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5 frt — kr* 
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Egy hely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is fel vetetnek. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-
től fogadtatnak el. 

Nyilttér-ben 
m i n d e n egyes sor köz lése 3 0 kr. 
K é z i r a t o k vissza n e m adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v a s á r n a p , k e d d e n é s p é n t e k e n r e g g e l . 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Stark Nándor és Dezsó Sándor könyvkereskedésében. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Mit ér a szentesi regále? 
Azt mindenki tudta, — országos lapok 

éppen ugy, mint a közvetlen helyi érdekért 
harcoló vidéki lapok, — hogy az italmérési 
jognak az államkincstár birtokába leendő vé-
tele iránti törvényjavaslattal a kormánynak 
éppen nem az volt a célja, hogy a királyi 
kisebb haszonvételeknek e nemét, mint a hű-
béri korszak utolsó maradványát eltörölje; 
mert hiszen az italmérés megadóztatása nem 
szűnik meg, csak az lesz a különbség, hogy 
a volt földes ur és földesúri joggal biró vá-
rosok és községek helyett jövőre az állam-
kincstár fogja az italkirnérési illetéket szedni, 
tehát nem egy, a mai korszellemmel össze 
nem férő intézmény, illetve állapot eltörlése 
a cél, hanem hogy az államkincstár — egy 
hűbéri állapot megszüntetésének ürügye alatt 
— egy rendkivüli haszonnal járó üzletet csi-
náljon. 

A községek és városoknak a regále volt 
a legbiztosabb és legnagyobb arányban foko-
zódó jövedelmi forrása ; dacára annak, hogy 
legtöbb város nem is alkalmazta a regále ke-
zelésnél azt a rendszert, mely e jövedelmi 
forrás kiaknázására a legalkalmasabb, mégis 
10 évről összeállított statisztikai adatok azt 
mutatják, hogy a városok kezében levő regále 
jövedelme megkétszereződött. 

Bölcsebb előrelátás tehát a kormánytól 
nem lehetett, mint a fejlődő jövedelmet törvény-
hozás utján kiragadni az egyesek és városok 
kezéből és az évről-évre bizton várható jöve-
delmi többlettel az államnak roskadó pénz-
ügyi alkotmányát többé-kevésbé restaurálni. 

Az eziránt táplált remény a kormány 
részéről még akkor is kiszámítható pontos-
sággal valósul, ha a kincstár a valódi érté-
két adja a kárpótlást szenvedőknek a regálék 
árául ; mert a miért ő ma ezer frtot ad, feltéve, 
hogy ez ma 60 frtot jövedelmez, bizton vár-
ható, hogy ez a 60 frt folytonosan emelkedni 
fofr s igy az állam birtokába jutott ezer 
frtos érték évről-évre emelkedik. — Az állam-
kincstár tehát minden körülmények között 
hasznos üzletet csinál. — Ezt mindenki tudta 
s jogos volt a városok panasza, hogy a regále 
megváltása által ők egy hatalmasan fejlődő 
jövedelmi forrástól esnek el, s az állam már 
a megváltásnál, a vagyon megszerzésénél, az 
ár önkényes megállapítása folytán kiszámít 
hatlan milliókat nyer, s igy a városok vesz-
tesége kétszeres lesz ; mert először elesnek 
egy fejlődő jövedelemtől, másodszor a jöve-
delmi forrást olcsóbban kell az államnak bir-
tokába bocsátani, mint a mennyit az a mai 
jövedelemhez arányítva ér. 

Ezen aggályokat ugy a hivatalos lap, 

mint a félhivatalos lapok, valamint az ország-
gyűlésen a kormány szónokai, igyekeztek a 
törvényjavaslat tárgyalása alatt eloszlatni. — 
Számokra hivatkoztak, hogy a megváltási ár 
meg fog felelni a tényleges jövedelem alap 
ján előálló értéknek, s a mi a fejlődő jövedel-
met illeti, ezt megosztja az állam a városok-
kal, sőt ezeknek adja haszonbérbe a regálét, 
s ha lehet a jövedelmet fokozni, ez egyene-
sen a városok haszna lesz. Az államnak szó-
val nem az a célja, hogy a regále tulajdono-
sokat megkárosítsa, hanem az, hogy az ország-
szerte rendezetlen kezelés alatt állott, s igy 
a mai rendszerében a korszellemmel össze 
nem férő regále megszüntettessék. 

A kiknek tetszett, hát megnyugodhattak 
e megnyugtatásra szánt Ígérgetéseken, mi 
folyton aggályt fejeztünk ki a regále megváltási 
törvény és a kormány nagylelkűnek igért el-
járásával szemben, s ez aggályunk nagyon is 
keserves alakban látszik valósulni. 

A kincstár ugy, a mint ezt lapunk mult 
számában már irtuk : felajánlotta a városnak 
a regále kezelést, illetve az italmérési adó 
szedését, s ha ezt azon korlátlan joggal akarja 
a város gyakorolni, mint gyakorolta eddig, 
akkor summa summárum 42 ezer frtot fi-
zessen évenkint a város. 

S a dologban az a mulatságos, vagy 
mondjuk, botrányos, hogy még a pénzügy-
igazgatóság egyik közege a regále megváltá-
sánál azt igyekszik a városnak bebizonyítani, 
hogy ez nem ér többet 400,000 írtnál, ad-
dig a másik közege azt bizonyítja, hogy a 
város a regáléból bevehet 42 ezer frtot. — 
S ezek a jó urak, mikor ilyen ajánlatot tesz-
nek, még annyi józan észt sem tesznek fel a 
városról, mely szerint ez ezt a jövedelmi ki-
látást a regále értékének megállapításánál 
nagyon is ligyelembe fogja venni. 

Mert ha tény az, hogy a szentesi regále 
42 ezer frtot ér évenként, akkor tekintve azt, 
hogy az állam 4 ,

l 2°jü kötvényekkel eszközli a 
megváltást, akkor 920 ezer frtuak felel meg 
a város regáléja. — A legszemérmetlenebb 
jogfosztás volna tehát ezt a vagyont 400 ezer 
írtért kicsikarni a város kezéből. 

Mi tehát a mig egyrészről megbotrán-
kozással vettük tudomásul a pénzügyigazga-
tóság ajánlatát, másrészről köszönjük ezen 
jó urak szivességét; mert megadták a kul-
csot a szentesi regále értékének megállapítá-
sához. 

Te mondád, hogy 42 ezer frtot jövedel-
mezhet a szentesi regále, tehát mi követeljük 
körömszakadtáig az ennek megfelelő érté-
kesítést. 

Ez a város törvényes álláspontja ! 0 

Költségvetésünkhöz. 
ii. 

Mielőtt az 1886. évi XXII. t. c. 132. sza-
kaszának a város érdekében való igénybe-
vételét, mint „sine qua nou"-t odaállítanám, 
az ideig-óráig üdvösrek is bizonyulható in-
dítványnyal kell foglalkoznom, be kell ugyanis 
bizonyítanom, hogy határozottan káros be-
folyással lenne a város financiáinak további 
alakulására a regálénak az államtól bérbe-
vétele és egyeseknek albérletbe való adása. 

Hát szó sincs róla, nagyon jól esik a 
fülnek hallani, hogy egy szerződést kötünk 
az állammal, vagy negyvenet az albérlőkkel és 
eloszlott a város közönségének ujabb meg-
terheltetése nélkül a deficit, mely a regále 
kisajátításával előállott. 

A kormány intentiója csakugyan az, hogy 
a korcsmáltatási jogot az első egy, esetleg 
erkölcsi testületnek az első három évre bérbe-
adja. S a bérösszeg megállapítására az utolsó 
évek haszonbére lesz ez ügyletnél irányadó. 

Ilyen auspiciumok mellett valószínű, hogy 
a város csakugyan némi haszonnal albérletbe 
fogja adhatni a korcsmáltatási jogot, de ne 
kérdezze senki, hogy mekkora haszonnal és 
a jövőre nézve minő kilátásokkal. 

Mert a vállalkozó tudatában lesz annak, 
hogy a város is csak ideiglenesen birja a jo-
got, tudatában lesz annak, hogy az államnak 
is állandó illetéket kell beszolgáltatnia s hogy 
ismeretlen tényezőkkel áll szemben. 

Ugyanis, mint azt mindannyian tudjuk, 
hogy minden bortermelő jogosult a saját bo-
rait elárusítani s a korcsmáros soh' sem le-
het biztos, nem-e fog holnap, holnapután 
1 — 2 vagy több gazda is tőszomszédságában 
bort mérni és akkor ugy lehet, a fizetni elvállalt 
átalányt, évi haszonbért a sárba dobta, elvetette. 

Azután meg, föltéve, de meg nem en-
gedve, hogy a professionatus korcsmárosok 
— ez lévén kenyerük — bele mennek a na-
gyon is kockáztatott vállalatba és megígérik, 
sőt meg is fizetik a haszonbért s benne a vá-
ros részére remélt hasznot, mi lesz annak 
következménye? 

Nem is valami babonaság kitalálni: 
A kincstár közegei, magyarán fináncai, 

nem fogják összetett kezekkel bámulni a világ-
folyását. Hanem gondosan egybehordják az 
adatokat, melyekből napnál világosabban ki-
derül, hogy mit és mennyit hoztak fogyasz-
tás alá, forgalomba a korcsmárosok; mit és 
mennyit profitirozott a város e műveletnél. 

A három, vagy talán csak egy év letel-
tével, azután ezen alternatíva előtt fogjuk ma-
gunkat találni: vagy hasznot húzott a város 
a bérletből, vagy nem. Tertium non datur. 
— Ha hasznot húzott a város, akkor lesz a 
kincstárnak gondja rá, hogy ettől elessék a 
jövőben, csavaritván egyet az adóprésen, szó-
val az állam már következetességnek okáért 
is felemeli a haszonbért annyira, hogy a vá-
ros legfölebb a bérösszeg 5°|0-át húzhassa 
haszonkép ; ha pedig már az első cyklus is 
haszon nélkül záródik a városra, no, ugy-e 
bizony, akkor nem kérünk belőle ? 



2. oldal. 
Általában nem tartom sem moraliter, sem 

anyagilag helyesnek, előnyösnek, hogy egy 
nagy erkölcsi testület, mint Szentes város, 
üzérkedjék, hogy a város financiái egy lebegő, 
tehát meg nem gyökerezett jövedelmi forrásra 
legyen basirozva. 

Vonjuk hát le eddigi okoskodásainkból 
a következményeket. 

Ha a város bérbeveszi az államtól a re-
gálét, akkor vagy haszon nélkül marad, vagy 
legjobb esetben évi 1500 frtra van haszon ci-
mén kilátás. Ez ugyan édes kevés. Pedig ez 
volna a kisebb baj. Sokkal megszégyenitőbb 
s nagyobb baj az, hogy a bérlet minden egyes 
megujitása alkalmával, térdet-fejet hajtva kell 
esdekelnünk, hogy ki ne cseppenjünk a mor-
zsák szedésére való jogosultságunkból. 

Lássuk hát az érem másik oldalát, tag-
lalgassuk azon esetet, hogy a város nem 
ártja magát a bérletbe, hanem a sokszor hi-
vatkozott törvény alapján vagy állandó évi 
illetéket szed a nyitott helyiségek után, vrgy 
fogyasztási adópótlékot a bor és sör után, 
persze az előzőleg kinyert kormány-engedély 
alapján, esetleg mind a kettőt is, mi lesz an 
nak a következménye? 

A legközvetlenebb következménye en-
nek az lesz, hogy az állam a korcsmálta-
tási jogot megkisérli egyeseknek haszonbérbe 
adni. 

A vállalkozók határozottan jobb hely-
zetben lesznek az állam, mint haszonbér-
beadóval, semhogy a város, mint ilyennel 
szemben. 

A vállalkozó egyszersmind számfejtő. Az 
felsorolja önmagának, hogy fizetnie kell az 
államnak fogyasztási adót, évi illetéket, a vá-
rosnak — itt már felteszem, hogy a város 
engedélyt nyert fogyasztási adópótlék, vagy 
évi illeték, esetleg mindkettőnekszedésére — 
szintén adópótlék és illetéket, ezeken tul ház-
bért, ergó, hogy megélhessen haszonbér ci-
mén csak ennyit, meg ennyit fizethet. Szó-
val kevesebbet fog igérni, mintha nem kel-
lene városi pótlék és illetéket fizetnie. 

Az állam tehát kevesebb jövedelmet huz 
a regáleből, ellenben a város állandó jövede-
lemre tesz szert és a vállalkozók is meg ta-
lálják mellette számadásukat. 

Hitem és meggyőződésem, hogy joggal 

SZENTESI LAP. 

vonom le ezek után azt a következtetést, 
hogy a regáléval való kereskedést el kell ej-
tenünk és a fogyasztási adó, vagy évi illeték 
szedésére kell engedélyt szorgalmaznunk min-
den áron. k—y. 

Hittérités Kinában. 
Mult számunkban már röviden jeleztük Ürge 

Ignácz lazarista hittérítőnek a helybeli rom. kath. 
templomban tartott szentbeszédét, melyben a kínai 
hittérités faradalmait és sikereit beszélte el a templo-
mot zsúfolásig megtöltött hallgató közönségnek. Nem 
tartjuk azonban érdektelennek, ha olvasóinkkal bő-
vebben is közlünk egyet-mást, mit az egyetlen ma-
gyar Kinában működő hittéritőtől Kinára és népére 
vonatkozólag hallottunk. 

Mindenekelőtt felemiitjük, hogy a tisztelendő 
lelkész, mint valamennyi hittérítő kinai öltözetben 
jar oly célból, hogy részint a benszülött lakosság-
ban magok iránt már ruházatuknak egyíőrmasaganal 
fogva nagyobb bizalmat keltsenek, részint pedig, hogy 
a nem ritka keresztény üldözések alkalmával egy-
könnyen felismerhetők ne legyenek. Ezen öltözet fe-
hér harisnyából, bő, saroknélküli cipővel, világos 
kek nadrágból és valamivel sötétebb, térden alól érő 
kabatból áll. Feje körül van beretvalva s csak ko-
ponyája közepéről indul ki a hosszú ,copf,* mely 
a kinaiak jellemző tulajdonsága. Ehez járul még a 
hosszú kecskeszakáll, mely a mi papjainknál szokat-
lan lévén, az érdemes lelkész külső megjelenésre in-
kább egy kinai mandarinhoz hasonlít, sem mint azon 
alakokhoz, minőket európai fogalmaink szerint a lel-
készekről magunknak alkotni szoktunk. 

A hittérítő atya beszédében termeszetesen az 
Evangélium szavaiból indult ki; majd áttérve Szen-
tesre jövetele céljanak ismertetésére, előada, hogy 
egyházi beszédet lévén tartandó, nem igen bőven 
terjeszhedhetik ki a világi dolgokra, azonban, hogy 
hallgató közönsége mégis némileg tajékozva legyen 
a kínai viszonyokrol, kénytelen egyetmast a világ 
ezen legnagyobb országáról elmondani. Előada ezután 
a hallgató hivők nem kis részének óriási amulatára, 
hogy Kína mitőlünk oly messzire van, hogy 40 na-
pig jött haza oly gőzösön, mely naponta 100 tengeri 
mértföldnyi utat tett meg; hogy Kina lakossága 400 
millió, tehát a földgömb összes népeinek egy har-
mada; hogy a kinai birodalom területe oly nagy, 
hogy egesz Európa összes országaival elférne benne. 
Kinanak népessége az értelem bizonyos fokán áll, 
sőt sok tekintetben műveltebb az európainál; mint 
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Utiképek Erdélyből és Romániából, 
V. 

Brassóról lapunk mult számában elmondá vé-
leményét az én útitársam, s én mindazt helyben 
hagyva, amit ő irt, csak azt teszem a varos által 
adott külső benyomásokhoz, hogy Brassóban a gyár-
ipartól eltekintve az újkori haladásnak valami kiváló 
nyomát nem lehet látni. 

Reám azt a benyomást tette, hogy ez a város 
100 evvel ezelőtt is körülbelül oly fejlett volt, mint 
ma. Ujabb építkezés aránylag kevés, s ami van, az 
legfólebb kózépitkezés. A magán-lakások legnagyobb 
részben 100 éves epületek, olyan ó-német-féle stílus-
sal. A berendezések is egyszerűek s a hatóság a köz-
tisztaságra több gondot fordít, mint az egyesek ud-
varaik rendjére. 

A „Zöldfa,* hol szállva voltunk, egyik első 
rangú szálloda, a lehető legprimitívebb berendezéssel, 
bútorzattal van ellátva. A kiszolgálat komisz. A csen-
gettyűt a vendégszobákban nem azért tartják, hogy 
a szolgalat gyorsasága előmozdittassék, hanem hogy 
a vendégnek legyen mit nyomogatni, rángatni dühé-
ben, amikor az ördög se törődik vele. Az ágyunkat 
mindig magunknak kellett felvetni. Törülközőt pedig 
vigyen az utas, ha mosdás után meg is akar törül-
közni. S mivel az utas vendéglőben él s pénzére 
mégis csak számit egy kis kényelemre, — amit 
Brassóban világért sem kap meg az ember, — an-

nálfogva Brassó soha sem lesz valami kedvenc mu-
latóhelye az idegeneknek. 

Mi azonban ezúttal nem voltunk idegenek Bras-
sóban ; Horváth Gyula mellett ugy ereztük magun-
kat, mintha otthon lettünk volna. 

Aug. 15-én délelőtt részt vettünk a székely ki-
telepítő bizottság ülésén, melyen Erdély sok jeles 
hazaíiat ismertük meg. 

Az ülés tárgya egy nagy nemzeti kérdés, a 
székelység szegénységéről valu gondoskodás. A gyű-
lés lefolyasanak ismertetése nem tartozik ez útleírás 
keretébe, s itt csak azt említeni meg, hogy az erdélyi 
urakra lathato kellemes benyomást gyakorolt, midőn 
a nagy nemzeti ügy targyalása előtt Horváth Gyula 
bemutatott bennünket, kik a magyar Alföldről jöttünk 
meglátogatni ő t ; de meleg szívvel, lelkesültséggel 
eltelve azon eszmétől, melynek megvalósítása volt 
célja a jelen gyűlésnek. 

„Europá'-nak hívjak azt a szállodát, melynek 
nagytermében ez a hazafias gyűlés volt, s mintegy 
végzetszerűnek látszik a nagy nemzeti kérdésre, mely 
e gyűlés tárgya volt, hogy az a ház, melyben ez a 
szalloda van, székely emberé. (Nagy dolog ez Bras-
sóban.) 

A gyűlésnek délután két óra felé volt vége, s 
azután a gyűlés tagjai s mi, a szentesi vendégek, 
bankettre gyűltünk egybe, melyet Horváth Gyula adott. 
Ótvenketten vettünk részt e banketten. 

Igazán előkelő, szép társaság volt ez, melyben 
annyi eszme-gazdag pohárköszöntő volt elmondva, 
hogy ezekből egy párt lehetetlen elfelednem. — Az 
egyiket Koos tanfelügyelő mondta Horváth Gyulára, 

111. szám. 
iparűző több iparágban utánozhatatlan. Dacára an-
nak, hogy a lakosság óriási többsége pogány, mind-
azonáltal vannak erkölcsi fogalmaik, melyekben az 
európai felfogáson is tul emelkednek, így például a 
táncot egyáltalában nem ismerik s a négyszázmillió 
kinai felnevelkedik, megvénül, meghal anélkül, hogy 
a táncot ismerné; részeg embert 8 évi Kinában való 
tartózkodása alatt nem látott; ha a kinai többet 
iszik a kelleténél, előbb otthon kialussza magát s 
nem viszi szégyenét az utcára stb. 

Majd a kinaiak bálványimádására tért át az 
érdekes egyházi szónoklat fonala s ismerteté a ki-
naiak bálványimádásánák némely vonásait, felsorolta 
a számtalan házi bálványok létezését, melyekkel épü-
leteik falai tele vannak aggatva és rakosgatva, s me-
lyekben a pogány kinai az Istenség eszményét a maga 
módja szerint tiszteli; áldozatokat mutat be nékik, 
tömjént gyújt előttük, de ezután nem átall a temp-
lomban theát főzni magának, sőt ha partner akad 
egy kis kártya kompánia is összeül a templomban 
az oltár előtt. Ily primitív vallási felfogású nép kö-
zött persze nehéz az egy igaz Isten igéjét terjeszteni. 
Mindazáltal a keresztények száma Kinában már más-
fél millióra tehető. A hittérités nagy munkájában 
részt vett és vesz — adatai 1885-ből vannak s azóta 
e számok bizonyára megszaporodtak 47 felszentelt 
püspök, 750 beköltözött és 04 benszülött hittérítő 
pap. Természetes, hogy a püspököknek nincsenek 
nagy székesegyházaik, gazdag javadalmaik: csak oly 
szegény hittérítő papok ők, mint a többiek, kiknek 
lelki dolgaikban fellebbvalóik. A hittérités munkájá-
ban részt vesz nagy számú szürke néne is; ezeknek 
legnagyobb része Franciaországból költözik kí Kí-
nába. A hittérités oktatás és prédikálás utján törté-
nik s a missionáriusok gyakran csak 1 — 2 évi próba 
utan keresztelik meg a megtérő pogányokat, kiknek 
száma évente 25—30 ezerre tehető. Jellemző dolog, 
hogy prédikátiókat és a misét hallgató pogányok oly 
illedelmesen viselik magukat, hogy pl. Ürge atya 
nyolc évi hittérítő működése alatt nem találkozott 
senki, ki szónoklatába beleszólott volna. 

Leginkább nehezíti a hittéritést a kinai bál-
ványimádással járó azon tévhit, mely a megholtak 
léikéiről uralkodik. A Kinaiak hite szerint az ember 
lelke halála után három részre oszlik. Az egyik a sir-
dombon ül, a másik bolyong a nagy világban szerte 
szét, a harmadik pedig otthon marad s benne van azon 
átlyukgatott apró fatáblácskákban, minőket minden 
megholt családtagnak készítenek s melyeket lélektáb-
lák elnevezés alatt bálványként tisztelnek az utódok. 

mint a székely kitelepítési bizottság elnökére. S 
elmondá, hogy fátumszerű dolog, hogy midőn a 
székelykitelepitési bizottság ülését tartja, véletlenül 
egy olyan házat választ a gyűlés helyéül, mely szé-
kely emberé, s még nagyobb véletlen, hogy ez a ház 
azon helyen fekszik, hol a legnagyobb székely, Er-
délyország egyik legnagyobb fia. Székely Mózesnek 
holt teteme nyugszik. Felemlité toasztozó, hogy mi 
épen azon terepiben vagyunk, mely Székely Mózes 
teteme fölé épült és oda a brassói magyarság egy 
emlékoszlopot fog állíttatni még ez évben. S véletlen-
képpen tünteté fel, hogy a székelykitelepitési bizott-
ság élén szintén egy kitűnő székely áll Horváth Gyula 
személyében. 

Utána a mi polgármesterünk emelt poharat 3 
igen természetes, hogy ő is Horváth Gyulát élteté s 
s azt mondta, hogy abban az emberben, ki a leg-
nagyobb vizvészben eljött Szentesre, hogy bennünket 
megmentsen a legnagyobb veszélytől, a legjelesebb 
férfiút állitá Erdélyország a székeiykitelep*tési nagy 
nemzeti feladat élére. 

Mind az ötvenkét vendég pohara összecsendült 
e pohárköszöntésre, s én ugy éreztem, hogy mind-
annyian versenyeztünk Horváth Gyula iránti rokon-
szenv és lelkesültségben. 

A banquetten Gáli Sándor alispán indítványára 
egy szép összeg gyűlt össze az erdélyi közművelő-
dési egyesület javára is. 

E nap délutánján mí a brassói evang. egyház 
óriási templomában Európa egvik legnagyobb orgo-
náját hallgattuk meg. melyről jövőre írok. 



112. szám. 
Ha már most a megtért kínai ezen bálványait 

eltávolítja, rokonai, szomszédai gyakran megtámad-
ják, minden ingó s ingatlan vagyonától megfosztják, 
kitagadják, mint olyant, ki őseit megtagadta s sze-
rencse. ha életét megmentheti az ily kereszténynyé 
lett pogány. S valóban nagy lélekerő kell ahhoz, 
hogy a jövendőbeli üdvösségért, a megtért mind-
azon kínzásokat és zaklatásokat elviselje, melyeknek 
hiteért ki van téve. 

A hittérítés egy másik utja a jó cselekedetek 
gyakorlása. A keresztény hittérítők fából összetákolt 
kórházait legnagyobb számban a pogányok látogat-
ják, hol őket a szürke nénék legundokabb betegsé-
geikben is a legodaadóbb ápolásban részesitik. 

A felgyógyultak ritkán hagyják el a kórházat 
anélkül, hogy a keresztény hit elveivel meg nem is-
merkedtek, és azokat meg nem szerették volna. De 
azok is, kik pogányokul távoznak, mindig magukkal 
viszik a szeretetteljes ápolás emlékét és ezek eset-
leges keresztény üldözéseknél mindig az üldözöttek 
pártját fogják, mert meggyőződtek arról, hogy az 
igaz Isten vallásanak terjesztői sem politikai dol-
gokba nem elegyednek, sem pedig államellenes cé-
lokkal nem birnak s egyedüli törekvésök a keresz-
tény vallás terjesztése. 

Igazán megható ama nemes működés, melyet 
az apácák ugy ezen kórházakban, mint a lelenc 
gyermekek felnevelése körül kifejtenek. A Kínában 
uralkodó túlnépesedés folytán ugyanis számtalan 
azon kisdedek száma, kiket szülőik nem bírván, vagy 
nem akarván megtartani, részint megölnek, részint 
kitesznek árkok, csatornák partjaira, bozótok közzé, 
hol azután nagyobbrészt elpusztulnak. Ezen kitett 
gyermekeket a keresztény missiók felszedetik, ápol-
ják s jámbor keresztényeket nevelnek belőlük. Nem 
ritka eset az sem, hogy a pogány szülő megkönyö-
rülve gyermekén, melyet eltartani nem tud, maga 
viszi el a hittéritőkhöz s itt, ha a hely és költség 
engedi, felfogadják a gyermeket, azonban a túlzsú-
foltság miatt gyakran vissza kell a kisdedet utasí-
tani. A szülő ilyenkor némán, szótlanul távozik; de 
már megérlelődött benne a szándék arra nézve, 
hogy kisdedét kivégzi, s gyakran alig tette ki lábát 
a hittérítő telepről, azonnal elhajítja magától az ár-
tatlan magzatot. Hogy minő magasztos hivatást tel-
jesítenek e tekintetben a misszionáriusok, mutatja 
ama tény, hogy csak Ürge atya telepén jelenleg 1090 
ilyen lelenc kisded van ápolás alatt s lesz megmentve 
az életnek s a keresztény vallásnak. Elképzelhető, 
hogy mily óriási összegek szükségeltetnek ily nagy 
számú kisdedek nevelésére s ápolasára s mennyi 
gondot ád a hittéritőknek ily számos személy élel-
mezése. 

Az ehez szükséges tőkék majdnem kizárólag 
könyöradományokból folynak be, legnagyobb részt 
Franciaországból, Angliából és Belgiumból. Magyar-
ojszág még nem járult semmivel e nemes munka 
előmozdításához. Azért jött ő, Ürge Ignác atya, az 
egyetlen magyar hittérítő, — ki már nyolc éve la-
kik Kínában s a kinai nyelvet annak nagy nehéz-
ségei dacára meglehetősen elsajátította, — püspöke 
megbízásából hazájába, hogy itt szónoklatokat tartva 
gyűjtéseket rendezzen a hittérítés nemes, és ugy a 
kereszténység, mint az emberi művelődés és töké-
lyesbülés szempontjából magasztos céljainak elő-
mozdítására ! 

Szivünk mélyéből kívánjuk, hogy a tisztelendő 
atya ne jött légyen hiába haza s hogy a chinai hit-
térítés müvéhez Magyarország neve is tekintélyes 
összeg adományozásával fűződjék! 

Heti krónika 
Az ősz beköszöntött s a politikai élet 

kezd kibontakozni a nyári szórakozás egy-
hangúságából. Franciaországot a képviselő-
választások, Oroszországot és Szerbiát Kecsko 
Natália a szép szerb ex-királynénak Orosz-
ország lelkesültségétől kisért Belgrádba való 
haza utazása, Ausztriát a Taaffe rendszer 
híveinek az ifjú csehekkel szemben való bom-
lása, s igy a Taaffe kormányhajó sülyedése, 
Olaszországot Crispi miniszterelnök ellen in-
tézett merénylet, Magyarországot pedig a zóna 
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és a közigazgatási reform kérdések nyakig 
elfoglalják, s kezd az uborka-szezon szürke, 
ködös képéből kibontakozva, mind érdekesebb, 
vonzóbb képet nyújtani Európa politikai láttere. 

Minden állam, mely magát jelöltnek véli 
a legközelebbi nagy háborúban való szerep-
lésre, észrevehető sietséggel igyekszik rendbe 
hozni dolgát otthon, miután a kifelé irányuló 
háborús müvelet sikere feltételezi a teljes 
békét, egyetértést befelé, az illető állam 
lakossága között. A verekedéshez mindenek-
előtt egészség, erő kell, az államok egészsége, 
erej^ pedig belviszonyaik rendezettségétől, 
népeinek egymás közti egyetértésében rejlik. 
Ugy a kormányhatalmi, valamint a forradalmi 
elemek érzik, hogy nem messze lehet az a 
nagy zűr, melyben döntésre kerül földrészünk-
nek jobbadán minden nemzetközi, társadalmi 
nagyobb kérdése, és ezekkel együtt természe-
tesen a kisebbek is. Mindenfelé a végső ren-
dezkedés mohó sietségének tüneteivel talál-
kozunk. 

Olaszországban az irredentista és a köz-
társasági pártnak nem tetszik a középeurópai 
békeligához való csatlakozás, de tehetetlennek 
érzi magát arra, hogy fordítson a dolgon, s 
ebbeli kétségbeesése és dühe nyilatkozott a 
Crispi elleni merényletben, de a mivel csak 
növelte az eszélyes politikai többség ragasz-
kodását ez irányzathoz. 

Franciaország vezető államférfiainak te-
vékenységén is meglátszik, hogy azon vannak, 
miszerint bizonyos állandóságot és szilárdsá-
got szerezzenek az állam kormányzatának és 
azon államalaknak, melyben a nagy mérkőzés 
műveletének neki mennek. 

Németország kétségkívül a legszerencsé-
sebb állam, az egyedüli, mely bensőleg a leg-
teljesebb egyetértést, nyugalmat, készültséget 
mutatja, mint az uj európai politikai nap-
rendszer álló központja. A szocialista elem 
ugyan erős, de még nem mutat hajlandóságot 
arra, hogy a nemzeti gyűlölködés érzetén 
„ fölülemelkedve, * megbénítsa a nemzeti küz-
delem erőkifejtését, mint a francia ködösek 
tették a mult háborúban. 

Oroszország hatványozza buzgóságát az 
alattomos izgatás vakand munkájában, a mi 
igen illik egy 80 milliós birodalomhoz, a 
„hatodik világrészhez"; serényen bujtogat 
mindenfelé a Balkán mellékein és az egy 
Bulgáriát kivéve, mindenütt engedékeny, fo-
gékony talajra akad. Pénzt osztogat, veszteget, 
ámít, hazudik, rágalmaz hősileg; szabadságot 
ígér. és vannak faj- és hitrokonok, a kik 
hisznek Lengyelország hóhérja szavának, vagy 
legalább pengő rubelének. És nemcsak az 
önállu országokban, mint Románia, Szerbia 
stb. teszi ezt, ami még hagyján, mert ezekben 
már a kormányok titkolt megegyezésével vagy 
helyeslő szemhunyásával járhat el, és erre 
azt lehet mondani, a mivel a felesége által 
az asztal alá kergetett csizmadia védte magát 
a kacagó látogatók előtt, hogy ő az ur a 
háznál és oda ül, a hova neki tetszik, ha a 
srerbek, románok nem akarnak szabadok, 
függetlenek, külön nemzet és állam lenni, és 
hátuk vágyódik a muszka kancsuka után, hát 
ez az ő dolguk. De a vastagbőrü éjszaki 
mackó ellátogat a mi tilosunkba is, és itt is 
folytatja térítő mesterségét. 

Monarchiánk ezalatt szintén készül, hogy 
bármiféle eshetőség szilárdan találja. S ha 
vesszük, hogy Szerbiában mind ziláltabbak a 
politikai viszonyok, s az Obrenovics dynasztia 
uralmát a szentpétervári rubelek erősen igye-
keznek aláásni, s ha vesszük, hogy már kez-
denek alkudozni Nikita montenegrói fejedelem 
barátságáért, a zergék és kecskék országának 
fejedelme lévén a hatalmas orosz birodalom 
fejének: Sándor cárnak kétszeres sógora és 
az egész világ előtt kikiáltott legjobb barátja, 
természetes, hogy egy ily jó barát még Szer-
bia királyának is megjárná idővel. 

3. oldal. 

S ha ily alakot kezdenek venni a déli 
állapotok, ezek monarchiánknak nem csekély 
gondot okoznak. 

Annyi bizonyos, hogy lapunk e rovata 
alatt jövőre érdekes dolgokat fogunk irni; mert 
Európa képe mind érdekesebbnek Ígérkezik. 

Helyi és megyei hirek. 
— Z s i l i n s z k y M i h á l y , megyénk főispánja 

a napokban egész családjával Szentesre költözik, 
hogy itt a megye székhelyén családjával együtt ál-
landó lakását elfoglalja. A megyeházánál a főispáni 
lakáshoz a főjegyző hivatalos helyiségét és egy ír-
noki hivatalt csatoltak, hogy itt kényelmes lakása 
legyen a főispánnak. Az elfoglalt hivatalos helyisé-
gek helyett földszinten rendeztetett be a főjegyző 
számára hivatalos helyiség. — Városunk közönsége 
örömmel néz a pillanat elé, melyben a megye főis-
pánját és csaladját nemcsak megszálló, hanem ál-
landó vendégül láthatja városunkban. 

— A m e g y e i u tb iz tos i állásra f. hó 30-íg 
lehet a palyázati kérvényeket beadni. — Eddig fo-
lyamodtak: Vidovics Mihály, az elhunyt utbiztos 
testvéröcscse, Hoíler Sándor építész, Kiss Pál gyógy-
szerész, Hollóssy Karoly, Schmied Imre megyei ír-
nok, volt megyei uti biztos és Kovács János szentesi 
ref. tanító, megyei bizottsági tag, kinek legtöbb kí-
látasa van a megválasztásra. 

— K i n e v e z é s . Kosztica Lajos okieves levél-
taros, megyénk volt írnoka Temesvár város törvény-
hatóságának főlevéltárosává neveztetett ki. A fiatal 
főlevéltáros már el is hagyta városunkat, uj hivata-
lát elfoglalandó. Sok szerencsét kívánunk uj pályá-
jahoz! 

— A K o s s n t h - e m l é k k ő felállítási költsé-
geinek gyarapítására a szentesi újonc iparos ifjúság 
holnap szombaton, azaz szeptember 28-án a 48-as 
népkör helyiségében : (Halász Szabó-féle ház) jóté-
konycélu zártkörű táncmulatságot rendez. Belépti 
díj személyenkint 60 kr., kezdete 7 órakor. Ezzel 
egyidejűleg s az ifjúság felkérése folytán, felhívjuk 
a női közönség figyelmét, miszerint a terem feldí-
szítéséhez koszorúkat, csokrokat, vagy viragokat kül-
deni szíveskedjenek. Koszorúkat a teremben a ren-
dezőség fogja szombaton délután 5 óráig átvenni. 

— A szüre t városunkban e héten be lesz 
fejezve, s ha minőségre nem lesz is kiváló termés; 
de mennyiségre legtöbb gazda meg van elégedve. — 
Sokkal több bor termett, mint azt a száraz, s a sző-
lőben rendkívüli kart tevő idő utan remélni lehetett. 

i A két, sőt három heti nedves időjárás alatt a szőlő 
I bogyók igen meghíztak s bőven ontották a levet, 
| ugy, hogy mindenki többet szűrt, mint amennyit 
• remélt. 

— Tisr i , vagyis az izraeliták újéve csütörtö-
kön, f. évi szept. 2ü-án vette kezdetét. Az 5650-ik 
ujeve ez a mai izr. polgártársainknak, amennyiben 
ők az időt a világ kezdete óta számítják ; ezért kü-
lönbözik az ő időszámításuk a keresztényekétől oly 

| óriásilag. — Az ünnepek alatt a legtöbb izr. bolt 
' zárva volt. 

— A szentes-vidéki takarékpénztár 
» ma, pénteken déleőtt 9 órakor az intézet saját házá-
ban rendkívüli közg>ülést tart. A közgyűlésnek egyet-
len tárgya az alapszabályok módosítása lesz. Felhív-
juk rá a részvényesek figyelmét. 

— A v á r o s által fenntartott alsófoku ipar-
iskolába eddig összesesen 129 tanonc iratkozott be, 
és pedig: az előkészítő osztályba 21, az I osztályba 
42, II. osztalyba 42, 111. osztályba 24. Bizony elszo-
moritóan csekely szám, ha meggondoljuk, hogy Szen-
tesen mintegy 4—500 Iparostanonc van. Nem ártana, 
ha a hatóság, és a kir. tanfelügyelő egy kissé na-
gyobb szigorral járna el az iparosnkkal szemben. 

— A csongrádmegyei tanitó-egye-
s ü l e t közgyűlésére a központi választmány a kö-
vetkező meghívót bocsátotta ki: A „Csongrádme-
gyei tantestületek egyesülete (Alföldi tanitóegylet)« 
ez évi szeptember hó 28. és 29. napjain, Szegeden, 
a polgári íiu-iskola helyiségében (régi gimnázium-épü-
let) tartja meg, melyre az egyesület rendes, pártoló-
es alapító tagjai, valamint a tanügybaratok tisztelet-
tel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: (Kezdet szom-
bat délelőtt 9, délután 3 órakor.) Előértekezlet. 1. 
Elnöki évi jelentés. 2. Pénztári jelentés. 3. Jelentés 
a segély-alapról. 4. Pénztárvizsgáló bizottság kikül-
dése. 5. Jelentés az „Eötvös-alapk-ról. 6. Könyvtári 
jelentés. 7. A segélydijak pályázatának kihirdetése, 
ü. Jelentés a beérkezett pályamunkákról. 9. Pályadíj 
kitűzés. 10. Jelentés a leirt gyermekjátékokról. 11. 
Jelentés az országos egyetemes tanitógyülés üléséről. 
12. A központi valasztmány véleményes javaslata a 
vándorgyűlések tartása tárgyában. 13. „A siketné-
mák oktatása." Gyakorlati előadás az aradi siket-
néma-intézet V-ik évtőlyambeli növendékeivel. Be-
mutatja : Roboz József, az intézet igazgatója. 14. 
„Megfelel-e a felső népiskola jelenlegi szervezetében 
a hazai tanügyi viszonyoknak, és ha nem, miként 
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kellene azt szervezni vagy átalakítani.11 Értekező: 
Schwarc Mór. 15. A jutalmat nyert pályamű fölol-
vasása és a pályadíj kiadása. 16. 1 8 8 9 - 9 0 . évi költ-
ségvetés tárgyalása. 17. Indítványok. 18. Tisztújítás. 
— Szegeden, 1889. évi szeptember hó 20-án. Fe-
rency János egyesületi elnök. 

— K o r a i t é l . Csípős hideg, kellemetlen bo-
rongós idő uralkodik pár nap óta s a tél korai be-
álltát sejteti. A monarchiánkban beállott havazások 
is megerősítik e sejtelmet. Reichenberg környékén, 
Mürzttegen s Ausztria számos vidékén erősen hava-
zott, a hegyeket hó boritja mindenütt. — Nálunk 
Rozsnyó környékén öltöttek fehér leplet a hegyek s 
Romániában Sinaia környékéről is havazást jelen-
tenek. Az ország legnagyobb részében hideg, esős 
napok járnak. 

— A m a g y a r - f r a n c i a biztosító társaság 
HofTmann Jakab helybeli főügynöke által Kovács 
Imre dorozsmai lakos örököseinek életbiztosítás fe-
jében e hó 24-én Ónodi Géza megyei árvaszéki h. 
elnök kezeibe k é t e z e r forintot fizetett ki, ellenben 
a fél csak 466 frt 20 kr. dijat fizetett be, és igy az 
örökösöknek 1533 frt 80 kr. tiszta hasznuk van az 
ügyleten.—*A társasági alaptőkébe ujolag 1.500,000 
frt lett a részvényesek által befizetve. 

Szentesi piaczi árak. 
Szentes, 1881». szept. 26. 

A hét — részint a sok esö miatt, részint a közbeesett 
izraelita újév miatt az üzletre egészen elveszett. A mai heti-
vásáron meglehetős kínálatot lehetett észlelni búzából, melyet 
leginkább a sarkunkban lévő Szent-Mihály napnak és az adó 
szigorú behajtásanak lehet tulajdonítani. — Az árak minden 
terményre lanyhák. 

A következő árak jegyezhetők : 
Buza : 78—79 kilós 7 frt 70-80 , kr. 77—70 kilós 7 frt 

50—00, kr. 75—74 kilós 7 frt 50—40 kr. 
Árpa: köble 4*20, minja 5 30 frt. 
Kukorica: uj, csövesen mmja 2 frt. 
Zab : élénk kereslet mellett köble 320—3 40 frtért kelt. 
Heremag : erősen viszszaesett. 40—4*2 frt mmja. 
Szalonna : mmja 50—52 frt frt. 

Hirek a szomszédból. 
— H.-M.-Vásárhely határa zár alatt. 

A földmiveiésügyi minisztérium — mint a folyó hó 
23-án megjelent hivatalos lap közli, — Hmvásárhely 
város határát, az ottani szőlőkben föllépett phylloxera 
miatt, zár alá helyezte. 

— Kossuth Lajos Csaba díszpolgára. 
Csaba város képviselőtestülete f. hó 21-én tartott 
díszgyülésén Kossuth Lajos nagy hazánkfiát egyhan-
gúlag, nagy lelkesedéssel Csaba város díszpolgárául 
választotta. Erről a nagy hazafit azonnal sürgönyileg 
értesítette, s a díszoklevél kiállítására egy 4 tagu bi-
zottságot, az oklevél átadására pedig egy Kliement 
Sz. János biró, Szennán Sámuel főjegyző, Szucsu 
Béla, Szalay József, Fábry Károly és Zlinszky István 
városi kiküldöttekből álló küldöttségét valasztott. 

Irodalom. 
— A Singer és \Y olfner könyvkiadó cég kiadásában im-

már 4 év óta megjelenő „Egyetemes Kegenytár" legújabb két 
kötete Lettnefí P. Anjuta' cimü regényét tartalmazza Sasvári 
Annin jeles forditásában. A minden részletében kitünö jellem-
festés, a szép nyelvezet, az életnek átalában és különösen az 
orosz nép- és főrangú életnek hü ecsetelése és az a páratlan 
ügyesség, melylyel szerző a meseszövés egyes szálait a legérdek-
feszitöb módon kuszálja össze, bog)- aztán meglepő éleslátás-
sal bonyolitsa le, méltán az ujabb regényirodalom egyik leg-
kiválóbb helyét biztosítja Letneff ezen regenyének. E két kötet-
tel az „Egyetemes Kegénytár" befejezte pályafutásanak IV évfolya-
mát. Kötelességünket teljesítjük nemcsak olvasóinkkal, de" a 
magy ar irodalommal szemben is, a midőn ez alkalomból uiólag 
is felhívjuk minden irodalomkedvelőnk figyelmét, ez ép oly olcsó, 
mint válogatott tartalmánál fogva minden családi könyvtár 
díszét képező vállalatra. Az V. évfolyam — ep ugy mint az 
eddigiek — 18 kötetet fog adni 3—4 heti időközben; minden 
egyes kötet csinos vászonkötésben és 50 krajcárnyi fölötte olcsó 
árban jelenik meg és a hazai s külföldi irodalom legjelesebb 
termekeit fogja hozni. Az „Egyetemes Regénytár'4 kiadóhivatala 
(Andrássy-ut 10. sz. a.) előfizetéseket is elfogad és pedig bér-
mentes megküldéssel együtt ¿0 kötetre 10 frt, 10 kötetre 5 frt 

es 6 kötetre 3 írtjával. 

HEGÉflY-CSAftNOK, 
A boszorkány. 

— Siciliai regény. — 

V. 
4i. közi. 

A jövendölések. 
A strega lassan lépett elő az oszlopok megöl, 

s halványan, ünnepélyesen állott meg Diodato előtt. 
Ez egy lépést tett feléje. 
— Ha hallottad beszédünket, — mondá, — 

ugy megérthetted, hogy nem félek tőled, s hogy nem 
hiszek hatalmadban. 

— Nem hiszel Campo-Forte marqis? — feleié 
Fabiana. És felemelvén kezét az ifjú férfi arcáig, 
újra ismétlé e szavakat, mig mély s vizsgáló tekinte-
tét le nem vette róla. 

JSZENTESI LAP. 
— Ah, te nem hiszel, és pedig lelked mégis 

tárt könyv gyanánt fekszik előttem, mig az enyém 
kifürkészhetetlen számodra. Ismerem gondolatidat, 
vágyaidat, kívánságaidat; láttam mind a kígyókat, 
melyek szived mardossák, s hallottam sziszegésüket, 
mig a Fabiana számodra örökre megoldhatlan rejtély, 
sphinx marad. Lehangolhatnám büszkeséged, megtör-
hetném reményeidet, de nem méltatlak arra, hogy 
nyomorultabbá tegyelek, mint már most vagy. Ha 
egyikünknek tartania kell a másiktól, ugy te vagy 
az, kinek rettegnie kell. 

— Haszontalan fecsegés! — szakitá őt félbe 
a marquis, izgatott hangon. 

— Te hivtál, és en itt vagyok, — feleié Fabina. 
— Azt állitád, hogy poharad tölteted meg általam; 
készen vagyok. 

A sbirek, néhány lépésnyire visszavonulva a 
strega elől, félelemmel néztek reája; nagy számuk 
nem volt elég biztosíték ezen nő jelenléte ellen, ki 
egyedül s fegyvertelenül állott közöttük. 

— Jól van! ha már eljöttél, — szólott közbe 
gúnyolódva a marquis, — ugy végezd hivatásodat, 
strega; fedezd fel előttem jövőmet, bármiképen is 
hangozzék jóslatod. 

Nyújtsad tehát kezed; hadd olvassam ki belőle 
jövődet, — feleié Fabiana elkomorodva. 

A sbirek kíváncsiságuk altal felbátorodva köze-
lebb léptek s kört képeztek az ördög szolgálója s a 
marquis körül. 

Giovanni a pálma erős törzséhez láncolva, 
fájdalommal nézett anyjára, ki vonakodott feléje pil-
lantani. 

— Kezdjed már, — mondá D.odato, — csúfol-
kodva nyújtván kezét a strega elé, — mutasd meg 
tudományodat. 

Az ördög szolgálója niegfogá a fiatal marquis 
kezét, s kezdetben nyugodtan vizsgálá azt, de csak-
hamar összehúzódtak szemöldökei, ajkai remegtek s 
titokteljes hangon igy szólaltak meg : 

— Istenem ! Istenem ! megengedted-e te, hogy 
ily szerencsétlenségek történjenek? 

— E h ! fogod-e már kezdeni a jóslást ? — 
kérdé Diodato, türelmetlenül dobbantva lábáva l .^ 

— Kegyelmes uranf! — feleié Fabiana — 
te részesülsz a föld minden örömeiben s előnyeiben 
de telhetetlenséged elragad, s a bűnök ösvényére 
fogsz lépni. 

— Olvasd le kezemből sorsomat, ha értesz e 
tudományhoz, de ne faragj meséket, ha nem tudsz 
jövendölni, — szakitá félbe Diodato. 

— Ismétlem, hogy szerencsétlenség kisér, mi-
vel rabja vagy szenvedélyeidnek. 

— Egy szót sem hiszek jövendöléseidből, átko-
zott boszorkány, — mondá Campo-Forte, láthatólag 
megzavarva. 

— Kérdeztél, s most nem mersz meghallgatni; 
és mégis végig fogsz hallgatni, — mondá Fabiana 
oly biztonsággal, mely a marquist kihozta türelmé-
ből. — Még nem tudod, mi a srerencsétlenség, — 
folytatá a strega — és csapásaidat azok fejére mé-
red, kiket szeretned s védenencd kellene, de az ég 
igazságos s e vonalak, melyek itt keresztezik egy-
mást, mutatják, hogy te is erőszakos halál áldo-
zata léssz. 

Diodato kacajban tört ki. 

— Ah ! hát te mendezt kezemből olvasod ? — 
mondá. — Valóban vakmerő vagy s kedvem volna 
megbüntetni szemtelen hazugságidért. 

— Már mondottam, — feleié Fábiánná, — 
hogy kezed nem bir hatalommal felettem, mert 
órám még nem érkezett el. Téged szenvedélyid 
emésztenek fel, mint a tüz a máglyát. Mint kicsa-
pongó, szerelmed által fogsz szenvedni; mint játé-
kos, a játék fog megrontani; mint verekedő, bár 
gyáva vagy is, tőr által fogsz kimúlni. 

112. szára. 
— Két talizmán van hatalmamban, melyek 

megvédenek jóslataid e l l en: nemes vagyok & gaz-
dag, — mondá az ifjú Campo-Forte, büszkén emel-
vén fel fejét. 

(Folytatása következik.) 

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

Érvényes 1889. junius 1-
Szentes—Szolnok. 

Szentes indul 
Töke érkezik 
Kszt.-Márton , 
P.-Homok „ 
T.-Földvár „ 
Martfű 
Kengyel „ 
P.-Tenyő „ 
Szajol „ 
Szolnok 

5 ó. 36 p. éjjel, 12 
6 ó. 13 p. éjjel, 12 

ó. 58 p. d. e. 1 
ó. 37 p. d. e. 
ó. 05 p. d. e. 
ó. 23 p. d. e. 
ó. 04 p. d. e. 
ó. 31 p. d. e. 
ó. 52 p. d. e. 

10 ó. 30 p. d. e. 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

Szolnok—Szentes. 
B.-pestről indul 9 ó. 30 p. éjjel, 8 

3 ó. 20 p. éjjel, 11 
3 ó. 55 p. éjjel, 12 
4 ó. 31 p. éjjel, 12 
4 ó. 59 p. éjjel, 
5 ó. 30 p, éjjel, 
6 ó. 02 p. d. e. 
6 ó. 15 p. d. e. 

Szolnok „ 
Szajol érkezik 
P.-Tenyő 
Kengyel „ 
Martfű érk. 
T.-Földvár , 
Hornok „ 
Kszt.-Márton „ 
Töke „ 
Szentes „ 

7 ó. 30 p. d. e. 
8 ó. — p. d. e. 
G ó. 34 p. d. e. 

-Szentes között.) 
•tői. 

ó. 03 p. d. u. 
ó. 40 p. d. u. 
ó. 20 p. d. u. 
ó. 52 p. d. u. 
ó. 17 p. d. u. 
ó. 37 p. d. u. 
ó. 12 p. d. u. 
ó. 31 p. d. u. 
ó. 51 p. d. u. 
ó. 55 p. d. u. 
ó. 15 p. éjjel. 

ó. 20' p. d. e. 
ó. 50 p. d. e. 
ó. 22 p. d. u. 
ó. 44 p. d. u. 
ó. 12 p. d. u. 
ó. 40 p. d* u. 
ó. 12 p. d. u. 
ó. 24 p. d. u. 
ó. 06 p. d. u. 
ó. 36 p. d. u. 
ó. 11 p. d. u. 

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.-Száilásról 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. 

Gőzhajózási menetrend. 
A felső Tiszán Szeged és Szolnok között. 

(Érvényes 1889. mártius 26-tól további intézkedésig.) 

Fölfelé. 
Szegedről Szolnokra : vasárnap és szerdán reggel 5 órakor. 
Szentesről Szolnokra: vasárnap és szerdán délelőtt 10 

óra előtt nem. 
Lefelé. 

Szolnokról Szegedre: kedden és pénteken reggel 5 órakor. 
Szentesről Szegedre: kedden és pénteken délelőtt 10 

óra előtt nem. 
A csongrádi ügynökség fel hagyatván, oda csak bérmen-

tesített szállítmányok vétetnek fel, s az állomás, ugy, mint ed-
dig, a hajók által érintetni fog. 

E N Z T 
sorsjegyek*, értékpapírokra, 
bank-, zálogjegyekre, vidéki 
takarékpénztári részvények-, 
részletivekre, arany és ezüst 
pénznamüekre bármily ösz-

szegig olcsón ad 

L Ő E Y T . 
4 - 1 0 banküzlete 

Bpest, IV., hatvani-u. 17. 

KKK«KKKWWKKK«KKKKKXIKK«WKWKKWKKK«KKKX: 
Ezennel tudomására hozzuk a t. c. közönségnek, hogy helybeli elárusítónkat 4 

arra köteleztük, miszerint kicsinyben i s alóljegyzett árainkat kell alapul vennie: ^ 
0 | 1 

14.20 I 13.80 
2 ¡ 3 | 4 : o 

13.40 1 3 . - ! 12.60 12.20 
6 ¡ 7 

11.80 11.50 
8 

11.20 10.50 
S3Í4 

9.50 
derce Ikorp. 
4 .20 3.80 

Szentesi hengermalom részvénytársaság, ö 

XKKKKKKKKKKHIKHKK^ 
Szentes, 1889, Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




