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nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

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

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérirentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a 8 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. 

Fél munka ez csak! 
Méltóbb ünnepe s méltóbb öröme városunk 

közönségének még nem volt, mint az, melyet 

f. hó 3-án a gimnázium megnyitása felett ült. 

Szép, lélekemelő ünnep; de nekem ugy tetszik, 

hogy a munka, melyet megünnepeltünk, fél 

munka csak. 

Ifj. Bartha János azt mondá az ünnepé-

lyen, hogy ez az ünnep csak akkor lesz tel-

jes, ha Szentes nemcsak a tudományos pályára 

készülőknek, hanem a földmiyes pályán élők 

számára is intézetet nyit, hogy az élei nehéz 

küzdelmeihez szükséges szakismeretet ők is 

megszerezhessék. — S én meg azt mondom, 

hogy Szentes csak akkor ül egész ünnepet a 

gimnázium felett, ha az egy egész gimnázium 

lesz, ha nem hat, hanem nyolc osztályra lesz 

berendezve. 

Olyan ez a mi gimnáziumunk igy, mint a 

vasút, az is csak akkor lesz egész, ha Hód-Mező-

Vásárhelyig lesz kiépítve, gimnáziumunk is 

csak akkor lesz egész, ha benne gyermekeink 

a középtanodát elvégezhetik. A különbség csak 

az a vasút és gimnázium között, hogy a vas-

út tovább épitéséhez sok tényező hozzájáru-

lása és nagy áldozat kell, a gimnáziumhoz 

azonban alig kell valami, hogy az egy egész 

középtanodává felavattassék. 

S bármily fontosnak tartom és ismerem 

is el a földmives iskolát, mindamellett előt-

tem első a gimnáziumnak kiegészítése. 

Az a földmives iskola, ugy, amint az ter-

vezve van, nevezetesen 1 ]
2 tanfolyamra, gya-

korlati kísérletek nélkül, nem ér annyit, mint 

ha a gyermek a gimnázium két első osztályát 

végzi, hol az elemi iskolában nyert olvasás, 

számolás és fogalmazás képességét, ismere-

teit öregbiti. — Egy ily, másfél évi tanfolyamu 

földmives iskola, melybe az elemi iskolából 

mennének a gyermekek, meggyőződésem sze-

rint, semmit nem ér; mert az az elemi osz-

tályból kikerült gyermek még nem képes a 

mezőgazdasághoz szükséges szakismereteknek 

csak elemeit se felfogni. 

Nem célom azonban ezzel támadást in-

tézni a földmives iskola felállítása ellen; mert 

az egy ily hatalmas, mezőgazdasági városban 

nagyon áldásos volna; de egész más szerve-

zettel. Az, ami tervben van, fél intézet sem 

lenne, ez p e d i g körül-belül rosszabb a semminél. 

így vagyok a gimnáziummal is, míg az 

VIII. osztályú nem lesz; mert sok szegényebb 

szülő taníttatja gyermekét addig, mig itthon 

taníttathatja, s azután — mert tovább nem 

küldheti, — itthon marad a liu, félig, jobban 

mondva negyedrészben nyert iskoláztatás mel-

lett — hivatalnoknak. így képződik a szellemi 

proletárizmus. Holott, ha a gyermek VIII. 

osztályt végzett, megnyerte az ismeretek azon 

fokát, hogy pályát választhasson s állami és 

egyéb stipendiumok mellett tovább képeztesse 

magát. S ha tovább nem képezi is, legalább 

a középtanodát elvégezte, s ezzel bizonyos 

állásokhoz törvényes (jualifiicatiót nyert. 

A helyett tehát, hogy most hozzá fogjunk 

egy másik féliskola létesítéséhez, fejezzük be 

a gimnáziumot; állítsuk be a Vll-ik és Vlll-ik 

osztályt, az épület ugy is 8 osztály befoga-

dására épült. 

Törvény szerint a VIII. osztályhoz tíz 

tanár kell; most van nyolc, még két tanárt 

kell alkalmaznunk, s akkor bír városunk egy 

egész középtanodát. 

Azt lehet mondani, hogy áldozat sem kell 

hozzá, csak akarni kell. 

Vannak kitűnő tanerőink, intézetünknek 

ma is jó hírneve van; de vidéke nem lehet; 

mert ma csak félintézet még. 

Tegyük egészszé, s akkor teljes és egész 

lehet örömünk! 

A munka ma még csak fél munka! 

Egy gimnáziumi bizotts. tag. 

— Z s i l i p p r ó b a . A porgányi zsilip, 

melyen ugyan olyan törés van, mint az össze-

dőlt kistiszai zsilipen volt, most vizpróba alatt 

áll. A próba abból áll, hogy a zsilip és a 

biztosítására épült körgát köze — az 1888-iki 

vízmagasságnak megfelelőleg — tele van víz-

zel szivattyúzva, mi által a zsilipre ugyanolyan 

víznyomás gyakoroltatik, mintha a legutóbbi 

legnagyobb viz feküdnék mellette. Ha a zsilip 

ezen viznyomást kiállja, akkor, a víznyomás 

fizikai elmélete szerint, igazolja a kellő ellen-

állási képességet, vagyis azt a biztos alapozást, 

mely mellett a zsilipet bátran lehet használni 

és az árvíznek is kitenni. Ez a próba a tár-

sulatnak ezerkétszáz Írtba kerül, s örvendetes 

volna, ha a vége a zsilip jóságának igazolása 

lenne. A dologban csak az a bökkenő, hogy 

ha kiállja is ez a zsilip a viznyomást, kérdés, 

hogy lesz-e bátorság ezt ugy, amint van, sőt 

még az elő- és utó-ágyazat megerősítése mel-

lett is, árvíznek kitenni? A kistiszai zsilip-

szakadás után aligha. Mert a kit egyszer a 

kigyó megmart, fél az a gyík csípéstől is ! 

— M a g y a r i p a rosok készü lődése 

K o s s u t h h o z . Lajos napja alkalmával a veszprémi 
iparos ifjak zászlószentelési ünnepén egybegyűlt ipa-

rosok is megemlékeztek Kossuth Lajosról s szerencse-

kivánataikat táviratban küldték el Turinba. A nagy 

hazafi augusztus ¿(J-díkéről kelt levelében köszönte 

meg a Veszprémben egybegyűlt ipartestületi megbí-

zottaknak a jó kívánságokat. A levél, mely az orszá-

gos ipartestületi elnökhöz, Ráth Károlyhoz van in-

tézve, nagyérdekű, nemcsak azért, mert Kossuth 

Lajostól való, hanem azért is, mert kifejezője a nagy 

hazafi kívánságának ama tömeges látogatást illetőleg, 

melyet magyar iparosok terveznek Turinba, Kossuth 

Lajoshoz. 

„Nyárszaki kóborlásaimból — irja Kossuth — 

tegnap pár napra visszakerülve, találom az iparosok 

Balatonfüredről hozzám intézett üdvözletét a reám 

várt 75 távsürgöny közt, melyekkel hazám fiainak 

hálával fogadott szíves megemlékezése s tehetetlen 

öregségemre pazarolt jókivánatai eszembe juttatták 

a különben figyelmemen kívül maradandott körül-

ményt, hogy augusztus 25-ikén Lajos napja volt." 

Az iparosok tervezett és ez alkalomból beje-

lentett turini látogatására nézve megjegyzi Kossuth : 

„A fentebb említett oknál fogva táriratilag nem vá-

laszolhatván, van szerencsém önt ezennel tisztelettel 

értesíteni, hogy a tervbe vett látogatáshoz az en en-

gedélyemre nincsen szükség, mert az emberi társa-

ságtól különben is elszigtelt remete-tanyámnak ajtaja 

hazám liai számára mindig nyitva van, s én testvé-

ries érzettel mondok Istenhozottat minden magyar-

nak, a ki engem, — a magyar nemzet soraiból tör-

vény által kiküszöbölt páriát — hontalanságomban 

meglátogat; csupán azon egy óhaj kijelentését engedve 

meg magamnak, hogy a látogatás fesztelen, barát-
ságos jellegű legyen, menten minden ünnepélyességi 
színezettől, mely szónoklatokat ad és vár, mert ezek 

terhemre vannak, minthogy a hallgatag magány any-

nyira természetemmé vált, hogy irtózom attól, a mit 

szónoklatnak szokás nevezni; „j'ai perdu fhabitude 

de la parole," — a fesztelen társalgás határán tul 

eső szólam szokását elvesztettem." 

Az iparosok üdvözletükben „zarándok-utu-nak 

nevezik tervezett turini utjokat. Ez a kifejezés adott 

alkalmat Kossuthnak levelében a következő megjegy-

zésre: ,En csupán az engem kitagadó magyar hazát 

hűn és hőn szerető, igénytelen, egyszerű magyar 

ember, a ki hálával fogadja, ha őt magyar emberek 

a multak kedvéért a jelen dacára, szíves megemlé-

kezésükre méltatják s hontalan magányának borujat, 

barátságos látogatásukkal s magyar zaniatu fesztelen 

társalgásukkal fel-felderengetik. 

Látszik ebből is, hogy mennyire jól esett Kos-

suthnak a tervezett látogatás híre. A nagyok szerény-

sége azért megjegyezteti vele, hogy jobb lenne a 

tervezett turini látogatás tetemes költségeit valamely 

iparos érdekű közcélra, például: az iparos ifjúsági 

egyesületek céljaira fordítani. — Mindazáltal, ha az 

iparosok a látogatás eszméjének megvalósítasa mel-

lett maradnak, azt kéri Kossuth, hogy annak idejéről 

és egyéb körülményeiről jó eleve értesítsék, nehogy 

történetesen Turinban ne találják, s hogy ideje és 

módja legyen „a látogatásnak a lehetőségig kellemes 

emlékűvé tételéről gondoskodni." 

Kapcsolatosan fölemlítjük, hogy több oldalról 

iparos körökben felmerült az az óhajtás, hogy a tu-

rini látogatás köttessék össze a jövő évi párisi ki-

állítás alkalmából tervezett iparos-kirándulással, mi 

által a részvétel sokakra nézve tetemesen megköny-

nyittetnék. 

— Szemé l yv á l t o z á sok a m in i s te r i-

u m b a n . Trefort Ágoston halálával a ministervál-

tozások felől a combinatiók egész sora támadt fel, 

melyek hitelességéhez azonban még sok szó fér. 

Első sorban természetesen a vallás és közoktatás-

ügyi tárca betöltése kerül szóba, melyre véghetetlen 

sok a jelölt. Az általunk már registráltakon kívül 

ujabban három Zichyt emlegetnek, Antalt, és Zichy 

Ágost és József grófokat. Szóba hozatott Szily Kál-

mán, a műegyetem rectora is, valamint legújabban 

gróf Csáky Albin, Szepesvármegye főispánja s a 

főrendiház alelnöke a legtöbbet hangoztatott jelölt. 
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— De ha sikerül is kultusz-minisztert találni, ezzel 

még nem lesz rendben a kormány szénája. Az Or-

czy Béla báró belügyminiszter visszalépéséről szóló 

hír mind határozottabb alakot ölt s a Budapest 

belvárosi kormánypárti jelöltség visszautasítását is 

ezen elhatározásával hozzák kapcsolatba. Orcy visz-

szalépésével két tárca jönne üresedésbe, a belügyi 

és az ő felsége személye körüli. Mindkettőre van 

már jelöltje a kormánynak. A belügyminiszterségre 

gróf Tisza Lajos, az ő felsége személye körüli mi-

nisterségre gróf Széchényi Pál, mostani földmivelés, 

ipar és kereskedelemügyi minister személyében, ki 

e tarca betöltésére már azon oknál fogva is igen al-

kalmas volna, mert személye éppen oly kedvelt a 

felső körökben, mint amily kevés sympathíát tudott 

maga iránt kelteni a parlamentben. A Széchényi tá-

vozásával megüresedő földmivelés, ipar és kereske-

delemügyi tarcára egyelőre még nincs jelölt. A tár-

cát most is tényleg Matlekovics Sándor államtitkár 

vezeti; hogy névleg ki lesz a vezetője, annak csak 

Tisza Kálmán minísterelnök a megmondhatója. Majd 

akad rá valami végzett gróf, vagy báró, a ki elvállalja. 

Világfolyása. 
Az a nyugtalanság, melyet az olasz-fran-

cia viszonyok elmérgesedése s a Masszova 
miatt támadt diplomáciai perpatvar keltett, 
már is oszlófélben, van. A francia kormány 
ugyanis, mint Párisból jelentik, nem fél a béke 
megzavarásától, bár kezdetben nagy aggodal-
mat okozott a francia politikusok körében 
Crispi olasz kormányelnök íriedrichsruhci 
látogatása, épen ugy, mint annak idején Vil-
mos császár oroszországi utazása. De ezen 
aggodalom nem sokáig tartott. A franciák fő-
leg Bismark hercegben biznak, kinek nagy ér-
deke van abban, hogy a béke fentartassék. 
Franciaország el van ugyan készülve, hogy 
az olasz külügyministertől fog még kapni olyan 
kihivó jegyzéket, milyen az volt, mely a masz-
szovai kérdésben Íratott; mindazonáltal nem 
hiszik, hogy ez háborúra vezessen a két or-
szág között, ha csak általános európai há-
ború nem tör ki. — Az olasz külügyminis-
ter, igy okoskodnak Párisban, ha még ugy 
akarná is, nem idézhet fel ily általános há-
borút ; amennyiben Németország sohsem fog 
háborút viselni azért, hogy Olaszországnak 
kedvében járjon. Még kevésbé befolyásolhatja 
az olasz politika Oroszország elhatározását 
Bulgáriára nézve. A helyzet tehát ma ugy áll, 
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hogy addig, amíg Orosz- és Ausztria-Magyar-
országnak érdekében áll elkerülni a konfliktust 
Bulgária miatt; addig, mig Németország ér-
deke azt követeli, hogy e két nagyhatalom 
között megakadályozza a háború kitörését; 
addig nem kell tartani attól, hogy Olasz- és 
Franciaország között kitör a háború. — A 
két állam között a Közép-tengeren folyó nagy 
arányú hadikészülődések tehát nem jelentenek 
egyebet, minthogy egyik fél sem bizik a má-
sikban. 

Az orosz külügyi politika rendkívül zo-
kon veszi Bismark herceg azon magatartását, 
melyet a bulgár-kérdésben követ. Pétervárott 
ugyanis azt hitték, hogy a német császár lá-
togatása végre meg fogja hozni a várva-várt 
alkalmat Oroszországnak, hogy Koburg Fer-
dinánd fejedelem a bulgár trónról el legyen 
távolítható, s mindent elkövettek a látogatás 
alkalmával, hogy a császárt e tekintetben döntő 
szavának kimondására bírják. Ez azonban nem 
sikerült s az orosz diplomacia elkeseredve 
kénytelen bevallani, hogy Bulgária ügyében 
jó időre nem remélhető változás. 

Az elmúlt héten különösen az orosz cárné 
utazásával foglalkozott sokat a külföldi sajtó. 
Híre járt ugyanis, hogy az orosz cár fontos 
küldetéssel bizla meg nejét, mely a bulgár-
ügyre vonatkoznék. A cárné Ausztriában, 
Gmundenben töltött egy hetet, hol nővéreivel 
is találkozott, s ugyanitt fogadta királyunk 
látogatását is. Bár a cárné gmundeni tartóz-
kodásának céljáról eddig még nem szivárgott 
nyilvánosságra semmi, s királyunk látogatását 
is egyszerűen az udvariasság tényének nézik, 
mindazonáltal azokban a körökben, melyek-
nek rokonszenvei Oroszország iránt többé-
kevésbé leplezetlenül szoktak nyilvánulni, ki-
rályunk látogatását „a legfőbb fontosságú tü-
netnek" nyilvánítják, mely könnyen döntő be-
folyást gyakorolhat a nemzetközi politika to-
vábbi alakulására. 

A „Pester Correspondenz" szerint, Bécs-
ben már nagyban folynak az előkészületek a 
német császár fogadására, kinek ott léte al-
kalmából ki akarják fejteni az egész földön 
nem található azon teljes fényt, mely csá-
szári és királyi udvarunk nagy ünnepélyes-
ségeit körülragyogni szokta. A magyarországi 
méltóságokat és főnemességet megillető fé-
nyes szerepről is gondoskogva van. 

Franciaországban Napoleon herceg és 

35. szám. 

Boulanger mozgalmat indítottak az 1889. évi 
választások érdekében. Körlevelet szerkesztet-
tek s ezenkívül roppant sok színes képes la-
pot nyomattak, melyek középen I. Napoleon 
mellszobra van, négy felől oldalt III. Napo-
leon és Viktor herceg lovas alakja, az ifjú IV. 
Napoleon, amint a zulukkal harcol s végre 
egy választási helyiség. IV. Napoleon (Lulu 
herceg), képe alá ez van irva: »Szegény de-
rék herceg. Ha még élnél, hogy megtáncol-
tatnád a köztársaságot \u 

A spanyol királyi családról azt a sen-
sátiós hírt közlik, hogy kibékült Don Carlas-
sal, a trónkövetelővel. A kibékülést — hir 
szerint — azzal pecsételnék meg, hogy Don 
Carlos legidősb fia eljegyeztetik a regens-
királynő legidősb leányával. 

Natália szerb királyné, ki jelenleg nővére, 
Ghyka hercegnőnél tartózkodik Bukarestben, 
mint a „Pester Correspondenz"-nek irják, na-
gyon le van verve. A boldogtalan asszony 
jelenleg csak oda törekszik, hogy házassága 
ne bontassék fel teljesen és megmaradjon a 
joga magát továbbra is királynénak nevezhetni. 

Trefort Ágost halálával megüresedett köz-
oktatásügyi ministerium ideiglenes vezetésével 
Baross Gábor közm. és közi. minister bíza-
tott meg, tényleg azonban a ministerium 
ügyeit Berzevicy és Gö cy államtitkárok ve-
zetik. — A ministeri szék betöltéséről, amíg 
Tisza ministerelnök Ostendeből vissza nem 
érkezik, szó sem lehet. 

Az egyes ministeriumok költségvetései 
már a pénzügyminister elé vannak terjesztve. 
A budget végleges megállapítása az e hó vége 
felé tartandó ministeri tanácsban fog megtör-
ténni. Minthogy a kiadások a jövő évben is 
megtartják az 1888. évi budget kereteit, s a 
regále-megváltás egyáltalán nem érinti a mér-
leget, a szeszadó reform folytán várható jö-
vedelem-többlet egészen a mérleg javítására 
lesz fordítható. — A dohányjövedék csökke-
nése eddig egyáltalán nem vehető észre, szó 
sincs tehát arról, mintha a kormány a föl-
emelt árak ujabbi leszállítását tervezné. 

Helyi és megyei hirek. 
S z e m é l y i h i r . Sarkadi Nagy Mihály 

polgármester, mint értesülünk, a vasutügyben meg-

ejtendő végleszámolás végett a mai napon Buda-

pestre fog utazni. 
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Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — ü-ik folyt. 

Irta; Sima Ferenc. 
Míg Dalnokon a bíró erőszakos elhurcolása 

miatt fellázzadt jobbágyság megtámadta a község-

házát, hogy kiirtsa a földszínéről az egész elöljáró-

ságot; az alatt nagyságos Micskey Péter teljhatalmú 

jószágigazgató nagy felindulás között várta a dal-

noki bíró erőszakos előhurcoltatását. Az igazgató 

felindulását fokozta az, hogy az első citatoriumot 

kezbesitő urasági huszár azt az alázatos relációt 

terjészté a gőgös ur ele, hogy Sámson Gergelynek 

nincsen semmi baja, s betegsege miatt bátran siet-

hetne az uraság elé, de — mint Kaszap Gergely 

esküdt biró mondá, az öreg mindig igyekszik kibújni 

az urasági parancsok elől, s ez által is adja a rossz 

példát a jobbágyság előtt. 

— Kibújni, az én parancsom elől ?! — kiáltott 

fel és dühösen dobbantott lábával a hatalmas direk-

tor, — menjetek és vasaljátok meg és ugy hozzátok 

szinem elé azt a vén ebet; majd itt a tömlöcben 

raghatja a láncot. Megbotoltatom, hogy minden iva-

déka meg fogja siratni. 

Az urasági szolgák elindultak, hogy a rende-

letnek eleget tegyenek; a jószágigazgató pedig eiő-

rendelé Dénes Pál uradalmi liskálist és megkérdezé, 

hogy oly engedetlen eljárású emberrel szemben, 

mint Sámson Gergely, mi lehet a büntetés maxi-

muma ? 

Dénes Pál ur nemes, jó szivü ember volt, s 

irtózott Micskey kegyetlenségeitől, s azért, hol az ő 

tanácsára szabták ki a büntetést, azt rendszerint 

enyhíteni igyekezett. 

Sámson Gergely dolgában sem látott semmi 

ellenszegülést, s az uraság érdekeit sértő engedetlen-

lenséget, s azért igyekezett az igazgató felhevülését 

csillapítani. 

11a — úgymond az ügyész, — bebizonyo-

sodik, hogy Sámson Gergely nem oka annak, hogy 

a dalnoki jobbágyok elkéstek a nagy árokásástól, 

akkor ebbeli casusa magától elesvén, semmi nemű 

büntetés alá ezért nem vonható. 

— Az világos, hogy ő volt az oka, mondá az 

igazgató. 

— Akkor, ha kára lett a késedelem miatt az 

uraságnak, — mondá az ügyész, — tartozik ezt a 

kárt megtéríteni. Ez a kár a rendes törvényszék által 

állapítandó meg. 

— S ezen fölül? 

- S ezen fölül három napi tömlöcre vethető, 

— felelt az ügyész; mert itt semmiféle főbenjáró 

vétség esete nem forog fenn. — S ha, amint a jelen 

esetben is vagyon, kár nem esett ez elmaradás által, 

akkor, mint véletlenségből eredt mulasztás, három 

kézi napu munkával büntethető. így rendeli ezt az 

1791. évi 35. t. c. 

— No már, hallja az ur, — kiáltott föl egész 

indulattal Micskey Péter, — nekem ne prédikáljon 

az 1791-iki törvényekről, melyek a jobbágyot úrrá 

akarják tenni, hanem beszéljen nekem olyan tör-

vényekről, mely szerint nekem jusson van az ily 

engedetlen kutyákat felakasztatni. 

— Ilyen törvények nincsenek, — szólt az ügyész 

egész flegmával, — de igen is vannak törvényeink, 

melyek a jobbágy sanyargatását bosszulják meg. 

Ilyenek az 1715-iki t. cikkek 101., 1723-iki törvény 

18., 62. és az 1791-iki 33. törvénycikk. 

— És vajon mi büntetés vár rám, ha én egy 

jobbágyot felakasztatok? — kérdé kihívó gőggel Mics-

key Péter. 

— Ez cégéres hatalmaskodás maximuma, mely-

ért a hatalmaskodót halálra, nemessége és jószágai-

nak elvesztésére Ítélhetik. 

— No jó, — mondá Micskey — hát, akkor a 

legelső jobbágyot karóba huzatom, s meglátjuk, 

hogy mit ér az ön törvénytudománya? 

Dénes Pál uradalmi fiskus már nem volt fiatal 

ember, arcának az ősz bajusz és szakái tiszteletre 

méltó külsőt adott,. — kezével megsimogatá hosszú 

ezüstös szakállát, jóindulattól sugárzó szemeivel intő-

leg tekintett a gőgös és ok nélkül háborgó igaz-

gatóra. 

— Uram, — mondá, soha nem szabad elfeledni, 

hogy a minden bírók atvja oda fönn lakik az égben. 

— Tudom, — felelt Micskey Péter, — mert 

én annak a nevében osztom itt e földön az igazságot. 

(Folytatása következik.) 



47. szam. »SZENTESI LAPc 3. oldal. 

— C s e r n a K á r o l y fiatal festőművész még 
mindig városunkban időz és folytatja felvételeit a 
trónörökös könyve részére. Volt alkalmunk néhány 
vázlatot látni, s örömmai mondhatjuk, hogy azok 
ugy hnség, mint festői kivitel tekintetében, teljesen 
megfelelnek a kívánalmaknak. Eddigelé teljesen el-
készültek: „A kurcatoroki zsilip." „Esry magasvízi 
mérce." »Csendélet a gáton," »Gátvédelmi részlet." 
.Karóverés* stb vázlatai. Cserna meg van bizva a 
szerkesztőség által a gát védelmi képeken kívül egyéb, 
az alföldi vidékre vonatkozó vázlatok készítésére is. I 
Igy képben fogja bemutatni a gőzeséplést és lóval 
való nyomtatást, a tekerőst, városunk ezen speciali-
tását. teljesen munkára felkészült kubikost, városunk 
látképét a Széchényi ut felől stb. Hogy a fiatal fes-
tőművész kiválókép szentesi nevezetességek rajzolására 
van utasítva: annak jele, hogv városunk országos 
képviselője. Törs Kálmán, ki előkelő helyet foglal el 
a nagy munka szerkesztőségében, befolyását teljes 
mértékben érvényesiti arra, hogy Szentes városa 
méltóan mutattassék be az < )sztr.-Magv. Monarchiában. 

— S z a k a s z v á l a s z t m á n y i ü l é s . A kö-
rös-tisza-marosi ármentesitő és belvizszabályozó tár-
sulat kunszentmárton-mindszenti szakaszválasztmánya 
f. évi szeptember hó 9-én, vasárnap délelőtt 10 óra-
kor, Kiss Zsigmond szakaszválasztmányi «lnök elől-
ülése mellett, ülést tart. Az ülés tárgyát a szakasz 
jövő évi költségvetésének megállapítása és több fon-
tos, a szakaszt érdeklő ügynek megbeszélése fogja 
képezni. 

— A n e g y e d i k g y ó g y t á r . Sokan voltak, 
kiknek aggodalmat okozott az, vájjon városunkban 
egy negyedik gyógytár boldogulhat-e majd? Még 
alig van egy hónapja, hogy ifjú Várady Lajos felső-
párti gyógytárát megnyitotta és a gyógyszertár már 
is oly nagy forgalomnak örvend, hogy annak kiváló 
jövedelmezősége kétséget sem szenved. Pedig ha el-
gondoljuk, hogy a szokás milyen hatalmas ur, és 
hogy az ember csak nehezen szokik el azon helyek-
ről, hol bevásárlásait rendesen végzi: ugy bizonyára 
oly eredménynyel állunk szemben, mely a negyedik 
gyógyszertár mellett vivott küzdelmünket fényesen 
igazolja. 

— A V e k e r és vele kapcsolatos tőkei bel-
vizek rendszeres lebocsátása érdekében a csatorna-
építés e hét elején megkezdetett. A Veker medrében 
ásott csatorna tele van csiga és halmaradványnyal; 
sőt itt két méter mélyen háló-nehezékekre lehet ta-
lálni, mi azt mutatja, hogy a Veker hajdan folyó volt, 
melyen a parti lakók rendes halászatot űztek. — A 
csatorna kiépítése által a Veker-meder, Veker-lapos 
és a tőkei laposok állandóan biztosítva lesznek a 
belvízkároktól. Az egyes birtokosok ingyen adják a 
csatorna építéséhez szükséges területet. 

— H a l á l o z á s . Nagy halottja volt a héten a szen-

tesi r. kath. egyháznak. Egyik jóltevöje: Mezey Pálné szül. 

Hajdú Mária asszony hunyt el f. hó 4-én, életének 50-ik évé-

ben. A vallásossága és jótékonyságáról széles körben ismert 

nemes szivü nö temetése f. hó 5-én délután í órakor fényes 

papi segédlettel s ezrekre menő résztvetö jelenlétében ment 

végbe. — Buzdító például megemlítjük e helyen, hogy az el-

hunyt a Szent-Háromság szoborra ajándékozott w2000frttal mintegy 

6000 frtot áldozott egyházi célokra, u. m. a lourdesi Mária-szobor-

ra, a templom főoltárára 6 darab kargyerlyatartót, három 

templomi csillárt, számos diszes oltárteritöt, képet és lobogót. 

Nyugodjanak békén porai! 

— B u c s u S z e g v á r o n . Nagy és szép egyhá-
zi ünnepet ül holnap, szept. 8-án a szomszéd Szeg-
vár, melynek lakosai tisztán r. kath. vallásúak. Ez 
ünnepély a kisasszonynapi bucsu, melyre ugy Szen-
tesről, mint a közel vidékről igen számosan szoktak 
megjelenni. Ugyanez alkalommal, mint eddig minden 
évben, a régi megyeháza termében bál lesz. 

— K a m a t l á b eme lkedés . Szomorú hírt 
pengetnek a bécsi és budapesti lapok. E hir szerint 
az osztrák-magyar bank a kamatlábat fel szándé-
kozik emelni. Ezen kamatláb-emelés természetes kö-
vetkezménye az lenne, hogy a kisebb intézeteknél is 
drágább lesz a pénz, s igy valószínűleg a mi intéze-
teinknél is. Elég baj lesz ez a szegény emberre! 

— A z ezen é vben három hosszú eszten-
dőre besorozott iparos ifjúság is bállal vesz bucsut 
a „cibil" élettől. F. hó :22-én a városi vendéglő 
nagytermében az első zenekar közreműködése mel-
lett zártkörű táncvígalmat rendez. Belépti díj szemé-
lyenként 1 frt, családjegy 2 frt 40 kr. Kezdete 8 órakor. 

— A p á l i n k a . Az uj szeszadó életbeléptével, 
szeptember 1-től a pálinka adója 25—30 krral drá-
gult meg literenkint. A pénzügyi közegek már szept. 
1-én éjjel 12 órakor nyakukba vették a várost, hogy 
fölvegyék a szeszkészletet. Ujolag figyelmeztetjük az 
illetőket az uj törvény azon rendelkezésére, mely 
szerint a 10 litert meghaladó szeszmennyíség annyival 
inkább bejelentendő a pénzügyőri szakaszirodában, 
minthogy különben igen érzékeny jövedéki birsággal 
sújtatnak. 

— A sö r ö s h o r d ó k h i t e l e s í t é s é t a 
ministerium országszerte elrendelte, mivel az utóbbi 
időben sok visszaélés történt. A hordók hitelesítés 
előtt szurokkal beöntendők. 

— Sz ínésze t . Pesti Ihász Lajos színtársulata 
még mindig küzd a közönség közönyével, melyet 
már sehogy sem sikerül megtörnie. Az igazgató a 
vendégszerepeltetésekkel kijátszotta utolsó tromfját 
és most már nincs mivel vonzania a közönséget a 
színkörbe. E héten két jutalomjáték is volt: Kedden 
Andrássy-é, ki a „Budavár megvétele" című látvá-
nyos színmüvet választotta ez alkalomra. Az elő-
adásról akkor mondunk igazat, ha hallgatunk. Csü-
törtökön Némethy Gizella jutalomjátékául Konti J. 
„Suhanc" cimü operettéje került színre másodszor 
ez évadban. A jelenvoltak jól mulattak a gördülé-
keny előadáson, s a csinos dalokat, valamint a jntal-
mazottat sokszor megtapsolta. 

— I s m é t a v ö r ö s k a k a s . Tegnap, f. hó 
6-án délután két órakor ismét tüzet jeleztek a torony-
ból. Ez alkalommal Sarkadi Istvánné I. tizedbeli 
házánál ütött ki a tüz, egy istállót, alsó konyhát és 
szint hamvasztva el. Rövid idő alatt ez a második 
tüzeset ugyanazon háznál, ugy, hogy a gyanú, mely 
szerint a tüz gyujtogatásból keletkezett volna, némi-
leg igazoltnak latszik. 

— V e g e a s z a b a d s á g n a k ! Azaz a diákok 

és iskolás gyerekek szünidejének. Az elemi iskolákban a tani-j 

tás már e hó 1-én megkezdetett; mig a gimnáziumban az elő-, 

adások csak 10-én, hétfőn veszik kezdetüket. Az ifjúság pihent 

testi és szellemi erővel és sok reménységgel fog az uj iskolai 

év elejével a tanuláshoz. Kívánjuk, hogy reménységében senki 

se csalódjék. 

A f é l e g y h á z a - c s o n g r á d i h e l y i ér-
d e k ű v a s n t megnyitását megelőző műtanrendőri 
bejárást a közlekedésügyi ministerium f. hó 10-ére 
tűzte ki. Pestvármegyét a bejáráson Szivák Imre orszgy. 
képviselő, Mihálovich Béla főszolgabíró és dr. Zámbó 
Géza, Félegyháza város polgármestere fogják képvi-
selni. A bejárási bizottság gyülekezési helye az osz-
trák-magyar államvasút félegyházi állomása lesz. 

Hirek a szomszédból. 
— A sze rencsé t l en véget ért Fehér Ma-

riska holttestét, ki fürdés közben aug. 26-án délután 
Kunszentmárton alatt a Körösbe fult, harmadnapra, 
vagyis aug. 28-án fogták ki a szelevényi kanyaru-
latnál, Szeder János istvanházi birtoka mellett, tehát 
majdnem 7 kilométerre azon helytől, hol halálát 
lelte. Temetése nagy részvét mellett ugyanazon nap 
délután ment végbe Kunszentmártonban. 

— B o r z a s z t ó c s ap á s érte Makón Kriván 
Dénes uradalmi tiszttartót és családját. Kriván ugyanis 
mult szombaton a kopáncsi földekről érkezvén haza, 
töltött fegyverét a kocsin feledé. 9 éves Dénes íia 
lekapta a fegyvert, s kis, 6 éves Margit nevű húgára 
célozva, incselkedett vele. A kis leány ijedten fordult 
el a fegyver elől, midőn az véletlenül elsült s a gyer-
meket életveszélyesen megsebesité. A fegyver fürj 
srétre volt töltve s a srétek nagyobb része a kis 
leány hátába fúródva, behatotta nemesebb részekbe, 
ugy, hogy a gyorsan előhívott orvosi segély dacára, 
a kis ártatlan csakhamar kiszenvedett. A megdöb-
bentő szerencsétlenség széles körben keltett részvé-
tet a szerencsétlen család iránt városunkban is, hol 
Kriván Dénes, mint a csanádi püspöki uradalom 
tiszttartója és mint az uradalom képviselője, a körös-
tisza-marosi ármentesitő társulat központi választ-
mányában számos ismerőssel bir. 

— A r t é z i k n t M a k ó n . Makó város kép-
viselő testülete már régebben elhatározta egy ártézi 
kut építését. A városi tanács a napokban tárgyalta 
a vállalkozók ajánlatait; minthogy azonban nem ta-
lálta magát eléggé tájékozottnak e kérdésben, érdem-
leges határozatot nem hozott, hanem elhatározta, 
hogy megkeresi Szentes város hatóságát, hogy a 
vállalkozóval kötött szerződést, költségelőirányzatot 
s egyéb, a kut építésére vonatkozó adatokat meg-
küldeni szíveskedjék. 

— A l e g énykedé s vége . Csongrádi leve-
lezőnk a következő esetről értesít: Kun-Majsán az 
ott átvonuló huszárság egy napi pihenésen volt s 
Szarka Sándor deli legény boros fővel egy, a házuk 
előtt elmenő huszárt nyalábra kapott s a földhöz 
vágott. A huszár talpra ugrott, kirántotta a kard-
ját s oly hatalmas vágást mért a Szarka Sándor 
fejére, hogy a koponyát ketté szelte s az agyvelőt 
is érte a kard vasa. A kérdezőknek még annyit tu-
dott mondani, hogy a ki megvágta, az egy vörös 
nadrágu ember volt. A tettes nevét eddigelé nem 
tudják. 

— A k ö z é p t i s z a i ármentesitő társulat e na-
pokban tartja Tisza-Rotfon közgyűlését, melyen az 
üresedésben levő igazgató-főmérnöki állás is be lesz 
töltve. Mint értesülünk, legtöbb kilátása van a meg-
választatásra IianJc Rezső kir. mérnöknek, ki, mint 
az ártérfejlesztéshez kirendelt ellenőrző állami közeg, 
közel egv évig volt városunk lakója. 

— T o l v a j f u r f a n g . Wolford József kis-
teleki lakos, Farkas Károly selymesi szőlejéből még 
aug. 16-án egy kocsit ellopott, s hogy fel ne ismer-
jék, a sárga színű kocsit zöldre festette be. Dacára 
azonban ennek, turpissága kiderült, s most már a 

félegyházi jbiróság börtönében gondolkozik s tanul-
mányozza a szinek mivoltát. Hogy még mit ki nem 
eszel a tol vaj-ész! 

— H . - M . - V á s á r h e l y e n Égető János és 
felesege Tatár Kis Eszter, a mult vasárnap délután 
látogatóban voltak Papp János városi rendőrnél. 
Pappnak csak a felesége volt otthon. Égető beszéd 
közben levette a szegről Papp János revolverét s 
nézegette. Pappné attól félve, hogy a fegyver el talál 
sülni, elkérte Égetőtől, hogy majd visszaakasztja a 
helyére. E közben a revolver elsült s a golyó Ége-
tő Jánosné hasába fúródott. A szerencsétlen asszony 
azóta élet-halál között lebeg s nincs remény életben-
maradásához. 

— A g y o m a i g y i l k o s s ágho z . Jelentet-
tük lapunkban, hogy a gyomai töltésmunkálatoknál 
Német Jenőt, Deutsch E. vállalkozó cég munkaveze-
tőjét egy gyomai kubikos orozva meggyilkolta. Mint 
nekünk B.-Gyuláról irják, e gyilkosságra vonatkozó-
lag a megejtett vizsgalat meglepő dolgokat derített 
ki. A tanuk egybehangzó vallomása szerint ugyanis 
az elkövetett gyilkosság elmaradhatlan következmé-
nye, a megölt munkafelügyelő embertelen bánás-
módja volt, ki a fizetéseket rendetlenül teljesítette s 
mindenféle levonásokat eszközölt. — Német egyike 
volt azoknak a munkafelügyelőknek, akik ellen nem 
most fordul először a sanyargatott munkás bosszú-
állása. Igazságtalansága a munkásokat már rég ke-
seritette; de szólani nem mertek, mert olyan munka-
szerződésük volt, hogy a legkisebb — akár látszó-
lagos — engedetlenség, vagy békétlenségért bérüket 
és munkájukat vesztik. Hát tűrtek inkább. Éppen 
csak hogy korbác-ot nem kaptak; de jaj volt ne-
kik, ha munkaközben egy percre megálltak. Német-
nek erdekében állott, hogy a kubikusok minél töb-
bet dolgozzanak, mert ehez arányítva járt ki a vál-
lalkozónak a haszon az államtól. 

— Szegeden Ullmann Sándor főmérnök 
boldogasszony-sugaruti lakásának padlásáról, a szá-
radni tölterigetett fehérnemükből f. hó 1-én virra-
dóra mintegy 200 frt értékűt elloptak A tettes Gallér 
Zsuzsi, Ullmannék 21 éves szolgálója. A jelek szerint 
Zsuzsi leányasszony másodmagával, valószínűleg a 
szeretőjével követte el a vakmerő lopást. 

— A z á r v á k p é n z e M a j s á n . Halasról 
irják lapunknak, hogy Tamássy Kálmán volt majsai 
közgyám ellen, mivel az árvák pénzéből sok ezer 
frtot sikkasztott, bünvizsgálat van folyamatban. — 
Félegyháza után Majsa; ugylátszik, hogy az ország 
első vármegyéje a sikkasztások terén is első akar lenni. 

— R ö v i d h i r e k . Uj-Szegeden egy Szaniszló 
Ferenc nevű munkás, fogadásból átakarta úszni a 
Tiszát; de görcsöt kapott és a vizbe fult. — Szar-
vason Skulec Mari rovott életű nőt lakásán halva 
találták. Mint a vizsgálat kiderítette, a leányt meg-
folytották. A gyanú Bozsó András zsindelyfaragót 
terhelvén, nyomban letartóztatták. — A betörések 
egymást érik Szegeden. A legújabb betörés f. hó 
4-én délben, 12 és 1 óra között, a legnagyobb szak-
értői ügyességgel, a város legélenkebb pontján kö-
vettetett el. Gruber József müórás üzletét törték fel, 
alkulcscsal hatolva be a helyiségbe, honnan 30 db. 
arany, 8 db. ezüst órát tolvaj lottak el. Ezekben a 
Szegedi betörésekben az a különös, hogy valamenyi 
fényes nappal s csaknem a rendőrség közelében 
követtetik el. A betörőket a fővárosi rendőrség a 
vasútnál f. hó 5-én elfogta. 

Hazánk és a főváros. 
— N a g y f ö l d m u n k a v á l l a l a t . A Ferenc-

csatorna jobbparti Delta lecsapoló társulat árlejtést 
hirdet 265,32(J méter földkiemelése és 13 boltozott 
téglahidnak kiépítésére szól. A kellő bánatpénzzel el-
látott ajánlatok 15-ig nyújtandók be a társulati el-
nöknél Kulán. A föltételek és műszaki okmányok pe-
dig a kulai főszolgabírói hivatalban tekinthetők meg. 

— B u d a p e s t i b ű n k r ó n i k a . A sensatiós 
bűnesetek száma rapról-napra szaporodik a fővárosban. F. hó 
4-én hajnalban, egy és ugyanazon időben, a főváros ket külön-
böző helyén két borzasztó családi dráma játszódott le, melyek 
mindegyike külön-külön szomorú tanúságot tesz az erkölcsök 
eldurvulásáról, s arról az állati kegyetlenségről, amelylyel a 
vad szenvedely által elragadt emberek egymás élete ellen tör-
nek. — Egyik esetben rokon a rokonra emelt boszuból fegy-
vert, melylyel azon felül a saját s bölcsőben alvó gyermekének 
az életét is kioltá, a másik esetben a férj forró ólmot akart 
beteges neje fülébe önteni, hogy ez által nejének 1000 írtját 
hatalmába keríthesse. 

— R ö v i d h i r e k . Gyergyó-Ditrón elszomo-
rító eset történt a napokban. Egy Gál Miklós nevü 
tehetséges tanító segéd-erdőőrnek esküdött fel; mert 
nem tudott megélni a szűk tanítói fizetésből. — A 
horvátországi nagy hadgyakorlatokon a király mel-
lett ott lesznek: Rudolf és az angol trónörökös, to-
vábbá József és Vilmos főhercegek. A gyakorlatok 
Bellovár körül tartatnak meg. Az orvosi egyetem dé-
kánjáva dr. Fodor József egyetemi tanár választa-
tott meg. — Felső- Olrichon egy 14 éves fiút, ki az 
égiháború ellen harangozott, a villám agyonsújtott, 
A fiú e szerint annak a rosz szokásnak lett áldozata, 
mely falu helyeken még most is dívik, hogy a jégesőt 
és háborút harangszóval akarják a határról elűzni, 
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Csarnok. 
M e g t a l á l t a . 

— Elbeszélés. — 

Folytatás. 

»Lelkem örül, de szivem üres!" Ezen szavakkal 
hagyta el Tátray Elemér az erdőt. 

„Szivemben nagy ür van, — mondá útközben, 
— távoznom kell e városból, hogy feltalálhassam 
eszményképemet és elmondhassam neki: Szivem üres 
még teljesen, engedd, hogy a te képed foglalhassa 
azt el örökre!" 

Ez a gondolat kergette őt mindenüvé, mig 
végre hazánk egyik nevezetes fürdőhelyére érkezett. 

A gyönyörű fekvésű tájék, a természet szép-
ségeinek egybehalmozása ezen a kis helyen, csak 
arra látszott teremtve lenni, hogy a halandókat meg-
vigasztalja, azoknak örömet, boldogságot szerezzen. 

Fel is talált itt mindent az ifjú Tátray. De nem 
a mezők virágai, nem a kéklő hegytetők szerezték 
meg számára a boldogságot, hanem — más valami! 

De mielőtt ezt megtudnók, előzzük meg kissé 
Tátray t és ismerkedjünk meg néhány fürdő vendéggel. 

Első sorban figyelmet érdemel az öreg Felleg-
váryné bájos leányával, ki őt nagy nenjének nevezte. 
— Ök nem annyira betegség, mint inkább szóra-
kozás végett jöttek a fürdőbe. 

Ha láthatta valaki a legszebb arányú testalka-
tot, mely Fellegváry Mariska szép műveltségű lelkét 
hordta, — ha belepillanthatott az érdekes halvány 
arcba, melyet finom szabású orr és pici rózsaszínű 
ajk tettek kimondhatatlanul kedvessé, két nagy kék 
szem epedő lángja élénkké, azonnal elmondhatta, 
hogy a sok szép hölgy között egyedül őt illeti meg a 
királyné elnevezés. 

Nem is maradt észrevétlenül, mert alig töltöt-
tek egy hetet a fürdőben, minden íiatal ember rajon-
gott utána. 

Volt a fürdővendégek közt egy kapitány, akit 
Udvaros név alatt ismertek. 

A ¿8 éves kapitány birt mindazon előnyökkel, 
melyek társalgását kedvessé, sőt keresetté tevék. 
Modorát, hangját, lovagias viseletét oly kedvesnek 
találták, hogy rövid idő alatt arszlánjává lett a fürdő-
közönségnek. 

De a kapitánynak szép külseje gonosz lelket 
takart, s midőn megpillantotta Mariskát, rossz szive 
azonnal azt súgta neki: Keritsd hatalmadba! 

Habár Fellegváry Mariska eddig semmi rosz-
szat nem hallott ez emberről, mégis ösztönszerűleg 
irtózott látásatói és valahányszor Udvarossal együvé 
hozta a sors, mindig bizonyos búskomorság borult 
el szép arcán, mely azt mutatá, hogy a kapitány 
szellemdus társalgasa korántsem képes elűzni a szelid 
arcot beárnyaló fellegeket. 

De nem azért volt Udvaros kapitány, hogy 
mindjárt félbehagyja az ostromot, sót megesküdött, 
hogy Fellegváry Mariska vagy az övé, vagy senki 
másé nem lesz. 

Az öreg Fellegváryné észre vette azon figyel-
met, melylyel a fiatal kapitány leánya (mert csak igy 
hivta őt) iránt viseltetik s szinte előszeretettel fogadá 
a leánya iránt tanúsított előzékenységet és nagy 
nyereségnek tekinté, ha őt egy kapitány veszi el. S 
ezen gondolatát Mariska előtt se igyekezett titkolni. 

* * 
* 

Nem sokára uj vendég érkezett a fürdőbe, ki 
nem volt más, mint: Tátray Elemér. O is látta a 
bájoló hajadont, már pedig a szivnek csak egy pil-
lanatra van szüksége, hogy felismerje eszményképét, 
a kiért hevüljön mindörökké. 

Tátray megérkezése után Mariska kedélye derül-
tebbé változott át, társalgása élénkebbé lőn és gyak-
rabban vett részt a mulatságokban. 

Nem különbözteté ugyan meg mások fölött Tát-
ray t; de vidám kedélye elárulá, hogy iránta éppen 
nem közönyös. 

Mindez nem kerülte ki az öreg Fellegváryné 
őrködő tekintetét. Figyelmeztette is leányát, hogy 
jól megválogassa, kit tisztel meg barátságával 

Hiszen az a Tátray egyszerű hivatalnok, ki 
előtt el van zárva a feljebb haladás kapuja; mig 
ellenben Udvaros kapitány mindenben hasonlít a 
nagy Napoleonhoz, s még 

Fellegváry Mariska közönyösen hallgatta e szava-
kat; de szemei kérdőleg függtek nagynénjén, melyek-
ből az öreg Fellegváryné pápaszem nélkül is kiolvas-
hatta volna e szavakat: Hibába beszélsz előttem, 
érzem, hogy szivem már az övé, az övé örökre! . . . 

S bár a kapitány is sejtette, hogy a szerencse 
ellenfeléhez szegődött, mindazonáltal nem mondott 
le szándékáról. — Kimondhatatlan gyűlölettel nézte 
vetélytársa boldogságát, mig az ő keble vérzett. 
Minden mosoly, mely Tátraynak volt szanva, egy-
egy tőrszurásként hatott szivére. 

* + 
* 

Meleg nap volt. — A füvek és fák lihegni lát-
szottak az est, az éj után, hogy a forró nap leszáll-
tával harmatban fürösszék meg lankadt szirmaikat. 

A fürdővendégek ilyenkor otthon mulattak. 
Fellegváryéknál Udvaros és Tátray tették látoga-
tásukat. 

Naplemente után az erkélyre ment a kis tár-
saság. Udvaros a csillagokról kezdett beszélni, min-
den módon arra törekedvén, hogy Mariska figyelmét 
Tátraytól elvonja. — Megmutatta a maga csillagát 
az égen és hirtelen a leányhoz fordulva, kérdé, 
vajon az ő csillaga melyik? 

— Oh, én még nem tanulmányoztam a csilla-
gokat. S különben, ha egyszer választok is magam-
nak, az önével ellenkező oldalon, arra a hegyek felé 
keresek fel egyet. De hagyjuk az unalmas dolgokat, 
kalandozzunk most a földön; — beszéljen inkább 
Tátray ur a virágokról, a hegyekről, szóval arról, a 
mi itt, a földön van. 

E szavak lesujtólag hatottak a kapitányra. Hiszen 
a napokban Tátray is megmutatta az ő csillagát 
„arra a hegyek felé/ és élénken emlékezett vissza, 
hogy akkor mennyi érdekkel hallgatta Tátray elő-
adását, mig most, ha ő beszél róluk, kiállhatatlanokká 
lesznek azok. 

Mikor ő beszélt a földi dolgokról, szavait csak 
a néni hallgatta, inig most mily örömmel igéri meg 
Mariska Tátraynak, hogy holnap kirándulást tesz a 
a szabadba, és mily kedves mosoly hatalmazza fel, 
hogy lovagja lehessen. 

Sokáig tartott még a társalgás, miközben Ud-
varos kedvére mulathatott a — nénivel és harap-
hatta véresre ajkát, midőn látta a két ifjú tüzes 
szemeit, melyekből folyton ezt olvashatta ki: Örökre 
a tied! 

Tátray és Mariska, reménynyel szivökben, vet-
tek bucsut egymástól, ellenben a kapitány gyűlölet-
tel vetélytársa és dühös szeremmel Mariska iránt, 
hagyta oda Fellegváryék küszöbét. 

(Vége köv.) 

Apróságok. 
Paraszt-humor. 
Egy alföldi városkában a minap egy paraszt 

állított be a legelegánsabb kalapüzletbe. Hosszú keres-
gélés után talált egy kedvére valót, s megkérdezte, 
hogy mi az ára? 

— Hét forint, — felelt az elárusító kisasszony. 
— Hm, nem rosz, — mondá a paraszt. — De 

hol vannak a lyukak a kalapról? 
— Miféle lyukak? — kérdé a kiasszony. 
— Hát azok, amelyekken az a szamár kidug-

hatja a füleit, a ki ezért a kalapért 7 frtot ad . . . . 
válaszolt a paraszt. 

* 

Zálogház előtt. 
Fiatal leány: Mit hordanak ebbe a házba? 
Nevelőnő : Zálogokat. 
Leány: Azután, ha kiváltják, csókot adnak 

érte, ugy-e? 

Paradicsom. 
X. ur dicsekedve beszéli barátjának, hogy az 

ő háza valóságos paradicsom. 
— Hogy-hogy? 
— Az én nevem Ádám, a feleségemé Éva; az 

anyósom pedig a — kígyó. 

Szerencse a szerencsétlenségben. 
Szalonnázott az acs a ház tetején, egyszer csak 

megcsúszott alatta a keresztbe tett zsindely, aztán 
lezuhant a földre s agyoncsapta magát. Mikor föl-
emelték, akkor is kezében volt a nagy bugylibicska. 

— Milyen szerencse, — szólt egy vén asszony, 
— hogy nem a késbe esett! 

* 

Nem lát benne különbséget. 
Tangencius tanár vendéget kap a vidékről, 

a ki ott hál nála. Mikor lefekszenek, azt mondja 
a vendég: 

— Nézd csak barátom, az az egér ott a papu-
csodat rágja. 

— Semmi különöset nem látok benne, — felel 
a bölcs, — sokkal érdekesebb volna, ha a papucs 
rágná az egeret. 

* 

Hasonló eset történt a cigánynyal. Sugár, magas 
tornyot mutatnak neki, melynek erkélyéről pipaszó 
mellett tekint szét az órát kiáltó és tűzre vigyázó őr. 

— Mennyiért ugranál le arról az erkélyről? — 
kérdik a cigánytól. 

— Azs nem lenne vicc, — felel a cigány, — 
de felugorni igen. 

* 

A szokás. 
Őrmester ur Láb, aki már három stráfot és 

szolgálati keresztet hord a kabátján, sétál az utcán. 
Találkozik öt hölgygyei, akik egész szélességben el-
zárják előle az utat. Az őrmester kifakad: 

— De hölgyeim, ha önök ötös rendekbe sora-
kozva masíroznak, nem lehet előlük kitérni a nélkül, 
hogy ne kellene a direktíót az árok pocsolyájának 
irányozni. Tessék középen ketté szakadni! 

Az anyósok. 
Annyi sok jó és rossz éle, ősszinte és affektált 

guny, gyöngéd és éles megrovás után bizonyára 
emberbaráti kötelességet teljesít az. ki védelmére 
kél az anyósoknak. Meg is teszi ezt egy német lap, 
még pedig a következő módon: 

— Ki siet oly készségesen a házi dolgokat el-
intézni, ha a cselédnek uti laput kötöttek a talpára? 

— Az anyós. 
— Ki virraszt önfeláldozón, buzgón sok kínos 

éjszakán át a hánykódó beteg ágya mellett? Ki visel 
el egy szó, panasz nélkül minden fáradságot és bajt, 
mikor a gólya egy-egy ujabb babával köszönt be a 
a házba? Ki őrzi a csecsemő bölcsőjét, mikor az 
anya erőtlenül, bágyadtan fekszik a párnán? 

— Megint csak az anyós. 
— Kihez fordulunk a szükség és gond óráiban 

tanácsért, kivel közöljük tartózkodás nélkül a min-
dennapi kenyérért való küzdelemnek minden keserű-
ségét? Kinek küldjük a szünnapokban a gyermekeket 
a nyakára? Kire bizzuk azt a hálátlan feladatot, 
hogy beszéljen a korhely fiúnak és a puccos leány-
nak lelkére? Ki az, a ki mindezekben és az élet 
számos más bajában vigaszunkra és segitségünkre van? 

— Nemde az anyós? 
— Ne zugolódjunk és élcelődjünk tehát ellenük, 

hanem ismerjük el, hogy az anyós szükséges in-
tézmény. 

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

SZENTES-SZOLNOK. 

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

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

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

K.-Szt.-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. 

Martfű 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. 

Puszta-Tenyö 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. j 

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

7 ó. 40 p. d. e. 

8 ó. 20 p. d. e. 

Szolnok (vend) 3 ó. 36 p. éjjel, 11 ó. 55 p. d. e. 

Szajol 4 ó. 17 p. éjjel, 12 ó. 26 p. d. e. 

Pnszta-Tenyő 4 6. 41 p. éjjel, 12 ó. 44 p. d. u. 

Kengyel 5 ó. 09 p. éjjel, 1 ó. 14 p. d. u. 

Martfű 5 ó. 40 p. éjjel, 1 ó. 44 p. d. a. 

T.-Földvár 6 ó. 02 p. d. e. 2 ó. 17 p. d. u. 

Homok 6 ó. 15 p. d. e. 2 ó. 32 p. d. e. 

K -Szt.-Márton 7 ó. 12 p. d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 

Tőke 7 ó. 42 p. d. e. 3 ó. 56 p. d. u. 

Szentes (vend.) 8 <S. 16 p. d. e. 4 ó. 30 p. d. a. 

Bpestről ind. 

2437—888. a. ü. 

Hirdetmény. 
Az 1888. évi III. osztályú kereseti adó-

kivetési lajstrom, tekintettel az általános jö-
vedelmi pótadóra, a csongrádmegyei kir. adó-
felügyelőség által tett csekély mérvű kiigazí-
tás folytán, ujolag oly felhívással tétetik ki 
f. hó 9—17-ig terjedő' 8 napi közszemlére, 
hogy azt ezen idő alatt az érdekelt felek alól-
irt hivatalban megtekinthetik s netáni felszó-
lamlásaik a kir. adófelügyelőhöz benyújthatják. 

Városi adóhivatal. 
Szentes, 1888. szeptemb. 5. 

Tóth Ká lmán , 
adóügyi tanácsnok. 

Mácsai Menyhértnek 
Nagynyomáson, a Piponya-halom tövében levő 
8 hold földje tanyaépületekkel együtt eladó ; 
értekezhetni a tulajdonossal a helyszínén, 55. 

szám alatt. 

Gunst Miklós 
III. t. 376. számú h á z a kedvező feltételek 

mellett eladó : értekezni lehet G u n s t Dávid 

vaskereskedővel Szentesen. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz jyorssaj tóján. 




