
E l ő f i z e t é s i á x a l s : 

Egy é v r e — — — — 4 frt. 
Fél évre — — — 2 fit-
Negyed évre — — — 1 frt. 

SZERKESZTŐSÉG: 

Kurcaparti utca 31. szám, 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. 

SZENTESI 
VEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

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

ly»gdij nélkül 9 0 kr. 
Bélyegdij minden beigtatásuál kü-

lön 3 0 kr. 

NYILTTEHBE I 
minden egyes sor közlése 3 0 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert 
kezektől fogadtatnak el. 

!*£eg:3elezi aso-inden szombaton. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 

S I I M : ^ . ^ E Z R Z E Ü S T O . 
E g y e s s z á m á r a , S l ^ r a j c z á i -

A kiállit&s után. 
Tul vagyunk a kiállításon. 
Meg kell vallanunk, hogy bár a kiállí-

tás érdekében több lelkesíti cikk jelent meg 
lapunkban 8 ezek során elö're is kilátásba 
helyeztük a kiállítás teljes sikerét; ennek 
dacára folyton aggódtunk és féltünk, bogy 
H kiállítás nem fog ugy sikerülni, hogy ez 
által Szentesnek a kor színvonalán álló fej-
lettsége és előhaladott állapota igazohasHék 
S nem azért aggódtunk mi, hogy Szentesnek 
hölgyei akár a háziipar, akár a háztartási 
cikkek készítésében nem állanak az előhala-
dottság azon tokán, hogy készítményeikkel 
bárhol is méltó versenyre ne kelhessenek, — 
hanem féltünk attól, hogy miután a nemes 
versenyre ez a legelső alkalom, hölgyeink 
idegenkedni fognak a nyilvánosság bírálata 
alá hocsájtani kézimunkájukat és háztartási 
készítményeiket. 

Ezen aggodalmunk azonban édes csaló-
dássá vált, mert a rendezett kiállítás nem-
csak azt igazolta, hogy hölgyeink mesterek 
a háztartási és házi iparcikkek készítésében, 
de egyszersmind az általános műveltség azon 
fokán állanak, honnan a munka és szorgalom 
embere elfogulatlanul szokta a nyilvánosság 
Ítélete elé hocsájtani munkásságának gyü 
mölceét. 

Valóban e kiállítás ugy a kiállított tár-
gyak minősége, mint mennyiségére nézve, a 
legfényesebben igazolja Szentes műveltségi 
állapotát. 

Lelkünk emelkedik, ha e kiállítás sike-
rére gondolunk, s a lelkesültség teljes örö-
mével fejezzük ki Szentes város hölgyei iránti 
elismerésünket 

Szivünkből örülünk a látottak és tapasz-
taltakon, mert e kiállítás által fényesen meg-
cáfolva látjuk azon véleményt, hogy a mai 
hölgy k ferde nevelésben részesülnek, hogy a 
nagy világi műveltség és divat iránt hódol 
teljesen érzésük, de hátra vannak a munkás 
nő és gazdasszonyi magasztos hivatás kép-
zettségében. 

Lehet e vélemény jogosult általános 
ságban, de Szentes e tekintetben örvendetes 
kivételt képez, mert hölgy közönségünk fé-
nyes versenyre kelt és beigazolta, hogy ami 
kor az előkelő társadalmi miveltség iránt 
nem marad érzéketlen, ugyanakkor a női 
munka éa szorgalomban a legfényesebben 
tündököl. S ha valamikor intőiig hatott 
ránk, e kiállításon Rzállta meg leginkább 
lelkünket az elismerés és hódolat érzete 
hölgyeink iránt, s élénken csengett fülünkbe 
Szentes egy volt jeles polgárának azon mon-
dása, hogy: 

mLe a kalapot Szentes város derék hölgyei 
előtt!" 

Lapunk más helyén részletesen foglal 
kozunk a kiállítás érdemével Ezen sorokat 
egy ed ül csak az öröm, elismerés és a jövő 
iránt táplált reményünknek szenteljük. Igen 
a jövőről beszélünk e kiállításon tapasztal-
tak hatása alatt, mert az a sok remek munka, 
mit hölgycink nemes versenye közszemlére 
tett, hatalmas, erős csiráját képezi a verseny-
nek, melyet Szentes hölgyei nagyobb, egy 
egész országra szóló kiállításon hivatva van-
nak elfoglalni. 

E soroknak nem lehet célja, sem hiú-
ságot kelteni, s legkevésbé bárkit is illu-
sióba hozni, de örömmel jelentjük ki, hogy 
a kiállításra hozott remek tárgyak legna-
gyobb része nem csak nekünk Szentesieknek 
imponálhat, de egy országos kiállításon is di-
csőséget és babért fog aratni a szentesi höl-
gyeknek. Es mi e mostani kiskörű, mond-
hatni egy városnak családias jellegit kiállí-
tását, zálogul tekintjük arra, hogy a szen 
tesi nők és gazdasszonyok az 1885-ik évben 
Budapesten rendezendő országos kiállításon 
tért követelnek maguknak, hogy maguk 
számára a kitűnő kézi munkás nő és jeles 
magyar gazdasszony országos hírnevét és 
Szentes számára az e feletti öröm és mege-
légedés mellett a dicsőség koszorúját ki-
küzdjék. 

£ koszorúhoz az utat már jó részben 
elkészülve látjuk, ennek további egyenge-
tése a szentesi jótékony nőegylet és az or-

szágos kiállítási bizottság szentesi osztályának 
képezi nemes és szép feladatát. 

Előre tehát azzal a zászlóval, mely a 
szentesi háziipar kiállításon oly fényesen 
hirdeté a szentesi hölgyek hivatotságát. 

Előre a nemes, a dicső verseny terén! 

A háziipar kiállítás Szentesen. 
A „szentesi iparos és gazdasági köru által ren-

dezett és f. hó 12 én megnyitott háziipar kiállítás 
képezte a lefolyt hét első napjaiban nem csak álta 
lános foglalkozás tárgyát, de gyülekezési helyét is 
városunk közönségének. 

Az iskola termeit, hol a kiállított tárgyak el 
helyezve voltak, folyton megtöltő a szemlélődő s 
általában rang és kor különbség nélkül érdeklődő 
közönségünk. 

F hó /2-én dél előtt 10 órakor szép számú 
és fényes közönség gyűlt egybe, hogy a kiállítás 
ünnepélyes megnyitásának tanuja lehessen. Ott láttuk 
városunk előkelő hölgyein kivül a megyei tiszti kar-
nak Szentesen levő tagjait, a városi tisztikart testű 
letileg, az egyházak tisztviselőit s ezeken kivül vá 
rosunk intelligenciáját és polgárságát nagy számban. 
Pont / 0 órakor jött Stammer Sándor alispán, kiál-
lítási elnök disz magyarban. Ekkor a szentesi dal 
egylet a Hymnitst kezdé énekelni, melyet a jelen 
levő férfiak levett kalappal halgattak; majd Stam-
mer Sándor kiállítási elnök mondá el a kiállítás 
mognyitására szolgáló beszédét, mely az Ünnepély-
hez méltó benyomást gyakorolt a jelen voltakra: 
eltnondá, hogy: hibája népünkuek, miszerint a házi 
és családi körben kifejthető ipar és szorgalom még 
mindig nem részesül nálunk kellő méltánylásban; 
legtöbben ha nem nézik is le, de kicsinylik az 
anyagi eredményt, mit a család egyes tagjai szabad 
idejök felhasználása mellett a házi ipar és háztar-
tási cikkek előállithatása iránt, kifejthető szorgalom-
mal; elérhetnek; pedig az apró, csekélynek látszó 
munka összege együtt nagy értéket, nagy kincset 
képez; annál inkább örül tehát, midőn városunk 
közönségét, ez irányban a kicsinyeskedést legyőzve 
nem csak szorgalmatoskodni, de azon uton látja, 
mely a munkálkodás és szorgalom legnemesebb te 
réhez vezet. Ezen kiállítás — úgymond — melyet 
ez úttal a szentesi ipar és gazdasági egylet rendez, 
mindenha jelentékeny nyomot fog képezni városunk 
baladása és fejlődése történetébon, mert a kiállítá-
sok ösztönül szolgálnak a legszebb és legjobb tár 
gyaknak előállítására. A magyar népnek pedig ép-
pen oda kell törekedni, hogy a szorgalom és mun-
ka kedv minden irányban meghonosittassék és min-
denben fino-n és jó ipar cikkek és tárgyak előáll -
tására képesek legyünk. 

Ezen kiállítás, a legszűkebb házi kör szorgal-
mának ünnepéül tekinthető, melyet midőn örömmel 
nyit meg, kedves kötelességet akar lerovni az által, 
hogy megyénk főispánjának, mint a kiállítás védnöké 
nek, ki az ünnepélyen való megjelenésben akadá-
lyozva van, a kiállítást rendező egylethez intézett 
levelét felovassa, melyben Rónav Lajos főispán, a 
nidőn örömét fejezi ki a felett, hogv Szentes a ren 

dezett kiállítással is igyekszik a város anyagi és 
szellemi fölvirágzására hatni, mélyen sajnálja, hogy 
az e felett érzett örömének személyes jelenlétével 
nem adhatja bizonyítékát, mert kedves nejének ag-
gasztóan beteges állapota ebben őt gátolja; biztosit-
hatja azonban ugy a kiállítást rendezett egyletet, 
mint egész Szentes város közönségét, hogy az ün-
nepély feletti örömben együtt érezz e város lakos-
saivaf. 

Ezen zajos éljenzéssel fogadott, de egyszers-
mind részvéttel vett levél felolvasása után a közön-
ség a kiállítási termekbe oszlott szét. 

A mi már most magát a kiállítást illeti, erre 
nézve örömmel constatáljuk, hogv az minden tekin-
tetben várakozásunkon fölül sikerült. Mert ugy a 
kiállítási tárgyak finomsága, gyakorlati értéke, vala-
mint ezeknek a kiállítás céljából lett csoportosítása 
és berendezése, egyformán inponálólag hatott a szem-
lélőre. Mi arról tesz tanúbizonyságot, hogy nem 
csak a kiállítók fogták fel helyesen e kiállítás cél-
ját, amennyiben oda nem értéktelen csecsebecseket, 
hanoin mig egy részről finom érzésre s kitűnő kézi 
ügyességre valló, gyakorlati értékű kézi munkákat 
és tárgyakat, más részről hasznos és mindennap 
szükséges háztartási cikkeket állítottak ki; de egy-
szersmind a kiállítást rendezők is tudták, hogy mi 
képpen lehet a kiállított tárgyakat ugv csoportosí-
tani, és beosztani, hogy ezek együtt véve a legkel 
lemesebb benyomást gyakorolják a szemlélőre. 

A kiállítás főrészét női kézi munka képezte s 
itt is a fő helyet nem csak mennyiségre, de minő 
ségre nézve is a helybeli polgári iskola növendékei 
által készített és kiállított tárgyak képeztek. 

Alább személyenként közöljük azoknak neveit, 
kik kézi munkát és egyébb háztartási cikket álli 
tottak ki és igy csak az általános benyomásról em-
lékezünk meg, melyet a kiállítást megszemlélő a 
helyszínéről távozva mindenesetre magával vitt. A 
gyönyörű és nagymennyiségben kiállított kézi munka 
mellett igen kellemesen hatott a szemlélőre az u g y 
neveti közművelődési csoport, hol a férfi kézmű 
iparcikkek, milyenek a gyönyörű lombfürészelt fi-
nom asztali tárgyak, kosarak, tükrök, szalmakala-
pok B egyébb e fajta cikkek voltak kiállítva. 

Háztartási cikkben szegénynek találjuk a kiál-
lítást s különösen sajnáljuk, hogy nálunk, hol an-
nyi finom sajt és tűrő készül, gazda közönségünk, 

illetve gazdasszonyaink semmi ilyen pvoductumot 
nem állítottak ki. 

A legkellemesebb s az emberi kedélyre leg 
aradandóbh beuyomást gyakorol/ a khiiiitás azon 

osztálya, melyet a szentesi jótékony nőegylet fog 
lalt el az általa fent tartott kisded ovod ii szerel 
vényekkel s az óvoda kedves «pró népének készit 
ményeivel foglalt el, s itt a legközvetlenebb hatást 
gyakorolta az, hogy az ovó nő, illetv* az ovó 
kisasszony állandóan néhány növendéket tartott 
ott, a kik producálták magokat az óvodában 
készült apróbb tárgyak készítésében. A kedves gyer 
mekek nem csak kézi munkájukkal maradandó él-
vezetet az őket megtekintő közönségnek, de egyes 
versek elszavalásával a legnagyobb gyönyört nyuj 
tolták; különösen mindenkit bámulatba ejtett Jónás J. 
kormánybiztosi hivatalnoknak 5 éves fiacskája, ki 
Petőfinek legnehezebb költeményeit egész szava 
tossággal minden zavar nélkül szavalta el. Hogy 
többet ne emlitslink Petőfinek „Egy gondolat bánt 
engemet" cimíí költeményét oly szépen szavalta el, 
liogy nein egv alsóbb gymnásiálista vallott volna 
szégyent a versenyen mellette. 

Ezt a termet a nőegylet derék elnökje csino-
san fel is diszittette. Üdvözöljük figyelmesen előre 
látásáért, mert valóban mindnyájunknak magasztos 
élvezetet nyújtott intézkedésével. 

Hogy teljes képét adjuk a kiállításnak, ide ig-
tatjuk a kiállítók névjegyzékét, s hogy ki hány 
darabot vagy tárgyat állitott ki. 

A kiállítók következők : 
1 Fried Adél 2. drb. 
2 Polgár Júlia 1 drb. 
3 Berceli Mariska 3 drb. 
4 Hakker Vilma 5 drb. 
5 Kiss István (késes; 3 drb. 
6 Mezey Róza 20 drb. 
7 Siprikó István 13 drb. 
8 Vecsery Isvánné 7 drb. 
9 Vellesz Róza 2 drb. 

10 Nagy Lidia 1 drb. 
11 Papp Antal 3 drb. 
12 Seres Lajosné 2 drb. 
13 Kucik Mihály 1 drb. 
14 Laukóci Mári 2 drb. 
15 Szrenkányi Karolina 3 drb. 
16 Török Julcsa 16 drb 
17 Erlich Laura 3 drb. 
18 Pollák Juliska 8 drb. 
19 Szépe Eszter / drb. 
20 Veinberger Malvin / drb. 
21 „ Katalin 2 drb. 
22 Polgári leánv tanoda 231 drb. 
23 Béládi József 1 drb. 
24 Tóth Paulina 3 drb. 
25 Kóhn Irén 2 drb. 
26 „ Hedvig 9 drb. 
27 özv. Zsoldos Ferencné 14 drb. 
28 Csala Imréné 11 drb. 
29 Ric Nagv Eszter 1 drb. 
30 Balogh M. ria 3 drb. 
31 Főző Jolán 3 drb. 
32 Gallasz Ignác 1 drb. 
33 özv. Davidovics Péterné 2 drb. 
34 Hankisz Károly né 16 drb. 
.95 „ „ 36 drb. 
36 „ „ 16 drb. 
37 drb. 
38 Gunst Cilii 4 drb. 
39 Páci Mari 1 drb. 
40 „ Teréz 1 drb. 
41 Koller nővérek 2 drb. 
42 Rósner Netti 2 drb. 
43 Ktss Sándor 2 drb. 
44 Urbán Anna 29 drb. 
4 5 Strasszer Izabella 2 drb. 
46 Goldsmidt Gvuláné 1 drb. 
47 Felsenburg Matild 2 drb. 
48 Kristó Nagy Imre 7 drb. 
49 Novákovics Lajosné 2 drb. 
50 Czukkerman Lidia 11 drb. 
51 „ Jetti 14 drb. 
52 Károlyi Mór 6 drb. 
53 Vasserman Jóxsef 1 drb. 
54 Hajnal Ida 4 drb. 
55 „ Hermina 19 drb. 
66 „ Berta 2 drb. 
57 Ehrlich R-gina 8 drb. 
58 Soós Ferencné 9 drb. 
59 Dobrai Sándorné 2 drb. 
60 Hankisz Gabriella 3 drb. 
61 Bernáth György né 1 drb. 
62 Pották Lajosné 2 drb. 
63 Hakker Vilma 1 drb. 
64 Dósa Béláné 27 drb. 
65 Schleier Istvánné 19 drb. 
66 Farkas Dánielné 12 drb. 
67 Stark Nándorné 1 drb. 
68 Székely László 2 drb. 
69 Sonnenfeld Juliska 2 drb, 
70 Stammer Sándorné 44 drb, 
71 Marschal Endréné 5 drb, 
72 „ ff 2 drb, 
73 Marschal Endre 1 drb, 
74 ifj« n n 1 drb, 
75 Péntek Imréné 3 drb, 
76 Kiss Zsigmondné 5 drb, 
77 Négy esi Albertné 2 drb, 
78 Kovács Juszti 9 drb, 
79 Virágh Ede 1 drb, 
80 Bugyi Róza (világtalan) 13 drb, 
81 Filó Róza 4 drb, 

82 Poci Juszti 1 drb, 
83 Módla Mariska 2 drb, 
84 Szathináry Teruska 1 drb, 
85 ifj. Négyesi Péterné 13 drb, 
&6 Götrl Janka 3 drb, 
P7 G ü l L<ura 1 drb, 
* 8 Fischof Fáni 1 drb, 
S9 özv. -Cirbus Sándorné 5 drb, 
9 0 Kun Pál 2 drb. 
96 Rózsa Ferencné 8 drb, 
97 Lakos Júlia 2 drb, 
9N Kanász X Júlia 2 drb, 
99 Hakker Franciska 3 drb. 

100 Kiss Enzter 2 drb, 
101 Vida Istvánné 42 drb, 
102 Szánthó Lajosné 3 drb, 
103 Bodor Emma 2 drb, 
104 Veil Regina 1 drb, 
105 n I toua 1 drb, 
107 Mihálovits Jánosné 6 5 drb, 
108 „ Erzsike 1 drb, 
109 Vavrek Jánosné 2 drb, 
110 Gulyás Páncél Terka 27 drb. 
111 Hoffer A utal né 29 drb, 
112 Hajnal Hermina 1 drb, 
113 Nagy Honn 8 drb, 
114 „ Ferenczné 19 drb, 
115 Hajnal Ida 10 drb, 
116 Feiler Térés 1 drb, 
117 Preis Annin 1 drb, 
118 ifj Sárdi Mihály né 1 drb, 
119 Döme Józsefné 1 drb, 
120 Rác Benjaminné 1 drb, 
121 Reichenbaeh Jakab 23 
122 Vassermann Emánul 1 drb, 
123 Sréter /Inna 2 drb, 
124 „ Ferenczné 6 drb, 
125 „ Róza 12 drb, 
126 „ Berta 3 drb, 
127 Nyiri Imréné 1 drb, 
128 Váróci Krisztina 4 drb, 
120 Sántha Ferenc 1 drb, 
130 Lövő Kiss Mari 1 drb, 
131 Borbély Mari 1 drb, 
132 „ Lajosné 5 drb, 
13.7 R'izicsky Klaudia 8 drb, 
134 Szvaton Józsefné 1 drb, 
135 Szánthó Sándorné 1 drb, 
136 Balászovits Norbertué 6 drb, 
137 Kristó Nagy Eszter 1 drb, 
138 Bugyi Ilona 2 drb, 
139 Jakó Mihályné 8 drb, 
Hátra van még, hogy az iparkiállitás bezárá-

sáról megemlékezzünk. 
A kiállítás f. hó 15-én délután nagyszámú 

közönség jelenlétében záratott he. A mikor el 'ször 
Balázsovits Norbert tanár, mint a kiállítást rendező 
egylet elnöke először köszönetet mondott a közön-
ség részéről nyilvánult nagy érdeklődésért, majd ki-
jelenté, hogy a jutalomba részesülteknek a jutalom 
és kitüntetési okmányok oda haza fog kézbesittetni. 

Ezután Szánthó Lajos kiállítási jegyző olvasta 
fel, hogy a bírálóbizottság, mely kiállítókat kivánta 
különös kitüntetés és jutalomban részesíteni. 

A bíráló bizot'ság által fe'vett jegyző könyvek 
szerint a következük lettek kitüntetve. 

I C s o p o r t . N ő i k é z i munka. 
1) dij. 3 drb arany, elnyerte Hajnal Hermina 

szép fehér hímzésért. 
2) díj 2 drb arauy, elnyerte Soós Mihályné 

fehér varrásért. 
3) dij. 2 drb arany, elnyerte özv. Cirbus Sán-

dorné szép fonalért. 
4) dij. 1 drb arany, elnyerte Bugyi Rózália 

(világtalan) csipke munkájáért. 
I s'r) rendű (arany nyomata) diszokmányt nyertek: 

1) a helybeli polgári leány tanoda növendékei 
összes munkájáért. 

2) Kovács Jusztina fehér hímzésért. 
3) Mibálovits Jánosné fonalért, kötésért és 

hímzésért. 
4) Dobray Sándorné szines hímzésért. 
5 j Farkas Dánielné szül. Aradi Eszter szines 

horgolásért és hímzésért. 
6) K >!ler nővérek szines hímzésért. 
7) Mezey Róza szines Kitűzésért. 
8) MarschalI Endréné szalma szőnyegért, him-

aésért és horgolásért. 
9) Práznovszky Erzsébet halpikkelyes és posz-

tó munkáért. 
10) Vellesz Róza csipkemuukáért. 

II-od rendű (ezüst nyomatú) diszokmányt nyertek: 
1) Balogh Mária szép fehér hímzésért. 
2) Csala Imréné horgolásért. 
3) Hakker Vilma szines hímzésért. 
4) H<nkÍ9/. Károlyné himzésért. 
5) Kiss Zsigmondné guipeure munkájáért. 
6) Kóhn Irén csipke munkáért. 
7) Nagy Ilona fehér és szines himzésért. 
8) Poii-ik Juli-ka szines himzésért. 
9 ; Schenk Péterné igen munkás fehér var-

rásért. 
10) Sréter Berta fehér varrás és szines him-

zésért. 
11. Szvaton Józsefné szines hímzésért 
12) Vida Istvánné fonalért. 

III-ad rendű (fekete nyomatú) diszokmányt nyertek: 
1 Erlich Regina szép fehér himzésért. 
2. Filó Róza szines himzésért. 
3 j Főző Jolán szines hímzésért. 



4) Hajnal Ida csipke munkáért. 
5 ) Khón Hedvig szines himzésért. 
6) Kristó Nagy Eszter szines hímzésért. 
I ) Mikec Ilka szines himzésért. 
8) lluzsiczky Klaudia fehér hi lll/.i'S és lni('fl,()' 

lásért. 
9 ) Sonnenfeld Julcsa szines himzésért. 
10) Soós Ferenené fonalért. 
I I ) Sárdi Mihályné kötésért. 
12. Szrenkánvi Karolina horgolásért 
13) Tóth Paula kötésért. 
14) Török Julcsa szines hímzés és szabad-

kézi rajzért. 
15) Zsoldos Józsefné fonalért és szövött tár-

gyaiért. 

II. Csoport. Háztartási oikkek. 

1) dij. 3 drb arany, elnyerte Dobrav Sándorné. 
2) dij. 2 drb arany, elnyerte Iloffer Antalné. 
3) dij. 1 drb arany, elnyerte Goldsmidt 

Gyuláné. 
4) dij. 1 drb arany, elnyerte Urbán Anna. 

I-sö rendű arany nyomatú diszokmányt nyertek: 
1 Stammer Sándorné. 

2) Sréter Ferencné és Sréter Róza. 

Ilod rendű ezüst nyomatú diszokmányt nyertek: 

1) Dózsa Béláné. 

2) Gulyás Páncél Terka. 

Ill ád rendű fekete nyomatú diszokmányt nyertek: 

1) Nagy Ferencné. 
2) özv. Zsoldos Ferencné. 
3) özv. Cirbus Sándorné. 
4) Döme Józsefné. 
5) Négyesi Péterné. 

III, Csoport. Vegyes tárgyak. 

1) dij 3 drb arany, elnyerte Siprikó Sándor 
réz műfürészelésért. 

2) dij. 1 drb arany, elnyerte Kun Pál fainunká 
jáért. 

3) dij. 1 drb arany, Elnyerte Keller Fran-
ciska művirágért. 

4) dij. 1 drb. arany, elnyerte Bodor Emma 
szalma fonásért. 

I-sö rendít aranyn nyomatú diszokmányt nyertek: 
Helybeli nőegylet által fentartott kisded 

ovoda kitűnő berendezéséért és munkájért. 
2) Balázsovits Norbertné gyermek ruhákért. 
3) Kristó N. Imre lombfűrészelésért. 

II od rendű ezüst nyomatú diszokmányt nyciiek: 
1. Sréter Róza ruhavarrásért. 
2) Strasser Izabella ruhavarrásért. 
3) Sántha Ferencz parafadugókböl készített 

ékszertartóért. 
A) Pap Antal lombfürészelésért. 
5) Yasserman Emánuel lombfürészelésért. 

III-ad reudű fekete nyomatú diszokmányt nyertek: 
1. Rác Bénjaminné női ruhavarrásért. 
2. Péntek Imréné gyermek ruha varrásért. 
3) Gallasz Ignácz lombfürészelésért. 
4) Yirágh Ede ékszerszekrényért. 
5 ) Lövő Kiss Mária fali kosárért. 
G> Bugyi Irina művirágért. 
7) Károly Mór lombfürészelésért. 
8) Kiss Sándor lombfürészelésért. 
9) Váróéi Krisztina napernyő díszítésért. 

10) líác X. Eszter gyermekkocsi díszítésért. 
Ezek utan Balogh János polgármester, a kiál-

T M 
Tizenkét leány eg-y Háznál. 

— Beszély irta S. F. — 

Csapó Sándor ur nem beszélgetett soká a bá 
róval, hanem hajtatott sebesen Pécely grófhoz ta-
nácsot kérni, hogy mit tegyenek. 

Iluska szökése különösen a grófnéra volt le-
sújtó.. Szégyen és haragtól égett szép üde arca, mi 
dőn a hirt meghallá. 

— Mondtam Kláriskának, hogy adjon ki Ivlop-
pon; de nem hallgatott rám. Jót akartam, mikor oly 
előkelő embert ajánlék neki, mint báró Várv Elek, 
kit isten és ember láthat, hogy semmi egyébb, mint 
a szerelem vitt volna e házasságra Es szégyentől 
ég az arcom, ha elgondolom, hogy ez az ember ki-
kosaraztatott. Klopp kellett! Hát most tessék, men-
jenek Klopp után! mondá a gróf az eset hallatára 
izgatottan 

— Egy lépést sem kell tenni utánok, mondá 
haraggal a grófné. — Amit főzött Iluska, egye meg 
En csak szegény Kláriskát sajnálom. 

— En nem sajuálom őt sem, mondá a gróf; 
mért nem hallgatott rám? 

Csapó Sándor nr azért ment legelőkelőbb ve-
jéhez, mert azt hitte, hogy itt legbiztosabban talál 
higgadt tanácsadóra; de csalodott; mert a gróf ép-
pen ugy, mint a grófué, igen fel voltak indulva és 
tanácsadás helyett kölcsönös szemrehányás: kat kel-
lett hallania, hogy hát ennek a szégyenteljes eset-
nek ki volt az oka, s a derék apa ezt el is hallgatta 
mind addig, mig a gróf ő rá nem kerítette a sort, 
de kalapját vette, midőn a gróf azt mondá, hogy 
ennek az egés>z scandaltimnak Csapó Sándor ur az 
o k a ; mert neki, mint apának, egész erélylyel kellett 
volna fellépni Klopp ellen; de ahelyt, hogv ezt tette 
volna örökké harcolt, hogy: igy nem adja, ugy nem 
adja a leányát olyan nagy úrhoz és katonához. 

Csapó Sándor ur ebben a dologban egy csép 
pet sem érezte magát hibásnak; de ha hibás lett 
volna is, most a bajon a hiba feszegetésével nem 
lehetett segíteni. £ mintán látta, hogy H gróftól 
hiába vár tanácsot, „isten áldjon ut moudott nekik 
és elment haza. 

Otthon azt mondá, hogy nem megy egy ta-
podtat se Iluska után. Hanem, ha elment, hát éljen 
boldogul; de az ő apai kegyelmére ne számítson 
soha! soha! 

Akármiként állitá is azonban Csapó ur, hogv ő 
már kivetette azt a lányt a nyakából és tudni sem 
akar róla, hiába! csak nem birt egy pillanatra is 
megfeledkezni róla. Öröké kínozta leányának eltü 
ncse és minél tovább nem hallott Iluskárói semmit 
annál inkább bántotta az eset. — Es midőu legjob-
ban dühöngött Iluska ellen, amiért ez oly nayy szé-

litásnak tiszteletbeli elnöke a következő beszéddel 
zárta be a kiállítást: 

„Tisztelt uraim és hölgyeim!" 
Méltán várhatná tőlem a jelen lévő közönség 

minden egyes tagja, hogy a helybeli polgári iparos 
és gazdasági egylet buzgó fáradsága által létre jött 
ezen háziipar kiállítás eredményét annak berekesz-
tése a'kahnával kellő szavakkal méltányoljam. 

Hiszem, hogy más könyebben és méltóbban 
birt volna e feladatnak megfelelni, mert ki kell je-
lentenem, hogy én nem rendelkezem a szónak oly 
hatalmával, mely arányban állna e kiállítás minden 
várakozás fölötti sikerével. 

E z a kiállítás, mely itt öt teremben van a 
helyszűke miatt, összezsúfolva, négy nap óta beszél 
e város látogató közönségének s elhivta ide sürgős 
munkájától az iparost, égető foglalkozásáról a szántó 
vető embert, elhívta e varos minden rendő lakóját 
tapasztalni, tanulni s mindezek mellett a legigazabb 
gyönyörűséget élvezni 

Es ezek a néma tárgyak sokat adtak tud-
tunkra. 

Elbeszélték, tudtunkra adták azt, hogy a mi 
jótékony uőcgyletünk által föntartott kisded ovoda 
növendékei, ezek a picziny apró teremtések, kiknek 
legnagyobb része még a bölcsőjét nevezi ágyának, 
ebben az ovodában kezdi megtanulni egy egész 
életre, hogy a munka, a kenyér adásán kívül lelki 
gyönyörüsget is ad. Oly sok áhítatra keltő tündér 
szép dolgot beszéltek el ezek a kis apró tárgyak, 
melyek kicsiny egyszerű voltában mind benn rejlik 
már jövendő munkaszeretetének áldásos csirája! 

Már ezen a fundamentomon épült föl a város 
közönsége által föntartott polgári felsőbb leánynö 
velde munka kiállítása s ezek a nemannyira pipere 
mint inkább házi hasznos szükségletű tárgyak azt 
beszélik, hogy ezen leánykák, ha majd a női hivatás 
küszöbére hágnak büszkén vallhatják be, hogy ma-
gok képesek megvárni menyasszonyi kelengyéjüket. 

Ezek az iskolás növendékek munkái beszélik, 
hogy visszatérhet még az a régen elmúlt idő, mely-
ről ma már csak avult történeti könyvek penészes 
levei tesznek hirdetést, midőn a magyar anyák, nem 
törtek meg házukban oly fehér ruhaneműt, a párta 
pillangós fátyolától kezdve, mely nem a ház fehér 
népének keze után készült volna. Régi, szép de elmúlt 
idő, de ez az iskola, ennek a szép hasznos időnek 
visszavaráz8olásán fárad és működik. 

Összetalálkozott itt, a női kézi munkák kiál-
lítási termében, a kenyérkereset és a kedvtelés 
munkája, de nem azért, hogy egymással harcra 
keljenek, mert hiszen mind a kettőn a munka sze-
retet szépítő aranyszálai vanak átszőve. 

Magyarország egyik leggazdagabb, legfénye-
sebb nevü ifjú főurának tauácsolta volt egvkor orvosa, 
hogy naponta 8 órát aludjék, 8 órát dolgozzék és 
8 órát mulatságra szánjon. Ily életrend mellett ér-
het öreg kort jó egészségben. A főúr ugy fogadta 
meg a jó tanácsot, hogy 3 órát aludt, 8 órát dol-
gozott kötelességből, 8 órát dolgozott mulatságból 
s vált és lett belőle a magyar társadalmi közszel 
lem újra teremtője, hazánk elsó közlekedési minisz-
tere, Magyarország legnagyobb magyarja gróf Szé-
chényi István, kinek neve és emléke örökké közöt 
tünk éljen! 

Ha a vegyes tárgyak kiáll'tási helyiségébe lé-
pünk, sok oly tárgyat látunk, melyet nein a kenyér-
kereset de a kedvtelés órái hoztak létre. Hej! sok 
könnyelmű, léha és később bánatot okozó cselek-
ménynek vágja útját a kedvtelésnek ilynemű, mun-
kája. 

Érzem én azt, s ha igazságosok akarnak len-
ni érezni k«*ll a közönség minden egyes tagjának, 
hogy a kiállítási tárgyak mennyiségét és a kiállítók 
számát tekintve, a háztartási csoport a legszűkebb 
térre szorítkozott. D e nem azért kicsiny e szám 
uűuta a mi gazdasszonyaiukból nem volna több ki 

versenyre volna hívatott, de kis térre szorítkozott 
nzért mert ezen a téren a nyilvánosság utja legtöret-
lenebb. D e azon közel 4 0 számig menő gazdasszony 
ki háztartási cikkeket állított ki, meggyőzhet min-
denkit arról, hogy a szentesi nők nemcsak várni 
és hímezni de sütni és főzni is tudnak s ép ugy ot-
hon vannak a konyha tűzhelyénél, mint a himvar-
rás munka asztalainál. 

Ezeket a kiállítási tárgyak beszélték nekem, 
tudom ezt beszélték a közönség ezrei mindegyikének 
ki csa^ figyelemmel hallgatá beszédök. 

Es mit válaszolunk mi ennyi ennyi sok szép és 
igaz beszédre ? 

Válaszoljuk azt, hogy valamint minden téren 
ugy a háziipar terén is nagy előhaladást látunk váró 
sunkban. A z erő az élet pezsdül minden irányban 
A nemesre, szépre, közjóra való törekvés szelleme 
kezdi uralni az egész társadalmat. Férfiak állanak 
elő a megteremtett közszellem és iránynak általánosí-
tása végett nem saját egyéni czéljaik előmozdítása, 
hanem a köziólét előmozdítása érdekéből. 

Addig lesz egygyé forrva e társadalom, addig 
fog e város előrehaladni, mig a közügy munkálásá-
ra önzetlen férfiai lesznek s mindnyájunk kívánsága 
az, hogy mivel többen legyenek oly férfiai c város 
nak, mint a kik e teljesen sikerült kiállítás.létesíté-
sén fáradoztak. Adja isten, hogy a helybeli polgári 
iparos és gazdasági egylet folyton azon magaslatán 
álljon hivatásának, melyet jelenben elfoglalva tart, s 
adja isteu, hogy ezen egyletnek elnöke Balázsovits 
Norbert ur a vezetése alatt áll egyletnek városunk 
tanügyének és társadalmi érdekeink inuukálására 
sokáig éljen. 

Azon hő kivánat kijelentése mellett, hogy a 
béke egyetértés és munkaszeretet találja otthonát 
városunk minden házfödele alatt, s hogy ezen tel-
jesen sikerült kiállítás, mihamarább egy más kiál-
lítás lényét eredményezze, a szentesi polgári iparos 
és gazdasági egylet által rendezett elsó háziipar kiállítást 
ezennel berekesztettnek nyilvánítom. 

Ezen általános hatást keltett és zajosan meg 
éljenzett szép beszéd után a helybeli dalárda éne 
kelte el a „Szózat" ot; melyet a hazafias érzülettől 
áthatott kebellel halgatott, végig a közönség s azután 
lelkesülten éljenzett s emelkedett érzület között 
oszlott szét. 

E z volt a háziipar kiállításnak lefolyása. 

A protestáns árvaház. 
Filó János lelkipásztor és nejének, szü-

letett Gaal Róza tinidnek egy szentesi pro-
testáns árvaház létesítése iránt a derék lelki 
pásztornak jnbíleálása alkalmából tett alapít-
ványukra vonatkozó alapító levél f hó 13-án 
lett benyújtva az egyháztanács elé. 

Mondanunk sem kell, hogy ugy az ala-
pítvány eszméje, mint az alapitváuvt tevők 
nemes uagylelkíisége mily lélekemelő hatást 
gyakorolt az egyháztanácsra 

Az alapi tó levelet, mely magában fog-
lalja a létesítendő árvaház célját és azon 
irányelveket, melyek szerint az alapítvány 
kezelendő lesz, — egész terjedelmében ide-
igtatjuk; 

„Mi alulírottak, úgymint Filó János ref. 
lelkész és neje szül Gaál Róza következő 
föltételek mellett az alant körülírt alapítvány t 
tesszük: 

1) Tulajdonjoggal, visszteher nélkül át-
ruházzuk egy Szentesen létesítendő, szentesi 
születésü, lielv. hitv. vagyontalan árva g) cr-

gyent hozott ősz fejére és családjára, még akkor is 
azon járt esze, hogy vajon hol lehet? — él-e? és 
minő sorsa van leányának? 

Napok sőt hetek teltek el és Iluskárói nein jött 
semmi hir, csak annyit tudtak, hogy Klopp most Pá-J 
risban, majd Londonban, Nápolyban van, s innen 
sejtették, hogy Iluskával járja KÍopp a nagy E u r ó - ' 
pai utat. 

Kláriskának szivén mélyebb sebet nem ütött j 
Klopp hűtlensége; mert hiszen jól mondá azt Csapó 
Sándor ur, hogv midőn Klopp és a báró között vá-1 

I lasztott Kláriska, rem volt elhatározása komolyan 
meg fontolva. 

Bízónv nem az; mert bármily elutasitólag be-
; szélt is Kláriska a báróról egy benső szózat folyton 
S azt sugá neki, hogv a báróban sokkal több nemes 
' és szép van, mint Kloppban. S mindig egy fájó hur 
| rendült meg szivében, valahányszor a báróra gondolt 

— Most hogv Klopp családjára is különös szégyent 
; hozva megcsalta, komoly szemrehányást tett magá- j 

nak, amiért oly könyelmü volt választásában. Ezen 
hibát azonban most már nem állt módjában jóvá 
tenni, mert ha alkalma lett volna is a báróval ta-
lálkozni, azt kerülte, szégyenelte előtte magát. S 
átalában Iluska eltűnése óta kerülte az embereket, 
még a cselédekkel is ritkán ériutkezett. Egészen 

1 szobájába vonult félre: s ott leginkább olvasott és 
elábrándozott. 

A z idő pedig mindig hoszabbra nyúlt Iluska 
szökése óta. Akkor még nyár volt és már a tél is 
beköszöntött; de Iluskárói mégmindig nem tudott 

, családja egyebet, minthogy Klopp ur a telet Ná-
polyban tölti. 

Tehát Iluska szöktetőjével együtt Nápolyban 
fog telelui, gondola az apa, s még egy részről félte 

! len harag dúlta lelkét, amiért leánya megszökött, 
! más részről az apai szeretet ösztöne folyton üzé le 
I anya után. Vágyott látni Mert hiszen még csak azt 
; sem tudá bizton, hogy Kloppal van-e leánya. S mi 
nél messzebbre nyúlt az idő, annál iukább vádolá az 

| apa magát, hogy nem ment leányát felkeresni, s hogy 
uem ment utáua rögtön, hogy őt visszatérítse 
a tiszteség és becsület útjára. 

Hiszen ha egy gyermek megbotlik, bármily 
hibát kövessen is el, ha senki nem is, de a szülők-
nek elnézőknck kell lenni. 

Minél inkább engedé át az apa magát ezen 
gondolatoknak, annál inkább közeledett azon elha-
tározáshoz, hogy utána inagy leányának. 

Igen, de hiszen ő soha n e m j á r t külföldön és 
a magyart kivéve, semmi más nyelvet nem beszél, 
igy nem mehet idegenek közé. 

Elment ismét grófi vejéhez és ezt kérte föl, 
hogy menjen Iluska után és hozza haza. 

A gróf hajlandó volt az elmenetelre; de csak 
ugy, ha ipja is vele megy ; mert csakis az apának 
lehet joaja hazatérésre kényszeríteni a leányt. 

Hideg téli idő, január közepe volt, mikor Csapó 
Sándor ur és veje gróf Pécely Károly Nápoly felé 

útra keltek. 

mekek elhelyezésére, tartására és nevelteté-
sére szolgálandó, s a szentesi reform, egyház 
presbyteriumának közvetlen és kizárólagos 
rendelkezése és felügyelete alá helyezendő 
, református árvaház" alapjául a közös kizá-
rólagos tulajdonunkat képező, — a szentesi 
8589. sz. tjkben 577. hrsz. a foglalt ház és 
520 nsz. öl udvartért, s ezennel beleegyezé-
sünket adjuk, hogy ezen ingatlanra a tulaj-
donjog a szentesi helv. hitv. egyház javára 
minden további meghallgatásunk nélkül — 
nyilvánkönyvileg bekebeleztessék. 

2) Óhajtjuk, hogy az ekképpen alapjá-
ban létesitendett ref. árvaházba felvételre 
a mindkét felnevelőjöktől megfosztott szentesi 
születésü helv hitv. kiskorú vagyontalan ár-
vák mind egyenlő joggal bírjanak; azonban 
ezek felett is lehetőleg elsőbbséget nyerjenek 
a vegyes házasságból származott, tehát anya 
szentegyházunknak annál inkább megmen-
tendő, és a törvénytelen ágyból származott, 
tehát annál nagyobb gondozásra és ember-
baráti szeretetre szoruló s a lent elősorolt 
többi feltételi kellékeknek megfelelő árvák, 
valamint a körülményekhez képest felvételt 
nyerjenek azon árvák is, akiket csak egyik 
felnevelőjüktöl fosztott meg a halál. 

3) A szentesi reform, egyház a fent kö-
rülirt házat és udvarteret — ha célszerűnek 
tartaná — belátása szerint egyházi, vagy is-
kolai céljaira felhasználhatja, kikötvén azon-
ban, hogy ugy ezen, valamint egyéb előre 
nem látható elidegenítési esetben az általunk 
határozott szentesi ref. árva- és szeretetház 
javára, az általunk adományozott beltelek 
egyenértékéül o. é. 2000, azaz kétezer frtot 
gyümölcsözőleg elhelyezzen, s e tőke ezen 
alap elidegenithetlen részéül fentmaradván, 
a jelzett célra csak gyümölcseiben fordittas-
sék, — vagy ha ily tökét el nem helyezne, 
ennek megfelelő összeget ujabb ugyanezen 
célra szolgálandó háznak vételébe fektessen. 

4) Az alapítvány bármi változáson ke-
resztül menvén is, „Filó Jáuos és neje Gál 
Róza árva és szeretetház alapitváuya- nevet 
viselje 

5) A szentesi ref. árva- és szeretetház 
alnp javára adományozott fent körülirt in-
gatlant, a rajta lévő épületekkel együtt — 
1884 évi január hó 1-ső napján a szentesi 
helv. hitv. egyháznak tényleges birtokába 
átbocsátjuk, miután az ez idő szerint bérbe 
van adva, s bérszerződésünk szerint bérlő a 
lakásból 1884. évi april 24-ig ki nem moz-
dítható, az általunk kijelölt alap 1884. jan. 
1-ső napjától lh.s4. évi april 24-ik napjáig 
csakis a bérjövedelmet élvezi. A bérszerződés 
bérlővel 18^(>. évi april 24-ig szólólag köt-
tetvén, bár a bérleti viszony 1884. évi apr. 
24-én megszüntethető lenne, kifogásunk nin-
csen az ellen, hogy ha a jelzett cél sikere 
ezt tenné kívánatosabbá, a bérlet egészen a 
bérleti idő rendes végéig a jelzett alap ja-
vára fentartassék. 

Amint szelídült a levegő Nápoly felé, éppen 
ugy lohadt az apa haragja, ugy hogy midőn Ná-
polyba értek, annyira érzékenyült szive, hogy min-
den szemlehányás nélkül ölelni vágyta leányát. 

A gróf, midőn megérkeztek, a legelőkelőbb 
hotelek egeikében, az „Olaszországéba hajtatott, 
gondolván, hogy Klopp Iluskával szintén ott van 
szállva. 

Itt megszálltak, s a gróf első dolgául tekinté 
a hotelben szállva levő idegenek után tudakozóni. 

E g v szolga Klopp és női útitársáról a legkö 
rülménvesebb felvilágosítást tudott adui; de ez a 
felvilágosítás nagyon is lesújtó és megrendítő volt a 
mi utasainkra. 

A legelső szolga, kitől a gróf azt kérdé, hogy 
magyarországi vendég nincs-e a hotelben, szállva, 
elinondá, hogy Klopp és egy szép fiatal nő két hó 
nappal ez előtt jöttek az „Olaszországéba s ott 
Klopp mint magyarországi bankár s neje szerepeltek. 

Klopp az „Olaszország" legszebb termeit bé-
relte és csakhamar ismeretséget kötött nem csak 
a hotel kitűnőbb vendégeivel, de Nápoly előkelő-
ségével is. Fényes estélyeket adtak. A szép KIopp-
nét örömmel rajongta körül a nápolyi férfi előkelő-
ség; de leginkább egy olasz ezredes udvarolt neki. 
S mint mondják, a nő — midőn férje egy napon 
rosszul lett és délután uem ment ki a házból — az 
ezredessel a férj tudta nélkül kikocsizott. Ezt a férj 
megtudván, rendkívül felindult. A z ezredest párbajra 
hitta ki és az ezredes a kihívást el is fogadta, s ugy 
lőtte mellen keresztül Kloppot, hogy ez folyton élet-
halál között van. 

— Es a nő? kérdé izgatottan az apa. 
A uő egy hétig ápolta Klopp urat; de midőn 

ez egy kevéssé jobban lett, oly erős szemrehányást 
tett nejének, hogy ez többé nem mutatta magát 
férje előtt. 

— D e hát hova lett? kérdé kétségbeesve az apa. 
— Azt mondják, bog} az ezredes vitte magá-

val Turinba, 8 most ott laknak. 
— Mikor történt ez? 
— A párbaj? 
— Nem a párbaj, hanem hogy a nő eltűnt? 

kérdé lázas izgtottsággal az apa. 
— Egy hete lehet; mert a párbaj 17 nappal 

ezelőtt volt. Ez az eset folyton napirenden vau a 
nápolyi előkelő körökben. — Akkor, midőn a pár. 
baj történt, naponta 1 0 és 100 hintó jött ide és a 
legelőkelőbb urak tudakozódtak Klopp ur. hogylé-
téről. Mindenki nagy részvéttel volt iránta és eli-
télték a nőt. 

Szegény Csapó Sándor ur, mintha egy kést 
döftek volna ez utólsó szavakkal szivében. 

— Nincs leányom! kiáltá az apa, remegő ke-
zeibe temetve verejtékezni kezdő arcát. — Nincs, 
nincs, és nem is kívánom látni, nem kívánok róla 
többé semmit tudni. 

— Klopp ur hol fekszik? kérdé a gróf, a be-
szédes és mindenről jól értesült szolgát. 

— Itt a hotelban a 12. sz. alatti szobában; 

de nem eresztenek hozzá senkit; mert mióta neje 
elhagyta, azóta sokkal rosszabbul van. Azt mondják, 
hogy láza folyton nő, hogy meg fog halni, nincs 
számára mentség. 

A gróf aranyat adott a szolgának a részletes 
előadásért és meghagyá neki, hogy Klopp ur egész-
ségi állapotáról a legújabb forrás után hozón tudó-
sítást és tudja meg, hogy ki volt az az olasz ezre-
des, akivel Klopp ur neje az „Olaszország-otu el-
hagyá ? 

A szolga a gazdag jutalomért készséggel igért 
és tett meg az idegenyeknek mindent. 

Kevés idő muiva visszajött és megmondá az 
ezredes nevét s tudatá, hogy Klopp halálát minden 
percben várják. Hogy a beteg folyton nejét kívánja 
látni kiért Klopp^egy nápolyi barátja Turinba ment, 
hogy őt visszatérésre egy haldokló kívánságának 
telje8Ítesére birja. 

E z az elbeszélés megrázó volt ugy a grófra, 
mint Csapó Sándor úrra. 

— És van remény rá, hogy a nő Turinból 
viseza j ö n ? kérdé a gróf. 

— Arról nem felelhetek mondá a szolga-
— Kísérje figyelemmel és ha megérkeznék vagy 

Klopp ur még roszabbul lenne adjon hirt. 
— Már rosszabbul nem lesz, mondá a szolga 

mert már a halál következik. 
— Ezt értettem, monáagróf hideg vérrel. 
A szolga távozott; de egy fél óra múlva azzal 

jött vissza, hogy Kllopp meg halt. 
— Es a nő ? 
— Még nem érkezett meg; de még megérkezhet 

mertKlop^ ur barátja még nem jött vissza. 
— E z borzasztó! kiáltott föl Csapó Sándor ur. 
Es mindez az én leányom miatt. — Vesszen el 

a rosz lélek, nem kívánom látni. 
A gróf és ipja folytonosan a szállóban tartóz-

kodtak, várták a hirt és ezek a hirek valóban egy-
mást fölváltva követték. Klopp ur halála után egy órá 
val jött a szolga jelenteni, hogy a nő megérkezett és 
pedig egyedül; mert amint látszik, ő nem volt oda 
Turinba, nem ment az ezredessel, hanem Nápolyban 
tartózkodott egy másik hotelbe és onnan folytonosan 
figyelemmel kisérte férje állapotát, s midőn annak ha-
lála hirét hallá gyászba öltözve röktön megjelent és 
most ott térdel férje halottas ágyánál 

A gróf egy névjegyet vett elő, arra irt valamit 
és azt mondá a szolgának, hogy ezt a névjegyet jut-
tassa lvloppné asszony kezeihez. 

E g y óra múlva már Klopp halottas szobája 
melletti szobában szemben Iluskát, Csapő Sándor urat 
és a grófot együtt látjuk. 

Csapó Sándor ur ainenyire elérzékenyült, mi-
dőn leányát földig gyászban, halvány arccal meg-
törten látta, hogy sírva ölelte kebelére. 

Kloppot harmadnap eltemették és Csapó Sán-
dor ur hozta haza gyászoló leányát anélkül, hogy 
csak egy szóval is felhozta volna előtte a történtek 
miatti keserűségét. 

(Folytatása következik.; 



6) Az adományozott ingatlan után f. é. H e l y i é s VegYeS h í r © k . 
végéig esedékessé valt és válandó összes köz- " " 
terheket fizetni az alapítók magukat kötele- — Esküvő. Diszes esküvő lesz ma délután 5 
zik, az a z u t á n i a k a t pedi<* az a l a p v ise l i . órakor a szentesi református templomban; ekkor 

Kelt Szentesen, 1883. aug. 1-ső napján. !W*™ a 8zéP ,é« fe d v?8 

— . . . T , . 1 • i i í - Erzsikét rodliardszky Ferencz helybeli gyógyszerész, 
í i l ó J á n o s m . k . a szentesi hel v hitv. e g y - 1 Szivünkből kívánunk hosszantartó zavartalan boi-
feáz lelkipásztora. Filó Jánosné szül. Gaal j dogságot az egymást szerető két szívnek. 
Róza. Előttünk, mint tanuk előtt: Filó La-, — Halalozás Városunk ismét elvesztett egv 
jos m. k. jogtudor és ügyvédjelölt, tanu. Filó I köztisztelet és közbecsülésben élt polgárát Batik 
T\'l • i li tan . , « [Sándor polgártársunk személyében: kit f. hó 14-én Tihamér joghallgató tanu L . ^ { /nJ 6 ] Q e k ég t l 8 z t e ,^ e k 'ógz e öriik 

E z e n a l a p í t ó l e v é l f e l o l v a s a s a u t á n az j n y u g v ó helyére. - Babós Bálint városi adóügyi 
e g y h á z t a n á c s e lhatározá , h o g y k ü l d ö t t s é g i l e g tanácsnok f. hó 17 én reggel 6 órakor szélhűdés 
f o g j a köszönetét ki íe jezni az a l a p í t v á n y t te- következtében váratlanul elhunyt. A gyász hir vil-

' 1 S z e d e r ! ' á m sebességgel futotta be a várost e általános rész-
vétet keltett. A temetés ma délután 4 órakor lesz. 

vők előtt, — kimondá egyszersmin 
János presbyter indítványa folytán, hogy az 
alapítók által adott házban protestáns árva-
házat fog felállítani, s egy küldöttséget bi-
zott meg, hogy az eszme keresztülvitelére 
nézve rövid idő alatt adjanak véleményes 
javaslatot. 

humanisztikus szempontból nagy 
tárgyra legközelebb visszatérünk. 

Ezen, 
fontosságú 

V i l á g f o l y á s a 

A császártalálkozás eredményeként azt 
hirlelik, hogy a monarchiánk és Németor-
szág között eddig fentállott szövettség ujabbi 
5 évre vagy talán még több időre meghos-
szabbíttatott. Hogy azonban e szővettségnek 
nem csupán a békefenntartása képezi célját 
bizonyítja azon körülmény, hogy a német 
császár indíttatva érezte magát elrendelni, 
miszerint a muszka határon tavaszra lovas-
ságban oly haderő összpontosittassék, mely 
Oroszország tengernyi lovasságának is meg-
tudjon felelni. 

E tény eléggé megvilágítja a velünk 
kötött szővettségnek célját, mely nyilván-
valólag és főkéut Oroszország ellen látszik 
irányulni, a mint ezt a politikai lapok bő-
ven kifejtik S hogy Németország milyen 
indulattal viseltetik a muszka iránt, nzt semmi 
sem jellemzi jobban, mint az, hogy a muszka 
politika által üldözőbe vett szerb királyt a 
német csáRzár egész tüntetőleg meghívta a 
német hadgyakorlatokra; éppen akkor, a mi 
kor Oroszország kegyence, a szerb trónkö-
vetelő Karagyorgyevics herceg menyegző-
jét üli a montenegrói fejedelem leányával; 
a kit — mint már lapunk mult számában 
emiitettük Mnszkaország parancsára vezetett 
oltárhoz. A szerb király uralkodónkkal is 
találkozni fog a dél magyarországi hadgyakor-
latokon, a hová ő felsége szintén meghívta 
Milán királyt. 

A montenegrói fejedelem Nikita pedig, 
ki tudvalevőleg Oroszország leghívebb uszály-
hordozója a dél szlávok között, Konstántiná 
polyba indult, hogy ott a szultánnál tegye 
tiszteletét. Természetes dolog, hogy ez az 
utazás se merő passióból történik, hanem 
valami politikai háttere van. — Egyálta-
lában ezek az utazgatások fölötte gyanúsak; 
van valami a levegőben, s kitudja, liogy 
egy szép napon nem arra ébredünk-e, hogy 
a keleti kérdés hamu alá szorított szikrája 
ismét lobbot vet és lángba borítja fél Eu-
rópát. 

Legalább szomszédunk, a fészkelődő 
Románia azon látszik iparkodni, hogy a há-
ború iiszkét oda dobja a béke ölében pihe-
nő népek közé. Tudvalevőleg a dunai kon-
ferencia határozatait Románia nem fogadta 
el ; de a hatalmak mit sem töröd ve a het-
venkedő oláh urak tiltakozásával, megkötöt-
ték a dunai szerződést és e héten kölcsönö-
sen kicserélték a jóváhagyott szerződési pél-
dányokat. Most már csak a konfereucia 
megállapodásainak végrehajtása van hátra; 
ámde a román kormány ugyancsak veri a 
mellét hogy ő bizony fegyverrel fog ellen-
szegülni a szerződés foganatosításának. A 
hatalmakat azonban ez a vitézi lárma nem 
riogatja vissza; s alkalmasint nekünk fog 
jutni a feladat a szomszéd úrékat észre té 
riteni, s szükség esetén kissé a hátukat is 
kiporolni 

A kiporolás különben ráférne még hor-
vát testvéreinkre is. — Ez a czudar fajzat 
ismét a legvakmerőbbet! megsértette Ma-
gyarországot, valószínűleg merő háladatos-
ságból azért, a miért Pelikán módjára keb-
lünk véréből tápláljuk a jómadurakat. S 
hagyján, ha még megelégedtek volna azzal, 
hogy bevett szokásukhoz hiven szidalmaz-
tak volna bennünket; ezt még eltudnánk 
szívelni, hiszen bizony os hangok nem hallat-
szanak menyországba; de az a rüpők népség 
a magyar állam eszmét gyalázta meg durva 
tettlegességgel. Ugyanis a zágrábi pénzügyi 
igazgató a pénzügyi hivatalokra uj einieres 
táblákal tüzetett ki, melyeken a czimeren 
kivül magyar és horvát azövegíl felírás volt 
Ezért dühödtek föl e jó testvérek; s formá 
lis zeitdülésbe törve ki megtámadták a pénz-
Ügyi hivatalokat, az épületek ablakait bezúz-
ták, a tábtákat leszaggadták és a magyar 
cimert sárba tapodták. — A rendőrség nem 
birta megfékezni a zendülőket, katonai erőt 
kellett igénybe venni; s az összeütközésnél 
mindkét részről számos sebesülés történt. — 
Budapesten rendkívül nagy felháborodást 
szült e merénylet; s kíváncsian várják, hogy 
a magyar kormány miként fog elégtételt 
szerezni a nemzeti becsület meggyalázásáért. 

Mind a város tanácsa, m nd a gyászoló család gyász 
jelentésben tudatja a szomorú eseményt. Béke legyen, 
az élete delén elhunyt férfiú porai felett. 

— A háziiparkiállitás látogatotságóról a követ 
kező hiteles statisztikai adatokat közölhetjük: a meg-
nyitás napján f. hó 12-én 915, 15 án 679, 14 én 3 3 5 
s 15-én 3 4 5 igy összesen 2274 egyén látogatta 
kiállítást: A kiszolgáltatott jegyek közzűl 1<*78 db. 
felnőttek számára, 390 db pedig deákok és gyerme-
kek számára adatott ki. E szerint az összes bevé 
tel 4 1 5 frt 2 0 krra rug; a kiadás inenyiségét még 
pontosan tudni uem lehet, minthogy a számadás 
még nincs össze állítva; a tiszta jövedelem azonban 
valószínűleg meghaladja a 3 0 0 frtot. Egyébbiránt 
lapunk jövő számában közölni fogjuk a részletes 
számadást. 

— A bankett, melyet a háziiparkiállitás zártin-
nepélyének befejezéséül f. hó lő-én a polgári ipa 
ros és gazdasági kör saját helyiségében rendezett, 
mint előre is lá ható volt, kitűnően sikerült. Ekvjs 
felköszöutőkben természetesen nem volt hiány; a 
vacsora alatt Stammer Sándor alispán, Balogh János 
polgármester, Balázsovits Norbert, és Nagy Imre 
(lelkész) urak mondottak szép és alkalmi toasztokat; 
a vacsora után elmondott lelkesült dikcióknsk azon-
ban már se szerit se számát nem tudhatjuk; a lel-
kesedés szavakat adott mindenkinek szájába s az 
éjfél ufán együtt maradt társaságnak minden tagja 
azt tartotta, hogy „beszélni ezüst " ; a hallgatás 
aranya után nem áhítozott senki. A banketten részt 
vett diszes női közönség kedvéért pár órai tánc is 
volt; s a nök eltávozása után kivilágos kiviradtig 
tartott a „vig muzsika s vidám ének" . 

— Csáktornyái Lajos kiváló tehetségű fiatal 
irónk „Szeressünk és inegbocsássuuk" cimü beszély 
cs rajzkötetéből, mely f. évi szeptember havában je-
lenik mg, közöljük mutatványul mai számunk csar-
nokában a „Három rózsa" cimü kitűnő beszélyt. A 
kötetet ujolag melegen ajánljuk közönségünk figyel-
mébe. Előfizetni lehet e hó végéig. A z előfizetési 
pénzek Gyulai István könyvnyomdász és ki.idöhoz 
Aradra cimzendők. Előfizetéseket a jelzett időig la-
punk szerkesztősége is elfogad. 

— Jutalomjatéka lesz hétfőn f. hó 20 án 
színtársulatunk egyik legkitűnőbb tagjának Göncy-
nének. E jeles drámai színésznő II. Rákócy Feren-
cet választotta jutalomjátékául. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy ugy e nagy szabású darab, mint 
jutalmazandó, ki a maga szerepkörében általában 
kedvence színház látogató közönségünknek ez estére 
nagy számú közönséget fog a színházba hódítani. 

— B á l . A magyar országos segélyző nőeg -
let vörös kereszt egyletének mindszenti fiókja f. hó 
25-án az „Újvilág" -hoz címzett kert helyiségében 
saját pénztára javára táncvigalmat rendez. E bálra 
mint halljuk városunkból is számosan készülnek. 

— Tanitó választasa. A városi iskolaszék ál 
tal az üresedésben volt kajáni tanítói állásra Gal-
lasz Ignácz, a nagy királysági iskolához pedig Mol-

ták, mintegy tisztaságát s fényét jelképezték az 
eszméknek, melyek abban a főben szülemlenek. — 
Szemei sötétek, mint az éj, de a csillagos éj. Ezek 
voltak azok a szemek, melyek sirni, nevetni és 
fenyegetni tudnak egyszerre, egy időben. Orra oly 
finom metszésű, mint a earrarai márványból fara-
gott Vénusé, s aikai körül mindig egy halvány mo-
soly játszott, minő a hold fénye lehet a bus fény-
veseu. Legalább ezt mondá egyszer róla sétaköz-
ben a nevelőnő: Blanka, Ilonka grófnőnek, ki ér-
dek kel látszott tudakozódni a fiatal ügyvéd után. 
S Ilonka grófnő szép volt, a szépek első sorába 
méltó. A gourvernate Blanka? A z szebb volt . . . 
én nálam is. 

S én egyre pvakrabban láttam a fiatal ügy-
védet a parkban. Láttam az öreg gróffal is még, 
de legtöbbször Biankával. En nem tudhatom, mi-
ről beszéltek? D e hangjok olyan volt, mint a leg-
édesebb zene. Egyszer lágy tilinkó hangja, minőt 
a füzes felől, hol esténként pásztortüzeket láttam 
égni, hord a bohó szellő, mely ajkaimat összecsók-
dosá; másszor csöudes, mélabns zongora hangok, 
minők szürkületkor hangzottak néha Ilonka grófnő 
ablakából, s melyekre mindig könyek szökkentek 
szemeimbe. Ezt felváltotta édes suttogás, gerlicze 
nevetés Blanka ajkáról, mely oly kedves, oly csó 
kölni való volt, hogy a csillagok csakúgy ragyog-
tak tőle jókedvükben, s én magam is menüettet 
járhattam rá a bohó szellővel. 

A menüettről jut eszembe, hogy egyszer igy 
sétaközben épen a tánezról beszélgetlek, s Blanka 
csodálkozását fejezte ki a fölött, hogy Kálmán nem 
tud egy . . . igen, egy idegen tánezot, a mrlvnek 

Blanka villogó szemekkel s raegvetőleg tekin 
tett fivérére. 

— ü g y hiszem, erre vigyázni a t e feladatod 
is, nem csupán az enyim. 

De ha fivére vigyázott a rózsára, Kálmán sem 
hagyta vigyázat nélkül Oktávot. Mi az az egyne-
hány hitvány arany, odadobni a szolgának, hogy 
többször töltsön neki abból a gyöngyöző örvényből, 
a mi a pohárban forog, mint a pokol. 

A z utolsó lánc még nem kezdődötts már hallám, 
a mint Kálmán odasugá a gróf titkárjának: 

— Barátom, csak erre a fickóra legyen gondod. 
Ezt tedd addig harcképtelenné. 

— Ne busulj, feleié a titkár, mire rá kerülne 
a sor, nem jut eszébe a keresztneve sem. 

Kezdődött az utolsó tánc. 
En is, a szegény rózsa, ott forogtam a többi-

vel, ott voltam Ilonka grófnő keblén. Körülem tán-
colt a világ, cikáztak a velencei tükrök, káprázott 
a csillár, s vitt, vitt magával mindkettőnket szilaj 
forgatagban, mintha a világból akart volna kilopni 
az a büszke, délezeg fiu . . . Kálmán. 

Egyszerre leestem. Ila jól emlékszem, azt 
hiszem, készakai va dobtak l e . — Káimán elbocsátá 
a grófnőt s le akart hajolni értem, hogy vissza a«i 
jon az életnek — Hiába, a táncz örvénye vnijv 
inkább tán az utánuk következő pár szilaj o v < 
engedte azt ; vitte, sodorta őket tovább. B l a n k a te l -
ezőit mogütuiuk, ő uem engedett f e l v e n n i engem. 
Csak egy édes suttogást hallottam még. A z voit 
az egész: 

— Szünóra alatt a kerti lakban ! ... 
Mé sem hagytak ott halni ineg. A z eltépett 

a neve nem jut már eszembe. — S nem is sokáig! fodrok, röppenő sznllagok, lehullott virágok közt is 
tétovázott, hanem szétnézett előbb az ut két irá-1 megt dált engem, megkeresett engem Kálmán. Na-
uyában, ajkára tette ujjacskáját, másik kezével {gyon szerethette a rózsákat, hogy annyit fáradt 

nár János választatott meg, a nagy királysági isko-
lától pedig Paksi János tanitó az ú j o n n a n épült 
Derekegyház oldali iskolához helyezteti át. 

— Sz i né s ze t . Színészeink 'a lefolyt héten a 
legváltozatosabb műsor mellett játszottak, lidtfŐn 
Dobocsányi jutalmára „^tern Izsák* hozatott szinre, 
melyben a jutalmazott sikerült komikumával, rög-
tönzött dalaival többször megkacagtatta a szép 
számmal volt színházi közönségi t. Szerdán a „Pá 
linka, vagy emberirtő" világhírű francia színmű 
adatott. E darabban a pálinka ivónak végkimulását 
Sándor Emil nagy drámai tehetségre valló megrázó 
hűséggel adta vissza. Csütörtökön valóban igen kel-
leuies estély o voll színház látogató közönségünknek, 
a „Kis szórakozott" igen szellemesen irt francia 
vígjátékot adták színészeink általános hatással. E 
darab előadásával is éreztük, hogy Bogyó ur szín-
társulata teljes sikerrel leginkább az ily szalon sze 
rü vígjátékokat adhat, miért is hason darabok elő 
adását ajánljuk figyelmébe. Ez estén leginkább ki 
tűntek az öreg Bokor, Eszéki Emma, Halmai Kor-
nél, Gönciué, Sándor Emil, Dobocsányi és Morvay. 
Ma este a Bokor családnak lesz jutalom játéka, 
mely alkalommal, Almási Tihamérnak Miliuiári ci-
mü 1000 arany frkal jntapnazott kitűnő népszín-
műve fog szinre hozatni. 

CSARNOK. 
JE3L á i r o m r ó z s a . 

Elbeszélik maguk a rózsák 

Irta Csáktornyái Lajos. 
I 

Rózsa voltara, — elhervadtam. 
Ott virultam a k*-i grófi kastély parkjában. 

Hárman voltunk testvérek, mind a hárman egy 
ágon: kettő piros, én halovány. En voltam legszebb. 
Legalább ezt mondták. A szegény kertész meg is 
siratott, mikor leszakítottak, mikor egy reggel a 
kertbe menve, nem találta többé azt a halvány rózsát. 

Máig se tudja tán, ki rabolt el anyámtól, test-
véremtől és ő tőle; ki okozta hervadásoui? 

. . . A kasznár diszes laka igen eleven volt 
már napok óta. A z öreg Gyoprádi fiatal ügyvéd 
fia, Kálmán érkezett meg a fővárosból itt tölteni 
atyjánál a nyarat falun. Engem nem érdekelt, 
nem törődtem vele. Mit is törődném — grófi park 
rózsája — egy kasznár fiával?! 

Csakhamar azonban törődnöm kellett vele, 
mert láttam őt. Ott járt a vakmerő a grófi keitben. 
Hallatlan dolog: a galamb ősz gróf,ez az utólsó izig 
arisztokrata, a sétában karjára öltötte öt, s oly 
szivélylyel, oly melegen beszélgetett vele, hogy . , 
egészen elpirosodtam a haragtól. 

Szemügyre vettem. Hiába volt haragom, meg 
kell adnom, hogy Kálmánt igen szép fiúnak talál-
tam. Sötét fürtös haja enyelegve játszott homlokán 
val, mint játszi gyermek komoly, bölcs atyjával. 
Mert valóban olyan voit ez a homlok. Komolyság, 
ész és erély volt egész kifejezése. S azok az átlát-
szó, finom kék erek, melyek halántékait behálóz-

édesen hallgatást és csendet intett s azután mind 
járt, ott a kavicsos porondon — eljárta azt a tán 1 

ezot, maga dalolva hozzá halkan, elbüvölőn a dalt. j 
Óh azok a drága fodrok, azok a kedves selyem 
czipők, azok az aránvos piczi lábak, azok az édes 
ajkak s az az elbűvölő dal! . . . 

. . . Oh akkor történt a végzetes etet! Be 
tévelyegtek a csillagfénynyel szórt uton, be a sötét 
hársak közzé; épen virágzott a hárs . . . Nem lát-
tam őket, eltűntek szemem elől. Visszatértükkor 
azonban láttam, hogy Kálmán Blanka kezét szivére, 
másikat pedig ajkához viszi. Sírtam félelmemben, s 
szerettem volna, hogy hangot adjanak az istenek, 
hogy kiálthattam volna: Fogjátok, fogjátok meg a 
merénylőt! segítség, segítség! Ah, de ugy látszik 
a leányok örülnek azon, hogy a virágok istene 
nem adott a rózsáknak hangot. Mert Blanka egyá 
talán nem értett velem egyet. Ellenkezőleg: lesüté 
szemeit s hagyta csókolni kezét, majd a karját, s 
még — Diána bocsáss meg! — csodaszép arczát 
is. Sőt aztán egyszerre azt vettem észre, hogy kar 
jait Kálmán nyaka körül fonja, mig ez a derekát 
ölelte át, s hagyta csókoltatni magát és zokogott, 
zokogott lassan az örömtől, boldogságtól. 

Ott voltam szom8zédjokban. S ez volt az át-
kom. Csókjaikat nem olvashattam meg, mégis áldo-
zata lettem bosszujoknak. Blanka tört le. 

. . . Csitt! ha a kertész megtudná! 
Rózsa voltam, — elhervadtam. 
. . . Oh, én csak egy szegény rózsa vagyok! 

Hogyan tudnám hát elbeszélni, mily kedves, mily 
drága voltam Kálmán előtt. Mennyi figyelemmel 
tüntetett ki. Először is keblén vitt haza, mint siró 
menyasszonyát a boldog ifjú; ezüst poharába tett, 
azután selyem-tárczájába zárt, szive fölött hordott. 
S ott is kivel találkoztam újra? A z én kedves gyil-
kosommal, Blankával. Arczképe volt az ott, rajta 
finom bett)kkel a nálam sokkal ékesebben szóló 
szavak „Édes Kálmánomnak, emlékül. A te egy-
gyetlened" . . . 

Rózsa voltam, — elhervadtam. 
II . 

. En voltam a másik! 
En a terrászon virultam, porczellán cserépben. 

Hazám Olaszország volt, a szerelem hazája, a me-
lyik Blankáé. Szerettem is őt véghetetlen. Hiszen 
úgyszólván testvérek voltunk: ő is rózsa, én is 
rózsa. . . . 

Mégis más törött le. Más okozta hervadásom! 
Kirándultunk együtt a csomági hegytetőre, 

hol a „rózsa-kő" van. Kálmán, Blanka, Ilona 
grófnő és én. — Kálmánt azelőtt választották m e g 

kerületben képviselőnek. 
Annak a „rózsa-kő"-nek pedig az volt a ne 

vezetess-ége, mindenki igy tudta, sok meg is pró ! 
hálta, hogy a ki rája állott, és kimondotta róla I 
nézve napkeletre, a Balaton telé, valakinek nevét, | 
egy évre rá bizonyosan az ő párja lett. 

Kálmán állt csak fel a három közül a rózsa 
köre, jobb kezét szivére szoritá, Blankára mosoly 
gott s ezt a nevet suttogá el : „Ilonka." — 

Ilonka és Blauka! . . Mikor ez a két név ugy 
hasonlit egymáshoz! 

Blanka azonban megértette a Kálmán által sut-
togott nevet; elsápadt, remegni kezdett, mint a meg-
lőtt galamb. . . S ottan esett össze ájultan. 

Ebből aztán Ilonka grófnő is megértette, me-
lyik nevet sóhajtá Kálmán el. Megértett mindent, 
többet mint kellett volna. S egyszerre szenvedélye 
fellángolt annál égetőbben. 

— E g y nevelőnő velem szemben? Gondolá 
magában kacagva a gyönyörű grófnő. Majd meg 
mutatom hát most már csak azért is, hogy kié lesz 
a győzelem! Azzal karját Kálmánnak nyujtá, engem 
leszakított kebléről, s hóditó édes mosulylyal oda 
adott neki. . . 

E z volt az éu bus történetem. Oly , mi szegény 
rózsák! Mi olyanok vagyunk, mint a szép rabszol-
ganők. Meg se kérdeznek, akarunk e menni; oda-
adnak bennünket. . . ingyen, legtöbbször egy csókért. 

Ilonka grófnőről nem tudok többet, Blankáról 
sem. Csak annyit mondhatok még, hogy mikor Kál-
mán szive fölé' jutottam, kivette selyem tárcáját, s 
abból porrá morzsolva valami szemetet szórt ki a 
röpülő szélbe, s ugy hasonlított az a repülő por va-
lami szegény rózsa hamvaihoz . . 

Rózsa voltain, — elhervadtam! 
III . 

Én is rózsa voltam. — Azon a tőn nőttem, a 
melyen a másik, a melyiket a grófhölgy szakított 
le. Talán azért oly szomorú az éu történetem is. 

Engem is Ilonka törött le. Nem tudom, kinek 
szánt. Magának szeretett e, vagy más kedvéért hor-
dott királysággal fölérő drága keblén. 

A z öreg gróf fényes estélyt adott a kastély-
ban. Hiányozhattam e éu onnan, ha szép úrnőm nem 
hiányzott? 

— Blanka! suttogá Oktáv a nevelőnő fivére, 
vigyázz.A második francia négyes alatt hátok mögé 
álltam s kihallgattam suttogásukat. A z a piros ro-
zsa a grófnő keblén a te végzeted. Ha azt a rózsát 
elejti az utolsó táncban, akkor azt jelenti „igen," 
— ha nem ejti el, akkor az azt jelenti psoha." 

keresésemmel szegény, bohó. 
A titkár odasúgta neki: 
— Nem kell többé tartani Oktávtől. Olyan 

mint a csap. S a kis bohó Blanka, az meg nem 
tud semmit . . . 

. . . Tudott már mindent. 
Kezdődött a szünóra. A diszes vendégsereg 

szétszóródott jobbra, balra a termek során, édes 
beszéd, nevetés, zeneszó mellett töltöték az időt . . . 

Megható némaság bocsátá le fáradt szárnyait 
a parkra. Ragyogtak a csillagok az öreg hársak és 
platánok sürü lombjain keresztül; levelen, virágon 
csillogott a harmat. Lomha csigák kidugták ké-
nyelmes fejeiket görbe házaikból, cserebogár csön-
les zúgással röpködött szanaszét. Beszédbe ereszke-

dett fűszál a fűszállal, s panaszolt a madár, hogy 
párja elhagyta. Csak a szökőkút egyhangú locso-
gása zavarta a csöndet, s a felhők közül elő-előuuk-
kanó holdvilág a homályt, melyben a fák között a 
a lombok sátrai alatt lenge tündérek játszották 
kedvökre a szerelem édes játékait. — Csendes, el-
hagyott volt az egész kert, de némasága oly enyh-
adó volt, minő lenne azé a temetőé, melyből a ha-
lottak mind feltámadtak már . . . 

Egyedül a kerti lakban látszott egy mozdulat 
lan fehér alak. Olyan kísérteties . . . 

Kálmán tétovázva, lábujjhegyen lépdelt előre 
a kanyargó uton, hogy fel ne ébressze még az alu-
vó virágot se. Szive fölött ott voltam én, szerelem 
postája, a jeladó rózsa, mé^is reszketett. Talán 
édes gyávaság, mely minden halandónak kijut ilyen 
perezben, talán a kéj boldog remegése volt, vagy 
az Önvád! . . . Mely azt mondja, suttogja, beszéli, 
kiáltja a némaságában is, mikor egyedül van is: 
Mást szerettél, másnak esküdtél! hazudtál! Gonosz 
vagy ! 

De az önvádat lebírta ellenfele, az óriás, a 
minek neve — szerelem. S belépett a kerti lakba. 

— Ilonka! suttogá halkan, szerelmesen, kegyed 
az imádott szép angyal? 

— Igen! rebegé félénken a fehér ruhás nő. 
A z ifjú térdeire borult és mámorosan csókolta 

a nő ruhája szegélyét. 
— Imádlak! szeretlek! Oh jöjj a szivemre! 
— Nem szeretsz mást? . . Senkit mást? 
— Senkit, senkit! Miudörökre téged! 
— Nem is szerettél? 
— Soha senkit te kívüled . . . O h adj, adj 

csak egy csókot! . . . . 
— Ne, itt van . . . . itt, a mit érdemelsz! 

hörgé fojtott hangon, démonilag a fehér ruhás nő. 
A z olasz nő volt, — Blanka. S Kálmán szivébe az 
ölelés alatt egy éle3 tör fúródott, mit egy elhaló si-
koly kisért a közelből . . A z elkésve közelgő grof-
hölgynek mosolya. — A tőr ketté vágott en-
gem, a jeladó rózsát ott a mellén, s én lehullottam 
a porba; helyemen pedig a ifjú mellén kinyílott egy 
másik rózsa, piros rózsa, pirjs vérből. 

E z volt a negyedik rózsa. 

8 0 0 f o r i n t 

beruházással kerestetik 260 hold kitűnő buza 
termő talajú szántóföldre egy, avagy három 
évi időtartamra egy bérlő társ. Mi iránt bő-
vebb tudósítást e lap szerkesztői hivatala ad. 

H1RDETES. 

Közhírré tétetik, miszerint Szegvár köz-
ségében 400 drb,azaz négyszáz darab ötven 
forintos részvénnnyel egy takatékpéuztár fel-
állítása e f. év október hó első feléig hatá-
rozatilag meghosszabbíttatott, s ennek párto-
lására a szomszéd község lakosai tisztelettel 
fölkéretnek, ugy azonban, hogy a részvényt 
váltani kívánók tartoznak ez évi oktober első 
feléig egy részvény után 15 forintot, beru-
házási költségekre pedig l frtot aláírásuk al-
kalmával fizetni, továbbá f. év december 1-én 
10 frtot. Tartozik végre mindenki 5 egymás 
utáni éven keresztül minden év augustus* 1-én 
egy részvény után 5 frtot fizetui. 

Az ekkénti feltételekre minden vállal-
kozó fizethet Szentesen a „Szentesvidéki ta-
karékpénztárnál, — Szegváron Berkecz Fe-
rencz ideiglenes elnök és pénztárnoknál, vagy 
Szarvas Pál ideiglenes ellenőrnél, ahol mind 
erről bővebb felvilágosítás nyerhető és a 
létesítendő takarékpénztár tervezete is meg-
tekinthető. 

Kelt Szegváron, 1883. aug. hó 16. 
Berkecz Ferencz. 



Eredeti „Hellingsworth" és „Tigcr" szénagerebíyék 
" v e t ő g r é p e l r é s „ B A . K E I 2 " r o s t á l r , 

legújabb szerkezetű szabadalmazott könnyű három v a s a ekék. 

^ " i n t é n Diimlen más szorkexetti gazdasági gépek 
Nri^ -?^ jótállás mellett legolcsóbban ^ ^ ^ 
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GRÍEPEL HUGÓ 
GRAEPEL BUDAPEST. 

V Marschall Sons & Co. Lmtd. föügynökénél 
B U D Ü P E S T , 6RAEPEL BUDAPEST. 

VI. ker., gyár-utcza 58. szám bárá-ay-utoza (16 szám) Barkán 
Részletes képes árjegyzékek, Marschaü Sons & C.-fé:e gőzmozdonyok és cséplőgépekről is, k ívánatra Ingyen és bérmentve 

k . idetnek. 

Komoly hangok. 
„ Altenfelden. Tekintetes úr! Kérem legyen szives 

a makacs székrekedés ellen igen hasznosnak tapasztalt* 
úgynevezett svájczi labdacsaiból nekem küldeni Grllll 
Ferencz, községi orvos." Árverési hirdetmény Hirdetmény 

Alulírott bir. végrehajtó, az 18S1 évi LX. t. cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a v. b. 
Fuchsl József csődtömegéhez tartozó és a szentesi iz-
raelita templomban levő 19, 82 és 83, szánni imaszékek, 
mivel az első árverést felül Ígéret folytán a csőd vá-
lasztmány jóvá nem hagyta, nyilvános árverésen eladat-
nak, mely árverésnek a helyszínén vagyis Szentesen 
az izr templomnál levő jegyzői irodában leendő esz-
közlésére 

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

Szentes, 1883. aug. 8-án. 

Szathmári Ede, 
kisajátítási jogbiztos. 

„Én már sokféle kísérletet tettem az Ön, úgyne-
vezett 8 váj czi labdacsaival, s örömmel konstatálom, hogy 
azok az illető bajokban, kitűnő hatásuaknak bizonyul-
tak. Dornbach, Bécs mellett Dr Felder Engelbert, 
községi orvos s a hg Schwarzenberg család házi orvosa." 

„Tekintetas úr! Az ön labdacsaival kísérleteket 
tettem s azok hatását nagyon dicsérték nekem stb Tisz-
telettel, Weber F. gyakorló orvos. Uzeneich, u p. St.-
Martiu.'' 

„AVöllau, Cilii mellett Tekintetes dr! A küldött 
labdacsok hatásával minden tekintetben teljesen meg lé-
vén elégedve, kérem stb. Tisztelettel, Kulue F. gyakorló 
orvos. (Brandt Richárd gyógyszerész úrnak, Zürichben. 
Svájcz ) 

Egy doboz ára a gyógyszertárakban 70 kmjezár. 

1883. évi aug. 23-ik napjának 
d. u. 4 órája határidőül kitüzetik, és arra a venni szán-
dékozók azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a ne-
vezett ingóságok ez árverésen a legtöbbet Ígérőknek becs-
áron alól is eladatni fognak. 

Kelt Szentesen 1883 aug. 13, 

tudatja a tisztelt közönséggel, hogy az 

ügyvédi gyakorlatot 
megkezdette, s irodája Halász Szabó Já-

nos ur kispiaczi házában 

I. t. 315. sz. a. van. 
Szentes. 1883. augustus hó. köz- és váltó-ügyvéd 

h i r d e t e s e k . 

WISSE és TÁRSA 
les. kir. szabadal m pénzsztkrénygyárosok 

! Bécs. B U D A P E S T , Prága. 
jFióküzlet: Budapest, sugárnt 2. sz. 

(Fonciére palota ) 
|ajánlják elismert kitűnő gyártmányú tűz-

mentes 

j p É m m i i m E i K E T 
Jházi pénztáraikat, másoló gépeiket 

és műlakataikat 
I legnagyobb választékban és jutányos áron. 
j| Kivánatra képes árjegyzékek ingyen 
|és bérmentve küldetnek. 

NB. Minden kijátszatás kike-
Irülése végett kérjük a tisztelt közönséget, 
Imiszerint czimünkre pontosan ügyelni és 
Imár több mint 20 év óta fennálló gyárun-
[kat a hasonló hangzású, sokkal fiatalabb 
|(Theodor W i e s e & Co ) czéggcl össze 
Inem téveszteni. 4 - 2 0 

H 7117 n 

ZSOLDOS 111 FERENCZ. 

Alulírottnak IV. t. 138. sz. 
a. két utcára szolgáló háza, épü-
letei kerttel és 491. nsz. öl bel-
ső telekkel együtt, — kedvező 
teltételek mellett 

U^T* örök áron eladó. 
G Y Ő l i l JÓZSEF. 

A városi téglatelepen a kongós tégla 
ut építéséből fennmaradt mintegy egy 

legjobb minőségű tégla eladó. 
Utalványok „Rambovszky szállodá-

ban" a kongó tégla útépítése mtíveze-
tőségénél válthatók. 

Gissfelcl Imre, 
0 — 0 művezető. 




