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Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

^ küldendők. YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

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

beiktatástól külön 30 kr. 

N y i l t t é r - b e n 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérnientetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok vissza nem adatnak. 
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Megjelen minden vasárnap. Felelős szerkesztő és kiadő-tulajdunos: 

SIMA FERENC. 
Egyes szám ára 8 krajcár. 

A gazdáknak. 
Budapest, aug 1. 

A nyomtatás és cséplés, a nagyobb bir-

tokosokat kivéve, innen-onnan be lesz fejezve. 

A termés nem nagy; de legalább itt az al-

földön, a mi termett, az jó. A buza szebb és 

jobb, mint a mult évben volt, s igy méltán 

lehet remélni az árak javulását. 

A rnult évi óriási termés mellett beállt 

rendkívül alacsony árral szemben az volt 

tanácsunk, hogy várakozni kell az eladással, 

elvégre is az áraknak emelkedni kell. — S 

ez volt az átalános vélemény és gazdáink, kik 

csak tehették, vártak az eladással egészen 

addig, amig az uj búzába bele nem vágták 

a kaszát. 

Fájdalom, ez a kitartás inkább veszteség-

gel, mint haszonnal járt; mert a buza az 

aratás előtti napokban ugy kelt, mint a muli 

évben aratás után. 

E rendkívüli pangás, az ez évi csekély 

termés mellett, méltán ejtette kétségbe a gaz-

dát. Holdanként 4—5 mázsa termés, 5—6 

frtos árral, valóban elrémítő a mezőgazda 

sorsára. 

Az ország tele volt kürtölve, hogy az ez 

évi termés mennyisége nem marad a mult évi 

mögött. Ily kilátás mellett egészen természetes, 

ha a gabona ára emelkedés helyett hanyat-

lást mutatott. — Amint azonban a cséplés 

eredménye mindinkább nyilvánosságra jön, s 

kezd megbizonyosodni, hogy az idén vajmi 

kevés olyan gazda lesz, kinek termése akkora, 

mint a mult évben volt, s annál nagyobb 

azok száma, kik a tavalyinak csak felét rak-

hatják a zsákba: — az árak erre kezdtek 

emelkedni. 

Mig azonban a külföldre nagyobb mennyi-

ségű gabona nem kell; addig a jelenlegi 

piacaink mellett, még jó féltermésnél sem 

várhatjuk gabonánk árának nagyobb emel-

kedését és tartós javulását. 

Az elmúlt 3—4 nap örvendetes javulást 

mutat a buza áránál; de ezt nem a termés 

csekélysége, hanem az okozza, hogy Francia-

országban nagyon rosszak az aratás eredménye 

iránti kilátások. 

Franciaországnak körülbelül 20 millió 

hectoliter buzabevitelre lesz szüksége; mert 

saját termése éppen nem fogja fedezni a szük-

ségletet. 

Alig pár napja jutott a világpiacra a hír, 

hogy Franciaország termése rosz lesz, s csak 

nagyobb mennyiségű gabnabevitellel lesz képes 

fogyasztási igényeit kielégíteni: a buza ára 

egyszerre tetemesen emelkedett. Ugy, hogy 

pár nap alatt a pesti piacon 7.20-ról 8 frt 
20-ig emelkedett a buza ára. 

Ez rendkívül örvendetes fordulat a magyar 

gazdára nézve, kinek minden reménye már 

csak a termény árának emelkedésében van; 

mert a mind nagyobb mértékben reá nehezedő 

közteherrel szemben enyhülés és kíméletre 

ugy sem számithat. 

A buza áráuak e váratlan és gyors emel-

kedésével szemben az a kérdés a gazdára 

nézve, hogy mit tegyen? Terményének érté-

kesítése iránt milyen állást foglaljon el? Várja e 

még az árak további emelkedését, vagy fel-

használva a mai kedvező, a többi államok 

termése által könnyen változtatható árakat, 

adjon tovább terményén? Ez oly kérdés, 

melyre ma a világkereskedelem minden össze-

köttetésével rendelkezők sem adhatuak biztos 

feleletet. — Mert a termény árára a leg-

nagyobb befolyással lehet az európai államok 

között a ma fennálló béke fenntartása, vagy 

| megzavarása. 

Franciaország szük termése tartós be-

| folyással a gabona árának emelkedésére nem 

lehet; mert mihelyest a kereskedők eleget vá-

sároltak, hogy az ott fennforgó szükséget ki-

elégítsék, a vételkedv azonnal alább száll és 

be fog állani az eddigi pangás, s ez esetben 

szerencsés, aki a pillanatnyilag látszó szük-

ség nyomása alatt, emelkedett árakon tovább 

ad gabonáján. Mert nem kell számításon kí-

vül hagyni, hogy a mult évi bó termésnek 

majdnem fele még mindig egyes kereskedők 

raktárában fekszik, várván szerencsésebb időkre 

és jobb árakra. 

A magyar gazdának — cséplés után — 

a világ gabnapiacával szemben a legsajátsá-

gosabb helyzete van. Nálunk ugyanis, körül-

belül 20 nappal hamarébb kerül a mag a 

zsákba, mint Európa többi államaiban. Már 

most, mi tudjuk, hogy nekünk sok-e, vagy 

kevés termett, s eliez képest, — a küllőidtől 

eltekintve, — elmondhatnánk, hogy nekünk 

! sok termett, tehát természetes az alacsony ár, 

vagy nekünk szük termésünk volt, tehát el-

maradhatlan az ár emelkedése. Ez igy volna, 

ha a magyar termény Magyarországban fogyna 

el. De nem igy van; mert a magyar termény 

messze túlhaladja a belföldi fogyasztás hatá-

rát, s igy mi csak ugy várhatunk jó árakra, 

ha a hatalmas Angol-, Német- vagy Francia-

ország szük termése miatt rá van szorulva a 

mi terményünk feleslegére, akkor a bent el-

fogyasztott termény ára módosul, illetve emel-

kedik oda, ahogy külföldre megveszik gabonán-

kat; de ha külföldön jó termés van és bevi-

telre nincs szükség, akkor legyen nagy vagy 

kevés termésünk, mi erős áremelkedésre semmi 

szin alatt nem tarthatunk számot. S igy a 

magyar gazdára nézve az a leghelyesebb, ha 

bevárja, mig a külföldi államok elcsépeltek s 

egész Európa tisztában van azzal, hogy eb-

ben vagy abban az országban szük-e a ter-

més, s igy szükséglet lesz-e és pedig oly mérv-

ben, mely befolyásolhatja az árak javulását, 

vagy hanyatlását? 

Ha ily esetek fenn nem forognak, akkor 

az alföldi embernek nagyon céltévesztett a 

speculatió, akkor legjobb aratás után eladni 

terményét, mert a gabonának raktároztatásá-

val járó költségeit a gazda csak ritkán nyer-

heti meg. 

Ma azonban a helyzet más. Először nem 

tudjuk, hogy a világbékét kezében tartó orosz 

cár és porosz császár mit végeztek i 

Il-ik Vilmos porosz császárnak a fogad-

tatása az orosz cár részéről nagyon kedves 

és rendkívül barátságosnak látszott; de hogy 

e túlságos barátkozásnak nem lesz-e egy nagy 

és véres háború a vége, mely fegyverre szó-

lítja egész Európát, azt nem tudhatja senki. 

Ez a kérdés Damokles kardjaként lebeg 

Európa, légióként hazánk, illetve az Osztrák-

Magyar birodalom felett. 

S ki tudja, hogy a francia szük termés-

nek tulajdonított rohamos áremelkedés nem 

függ-e nagyon is közelről össze Il-ik Vilmos-

nak az orosz cárt látogató útjával? 

Ki tudja?! 

A császárok csókolódzása eddig még leg-

többször ágyuk dörgésével végződött. S ma 

ehez közel vagyunk. 

Ha ez okozza a búzaár váratlan emel-

kedését, akkor nagy fordulat állhat be a ter-

mények és jószág árában. — Ez azonban so-

káig nem tarthatja magát a hivatalos titkok 

köpenyében, amikor aztán tudni fogja minden 

gazda, hogy várni kell terménye eladásával. 

— Addig tartózkodást ajánlunk. 
X. —. 

Csongrád és ármentesitése. 
A csongrád-csany-percsorai társulat megalakí-

tása most már befejezett kérdésnek tekintendő; mert 

a kormány látva azt, hogy az érdekeltségben nincs 

meg a kellő egyetértés a társulat megalakítására, 

kormánybiztost küld ki, a ki a szemben álló érdekek 

és ellentétek kiegyenlítése mellett, keresztül fogja 

vinni egy orős társulat megalakítását. S ez jól van 

igy; mert egy oly nagy várost, mint Csongrád, s 

oly gazdag vidéket, mint a mely Csongrádtól egész 

fel Szegedig húzódik, minden árvíznél újra kitenni 

az elöntés veszélyének nem szabad. Ez nem csak 

helyi, hanem állami érdek is. Éppen azért járt lenn 

Baross minister, hogy maga személyesen győződjek 

meg Csongrád helyzetéről, s igy a személyes tapasz-

talat csak fokozza benne a törekvést arra, hogy ha 

másként nem, állami beavatkozással is, megalakit-

tassék a társulat, mely egységes védelem mellet 
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hivatva van biztosítani az árviz ellen Csongrádot, 

Felgyőt, Csanyt és Sövényházát. 

Kormánybiztos nélkül még az 1888-iki katasz-

trófa után is, évek kellettek volna hozzá, hogy a társulat 

kebelébe eső érdekeltség egyezségre birt volna jutni 

a társulat megalakitása iránt, s igy e tekintetben 

csak örömmel lehet venni, hogy a kormány saját 

kiküldöttével fog az alakulasra döntő súlyt gyakorolni. 

S a töltés kiépítése érdekében ez eddig rendjén 

van, kérdést már most az képez, hogy az egyes 

érdekeltek, ugyanis Csongrád, Felgyő (gróf Károlyi 

Sándor) Csany, Sövényhaza (őrgróf Pallavicini) az 

általuk birt töltések és az adóvisszatérités címén birt 

fentartási összegek mellett, mily financialis feltételek 

alapján menjenek bele a társulatba? 

Ez a kérdés rendkívüli fontossággal bir Cson-

grád városára nézve, s miután a kormánybiztos ki-

nevezése már küszöbön van, ki az érdekeltséget az 

állam által elkészített épitési tervek alapjan alakulásra 

azonnal egybe fogja hivni, időszerű, ha a nyilvá-

nosság terén is foglalkozunk e kérdéssel, s gondol-

kozási anyagul felvetünk egy par eszmét 

Mi először is abban a véleményben vagyunk, 

hogy az alakulásnál mindenek előtt tekintetbe kell 

jönni annak, hogy melyik érdekeltség minő értékű 

védtöltéssel lép a társulat kebelébe s az értékkülönb-

séget, legyen az plus vagy minus, el kell számolni 

javára, vagy hátrányára az illető érdekeltségnek. A 

társulat alakulásánal ez egy oly elvi kérdés, melyet 

a kormánybiztosnak már irányul kell venni, ha csak 

minden jogos fentartás visszautasítása mellett, erő-

szakkal nem akarja összegyúrni a társulatot. Ez 

egyébbiránt oly kérdés, mely felett a gát védelmi 

érdek arányaira való tekintetből lehet disputálni; 

de van az alakulassal szemben egy kérdés, mely 

speciel Csongradra bir kiváló értékkel, s mely felett 

már akkor megkezdődött a harc, mikor még elő-

térbe sem lépett a társulat alakitásának mai akut 

jellege. 

Ez az adóvisszatérités kérdése. Kap ugyanis 

Csongrád az államtól adóvisszatérités cimen, a gá-

tak fentartására 17 ezer frtot. Törvény szerint a gat-

fentartás cimén az egyes társulatok, vagy érdekel-

teknek járó adó vissza térítési összeg vagy az érde-

keltség földadójából vonatik le parcellánként és szá-

moltatik el az egyes birtokos javára, vagy az egész 

TÁRCA. 
Rég volt! 

— Rajz — 

Mintha csak álmodnám 

Utam madárdalos, illatos berken vezetett ke-

resztül; ezüstszinü holdsütötte tájon, hol a balzsa-

mos rét virágai között bogár zsongott, s hol a kis 

patak csevegett bohókas regéket a harmatos kakuk-

füszálaknak. 

Nagyon szép regének kellett annak lenni, mert 

a nyárfa egyre tapsolt rá kerek leveleivel. 

Csendes volt az éj, csak a Hargita mohlepte 

ormáról lebbent át néha-néha a röpke szellő s ma-

gaval hozta a távoli völgyszorulatban siró pásztor-

furulya epedő, banatos hangjat. Csillagok indiscret 

fénye reszketett belé a késő homalyba s lobogó egi-

tüzek gyúltak ki a szőke Nyárád füzes partjain. Eji 

lepkék csapkodtak lomha szárnyukkal s egy-egy tü-

csök csiripelt egyhangúan, mélán Pici, 

szárnyas angyalok repkedtek a susogó lombok alatt 

s csevegtek halkan édesen 

Ki tudja mit? . . . — Ki tudja miről? 

Esztike ott ült az „öreg fenyő" alatt egyedül, 

maganosan; koszorút kötött kék-nefelejts szálakból, 

miközben egy-egy sóhajt küldött messze , 

valaki után . . . . 

Szép, fekete haja, egy fonatban omolva alá, 

körül ölelte karcsú derekát; beszédes szemeiben 

könjek ragyogtak s visszaverték a csacska csillagok 

fényét . . . 

Mikor aztán készen volt a virág-kötözéssel, a 

háta mögé kerültem ennek a vízi driadnak s befog-

tam a szemeit 
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összeg cumulativ adatik a társulatnak, s ez hasz-

nálja azt évi kiadásainak fedezésére. Csongrád így 

rumulativ kapja az összeget; de a földbirtokosok 

zöme azt tartja, hogy ez az összeg nem a várost, 

mint erkölcsi testületet, hanem a földbirtokos osz-

tályt illeti. S ez iránt a földbirtokos osztály már lé-

péseket is tett, hogy a visszatérítési összeg kivétes-

sék a város kezéből. 

Mi azon véleményben vagyunk, hogy miután 

Csongrádon a töltés rendszerint árviz alatt, közerő-

vel épült, a védelem pedig egyátalában közköltség 

és közerő mellett végeztetett, az adóvisszatérités semmi 

szín alatt nem illetheti magát a földbirtokos osztályt, 

hanem jussa van ehez a város minden adófizető 

polgárának. A földbirtokos osztálynak tehát itt nincs 

igaza; de kára sincs, ha a társulat megalakulásakor 

a közérdek helyesen lesz felfogva és alkalmazva az 

adóvisszatéritési összegnek társulati célra leendő át-

engedésénél. 

Erre nézve mi azon véleményben vagyunk, hogy 

Csongrád adja át a társulatnak az őt Uletö adó-

visszatéritési összeget oly feltétel mellett, hogy ezen 

összeg minden évben a Csongrád határa és belső-

ségeire kirótt árnientesitési költség javára Írassék, 

vagyis, ha a társulat kiró Csongradra 30 ezer frtot, 

akkor mindenek előtt az adóvisszatéritési összeg for-

dittassék a 30 ezer frt fedezésére, s csak a fen ma-

radó hiány vettessék ki egyénenként az adó arányában. 

Így a társulat megalakulása utan is mindenki élvezi 

saját adaja arányaban az adóvisszatérités kedvezmé-

nyét. S az érdek pedig ez. 

— A városháza és a járásbíró-
s á g . A szegedi törvényszék egész komolyan 

foglalkozik a kérdéssel, hogy az esetre, ha 

Szentes nem tudna alkalmas és kellő helyi-

séget adni a járásbíróság, s főként a telek 

könyvi hivatal számára, akkor a járásbíróság 

átvitetik Szegvárra, a régi megyeházába, mely 

elég és minden tekintetben kényelmes, a te-

lekkönyvi okiratokra nézve egészen tűzmen-

tes helyiséget nyújtana a biróság számára. 

— Egy tekintetre komikusnak tűnhetik föl 

sokak előtt az a szándék, hogy a járásbíró-

ság székhelye Szentesről Szegvárra tétessék. 

— S ebben van is valami komikus, de 

• 

A patak tündére megrázkódott és elsikoltotta 

magát, hanem mikor meglátott, mintha megszégyelte 

volna magát elmosolyodott, két kis gödröcske je-

lentkezett a halvány arczon, de ez a hajnalnyilás is 

csak rövid ideig tartott; a másik pillanatban lezárta 

bágyadt, hosszú szempilláit, melyek sötét árnyat 

borítottak az éj-fekete szemekre. 

Fekete volt a haja, szeme, még a ruha is rajta; 

de a lelkének fehérnek kellett lenni, mert sze-

rette a virágokat. Friss nefelejts-szálat tűzött min-

dennap a keblére. 

— Miért kell nekünk mindennap az „öreg fe-

nyő- alatt találkoznunk? - kérdém tőle halkan, 

fátyolozott hangon. 

— Ma vagyunk itt utoljára! — feleié s na-
gyot sóhajtott, hogy a szeméből is alá peregtek a 
gyöngyszemek. 

-- Miért? kérdém nyugtalanul s meg fogtam 
remegő harmatkezecskéit. 

~ H o l n a P holnap! - feleié törede-
zett hangon s szavai csendes, visszatartott zokogás-
ban haltak el. 

A kicsi patak elhallgatott, a nyárfa nem tap-

s o l t A helyett valami finom, leheletszerű 

edes-bús zsongás szűrődött át a légen: a csalogá-

nyok fájó, panaszos éneke. 

Elfáradt a hold is a hosszú, légi útban s visz-

szavonva sapadt sugarait, csendesen szállt alá pi-

henni a Hargita mögé. Betakaródzott valami lenge 

karmazsinpiros hálókabátba, mintha tudná, hogy 

nem illik mutogatni magát annak, ki ágyába'vonul! 

— Menjünk aludni Gábor! — szólt Esztike — 

Az álom nyugalmat ád annak, kinek ugy is fáj az 

ébrenlét! Majd - holnap! 

És aztán eljött a holnap: piros pünkösd napja. Oh, 

hogy vártam én ezt a napot, még ezelőtt egy héttel is! 
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olyan, mely nem a szándékot, hanem Szen-

tes helyzetét satirizálja. — Mert tény, hogy 

az a hely, mely 1871-ben elég volt a szen-

tesi járásbíróságnak, ma nem elég. Bíráink 

nyomorult szük szobácskákban végzik fontos 

teendőiket; az iktató és kiadói hivatal és 

iroda, ugy van két nyomorult szobába be-

osztva; de ez még mind hagyján, hiszen az 

igazságszolgáltatás nálunk (hazánkat értjük), 

ma még nemcsak eszmeileg szenved s kín-

lódik ó lomlábakon; de az igazságszolgáltatás 

hivatalos helyiségei és berendezései is a nyo-

mor képét mutatják. Valóban, ha ez oldal-

ról tekintjük igazságszolgáltatásunk kormány-

zatát, hát el lehet mondani , hogy ez a leg-

mostohább gyermeke a mai kormánynak. De 

hát ez igy van az egész országban, s mért 

lenne kényelmesebb helye a bíróságnak ná-

lunk, mint máshol? Ez helyén van ; de az 

már aztán nincs ám helyén, hogy az értékes 

telekkönyvi okmányoknak sincs a birósági 

épületben kellőleg tűzmentes helyisége. S ez 

az, mi a szegedi törvényszék elnökét arra 

birta, hogy Szentestől jobb helyet kér, mit 

ha meg nem adna, indítványba teszi a kor 

mánynál , hogy a bíróság tétessék át Szeg-

várra. Már most Szentessel szemben bármily 

komikusnak tűnjék is fel, hogy innen Szeg-

várra vitessék a székhely, ezt mind a mellett 

nem lehet Szentesnek és irányadó férfiainak 

elmosolyogni. Itt tenni kell valamit. 

Hiszen az nem is volna akadály, hogy 

Szentes adjon. Ő adna, ha volna hol? De 

nincs, annyira nincs, hogy a város levéltára, 

az árvaszéki iratok, a mérnöki térképek, szó-

val Szentesnek minden értékes és nagybecsű 

okmánya éppen ugy áll, sőt rosszabbul, mint 

a telekkönyvi iratok; mert a városi iratok 

egy része hitvány bérházban vannak, mely 

ha kigyúl, menthetlen elhamvad Szentes irat-

tárának egy része. 

Ez a járásbirósági székhelykérdés ujab-

ban alkalmat ad nekünk a városháza építésé-

nek égető szükségére. Húzni, halasztani ideig-

óráig lehet; de kitérni előle n e m ! 

Tegyünk hát va lamit ! 

Siettem Esztikéékhez, őt köszönteni. Mikor be-

léptem a házba, mely üdvösségemet zárta magába, 

elém szaladt a lelkem kipirult arccal s megragadva 

kezeimet, annyi jósággal, annyi fájdalommal tekin-

tett szemeimbe. 

Olyan volt ez a tekintet, mint egy nagyszerű 

válás lélekrázó kezdete, melynek utja messze, tul a 

felhőkön visz 

Én pedig álltam előtte némán, szótalanul, mint 

egy faragott kőszent: nem forgott a nyelvem, nem 

jött ajkaimra egyetlen árva hang sem. 

Az ablakmélyedésben volt egy meglett korú férfi 

s erősen rágta ajkait, hogy látva gyámoltalanságo-

mat, ki ne törjön belőle a kacagás. 

Le voltam sújtva, resteltem magamat. 

Esztike mentett ki zavaromból. Egy gyönyö-

rűen kötött nefelejts-csokrot vett elő egy nádkosár-

ból s hozzám lépve — nekem adta. A szálak közé 

égszin-kék papiros volt elrejtve s azon cirádák kö-

zepette egyetlen név írva: — Esztike. 
Még ma sem tudom megmagyarázni magam-

nak, hogy mi volt az a félelem, mi visszatartott 

attól, hogy e pillanatban összecsókoljam. Nem tettem; 

mindössze is hálásan szorítottam meg puha kezeit. 

— Ugy-e nem haragszik s nem felejt el soha? 

— kérdé hírtelen s nevetett, hogy a könye is ki-

csordult utána. 

En láttam, hogy az a nevetés sirásnak is be-
illenék. 

Anyja a háttérben mosolygott; atyja közém és 

az idegen közé lépve, — bemutatott egymásnak. 

Lélegzetem elállott, szemeim kérdően meredtek 

ez emberre, s a mondottakból csak e két szó vil-

lámlott végig lelkemen: Esztike jegyese! 
* 

* * 
Napok, hónapok, évek repültek el » , . . t 
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Világfolyása. 

II. Vilmos császár utazása a svéd és 

dán királyok meglátogatásával véget ért. A 

tartózkodásból, melylyel a hivatott személyi-

ségek e találkozások eredményét kisérték, azt 

a mindenesetre merész következtetést vonják 

le, hogy a találkozás nem vezetett határozott 

politikai megállapodásokhoz Orosz- és Német-

ország között, s igy annak egyedüli ered-

ménye a két birodalom közt fOnállt feszült-

ség megszüntetésében keresendő. Mérvadó 

körökben teljes biztonsággal állitják, hogy a 

függő politikai kérdésekben biztos határoza-

tokat II. Vilmos és Ferenc József császár-

király találkozása előtt nem hoznak, mivel 

első sorban arról van szó, hogy megegyezés 

hozassék létre Austria-Magyarország és Orosz-

ország között s nem arról, hogy egy állam 

elégíttessék ki a másik rovására. A jelenlegi 

helyzet kritikus természetének eloszlatására II. 

Vilmos oroszországi látogatása tehát csak az 

utat egyengette. 

Ezen felfogásnak azonban ellent látszik 

mondani az, hogy a tiatal császár a látogatá-

sok befejezése után nem egyenesen haza, fen-

séges nejéhez, családja körébe sietett, mely 

távolléte alatt egy újszülött császári herceggel 

lett gazdagabb, hanem Friedrichsruhéba utazott, 

ahol jelenleg Európa leghatalmasabb tényezője; 

az ősz Bismark, Németország vaskancellárja 

nyaral. Hogy mily fontosságú hir ez politikai-

lag, talán mondanunk is fölösleges. Bismark 

herceg, a vaskancellár nem az az ember, aki-

vel udvariaskodások, vagy platonikkus beszél-

getések végett jönnek össze az uralkodók, 

éppen azért mérget lehet rá venni, hogy ha 

11. Vilmos utazásának befejezése s német 

földre lépése után egyenesen Bismarkhoz siet, 

az nem apró uti élmények elbeszélése s a 

tenger szépségének leirása végett történik, 

hanem oly okok miatt, a melyek halasztást 

nem tűrnek. Tehát kétségkívül kellett történni 

egyes megállapodásoknak, melyektől Európa 

jövő politikai helyzete íügg. 

II. Vilmos utazásának tehát, bármint 

»SZENTES I LAP« 

okoskodnak is a magukat jól értesülteknek 

hivők, tagadhatatlanul nagy és pozitív háttere 

van, melyből csak ezután fognak kibontakozni 

az alakulások, teuiészetesen olyan mértékben 

és minőségben, a mint azokat a vaskancellár 

a nyilvánosság szine elé kilépni engedi. — 

Ezideig még csak két pozitiv cél körvonalai 

látszanak s ezek is oly elmosódottan és 

annyira homályosan, hogy még csak hozzá-

vetőleg sem lehet azoknak testet adni. 

A fölfogást különben, mely szerint a 

német császár peterholi látogatásának egyik fő-

célja volt Oroszországot semlegességre bírni egy 

kitörendő német-lrancia háború esetére, min-

den jel megerősíteni látszik, amennyiben a 

német-francia határon olyan jelek mutatkoz-i 

nak, melyek már több izben szolgáltattak 

nyugtalanságra okot, ehez járul még, hogy a 

francia hadügyminister prubamozgósítást ter-

vez a német határ felé, a mi a békébe 

vetett hitet nem csekély mértékben csökkenti. 

Hasonlóképen zavarólag hat a békére az 

orosz hadügyi kormánynak amaz intézkedése, 

mely szerint a monarchiánk határán össz-

pontosított csapatokat egyre szaporítja. A 

csapatokat Oroszország belsejéből tolják előre 

és pedig azon címen, hogy azokkal hadgyakor-

latokat szándékoznak végeztetni. Különös! 

Bulgáriából a császartalálkozás óta szin-

tén ellentétes hírek érkeznek, meiyek arról 

tanúskodnak, hogy a bulgár-kérdés legköze-

lebb ismét napirendre kerül. Hir szerint a 

cár megelégednék, ha Koburg Ferdinánd her-

ceg letétetik a trónról s helyébe Vaidemár 

dán herceget ültetik be a bulgárok, viszont 

a ministerek és lakosság hajlandó már Orosz-

ország felé közeledni, csakhogy vége legyen 

e bizonytalan állapotnak. 

Ferdinánd fejedelmet Törökországnak té-

tetett kötelességévé felszólítani, hogy hagyja 

el Bulgáriát, ezt azonban mindezideig nem tette 

meg; mert kérdés, ha Ausztria-Magyarország 

hozzájárulna is ahoz, hogy Ferdinánd fejede-

lem letétessék, Anglia és Olaszország ellent-

mondanának e tervnek. A török kormány jo-

gosan tehetné, de csakis erőszakos módon, 

250. oldal. 

hadviselés utján, már pedig Törökország nem 

lesz oly dőre, hogy az orosz érdekek kedvé-

ért egy kétes és költséges háborút indítson 

Bulgária ellen, melytől most legalább hübér-

adót kap, a nélkül, hogy véres harcba kel-

lene vele keverednie. Angolország és Olasz-

ország mindenesetre azt tanácsolnák Török-

országnak, hogy ne tegyen ily erőszakos lé-

pést, ha egyátalában hajlandóságot mutatna 

rá. Meglehet, hogy Oroszország célt ér kerülő 

uton, fellázithatja Bulgáriát, hogy maga a la-

kosság kergesse el Ferdinándot; s ez nem 

tartozik a lehetetlenségek közé, mert Bulgá-

riában már sok meglepetést láttunk s a fe-

jedelem, minden cáfolat dacára, ugy látszik, 

mégis feszült viszonyban van a kormánynyal. 

Meglehet, hogy a kormány gondol egyet s 

kiadja az utat Ferdinánd fejedelemnek; vagy 

ez, látva a nagy ellenaknát, önmaga tér ki 

az orosz cselszövények elől. Hogy Oroszor-

szág maga nyúlna fegyverhez, az a jelenlegi 

körülményekből itélve, nem fog bekövetkezni. 

Sokkal valószínűbb az a föltevés, mely sze-

rint Oroszország Ferdinánd fejedelmet vala-

mely keleti szokás szerint készül megfosztani 

trónjától. 

A szerb királyi pár válópörében az el-

múlt héten szünet állott be, s ámbár az el-

válás most már nem oly sürgős, miután a 

királyi pár tényleg különválva él egymástól 

s a trónörökös is elvétetett a királynétól; 

mindamellett a házassági viszály folyása ál-

talános érdeklődés tárgya. — Natália királyné 

érdekében különben — hir szerint — a cár 

is fölemelte szavát. Milán király ugyanis ki-

hallgatáson fogadta Persiani orosz követet, 

aki a cár nevében arra kérte őt, hogy békül-

jön ki a királynéval. A cár közbelépése Na-

tália királyné saját kérelmére történt. A ki-

békülésből azonban aligha lehet szó. 

Natália királyné különben, a ki már majd-

nem két hete Haágában, a kis hollandiai vá-

roskában él, rendkívül visszavonult, emberke-

rülő életmódot folytat. Többnyire a szobáiba 

zárkózik s zenével, olvasással és kézimunká-

val foglalatoskodik. A királyné nagyon szó-

Madárdal és lombos erdő valami kibeszélhetlen, 

őrült fájdalomról susognak. 

Nem is sejtette más, mi lehet az a nagy 

szomorúság? . . . . 

Én értem és tudom! 

A szőke Nyárád partján most is magasan lobog 

a pásztortűz, az „öreg fenyő14 alatt most is méláz 

valaki: egy talpig gyászba öltözött, bánatos asszony. 

Nézem, sokáig nézem ezt a gyászos asszonyt. 

Valahol láttam én ilyent egyszer álmomban 

Rég volt . . . . nagyon régen! . . . . 

Puha, kis kezei között virágokat tartogat s a 

hajaból leoldott gyászszalaggal kötözgeti össze. Ki-

bomlik az acélfényü zuliatag, s mint egy sűrű sátor 

fonja körül az arcot, vállakat; felissza, felszárítja a 

sápadt arcon alá gördülő csillogó könyeket. 

Lehajlik a szomszédfának ága elé, melyet a 

szél ott ringat sokáig, egészen addig, mig valami 

lágy, kellemes zsongás szűrődik át az alkonyaton. 

Megcsendül a közeli falu kápolnájának kis harangja: 

Ave Mária! . . . . 
Sziporkázó mécsek gyúlnak ki az ég felhőtlen 

azúrján. A zaj, ez a láthatlan láncolat, megszakad; 

ismét csendes lesz minden, s csak a hold nyájas 

sugara omlik szét a néma vidék fölött. 

A zokogó asszony gondolkodva hallgatja az 

elmosódó hangokat s visszaemlékezik a bohókás időre, 

melyben nekem egy nefelejts-csokrot adott a nevé-

vel . . . . szivével . . . . 

Csak kezét nem adta nekem; azt odaadta 

annak, ki már — a föld alatt van. 
A puha pázsit csendes gyeppárnáival elringatja, 

elaltatja, szép álomba csalogatja a boldogtalan asz-

szonyt és ő álmodik . . . . . 
Ej! rég volt! . . . . nagyon régen! . . . . , 

Most már ugy is késő! . . . . nem mehetek! 

hozzá megvigasztalni! . . . Neki férje volt, nekem 

nőm, gyermekei 111 vannak! 
Aztán meg a csokor is elhullatta szirmait: ma 

is egyet, holnap kettőt, rendre mind . . . . 

Ki tudja hol? . . . . ki tudja mikor? . . . . 

Btbó Lajos. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— BESZELY. — á-ik folyt. 

Irta: Sima Fercnc. 
Sámson Gergely uram éppen Erzsikét kiáltá be, 

mikor az az ősz tiszteletessel a szobába lépett. Az apa 

háládattal tekintett leányára; mert örömmel vette a 

tiszteletes ur latogatását, s tudta, hogy Erzsike hivta 

őt át vigasztalóul. 

— Jó napot édes főcurátor uram, — mondá 

a tiszteletes ur s agg kora dacára gyorsan lépegetett a 

biró ágyához. — Csak nincs talán kegyelmed rosszul? 

— Köszönöm szives látogatását tiszteletes uram. 

Tessék leülni. Erzsike egy széket vett elő, letörölte 

kötényével róla a port és odatette édes apja ágya 

mellé s megkínálta vele az agg lelkészt, ki jóságos 

részvéttel csrggött az ágyban fekvő ősz biró arcán, 

mely tesli és lelki fájdalmat fejezett ki. 

— Átjöttem, — mondá a lelkész, — hogy 

Erzsike elmondta a kegyelmed dolgát. — Hát én azt 

mondom, hogy be megy kegyelmed az urasághoz 

és megmondja, hogy beteg volt, nem volt tudo-

mása az uraság parancsolatáról, s habár hátránya 

volna is a dálnoki robotosok elkésése miatt az ura-

ságnak, erről kegyelmed nem tehet. Ezt be kell 

látni Isten és embernek. 

— Én is ezt mondtam édes apámnak, — szólt 

közbe szelíden Erzsike, mialatt az ágy fejéhez került 

és megkérdé lágy, susogó hangon édes apját, hogy 

nem kiván-e valamit? 

— Nem kell semmi, édes leányom, — szólt 

Sámson Gergely. —- Nem kell már nekem semmi. 

Vén ember vagyok. Sir való már az ilyen embernek. 

Sir, mély, honnan az uraság ki nem áshatja a jobb-

ágy csontjait. 

A vén biró hangja reszketett; de beszédje meg-

reszkettetett mást is. 

Még az agg lelkész is megborzadt; mert érezte, 

hogy igaza van a bírónak, hogy Dálnokon akkor 

nyugodt a jobbágy, ha mar meghalt. 

— Elmegyek kegyelmeddel az urasághoz én is, 

— szólt a lelkész, — s bizonyságot teszek róla, hogy 

kegyelmed teljes hűséggel van eltelve az uraság 

érdeke iránt. Hiszen én tudom, hogy kegyelmed mit 

követett el a nép lecsillapítására akkor is, mikor 

Micskey Péter uram a köteles robotostól minden 

jobbágytelek után 3—3 napi szolgálatot követelt, 

hogy az urasági kastélyhoz szükséges anyrg kellő 

időben be legyen hordva. Hiszen lázadás lett volna 

a falukon, nem akart menni senki; de miután kegyel-

med befogatta az igáját, mentek utána a többiek is. 

— Hát mikor az uraság dálnoki csűrei, gabonával 

telve, mind beégtek, ugy, hogy az uraság még a con-

venciós cselédek élelmét sem lett volna képes ki-

szolgáltatni, nem kegyelmed volt-e az, ki az első 

szekér búzát vitte az uraságnak s példáját követte 

egész Dálnok, — Dálnok példája pedig elragadt a 

dáridói összes jobbágy községekre, ugy, hogy egyene-

sen kegyelmed kezdeményezése folytán annyi gabonát 

hordtak az uraság magtárjába, hogy ott a roppant 

tűz által okozott kárt éppen nem érezték meg. Ezt 

Micskey Pál alispán uram maga jelenté be a vár-

megye gyűlésének, hol protucolumba is vétetett, hogy 

az uraságot ért csapás elhárítására a jobbágy köz-

ségek mind egyformán kezet fogtak, de e kezdemé-

nyezés Dálnoké volt. Igaz, hogy ebben a protokolum-
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Világfoiyása. 
II. Vilmos császár utazása a svéd és 

dán királyok meglátogatásával véget ért. A 

tartózkodásból, melylyel a hivatott személyi-

ségek e találkozások eredményét kisérték, azt 

a mindenesetre merész következtetést vonják 

le, hogy a találkozás nem vezetett határozott 

politikai megállapodásokhoz Orosz- és Német-

ország között, s igy annak egyedüli ered-

ménye a két birodalom közt fönállt feszült-

ség megszüntetésében keresendő. Mérvadó 

körökben teljes biztonsággal állítják, hogy a 

függő politikai kérdésekben biztos határoza-

tokat II. Vilmos és Ferenc József császár-

király találkozása előtt nem hoznak, mivel 

első sorban arról van szó, hogy megegyezés 

hozassék létre Austria-Magyarország és Orosz-

ország között s nem arról, hogy egy állam 

elégíttessék ki a másik rovására. A jelenlegi 

helyzet kritikus természetének eloszlatására II. 

Vilmos oroszországi látogatása tehát csak az 

utat egyengette. 

Ezen felfogásnak azonban ellent látszik 

mondani az, hogy a íiatal császár a látogatá-

sok befejezése után nem egyenesen haza, fen-

séges nejéhez, családja körébe sietett, mely 

távolléte alatt egy újszülött császári herceggel 

lett gazdagabb, hanem Friedrichsruhéba utazott, 

ahol jelenleg Európa leghatalmasabb tényezője; 

az ősz Bismark, Németország vaskancellárja 

nyaral. Hogy mily fontosságú hir ez politikai-

lag, talán mondanunk is fölösleges. Bismark 

herceg, a vaskancellár nem az az ember, aki-

vel udvariaskodások, vagy platonikkus beszél-

getések végett jönnek össze az uralkodók, 

éppen azért mérget lehet rá venni, hogy ha 

11. Vilmos utazásának befejezése s német 

földre lépése után egyenesen Bismarkhoz siet, 

az nem apró uti élmények elbeszélése s a 

tenger szépségének leírása végett történik, 

hanem oly okok miatt, a melyek halasztást 

nem tűrnek. Tehát kétségkívül kellett történni 

egyes megállapodásoknak, melyektől Európa 

jövő politikai helyzete függ. 

II. Vilmos utazásának tehát, bármint 

Madárdal és lombos erdő valami kibeszélhetlen, 

őrült fájdalomról susognak. 

Nem is sejtette más, mi lehet az a nagy 

szomorúság? . . . . 

Én értein és tudom! 

A szőke Nyárád partján most is magasan lobog 

a pásztortűz, az „öreg fenyő• alatt most is méláz 

valaki: egy talpig gyászba öltözött, bánatos asszony. 

Nézem, sokáig nézem ezt a gyászos asszonyt. 

Valahol láttam én ilyent egyszer álmomban 

Rég volt . . . . nagyon régen! . . . . 

Puha, kis kezei között virágokat tartogat s a 

hajaból leoldott gyászszalaggal kötözgeti össze. Ki-

bomlik az acélfényü zuhatag, s mint egy sűrű sátor 

fonja körül az arcot, vállakat; felissza, felszárítja a 

sápadt arcon alá gördülő csillogó könyeket. 

Lehajlik a szomszédfának ága elé, melyet a 

szél ott ringat sokáig, egészen addig, mig valami 

lágy, kellemes zsongás szűrődik át az alkonyaton. 

Megcsendül a közeli falu kápolnájának kis harangja: 

Ave Mária! . . . . 
Sziporkázó mécsek gyúlnak ki az ég felhőtlen 

azúrján. A zaj, ez a láthatlan láncolat, megszakad; 

ismét csendes lesz minden, s csak a hold nyájas 

sugara omlik szét a néma vidék fölött. 

A zokogó asszony gondolkodva hallgatja az 

elmosódó hangokat s visszaemlékezik a bohókás időre, 

melyben nekem egy nefelejts-csokrot adott a nevé-

vel . . . . szivével . . . . 

Csak kezét nem adta nekem; azt odaadta 

annak, ki már — a föld alatt van. 
A puha pázsit csendes gyeppárnáival elringatja, 

elaltatja, szép álomba csalogatja a boldogtalan asz-

szonyt és ő álmodik 
Ej! rég volt! . . . . nagyon régen! . . . . 

Most már ugy is késő! . . . . nem mehetek 
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okoskodnak is a magukat jól értesülteknek 

hivők, tagadhatatlanul nagy és pozitív háttere 

van, melyből csak ezután fognak kibontakozni 

az alakulások, teiuészetesen olyan mértékben 

és minőségben, a mint azokat a vaskancellár 

a nyilvánosság szine elé kilépni engedi. — 

Ezideig még csak két pozitív cél körvonalai 

látszanak s ezek is oly elmosódottan és 

annyira homályosan, hogy még csak hozzá-

vetőleg sem lehet azoknak testet adni. 

A fölfogást különben, mely szerint a 

német császár peterhoti látogatásának egyik fő-

célja volt Oroszországot semlegességre bírni egy 

kitörendő német-francia háború esetére, min-

den jel megerősíteni látszik, amennyiben a 

német-francia határon olyan jelek mutatkoz-i 

nak, melyek már több izben szolgáltattak 

nyugtalanságra okot, ehez járul még, hogy a 

francia hadügyminister prubamozgósitást ter-

vez a német határ felé, a mi a békébe 

vetett hitet nem csekély mértékben csökkenti. 

Hasonlóképen zavarólag hat a békére az 

orosz hadügyi kormánynak amaz intézkedése, 

mely szerint a monarchiánk határán össz-

pontosított csapatokat egyre szaporítja. A 

csapatokat Oroszország belsejéből tolják előre 

és pedig azon címen, hogy azokkal hadgyakor-

latokat szátidékoznak végeztetni. Különös! 

Bulgáriából a császartalálkozás óta szin-

tén ellentétes hírek érkeznek, meiyek arról 

tanúskodnak, hogy a bulgár-kérdés legköze-

lebb ismét napirendre kerül. Hir szerint a 

cár megelégednék, ha Koburg Ferdinánd her-

ceg letétetik a trónról s helyébe Valdemár 

dán herceget ültetik be a bulgárok, viszont 

a ministerek és lakosság hajlandó már Orosz-

ország felé közeledni, csakhogy vége legyen 

e bizonytalan állapotnak. 

Ferdinánd fejedelmet Törökországnak té-

tetett kötelességévé felszólítani, hogy hagyja 

el Bulgáriát, ezt azonban mindezideig nem tette 

meg; mert kérdés, ha Ausztria-Magyarország 

hozzájárulna is ahoz, hogy Ferdinánd fejede-

lem letétessék, Anglia és Olaszország ellent-

mondanának e tervnek. A török kormány jo-

gosan tehetné, de csakis erőszakos módon, 
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hadviselés utján, már pedig Törökország nem 

lesz oly dőre, hogy az orosz érdekek kedvé-

ért egy kétes és költséges háborút indítson 

Bulgária ellen, melytől most legalább liübér-

adót kap, a nélkül, hogy véres harcba kel-

lene vele keverednie. Angolország és Olasz-

ország mindenesetre azt tanácsolnák Török-

országnak, hogy ne tegyen ily erőszakos lé-

pést, ha egyátalában hajlandóságot mutatna 

rá. Meglehet, hogy Oroszország célt ér kerülő 

uton, fellázithatja Bulgáriát, hogy maga a la-

kosság kergesse el Ferdinándot; s ez nem 

tartozik a lehetetlenségek közé, mert Bulgá-

riában már sok meglepetést láttunk s a fe 

jedelem, minden cáfolat dacára, ugy látszik, 

mégis feszült viszonyban van a kormánynyal. 

Meglehet, hogy a kormány gondol egyet s 

kiadja az utat Ferdinánd fejedelemnek; vagy 

ez, látva a nagy ellenaknát, önmaga tér ki 

az orosz cselszövények elől. Hogy Oroszor-

szág maga nyúlna fegyverhez, az a jelenlegi 

körülményekből Ítélve, nem fog bekövetkezni. 

Sokkal valószínűbb az a föltevés, mely sze-

rint Oroszország Ferdinánd fejedelmet vala-

mely keleti szokás szerint készül megfosztani 

trónjától. 

A szerb királyi pár válópörében az el-

múlt héten szünet állott be, s ámbár az el-

válás most már nem oly sürgős, miután a 

királyi pár tényleg különválva él egymástól 

s a trónörökös is elvétetett a királynétól; 

mindamellett a házassági viszály folyása ál-

talános érdeklődés tárgya. — Natália királyné 

érdekében különben — hir szerint — a cár 

is fölemelte szavát. Milán király ugyanis ki-

hallgatáson fogadta Persiani orosz követet, 

aki a cár nevében arra kérte őt, hogy békül-

jön ki a királynéval. A cár közbelépése Na-

tália királyné saját kérelmére történt. A ki-

békülésből azonban aligha lehet szó. 

Natália királyné különben, a ki már majd-

nem két hete Haágában, a kis hollandiai vá-

roskában él, rendkívül visszavonult, emberke-

rülő életmódot folytat. Többnyire a szobáiba 

zárkózik s zenével, olvasással és kézimunká-

val foglalatoskodik. A királyné nagyon szó-

liozzá megvigasztalni! . . . Neki férje volt, nekem 

nőm, gyermekeim vannak! 
Aztán meg a csokor is elhullatta szirmait: ma 

is egyet, holnap kettőt, rendre mind . . . . 

Ki tudja hol? . . . . ki tudja mikor? . . . . 

Bibó Lajos. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— BESZELY. — ¿-ik folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 
Sámson Gergely uram éppen Erzsikét kiáltá be, 

mikor az az ősz tiszteletessel a szobába lépett. Az apa 

háládattal tekintett leányára; mert örömmel vette a 

tiszteletes ur látogatását, s tudta, hogy Erzsike hívta 

őt át vigasztalóul. 

— Jó napot édes főcurátor uram, — mondá 

a tiszteletes ur s agg kora dacára gyorsan lépegetett a 

biró ágyához. — Csak nincs talán kegyelmed rosszul? 

— Köszönöm szives látogatását tiszteletes uram. 

Tessék leülni. Erzsike egy széket vett elő, letörölte 

kötényével róla a port és odatette édes apja ágya 

mellé s megkínálta vele az agg lelkészt, ki jóságos 

részvéttel csí ggött az ágyban fekvő ősz biró arcán, 

mely testi és lelki fájdalmat fejezett ki. 

- Átjöttem, — mondá a lelkész, — hogy 

Erzsike elmondta a kegyelmed dolgát. — Hát én azt 

mondom, hogy be megy kegyelmed az urasághoz 

és megmondja, hogy beteg volt, nem volt tudo-

mása az uraság parancsolatáról, s habár hátránya 

volna is a dálnoki robotosok elkésése miatt az ura-

ságnak, erről kegyelmed nem tehet. Ezt be kell 

látni Isten és embernek. 

— Én is ezt mondtam édes apámnak, — szólt 

közbe szelíden Erzsike, mialatt az ágy fejéhez került 

és megkérdé lágy, susogó hangon édes apját, hogy 

nem kiván-e valamit? 

— Nem kell semmi, édes leányom, — szólt 

Sámson Gergely. — Nem kell már nekem semmi. 

Vén ember vagyok. Sir való már az ilyen embernek. 

Sir, mély, honnan az uraság ki nem áshatja a jobb-

ágy csontjait. 

A vén biró hangja reszketett; de beszédje meg-

reszkettetett mást is. 

Még az agg lelkész is megborzadt; mert érezte, 

hogy igaza van a bírónak, hogy Dálnokon akkor 

nyugodt a jobbágy, ha mar meghalt. 

—- Elmegyek kegyelmeddel az urasághoz én is, 

— szólt a lelkész, — s bizonyságot teszek róla, hogy 

kegyelmed teljes hűséggel van eltelve az uraság 

érdeke iránt. Hiszen én tudom, hogy kegyelmed mit 

követett el a nép lecsillapítására akkor is, mikor 

Micskey Péter uram a köteles robotostól minden 

jobbágytelek után 3—3 napi szolgálatot követelt, 

hogy az urasági kastélyhoz szükséges anyag kellő 

időben be legyen hordva. Hiszen lázadás lett volna 

a falukon, nem akart menni senki; de miután kegyel-

med befogatta az igáját, mentek utána a többiek is. 

— Hát mikor az uraság dálnoki csűrei, gabonával 

telve, mind beégtek, ugy, hogy az uraság még a con-

venciós cselédek élelmét sem lett volna képes ki-

szolgáltatni, nem kegyelmed volt-e az, ki az első 

szekér búzát vitte az uraságnak s példáját követte 

egész Dálnok, — Dálnok példája pedig elragadt a 

dáridói összes jobbágy községekre, ugy, hogy egyene-

sen kegyelmed kezdeményezése folytán annyi gabonát 

hordtak az uraság magtárjába, hogy ott a roppant 

tűz által okozott kárt éppen nem érezték meg. Ezt 

Micskey Pál alispán uram maga jelenté be a vár-

megye gyűlésének, hol protucolumba is vétetett, hogy 

az uraságot ért csapás elhárítására a jobbágy köz-

ségek mind egyformán kezet fogtak, de e kezdemé-

nyezés Dálnoké volt. Igaz, hogy ebben a protokolum-
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fukar lett, mióta fiát elszakították tőle, még 

a társalkodónője is csak ritkán hallja a sza-

vát, látogatókat pedig épenséggel nem logad, 

s szigorúan megparancsolta, hogy senkit se 

bocsássanak hozzá. Csak minden harmad-, 

negyednap kocsizik ki a királyné, mikor már 

nagyon érzi a szabad, friss levegő szükségét, 

ilyenkor rendesen kocsiba ül s a tengerpartra 

hajtat, néha Scheveningenig, a félórányira fekvő 

tengeri fürdőig, a hol a Cursalonban szokott 

megreggelizni. Natália királyné ilyenkor is 

rendszerint előre bejelenti megérkezését, s in-

tézkedést kér, hogy egész elzártan, zavarta 

lanul, kiváncsi, kémlő szemektői megkímélve 

költhesse el reggelijét. Nagyon jellemző a szerb 

királyné életmódjára és gondolkodására, hogy 

a minap, mikor egy párisi divatáru-kereske-

dőnél töob toiiettei rendelt meg, a megren 

delő levélben azt irta, hogy u ruhák „félgyász-

ban levő özvegy számára valók". A szabó 

nem volt tisztában, vajon a királyné minő 

ruhákat kíván és bővebb utasításokat kért, 

mire a szerb királyné sietett kijelenteni, hogy 

világért se a szabasra értette utasításait, mert 

gyűlöli a bő és a termetet elcsuliLó toiletteket, 

hanem azt akarta mondani, hogy a szabó ne 

váluszszon rikító, feltűnő szinü szöveteket, 

hanem szürkét, barnát és feketét, igy a ki-

rályné csakugyan csak félig gyászolja királyi 

férjét. 

Helyi és vegyes hirek. 
— L a p u n k j ö v ő s z a m á t ó l k e zdve 

h e t e n k é n t H á r o m s z o r fog; m e g j e l e n n i 

es p e d i g : v a s á r n a p , k e d d e n es 

p é n t e k e n . 

— Diszes e s k ü v ő ment végbe f. hó 1-én 
a helybeli ref. templomban. E napon vezette ugyan-
is oltárhoz Zolnay karoly gymnasiuun igazgató ked-
ves es szép leányát: Vilma kisasszonyt Derzsi ko-
vács Ferenc gyinn. tanár. 

— A r a n y l a k a d a l o m es e i jegyzes . 
Kitka szép csaladi ünnepel) t ült julius hu ol-eii a 
helyoeli Nyíri-család. Nyírt Damel es neje Lengyel 
Julianna ugyanis e napon tartottak hazassaguk ÚO-ik 
évfordulóját, unokájuk: Nyírt Izabella kisas.^zuii), 
Nyíri ¡Sándor vaskereskedő szeretetreméltó leanya 
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pedig ugyanezen napon váltott jegyet Várszegi János 
szajoli vasúti álloiuasfönökkel. 

— I t j . V a r a d y L a j o s felsőpárti uj gyógy-
szertárának hivatalos fölül vizsgalata tegnap, l. nu 
4-én tartatott meg, dr. Heti János megyei loorvos, 
dr. Pollak Sándor városi fő- es dr. Lábos Endre v. 
alorvos, továbbá dr. Cukkermann Soma, Aradi kál-
in an főkapitany, Csejtey Laj us csongrádi es kiss Pál 
kadarkuti gyógyszereszek jelenléteben. Az uj gyógy-
szertár a mai napon nyílik meg s ezzel a felsőpart 
lakossaganak egy regi vagya teljesül, varosunk felső 
részének pedig egy igen lontos közegészségügyi ér-
deke lesz kielegitve. 

— H a l a l o z á s . Városunk egyik köztisztelet 
és becsülésben állott polgara, a szentesi ref. egyhaz-
nak es a szentesi V. temetkezési egyletnek huzamos 
idón at volt penztarnoka: Biki-Nayy ¡Sándor, i. évi 
julius hó 30-an hosszas betegség utan, 7J eves ko-
raban elhunyt. Temetése julius 31-én délután tisz-
telőinek nagy számú reszvetele mellett ment végbe. 
Az elhunyt felett a háznál Ftló János ref. lelkipász-
tor mondott szivrehato, emelkedett szellemű enilek-
beszedet, méltatva az elhunyt tevekeny, munkás ele-
tet, a sírnál pedig Geröc Lajos lelkesz búcsúzott el 
tole. Nyugodjanak bekeben porai! 

— Ü ó s z ö n e t - n y i l v a n i t á s . Mindazon ro-
konuk, ismerősök es jo barataink, kik szeretett lei-
jein, illetve felejthetetlen atyank es nagyatyank: Biki-
Nayy Sándornak 1. eví julius ho Ül-eii végbement 
vegüsztessegtetelen lajdalniunkat megj elenes ük es 
igaz részvétük kifejezése allal enyhíteni szívesek vol-
tak, — továbbá a szentesi V. temetkezesi egylet 
elnöksége es valasztinanya, az egylet neveben drága 
lialottunk koporsojara helyezett aiszes kuszuruert e 
helyen is iugadjak szívből lakadó köszönetünket. 
Szentes, 18ÖÓ. aug. J. — üzv. Biki-Aagy Sandorné, 
neje; Biki-Nagy Eszter férj. Soos Ferencné; Biki-
Nagy Maria íerj. Bíró Ferencné és gyermekei; Biki-
Nagy Zsuzsanna férj. Szép Jáuosne es gyermekei; 
Biki-.Nagy Zsuiia íerj. Szépe Sándorne es gyermekei; 
Biki-Nagy István es neje Balogh Julianna es gyermekei. 

— C s o n g r a d m e g y e közigazgatasi bizott-
sága augusztus havi rendes üleset f. ho lü-an delelőtt 
tartja meg a szokott helyen. Aug. 14-en delelott 9 
órakor pedig a községi jegyzői nyugdíj-valaszt-
many tart ülést. 

— N y i l v á n o s s á g i j o g . A Szentes városi 
VI. osztályú gyiiniasiuui reszere, iniutan a tanarok 
teljes letszania meg van s a fölszerelések is keszen 
lesznek, f. lio á-án erkezett le a minister leirata, mely 
szerint a nyilvánossági jogot megadja. 

— A S zen t e s i H i t e l s z ö v e t k e z e t hiva-
talos helyiseget a kajtar-féle hazbol 1. iiu ^-an a 
ref. egy haz újonnan épült bérhazába helyezte át. Szol-
gáljon e hírünk tudomásul a részvényeseknek. 

ban nincs megörökítve a kigyelmed neve; de jól 

tudja azt Mieskey Péter uram ö nagysaga. 

— 11a akarná, tudná — niondá a biro; — de 

nem tudnak ott tiszteles uram egyebet, mint azt, 

hogy a jobbagy csak kutya. 

— Igen, de kegyelmed bíró es főcurátor is. 

— Nem tesz az semmit. Nálunk az urasag oly 

robotot vet ki, amilyen tetszik; mert a vicispán ur 

ó nagysaga helybenhagy mindent. S hasztalan a pa-

nasz Mieskey Péter önagysuga erőszakoskodasa es 

kegyetlenkedesei miatt; nem nyer jgazsagot a var-

megyén az ember. — Emlekezzek csak tiszteletes 

uram a peterdi bíró esetere, aki beídeztetett az ura-

saghoz azért; mert az urasági hajdú azon panaszt 

emelte telőle, hogy előtte a bíró azt inondla volna 

a tanácsbeliek jelenletében, hogy az ura^agi robot 

miatt a peterdi jobbagy maholnap mar csak bőr es 

csont lesz. — S mi történt ebből? Megidéztek Ge-

rely István peterdi bírót, ki ráadasul anyai ágról 

nemes is; de nincs a mi vármegyénkben kipubli-

kalva, s azután, mielőtt kihallgatta volna az urasag, 

'2ő-ig vágtak ezt az embert. — Gerely e miatt pa-

naszt emelt a varmegyénel, aminek következménye 

az lett, hogy a megyei törvényszék az urasag elleni 

lazító nyilatkozattétel miatt bebörtönöztette. — S 

midőn Gerely István a vármegye börtönéből kike-

rült, az uraságtól bírt házhely föld már Balló Fe-

renc helyettes bírónak volt adva, ki azt mondta, 

hogy ugy kell Gerely Istvánnak, mit panaszkodik ő 

Mieskey őnagysága ellen, mikor máshol sincs jobb 

sorsa a jobbágynak. Ahol ily égbekiáltó igazsagtalan-

sagok megtörténhetnek, ott engem azért, mert tud-

tom és akaratomon kívül elmaradtak a dalnoki jobb-

ágyok, akar fel is akasztathatnak. 

-T- Nu azt nem lehelik, ütfoit a lelkesz, — lii-

szen ez csak bagatell dolog, kegyelmed nem követett 

el semmiféle főbenjáró vétséget. 

— Én nem követtem el semmit. 

— És nem is lesz kegyelmednek semmi bán-
tódása. 

— De hatha velem is ugy kezdik, mint Ge-

rely Istvánnal? — Én vén ember vagyok, s ha ily 

szégyen érne, szörnyet halnék azonnal. 

Erzsike sírt. 

— No no, soha se lássa kegyelmed oly feke-

tének a dolgot, — mondá a lelkész, pedig ő maga 

is olyan feketének latta. 

— Nem megyek Dáridóra, — szólt a bíró. Be 
teg vagyok. 

— Ilat ezt megíratja kegyelmed a faluházánál. 

Vagy megírom én, hogy betegen fekszik kegyelmed. 

Várjanak felgyógyulásáig. 

Az ősz bíró hálával nyugodott bele az öreg 

lelkész tanácsába. S elfogadta, hogy ő írjon. Irt is 

Cserháti tiszteletes uram; de a válasz az volt, hogy 

ha ¿4 óra alatt a biró meg nem jelen az uraság 

színe előtt, akkor vasba verve viszik be. 

(Folyt. köv. 

35. szám. 

— A n a t h e m a . Ilajdan a római pápák ana-
iheuiat mondtak azok fejére, kik a rom. kath. anya-
szentegyhaz ellen valami kihágást követtek el. Az 
így kiátkozottaknak mezítláb es szőrcsuhában kellett 
vezekelniók, hogy az egyház üdvözítő kebelébe visz-
szavétessenek. Az ily szerencsétlenekhez az igazi 
hívőknek nem volt szabad szólni, kerülni kellett 
ókét, mint kerültek a hibha szerint a belpoklosokat. 
Ha urakodót átkozott ki a római pápa, akkor az 
alattvalóknak nem volt szabad többé a fejedelemnek 
engedelmeskedni. A kiátkozott IV. Henrik német 
császár, télvíz idején, mezítláb és fedetlen fővel 
zarandokolt Kómába, hogy az Isten helytartójának 
haragját eloszlassa es magat az atok súlya alól fel-
menthesse. Mint értesülünk, ilyenforma atok mon-
datott lapunkra a Szent-Háromság szobra mellett 
levő városi keritkezés ügyében elfoglalt álláspontunk 
miatt a szentesi rom. katholikus egy ház tan ácsnak 
julius ^(J-eii tartott ülésében, hol elnökileg indít-
ványba tetetett, hogy a »Szentesi Lap*-ot az egyhaz-
tanacs többe nej arassa, s ha a hivők között van, aki 
jaratja, oda kell hatni, hogy azok is pártoljanak el 
lapunktol, mely a szobor-ügyben gúnyt űzött a rom* 
kath. egyházból. Mit határozott az egyháztanács, 
nem tudjuk, s ha lapunkra nem is; de közállapo-
tainkra niegdübbeiitu jelenségnek tartjuk, hogy a 
XIX. szazad vege felé Szentesen ilyen valami meg-
törtenhessék. Mi egyebirant előlizetést soha senniii-
fele egyhaztanacstol nem konyoráltunk, s egészen 
közönyös rank, hogy előlizet-e a „Szentesi Lap*-ra 
a tisztelt egyhaztanacs, vagy nem. Ezzel nem törő-
dünk; de mar azt határozottan visszautasítjuk, hogy 
lapunk gúnyt űzött volna a rom. kath. egyházból. 
Sot többet mondunk, maga az egyház, értjük a hí-
vók ezreit, tudtak is, nem is, a kerdéses keritkezés-
ről, s meg ma is, törődnek is, nem is azon mondva 
csinált serelennnel, mely e címen Szentes városával 
szemben oly elere lett állitva az egyház elnöksege 
altal. Mesterségesen fel lehet szitui a kedélyeket, ami 
itt talan pillanatra sikerült is. De mi erre azt mond-
tuk, hogy a bekét könnyű megzavarni; de helyre 
ailitani nehéz lesz. S lapunk, mely kell, hogy a va-
ros erdekének legyen szószólója, s felül emelkedjék 
minden egyházi erdeken, kimondta és kimondja ma 
is, hogy a varosnak jogaban állt ott kentkezni, s 
állítjuk azt is, hogy a keritkezés által az ajtatos-
kodas nincs korlátozva, sőt ez altal a tér ctt 
rendezve lett s szebb, mint volt. S íia rákoppin-
tottunk azoknak a körmére, kik Szentes város polgár-
mestereink hírlap utján brutálisan neki estek; mert 
az nem az egyház elnöksegének gusztusát, hanem a 
varos egesz egyeteinenek az érdekét tartá szem előtt 
es ennek védelme erdekeben emelte fel szavát; azzal 
csak nem űztünk gúnyt az egyházból ? — Hát ki 
merne itt egy egyházból gúnyt űzni, nálunk, Szen-

A kiállhatatlan. 
i -i — HESZELY. — 

Irta : Péter és Pál 
(Folytatás.) 

Nem hallottam tisztán, de azért bizonyos vol-

tam benne, hogy Daruváry búcsúzáskor azt mondá 

útitársának rólam, hogy: „ez az ember gyenge el-

méjű". Ez a vélemény rendkívül bosszantott; mert 

bár be kelle ismernem, hogy eddig mit sem tettem 

olyant, hogy valami feltűnő tehetségnek tartsanak, 

$őt nem ú vágytam arra, hogy — amiből nem élek 

- tudományom által tűnjek fel; de annyi józan észt 

mégis éreztem magamban és soha nem tettem, s 

| épen nem mondtam idegen társaságban olyasmit, a 

mi az emberek véleményét ínég eszem épsége iránt 

: is megingassa. 

igyekeztem visszaterelni gondolataimat oda, 

hogy az amerikai házassági módot feltalálta mérnök, 

ki iránt épen ezért nagy elismerést és rokonszenvet 

| ereztem, miért is mondá rólam, hogy talán nincs is 

ep elmém ? 

Talán azért, mert őszintén bevallám, hogy ed-

dig szívem más szerelmet nem ismert, mint azt, me-

lyet inasom, Tamás Pista iránt éreztem? Hát hiszen 

ez komikus és cyníkus lehet oly emberek előtt, kik-

ben a legelső szoknya, vagy tunika láttára felpezsdül 

a hazasulasi indulat; de komoly ember előtt, ki a 

nős ülésnél nemcsak szívet; de eszét is foglalkoztatja; 

a ki tudja azt, hogy sokszor nagyon sokkal halada-

tosabb egy épen oly hű, mint becsületes inasra pa-

zarolni szeretetünket, mint holmi asszonynépre, ki a 

feleség címén egész életünk, munkánk és szorgalmunk 

mindenét kívánja magának és ennek fejében a férj-

nek mosoly, de mellé panaszkodás a nem telik miatt, 

a haz uranak fel ügyeletlenül hagyott konyha és spaiz, 

s mindenféle bolti kontó és pipereszámla a jutalma, 

s ha két gyermeknél több van, akkor, ha még több 

lesz, örökös öngyilkossággal való fenyegetes. Aki 

mindezt kapcsolatba hozza a házasság eshetőségeivel, 

az, tudom, hogy engem a föld legbölcsebb emberé-

nek tart, ki menyasszonyi ajándékok hordása és nő-

sülés helyett egy pohár konyakot és egy szivart ad-

tam naponta egy eleven, minden gondolatomat elleső 

íickónak, ki engem boldogabba tett, mint amily bol-

dog csak lehet valaki a világon. Ez volt csak az élet. 

S egyszerre kerül egy fantasztikus bolond, ki az ily 

életet bolondságnak tartja. 
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lesen, hol minden hit felekezet egy nagy, közös egy-
házba, a béke és egymásiránt való keresztényi IQrelem 
egyházába tartozik? — Mi elítéltük e kérdésben az 
egyház elnökségét, mely tapintatlanul, durva követe-
léssel lépett tol akkor, nukor kérni kellett volna. 
E/.t az ítéletet ma is fenntartjuk; de az egyhazzal 
legyen beké es kegyelet. S a »Szentesi Lap*-ra 
nem muszáj előfizetni! 

A f ü r d ö t á r s a s á g múlt vasárnap köz-
gyűlést tartott, melyen elhatároztatott, hogy aug. 1-től 
a tiszai fürdőt nem részvényes tagok is hasznaihat-
ják, a következő árak mellett: tükörfürdő és kis ka-
bin 20 -¿0 kr., nagy kabin 30 kr. Részvényesek a 
kabinokat 10 krral olcsóban vehetik igénybe. 

A szen tes i á r v a t á r i s i k k a s z t o k a 
k i r . t á b l á n . Az a szenzációs bűnügy, melynek 
juhius elején Szegeden tartott négy napos vegtar-
gyalasa az egész ország ügyeimét magara vonta; a 
közbetett felebbezések folytán most nyert elintézést 
a budapesti kir. itélö táblán. A másodfokú ítélet 
már leerkezetl a szegedi kir. törvényszék bünfenyitő 
osztályához. A kir. tabla a fővádlóit Döme József 
sikkasztó pénztáros büntetésidejét az elsöfokuiag ki-
szabott nyolc évről leszallitotta hat évi fegyházra, ellen-
ben Török Sándor ellenőr ket évi fegyházbüntetése 
meghagyatott. Nagyban és egészben a kir. tábla in-
dokainál fogva helybenhagyta a szegedi kir. törvény-
szék elsői urosági ítéletét. 

— Tan i t o-v á l a s z t á s . A r. kath. egyház-
tanái s julius hó 29-én tartott ülésében, Ugray Jó-
zsef halálával megüresedett kisérí tanítói allasra 18 
pályázó közül Losonci/ Gyula, helybeli kántorsegéd 
választatott meg. 

— Ö n g y i l k o s s i k k a s z t ó . Ismét golyót 
repített agyába egy ember, aki közpénzeket kezelt 
es kezelt el. Bűnös és aldozat volt egyszerre ez az 
ömber: Mihálovics Kálmán félegyházi adópénztárnok, 
aki 25,000 forintnak elsikkasztása után egy revol-
verből számolt le az élettel. Kilenc évig volt Felegy-
házának adópénztárnoka és ezen egész idő alatt soha 
egyetlen egy ember sem vizsgálta fölül a pénztart 
és számadasait. Hihetetlennek latszik ez igazan. Ketel-
kedés fogja el az embert, hogy lehetséges-e ez? Lehet-
séges-e, hogy egy varos közönsége és hatósaga, mint 
a Csáky szalmáját, szabadjára hagyja a közpénztárt, 
prédául annak, a kinek kezére bízta a kulcsot. Pedig 
minden arra mutat, hogy Félegyházán igy történt. 
Senki sem törődött vele hosszú kilenc esztendőn at, 
vájjon a közpénztárba űzetett pénzeket a város cél-
jaira forditják-e csupán, vagy magáncélokra is? Az 
öngyilkossá lett Mihálovics pénztárnok, mindjárt 
hivatalba lépésétől kezdve bűnös manipulátiót űzött 
a pótadó bevételekkel. Fokozatosan haladt a sikkasz-
tás lejtőjén mind lejebb, a mint erősebb-erősebb lett 
benne a hit, hogy az ő hatósaga felől nyugodtan el-

viheti akár a Wertheiin-szekrényt is, nem veszi 
észre, nem törődik vele senki. Még 187í)-ben csak 
40 frtot kezelt el Mihálovics, 1880-ban 240 frtot, 
1881-ben mar tol vitte 2500 trtig, és hogy a fokozat-
hoz mily szépen emelkedő arányokban tartotta meg, 
mutatja az öngyilkossága előtt tett és a város polgár-
mesteréhez intézett vallomás, mely szerint mindössze 
lioszonötczcr forintot sikkasztott el, ha ugyan a bol-
dogtalan maga is pontosan számot tartott az elide-
genített pénzekről és a hiányzó összeg valósággal 
még ennél is nem nagyobb. Végső vallomásában 
a védelemről is gondoskodik az öngyilkos pénztárnok. 
Megírja polgármesterének, hogy hivatalnoktársai nem 
hibásak, csak a felügyelet volt hiányos. 

— O r s z á g o s i p a r o s k ong r e s s n s Sze-
geden . A közvállalkozó szövetkezeteknek ország-
szerte leendő szervezése tárgyában a szegedi ipar-
testület f. évi szepte nber hó 8. és 9. napjaira or-
szágos iparos kongressust hívott össze. Az előmun-
kálatokat a szegedi ipartestület e célra alakult végre-
hajtó bizottsága végzi. 

— V a l a m i j ó a k a r ó j a ltj. Várady Lajos-
nak a felsőparton f.hó 4-en megnyitott gyóg) szertá-
rának ablakait f. hó 2-án éjjel beverte. A rendőrség 
erélyesen nyomozza a tettest. 

— Sz ínésze t . A lefolyt hét volt eddigelé a 
legélvezelesehb, melyet az ezidei sziniévad nyújtott. 
Oiy vendégművész fellepte, mint a minő Mihályfy 
Karoly, a nemzeti szinhaz kiiünó tagja, esemény-
számba megy a legjelesebb vidéki színtársulatoknál 
is; — a mi színtársulatunknál pedig valósagos sáto-
ros ünnepnek mondható. Mihályfy négy esten lépett 
töl „A vasgyáros", „Delila*, „Az apród*, „Grengoire" 
es „Egy szegény ilju története* című színművekben 
s mindegyik szerepeben oly kitűnő művészi alaki-
tast nyújtott, minőt városunk közönsége reg élvezett. 
Sajnos, hogy környezetének g)engesege csak akada-
lyul szolgait neki művészete teljes ragyogtatasaban. 
— Dicseretes kivetel gyanánt említhetjük Polgár 
Fannyt, ki értelmes és lokent diserét jatekaval elő-
nyösen tűnt ki társai közül; főképen „Az apród"-
ban, melynek költői szépsége ugyancsak szenvedett a 
rímpattogtató s szereptudás hianyában sínylődő eló-
adas által. — No, de ne kritizáljunk! Pesti szín-
igazgató minden esetre dicséretet erdemei, hogy al-
kalmat adott arra, hogy városunk közönsége regi 
kedvencét — ki a jeles vidéki színészből néhány rö-
vid év alatt az ország első művészei közé emelkedett 
— viszontláthatta. Ezen faradozasa és a vendégmű-
vész iránti tekintet a közönség részéről is nagyobb 
pártolást eredményezhettek volna; mert pironkodva 
kell bevallanunk, hogy a szombat esti előadáson kí-
vül — midőn Mihályfy jutalomjátékaul „Egy szegény 
ifjú története44 került zsúfolt ház előtt színre, — a 
vendégművész mindig csak közepes ház előtt játszott. 

Vagy talán az hozta ki a mérnököt a sodrából, 

hogy én Pesten nem szálltam ki, hanem azt mond-

tam, hogy megyek Bécsbe és megkísérlem, hogy sziv 

nélkül lehet-e házasodni? 

Nos, hát mi van ebben megbotránkoztatói — 

Mi ? Szeretném tudni! — Hiszen valóban ugy van, 

illetve volt, liogv nekem eszem ágában sem volt a 

nősülés, sőt valóságos nőgyűlölő voltam, s szívem 

eddig hidegen és keményen allt, mint a szikla, mint 

a bérc foka, mely termékenyülésre nincs teremtve. 

Nem voltam szívesen soha olyan helyen, hol 

nő is volt a társaságban. S a házas életet csak onnan 

ismertem, hogy egy unokatestvéremnél töltöttem három 

napot, kinek igen szép fiatal felesége volt, de ha 

jól megnézte az ember, észrevehette, hogy vékony 

volt a szajaszéle és fehér gyöngysor fogai hosszuk, 

elesek és harapásra készek. 

A férj előttem tubicámnak, kedves kis felesé-

gem, boldogságomnak neve; te a feleségét, a feleség 

pedig édes jó Lajoskám, lelkem férjem, galambom 

kis apjukomnak mondta férjét, s nem ritkán szemem 

láttára meg is csókolták egymást. — Hat ez az élet 

könny en lángra gyújthatna egy íiatal szivet. Én akkor 

22 éves voltam. S talán ennek a tiatal párnak tur-

békolása lett volna is rám hatással, ha véletlenül 

egy este, mikor már az egész ház népe lefeküdt, 

aludni birtam volna; sőt le se feküdtem, szívtam 

egy jó havannat és gondolkoztam a felett, hogy 

unokatestvérem milyen boldog. Van neki szép, fiatal 

felesége. - Nem tudtam én még e korban azt, hogy 

mi minden áldás, vagy átok van e szóban egy fér-

fiura nézve, hogy: feleség; mert hiszen én egy rideg 

kedélyű apa mellett, s azután nevelő intézetben nőt-

tem fel minden társaságon kívül, hanem láttam 

unokatestvérem és sógornőm arcán a mosolyt, s 

hallottam egész napon át a csevegést, láttam a csó-

kolódzást, hát hiszen ez egy 22 éves fiatal ember 

szívét nem hagyhatja érintetlenül. Annyira voltam, 

hogy szerettem volna sógornőin szép piros, mosoly-

gós arcát megcsókolni és megölelni őt s a fülébe 

súgni, hogy én talán meg jobban szeretlek, mint 

unokatestvérem! 

Igy voltam és épen azért, mikor a jó vacsora 

mellől felkeltünk, hogy feküdni menjünk, én aludni 

nem bírtam, s bizonyos kéj futkosott végig idegeimen, 

ha elgondoltam, hogy sógornőm szép, nyúlánk ter-

metére miként simul az a bordeau satin ruha. — 

Felkeltem és a kertbe mentem és ott sétálgattam 

azon szobák hosszaban, melyekben rokonaim laktak 

és hállak. 

Egyszerre egy csengő hang üté meg fülemet. 

— Sógornőm hangja volt. Megálltam; mert ebben 

a hangban semmiféle szerel uieteskedést nem éreztem, 

s azt sem vettem ki, hogy ez az inasnak, vagy a 

szolganak szól-e, mert az volt mondva, hogy: „te 

egy nyomorult ember vagy!* 

— Ez az unokatestvéremnek szólt. — Futni 

akartam; de szerelemről ábrándozó lelkemet ez az 

ismeretlen társalgási modor megfagyasztá, s mint 

sóbálvány álltam ott. — S hallottam, mikor unoka-

testvérein azt mondta, hogy: egy hangot se többet; 

mert az ablakon doblak ki. 

Elfutottam a kertből. Nem akartam tovább se 

hallója, se látója lenni ennek a házassági örömnek. 

— S ezek az emberek reggel mosolyogva fogadjak 

a reggelinél. 

Elutaztam s ezt mondtam: pfuj házasság! 

Hát gyenge elméjű voltam ezért? 

(Folytatása következik.) 

A jutalomjáték különben ugy erkölcsileg, mint anyagi-
lag fényesen sikerült; a vendégművészt tisztelői szép 
koszorúval és két bokrétával lepték meg, s a fel-
vonások után, de a nyilt téren is, vége-hossza nem 
volt a tapsnak s éljenzésnek. Az előadás egészben 
véve is élvezhető volt, s Andrássy, Polgár Fánni és 
Tolnai Juliska egészen jeles alakításokat nyújtottak. 
Pesti igazgatónak sikerült Mihályüt még néhány elő-
adásra megnyernie. Ma, vasárnap, szintén fellép, 
és pedig Dobó Katicábán. 

— B u c s u - b a l A csongrádi itjuság f. hó 
15-én, azaz Nagy-Boldogasszony-napjan a városi 
népkertben bucsu-bálat rendez. Belépti dij szemé-
lyénként 1 frt. Gsaládjegy 3 frt. 

— E g y l e t i é let . A szentesi kölcsönös se-
gélyző szövetkezet igazgatósága f. hó 5-én délelőtt 
11 órakor, — a szentesi 1. temetkezési egylet vá-
lasztmánya ugyanazon napon délután 3 órakor. — 
a szentesi polgári iparos és gazdasági kör választ-
mánya pedig f. hó 6-án délután 5 órakor választ-
mányi ülést tart. 

— A d ó b e h a j t á s e l r ende l é se . A m. kir. 

pénzügyminiszter a múlt hónapban akként intézkedett, hogy a 

nyári hónapok alatt, a mikor az aratási és más nagyobb me-

zei munkával járó kiadások miatt az adózók köztartozásaikat 

törleszteni kevésbbé képesek, a mezei gazdalkodással foglal-

kozók az aratás befejezteig az adóvégrehajtásoktól megkiinel-

tessenek. Most, miután azon időszak elerkezett, midőn a gazda-

közönség mezei terményeinek nagyrészét értékesítheti, mi által 

az ipar és kereskedés terén is újabb lendület keletkezik, az 

ország összes kir. adófelügyelöihez intézett leiratában a penz-

ügyminister elrendeli, hogy mindazok, kik a inult év végevei, 

valamint a folyó év első és második negyedeben esedekessé 

vált állami tartozásaikat le nem róttak, azok teljesitésére, nem-

különben vízszabályozási járulékaik törlesztésére, megintés ut-

ján felhivassanak. Elemi csapások altal okozott károk utan a 

törvény adóelengedést biztosit. Errevaló tekintettel a bejelen-

tett káresetek akként tárgyalandók, hogy a károsult a kareset 

bejelentésétől számítva, legkésőbb három hónap alatt az öt 

megillető adóelengedésben részesittessék, s az adótörlés ezen 

idő alatt a károsult adókönyvecskéjébe bejegyeztessék, a leirás 

tárgyát képező adó pedig a tárgyalások be fejeztéig végrehaj-

tás utján ne követeltessék. Az egyes községek és vidékek 

gazdasági viszonyaira is kellő íigyelem fordítandó Oly helye-

ken, hol a lakosságnak jövedelmi forrását nem a gabonater-

més, hanem csak később értékesíthető más mezei termények, 

vagy a bor képezi, az általános végrehajtás megindítása azon 

időre halasztandó, midőn az adózók idöelötti zaklatása nélkül 

eredménynyel lesz keresztülvihető. 

— A s z i v a r o k d r á g u l á s á n a k ország-
szerte érezhető a hatása: mindenfelé csökken a szivar-
fogyasztás. Szegedi lapok jelentése szerint az ottani 
pénzügyigazgatóság területén a dohányjövedék bevé-
tele*százezer forinttal kevesebb volt az idei junius 
és julius hónapban, mint a múlt év hasonló szaka-
ban. — A r a d o n hasonlóképen érezhető a trafik 
áranak felemelése. Junius hóban ugyanis 12,800 fttal 
volt kevesebb bevétele a kormánynak, mint az elmúlt 
év ugyanezen szakában. 

— Ö n g y i l k o s s á g i k i s e r l e t . Nemes Lídia 
18 éves hajadon, niig szülei a piacon jartak, f. hó 
2-án fölakasztotta magát, azonban még idejekorán 
észrevették, s a szerelmi búbánatos leányt visszaad-
ták az életnek. 

E g y k ü l ö n b e j á r a t ú , padlózott é-bú-
torozott szoba október 1-től kiadó. ílol? megmondja 
e lap kiadóhivatala. 

— A n a g y - k ő r ö s i k ö v é r e m b e r h a l á l a . 
Fekete Péternek hívták és 250 kilót nyomott. Apja 
mészáros volt, de fiát rendkívüli kövérsége miatt az 
üzletben nem hasznalhatta, az iskolából kenytelen 
volt kivenni, mert nem fért a padokba. Kúráltak, de 
az ő kövérsége ellen csak nem volt orvosság. Ha az 
utcára kilépett, nyomában volt egy sereg gyerek, 
azért rendesen odahaza ült. Végre egy élelmes im-
presszárió vette gondjai ala és pénzért mutogatta a 
„legkövérebb magyart*. Az óriás megfordult az ország 
csaknem minden nagyobb városában, sőt a külföldön 
is. Évek során át ugy ő, mint impresszáriója szép 
vagyonra tettek szert. Ez idén azonban tüdőgyuladást 
kapott és lesoványkodva tért haza Nagy-Kőrösre, hol 
e napokban 30 éves korában meghalt. Nagy részvét-
tel temették el. 

— T i l o s v a d h á z a s s á g b a n é l n i . Egy 
fiatal ember már három hó óta boldog családi élet-
ben élt egy szép „barna* leánynyal, akinek a csókja 
olyan édes és cuppanós volt, hogy a szomszédok is 
megirigyelték és végét akarták szakítani az idylli élet-
nek. Feljelentették, hogy a két boldog galamb vad-
hazasságban él. A rendőrség éppen akkor lepte meg 
őket, mikor nem is remélték. Nem ért a tagadás 
semmit. A kapitányi hivatal 10—10 forintig meg-
büntette őket, amit készséggel kifizettek volna, csak 
többé ne háborgassák, de a kapitány kérlelhetlen 
volt és az eltoloncolást is kimondta: és a fiatal pár 
e szavakra a paphoz sietett és kérte, hogy adja őket 
össze. A pap erre kihirdette őket és ma, midőn a 
városi tanács helybenhagyta a kapitányi hivatal íté-
letét, mint törvényes párok élnek együtt. 



6. oldal 

— A z ok . Ha szabad kérdeznem, nagysád, mi az 
oka, hogy mostanában oly ritkán jár táncvigalmakba? 
— Megtiltotta az orvos, hogy sokat üljek. 

— A z á r u l ó k a l a p . G. bécsi kereskedő ugy ta-
lálta, hogy ö reá nagyon is nagy adót vetettek ki. Kliuent rek-
lamálni az adóhivatalba, de hogy a hatás nagyobb és bizto-
sabb legyen, kopott, szegényes ruhát vett föl. A hivatalnoknak 
aztan panaszos hangún kezdte regelni, hogy ilyen-olyan rosz-
szul folyik a dolga. Az üzlet alig jövedelmez, csak nagy nehezen 
tud megelni családjával. A tisztviselő megindultan hallgatta a 
lamentaciót. és azt mondta neki, hogy: »Csak menjen, majd 
azon leszek, hogy a kivansága teljesüljön." G. örülve a jól si-
került csel fölött, el akart sietni es gyorsan fölkapta kalapját. 
De meg az ajtónál se volt, mikor a hivatalnok utána kiáltott: 
.Jöjjön csak vissza, maga kicserélte a kalapomat és ilt hagyta 
rongyos süvegét!- — .Micsoda?" — kiálltott föl G. méltatlan-
kodva — az en kalapom rongyos? Tessék ezt megnézni, tizen-
két forintba került!" — ,Ugy —« felelt a hivatalnok. — No az 
más! A ki tizenket forintos kalapot visel, annak nem mehet 
olyan rosszul a dolga!" — G., a ki a kopott ruhához elfelej-
tett rossz kalapot venni, látva, hogy a csel tel van fedezve, 
megsemmisülten tántorgott ki. 

— T ü z e k a v i d é k e n . Aradmegye egyik 
legvirágzóbb, vagyonos községében, O-Szent-Annán 
julius 31-én nagy tűzvész pusztított s csakis az aradi 
tűzoltóság ép oly gyors, mint önfeláldozó közbelé-
pésének tulajdonítható, hogy a község végképen 
meg nem semmisült. Déli lá órakor hozta meg 
Aradra a távíró a vész hírét, egy óra múlva az 
aradi tűzoltóság teljes felszereléssel már külön-vo-
naton útra indult, hogy segítsen a nagy veszede-
lemmel fenyegetett községen. A vonat 2 óra 10 
perckor érkezett Ó-Szent-Annára, hol a tűz már 
olyan mérveket öltött, hogy alig remélték, hogy azt 
lokalizalhassák. Már ekkor több, mint 30 haz állt 
tűzben és nagy mennyiségű, az udvarokban felhal-
mozott gabona-asztagot pusztított a féktelen elem. 
Alkonyatkor megejtett összeszámolás szerint 34 épü-
let és 19 melléképűlet égett le. Ezeknél mintegy 
húszezer forint a kár. Elégett továbbá GO asztag 
buza, asztagonként 300—800 kereszttel, ez mintegy 
25—30 ezer frt értéket képvisel. Az összes kár 45 
—50 ezer forintra rug. A leégett házak közül 3á 
bíztositva volt. Ó-Szt-Anna községét rövid idő óta 
már most másodszor éri hasonló nagy szerencsét-
lenség, s mindkét izben azon, a hatóság részéről 
megtörtént szigorú utasítások dacára is elkövetett 
vétkes cselekedetért, hogy a gabona-as/tagokat a 
helyett, hogy künn a szántókon csépelnék el, be-
hordják a faluba, udvaraikba. — Temesvárról távira-
tozzak, hogy Boyda temesmegyeí községben két na-
pon át óriási tűzvész pusztított. A község 74 háza 
közű 31 a hozzá tartózó gazdasági épületekkel együtt 
porrá égett, Sok csalad hajléktaianna lett es koldus-
botral jutott. A tűz mintegy tízezer kéve buzat is 
megemésztett. — Nagy tűz volt a mult hó :27-én 
Nagy-Demeteren is. A tűz egy csűrből támadt s 
csakhamar házat pusztított el, összes melléképü-
leteivel együtt. A kar nagy. 

— A pécsi k i á l l í t á s . Augusztus 11-én nyílik 
meg az orsz. kiállítás Pécsett. Dolgoznak is nagy sietséggel, hogy 
keszen lehessenek. A csarnokok és pavillonok már többnyire el-
készültek, most a belső díszítéseken es a targyak elhelyezésén 
fáradnak. A kiálitási teiület a közönség elöl el záratott. A tö-
meges bejelentések miatt minden legkisebb hely már le van 
foglalva, további bejelentesek neiu fogadtatnak el. A nagyszámú 
bejelenteseknek tulajdonítandó, hogy a kiállítási bizottság keny-
telen volt a nui kézimunkák, tanszerek csoportját és a kepki-
állitást a belvárosi elemi iskolába áthelyezni. Az ipar és mű-
ipar reszére ket nagy csarnok es több kisebb szoba all rendel-
kezesre. A gazdasagi és egyéb gepek félfedett épületben he-
lyeztetnek el. Mezőgazdaság, háziipar és borok a czélszerüen 
átalakított nyári színkörben nyernek elhelyezést. Kuhazati ipar-
nak a pécsi nöegyletnek a kiállítási területen fekvő helyisegei 
lesznek fölhasználva, ugyancsak a nöegyletnek gyermek kertje 
pedig etkezö helyiségül fog szolgálni. A kiállítás alatt Kalmár 
budapesti udvari fényképész külön pavillonjában felvételeket is 
fog eszközölni. A kiállítás iránt érdeklődök tájékoztatására álljon 
itt a kiallitas programmja: augusztus 11-en délelőtt 10 órakor 
ünnepélyes megnyitás, melyre a kormány, a fővárosi és vidéki 
sajtó, a kereskedelmi és iparkamarák, a hatóságok fejei Baranya 
Tolna- es Somogymegyékből hivatalosan meghívattak. Augusz-
tus 14-én a jury működésének kezdete. Augusztus 14., 15. és 
10-án nyári gyümölcs és konyhakertészeti (időleges) kiallilas, 
15-en országos tilloxerakongresszus. Augusztus 10., áü. es ¿1-en 
szarvasmárha- és juhkiállitás, ±i.. 23. és 44-én baromfi és ku-
tya kiállítás; augusztus ¿4., 25. és »̂i-án sertéskiállitás és gaz-
dasagi géppróba, ¿ti., ¿7. és áíS-án lókiállitás. Augusztus ¿í>-an 
méhészeti vándorgyűlés. Szeptember 1., '1. es 3-án őszi gyü-
mölcskiállitás és gyümölcsészeti vándorgyűlés. Szeptember ¡2-án 
délután 3 órakor a pécsi athletikai klub ószi országos verse-
nye a tettyei fensikon; délután 5 órakor a jury Ítéleteinek ki-
hirdetése és végül szeptember 9-én délután 5 órakor a kiállí-
tás ünnepélyes bezárása. Mindezekből látható, hogy Pécs a ki-
állítás alatt változatos képet fog nyújtani és minden tekintet-
ben fényes sikerrel kecsegtet, feltéve, hogy az időjárás eme 
reményeket romba nem dönti. Baranya, Tolna és Somogyine-
gyék egyes »árosaiban oly nagy érdeklődés mutatkozik, hogy 
tömeges kirándulások vannak tervezve, mely esetben ezek kü-
lön vonatokon erkeznek es ünnepélyes fogadtatásban részesül-
nek. A kiállítási bizottság örömmel ragadja meg az alkalmat, 
hogy bemutassa a vendegeknek a város nevezetességeit is, arra 
törekedven, hogy mindazok, kiket a város a kiállítás alkalmá-
ból falai közt fogadhatott, kellemes emlékek benyomásával tá-
vozzanak. 

CSARNOK. 
Virághullás. 

— Rajt 
A mint itt látohl a gyászos ravatalon, lehunyt 

szemekkel, némán, hidegen, eszembe jut egész életej 

»SZENTESI LAP« 

mely rövid volt, mint a tavasz s rideg, mint a zú-
zos tél. Pedig nem is oly régen ugy szerettük benne 
a gyermek-leánykát ö r ö k ö s e n víg kedélye s ártatlanul 
pajzán modoráért. 

Leánykora játszi álom volt, de oly rövid is, 
mint az. Még alig hogy kinőtte rövid ruháit s alig 
vált meg hajas babáitól, — a gondos szülők a még 
ki sem pattant bimbót a sziv nyílni kezdő tavaszá-
ban oda -tűzték egy minden anyagi jóval megáldott 
férfi kebelére. Hogy mit rejt az elzárt burok, me-
lyen belől egy ismeretlen világ ábrándjai szövődnek, 
nem igen figyelték; őt magát meg sem kérdezték. 
De mi akarata is lehetne egy tizenöt éves gyermek-
nek, a ki azon felül, hogy jó nevelést kapott s így 
természetesen megtanult mindenben engedelmeskedni 
a szülők óhajának, környezetétől csak azt hallotta 
folyton s az vésődött mélyen lelkébe, hogy a pénz 
ma minden; ez előtt leborul az egész világ s a ki 
avval bir, azon mindenható varázseszköznek van 
birtokában, melylyel minden kigondolható élvezetet 
meg lehet szerezni s még a boldogság is megvásá-
rolható ? 

Midőn az eljegyzés megtörtént s a szülők örö-
mükben, hogy anyagi gondoktól ment jövőt bizto-
sítottak számára, csókokkal halmozták el a szelid 
gyermeket. Boldog volt s ez a megelegedes, inkább 
gyermekes öröm egyáltalán nem \ olt tettetés, mert 
neki mindenkor őszinte örömet okozott, ha bálvá-
nyozásig szeretett szülei óhaját teljesíthette; ekkor 
még nem vett tudomást arról a kincsről, melyet szí-
vében bírt s nem tudta, hogy azzal nagyon fösfé-
nyen s egyszersmind túlságosan bőkezüleg kell el-
bánni. Jöhet számtalan esengve, könyörögve s egyik-
nek sem szabad egy morzsalékot sem juttatni belőle, 
de ha megjelen az igazi, oda kell ajándékozni a féltve 
őrzött kincset egészen. Mert csak igy szerezhető meg 
a valódi boldogság. 

Mikor utoljára mosolyogni láttuk, aranyszálak-
kal átszőtt aranyfátyol volt szőke fürtéin, miknek 
hullámos selymét ragyogóvá tették a szentegyház 
boltíves ablakain belopódzó napsugarak. Fény, pompa 
és ragyogás vette körül minden felől s a megelé-
gedés, boldogság látszott sugárzani szemeiből. Pedig 
nem volt igaz. A hiszékenység ejtette meg lelkét. A 
gazdagságot azonosította a boldogsággal. Ha ez áll, 
ugy csakugyan boldognak kell vala lennie, mert csak 
a nászajándék, azok a ragyogó gyémántok, mik szép 
alakját disziték, egész vagyont képviseltek. 

S mégis a mint férje karján az utcára lépett, 
hideg borzongás futotta át, s mintha a nyílt helyen 
támadni szokott légáramnak tulajdonítaná e dider-
gést, menyasszonyi fátyolát összébb húzta keble felett. 
De hasztalan, az a hideg a sziv körül bolygott, a 
sziv ohajtott volna több meleget. Midőn elhelyezked-
tek a hintóban, mely uj othonába szállitá, dideregve 
húzódott közelebb férjéhez, de annál inkább fázott 
s csak most jutott annak tudatára, mintha szemei-
ről valami jótevő tündér egy eddig áthatlan kötelé-
ket távolított volna el, hogy valamit kifelejtett az 
életből. 

A mire a gyermek-leányka nem gondolt, az 
ifjú asszony fázott a gondolattól: egy oly férfihez 
kötve egész életén keresztül, a kit — most már érezte 
— szeretni soha nem tud. De már hasztalan volt, 
az egyház áldása szentelte meg a frigyet s ő örök 
hűséget esküdött neki. 

Az ünnepi zaj, mely az első napokon uj ottho-
nában fogadta, csakhamar elnémult s megkezdődött 
a mindennapi élet a maga aprólékos gondjaival. Ezek 
egy ideig szórakozást nyújtottak ugyan neki, de va-
lahányszor a jövőre gondolt, az oly sivárnak, üres-
nek tűnt fel előtte és szerelemsovár férjének első 
csókjától, melynek méze pici ajkait érintette, meg-
undorodott. Kedélybeteg lett, mely bajnak külső nyíl-
vánulásai nem egy szomorú percet szereztek, mind 
neki, mind az őt gyöngéden szerető férjnek. 

Sivár, egyhangú életének alig volt egy-egy de-
rült perce. Látogatásokat is ritkán tett, bálba, szín-
házba eljárt ugyan, de csak azért, mert társadalmi 
kötelességnek tartá a külső világgal koronként érint-
kezni. 

Volt eset rá, hogy találkozott egy nemesebb 
jellemmel, egy szép deli férfiúval s felismerte benne 
ideálját, kinek látása szivét gyorsabb dobogásra 
készté, de esküjére gondolt s az megvédte az elbu-
kástól és a felcsapódó láng ujolag lelohadt. 

Még alig volt két éves asszony, mikor a lelki 
betegség egészségét is annyira aláásta, hogy ágyba 
kellett feküdnie, melyből többé soha fel nem kell. 
Hasztalan volt a kétségbeesett férj önfeláldozó ápo-
lása, hiába valók a gyógyszerek, nem bir'ak segíteni 
a beteg szivén, melyben a lassú szenvedés felemész-
tett minden életerőt. 

S most itt fekszik a ravatalon testvérei, a vi-
rágok között, mikkel koporsója el van árasztva. A 
halottlátogatók jönnek-mennek s résztvevőleg elszá-
nakoznak e zsenge virág lehullásán s találgatják a 
betegség nemét, mely ily kora ifjan sírba fektette. 

Es senki sem gondol arra, hogy ez ifjú asszony 
a szerelem halottja. 

(¿yulai János. 

35. szám. 
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A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi-

nisztériumhoz julius bó 24-től 30-ig bezárólag be-

érkezett hivatalos jelentésekből az aratás eredmé-

nyéről és a mezőgazdasági állapotról a következő 

résíeket közölhetjük: 

B u z a . A Duna balbartján nagyobbrészt már 

le van aratva, mennyiségileg kielégítő termést szol-

gáltatott; egyes vidékeken üszög báitja. A Duia 

jobbartján a cséplés vörös, súlyos szemű, jó közép-

eredményt ad. A Duna és Tisza közén már csépel-

nek, kevés kivétellel ugy mennyiségileg, miat minő-

ségileg és szalmára nézve is kielégítő a termés. A 

Tisza jobb partján az aratás már jórészt be vai 

fejezve, a termés általában középszerű lesz; a mi-

nőség, dacára az üszög és rozsdának, egyes vidé-

keken kielégítő, sőt jó. A cséplés megkezdetett. A 

Tisza bal partján az aratás nagyrészt be van fejezve; 

az eredmény mennyiségileg átlag jó közép, helyen-

kint középen felüii, minőségileg azonban különböző. 

Békésmegyében a szemek nyomottak, Biharmegyé-

ben üszögösek és nyomottak, Szatmármegyébei 

gyenge, könnyű, másodreidü, Ugocsa és Szabolcs-

megyékben kitűnő. A Tisza-Maros szögéi csépelnek; 

itt jó középtermés várható. Aradmegyébeu meny-

nyiségileg a mult éviiéi kielégítőbb aratás várható. 

Erdélybei jó közép, sőt egyes vidékeken középei 

felüli termés remélhető, a szemek acélosak és sú-

lyosak, üszög csak helyeikint mutatkozik; az öszi 

vetést már aratják; ez jó, bár imitt-amott üszögös 

szemű. 

R o z s . A Duia balpartján már majdnem mii-

deiütt le vaa aratva, helyeikiit a cséplés is meg-

kezdetett. Az eredméiy gyeige, jó miiőség mellett. 

A Duna jobbpartjái a cséplés közép, helyeikiit 

középei aluli eredméiyt szolgáltat. A Duia-Tisza 

közén kielégítő minőség mellett csak gyenge közép-

íuiiőség várható. A Tisza jobbpartjái az aratás — 

Szepes és Szabolcsmegyék kivételével — megkez-

dődött. Az eredmény általábaa középei aluli, a 

Szepességben azonban kézépen felüli lesz; a minő-

ség helyeikiit nem kielégítő, általában azoabai ki-

elégítő. A Tisza balpartjái mennyiségileg és minő-

ségileg gyenge termés; Szathmár vármegyében jobb 

eredmény várható. A Tisza-Maros szögén jó miiő-

ség mellett gyenge középtermésre vai kilátás. Er-

délybei az eredméiy közép, Fogarasmegyébei * 

kalászok hibásak. 

Á r p a . A Duia balpartjái már learattatott, 

gyeige, rosz miiőség és kifejletlei, könnyű, sárga, 

sőt barna szemek mellett közép meinyiség vai ki-

látásban. A Duna jobbpartjái az aratás gyeige, kö-

zép, a minőségiek az eső ártalmára volt. A Duia-

Tisza közéi az őszi vetést aratják, kielégítő miiő-

ség mellett a meinyiség középszerű, íéhol az eső 

következtébe! az aratás alatt megsárgult A Tisza 

jobboldalái az aratás folyamatbai vai, általábaa 

véve íem kielégítő minőség mellett gyeige, közép-

szerű az eredméiy. A Tisza balpartján az őszi 

árpa jobb, mint a tavaszi, általában középrövid 

szalmával. Biharban a minőség gyeigébb. A tavaszi 

árpát már aratják, csak gyenge termés várható, 

A Tisza-Maros szögén gyeige közép a termes, 

helyeikiit kitüiő miiöséggel; általában kielégítő, 

miután a szemek ayomottak és baraásak. A ta-

vaszi árpa gyeige szemű és menyiségére lézve 

középei alul marad. Erdélybei részbei a száraz-

ságtól szeivedett, alig fog közepes eredméiyt adu. 

Z a b. A Duia balpartján általában még zöld, 

mindéi tekiitetbei kielégítő aratás várható. A Duia 

jobb partjái jó középtermés remélhető, helyeikiit 

azoibai üszög és rozsda mutatkoziak. A Duna-

Tisza közén jó minőség mellett gyenge, közép lesz 

az eredméiy. A Tisza jobb partjái egyes várme 

gyékbei középei felüli termés vai kilátásban; álta-

lában jó középtermés várható. A Tisza balpartjái a 

vetés most érik. Bihar- és Szatmármegyékbei már 

aratják, itt középtermésre vai kilátás. A Tisza-

Maros szögéi lágyrészt már szinte aratják, jó mi-

iőség mellett közepes a meinyiség. Erdélybei ál-

talában középszerű, Szolnok-Doboka vármegyében 

és Udvarhelyben középen felüli termés várható. 

T e í g e r i. Általában jól áll és a kilátások 

kielégítők, sok helyt még esőre vai szüksége, kü-



28. szám. 

Ionosén Szatbmárban. Ugocsa várm-gyében esésen 
hátramaradt, Máramarosban férgek tettek kárt. Er 
délyben ¿11 legrosszabbul, bár epyes vidékeké« még 
mindig van reméoy jó középterraésre. 

Budapesti piaci árak. 
Budapest, an<. 3. 

Biuü (U|> tiszavidéki . . 7 frt. 05 kr. 7 frt 35 kr. 

, „ pestvidéki . . 7 . 7 , 30 „ 
Koxs 5 „ 35 „ 5 „ 50 . 
Árpa — „ —. „ — w _ B 

Zab 5 „ 05 . 5 . 40 . 
Kukorica 6 . 15 . 6 . 20 „ 
Köles 5 „ 80 „ 6 . 30 „ 
Dis/nózsir 65 „ - „ 65 „ 50 „ 
Szalonna 58 „ — „ 59 „ 50 „ 

Az árak 100 kilogrammonként értendők. 

ElDn.silta.1s: xiéTrsorsi. 
(Szentesen, 1888. Jalias 28-tól aag. 4-ig.) 

Molnár Ferenc, 36 éves, hashártyalob. 
Darabos József, 7 hetes, ránggörcs. 
Biki Nagy Sándor, 73 éve«, végft'crvsaglilés. 
Vajger Zsuzsanna, 73 éves, veg l^vengUlé". 
Szép István, 41 éves, tüdővérzés. 
Pusztai Mátyás, 7 napos, születési gyengeség. 
G> özŐ Molnár Anna, 57 éves, sorvadás 
Csendes Sándor, IS éves, bélhurut. 
Balogh Lajos, 5 hónapos, bélhurut. 
Görbe Zsuzsánna, 13 éves, sorvadás. 
Szabó Antal, 1 hónapos, bélhurut. 
Berényi Er sébet, 71 éves, végelgyengülés. 
Varga Icure, 4 hónapos, bélburut. 
Lantos Erzsébet, 49 éves, tüdövész. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-tenyő—ksztmárton—szentesi h. 

SZENTES-SZOLNOK. 
3813. sz. v. v. 3811. sz 

Szentes (vend.) 5 ó. 36 p. éjjel, 11 ó. 45 p. 
Töke 6 ó. 13 p éjjel, 11 ó. 3*J p 
K.-Szt-Márton 6 ó. 58 p. d. e. 12 ó. 24 p. 
Homok 7 ó. 37 p. d. e. 1 ó. 05 p, 
T.-Földvár 8 ó. 05 p. d. e. l ó 31 p. 
Marttü 8 ó 23 p. d. e. I ó. 50 p. 
Kengyel 9 ó. 04 p. d e. 2 ó. 33 p 
Puszta-Tenyö 9 ó. 31 p. d. e. 2 ó. 56 p. 
Szajol 10 o. 01 p. d. e. 3 ó. 18 p. 
Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 3 ó. 47 p, 

tipestre érk. 2 ó. 15 p. d. u. 7 ó. 45 p, 

SZOLNOK SZENTES. 

3814. sz. v. v. 3812. sz. 
Bpeströl ind. 7 ó. 40 p 

Szolnok (vend) 3 ó. 47 p. éjjel, 11 ó. 11 p 
S/ajol 4 ó. 22 p. <-jjel, 11 ó. 42 p 
Pus/.ta Tmyő 4 ó. 46 p éjjel, 12 ó. 01 p 
Kengyel 5 ó. 14 p. éjjel, 12 ó. 32 p 
Martfű 5 ó. 44 p. éjjel, 1 ó. 02 p 
T.-Földvár 6 ó. 06 p. d. e. 1 ó. 35 p, 
Homok 6 ó. 19 p. d. e. 1 ó. 50 p, 
K -Szt.-Márton 7 ó. 12 p. d. e. 2 ó. 43 p 
Töke 7 ó. 42 p. d. e. 3 ó. 13 p, 
Szentes (vend.) 8 ó. 16 p. d. e. 4 o. 30 p 

é. v.) 

v. v. 

, d. e. 
. d. 

d. u. 
. <i. o. 
, d. u 
, d. n. 

d. u. 
d. n. 

. d. a. 

. d. n 

. d. n. 

v. v. 
. d. e 
. d. e. 

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

d. u 
i. d. e. 

d. u. 
. d. u. 

d. u. 

<3- ő ó z á , s . 

F ö l f e l é : 

Szegedről Szolnokra: vasárnap és szer 
dán reggel 5 órakor. 

Szentesről Szolnokra: vasárnap és szer-
dán délelőtt 10 óra előtt nem. 

L e f e l é : 

Szolnokról Szentesre: kedden és pén-
teken reggel 5 órakor. 

Szentesről Szegedre: kedden és pénte-
teken délelőtt 10 óra előtt nem. 

Utasok csak a fedélzetre vétetnek fel. 

»SZENTESI L A P « 

Hirdetmény. 
A s z e n t e s i k i r . j b i r ó s á g h i - ' 

vatalos helyiségei és börtönei fűtéséhez 
1889-dik évre szükséges 

7 8 S O k ö b m e t e r j ó m i n ő s é g r ő l 
k e m é n y t\iz i fax ia , lc 

beszerzése árlejtés utján foganatosítandó.; 
Felhívatnak mindazok, kik ezen tűzifa be-
szerzésére vállalkozni kívánnak, hogy az e 
részben f. 18S8. év i sept . hó 3-ig napján 
délelőtt 8 órakor a jbiróság székhelyen 
megtartandó árlejtésen jelenjenek meg. 

K^lt Szentesen, 1888. aug. 3 

FARKAS GEDEON, 
1-3 kir. jöiró. 

Hirdetmény. 

Olcsó bír! 
Alulírott frlsőpárti kávéházában 

k i t i n i v i l l á n y i vörös bor 
kapható 

liteiezílzént 3 0 Isrért. 

NEUMANN JÓNÁS. 

Az 1888-ik évi fegyveradó-kívetési laj 
strom f. hó 5-től 12-ig azon figyelmeztetéssel 
tétetik ki 8 napi közszemlére alólirt hivatal-
nál, miszerint azt bárki megtekintheti s a 
tévesen kirótt fegyveradó ellen a kir. adó-
felügyelőnél 15 nap alatt felszólalhat. 

(Városi adóhivatal) 
Szentes, 1888 aug. 3. 

TÓTH KÁLMÁN. 
adóügyi tanácsnok. 

Kiadó fold. 
B a n g a Sámuelnek Dónáton 64 hold 

(Potyondi Béla fele) tanyaföldje, a rajta levő 
épületekkel együtt, örök áron kedvező fel-
t-t-lek mellett eladó; — értekezhetni lehet 
a helyszínén a tulajdonossal, va^y V a r g a 
B 1 n i á m i n (i a 1 S .eiites-n, 1. t. 308. sz 
alatti házánál. 

Szigeti Lakos Imre 
pankotai 80 hold födje örök áron eladó; 
ert ke/h t i Ru s Mol ár Sándor III. t. 303. 
szá nu há á iá;, vagy fertői tanyáj ln. 1 3 

250. oldal. 

Pályázati hirdőtmény. 
A Szentes városa által föntartott polgári 

leányiskolánál egy uj tanszék szerveztetvén, 
ennr k betöltésére ezennel pályázat nyittatik. 
Csak polgári iskolai tanitói képesítéssel biró 
egyének pályázhatnak, kik a mennyiségtani 
és természettudományi szakcsoportra van-
nak képesítve; azok, kik a tornászaira is 
képesítéssel bírnak, előnyben részesülnek ; a 
megválasztott a népoktatási törvény által meg-
állapított heti tanítási óraszámra kötelezhető. 

Ezen állomás javadalmazása évenként 
700 frt rendes fizetés és 140 frt lakbér. 

A kellőleg felszerelt kérvények f. é. 
a u g u s z t u s h ó 15-ik n a p j á i g az iskola-
szék elnökségéhez küldendők be. A meg-
választott állomását f. évi szeptember i-én 
okvetlen tartozik elfoglalni. te 

Szentesen, 1888. julius hóban. ^ 
AZ ISKOLASZÉK ELNÖKSÉGE. 

Földvári Nagy Istvánnak 
Nagy-Tőke szélben, a vasúti állomás köze-
lében levő 85 hold földje egy tagban, vagy 
kisebb részletekben is eladó; értekezhetni a 

tulajdonossal I. t. 632. szám alatt. 

Nyiri Józsefné 
templom-utcai I. t. 180. számú h á z a eladó; 
lakút tehetni özv. M i k e c F e r e n c n é 

házánál a tulajdonossal. 

Pályázati hirdetmény. 
A Szentes városi gymnasiumban újon-

nan felállítandó rajzoló geometria s rend-
kívüli szabadkézi rajz tanszékére ezennel 
pályásat nyittatik. A megválasztandó a 
fentebb említett két tantárgyon kívül még az 
alsó osztályokban a mathematikát is tartozik 
tanítani. Tanítási óráinak száma hetenként 
2í—22. Csak középiskolai tanári képesítéssel 
biró rgyének pályázhatnak. Fizetés évenkint 
1000 frt és az állami tanintézekben íennáló 
nyugdijszabályzat értelmében nyugdíjjal való 
ellátás. 

A kellőleg felszerelt kérvények f. évi 
a u g u s z t u s 15-ik n a p j á i g a Szentes 
városi gymnasiumí bízottság elnökségéhez 
küldendők be. A megválasztott állomását 
legkésőbb szeptember i-ső napján okvetle-
nül tartozik elfoglalni, és a megválasztot ná-
rom évi próba idő után fog véglegesittetni. 

Ha ezen állomás rendes tanárral nem 
volna betölihető, abban az esetben helyettes 
tanár fog választatni 800 frt évi fizetéssel. 
A helyettes tanári állomásra vonatkozó s 
kellőleg felszerelt kérvények szintén f. évi 
augusztus 15 ik napjáig a g> mnasiumí bizot • 
ság eh ökségehez küldendők be. ^ 

Szentesen, 1888. juius hó* an. ¿5 

.A. g y m n . " b i z . e l n ö k s é g r e . 

A i u > c l l t n M i k l ó s n a k 

* űsérí (Kunos András féie) 40 hold tanya-
földje — tanyaépületekkel együtt — szabad 
kézből eladó, vagy haszonbérbe kiadó; ér-

tekezhetni II. t. 293. sz. alatt. 

1126-tk. 888. sz. 

^ L r ^ r e r é s i l i i r d e t m é n j r i 

k i v e n a t . 

A csongrádi kir. jbiróság mint telek-
könyvi haiós g Köznirré teszi, hogy a Cbon-
grá i városi takarékpénztár, mint vegr haj-
lónak fj. Dányi Marton es Sza itai Kis Fran-
ciska ö/v. Danyi Mártonné végrehajtást sz-ri-
v dő elleni 70 frt tőkekövetelés es összes j íru-
tekai iránti végrehajtási ügyében a csongráui 
kir. jirásuiróság területen levő, Csongrád 
város határában fekvő, a csongrádi 9063 sz. 
telrkjegyzókön\ vben foglalt 282. 283. rszámu 
és Dányí József, ifj. Dányi Márton, Dányi 
Zsófia Gulyás Mihályné, kiskorú Dányi Vik-
tor és Ágnes nevén lévő o. é. 320 frtra 
becsült házra és beltelekre, az ugyanazok 
nevén lévő 2646. rszámu 156 nsz. öl terű, 8 
írtra becsült Bökényre, a csongrádi 2558. sz. 
tjkvben foglalt, ugyanazok nevén lévő 5763. 
rszámu 43 nsz. öl térti, 6 frtra becsült kender-
földre és a 6398. rszámu szőlőből nagykorú 
Dányi Mártont illető o. é. 35 frtra becsült 
l|8-ad részre az árveré t a fent megállapí-
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 18S8. évi 
o c t ó b e r hó 5-ik n a p j á n délelőtti 9 óra-
kor a csongrádi kir járásbíróságnál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is minden egyes ingatlan 
külön-külön eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának io°0-át, vagyis 32 frt 
80 krt, 60 krt és 3 frt 50 krt kézpénzben, 
vagy az 1881. LX. t. c. 42. § ában jelzett ár-
folyammal számitot és az 1881. évi november 
hó i-én 3333. sz. a. kelt igazságügy ministeri 
rend^et 8 § á^an kijelölt ovadekképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
a/ 1881. LX. t c. 170. §-a értt-lméhen a bánat-
pen e k a t írosá. n 1 r lŐVg s h lye ésérót 
kiá itoTt s abál) s ru ism rv n\tá szolgál-
tat* i. 

K t Cs ngrá^on, 1888 evi ju'ius hó 
i 18-ik napján. 

A csongrádi királyi járásbíróság, mint 
telekkönyvil hatóság. 

Szarka, 
kir. jbirú. 
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a Tiszánál 

jó minőségű tűzifái Tnak eladók-Vásárlá 

megbízottnál is eszközölhetők. 

sok P á s z t o r G y ö r g y tűzifámat 
* 

g—10 

Tisztelettel 

Zsoldos Ferenc. 

BÜKK- ÉS GYERTYÁN 
ajánlom a t. közönségnek a ^ 

Tiszáná l átvéve, vagy ft 

akár házhoz szál l í tva. * 

Tisztelettel fc 

* Sonnenfeld Sámuel . 

: k x x x x x x x x x x x x x x x x x k * * * * * * * * * * * 

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 

tisztelettel értesíteni, hogy az e v a n g . e g y h á z 

épületében 13 év óta fennállott 

óra- és varrógépkereskedésemet 
a ref. egyház ú jonnan épü l t bérházába 
helyeztem át, hol is mindenféle órák- és 
v a r r ó g é p e k b ő l a kor igényeinek megfelelő 

díszes r a k t á r t tartok. 

Főtörekvésem ezentúl is azon lesz, hogy a 

nagyérdemű közönségnek gyo rs és pontos 

kiszolgá lás á l t a l megelégedését kiérdemeljem. 
Az eddig tanúsított pártfogást köszönve, kérem 

azt üzletem iránt tovább is fenntartani. 

Szentes, 1888. augusztus 5. 

Mély tisztelettel 

Felsenburg Benedek, 
órás és varrógépraktáros. 

39—888. kgy. sz. 

Árverési és árlejtési 
hirdetmény. 

Csongrád vármegyébe kebelezett Csany község képviselő testületének folyó 

évi julius hó 7-én 39. szám alatt hozott határozata értelmében közhirré tétetik, 

miszerint Csany község tulajdonát képező 

bor, sör, pálinka, liquer, rosoli mérhetési jog, 
az ú jonnan épített nagyvendéglő i épülettel , úgyszintén a t iszai 
ha lászat i jog , valamint a vadászat i jog , nemkülönben ;i nagynyomási 
3^06 hold és 5^oo hold szántóföld 1889. j a nu á r 1-ső nap j á tó l 

6 egymásután következő évre, vagyis 1894. évi december hó 31-ik 
napjáig; 

továbbá ugyancsak a község tulajdonát képező, úgynevezett régi község-

házában lévő lakház és bolthelyiség, valamint a mészárszék helyiség, úgyszintén 

a piachelypénzszedési jog és az iskola épületben lévő bolthelyiség, végre a zsiger 

háti 15 cat. hold semlyék egy évre, vagyis 1889. január 1-ső napjától 1889. évi 

december 31-ik napjáig n y i l v á n o s á r v e r é s e n a legtöbbet ígérőnek egyenkint 

haszonbérbe fog kiadatni. 

Ugyanez alkalommal Csany községben teljesítendő előfogatozás 3 évre, 

(1000 fit kikiáltási ár évenkint); a nagykorcsma épületen eszközlendő átalakítási 

munkálatok, (épitő és asztalos munkák 1193 frt 90 kr. kikiáltási ár): a községi 

iskola épületen eszközlendő átalakítási munkálat, (épitő és asztalos munka 500 

frt kikiáltási ár) n y i l v á n o s á r l e j t é s u t j á n vállalkozóknak fognak kiadatni. 

Az árverés és árlejtés 1888-ik évi a u g . h ó 12- ik napján délelőtt 9 

órakor Csany község közházának tanácstermében veszi kezdetét s folytattatik a 

felsorolt sorrendben annak bevégeztéig. 

Az árverési feltételek, az árlejtésre vonatkozó költségelőirányzat és terv-

rajz, Csany község jegyzői hivatalában a hivatalos órák alatt megtekinthetők, — 

ugyanott az elősoroltakra vonatkozólag bármily irányú felvilágosítás készsége-

sen adatik. 

Kelt Csanyon, 1888. évi julius hó 8-án. 

OOOOQOOOOOOOOOOOOOO 
Q O 
Q Alulírott O 

q okleveles szülésznő 
tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, Q 

O miszerint a szegedi bábaképző intézet- ö 
O ben a szülésznői vizsgát jó sikerrel le- O 
9 tettem s működésemet a mai napon O 

q Szentesen megkezdettem. z 

q Midőn erről a n. é. közönséget q 

q értesítem, egyúttal kegyes pártfogásért Q 

esedezve, vagyok tisztelettel Q 

o o 
o o 

Nagy Zsuzsánna o 
o 

fér j . Fazekas B á l i n t n é . q 

oki. szülésznő. Q 

O Lakásom: III. tized 276. szám alatt. O 

OOOOQOOOOOOOOOOOOOO 

S o m o d i J á n o s , 

bíró. 

OÜOOOOOOOOOOOOOOOOO 
O O 

g Lakos Bálint § 
O vekerzugi 70 hold tanyaföldje épületek- O 

O kel együtt — több évre haszonbérbe Q 

Ü kiadó; értekezhetni II. tized 141 szám Q 

O alatt, vagy a helyszínén a tulajdonossal. Q u o 
OÜOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OÜOOOOOOOOOOOO DOOOJ 
U T Ű Z I F A E L A D Á S , O 
. j O 
p Tisztelettel értesítem a n. é. közön-

^ séget, miszerint a Tiszaparton igen jó q 

O minőségű gyertyán, csertölgy, O 

§ kőrös- és bükktűzifáim 9 
q vannak igen jutányos áron eladók, akár q 

házhoz szállítva, akár a helyszínén át- Q 

Q adva. A tiszai eladással D ó s a i Ignácz O 

O csőszöm van megbízva. O 

§ Tisztelettel § 

g WEILL SALAMON. § 
^CÜGCOCOOOOOOOOOOOO 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtojan. 




