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Előfizetési árak: 
Egy évre . 

Fél évre . 

Negyed évre 

4 forint. 

2 forint. 

1 forint. 

S z e r ke s z t ő s ég : 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

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

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

N y i l t t é r - b e n 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a tok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n é s p é n t e k e n r e g g e l . 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Nándor és Dezső Sándor könyvkereskedésében. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Gimnáziumunk megnyittatott. 
Szentes, 188$. szeptember 3. 

Lélekemelő ünnepélyességek között nyit-

tatott meg a szentesi gimnázium és avattatott 

fel a gyönyörű gimnáziumi palota. Temploma 

lesz ez a tudományoknak, utja gyermekeink 

tudományos képeztetésének, alapja Szentes 

város jövő fejlődésének, s záloga annak, hogy 

e városra haladás, fejlődés tekintetében egy 

biztos, jobb jövő vár. 

1885. február 19-én tartott közgyűlésben 

döntött a városi képviselő testület a gimná-

zium sorsa felett. Az előítéletből eredő kis-

lelkűség, s a vak takarékosságból eredő szűk-

keblűség kezet fogva, erős s a s k é n t állt azok 

előtt, kik, mint a város előhaladásának harcosai, 

küzdöttek a gimnázium mellett. 

3, mond három szavazattal győzött az 

értelem lángszava. 

Mily szomorú, sötét nap volna ez az 

1885. február 19-ike Szentes történetében, ha 

e napon diadalmat nem arat városunk köz-

életi küzdelmének legszebb, legmesszebb ható 

törekvése! S mily véghetetlen öröm töltheti 

el keblét mindazoknak, kik értelemmel igazán 

szeretik e várost, hogy ha három szavazat 

többséggel is; de sikerült diadalt aratni a szűk 

látkör és szűkkeblűség felett. S most ott áll 

Szentes legnagyobb büszkesége, a tudományok 

temploma gyermekeink számára és városunk 

jövő boldogságának biztos zálogául. 

Mert örök és változhatlan igazság marad, 

a mit Szeder János, városunk kultur-harcának 

egyik főzászlóvivője mondott azon közgyűlésen, 

melyen a gimnázium felállítását elhatározta 

a képviselőtestület. 

„Midőn azt mondja ki a képviselő testület, 
— úgymond Szeder János — hogy gimnázium 
legyen, akkor szavazatéit adja arra, hogy Szentes 
város haladjon és felvirágozzék; mert nem az a 

város lesz nagy és virágzó, melynek nagy határa 

és gulyái vannak, hanem az, mely tanult 

fiakkal bir." 

Szép és örök igaz mondás marad ez; 

fülünkbe cseng, valahányszor csak végig fut-

tatjuk emlékezetünket azon harcon, melynek 

le kellett zajlani, hogy a tegnapi magasztos 

ünnepet megülhessük. 

S ez ünnep emlékezetét, magasztosságát 

csak emeli az a tudat, hogy Szentes önere-

jéből, minden támogatás nélkül emelt palotát 

a gimnáziumi oktatás számára. 

Máshol a kormány az államkincstárt nyitja 

meg, hogy a tudománynak csarnok épit«essék; 

nálunk ellenezte a kormány a gimnáziumot, 

tehát nen; ;ak áldozatot nem hozott, de er-

kölcsi támogatását is meg akarta tagadni, s 

csak akkor engedett, mikor látta, hogy Szen-

tes az áldozatkészség és lelkesültség egész 

melegével lép a sorompóba. 

Városunk ezen küzdelme méltó példa 

lehet azok számára, kik e gimnáziumban nyert 

első oktatással utánunk jönnek, küzdeni, har-

colni, hogy Szentes emelkedjék, felvirágozzék. 

Az idők mindent megemésztenek, s mint 

a költő mondja, mindenre a sárga halált lehelik, 

csak a tudomány, művészet, költészet marad 

örökzöld. 

Az az épület tehát, melyet ma ünnepé-

lyesen felavatott városunk közönsége: ut, hol 

az emberek a földi örök létet hirdető alkotá-

sokra való képességhez gyűjtik az eszközt és 

erőt. 

S ha Jézus Krisztus azt mondá, hogy : 

el vész az én népem, mely tudomány néki ül való; 
mi, midőn gyermekeink számára megnyitottuk 

az ismeretek csarnokát, nyugodtan nézhetünk 

városunk jövője elé; mert Szentes, mely a 

tudományért áldozni kész, haladni fog és 

felvirágozik! © 

Az ünnepély lefolyása. 

A gimnázium felavatásának ünnepélye lélek-

emelő monentumok között folyt le. A városi képvi-

selőtestület, gimnáziumi bizottság, egyházi hatóságok, 

tanári és tanitói kar testületileg voltak az ünnepé-

lyen jelen, melyen a kormányt Rónay Lajos főispán, 

a tanhatóságot Békéssg főigazgató képviselték. 

Szentes város képviselőtestülete, élén Sarkadi 

Nagy Mihály polgármesterrel; 

a gimnáziumi bízottsúg Kiss Zsigmond elnök; 

a szentesi ref. egyház küldöttsége Filó János 

lelkész és Kristó Nagy István főgondnok; 

a szentesi ág. ev. egyház küldöttsége Petrovics 

Soma lelkész; 

a szentesi gör. kel. egyház küldöttsége Davido-

vics István lelkész; 

a szentesi zsidó egyház küldöttsége Cukor Emil 

elnök; 

az ármentesitő társulat Fekete Márton főigaz-

gató vezetése mellett jelent meg az ünnepélyen. 

A szentesi rom. kath. egyházat nem képviselte 
senki. Szomorú! 

A diszes uj gimnáziumi épület gyönyörűen fel 

volt dis/itve. A nagy terem zsúfolásig megtelt hall-

gatósággal. 

A dalárda templomi énekének elhangzása után 

Sarkadi N. Mihály városunk polgármestere nyitá meg 

az ünnepélyt, röviden emlékezve meg azon küzdel-

mekről, melyek között az uj gimnázium diszes épü-

letét a város a tudományoknak emelé, s az egybe-

gyűlt közönség üdvözlése mellett átadá a gimnáziu-

mot, a gimnázium felett törvényszerűit őrködni hi-

vatott gimnáziumi bizottságnak. 

Utána Rónay Lajos főispán fejezte ki a kor-

mány nevében örömét a felett, hogy Szentes az elő-

haladás, fejlődés, felvirágzás érdekében a tudomá-

nyoknak oly diszes épületet emelt. Majd Zolnay 
Károly igazgató egy nagy gonddal összeállított és 

valóban remekül kidolgozott emlékiratban tárta föl 

Szentes város múltját a népoktatás terén. E művet 

közöljük majd, s igy itt csak azt emeljük ki belőle, 

hogy az emlékirat azon része, mely a tanári karhoz 

szól, hogy ezt jővő feladatára figyelmeztesse, való-

ban emelkedett volt. 

Most dr. Filó Lajos emelkedett fel, hogy ez 

alkalomra irt ódáját elszavalja Filó Lajosra már 

Tóth József születési házának emléktáblával lett el-

látása, illetve annak leleplezése alkalmából irt és 

elszavalt költeménye óta lelkesülten gondol a szen-

tesi közönség. — S igy előre hitte mindenki, hogy 

az ő szerepe lesz az ünnepélynek messze tul ragyogó 

pontja. Ugy is volt. Nem csalódott senki; de annál 

inkább ellelkesült a gyönyörű költemény és annak 

nagy hatású előadása felett mindenki. 

Utána Kiss Zsigmond gimn. biz. elnök tartott 

szép beszédet, kiemelve ebben Szentes város áldo-

zatkészségét, melylyel a diszes épületet emelte. — 

„Az első szó ez épületben — úgymond — a hála 

szava legyen Szentes város közönségéhez, mely oly 

nagy áldozatot hozott a tudományoknak." — Sza-

vait igy végezé: „Mi emberek vagyunk, s bármily 

jót, üdvöset akarunk is, ez csak ugy sikerül, ha is-

ten a mi alkotásunk és törekvésünktől nem tagadja 

meg áldását. — Tehát legyen áldás a tudomány ezen 

templomán és a benne apostoloskodó tanárok mű-

ködésén!" 

Legyen áldás! 

Az ünnepélyt a dalárda zárta be, a „Hymnusz" 

szabatos előadásával. A gyünyörü, lélekemelő, haza-

íias ének fenséges áriája méltó zárhangja volt a szép 

ünnepélynek. 

A b a n q u e t t . 

Közel kétszázan vettek részt a banquetten. Kass 

vendéglős kifogástalan Ízletes ételekot szolgált föl, ki-

fogástalanul. — Tehát az ebéd jó volt. Elismerés il-

leti érte derék vendéglősünket, ki minden alkalom-

rnel igyekszik Szentes jó hírnevéhez méltólag kiszol-

gálni a közönséget. Bizonyos feltűnést keltett, hogy 

az ebéden sem Rónay főispán, sem Stammer alispán 

nem vettek részt. Bizonyosan azt vették zokon, hogy 

Zolnay igazgató az ünnepélyen tartott emlékbe-zéd-

ben ugy tüntette fel őket, mint akik nagy érdeme-

meket szereztek abban, hogy Szentes gimnáziumhoz 

jutott. Hát az szép, ha ezt rosz néven vették; mert 

ily ünnepély alkalmával nincs helyén a tréfa; már 

pedig az a tréfánál is több, hogy akár a főispánnak, 

akár az alispánnak, a világon csak a legeslegkisebb 

érdem is tulajdonittassék a gimnázium létesítésében. 

Egyik előkelőségünk az ezen, igazság szerint meg 

nem engedhető bókolásra azt mondá, hogy ez azért 

jó ; mert az ördögnek is gyújtanak világot. — Ilyen 

számban elfogadjuk. A banquettirozó közönség külön-

ben könnyen napirendre tért a távol maradások felett. 

A pecsenyénél Sarkadi polgármester a legal-

kotmányosabban uralkodó királyért, I. Ferenc József-

ért emelte poharát, melyet az egybegyűlt közönség 

állva hallgatott végig és zajosan megéljenezett. 

Utána Kiss Zsigmond, a gimnáziumi bizottság 

elnöke emelt poharat a kultusz-ministeriumért, mint 

a mely 1807. óta oly erővel működik hazánk kul-

turális előhaladásán, hogy ehez hasonló eredményt, 

a haladás útjára indult egyetlen nemzet sem mutat-

hat fel. 

Most Pólya Ferencz emelt poharat és előre 

bocsátá, hogy Szentes saját buzgalmán kívül 3 em-

bernek köszönhet legtöbbet a gimnázium létesítése 

érdekében. Ezek Horváth Gyula, Tors Kálmán és 

Békéssy Gyula tankerületi főigazgató, kik a kormány-

nál mindent megtettek, hogy Szentes a gimnázium-
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hoz megnyerje a nyilvánossági jogot. Szóló poharát 

emeli Békéssyért, ki jelen van az ünnepélyen. 

Zolnay Károly igazgató Szentes város képviselő 

testületéért emeli poharát, mint amely meghozta az 

áldozatot a gimnázium felállítása érdekében. 

Békéssy Gyula tankerületi főigazgató hivatko-

zott arra, hogy Pólya Ferenc tanár érte, pohara eme-

lésénél, kívánja, hogy Szentesen érezze magát jól. 

ő kijelenti, hogy Szentesen jól érzi magát mindig; 

mert ez a város lépésről-lépésre halad, s mindent 

meg tesz felvirágzása érdekében. Ily városban bárki 

is, ki kulturális érdekekért lelkesül, kell, hogy jól 

érezze magát. Emeli poharát Szentes város népeért 

és elöljáróságáért. 

Dózsa Elek a polgármesterért emeli poharát, 

ki a gimnázium ügyét diadalra vezette. 

Petrovics Soma az elöljáróságért, s különösen 

a gimnázium élén álló tanári karért és ennek ve-

zére: Zolnay Károly tanárért emeli poharát. 

Filó János az elöljáróságért, a tanari kar és 

kormányért emeli poharát. Kiemeli Zolnay Károlyt, 

mint aki vele együtt a ref. egyház felügyelete alatt 

állott gimnáziumnak mindig jeles vezetője volt. 

Bartha János ezt az ünnepet csak félünnep-

nek tartja; mert a gimnázium csak félig nyújt kép-

zettséget Szentes ifjainak. Ott vannak a gazda kö-

zönség fiai, kiknek a gazdálkodási pályára kell szak-

ismeret, tehát ezeknek is iskola kell; ő majd csak 

akkor lelkesül föl egészen, ha gazdasági iskolája is 

lesz Szentesnek. 

Sima Ferenc: Ma, midőn Szentes az eszmék 

diadalának ünnepét üli, teljesen az eszme hatása 

alatt kiván maradni, s azokkal foglalkozni, kik Szen-

tesen legtöbbet tettek, fáradtak azért, hogy Szentes-

nek gimnáziuma legyen. Kiemeli Sarkadi polgár-

mestert, kinek polgármestersége és vezetése mellett 

régi vágyaink valósulását látjuk, s Kiss Zsigmondot, 

ki e kultur-harcban évtizedek óta az intelligens osz-

tály vezére. Városunk e két derék féríiáért emeli 

poharát. 

Sarkadi polgármester hivatkozik arra, hogy 

Szentesnek van két jeles polgára a határon kivül: 

Horváth Gyula és Törs Kálmán, kik mindent meg 

tesznek Szentesért, valahányszor csak szüksége van 

rájok. Értök emeli poharát. 

Dósa Elek Filó Lajosért emeli poharát, ki 
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költeményével a mai ünnepélyt a lelkesültségig fokozta. 

Most Balogh János emelt poharat, s örömét 

fejezé ki a felett, hogy midőn a szentesi gimnázium 

felavatásának ünnepélyét üljük, egyesek kifejezést 

adnak azon érzületnek, hogy ez csak fél ünnepély s 

Szentes csak akkor ünnepel egészen, ha nemcsak a 

tudományos pályára készülőknek, hanem a földmű-

ves pályán szakképzettségre törekvőknek is lesz is-

kolájok. Szóló ezt a kívánságot a mai ünnepély 

koronájának tartja, s óhajtja, hogy Szentes a föld-

műves iskola felállításának ünnepélyét is minél elébb 

megülhesse. Emeli poharát Sarkadi polgármesterért, 

ki hivatva van az eszmét diadalra juttatni. 

Fekete Márton, mint a szentesi gimnázium 

egyik tanítványa, poharat emel azon két férfiúért, 

kik Szentesen a gimnáziumnak még akkor, mikor ezt 

az egyház tartotta fenn, istápolói voltak. Ezek egyike 

Filó János lekész, ki szellemileg atyja, Zolnay Károly 

ki gyakorlatilag megteremtője volt a gimnáziumnak. 

Dr. Filó Lajos kiemeli, hogy midőn a gimná-

zium létesítéséről volt szó, hogy ez legyen, e küz-

delmében az intelligens osztályt a gazda-osztály ta-

mogatta; most, midőn óhaj nyilvánul a földmives 

iskola érdekében, ennek létesítéséért kifejtendő küz-

delemben az intelligens osztály legyen a gazda-osz-

tály közvitéze, támogatója, amint közvitézkedett a 

birtokos osztály az intelligentia mellett a gimnázium 

létesítése érdekében. 

Sima Ferenc tévedést lát abban, ha valaki Szen-

tesen az intelligentiát a birtokos, illetve a gazda-

osztálytól külön akarja képzelni. Ez az osztály az 

értelem azon színvonalán áll, hogy közte és az úgy-

nevezett tudománya után élő emberek között értel-

mileg határvonalat húzni nem lehet, nem szabad, 

sőt szóló lelkesülten regisztrálja, hogy Szentesnek 

minden kultúrharcában a birtokos osztály egyik osz-

loposa : Szeder János a zászlóvivője. Ez a férfiú volt 

az, ki, midőn arról volt szó, hogy legyen-e gimná-

zium? — azt mondá: „Nem az a város gazdag, mely-

nek nagy határa van, nem az a város gazdag, mely-

nek sok gulyája van, hanem gazdag, fejlődésre ké-

pes, s fel fog virágozni az a város, melynek tanult 

fiai vannak.44 Ez örök, szép és igaz mondást Szeder 

János, a gazda-osztály egyik vezére mondta, ki vá-

rosunk minden közkérdésénél egyedül a város fej-

lődését, előhaladását nézi, ezért harcol, küzd lelké-
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M e g t a l á l t a . 
— Elbeszélés. — 

Jelige: Te voltál szivemben első és utolsó. 

P e t ő f i S á n d o r . 

Egy tavaszi délután városunk alatt elterülő gyö-
nyörű erdőcskébe vezettek lépteim. Gondtalanul jár-
kaltam a lombos gesztenyefák alatt, miközben egy 
odvas fa vonta magára tigyelmemet, melynek bel-
sejében fehéres lapot pillantottak meg szemeim. — 
Mohón ragadtam meg a papirt, melyről a követ-
kezőket olvastam: 

„Mily kedves hely ez egy olyan embernek, ki-
nek keblében még nem vert hevesebben a szív e 
szóra: szerelem! Egy olyan embernek, aki még nem 
ismert bánatot, de azt se tudja jól, mi az öröm ? 

Hogy mennyi gondolatot nyújt ez a hely az 
elmének, mennyi élvet a szivnek, azt csak az tudja, 
ki elvetve magától az élet gondjait, idejött nyugal-
mat keresni. 

Jöjjetek csak ide, hol a fülemüle zeng, a vad-
galamb bug, a rigó fütyöl s még száz és ezer vál-
tozó hang dicséri a lenyugodni készülő napot; — 
ide, hol a fák sűrű lombjain csak egy-egy napsugár 
hatolhat keresztül és a bokrok közt tömérdek virág 
bocsátja légbe mámorító illatát; meg fogjátok tudni, 
mi az öröm, mi a megelégedés! 

Én voltam itt. Szivem örült, de lelkem nyug-
tot nem talált, pedig élveztem a madarak énekét, 
teljes tüdővel szívtam az illatos levegőt, hallani vél-
tem a levelek beszédét, midőn a szellő érintésére 
egymáshoz hajoltak és susogtak csendesen: élvezet-
ről, szerelemről . . . . 

Láttam a madárpárt boldogan ülni fészkében, 
midőn vidáman csicseregve mondották egymásnak: 
szeretlek! 

Minden oly vidám, minden oly boldog körü-
löttem, csak én vagyok bus. Ennyi öröm közt el-
hagyottnak érzem magamat; hiszen nincs mellettem 
egy szerető lény, ki elhagyatottságomat megélénkítené. 

Lelkem örül, de szivem üres! El innen, e hely 
nem kedves a szivnek, csak a lelket járja át!" — 

Eddig tartott az eszmetöredék, melyből vajmi 
keveset értettem. Mindössze azt következtettem belőle, 
hogy az illető valami ömlengő itju lehet, ki álmo-
dozásait papirra vetette és előttem ismeretlen okból 
a fába rejtette el. Visszahelyeztem tehát az iratot 
helyére s annak tartalmáról gondolkozva, haza felé 
indultam. 

* * 
+ 

Két hosszú év tűnt el a végtelenség örvényé-
ben. Azóta sok minden megváltozott, sőt még ma-
gam is megeniberkedtem. És gondoljátok csak, foly-
tonosan eszembe tartottam a rég olvasott írat tar-
talmát s egyszerre azon vettem észre, hogy bármeny-
nyire meg legyek is elégedve sorsommal, szivem is 
megköveteli a magáét. 

Ekkor tudtam meg, hogy olyanforma bajban 
szenvedek, mint az az ismeretlen, kinek gondolatait 
elolvastam. — Hanem biz' én hamar megleltem szi-
vem választottját s néhány zengzetes versemmel 
elértem azt, hogy csakhamar viszont szerettettem. 

Hanem azért, hogy én megváltoztam, még nem 
következik, hogy erdőcském is megváltozott volna. 
— Nem bizony! 

Egy alkalommal, midőn — a kézirat szerint,— 
az életgondjait levetkezve, idejöttem pihenni, tekin-
tetem nem valami odvas fán, hanem az összehajló 
fák alatt, egy kis padon akadt meg. Ahol két bol-
dog lény susogott egymásnak boldogító szavakat. 

Mily tűz ég a férfi szemében, midőn imádott-
jának kék szemébe néz; mint emelkedik a hókebel, 
midőn a férfi dus fürtökkel övezett magas homlo-
kát ajkaival érinti és susogja csendesen: szeretlek! 

Ah, gondolám magamban, csak látná az az üres 
SZÍVŰ ur ezen párt, majd nem töltené az időt íir-
kálással, hanem utána látna, hogy ő is találhas-
son egy szerető szivet. 

De menjünk innen, ne háborgassuk a szerel-
mesek boldog pillanatait! 

• * 
* 

Másnap ismét az erdőbe mentem, hol a teg-
napi boldogok egyikét, a férfit találtam, ki vigan 
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nek egész hevével, tehát érte emeli poharát. A ven-

dégek egész serege siet a toaszt után Szeder János-

sal koccintani. 

Volt még számos pohárköszöntő. Az ünne-

pélynek, illetve banquettének d. u. 5 órakor lett vége. 

Este bál volt, melyen kevesen voltak ugyan, 

de a mulatság annál jobban sikerült. 

Városunk képviselője és Lévay Ferenc tanfel-
ügyelő személyesen nem lehettek jelen az ünnepé-
lyen, elmaradásukat a következő levelek kíséretében 
tudatták a polgármesterrel: 

„Midőn kényszerítő körülmények folytán kegyes 
elnézésért vagyok esedezni kénytelen, hogy azon a 
szép ünnepen, melyet Szentes városa e hó 3-an ün-
nepel, rajtam kivül álló akadályok miatt személye-
sen részt nem vehetek: lehetetlen a távolból őszinte 
örömömnek kifejezést nem adnom a fölött, hogy a 
mennyei gondviselés Szentes nagyérdemű közönségé-
nek e jelentőségteljes nagy napot megérnie engedte. 

Mert jelentőséggel teljes nagy nap az minden-
kor, amidőn egy város, senki másra nem támasz-
kodva, egyedül a maga erejéből a művelődésnek 
templomot emel, ahol méltóképen és teljes siker re-
ményével fogják szolgálni azt a nagy és szent ügyet, 
a melytől népek és nemzetek fönnmaradása, boldo-
gulása, talán jövő nagysága is egyedül várható. 

Óhajtom, reménylem, hiszem, hogy a Szentes 
város közönsége által fölállított s rendeltetésének 
átadott gimnáziumi díszes épület, a nevelési tudo-
mány mai igényeinek színvonalán álló taneszközök-
kel fölszerelve, azoknak a kitünö tanerőknek a veze-
tése alatt, kiknek gondjaira az ifjúság oktatása és 
nevelése bizva van, — egyik legerősebb bástyája lesz 
a kulturának; bő kútforrása az ismereteknek, mely-
hez lelkesen fog seregleni a tudomány után szomjú-
hozó ifjúság; a jó erkölcsök terjesztője, mely büsz-
keségét helyezi abban, hogy kebeléből igazi jellemek 
kerüljenek elő; oly intézet, mely midőn az általános 
művelődésnek szolgál, termeit hazafias szellemmel 
tölti meg s gondjai közé sorozza, hogy a műveltség-
nek, melyet terjeszt, megőrizze speciálisan magyar 
jellegét. 

Ez utóbbi sehol sem oly természetes feladat, 
mint a magyar Alföld kellő közepén, a szin magyar-
ság kebelében. És velem együtt mindazoknak, a kik 
elszomorodva látták, hogy középtanodákkal az ország 
többi részeihez képest épen ez a magyar alföld van 
leggyérebben ellátva s akik e miatt föl-fölsóhajtot-
tunk a prófétával: „Eivész az én népem, mert tu-
domány nélkül való!" — nekünk, mondom, kétsze-
res lehet az örömünk, látva, hogy a tudományok 
egy uj csarnokával ez a magyar Alföld lett most 

dúdolva szedte csomóba a tavasz illatos virágait. 

De hirtelen, egy gondolattól megragadtatva, az 
odvas fához közeledett, melyből a még mindig ott 
levő sárgás színű iratot zsebébe nyomva, ismét meg-
kezdte előbbi munkáját. 

Nini! talán ráakadtam volna az irat szerző-
jére? — gondolám. A kíváncsiságtól sarkalva, feléje 
közeledtem s bemutatván magamat, kérdezteti, hogy 
talán övé azon irat, melyet az imént a fából kivett? 

Igen uram ! válaszolt Tátray Elemér — mert 
így hívták az ifjút, — az irat enyém, — ezelőtt két 
évvel irtain azt és rejtettem azon fa üregébe. — De 
hogyan tudja ön, hogy az ott volt? 

Én elmondám neki. miképen jutottam hozzá, 
egyszersmind engedelmet kértem tőle, hogy titkát 
elolvastam. 

— Regen volt az uram, — mondá — mikor 
így gondolkoztam. Most már nem kell panaszkod-
nom üres szívről; mert teljesen betölti azt egy an-
gyali lény képe. kit legjobban szeretek e földön ! 

Csakhamar összebarátkoztunk s nemsokára ab-
ban a szerencsében részesültem, hogy barátom be-
mutatott bájos nejének, kihez hasonló, igazán meg-
vallva, kevés találkozott volna környékünkön. 

Egy alkalommal megkértem Elemér baráto-
mat, hogy beszélje el azon irat folytatasát, melyet 
még „üres szivű" állapotában irt. 

— Készséggel elbeszélném barátom; de most 
el kell utaznunk, azonban leirtani már folytatását 
is, s ha tudni akarod, jer hozzánk, szívesen átadom. 

Elolvastam az iratot, — s ha nektek is ugy 
tetszik, elbeszélem a történetet« 

(Folytatása következik.) 

M e l y i k h á t az i g a z i ? 

Valamikor a kormánybiztosság idejében történt. 

A sok mérnök között volt egy óriási alak, aki szigorú, 

mérges tekintetével és kutató kinézésével akár egy vizsgáló-

bírónak is beillett volna, — külsejének dacára mindamellett 

olyan jó ember volt, hogy még senkinek sem vétett életében (?) 
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g a z d a g a b b . És háromszoros az én örömem, midőn 
látom, hogy azt a derék magyar népet, melynek csak 
a müvelődhetés kellő eszközeire és könnyebb alkal-
mára van szüksége, hogy a világ legkiválóbb népei 
közt foglaljon helyet, — épen az a város ajándékozza 
meg, melyhez engem a hálának, tiszteletnek és sze-
retetnek oly szoros köteléke füz. 

Lelki örömmel szemléltem mindig azt a hala-
dast, melylyel Szentes város közönsége az utóbbi 
időkben oly fényes tanúbizonyságot tőn a magyar 
faj életrevalóságáról. Talán nem túlozok, ha azt 
mondom, hogy az Alföld városai között nincs egy 
sem, mely tisztán a maga erejére hagyatva, ennyi idő 
alatt aránylag oly nagy utat tett volna meg a hala-
dás teren, mint Szentes városa. 

De ama jelentékeny alkotások között, melyeket 
a város krónikája ez időből följegyez, e lelkes nép-
nek a művelődés iránti élénk érzékéről egy sem ta-
núskodik annyira, mint a gimnáziumnak immár ké-
szen álló épülete. Ez nem hoz közvetlen gazdasági 
hasznot, sőt arra a nemzedékre, a mely megalkotta, 
nem csekély áldozatot ró. Ahhoz pedig, hogy saját 
korunknak elég súlyos terhei mellett még a jövőnek 
is előlegezünk: már az előre látásnak, az ideális cé-
lokért való áldozatkészségnek magasabb szellemi szín-
vonala s finomultabb érzés kívántatik, mint az oly 
alkotásokhoz, melyeknek anyagi hasznát mar magunk 
is learathatjuk. 

Lelkem egész melegével üdvözlöm Szentes vá-
ros népét, elöljáróságát, szellemi vezetőit e maga-
sabb színvonalon s szivemből kívánom, hogy abból 
az épületből, mely ma a művelődés terjesztésére 
megnyittatott, messzire sugározzék a tudományok vi-
lágossága, egész hadserege induljon meg belőle a 
komoly, kötelesség-ismerő, lelkes ifjaknak, kiknek 
lelkébe szilárdul rakták le az alapot ahhoz, hogy az 
élet nehéz küzdelmeiben igaz, müveit, jellemes fér-
íiakul megállhassanak, váljanak ki soraikból számosan, 
a kik egykor a nemzet legjelesebbjei közé emelked-
vén, büszkeséggel mutathasson rájok az intézet: „Ez 
is növendékem vala, ez is bennem szerezte élete 
pályájához az útlevelet!" 

Isten áldása legyen az Önök alkotásán, polgár-
mester ur! Lássák intézetük virágozását, érezzék mű-
ködésének áldásos hatását — jutalmul a jövőnek ho-
zott áldozatért, váljék örök javára a késő nemzedék-
nek s dicsőségére annak a kornak, a mely megte-
rem té." 

Budapesten, 1888. szept. 1-én. 

T ö r s K á l m á n , 
Szentes váró* országos képvi-telője. 

Törs Kálmán városunk képviselője Kiss Zsig-
mond gimn. biz. elnökhöz is szép levelet irt. 

Lévay Ferencz tanfelügyelő levele így hangzik: 
„Azon lekötelező és megtisztelő figyelemért, 

melylyel a Szentes városi gimnázium újonnan emelt 
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palotaszerű épületének ünnepélyes megnyitására meg-
hívni méltóztatott, legmélyebb köszönetemet fejezem ki. 

S mivel igen becses előttem e megtiszteltetés, 
és mélyen érzem azon mozzanat kulturális jelentősé-
gét, melyet a rendezendő ünnepség kifejez; annál 
sajnosabban esik, hogy a nevezetes alkalommal 
személyesen nem lehetek jelen, s a tanév megnyitá-
sával járó szervezési teendők nem engedik meg 
székhelyemről való távozásomat. 

Midőn ezt fentebb kifejezett köszönetem kap-
csában tekintetes polgármester urnák tisztelettel 
tudomására juttatom, egyúttal biztosítom arról, hogy 
lelkem mélyéből osztozom Szentes város közönsé-
gének örömében, a nagy haladást jelentő kulturális 
ünnepély alkalmából. És semmi sem érintene fájdal-
masabban, mint ha kényszerű távol maradásom az 
érdeklődés hiányának színében tűnnék fel. Szentes 
várost értelmes, typikus magyar jellemű közönsé-
gével együtt lelkemből szeretem és becsülöm, és kul-
turális téren való előhaladását melegen kívánom, s 
azért magam is hivatali állásom körében, csekély 
tehetségeimtől kítelhetőleg, meg nem szűnöm lel-
kesedni, buzgólkodni és munkálkodni." 

Szeged, 1888. aug. 31. 

L é v a y F e r e n c z , 
kir. tanfelügyelő. 

Helyi és megyei hirek. 
— D r . F i l ó La j o s , lapunk főmunkatársa, 

szerkesztőségünkböl kilépe11. 
É r t é k e s a d o m á n y . Törs Kálmán, vá-

rosunk országos képviselője, a gimnázium megnyi-
tásának ünnepélyére személyesen nem jöhetett le, 
küldött azonban a gimnázium könyvtára részére 
egy értékes könyvet, a „Segítség" albumnak 100 
frtos példányát. E gyönyörűen kiállított munka a 
gimnázium megnyitásának ünnepélyén közszemlére 
volt kitéve. 

— Városunk b i ró n é l k ü l van . Bartha 
János aljárásbíró ma lép nyugdíjba, Temesváry An-
tal szabadságidejét élvezi, Farkas Gedeon járásbiró 
pedig, mint sajnálattal értesülünk, még mindig be-
teg, s így ma városunk biró nélkül van. 

— A z ú j g i m n á z i u m építési költsége, be-
leszámítva a gimnázium telkét is, összesen 74,300 
frtba került. Ez épület oly impozáns, hogy építési 
költségét 100 ezer frton legalább is túl képzelné az 
ember. 

— B á l u t á n . A szentesi fiatalság által, a 
gimnázium megnyitási ünnepélye alkalmából rende-
zett táncvigalom is lezajlott, jobban mondva : meg-
történt. Dacára, hogy a bál jótékony célra volt ren-
dezve, s már rég nem volt ehez hasonlo táncvigalom, 
anyagilag a legrosszabbul sikerültnek mondható, 

Fábiánban, a Kórógy mentén nivellált egy izben, midőn 

az eső kiverte munkájából s egy közeli tanyába tért be, szá-

molni a végzett munka kottáit. 

Egyszerre éktelen kutyaugatás zavarja meg, majd kö-

nyörgő és elutasító hangokat hall. 

— En nem adhatok semmit, a gazda nincs itthon, be-

zárt mindent s a kulcsokat is magával vitte. Menjenek isten 

hirével, látják, hogy én csak cseléd vagyok itt. 

Az idegen előbb könyörög, majd követelő lesz. (Bizo-

nyosan észrevette, hogy nincs a tanyában senki.) 

A zaj, lárma végre oly nagy mérvet öltött, hogy a mér-

nök nem állhatta meg, hogy közbe ne lépjen. 

Két cigány, zsákkal hátukon, fogta közre az éltes, gyönge 

nőt, nagyon is parancsolóan követelve tőle, hogy adjon nekik 

búzát, meg szalonnát. 

— Ejnye adta cigányai! Mit csináltok itt? Majd adok én 

nektek mindjárt szalonnát a hátatokra! — rivalt rájuk dörgő 

hangon a mérnök. 

A mérnök óriás alakja, mérges és parancsoló tekintete 

imponált a cigányoknak s térdre hullva kezdtek könyörögni: 

— Jáj, csókoljuk kezsit-lábát a nagyságos fökamisárus 

urnák ! Nem csináltunk mink semmit. Mit izs csinálnának azs 

ilyen seginy csigányok? Csak kirégettink! egy kis harapni-

valót, — csókoljuk a kezsit-lábát az eminencsiás urnák! 

— Látom, hogy kéregettek, — hangzott a mérnök érces 

hangja, — de majd lesz nektek mindjárt ne mulass! Bekisér-

tetlek benneteket embereimmel, a kapitány majd gondoskodik 

rólatok, kaptok enni is, inni is, meg azt, amit nem kértek is. 

— Jáj — jáj! nemzsétes fősolgabiró ur, azs isten áldja 

meg minden nernzsetsigit, ne bántsa a seginy csigányt. Igazs 

járatban vágjunk mink, sőt még paksusunk is van, — rimán-

kodtak a cigányok, miközben az egyik ijedten egy bezsírozott 

papírdarabot húzott elő inge derekából s azt a mérnök felé 

nyujtá. 

— Majd kaptok a hátatokra bizonyítványt odabenn, azt 

mutogassátok, ha tetszik. Hát szabad igy ijesztgetni az asszo-

nyokat a tanyában? Adta csavargói, — szólt a mérnök, átvéve 

a cigánytól a passust. 

Ez egy elrongyollott féliv papir volt, hivatalosan négy-

rét hajtva; a másik fele, melyen a hivatalos pecsét szokott 

ütve lenni, hiányzott. Tartalma a következőleg hangzott; 

„ H i v a t a l o s b i z o n y í t v á n y , 

arról, hogy Bodnár Sándor margittai lakos egy esztendeig tartó 

távolléte végett nálunk jelentkezett. 

Margitta, 188 hó 

N. N. biró. 

N. N. jegyző." 

— Micsoda irás ez, cigány? Hiszen erről hiányzik a 

hivatalos pecsét? 

— Azs ám! — szólt az egyik csodálkozva, — nem is 

vettük isre. 

— Kirem sipen a nagyságos főbiró urat, — szólt most 

közbe a másik cigány, — a pecsétet kin hagytuk a kocsinál, 

azt gondoltuk, hátha ott is járkál valami nagyságos biztos ur, 

hát a segin rajkóknál izs legyen paksus. 

— Ejnye, adta cigánya, ezt ugyan jól kifundáltad, — szólt 

a mérnök, alattomban pedig mosolygott a cigány leleményes-

ségén, — hanem hát abban a bizonyítványban szó sincs arról, 

hogy kéregethettek is. 

— Hisen azs, — csókoljuk kezsit-lábát, — magától ér-

tetédik, hogy a segin csigány csak kireget; azután meg árvíz-

károsultak izs vagyunk, mindenünket elvitte azs árvizs 

— El hát, különösen Margittát, ahová csak az özönviz 

juthat. Hiszen én ugy tudom, hogy Margitta a hegyoldalon van ? 

— Igázs, igázs, kirem álassan, ott van azs a hegyen; 

de hát teccik tudni, a csigánvokat kiszorítják a falu vigire, 

azs pedig le ir a velgybe. Ott volt azs árvizs, onnan vitte el 

mindenünket, azsirt vagyunk mink árvizskárosultak. 

— Okosan beszélsz dádé, — mondá nevetve a mérnök, 

— kivágtad magad. Nem bántalak tehát benneteket, hanem 

azt mégis szeretném tudni, hogy tulajdonképen melyikötök hát 

az a Bodnár Sándor? 

A mérnök ezen kijelentésére az egyik cigány vérszemet 

kap s merészen válaszol: 

— CíSÓkolom kezsit-lábát, én vagyok a Sándor, ezs a 

hibást pedig itt, — előrántva társát, — ezs pedig a Bodnár! 

Morgó. 
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amennyiben a rendezőségnek mintegy 50 frtot kell 
saját zsebéből ráfizetni. S még panaszkodunk, hogy 
a szentesi fiatalság tétlen s nem igyekszik a társas-élet 
élénkítésére minden lehetőt megtenni. Dehogy nem! 
Ilyen és ehez hasonló eredmények után aztán ne 
csodálkozzunk, ha az ifjúság kedvét veszti s jövőre 
a bál rendezésnek gondjait a hölgyeknek enegedik 
át. — Az első és második négyest 18 pár táncolta. 
A megjelent szépek között ott láttuk: Darabos Aranka 
(Szent-András), Dinnyés Teruska, Garay Hermin, 
Komáromy nővérek, Nagy Vilma, Neumann Hermin, 
Rózsa Emma, Szőllősy nővérek és Wimmer Vilma 
(Szelevény) kisasszonyokat; továbbá Abally Ferencné, 
dr. Csató Zsigmondné, Darabos Sándorné (Szent-
András) Dózsa Elekné, Dinnyés Gáborné, Garay 
Imréné, Horváth Jánosné, Kiss Zsigmondné, özv. 
Komáromy Dánielné, Mátéffy Ferencné, Nagy Ferencné, 
dr. Nádas Lipótné, Neumann Dóriné, Neumann Jakabné, 
Podhradszky Ferencné, Rózsa Ferencné. Szőllősyné, 
Szalay Istvánné, Tóth Kálmánné, Wimmer Sándorné 
stb. úrnőket. A különben kedélyes mulatsagnak a 
pirkadó hajnal vetett véget. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Mindazoknak, 
kik a szentesi fiatalság által folyó hó 3-án rendezett 
táncvigalom alkalmával felülfizettek, a rendezőség 
nevében e helyen is köszönetem nyilvánítom. Szentes, 
1888. szept. 3. Nyiry Gyula, bálbizottsági elnök. — 
Felülfizettek: Horváth János 3 frt, Stammer Sándor 
2 frt, Dósa Béla, Tukoray Loránd, Vajnai Lajos, 
Tóth Kálmán, dr. Kardos Albert, Aradi Kálmán 1 1 
frt, ezen felül Juhász János és Mihálovics János urak 
1—1 frtot adományoztak a gimn. könyvtár javára. 

— F ő t i s z t e l e n d ő d r . U h l á r I s t v á n 
róm. kath. plébános és városi képviselő ur, ki a leg-
utóbb tartott városi közgyűlésen a közügyek iránti 
érdeklődésének nemcsak hogy fényes tanújelét adta, 
hanem szónoki tehetségének egész erejével emelte 
ki városunk közönségének azon nemes culturális 
eszmék iránt való lelkesedését, mely áldozatot nem 
kiméivé, gimnáziuma részére pompás uj csarno-
kot emelt; e csarnok megnyitása alkalmával ren-
dezett ünnepélyeken távolléte által tündökölt. Az 
ünneplő közönség sorai között, hol városunk intelli-
gentiájának minden rétege képviselve volt, sem a 
főtisztelendő és tudós plébános urat, sem tisztelendő 
segédlelkészeit nem láttuk jelen, e szerint a hely-
beli róm. kath. egyházat csupán csak Zsigárcsik Gábor 
harangozó képviselte, a ki a tisztelt egyházi elöljáró-
ság tagjai közül egyedüli, ki ezen ünnepély jelentő-
ségének magaslatára emelkedni képes volt. 

— U j o n c b á l . Az ezen évben besorozott szen-
tesi gazdálkodó ifjúság f. évi szeptember lü-án, a 
nagyvendéglő termében a második cigány zenekar 
közreműködése mellett, zártkörű táncvigalmat ren-
dez. Belépti díj személyenként 1 frt. Kezdete-8 óra-
kor. A tiszta jövedelem a szegény sorsú gyermekek 
felruházására fog fordíttatni. E táncvigalomra előre 
is felhívjuk a tánckedvelő ifjúság figyelmét. 

Hirek a szomszédból. 
— E s k ü v ő . Kiss Sámuel, a Szontagh-féle 

istvánházi uradalom gazdatisztje, augusztus :29-én 
délelőtt vezette oltárhoz Mécs-Balogh Mária úrnőt 
Szentesen. 

— A , ,Szegedi N a p l ó , " a magyar vidéki 
hírlapirodalom egyik leggondosabban szerkesztett na-
pilapja, a tegnapi naptól fogva szerkesztőt cserélt. 
Enyedi Lukács, a ki eddig főszerkesztője volt a lap-
nak, melyet több mint egy évtized előtt ő alapított 
s kitűnő vezetése mellett megérdemlett tekintélyre 
juítátott, visszalép s helyét Kulinyi Zsigmond, a 
„Szentesi Lap"-nak is volt szerkesztője foglalja el. 
Enyedi, mint búcsúzó cikkében mondja, azért lép 
vissza a lap vezetésétől, mert körülményei már hosz-
szabb idő óta ugy alakultak, hogy az év legnagyobb 
részét a fővárosban kell töltenie. Legbensőbb ragasz-
kodása nem változhat ugyan sohasem, de kénytelen, 
bár fájó szívvel, lemondani ama közvetlen, minden-
napi szellemi érintkezésről, melyben szerkesztő és 
közönség egymással állnak és kell is, hogy álljanak. 
A „Szegedi Napló" tényleges szerkesztője egyébiránt 
már évek óta Kulinyi Zsigmond, a ki finom zsurna-
lisztikái érzékkel, a lokális érdekek iránt való kiváló 
tapintattal csinálta lapjat, mely mindig határozottan 
zsurnalisztikái színvonalon állott, s a magyar vidéki 
hírlapirodalomnak igazán becsületére vált. Szeged 
város történetében ennek a lapnak derekas része 
van s a közönség kellőképen méltányolta is a 
szerkesztő és munkatársak becsületes önfel-
áldozó törekvését. A „Szegedi Napló" eddigi prog-
gammján egyébiránt mit sem változtat az Enyedi 
visszalépése. Mint a szerkesztőség kijelenti: A „Sz. 
N." marad független, hazafias lap és marad Szeged 
város lelkes magyar polgárainak becsületes organuma, 
mely nem szolgál más urat az igazságnál és tisztes-
ségnél. — A lap adminisztrációjában csupán az az 
életrevaló változás történik, hogy a lap ezután hétfőn 
és ünnepnapok után is megjelenik ép ugy, mint a 
budapesti újságok, A vidéki lapok közt mint ilyen 
egyedül áll. 
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Különfélék. 
— A cs i l l a gos ég c sodá j a . Ez idő szerint 

igen jól megfigyelhető a csillagos ég egyik legkülönö-
sebb csodája, az a csillag, melynek fénye most egész 
szeptember végéig növekedőben van, a mikor a leg-
fényesebb csillagokkal fog vetélkedni, de fénye az-
tán egyre fogy és éveken át, 1891—1895-ig szabad 
szemmel nem, csak is kitünö távcsővel vehető észre. 
A csillagászok „Mirá'-nak, a „csodálatos*-nak nevez-
tek el e csillagot, mert fényének e növekedését és 
apadását mai napig még nem tudták megmagyarázni. 
Helye a cápa-csillagképletben van. 

— T h u r n - T a x i s é k h ű b é r e . A Thurn-
Taxis hercegi család minden porosz trónváltozáskor 
egy millió márkát köteles fizetni Poroszországnak egy 
hűbéri birtokért. Ennek történetét következőkép be-
széli eí egy berlini lap. A Thurn-Taxis család Kro-
toschint birja hübérül, mely birtokot kárpótlásul 
kapta a német birodalmi posta-monopolium meg-
szüntetésekor, a Poroszországban elesett postákért. 
(Tudvalevőleg 1. Miksa császár a Thurn-Taxis csa-
ládnak ajándékozta a németországi topostamestersé-
get.) 1866-ban azonban ez uradalomra, mint hübér-
birtokra nézve, Thurn-Taxis herceg, a ki az osztrák 
uralkodó családdal rokonságban áll, pártütést köve-
tett. el, mert mint hűbéres, sógorához, Ferenc József-
hez csatlakozott Poroszország ellen. Thurn-Taxisnak 
életét és vagyonát kellett volna vesztenie. Életét nem 
vehették volna el, de vagyonát igen. Hanem a béke-
kötésnél a császári család közbevetette magát, hogy 
a hübér-birtokot se kelljen elvesztenie, és igy Po-
roszország megelégedett azzal, hogy kötelességévé 
tette a Thurn-Taxis családnak, minden uralkodói vál-
tozáskor egy millió márka fizetését. 

— A m e r i k a i l u d a k . „A mint nemrég Alaha-

mában jártam" — igy irja egy utazó — „láttam egy embert, 

ki tiz-tizenkét ludat hajtott gyapotföldjére. „Mi az ördögöt kö-

tött ön lúdjainak nyakára?- kérdeztem töle. — „Lopótököt," 

— felelte ö — „a ludakat azért hajtom a gyapotföldre, hogy 

a füvet kigyomlálják; minthogy azonban ott nincs viz, maguk-

kal kell vinniök, különben nem maradnának meg ott." — „De 

hogy ihatják a vizet a lopótökböl, mely saját nyakukon lóg?" 

— „Mindegyik a szomszédja nyakáról logó tökből iszik: min-

denik töknek az oldalán egy nyilás van, melyen a lud kényel-

mesen bedughatja csőrét. Ha nem akarja elhinni, győződjék 

meg róla személyesen." — Fél napig vártam az „előadásra" 

s végre csakugyan láttam. Mindenik lud a szomszédja vízkész-

letéből oltotta el szomját. 

— H o g y é l n e k A m e r i k á b a n ? - Erről 

a „Zemplén" egy amerikai levelében a következőket olvassuk: 

„Szolgálókat csak jó módú, nagyobb családoknál tartanak, nem 

mint nálunk, minden fekezönek, pályaőrnek, hajdúnak vagy 

szegény sorsú mesterembernek van szolgálója. Nálunk mindenki 

a legújabb divat szerint akar öltözködni, itt pedig az ezrekkel 

rendelkező ur is oly egyszerű, kopott öltözetben jár, hogy az 

ember azt mondaná, hogy ennek alig ha van betevő falatja. 

Nálunk minden szegény sorsú mesterember leánya kisasszony, 

akit üveg alatt tartanak, hogy a nap szeplőt ne vessen az orcá-

jára (megjegyezve, hogy otthon a fogadott kunyhóban csak inges 

krumplit zabál), irtózik a munkától s fél az utcán keztyü nélkül 

megjelenni, nehogy valaki meztelen fehér kezét lássa, vagy a 

napfény elbarnitsa; itt a jó módú leányok műhelyekben, holtok-

ban, gyárakban egész napon át dölgoznak. Nálunk az utcán 

csak paraszt emher vagy alsóbb rendű szolgák szoktak valamit 

cepelni a kezükben, itt pedig, legyen bármily nagy ur is valaki, 

bőröndjét, vagy a bevásároltaKat maga viszi haza, mert itt nem 

tudják, hogy mi az a „hordár." Ez itt ismeretlen fogalom. Itten 

mindenki a maga saját bérszolgája." 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
— Pos ta- és t á v i r d a - t i s z t k é p z ő t an-

f o l y a m * A hivatalos lap e napokban közölte Baross Gá-
bor közmunka- és közlekedésügyi ni. kir. miniszter rendeletét, 
melylyel a posta és távirdai tisztképző tanfolyamot életbelép-
teti. A tárgy fontosságánál és közérdekű voltánál fogva érde-
mesnek tartjuk külön is felhívni ezen intézményre a közönség 
figyelmét A tanfolyamokba felvétetnek azok, kik a jogi egye-
temet vagy akadémiát, vagy a műegyetemet, vagy az ezekkel 
egyenrangú korábbi és mostani katonai akadémiák, illetőleg a 
tüzérségi, hadmérnöki és utászhadapród iskolák egyikét, vagy 
valamely bányászati vagy erdészeti akadémiát szabályszerüleg 
bevégezték; vagy kik legalább főgimnáziumot vagy föreáltano-
dát, vagy ezekkel egyenrangú kereskedelmi vagy katonai tan-
intezetet szabályszerüleg bevégezték és ezen tanintézetet sza-
bályszerüleg bevégezték és ezen tanintézeteken az előirt érett-
ségi vagy zárvizsgát sikerrel letették, avagy a cs. és kir. had-
seregnél, vagy a inagy. kir. honvédségnél mint tényleges állo-
inánvbeli tisztek szolgáltak. Az első tanfolyam folyó évi októ-
ber hó 10-én kezdődik. A felvétel iránti folyamodványok folyó 
évi szept. ¿0-ig nyújtandók be a közm. és közlekedésügyi mi-
niszterhez. A tanfolyam 10 hóig tart, azután a hallgatók 3 
havi próbagyakorlatra osztatnak, be a posta- és távirda-hivata-
lokhoz s a képesítő vizsga sikeres letétele után kinevezést 
nyernek az említett szolgálati ágaknál rendszeresített állásokra. 
Hogy az ezen tanfolyamon képesítést nyert egyének tényleg el-
helyezést is találhassanak az állami szolgalatban, a közm. és 
közlekedésügyi miniszter szabályzatilag akként intezkedett, hogy 
jövőre a posta és távirdai közigazgatási és kezelési szolgálat-
nál. nemkülönben a posta- és távirda-számvevőségnél s a posta-
takarékpénztár igazgatóságánál gyakornoki, illetve tisztviselői 
állásokra csakis oly egyenek fognak kineveztetni, kik ily ké-
pesítő bizonyítványt nyertek: sőt a mennyiben segédtiszti állá-
sokra az 187 évi 2-ik t.-cz. 5. $-a értelmében elsőbbséggel biró 
igényjogosult altisztek nem jelentkeznének, ezen segédtiszti 
állásokra is az emiitett tanfolyamnak képesítő bizonyítványt 
hallgatói fognak kineveztetni. 

— T e l t k ö z r a k t á r a k . Az oszi rák-magyar 

államvasuttársaság bpestí közraktárai annyira meg-

teltek, hogy szeptember 1-től fogva a társasag to-

vábbi intézkedésig árukat nem fogad be. 

fcí*^** .v Jö 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-tenyő—ksztmárton —szentesi h. é. v.) 

SZENTES-SZOLNOK. 

3813. sz. v. v. 3811. Hz. v. v. 

Szentes (veid.) 5 ó. 36 p. éjjel, 11 ó. 45 p. d. e. 

Tőke 6 ó. 13 p. éjjel, 12 ó. 22 p. d. 

K.-Sa.-Márton 6 ó. 58 p. d. e. 1 ó. 07 p. d. u. 

Homok 7 ó. 37 p. d. e. 1 ó. 48 p. d. u. 

T.-Földvár 8 ó. 05 p. d. e. 2 ó. 18 p. d. u. 

Martiü 8 ó. 23 p. d. e. 2 ó. 37 p. d. u. 

Kengyel 9 ó. 04 p. d. e. 3 ó. 20 p. d. u. 

PusztaTenyő 9 ó. 31 p. d. e. 3 ó. 43 p. d. a. 

Szajol 10 ó. 01 p. d. e. 4 ó. 20 p. d. u. 

Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 4 ó. 49 p. d.u 
Bpestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 8 ó. 20 p. d. u 

SZOLNOK—SZENTES. 
3814. sz. v. v. 3812. sz. 

Bpestről ind. 

Szoliok (vend) 

Szajol 

Puszta-Tenyő 

Kengyel 

Mártiit 

T.-Földvár 

Homok 

K -Szt.-Márton 

Tőke 

3 ó. 36 p. éjjel, 

4 ó. 17 p. éjjel, 

4 ó. 41 p. éjjel, 

5 ó. 09 p. éjjel, 

5 ó. 40 p. éjjel, 

6 ó. 02 p. d. e. 

6 ó. 15 p. d. e. 

7 6. 12 p. d. e. 

7 ó. 42 p. d. e. 

Szentes (vend.) 8 ó. 16 p. d 

7 ó. 40 p. 

8 ó. 20 p. 

11 ó. 55 p. 

12 ó. 26 p. 

12 ó. 44 p. 

1 ó. 14 p. 

1 ó. 44 p. 

2 ó. 17 p. 

2 ó. 32 p. 

3 ó. 25 p. 

3 ó. 56 p. 

4 ó. 30 p. 

v. v. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d.e. 

d.u. 

d. u. 

d. u. 

d.u. 

d. e. 

d.u. 

d. u. 

d.u. 

Kiadó lakás. 
Kiss Sámuelné Mecs-Balogh Máriának, 

I. t. 400. számú házában két egymásba nyiló 

szoba, egy konyha, egy éléskamra, pince, pad-

lás és tűzrevalós van kiadó. 

Szabó Sándornak 
a Rekettyés-szélben levő, fábiáni 9 ' 4 hold 

földje szabad kézből eladó ; — értekezhetni 

Bajcer József I. t. 326. sz. házánál. >2—-> 

csakis 

v e g e k b e n 
kapható, 

ezért a bevásárlásoknál óvatosak legyünk! 

mert minden egyéb kétségen kivül hamisítvány és 

a közönség elcsábítására van szánva! 

10—10 Z A C H E R L J., Bécs, Goldschmidgasse Nr. 2. 

Szentesen 

HodMezó-Vásárhely en 

Szépe Károly, 
Dobray Sándor 
Soos A lber t ; 
Beregi Lajos 
Bernátsky Károly, 

A valód i „Zacherl in kapha tó ; 

Hód-Mező-Vásárhelyen 

Félegyházán 
Kun-Szent-Mártonban 

Nagy Sándor. 
Schi l ler Imre; 
Feuer Mihály; 
Vágó és Társa ; 

Orosházán 

Szarvason 

Vandlik János, 
Posevitz Kornél, 
Bruckner Lajos; 
Nyasik Soma. 
Réthy Sándor uraknál. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 
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Különfélék. 
— A cs i l l a gos ég c sodá j a . Ez idő szerint 

igen jól megfigyelhető a csillagos ég egyik legkülönö-
sebb csodája, az a csillag, melynek fénye most egész 
szeptember végéig növekedőben van, a mikor a leg-
fényesebb csillagokkal fog vetélkedni, de fénye az-
tán egyre fogy és éveken át, 1891 — 1895-ig szabad 
szemmel nem, csak is kitünö távcsővel vehető észre. 
A csillagászok „Mirá"-nak, a „csodálatos'-nak nevez-
tek el e csillagot, mert fényének e növekedését és 
apadását mai napig még nem tudták megmagyarázni. 
Helye a cápa-csillagképletben van. 

— T h u r n - T a x i s é k h ű b é r e . A Thurn-
Taxis hercegi család minden porosz trónváltozáskor 
egy millió márkát köteles fizetni Poroszországnak egy 
hűbéri birtokért. Ennek történetét következőkép be-
széli eí egy berlini lap. A Thurn-Taxis család Kro-
toschint birja hübérül, mely birtokot kárpótlásul 
kapta a német birodalmi posta-monopolium meg-
szüntetésekor, a Poroszországban elesett postákért. 
(Tudvalevőleg I. Miksa császár a Thurn-Taxis csa-
ládnak ajándékozta a németországi főpostarnestersé-
get.) 1866-ban azonban ez uradalomra, mint hübér-
birtokra nézve, Thurn-Taxis herceg, a ki az osztrák 
uralkodó családdal rokonságban áll, pártütést köve-
tett el, mert mint hűbéres, sógorához, Ferenc József-
hez csatlakozott Poroszország ellen. Thurn-Taxisnak 
életét és vagyonát kellett volna vesztenie. Életét nem 
vehették volna el, de vagyonát igen. Hanem a béke-
kötésnél a császári család közbevetette magát, hogy 
a hübér-birtokot se kelljen elvesztenie, és igy Po-
roszország megelégedett azzal, hogy kötelességévé 
tette a Thurn-Taxis családnak, minden uralkodói vál-
tozáskor egy millió márka fizetését. 

— A m e r i k a i l u d a k . „A mint nemrég Alaba-

mal>an jártam" — igy irja egy utazó — „láttam egy embert, 

ki tíz-tizenkét ludat hajtott gyapotföldjére. „Mi az ördögöt kö-

tött ön lúdjainak nyakára?* kérdeztem töle. — „Lopótököt,* 

— felelte ő — „a ludakat azért hajlom a gyapotföldre, hogy 

a füvet kigyomlálják; minthogy «azonban ott nincs viz, maguk-

kal kell vinniök, különben nem maradnának meg ott." — „De 

hogy ihatják a vizet a lopótökböl, mely saját nyakukon lóg?" 

— rMindegyik a szomszédja nyakáról logó tökből iszik: min-

denik töknek az oldalán egy nyilás van, melyen a lud kényel-

mesen bedughatja csőrét. Ha nem akarja elhinni, győződjék 

meg róla személyesen." — Fél napig vártam az „előadásra" 

s végre csakugyan láttam. Mindenik lud a szomszédja vízkész-

letéből oltotta el szomját. 

— H o g y é l n e k A m e r i k á b a n ? — Erről 

a „Zemplén" egy amerikai levelében a következőket olvassuk: 

„Szolgálókat csak jó módú, nagyobb családoknál tartanak, nem 

mint nálunk, minden fékezönek, pályaőrnek, hajdúnak vagy 

szegény sorsú mesterembernek van szolgálója. Nálunk mindenki 

a legújabb divat szerint akar öltözködni, itt pedig az ezrekkel 

rendelkező ur is oly egyszerű, kopott öltözetben jár, hogy az 

ember azt mondaná, hogy ennek alig ha van betevő falatja. 

Nálunk minden szegény sorsú mesterember leánya kisasszony, 

akit üveg alatt tartanak, hogy a nap szeplöt ne vessen az orcá-

jára (megjegyezve, hogy otthon a fogadott kunyhóban csak inges 

krumplit zabál), irtózik a munkától s fél az utcán keztyü nélkül 

megjelenni, nehogy valaki meztelen fehér kezét lássa, vagy a 

napfény elbarnitsa; itt a jó módú leányok műhelyekben, boltok-

ban, gyárakban egész napon át dölgoznak. Nálunk az utcán 

csak paraszt ember vagy alsóbb rendű szolgák szoktak valamit 

cepelni a kezükben, itt pedig, legyen bármily nagy ur is valaki, 

bőröndjét, vagy a bevásároltak a t maga viszi haza, mert itt nem 

tudják, hogy mi az a „hordár." Ez itt ismeretlen fogalom. Itten 

mindenki a maga saját bérszolgája." 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
Pos ta- és t á v i r d a - t i s z t k é p z ő t an-

f o l y a m . A hivatalos lap e napokban közölte Baross (iá-
bor közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter rendeletét, 
melylyel a posta és távirdai tisztképző tanfolyamot életbelép-
teti. A tárgy fontosságánál és közérdekű voltánál fogva érde-
mesnek tartjuk külön is felhívni ezen intézményre a közönség 
figyelmét A tanfolyamokba felvétetnek azok, kik a jogi egye-
temet vagy akadémiát, vagy a műegyetemet, vagy az ezekkel 
egyenrangú korábbi és mostani katonai akadémiák, illetőleg a 
tüzérségi, hadmérnöki és utászhadapród iskolák egyikét, vagy 
valamely bányászati vagy erdészeti akadémiát szabályszerüleg 
bevégezték; vagy kik legalább főgimnáziumot vagy föreáltano-
dát, vagy ezekkel egyenrangú kereskedelmi vagy katonai tan-
intezetet szabályszerüleg bevégezték és ezen tanintézetet sza-
bályszerüleg bevégezték és ezen tanintézeteken az előirt érett-
ségi vagy zárvizsgát sikerrel letették, avagy a cs. és kir. had-
seregnél, vagy a magy. kir. honvédségnél mint tényleges állo-
mánybeli tisztek szolgáltak. Az első tanfolyam folyó evi októ-
ber hó 10-én kezdődik. A felvétel iránti folyamodványok folyó 
évi szept. ¿O-ig nyújtandók be a közm. és közlekedesügyi mi-
nis/terhez. A tanfolyam 10 hóig tart, azután a hallgatók 3 
havi próbagyakorlatra osztatnak be a posta- és távirda-hívata-
lokhoz s a képesítő vizsga sikeres letétele után kinevezést 
nyernek az emlitett szolgálati ágaknál rendszeresített állásokra. 
Hogy az ezen tanfolyamon képesítést nyert egyének tényleg el-
helyezést is találhassanak az állami szolgálatban, a közm. és 
közlekedésügyi miniszter szabályzatilag akként intézkedett, hogy 
jövőre a posta és távirdai közigazgatási és kezelési szolgálat-
nál, nemkülönben a posta- és távirda-számvevöségnél s a posta-
takarékpénztár igazgatóságánál gyakornoki, illetve tisztviselői 
állásokra csakis oly egyenek fognak kineveztetni, kik ily ke-
pesito bizonyítványt nyertek: sőt a mennyiben segédtiszti állá-
sokra az 187 evi á-ik t.-cz. 5. ij-a értelmében elsőbbséggel bíró 
igényjogosult altisztek nem jelentkeznének, ezen segédtiszti 
állásokra is az említett tanfolyamnak képesítő bizonyítványt 
hallgatói fognak kineveztetni. 

T e l t k ö z r a k t á r a k . Az osztrák-magyar 

államvasút társaság bpesti közraktárai annyira meg-

teltek, hogy szeptember 1-től fogva a társaság to-

vábbi intézkedésig árukat nem fogad be. 

3813. s z . v. v. 

Vasúti menetrend. 
( P u s z f a - t e n y ő—ksztmár ton— szentesi h. é. 

SZENTES-SZOLNOK. 

3811. HZ. v. 

11 ó. 45 p. d 

12 ó. 22 p. d 

1 ó. 07 p. d 

1 ó. 48 p. d 

2 ó. 18 p. d. 

2 ó. 37 p. d. 

3 ó. 20 p. d. 

3 ó. 43 p. d. 

4 ó. 20 p. d. 

4 ó. 49 p. d. 

8 ó. 20 p. d. 

Szentes iveid.) 5 ó. 36 P- éjjel, 

Toké 6 ó. 13 P. éjjel, 

K.-Szt.-Márton 6 ó. 58 P- d. e. 

1 Homok 7 ó. 37 P. d. e. 

T.-Földvár 8 ó. 05 P- d. e. 

Martfű 8 ó. 23 P- d. e. 
Keagyel 9 ó. 04 P- d. e. 
Puszta-Tenyő 9 ó. 31 P. d. e. 
Szajol 10 ó. 01 P- d. e. 
Szolnok (vend) 10 ó. 30 P. d. e. 

Bpestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

SZOLNOK—SZENTES. 

3814. sz. v. v. 

Bpestről ind. 

Szolnok (vend) 3 ó. 36 p. éjjel, 

Szajol 4 ó. 17 p. éjjel, 

Puszta-TenyŐ 4 6. 41 p. éjjel, 

Kengyel 5 ó. 09 p. éjjel, 

Martín 5 ó. 40 p. éjjel, 

T.-Földvár 6 ó. 02 p. d. e. 

Homok 6 ó. 15 p. d. e. 

K -Szt.-Márton 7 ó. 12 p. d. e. 

Töke 7 ó. 42 p. d. e. 

Szentes (vend.) 8 <S. 16 p. d. e. 

3812. s z . v. 

7 ó. 40 p. d. 

8 ó. 20 p. d. 

11 ó. 55 p. d. 

12 ó. 26 p. d. 

12 ó. 44 p. d. 

1 ó. 14 p. d. 

1 ó. 44 p. d. 

2 ó. 17 p. d. 

2 ó. 32 p. d. 

3 ó. 25 p. d. 

3 ó. 56 p. d. 

4 ó. 30 p. d 

v.) 

V . 

. e. 

. u. 

. u. 

. u. 

. u. 

. u. 

. a. 

. u. 

, u 

a 

v. 

e. 

e. 

e. 

e. 

u. 

ti. 

a. 

a. 

e. 

u. 

u. 

n. 

Kiadó lakás. 
Kiss Sámueliié Mecs-Balogh Máriának, 

I. t. 400. számú házában két egymásba nyiló 

szoba, egy konyha, egy éléskamra, pince, pad-

lás és tűzrevalós van kiadó. 

Szabó Sándornak 
a Rekettyés-szélben levő, fábiáni 9 ' 4 hold 

földje szabad kézből eladó ; — értekezhetni 

Bajcer József I. t. 326. sz. házánál. 2—-1 

csakis 

v e g e k b e n 
kapható, 

ezért a bevásárlásoknál óvatosak legyünk! 

mert minden egyéb kétségen kivül hamisítvány és 

a közönség elcsábítására van szánva! 

10-10 Z A C H E R L J., Bécs, Goldschmidgasse Nr. 2. 

Szentesen 

Hod-Mezó-Vásárhelyen 

Szépe Károly, 
Dobray Sándor, 
Soós A lber t ; 
Beregi Lajos 
Bernátsky Károly, 

A valód i „Zacher l in" kapha tó ; 

Hód-Mezó-Vásárhelyen 

Félegyházán 
Kun-Szent-Mártonban 

Nagy Sándor, 
Schi l ler Imre; 
Feuer Mihály; 
Vágó és Társa ; 

Orosházán 

Szarvason 

Vandlik János, 
Posevitz Kornél, 
Bruckner Lajos ; 
Nyasik Soma. 
Réthy Sándor uraknál. 

Szentes, 1888« Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtójan. 




