
XVIII. évi folyanq 1888. 94. szári). Péntek, december 28. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . . . 5 frt — kr. 

Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed évre . . . 1 frt 25 kr-

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

SZEMSILAP 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 
Egy hely ara 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

déseben is felvétetnek. 

N y i l t t é r - b e n 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n és p é n t e k e n r e g g e l . 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős srerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Nándor és Dezsó Sándor könyvkereskedésében. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Az a vasút, 

i . 

Hód - Mező - Vásárhelyen megtartatott az 

egy évvel ezelőtt kiküldött szűkebb körű vas-

utügyi bizottság ülése. Az ülésen részt vett 

Bethlen Márkus gróf is, ki e vonal előmun-

kálataira ez ideig az egyedüli engedményes. 

Most már azt vártuk, hogy ez az érte-

kezlet a vasút kiépítése iránt egy határozott 

megállapodást és irányt fog produkálni. 

E várakozásunkban azonban komolyan csa-

lódtunk, s hogy e vasút kiépítésének kérdésében 

a további teendők iránt adandó véleményünk 

az eddigi meddő állapot és az ezután várható 

sikertelen értekezleti kísérletek által is igazol-

va, indokolva legyen; rövid fényt kívánunk 

vetni a folyó hó 26 án Hód-Mező Vásárhelyen 

tartott értekezlet lefolyására. 

Az értekezleten részt vett a szentes— 

hódmezővásárhely—makói vasúti érdekeltség 

minden városa és községe. Ott volt Csongrád-

megye képviselete is. — Tehát Csongrádme-

gyén kivül ott volt: Szentes, Szegvár, Mind-

szent, Hód-Mező-Vásárhely, Földeák és Makó 

város küldöttsége és ott volt gróf Bethlen 

Márkus gróf is. 

Az értekezlet mindenek előtt a vasútvo-

nal irányának megállapítása felett tanács 

kozott. 

Voltak, kik azt tanácsolták, hogy a vasút 

Szentestől csak egy csekély kitéréssel, tehát 

csak Szegvár érintésével fusson be a vásár 

helyi állomásba. — Erre Stammer alispán ki-

jelenté, hogy ő a megye teljes áldozatkészsé 

gét csak egy oly vasút érdekében hajlandó 

felajánlani, mely a megye közlekedési érdekét 

teljesen kielégíti. Egy ilyen vasút csakis az 

lehet, mely Mindszentet is érinti. 

Ebben Stammer Sándor alispánnak me-

gyei szempontból feltétlen igaza van. 

A vonalirány kérdése mellett azonban 

csakhamar felütötte magát az a kérdés, mely 

ezen ügynél a legfontosabb : a financiális kér-

dés. Azaz, hogy: mibe kerül ez a vasút és 

ki mivel járul hozzá? 

Ez a kérdés az, melyben megrekedt a 

bizottság. 

Mi a kérdéses vasútnál kezdettől fogva 

azon véleményben voltunk, hogy itt beszélni 

se lehet ma még másról, csak egy szentes-

hódmezővásárhelyi vasútról. — Mert Vásár-

helyig van érdekeltség, mely komolyan akarja 

ezt a vasutat és áldozni is kész rá Vásár-

helyen tul Makóig azonban, ha egyáltalában 

van is valami csekély érdekeltség; de ennél 

még csekélyebb az áldozatkészség; már pedig 

vicinális vasutat áldozat, sőt mondjuk ugy, 

hogy nagy áldozatkészség nélkül még senki 

nem épitett. És mi sem fogunk épiteni. 

Szóval, mi csak a szentes—vásárhelyi 

vasút létesítésében látunk könnyen és gyorsan 

realizálható törekvést; a többi egy jobb jövő 

zenéje csak. 

Nézzük tehát, hogy a vasútépítési költség 

financiái hogyan állanak a vásárhelyi értekez-

let után? 

Ugy, hogy midőn Stammer alispán ki-

jelenté, hogy: no urak, játszunk nyilt kártyá 

val, lássuk, ki mit ajánl erre a vasútra? 

Hát Szentes nevében — utólagos jóvá 

hagyás mellett — Sarkadi polgármester fel 

ajánlott 40 ezer forintot. 

Stammer alispán a megye részéről 80 

ezer forintot. 

Szegvár küldöttsége 60 ezer frtot. 

Mindszent 100 ezer frtot. 

Most Hód Mező Vásárhelyen volt a sor. 

Csend lett. Még nincsenek tisztában a dologgal. 

Majd megmondják máskor, hogy mit áldoz 

nak ? mert ezt előbb meg kell gondolni. 

Vajon ezen magatartás után nem méltán 

vethető-e fel az a kérdés, hogy, ha H.M.-

Vásárhely eddig még semmit nem gondolt 

meg, hát mi cimen állt az érdekeltség élére? 

Hiszen neki kellene, mint az ügy élén álló 

nak, mint vezetésre vállalkozottnak azt mon-

dani, hogy: a vasút, ha ezen vonalban épül, 

kerül ennyibe és én hozzájárulok ennyivel. 

Tessék most már beszélni a többinek. S mig 

a többi mind beszél; Vásárhely hallgat. 

Ez eclatansan igazolja, hogy ezen vasút 

létesítésének ügye nincs illetékes kézben. Ezt 

kezébe kell venni másnak, a ki tud is, akar 

is, mer is egy nagy létesítmény letéteményese 

lenni! © 

— A szentesi regá le kérdés f. hó 
28 án tárgyaltatott az országgyűlésen. A kér-
désben városunk országos képviselője, Tors 
Kálmán szólalt fel városunk érdekében egy 
általános figyelmet keltett szép beszédben. 
Utána Horváth Gyula szólt, ki nem a regále 
megváltásánál, hanem külön óhajtja Szentes 
sérelmét orvosolni. Hasonló véleményben van 
Láng Lajos előadó. — Tisza Kálmán pénzügy-
minister a regálénál nem találja tárgyaiható-
nak Szentesnek úrbéri kárpótlási kérdését. A 
beszédeket, lapunk szük terénél fogva, csak ki-
vonatilag közölhetjük. 

Törs Kálmán: Azon kervények között, melyek 

a tőrvényjavaslatok kapcsán a t. házhoz benyujtattak. 

ott van Szentes rendezett tanácsú városnak kérvénye 

is. Szentes város 18:26. január 10-én, akkor tehát, 

mikor az 1832—6. VIII. t. cz. a jobbágyoknak már 

megengedte, hogy magukat bizonyos tartozásaikra, 

adósságaikra és szolgalmányaikra nézve földesuraik-

tól megválthassák, sőt azt is, hogy ideiglenesen a 

^irályi adományból származó haszonvételekre és uri 

jussokra nézve is szerződéseket kössenek: — mon-

dom, ebben az időben történt, hogy Szentes városa 

megváltotta magát minden úrbéri tartozásaitól, 

1.367,000 pengő forintért és ezer darab császári 

aranyért olyképen, hogy ennek ketharmadrészét egy 

év leforgasa alatt földesurainak lefizetvén, azok Kö-

telezik magukat az örökváltsági szerződések hiteles 

helyen leendő „jelentéséreellenesetben a szerződés 

megszűnik, mig hogyha az egész summát lefizették, 

de nem előbb, folyamodhatnak királyi helybenhagyás 

és a birtokba való beigtatás végett. 

A város azt a ma is óriási, abban az időben 

természetesen még nagyobb összeget, nem birta ki-

fizetni a kitűzött idő alatt, hanem földesuraival 183iS-

ban pótszerződésre lépett, mely szerint a megváltási 

rátákat felosztották ŰO esztendőre s az utolsó 1858-ban 

vált esedékessé. 

Jött az 1840-ik ev, mely az ily örökváltsági 

szerződéseket, melyek ad invalidationem fassione ke-

resettel nem voltak megtámadva s a VII. t. c.-ben 

fölhatalmazta a jobbágyokat hasonlók kötésére, vagyis 

bizonyos summa lefizetése mellett, a földesúri hatóság 

alól való örökös megváltás eszközölhetésére. 

Szentes város örökváltsági szerződése tehát 

most már a törvényben is jogalapot nyert, érvényes-

nek tekintetett s a város fizette is a váltsági annui-

tásokat. 

Fizette egész 1848-ig, melynek XII. t.-cikke az 

úrbéri javadalmakat, illetőleg jobbagyi tartozásokat 

megszüntette s államadősságga változtatta át. 

Természetes, hogy csak azokat a jobbágyokat 

válthatta meg az úrbéri kötelék alól, a kiket ebben 

a kötelékban akkor tényleg benne talált. A korábban 

kötött úrbéri örökváltsági szerződésekről intézkedni 

a beállott rohamos események miatt nem volt már 

ideje s ezeknek az igazság és méltányosság szerint 

való elintézését a 9-edik g-ban a minisztériumnak 

hagyta fenn. 

Bekövetkezett az az idő, a mikor már nem volt 

magyar alkotmányos kormány, mely az 1848. XII. 

t. c. 9. §-ában fenntartott eseteket a jogosság és 

méltányosság szerint rendezhette volna. A város ab-

ban a hitben, hogy az országos megváltás ő rá is 

kiterjed, az annuitások fizetését földesurainak meg-

tagadta. Ebből pör lett. A földesuraság ragaszkodott 

a szerződéshez, az absolut idő alatti bíróságok a 

várost a szerződés megtartasára kötelezték, s a vége 

az lett, hogy az 1.37:2,000 forinton felül még 615 

forint költség is a városra rovatott, ugy, hogy Szen-

tes városának az a s/.abadsag és azok a jogok, me-

lyekhez az ország minden olyan jobbágya, a ki el-

mulasztotta magát 1848. előtt megváltatni, ingyen 

jutott, közel két millió frtjába került. Csak 1876-ban 

ért véget a város és volt földesurai közt a komputus. 

Folyamatban volt tehát a kérdés még akkor is, 

mikor az alkotmányos élet újra beállván, az 1848. 

XII. t. c. 9. §-ában fenntartott esetekre nézve volt 

intézkedendő a törvényhozás. 1868. október 9-én jött 

szóba a képviselőház előtt az a kérdés, mi történjék 

hát azokkal a volt jobbágyokkal és jobbágyközségek-

kel, a kik magukat még az 1848-iki törvényhozási 

intézkedés előtt megváltották, de úrbéri kárpótlásban 

nem részesültek, s kiknek kártalanitásat az 1848. 

XII. t. c. 9. §-a helyezte kilátásba? 

Nyáry Pál e vitában igy szólt: „Azt kérdem 

t. barátomtól — talán Halász Boldizsártól — tud-e 

nekem felmutatni egyetlenegy úrbéri örökváltsági 

szerződést 1848. előttről? Ilyen nem létezik." Ugy 
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látszik, hogy a Nyáry Pál felszólalása hozta dön-

tésre a dolgot, mert tény, hogy állítása a tárgyalás 

ezen folyamán ellenmondásra nem talált s a kép-

viselőház minden valószínűség szerint, abban a hi-

szemben fogadta el a kormány törvényjavaslatát az 

1840-iki határidővel s az 1869. december 31-iki 

végső terminussal, hogy csakugyan nem léteztek 

1840. előtt formaszerü, jogerejü úrbéri örökváltsági 

szerződések, s igy, ha a javaslat ily szerkezetben el-

fogadtatok, senkinek abból kara nem esik. 

Így jutott Szentes önhibáján kivül abba a 

szerencsétlen, s jogilag szinte lehetetlennek mond-

ható helyzetbe, hogy miután megváltásáért évek 

hosszú során keresztül közel ket millió forintot fize-

tett, azonfölül, csakúgy, mint azok, akiket minden 

liozzajarutás nélkül az ország váltott meg, ugyan-

ekkor a töldtehernientesitési járulekot is fizette és 

lizeti. Fizeti amazt szerződés és birói Ítéletek, emezt 

meg országos törvény alapján. Hat e jogi nonsens 

csak vastag tévedésen alapulható kénytelenség. 

Szol Szentes érdemeiről a múltban s aztán 

így folytatja: Az ujabb időkben is mindig bebizo-

nyította a haladas iránti érzékét s azt, hogy az uj 

kor uj szükséglétéi iránt kellő fogekonysaga van. 

Dacara, hogy e század folyamán az árvíztől szám-

talanszor fenyegettetett és egy ízben — 1816-ban — 

ép ugy elpusztult, mint Szeged, de senki altal nem 

segittetett meg ugy, mint Szeged; a maga erejeböl 

kellett újra epülnie, dacara, hogy a viz elleni vede-

kezés költségei súlyosabban nyomták vallait, mint 

az ország szerencsésebb fekvésű többi varosainak 

lakosaiét, dacara, hogy e címen az egyenes adónak 

111a már alternum sanctumát viseli, s dacára, hogy 

a korábbi kormányok meg az országos közlekedés 

halozatából is kihagytak: a varos nepe nem csügge-

dett, hanem dolgozott és igyekezett ugy élni meg, 

hogy bajaban ne kelljen másra szorulnia. Nem egy 

oly intézményt létesített, melylyel inas varost, mas 

vidékét országos gondoskodás látott el. Távol lévén 

minden forgalomtól, egy garas allami hozzájárulás 

nélkül kötötte be magat az országos tavirdahalo-

zatba es tavirdáját minden kártérítés nélkül adta az 

allamnak, melynek most az ezreket jövedelmez. Leg-

újabban ugyancsak a maga erejebol epittette lel 

vasutjat, melyhez az allam csupán a postaszallitas 

megtentesevel járult. Felepitett ugyancsak a maga 

peiizen egy oly gimnaziális épületet, mely a legke-

nyesebb igenyeknek is megfelel, Közegeszsegi alia-

potan artézi kut furatasavai segített. Mindezekre nem 
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írtam én m á r , , , 
Írtam én már nem egy verset, 

barna lanynak, szőkének; 

De azok 111a már en h o z z á 111 

Mmd öregek, mind venek. 

S tetszett nekem már sok leány, 

Tetszett szőke, barna is; 

Szőke azért, inert kedves volt; 

Barna azért, mert hamis . . . 

be nem azért tetszett. . . Oh nem! 

Ne gondolják, mintha tán, 

Szivem lopta vőn' el, egyszer 

Szőke, másszor barna lauy. 

Mert biz' eddig én szerelmes 

Nem voltam meg sohasem; 

S hogy az legyek, azt az órát 

Oly reg várom, ugy lesem! 

S ha majd eljön az az óra, 

Hogy a szivem lángra gyul; 

És a lányka, kit imádok 

Úrömeben rám borúi: 

Akkor a dal, a mit irok, 

O hozzá szól mind, de mind; 

S ha szemei sugarával 

Olykor-olykor rám tekint: 

Beteljesül forró vágyain, 

S az lesz legtöbb nyereség; 

Ha keblemre leszen zárva 

Egy kis kedves feleség. 

Kivel aztán összeforrnak 

Uók tüzében ajkaim; 

vette igénybe sem az államnak, sem senki másnak 

egy garasát, fedezte azokból a jövedelmeiből, me-

lyeknek igen tetemes része a regále folyton emel-

kedő bevételeiből folyt be. (Éljenzés a szélsőbal felől.) 

A következő módositványt terjeszti be : Azon 

rendezett tanácsú városoknál, melyek kimutatják, 

hogy az 1848 előtt, de az 1886. Xll. t. c. kihirde-

tése után magokat a földesúri hatóság alól örök-

váltsági szerződéssel megváltván, az italmérési j ogot 

ís pénzen szerezték meg, de nem az 1848. XII., ha-

nem az 1868. XXX111. törvénycikkek altal, semmi-

nemű kártalanításban nem részesülnek, az italmé-

rési jog megváltásának alapjául az 1887. évi zar-

szamadásokban kimutatott egész jövedelem, minden 

kezelési költség levonasa nélkül, szolgál, a megvál-

tás alapjául szolgáló jövedelemhez lévén számítandó 

azon érték is, melyet a közcélú (művelődési, jóté-

konysági) intézeteknek ingyen adott italmérési jogot 

képvisel. (Élénk helyeslés a bal- és szélső balol-

dalon.) 

Horváth Gyula: Teljes készséggel tesz maga 

is tanusagot mind a mellett, a mit Tors Szentes va-

rosára vonatkozólag felhozott. Meg van győződve, 

hogy ugy a törvényhozás, mint a kormány annak 

idejében és annak módja szerint fczentes varosanak 

valódi sérelmét igyekezni fog reparálni, jelenleg ezt 

a kérdést nem tartja a most szőnyegen levő nagy 

kérdéssel konnexioba hozhatónak. (Helyeslés jobb-

felül.) 

Törs Kálmán: Abban a reményben, hogy talan 

a t. kormány osztozik Horváth Gyula felfogasaban, 

s az esetre, ha ez a kérdés külön inditványképen a 

ház elé kerül, ebben a reményben és feitevesben, 

most tett inditvanyomat visszavonom. 

Tisza Kálmán miniszterelnök ilyen kérdésre 

nem valaszolhat, s azért kéri Törs Kálmánt, hogy 

tartsa fenn módositványát. 

A haz többségé ezután Törs módositványát el-

veti s a szakaszt változatlanul fogadja el. 

E tárgyra városunknak a pénzügyminis-
teriuinhoz benyújtott kérelmével szemben el-
foglalt álláspontra való tekintetből, még visz-
szatérünk. — Mert az országgyűlési tárgya-
lással Szentes ügye még nincsen elveszve. 

Szentes város kö-
zönsége 6444.19 

Szentesi tkptár 2833.92 
Szentes-vid. tptr. 2194.68 
Zsoldos Ferenc 1548.92 
•Dr. Ulár István 1316.30 
Sarkadi N. Mihály 985.54 
•Stammer Sándor 774.72 
özv. Dobosi F.-né 705.48 
Kanász N. Imre 658.90 
•Hunyadi Lajos 643.68 
özv. Cukor Adolfné 586.84 
Szeder János 571.85 
Jurenak Imre 537.64 
Bagi Mihály 530.82 
Sarkadi N. Sándor 523.10 
•Filó János 513.76 
Sváb Jakab 509 53 
Rúzs M. Sándor 502.24 
id.Sarkadi N.Antal 480 56 
*ifj. Vecseri János 467.82 
•Kiss Zsigmond 443.56 
Vajda Sándor 426.53 
Dallos Sz. Sándor 421.70 
•Gerőc Lajos 414.18 
Máté fi Ferenc 407.40 
•Rác László 401.58 
Csúcs Antal 394.33 
Polgár János 391.84 
•Dr.Pollák Sándor 371.02 
Kaas Gusztáv 368.40 
Bamberger Lipót 360.97 
Vajda István 352.50 
Rúzs M. Ferenc 346.36 
Szűrszabó N. Imre 344.97 
Piti József 342.59 
Lakos Ferenc 342.43 
Csúcs János 337.88 
Szeder Imre 336.89 
4 Dósa Béla 333.10 
özv. Kiss Mihályné 332.85 
Reform, egvház 326.26 
Jurenak Berta 325.25 
Babós Sándor 323.56 
özv. KőnÍ£Simonné323.36 

— A l e g t ö b b a d ó t fizetők. A városi 

kepviselő-testületnek, mint virilisek, a jövő évben 

tagjai lesznek: 

Pintér András 
Rác Ferenc 
Jurenák Ilona 
Jurenak Béla 
Kris'ó N. Imre 
•Mojzsik Lajos 

Debreceni József 
Vecseri Bálint 
ifj. Debreceni J. 
•Szathmári Ede 
Horváth Ferenc 
Aradi Gábor 

Széli Bálint 297.49 
Cukkerman Károly 293.92 
Fekete Márton 287.21 
Várady Lajos 284.98 
•Mezei Mór 279.84 
özv. Jurenák Edéné 278.61 
•Papp László 278.— 
Fried Adél 277.50 

•Soós Pál 276.50 
Jurenák Erzsébet 273.50 
•Szalai József 270.30 
id. Sárdi József 262.15 
D. Vass István 262.06 
özv Batik Sánd.-né 259.47 
Ehrlich József 254.51 
Szánt hó Dániel 254.32 
Szoboszlai Sz. M. 252.73 
Gukkermann Ign. 252.35 
Sarkadi N. Ferenc 252.11 
Kiss Ferenc 251.09 
•Sima Ferenc 249.32 
Jurenák Vilma 246.97 
Sarkadi N. Mihály 245.43 
Sulc Lajos 244.47 
Aradi litván 244.13 
Halász Sz. Ferenc 242.44 
ifj. Bartha János 240 97 
Nagv Ferenc 239.85 
Tóth Kálmán 239.56 
•Hoffer Antal 238.12 
Szűcs Dániel 237.39 
Rózsa Ferenc 235.35 
•Dr. Reis Soma 234.82 
V. Lakos József 221.72 
özv. Szeder F.-né 231.48 
Burián Lajos 229.88 
Polgár Sámuel 228.58 
Filó Jánosné 226.09 
id. Papp István 226.03 
Piti Péter 224.19 
Mikec Imréné 221.85 
özv. Neuman J.-né 221.76 
N. Kovács Gergely 221.15 
Mecs B. Ferenc * 220.98 
Héjjá Lajos 220.17 
Horváth István 218.66 
Kürthi Jusztina 218.60 
Kanász N. Sára 212.64 
•Dr. Haris János 212.58 
Rúzs Molnár Máté 210.40 

318.82 
316.02 
311.35 
310.12 
299.96 
298.92 

Póttagok: 
209.31 Molnár István 201.29 
207.57 Győri Gál István 200.15 
207.35 Biró István 198.36 
206.14 Mecs B. Sándor 198.33 
205.80 Csúcs Lajos 197.72 
205.79 Piti Imre 197.65 

Kivel aztán boldogságban 

Elem altal napjaim, 

Nem kell aztán senki többé, 

Ö lesz nekem m i n d e n e m ; 

Ez aztán a sirig tartó 

Igaz es hü s z e r e l e m ! 

ifj. Técsy József. 

Nagyvilági nő. 
9. folyt. 

Elemér reszketett egész testében. 

— Igen, nézze meg e nőt, ki hazug érzemé-

nyivel férjétől a barátot csábította el; ki ártatlan 

csecsemő gyermekét elhagyta, hogy évek multán visz-

szatérhessen és saját gyermekének férjét is elszédít-

hesse; ki minden nemtelenségre kész esküit a légbe 

; szórni: nézze őt s gvönyörködjék benne, hogy e nőt 
; szerette, s esedezzék bocsánatért bűnéért, mit egy 

Isten sem tehet jóvá többé! 

— Beszély. — 

I r t a : Bibó Lajos. 

Krasznai érces, kemény hangon szólalt meg. 

— Itt vagyok, asszonyom! Nem sikerült önnek 

gonoszsága ez ujabb áldozatát is semmivé tenni 

büntetlenül! Nézzen végig 011 rajtam, nezze, mivé 

tette az embert, ki egykor, valaha régen, elég köny-

nyelmű volt a kivetett hálóba repülni! 

— És nézze meg ön is, uram, e nőt — fordult 

Elemérhez — s kérdezze meg tőle, ki ő, hová tette 

az én multamat, az ön jövőjét, mivé tette leányát, 

ki elég szerencsétlen volt önnek nejévé lenni! 

Kamilianak arcan nem változott meg egyetlen 

vonás sem, Elemér ellenben az utolsó szavaknál egy 

bőszült kiáltással összerogyott. 

Krasznai kérlelhetlenül folytatá: 

— Nézze öt, nézze e hazug ajkakat, melyek a 

szerelem őrült és .mámoros szavait susogták; e ka-

rokat, melyek veszedelmesebbek, mint a tropikus 

égalj kígyóinak halalos ölelése, s melyek még imára 

sohasem forrtak össze; s látni fogja, hogy nem ro-

konérzet, becsűlés, szerelem volt az, mit e nő keres, 

hanem az élv, a mámor, a lealacsonyodás ördögi 

orgiája! 

Ne keressük itt a legjelentőségteljesebb szava-

kat, leírni a hatást, melyet e keserű szavak okoztak. 

Elemérnek szenvedését e pillanatban lehetetlen 

| ecsetelni. Sértve volt minden érzetében, s az álom, 

melyből felriadt, egyike volt a tébolyítóknak. Nem 

volt szívében egyetlen húr, mely meg ne rezdült volna 

; s mind az, a mit hallott, talányos és mégis ért-

; hető volt. 

Érezte, hogy ezen órában a mélyen sértett 

Krasznai előtt minden mentség haszontalan s a mit 

! ezen férfinál az előbb még haragnak hitt, látta, hogy 

az egy becsületes ember felzavart indulatának — 

1 büszke önérzete. 

Kamilla borzadozva sütötte le szemeit Krasznai 

szigorú arckifejezése előtt, mely eszébe juttatá azon 

órát, melyben ő e férfiút elhagyta, megcsalta. Eszébe 

jutott azon idő, melyben, hogy bűnös szenvedélyé-

nek élhessen, egyetlen gyermekét, a még csak két 

éves Ilonát eltaszítá anyai kebeléről, s érezte, hogy 

azon meggyaláztatásért, melyet férje és gyermeke 

szenvedett, — iszonyúan kell bűnhődnie. Erezte 

és tudta, hogy tette szint oly nemtelen, mint gyalá-

zatos. 



83. szám. 

Virágos Kis Mihály 197.— j D. Varga Sándor 196 18 
Piti Pál 196.71 Székely Sándor 195.731 

ózv.lorökBálintné 196.67 Mecs B. Lajos 194.67 
Zsoldos István 196.49 ^zabó Zsigmond 191.28 

A *-gal jelzettek adója kétszeresen van számítva. 

Helyi és megyei hirek. 
— A v a s ú t n á l f. hó 28-án tartatott meg a 

fölülvizsgálat az egy évi jőtallásra nézve. A felülvizs-
galat a minisztérium részéről Klenkhardt István fő-
mérnök és Wíntergerst Ferenc osztálymérnök által 
teljesíttetett, a varos kiküldötte :Abaf fy Zsigmond mér-
nök és Fleischmann József épitő mérnök közbenjöt-
tével. A felülvizsgalatnál minden rendben találtatott, 
s most már elmondhatjuk, hogy az építésnél 30,000 
írtnál több a megtakarításunk. 

— Körvadászatot rendezett f. hó 28-án a 
kenyerei pusztán a derekegyházi uradalmi tisztség. 
A vadászat, melynek egész nap alkalmas idő kedve-
zett, kitűnően sikerült. Összesen 114 nyul esett ál-
dozatul. — Vadaszat után Pessina tiszttartónál jött 
óssze a jókedvű társaság pompás ebédre. Résztvettek 
a vadászaton: az uradalmi tisztség, H.-M.-Vásárhely 
csSzentesről számosan, a megye első tisztviselősége 
és az ármentesítő társulat tisztikarából néhányan. 

— A levé l tárnok i állásra a kitűzött hatar-
napig összesen heten pályáztak, és pedig: Tóth Gyula, 
Rába Dénes, Dunahatl Mészáros Ferenc Lajos, Besze-
des István, Pokomándy Ferenc, Schleier István és 
Vecseri István. 

Az árvapénztár i e l l enőr i állásra pályáz-
tak: Polgár Jakab, Sági Pál József, Sréter Ferenc, 
Gulyás János, Pataki József, Lendvai Vilmos, Schleier 
István és ifj. Gombos József. 

— Rablógyilkosság. Borzasztó kegyetlen-
séggel végrehajtott rablógyilkosság történt f. hó 27-en 
városunk hatarában, egyik közeli tanyán. A meg-
döbbentő esetet, melynek Vass Franciska csongrádi 
születésű, Vincze Rókus 40 éves felesége esett aldo-
zatul, s mely városszerte a legnagyobb izgatottságot 
keltette, lapunk tudósítója a következőleg adja elő: 
Vince Rókus, kinek Pönköchaton, a teési hatar szé-
lében egy kis tanyája van, f. hó 27-en reggel fél 7 
órakor két legény fiával a Tóth lstvan-féle, jelenleg 
Eszes Mátyás tulajdonát képező majorba mentek 
napszámra, hol egesz nap fát ástak s csak este 6 
óra utan tértek haza. Mikor Vincéék távoztak, a ta-
nyaban Vincéné maradt egyedül. Ezen idő alatt gyil-
kolták meg a szerencsétlen asszonyt. Mikor Vincéék 
este 6 óra után hazaérkeztek, a konyhaajtót, mely-
nek kulcsát a gyilkos szintén magaval vitte, s vagy 
a földeken, vagy máshol eldobta, bezárva találtak. 
Miután kopogtatásukra sem az ajtón, sem az ablakon 
át nem kaptak választ, egy borzasztó sejtelemtől 
megragadtatva, szomszédokért szaladtak, s ezek je-
lenlétében az ajtót felfeszítették. A konyhába lépve, 
Vince gyufát gyújtott. Borzasztó látvány tárult sze-

De eszébe jutott egyéb is. 

Eszébe jutott nevezetesen az, hogy ő térden 

csúszva, könyörögve rimánkodott Krasznainak, hogy 

felejtse el bűnét, bocsásson meg neki, engedje visz-

szatérni gyermekéhez s az az ember meg sem hall-

gatta, hanem egy erszény pénzt dobott lábaihoz — 

kitiltotta lakásából. 

Évekig viselé ő szívén e megaláztatást, várva 

a napra, mikor bosszút állhat érte. A vart nap meg-

érkezett. 

Lelkében ezer meg ezer különféle érzelem hány-

kódva vívódott s tudta, hogy ez alkalmat elszalasz-

tania nem szabad. Hirtelen elrohant a szobából. 

Krasznai megszólítá Elemért: 

— Ezentúl nincs semmi ok, hogy kerülje leá-

nyomat ! 

— Ilonát? — kérdé Elemér s reszketett a szava. 

— Őt! Tud már mindent s megbocsá-

tott önnek! Nem akar haraggal távozni — a sírba!.. • 

Szegény, szegény leányom! — szólt Krasznai s erőt 

vett rajta a fojtó, keserves zokogás. 

E pillanatban a terembe lépett Kamilia, vérben 

forgó szemekkel, zilált hajjal, arcán ördögi mosoly-

lyal. Kezében egy kis hat lövetű revolvert szoron-

gatott. 

Lábujjhegyen, előre hajolva közeledett Krasznai 

felé s mielőtt valaki megakadályozhatta volna, hír-

telen rálőtt s görcsösen felkacagva, kirohant a szo-

bából. 
Krasznai egy szó nélkül rogyott Elemér karjaiba. 

Vége következik. 

> SZENTESI LAP< 

meik elé: mindenfelől vérnyomok, foltok hirdették a 
gyilkos rettentő munkáját, a szobában pedig, az ágy 
előtt vértócsában, párnák, dunna és egyéb ágyne-
inűek alatt, holtan feküdve s kegyetlenül, a felismer-
hetlenségig összezúzott koponyával találták Vincénét. 
— Vince az esetről csak másnap reggel tett jelen-
tést a rendőrségnél, ami elég nagy mulasztás; meit 
a gyilkosnak — a nappalt nem is számítva — egy 
egész éjszakája volt a menekülésre. A rendőrség 
jegyzőkönyvet vett fel az esetről, a szobában talált 
bűnjeleket pedig a bíróságnak adta at. A meggyil-
koltat még a délelőtt folyamán beszállították a kór-
házba, hol orvos-rendőrileg felboncoltatván, rajta a 
következő sérülések konstatáltattak: a jobb szemöl-
dökön egy, körűlbelől 10 cm. hosszú, 4 cm. mély 
vágás, a szemöldöktől lefelé, a jobb arccsont te-
nyérnyi nagyságban, a szó teljes értelmében össze-
zúzva, a jobb szem kifolyva; száján szintén kapott 
ütést s két foga kitört. Már ezek a sérülések ís föl-
tétlenel halálosak voltak; a gyilkos azonban nem 
elégedett meg ezzel, hanem a hátsó koponyacsonton 
is erős, 6 cm. mély vágást ejtett, ugy, hogy a kon-
tyában volt fesű foga is behatolt a csontba. Hogy 
a különben gyönge nő erősen védhette magát, a 
karján, kezén, hátán és lábaszárán látható ütések, 
foltok igazolják. — A boncolásnál jelen volt a meg-
gyilkoltnak édes apja is Csongrádról és eladó leánya, 
ki szintén Csongrádon van szolgálatban. Megható 
látványt nyújtott az öreg Vass, ki csak ugy roska-
dozott a bánat súlya alatt, gyermekét ily kegyetlen 
módon meggyilkolva látni. — Miután a szobában 
mindent feldúlva, s még az ágy szalmáját is fel-
dúrva találták, azonkívül a láda fiából 25 frt kész-
pénz, egy pár uj csizma és nadrág hiányzik, két-
ségtelen, hogy a gyilkosság nem bosszúból, hanem 
rablási szándékból követtetett el. Hogy a gyilkosnak 
volt ideje undok tettét végrehajtani, mi sem igazolja 
jobban, mint az, hogy egy jó darab szalonnát és 
kenyeret, továbbá 3 db. birsalmát is rá ért megenni; 
ezen kivűl segélyére volt az idő is, mert egész nap 
sűrű köd boritá a láthatárt, s így, bár több tanya 
van a közelben, se a tanyába bemenetelét, se távo-
zását nem látta senki. — A tettest, bár ugy a vá-
rosi, mint az állami csendőrség éjjel-nappal a leg-
szorgosabban nyomozza, eddig még nem sikerűit 
elfogni. Kívánjuk, hogy fáradozását siker koronazza 
s ne járjon ugy, mint Balázs Borbála gyilkosával, a 
kinek a tavasz óta még most is bottal üti a nyomát. 

— A nőegy le t által rendezett bál alkalmá-
val valaki egy fekete kaschemier kendőt hagyott té-
vedésből a zenészek asztalán. Tulajdonosa, kellő 
igazolás mellett, Kis Bandi prímástól átveheti. 

— A kiséri II. 48-as népkör által Katalin 
napján rendezett táncvigalom anyagilag jól sikerült-
nek mondható, amennyiben az összes bevétel 58 frt 
20 kr, a kiadás 31 frt volt, s igy a könyvtár javára 
27 frt 20 krt eredményezett. 

— A vasárnapi szerelmi dráma áldozatát, 
Forgács Juliánnát f. hó 27-én délelőtt temették el 
általános részvét mellett. Balogh Gyula, bár a golyó 
még mindig fejében van, a körölményekhez képest 
elég jól érzi magát s életben maradásához van 
remény. 

— Tiz f r to t talált f. hó 18-án délelőtt egy 
magát megnevezni nem akaró egyén, mely összeget 
a főkapitánynál letétbe helyezte. Tulajdonosa kellő 
igazolás mellett átveheti. 

— Kel l emet l en meglepetés érte f. hó 
23-án éjjel Ruzicky György nyug. m. kir. adótárno-
kot. Bajára menet ugyanis, a nevezett éjjel a szabadkai 
6456. sz. vegyesvonat egyik másodosztályú koupéjá-
ban ült, amikor 445 frttal terhelt pénztárcáját el-
lopták. A furfangos tolvajt a rendőrség nyomozza. 

Hazánk és a főváros. 
— Iszonyú öngyi lkosság. Tamásfalva 

községben párját ritkító öngyikosság történt. A Bega-
töltésen dolgozó kubikosok között volt két ikertestvér, 
Hódi Sándor és Hódi Ferenc öles nagyságú emberek, 
de annyira hasonlók, hogy egyiket a másiktól meg-
külömböztetni alig lehetett. E hó 11-én a két test-
vér még egész nap együtt dolgozott s este a leg-
barátságosabb hangulatban tértek haza. Hódi Sán-
dor azonban otthon egyszerre nagyon rosz kedvű 
lett s többször kiment az udvarra, a mi feltűnt a 
hézbelieknek. Fél 11 óra tájban ismét kiment s miután 
sokáig nem jött vissza, a felesége utána ment. Alig 
hogy az udvarra ért, rémülten lármázta föl az egész 
házat, mert Hódi Sándort felhasított hassal, vérében 
fetrengve találta az udvar közepén. Mikor valameny-
nyire erőt vett iszonyatán, a férje kifordult beleit 
vissza akarta tenni a helyökre. Ekkor borzalmas jele-
net következett. - Az öngyilkos Hódi a beleit saját 
kezeivel húzta ki újra a hasüregből s szájáig emelve, 
fogcsikorgatások között darabokra tépte, mig a 
halál megkönyörült rajta. Temetése 23-án dél-
után ment végbe. Hogy mi lehetett oka borzaztó ön-
gyilkosságának ? azt nem tudják. 

— U r a l k o d ó n k j u b i l e u m a . Simor János 
hercegprímás az esztergomi egyházmegyéhez pásztor-

3. ol<W. 

levelet intézett, melyben elrendeli, hogy a király trón-
raléptének negyvenedik évfordulója alkalmából dec. 
2-an az összes templomokban istenitiszteletet tartsa-
nak. Megjegyzi a főpásztori levél, hogy bár ő Fel-
sége mindennemű ünnepséget vagy zajos manifesz-
tációi mellőzni kiván, az alattvalók imái annál őszin-
tébb és kedvesebb manifesztaciót fognak képezni. 

— E g y c s a l á d t r a g é d i á j a . Tragikus sors 
áldozata lett közelebb a Kriszt család Versecen. Kriszt 
Ferenc mint jómódú és tekintéjes kereskedő s boldog 
családapa, még csak két hónap előtt is sokak által 
irigyelt ember volt Versecen. A családja nejéből és 
22 éves egyetlen fiukból ált. Egyszerre csak a fiu, a 
szülék büszkesége, súlyos betegségbe esett és csakha-
mar meg is halt. Ez annyira hatott az anyara, hogy 
mély bánata ágyba fektette s egy hét múlva a lia 
temetése után, őt kisérték ki a temetőbe. Az apa 
magára maradt emésztő fájdalmaval. De ez nem tar-
tott sokáig. Csakhamar azt látták az embereh, hogy 
az 51 éves Kriszta gomblyukába tűzött rózsakkai jár ; 
a mult héten pedig újra megházasodott, ötheti öz-
vegység utan elvett egy íiatal leányt, a mi altalános 
visszatetszést szült. A kik ismerték őt és mély lelki-
fájdalmát, a melynek fia és neje elvesztése után mar-
talékul esett, önkénytelenül is arra gondoltak, hogy 
e szerencsétlen ember elméje megzavarodott. Ez a 
fötevés csakhamar megtöbbentő módon valóságnak 
bizonyult. Tegnapelőtt Kriszt eltűnt a lakásáról s csak 
hosszú keresés után akadtak reá, mint hullara, a pad-
láson. A boldogtalan ember fölakasztotta magát. 

— Kézbes i thetet len postaküldemé-
nyek. A budapesti posta- és táviróigazgatósag a követ-
kező figyelmeztetést teszi közzé: Több izben megtör-
tént, hogy a nagy közönség, nem ismervén a posta-
üzleti szabályzat határozatait, az esetben, ha bármily 
ok miatt kézbesithetetlen küldeményük visszaérkezett, 
azt elfogadni és a terhelő viteldijat megfizetni nem 
akarták. Az igazgatóság tehát figyelmezteti a t. c. 
közönséget, hogy a közmunka- és közlekedésügyi 
minisztérium által kiadott postaüzleti szabalyzat 65. 
g-ának 9-ik pontja értelmében, a visszaérkezett kocsi-
postai küldemény a feladónak rendes módon vissza-
kézbesitettik, ki azt a dijak lefizetése mellett, 14 na-
pon belül átvenni köteles, különben a küldemény a 
helyi hatósag által kényszer utján kézbesittetik. 

— Vasút i balesetek Magyarországon 
1887-ben. A hivatalos kimutatás szerint a mult 
esztendőben elég sok baleset történt a magyarországi 
vasutakon. Vasutaink hossza tavaly 10,479 kilomé-
ter volt, az utasok összes száma 12.965,342; történt 
pedig 882 baleset, ezek közt 174 kisiklás, 3'J ösze-
szeütközés stb. Ezeknél mindössze 183 ember sebe-
sült meg s 63 vesztette életét. Az utasok közül halá-
los baleset egyet sem ért, sebesülés is csak 24-et, 
tehát 540,225 utasra eset egy-egy sebesülés. A 62 
halálos baleset s ezenkívül még 159 sebesülési eset 
a vasúti s a hivatalosan utazó postai és pénzügyi 
személyzetet érte. 

Külföld. 
Az a tya Ítélete. Edinburgban egy kő-

szénbánya tulajdonosának 14 éves fia, Watt James, 
nemrég egy hét éves kis leánnyal összeveszett s 
veszekedés közben ugy talált a fejére ütni, hogy 
azonnal meghalt. A tiut törvényszék fölmentette, 
mert az orvosok azt állították, hogy az ütés csakis 
azért volt halalos, mert a leánynak szokatlanul vé-
kony volt a koponyacsontja. A íiatal gyilkos erre 
visszatért szülei bazába; az anya zokogva sietett 
eléje, össze-vissza csókolta, de az atya csak intett 
a tiunak s behívta őt magához. Néhány perc múlva 
lövés hallatszott a szobából, besiettek és a fiút át-
lőtt szívvel találták a szoba padlójan. Az atya mel-
lette állt kezében a písztolylyal s igy szólt hidegen : 
„Ha börtönbe csukták volna, minden áldozatot meg-
hoztam volna érte, de gyilkost nem tűrhetek há-
zamban.44 

Különfélék. 
— H á n y ember van a v i lágon? Az 

eddig elfogadott számítások szerint 1000 millió em-
ber él. A legújabb népszámlálások, a melyek a le-
hető legszélesebb körökre terjedtek ki, más számot 
eredményeztek. — Levasseur párisi tudós és Bodio 
olasz statisztikai hivatali főnök hosszas számitások 
után ugyanis arra az eredményre jutottak, hogy a 
földön egy milliárd és 483 millió lélek él. Mindezek-
nek két harmadrésze a földterületnek egy tizenketted 
részén lakik. — Ebből a számból Európára, kivéve 
Oroszországot és a Skandináv félszigetet, 245 millió 
lélek esik, magára Indiára pedig 254 millió, míg 
Khínara és Japánra 430 millió jut. 

— A hercegprimás vagyona . Magyar-
ország hercegprímásának 95,190 hold művelés alatt 
levő ingatlan birtoka van, a melyből 36,058 hold 
erdőség, 13,301 hold legelő, 29,718 hold szántóföld 
és 9609 hold rét. — A primási birtokok évi tiszta 
jövedelmi adója 259,668 frt. Az összes birtokok ér-
téke 6.277,037 forintban van megállapítva. 



4. oldal. 

Irodalom. 
— A P e s t i H i r l a p f. évi december l-jével Ki 

a gyilkos? cimü érdekfeszítő francia bűnügyi regeny közlejét szamara 
kezdi meg, mely az év vegeig fog tartani. E mellett karácsony- — 
táján Mikszáth Kálmán kitünö tollából , A szenátor bogurai4 

cím alatt hosszabb elbeszélést fog hozni. Aminek bejelentése 
utan szinte fölösleges a közönség figyelmét felhívni e rendkí-
vül gazdag és változatos tartalmú, kedvelt napi közlönyünk 
december havi és további, immár 11-ik évi folyamára. S mint 
a szerkesztöseg velünk közli, újévtől kezdve, a hetenkinti ze-
nemellekleten kivül, még egy — a közönség minden réteget 
érdeklő, közhasznú — melleklettel fog a Pesti Hírlap gazda-

> SZENTESI LAPc 

— Miért mondja mindezt nekem ? — kérdé 

azon édeskés hangon, mely minden szivet megnyert 

£3. szám. 

Hirdetmény. 

godni, ugy, hogy valóban unikum lesz a napilapok között. Erről 
bővebbet csak újév fele közölhetünk. Addig is ajánljuk a „Pesti 
Hírlapot- (melynek elöfizetesi ára egy hóra 1 frt 20 kr.. ne-
gyedévre 3 frt 50 kr.) t. olvasóink pártolásába. Mutatványszá-
mot a kiadóhivatal (Budapest, nádor-utca 7. sz.; egy hétig in-
gyen kuld mindenkinek. 

— „Az O s z t r á k - M a g y a r - M o n a r c h i a 
írásban és kepben* cimü nagyszabású vállalatnak, mely a Ré-
vai testverek bizományában jelenik meg, 72-ik füzete küldetett 
szet. E füzet Felső-Auszria és Salzburg-ról szól és e résznek 
12-ik füzetet kepezi. Salzburg tájképekben és Salzburg őstörté-
nete teszi tartalmát e füzetnek, melyet 14 kép diszit. Ara 30 kr. 

— B u l l e t t i n b i b l i o g r a p h i q u e de l a 
l i b r a i r i e f r a n ç a i s e cím alatt Hévai testvérek könyv-
kereskedése (Budajjesten IV. váci-utca 1.) három havonkint a 
francia irodalom legújabb müveinek jegyzekét szokta szétkül-
deni. E jegyzékek 4-ik száma jelent meg. A „Bulletin- egyik 
legfőbb előnye abban áll, hogy nemcsak citn szerint sorolja 
fel a megjelent könyveket, de néhány jellemző sor kíséretében 
azok tartalmával is megismertet. A francia irodalom barátai e 
jegyzek megküldése iránt Hévai testvérekhez fordulhatnak, kik 
azt ingyen és bermentve küldik meg. 

PÍGÉNV-CSABNOK. 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 22-ik közi. 

Azért, hogy szeressen Î — feleié ez rosszul 

elleplezett türelmetlenséggel. 

— Nem érdemes rea, hiszen ön sem szeret 

engem, — mondá Claudel asszonyság, mintha le-

bocsátotta volna az egérfogó csapdáját az oktalan 

állatra. 

Berthelly felugrott; de Adeline egy kézmozdu-

lattal lecsillapította öt. 

— Csendesedjék, fogadó napom van, jöhet 

valaki. 

A szerelmes jobban legyőzetve ezen praktikum, 

— mint a legszebb beszédek által, elfoglalta szé-

kén a gentleman jól tanulmányozott positúráját, ki 

még le sem meri tenni kalapját, midőn látogatóban 

van, és Adeline folytatá : 

— Ön engem egy cseppet sem szeret. Ismerem 

az ön valódi vonzalmait. 

— E többes szám nem is pislán tat (a meg Ber-

thellyt, ki a prédikátió végét várta. 

— Ön sohasem szeretett engem, én sem sze-

rettem önt ; különben férjemet szeretem. 

Itt a megcsalatott szerelmes savanyu pofát vá-

gott, melyet szép barátnője hamiskás fi nyegeléssel 

utasitottt vissza. 

— Bizonynyal, szeretem férjemet, — folytatá 

—- és 

A körös-tisza-marosi ármentesitő társu 
latnak kunszentmárton—mindszenti szakasz-
igazgatóságánál egy, mérnöki szakképzettséget 
igénylő v o n a l f e l ü g y e l ő i , illetve segéd-
m é r n ö k i á l l á s van üresedésben. 

Ezen állás 1000 frt fizetés, 200 frt lak-
bér és 300 frt utiátalánynyal van ellátva. 

Az állás 1889. január 1-én lesz elfog-
lalandó. 

Pályázni kivánók felhivatnak, hogy kér-
vényükhöz mérnöki szakképzettségüket, koru-
kat, származásukat és eddigi foglalkozásukat 
igazoló okmányokkal felszerelten, alólirotthoz 
f. évi december 20- i g nyújtsák be. 

Végül megjegyeztetik, hogy az állás egy-
előre ideiglenesen lesz betöltve. 

Szentes, 1888. november hó 25-én. 

S i m a Ferenc, 
szakasz-igazgató. 

Hirdetmény. 
A város által fenntartott u t c a i l ám-

p á k v i l á g í t á s i v á l l a l a t a 1889. január 
1 tői kezdve egy év tartamára f. évi decem-
ber 6-án délután 3 órakor a tanácsterem-

ha nem szeretném is, ön nem nyerne vele, b e n t a r t a n d ó s z ó b e l i árlejtésen a legolcsóbbért 
mert önt nem szeretem. Ön nagy szolgálatot tett vállalkozónak ki fog adatni. 

Egy időben azt hitte, hogy eléri a várt ered- nekünk, s mi a legőszintébb hálával viseltetünk ön Felhivatnak vállalkozni kivánók, hogy 

ményt. Adeline egy este a leggyengédebb ömlengés- i r á n t . . . . Egyszer életeben, Berthelly, legyen nagy k e ] l ő bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben, 

sel szorongatta kezeit s igy szólt hozzá: ur és tegyen valamit ingyen ! Tegyük fel, hogy sze- a tanácsteremben — hol a feltételek addig is 

Kedves Berthelly ur! Ön, aki mindent tud, húzza egymást^ és most már vége van, ne beszél- megtekinthetők — jelenjenek meg. 

ki férjemet az árnyékból, hol ezen tehetséges em hol ezen 

ber baratok hijján tesped és tegye a napvilágba, ha 

egy nőt boldoggá akar tenni. 

„Ezen tehetséges ember!" ily nyájasan ki-

mondva, megsebezte Berthelly kivágott inge által 

rosszul védett szivét. Megcsókolta a szép kezeket, 

néhány szót rebegett a kimondhatatlan örömről, 

midőn boldoggá tehetjük a nöt, kit szeretünk. 

jünk róla; legalább azt nyerjük vele, hogy nem ve-

szünk össze egymással. 

Berthelly, miután néhány pillanatra mozdulat-

lanul ült, mint a potentiát tartó gyermek, hangosan 

felkacagott. 

— Ön eredeti asszony, — mondá — és én 

imádom az eredeti nőket. Imádom ! Csapjon fel ! Ön 

csizmadiát fogatott velem, de szellemesen tette, és 

én nem haragszom érte. Azonban mindegy, ön 

mégis . . . . hogy is mondjam meg önnek szemébe ? 

Szentes, 1888. 

3 - 3 

november 24. 

N a g y Imre , 
tanácsnok. 

Hirdetmény. 

Azonban azon naptól fogva, melyen Claudel 

kineveztetése kijött a minister tolla alól, a szerelme- Ezen tréfa kiss'é cudar voU' 

sek istene megszűnt Berthellyre mosolyogni. A futta- A c s á s z á r s á g a l a t t e s*zót elsziveltók - külön-

tasok, a kiállítások, a fogadtatások annyira elfoglalták b e n m a g á t a d o l g o t is ; — és Adeline bóknak vette 
Adelinet, hogy különös szórakozásra volt szüksége. a z egészet 

Kimerült hangon mondá : 

Holnap itthon maradok, nem birom tovább! 

A szerelmes Berthelly csengetett az ajtón dél-

utáni ket órá tájban. Az asszonysag reggel óta tá-

vozott el hazuról, meghagyva, hogy egy csomó hol-

mit fog haza küldeni s a az ebéd ideje előtt nem 

érkezik meg. 

Berthelly tulajdonképen nem volt egy cseppet 

sem szerelmes, azonban, mint jól nevelt ember, el-

vei közé tartozott hivatalt szerezni a férjeknek, kik-

nek nejét el akarta csábitani. 

Ez önösség, hiúság, állatias vágy volt, mely a 

világi szenvedélyek háromnegyed részében meg van, 

s mely meg mentsegül sem hozhatja fel az érzéki 

elragadtatast. Azonban nem szeretett volna a fakép-

nél maradni, és ugy kerülgette Adelinet, mint a dü-

hödt farkas, melyet nem az ártatlan bárány, hanem 

egy ravasz macska csalt meg, ki most a háztetőről 

dörmögve, biztonságban hallgatja orditásait. 

Valóban, mi sem lehet kellemesebb a macskára 

nézve, mintha teleitta magát tejjel anélkül, hogy 

picike lábacskáinak csak hegyét is beszennyezte volna! 

A szerencsétlen, megcsalatott, elégedetlen Berthelly 

nem tudta mily arcot mutasson ezen egyetértő há-

zaspárral szemben, hol Claudel asszonysag egyetlen 

íigyelemtől sem kiméli meg, melyeket ferjére azon 

perctől fogva szokoit pazarolni, mihelyest nem vol-

tak többé egyedül. 

Egy napon végre Berthelly egyedül találta Ade-

linet. Felhasznalva ez annyira keresett alkalmat. Ber-

thelly a kétségbeesett szerelmes szerepét játszotta le 

előtte, melyet Adeline szó nélkül hallgatott végig. 

Midőn kifogyott a szuszból, elhallgatott, mint egy 

gépezet, melynek kereke lejár. Adeline karját tára-

lányának karfajára nyugtatta barátságos confidentiá-

val és elegáns bölcsességgel. 

(Folytatása következik.) 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyö —Kun-Szent-Márton—Szentes 

Érvényes 1888. november 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

Szentes (vend.) 5 ó. 36 p. éjjel, 
Töke 
K.-Szt.-Márton 
P.-Homok 
Tisza-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
Puszta-Tenyö 
Szajol 
Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. 

6 ó. 13 p. éjjel, 
ti ó. 58 p. d. e. 
7 ó. 37 p. J " 
8 ó. 05 p. 
8 ó. 23 p. 
9 ó. 04 p. 
9 ó. 31 p. 

10 ó. 01 p. 

d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. u, 

Szolnok—Szentes. 

Budapestről indul 

Szolnok (vend) 3. ó. 26 p. éjjel, ' 11 ó. 50 p. d. e. 

1 ó. 15 
1 ó. 48 
2 ó. 23 
2 ó. 51 
3 ó. 03 
3 ó. 18 
3 ó. 44 
4 ó. — p. 
4 ó. :20 p. 
4 ó. 46 p. 
8 ó. 20 p. 

7 ó. 40 p. 
8 ó. 20 p. 

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
éjjel. 

d. e. 
d. e. 

Szentes város tulajdonához tartozó b ö l d i 
r év , valamint a t i s z a i r akpa r t-d i j s ze-
dés i j o g 1889. évi január 1-től kezdve, 3 
év tartamára, és pedig: 

a böldi rév vámszedési jog f. évi dec. 
3-án délután 3 órakor; 

a tiszai rakpart díjszedési jog f. évi dec. 
4-én délután 3 órakor a tanácsteremben tar-
tandó szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
haszonbérbe fog adatni. 

Felhivatnak bérleni kivánók, hogy kellő 
bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben és he-
lyen — hol a feltételek addig is megtekint-
hetők — jelenjenek meg. 

Szentes, 1888. november 24. 

N a g y Imre , 
3 — 3 tanácsnok. 

Szajol 
Puszta-Tenyö 
Kengyel 
Martfű 
Tisza-Földvár 
Homok 
K.-Szt.-Márton 
Töke 
Szentes (vend) 

4 ó. 07 p. éjjel, 
4 ó. 31 p. éjjel, 
4 ó. 59 p. éjjel, 
5 ó. 30 p. éjjel, 
6 ó. 02 p- d. e. 
6 ó. 15 p. d. e. 
7 ó. 30 p. d. e. 
8 ó. — p. d. e. 
8 ó. 34 p. d. e. 

12 ó. 
12 ó. 

17 p. 
35 p. 

d. u. 
d. u. 
d. u. 

1 ó. 22 p. d. u. 
' " d. u. 

d. u. 
-28 p. d. u. 
54 p. d. u. 
25 p. d. u. 

l ó . — p. 
1 ó. 22 
1 ó. 41 p 
1 ó. 52 p 
2 ó. ~~ 
2 ó. 
3 ó. 

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Érvényes 1888. szept, 16-ától. 

Szeged—Csongrád. 

Szegedről indul 11 óra 9 perc de., 2 óra 18 perc du. 
Félegyházáról 12 óra 15 perc és 5 óra 40 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 6 óra 12 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 11 perc du., 7 óra 03 p. este. 

Csongrád—Szeged 
Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de.; 3 óra 1 perc du. 
Félegyházáról 10 óra 29 perc de., 3 óra 36 perc du. 
Szegedre érkezik 1 óra 05 perc és 4 óra 59 perc du. 

Félegyházáról Budapest felé indul: 
Gyorsvonat 11 óra 50 perc de. Személyvonat 4 óra 18 perc du. 

Omnibuszvonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

Szentet, 1888. Nyomatott Sima Ferencz jyorssaj tóján. 

Hirdetés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

miszerint fatelepemen 

darabos szalon fütőszén 
házhoz szállítva 1 forint 40 krajcárért kap-
ható métermázsánként. Ugyancsak kapható 
nálam a legkitűnőbb 

porosz kovács szén, 
mely az eddigi kovács szeneket mind felül-
múlja. 

Egyszersmind tudtára adom a n. é. kö 
zönségnek, hogy a téglaégetést beszüntetem, 
s mintegy 70000 db. tégla- és cserépkészlete-
met leszállított áron eladom. 

Végül tudomásra hozom, hogy nálam 
két db. legjobb fajtájú k o n k o l y o z ó r o s t a 
van eladó. Az egyik Mayer-féle s a konkolyt, 
a másik a konkolyt, vadzabot és árpát vá-
lasztja el. 

W e i l l S a l amon . 




