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Előfizetési árak: 
Egy évre . 

Fel évre . 

Negyed évre 

4 forint. 

2 forint. 

1 forint. 

Szerkesztőség: 
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 Is helyre van beosztva 
Egy hely ara ÍM) kr. Belyegdíj minden 

beiktatástól külön'30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvetetnek. 

Nyilttór-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bermentetlen 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. 

Elötizetések elfogadtatnak helyben : 

S t a r k Nándor és Dezső S á n d o r k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A csongrád-félegyházi vasút 
megnyitása. 

S z e n t e s , szeptember 10. 

Csongrád városa a mai napon nagy, a 

város közgazdasági életében íorduló pontot 

képező ünnepet ült. Megnyittatott és a forga-

lomnak átadatott a csongrád-félegyházi vasút, 

s ezzel Csongrád városa bevonatott a világfor-

galom nagy, áldásos hálózatába. 

Egy évvel ezelőtt még, azt lehet mondani, 

hogy a közigazgatási Csongrádmegyének semmi 

vasútja nem volt; mert a Dorozsma és Kis-

teleket érintő vasútvonalat alig lehet ilyenül 

tekinteni, ugy, hogy közlekedési nyomorúság 

tekintetében Csongrádmegye, e gazdag termő 

föld és páratlan munkás nép által lakott vár-

megye, mondhatni, egyedül állt az országban. 

HáT Istennek, ma már a helyzet más. A megye 

két legnagyobb városa: Szentes és Csongrád, 

egy év lefolyása alatt vasutat nyert. — S 

ami jövő fejlődés tekintetében e két vasútnál 

nagy jelentőségű, ez az, hogy e két vasút 

elienkező irányból indulva ki, jövőben keresz-

tezni fogja egymást, s Szentest egy nagy 

és gazdag vidék forgalmi központjává fogja 

emelni. 

A csongrádiak öröme nem kevesebb, 

mint a mienk volt, mikor néhány nap múlva 

egy éve lesz, hogy az első gőzkocsi berobo-

gott pályaudvarunkba ; a szomszéd város ezen 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Erdélyi emlékek. 
— Irta: Payp Lajos. — 

(Marosvölgye. — Solymos vára. — Hunyadmegye lakói.) 

Vegre megtörtént; gyermekkori almom megva-

lósult. Láttam és nagyobbrészt bejártam a szép, örök-

ifjú hajdani Erdélyt; láttáin es bejártam dus lom-

bokkal borított erdeit, arany és ezüst termő hegyeit, 

láttam és megcsodáltam fényes multjanak ma mar 

többnyire romokban heverő emlékeit, s lelkem el-

mélázott a rég letűnt idők dicsősége és gyasza fe-

lett; láttam és megcsodáltam a gazdagsagot, a kin-

cset, melylyel bővölködik. Ittam a hűs forrásokból, 

melyeknek minden cseppje gyógyít, eletet ad s lel-

ket elevenít; lábaim tapodták a földet, a melynek 

minden talpalatnyi teret vér, sok vér aztata meg. 

Talán azért oly szép, azért oly üde ott a virány, 

mert annak minden gyökérrésze hősök véréből szívja 

táplálékát ? 

Oh, mily jól esik lelkemnek most, a hosszú ut 

fáradalmainak pihenése közben, elmerengni magyar 

hazánk eme gyémántjának szépségei felett... Kezeim 

önkénytelenül toll után nyúlnak, hogy leírjam és 

megismertessem másokkal is azt, a mit láttam, hal-

lottam és tapasztaltam. 

De vájjon lesz-e erőm, tehetsegem leirni és 

megismertetni azt, a mit az előlatás előmbe hozott... ? 

Még ha rá gondolok is azokra, a mit utazasoiii alatt 

örömében mi is igaz örömmel osztozunk, s 

jól esik azt tudnunk, hogy a szomszéd város 

vasútjának létesítésében döntő befolyással volt 

a szentesi vasút. 

Nagy kérdés ugyanis, hogy a félegyháza-

csongrádi vasút kiépítésébe belebocsátkozott 

volna-e valaha az osztrák államvaspálya tár-

sulat, ha azt nem látja, hogy a hajdan Félegy-

háza felé gravitált szentesi forgalmat a szentes-

kunszentmártoni vasút által el nem veszíti, 

melynek köunyen utána mehet a csongrádi 

is, hogy tehát egyiket, a csongrádit biztosítsa 

magának, kénytelen volt Félegyházától Cson-

grádig kiépíteni a vasutat. 

Hogy mily közönyös lett az osztrák állam-

vaspálya társulat ezen vasút iránt, azután, 

hogy a kormány a Tiszán nem engedte át-

hozni, nagyon illetékes tanú lehet erre e 

sorok írója, ki Törs Kálmán országos kép-

viselőnkkel volt a társulat igazgatójánál, s 

együtt tanácsolták neki, hogy építse ki a 

Tiszáig a vasutat, akkor Szentes nem igen 

fog megszavazni csak egy krt is a szentes-kun-

szentmártoni vasútra, mely ha kiépül, akkor 

Szentes egész forgalmát elveszti a félegyházi 

állomás. Hieronimy igazgazgató akkor még azt 

mondá, hogy az osztrák államvaspályatár-

sulatra csak akkor bir érdekkel ez a vasút, 

ha azt Szentesig, tehát a Tiszán át hozhatja, 

hogy onnan idővel Orosháza, vagy Vásárhely-

nél beköthesse. Egy félegyháza-böldirévi vas-

láitam és tapasztaltam, keblem elszorul annál az esz-

ménél, hogy leírjam, a mit láttam. A fantásia meg-

semmisül. mikor elétárni akarja a természet reme-

keit, a fenségest, a nagyszerűt, s felakad a kifejezés, 

mikor érthetővé készül tenni azt, a mi valósag. 

Amint az utas Aradról kiindulva, keleti irány-

ban halad, a vidék változatossága mindinkább fel-

költi utazási kedvét. Az üde leg, a völgyek és hegyek 

változó szépségei gyermeki örömhöz hasonló érzést 

szülnek a természet szépségei iránt fogékonysággal 

bíró utazóban. Bizonyára a Jlarosvölyye egyike ha-

zank iegbájolóbb vidékének. Minden felől magas, 

zöld erdőkkel s a déli oldalon szőlőkkel'koszorúzott 

hegyek között, mindenütt a csavargós Maros partján 

halad a vonat rohanó sebességgel. Az utasok nagy 

része a vonat ablakaihoz siet szemlélni a festői 

vidéket s élvezni a virágillattal telt üde levegőt. A 

robogó vonat egymásután hagyja el Világos, Gyorok, 

Ménes bortermő vidékeit. 

A táj mindinkább érdekesebbé válik, a dus nö-

vényzetű hegyek mind jobban-jobban összeszorítják 

medrében a rohanó Marost. Majd ismét eltávolod-

nak egymástól s ezáltal gyönyörű szép völgyeket al-

kotnak, melyeknek buja zöld növényzete közül egy-

egy templom tűnik fel sugár tornyával a szemlélő 

előtt. Nemsokára a távolban feltűnnek ¡Solymos vá-

rának már századok óta romban heverő falai. 

A kit a multak emlékei érdekelnek, az bizony 

jól teszi, ha nem mulasztja el Solymos várának meg-

tekintését. A íigyelmes szemlélő előtt annak minden 

ut építésébe soha nem vinné bele a tásulatot. 

Ez 1883-ban volt, s ime, 5 év múlva, midőn 

már a szentes-kunszentmártoni vasút egy hatal-

mas eret vág az osztrák államvaspálya tár-

sulat jövedelmén, nemcsak, hogy a Tiszáig 

építendő vasutat programjába illőnek nem 

találja a társulat, de építkezik sietve, hogy 

a csongrádi forgalmat biztosíthassa magának. 

Így csinálja egyik vasút a másikat. 

Őszintén őrölünk rajta. Csongrádra élet-

mentő lesz ez a vasút; mert a város, mint 

nagy gyümölcs- és bortermelő hely, vasútja 

által azon helyzetbe jut, hogy a nép ezen 

főjövedelini forrását előnyösen értékesítheti. 

Mert, ha Kőrös és Kecskemét európai hírre 

enielktdtek gyömölcskereskedésökkel, Cson-

grád e két város mellett nagyon ki fogja állni 

e téren a versenyt, sőt tul is szárnyalhatja 

őket; mert mig Csongrádnak van annyi és 

oly szép gyümölcse, mint Kecskemétnek, e 

mellett mint bortermelő város, bora minősé-

gével és mennyiségével is messze tul áll 

Kőrös és Kecskemét felett. Csongrád tehát 

nagyon hamar meg fogja érezni a vasút léte-

lének áldását. — S ezen, a vizvészek által 

ismételten annyit szenvedett népre el is fér 

már az áldás. 

S kívánjuk is, hogy teljék már be az 

urnák haragja Csongrád felett, vasútja által 

pedig gazdaságilag emelkedjék, virágozzék. 
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zuga egy nyitott könyvlevél, amelyről leolvashatja a 

multak történetét. 

Solymos vára a Maros jobb partján, mintegy 

300 méter magasságú hegy tetején fekszik. Falai ép 

ugy, mint tornyai és bástyái, ma teljesen romban 

hevernek. Hogy hajdan igen erős vár volt, azt ter-

mészeti fekvése is bizonyítja, amennyiben a bérc, 

melynek alját a Maros mossa, igen meredek, elany-

nyira, hogy déli és keleti oldalát megmászhatlan 

messzire kinyúló kőszirtek képezik. 

Építésének ideje, mint csaknem minden regi 

várnak, ismeretlen. Hogy a rómaiak idejében már 

fennállott, a vár földalatti üregeiben néhány éve ta-

lált 80 drb. római ezüst pénz valószínűvé teszi. Ké-

sőbb, a XV-ik században, a Hunyadi, Szilágyi es 

Báthory, a XVíl-ik században a Rákócy nemzetség 

tulajdona volt. Hogy védelmül és nemcsak lakóhe-

lyül is használtatott, arról ma már teljesen romban 

heverő bástyái, nemkülönben fekvése is, — ameiiy-

nyiben épen az Erdélyországba vezető ut és a Ma-

ros fötött uralkodik — tanúskodik. Romjai között 

számtalan kővé vált gerendák láthatók, melyeknek 

rostjai a faeredetét kétségtelenül bizonyítják. 

Ha az utas nem csekély fáradsággal a vár ke-

leti oldalát kepező falra felkúszik, feledhetetlen szép 

tájkép tárul szemei elé. A kilátás fenséges volta meg-

érdemli azon fáradságot, melyet a felkuszás nehéz-

sége okoz. Alant, a mély völgyben, kanyarog a Ma-

ros ezüst kígyója beláthatatlan messzeségig. A tolyó 

ket partja mindenütt erdőkkel borított kisebb-nagyobb 



£ okkL 

— Magyarország se lyemipara. A se-
lyemtenyésztés Magyarországon az utolsó 8 év alatt 

figyelemre méltó haladást tett. 1880-ban még csak 

¿507 kiló gubót termeltek Magyarországon, melynek 

beváltási ára 2809 frt volt, mig 1887-ben a termelt 

gubómennyiség már 451,000 kilogrammon is túl van, 

és beváltási értéke a félmillió forintot meghaladta. 

1880-ban még csak 71 községben 1059 család fog-

lalkozott selyemtenyésztéssel, a múlt évben már 

1048 községben ¿9,145 családnak nyújtott ezen ipar-

ág tisztességes mellékkeresetet. Valóban nem saj-

nálhatjuk eléggé, hogy a mi vidékünkön a selyem-

gubók tenyésztése és ezzel kapcsolatosan az eper-

fák ültetése nem tud jobban elterjedni, mert ha fi-

gyelembe vesszük, hogy a selyem tenyésztéssel járó 

munka igen egyszerű és könnyű, ugy csakhamar 

beláthatjuk, hogy mily áldás ezen keresetág főkép 

a szegény népre nézve s olyanokra, kik gyengesé-

gük es aggsaguknal fogva semmi egyéb munkával 

nem tudnak foglalkozni. A tenyésztéshez semminemű 

egyéb beruházás, mint az eperfaültetés, nem kell, 

és nem szükséges hozzá egyéb a gondos jóakarat-

nál. A könnyű és csekely munka legfeljebb 5 hétig 

tart s a keresmény olyan időben folyik be, midőn 

a gazdának meg nincs egyéb jövedelme. Egy-egy 

öreg ember a selyem tenyésztéssel könnyen kereshet 

évente 70—80 frtot, azonfelül pedig az eperfakkal 

befásitott tanyák nemcsak a szemre nézve csino-

sabbak a pusztán álló épületeknél, hanem az eper-

fák mig egyrészt lombjukkal árnyékot adnak, más-

reszt gyümölcsükkel az apró jószágot egész nyáron 

at eltartják, ugy, hogy a szemmel való etetés feles-

legessé válik. Ültessünk hát eperfákat s igyekezzünk 

minél több selyemgubót termelve, ugy a hazai selyem 

iparnak használni, mint saját jövedelmeinket növelni! 

Magyarország áruforgalma 
1887-ben. 

Sok port vert fel a napokban a budapesti es 
bécsi lapokban a becsi iparkamara évi jelentése, 
mely a becsi ipar es kereskedelem hanyatlasanak 
főokaul a magyar ipar fejlődését és térfoglalását 
igyekszik feltüntetni. Legújabban pedig a becsi köz-
segtanács lep fel hasonló panasszal, azt állítván, 
hogy mi magyarok merő chauvinismusból és nem-
zeti elfogultságból károsítjuk az osztrakokat es leg-
lökepen a becsieket, mert nem vásárlunk tőlük eleget, 
hanem a vámközösség dacara, a magyar ipart dédel-
getjük. A bécseik panasza valóban csak örvendetes 
lenne ránk nézve, ha az csak távolról jS megtelelne 
az igazságnak. Fajdalom azonban, nem ez az eset. A 
közös vámterület, párosulva az Europaszerte ved-
vámos rendszerrel, ma is teljesen szabad tért nyit 
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az osztrák ipar versenyének, magas vámtételek által 
kirekesztve a jobb és olcsóbb angol, francia és német 
iparcikkeket, melyek helyett a vámmentesen behozott 
silányabb osztrák árut vagyunk kénytelenek vásárolni. 

Hogy ez igy áll, azt szomorúan igazolja az 
áruforgalmi statisztika, melynek az 1887. év for-
galmára vonatkozó adatait szintén e napokban bocsá-
totta közzé az orsz. statisztikai hivatal. Ezen árufor-
galmi statisztika érdekesebb adatait rövid kivonatban 
az alábbiakban — minthogy lapunk nem politikai köz-
löny — minden commentár nélkül közöljük, a száraz 
adatok magyarázását olvasóinkra bízván. 

Általános áruforgalmunk évek óta passzív. A 
mióta felvételek készülnek, 1883 óta, évenkint át-
lag 41 millió forinttal vásároltunk többet, mint a 
mennyit eladtunk. De áruforgalmunk ezen hátrányos 
alakulását egyenesen, sőt kizáróan Ausztriához való 
viszonyunk okozta. Az összes többi külföldi államok-
hoz a megfordított viszony állott elő. Németország, 
Svájc, Olaszország, Franciaország, Belgium és Nagy-
brittánia többet vásároltak tőlünk, mint mi ő tőlük. 
E többlet 1884-től 1887-ig váltakozott 54 és G1 
millió közt. A mit a többi külállamokon nyert mér-
legünk, mindazt elnyelte Ausztria, sőt még annál 
óriási összeggel többet. 

Ausztriától többet vettünk, mi, mint ő mi tőlünk : 
1884-ben 123-7 millió frttal; 1887-ben 79*0 millió írt-
tal. Míg tehát mérlegünk a nyugati államokkal 1884-től 
1887-íg átlag 58*7 millió frttal nyereséges volt, addig 
mérlegünk Ausztriával a megfelelő időben átlag évi 
85 egvnegyed millió forinttal veszteségesen záródott. 

Ha pedig a legfontosabb iparcikkeket tekintjük, 
ugy találjuk, hogv azokban az egész ország szükség-
letét, csekély kivétel hijján, egészen Ausztria fedezi, 
így például 1887-ben gyapotárut 39.7 millió értékűt 
hoztunk be, ebből 39*5 millió Ausztriából került. 
Gyapot vásznat behoztunk millió forint árut, 
ebből ál*á3 milliót Ausztria fedezett. Általában gya-
potnemüekben Ausztria minden külföldi árut kiszo-
rított a magyar piacokról, ugy, hogy azokat teljesen 
Ausztria monopolizálja. Ugyanez áll a vászonnemű-
ekre is. Gyapjuneműekből 1887-ben mindössze 41.3 
millió értékűt vásároltunk s ebből 39.8 milliónyi 
Ausztriából került. Selyemárukert 13 milliót fizettünk 
el s fél millió híján mind az osztrákok zsebébe. Kész 
fehérnemű, férfi és női ruha fejében ¿0—2-2 milliót 
adunk ki évenkint s ezt mind az osztrákoknak fizet-
jük csaknem az utoló garasig. Ugyanez áll a bőr-
neműekre is, melyekből 30 millió f'rt árut hozunk 
be, de abból külföldre alig megy néhány ezer forint, 
mind Ausztriában marad. 

Ezen adatokhoz nem kell kommentár. Szomorú 
cáfolatot képeznek ezek a bécsi iparkamara és köz-
ségtanács állításaival szemben. ^ 

Helyi és megyei hirek. 
A csongrád—félegyházi vasút meg-

nyitásáról lapunk zártakor vettük saját külön tudó-
sítónk alábbi táviratát. A megnyitási ünnepélyek lefo-
lyásáról részletes tudósítást jövő számunkban adunk. 

49. szam. 

— Csongrád, szeptember 10. Este 8 óra. (A 
„Szentesi Lap- eredeti távirata.) 

„Vasutunk ünnepéives megnyitása ma délelőtt 
folyt le. Sajnosán kell jeleznem, hogy ezen közös 
ünnep sem történhetett meg Csongrád város közös 
örömével, mert azok, kik Csongrád város közügyeit 
vezetik, a helyett, hogy Csongrád varosnak e nagy 
napját a városban uralkodó zilált politikai viszonyok 
enyhítésére és a közegyetértés helyreállítására hasz-
nálták volna fel, inkább oda működtek, hogy ez ün-
nep is pártünnep legyen. A községi párt ugyanis — 
mely ma Csongrád város vezetésére befolyást gyako-
rol — saját partját hivta meg az ünnepély megülé-
sére, minek következménye az lett, hogy a vasút 
megnyitásánál Csongrád városának a községi párt-
hoz nem tartozó vagyonos osztálya teljesen távol 
maradt. Az ünnepélyre nem volt meghíva sem a 
szolgabiróság, sem a járásbíróság; és így azt lehet 
mondani, hogy a csongrádi népnek intelligens és va-
gyonos része félrehúzódott az ünnepélytől. A ban-
quetten helybeliek és vidékiek 54-en vettek részt s 
itt egyetlen toasztot sem mondtak Ez legszomorubban 
igazolja az itt urakodó elégületlen s aggasztó hangu-
latot. O.y viszonyok, mint nálunk vannak, nincsenek 
egész Csongrádmegyében." (Elég szomorú ! Szerk.) 

— Kevés a vad! Ezen panasz hallatszik 
általánossságban a Nimródok ajkairól. Valóban a 
nyulak száma olv csekély vidékünkön, hogy ritka 
dolog, ha a vadászok táskája nyulat lát. Nem is 
csoda; az idei erős tél nagy pusztítást tett a tapsi-
fiilesekben; a kolonc nélküli tanyai kutyák pedipr a 
megmaradt csekély szánni vadat is megugrasztják. 
Ugy látszik, hogy a kutyaszabályrendeletnek nem 
sok haszna van. 

Tisza-Eszlár Szentesen. Kalandos hi-
rek járnak tegnap óta szájról-szájra. Az élénkebb 
képzelődésüek a tísza-eszlári esetet vélik felelevenítve 
látni s már is örülnek a hosszú fenyítő tárgyalás-
nak, melyen majd megjelen a hosszú tincses zsidó 
sakterek egész serege; lesznek sakter-védők, bűnpa-
lástolók. megvásárolt birák és államügyészek stb. A 
rejtélyes esetről mindeddig nagyon kevés az, amit 
megtudhattunk. Valaki jelentést tett pénteken este a 
rendőrségnél, hogv a város fáskertje mellett több 
vidéki zsidó űzőbe vett egy 6—7 éves keresztény 
leányt, ki kétségbeesetten kiáltozott segítségért, es a 
közeli kukoricásba menekült ; a leány kiáltozására 
többen elősiettek. — mire a zsidók, uccu n^ki. vesd 
el magúd, nyomtalanul eltűntek. Ennyi az állítólagos 
tényállás, melyből sokan mar rituális gyilkossági kí-
sérletet vélnek kisüthetni. A kiszemelt áldozat-bárány 
neve Dömsödi Teréz. Dömsödí András polgártársunk 
leánya volna Más forrásból ugv értesülünk, hogv 
egy ismeretlen zsidó a kis leánykának 2 krt, és a 
vele volt kis fiúnak 1 krt adott, hogy ez utóbbi 
menjen a boltba s vegyen rajta cukrot; a kis fiu 
(Móric No. 2.) azonban élvén a gyanúperrel, vissza-
nézett s ekkor látta az elbeszélt esetet. — A rendőr-
ség különben folytatja a vizsgálatot, mely hivatva 
lesz kisütni, hogy mi a való az esetben s nem va-
lami ízetlen tréfával van-e dolgunk? 

hegyekkel van szegélyezve, melyek mögött a báj tel-

jes völgyekben itt-ott egy-egy falu sugár tornya 

emelkedik. Nyugatra a vártól liadna terül el kéttor-

nyú hegyi zárdájával s vele átellenben a Maros párt-

ján Lippa csinos házai fehérlenek. Az ember a vi-

dék szépségeiben elmerülve, órak hosszáig elpihenne 

a széditő sziklafalon, ha a rohanó idő nem figyel-

meztetné a tovahaladasra. 

A Marosvölgye ^olymostól keletre mindinkább 

igézőbb; a zöld erdővel koszorúzott hegyeket néhol 

kopár, rétegesen egymásra rakott trachit sziklak vált-

jak fel, a melyek sokszor alig néhány ölnyi széles-

segre szorítják a sebesen rohanó Marost. Majd ismét 

másutt több mértfölnyi messzeségre eltávolodnak 

egymástól, helyet adva a hullámzó arany kalászok-

nak. A kies völgyekben mindenütt oláh lakosságú 

falvak terülnek el, melyek közül a hegyek közé ékelt 

boborsin s a Bethlen Gábor születéséről nevezetes 

Maros-lllgc kötik le az utas figyelmét. 

Es e vidékén, Bethlen Gábor és Hunyadi Já-

nos szülötte földén, 13á négyszögmértföldnyi terüle-

ten, kutatva kell keresni a magyart. E roppant te-

rületen bármerre megy az utas, mindenütt oláh szó 

köszönti, mindenütt oláh falvakat s embereket lát; 

a magyar szó ritka, mint a fehér holló. 

Vájjon hová lettek, hová tűntek el azok az ős 

magyarok, kik Hunyady Jánosnak kortársai voltak s 

kiket Bethlen Gábor ide telepitett? 

11a tanulmányozzuk e népet, vizsgáljuk szoká-

saikat s lelki tulajdonaikat: azon meggyőződésre ju-

tunk, hogy az elhunyt magyar ősök lelkeinek elta-

gad hatlanul örökösei ezek. És csakugyan legnagyobb-

részt magyaroknak is vallják magukat ; az oláhot, mint 

a magyarnak ellenségét, megvetik, gyűlölik. Csak-

hogy azon büszke vallomást: „Én magyar vagyok44 

— nem képesek zengzetes magyar nyelven kifejezni, 

mert az idők folyama alatt az oláhokkali folytonos 

érintkezés következtében s magyar iskolák hiánya 

miatt, nemzeti nyelvöket elvesztették; érzelmeik s 

gondolataik kifejezésére más nemzet nyelvéből köl-

csönöztek szavakat és igy akaratlanul is egyik 

nemzedék után a másik mind jobban-jobban — ki-

vetkőztek nemzeti jellegökből, s elfelejtették magyar 

anyanyel vöket. 

Bizony, nagy vád terheli a múlt idők embereit, 

akik elnézték, sőt megengedték: miként assirnilálja 

a számra kisebb oláh elem lassankint a magyarsá-

got. És ez az assimilálás nemcsak nyelvben, de val-

lásban és ruházatban is megtörtént. Az olah viselet 

rájuk ragadt, mert nem volt senki, aki megértesse 

velők, hogy nemzeti öltönyeik megtartása erény és 

kötelesség; annak elvesztése mulasztás és bűn. 

Azon felfogás, hogy a felekezetíség egyszersmind 

a nemzetiséget is hatarolja, Ilunyadmegyeben — fáj-

dalom — teljesen érvényre is jutott. A református 

és rom. kath. községek a mint eloláhosodtak, nem 

lévén hitfelekezetüknek temploma, vagy áttértek tö-

megesen a görög kath. vallásra, vagy pedig, mint 

legtöbb esetben történt, észrevétlenül, a görög val-

lás hitelemeinek beszivárgása által, testben és lélek-

ben oláhokká lőnek. 

Ma mar csak magyar hangzasu neveik s ma-

gvar feliratú templomaik bizonyítják, hogy néhány 

emberöltővel előbb református vallású magyarok 

voltak. 

Valóban elszomorító látni, hogy Hunyadmegye 

¿78 ezer lakosa közül alig 10 — 12 ezer ember be-

széli a magvar nyelvet, holott bebizonyított tény, 

miszerint 150 év előtt jobbára magyar volt. 

Azonban tagadhatatlan, hogy egy szebb jövő 

jelenségei, különösen az utóbbi két évtized alatt, 

szemmel láthatólag mutatkoznak: a magyarosodás 

rohanio an halad előre. Ezen örvendetes jelenség 

bizonyára első sorban a magyar kormány érdeme, 

amennyiben csaknem minden nagyobb községben 

állami népiskolák állanak fenn, melyekben az okta-

tási nyelv kizárólag magyar lévén, az ifjabb nemze-

dék 5 - G év alatt, jeles tanitók vezetése mellett, szó-

ban és Írásban teljesen elsajátítja a magyar nyelvet. 

Az érdem másodsorban mindenesetre a hu-

nyadmegyei református egyházakat illeti, melyek — 

különösen hol nagyobb számmal vannak, — rendes 

iskolákat tartanak s ezáltal a lakosság nemcsak fe-

lekezeti, hanem nemzeti jellegét is megtartja. Sajnos 

azonban, hogy a hitközségek — szegénységük miatt 

— igen szerény javadalmazásban részesíthetik hivatal-

nokaikat és igy azok nem teljesíthetik eléggé magasz-

tos missiójukat. 

Végül nem csekély érdemök van a magyaroso-

dás terjedésében Hunyadmegye bányahivatalnokainak, 

kik minden külső hatás nélkül is híven teljesitik a 

magyar haza iránt tartozó kötelességeiket. 

(Folytatása következik.) 



49. szani. 

— Az artézi kut medencéje — a kis-
piacon — néhány nap múlva teljesen készen lesz. 
A medence négyszög alakú és a kispiacnak nem-
csak díszére fog válni, hanem a viz odavezetése 
által a felsőpárt egy régi, méltányos óhaja nyer 
kielégítést, mert a kut az egészséges ivóvizet a város 
végéhez jóval közeléhb hozza. 

— 5649. Jehova segítségével ezen évszámot 
érlek meg izraelita polgártásaink f. hó 6. és 7-ikén, 
mely napokon uj esztendőjüket ünnepeltek. Az izra-
elitáknál Tisri az első hónap, s ez a mi naptárunk 
szerint, az idén szeptember hó G-án vette kezdetét. 
A z>idók az időt a világ kezdete óta számítják, ezért 
különbözik az időszámításuk oly óriásilag a miénktől. 
Az ünnep hatása városunkban is annyiban érezhető 
volt, hogy csütörtökön és pénteken a boltok egy 
része be volt zárva és a zsidók nagy szamban keres-
ték fel a vásártéri zsinagógát. Szombaton, f. hó 
15-én lesz az izraeliták legnagyobb ünnepe, a „liosszu-
nap,* mely után a hét napos sátoros ünnep követ-
kezik. 

— Oszi országos vásárunk f. hú 15. és 
l»i-án tartatik meg, és pedig 15-en lesz a barom vásár, lö-an 
pedig az általános vásár. 

— S z í n é s z e t * Pesti Ihász Lajos színtársulata 
már csak néhány előadást tart városunkban. A folyó 
hét műsorát majdnem egészen jutalomjaccRok fog-
lalják el, melyek köz.ül erdekesebb lesz a szombati, 
F. hó ho 15-én lesz ugyanis a társulat egyik tehet-
ségesebb tagjának: Kelemenné Molnár Gizellának a 
jutalomjateka, mely alkalommal nA zsidó honvéd* 
című énekes eletkép kerül színre. A jutalmazandó 
színésznőt előre is ajánljuk közönségünk ügyeimébe. 

— A C s ong r á d- s öv ényh á z i u j ármente-
sitö társulat védgátjainak kiépitesére a kitűzött hatarnapig 
összesen öt ajánlat erkezett be Kállay Albert kormánybiztos-
hoz. A szállítandó es l'eldolgozando földanyag 517,395 kubik-
meter. A legolcsóbb ajanlatot Schaar es Kopp társvállalkozók 
tettek, akik a íöld köbineteret 34:,,0 krert bajiandók szallitani. 
Az ajanlati verseny eredmenyet Kállay toispan jóváhagyás 
iránt fölterjesztette a ministeriumhoz. 

— L o p á s . Lapunk szerkesztőjeuek tüzkövesi 
tanyájáról e hó 9-en éjjel, ismeretlen tettes egy ko-
csit ellopott. A kocsi elé fogott lovak sem igaz uton 
jutottak a tolvaj birtokába; ugyanis egy dejüleg tűnt 
el Szabó Imre kunszentmártoni lakos jaksorparti 
tanyajarol egy par csikó. A tolvajt a csendőrség nyo-

Hirek a szomszédból. 
— A szegedi országos iparos érte-

kezlet f. hó ö. es lí-en tartatott meg. Mint lapunk tudósí-

tója bennünket értesit, az értekezleten mintegy kétszázán vet-

tek részt s tárgyalták az országos „közvállalkozo egyesületek" 

szervezésének ügyét s oly megállapodásokra jutottak, melyek 

mellett s a kormány jóakaratával és erélyes fellepesevel, ezen-

túl a magyar iparosok is részesülhetni fognak a hadsereg 

szükségleteinek vállalatában. Az értekezleten Bercsey György 

nagyváradi szíjgyártó elnökölt. Az ertekezlet letesitette az or-

szágos iparos-szöyetséget, s a szabályokat is megállapította, a 

közvállalkozó egyesületek sürgős foganatositásara és tovább 

szervezese vegett pedig, Budapest szekhelylyel, a szövetség bet 

kerületre osztatott. Ily kerületek lesznek: Bpest, Szeged, Nagy-

várad, Kolozsvár, Brassó, Szombathely, Kassa. — Az orsz. 

gyűlés annál alaposabban számithat rá, hogy a közvállalkozó 

egyesületet a kormány támogatni fogja törekvéseiben, mert az 

ipartestületek minden garanciara kepesek es keszek. Eddig a 

szállításokra pályázni kivánó ipartestületek 1 millió frt bizto-

sitéki alapot irtak alá s ajánlottak fel a szállítások pontos tel-

jesítésére. Eloö sorban a hadsereg börnemü szükségleteinek 

szallithatásat fogják kérelmezni. 

— Kelemen-ünnepély . Az első magyar 
színigazgató síremlékének leleplezési ünnepélye Gsa-
nád-Palotan és Makón f. hó 8. es 9-én lenyes ünne-
pélyek között folyt le. 

— B e k é s - S z e n t - A n d r á s o n „Békés-Szent-
Andrási Takarekpénztar* cím alatt penzintézet ala-
kult. Az uj penzinlezet e ho elején kezdte meg mű-
ködését. Alaptőkeje 30,000 frt. 

— E l f o g o t t pénzcsináló banda. Szeged-
ről irjak lapunknak, hogy a Szeged kerületi csendorseg a műit 
heten egy szálig összeszedte a íuitrovicai és palánkai penzcsi-
náló banda tagjait. Fogva van ket bankógyáros: Frischman Já-
nos és Situsz Bóbert es negyvenhárom bacskai gazda, a kik 
Szerbiában es Bomaniaban működött bankó-mülielyekbol csi-
nált hamis forintosokkal vásárolták es forgalomba hoztak. A 
bankócsinálók a hamis forintosokat, mint árucikkeket adtak el 
a bácskai nemeteknek. Ötezer darab csinált egy forintos bankó 
szabott ára ezer darab valódi forint volt. A vizsgálati adatok 
szerint százezer forintnál több hamis bankó került forgalomba. 

Hazánk és a főváros. 
— Pál inkagyász . Bánffy-Hunyadról érke-

zik az első gyászszertartás szomorú hire. A pálinkát, 
melynek adóját szept. 1-től tetemesen fölcsigázták, 
temette el az ottani gyászoló közönség. Egy asztalos 
kis koporsót csinált, amelyben egy félliteres üveg 
szesszel megtöltve feküdt szomorúan, némán. A ko-
porsó tetején, nagyság szerint sorakozva, több silvó-
riummal telt üveg volt felállítva. A koporsó balol-
dalán pedig ökölnyi nagyságú betűkkel e felirat volt 
olvasható:' 

»SZENTESI LAPc 

„Tisza Kálmán pálinkája 

Nyugszik szomorú sírjába." 

A koporsó jobb oldalán egy hordó állott: rajta 
csap, alatta nagysag szerint több mérő eszköz. A 
hordó felett Tisza Kalman feje volt látható mosolygó, 
elégült arccal, de vele szemközt egy kéz, a mely fü-
gét mutat a nagy ur felé. A koporsót megható ce-
remóniák közt helyezte a gyászoló közönség örök 
nyugalomra. 

— Redukál t útiköltség. A pénzügyi hi-
vatalnokok elesnek egy javadalmazástól. Eddig ugyanis 
az volt a szabály, hogy ha hivatalból helyezték őket 
át, megfelelő költözködési pénzt kaptak. Még pedig 
nem is keveset. A nőtlen hivatalnok egy havi, a nős 
két havi fizetését, ha pedig az illetőknek kettőnél 
több gyermeke volt, három havi fizetésének megfe-
lelő kárpótlást kapott. Ezután máskép lesz; a pénz-
ügyminiszter redukciót rendelt el. Ezután az útikölt-
ség csak akkor jár ki, ha az illetőt nem értesítették 
az áthelyezésről három hóval előbb s ez esetben is 
csak az eddigi ősszegnek felét utalványozzák. 

— Különös betegség. Bajnok István Mis-
kolcon állomásozó honvédszázados Atilla nevű tiat, 
a ki az év elején a prágai hadapród iskolának ne-
gyedik osztályába járt, egy vivási leckeóra alatt el-

! lenfele a fejkosár rostélyán keresztül a jobb szem-
golyó és a szemgödörcsont közt megszúrta. A sze-
rencsétlen íiatal ember nagyot ugrott iszonyú, fájdal-
mában és összerogyott. Rögtön a kórházba szállí-
tottak, a hol azóta folyvást mozdulatlanul fekszik s 
mindkét szemhéja s teste baloldala megbénult. 
Egyáltalában nem képes mozogni s még a legcse-
kelyebb szükségleteiről is ápolói gondoskodnak. A 
jobb szemével, ha a szemhéjat felemelik, sokkal job-
ban lát, mint azzal, a melyik sértetlen. Az orvosok 
nem tudják, hogy meddig fog ez állapot tartani. A 

! szerencsétlenül jart hadapródot e hó áS-án már a 
honvédség tettleges állományába helyezték volna. 

— R ö v i d h i r e k . Egyik alföldi lap hirdeté-
sei közölt a következő hirdetmény olvasható: „Egy 
négy nyelvű nő, mint nevelőnő, alkalmazást keres.44 

| Jeles példány lehet! — A pécsi kerületi kiállítás az 
1 összes hatóságok, a kath. klérus, a katonasag s a 
különféle egyesületek képviseletében f. hó 9-én zára-
tott be ünnepélyesen. A kiállításnak fényes anyagi 
eredménye van. — Az egyptomi khedive két íia, Abbas 
és Mohamed Ali hercegek, oroszországi utjokból 
visszatérve, tegnap Budapestre érkeztek, hol kél na-
pig maradnak. — A győri kath. legény-egylet f. hó 
(J-en ünnepelte fennállásának negyedszázados jubile-
umai. — A „Jó sziv* fővárosi bizottsága folyó hó 
8-án dunai ünnepélyt rendezett. Az ünnepély fénye-
sen sikerült s a jótékony célra tetemes összeget jö-
vedelmezett. — Az aradi országos tornaünnepély f. 
hó 8. és 9-en tartatott meg. Az ünnepélyre a főváros 
s a vidék nagyobb városaiból több százan érkeztek 
Aradra, melynek közönsége magyaros vendégszere-
tettel fogadta a tornászokat. A torna-szövetség köz-
gyűlése után disztornázás, banquett es tánc következett. 
— A veszprémi püspök: báró Hornig Károly beik-
tatása f. hó 8-án nagy fénynyel ment végbe. A be-
iktatást maga Sitnor hercegprímás végezte. — Sziget-
váron Zrínyi Miklós hősi halálának 3^^-ik évfordu-
lóját f. hó 6-án ünnepelték meg. Az ünnepély este 
8 órakor vette kezdetét, a mikor is a vár fokán 
megszólaltak az ágyukat helyettesítő tarackok. - A 
pozsonyi dynamit gyárban egy láda dynamit felrob-
bant. A robbanás egy műhelyt légheröpitett. Ember-
élet nem esett áldozatul. — A Hernád folyó Igló 
mellett e hó elején oly nagy mértékben megáradt, 
hogy több helyen kicsapva medréből, nagy karokat 
okozott. Károly Lajos főherceg, a vörös kereszt-
egylet védnöke, f. hó 14-én Szolnokra érkezik, hogy 
az ott létesítendő betegápolási állomás helyiségeit 
megszemlélje. A főherceg Aradra is ellátogat. 

Külföld. 
— Halot tégetés i statisztika. A statisz-

tika szerint 1888. aug. l-ig Gothában 554, Olasz-
országban 998, Amerikában 987, Svédországban 99, 
Angliában 1 , Franciaországban 8, és végül Dániá-
ban 1 hullát hamvasztottak el. Hullaégetési hely van 
Olaszországban 9, Amerikában G, azonkívül Stock-
holmban, Koppenhágában, Londonban, Parisban és 
Gothában egy-egy van. Ezenkívül ily helyek építésébe 
belefogtak San-Franeziscoban, Chicagóban, Balti-
moreban és Zürichben. A hullaégetési egyletek közül 
a stockholmi bír legtöbb taggal, 131:2-vel. 

— Kompl iká l t rokonság. Letícia herceg-
nőnek az aostai herceggel, nagybátyjával való egybekelése alkal-
mából a góthai almanach ismerői rájöttek, hogy e házaság ál-
tal komikus rokoni viszonyok származnak. A hercegnő, mint 
nagybátyjának neje, egyszersmind anyósa lesz unoka fivérének 
s nenje a nápolyi hercegnek. Eddig unokahuga volt az olasz 
királynak, ezentúl sógornője lesz, úgyszintén a királynénak; 
sógornője lesz a portugáli királyi párnak is. Sőt a hercegnő 
menyévé lesz anyjának, a mennyiben Clotild hercegnő fivére veszi 
öt nőül. Ami férjét, Aosta hercegét illeti, e házasság altal ő 
is furcsa rokonsági komplikációkba jut. Saját nővérének és 
sógorának vejeve lesz; valamint sógorává lesz unokaöcscse ti vé-
rtnek és növerenek. 

3. oldal. 

— N a t á l i a szerb királyné — hir szerint — 
állandóan Bukarestben fog lakni. 

— Szótszakgatott asszony. Gajzinov 
orosz faluban egy odavaló paraszt, névszerint Degerov, 
azzal gyanúsította szép, íiatal nejét, hogy ez hűtlen. 
Szomszédjával lesbe állt és látta, hogy neje egy 
legénynyel távozik otthonról. Mikor a szerelmes pár 
visszatért, Degerov, szomszédjának segítségével össze-
kötözte az asszonyt, véresre verte, aztán a lovakhoz 
kötötte a szerencsétlen nő kezét, lábát és addig 
hajszolta az állatokat, mig azok széttépték az asz-
szonyt. A felbőszült férj még ezzel se elégedett meg, 
hanem doronggal szétverte felesége koponyáját. A 
két ember aztán a nő szeretőjét is addig ütötte, 
mig ki nem adta lelkét. Degemvot elfogták. 

— Toursban Gastenet Emil kötéltáncos 243 
méter hosszú és 24 méter magasságban kifeszített 
sodronyon mutatta be ügyességét, a többek között 
a fején lévé sisakon elhelyezett rakétákat gyúj-
togatva meg. Midőn a sodrony közepére ért, egy 
rakétának tüzet akart adni, de az a permetező eső-
től megázva, nem fogott tüzet. A kötéltáncos tovább 
folytatta útját. Egyszerre a közönség megrémülve látja, 
hogy Gastenet jobb oldalán a tüz nagy robajjal fel-
csapott, lángba borítva a kötéltáncos ruháját. Gas-
tenet nem vesztette el lélekjelenlétét. Tudta, hogy az 
égési sebek miatt nem lesz képes a sodrony végére 
jutni, egészen nyugodtan térdhajlásba ereszkedett 
s onnan alá csüngve, egyenként szakgatta le magáról 
az égő ruhákat. Ez alatt módját ejtették, hogy a 
veszélyesen megégett kötéltáncost kényelmetlen liely-
ze té b ő 1 megsza bad i tsák. 

— A füt ty értéke. Ki lehetne más, mint 
angol, ki annyi türelmet vesz magának, hogy mennyi-
be kerül a vasutaknál a „fütty." Egyik angol vasúti 
hivatalnok közelebb kiszámította, hogy az amerikai 
New-York, New-Havan és Hartfort között közlekedő 
vonatokon a sípolás, vagyis az indulást és érkezést 
jelző füttyök naponta 280 font kőszenet igényelnek s 
igy a vasúton évenkint csak a füttyök 30,000 font 
kőszenet emésztenek fel. Körülbelül ép annyiba kerül-
nek a hajók füttyei is, s e számítás alapján az illető 
hivatalnok felhívja a vasúti es hajózási társulatokat, 
hogy a fütyülést — mely különben is bosszantja az 
utasok fülét, — más jelzővel helyettesítse, miáltal 
nagy megtakarítást eszközöl. Az amerikai vonatok 
társaságai komoly fontolóra vették a dolgot, s mar 
tárgyalnak is egy új jelző behozatala végett; sőt mint 
értesülünk, az európai nagy társaságokat és ezek 
között az osztrák-magyar és magyar államvasutak tár-
saságát is bele akarják vonni a tárgyalásokba. 

ÍEQÉ1VY-CS/WJ0K, 

A létra fokain. 
— Francia regény. — l 

Átdolgozta : Nyári László. 

I. 

— Léontine! 

— Kisasszony? 

Bizonyosan tudom, hogy elfeledte a retket? 

Bocsánat, kisasszony, van egy csomó a ko-

saramban. 

— Bizonyosan tudja? 

— Igen, persze, kisasszony. 

— Nézze hát meg! 

Léontine, a köpcös szakácsné, kinek feje nem 

vette egyhamar észre a ravaszságot, letörölte zsiros 

kezeit, melyekkel épen a leveshez szükséges hust 

vagdalta: majd a konyha egyetlen székén álló kosár-

ban kezdett kotorászni. Azonban hiába merítette ke-

zeit a főzelékek óceánjába, mindent talált ott, csak 

retket nem. Adeline kisasszony, ki szemmel tartotta 

őt, nem látszott e sikertelenség által meglepettnek; 

j és a mi őt illeté, nem is volt abban semmi különös, 

mert félórával előbb, felhasználva a cseléd pillanatnyi 

távollétét, ő volt az, ki a retekcsomót a szemetes 

bödön fenekére rejtette. 

- Igaza van, kisasszony, nincs retek — mondá 

Léontine megzavarodva, sírásra álló szájjal. — Pe-

; dig megesküdtem volna rá, hogy vettem ma reggel 

a piacon! Még most is látom Ogret asszony asztalán! 

— Bizonyosan téved, Léontine; az nem volt 

ma reggel, hanem tán máskor. 

Léontine uj hévvel kezdett kutatni; azonban 

minden buzgósága sem eredményezett egyebet, mint-

hogy nagyobb forradalmat idézett elő a főzelékek 

között az 1793-ikinél. 

— Nincs, kisasszony, az már bizonyos! — si-

ránkozott a szegény leány, kezeit összecsapva. — 

: Mit csináljak? 



4. oldal. 

— Menjen el és hozzon, Léontine, — feleié 

»SZENTESI L A P « 

Isten önnel, Julien, — mondá, és hangja 

Pichot kisasszony. kissé reszketett. 

— Azonban ezen évszakban, kisasszony, nem — Annyira szerettem önt, annyit remeitcin! -

kapni sehol sem! A nagy gyümölcsös boltig kellene rebegé a tiatal ember könyűtelt szemekkel, fojtogatott 

mennem a Lafayette utcába ! torokkal — és most egyszerre elveszítsem ! . . . 

— Nos, menjen oda, Léontine. — Már rég megmondtam önnek, hogv a mi 

— De az egy jó félórát vesz igénybe! Mi lesz ma történik, nem lepheti meg önt. 

ebédemből ez alatt? Julién jobb kezével kétségbeesett mozdulatot 

— Nem tudom. Léontine, de ha nem lesz re- tett, mig baljával a fiatal leány kezét igyekezett meg-

tek, tudja, mit fog a mama mondani; az ön helyében szorítani, melyet ez szoknyája ráncai közé rejtett, 

inkább elkésném néhány perccel az ebéddel . . . . — Az ember soha sem hisz ily dolgokat — 

— Igaza van, kisasszony; azonban még asztal mondá megtört hangon. — Es . . . nem sokára lesz? 

sincs terítve, a poharak sincsenek kitörölve, mamája — A mama ma tartja a kézfogó ebédet, — 

csak egy óra múlva fog hazajönni és ekkor még öl- mondá Adéline újra elpirulva. 

tözködnie is kell, nem segíthet nekem . . . . — Már! Es ön nem szólt nékem előbb? 

— Majd én felterítek; siessen, Léontine, ha — Magam sem tudtam semmit; csak tegnap 

nem akarja, hogy a mama megszidja. adták tudtomra. De jőnek, távozzék gyorsan. Menjen 

Léontine áldásokkal halmozva el a kisasszonyt, a felső emeletre, ha Léontine. megláthatja őt a lépcső 

a ki ekkép segítségére jött, leoldá nagy konyhakö- karfáján. Aztán lemehet, ha majd bejött. Ah! jöjjön 

tényét és a szobaleány selyem kötője díszében jelent vasárnap, mint rendesen; tudtára fogják adni az 

meg, melyet az előbbi tág és széles burok eltakart, újságot. Mutassa, hogy mit sem tud. 

majd leszaladt a lépcsőn, minden lépésénél megre- Julién szórakozottan mutatta, hogy beleegyezik; 

csegtetve olcsó cipőit a viaszkos padlón. azonban lelke másutt járt. Karjai közé ölelte a fiatal 

Alig tünt el az utca sarkán, midőn Adéline leányt, őrülten megcsókolta kétszer, háromszor hom-

kisasszony zsebkendőjét szobájának az udvarra néző lokát, szemöldökét, haját, majd maga is megijedve 

ablakán kilobogtatta. vakmerőségétől, kifelé rohant, halkan rebegve: Isten 

Két perccel később csengettek; Adéline zavar önnel, éljen boldogul! 

nélkül nyitotta fel az ajtót és visszatért a terembe, 

megelőzve egy huszonkét éves fiatal, szép ifjút, ki 

ép oly izgatottságot árult el, a mily nagy nyugodt-

sag ült Adeline vonásain. 

— Adéline! — rebegé a fiatal ember, lázasan 

szorítva meg Pichot kisasszony kezét. 

(Folytatása következik,) 

I roda lom. 
A z A l f ö l d a t r ó n ö r ö k ö s k ö n y v é b e n . Az Al-

földre került a .sor a trónörökös könyvében: „Az Osztrák-

magyar monarchia Írásban és képben44 c. nagyszabású miiben. 

Ez kiszabaditá rózsaszín ujjait a fiatal ember ^ második kötet most megjelent első füzetében ir az Alföld-

kezéből, melynek szorítása megdermeszté őt. röl egy erre hivatott iró: Hunfalvy János. Ugyanő a Tiszáról és 

t t i | • • i • ü - i , • a j i • mellekíolyoirol. A füzet erdekes tartalma a kővetkező: Szövet?: 
— Utoljara hivattam ont, — monda Adeline . *»#>.,, , • ,, „ f . , 4ti . * 
, . , Az Alföld altalanos jellemzese, Hunfalvy Jánostól. A lisza: A 

—- szüleim rendelkeznek felettem. Tisza és mellékfolyói, Hunfalvy Jánostól. A Tisza szabályozása, 

— Lehetetlen ! —kíáltá a szerencsétlen vissza- Dékány Mihálytól. Rajzok: Kezdő-kép. „Az Alföld általános 

tántorodva. jellemzése* cimü cikkhez, Vágó Páltól. Alföldi nádas és füzes. 

— Ne beszéljen oly hangosan; e vékony falu M e* z ö !y G é z i l t 6 1- A k u t n á l ( a l f ö l d i é l e t ké l>') V á * 6 Páltól. Déli-
l : _„ -. - __ _ , , báb, \ágó Páltól. Forgószél, Roskovics Ignáctól. Szélmalmok, 

Greguss Jánostól. Záró-kép, Vágó Páltól. Kezdö-kép, „A Tisza-

cimü cikkhez. A Tisza eredete s részlet az alsó Tiszáról Gre-

guss Jánostól. A Tisza Máramarosban Lonka és Trebusa között, I 

Greguss Jánostól. A Tisza a szabályozás előtt és most. Térkép 

házban nincs titok senki számára sem; a cseléd el 

ment, de rögtön vissza fog térni; adja gyorsan visz 

sza leveleimet és arcképemet, melyeket megparan 

csoltam, hogy magával hozzon. 

50. szám. 

— Törvényhatósági Naptár. Dr. Toldy László, 
Budapest főváros főlevéltárnoka, megrendelési ivet 
bocsátott ki a Törvényhatósági Naptár 1889-ik évi 
folyamára. Uj vállalat ez, mely megérdemli az álta-
lános felkarolást. Magyarország ezernyi ezer közigaz-
gatási tisztviselője e naptárban, mely inkább törvény-
hatósági névtárnak volna nevezhető, ha naptári része 
nem volna, abban kimerítő és pontos kimutatását 
találja az ország összes közigazgatási hatóságainak s 
az összes tisztviselőknek. Kiváló előnye e munkának 
az, hogy abban a sok felé ágazó fővárosi tisztikarnak 
rendszeres beosztása és szintén teljes névsora lesz 
megtalálható. Ilyet valóban csakis oly ember állithat 
össze teljesen és jól, a kí maga is ismeri a főváros 
közigazgatásának egész hálózatat. A mi pedig a mű-
vet bizonyos tekintetben a góthai almanachokhoz 
teszi hasonlóvá, az azon körülmény, hogy az ország 
közigazdatásának hordozóit arcképekben és életraj-
zokban fogja bemutatni. E naptár nagy terjedelme 
dacára — mint halljuk, 25 iv körül lesz — csak 1 
írtba fog kerülni. Valóban érdemes, hogy minden 
tisztviselő megszerezze azt. Kiállításának csínjáról 
kezeskedik az, hogy a „Pesti könyvnyomda-részvény-
társaság" fogja nyomtatni. 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
Üzleti értesítés. 

Szentes, 1888. szept. 10. 

A mai hetivásárban, dacára, hogy a búzaárak 
folytonos ingadozásnak vannak kitéve, némi élénkség 
volt tapasztalható, s különösen a buzaüzletben fej-
lődött ki nagyobb forgalom. Egyéb gabnanemek 
csupán helyi fogyasztásra vásároltattak. Uj, csöves 
kukorica a. mai hetivásárban került először piacra. 

A következő árakat jegyeztük: 
Buza: minként és minőség szerint 6 forint 

70-80—85-90 kr. 
Árpa: köble 4 frt 20—40 kr., mmja 5 frt 

40 krajcár. 
Kukorica: ó, köble 6 frt. G frt 20 kr. 

„ uj, csöves, zsája 1 frt 30—40 kr. 
Zab: köble 3 frt, 3 frt 20 kr., mmja 5 frt 

20 krajcár. 
He re mag : mmja 35—40 frtig. 
Szalonna: mmja 67—70 frt. 
Hizott sertés: kilóval 53—14 kr., levonva pár-

iánál 45 kilót és 4,,-tólit. 
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-Ade l i ne ! de megmondía-e MÜlőiliek, hogy * nagjn kir. állam-nyomda térképészeti osztálya. A 1 / I f I I r 
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keg)et en,eguk megöl engem, hogy o„ szerel, hogy Szolnoknál, A Hármas-kOrAs Ti«áha. Háry Gyulától. |\ I A I 1 1 I I A K A X 
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A fiatal leány elpirult; szempillái néhányat Alulírott kiadásában meg fog jelenni a „Magyar 
pillantottak; szerelmese azt hitte, hogy meg fog lá-

gyulni és izgatottan folytatta: 

— Hagyjon velők beszélnem, kedves Adélinem! 

Ön sohasem engedte meg, hogy előttük kifejezzem 

érzelmeimet . . . 

— Meghiszem azt, — szakítá őt félbe Pichot 

kisasszony, — kiadták volna az útját. 

— De ina, ha minden elveszett, mit tesz az? 

Nyelvtörténelmi Szótáru a legrégibb nyelvemlékektől 
a nyelvújításig. A Magvar Tudo - ányos Akadémia 
megbízásából több szakférfi előzetes közreműködé-
sével szerkesztették Szarvas Gábor és Simonyi Zsig-
mond akadémiai tagok. — A „Magyar Nyelvtörté-
neti Szótár/ melyet számos évek munkája érlelt, 
magában foglalja a nyelvújítás előtíi gazdag iroda-
lomnak lehetőleg szókincsét, fölsorolja pontosan a 
szóknak alakjait, jelentéseit, mondatbeli szerkezeteit, 
azonfőlül a velük alkolott állandó szólásokat és kőz-

Legalább ismerjék meg, mily nagy kétségbeesésem. ni0ndásokat. Mindez pontos idézei 

Szomorúságunk talán meghatja őket! . . . 

— Hiába! — vágott közbe Adéline, — meg-

kiserlettem visszautasítani a számomra választott 

férjet. Még csak meg sem hallgattak. Adja vissza 

leveleimet, gyorsan! Jöhet valaki, s akkor minő bot-

rány lesz! 

A szegény fiu, ily váratlan csapás által elká-

bítva, két kezébe fogta fejét és nem hallott semmit. 

Adéline türelmetlenül cibálta ujjait. 

— Julién, — mondá — ha szeret, engedelmes-

kedjék nekem, az ön egoismusa elveszít! 

A fiatal ember a valóságra ébredt. 

— Önző? Oh! nem. Nem akarok önző lenni! 

— Annyira szeretem önt, Adéline, annyira sze-

rettem, — javítá ki magát a fiatal leány egy mozdu-

latára. — Ön máshoz mehet feleségül, de nem aka-

dályozhat meg abban, hogy szeressem . . . 

Kis tárcájában keresgélt. 

— íme, itt vannak levelei és arcképe; magam-

nál hordoztam őket, félve a tisztogatónő indiseretió-

jától. 

Ujjai közt simogatta az összehajtott papirost, 

mely szélein el volt kopva és a kis arcképet, mely 

oly boldog perceket élt át tárcájában; szerette volna 

magánál tartani, a mi megmaradjon, midőn már 

nem lesz egyebe az emlékezetnél. Adéline gyengéden 

kivette kezeiből és zsebébe dugta. 

tekben van feltün-
tetve, melyek Arpádkori nyelvemlékeken kezdik s el-
kísérik a szótörtenetet egészen a mult szazad küszö-
béig. Számos régi szavunk e szótárban van először 
kiemelve a feledés homályából, sok más itt jelenik 
meg először valódi alakjában s jelentésében. Sok 
szép és velős szólás és közmondás magyarázódik 
meg e korszakos munkában. Számos, alig ismert ki-
fejezés van itt a mai költői nye'vnek s a mai mű-
nyelvnek rendelkezésére bocsájtva, ugvszólván csak 
válogatni kell benne. S igy e szótár a tanulságnak 
dúsgazdag forrása lesz mind a szófejtés, mind a 
mondattan, s mind a nyelvészet, mind az irodalom 
számára. Nem is kételkedünk, hogy a magyar közön-
ség e tudományos és hazafias vállalatot megérdem-
lett támogatásban fogja részesíteni. — A „Magyar 
Nyelvtörténelmi Szótár14 10 — 12 ives füzetekben je-
lenik meg, rendesen öt-hat heti időközökben. Egy-
egy füzet ára 1 frt. A füzetek száma körülbelül 30 
lesz, s ezek három nagy kötetet fognak képezni. — 
Mindazon tisztelt előfizetőknek, kik ezen munka meg-
küldésével bennünket bíznak meg, a füzeteket meg-
jelenésük után azonnal bérmentve küldjük, líor-
nyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedése. 

A l ó és a n n a k t e n y é s z t é s e , Kocányi és Vitéz 
kassai könyvkiadóknál megjelent Kovácsi-Monostori „A ló és 
annak tenyésztése" cimü mii első mutatvány-füzete. A műnek 
már első füzete is érdekes, amennyiben bevezetés után a 
természetrajzi adatokkal, tehát az e<|uidákkal foglalkozik, s jól 
sikerült ábrákkal illusztrálja az ide tartozó lóféléket. Majd 
azután áttér a ló eredetére és történetére, a nem szakértőnek 
is kiválóan érdekes és tanulságos olvasmányt nyújtván. Ezeken 
kivül tárgyalja a betegség és egészség jeleit, a ló vérmérsék-
letét és szervezetét stb. A munka csinos kiállítású. A mÜ 12—14 
füzetben lesz teljes, s egy-egy füzet ára 50 kr. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 

Kiss Sámuel né Mecs-Balogh Máriának, 

I. t. 400. számú házában két egymásba nyiló 

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

lás és tűzrevalós van kiadó. 

Ház-bérbeadás! 
Sonnenfeld S á m u e l I. tized 306-ik 

számú h á z a f. évi Szent-Mihály napjától 

kezdve haszonbérbe k i a d ó , vagy szabad 

kézből eladó. 

23-888. kgy. sz. 

Hirdetmény. 
Kistelek község képviselő' testületének 

23—888. szám alatt hozott határozatával 

kéményseprői állás 
rendszeresittetett, minélfogva felhivatnak mind-
azok, kik ezen, 250 frt éves fizetéssel javadal-
mazott állást elnyerni óhajtják, hogy képesi-
tésöket igazoló, okmányokkal felszerelt kérvé-
nyeiket folyó 1888. év s zep tember h ó 
30-ik n a p j á i g alólirott elöljáróságnál any-
nyival is inkább nyújtsák be, mivel a később 
érkező kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. 

Kisteleken, 1888. év szeptember 7-én. 

Beszedics Is tván , F a r k a s János , 
jegyző. bíró. 




