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Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 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-

déseben is felvétetnek. 

Nyil t tér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérinentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 

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. 

Szentes, 1888. szept. 12. 
Lapunk egyik közelebbi számában közöl-

tük. hogy a kormány rendeletet adott ki a 

ttírvéfyphalóságokhoz, a tűzrendész! érdeké-

Hogy mikor fog a belügyministeriumnak 

ezen üdvös célzata érvényre emelkedni, azt 

nem tudjuk; de az e hét folytán városunk-

ban támadt tüzesetek szükségessé teszik, hogy 

tüzrendőri kérdésünkkel komolyan foglalkoz-

zunk, s az illetékes hatóság figyelmét a mai, 

tűzbiztonsági szempontból tarthatlan rendőri 

helyzet gyors javítására felhívjuk. 

Aki figyelemmel kiséri nálunk a tüzese-

tek számát s az időt, hogy évenként mely 

évszakra esik a legtöbb tüz, az tudja, hogy vá-

rosunkban augusztus és szeptember h- ban i 

több tüzeset fordul elő, mint az egész évben. 

— S mivel ez éppen nem véletlenség dolga, 

hanem onnan ered, hogy ekkor hordják be 

a városba a télire való szalmát és takarmányt, 

melynek kezelésénél épen nincs valami nagy 

óvatosság, annál fogva a tűzbiztonság érde-

kében a hatóságnak mindent meg kellene 

tenni, hogy a takarmány- és szalmabehordás 

lehetőleg korlátoztassék és a kezelésnél a leg-

nagyobb óvatosság történjék. S kérdjük, hogy 

ma van-e erre a rendőrségnek különös gondja ? 

Nincs. Annyi szalmát, takarmányt hord be 

udvarába, kertjébe mindenki, amennyit akar, 

s ugy helyezi el mindenki, amint neki tetszik. 

E héten két napon három tüzeset fordult 

elő; kettő polyvás kamrában ütött ki, egy pe-

dig egy szénaboglyát hamvasztott el. Az utób-

binál a boglya behelyezésekor ütött ki a tüz, 

tehát mondhatni , az összerakás alatt. Ez sem-

iniesetre sem támadt másként, minthogy a 

boglyát rakok egész könnyelműséggel pipái-

gattak a hordás és Összerakás közben. Sze-

rencsére népünk páratlan erélyt és ügyessé-

get szokott kifejteni a tűzoltás körül, s a tá-

madó tüzek nálunk rendesen lokalizáltatnak 

s ezzel eleje van véve a nagyobb szerencsét-

lenségnek. S igy. mert az utóbbi években 

mindig sikerült az ily könnyelmüség-szülte tü-

zeket elnyomni, rendesen napirendre tér fe-

lettök a közönség is, a hatóság is. 

Ez azonban nincs rendjén. Mi a tűzren-

dészetet nem abban látjuk kifejtve és meg-

oldva, hogy tűzoltó társulataink legyenek, s 

ezek fel legyenek szerelve a tűzoltáshoz szük-

séges eszközökkel, hogy igy a támadó tüzek 

egy, rendszeresen oktatott s gyakorlott tűzoltó 

csapat által azonnal elnyomassanak, hanem 

első és legelsőnek tartjuk egy város tűzbiz-

tonsága szempontjából azt, hogy a tüzesetek 

támadását előidéző okok megszüntettessenek. 

Ez az első, ez a fő. 

S e tekintetben a tüzrendőrség, illetve 

nálunk a rendőrhatóság első és fő feladata 

az volna, hogy a felesleges szalma és takar-

mány beszállítást megakadályozza s a legszi-

gorúbb bírságot róvja ki azokra, kik a rakott 

szekér tetejében egész kávéházi nyugalommal 

pipálgatn ík. — Tessék csak e tekintetben szi-

gorúan eljárni s mindjárt kevesebbszer hall-

juk a harangok vésztjelző kongását. 

De eltekintve minden tűzbiztonsági szem-

ponttól, egy városban csak nem lehet meg-

tűrni, hogy a kertek és udvarok széna s szalma-

boglyák és kazalokkal legyenek tele rakva ? Ez 

ellen a tisztaság és közrend is tiltakozik. Ott 

vannak a rakodó kertek, tessék a boglyákat 

ott állítani be. Ez a rendje, s nem az, amit 

ma városunkban tapasztalunk. 

Tehát ugy tűzbiztonsági, mint közrendé-

szeti szempontból gyors és erélyes eljárásra 

hivjuk fel rendőrhatóságunk ügyeimét! 

A csongrádi vasút meg-
nyitása. • 

Csongrád, 188b. szeptember 13. 

A varvavárt nap, melyért jobbjaink annyit 

küzdöttek, végre felvirradt mi rank is. Csongrád meg-

érte, hogy vasútja legyen. 

Mikor Szentes elhatározta a szentes-kunszent-

mar toni vasút kiépítését, s végleg elejté a félegyháza-

böldi vasutat, mi azt hittük, hogy Csongrád örökre 

elesik a vasúti összeköttetés áldásától; mert tud-

tuk azt, hogy az osztrak-magyar államvaspálya 

tarsulat ezen vonal kiépítését nem annyira Csongrád, 

mint Szentes forgalmaért terveli, s midőn Szentes 

elveté az osztrák-magyar államvaspálya társulat aján-

latat, ezzel végleg elejtettnek hittük a csongrádi vas-

utat is. De valóban ugy van, hogy egyik vasút 

csinálja a másikat, a szentesi vasút concurentiaja 

ellenében kiépítette az osztrák-magyar államvas-

pálya társulat a csongrádit, sőt — mint itt e tarsulat 

főbb emberei állítják, — a társulat ki fogja a vas-

utat építeni a böldi révig. (Csak hadd jöjjön minél 

elebb! Szerk.) 

Vasutunk megnyitásával azonban, mint ezt már 

e lap mult számába küldött táviratomban jeleztem, 

nem volt meg az egyhangú öröm községünkben. 

A zilált pártviszonyok szabnak itt irányt min-

denben ; pedig ezt az ünnepet fel lehetett volna 

használni arra, hogy Csongrád népe, tekintet nélkül 

arra, hogy Péter és Pal milyen pártuak, együtt, közös 

örömben érintkezhettek volna egymással. Ez a helyes 

ut azonban el volt ejtve mur azzal, hogy az ünnepély 

rendezésének község-párti és Szivak-parti színezet 

volt adva, s az ünnepély rendezésére is csak az 

ezen irány képviselőinek volt ter nyújtva. 

Innen eredt azután, hogy a Szivakkal bekétlen 

gazdaosztaly tüntetőleg maradt távol a megnyitástól. 

Az ünnepély lefolyását egyébiránt a következők-

ben adom. 

Már reggel 8 órakor a leány és asszonynép 

ezrével hullámzott a diszes indóház körüli teren, 

várva az első gőzös berobogását. Ezek kilenctized 

része még soha ne :i látott gőzöst, már persze olyant, 

mely azokon a vaspántokon kocsit von és fut, 

mint az istennyila. Tiz órakor jött ki az elöljáróság 

s kevéssel azután megérkezett a vonat, mely reggel 

fél kilenc órakor indult ki Félegyházából. Ugy mond-

ják, hogy a szomszéd felegyháziak nem nagyon 

szeretik, hogy ezentúl már a csongradiak sem ten-

gelyeken járnak át. 

A mütanrendőri bejárásnál a kormányt Gyön-

gyösi osztálytanácsos, a vasút társulatot tíernhard 

főfelügyelő, a megyét Stammer alispán, Tóth fő-

jegyző és Csaby főmérnök képviselték. 

Az állomásnál Gyöngyösyt Hegyi Antal plébá-

nos, Szivák országos képviselőt Szabó közjegyző üd-

vözölte Csongrád nevében. Szivák Imre országos kep. 

viselő hosszú beszédet tartott, melyben hangsúlyozta, 

hogy ő nem a szó, hanem a tett embere, mit a vasút 

építése is igazol. Nem monda ugyan, hogy a vasút 

egészen az ő erdeme, de nagyon is megérzett beszé-

dén, hogy az oroszlánrészt magának tartja fenn. 

Mi azonban itt többen azon véleményben va-

gyunk, hogy a vasút kiépült; mert Csongrád 1:20,000 

frt tal és ingyen földdel járult hozzá, s mert az osztrak-

magyar államvaspálya társulat, a szentesi vasúttal 

szemben, ezen vonal kiépítését érdekében állónak 

találta. 

Igy áll a dolog. 

No, de mindegy; fö az, hogy van vasutunk. 

Szivük beszédének befejezése után Újhelyi Nán-

dorhoz hajtatott, hol szállva volt; többi vendegeink 

szintén el voltak szállásolva. 

A vendegek tiszteletére a város délben társas 

ebédet rendezett, melyen 54-en v ettek részt. Az ebéd 

komoly hangulatok között folyhatott le; mert egyet-

len felköszöntő sem mondatott. 

Esti 7 órakor a piactéren mintegy kétszáz egyén 

csoportosult, hol a fáklyák kiosztatvan, megindult a 

menet Szivák Imre képviselőt éltetve, Újhelyi Nán-

dor ügyvéd házához, hol a kepviselő tartózkodott, s 

hol már számosan csoportosultak. 

Az „Éljen Dr. Szivak Imre képviselőnk!44 fel-

iratú transparenttel díszített lombsátorban megjelent 

Szivák, s Herke Ferenc által a községi-párt nevében 

üdvözöltetett, kiemelvén különösen a vasút létesí-

tése körüli érdemeit, mire Szivak hosszabban, sok-

szoros éljenzéssel kisért beszédben köszönte meg a 

nem várt tüntetést s egyetértésre kérte Csongrád vá-

ros polgarait. 

A fáklyásmenet utan kezdődött a kaszinóban 

rendezett 200 teritekü banquett. Az ételek s italok, 

ugy a felszolgálás ís kifogástalan volt s bar Csongrád 

hölgyei szép számmal vettek reszt, mégis bizonyos 

nyomott hangulat ismérvei voltak észlelhetők azon 

szomorú tapasztalat folytán, hogy a gazdaközönség 

és több előkelő csalad hiányzott. 

Mikor egy város ünnepel, meg pedig midőn 

közéleteben korszakot alkotó esemény, évtizedek óta 

táplált vagyai teljesülese tölötti örömünnepet üli; 

akkor társadalmi élete előkelőségeinek nem volna 

szabad hiányozni, csakhogy a pártoskodás es szemé-

lyes differenciák lehetetlenné teszik Csongrádon ma 

még a közös; örömöt. 

Borbás jegyző az estebéd alatt felolvasta Rónay 

Lajos csongrádmegyei, Kallay Albert szegedi főispá-

nok és Nóvák József orsz. képviselő sürgönyeit, mely-

ben elmaradásukat mentve, üdvözlik a város közön-

ségét. 

A felköszöntések i»t már nem hiányoztak, me-

lyeknek sorát Hegyi Antal esperes-plebanos nyitotta 

meg, éltetvén a kormányt s annak jelen volt kép-

viselőjét: Gyöngyössy ministeri tanácsost, ki viszont 

Csongrád város közönségét éltette; Szabó Imre pe-

dig az osztrák-magyar allamvaspalya tarsulatot, mire 

annak jelen volt képviselője: Bernhard főinspector 

valaszolt s Csongrád felvirágzásáért ürített poharat. 

Réti Ernó a vármegye közönségét, Rónay Lajos fő-

ispánt, Stammer Sándor alispánt, továbbá Dr. Szi-

vák Imre orsz. képviselőt éltette, mire Stammer 

Sándor Csongrád belbékéjére ürített poharat; Dr. 

Szivák Imre éltette a csongrádi nőket; Zádory Ka-

roly jegyző, Dorozsma varos közönsége neveben üd-

vözölvén Csongrád város közönsége t , ennek eg)et-

értése, összetartása altai biztosítandó felvirágzására 
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mondott felköszöntést; Aradi Kálmán főkapitány 

Szentes város közönsége nevében is hangsulyozá a 

két varos összetartásának szükségét s erre mondott 

áldomást; Reök Iván kir. főmérnök egy, Csongrádot 

érdeklő nagy alkotás főtényezőjét, Kállay Albert sze-

gedi főispánt éltette. 

Asztalbontás után táncolni kezdett a fiatalság, 

melynek a hajnal vetett véget. — Kár, hogy a he-

lyiség szük lévén, a hivatottak méltóan nem áldoz-

hattak Terpsychorenek. 

A jelen volt hölgyek közüt a következők nevét 

jegyezhettük fel: 

Faragó Juliska, Bagi Eniiíia és Mariska, Gres-

kovics Dórika, Horváth Franci (Félegyházaról), Gú-

lái lika, Herke Gizike, Lipovszky Berta, Szabó Er-

zsike (Felegyháza), Vörös Rózsika, Gráf lika, Thomka 

Ilonka, Tari Emma, Pacher Mariska, Réti Ida, Ger-

denics Juliska, Hacker Hermina (Csany) stb. kisasz-

szonyokat, továbbá: Szőke Palné, Borbás Mihalyné, 

Bagos Józsefné, Thomka Gyuláné, Draskovics De-

zsőné, Faragó Istvánné, Komjáthy Mónié, Kadar 

Henrikné, Csemegi lmréné (Módos), Herke Ferencne, 

Molec Nándor né, Piroska Istvánné, Sövényházi An-

talné, Tari Lászlóné, Vörös Janosne, Várady Lajosné 

(Szentes), Olcsinszky Janosné, Lipovszky Andorné, 

Molnár Gézáné, Vályi Gézáné, Turcsányi Lajosné, 

Dr. Bojnicer Antalné, Kolin Mártonné, Weisz Sa-

muelné, Gerdenicsné, Udvardiné (Félegy házai ói), 

Hacker Józsefné (Csany), Vannai Ferencne es id. 

Belicay Tamásné úrnőket. 

— K i r á l y i szó . A magyar király le-

nyes e l é g t é t e l t adott tegnap a megsértett 

nemzeti közérzületnek, Strossmayer püspökkel, 

aki nem régiben a kievi ünnep alkalmából 

elküldött táviratával az egész magyar nemze-

tet megbotránkoztatta, a legkeményebb formá-

ban éreztetve haragját. A jelenet, mely Belo-

váron a kath. klérus fogadtatása alkalmával 

lejátszódott, megérdemli, hogy az egész ország 

„éljent" kiáltson érte királyának. Az esetiül 

szept. 12-ről a következőket táviratozzák Be-

lovárról: Strossmayer püspököt, aki ő felsé-

gével egyidejűleg érkezett meg a b e l o v á r i 

hadgyakorlatokra, a megérkezésnél ugy a ki-

rály, mint a trónörökös feltűnően mellőzték. 

Délben a király kihallgatáson fogadta a hor-

vát klérust, mely a püspökök vezetése alatt 

tisztelgett. — A király az egész popság előtt 
erélgesen lekorholta Strossmayer püspökül. — 
vÖn magánkivál volt! Ön beteg volt! Ez sértés 
volt a római katholikas egghéiz és az állam el-
len !u — Ezek voltak a király szavai, a ma-
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gyar királyéi, aki szent István koronája cimén 

az „apostoli" nevet viseli és mint a kathol. 

egyháznak legfőbb kegyura, a magyarországi 

egyháznagyok felett dönt és határoz. Királyi 

szó volt, mert a nemzet szivéből szólott. 

Világfolyása. 
II. Vilmos német császár találkozása I. 

Ferenc József császár-királylyal, mint a „Pester 

Correspondenz"-uek kitűnő berlini forrásból 

irják, a jövő hó első napjaiban fog megtör-

ténni. Vilmos császár ezultal XIII. Leo pápát 

is meg fogja látogatni Rómában. — Bismark 

herceg és Kálnoky gróf szintén találkozni fog-

nak egymással és pedig e hó végén, a csá-

szártal ilkozást megelőzőleg. E találkozásnak 

— állítólag — semmi fontosabb politikai célja 

nincs, s pusztán a két vezető ministernek 

minden évben ismétlődő baráti összejöveteléül 

tekintendő. Majd megválik. 

Oroszország felől ismét békés szél fúj-

dogál. A német sajtó, mely ez év elején oly 

nagy garral hirdette Oroszország hadikészü-

lődéseit, ujabban e harcvágy lecsendesülésé-

ről adnak hirt. Egyik berlini lap katonai szak-

levelezője ugyanis az orosz-galiciai határról a 

következőket irja: „Itt az orosz határon vajmi 

kevés történik, amiből a háború kitörésére 

lehetne következtetni, sőt háborúról már nem 

is beszélnek. Különösen az orosz tisztek kö-

rében nincs meg többé az a harcias szellem, 

mely őket három éven át lelkesítette. S en-

nek sok oka van. Eltekintve attól, hogy az 

abnormis áthelyezési viszonyok következtében 

a fegyelem a legénység körében nagyon meg-

csappant, mit bizonyít a sok szökés, lopás, 

gyilkosság stb., az administrátióban is oly 

szörnyű rendetlenségek fordulnak elő, aminőre 

csak a krimi háborúban volt példa. Ennek 

következtében rosz az élelmezés és roszak az 

egészségi viszonyok. A lakosságot kiszipolyoz-

zák s lassan eltűnik a győzelem reménye is." 

Franciaország kormányának a belügyi 

nehézségek és pártviszályok mellett ujabban 

a gyarmatpolitika okoz ^ok gondot és nagy 

fejtörést. Ez a tengeri kigyó Tonking, mely 

nek elfoglalásáért néhány év előtt az Óceánon 

tul véres harcokat vivtak a franciák. A vér-

áldozatok mellett Tonking birtokbavétele temér-

dek pénzbe is került, melynek fedezhetésére 

a kormány annak idején külön hitelt kért az 

országtól. Most ujabban ismét 30 millió frankra 
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van s/. ükség, hogv a tonkingi ügyek rendez-

heztők legyenek. Ezen hitel megszavazása 

előtt, áll most a képviselőház, melyet aligha 

fog megszavazni. —- Ugyancsak Franciaország-

ban a mozgósított hajóraj gyakorlatai be-

fejeztettek. 

A szerb királyi pár válása csak lassan 

halad előre. Natália királyné ez időszerint 

Bukarestben van, ahová azért utazott, hogy 

a szeptember elejére kitűzött válópör tár-

gyalásai közeiebből kisérhesse figyelemmel, mi-

után nem engedtetett meg neki, hogy szerb 

földön jelenjen meg, — a válópört azonban 

Milán király kérelmére elhalasztották decem-

berig. 

A sajnálatra méltó asszonynak, ki elvesz-

tette a koronát, kitől elszakították gyermekét, 

sehol sincs maradása, folytonosan jár-kel. A 

német földről elment Hollandiába, onnan 

Franciaországba; most Romániában van, de 

már ismét készül Oroszországba a cárhoz. — 

Az eltaszított nő keservét növeli még azon 

körülmény is, hogy nevenapjának megülését, 

mely e hó 7-én volt, Szerbiában hatóságilag 

betiltották, azzal indokolván ezt, hogy Natália 

nem királyné többé. 

Az amerikai kivándorlás megszüntetésé-

nek, illetve korlátozásának ügyét ujabban az 

Egyesült Államok törvényhozása vette kezébe 

s törvényt dolgoz ki, melynek főelve az, hogy 

Amerikában csak olyan kivándorló munkások 

köthetnek ki, akik erre a célra az Európába 

kirendelt konzuláris ügynököktől engedélyt 

mutatnak fel. - -Helyes! igy legalább meg 

lesz szorítva a kivándorlás és beözönlés Ame-

rikába, mely az utóbbi időben egyre nagyobb 

mérveket öltött. 

A kamatláb fölemelése, melyet egyik ko-

rábbi számunkban már jeleztünk, ténynyé 

vált. Az osztrák-magyar bank főtanácsa mult 

hétfőn tartott ülésében a kamatlábnak fél 

százalékkal, vagyis 4"|u-ról 4,j2\-ra leendő fel-

emelését elhatározta. A Pester Correspondenz 

szerint ez intézkedés elengedhetlenné lett a 

bankhitelnek egészen rendkívüli, folyton emel-

kedő igénybevétele folytán, mely már a bank 

összes jegytartalékának absorbeálásával fenye-

get, amely ha bekövetkeznék, a banknak leg-

alább 5", ra kellene emelnie a kamatlábat, 

miután a legújabb kiegyezés által azon köte-

lezettséget vállalta magára, hogy ama jegyek 

után, melyeket ¿00 millió frton felül ércfedezet 

nélkül kiad, 5"|0-ot az állampénztárakba fizet. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Erdélyi emlékek. 
— irta: lJayp Lajos. — 
(Déva vara. — Nagy-Ág.) 

A hunyadmegyei varosok körött, intelligentiáját 
és tasadalmi életének élénkségét tekintve, Déva min-
denesetre az elsők köze tartozik. Az egész megye 
területén ez az egyetlen jelentékeny város, melyben 
a magyarságnak sikerült a suprematiót kivívni és ez 
mindenesetre abban leli magyarázatát, hogy Déva 
megyei székhely lévén, a culturalis intézmények benne 
összpontosítva vannak, 6 azok vezetői mindent meg-
tesznek a magyarosodás tovaterjedése érdekében. 

Déva egy része a Marosparton, más nagyobb 
része egy, a folyó partján allo kúp alakú hegy tövé-
ben fekszik. Ezen kúp alakú hegy a folyó völgyét 
szegélyező többi hegységekkel egy katlant alkot, mely-
ben Déva képezi a központot. S igy, sajatsagos fek-
vesénel fogva, Déva Erdély legmelegebb városa; 
napi közép hőmérséke megegyez az Altöld hőmérsé-
kével; de éjjelei és reggelei rendkívül hűvösek. 

Déva egyik megtekintésre méltó nevezetessége 
a város fölött emelkedő, cukorsüveg alakú szikla-
hegyen levő var, mely festői romjaival már távolról 
leköti az utas figyelmét. 

Az erdélyrészí kárpát egyesület gondozásából 
igen kényelmes, többszörös kanyarodásu ut vezet a 
romokhoz. Hajdan kettős kanyarodással ment fel 
hozza az ut, melyet a vár bejáratánál két kapu őr-
zött s köröskörül az ut kanyarodását követve, erős 
kőfalak vettek körül. 

A dévai vár keletkezésének története homályos; 
némelyek szerint Decebál utolsó dak királynak köszöni 
lételét, kí Díva nevü leányáról nevezte el; mások 
szerint a rómaiak, a nép hite szerint pedig tündérek 
építették. 

Három tündér ugyanis egyszerre fogott az egy-
máshoz közel eső — dévai, aranyi és kis-kalání vár 
építéséhez. A dévai és aranyi várak tündérei szeré-
nyek s Istenben bízók valának; váraik építését is 
Isten segélyül hivása mellett folytatták. A kis-kalárii 
vár tündére önhitt, elbizakodott lévén, őrült dölyffel 
fogadotjt, hogy isteni segitség nélkül is éjfélre fel-
építi a 'várat. Fogadását az ördög segélyével meg-
nyerte; csakúgy ragyogott az az arany, ezüst és más 
ékszerektől. Gyémánttól ragyogó fogatán száguldót 
ekkor a dévai és aranyi vár tündéreihez, dicsekedve 
az ördög hatalmával az Istené felett s kérte a szom-
széd tündéreket, hagyják el ők is az Istent, s folya-
modjanak segélyért az ördöghöz. Azonban nem sokáig 
tartott dicsekedése, mivel az ördög egy rejtett helyen 
- remélvén, hogy az Isten nem látja meg — be-

fejezetlenül hagyta a várat és igy az, az első kakas-
szóra iszonyú robajjal elsülyedt s helyén egy még 
ma is használatban lévő gyógyforrás fakadott. 

A tündérek még ma is élnek a nép hitében és 
gyakran meg-megjelennek a romok között. Szép, 
zajtalan holdvilágos éjjeken a munkáról hazatérő 
munkások sokszor hallanak zokogó sohajokat a 
romok közül. 

Bizonyára a munkások romlásán kesergő tün-
dérek sóhajai azok 

Szabadságharcunkban szerepelt utoljára Déva 
vára; a magyarok erős küzdelem után elvették a 
császáriaktól, de három hó eltelte után, talán árulás, 

talán a lőpor körüli vigyázatlanság következtében, egv 
része légberepült. Azóta az idő vasfoga s az emberek 
kapzsisága, — amennyiben aranyat keresni járnak 
a romok köze — teljesen romba dönté. Régi nagy-
ságát s erősségét csak ég felé meredő kőfalai mutatják. 

Bus gondolatokkal eltelve bolyong az utas, a — 
még romjaiban is imponáló — vár falai között; 
minden felé az erőszakos rombolás jelei látszanak. 
Az északi és nvugati falak állanak még tanuiul a 
vár erősségének; a keleti és déli falakból csak itt-
ott látszik 3—4 ölnyi magasságú rom, benőve min-
denütt futó növények összekuszált szálaival. 

Itt, az embermagasságú bozót között, a vár 
kápolnája látszik. Fala és mennyezete még ép. Talán 
a romboló emberi kéz fél felemelni fejszéjét Isten 
ezen háza ellen! . . . 

Amott a vár déli oldalán az álladalmi börtön 
földalatti helyiségének nyilása látható; ezzel átellenben 
a kincstár-szoba és tiszti lakok; mindegyik a fel-
ismerhetlenségig összerombolva. 

Pedig régen, évszázadokkal ezelőtt, nagvon sok 
fényt, pompát láttak e falak. Hunyady, Kinizsi, a 
Báthoriak s Bethlen Gábor e helyen pihenték ki 
hosszas háborúik után fáradalmaikat, s innen indul-
tak ki dicsőséges hadjárataikra. 

Ma már néma és kihalt e vár; a romok csend-
jét csak a völgyből felhangzó oláh leányok mélabús, 
egyhangú s néhány, a romok közt kesergő madárka 
bánatos dala zavarja meg. Néha-néha egy-egy szél-
roham vágtat végig a romok között s ugy tetszik az 
utasnak, mintha mondaná: ne higyj a nemzet jövő-
jében. mely múltja emlékei iránt kegyelettel nem 
viseltetik. 

(Folytatása következik«) 
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Helyi és megyei hirek. 
— Közig, bizottsági ülés. Csongrádvár-

megye közigazgatási bizottsága f. hó 18-án, kedden 
d. e. 10 órakor tartja rendes szeptember havi ülését. 

— Z s i l i p p r ó b a . A porgányi zsilippróba a 
hazai szakférfiak legnagyobb mérvű érdek ődését 
vonta magára. Már f. hó 5-íke óta 8 és fél méter 
magas vízoszlop hatalmas nyomása nehezül a zsilipre, 
mely eddig kifogástalanul kíállotta a vízpróbát, s ha 
a ¿1 napra tervezett próbaidő hátralévő részében 
is megállja a helyét, akkor a szakférfiak nézete szerint, 
bátran ki lehet tenni a Tisza viznyomásának is. 
ltupcsics György társulati főmérnök, valamint Endre 
Andor és Szilágyi László szakaszmérnökök, a próba 
alkalmából igen érdekes vizmütani kísérleteket esz-
közölnek, melyeket majdnem naponkint megtekint 
egy-egy szakférfiú. Eddig többek közt Klimm Mihály 
műegyetemi tanár, Bertalan Lajos műszaki tanácsos, 
Ullmann Sándor kir. főmérnök, Schmidthauer Antal 
ministeri megbízott voltak Porgányon, s vasárnap a 
magyar mérnök és épitészegylet tagjai rándulnák 
le tömegesen Budapestről Porgányra a zsílipróba 
megtekintésére. 

— S z ü r e t . Az idei időjárás rendkívül ked-
vező volt a szőlő érésére, mely már most általában 
sokkal érettebb és édesebb, mint máskor octóber 
hó elején. Több szőlősgazda meg is kezdte már a 
nagy hegyen a szüretelés!, mit a szomszéd szőlő-
tulajdonosok érdekében igen helytelennek és ren-
dészeti szempontból is nagyon kífogásolandónak tar-
tunk. Másutt a hatóság állapítja meg a szüret idejét, 
mely előtt senkinek sem szabad szüreteléshez fogni. 
Óhajtandó volna, hogy városunk is meghozná szüre-
telési szabályrendeletet. 

— Tiz éves évforduló. Azon fiatal em-
berek, kik 1878. évben végezték el a szentesi gim-
názium G-ik osztályát, f. hó 11-én barátságos össze-
jövetelt tartottak a Kucori csárdában, melyhez ked-
ves gvermekkori emlékek fűzik őket. A találkozón 
ifj. Kutas Bálint, a gyulai református egyház derék 
admnisitratora elnökölt, ki ezen alkalmat használta 
fel arra. hogy szentesi rokonait meglátogassa. A csár-
dasné jó halpaprikással szolgált, mely utan volt ke-
letje a vinkónak. Kívánjuk, hogy még sokszor legyen 
alkalmuk ifjainknak e szép baráti decennium meg-
ünneplésére ! 

— A v á r o s i k e r t é s z állásra, mely — ér-
tesülésünk szerint — legközelébb megürül, Kutas 
Bálint vámszedőnek János fia. okleveles kertész is 
pályázni fog. Kutas az első szentesi fin. ki a kertészet-
ből oklevelet nyert, és mint az alföldi viszonyok is-
merője, több eredményt mutathatna fel a varos ker-
tészetében. mint a helyi viszonyokkal nem ismerős 
külföldi kertészek, kik az utóbbi időben a szép vá-
rosi kertet a szó szoros értelmében agvonmüvelték. 

— Pályáza t főkönyvelő i ál lásra. A 
szentesi takarékpénztár igazgatósága a Hőnigh Benő 
főkönyvelő halálával üresedésbe jött főkönyvelői ál-
lásra — mint ez hrdetési rovatunkban olvasható — 
pályázatot hirdet. — Palyázzanak is mennél többen, 
mert az állás fontos és betöltése gondot adhat az 
igazgatóságnak. Egyelőre Gulyás János segédkönyvelő 
van a főkönyvelői állásra helyettesítve, és ha kiváló 
qualiíicatióval bíró egyének nem pályáznák ez állásra, 
ugy ő lesz a végleges főkönyvelő. A takarékpénztár 
buzgó tisztviselőt bir benne. 

— Az ipariskolában az oktatás folyó hó 
18-án veszi kezdetét. 

— Vasutmegnyi tás . A csongrád-félegy-
házi vasút f. hó 12-én lett hivatalosan a forgalom-
nak átadva. E vasút menetrendje a következő: Cson-
grádról indul: d. e. 9 órakor és délután 2 óra 15 
perckor, felegyházára érkezik: d. e. 10 óra 29 perc-
kor, d. u. 3 óra 36 perckor. Félegyházáról indul: 
12 óra 15 perc és 5 óra 40 perckor d. u. Félegy-
házáról ugv Budapest, mint Szeged felé mindkét ér-
kezéskor van csatlakozás. 

— Hegedűs Vi lmos fényképesznek mai 
számunkban olvasható hirdetésére e helyen is fel-
hívjuk olvasóink figyelmét. Hegedűs, ki fényképé-
szeti műtermét egészen a modern technikának meg-
felelően rendezte be, ugy, hogy fényképei bátran 
kiállhatják a versenyt még a fővárosi műtermek 
altal készített fényképekkel is, — meg kívánja a kö-
zönségnek mutatni, hogy olcsóság dolgában is ver-
senyez bármilyen „amerikai" fényképészszel. 25 
krajcárért egy arckép 2 perc alatt elkészítve sehol 
a világon nem kapható! Ezt csinálja aztán utána az 
az „merikai" nímet, ha tudja ! 

— Adómentes képviselőtestület . Ilyen 
is akad még az adóexecutiók korszakában. S e bol-
dog képviselőtestület, melynek tagjai adót nem fizet-
nek. nem is Khina vagy Japán országok távol vidékein, 
hanem itt van tőszomszédságunkban, kis Csongrád-
megyénk határai közt. Dorozsma város képviselő-
testülete ugyanis 1888. augusztus hó 13-án tartott 
rendkívüli ölesében, Zádory Mátyás indítványa foly-
tán határozatilag kimondta, hogy a közgyűlés tagjai 
a községi közmunkafizetés kötelezettsége alól felmen-
tetnek! Azonban ugy a köz, mint a bizotts. üléseken 
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kötelesek megjelenni s minden igazolatlanelmaradásért 
50 krajcárt fizetnek a kórház-alap javára, miben eset-
leg a képviselőtestület által fognak elmarasztaltatni ! 
Hát azt magunk is helyeseljük, hogy a bizottsági 
gyűlésekről elmaradó városi képviselő urak meg-
rendbírságoltatnak. Ezen intézkedés el férne a mi 
városi és különösen a megyei képviselő uraink nagy 
részére is. De a nnem fizet a nemes ember!" kor-
szaka már rég lejárt, és manapság azt tarják helyes-
nek, ha a közterhek viselésében a város atyái járnak 
jó példával elől! 

— Színészet. Kedden, e hó 11-én, Polyár 
Fanni jutalom- és nővére Po/yár Izabella vendégjá-
tékául meglehetős közönség előtt került szinre „A 
két árva" című francia rémdráma. Az említetteken 
kívül, kiket két szép virágbokrétával leptek meg tisz-
telőik, Kelement kell kiemelnünk, kí, szokás szerint, 
jól átgondolt és ügyesen megjátszott alakítást nyúj-
tott. — Csütörtökön Viola jutalomjátékául Audran 
„Üdvöske" című gyönyörű operettéjét adták. 

— Tisza-Eszlár Szentesen. Ily cim alatt 
tettünk említést mult számunkban egy esetről, mely-
ben a rendőrség is szorgos vizsgálatot tartott és 
melyet a mende-monda rituális gyilkossági bűnkisér-
letté fujt fel. Utánjárásunkra azon értesülést nyer-
tük, hogy a rendőrségi vizsgálat eddig semminémű 
positiv adatnak nem jutott nyomába. 

A v e r e s k a k a s . Két nap alatt három 
tüzeset! még a főváros tűzkrónikájában is számot 
tenne! Mindhárom tüzeset a szalma gondatlan ke-
zeléséből keletkezett. 11-én, kedden a déli órákban 
támadt a tűz Lévai Károlyné III. t. 491. számú há-
zánál, egy szalmás szint hamvasztva el; 12-én, szer-
dán d. e. 11 órakor Székely Lajos 111. t. 492. sz. 
házánál gyúlt kí és hamvadt el egv kocsiszín, és 
ugyanaz nap d. u. 2 óra tájban Nagy Ferenc IV. ti-
zedbelí házánál égett le egy kazal szalma. Szeren-
csére mindhárom tüzet csakhamar elfojtották. Tűz-
rendészet, mikor jön el a te országod?! 

— B e k ü l d e t e t t . Az ipariskola Ill-ik osztá-
lyánál, Frank Ármin lemondása folytán megüresedett 
tanítói állásra az ípartanodai bizottság minden pá-
lyázati hirdetés nélkül választotta meg Sugár Ármint, 
a „Szentesi Hitelszövetkezet" könyvelőjét. Szeretnők 
tudni, hogy mi okon mellőztettek ezen állás betölté-
sénél a szentesi tanítók ? Azt hisszük, hogy az ipar-
iskolai tanítóság oly mellékjövedelem, melyre a kü-
lönben is szerényen díjazott tanítók tarthatnak leg-
több igényt! (Mi csak lapunk zártakor vettünk a 
választásról hírt, s így a beküldött közleményt hely-
szűke miatt csak kommentár nélköl közölhetjük. Szerk.) 

— szerencsét lenül járt Czakó János 
állapota két nap óta nagyon roszra fordult. Czakó, ki, miként 
mult vasárnapi számunkban megírtuk, Tóth Árpád gőzmalmá-
nak padlásáról lezuhanva, szenvedett életveszélyes sebeket, la-
punk zártakor ugyan még életben volt, de felgyógyulásához 
már semmi remény sincs. 

— Meggyuladt teherkocsi . F. hó 11-én 
délben egy, Szolnokról érkezett tehervonat kocsija, 
mely közvetlen a gép után volt akasztva, az uton 
tüzet fogott és meggyuladt. A tüzet a szentesi állomáson 
vették észre, de mielőtt még nagyobb kárt okozotl 
volna, sikerült eloltani. 

— N agy tanyai tűz. Pirók-Bartha József ki-
séri lakos fiának, Lászlónak, nagy-királysági tanyája mellek-
épületeivel és összes élelmi szerei s vetőmag készletével, mig 
a tulajdonos a városban volt, f. hó 11-én leégett. A gyanú a 
tanyás fiát terheli, ki egyedül maradt a tanyában s aki kü-
lönben nagy kedvelője „Tisza Kálmán újra feltámadt pipájának!" 

Kéményseprői állasra hirdet pályázatot 
Kistelek község elöljárósága. Az okmányokkal fel-
szerelt kérvények f. évi szept. 30-áig Kistelek elöl-
járóságához adandók be. 

BajlÓS Berta lan tánctanító Nagy-Kőrösről, 

f. hó 20-án Szentesre érkezik s itt tánciskolát nyit. 

— F e l h í v á s a h e l y b e l i k e r e s k e d ő k és 
i p a r o s o k h o z . Vonatkozással a vallás és közokt. minister-
nek 1884. julius á3-án kelt rendeletere, mely az iparos és ke-
reskedő tanoncok iskoláztatására vonatkozik, felhívom az iparos 
és kereskedő urakat, hogy tanoncaikat az ipariskolába Írassák 
be. A beiratás september 1-től 15-ig az ipariskolai igazgató I. 
t. 132. sz. lakásán (Görgős) délutáni \b órától '27 óráig történik. 
A beiratkozott tanoncok sept. 9-én délután 3 órakor a Kurcán 
tul lévő iskolahelyiség rajztermében tartoznak összejönni az 
egyes osztályokba való beosztás végett, a hol is minden tanonc 
felvételi jegyet kap, melyet gazdájával is tartozik aláíratni és 
ugy átadni osztálytanítójának. — A rendes tanítás september 
17-én veszi kezdetét. Z o ó J á n o s , 

ipariskolai igazba ó. 

Hirek a szomszédból. 
— Vonatkis iklás Szolnokon. F. hó 

ll-én délután a Nagyvárad felöl jövő személyvonat három 

kocsija, közvetlen az állomáson, kisiklott. A kisiklásnak az 

volt az oka, bog}' abban a pillanatban, a mikor a személyvo-

nat az állomásra berobog, indul a kolozsvári gyorsvonat, a 

váltóőr azonban hamarább elváltotta a pályát, mint ahogy a 

személyvonat még elhaladt volna. Mind a három kisiklott ko-

csi első és másodosztályú volt s az utasok között volt Hajdú 

Sándor szolnokmegyei alispán is. Szerencsére emberéletben nem 

esett kár. A szentes-ksztmártoni vasút kávépörkölője e miatt 

egy órai késedelemmel erkezett Szolnokra. 

— F é l e g y h á z á n az öngyilkossá lett Mihá-
lovics Kálmán volt adópénztárnok által kezelt pénz-

3. oldal. 

tári naplók felülvizsgáltatván, kitűnt, hogy az el" 
sikkasztott összeg 30,950 írt 02 kr. 

— A szabadkai negyedmil l iós lopás. 
Csonk;i Bálint elfogatásával kezrekerültek egy nagy betöres el-
követői is. Körülbelől két esztendeje, hogy Szabadkán rendkí-
vüli vakmerőséggel ellopták Geiger kereskedő Wertheiin-szek-
rényét s azl az utszelen feltörve, abbul negyedmillió forintra 
menő összeget elloptak. Csonka és pajtásai követtek el a be-
törést, s eddig nyolc van közülök a rendőrség kezei közt, na-
nyobbára ugyanazok, kiket a szabadkai rendőrség a rablás után 
azonnal letartóztatott, de a szabadkai törvényszék, bizonyíték 
hiányában, szabadlábra helyezett. A bandából eddig fogva van-
nak: Faragó József martonosi, Mareenkó György szabadkai, Yu-
cseties Imre szabadkai lakosok, Csonka Bálint martonosi fele-
lösőr, a hires lovasbetyár a Káday-korből, továbbá Törköly 
Vera, a Nagy-Kikindán letartóztatott Yucsetics Imre szeretője, 
Korhec János petrovoszellói rendőrbiztos, Madaszkin es Szkte-
nar moravicai gazdák. A rablás nyomára az vezetett, hogy 
mig Yucsetics más ügyben Szabadkán fogva volt, addig Csonka 
Balint, Faragó József, Marcenko György es Korhec János ren-
dőrbiztos a nyáron egy éjjel l'uszta-kulan Yucsetics szeretőjé-
nek, 1 örköly \ erá nak lakásába betörtek é> a szoba falába be-
falazott húszezer forintot, a Geiger-féle zsákmánynak egy részét 
elrabolták, egyenlően megosztozva a penzen. Faragó József 
ezreseiből kettőt Lövy Jakab martonosi házaló váltott fel a 
szeged-csongrádi takarékjiénztárban, honoráriumkép ötszáz frtot 
tartván magának belőle, miért ó most elfogatott Csonka Bá-
lint szintén három ezrest váltott fel. Faragó mindezt beismeri 
azzal, hogy a lopott ezresek a Geiger-fele rablásból valók. A 
csendőrség kezében oly bűnjelek vannak, melyek valószínűvé 
teszik, hogy az elrablott negyedmillióból százhatvanezer forint 
megtérül. 

Hazánk és a főváros. 
— Masíroznak a katonák. A 101. gyalog-

ezred 1., 2. és 3. zaszlóalja és az ezredtörzs, mely-
hez a szentesi születésű és illetőségű íiuk is soroz-
tainak, miként már jeleztük, az őszi hadgyakorlatok 
betejezésével állomást cserélt s Nagy-Varadról, hol 
1882. óla állomásozott, Zágrábba, Horvátország tő-
városába helyeztetett át. Az ezred három zázszloalja, 
mely 6 törzs- és 58 főtiszt, továbbá 697 legényből 
áll, f. hó 12-én hagyta el Nagy-Váradot. — Az ezred 
hadkiegészítő 4-ik zászlóalja azonban továbbra is 
B.-Csaban marad; ide rukkolnak be az ezen évben 
besorozott újoncok is s innen vitetnek majd tovább 
abba a görbe országba, mely oly közel fekszik 
Boszniához. 

— Gyermekrablás az utcán. Nagyvárad 
egyik félreeső utcáján tegnapelőtt vakmerő kiserle-
tet tett egy elvetemült koldusasszony: el akart ra-
bolni egy szegény kis leányt. A gyermeket Gerlicy 
báróné, a kit egész Nagyvárad ismer jótékonyságá-
ról, szabadította ki kezebői. Az asszony a szegény 
gyermeket hízelgő szavakkal maga utan csalogatta 
egy elhagyott utcába, s mikor már nem akarta tovább 
is követni, erőszakkal magával vonszolta a leányt. 
E pillanatban hajtatott arra Gerlicy báróné s latva 
a siró gyermeket és az erőszakoskodó vénasszonyt, 
niegallittatta kocsiját és kocsisát a gyermekrabló 
asszony után szalasztotta. A kocsisnak sikerült a 
menekülő asszonyt utóiérni. A báróné ezalatt a 
szegény kis leányt magaíioz ültette a hintóba, a koldus-
asszonyt pedig kényszeritette, hogy kövesse őket a 
városházára. Itt a gyermekrablót fogva tartották, 
mig a megmentett gyermeket a bárone szüleihez 
visszavitte es megigérte, hogy neveltetéséről ezentúl 
gondoskodni fog. 

— Orosz könyvkereskedés. Egy szent-
pétervári részvénytársaság könyvkereskedést es orosz 
lapot akar indítani Bécsben, melynek Zagrábban, 
Belgrádon és Prágában fiókjai lennének. Reméljük, 
hogy a magyar kormány gátat vet a pánszlávizmus 
ezen terjeszkedési kísérletének! 

— Rövid hirek. Budapesten az Erzsébettér 
gesztenyefáinak legnagyobb része teljes virágzásban 
pompázik, — Brassóban pedig a körtefák indultak 
másodszor szép virágzásnak. — Nagy-Alásonyon, 
Barca Bálint birtokos kertjében levő alniafakat ta-
vaszi virágzásukban elverte a jeg, most újra kivirá-
gozták s már diónagyságu gyümölcs is van rajtuk. 
Ugyanitt a jázmin-bokrok szintén teljes viragzásban 
vannak. — A gór gúnyt vadászatokat az idén is meg 
fogják tartani. E vadászatokon Rudolf trónörökösön 
kívül Edward valesi herceg is részt vesz. — Szökési 
kísérlet, iázimics János trieszti rablógyilkos, kit már 
a kúria is halaira ítélt, a napokban szökési kísérle-
tet tett. A külső váci-uti fegyház falát ugyanis, ott, 
ahol szalmazsákja állott, kivajta s már annyira ké-
szen volt munkájával, hogy rövid időn megszökhe-
tett volna. 

Külföld. 
— Pasteur , a hires párisi tudós, tudvalevő-

legujabban a kolera ellen akar beoltásokat eszközölni. 
E kísérlethez Foblher párisi ismert hirlapiró, Hugó 
Viktor unokaöcscse, ajanlotta fel magát. Pasteur 
örömmel fogadta az ajánlkozást. Bizonyára nagy el-
iszántság s tudományszeretet kell ahoz, hogy valak 
felajánlja testét az ázsiai kolera mérgének kipróbá-
lására. 

— A ül lokszera Spanyolországban 
eddig 80 ezer hektár szőlőt pusztított el, 10 millió 
forint értékben. Nagy lesz az ára a Malaga és Ma-
deira boroknak! 



4. oldal. 

fctGÉWY-CSAMIOK. 

A létra íokain. 
— Francia regény. — á-ik küzl. 

Adéline, midőn magára maradt, néhány percig 
mozdulatlanul állott és Julién lépteinek neszére ügyelt. 
Midőn meggyőződött, hogy minden kellemetlen talál-
kozás nélkül távozott, kezével végig siinitá első sze-
relmese heves csókjai altal kissé összekuszált hajat, 
majd egy szempillantást vetelt a tükörbe. A szokott-
nál élenkebb arcszíne tiszta t'ehersegü volt; szemei 
lény lettek, ajkai kissé szétnyíltak, kiszarítva ezen ti-
tokzatos talalkozns laza altal. Az ablak tele indult, 
leoldá a jel gyanánt szolgait zsebkendőt es még csak 
egy futó pillantast sem vetve a Julién altal lakott 
padlásszobára, bezárta a redöket, a függönyöket rend-
beszedte, s ezután az ebediő terembe ment, felteríteni 
az asztalt. Ezen munka, különösen hogy a nehéz 
damaszt-vászon össze ne gyűrődjek, sok gondot es 
és nagy ügyességet igényeit, Adéline azonban helye-
sen és jól olda meg a nehez feladatot. 

Azon percben, midőn Adeline az első tányért 
feltette, a kulcs nyikorgott a zarban, es Leontine 
lihegve, izzadságcsepp« ktől fénylő homlokkal rohant 
a konyhába. 

— Semmi sem égett el! — kialtá egy gyors 
szempillantással megvizsgálva a bögréket es labasokat; 
— lám, ínég szerencsém is van! De fejemet teszem 
rea, hogy vettem ina reggel. Eszembe jutott, a gyü-
mölcsöshöz futottam, s most bizonyos vagyok benne! 

— Nos, ha vett, akkor majd előkerülnek, — 
monda nyugodtan Adéline, fol)tatva az asztal terítést, 
— csak nem repültek el! 

Mialatt a cseléd az elmulasztott időt igyekezett 
helyrepotolni, a Íiatal leány a terítést vegezte. Bizonyos 
titkos büszkeseggel törölgette a pezsgős üvegeket, 
melyeket talán tízszer sem használtak születese ota. 
Gondosan hajtogatta össze a szervíetteket püspök-
sapkakka, egy kis darab kenyeret dugva belejök, majd 
megállt es gyönyörködött a jól végzett inunkaban. 

Adéline igen kecses volt ezen kis hazi gondok 
teljesitesében. Anyja altal nevelve, ki komoly es ta-
karékos nő volt. Szűk életmódjuk közepett minden-
nek ismerte teljes arát es megtanulta, hogyan kell 
a felesleges kiadásokat elkerülni. A hazban mi sem 
veszett karba; a tegnapi maradékok a szakacsne reg-
gelijet képezték, — a szemetes, ha Leontinet latta a 
szemetes bödönnel közeledni, megvetőleg fordita el 
areat, mert soha egy fél falatkanyi érteket sem talált 
benne, sőt meg a csontokat is megette Pichot asszony 
ebes kutyája. 

Ezen szűk takarékosság azonban nem zarta ki 
Adéline anyjánál a jóság és az igazsag érzetet. 11a 
gazdag lett volna, számítás nélkül adott volna; a 
szerény helyzetben, melyet a sors reá mért, nem a 
többieket fogta legszűkebbre, hanem önniagat. Meg-
értette-e Adéline anyja lelkének jóságát, melyet a 
parancsolo szükség, hogy egyetlen leanya szamara 
hozományt gyűjtsön, tol} tonosan elnyomni törekedett? 
nem tudjuk; nundazaltal Pichot asszony aii)agi eré-
nyei meg voltak leanyaban is; lehet, hogy a többiek 
csak elhatározó pillanatot vártak a jelentkezésre. 

Gsengettek. 
Adeline mozdulatainak megszokott kecsessegével 

emelte fel fejét és hallgatott. Egy mély hang néhány 
szót mondott. Léontine lelkesedve felelt, egy perccel 
később pedig kipirulva, szajat egész fültöveig huzo 
mosolylyal rontott a szobába, kezében egy nagy fe-
hér csokrot tartva, az elsőt azon öt ev alatt, mióta 
Léontine itt gyakorlá a konyha és minden egyéb 
szolgálat művészetét. 

— Nos, ez már valami uj,kisasszony! — mondá 
a bokrétát messzi előre nyújtva vaskos karjával, — 
fehér liliomok, fehér katnéliak, minden fajta virág, 
melyeknek még nevét sem ismerem! Látszik, hogy 
udvarias ember az ön jövendőbelije! Mily szép, ha 
menyasszony van a háznál!• Aztán mily jó illat! 

Adeline elvette a bokrétát de nem fojthatta vissza 
mosolyát. Igen szép dolog menyasszonynak lenni! 
Senki sem mondhatja az ellenkezőt, még akkor sem, 
ha nem is imádjuk a vőlegényt. Virágok, ajandekok, 
színházjegyek, bókok, mások irigysége, mindez kábító 
keveréket képez, mely a szegény leányok fejebe száll 
és megrészegíti őket, mig egy héttel házassaguk után 
annál keservesebb csalódásuk, és ekkor hiaba kérde-
zik maguktól, hogy itjusaguk es szabadságuk elha-
gyasa eléggé meg van-e íizetve az önszeretet ezen 
csekély hizelgései által. 

— Es az asztal is terítve van már, — folytatá 
Léontine elbájolva, — Istenem! mily szép, egy szé-
pen teritett asztal! Lgy-e kisasszony, a két végére 
gyertyákat fog állítani ? 

— Nem. Eleg lesz a lámpa is. Különben nékünk 
nincsenek karos gyertyatartóink. 

— Kölcsön kell kérni! Akarja, hogy le szaladjak 
az első emeletrt, a szomszédba? Az asszonyságnak 
van egy par nagyon szép gyertyatartója, lattam a 
minap, midőn az előszoba és a szalon ajtaja nyitva 
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volt, a mi ugyan nagyon ritkán esik meg. Oly szép 
sárga daniaszk bútora van, és sohasem fogad sen-
kit. Mondja kisasszony, lemenjek? 

- Ilány gyertyára valók a tartók ? — kérdé 
Adéline. 

— Nem tudom, talán öt- vagy hatra. Ilyen 
magasok ni! 

A cseléd az asztal magasságát mutatta. 
(Folytatása következik.) 

Szerkesztői üzenetek. 
'/,. K. Dorosma. Köszönet a szives küldeményekért! Még 

nincs semmi újság. Várjuk néhezen. 

— 8. Helyben. Felszólalását mindenben helyeseljük, mi-

után azonban inai vezércikkünk ugyanezen tárgygyal foglalko-

zik, a közleményt ezúttal sajnálattal mellőzni voltunk kényte-

lenek. 

PÁLYÁZAT. 
A szentesi t a ka r ékpénz t á r n á l 

elhalálozás folytán megüresedett f ő k ö n y v -

v e z e t ő i á l l á s r a pályázat nyittatik. 

Evi fizetés 1200 frt havi előleges részle-

tekben és a tiszta jövedelemnek az alapsza-

bályok szerinti százaléka. 

K i v á n t a t i k : 
1. Feddhetlen jellem, kitartó munkasze-

retet. 

2. A kereskedelmi kettős könyvvitelben 

elméletileg és gyakorlatilag teljes jártasság s 

ezek okmányolása. 

3. Születési, egészségi és eddigi hivata-

loskodást igazoló bizonyítványok. 

4. Az üzleti levelezésben teljes jártasság. 

5. Óvadékul az évi lizetés kétszerese te-

endő le készpénzben, értékpapírokban, vagy 

ingatlan vagyon biztositéka által. 

6. A magyar nyelvnek tökéletes birása 

és a német nyelvbeni jártasság. 

A pályázati kérvények f . é v i o k t , h ó 

1-sö n a p j a i g bezárólag a szentesi takarék-

pénztár igazgatóságához — a lenti kivánal-

mak kimutatásával — benyújtandók. 

A megválasztott állását mielőbb elfog-

lalni, és erről kérvényében nyilatkozni köteles. 

Allásábani véglegesítés, az igazgatóság aján-

lata folytán, a közelebbi közgyűlés által történik. 

Szentesen, 1888. szept. 10. 

1-3 Az igazga tóság . 

53. tk. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírre teszi, hogy Szentes város arcapenztáru vegrehajtatónak 
Aradi Karolina férj. Kreisz Józsefne végrehajtást szenvedő 
elleni triO frt tökekövetelés es járulékai iránti végrehajtási ügye-
ben a szegedi kir. törvényszék (a szentesi kir. járasbirósag) 
területen lévő, Szentes város határában fekvő, a szentesi 
sz. telekjegyzokönyvben 10614. rsz. alatt foglalt " 160, hold 
terű kistökei legelőre az árverést 1503 Irt ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt in-
gatlan az iöóVs. éri szeptember -¿0-ik napján délelőtt (J órakor 
az alólirt telekkönyvi hatosag hivatalos helyisegeben megtar-
tandó nyilvános árverésen a megallapitott kikiáltási áron alól 
is eladatai fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 
10°0-át, vagyis ehhez képest a fentebbi becsárnak megfelelő 
összeget készpénzben, vagy az 1SM. LX. t. c. i'2. § aban jelzett 
árfolyammal számított es az lbíSl. evi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminísteri rendelet íS. §-ában kijelölt óva-
dekkepes értékpapírban a kiküldött kezehez letenni, avagy az 
1881. LX. t. c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
venyt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1888. junius hó ¿7-ik napján. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 

T e m e s v á r y , kir. aljbiró. 

50. szám. 

Tudomásul! 
Van szer^nc^ém a n. é. közönség szíves tudomá-

sára hozni, hogy fényképészet i terme nben 

amerikai győri-fényképek 
készülnek. És pedig «risit nagyság 25 krajcár, 
cabinet 50 krajcár. 

Hegedűs V i lmos , 
fénvké. »ésr. 

W 
kis-tőkei 120 hold legelő és szántóföldjük há-

rom évre haszonbérbe kiadó, vagy örök áron 

eladó. — I. t. 208. számú házuk három évre 

haszonbérbe kiadó, vagy örök áron eladó. — 

Értekezni lehet az örökösökkel saját házuknál. 

á99á. s z . — ( . k. 

Árverési póthirdetmény. 
A szentesi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, miszerint Kovács János és 
a szentesi takarékpénztár szentesi lakos végrehajtó-
nak özv. Kajtár Lajosné szentesi lakos végrehajtást 
szenvedő elleni végrehajtási ügyében 1133. és 1378— 
t. k 888, valamint a 888. sz. a. kibocsátott 
árverési hirdetményben a szentesi 1952. sz. tjkvben 
A f 2405. rsz. ingatlan 1504 frt kikiáltási árban, a 
kir. járásbiróság hivatalos helyiségében 1888. szep-
tember hó 17-ik napjának délelőtti 9 órájára 
kitűzött árverés az 1881. t. c. 160. §-a alapján. 
Szentes város közönsége végrehajtató érdekében 
is 1838 frt tőke követelése és járulékai kielégítése 
végett megtartatni fog. 

Kelt Szentesen, 1888. augusztus hó 30-án. 
A szentesi kir. jbiróság mint tkönyvi hatóság. 

T e m e s v á r y , kir. aljbiró. 

Bérbeadandó ház. 
A B u z á s - f é l e I. t. 9. számú ház több 

évekre azonnal bérdeadandó, esetleg örök áron 

azonnal eladandó. A feltételek iránt értekez 

hetni K. Szabó Bálintné tulajdonossal II. t. 

11. szám alatt. 

Ui-bor eladás. 

Hölgyek figyelmébe 
Van szerencsém a 11 é. hölgyközönség becses 

tudomására hozni, hogy a folyó évi szeptember bó 

s r s I T S nőj felső ruhákból 
álló dus raktárammal Bpestről jelen leszek. 

Kérem tehát a n. é. hölgy közönséget, hogy ebbeli 

szükségleteit beszerezni nálam szíveskedjék. 

Ugyanez alkalommal elvállalok elkészítés 
végett női ruhákat a legutolsó divat szerint 

és a legolcsóbb árak mellett. 

Számos látogatásért esd teljes tisztelettel 

B a l o g Miksa, 
női szabó Bpesten. 

A csongrádi határban fekvő E r z s é b e t i 

s z ő l ő k Tisza felőli oldalán levő, általam 

1880-ik évben alapított m i n t a s z ő l ő e z é v i 

terméséből 

100 hektoliter uj-bort, illetolegmusto 
eladok, kisebb vagy nagyobb mennyiségben 

is. Úgyszintén nagy mennyiségű, legkitűnőbb 

fajú állani való l u g a s s z ő l ő t is adok el, 

kisebb, vagy nagyobb mennyiségben. 

Szüreti idény alatt és most kint a sző-

lőben van állandó lakásom, mely Csongrád 

várostól lépésben hajtva, egy órai távolra fek-

szik, fél órai fekete földön és fél órai homo-

kon, mindenütt a tiszai oldalon vezet az ut, 

a régi alpári uton. 

Csongrád, 1888. szept. 12-én. 
Ludrova i Tó th I s tván , 

1—4 Arad szab. kir. város mérnöke. 

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 1 8 8 8 . é v s z e p t e m b e r h ó 

3 0 - i k 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. biró. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




