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E L Ő F I Z E T É S I Á R : 

K<réaz évre . . 4 frt. 
Fűlévre . . . 2 frt-
Nagy ed évre . . 1 frt 

M K G J E L E N 
minden szoinhuton 

K lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ARAK: 
3 hasáWox p.iitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
l:r, 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr szá-

mittatik* 

NTILTTÉR 
miuden egyes sora 15 kr. 

BSLYEQDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

Népszámlálás. 
Előttünk fekszik a városunkban megejtett 

népszámlálás eredményét föltüntető kimutatás 
és előttünk fekszik a 10 évvel ezelőtt, 1870-
ben megejtett népszámlálás eredménye is, össze 
hasonlítjuk a kettőt és ez összehasonlítás azon 
megdöbbentő arányt tünteti ki, hogy a lefolyt 
10 év alatt, a helyt hogy szaporodtunk volna, 

^fogytunk; mert 1870-ben a távol levőkkel 
együtt számlált városunk 20314 lelket és most 
21)046 lelket, 2GS-al kevesebbet tehát ma, mint 
10 évvel ezelőtt. 

Tiz évnek e szomorú meddősége még akkor 
is gondolkozásba ejt, megdöbbenthet bennün-
ket, ha tekintetbe vesszük, hogy e 10 évre 
esik az 1873-ik évi cholera borzasztó pusztítá-
sával, a mikor városunk összes lakosságának 
közel 3°/0-ka esett a pusztitó kór áldozatává 
és 1876—77-ben a roncsoló toroklob, 1880-ban 
a vörheny pusztított városunkban Ha tagadásba 
vesszük is a legújabb összeírásnál vett távol 
levők számának pontosságát; inert azt nem 
fogja elhinni senki, hogy városunkhoz csuk j 
423 lélek távol levő tartoznék. Hiszen a tény-
leges katona szolgálatban levők száma is ha 
ladja a 423 at, hát a vándorlók és kubikosok, 
kik szintén nincsenek kevesebb számmal mint 
a katonai szolgálatban levők. 

Számba véve tehát, hogy a lefolyt 10 év 
alatt városunkban pusztított kórok, városunk 
népességi előhaladását gátolták, s talán a távol 
levők hibás összeírása is befolyással lehet az 
arány kedvezötlenségére, mindamellett az arány-
talanság itt oly nagy, hogy azt nem lehet el-
számolnunk a cholera, vörheny, toroklob és 
némi csekély össze írási hiba rovására. 

Ezen valóban szomorú tünemény okát a 
fönt elősorolt körülményeken kívül még egye-
bekben is kell keresnünk. Mert a statistika 
arra tanít meg bennünket, hogy ott hol a nép 
kedvező viszonyok között élhet, - ha járvány 
nem pusztít — a természetes szaporulatnak 
l5/10°/w-nak kell lenni évenként, tiz éven át 
tehát 15°/0-nak, vagyis 30 ezer léteknél 4500 
lélek természetes szaporulatnak kellene lenni 
És nállunk 268-al kevesebb lélek van mint 
volt 10 év előtt; ezen szám különbséget nem 
dobhatjuk a nálunk volt járványok nyakába; 
mert azok rovására alig lehetne 1500 lélek 
apadást elszámolni, s a távol levők összeírásánál 
látszó hiba legfölebb megfelezte a távol levők 
számát és igy minden körülményt számba véve 
városunknak mégis 3000 lélek szaporulatot 
kellene fölmutatni és e helyett szomorúan csak 
azt jegyezhetjük föl, hogy számunk fogyott 
És e fogyatkozás okát meg fogjuk találni, ha 
tekintetbe vesszük, hogy évente 1 l/2 °/y szapo-
rulatot csak kedvező viszonyok között élő nép 
mutathat fel. 

Az a kérdés tehát, hogy e szaporulat le-
hetőségéül szolgáló kedvező viszony meg van-e 
nállunk? És hogy a lefolyt 10 év alatt a meg-
élhetésre nézve kedvezők voltak-e városunkban 
a viszonyok? — Nem voltak. És ez a kulcsa 
a lefolyt 10 év megdöbbentő meddőségének. 

Egyetlen egy jó termésű évünk nem volt. 
Városunk népének megélhetési kedvező viszonya 
pedig ettől függ; mert ha itt a földmivesnek 
nem terem, ez szegény, akkor őt követi sor-
sában az ő pénzén gyarapodó iparos es keres-
kedő^osztály is. 

A lefolyt 10 év alatt az adó folytonosan 
kiszámított rendszerrel növekedett A föJdmives 

csak nyomorogva él, hogy adóját fizethesse; 
silány terméséből, önkényeimére nem fordíthat 
semmit; mert első az állam. Tessék csak meg-
nézni, hány becsületes, szorgalmas család ment 
a lefolyt 10 év alatt tönkre minden fényűzés 
nélkül és hány család vándorolt ki városuuk-
ból ; mert itt, hol egykor munkája után tisz-
tességes állást foglalt el a társadalomban, a 
tönkre menés szégyenét és ennek nyomorát 
nem birta végig élni és mert azon reményt 
táplálta, hogy más vidéken, idegen emberek 
között, újra kezdve az élet munkásságát: talán 
majd jobban kedvez a szerencse 

A szegénység évről évre nagyobb ará-
nyokat ölt, és a munkás osztálynál a jobb 
idők reménye évről évre növeli a nőtlenek 
számát; a munkás osztálynál mondjuk; mert 
a család alapításra inkább képeseknél, osztály 
különbség nélkül, rendszerré kezd válni a nőt-
lenné maradás. Es ezen .szomorú körülmény 
megfosztja a népet a természetes szaporulat 
lehetősegétől; és nem pusztán a nőtlenné ma-
radók számának folyton növekedésénél fogva; 
de mert a szegénység a halálozási arányt is 
neveli. 

Meg kell nézni a statisztikát, hogy a 
gyermekek között nem kétszeres-e a halál eset 
ott, hol a szülőknek nincs módjukban kellő-
képpen táplálni, ápolni és betegség esetén 
gyógy kezeltetni gyermeküket. 

Figyelemmel kisértíik más városok nép-
számlálási kimutatásait is, és azt tapasztaltuk, 
hogy némi szaporulat csak oly városoknál 
mutatkozik, hol ipar és kereskedelmi élénkség-
nél fogva, a foglalkozási viszonyok alkalmul 
szolgálnak a bevándorlásra; de töldmiveléssel 
foglalkozó népnél mindenütt kedvezőtlen az 
arány és ez annál is inkább megdöbbentő; 
mert a legkedvezőtlenebb az arány különösen 
a tiszta ajkú magyar elemnél. Es ennek meg 
van a maga oka. Ez a nép az, mely ma még 
hazánkban a földmivelést kezében tartja. Es a 
föl Imívelésre az utóbbi években a legkedve-

| zőtlenebb idők járnak, terméseinek nincsenek és 
e mellett a közterhek ezer karu polipja leg 

1 nagyobb mértékben épen ezen osztály életké-
| pességét szivattyúzza. 

Es ez a mit mondunk, nem az üres kép-
zelgés rémlátása, mert itt vagyunk mi Magyar-
ország legáldottab vidékének ölén és nem lát-
juk-e napról napra rongyosodni, pusztulnia népet 
Bizony ne gondolja senki, hogy ennek pusztán 
az volna az oka, hogy talán nem tartunk mér-
téket a kiadás és bevételek között; ugy lát-
szik, hogy az utóbbi években nagyon is vissza 
vontuk magunkat minden szórakozástól; de 
hiába, mindamellett „ p u s z t u l u n k , v e-
s z ü n k\ 

És e pusztulásra ma már semmi sincs oly 
ijesztő befolyással mint a folyton növekvő köz-
teher, melyet ma még elbír a nép; de ugy 
hogy azután neki nem marad mit máról hol-
napra fére tenni. 

Ez az oka, hogy a lefolyt 10 évet a med-
dőség korszakául kell városunk népességi fej-
lődésénél följegyeznünk Azoknak az állam 
bölcseknek oda fenn, kik folyton ujabb és 
ujabb adók behozatalán törik fejőket: jólenne 
egy kis tanulságot meríteni a népszámlálások-
ból; mert egy nemzet népességi meddősége 
legborzasztóbb lépés a nemzet elpusztulásához 

Jó lesz meggondolni, hogy kedvező viszo-
nyok között a magyar nép még szaporodni 
képes és e nép kedvezőtlen életviszonyának 

oka nem pusztáit a rosz időjárás, hanem a 
nemzet pusztító rendszerré vált folytonos adó 
eme les. © 

Egy kis számiths a lutri düh 
loliasztására. 

Minden dolog a/. itész szemüvegén keresztül nézve 
— annál jobb, minél többet s minél többnek használ 
és annál rosszabb — köveíkezéskép annál kárhozta-
tandóbb, mindi többet s minél többnek árt. Mihelyt 
tehát valamely intézmény egyese kjiek bár hasznot, de 
az összeséinek kárt okoz, az mint rosz, határozottan 
elítélendő. 

Az állam — számos család összeségét képezvén, 
— csak akkor s csak oly arányban lehet boldog, a 
mikor és a mily arányban örvend jólétnek az azt ké-
pező lakosság egyénenként is. 

Ezt előmozdítani nemcsak fő- de egyedüli köte-
lessége azon férfiaknak, kik a népek millióinak tör-
vényt szabnak. 

Es hoznak is honatyáink üdvösnél üdvösebb tör-
vényeket, de hoznak —• fájdalom — néha olyat is, 
melynek káros hatása a késő évtizedekre is kihat. 

Egy ily, a paedagogia és közgazdaság által elitélt 
intézményre — lottójátékra vezetem a szíves olvasó 
figyelmét. 

Európában van tudtommal három pénzügyileg 
desperált állam: Ausztria-Magyarország, Olaszország és 
a Törökbirodalom, melyek akként igyekeznek zilált 
pénzügyi viszonyaikon valamit jobbra lendíteni, hogy 
gálád módón nyúlnak a közerkölcsiség és közgazdaság 
kiszámithatlau rovására a nagy közönség játékszenve-
délyéhez, ezt felkorbácsolják, a népet a munka áltaj 
való tisztességes megéléstől elvonják, és ennek az év-
korai erőt megtörő j<ít- 'cszenvedély lidércnyomása alatt 
utolsó filléreit is hazárd játékasztalukra tétetik. 

•S igy húznak milliókra menő jövedelmet. 
Az ismeretlen, a bizonytalan természetesen ingerel, 

a légvár csábit, és a laicus nép öntudatlanul görnyed 
a legterhesebb adó alá. 

Es ez annálinkább rosszalandó, mert a tapaszta-
lásadta tények elég sajnosan igazolják, hogy az állam 
fAleg a társadalom azon osztályától lopja el a legrava-
szabb kiszámítással a pénzt — és vonja figyelmét ily 
módon való pénzszerzésre — a melynek alig van meg 
mindennapi kenyere. 

De hadd beszéljenek a számok. 
Az állam — a mióta Genuában az a szerencsétlen 

eszme megszületett — tudvalevőleg az 1—90-ig terjedő 
számsorból minden húzás alkalmával öt számot huz ki. 
Nyerés esetén fizet a betevőnek, hst „extrát or^-ra ját-
szik, azaz ha csupán egy számot tett meg, betétje 14-
szeresét; ha hét számra vagy a mint mondani szokták 
ramboa ra játszott, a betét 240-szeresét; ha húrom számot 
tett s Fortuna kerekéből mind a három számja húza-
tott ki, a betét 4800-szorosát; quatcrnonál négy ternot; 
quinternonál tiz ternot fizet az állam. 

S most lássuk az óriási különbséget a mely az 
állam és u közönség valószínű nyeresége között létezik. 

A mennyiségtanban gyökerező igazságok alapján 
eszközölt valószínűség számítás elvei szerint a valószí-
nűség, hogy a húzott öt szám közül egy kijön 5/9o=Vt9, 
hogv az állam nem fizet 1—Vt8= ,Via; ha tehát az 
állam az extratorra játszó nyertesnek betétje lS-szorosát 
űzetné ugv az állam és a közönség risicoja egyenlő 
volna, tehát egyik sem nyerne avagy veszteue. Mint-
hogy azonban az állam a betétnek csak 14-szeresét fizeti, az 

illám beálló 'ony; '''te—l4/is -extratonal az 
vagyis 16 6'%. 

Az ambora való játszásnál még nagyobb az állam 
előnye. Mert: 

Az 5 kihúzott számból képezhető: —10 ambo; 
a 00 számból képezhető: 90 8*,.2=400f> ambo; hogy 
két szám kijön, a valószínűség: l/8ot, hogy az 
állam nem fizet, természetesen: 1 — r W = 7 9 % m ; s mint-
hogv a játszó a betétnek csalt "240 szeres't kapja az 
dilam rétiére levó e'wnf: —=5,%ot .—30.8%. 

Ily módon tovább folytatva a számítást hallatlan 
% emelkedést találunk az állam előnyére. Ugv, hogy 
a ternónál már 50-13 ;» előnynyel játszik az állam. 

Tegyük fel, hogy a csupán ternóra játszó közön-
ségtől az állampénztárba egy mdlíó irt folyt br. Akkor 
az állam a fentiek szerint kifizet-tt a nyevö^wk 40 *7 V o t . 
aziz IOS,700 frtot, neki ftjdig megmarad 50 13% ragifis 
ÖV 1,300 frt., tehát a befolyt betétek feléné! UHKKR) 



'rtral több. De még ezt sem kapja meg a közönség 
egészen, hanem lö«v., nyeremény adólevonással. 

A quaterno és <piin*ernónál m 'g in ír éppen meg-
döbbentő arányban áll az állani valószínű nyeresége 
a közönségéhez képest. 

Ez igv áll, ezt másként száza Inok egyik szenny-
foltja a nagy humbug csináló < >r!ice berlini tanár avagy, 
cinkostársai sem számithatják ki. 

Igazán szánni való azon szerencsétlen, ki elvesz-
tett pénzét ujabb s talán nagyobb betétek által akarja 
visfcanverni. A fentiek szerint világos, hogy minél na-
gyobb a betét, annál nagyobb az állam valószínű nye-
resége is. 

Az előttem fekvő öt évi kimutatás szerint a mo-
narchiának— minden költség levonásával— évenként 
mintegy Jiat millió irt. tiszta haszna van e jövedékből, 
S hogv mennyire biztos ez ugvszólván garasonként 
befolyó jövedelem, igazolja a csekély ingadozás. 

A birodalom egy-egy lakosára jut ez összegből 
27 kr. S igy városunk 30,000 lakósa a kifizetett nye-
remények s a lottó játéknál előforduló mind m költség 
levonásával a nyeremény adón kivül évenként átlag 
8100 frttal adóz e gaz tal tlmánvnak. 

Istenem! hány siránkozó embertársunkon segít-
hetne a köny őrület hogyha e szép összeget nem h»--
fojáték Molochjának dobnók, hanem jótékony célokra 
tordithatn »k ? ! 

Igen, legven kedves teher, és fizessük le öröm-
mel s azon édes meggyőződéssel a reánk eső a'lót, 
a melvlvel kell, hogy minden elfogulatlanul gondolkodó 
hirjon ; de*,másfelől forduljunk el ez undok játékszen-
vedélytől, a melv szigor követkéz t«őséggel rakja ne-
héz rabláncait munkára teremtett kezeink és elménkre. 

Minthogy pedig dacára a heves felszólamlások 
nak, a melyek a kathedrás. a szószéken a sajtóban, 
sőt a törvényhozás termeiben is hallatszanak állam-
gazdászatunk jelen viszonyai közt. még egyelőre nem 
lehet arra kilátásunk, hogv a lottójáték törvényhozási 
uton eltöröltessék: azért (jtjakorol'ytnh <rb')fcsi fö'rnnt az 
állam felett, legyünk munkásak, neveljük gyermek eio-
is munka által munkára, és boldogok — mert meg. 
elégedettek, s megelégedettek — mert, vagyonosabbak 
leszünk. 

Jletzker Károly. 

Y i i r t i ? f o l y a s a . 

Olvastam valahol, valamikor, hogy egvik tisztább 
fejti politikus egyik európai conferencia alkalmával azt 
mondá egv barátjának, ki az európai államrendszer 
bölcs reform ilását várta a conferenciától, hogy: rhadd el 
a conferencia csak arra való, hogy összezavarja az egyes 
államok ügyeit ugy, hogy ebből csak fegyverrel lehes-
sen kibontakozni. Igy a conferencia nem egyébre való, 
mint jogcimetjtsinálni a háborúra-. 

A keleti kérdés rendezése céljából Berlinben tar-
tott két rendbeli conferem iá' sem lehet egyébnek ne-
•rzni mint j o g c i m n e k ^ d é l e n békétlenkedő szomszéd 
államok közt a háború rendszeresítésére. Elébb Bosznia 
occupatioja majd Dulcigno birtoklási j oga miatt folyt a 
vér és most Thessalia, Epiros miatt folyik egy a közel 

jövőben bekövetkező háború előjátékaként a diploma-
tiai szóharc, jegyzék-váltás. 

A berlini conferencia midőn a második Török 
állani - ainputaciot eszközölte, Törökország testéből, 
„török-görög határ kérdés" címén Thessaliát és Epirost 
oda ítélte egy j ó darab vidékkel Görögországnak. 

Hát igen természetes, hogy Görögország követeli 
a nagv hatalmak által neki ígért koncot, Törökország 
pedig a mutató és középső közé dugja hüvelyk ujját 
és azután kihúzza a kardját és azt mondja, hogy ha : 
préda kell hát gyere vedd el. Görögország Törökország 
ezen makacskodására fölhívja a konc osztó nagy hatal-
makat és azt mondja, hogy, tik azt mondtátok, hogy: 
a nekem ítélt tartományrészek engem illetnek, és kö-
telezőleg kimondtátok Törökországra, hogy ő tartozik 
ezt nekem békén átadni, hát szerezzetek most érvényt 
szavatoknak és ha másként nem hát fegyverrel és 
kényszeritsétek a törököt az engedelmes átadásra. Erre 
a nagy hatalmak azt mondják, hogy: -mi nem ítéltünk 
oda nektek görögök semmit, hanem a határrendezés 
szükség.'ből kifolyólag javasoltuk, hogv Thessalia és 
Epirus átengedésével volna a Török-Görög határ ren-
dezhető: de ha a Török erre nem hajlandó hát mi 
bizony fegyverrel nem kényszerítjük rá. 

A görögök e magyarázat és a nagy hatalmak e 
magatartása miatt most el vannak keseredve és fegy-
verkeznek, hogy fegyverrel vegyék el Törökországtól 1 

mit nekik a conferencia oda is ítélt meg nem is. 
A helyzet nagyon komoly és a háborút elmarad- j 

hatlannak jelzik. Semmi kétséget sem szenved, hogy 
ha csak Görögország segítséget nem knp, a holt em-
beriek nevezett Törökovs/ág fél kezével is leveri és 
azért a görögök ha csak Gladstone ur titokban nem 
biztatgatja őket, vakon rohannak a veszélynek, mely-
nek be nem avatkozás esetén könnyen az lehet a vége, 
hogy Thessalia és Epiros elnyerése h-d vett avval kell 
megérniük, hogy a Török hadsereg Görög földre teszi 
lábát és még majd ő szab határt Görögországnak. 

Nálunk az állam cs.ndőrs g behozatalára vonat-
kozó törvényjavaslat felett folyik most a parlianienti 
harc. E törvényjavaslat ellen csak a függetlenségi párt 
küzd és pedig azon nézetből kifolyólag, hogy a ren-
dőrségnek az állam kormányzatnál való összpontosítása 
ellenkezik a magyar alkotmány szellemével. A iügget- j 
lenségi párt a megyei autonómia fejlesztését kívánja 
és igy a megvei közigatásból nem tartja helyesnek a j 
közbiztossági apparátusnak kiszakitását. A többi pártok ' 
elfogadják a törvény javaslatot. Nem tudhatni, hogy i 
ezen uj intézmény mi jót hoz közbiztoss >gi szempont-
ból: de annyi tény, hogy a zsandár világban oly szépen 
fölszaporodtak a tolvajok, hogy ezeknek kiirtására 
kellett azután felállítani a szegedi Rádai-féle inquisi-
tiot. Ezen uj rendőri intézmény pedig nagyon fog ha-
sonlítani a zsandárkorszak közbiztossági szervezetéhez. 

Ezen törvény elfogadása után a cukor, kávé és 
sörfogyasztási adó behozatálára vonatkozó törvény 
javaslatról ijjen sok hírlapi versio jelent meg. Beszélik, 
hogv, miután az ország visszatetszéssel fogadta az adó 
confundálás ezen uj propositioját, tehát a pénzügy mi-
nister ezt vissza fogja venni és nem terjeszti a ház elé; 
másik hir szerint Tisza Kálmán akarja, hogy vissza 

vétessék a javaslat; de Szapáry pénzügy miniszter 
inkább vissza lép a miniszterségtől, hogy sem ezt tegye. 

Akármint legyen is esen a cabiuetről terjesztett 
hir, a dolog Ugy áll, hogv biz az ország nem 
valami nagy lelkesültséggel fogadta ezt az uj adóeszmét 
és a választó kerületektől egymást érték a petitiok a 
képviselőkhöz, hogy a javaslatnak ellene szavazzanak. 
Magának egyik miniszternek kerülete is fel irt, hogy a 
miniszter szavazzon ellene ezen uj adó törvénynek. 
Hiszen annyi bizonyos, hogy oly bölcs állam férfi ma 
ugv sincs az országban, ki oly adót födözne fol, mely 
a mai viszonyok között örömmel fogadtatnék. Sokan e 
törvéuvjavuslat miatt még kormány-változást is várnak. 
— Nem hiszik, hogv ez az országgyűlés többsége által 
elfogadtassék. 

Sokat nem hittünk mi, amit meg kellett érnünk. 

Helyi és vegyes liirek. 
— A mindszenti védtölt^s ügyében városunk 

tanácsa fölterjesztéssel él a közmunka közlekedési mi-
niszterhez, kérvéa ezen védvonal kiépítésének, az ezt 
kiépíteni makacskodó mindszent-apátfalvi társulat ter-
vére közigazgatási végrehajtás utján leendő elreudelé-
hét. Jövőre bővebben szólunk e dologhoz. 

— A kaszinói testület f. hó 10 án tartá meg 
tisztújító közgyűlését, mely alkalommal elnökké Kiss 
Zzigmond, alelnökké: Balogh János, j egyzővé : Pólya 
Ferenc ügyészszé: Mojzsik Lajos,pénztárnokká: Molec 
Károly, könyvtárnokká; Szabó Lajos, gondnokká: Ba-
tik Sándor, választmányi: tagokká pedig Zolnay Károly, 
Sréter Ferrenc, Várad y Lajos, Kr. Nagy István, Dózsa 
Béla, Mihálovieh János, Onody Géza, Szalai Miklós, 
és Sima Ferenc választattak meg. Följegyzésre mél-
tónak találjuk ezen gyűlésről hogv: a könyvtárnok évi 
50 frt. fizetése 100 frtra emeltetett és jövőre hetenként 
nemcsak 3-szor hanem ünnep napokat kivéve minden 
nap lesz könyv kiosztás. 

— A Szentesi re f papválaszt&s. megerősí-
tésének sürgetését határozta el mult ülésében az egy-
háztanács. Az egyháztanács véleménye szerint nem 
levén rá ok és törvény szerint nincs is joga az espe-
resnek függőben tartani a megerősítést. 

— V a r o s u n k nép s z á m l á l á s á n a k eredménye. 
Van városunkban összesen 290IG lélek. Ezek között 
helyben találtatott: 28623, távol van 423. Nem szerint, 
férfi: 14o70, nő: 14553. Tized szerint, van az 1. tized-
b e n ; 2055 férfi, 2744 nő, összesen 531)9 lélek; a 11. ti-
zedbea: 259-3 férfi, 2-*75 nő, összesen: 5472 tő, III ti-
zedben: 23(59 férfi: 2434 nő, összesen: 4801 IV tized 
ben: 2970 férfi, 3065 nő összesen: 6035; tanyákon: 
347* féríi, 34'ÍS nő, összesen: 6916. Ezekhez számítva 
a 423 távol levőt; összesen: 2!>040 lélek. Az 1870-ik 
évi népszámlálás alkalmával találtatott városunkban 
2765S lélek,távol volt 1656, igv tartozott városunkhoz ösz-
szesen 29314 lélek. Tiz évvel ezelőtt tehát 208 lélek-
kel többen lakták városunkat. (Lásd vezérei künkket.) 

L é p é s e l ő r e . A szentesi ref. iskolák fűtésé-
nek sorsa eddig az iskolás gyermekeket járató j obb 
modu szülök áldozat készégétől függött. Ha ugyan 
ezek vitettek fűtésre elgendő szalmát akkor, folyton meleg 
volt az iskola, ha nem vitettek, hát akkor fagyoskod-

T Á R C A. 
Harc élet és halálra. 

- B E S Z É I- Y . -

I r t a : 

Sima Ferenc. 

Csók Tamás br. Geszti uradalmából hajtatott egye-
nesen az ide egv fél óra járásra levő Gerezdy félő tanyára. 

Gerezdy kevés földjén rendszeres gazdálkozást 
űzött. Volt elég jószága, tartott elég cselédet és maga 
ügyelt föl rendesen a munkára; de a gazda rend- és tisz-
taság szeretete meg is látszott tanyája környékén. 

Gerezdvnek csinos és kényelmes mezei laka volt 
itt, melv fehér falaival az őt környező hatalmas hárs 
és platán fák sorai közül barátságosan tekintett ki az 
arra járó vagv oda jövő elé. 

Csók Tamás lovairól szakadt a tajték, a lovak 
lábai reszkettek, midőn a kocsi megállt Gerezdy ta-
nyája udvarán. Egy éltes nő állt az urilak előtt. Csók 
Tamás nem törődött senkivel, dult arccal szállt le ko-
csijáról s mint a kit üldöznek, ment az uri lak felé. 
Sietett ha még élnem késett volna: tudta, hogv nem 
Ilik a mit tesz, szégyen az apának járni leánya é r d e -

kóból a vőlegény után, felajánlani ennek leánya 
kezét: de érezte, hogy e tettével tartozik leányának és 
Gerezdy Miklósnak magának is és tudta, hogv e tettével 
két életet menhet meg. 

Az idő nyáron, de már alkonyat felé járt. 
Az uri lak folyosóján egy anyóka állt, ki barát-

ságosan köszönté a vendéget. 
— Ide haza van-e Gerezdy ur? 
— Nincs. 
— Mikor ment el? 
— Még reggel és azt mondá, hogy a nagvságos 

urékhoz megy. 
— Hát ön engem ismer? 
— Igen. 
— Es azóta nem jött vissza ? 

— Nem. 
Csók Tamás agyán egv megdöbbentő gondolat 

nyila cikázott keresztül. — Ez az ember öngyilkos is 
lehet. S az első percben azt gondola, hogy várni fogja: 
de eszébe jutott, hogy neki is gyermeke van otthon, kit 
a kétség kinja és egy érzéketlen anya haragos szeme-
inek nyilai kínoznak. Bement Gerezdy szobájába és 
ennek levelet irt, melyben tudtára a lá, hogy nyitva 
áll háza előtte, és háza egyetlen leányának keze az övé. 
Azután ment vissza Aranyhátra hói birtoka volt. 

Talán ugyanazon percben indult el Gerezdvtől 
haza Csók Tamás, midőn lovára kelt Geszti, hogy föl-
fogja keresni Gerezdyft és megöli. 

Már sötétedni kezdett. Csók Tamás árkon, bokron 
hajtatott át és ment vágtatva Aranyhátra, és Geszti 
szintén mint egy őrült sarkalá lovát, egv félóra múlva 
alakja elveszett a sötét éjben. Lovára bizta az utat és 
ment, vágtatott és forrt agyában a bor gőze és a sze-
relem szenvedélye által korbácsolt azon borzasztó gon-
dolat, h«»gy neki vagy Gerezdvnek nem szabad élni és 
ment Gerezdyhez: de lova még nem volt e szerény 
szomszéd birtokán és így nem tudá ide a járást, tehát 
vitte urát, ki rá hagyta az utat, oda hova az utóbbi 
időben sűrűbben vinni szoká, Aranyhátra, Csók Tamás 
birtokára. Már éjtél lehetett midőn az Arnvháti kas-
télv udvarán meg állt a báró. Ugató kutyák serege vet-
te lovát körül ; a kastélv ablakai sötétek voltak, csak 
egy szobában égett lámpa. Ez a szoba Csók Irmáé 
volt, a szegény leánv imádságos könyvével kezében 
könyökkel telt szemekkel várta atyját; mert hiszen Ge-
rezdi elutasítása óta, borzasztó dolgok történtek a háznál. 

Csók Tamás útra kelt, hogy Gesztit elutasítsa és 
öt követé néhány perc múlva anyja, liogy hova ment 

! azt nem tudja senki; mert leányának sem mondá meg. 
! Oh szegény leánynak mennyi kint kellett egész 11:1-
: pon át kiállani, s mily repeső öröinnt 1 futott ki a sö-
| tét éjben az atyjának vélt G vszti elé. 

A leánv mellett egy szoba leány virrasztott ki 
í követé kisasszonyát, s ki még kisasszonyánál hamarébb 

észrevéve, hogy nem az ur érkezett haza. 
Irma remegve nézte a sötét éjben és fölsikoltott 

midőn lovárol Gesztit látta leszállani. 

A leány megrémülve szoborként állt ott, izmai 
mintha megcsontosodtak volna nem volt képes meg-
mozdulni. 

— Istenem, szólt remegve a szoba leány: men-
jünk be ez a báró. 

- Igen én vagyok, mondá őrült izgatottsággal 
a báró, s egy részeg, féktelen indulatának hevé-
ben karolta át Csók Irina liliom termetét. A lerny 
az ellen állás erejét veszítve ájultan dőlt a lovag keb-
lére. A báró vad szenvedély Ivei szor'tá keblére az el-
alélt leányt a bor és szerelem mámorának részegségétől 
égő ajkával homlokát érinté a leánynak. De a homlok 
hideg volt mint a jég . 

A báró rémülve ereszté el a leány derekát, ki, ha 
szobaleány ijedt némasággal ott nem áll és föl nem 
karolja, elesik. 

— Meg van halva! kiáltá a báró. 
A szobaleány elréinülten kiabált segítséget mi 

közben erejét megfeszítve vonszolá be szobájába kis-
aszonyát. 

A bárót, ki segíteni akarta, eltiltá, hogy Irmához 
érjen. 

— On ölte meg kiáltá fenyegető hangon a szoba 
leány. 

Csók Irma ott feküdt halálfehér arccal élettele-
nül egv pamlagon. • 

A cselédség beözönlé a szobát. A kisasszony mel-
lett ott térdelt a hu szobaleány és csokolgatá annak hó-
fehér, hideg kezeit. A báró mint a szobor, némán, moz-
dulatlanul állt a szoba közepén és néhány perc múlva 
megfordult, hogy elhagyja a szobát; de a szoba leány 
oda kiáltott a cselédséghez, hogy ezt az embert ne 
engedjétek szabadon menni; mert ez volt kisasszonyunk 
gyilkosa. 

A cselédség mint a förgeteg támad föl és elállta 
a báró útját, 

E pillanatban gördült a kastély udvarába Csók 
Tamás kocsija. 

(Folytatás köv.) 



tak a gyermekek. ÉH e miatt év tizedek óta hiába jár 
tak a tanítók a gondnokság nyakára. Mondák, ha 100 eszten-
dővel ezelőtt j ó volt, hát ma is jónak kell lenni ennek 
a fiit és i nyomorúságnak, melynek Kiss Zzigmond fő-
gondnok ur előterjesztése folytán, mult vasárnap tartott 
egyháztanács ülésében végett vetett a presbitérium, 
megszavazott fíitő anyagra évi 300 frtot. 

— K o s s u t h i r a t a i n a k ism etetése céljából, a 
48-as népkörben, mult vasárnap este tartott előadáson 
igen szép számmal voltak jelen. 

— A f ü r d ő h i z n á * kádas fürdőt f. hó 19-től 
kezdve nem adhatnak; ni3rt a kádhoz szolgáló csapok 
be vannak fagyva. E befagyásnak természetesen nem 
pusztán az az oka; mert az idő hidegre vált; de mert 
a fürdő a közönség által oly gyéren van látogatva, hogy 
egész héten sem kell a kádak számára vizet melegíteni. 
Szóval csak elvétve kerül egy két ember ki fürdeni 
j á r ; pedig de sok emberre ráférne a mosdató. 

— A z első farsangi fecske megérkezett. Miu-
tán táncolni szerető szépeink és tüzvéru fiatalságunk 
oly türelmetlenül s epedve vágytak: az első bál hire 
beköszöntött. Fiatalságunk febr. 19-én rendezi a meg-
alakult „korcsolyázók egylete4, javára a tavalyi far-
sangról kedves emlékezetben levő rifjusági bála-ját. 
Mielőtt e tánczvigaloin eszméje megszülemlett, mielőtt 
rendezése elhatároztatott, fényes sikere és teljes ered-
ménye biztosíttatott az által, hogy a bál rendezés szük-
sége szépeink által hangoztatott s a jelző az ő kétíves 
körükből adatott meg. Eddig is ugv a közel vidékről 
mint helyből számosan ígérték meg részvétüket; sőt 
mint értesülünk a nőegylet körében élénk mozgalom 
indult meg arra, hogy a nőegylet, társadalmi életünk 
másik legfontosabb tényezője: az ifjúság bálját teljes 
számbani megjelenésével tüntesse ki, — ekként biztos ! 
kilátás vau reá, mikép a siker a tavalyi, X4 táncospárt 
számláló ifjúsági bált is felülmúlja. E táncvigaloui nem vezeti egyleti orvos úrhoz (Rác László rr házában) 
kiállításának csillogó fénye, nem a báli ruhák disszes- , fordulni szíveskedjenek ki egyleti könyvecske előmu-

tatása után az illető beteg tagot gyógykezelni fogja, 
ha az ilető tag havi dijait pontosan lefizette. Szentesen 
1881 Jan. 19. Balázsovits Norbert elnök. 

— K o s s u t h iratait, kik füzetekben meg akarják 
rendelni, azt tehetik Dezső Sándor könyvkereskedő 
urnái, ki a füzeteket házhoz is kihordatja. Egy-egy 
füzet ára 30 kr. 

— Ü z l e t i é r t s s i t é s A gabna árak f. hó 22-én 
Budapesten következőképpen állottak. Buza: 12 frt. 
70 krtól 13 frt. 35 krig. Árpa: 6 frt. 80 kr; zab 0 frt 

önálló iparosai, iparos segédjei s általában az iparügy 
barátjai tisztelettel meghívatnak. Szentesen 1881 Jan. 
18. Balázsovits Norbert elnök. 

— N é p s z á m l á l i s a szomszéd községekben. 
Mindszenten van a jelenleg eszközölt összeírás szerint 
10614 lélek, 1870-ben volt 9814; Szegváron van jelen-
leg 6112 lélek, 1870-ben volt 5611; Mágocson jelenleg 
3426 lélek; 1870-ben volt csak 2421: Fábiánban van 
871 lélek: 1870-ben volt 784; Teeseu van 439 lélek; 
1870-ben volt 2*4; Derekegyházán van 1489; 1870-
ben volt 1490; Gorzsán van 1456 lélek; 1870 ben a 
gorzsaiak a vásárhelyiekhez lettek számítva és külön 
nem voltak felvéve. E kimutatásból az tűnik ki, h >gy 
a derekegyháziakat kivéve, mindenütt szaporodás mu-
tatkozik Az aránv azonban szembetűnően csak Má-
gócson mutatkozik, hói 10 év alatt 2421 lélek mellett 
1005 szaporulat mutatkozik. 

I p a r o s i f j ú s á g i b á l . Folyó évi február hó 
5-én a szentesi iparos ifjak, képző és segély ző egylete j 
Kambuvszky József ur nagy termében hangversenynyel ! 
egybekötött táncvigalmat rendez következő sorrenddel: 
1, rA: éj- Sehuberth Ferenctől, énekli az egyleti ének-
kar. 2. „f.tfoWMí u szavalja Csák József. 3. ^Arva l ány~ 
h'rj* zenekíséret mellett énekli Pálinkás Imre. 4. „Kéatö 
v m m iYn népdal, én kii az egyleti énekkar. 5. „A n">k 
történet'1'' felolvassa Balázsovits Norbert egyleti elnök. 

ki most, most — 
házhoz, melyet 

meghalni — visszatért — a szttk? 
vétkes könnyelmiisággel elhagyott, 

most tért vissza atyjához, mint a bűnbánó gyermek, el-
mondani, térdre borultan : Atyám vétkeztem az ég ellen 
és te ellened! 

De az ég nem üres szó, és atya szive nem kő. 
— Ugv bocsásson meg neked isten, jf minthogy 

én megbocsátok szegény szerencsétlen gyermekein! 
Jött az itju lelkész. Magas homlokán az ihlett-

ség, szemeiben a hit, ajkain egy hosszú szenvedés árán 
megváltott nyugalom, kibékülés az egész világgal . . . 

— Az isten nevében! Hívtatok — jöttem. 
— Egy haldokló keres lelki vigaszt, atyáin. Sut-

togá a beteg. Oh tedd fejemre áldólag két kezed, óh 
adj enyhületet! Itt, itt lakik a pokol. 

Ketten maradtak. A haldokló nő és a vallás szent 
szolgája kezét a nő fejére tevé áldólag. S igy hagyta 
sokáig némán szótalanul. Oh de lelkébeu viharok tom-
boltak s kellett ez a külső, merev nyugalom legalább 
néhány percre, hogy az egyensúlyt a szédületes mély-
ség szélén, a hov^ ő mentőnek jött, ne veszítse el. 

— Atyám! En bűnös vagyok. 
Bűn nagysága nem lehet negyobb, az isten 

irgalmának nagvságánál. 
— Oh az én bűneim megbocsáthatlanok! 
— Avagy nem megbocsátott e neked a te föld-

atyát 1 is? 
Igazad van atyám. I)e a ki bűnt követ el, an-

nak bűnhődnie is kell/ És én, kinek a bűn is bűnhő-
dés volt, ettől borzadok, f 

6. „ Honin/' Bognár Ignáctól, énekli az egvleti ének- ; » • • . .. . . . 
, ,, , . . . • • 'i ' I — A 1,11 istenünk nem a zsidók istene, a bosszu-
kar. Kornéljuk, hogy a helybeli iparos osztály m Itá- , álló isten, ki megbünteti az apák vétkeit a fiakban 
nyolni f»gja a fiatal iparos nemzedék törekvéseit, mert 
már első fölépése által megmutatta hogv a kért párt-
fogást kitartó szorgalma által valóban megérdemli. 

— Kiteaités. „ A szentesi iparos if|ak képző és 
s-'gélző egylete" f. év és hó 13-án egyleti orvosul dr. 
Borsos János urat választotta meg, miért is az egyleti 
remi s tagok felhivatnak, hogy betegség esetében ne-

sége és felette drágasága által, — hanem fezleleu j ó 
kedv és csapongó vígság által Ígérkezik egy kellemes 
estét szerezni müveit közönségünknek. Szépeinknek 
megsúghatjuk, hogy e bálban az ifjúság egész serege 
fog résztvenni s pár nap alatt eddigelé mintegy 40-cn 
jelentkeztek a rendezőség tagjaiul. Felhívjuk előre ugy 
a vidék mint városunk szépeinek figyelmét e hosszú 
farsangon r e g y e d ü 1 iu-nek jelentkező díszesebb s 
nagyobb bálra. 

— A -korcsolyázók egylete megalakult 
s mintegy 50 tagot számlál. Ezután belépni óhajtók | 10 kr; kukuricza 5 frt 75 kr. 
jelentkezhetnek naponta ref. egyház kertje alatt elte-
rülő kurcai részen levő egyleti jégpályán a bizottsági 
t a g o k n á l . A z egyleti jégpálya, melyhez lejárat nagyt. 
ö z v . Kiss P á l n é úrnő kertjén v» zet k-resztül, s melyen 
hölgvek v e n d é g »• k ii 1 szívesen hittatnak. Vasárnap 
f. hó 23. <1. u. Vs3 órakor fog zeneszó mellett ünne-
pélyesen megnyittatni. Korcsolyázás végeztével 5 órakor 
Aradi Kálmán lak Isán az egylet szervező- és az -if jú 
sági bál" rendező bizottságának alakuló közgyűlése 
tartatik. Mind a jégpálya megnyitásához, mind a köz 

K i v o n a t Szentes városának híresztelő köny-
véből. —- Kanász Nagy István II. t. 486. sz. a. lakos-
nak nagyhegyi szöllője eladó. — Szilágyi Imre 11. t. 
135. sz. a. lakosnak Bír érben egy bogivá gyepszénája 
van eladó. — KÖM Rozália I. t. 595. sz. háza eladó, 
vagy h:».sz< i 1 érbe kiadó, értekezni lehet I. t. 739. sz, 
háznál. — Délé> Nagy Mihályné II. t. 73á. sz. háza 
kedvező feltételek m-llett eladó, értekezni [ehet Kovács 
Elek ügyvéddel Dózsa Béla gyógyszerész házában. — 
Nagv Kovács Sándornak I. t. 434. számú háza ikis-

apák 
; harmad és negye. ' " * * 
i szeretet, a kegyelem és bűnbocsánat istene! Higyj leá-

nyom, és a te hited megtartott tégedet. 
— Hald tehát! Megesküdtem egy ifjúnak, ki 

egész lelkét n-kem adta, m-g esküdtem hogy szeretem, 
; hogy soha el nem válok tőle, hogy övé fogok lenni 
j életben halálban . . . S eskümet megszegtem. 

— Szived szerint tetted az esküt és szived sze-
rint szegted meg. A női szív gvönge viasz: nyugtasd 
meg magadat, te nem tehetsz arról. — Feloldalak. 

— Nem atyám ! En szerettem az ifjút akkor is, 
mikor eskümet megszegtem. Ketten laktak szivemben: 

angyal és egy ördög. A legőszintébb, tiszta érze-
p-m és a földi kéjnek vágya. Es én az ördögre hall-
gattam. 

— Folytasd, leányom! 
— Az ifjú kit szerettein a férfiúi szépség és sziv-

jóság példányképe volt. Múltja jogot adott neki tenves 
reményekkel nézni a jövőbe. Mikor elváltunk, magas 
állami hivatal elnyerésével kecsegtető magát. Kezdett 
előtte nyílni a tér, melyen hadvezérként lióditajii hi-
hatva volt. . . . Mi lett belőle: nem tudom. En el-
hagvtam őt s azóta nem hallottam nevét; végkép le-
tűnt arról a színpadról, melyen az arany csengéséért, 
a dicsőség büszke istennője egyetlen mosolyáért, vagy 
valamely földi nőnek két szép szeméért annvian készek 
magokra venni a nagyság átkát, terhét, szenvedését. 
Lehet, hogv nem volt többé előtte semmi nagyság, 
mert eltörpültem én ; lehet, hogy belefáradt a küzde-
lembe, mert nem volt többé biztatója, — elveszett 
nyomtalan* Ah de szivemből nem veszett el, én meg-
őriztem őt, mint Ja nyomorult kagyló drágagyöngyét. 
A~ " - - v e maradt imádságom, és gyötrelmeim*Óh 

gyűlésekre a kibocsájtott ivek aláíróit, valamint az | völgyaljon) szabadkézből eladó. — Tóth Jözseí I. t. 
eszme iránt érdeklődőket tisztelettel in 'ghivja - a 
jég.tehajtó bizottság 

— V & S U t Ü g y Ü n k halad a valosulás felé. A 
nyomjelzés mint azt Sípos Orbán alispán ur is távirja 
lapunknak, már megkezdték és pár nap múlva egészen , 
Szentesig haladnak vele. A munkálatot készítő mérnö- j 
kök már városunkban vannak. Wagner Emil főmérnök 
vezetése mellett 5 mérnök dolgozik rajta és febr. ele-
jére be is lesz fejezve. 

— A v a s u t ü g y i v é g r e h a j t ó bizottság f. hó 
24-én Szolnokon illést tart. 

— A bijkény-mindazenti gátakon, mint halljuk 
nagyon hitványul megy a munka. A gát va4agitásáuál 
semmi vagy igen csekély alapozást tesznek, s ugv j 
hordják a begvöpösödött gát oldalára a földet. Számos 
panaszos eikk jött be hozzánk, melyek érdemében csak 
a Jövő számban írhatunk ez ügyben. A társulat a mun-
kálatnál semmi fel ügyi letet nem gyakorol. A kormány-
biztost soha nem látják a gáton, hol a társulat borzasztó 
kárával hozzá nem értő emberek kontárkodnak. 

— A v a s u t ü g y b e n lapunk mult számában a 
végrehajtó bizottság összehívását szorgalmazó hírünk 
folytán, f. hó 18 án Sipos Orbán Jász-Nagv Kun Szol-
nokmegye alispánjától táviratilag arról kaptunk értesí-
tést, hogy a nyomjelzést amagvar Vasúti bank f. hó 
9 én megkezdette. A végrehajtó bizottság összehívása 
halasztásának okát azonban Sípos Orbán alispán ur 
sem tudja. (Ez még e hó 18-án volt.) <> eziránt a 
tőlle vett táviratunk keltével egyideüleg megszorgal-
mazta a bankot és minket is erre hiv.föl. Ezen szor-
galmazás városunk polgármestere által szintén megtétetett. 

A z O r s z á g o s függetlenségi páit értekezlet-
re a 48as kör közgvfdése Sima Ferene kör elnököt és 
Pólva Ferenc köri "főjegyzőt küldé ki, miután azonban 
Sima Ferenc közbe jött akadályoknál fogva a városból 
nem távozhatik helyette a kör választmánya Aradi 

Kálmán urat kiildé ki. 
— M e g h í v á s Lakos Károly lakatosmester ur, 

a szentesi iparos ifjak képző és segélyző egyletének 
pártoló tagja, mint a bécsi iparkiállitásra kiküldöttek, 
egvike, f. hó 23-án az az vasárnap este 5 érakor a 
szentesi polgári, iparos és gazdasági kör helyiségében 
(Elsasser Sándor ur sörcsarnokában) az iparkiálhtáson 
tapasztalatairól felolvasást tart, melyre Szentes város 

sz. a. háza kedvező feltétel mellett eladó. — < >zv. 
Kristo Nagy Pálnénak a Verner-féle tanyáján két boglya 
gyepszénája van eladó. — Ozv. Ambrus Mihalvné há-
zánál egy külön lakás van bérbe adandó, értekezni 
lehet a tulajdonosúéval I. t. 425. sz. — Özvegy Mala-
tidesz Jánosné I. t. 156. sz. háza kedvező feltételek 
mellett szabadkézből eladó, vagy haszonbérbe kiadó 
Szent-< íyörgy naptól; ugyan ott vann árpa- és buza-
szalma és pelva, és kukuricaszár eladó, beszállítva. — 
Tordai Józsefnek az alsó réten tetőnek való gyékénye 
és kákája van eladó I. t. 280. szám. — A kiknek 
eladó szalmájok van, ennek megvétele végett és a kik 
ennek l>. hordására vállalkoznak azok is jelentkezzenek 
Tanéik József tégla égetőnél. 

CSARNOK. 
A halotti agyon. 

Halál jegyese, szegény ifjú nő ! Arcaidról lehul-
lottak a rózsák, szemeidből kiapadtak a könnyek, ereid-
ben hűlni kezd a vér, szivedben bűntudat, borzalom 
és kétségbeesés . . . Mért ragaszkodói annyira hát e 

I nyomorult élethez, melynél rádnézve a teljes m ?gsem-
| misülés sem lehet már kietlenebb végzet. Mire vársz 

m é g ? 
Mi vár a pohárban, izzó vánkosán a lázbetegV 

Enyhületet. Mit vár a bus éjszakában eltévedt vándor? 
Egy kis fényt, útmutatót. Mit vár a bűnös iildő lelki-
ismert te? Kiengesztelődést, békét, nyugalmat. Oh mit 
várunk mi mindnyájan? Reményt, hitet, vigasztalást. 

— Hivassatok papot! fuldokolja a beteg. 
Az ősz apa megtörve, mozdulatlanul áll az ágy 

fejénél. 
— Atyám ! Tedd meg kérésemet. 
A parancs kiadatik. 
Nem kell jósnak kuvikmadár arra a házra, a 

hová a halál betette már az egyik lábát. Meglátszik 
ott a szomorúság még a gályákon, a virágokon is. A 
házi cselédség suttogva beszél, sopánkodik, lábujjhe-
gyen j á r : itt egy-egy kisirt szem, elfojtott jajok. A 
kedvenc eb kikergetve, szomorún lecsüggesztett fővel 
méláz a tornácon; még a galambok seui repkednek 
ugy mint máskor, meghúzzák magokat, tollruhájokat 
csúfosan, gyászosan felborzolva, az öreg ház gerincén . . . 

Leona, az ősi ház egykori tündére, egykori vig 
kedve fekszik itt a halotti ágyon. Leona, a kedves 
bájos gyermek, az ünnepelt hölgy, az e l t é v e d t nő, 

Az 
atyám, az ő sorsának is én vagyok az oka. Van-e szá-
momra feloldozás ? 

— Folytasd történeted. Szól a pap halkan és 
szemében egy fényes gyöngy jelenik meg. 

Elhagytam szülőimet, az ö áldásuk nélkül egy 
nyomorult férfival, kinek hazug csábító szavaira hall-
gattam. Anyám meghalt szégyenében, bánatában; fivé-
rem párbajban esett el miattam. Atyám maga maradt 
átkával és bánatával. Bánata őt, átka engemet fogott 
meg. Csábitóm elhagyott, kidobva engemet s ah! sze-
gény gyermekemet, a bűn gyermekét a nyomor és 
szégyen piacára. . . . 

Heves zokogása elfojtá szavait. 
— Igen. Nem volt számomra többé visszatérése, 

nem vojt menekülés, nem volt erőm élni, csak meg-
halni. Eletem tele volt bűnnel, de szivem bűnbánattal 
és imádsággal. Hiába! vigasz nem jött sehonnan se ; 
meg voltam alázva, össze voltam törve. Az emberek 
elfordultak tőlem s a h ! az isten nem nyujtá le ke-
zét . . . . Sötét, viharos éj volt. Ott mentem el a 
templom előtt. Oh ha még valahol van könyörület, az 
itt lakhatik csak gondolám, leborultam az ajto-küszöbre, 
könnyeimmel áztatám azt, hajamat téptem és kezeim 
tördeltem. . . . 

— líeszélj, beszélj. . . . 
— Es nyomorult gyermekemet kitettem ; ott hagy-

tam a templom küszöbén, én még nyomorultabb! 
S Leona a heves beszédtől és borzalomtól kime-

rülten ájultan esett vissza vánkosára. A pap görcsösen 
ragadá meg kezét: 

— Nem, nem szabad addig meghalnod, mig fol 
nem oldalak ! Ébredj, ébredj fel . . . elesett asszony! 

— Gyerkemet ott hagytam a templom küszöbén; 
magam 'pedig menteni a ! . . folyóhoz, a folyó híd-
jára. . . . Oda támaszkodtam az oszlophoz és néztem 
a hullámok csábító játé-kát. Néztem sokáig . . . és nem 
tudtam többé imádkozni. Szivemből kihalt az élet, tag-
jaim megdermedtek. Azután ocsúdni kezdtem, odamen-
tem a karfához . . . lenni táncolt az örvény . . . sze-
mem karikát hányt . . . fejem zúgott, mint a malom . . . 
elvoltam tokélve. 

- S ekkor kezed megfogta egv kéz, szemeidbe 
nézett két szem; és szók hallatszottak tenéked: , Eredj 
haza szegény asszony ! a te bűneid meg vannak bo-
csátva.u 

Leona felsikoltott: 
— Ember vagv-e, hogy te ezt mind tudod ? 
A pap odament a lámpához, s a szomorú félho-

mály egyszerre ragyogó világossággá változott, a ki-
áradó fénynek- büszke sugarai ott törtek meg a pap 
dicsőült homlokán. 

— T e ' v a g y ! te voltál az ! zokogá Leona. 
— Igen. — Hozzátok be a gyermeket. 
Leona felsikoltott. Az ősz atva egy bepólyázott 

mosolygó kisdedet hozott he karjain, letette l eány i kar-
jaiba s eltávozott. 



— igen, én voltain az, ki megmentettem gyer-
mekedet, én voltain az, ki visszatartottalak Téged a 
haláltól, én voltam az, ki atyádnak szivét kiengesztel-
tem irántad szegény gyermekem! Ne köszönd, ne adj 
hálát. Istené legyen a dicsőség. 

— Oh atyám ! Mentőkezeddel még jobban érez-
teted velem bűneimet. 

— Nein soká fogod érezni. E bíinös sártömeg, 
mely a ttizbín megtisztult, fenkölt lelkedet takarja, itt 
marad hátra a pornak, a melyből vétetett. De lelked, | 
lelked kibontja fényes szárnyát, és büszkén emelkedik 
kegyelemosztó, igaz istenéhez. Bármit vétettél idelenn, 
legyenek azok te neked e pereben megbocsátva! én 
mondom. Oh hidd, hidd, hogy ez a búval, panaszszal 
siralommal teli, áldatlan, rövid élet csak egy futó 
átutazás . . . óh hidd, hidd, hogy van egy túlvilág, van 
egy isteni igazság, s hogy ott isten igazságot szolgáltat 
a megsebzett sziveknek; nekik adja, lelkűkkel össze-
forrasztja ott azt az igaz, azt a halhatatlan eszményt, 
mely itt a földön nem lehetett az övék! . . . En is 
szenvedtem, szenvedtem véghetetlen ; de e hitem meg-
tartott engemet, mikor elvesztettelek Téged; mert tudd 

meg, nézz ínég jól, én voltam valaha a te kedvesed, a 
te legelső, leghívebb szeretőd, éii voltam az, a ki a 
kétségbeesés széléig jutva megváltam a földtől, le-
mondtam a világról. Szót se, leány! én az isten szol-
gája vagyok. 

Leona nem is szólt. Keble hullámzott, szemei 
elhomályosodtak, kezeit görcsösen imára kulcsolá. . . . 

— Nem, igy nem válhatunk meg egymástól. — 
Nekem nem elég, hogy az isten szolgája megbocsátott, 
bocsáss meg te is, a férfi, a megcsalt szerető! Édes 
Gyulám. 

— Legyen ugy! zokogá a lelkész. En is meg-
bocsátok. 

A szent pap lehajolt a bűnös nőhöz s egy hosszú 
édes csókban olvadt össze kristály tiszta lelkük. 

Mikor bejöttek, ott találták uiindakettöt halva. 
Meghaltak egy — csókban / 

Felelős szerkesztő: SI>I F E R E N C -

Tisztelettel értesíteni a n. é. közönsé-
get, hogy a nagypiacon, a ref. nagyiskola 
végében, Burián-féle házban egy 

L Z S I S T E S B O L T O T 
nyitottam, melyben minden finomságú lisz-
tet, ugy korpás, szitált és kenyér lisztet, 
korpát és mindennemű főzeléket, a legju-
tányosabb árak mellett árultatok, iparkodni 
íogok a t. közönség bizalmát a legjobb 
árukkal és legsolidabb kiszolgáltatással ki-
érdemelni. Ugyan e helyiségemben vágott 
gyertyán tűzifát 1 frt. 80 krért métermá-

Tisztelettel 

Wei l l Sa lamon. 

zsáját kaphatni. 

H I l i 1) E T E S E K . 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek- ! számítandó (>°/n kamatokkal együtt ezen kir. 

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy jbir. kiküldött végrehajtó kezéhez lefizetni. — 
Csúcs Lajos végrehajtatónak Konc Gábor szen- A bánatpénz az utolsó rész'etbo fog beszámíttatni. 

Hirdetmény. 
folyó 1881-ik reszere a 

tesí lakos végrehajtást szenvedő ellen 2ÍJ frt j 
lOkr. t jár. iránti végrehajtási ügyben r > : » f > l p.xii j 
sz. a hozott végzés folytán a szentesi 2015 sz. i 
tjkben 2585 hr sz a. 612 négyszög öl ud- j 
varterű háznak, 93 frt. 75 krra becsült az j 
5876. hr. sz a l8ü/,6ftft hold nádasnak 10 frtra 
becsül, a 10523 hr. sz a. i 740/|«oo legelőnek 25 j 
frt 53 krra becsült, végre a 13729 sz. tjkben 
7041. hr. sz. a. 19HO/,60I, hold szántónak 10 frt. 
43 krra becsült y,fi részei az 1881. évi febr 
hó 28-ik napján délelőtt 9 órakor mint első 
és 1*81 évi niártius hó 28-ik napján délelőtt 
9 órakor, mint második határidőben, a szentesi 
kir. járásbíróság hivatalos helyiségében meg-
tartandó nyilvános árverésen következő felté-
telek alatt eladatni fog, u 111 : 

1-ször. Kikiáltási ár a fennebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az ár-
verésre kitűzött birtok nem fog eladatni 

2-szor. Árverezni kívánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°o vagy készpénzben, 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezé-
hez letenni. 

3-8zor. Vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletekben, és pedi»: az első V3-dát 
az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 

alatt, a második -át ugyan-
számitandó hatvan nap alatt 

V3-át pedig ugyanazon naptól szá-
mítandó kilencven nap alatt-, minden egyes 
vételári részlet után a birtokba lépés napjától 

Vevő köteles az épületeket a bir-
napjával tíí/.kár ellen birtositaui. 

r 

harminc nap 
azon naptól 
az utolsó V3-át pediír 

4-szer. 
tokbalépés 

5-ször. Az árverés jogerőre emelkedésekor 
vevő a megvett ingatlan birtokába lép, ennél-
fogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez 
időtől őt illetik 

fí-szor. A tulajdonjog bek blezése csak a 
vételár kamatainuk teljes lefizetése után fog 
vevő javára hivatalból eszközöltetni. 

Az átruházási költségek vevőt terhelik. 
7-szer. A mennyiben vevő az árverési fel-

tételek bármelyikének eleget nem tenne, a 
megvett ingatlan az érdekelt felek báruielyi 
kének kérelmére a prts. 459. §-a értelmében 
vevő veszélyére és költségére, bánatpénzének 
elvesztése mellett, ujabb árverés alá bocsáttatni 
és csupán egy határitlőnek kitűzése mellett az 
előbbi becsáron alul is eladatni fog. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre kitű-
zött javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, 
avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vél-
nek, hogy e részbeni kereseteiket e hirdet-
ménynek a hivalalos lapban lett harmadik 
közzététele napjától számítandó 15 nap alatt, 
habár külön értesítés nem vettek is, ezen kir. 
jbir. telekk. hatóságánál nyújtsák be: külön-
ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, 
egyedül a vételár feleslegére fognak utasitatni 

Kelt Szentesen, 1S81 . jan. 1 .">. 
Ó n o d y Z E ^ á i r o l ^ , 

bir. végrehajtó. 

Csongrád megye 
évben beszereztetik: 

1. 2(ii> köbméter jó minőségű kemény tűzifa. 
2. A megyei csendőrök, hajdúk és tiszti-

legények részére: 12 világoskék és 31 sötétkék 
posztó huszái1 dolmányy 24 világos kék és 31 
sötétkék posztó magyar nadrág, 43 kabát és 
nadrág vitorla vászonból, 12 világos kék posztó 
sipka, egy világos kék posztó huszár mente, egy 
fehér posztó köpönyeg, 31 magyar kalap, 43 
pár uj és 43 pár fejelés csizma. 

Az említett tárgyak zárt ajánlati verseny 
i utján levéli beszerzendők; felhivatnak a pá-

lyázni kívánók, hogy lepecsételt borítékba fog-
1 lak ajánlataikat f. évi február hó ío-ik napjáig 

alulírotthoz mutassák be 
Megjegyezteti k, hogy 
a.) zárt ajánlatokhoz a vállalati összeg 

10-% t'dija melléklendő; 
1>.J a ruha nemüekhez szükséges posztó és 

rgyébb szövet, k lehetőleg valamelyik hazai gyár-
ból szerzendók be s ugy ezen szöveteknek vala-
mint a zsinúrzatnak mintái az ajánlattal együt-
tesen bemutata/'dók: 

c.) a zárt ajánlatok f. évi febr. hó 16 ik 
napján, Szegváron, a megyei főjegyzői hivatal 
helyiségében fognak Jefbontatni. 

Szegvárott, 1881. évi jan. hó 1-én. 
S"eke te Jtártón, 

főjegyző 
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X I i r d e t é s. 

C H E R R I E R J Á N O S 
EjBgT njonnttn berendezett 

K Ö N Y ¥ N I 0: m 
fj) SZElTTESEISr, mel37- már tíz é̂ r óta, fennáll, 

ajánlja magát minden e szakba vágó munkák gyors, Ízléses, pontos és jutányos elkészítésére, u. m.: 
Áh Müvek, folyóiratok, alapszabályok, körlevelek, gyászjelentések, falragaszok, kimutatások, meghívok, kötelezvé- % 
'iiJ nyek, meghatalmazások, röpiratok, szalagok, számlák, eljegyzési kártyák, névjegyek, levélpapírokra és borítékokra fe- Í J 
Í( j jezet nyomások, stb. stb., egyszóval minden nyomdai munkák gyorsan és jutányosán elkészíttetnek. 
^k Ajánlom továbbá a kiadásomban megjelenő „ S Z E N T E S I LAP4 Í cimű hetilapot, mely ugy helyben, mint e 
cji vidéken a legelterjedtebb és igy közlésekre legalkalmasabb lap a n. é. közönség szíves pártfogasába. 

Ü Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan és a legjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. 
A nagyérdemű közönség becses megrendelését kérve maradtam 
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Tisztelettel 

C H E R R I E R JÁNOS, 
ii ö i uj v 11 ij o m ?a -1 u f a j 2 c 

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




