
E l ő f i z e t é s i áiralc : 

E g y évre — — — — 4 frt. 
Fél évre — — — — 2 frt. 
Negyed évre — — — 1 frt. 

SZERKESZTŐSÉG: 
Kurcaparti utca 31. szára, hova e 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és p é n z k ü l d e m é n y e k is 

cimzendők. 

S Z E N T E S I I k t 
VEGYES TARTALMÚ ESTI KÖZLÖNY. 

S i r d - e t é s e l r r e 
nézve a lap egy oldala 4 0 helvre 
van beosztva. Egy hely ára bé-

lyegdij nélkül 9 0 kr. 
Bélyegdij minden beigtatásnál kü-

lön 3 0 kr. 

NYILTTÉRBEN 
minden egyes sor közlése 3 0 kr. 

Bérinentetlen levelek csak ismert 
kezektől fogadtatnak el. 

I v É e g - j e l e n r c i i n d e n s z o m b a t o n . Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 

ZFEIREZISrC-
E g y e s s z á m á r a S I r r a j c z á r , 

A háziiparkinllitás megnyitása. 
A „szentesi polgári iparos és gazdasági 

kör* által rendezett háziipar kiállítás holnap 
nyittatik meg. ÍS a legbensőbb örümniel con-
statáljuk, hogy a kiállítás sikere — minden 
irányban bizrositva van. 

Városunk lelkes hölgyközönsége fénye-
sen bebizonyította, bogy a szép eszméért nem-
csak hevülni, hanem annak megvalósítására sxitetrék 
tenni is tud. A kiállitott tárgyak mennyisége 
igazolja a közérdeklődést, mely a kiállítás, 
iránt hölgyeink díszes körében honol. 

Magukon a kiállítókon kívül bizonyára 
a rendezőket illeti a siker dicsősége; s csaki 
kötelességünket teljesítjük akkor, midőn a 
kiállítást rendező derék kör, s különösen az 
annak élén álló Balázsovits Norbert tanár ur 
iránt e helyen is kifejezzük legteljesebb el-
ismerésünket s őszinte szerencsekivánatunkat. 

A szentesi polgári, iparos és gazdasági 
kör s különösen annak köztiszteletben álló 
tdnöke jelentékeny szolgálatot tett e kiállí-
tás rendezése által az elolialadás ügyének; 
a legnehezebb és legbecsesebb szolgálatot, az 
úttörőjét. 

A kiállítások nagy horderővel bírnak 
az ipar és közgazdaság fejlődésére, — és 
ezért a jelen első kisérlet sikere kiszámithat-
lon horderővel bir Szentes város iparának és 
gazdászatának fölvirágzására, mivel a jövőben 
rendezendő kiállítások sikerének zálogát ké-
pezik. 

Ila egy szűkebb körű tevékenységre szo-
rított egylet jóakaratát és egy ügy buzgó fér-
fiú ernyedetlen fáradozását ily fényes ered-
mény koronázza, mennyivel nagyobb sza-
bású eredményt lehet majdan elérni, ha a 
megye összes közgazdasági tényezőit magába 
ölelő megyei gazdasági egylet megkezdi üd-
vös működését. 

Előre is örömmel tölt el bennünket e 
szép kilátás, s hisszük, liogy kiválóan mező-
gazdasággal foglalkozó közönségünk a jelen 
kiállítás pártfogása által a mezőgazdaság iker-
testvérét, az ipart, már csak a kölcsönösség 

viszonosság elvénél fogva is gyámolítani 
fogja. 

E gyámolitás most már abban nyerhet 
közvetlen kifejezést, ha a kiállítást tömege-
gesen látogatjuk Nem csak azért kell ezt 
tennünk, hogy hölgy közönségünk ügyessé-
gének productumait megszemlélve, kíváncsi-
ságunkat kielégítsük, és hogy ösztönt s ne-
mes becsvágyat merítsünk a látottakból a 
tevékenységre, s a tökéletesedés felé való 
törekvésre; hanem azért is, hogy a rendezők 
jogos várakozását a kiállítás anyagi eredmé-
nye tekintetében is kielégítsük 

E feladat az erkölcsi kötelesség súlyá-
val nehezedik közönségünkre; s szeretjük 
hinni, hogy az a közönség, melynek nő tag-
jai a kíállitás sikerének emelésére oly lelke-
sült buzgósággal igyekeztek közrehatni, a 
kiállítás látogatása által is készséggel fog 
megfelelni a jó akaratú pátfogása iránt táp-
lált jogosult reményeknek. 

E föltevésben mondottuk cikkünk ele-
jén, hogy a kiállítás síkere minden irány 
ban biztosítva van. S hogy az állításunkat 
a kiállítás lefolyása igazolni fogja, arra nézve 
biztosítékul szolgál, liogy itt mint kiállítók 
hölgyeink vannak közvetlenül érdekelve. 
S a lelkes nő közönség, mely érdeklődésé 
nek már eddig is oly kézzel fogható tanú-
jelét adta, kétség kivül fog módokról gon-
doskodni s a családi életben gyakorolt hat-
hatós befolyásának egész súlyát a mérlegbe 
veti, hogy a kiállítás látogatottság tekinte-
tében is fényes eredményt érjen el. 

Ezen eredményről egyébiránt mindenek 
fölött biztosit bennünket városunknak mun-
kásságáról, józan, egészséges gondolkozásmód-
járól ismeretes népe, mely még soha sehol 
nem maradt érzéketlen olyan mozgalmakkal 
szemben, melyek amíg városunk értelmessége 
és fölvilágosodottságáról tesznek tanúbizony-
ságot, addig másrészről emelőleg hatnak vá-
rosunk népének közjóvoltára. 

S miután ugy tapasztaltuk, hogy az ipa-
ros és gazdasági kör által ezúttal rendezett 

vőben egy a közgazdaság érdekeit minden 
irányban felölelő nagyobb mérvű kiállításnak 

nak szemük nem maradt szárazon, ezek közzé tar-
tozott e sorok irőja is. 

• i i ~ jL\c • i S mosolyogjon meg bár a fásult cinvzmus ben-egyen sz.nl,tlye, annálfogva mi wm t e r m é - m é g i / k * J „ e r j u k K m o n d .o i i ho / „ e 
/eresebb, mint az általános érdeklődés a most ruaégéb " ' sze 

rendezett kiállítás iránt, s részünkről 
elismerés azoknak, kik városunkban az ut tő-
rén nehéz, de a közművelődés és közjó szem-
pontjából üdvös és áldásos munkájára vállal-
koztak s azt a siker biztos kilátásáig elöké-

Ez a szentesi iparos és gazdasági kör. 
A holnapi napra üdvözöljük érte ! 

A Filó ünnepély lefolyása. 

_ . „ ben magasztos jelenet a szó legnemesebb ér 
h á l á s | telmében lélekemelő volt. 

A tanítói kar után a különböző vallásfeleke-
zetek küldöttségei következtek; első sorban a romai 
cath. egyházé Trintsváry Antal főgondnok által ve-
zetve, kinek üdvözlő szavaira a jubiláns nemes 
büszkeséggel utalt ama testvéries viszonyra, mely 
szentesi ref. és romai cath. egyházak 
hosszú idők óta zavartalauul fenn áll 

gozását csakis a társadalom közbékességén, mint 
fundamentomon lehet felépíteni, és hogy ezen tuu-
damentom szilárd volta, a polgárok felvilágosodott-
ságától és értelmi fejlettségétől függ. 

Nagy tiszteletű lelkipásztor ur pedig egy ne-
gyed század óta munkása városunkban a közmű-
velődés terjedésének, ugyanannyi idő óta ékesszavu 
hirdetője a felekezeti és társadalmi közbékességnek, 
— s mindezeket egybefoglalva, egyik legrégibb, de 
legsikeresebb munkása azon fundainentom kiterjesz-
tésének, melyen e város saját föl virágzását és elő-

hivei között I haladását tovább építheti. 
mely a köl-| Örömmel foglal tehát helyet e városi tanács az 

Városunk történelme egy — lélekemelő moz 
zanatokban bővelkedő szép üunepélv emlékével gaz-
dagabbá lett: oly ünnepélyével, melynek messze ki-
ható áldásos horderejét még a késő unokák is érezni 
fogják. 

A Filó János tiszteletér* rendezett jubiláris 
ünnepély f. hó 5-én programszerű rendben s számos 
vidéki vendég s a helybeli közönség részvételével 
folyt le. 

Reggel fél 8 órakor a reformált, egyház pres-
bytériuma és képviselő testülete az egyházi tanács 
teremben összegyülekezvén, tíérik Lajos lelkész és 
Kristó Nagy István főgondnok vezetése alatt testü-
letileg az ünnepelt lelkipásztor lakására ment. Itt 
először is Geröc Lajos üdvözölte jubiláló lelkész 
társát, meleg hangon tartott, szellemes és megható 
beszéddel, átnyújtván az ünnepeltnek a jubileum 
emlékére az egyháztanács által ajándékozott diszes 
bibliát. Igazán megható jelenet volt midőn az ün-
nepelt férfiú a lelkész társa által hozzá intézett fen-
költ szellemű beszéd egyes megkapóbb részeinek 
hatása alatt a könnyekig elérzékenyülve állott a 
tisztelgők körében. Fölötte sajnáljuk, hogy Gerőc 
Lajos gondos előkészületre valló, emelkedett be*zé 
de a közbe zúdított harangozás miatt nagy részben elve 
szett a hallgatóságra nézve; valamint a főgondnok 
által tartott rövid szónoklat is, melylyel a lapunkban 
már körülményesen ismertetett albumot nyújtotta 
át elnöktársának. Szerencsére, midőn az ünnepelt 
férfiú válaszára került a sor, a harangzúgás siketitő 
zaja elcsendesült; s igy a közönség részesülhetett 
azon lelki élvezetben, hogv az ünnepély hősének 
gyönyörű beszédét meghallgathatta Lapunk szük 
kerete kizárja annak lehetőségét, hogy e beszédet, 
— habár csak nagy vonásokban is — közöl-
hessük; elég legyen csak annyit mondanunk, hogy 
szivet lelket átjáró szép beszéd volt az, melyen át 
érzett az ünnepélyes pillanat egész fönsége. 
Nem volt a jelenlevők között senki, kinek keblében 
a könnyek között töredezett, de szívből jövő hangon 
elmondott beszéd a nemes érzelmek húrjait érintet-
lenül hagyta volna. 

D e különösen fölvillanyozó magasztos piUanat 
volt az, midőn az apostoli érzülettől át hevített lelki 
pásztor ünnepélyesen kijelenté, hogy jubileuma em-
lékére egy Szentesen emelendő protestaus árvaház 
alapjára első tized 2 8 5 számú házát maga és hitvese 
nevében fölajánlja; s az erről szóló szabályszerű 
alapító levelet a reformált egyháztanács elé beter-
jesztendi. 

Nem volna helyén, hogy ezúttal a nagvlelkü 
adomány értékét számszerűleg mérlegel jük ; ugyisjól is-
merni azt városszerte mindenki s itt legyen elég annyit 
mondanunk, hogy századok óta fenálló református 
egyházunk még ily értékes alapítványban nem ré-
szesült. 

A nagylelkű jótékony cselekedet által felfo-
kozott meghatottság uralma alatt követték a pres-
byterium és egyházi képviselő testület tagjai ün-
nepelt lelki pásztorukat a templomba; a hol Nt. 
Szabó János békés bánáti esperes s körös tárcsái 
lelkész mondott egy nagy gonddal kidolgozott s az 
ünnepély méltóságának megfelelő áhitatos imát. — 
Utánua a helybeli reformált tanítók énekkara. — Joő 
Károly vezetése alatt énekelt el egy szent éneket. 
Majd Pólya Ferencz tanár olvasott fel egy emlék 
irat szerű értekezést, melyben a szentesi ref. egyház 
történetét általában, de különösen a Filó János 2 5 
éves lelkipásztorkodása alatt lefolyt eseményeket 
tüzetesen tárgyalta. E z értekezést gazdag tárgyis-
meret, adatbőség, logikai rend, szellemes irály sőt 
magasabb szónoki nyelvezetjellemezték; s valóban 
megérdemli e szép munka, hogy sajtó utján meg-
örökíttessék ; s mint becses emlék a presbyterium 
és egyházközségi képviselő testület tagjai között 
szétosztassék. 

Ez értekezés felolvasása után ismét a tanitó 
kar énekelt; végül pedig Nt Miklovicz Bálint hód-
mező vásárhelyi lelkész mondott egy — m a g a s szel-
lemi és erkölcsi színvonalon álló kenetteljes zár-
imát. Ezzel a templomi ünnepély véget érvén, aj 
ünnepelt lelkész a presbyterium, egyházi, képviselő 
testület és a vidéki vendégek kíséretében az egy-
házi tanácsterembe vonult, hogy ott a különböző 
testületek tisztelgését fogadja. 

Először is a református tanitói testület tisztel-
gett, melynek szónoka veterán tanítónk Csató Sín-
dor, melegen tolmácsolta a tanítói kar szeretetteljes 
ragaszkodását és mély tiszteletét az ünnepelt férfiú 
iráut. E miuden tekintetben sikerült s valóban meg-

cs;>tiös felebaráti szeretetre buzdító lelkészek üdvös ünneplők sorában, s örömünknek s üdvözletünknek 
működésének s a hívek felvilágosodott szellemének nyilvánítása mellett jelentjük ki, hogy nagytiszte 
köszönhető. Szívből kívánta, hogy ez a testvéries' létű lelkipásztor urnák városunkban egy negyed 
viszony és egyetértés jövőre is fenmaradjon; s a ma- század óta tartó hivatali működése fölött nem egve-
ga részéről ünnepélyes fogadást tett. hogy e jó vi- dűl a helvét hitvallású egyház hívei, de e város 
Bzony fentartásán és ápolásán fog mindenha fára | összes lakosságának egyeteme ül őszinte örömünue-
dozni. A zsidó hitközség képviseletében Purjesz pet. 
Náthán hitközségi elnök tisztelgett, kinek üdvözlő j Kérillk azért a mindnyájunk sorsát egyforma 
szavaira az ünnepelt kiváló előzékenységgel hang bölcsességgel és szeretettel intéző mindenható Istent, 
súlyozta, hogy a keresztény vallás hivei a felvilágo I hogv nagytiszteletű lelkipásztor urat szeretett csa-
soi lás ezen századában csak testvéries indulattal j Iád ja, szerető és tisztelő hivei, és e mindnyájunk 
viseltethetnek mózes vallású felebarátaik iránt, j által szeretett város boldogitására, örömére és fél-
annyival is inkább, mivel hit dolgában is vankö- virágozására jó egészségben és megelégedésben so-
zöttünk érintkezési pont, amennyiben Mózes és a jkáig tartsa meg, hogy köztünk mindnyájunk között 
próféták tanai s Szt. Dávid zsoltárai a kerenztény 1 a hitnek, egymás iránti szeretetnek és közbékesség-
felekezetek által is el vannak fogadva és tisztelet-j nek fáklyáját még sokáig lobogtathassa, 
ben tartatnak. A z ágostai hitvallású evaugelikus | Kelt Szentes város tanácsának 1883 . évi ju-
egyház tisztelgő küldöttségét a véletlenül itt időző; ü U 8 hó 28-án tartott üléséből. 
Petrovics Soma békés csabai lelkész vezette, kinek 
az evangélikus egyház tiszteletét és rokonszenvét 
tolmácsoló beszédjére nt. Filó János nemes hévvel 
emlékezett meg azon ikertestvéri viszonyról, mely 

helvét és ágostai hitvallású egyházak között szá-
zadok óta fenn áll, s mely különösen városunkban 
a legszorosabb kapcsokkal fűzi össze a két egyház 
híveit. 

A nagykőrösi reformált egyház nevében nt. 
Filó Lajos nagy körösi ref. lelkész szólt azzal a ki 
tűnő szónoki erővel, mely őt az országszerte elis-
meri legkiválóbb szónokok kö /zé emelte. 

Beszédében utalt arra, hogy őt ezúttal két-
szeres testvéri viszony készteti örömre, t. i. a vér-
rokonság, melyben az ünnepelt lelkipásztorral mint 
testvér bátyjával áll, és azon testvéri viszony, me-
lyet a szentesi és nagykőrösi reformált egyházak 
szakadatlanul fentartanak. E viszony arra inditá a 
nagykőrösi egyházat, hogy annak idejében boldog 
emlékezetű Szalay István esperesünk gyászos el-
hunyta alkamából részt vegyen a szentesi testvérek 
fájdalmában; most pedig arra ösztönzi, hogy osz-
tozzék azoknak örömében is. E szives üdvözlettt 
csak rövid pár szóval volt képes megköszönni a 
meghatott jubiláns. 

tisztelgő 

A városi tanács nevében 

Baloqh János 
polgármester. 

Ónodi Lajos 
főjegyző. 

Ezek szerint a város tanácsa megfelelt azon 
illedelmi kötelességnek, melyet a társadalmi tisztes-
ség és a bevett szokások előírnak. A m a mi vár-
megyénk ily lépésnek szükségét nem érezte; s egy 
IS ezer lelket, számláló egyháznak Ünnepélye végbe 
ment anélkül, hogy a vendégül meghívott megyei ha-
tóság az alispán puszta megjelenésén kivül más mó-
don kifejezést adott volna anuak, hogy ez ünnepé-
lyen hivatalosan reprezentálva vau. 

E rövid, de szükségesnek vélt kitérés után 
tudósításunk fonalát felvéve, áttérünk az ünnepély 
legkedélyeí-ebb részének a diszebédnek leírására. 

A kaszinói helyiségben megtartott diszebéden 
mintegy 7 0 — 8 0 személyből álló válogatott közön-
ség vett részt ünnepelt lelkipásztorunk családjának 
tagjaival együtt. A pohárköszöntők sorát Szabó Já 
nos esperes nyitotta meg; a jó példát nyomban 

A z egyházak tisztelgő küldöttségei után — I követte Miklovic Bálint h. m. vásárhelyi lelkész, 
melyek között a helybeli görög cath. egyház, ál- továbbá maga a jubiláns Filó János, Pap Imre 
talános megütközésre, — távolléte által tiínt ki - | h.-m.-vásárhelyi, Filó Lajos és Kovács Lajos nagy-
a szentesi születésű egyetemi ifjak küldöttsége fe- j körösi lelkészek, Stammer Sándor alispán, Dózsa 
jezte ki tiszteletteljes üdvözletét. E deputatió szó-
noka Kutas Bálint theo!ógus volt; ki jól átgondolt 
csinos beszéde által perfect szónoknak mutatta be 

lepő szónoki routinnal előadott beszédre a mélyen 

s z ű k e b b k ö r ű h á z i i p a r k iá l l í tás t k ö z ö n s é g ü n k I ^á9Ázio! Z Í ! . k o ^ t ó l megszaggatott 
* F I Í M / • • hangon, a szivélyesség, benső rokonszenv es testvé-

u g y tekint i , m i n t az ú t n a k e l ő k é s z í t é s é t ah-1 „ e s indulat szavaival válaszolt. E jelenet oly megin-
h o z , h o g y v a r o s u n k m á r a l e g k ö z e l e b b i j ö - | d i t ó volt, hogy a közönség közziil nagyon sokak 

magát. A megtisztelt lelkész válaszában különös 
lelki gyönyörűségének adott kifejezést azon Örven 
iletes tapasztalata fölött, hogy azokat, kinek fejére 
ő öuté a kereszvizet, ma már mint tudományosan 
képzett ifjakat s a közélet reményteljes jövendő 
oszlopait szemlélheti — A helybeli kaszinó nevé-
ben tisztelgő Kiss Zsigmond kaszinói elnököt bizto-
sitá a jubiláns a nevezett társasegylet iránt minden 
ha tanúsított rokonszenvének változhatlanságáról; 
az üdvözlésre szintén megjelent ref. kántorokat pe-
dig szives baráti jóindulatáról. 

A gimnáziumi tanfolyammal egybekötötött pol-
gári iskola nevében Zolnai Károly igazgató beszélt: 
hálás elismeréssel emlékezve meg azon meleg támo-
gásról és buzgó jóakaratról, melylyel a megtisztelt 
jubiláns általában a közoktatás Ugye, specialiter 
pedig a gimáziumi tanfolyammal egybekötött pol 
gári iskola iránt állandóan viseltetett és viseltetik. 
Az ezen beszédre adott válasz is méltó volt a töb 
bihez; s főleg abban culminált, hogy a gimnázium 
e város közönségének közös kincsét képezi; s igy 
mindenkinek szent kötlessége azt teljes odaadással 
istápolni. 

Ezzel a tisztelgéseknek vége szakadt, a közön-
ségnek s ezek között e sorok írójának is nem cse-
kély meglepetésére, amennyiben az üdvözlők sorából 
még a helyhatóság hiányzott. Utólagosan értesültünk 
azouban,hogy ez a feltűnő körülmény abban találja 
magyarázatát, miszerint a városi tanács Írásban 
adott kifejezést érzelmeinek, a jubiláns lelkipásztor-
hoz intézett következő szívélyes levéllel: 

Nagytiszteletű lelkipásztor ur ! 

Tudja e városi tanács, hogy nagytiszteletű úr 
huszonöt esztendő óta teljesiti magasztos hivatását 
mint a szentesi helvét hitvallású egyház közönsé-
gének lelkipásztora s tudjuk, hogy ezen negyed 
százados működési időnek betöltésekor Ünnepet ül 
ezen egyház s ünnepet ül a hivek összesége a nagy-
tiszteletű úr nemes buzgalmának sikeres fáradozásá-
nak elösmeréseül s beösmeréseül eltagadbatlan ér-
demeinek. 

Örömmel látja e városi tanács az érdemnek 
bármely téren való elösmerését, de öröme kétsze-
res ez alkalommal, — midőn a legnépesebb egyház 
ünnepelt lelkipásztorának személyében, e város köz-
ügyei iránt is egyik legnemesebben gondolkozó pol-
gárt látja ünnepelve. 

Tudjuk, bogy egy város előmenetelét, felvirá-

Elek, Ambrus Móric, Sima Ferenc és ifj. Filó (Csák-
t»»rnyai) Lajos; kik közzül többen kétszer három-
szor is szólottak. 

E pohárköszöntők legnagyobb részében maga-
san szárnyaló gondolkozás, széles látkör, kiváló el-
mééi és ritka szónoki tökély nyilvánult; ugv, hogy 
nagyítás nélkül elmondhatjuk, miszerint a szónokok 
a mindvégig figyelmes hallgatóságot renkivüli szél-
iéin i élvezetben részesiték; melyre — közbevetőleg 
legyen mondva — a gya ló ebéd mellett olyan nagy 
szükség volt, mint a szomjúhozó szarvasnak a Tsz'p 
hives patakra* 

Valóban sajnáljuk, hogy az elmondott szép 
beszédeket nincs módunkban lapunk hasábjain ol-
vasó közönségünkkel megismertetni; de a jelen — 
különben is hosszura nyúlt tudósítás — már is tul 
lépte azon keretet, melyet e tárgynak, egyébb köz-
ügyi dolgok háttérbe szorítása és lapunk rendes ro-
vatainak megcsonkítása nélkül kijelölhetünk. 

Azt azonban még sem mulaszthatjuk el, hogy 
a többi szép között kiemelkedő két beszédről, a 
Kovács Lajos nagykórősi lelkészéről s ifjú Filó La -
joséról pár szóval külön is ineg ne emlékezzünk. 

Kovács Lajos felkössöntójében reflectált arra, 
hogy ezúttal tulajdonképpen ő is jubileumot ül ; 
amenyiben 25 évvel ezelőtt ő is meglett hiva a 
szentesi lelkészi állásra, t's a választásnál Filó János 
űr után ő kapott legtöbb szavazatot. E z emlék 
ugy mond — jól esik lelkének; s élete fogytáig a 
szeretetteljes ragaszkodás érzetével fogja őt a 
szentesi ref. egyházhoz kapcsolni; s ez erkölcsi 
kötelék értékét még növeli az ő szemeben azon 
körülmény, hogy a szentesi lelkészi állást Filó Já-
nos, a kit magánál érdemesebbnek tart s akihez 
egy évtizedekre visszanyúló őszinte barátság; szent 
érzelmi fűzik — tölti be, — ez okból kétszeres 
örömmel osztozik a szentesi közönséggel a mai nap 
örömeiben. E beszéd többi részében is oly megkapó 
közvetlenséggel s oly gyakorlott szónoki routinnal 
volt elmoudva, hogy a jelenvoltakat — kiknek 
eddig nem volt szerencséjök személyesen ismerni 
a szónokot — a legkellemesebben lepte meg. 

Ifjú Filö Lajos beszéde terjedelmes voltánál 
fogva átlépte ugyan a toaszt szokásos korlátait, s 
teljes joggal inkább „beszéd" - nek, mint pohárkö-
szöntőnek nevezhető; de oly ragyogó szellemi tu-
lajdonokról s oly magas színvonalon álló gondol-
kozásról tanúskodott, hogy a hallgatóság figyelmét 
mind végig teljes mértékben lekötötte ; s a költői 
munkáságáról már országszerte ismert szellemes 
fiatal iró iránt szülőföldén is lényegesen felfokozta 
az amúgy is jelentékeny közelismerést; dacára az 



ismeretes közmondásnak, h o g y : „Nerno prophaeta 
in sua patria. 

E nagy hatást keltett beszéd után ismét az 
ünnepelt lelkipásztor állott fel, kijelentvén, hogy 
szokásához és hivatásához képest, „ asztala kiássál'*4 

akarja a kedélyes ebédet bezárni. 

Ez „asztaláldás" végpasszusa az volt, hogy: 
„éljen a haza r mit a jól hangolt társaság lelkesül-
ten ismételt; s ezzel a díszebéd, mint ilven, véget 
ért, azonban a lelkesültség többeket még a késő 
«sti órákig ott tartott az asztalnál. 

A protestáns árvaház. 
A jubileumi üunepély- zaja elcsöndesült; 

a felhangolt kedélyek immár lecsilapodtanak 
De a kellemes benyomás, melyet Filó János 
nagylelkű alapítványa fölkeltett, kitörülhet-
lenül van kebleinkbe vésve ; s az alapítvá-
nyi Ügy fölött egyszerűen napirendre térnünk 
nem lehet. 

Kétségkívül nagyszabású jótékony cse-
lekedet, midőn ezerekre rugó érték ajándé-
koztatik közhasznú és emberbaráti célokra ; 
de meg kell vallanunk, hogy a fennforgó 
esetben magát az alapítvány számszerű érté 
két mellékes dolognak tartjuk azon nagy 
horderejű ténynyel szemben, hogy az alapít-
vány által egy magasztos emberbaráti eszme 
lett megtestesítve és egy közhasznú alkotás 
fundamentoma lőn lerakva. 

Mert ezen alapítvány nélkül az árvaház 
kérdése Isten tudja mikor került volna még 
felszínre; s ha e részben valaki megragadta 
volna is a kezdeményezést, ki tudja mily fá-
radsággal s mily hosszú idő múlva vihette 
volna annyira, hogy a szegény árvák szá-
mára egy kész hajlékot birt volna közadako-
zásból létesíteni ? 

A szóban forgó alapítvány folytán egy-
szerre benne érezzük magunkat az alkotás 
üdvös munkájában ; s a nemes ügy oly ha-
talmas lendületet nyert, miszerint az uj in-
tézmény egy kis buzgóság mellett gyorsan 
életbeléptethető 

E czélból azonban az egyháztanácsnak 
kell az eszme zászlóvivőjévé válni; s nemcsak 
megfelelő alapítvány tétele által szaporítani 
az árvaház tőkéjét, hanem a hívek sorában 
meg kell kezdenie a gyűjtést. 

Szentes város lelkes közönségének köré-
ben minden nemes eszme buzgó pártolásra 
számithat; e pártolás mérve azonban minden 
esetre nagyobb leend, ha ügybuzgó magán 
emberek helyett egy oly nagy tekintélyű 
morális testület veszi kezébe az Ügyet, minő 
az egyTháztanács. 

Ha például a hívek serege a templomi 
szószékről szólittatik tel adakozásra s ha ezen 
kivül az egyháztanács gyűjtő iveket bocsájt 
ki. s e gyűjtő iveket presbyterek utján kö 
rözteti a közönség körében; lehetetlen, hogy 
rövid idő alatt tekintélyes tőkét ne lehetne 
előteremteni. 

Figyelmeztetni kellene az áldozatkész 
emberbarátokat, liogy a nemes ügyet végren-
deleti hagyományok által is támogassák; s 
nem kétkedünk, hogy ily irányú figyelmez-
tetés az egyház embereitől tekintélyes tőkét 
biztositana az árvaliáznak, mert hát — vall-

juk meg, — az emberi természet olyan, hogy 
ha nem nélkülözi is a jótékonyságra való 
ösztönt és hajlamot, ezeknek érvényesítésére 
többnyire megvárja a serkentést és az utak 
s módok kijelölését. 

Ezeken kivül rendezhetne az egyházta-
nács például egy sorsjátékot e jótékonycélra 
Hiszen tapasztalásból tudjuk, hogy a jóté-
konycél u sorsjátékok gyakran ezreket jöve-
delmeznek, s a bevett társadalmi fogalmak 
szerint nem forog fenn semmi morális ok, 
mely gátolna bennünket abban, hogy a kö 
zönséget ily uton is megadóztassuk s a jóté-
konyság oltárán áldozatra kényszeritsűk 

Az adomány gyűjtésnek egyébiránt te-
mérdek módja és neme van, a mi az itt el-
soroltaknak éppen nem vindikáljuk a kizá-
rólagosság jogát. Csak azért vetettük lel e 
javaslatokat, hogy a kiviteli módozatokra rá 

I irányozzuk a közfigyelmet. 
Nem szükség fejtegetnünk az árvaház 

| létesítésének magasztos célját — Mindenki 
tudja, hogy egy oly intézet alkotásán 1 van 
szó, ahol a fe ebaráti könyörületességre utalt 
gyámoltalan árvák ne csak biztos menhelyre 
találjanak, hanem erkölcsös és okszerű ne-
veltetésben is részesüljenek. 

Ily nemes cél támogatásától senkisem 
zárkózhatik el, akinek kebelében emberbaráti 
érzelmek honolnak; s szentül meg vagyunk 
győződve, hogy különösen a szentesi reform, 
hivek tehetősebbjei ez alkalommal is fényes 
tanújelét adandják áldozatkészségüknek. 

Ragadja tehát kezébe az egyháztanács 
e nemes ügy lobogóját és buzgó tevékeny-
séggel siessen betetőzni azon épületet, mely-
nek fundamentumát Filó .lános nagy lelkű 
alapitványa immár megvetette. 

Csak euinit tartottunk szükségesnek ez 
úttal elmondani; később azonban még min-
denesetre visszatérünk e tárgyra 

Vajha legközelebbi felszólalásunkban már 
konstatálhatnánk, hogy szavunk nem volt a 
pusztában elhangzó üres szó ; s vajha a kö-
zönség áldozatkészsége megengedné, hogy a 
szentesi protestáns árvaház mielőbb megnyit-
ható legyen. 

S ez a szép nap bizonyára nem leend 
messze, ha mindnyájan szem előtt tartjuk a 
közmondást, hogy — „kétszer ad, aki gyor-
san ád 44 

referensénél; felkereste a küldöttség még ezeken 
kivül mélt. Szász Károly és Gönczi Pál miniszteri 
tanácsos urakat is, kik mindannyian kijelentették, 
hogy ha Ssentes város azon követelményeknek eleget 
tesz, melyeket a törvény a gymnasiumokra nézve meg-
kíván a polgári fiúiskolának gymnnsiummá leendő 
átalakítása semmi akadályba nem ütközik.« 

A mi pedig az uj iskolai év megnyitását illeti 
erre nézve szintén mindannyian kijelentették, hogy 
az uj iskolai év az eddigi alapov bátran és minden 
aygodalom nélkül mer/nyitható annyival is inkább 
minthogy ezen iskolának ügye elintézés végett a 
ministeriumhoz már be van terjesztve. 

Ezeknek előre bocsátása után most már tudo-
mására jutathatom a mélyen tisztelt közönségnek 
és az érdekelt szülőknek, hogv polgári iskolánknak 
gymna8Íummá leendő átalakítása bizonyosan meg-
történik kijelenthetem továbbá, hogy az uj iskolai 
év intézetünkben f. é. szeptemb. í -én az eddigi 
szervezet mellett megnyittatik. 

Hogy pedig a szülőket teljes mértékben meg 
nyugtassam, azt is kijelentem, miszerint az elmon-
dottakat uem hallomásból, mások beszédjéből, hanem 
saját közvetlen tapasztalatomból merítettem, inert a 
küldöttségnek én is egyik tagja voltam. 

Zolnay Károly. 

Világfolyása. 

Tudomásul a szülőknek. 
Minthogy a helyb. gymnas. tanfolyammal egy-

bekapcsolt polgári fiúiskolának az 1883-ik évi X X X ik 
t. cz. követelményeinek tnegfelelőleg gymnasiummá 
leendő átalakítása tárgyában a nagym. vallás és 
közök, ministeriuin részéről — hova az Ugy fel-
terjesztve van, — miudez ideig végleges intézkedés 
nem történt: minthogy e körülmény a szülőknek 
kik gyermekeiknek további képeztetése iránt ina 
gukat tájékozni nem tudták, — igen sok aggoda-
lomra szolgáltatott okot nem birván a felől seinini 
positiv tudomással vájjon az intézet az uj iskola' 
évvel megnyilik-e vagy nem? ennélfogva a városi 
tek. iskolaszék f. é. julius 31 én tartott ülésében e 
tárgyban egy küldöttségnek felküldését határozta ej 
a nagym. vallás és közoktatási miniszter úrhoz. 

Á küldöttség f. é. auguszt. 2-án jelent meg 
Trefort Ágoston ő excellentiájánál és nagys. Kla 
marik János osztálytanácsos urnái mint ezen ügy 

T á m 
Tizenkét leá,n.3r eg-37- háznál. 

— Beszély irta S. F. — 

Másnap Csapó Sándor ur midőn a kiliázasitási 
vásárlásról haza utazott útközben azt mondá Kláris 
kának, hogy bár kezdetben nagyon is ellenezte, 
hogy leánya katonához menjen; de most mégis 

sy, okkal ugy érzi', hoj^ 
szolgálna, ha a bevásárlóit dolgokat nem ahhoz a 
^kiborotvál* áJlu némethez, hanem a báróhoz vinné 
haza az ő kedves Kláriskája. Mert biz az ő véle-
ménye szerint a berónak egy kis körme is többet 
ér, mint K l o p p nak • •ész valósága. 

Kláriska sem ellenszenvvel sem rokonszenvvel 
nem látszott fogadu,' Apja megjegyzését, mely na 
gyon is komoly elégületlenséget fejezett ki leánya 
választásával szemben. 

— Tudod-^ leányom folytatá Csapó ur, hogy 
ennek a bárónak mé,g a privadinerje is különb 
mint a te jegyese d N e m birom fel fogni, hogy ezt 
.az embert, hogy tehetten te a bárő elé. 

A báró min-dig o h an hideg volt, hogy egy 
nagy ur udvariaskodásán ál nem láttam egyebet 
•goba az ő közeledésében. Nekem szerelmet sem 
vallott, hanem egyszer cs.ak fellépett mint kérő. 
Mig ellenben Klopp igyekezett kedves lenni. Hiszen 
én mélyebben sohasem szerettem őt; de inkább ro 
konszenveztem vele kezdettol fogva mint a báróval, 
kit már csak azért sem állhattam ki, mert ahelyt 
hogy maga jött volna személyesein megkérni ke 
zem, sógoromat küldte eL Bizonyosan nem találta 
rangjával és méltóságával össze férőnek, hogy le 
ereszkedjék egyszerű házuakhoz. Jött volna el hoz 
zánk és szorította volna meg apámnak kezét, ak 
kor azt hiszem, hogy más lett volna véleményem 
<Í8 érzelmem iránta. D e igy én ugy vélem, hogy 
szépségein egy pár napra föllobbantotta azt a hideg, 
büszke szivét, s egy darabig — ez az érzelem 
uralja lelkét; de ez aligha fog soká tartani, s azu-
tán megbánta volna tettét, s szégyen teljes válás 
lehetett volna vége az egésznek. Jól tettem, hogy 
nein mentem hozzá. Jől tettem ismétlé Kláriska és 
oly erősen nyomá meg e szavakat mintha mély 
m e g g y ő z ő d é s t fejezett volna ki, pedig lappangott le -
kében valami, ami minduntalan vissza terelte figye • 
ni ét a báróra és nem birt egy negyed órát megál-
ni, hogy ne mondjon róla valamit Igaz, h o g y ö r ö -
k ö s e n csak azt hangoztatta, hogy a báró hideg büszke 

ember, kit soha nem fog senki szeretni; de az apá 
nak még is ugy tetszett mintha leánya lelke vivodna 
a g o n d o l a t t a l , ha vajon jól választott e. 

— A báró mondá az apa mégis aligha lesz 
olyan büszke és olyan hideg, mint amilyennek te 
mondod; mert ha olyan büszke volna, akkor — 
miután kikosaraztad — meg se látott volna ben 
nlinket és aki olyan hideg ember, az nem beszél 
olyan hévvel, hogv szinte kigyullad arca és tüz lo-
bog szemeiben, mint amilyen tegnap volt ő, midőn 
veled beszélt. 

— Hogy a báró közeledett hozzánk, arra csak 
az a megjegyzésem, hogy hasonló körülmények kö 

nagyobb gyönyörűségére zött egyetlen müveit ember sem tett volna másként 
ami lángoló 

A német császár találkozása uralkodónk-
kal csakugyan végbement t. hó 8-án Ischl-
ben. Ezt megelőzőleg monarchiánk külügy-
minisztere Kálnoky gróf kereste fel Vilmos 
császárt, s állítólag politikai dolgokban ér-
tekezett vele. A mindentudó politikai lapok 
legalább azt állítják, hogy Bismark herceg 
gyanúba vette Ausztria Magyarországot szláv 
irányú politikája miatt, a mely irány a né 
met-osztrák-magyar szövettséggel homlok 
egyenest ellentétben ál. Külügyminiszterünk 
tehát — hír sztrint — ezen gyanú elosz-
latása érdekében adott felvilágosításokat a 
német császárnak ; a kit sikerült is megnyug-
tatnia, ugy hogy most már ismét szent a 
barátság s a Németországg <1 fentartott szö-
vettaégünket mi sem zavarja többé E szö-
vettség zavartalanságának bizonyítéka a csá 
szár találkozás, mely által a két uralkodó külső-
leg is kifejezést akarnak adni változhatlan 
barátt8ágának. A fejedelmek találkozása után 
Bismark herceg fog összejönni külügyminisz-
terünkkel, hogy együtt fundálják ki a leg-
közelebbi jövőben követendő magatartásuk 
irányát Ez a két excellentiás szakács fog 
ja tehát megkotyvasztani azt az ételt, a me-
lyet Európa népeinek akarva nem akarva 
meg kell emeszteniök; csak azután nagyon 
szánkba ne maradjon az ize. 

Déli szomszédaink pedig váltig rajta 
vannak, hogy elrontsák az étvágyunkat. 
Alig leckéztette meg külügyi kormányunk 
a fészkelődő Romániát, már ismét izeg mo 
zog, mint a kinek nagyon viszket a háta. 
Most nem kevesebben törik a jámbor ma-
maliga pusztítók a fejűket, mint azon, liogy 
uralkodójuk a román királyi cim helyett a 
„románok királya4 cimet vegyre fel; igy 
akarván jelezni, hogy a Magyarországon lakó 
oláhok feletti uralomra is számot tart Föl 
lépésének nagyobb nyomatékot szerzendő, a 
a román kormány teleterokkal kürtöli, hogy 
hadügyi célokra tetemesebb kölcsönt akar 

felvenni; csak az a baj, hogy ettől a világ-
renditŐ hírtől senki se akar megijedni ;|s 
még nagyobb baj, hogy a bankárok «e akar-
ják megnyitnyi pénzesládáikat. Ily körül-
mények között kezd a román hetvenkedés 
egy kissé csillapodni ; s végre is majd alá-
zatos meghuny ászkodáasá válik, hagmajd 
monarchiánknak eszébe jut ismét eszére té-
ríteni az ábrándozó bojár urakat. 

A kis Montenegró is konspirálgat elle-
nünk Oroszországgal ; természetesei csak ke-
rülő uton. A muszkát ugyanis nagyon bánt-
hatja, hogy Szerbia nem néz velünk farkas-
szemet; sőt egy idő óta határozottan barát-
ságos érzületet tanúsít irányunkban 

Elő rántják hát Karagyorgvevic* her-
ceget, a szerb trónkövetelőt, kinek Szerbiá-
ban tekintélyes pártja van ; s elvétetik vele 
feleségül a montenegrói fejedelem leányát, 

közelebb plántálják őt a szerb 
trónhoz, s ez uton megfélemlítsék a .vzerb 
királyt. S minthogy a jámbor kecskepásztor 
montenegrói fejedelem lapos erszényéből 
nem nagyon telik a lakzira, hát előáll a 
jó muszka czár és 2 millió rubelecskét aján-
dékoz a hercegnőnek hozományul, hogy a 
Szerbiát sakkban tartó Raragyorgyevics meg-
fészkelhesse magát a szerb határon. Ettől a 
veszedelemtől azonban még nyugodtan alusz-
nak diplomatáink. 

Hazánkban a hét legnevezetesebb ese-
ményét a hírhedt tiszaeszlári pör befejezése 
képezte Mint lapunk mult számában már 
jeleztük, a vádlottak teljesen fölmentettek a 
vádalól; s nyomban szabad lábra is helyez-
tettek. Ezzel mindenki azt hihette volna, 
hogv helyreált a megzavart társadalomban 
a béke. s az izgalmas pert maholnap a fele-
dékenység fátyola boritandja. De nem ugy 
történt. A híres Móric gyereket ugyanis 
apja kivette Szabolcsmegye felügyelete"alól, 
s f. hó ti-án a fővárosba utazott vele Alig 
hogy hire futamodott Budapesten Móric meg-
érkezésének, a közönség kíváncsisága azonnal 
fölriadt, és mindenki látni akarta a lrires 
fiut. A vendéglőt, hol Móric apjával szállva 
volt, folyton ostromolta a kíváncsi közönség; 
mire valószínűleg ráunva, az apa máshova 
vitte gyermekét. A közönség rakoncátlan-
kodásra hajlórésze ez eset alkalmából már 
7 én este zavargásokat kezdett; de a ren-
dőrség közbelépése elejét vette minden ko-
moly bajnak. Másnap 8-án este a főváros 
söpredéke, nyomorult gyülevészbanda ostrom 
alávette azon vendéglőt, hol Móricék az előző 
napon szállva voltak; s nem elégedve meg 
többé a zajongással betörte a vendéglő ajtait, 
s az ott lévő vendégeket összvissza verte, 
mindent összetört, s mint a vért izlelő vad-
állat pár perez alatt megrohanta a közelben 
lévő boltokat is; s nem elégedett meg töb-
bé a töréssel, zúzással hanem rabolni kez-
dett, Néhány boltot ki is raboltak ; több 
kereskedőt teljesen koldusbotra juttattak ; s 
hogy a sötétség leple alatt háboritlanabbul 
és könnyebben végezhessék vandal munká-
jokat a gyalázatos rablók az utszai lámpá-
kat is összetörték. A rendőrség és katona-

mint ő tett, s ami lángoló arcát illeti, hát a látott 
hév pirját nem a föllobbant szerelem festé arcára, 
hanem egy párbaj história feletti lelkesültség. 

— En mégis azt hiszem, hogy a te választá-
sod elhamarkodott dolog volt. 

Kláriska soká hallgatott apja ezen nyilatko-
zatára. 

— U g y van az, hogy ez az egész dolog na-
gyon is el volt hamarkodva. 

— Már akár mint volt én azt hiszem, hogy 
ezen nem lehet változtatni. 

— No hát ha te vissza küldenéd a jeggyürüt 
Kloppnak, bizony mindjárt változna a dolog. 

— Ugyan apám ne kisérts, mondá fájó han 
gon Kláriska, Klopp becsületes ember, ne igyekezz 
időelőtt elidegeníteni tőle. 

No jol van gyermekem, ha te ugy kivánod 
én többé soha nem említem fel ezt a dolgot. 

— Igen igen apám, oh hiszen te olyan jó is 
vagy, mondá Kláriska remegő hangon. 

Ki a szemeken át a szív és vesékből tud 
olvasni ha Kláriska szeme közé nézett volna e pil-
lanatban, meg tudta volna mondani, hogy a szép nő 
ugy érez e amint a szája, szól A z apa nem nézett 
oda. 8 leánya remegő hangja azt hitette el vele, hogy 
a leány szenved, ha előtte jegyesét kicsinyítik és 
választását bírálgatják, pedig ezúttal az apa nagyon 
is csalódott: mert a leánya hangja egészen más 
érzelmek hatása alatt remegett. 

Ki tudja, hogy mit mondhatott Kláriskának a 
báró, de annyi bizonyos, hogy bár a leány arra 
kérte apját, hogy hagyjon fel a báróval, ő azért, ha 
nem szólt is róla, lelke vele foglalkozott. 

Haza értek. Hanem itt furcsa újság várt a 
haza jöttekre. 

Olyan újság volt ez, melynek hallatára a haza 
érkezők maid sóbálványnyá váltak. A z apa midőn 
a vett hir első benyomása alól szabadult káromko 
dott, Kláriska pedig lefeküdt és azt mondá, hogy 
beteg. 

Ez a hír nem volt más, minthogy Klopp ur 
tegnap ott volt és ott hagyta a Kláriskától kapott 
jeggyürüt az ebédlő asztalán, s ugyancsak Klopp 
tegnap a kocsijában magával vitte Csapó Iluskát ki 
nzota oda van, hogy hol, azt csak a jó isten és 
Klopp tudja. 

Mintha a villám csapott volna le Csapó ur bé 
kés hajlékára. 

Csapó ur először nem akarta hinni a dolgot, 
de hát hinni kellett azt, mert annyi tény, hogv a 
j^Kygyürü ott volt a leány pedig nem volt sehol. 
Hogy azonhan mit akar ez jelenteni, azt nem birta 
felfogni; mert hiszen Iluska jó formán szót sem szo-
kott Kloppal váltani itt hát szerelmi históriáról szó 
sem lehet, gondolá az apa: de hát ha ez nem volna, 
akkar miért hagyta ott a jegy gyűrűt? — D e hát 
ez véletlen is lehet lehúzta ujjáról és azután ott fe-
ledte az aszta on, hiszen ha ez a szakítás elhatáro-
zását akarná jelenteni, akkor Klopp levelet hagyott 
volna hátra melyben jegvessének tudtára adta volna 
szándékát. Véletlenül maradt a jegygyűrű az aszta 
Ion az bizonyos Igen de hát akkor mért /itte ma-
gával Iluskát? Bizonyosan megakarta vele lepni a 
Pesten levő szülőket, de az útban tengely vagy ke-
rék törhetet és elkéstek, csak ma értek be, az apa 
és Kláriska pedig jókor indultak és igy eljöttek a 
szándékolt meglepetés elől. Igy van igy, gondolá 
az apa. 

Kláriska azonban mást gondolt, előtte tisztán 
állt a dolog. Iluskát megszöktette Klopp és nem 
akarta a lyány kezét megszorítani azon kézzel, me 
lyen az ő jegy gyűröje van és azért hagyta ott a 
jegy gyűrűt. Irni azért nem irt; mert a hitszegőnek 
és nőrablonak kezében remegett volna a toll és nem 
birt volna irni. 

Igy van gondolá Kláriska, s neki nem okozott 
mélyebb fájdalmat ennek elgondolása: de midőn ezt 
apjának elmondta: Csapó ur — habár nem is hitt 
föltétlenül ezen vélekedésnek — arca haragtól égett; 
mert, ha nem fájt volna is neki, hogy Kláriskát meg-
csalta az az ember, kit ő ugy se örmmel látott csa-
ládjában; de a szégyen mely egy másik lyány szö-
kése miatt házát és többi gyermekeit ezeknek jó 
hírnevét és becsületét éri. Oh ez borzasztó volna. 
Akkor ön kezemmel fojtanám meg azt a hitvány 
gyermeket. Nem nem mondá Csapó ur, ez nem le 
lehet. Semmiféle indok nem szól ezen eshetőség mel-
lett. Hiszen Klopp gazdag ember, száz és ezer lyányt 
l^ap szebbnél szebbet, gazdagabbnál gazdagabbat. 
Es Kláriskát is nem vagyonáért — ami különben is 
csekély, — hanem országos hirű szépségért akarja 
elvenni. Hiszen ezt tudja mindenki. S Iluska nem 
szép lyány, legalább Csapó ur nem tartá annak, s az 
után nem is csinos, vánda, még fejletlen is. Szó sem 

lehet tehát arról, hogy őt Klopp Kláriskával szem-
ben birni óhajthatta és megszöktette volna. 

Nem lehet. 
Ilyen gondolatokkal igyekezte Csapó ur eltá-

volítani magától azt a borzasztó szégyent, melyet há-
zára látott esni Iluska szökésével. 

Nem lehet. Nem lehet. 
Ezen pillasztokig enyhet adó gondolatok mel-

lett azonban Csapó ur nem birt csak egy pillaua-
tig is nyugodni; mert akár miként ment is el Iluska 
a háztól, az már bizonyos, hogy elment és hogy 
hova, azt csak keresni kellett az apának Nem is 
időzött ő soká, hanem a fáradt lovakat felváltotta 
és hajtatott vissza Pestre egyenesen Klopp lakására. 

Klopp ur maga tartott lovakat. 
A kocsi már otthon volt. A z ur azonban nem, 

hanem mint a kocsis felvilágositá Csapó urat, Klopp 
Iluska kisasszonynyal még előtte való nap este 
Bécsbe utazott és a cselédek egyáltalában nem vol-
tak arról értesítve, hogy uruk mikor jön vissza. 
A z inas azt mondá, hogy soká nem maradhat; nert 
ha hosszabb időre megy, akkor Klopp ur őt min-
dig magával szokta vinni. 

Csapó Sándor ur most már kezdte hinni, hogy 
leánya megszökött Kloppal. Csak azt ne n tudta 
még, hogy mit csnáijou, hova menjen, hogv felta-
lálja őket és rögtön ineg fojthassa leányát, ki ily 
borzasztó szégyent hozott családjára. 

A szegény ember majd elvesztette eszét. V a -
lamire azonban mégis elkeltett határoznia magát. 
Abban állapodott meg, hogy mielőtt bármerre menne 
is, elébb kikéri Pécelv gróf véleményét. 

S midőn ezen elhatározásával visszaindult Pest-
ről, a rákosi uton egy katona lovagolt rá szemközt. 
Ez a katona báró Váry Elek volt. 

Csapó Sánor ur elakart látatlanul hajtani a 
báró mellett; — kinek volna ilyen állapotban kedve 
egy udvarias kézszoritásra meg állani; azonban ez 
lehetetlen volt, mert a báró felismerte s oda ugra-
rott mellé és mielőtt köszöntötte volna Csapó urat, 
annak arcáról rosszat olvssott. 

— Mitörtént az istenért? az ön arca olyan dult, 
hogy szinte elrémít. 

Csapó Sándor ur rein tudott hazudni. Röviden 
elmondta, hogy mi történt. 

En ezt még tegnap gondoltam, hogy rövid idő 
alatt meg fog önökkel történi. 

S aztán a báró elmondta a tegnapi beszélge-
tését Klof>pal. 

— Es mért vitte ez a gazember a leányomat 
Bécsbe. 

— H o g y ott polgári házasságra kelljen vele. 
— Borzasztó! kiáltott fel Csapó Sándor ur. 

(folytatás követ) 



gág csak később rukkolt ki; akkorra már 
visszavouhatlanul meg történt ez a hallatlan 
botráuv, mely a müveit külföld előtt letöröl-
hetleuül reánk süti a gyalázat bélyegét. — 
Egy jogreudel biró államban ilyeneknek 
történni nem szabad. — A zsidókérdésben 
meglehet kinek kinek a maga nézete; le-
gyen neki az ő hite szerint. De a tömeg 
vad szenvedélyét felizgatni halálos bün, mert 
meg van irva, hogy: „ma neked holnap 
nekem " 

Helyi és vegyes hirek, 
— A kiállítás, melyet a szentesi pojgári ipa-

ros és gazdasági kór f . hó 12, 13, 14 és l o ik nap-
jain fog nyitva tartani, mint előre is lehetett sejteni 
igen jól iog sikerülni, amennyiben már eddig nagy 
számban küldettek be hölgyeink részéről kézimunka 
és háztartási cikkek a kiállításra. S e mellett közön-
ségünk körében, általános érdeklődést tapasztalunk 
a kiállítás megtekintése iránt. A kiállítás holnap dél-
előtt 10 órakor lesz — a lapunk mult számában 
közölt program szerint — ünnepélyesen megnyitva. 
Felhívjuk rá ismételten közönségünk figyelmét. 

H y m e n Beck Lajos kereskedő Makóról f. 
hó 5 ikén váltott jegyet Felzenburg Matild kisasz-
szonynyal, Fejzen hu rg Benedek szép és kedves le-
ányával. 

— A 4 8 a s népkör f. hó 9-én tartott válasz-
mányi liléiében elhatározta, hogy hazánk nag\ fia 
Kossuth Lajos iránti kegyeletből mint a mult évben 
is társas vacsorával fogja megünnepelni a nagy ha-
zafi neve estélvét. 

— S z e g v a r r ó l irják: A legújabb vadászati 
törvények értelmében a külön vadász testületet nem 
képező községünkhöz tartozó földterületek a mult 
hó 2 9 napján két részletre osztva hat egymásután 
következő évre adattak bérbe. Egyik részletet ezek 
bői kivette a tanyai polgárság egyesülete; a má 
sika» bedig egy nagy részt intelligens emberekből 
alakult. „Szegvári vadásztársaság4 melynek vég 
Jeges megalakulása a tegnapi ülésben történt meg 
a következő képen: Elnökké: Vidovieh Antal, gond-
nokká: Turkovits János, pénztárnokká; Tóth Fe-
rencz, jegyzővé: Tamásy Pál, ügyészszé: Tóth Já 
nos szentesi ügyvéd, választmányi tagokká pedig 
Török János, Ángyán Zoltán, Szalay Gyárfás, Mu-
zsik János és Puskás Pál választattak meg. Kíván-
juk, hogy az újonnan alakult kis vadásztársaság a 
tagok buzgósága s egyet értő működése folytán 
virágozzék s feladatának minél jobban feleljen 
meg. Szegváry. 

— Ö r ü l e s i r o b a m vett erőt az elmúlt héten 
Tóth Sándor lakos társunkon. A szerencsétlen em-
ber az első roham hatása alatt elébb háza udvarát 
áskálta föl, majd házát akarta felgyújtani, mert, mint 
emlegeté, ha a háza leég, egy jó csomó biztosítási 
péuzhez fog jutni. A megbomlott elméjű szegény 
ember most a kórházban van gyógykezelés alatt. 

— Kisaját i tas. Szentes város határában a töltés 
épités által efoglalt területekről elkészített kisajátítási 
terv és összeirás a városházánál közszemlére kité-
tetett, s ott az érdekeltek által augusztus 23 áig 
megtekinthető. A z egyezkedések augusztus 2 3 áig 
fognak az érdekeltekkel megkezdetni Böszörményi 
Károly ügyvéd irodájában. Minden egyes érdekelt 
fél külön idézvénvt is kap, ezenkívül az esetre ha 
valaki az idézvényt meg nem kapná, közhírré té 
tel által is felhivattak a felek megjelenésre. E he-
lyen is felhívjuk mindazokat, kiknek földjeik a gát-
építés által elfoglaltattak, hogy saját érdekükben az 
egyezkedésre megjelenjenek. 

Esküvő. Székács József pszttornyai föld-
birtokos ur e hó 8-án vezette oltárhoz Szentesen 
bájos aráját Bagby Katicza k. a.-t, Ba^liy Mihály 
íábiáni földbirtokos ur leányát. A z esküvőt Fábián-
ban a menyasszony örömszülei házánál nagv nász-
lakoma követte. Fogadja az ifjú pár legőszintébb 
szerencse kivánntunkat. 

— Egyetemi i f ja ink táncmulatsága — mint 
előre látható volt fényesen sikerült; söt saját vá 
rakozásukat is túlhaladta: a mennyiben oly váló 
gatott diszes közönség, mint e bálban résztvett, évek 
óta nem jött össze nálunk. Elegantia és fesztelen 
jó kedv jellemezték e mulatságot s egy cseppet 
sem túlozunk, hanem cs;ik a közvéleményt tolmá-
csoljuk midőu kijelentjük, hogy e bálát a részt vevők 
sokáig kedvea emlékeik közzé fogják sorolni. E 
szép siker elér sében a tapintatos és ügyes rende 
zőségnek oioszlán része volt; azért fogadják a de-
rék ifjak e helyen is őszinte szerencse kivánatuukat 
A z anyagi eredményt lapunk másik közleményében 
találjak olvasóink. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Alulírottak hálás elis 
méréssel mondunk köszönetet: a helybeli sajtónak 
irántunk mindvégig tanúsított jóindulatáért; a „Szen-
tes és Vidéké44 nek a nála megrendelt nvointatvá 
nyok díjtalan és ízléses kiálitásért; Bányai József 
és Molee Károly uraknak a jegyek elárusitása kö-
rűi kifejtett buzgalmukért; s Nviri Sándor urnák 
azon — ránk nézve megbecsülhetetlen — barátsá-
gáért, hogy házában egy kényelmes iroda helyisé-
get bocsátott rendelkezésünkre s teljes öt héten át 
szives vendégszeretettel látott benünket. Mindán 
nyian megkönyitették feladatunkat, velünk együtt 
buzgólgodtak a szép célért: fogadják érte itt a nyil-
vánoság előtt is forró köszönetünket. — Szentesi 
egyetemi hallgatók bálrendezö bizottsága. 

— Kimutatás . A szabadságszobor javára szen-
tesi egyetemi hallgatók által f. évi aug. 4 én tartott 
tanácsmulatság jövedelméről. Bevétel 175 fit. — k r . 
Kiadás 173 frt. M) kr. Tiszta jövedelem 1 frt. 11 
kr. Felülfizetések 28 frt 5 0 kr. Összes eredmény 
2 9 frt. Cl kr. mely összeg a szoborbizottság elnö-
kéhez, Kaminermayer Károly fővárosi polgármester 
úrhoz felküldetett. — Felűlfizetni kegyeskedtek: 
Emerici ur 1 frt, Hientzinger ur 5 0 kr, Nagy Áron 
ur 1 frt, Kis Zzigmond ur 2 frt, Gáspár 1. ur 4 frt, 
Pokomándy Ferencné úrnő 1 frt, Méhész Balog Pé-
ter ur Mindszentről 1 frt, Rimái Béla ur 1 frt, Gi-
essfeld Imre ur 1 frt, Csonka Pál ur 1 frt, Fekete 
Márton ur 3 frt, Hankiss Károlyné úrhölgy 3 frt, 
Filó Lajos ref. lelkész s esperes ur Nagy Kőrösről 
4 frt, Kovács Lajos ref. lelkész ur Nagy Körösről 
2 frt, Tóth Kálmán ur 1 frt, Frey Boriska k. a. 
Kun -Ssent-Mártonról 2 frr. Összesen 28 frt. 50. — 
Fogadják a nemeskeblű felülfizetők a hazafias célra 
ajándékaikért a rendezőség hálás köszönetét. Szen-
tesen 18S3. augusztus 6. Néggesx László elnök. Han 
k ss János pénztáros. 

— Fe lh iva tnak azon lótulajdonosok, kiknek 
kanca lovai a mult l # 8 2 - i k évben állami mén által 
fedeztettek, hogy a z e z e n fedeztetésből származott 

csikókat a f. hó aug. 13-án azaz Hétfőn d. e. 8. 
órakor megtartandó szemlére, a városház udvarára 
mulhatlanul előállítsák. 

— Színészet. E hétről, a mig színészeinket 
s válogatott műsor és összevágó játékokért csak 
dicsérhetjük, addig másrészről panaszolkodnunk kell. 
hogy közönségünk nem részesiti e társulatot a kellő 
pártfogásban. Hisszük azonban, hogy derék színé 
szeink a betakarítási nagv munka után mindig tel-
tebb színház előtt fognak játszani, a mit bizony 
megérdemelnének. Ma este jutalomjátéka lesz ifjú 
Bokor József színházi karnagynak a „Bűvös" vadász" 
fog szinre hozatni. A jutalmazandó e gyönörű ope-
rettat a legnagyobb praecitióval tanította be, s a 
próba előadásból ítélve ez estén rendkívüli élvezet-
ben fog részesülni a színházba járó közönség. 

— Jubileum. Vároauukbau a mult hét folyama 
alatt még egy második 2 5 éves évforduló is tartatott 
meg, — egész észrevétlenül és minden tinne 
pélyesség nélkül. Mindennek dacára is kedves kö-
telességet teljesítünk az által, hogy a jubileáns fér-
fiú nevét felemlítjük. Mi magyarok büszkék lehe-
tünk arra, hogy egy oly intézet, és büszkén mond 
juk ki, hogy tisztán és mindenben magyar intézet, 
mint a Budapesten székelő első magyar biztosító 
társaság, fenállásának 25 éves évfordulóját csak a 
legközelebbi hónapokban üunepelte meg, melyet 
„az első magyar általános biztosító társaság alapí-
tása" című nagyszerű olajfestményt! képpel örökí-
tett meg. Ezen történelmi képet, kiváló magyar 
képilónk Benczúr Gynla festette. A z intézet, mind-
azon ügynökeit, kik vele működésük 25 éves év-
fordulóját megtarthatták, az alakulási kép, fénykép 
lenyomatának megküldésével tisztelte nieg, és — 
tüntette ki. Ez alkalomból Dobray Sándor barátun 
kat is, a magvarbiztositó társaság mint helyben 25 
év óta működő Ügynökét, azzal tüntette ki, hogy 
neki az intézet 2 5 év előtti alakulását ábrázoló kép 
fénykép lenyomatát az alábbi elismerő levél kísére-
tében küldötte meg. „ A z első magyar általános biz-
tosító társaság főügynöksége Szeged 1A?83. augusz-
tus hó 4. Tek. Dobray Sándor urnák Szentes. 
Intézetünk tekintetes igazgatósága, előterjesztésünk 
folytán önt, „az első magyar általános bizto-
sító társaság alapítása" című képpel tüntette ki, 2 5 
éves buzgó s eredményes működése elismeréséül. 
Kérjük önt, hogy a köztünk egy negyed század 
óta fenálló oly kellemes összeköttetést továbbra is 
fentartsa, s midőn önnek további működéséhez a 
legjobb sikert kívánjuk, vagyunk önt melegen üd-
vözölve kiváló tisztelettel az első magyar általános 
biztosító társaság szegedi főügynöksége. Lévay s. k. 
Eddig a levél, melyhez mi is azon kívánságunkat 
csatoljuk, hogy a jubiláns még továbbra is számos 
éveken át, hazai intézetünk felvirágzását segíthesse 
elő. 

— A színházból. — A jó kedv s igaz tiszta 
humor barátai bizonyára örömmel veszik tudomá-
sul, hogy DoinKsányi Gyula színtársulatunk e min 
dig vidám ép kedélyű komikusa, héttőn 1&83 aug. 
13-án tartja jutalom játékát. Ugy a választott da-
rab Berg O. F. kitűnő énekes életképe: Stern Izsák 
a házaló zsiáó, v. egy a mi népünkből, inint az a kö-
rülmény, hogy jutalmazandó a darabba nem keve-
sebb, mint két egészen uj, általa szerzett, alkalmi s 
helyi éráekü kupiét szőtt, biztos telt házat enged jó-
solnunk. 

— Borzasztó gyilkosság. Szalacs biharmegyei 
községben a mult héten több paraszt kihajtotta a 
jószágot éjszakai legelőre, s a következő nap reg-
gelén a jószágörzők egyikét meggyilkolva találták. 
A z érmihályfalvai csendőrség, értesittetvén az eset 
ről, nyomozni kezdte a gyilkosokat, s csakugvan 
kiderítette, hogy az illetőt a vele együtt kint volt 
társai gyilkoltákineg, iszonyú módon, a mennyiben 
fejét egészen a felismerhetetlenségig szétverték. A z 
elfogottak kezdetben tagadták, később azonban be 
vallották iszonyatos tettoket, de azzal inentegetődz-
tek, hogy gazdájok ösztönözte őket a gyilkosság 
elkövetésére. Kihallgattatváu gazda, tagadta, mintha 
ő utasította volna cselédeit az iszonyatos gyilkos-
ságra, mindössze csak annyit mondott, hogv : „húz-
zatok végig rajta." A z ügyben a törvényszéki vizs 
gálát folyik. 

— Hűséges ló. E g y liviandi korcsmárost ér-
zékeny baleset ért vásár alkalmával; egyetlen lovát 
ellopta valami ripők tolvaj. A szegény korcsmáros 
kétségbeesve járt kelt a vásáron, panaszolta baját 
mindenkinek, de bizony a ló nem került meg. Bus 
rezignáezióval hazament és lefeküdt. Éjjel ugy rém 
lett neki, mintha a kapuban nyerítést hallana; — 
e'őbb azt hitte, hogy álmodik, de a nyerítés újra 
felhangzott; kinézett az ablakon és inie ott látja 
hűséges lovát, a mint jámbor, na,'y fejét otthona 
felé fordítva — tekintget be a kapun. Á korcsmá 
ros kisietett lova üdvözlésére, s akkor látta, hogy 
az állat nincsen egyedül; egy kocsiba volt fogva 
a melyen két férfii aludta a lótolvajok igaz álmát. 
A becsületes hűséges állat nem csak hogy hazajött 
régi gazdájához, hanem a kocsin elaludt tolvajokat 
is magával elhozta. 

Temetés a görgőknél. Bötticher Adolf görög-
országi élményeiről irt munkájában érdekes dol-
gokat beszél el a görög temetésekről: A halottakat 
Görögországban a mi szokásainktól egészen eltérő 
módon temetik el. A holttestet a halál után már 
24 óra múlva nyílt koporsóban a sírbolthoz viszik; 
ott kiemelik és meztelenül a földbe eresztik. A sir 
alig oly mély, hogy elfödje a holttestet. Három év 
múlva már felássák a helyet, hol a halotak nyűg 
szanak, a csontokat megtisztítják, meleg borral meg-
mossák s a köztemetőben vagv a csontházba viszik. 
E különös szokásra az ad alkalmat, hogy a nép 
hite szerint az elhunyt lelke még három év múlva 
mint vampyr bolyong és rokonait szintén sirba akar-
ja vinni. A papok sok pénzt keresnek azzal, hogy 
imákat mondanak az elhunytak nyugalmáért. A ná 
lünk különös gonddal ápolt, virágokkal ékes temető-
helyek, Görögországban teljesen hiányzanak. Néhány 
fa karó jelöli a helyet, hol talán valamely gazdag 
ember alussza örök álinát. 

— A szentírás legrégibb szövege. A a Temps 
következőket irja: A British muzeumot roppant ér-
tékű régészeti lelettel gazdagította Shapira hírneves 
régiséggyűjtő. Jeruzsálemből tizenöt börszalagot ho-
zott magával, melyekre az ó szövetségi könyvek 
egy része van irva, még pedig a hitelesnek elfoga 
dott szövegből merőben eltérő szerkezetben. A z 
írásjegyek hasonlók a hires moabití írásjegyekhez 
a így valószínűnek tüntetik fel, hogy a lelet a Krisz-
tus születése előtti kilencedik századból való, tehát 
tizenhat századdal régibb az ó-szövetségi könyvek 
bármely részének hiteles kéziratánál A bőrszalago-
kat egészen megfeketitette az idő, s halotti szagot 
terjesztenek. Első tekintetre nem látni rajtok semmi 
irást; olajos vagy kocsonyaszerü anyaggal vannak 
bevonva, mely annyira elsötiti az irást, hogy nyo-
mai sem vehetők ki, Borszeszei megáztatva azon-
ban egyszerre láthatóvá válik. Világosan felismer-

hető, hogy két különböző kéznek régszeti tekintet 
ben azonos jellegű irása Shapira Dibonnak, a moa-
bita kő lelhelyének szomszédságába egy arabtól kapta 
e bőrszíjakat, melyek most ideiglenesen, megvizs-
gálás céljából a British muzeumban vannak elhe-
lyezve Tulajdonosuk kerek egy millió sterlingért 
felajánlotta azokat a Britisch múzeumnak, ahol most 
egy hírneves szemita tudós dr. Ginsburg foglalkozik 
a felirat kibetüzésével s aunak megállapításával, 
vájjon csakugyan 2500 éves szöveg-e ez vagy ujabb 
idők gyártmánya. 

— BorzaHió vihar volt. Indiában, a bombay 
öböl közeiében. A rettenetesen dühöngő cyklon a 
tenger hullámait a szárazföldre hajtotta, melyek 
sok falut végkép elsöpörtek. Surat városban, mely-
nek több mint 135 e*er lakója volt. 6 ezer ház 
összeduit. Több ezer ember lakás és fedél nélkül 
van. Emberi életben rendkívül nagv a veszteség, a 
halottak száma valószínűleg több ezerre fog rúgni. 

— Löporgyar fólrobbanasa Borzasztó szeren-
csétlenség történt Angouleme városában Délelőtt ti-
zenegyedfél órakor egymásután három robbanás 
döreje hangzott a lőporgyárból. A lőporraktár és 
lőpormalom repültek levegőbe. Három ember meg-
halt és heten megsebesültek. A sebesültek közül 
három teljesen reménytelen állapotban van. A z 
anyagi kár közel egy millióra rug. A z épületek rom 
jai háromszáz méternyire fekszenek a főépülettől, a 
közelben százados fák vannak ketté hasítva. A rob-
banás ereje borzasztó veit s hatását nagy távolság-
ban is megérezték. A harmadik robbanás volt a 
legerősebb, mert egyszerre 4000 kilogramm lőpor 
gyuladt meg. A mennydörgésszerű dörej mérföldekre 

csoda s hová siet. „Én vagyok a kolera angyala, 
válaszolt amaz s kiküldettem, hogy a legközelebb 
eső város lakosságát elpueztitsam." A jámbor reme-
te könyörgésére fogta a dolgot s kérve kérte a ko-
lera angyalát, kegyelmezzen meg szomszédainak. 
Szavainak volt is hatása, mert a rétn megígérte, 
hogy csak ezer áldozatot ragad el. Pár napra rá 
hallja a remete, hogy a szomszéd városban 10 ,000 
ember halt meg kolerában. Nemsokára újra talál-
kozott a rémes vándorral s szemére hányta a csa-
lást. En megtartottam a szavamat, felelt az ; csak 
1000 embert ragadtam el — a többi kilenczezret 
az ijedtség ölte meg! 

— Mérgezés — baraczk-maggal. Osz Gyula 
orosházi álloo. isfönököt a inuit hét folyama alatt 
majdnem családi szerencsétlenség érte. Ferencz 
nevü k is iia u nyári saison e^yik nem megvetendő 
c remegi fjéből: a barack magból kissé sokat talált 
enni, egyformán delectálván magát az édes és ke-
serű ízűvel. Ez utóbbiakban azonban tudvalevőleg 
kéksavany-méreg rejlik, melytől a kis gyermek ro-
sszul lett. Szerencsére Bobócky kapitány ur is jelen 
volt az esetnél, s azt tartva, hogy ha szükségből 
minden ember keresztelhet, hát akkor orvos is le-
het; még pedig a mint a következmény megmutatta, 
fényes eredmény nyel, amennyiben rögtön nagyobb 
adag tejet praeseribált a kis betegnek, mire az job-
ban is lett, ugy, hogy a csakhamar megérkezett or-
vosi segélynek kevés teendője maradt még hátra, 
hogy a beteg minden veszélyen tul legyen. Szol-
gáljon ez eset intő például minden szülőnek. 

— KIVONAT. Szentesváros hiresztelési könyvé-
— Bartha János kir. jbirónak kurcaparti házánál 

ellhallatszott és a borzasztó rázkődtatás porszemek j két padolt szoba, takarék tűzhelyei ellátott zárt konv-
Igyanánt dobta szét a raktár falait, a szó szoros! ha, padlás és tűzrevalőssal együtt azonnal bérbe ki 
értelmében összecsavargatta inellete elvonuló vas -j adó. — Kiss János molnár tudatja a közönséggel, 
pálya siueit, elszakította a mozdonyok tengelyeit,! hogy a Debreceni József féle korsósok melletti szél-
kitépte és szétszagatta a fákat, az "ágakat és tör- j malmában az őrlést a legkielégitőbben teljesítheti 
zseket és azokat 150 méternyi távolságra szórta I oly formán, ha ö szállíttatja az őrleni valót 12 per 
szét. A z áldozatok egyike Desetport földbirtokos 
ki az első robbanás alkalmával az épületben volt-
azonnal szörnyet halt. A robbanás okát egv szom-
szédos fáskertben egv munkás idézte elő, ki mécs-
csel fel akart robbantani, egy aknát, midőn bor-
zasztó dörej hallatszott. Mialatt a munkás a rop 
pant füstfelleget nézte, egv kődarab hullott a fejére 
és agyonütötte, A hadügyminisztert azonnal hivalo-
san értesítették a szerencsétlenségről és az áldoza-
tok nevéről. Ezek a következők; halottak: Grelet, 
Désesport és Charbonnier; sebesültek: Georges 
Asdrubal, Augustin Itourneau huszonöt éves, Julién, 
Varache és Lilás. A z angouleini lőporgyár egy ka-
tonai mérnök felügyelete alatt állott s kizárólag 
polgári emberek dolgoztak benne, A gyár a had-
ügyminiszter rendelkezésére volt bizva. 

- Parbaj egy keztvüért. Orosházán egy ke-
délyes társaság egyik női" tagja, — nevezzük K — a 
nagvsámnak — elveszítette keztyüi egyikét, s azt 
minden Baryt megszégyenítő vizsgáló bírói nyomo-
zás dacára sem sikerülvén megtalálni, a megmara-
dottat közkívánatra jó'ékonycélra árverés alá bo-
csájtotta, olv feltétel mellett azonban, hogy ha idő 
közben megkerülne az elveszett keztyű, vevő tar-
tozik a párját visszaadni, természetesen, a vételár 
megtérítése mellett. A végrehajtási törvény szigorú 
szabályai szerint megtartott árverés nem is maradt 
eredmény nélkül, amennyiben a párjavesztett glacc t 
becsáron felül X . barátunk 1 frt 85 krért megvette, 
s boldogan hirdeté, hogy igy bec«eseb az neki, 
mintha ajándékba nyerte volna. De csakis hirdette 
mert csakhamar eladta a keztvűt. D . barátjának 2 
frt 0 5 krért, ki azzal Budapestre utazott. K — a 
nagysám biztos tudomást nyervén, hogy a keztyű 
tul a határon, s illetőleg a főváros miasinatikus lég-
körében és bus egyedüliségben kénytelen átélni el-
hagyott napjait, azon szigorú elhatározásra jutott, 
hogy példásan meglakoltatja az ez keztyű elsó vá-
sárlóját, mert elég vakmerő volt egv oly cikken, 
melyről maga is belátta, hogy azt szent ereklye 
gyanánt kell őriznie, oly pro'án módon s meg sem 
gondolva a törvényes következményeket, — egysze 
rüen túladni. Meg kell vallani, hogv ilyen eljárás 
csakugyan szentségtörés volt, mit csak súlyos bűn-
bánat engesztelhet ki. De az istennek tanácsa más 
ként határozott. K — a nagysám a legnagyobb lelki 
nyugalommal akarván tüzes szenet halmozni feje 
felé, kijelenté előtte, hogy a keztyű megtaláltatott 
s egyúttal kinyilatkoztatja, hogv elvárja tőle, misze 
rint a megkötött egyezség folytán reá háruló köte-
lességet teljesitendi, s a megvett keztyüt visszaadja. 
Sötét felhők tornyosulnak ekkor az égen. X . bará-
tunk a bűn teljes öntudatában elhalványul, s elein 
tén zavarba jő; de csakhamar egy jónak ígérkező 
ötlete támad, a távíróba siet s következőt sürgönyöz 
barátiának: „ D . . . . Budapest. A keztvűt rögtön 
küldd, 5 frt sűrgönyileg utalványozva. Válasz ki 
fizetve.u I). barátunk nem felel; egy második sür-
gönyre hogv: „ 1 0 f r t ! " ugvinesak nem mozdul. 
Erre irtóztató elszántság támad a tragikus hős lel 
kében, s nem is habozva ilv sürgönyt meneszt: 
„Ha a keztyű rögtön meg,f nem küldetik, elégtételt 
kérek" . De mind hiába! Ü még mindig nein tudja, 
hogy mi képen feleljen meg lovagias feladatának; 
óra múlik óra utáu, s mindegyik egv uj tőrdöfés 
az ő érzékeny lelkében. Végre vigasztalódni kezd; 
azon hiedelmet táplálja, hogy az értékes tárgy talán 
még posta utján juthat hozzá. De e remény még 
csak annyit sem ért, minj a szalmaszál, melyhez 

vizbefuló kapaszkodik. Érkezett ugyan számára 
de csak egy újság, s benne divat szerint a „tisza-
eszlári pör tárgyalása". Es e pör, mely oly sokak-
ra bút és gyászt hozott s mely az ország két tá-
borát még folyvást lázas izgalomban tartja, reá 
nézve a kellő remény tündöklő sugarát rejté mé 
hében. Kedvetlenül kezdi a lapot olvasni, de ime! 
az ügyes kérdések és a különféle ügyvédi fogások 
közepette ébred benne a mentő gondolat. Sokkal 
nyugodtabban, mint az elmúlt izgalmas 4 # óra után 
várni lehetett volna és diadallal az arczán megjele-
nik barátunk K — a nagysám előtt és kijelenti hogy 
az egyezség értelmiben hajlandó neki a megvásárolt 
keztyüt visszaadni; de óhajtja egyúttal, hogy a nagy 
sám is mutassa meg a nála levőt összehasonlítás 
végett. E váratlan cselre aztáe K — a nagysámon 
volt a sor meghökkenni, jóllehet hasonló spártai 
csellel élt ő is ellenével szemben. Mindkét fél 
achillesi sarkpontján találva érezvén magát, érdekes 
küzdelem támadt aziránt, hogy kiki sarokba szo-
ritsa a másikat, követelve egy oly dolognak elő-
inutatását, amivel tnlajdonkép egyikük sem birt. de 
a harez mindkettőjökie eredménytelen maradt. Végre 
is hősünk kirohant a vonathoz, s már azóta útban 
is van, hogy élethalálra megverekedjék megné-
mult vevőjével. Sok szemcsét kívánunk hozzá! 

— Rege a koleráról. A „ K e l e t i n e k a követ-
kező regét beszélik a koleráról. Jámbor remete élt 
a pusztában, imádsággal és elmélkedéssel töltvén 

I napjait. Egy napon találkozott egy vándorral, kinek 
| sötét tekintete megijesztette. Megszólítja, hogy ki-

cent, ha pedig a tulajdonos szállíttatja 14 percent 
levonással. — Szakái Mária II. 405. sz. háza eladó. 
— Szépe Antalnak pönköcháton 2 0 hold földje buza 
alá fele* munkálatra kiadd III. 115. — Szabics De -
meter I V . 5 # 1 . sz. háza eladó. — Döme József I . 
135. sz. háza eladó: — özv. Darázsi Istvánné III. 
161.sz. háza eladó. Bánfi Ferencnek teési 6 0 hold 
földje feles munkálatra kiadó, — Csák József 1.3^4. 
sz. ai. lakosnak hűséri 10 hold földje eladó. — 
Kutas Bálintnak a külső tehenesben 24 részlet ártere 
és bökénvi 2 hold kaszálója nyári használatra ki-
adó. - Ifj Deák Rókusnak "kis Tőkén Piti Ist-
ván féle 136 hold szántófölje szabad kézből eladó. 
Értekezni lehet Négvesi Mátyással Sebesi Józsefné 
házánál. — Fábián Tóth István kis tőkei 15 hold 
földje 3 vagy több évre haszonbérbe vagy feles mun-
kára kiadó. Értekezhetni lehet a bökényi csárdában. 
— Kutas Bálint I. t. 211. sz. háza eladó. — Nagy 
Pataki József jaksori ő hold földje eladó III . 97 . 
— Juhász János kaszinó melleti házánál egy kényel-
mes lakás bérbe kiadó. — Kovács János kovács-
mester II . t. Itf9 sz. háza eladó. — Pardi Zsu-
zsána II 497. sz. lakosnak 2 öl tüzifájavan eladó. 
— Kira Mihály III. t. 343. sz. lakosnak eperjesen 
66 hold szántó és 44 hold kaszálló földje 2 vagy fi 
évre haszonbérbe kiadó. — Csúcs Sándor I. t. 64. 
sz. háza eladó. — Mikec Lajosnak eperjesen 19 
hold földje eladó. — Pardi Sándor börtönőrnek aUó 
réti 41 ' , hold földje eladó. — özv. Kis Dobos Mi-
hálnyné kistökei 16 hold földje eladó. — Vas Sán-
dor I. t. 477 . sz. lakosnak szt lászlői 9 első oszt. 
földje és kis tökei 23 hold földje épületekkel együtt 
eladó. — Rébeli Varga Györgynének a felső réten 
egy részlet földje eladó. — Cűci Mihály I . t. 444. 
sz. házán d egv külön lakás bérbe kiadó. — Soós 
Józsefnek kistőkén 11 hold földje feles munkálatra 
kiadó és II . 86. t. sz. háza eladó. — Kriszto N . 
Istvánnak fábiani 8 0 hold földje kedvező feltételek 
mellett eladó. — Szilágyi Sándornak alsó rétten ho-
sszú tó melletti 12 hold réti földje a rajta lévő ka-
szálóval vagy a nélkül. Értekezni lehet a tulajdonos-
sal II. 456. - Hankisz Károlynénak tökei és pan-
kotai földjei Szent Mihály naptól, kurcaparti háza 
pedig azonnal kiadó. Értekezhetni I . 179 sz. a. — 
Kanász Nagy István I. t. 29. szám. a. háza és kis 
Tökén 5 hold földje eladó. — Polgár Julianának 

' g e n szép pávatollas mintája, nyárfaleveles csip-
kével diszitett nvári papbtnva van eladó; mely 21-* 
rőf széles, 3 röf hosszú. Értekezhetni Polgári János-
nál IV . t. 19. szám. a. — Özv. Malatidesz Jánosné 
háza szabad kézből eladó vagy haszonbérbe kiadó. 
Ugyanannak szalma, s*éna és igen jó pojvája van 
eladó. I. t. 156, sz. — Rezcsik Gáspár kovács mes-
ter III, tized 82. sz jókarban lévő háza kedvező 
feltételek mellett azonnal is eladó. — Miklós János 
kovácsmester III. t. 288. száinu háza szabad kéz-
ből eladó. — I). >n íth Istváunénak egy fertály dó-
náti földje kedvező föltétel mellett eladó vagy ha-
szonbérbe kiadó. — Szőke Jánosnak III. t. 627. 

7J. háza és szent-lászlői halom mellett egv 1 sö 
oszt. földje szabad kézből eladó. — A z Őlat féle 
házban egy csinok padolt lakás bolti helyiségnek 
azonnal kiadó. - Varga Imrének I. t 21. sz. egv 
jó karban lévő nagv rostája van jutányos ároneladó 

Hirdetmény. 
Mindazok, kiknek földje a gátépítések 

alkalmával elfoglaltatott, értesíttetnek, hogy 
a kisajátítási terv és összeirás Szentes város 
tanácstermében közszemlére kitéve vannak s 
ott az érdekeltek által a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők Egyszersmind felhívatnak az 
érdekelt felek, hogv kisajátítási egyezkedésre 
f. évi augustus 23-án és kővetkező napjain 
a kisajátítási irodában I. t. 231. szám alatt 
(Böszörményi Károly ügyvédi irodájában) 
jelenjenek meg. 

Szentes, 1883. aug. 8-án. 
Szathmári Ede, 

kiaajátitási jogbiztos. 

A hit jutalma. 
„Budapest, Tekintetes ur: Körülbelül egy hónapia hoer 

megkezdtem a BRANDT-féle svájci lapdacsok használatit azon 
hitben, hogy végre feltaláltam az engemet gyötrő székrekedések 
arcanumat. E hitemet a legfényesebb eredmény igazolta is, mert 
azok használata egészségemet teljesen helyreállította Nem mel-
lőzhetem, hojry rtnnpk e seréért legmélyebb hálámat ki ne fe-
jezzem. Tisztelője Potteri .1 nyugalmazott honvédezredes. Nem-
zeti szálloda, (iirandt Richárd gyógyszeré., urnák Zürichben 
Svájc*.) 

A Brandt R-féle svájci labdacsok, mivel a vért tisztítják 
a legtöbb krónikus betegségben a legjobb sikerrel használhatók. 

E mindnyájunk álul nagyrabecsült szert illetőleg szük-
séges arra ügyelnünk, hogy használatra a valódi labdacsoka* 
szerezzük meg. Minden doboz címlapján kell, hogy Braodt Ri. 
chard névaláírása s a svájei fehér kereszt vörös mexgben meg 
legyen. 

Egy doboi ára a gyógyszertárakban 70 kr. 



h i r d e t e s e k . 
^ijcrNLcriiiLcrhiLcniiL 

Dr. Csató Kálmán 
köz- é9 ráttó-ngyvéd 

tudatja a tisztelt közönséggel, hogy az 

ügyvédi gyakorlatot 
megkezdette, s irodája Halász SzafcÓ iá -
nOS ur kispiaczi házában 

I. t. 315. sz- a. van. 
Szentes. 1883. augustus hó. 
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WIESE és T á R M 
es. kir. 8zabadalm pénzszekrény gyárosok 

Bécs. BUDAPEST, P r á g a . 

Fióküzlet: Budapest, sugárnt 2. sz. 
(Fonciére palota ) 

ajánlják elismert kitűnő gyártmányú tűz-
mentes 

P É N Z S Z E K R É N Y E I K E T 
házi pénztáraikat, másoló gépeiket 

és műlakataikat 

legnagyobb választékban és jutányos áron. 
Kivánatra képes árjegyzékek ingyen 

és bérmentve küldetnek. 

NB. Minden kijátszatás kike-
rülése végett kérjük a tisztelt közönséget, 
miszerint czimünkre pontosan ügyelni és 
már több mint 20 év óta fennálló gyárun-
kat a hasonló hangzású, sokkal fiatalabb 
(Theodor W i e s e & Co ) czéggel össze 
nem téveszteni. 4—20 
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Tégla eladás! 
A városi téglatelepen a kongós tégla 

ut építéséből fennmaradt mintegy egy 

MILLIÓ 
legjobb minőségű tégla eladó. 

Utalványok „Rambovszky szállodá-
ban" a kongó tégla útépítése mű veze-
tőségénél válthatók. 

Gissfeld Imre, 
0 0 művezető. 

Alulírottnak IV. t.. 1:38. sz. 
a. két utcára szolgál ó háza. épü-
letei kerttel és 491. nsz. öl bel-
ső telekkel együtt, — kedvező 
teltételek mellett 

örök áron eladó. 
GYŐRI JÓZSEF. 




