőre csak Hod-
Mező-Vásárhelytől Szajolig terjedő vasútvonal kiépítése 
vétetik tervbe, ez, miután ez iránt az érdekeltséget 
ezen értekezleten constatálni lehet, sokkal kevesebb 
idő alatt és kevesebb akadálylyal létesíthető, mint egy 
Makó-Hod-Mező-Vásárhely-szajoli vonal. O tehát semmi 
hátrányt nem lát Makó visszavonásában, s azért hatá-
rozatilag kimondani véleményezi, hogy ezen értekezlet 
egy Hod-Mező-Vásárhely-szajoli vonal kiépítését veszi 
tervbe, s indítványozza, hogy az elő munkálatok el-
készítése végett egy bizottság alakittassék. Hunfalvi 
Pál, Lipich Gusztáv, Szobodka Gusztáv, Balogi Sá-
muel, Nagv Sándor és Sima Ferenc hozzászólása után 
a bizottság, melynek feladata lesz: az építendő vnnal 
irányát megállapítani, a forgalmi adatokat összegyűjteni, 
az érdekelt községeket birtokosokat a vasútépítés ter-

— Jól van, mondá Anna, most tehát többé sem-
miféle emberi hatalom el nem választhat bennünket. 
A viszontlátásra Zuniga. 

— A viszontlátásra, drága Annám. Holnap! 
— Holnap! 
Az apáca kibontakozott kedvesenek karjai közül, 

* megfordulva lassan eltávozott tőle vissza a kórba, 
mely bezárult mögötte. 

Karjait felé tárva, de mozdulatlanul engedte Zu-
niga don Bernardo Annát visszatérni, és csak akkor 
gondolt a távozásra, mikor ő már eltűnt. 

Négy padot tett egymás mellé, erre keresztbe is-
mét négyet, és a padokra egy széket helyezett és mint 
kitervelte ennek segélyével kiugrott az ablakon. 

A fű magos volt és oly sűrű, mint temetőkben 
szokott lenni, s igy történt, hogy a tizenkét lábnyi ma-
gasságból való ugrás nem tett benne semmi kárt. 

Nem volt rá szükség, hogy Niebla Anna arcképét 
magával vigye, mivel másnap úgyis bírni fogja magát 
Niebla Annát. 

(Folyt, köv.) 
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írta: S. F. 

Az a hírlapi közlemény, melynek elolvasása után 
Bodoki Kuti Emil megsemmisülve rogyott székébe, a 
következőképen hangzott: „Kántorszeg falvának külö-
nösen református lakosságát egy rendkívüli eset tartja 
felette nagy izgatottságban. Ezen eset áll abból, hogy 
meghalt másfél évvel ezelőtt a ref. egyház lelkésze, 
Kadvincky János, ki 150,000 frtot hagyott az egyházra 
oly célból, hogy ezen összegből egy templomot és egy 
iskolát építsenek. — Ez a hagyomány annak idejében 
átalános föltűnést keltett és sok mindenféle magyará-
zatra, gyanúra adott alkalmat, mert miudenki tudta, 

vének megnyerni és számítást tenni, hogy az építendő 
vonal mennyibe kerül ? A következő tagokból lett meg-
alakítva. Stammer Sándor elnök, tagok: Ábray Károly, 
Balogh János, Nagy Gejza, Marton Antal és Papp 
Ákos Mindszentről, Szarka István és Bécsi Sándor. 
Szegvárról, Hunyadi Lajos és Varga Károly Mágocs-
ról, Lipich Gusztáv Szelevényről, Br. Vodjáner Mór, 
Harkányi Károly, Hunfalvi Pál, Makai Imre, Blasko-
vich, Br. Fechtig, Sontág Ferenc, Vass Albert nagy-
birtokosok. Sípos Orbán, Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye 
alispánja és Öcsöd, Cibakháza, Tisza-Földvár, Ug, Sas, 
Kürt, Csépa, Inoka, Nagy-Ré és Fábián községek 
bírái és jegyzői. 

Sima Ferenc indítványa és Nagy Sándor pártolö 
fölszólalása után határozatilag kimondatott, hogy a 
vasutügvi nagyértekezlet jövőre fölváltva a vonal menti 
városok és nagyobb községekben fog megtartatni. 

Iieferens. 

Színházból. 
A elmúlt heti műsor jóllehet változatosság tekin-

tetében az előbbiekkel nem versenyezhet, mórt két da-
rab ismételten is előadatott, mindazáltal a szellemi 
nyereséget tekintve sokban felülmúlja a többieket. 

A műsor Souppe világhírűvé vált „Boccaccio" 
operettével vette kezdetét. Aradi ur az első szinlapon 
kezdte már hirdetni Boccacciot, azóta nem láthattunk 
szinlapot melynek alsó részein arasznyi betűkkel ne 
ponpázott volna Boccaccio reclamje. „Előadásra kitű-
zetett Boccaccio hírneves operette" „Legközelebb szinre 
kerül Boccaccio kitűnő uj operette" „Előkészületek té-
tettnek Boccaccio közkedvességű operettere" „Az előké-
születek nagyban folynak Boccaccio operettere," stb. 
stb. több ilyen hirdetések, felhívások és figyelmezteté-
sek, ugv annyira, ha Boccaccio előadását szinlapon 
olvashatni neliezeu vártuk, kíváncsiságunkat és érde-
keltségünket még inkább felkölté Boccaccio láthatása 
és hallhatása, annyival is inkább mert egyes partiturá-
kat Valcer átiratban éppen nem újdonság volt hallhatni 
belőlle. 

No de aztán nincsen olvan hosszú aminek vala-
mikor vége ne lenne, igy vége lett a reclamnak, s 
vége lett tulcsigázott várakozásunknak is, szombaton 
szinre került Boccaccio is. 

Ami a darabot mint zenemüvet illeti, elég legyen 
rólla annyit mondanunk, hogy egyike azon zenemüvek-
nek, melyeket a styl szépsége és könnyedsége a ha-
sonnemű termékeknek jóval fölé emel. Zenéje dalamos 
csengő változatokban teljes, hol mélabús epedő, hol 
szilaj kitörő, olykor a két ellentét kellemes harmóniába 
olvad össze, s az ember hallérzékét, hol andalító, hol 
buzdító hatással tölti el, mint például a 2-ik felvonás 
finaleja. 

Dicséretére váljék a szereplőknek igyekeztek a 
darabot élvezhetővé tenni, látszik, hogv tanulmányoz-
ták, átértették a szerző intentroját. Az általános elisme-
rés mellett azonban a dicsőség pálmaága osztatlanul 
Halniainét illeti, kinek Fiamettája egyrészt mig gyer-
meteg játéka által elbájolta a közönséget, másrészt 
kifejezés teljes éneke, tiszta, csengő hangja viharos 
tapsra ragadta a zsúfolásig telt színházat, ugy hogy 
különösen a templom előtt énekelt dalát háromszor is 
ismételni kellett. 

Envvári Sarolta Boccaccio élénken és kellemmel 
játszott éneko is tetszést aratott, mi azonban nem tu-
dunk bizonvo* nyomasztó hatás elől menekülni, melyet 
idegenszerű hangja és kifejezéseinek tulajdonítunk. 

Makó komikus alak volt a közönség egész este 
jól mulatott az együgyű babonás Lambertuccio játékán, 
az utolsó felvonásban előforduló tréfás dalát három-
szor is újrázni kellett Mellettük kiemelendők Bodrogi 
és Bodroginé az előbb Scaldza borbély az utóbbi Pet-
ronella szerepében. 

hogy Kadvinckynak igen szerény fizetése volt és soha 
nem örökölt, hogy ily nagy összeget becsületes uton 
félre tehetett volna. Mindazon által Kadvinckyt a falu-
ban mindenki becsületes embernek tartotta, s bármennyit 
beszéltek is hagyatékáról, senki nem merte volna ko-
molyan kutatni okát, hogy Kadvincky hol tett szert, az 
ő vagyoni helyzetét tekintve, óriási összeghez. 

A kántorszegi ref. egyház legkevésbbé törődött 
Kadvincky titkos és csudás pénzforrásával, boldog volt, 
hogy valahára oly helyzetbe jutott, hogy sárfalu, rongyos 
nádtetejű s fatornyu szegényes templomát és iskoláját 
a kor izlése szerint épült szilárd épületekkel válthatja 
föl. Hozzá is fogtak tűzzel, vassal az építkezéshez és 
rövid öt negyed év múlva ott volt a diszes kis templom 
és iskola, melyre a többi egyházak hívei irigy szemmel 
nézhettek volna, ha a falu népe hitfelekezet különbség 
nélkül nem örült volna a ref. egyház szerencséjén. 

Az uj templom fölszentelési ünnepélye jul. 25-re 
volt kitűzve, azonban egy váratlan és rendkívüli ese-
mény az ünnepély örömét már a templom felszentelés-
nél borzasztón zavarta meg. 

A hívek apraja nagyja seregestül gyűlt be a tem-
plomba és fölharsant ezer torokból az ur dicsőítéséül 
az ének: „Áldjátok az ur nevét," m a j d : „Jövel szent 
lélek ur isten." 

Az egyházmegye esperes maga jött el az uj tem-
plom fölszenteléséül szolgáló beszéd megtartása végett. 

A nap verőfénynyel kelt föl; de midőn a refor-
mátusok templomába hivogatóul másodszor szólalt meg 
a harang, az égen villámterhes sötét fekete fellegek 
tolongtak. Az ég alja szokotlanul, valóban elrémitően 
nézett ki, nyugatról mind erősebben tolták egymást a 
terhes fellegek, melyek oly alant jár tak, hogy felhő-
szakadástól lehetett tartani. 

Az esperes már a szószéken állt, midőn tompa, 
nehéz menydörgést, sűrűn egymást követő dörgés vál-
tott föl. A fellegek egyszerre ugy elsötétültek, hogy a 
templom nappali világát esti homály ülte el. A hivők 

Gálosit Fietro herceg figyelmeztetjük, hogy sz*. 
valatát ne hadarja el, éneke kielégítő volt, Váradi Lot-
teringi is egy hibában szenvedett, a túlzás hibájában, 
Lotteringi jelleméből annyit kiolvastunk, hogy ha töb-
bet iszik a kelletőnél, hát szép csendesen meghúzza 
magát, nem pedig hazardirozik rug, kapál s a lámpá-
kat majdnem tönkre silányítja*mint a hogy Váradi té-
vesen felfogta. 

Vasárnap „A pletykpad" adatott, összetákolta 
Palotai Andor. Kevés a szavunk hozzá, tűzre az ilyen 
rosz padokkal, melynek korhadt a fája kontár a csi-
náló ja. Egy csomó" szó özön logika, néhánv népdal 
rendszer és beosztás nélkül, előttünk áll az új-
fajta caliberű népszínmű, l lalinayné ugyan megtett 
mindent, hogy a már kezdetben nyilvánuló rosz hatást 
ellensúlyozza, de hát viz ellen úszni nehéz. Egyetlen 
egy ügyes alakja van-e darabnak: Gyurka, ki hála 
Istennek, hogy Megyeri kezébe került legalább egy 
egészséges mulattató alakítást láttunk, ami nélkül aligha 
szégyen szemre el nem aludtunk volna. 

Hétfőn közkívánatra „Aszalai uram leányai" víg-
játék került szinre. Az előadás Siposné művészi játé-
kát sajnosan nélkülözte de ezt leszámítva is tetszésben 
részesült. A közönség élvezettel halgatta Makó mulattató 
előadását- Vécsei Anna — Róza most nem oly 
hévvel és bensőséggel játszott mint első ízben. Megyeri 
Parányi Eduárd szerepét mesterileg alakította. 

Szerdán „Boccacciot" ismételték Enyvári Sarolta 
határozottan jobban énekelt mint első izben, Halmayné 
maga-magát multa fölül, s Makó . . . . ? Ha Makó 
nem volna 

Csütörtökön Siposné D. Lina jutalmára „Közönyt 
Közönynyel" Moreto classícus vígjátéka adatott. Nem 
mondunk valami újdonságot azzal, ha Siposuét ez est 
fénypontjának nevezzük, hozzá szoktunk már tőlle 
mindent szépen és jól hallani, talán rosszul is esnék 
ha egyszer csalódnunk kellene. 

Es az egyszer mégis csalódtunk, Igen 
csalódtunk; mert Siposné ez estén még a szokottnál is 
jobb volt, mesteri alakításával remekelt. 

Ha igaz, hogv a remek nyelvezet bájolni tud, s 
a maga fenséges egyszerűségével csodálatra gerjeszt, 
ugv ebben is Siposné-é az érdem, ki a mellett, hogy a 
büszke kőszívű, később az olthatlan szerelemre gvu-
ladt Diánának művészi alakitója vol f. Megőrzé a clas-
sícus nyelvezet szépségét s csillogó zománcát nein 
hagvta salakkal elhomályosítani. Abonyi Carlost a 
Diána iránti szerelmét eltitkoló, s hideg közönyt tettető 
szerelmest adta. Félünk, hogy a közöny nem tettetett, 
hanem valódi volt. 

Makó Polilla jó elménc volt, elménceskedett 
is sokat, olykor a darab rovására is. Ezzel az igazság-
nak, még inkább a remek műnek tartoztunk; „inert a 
rá aggatott cifraság csak szépségét takarja el." Külön-
ben Makó mint komikus, akár szavalatát, akár alakí-
tását tekintjük, kifogástalan egyéniség marad. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Meghívás A szentesi jótékony nőegylet ál-

tal föntartott kisdedóvodában a rendes évi vizsga az ovo-
dai helyiségben f. hó 22-én délelőtt fog megtartatni, 
melyre a nőegylet tagjait, a szülőket és ügybarátokat, 
tisztelettel meghívja az elnökség. 

— Lajos estély ét aug. 24-én, Kossuth Lajos nagy 
hazánkfia neve iránti kegyeletből, mint a mult évek-
ben szokta, ugy ez évben is társas vacsorával fogja 
megünnepelni a helybeli 48-as népkör. A társas va-
csora a kör helyiségben lezs 50 kros teritékkel. 

— A városi főjegyzői állás — a f. hó 16-án 
tartott közgyűlés határozata folytán — az oktoberi 
rendes havi közgyűlésen lesz választás utján betöltve. 

— A városi adóhivatalnál fölszaporodott 
munka földolgozásáig a közgyűlés két napdijast enge-
délyezett, egyszersmind a hadmentességi adókivetési 
munkálatnak évenkénti teljesítésére egy ötödik adótiszti ál-
lást aképen rendszeresített, hogv Sulc László mértékhitele-
sítő 400 frt. évi fizetését 500 frtra emelte és nevezett 

ajkán elhalt az ima, a lelkész prédikációja elnémult, 
mindenki remegve nézett körül ez itéletszerű idő lát-
tára. — E közben az ég folyton menydörgött és ré-
mülve lehetett látni a tűzvillámokat, melyek féktelen 
csapkodással keresztül kasul hasogatták a fekete felle-
geket. 

A hívek rémülve álltak föl helyeikről, a gyermekek 
sírni kezdtek. 

„Borzasztó idő!" kiáltott föl a lelkész, „uram 
légy velünk" s pár biztató szót szólt a hívőkhöz és el-
hagyá a szószéket; mert már ugy sem lett volna senki, 
ki az ő beszédjét hallgassa. 

Az ég folyton és irtóztatón menydörgött, majd 
egy percig megszűnt a dörgés és villámlás. A templomi 
gyülekezet már imára kezdett buzdulni a borzasztó 
idő elmultára, midőn a templom minden zugát réinea 
fénynyel betöltő villámlást egy földet rázó menydörgéa 
követett, s ezután ismét borzasztó csend. 

A templomban levők arcán halálos sápadtság ült, 
végitéletre gondolt mindenki. Az ablakokra volt me-
redve minden szem, midőn egyszer egy ember fut a 
templomba és tompa, kinos hangon kiáltja, hogy: „ég 
a templom!" 

Hiába volt a templomon a villámhárító, az ur ha-
ragjától á szent épületet megmenteni képes nem volt. 

A nép rémülve és sirva tódult ki a templomból, 
melynek teteje borzasztó ropogás közt égett. 

Oltásra senki nem gondolt, a rémület átalános 
volt; dél felé, midőn már a templom tető és torony 
minden éghető anyaga megégett, jöttek a szomszéd 
falu és városokból segítségül; de már késő volt, a tem-
plom leégett. 

Ezen rendküli esetben mindenki az isten kezét 
kereste, mely haragosan hirdeti, hogy az ur nem en-
gedi meg, hamis uton gyűlt pénzen épült falak között, 
dicsőíteni nevét. 

Eh a csapás a református hívőkre megsemmisítő 
volt. (Folyt, köv.) 



jövőre a mértékhitelesítői teendők mellett az adóhiva-
talnál mint ötödik adótiszt fog működni. 

— Balogh Mihály városi Írnoknak állásáról 
történt lemondása folytán megüresedett Írnoki állás 
szept. 5-én tartandó közgyűlésen lesz betöltve. A folya-
modások szept. 4-ig Balogh János polgármesterhez 
nyújtandók be. 

— H a l á l o z á s - Csik György nyugalmazott hu-
szárkapitány városunkban is jól ismert egyéniség el-
halt f. hó 18-án 71 éves korában Budapesten. 

— Jutalomjátéka lesz kedden Makónak, szín-
ház látogató közönségünk kedvenc komikusának. Makó 
annyira ismeretes színház látogató közönségünk előtt, 
hogy őt dicsérgetni és jutalomjátékát ajánlgatni fölös-
legesnek tartjuk. Közönségünk mindig tudta kellőleg 
méltányolni a művészt és igy hisszük, hogy ezúttal 
Makó iránt jutalomjátékán egv telt színház lesz az 
elismerés kifejezése. Ezt ő —*ha valaki megérdemli a 
társulatnál — méltán megérdemli tőlünk. 

— A méhész barátokat értesítjük, hogy Nagy 
Zsigmond bánfalvi lelkész ur f. hó 29-én délután 3 
órakor a Széchényi kertben méhészeti előadást fog 
tartani. 

— Mindszent községe mint értesültünk közgyü-
lésileg elhatározta, hogv az esetre, ha az építendő Vá-
sárhelv-szajoli vonal aképen irányittatik, hogv Mind-
szent alatt megy el, 40000 frtot fog adni. Szegvár 20000 
frtot szavazott meg e célra. Ezen határozat kétségkívül 
igen örvendetes jele a vasútépítés iránti érdeklődésnek. 

— Adózási arány. Városunkban összesen 474S 
adófizető van, ezek közül 1916 fizet 1 10 frtig, 681 
fizet 10 15 frtot, 446 fizet 15 20 frtig, 903 fizet 
20 50 frtig, 465 fizet 50 100 frtig, 227 tizet 100 2<X> 
frtig, 71 fizet 200 300 frtig, 18 fizet 300 400 frtig, 
9 fizet 400 500 frtig, 3 fizet 500 <>00 frtig, 2 fizet 
600 700 frtig, 3 fizet 700 800 frtig, 1 fizet 800 900 
frtig, 1 fizet 900 1000 frtig, 1 fizet 1000 - 1 8 0 0 frtig, 
I fizet 3000 frton fölül adót. 

— Értesités . Van szerencsénk a t. közönséggel 
tudatni, mikép a tul a kurcai zeneestélvek hétfő, f. hó 
23-tól kezdve d. u. 5 órakor kezdődnek. A rendezőség. 

— A szentesi rom. kath iskolaszék részé-
ről közhírré tétetik, miszerint a helybeli rom. kath. elemi 
tanodákban a bekövetkező 1880—Hl -ik iskolai évben a 
beiratás e f. évi szept. hó l-én veendi kozdetét és foly-
tattatik ngyanazon hó 5-ig, és pedig naponkint reggeli 
# órától délelőtti 11 óráig, és délutáni 2 órától 4-ig. 
Szept. 5-én reggeli 8 órakor tartatik a „Veni Sancte u 

Szept. 6-án a rendes előagások megkezdetnek. Ez al-
kalommal figyelmeztetnek az illető szülök és gyámok, 
liogv tanköteles gyermekeiket az itt kitűzött idő le-
folyta alatt az iskolába annyival is inkább beírassák: 
mert ellenesetben az 1868. évi 38. t. c. 4. §-a értei-
méhen az iskolai pénztár javára pénzbirsággal büntet-
tetni fognak. Kelt a szentesi rom. kath. iskolaszéknek 
e f. 1880. évi aug. hó l-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. 
Csuppay Márton, iskolaszéki jegyző. 

— A szentesi iparos ifiak képző és se-
gélyző egyletének tisstviselőit, választmányát és 
rendezőit fölkérem, szíveskedjenek a gondnoki állo-
másnak választás utján való betöltése végett f év cs 
hó 22 éu azaz vasárnap déUlött ÍJ arakor az rgylet helyi 
ségében (Balogh örökösök házában) tartandó ülésen meg-
jelenni. Szentes, 18«S0. aug. 19. Balázsovits Norbert, elnök 

— A bécsi nemzetközi gabnavásáron a 
gabna ára a következő volt : 75 klg. sulvu régi buza 
I I frt. 65 kr., árpa 66 klg. sulyu, 9 f r t ' 20 - 4 0 kr., 
tengeri: S^frt.,^zab : 7 frt., 55 75 krig. 

— É R T E S Í T É S E K ö z v . Cicatricis Pálné I. 
t. 147 sz. ,a. háza, mely áll 5 szoba, 2 konyha pince 
és melléképületekből szabadkézből eladó, vagv haszon-
bérbe kiadó, értekezni lehet a tulajdonosnővel. — Ve-
cseri Imre 111. t. 51 sz. a. háza és Szt.-Lászlón egv 
első Oszt. házi földje eladó. — Jenei Mihály I. t. 562 
sz. a. háza eladó. —• Cukor Adolfnénak több rendbeli 
földje haszonbérbe pénzért kiadó. — Varga Imrénél 1. 
t . 21 sz. a. egy külön lakhely Szt.-Mihály naptól kezdve 
haszonbérbe kiadó. II. Szabó Andrásnak I. t. 143 
sz. a. lakosnak a derekegyházi oldalon egy háziföldje 
eladó. — Özv. Papp Jánosné 111. t. 623 sz. a. háza, 
nagvnyomási első osztályú és dónáti 19 hold tanya-
földje "eladó. — Kanfi Harvát Bálint vekeiiaposi két 
hold földje eladó, vagy haszonbérbe kiadó. — Döm-
södi Rozália IV. t. 16 sz. a. háza és alsóréti 5 és fél 
hold földje eladó. — Szíjártó Szabó Sándor lapistói 
11 és fél hold földje eladó. — Tóth Sándor I. t. 772 
sz. házánál j ó minőségű setét veres csongrádi bora 
van kisebb-nagyobb mennyiségben eladó. — Szabó 
J á n o s szentlászlói 1. oszt. földje eladó. — Özv. Váradi 
Ferencné háza és királysági 4 hold földje eladó. — 
Varga Jánosné örököseinek vekerzugi 1 fertály fold-
jök eladó. — Czaó Balog Józsefnek királysági 24 hold 
földje eladó, értekezni lehet a háznál. - Dombai Szűcs 
János IV. t. 629 sz. lakosnak berekháti és tőkei egy-
egv másod oszt. földje és nagyhegyi két db. szőlleje 
eladó. Halász Szabó Jánosnak kispiaci ujonan épült 
házában 3 bolthelyiség van Szt.-Mihály naptól kezdve 
kiadó. Alkut lehet kötni azonnal. 

c s a r n o k . 
A l e g s z e b b . 

— Novelle. — 
Este volt. A fényes palotában felharsant a zene, 

ünnepelve a ház bájos asszonyát s a tolongó vendég-
sereget. É n alól a parkból, egy titkos kis ösvényről 
néztem a csillárok büszke ragyogását mint egy szám-
űzött Napoleou a hazája felé távozó hajók eji lámpá-
é i t . Ott zaj és vigalom, itt némaság es könny, 

Ma valék bucsut veendő e kedves falutól, ettől a 
virágos föhldarabtól, melyet könnyeimmel magaménak 
választottam, sóhajaimmal magaméva ^ente l teni l 
születtem, itt szenvedtem, itt szerettem, keU-e ennel 

t 0 b b Hideg volt az élet hozzám s én mégis ugy sze-
rettem az életet. Üldöztek, keserí tet tek: én megbocsá-
t o m mindenkinek. Eleteivem volt: szeretni vagy gya-
lölui! S különös, hogy gyűlölni mégsem ^ m ^ . 
Szivem forrás volt a vadonban, oaz volt a sivatagom 

Ott álltam némán, könnybe borult szemekkel. 
Kitiltva a házból, melynek büszke ura leányához való 
vonzalmamat bűnömül tudta be. A vonzalmat, a sze-
relmet, melynek útját egyedül az isten szabhatja meg. 
Igy is jól van. A koldusnak nem szabad boldognak 
lenni, a szegénynek nem szabad gyémánttal álmodni. 
Még álmodni sem! 

Hanem a szivem fájt, az fájt véghetetlen. 
Még egyszer látni akartam a házat, mely majd 

reám szakadt ősi boltivével, midőn belőle örökre tá-
voznom kelle. Látni akartam a helyet, a hol én a bol-
dogságról álmodni vakmerő voltam. Látni akartam a 
virágos, bükkfás, cserjés parkot, üde pázsitjait, hol 
annyi ibolyát kerestünk együtt, annyi himes pillangót 
kergettünk együtt Leoninnal, a ház tündérével, kis nö-
vendékemmel, a ki engem ugy szeretett, s a kiért én 
meg fogok halni. — S látni szerettem volna — óh csak 
egyszer még! — a drágát, az egyetlent; űzött a sejte-
lem, hajtott a fájdalom és sarkomat marta kígyója a 
szerelemnek. 

Még fel sem ocsúdtam — s mikor ocsúdtam volna 
f e l ! ! — fájdalmas merengésemből, mikor a bokrok 
egyszerre szétnyilottak s előttem állott szerelmem isten-
nője, az egyszerű, mosolygó kis leány. Most könny 
volt szemében. 

— ^ e vagy? — Eljöttél!? 
— En vagyok, Oszkár! 
— Légy áldva, légy áldva hát istene az égnek! 

és te, virága a f ö l d n e k ! . . . Zokogva szoritám lilioni-
ujjait égő ajkaimhoz. 

O keblemre hanyatlott szomorúan. 
— Csókolj meg Oszkár, óh csökolj meg még egy-

szer engem! 
- S te megszegnéd atyád parancsát, fejedre hív-

nád az ő átkait? 
— < )h Oszkár, ugy szeretlek! 
— Igazad van leány! Szabjanak utat a láva ár-

jának, ássanak medret a vad folyamoknak, vezessék le 
az égi villámot: megtehetik! De a sziv maga szab 
magának törvényt . . . . Fogsz-e szeretni engem, fogsz-e 
örökké? 

— Örökké! 
Leszakítottam egy örökzöld levelet és kesébe 

adtam. 
— Ez legyen talizmánod! 
— Ez lesz talizmánom. 
Az égen feljött a hold. Csodás, halovány világa 

át-át csillant a bokrok ezüstharmatos lombjai közt, be-
sugározva a Ivánvka fényes arcát, körülcsókolva fehér 
ruháját , fekete fürtéit. A kavicsos ösvény kanyargó 
végén meg-megrezdült az esti köd. Fenn tombolt, sirt 
a zene, — itt a boldogság némasága felelt rá. 

— Oh Leonin! Hadd megyek, hogy e drága 
percet zavartalan emlékemül vihessem! Nem fogsz látni 
sokáig, nagyon sokáig. Fogsz-e azért gondolni rám, 
fogsz-e szeretni engem? 

— Mindig szerettelek! 
— Beszélni fognak rám ezt is, azt is. Gúnyolni 

fognak szemedbe majd. Hossz embernek mondanak, 
szívtelennek is. . . . 

— Te nem lehetsz az! 
— El fognak jönni érted nagynevű emberek, ér-

demesek és dúsak . . . kincséikért csak kezedet fogják 
kérni. Jön sorba a rojtonok könyörgése, szülői szép 
szó és iszonyú átok. Kn szegény vagyok, egyebet nem 
adhatok a szivemnél. Hű maradsz-e majd akkor is? . . . 

— Hűebb miut most! 
— Soká, soká fogok elmaradni. S neked azt 

mondják : megcsalt, hűtelen lett. S ellenem fog bizo-
nyitui minden; elleném az ég, ellenem a fold. Szived 
beteg lesz, arcod halovány, fejemen dériitött hajszálak. . . 

— Várlak, mig meghalok. 
— Szivet szívért, leány! . . . Légy boldog, légy 

áldott! Legyen megáldva édes ajkad, mely e szavakat 
mondá; könnyed, a mely megsirat; kezed, a mely 
mennybe visz; pici selyem cipődön a fövény, melyet 
rácsókolt az esti harmat, mig hozzám siettél. Áldjon 
meg az isten! 

S eltávozám. Párizsba mentem, a festészeti aka-
démiára, szerezni kincset, hirt és nevet. — Megtört az 
élet szörnyű mozsarában! Szilánkká zozta lelkem erejét 
a kiábrándító tapasztalás és ember-ismeret. Dolgoztam 
és éheztem. Nem örültem, de sokat szenvedtem. Azon-
ban szivem tűz volt, mely a kis faluba világolt egyre 
vissza, tűz, mely elolthatatlanul minden bajt és bút 
hamuvá égetett. Megszerzéin magamnak a hirt, a di-
csőséget. S akkor láttam, hogy az is mily üres, mily 
silány, mily hiábavaló, milyen nevetséges! Pedig mig 
részem nem volt benne, olyan bűvösnek, olyan drágá-
nak tiint fel, mint a távolból kékellő hegyek, melyek 
ibulya-erdőket hazudnak; közelről az is csak hideg kő, 
durva szikla, virágtalan o rmok! . . . 

Leoninről ritkán hallottam hirt, óh de az a kevés 
is olvan keserves volt. Hallottam, hogy sokan kérték, 
senkihez sem ment. Iszonyú lehetett az, a mit kellett 
szenvednie; de nékem is! Hallottam, hogy az apai 
háztól elűzetve egy szegény rokonánál tengődve varró -
gatásból tartja fen magát. Á gazdag szülők drága gyer-
meke, a silphydi lény, kinek kezét tán virágokon, pil-
langókon kívül más sem érinthette! Azután olvastam, 
bogy gőgös atyja esődbe jutott, és váltó-hamisítás miatt 
a börtönbe került. Mily aljas, mily lealázó! Hallottam, 
hogy anyja meghalt, magával vive szégyenét, fájdalmát, 
s ott hagyva nyomorban az irgalom ölébe lökött gyer-
mekeit. S Leonin még most. sem hajolt meg; még igy 
is hű maradt hozzám. — Es fülembe esengett éjjel-
nappal ezüst hangú édes szava: „várlak mig meghalok." 

Ez aztán elég is volt. Össze sem szedve maga-
mat, Brüsszelben vasútra ültem, s ha raj tam áll, bizo-
nyosan meg sem álltam volna hazáig! 

A fővárosnál egv ismerősömmel, ki szintén azon 
vidékről való volt, kerültem össze. Nem akartam Leo-
nint, és családja sorsát előhozni, úgyis olyan bohó vol-
tam,' hogv: ha ezt a nevet kimondtam vagy valaki ki-
mondta előttem, mindig mindig — mintha megloptak 
volna szegényebbnek éreztem magamat . . . Nem 
lehetett. Ily neves család kompromittált helyzete feli-
dézi a kárörömöt, a lesben álló irigységet; rögtön ar-
ról kezdett az egész coupée beszélni. 

— Odavannak. Totaliter odavannak. Ily gyalá-
zattal egv-egy család nem ment még tönkre, nem ju-
tott koldus-botra. 

Ugy kell nekik! Ennek a nagyralátó, fertály-
mágnás famíliának I Megérdemelték. 

S a leányuk! A kit az egész hegyalján a legszebb-
nek hívtak. A grófnénak nevelt nagy kisasszony! 

— No azzal is szépen elbánt az a ty ja ! 
— Már az mégis szivtelenség volt. 
— Szolgáival lökette ki házából. 
— Szegény gyermek! . . . De hát miért, mit vé-

tett az? 
— Megmenthette volna atyját a bukástól, ha a 

báróhoz férjhez megy. De ő nem akart férjhez menni. 
— A h ! tehát ugy látszik, önök még nem tudják 

a legújabbat? Kiáltá ismerősöm érdekkel. 
— Nos? Mi az? kérdék unisono. 
— Hát az, hogy a büszke, válogatós kisasszony, 

ki báró Gyarmathvt és főispánunk fiát kikosarazta, 
bizva heted hétországra szóló szépségében, melylyel leg* 
alább is egy princet várt, himlőbe esett, igen himlőbe; 
s most olyaná lett a betegségben, mint az ijesztő váz-
Nein lehet arra rá sem nézni! . . 

— Még ez is! . . Óh mily kínokat kellett nekem 
e szívtelen beszéd alatt némán, egy arcrándulás nélkül 
kiállanom! . . Mit tegyek most hát? . . . Siess, siess 
hozzá !( dobogta lázasan szegény szivem. 

Oh mit éreztem, midőn küszöbét által léptem, 
midőn azt a merev, kifejezéstelen vonásokat megpillan-
tani. Midőn szemeit beesve, ajkait meghervadva, liaj-
fürteit kuszáitan az ősz szálakkal keverten meglát-
tam . . . A h ! azt csak az isten tudná megmondani, a 
ki látja onnan feliilrűl a mosolygó tavaszt, kertet, er-
dőt, rétet, mezőt, hallja a patakcsörgést, madárdalt, 
hálaéneket és látja újra a letarlott, kopár fold 
borzasztó torzképét, melyre egész haragját irá a jég-
vihar. 

— Leonin, édes jó Leoninom ! zokogtam felé kö-
zeledve. 

— Megállj. Ne borulj én reám, ne ölelj meg en-
gem, ne mondd, hogy szeretsz; szereted ezt a megcsú-
folt teremtést, ezt a gúnyolt vázt. — — 

— Erted jöttein; ölelni térded, csókolni lábaid 
porát, ha még s z e r e t s z . . . . 

— Oszkár?! kiájtá lázas gyönyörrel felsikoltva.. - . 
Nem, nem, folytatá. En nem szeretlek többé, mondj le 
rólam, feledj el, vess meg, ha kérlek. Feloldalak sza-
vaid alól, esküd alól. Kn nem maradiam hit tehozzád 

— Nem igaz, Leonin, Hiszen én mindent tudok. 
Te tiszta vagv, fehér vagy, mint felhőket csókoló 
Balkánon a hó! 

— Ah! én vagyok a rútnak rútja, a . t e szolgáló-
leányod. Megszégyenítve, meggyalázva! Nem vagyok 
én hozzád méltó, ki fognak téged is miattam gúnyolni. 
Te tudod, te látod, hogy mivé lettem! 

— Leonin! Add drága kezed, hadd csókoljam azt 
meg. Most szeretlek csak igazán, most nem tudom 
csak, mi nagyobb irántad szivemben: szerelmem-é 
vagy csodálatom? Te az enyém vagy, s enyém leszesz 
életben, halálban. Ölelj meg, csókolj meg í Nem mu-
landó szépségedet, nem arcodat szeretem én, hanem a szi-
vedet, hanem a lelkedet! 

* 

E sorokat egy kedves festő barátom \küldte hoz-
zám, hogy első-szülött kis fióknak én legyek a keresztapja. 
S rám bizza, hogy — miután nőtlen ember vagyok 
— keresztanyját én keressek magamnak. 

. . . Dejszen barátom, olyan keresztanyát, mint 
a te kedves Leoninod, úgyse tudok én találni kilenc 
csillagon sem. Azért is nem házasodom én meg soha. 
Már keresztanyát csak te fogj a fiadnak! 

Csáktornyai Lajos. 

N y i l t - t é r . *) 
Nyilt levél Gunst Lajos úrhoz. 

Gunst Lajos urat, a „Szentes és Vidéke" munka-
társát, felszólítom, miszerint a „Szentes és Vidéke" 
„Csarnok" rovatában „Alföldi" aláírással megjelent 
„O és En" cimű tárca értéke feletti, a „Borszenijankó" 
ítéletétől függővé tett fogadásból származó becsíiletbe'j 
tartozásának eleget tegyen. 

E tartozásra még a mult hóban magam szóbelileg, 
azóta többször más által figyelmeztettem; de Gunst ur 
ennek dacára, mint mondá, még mindig felvilágosításra 
vár. Ugy látszik, nagy sötétség lehet fejében. Hogy 
gyenge emlékező tehetségének kissé segélyére legyek, 
mellőzve ezúttal az egész ügy folyamán tanúsított qua-
lificálhatlan, ravasz, s egyúttal együgyű eljárásának 
jellemzését, csak azon egy körülményt juttatom eszébe, 
hogy mélyen tisztelt Gunst ur többek — köztük Heltai 
Manó és Neumann Lipót urak — jelenlétében említett 
cikk szerzőjéül Kovács Pál urat, a „Szentes és Vidéke" 
szerkesztőjét, nevezte meg. 

Álljon ezen nyilatkozatával szemben Kovács Pál 
urnák kezeim közt levő következő Írásbeli kijelentése: 

„Szentes és Vidéke" cimű lapom „Csarnok" ro-
vatában megjelent „O és E n " cimű tárcát nem én 
írtam. — Szentesen, 1880. aug. 19. Kovács Pál, szer-
kesztő s. k ." 

Ebből látható, hogy Gunst ur a közte és Kovács 
Pál ur közt fennálló szoros viszony dacára nem átal-
lotta egy fércmü szerzőségét, vakmerő és szemtelen 
hazugsággal ennek nyakába varrni ; s ez által irói re-
putációját sérteni és őt nyilvánosan nevetség tárgyává 
tenni. 

Nem csodálnám, ha ily egyén, kire a legvilágosabb 
hazugság bélyege ekként rásüthető, becsületbeli tarto-
zásának egyáltalán nem tenne eleget. Másfelől ily egyén-
től becsületbeli tartozás lefizetését el sem fogadhatnám 
többé. Éppen ezért, ha Gunst ur mégis a tisztesség 
látszatának némi megőrzése végett tartozásának eleget 
teend, a lefizetett összeget a városi szegények javára 
Szentes város tek. tanácsának rendelkezésére fogom 
bocsátani. 

Kelt Szentesen, 1880. aug. 20. 
Ehrlioh Lajos. 

*) E rovatban kflzlrttfekért nnn vállal f.-HiWvrct n Sr.,.,lc. 

Felelős szerkesztő: S I M A F Í R E N o T 



Pályázati hirdetmény, 
A szentesi takarékpénztárnál üresedésbe jött könyvvezetői, — 

esetleg segéd-könyvvezetői állásra pályázat nyíttatik 
Pályázni kívánóknak, a kettős könyvvezetésben való teljes jártasságukat 

és basonló intézetnél eltöltött legalább egy évi működésüket igazoló bizonyítvá-
nyokkal felszerelt folyamodványa folyó évi szeptember hó 4-ik napjáig — mint 
záros határidőig, az intézet igazgatóságához benyújtandó. 

A könyvvezetői évi fizetés 1200 frt., az esetleg betöltendő segéd-könyv-
vezetőé 600 frt, és !/2—y2-tóli jutalék A megválasztott biztosíték gyanánt évi 
fizetésének kétszeresét letenni, és állását f. évi október hó l-ig elfoglalni tartozik. 

Szentes, 1880. julius hó 19-én. 

V u t s á k János , 

H i r d e t ő i . 

A ref. egyház öss, es épületeinél több rend-
beli kőmives munka zzükségeltetik. Felhivat-
nak a kőmives mesterek, hogy folyó hó aug. 
22-én d. u. 2 órakor tartandó árlejtésre az 
egyháztanács termében megjelenni szívesked-
jenek. Az árlejtésnél 10°/() cautío lefizetése 
szükségeltetik. 

igazgató. o " 
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Pályázati hirdetmény. 
Szentes városánál üresedésbe jött s 400 

forint évi fizetéssel javadalmazott Írnoki ál-
lásra pályázat hirdettetik s felhívatnak a pá-
lyázni kívánók, hogy sajátkezüleg írott kérvé-
nyeiket kellőleg felszerelve f. évi szeptember 
4-ig bezárólag, Szentes város polgármesteri hi-
vatalánál adják be. — E határnapon tul ér-
kezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Kelt Szentesen, 1880. augusztus 17-én. 
Balogh János, 

polgármester. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál rend-

szeresítve lévő, s évi >00 forint fizetéssel ja-
vadalmazott, s elhalálozás folytán üresedésbe 
jött f ő j e g y z ő i állás betöltésére ezennel pá-
lyázat hirdettetik, felhivatnak a pályázni kí-
vánók, hogy az 1871. évi XVIII. t. c. köve-
telményeként felszerelt kérvényeket Szentes 
város polgármesteri hivatalánál f. évi szeptem-
ber 30-ik napjáig bezárólag adják be. — E 
határnapon tul érkezett kérvények figyelembe 
vetetni nem fognak. 

Kelt Szentesen, 1880. augustus 17-én. 
Baloerh János, 

polgármeates. 

H i r d e t é s . 
Szentes város tulajdonát tevő apróbb szán-

tó földek és pedig: a gógányí, epreskerti, régi 
téglaházi, alsó csürhejárási és berekháti földek 
f. év aug. 30-án az itt jelzett sorrendben kezdve; 
aug 31-én a sárgaparti földek, sept. s2-án a 
szentmártoni ut melletti és szentlászlói földek 
és pedig itt a szentmártoni ut menti földekkel 
mind a három nap reggel 8 órakor kezdve a 
bel) szinén nyilvános árverésen f. év október 
1-től 6 egymást követő évre haszonbérbe fog 
nak kiadatni 

Az árverési feltételek addig is alólirt hi-
vatalában, bár mikor hivatalos időben meg-
tekinthetők. 

Szentes, 1880. augustus 20. 
Sima Ferenc, 

tanácsnok. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré tétetik, 

hogy gondnokság alatt lévő özvegy Boros Sá-
muelné birtoka, nevezetesen ^4-d telek tanya-
föld Lapistón épületekkel; 1200 nsz. öles 4G 
%-d hold tőkei, 1200 nsz. öles 13 l l o ü /1 2 0 0 hold 
alsó réti és l 960/i«fto nagynyomási föld 
a városház udvarán folyó évi september 6-ik, 
szükség esetén september 13-ik napján mindenkor 
délelőtt 9 órakor megtartandó árverésen hároui 
évre fog haszonbérbe kiadatni. 

Mire árverezni kívánók meghívatnak. 
Az árverési feltételek a hivatalos helyiség-

ben naponta megtekinthetők. 
Kelt Szentes város árvaszéke 1880. aug. 

hó 6-ik napján tartott üléséből. 
Balogrh János, 

elnök 

H i r d e t é s 
A ref. egyház részéről közhírré tétetik, 

hogy a lelkészi hivatal után járó lapistói ta-
nyaföld, — l-so 2-ik és 3-ik osztályú járan-
d óságai val, egy évre, — külön külön haszon-
bérbe adatik. Az árverés szeptember hó 6 án d, 
u. 3 órakor, az egyháztanács tarmében fog meg-
tartatni. A leltételek addig a gondnoki hivatal-
nál megtekinthetők. 

Meghívás. 
A szentesi ta'iarékpéntár f évi szep-

tember hó 12-én d. e 9 órakor saját üzleti 
helyiségében 

renákiv&li közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meg-
hívatnak. 

Tárgyai: 
1. Igazgatói jelentés az ingatlan birtokok 

eladásairól. 
2 Ügyészi jelentés a folyó perekről. 
3. Módosított alapszabályok értelmében 

egy aligazgatói állásnak, továbbá az igazgató 
tanács létszámának választás utjáni betöltése. 

4. Főkönyv vezető, esetleg segédkönyvvé 
zető választása. 

f>. Igazgatóság jelentése a házvétel tár-
gyában. 

Szentes, li>80. augusztus 17. 
Az igazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré tétetik, 

hogy néhai Berényi Ferenc kiskorú örökösei 
tulajdonához tartozó IV. t. 54. népsorszámu 
ház, 2 részlet alsóréti föld, egy fél nagynyo-
mási és 1510 nsz. öl berki föld a városház ud-
varán folyó aug. hó 26-ik napján, szükség esetén 
september 2-án mindenkor délelőtt 9 órakor 
megtartandó árverésen el fog adatni. o o 

Mire árverezni kívánók meghívatnak. — 
Az árverési feltételek a hivatalos halyiségben 
naponta megtekinthetők 

Kelt Szentes város árvaszéke 1880. aug. 
6-ik napján tartott üléséből. 

Balogh János, 
elnök. 

Hirdetmény. 
Csongrádmegye tekintetes alispáni hivata-

lának 695/18S0. szám alatt kelt meghagyásá-
hoz képest, Szentes város határ-területéhez tar-
tozó külső ártereken, ugy a város, mint egyes 
lakosok tulajdonához tartozó fák és cserjék ki-
irtandók lévén, ezennel felhivatnak az egyes 
ártér birtokosok, hogy külső ártéri földjeikben 
létező fákat és cserjéket f. évi szeptember hó 
15-ik napjáig okvetlen kiirtsák, mert ellen 
esetben terhökre és költségökre fog ezen mun-
kálat hatóságilag foganatosíttatni. 

Szentesen, 1880. évi augusztus hó 5-én. 
Balogh János m. k., 

polgármester. 

Pályázat segédtanítói állomásra. 
A szentesi ref. egyház felsőpárti belső fiis-

kolájánál egy évre újonnan felállított segédta-
nítói állomásra pályázat hirdettetik, mely ál-
lomáson segédtanító a 11-ik elemi fiosztályt 
lesz köteles önállóan vezetni. 

Jövedelme 300 oszt. ért. forint és lakbér 
63 forint készpénzben. 

Pályázók bizonyítványai folyó 1880. évi 
augusztus hó 26-ik napjáig a ref. lelkipásztori 
hivatalhoz küldendők. 

Az állomás f. évi szeptember 5-ik napjáig 
lesz elfoglalandó. 

Kelt Szentesen, 1880. augusztus 8. 
C s á k M á t é , 

ref. időközi lelkész 

H i r d e t é s . 
Néhai S a s Káro lyró l maradt, a vásár-

helyi útfélen levő 5 fertáty föld szabadkézből 
ölök áron eladó fertályonként is 

Lent nevezett bátorkodom a mé-
lyen tisztelt közönségnek becses fi-
gyelmét újonnan nyitott és változa-

Xjl tosan berendezett 

S s í r e m l é k r a k t á r a m r a 
j g felhívni, a hol ugyanis a legkíilön-
J bözőbb darabok, v ö r ö s - m á r v á n y , 
H po.orz és mau'kauseni gránit-
j a bol készítve, minden hitfelekezet szá- JC 
J mára, igen jutányos áron kaphatók. #C 
S Úgyszintén a sírkövek-felirata, Ut 

azoknak valódi aranyozása, valamint X 
g bárminémű javítások, utánvésések és 

több e szakmába vágó munkálatok, 
itt helyben, vagy a vidéken, a leg-
lelkiismeretesebben végeztetnek, igen 
mérsékelt dij mellett. H 

$$ A nagyérdemű közönségnek min-
K delikor kész szolgája 

ff Krausz Mark, 8 
Airemlt'k raktár tulajdonos ^ X 

f z Szentesen, főutca, öreg Sarkadi-féle ff 
H házban. f * 

nnnnnnxnuxzmnnnxnx* 
Budapest i bútorok! 

Asztalos és kárpitos bútorok 
több száz szoba berendezésére 

a legolcsóbb ár mellett 
és csakis solid és megbízható készitményu 

nagy készletben 

STEINBACH SÁNDORNÁL 
kárpitos és bútorkészítő 

Budapesten, Ferenc-Józseftér 6. sz. 
a lánchíd átellenében. = 

Ki ház asitás berendezéseknél 
különös tekintetbe vétel. 

Az njonnan mérsékelt á r jegyzék ingyen! 

Budapest i bútorok ! 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Ezüst érem Páns 1878. 

B r o g l e J . é s M f i l l o r 
gép- és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z í t 

Tr ieuröket (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trieur h e n g e r e k e t malmok számára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
S z i t á k a t és r o s t á k a t cséplőgép* kszámára 

Szaba-
dult-

A l e g j o b b p i s z t o l y n e m h i t n -
t á l , h a n o i n t a l á l h a t u n k . 

Hogy azonban jú lövész lehessünk, 1 

Ialább e pisztoly árnak háromssorosát, < 
Dtaerre is, kellene kiadnunk. 
A Gaggenaui-rasaknaféle uj-lég-pi:ztoly^ 

ÍRastatt mellett,Badenben), alkalmat nyú j t arra, hogy még szobában^ 
Is, és lőszerre való kiádás nélkül , jú p i sz to ly lövés ! lehessünk 
Ezen kitűnő, és gyakorlatra igen alkalmas, fegyver nem durran c . 
15 méternyi távolságra, ve lős hajtást még oly erővel ad, hogy a n y i l , L 
pl. egy deszkába, 6 mm. meternyi mélységig jut, vagy a golyó egy madarad 
képes megölni . • megtöltés négy (4) fogással és igen könyen végbe vihető. 
Egy és ugyanazon nyil 1000-nél többször használható. A számos előállítás, szakgé -
pek segítségévéi , lehetségessé teszi, hogy egy i lyen kitttnöen szervezett , finom ee 
tartósan elnickelt 8 nyíllal és 100 golyóval e l látott pisztoly, bársony tartóban* 
os-ak osztr. ért. frt. 7.50 ért. és bermeutesen megktlldhetö be kerOljen. Külön nyilak, 
I1 , .dutzadként osztr. ért. frt. 1.—, és külöu golyók 1000 drb. ara osatr. ért. frt. 1.— 
A löszertakaritás majdnem helyreál l í t ja a pisztoly kiadási költségeket . SaállitA* 
•ok utánvétel v. előfizetési utján történhetnek; a gyár jót&lltot nyújt. 

Szentesen, nyomatot1, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




