
XVIII. évi folyam. 1888. 62. szári). Péntek, október 12. 

Egv évre . . 

Fél évre . . 

Negyed évre . 

Előfizetési árak: 
. 5 frt - kr. 

. 2 frt 50 kr. 

. 1 frt 25 kr. 

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-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t tér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 

tői fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok 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. 

A megye és a vasút, 
i i . 

A szomszéd Jász-Nagvkun-Szolnokmegye 

legközelebb azt az ajánlatot tette Kun-Szent-

Alárton városának, hogy a körösi hidtól a 

város főutcáját a vasútig, a megyei közmunka-

váltsági pénztárból ki fogja köveztetni, s nem 

kiván a várostól egyebet, csak az útépítés-

hez szükséges földmunkát és az uton a vám-

szedési jognak oly képpen való átengedését, 

hogy a vámdijnak fele a vármegyéé legyen. 

Mit mutat ez? Azt, hogy Jász-Nagykun-Szol-

nokmegye nemcsak az országutak építésére 

terjeszti ki figyelmét, hanem a kebelébe tar-

tozó egyes városoknak az országutak folytatá-

sául szolgáló városi főutcák kikövezését is 

megyei feladatnak tekinti. — Ezt nem azért 

hoztuk fel, mintha per analogiam Csongrád-

megyétől azt várnánk, hogy a Széchényi-ut 

folytatásául szolgáló városi főutcát a vasútig 

a megye építtesse ki, hanem felhoztuk a 

szomszéd vármegyéknek a közlekedési érdek-

kel szemben elfoglalt álláspontját azért, hogy 

lássuk, miszerint nem túlzó követelés az, ha 

a vármegyétől a közmunka adó fejében töb-

bet várunk, mint amennyit eddig adott. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

G . . . . ravatalánál. 
Holdvilágos az ég, csendes az éjszaka, 
A halottas háznak nyitva van ablaka; 
Ki hallszik a sirás s lengedező szélben 
Messze röpül a hang s visszhangzik az éjben. 

ílsak búmat növelé az a gyászos ének, 
Melyet a virrasztók halkan eneklének: 
S mikor könnyes szemmel beléptem a házba, 
Ravatalnál ál lott: apa, anya gy ászba. 

Néztem a halottat, néztem a virágot, 
Melyet a zord halál — mint szél a faágot — 
Elragadott tőlem élte szép hajnalán, 
Boldogságom az ég irigyelte talán? 

Láttam a halottat, láttam, hogy a szép lány 
Rózsa piros arca, oly sáppadt, oly halvány . . . 
Szivemben fájdalom, szememben könny támadt, 
Sokáig siratlak, busulok utánad ! 

Örökké búsulok, örökké mig élek, 
Boldogságot többé soha nem remélek ; 
Mert ezt a kis leányt ravatalon látom, 
Ma még ravatalon . . . Majd a más világon! . . . 

ifj. Técsy József. 

Erdélyi emlékek. 8 

Irta: Papp Lajos. 

(A segesvári csatatér. — A szászok. — Brassó.) 

Nagy-Küküllőmegye természeti szépségekkel 

megáldott földjén, Segesvártól keletre, a Fehéregy-

házába vezető ut két oldalán, van egy nagy kiterje-

désű tér, melynek látása sebesebb mozgásba hozza 

minden arra járó igaz magyar szivét. Ez a tér, a 

gyászos emlékű segesvári csata színhelye. 

Óh vándor! kit sorsod erre vezérel, vesd le 

saruidat, mert a föld, melyet lábaid érintenek: szent 

föld. Ez a föld az, melyben halhatatlan emlékű köl-

Első cikkünk végsoraiban kifejezést ad-

tunk azon óhajunknak, hogy a megye addig 

igyekezzék megyénk közlekedési érdekeinek 

maradandóbb szolgálatot tenni, mig a köz-

munka nem államosittatik; mert azután késő 

lesz. A megye el fogja a közmunka váltság 

feletti rendelkezési jogát veszíteni, s aztán, 

ha akarna is, nem tud tenni semmit. 

Megvalljuk, hogy a megyei közmunka-

kezelés államosításával szemben azt az aggályt 

éppen nem tápláljuk, hogy akkor, ha köz-

munka ügyünk felett a miniszter rendelkezik, 

megyénk közlekedési viszonya rosszabbra fog 

válni. Ettől nem tartunk; mert az államkor-

mányzatban a közlekedési politika ma egyik 

főtényező s bizton várható, hogy a kormány 

a közlekedési utak dolgában nagyon is elma-

radt magyar alföldre, s igy Csongrád várme-

gyére is, gondot fog fordítani. Ennek dacára 

kívánatos volna, ha Csongrádvármegye, me-

gyénk közlekedési érdekeinek emelése céljából, 

a már közel várható közmunka államosítás 

előtt, a közmunka alap terhére egy nagyobb 

vállalatba menne bele. 

S ez a szentes—hódmezővásárhelyi vasút 

kiépítése volna. 

Látjuk, hogy Hódmezővásárhelytől mit 

tőnk: Petőfy Sándor hamvai nyugosznak; ez a föld 

az, a melynek minden talpalatnyi terét, egy-egy el-

esett hős kiömlő vére kövérített; ez a föld az, a 

melyen legelőször halványodott el szabadságért küzdő 

hőseink reménycsillaga. Szebb itt a tenyészet, illa-

tosabb itt a virág, mint bárhol széles e világon, 

mert azok szívvéréből nő ki minden fűszál, kik a 

thermophylaei hősökhöz hasonlóan áldozták fel éle-

töket a szabadságért. 

Szép és gyönyörű vidék. S mintha a természet 

is őrizni akarná drága kincsünket: mindenfelől 

hegyek által keretbe foglalá. A völgy közepén a 

Küküllő folydogál lassú csörgedezéssel; a folyó két 

oldalán, egészen a hegyek aljáig, „arany kalászszal 

ékes rónaság" terűi el, melynek néma csendjét csak 

a Brassó felé futó vonat éles füttye s dübörgése 

zavarja meg. Távolabb, Fehéregyháza alatt, a Kűkűl-

lőn át, egy rozzant fahid látható. Ama szomorú em-

lékezetű fahid, melynek karfájára könyökölve, mélázó 

szemekkel a messze távolba nézve, a költőt utolszor 

látták. Talán isteni ihlettel megáldott lelke akkor 

mondott utolsó „Isten hozzádot" imádott hazájának. 

Meghatott s bus érzésekkel eltelt kebellel szem-

léli minden magyar hazafi e szép vidéket. Szemeink 

önkénytelenül a kőltő s az elesett hősök emlékosz-

lopát keresik. Azonban hiába; azt nem találjuk meg. 

áii ott ugyan egy emlékoszlop, mely az orosz 

sereg győzelmét s Skariatin orosz tábornok halálát 

jelöli, melyet kegyeletes kezek, minden esztendőben, 

a segesvári csata napján, megkoszorúznak; de az 

elesett honvéd hősöknek nem emelt oszlopot a nem-

zeti kegyelet! 

Azonban csalódtam Az Almakerékbe ve-

zető ut mellett egy — ezer és ezer kődarabból álló 

— kőhalmaz hirdeti, hogy ott nyugosznak a hősök 

sem várhatunk ezen vasút kiépítésénél. S kü-

lönösen nem várhatjuk azt, hogy ezen nemes 

város vezetése mellett a jelen században ki-

épüljön ez a vasút, mely Csongrádvármegyé-

nek közlekedésileg a legfőbb vonala, s mely-

nek kiépítése Hódmezővásárhelynek a legvitá-

lisabb közgazdasági érdeke. 

Hódmezővásárhelytől e téren a tétlenül 

lefolyt év után semmi eredményt nem várunk. 

És éppen nem várunk gróf Bethlen Márkus-

tól sem, ki az előmunkálati koncessiónál más-

fél év óta tovább menni nem bírt s talán nem 

is akart. 

Ily tapasztalatok után mi Csongrádvár-

megyét tekintjük olyanul, melynek anyagi és 

erkölcsi ereje egyformán meg van arra, hogy 

ezt a vonalat kiépítse. Álljon ezen vasútépí-

tésnek Csongrádvármegye az élére s Szentes, 

Szegvár, Mindszent, Hódmezővásárhely és az 

állam hozzájárulásával építse ki ő. 

A szentes—kunszentmártoni vasútnak 

ugy kiépítése, mint egy évi üzemben tartása 

elég példa rá, hogy a szentes—hódmezővá-

sárhelyi vasút olcsón kiépíthető s előrelátható-

lag sokkal több jövedelmet fog hozni, mint 

az építéssel járó tőke kölcsön törlesztése igé-

nyel. 

s ott álmodik szép, örök álmot a kőltő imádott ha-

zája szabadságáról Ez a kőhalmaz pedig évről-

évre nő; minden magyar ember, ki erre jár, egy-

egy követ tesz a többiek fölé, kegyelete kifejezé-

seül 

És nekem ugy tetszik, hogy ez a legszebb s 

legmegliatőbb nyilvánulása a hősök iránti kegyele-

tünknek. 

A magyar honvédek vereségét s a nemzet sza-
badságának eltiprását hirdető emlékoszlop pedig a 
magyar nemzet szégyenére, még mindig ott büszkélke-
dik a hegy lábánál. A derék segesvári szászok még 
őrt is tartanak mellette, nehogy barbar magyar kezek 
megszentségtelenítsék. Az őr diját, állítólag, az orosz 

állampénztár a bécsi orosz követség utján juttatja 

a segesváriak kezébe. 

A Királyhágóntuli kerület nemzetiségei között 

a szászok azok, kik ugy műveltségűk, mint lélekta-

nilag megmagyarázhatlan separastikus hajlamaiknál 

fogva, leginkább felköltik maguk iránt az utazó ér-

deklődését. 

A szászok a XlI-ik század közepén vándorol-

tak, illetőleg fogadtattak és telepíttettek be Géza 

magyar király által Erdély délkeleti részébe, s azóta 

nemzeti önállóságukat nemcsak megőrizték, hanem 

a földet, melyen laknak, sajátjuknak s a magyar 

hazához nem tartozó jogos tulajdonukul szeretik 

tekinteni. Ebből kifolyólag, az egységes magyar ál-

lammal szemben állást foglalnak el s a messze lakó 

németekhez, rokonoknál is melegebb vonzalommal 

viseltetnek. 

Ezen vonzalom s a nagy német nemzettel való 

egyesülési törekvés, valamint a magyarság s a ma-

gyar állameszme iránti ellenszenv, a 48-iki események, 

de különösen a szászok kiváltságos helyzetét megszün-



4. oldal. 

Itt tehát az az aggály, hogy ugy a vár-

megye, mint a fönt elősorolt tényezők e vasút 

kiépitése által egy hátrányos üzletbe menné-

nek bele, ki van zárva, sőt azt jogosan lehet 

hinni, hogy ezen vasút az ország vasutjai kö-

zött egyik legjövedelmezőbb lesz ! 

A megyének egyik legfőbb közlekedési 

érdeke nyerne itt megoldást minden különö-

sebb áldozat nélkül. 

Ha Békésmegye nagy áldozatok árán is 

kész megyei vasutakat épiteni, miért ne te-

hetné ezt megyénk? 

— V á r m e g y e i v i r i l i s e k 1889 . é v r e . 
A vármegyei igazoló valasztmány az 1889. évre jo-
gosult legtöbb adót íizetö érték-képviselők névjegy-
zéket folyó hó 1-én tartott ülésében, következőleg 
állította össze: 

»SZENTESI L A P « 

forint 

Pallavicini S. őrgr. 41371 
Karolyi László gr. 24537 
Karolyi Sándor gr. 22497 
Svub Jakab 4392 
Karasz Géza 3603 
Sarkadi N. Mihály 1757 
Faragó Mihály 1718 
Zsoldos Ferenc 1530 
Dr. llaris János 1522 
Szapary Géza gr. 1465 
Karolyi Gyula gr. 1316 
Uhlar István 1304 
Sarkadi N. Antal 1188 
Jurenak Imre lOoO 
Bagi Imre 9/3 
Bagi Mihály 949 
id. Mátéffy Ferenc 927 
Beretvás János 864 
Hegyi Antal 848 
Szarka Mihály 817 
Stammer Sándor 814 
Kohn Adolf 763 
Sváb Gyula 724 
Nagy Imre 708 
Novak József 665 
Rakovszky István 659 
Weisz Lőrinc 658 
Kanasz N. Imre 615 
Rúzs Molnár Sándor 603 
id. Jerney Mihály 598 
Szeder János 594 
Magyar Imre öttömösi 582 
Filó János 5öO 

frt 

iíj. Bartha János 548 
Hunyady Lajos 512 
Vajda János 507 
Körrey Ferenc 472 
Neumann Mór 472 
ifj. Vecseri János 467 
Eszes Mátyás 461 
Kiss István 430 
Kiss Zsigmond 422 
D. Szilagyi Sándor 420 
Sisak M. Antal 418 
Gerőc Lajos 406 
Polgár János 405 
Maasburg Sándor br. 391 
Csúcs Antal 391 
Lazar István 387 
Újhelyi Nándor 383 
Bamberger Lipót 364 
Sulc Lajos 363 
Dr. Pollak Sándor 363 
Berkec Ferenc 348 
Tamásfy Bela 348 
Cukor Emil 346 
Szeder Imre 345 
iíj. Piti József 341 
Pakolic János 338 
Csúcs János 337 
Fekete Márton 335 
Dunás Varga Sándor 329 
Habi Ferenc 328 
Pintér András 324 
llalus József 323 
Babós Sándor 322 

f r t 
ifj. Vajda István 322 
Szobotka Fülöp 320 
id. Greskovics Pál 319 
Szűcs Dániel 319 
Szvoboda Ferenc 318 
Rác László 317 
Rác Ferenc 314 
Vajda Sándor 307 
Mojzsik Lajos 307 
Jurenák Béla 306 
Soós Pál 302 
Kovács Imre 300 
Keller Lajos 299 
Kristó Nagy Imre 298 
Sarkadi Nagy Sándor 295 

Pót tagokul 

Nagy Ferenc 256 
Vimmer Károly 255 
Szoboszlai Sz. Mihály 252 
Kiss Ferenc 251 
Rúzs Molnár János 248 

frt 

Szobotka Gusztáv 288 
Forgó József 286 
Lakos Ferenc 283 
MezeyMór 281 
Széli Bálint 280 
Fried Zsigmond 279 
Forgó G. Pál 278 
ifj. Maróti István 278 
Szűrszabó N. Imre 276 
Ehrlich József 275 
Cukkermann Károly 274 
Rúzs Molnár Ferenc 265 
Dunaháti Vas István 264 
Sárdi János 262 
Horváth János 261 

felvétettek: 
Sisak M. János 248 
Sarkadi Nagy Ferenc 247 
Tekulics János 
Réthi Ferenc 
Tajtliy Kálmán 

244 
241 
240 

Világfolyása. 
II. Vilmos német császár megkezdte utazását. 

Első állomása München, Bajorország fővárosa volt. 

honnan október 2-án utazott el, hogy folytassa útját 

Bécs felé. 

Vilmos császár 3-án d. e. 9 órakor érkezett meg 

Bécsbe. A pályaudvarban Ferencz József király az 

uralkodóház tagjai jelenlétében fogadta. Mikor a vo-

nat megállott, Vilmos császár leugrott a lépcsőről, 

kezét nyújtotta a királynak, aki őt háromszor meg-

ölelte és megcsókolta. Vilmos császár ezután Rudolf 

trónörököshöz sietett s kétszer megcsókolta. A fogad-

tatás oly fényes volt, hogy az minden fogalmat 

felülmúl. Vilmos császár hosszasabban társalgott 

Tisza Kálmán miniszterelnökkel is. A fényes ünne-

pélyekről jövő számunkban írunk. 

A német császár Bécsben időzése alatt a Hof-

burg császártermeiben fog lakni, míg 70 személyből 

álló kísérete a Zsófia és István lakosztályaiban lesz 

elszállásolva. Uralkodónk a német császár tiszteletére 

két díszebédet ad, ezek közül az egyik családi, a 

másik pedig nagy díszebéd lesz, melyen 130 meg-

hívott vesz részt. A császár okt. 5-én távozik Bécsből. 

A pápa, mint Rómából írjak, rendkívüli fény-

nyel kívánja fogadni császári vendégét, s a pápai 

udvarhoz tartozó minden bíbornokot, püspököt és 

tető törvénycikkek megalkotasa óta van rendkívüli 

mérvben kitejlődve, úgyannyira, hogy azóta minden-

nel, a mi magyar, allandó harcban vannak s igye-

keznek boszantásaikkal, alattomos cselszövényeikkel, 

a külhoni német lapokbani való támadásaikkal s 

egyéb nem tisztességes eszközök felhasználásával, 

minél több nehézséget gördíteni a magyar államiság 

megvalósítása elé. 

Pedig igazán érthetetlen s megniagyarázhatlan 

ezen más — hozzájok nem is rokon — népekkeli 

egyesülési törekvésök, mivel nyelvük — a valódi 

ijakszasz nyelv — a némettől teljesen elütő; sőt még 

nyelvjárásaik is annyira különbözők, hogy a besz-

tercei szász nem érti meg a brassóit, vagy szebenit 

s erintkezésí nyelvül a románt használják. 

Hogy mégis a magyarok iránt táplált gyülöle-

tök létre jött s bennök a separastikus hajlam any-

nyira kifejlődött, azt jobbara annak lehet tulajdo-

nítani, hogy papjaik, tanáraik s általában művelt 

ifjaik a nemethoni egyetemeken pangermán eszmé-

ket szívnak be s idehaza mindannyian apostolaivá 

szegődnek a téveszméknek. 

Hogy mily nagy bennök a magyarok elleni gyű-

lölet, legjobban bizonyítják a kővetkező tények: Ott, 

a hol többsegben vannak, magyar embernek közzé-

jök telepedni, csakis fölebbezés utján lehet, mivel ők 

minden indokolás nélkül elutasítják; lövész-, torna-, 

vivó- s iparegyesületeikbe magyar embert föl nem 

vesznek, mivel minden egyesületük nemzetiségi po-

litikával is foglalkozik; hivatalnoknak, városi, avagy 

megyei képviselőnek, magyar embert épen nem, vagy 

csak nagyon ritkán választanak; a városi közgyűlé-

sek jegyzőkönyveit németül szerkesztik, magyarra le 

sem fordítják; iskoláik tannyelve német, a magyart 

nem is tanítják. 

Hanem tagadhatatlan, hogy műveltség tekinte-

tében a magyarországi nemzetiségek között, — még 

a magyart sem véve ki, — az első helyet foglalják 

el. Értelmes, munkás s takarékos nép. Gyermekei 

nevelésére különösen nagy gondot fordit és sokat 

áldoz. Népiskolái mintaszerűek; felszerelve mindazon 

kellékekkel, melyek megkívántatnak egy modern is-

kola berendezéséhez; állat-, növény-, ásvány-, ter-

mészet- és vegytani gyűjtemény, továbbá könyvtár, 

téli és nyári tornatér csaknem kivétel nélkül még 

falusi iskoláknál is feltalálhatók. Magasabb taninté-

zeteik s szakiskoláik, számuk arányához kepest, igen 

sok van. Kitűnőbb ifjaikat közköltségen, a „szász 

egyetem- vagyonából, külföldi egyetemeken taníttat-

ják. Iparuk élénk, kereskedelmök kiterjedt. 

A szépség és tisztaság iránti érzékök fejlettsége 

műveltségűkkel arányban áll. Városaik, különösen 

Szeben és Brassó, szépség és tisztaság tekintetében 

Erdélyben páratlanul állanak. Házaik csinosak s íz-

léssel épültek; nád, vagy zsindely tetejű házat még 

falvakban sem láthatni, hanem csak cserép és bá-

doggal fedetteket. 

Vannak azonban oly tulajdonaik is a szászok-

nak, melyek a magyar ember előtt épen nem ked-

vesek, sőt ellenszenvet keltők. Önzők, barátságtala-

nok, elzárkózottak; céljaik elérésére rendesen alat-

tomos eszközöket használnak; a nyíltság és őszinte-

ség nem tulajdonuk. Hazájok iránt gyűlölettel visel-

tetnek. 

(Folyta tása következik.) 
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praelatust felhívott, hogy a fogadtatásnál legyenek 

jelen. A pápa testőrei sorfalat állanak a Vatikán 

bejáratától a fogadó-teremig, a nemes testőrök pedig 

a pápai trónt állják körül, valamint hét püspök is 

a trón körül lesz elhelyezve. A trónállványon két 

széket helyeznek el, egyet emelkedettebb helyen a 

pápa, egy kisebbet pedig alantabb a császár számára. 

Pecci bíbornok, a pápa öcscse, a pápai udvar több 

méltóságával a Vatikán folyosóin elébe megy az 

érkező császárnak s a trónterembe vezeti, hol a 

pápa ülve fogadja. 

II. Vilmos császár Rómában időzése alatt a 

Constantin-bazilika romjain nagy kivilágítás lesz. A 

csapatszemlén, melyet a császár tiszteletére tartanak, 

Olaszország összes csapatai képviselve lesznek. A 

mezőn, hol a csapatszemle lesz, 1200 munkás dol-

gozik a tér rendezésén és díszítésén. A császár a 

Quirinálban abban a szobában fog lakni, melyben 

1783-ban II. József császár Rómában időzése alatt 

lakott. 

A német császár utazása mellett kétségkívül 

Frigyes császár és Bismark herceg iratainak nyilvá-

nosságra lett hozása képezi a hét fontosabb politikai 

eseményét, nemcsak Németországban; de egész 

Európában. Az íratok közzétételének gyanúja Geíf-

cken titkos tanácsost terheli, akit már le is taztóz-

tattak. GeíTcken politikai pártállására nézve a kon-

zervativekhez tartozik, tehát azokhoz, akik Frigyes 

császárért nem lelkesültek, de Bismark politikáját 

sem helyeslik. Geffckent Hamburgban tartóztatták le. 

Azt mondják, hogy a naplótöredék hamisítvány. Ez 

alatt a cím alatt támadja és cáfolja azt meg Bismark 

herceg is. Ha hamisítottak az iratok, azért kell a 

közlőt büntetni; ha pedig igazak, azért, mert állam-

titkokat hozott nyilvánosságra. Az eset Berlinben 

óriási feltűnést keltett s Bismark herceg fellépésének 

közvetlen következménye az, hogy a naplók folyta-

tasának, vagy más részeinek közzététele elmaradt. 

Tervben volt ugyanis az 1866-iki eseményekre vo-

natkozó naplót is kiadni, ez azonban ezúttal elma-

radt ; igen valószínű azonban, hogy a naplók előbb-

utóbb közé fognak tétetni, nem ugyan Németország-

ban, hanem a külföldön. 

Helyi és megyei hirek. 
— K i r á l y ő f e l s é g e névünnepe alkalmá-

ból f. hó 4-én a helybeli r. kath. templomban ünne-
pélyes istenitisztelet tartatott. 

— K i n e v e z é s . Az igazságügyininiszter a 
szentesi kir. járásbírósághoz dr. Percei János kir. 
törvényszéki jegyzőt nevezte ki aljárásbiróvá. 

— S z l á v i k G y u l a helybeli posta- és tá-
vírda-főnököt és családját súlyos csapás érte f. hó 
3-án, két hónapos Gyula fióknak elhunytával. A ke-
ményen sújtott szülőket vigasztalja a tudat, hogy 
szerettükkel egy angyallal több van az égben. 

— V a s u t u n k az elmúlt szeptember hóban 
4308 frt jövedelmet hozott. Az augusztus havi for-
galom eredménye 3266 frt volt, s igy szeptember 
hónap 1042 frttal jövedelmezett többet. 

— A r e f . u j p a p l a k o t szept. 30-án szen-
telte fel Fíló János lelkész. A felszentelési ünnepen 
jelen voltak: nt. Fíló Lajos nagy-kőrösi lelkész, a 
városi tanács tagjai közül többen, a tanári és taní-
tói kar, a presbyterium tagjai stb. Az ebéden az 
első toasztot sarkadi polgármester mondta Filó Já-
nosra, az uj paplak első lakójára; majd Fíló János 
köszönte meg az iránta tanúsított szívességet, elis-
merését fejezve kí az egyház áldozatkészsége felett. 
Balogh János Fíló Lajos nagy-kőrösi lelkészre, Filó 
Lajos a testvéri szeretetre, Kiss Zsigmond és Balogh 
János a Filó családra mondottak pohárköszöntőt. 
Érdekesnek tartjuk felemlíteni, hogy az ünnepély 
napján, a délutáni istenitisztelet alkalmával, Gerőc 
Lajos lelkész tíz uj szülöttet keresztelt meg. 

— É r t é k - k é p v i s e l ő k . Csongrádvármegye 
legtöbb adót íizető képviselőinek 1889. évre érvényes 
névjegyzékét az igazoló választmány f. hó 1-én tar-
tott ülésében állapította meg. A névsort lapunk más 
helyén veszik olvasóink. 

— A s z á m v e v ő i h i v a t a l hivatalos lel-
tározása Temesváry Antal kir. alj bíró és a városi 
hatóság kiküldöttjeinek jelenlétében f. hó 4-én dél-
után eszközöltetett s adatott at Tóth Kálmán ideig-
lenes számvevőnek. Az átadásnál jelen volt Kovács 
Pál is. 

— A z i d . s z á m v e v ő i állásra hirdetett 
pályázat határideje f. hó 4-én járt le. Az állás el-
nyeréseért összesen hárman pályáztak: Rába Dénes, 
Gulyás János és Győri Ferencz. 
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— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Nom szokásból 
de szivünk őszinte érzetétől indíttatva, köszönetün-
ket nyilvánítjuk mindazoknak, kik kedves kis fiunk-
nak f. hó 4-én végbement temetésénél becses meg-
jelenésükkel nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Szlávik Gyula és neje. 

— A> p i a c t é r k¡kövezése a befejezéshez kö-
zeledik. Még csak az artézi kut körüli iér kövezése 

az ártézi kut alapjának betonirozása van hátra; 
hasonlóképen készen van a vállalkozó a kispiachoz 
vezető esőlerakással is. 

— A gimnázium részére készült uj isko-
lai bútorokat f. hó 4-én vette át Sarkadi polgár-
mester a társvállalkozó asztalosoktól. Ugy az átvevő 
bizottság, mint Benkó Károly épitész a legismerőb-
ben nyilatkoztak a munkáról, sőt Benkó épitész a 
a szentesi gimnázium bútorait a szolnoki főgimná-
zium bútorainak messze fölé helyezte. Ez az elis-
merés csak dicséretére válik a szentesi asztalos 
iparnak. 

A h e l y p é n z s z e d é s haszonbérbeadására 
vonatkozólag a gazdászati szakosztály kétféle javas-
latot terjeszt a városi közgyűlés elé. Javasolni fogja 
ugyanis, hogy a helypénzszedes próbaképen egy évre 
adassék haszonbérbe, és pedig vagy együttesen, vagy 
külön a vásári, s külön a hetivásári és napi helypénz-
szedés. 

— Az Írnoki állásra, mely Borsos Péter 
lemondása folytán üresedett meg, a kitűzött határ-
napig összesen tizenegyen pályáztak, és pedig : ifj. 
Sántha János, Dunaháti Mészáros Ferencz, Érsek 
Zsigmond, Pócs János, ifj. Jószai Sándor, Gyarmati 
Antal, Fekete Gábor, Kónya János, Balogh Antal, 
Brazzarotto János és Szabó János. 

— A regále-bérlök a fogyasztási adók 
emelkedese folytán, haszonbérleengedésért folyamod-
tak a városi tanácshoz. A tanács az ügyet a gazdá-
szati szakosztálynak adta ki véleményadás végett. 
A gazdászati szakosztály, tekintettel arra, hogy a 
város ezen adóemelésnek nem oka, abból se köz-
vetve, se közvetlenül jövedelmet nem huz, folyó hó 
4-én tartott üléséhen folyamodókat kérelmükkel el-
utasította. 

— A z e l ő f o g a t o s o k kérelemmel járultak 
a városi tanácshoz, egy negyedik négyes fogat rend-
szeresítése tárgyában. A gazdászati szakosztály a 
négyes fogat rendszeresítését nem véleményezi, mind-
azonáltal — tekintettel az előfogatok nagymérvű 
igénybevételére, — a városi közgyűlésnek egy ket-
tős fogatnak egy évre 500 frttal leendő díjazását 
fogja javasolni, ugy azonban, hogy azt a jelenleg 
alkalmazásban levő előfogatosok tartoznak előállitani. 

— É g z e n g é s . F. hó 4-én este 7 óra után 
égzengés és villámlás kíséretében jótékony eső áz-
tatta meg a szomjas földet. A Szent-Mihály utáni 
égzengés is a hosszú ősz egyik jele. 

— Megfojtott gyermek. Csongrádon 
1885. szept. 2:2-én megfojtva talalták Keller Sán-
doiné ottani lakos 9 éves mostoha leányát, Kel-
ler Zsófiát. A tett gyanúja az anya ellen irányult, 
a kit vád alá is helyeztek, de a ki állhatatosan ta-
gadta bűnösségét. A gyermek nyakán barom ujj 
nyomát lehetett észrevenni. A/, orvosi vélemény való-
színűnek mondta, hogy a gyermek küleiőszak folytan 
mult ki, de nem tartotta kizártnak annak lehetősé-
get sem, hogy a gyermek önmagát végezte ki ily 
módon, mire nézve az orvosi tapasztatat több pél-
dát tud felmutatni. A törvényszék, bár ítéletében 
hangsúlyozza a terhelő körülmények feníorgását, 
felmentette a mostoha anyát, mert bűnössége tör-
vényszerűig nem volt bebizonyitható. A felmentő 
ítéletet a kir. tábla és most a kir. kúria is helyben-
hagyta. 

— A dohánybeváltás időpontja. A 
Dohány Újság szerint az ez évben termelt dohányok 
korábban fognak a kincstár által beváltatni, mint 
rendesen, minthogy a kedvező időjárás mellett nagyon 
előnyösen lehetett a dohány szárítását eszközölni. 
Azért jó lesz minden intézkedést idejében megtenni, 
mi a simitás rendes előhaladását lehetővé teszi, 
nehogy azután ide-oda kapkodni kelljen. 

— Lapunk segédszerkesztője Nyári László, 
a „Szentes és Vidéke44 f. évi 39. számában „Pályá-
zat van hirdetve44 bekezdésü hír által magát sértve 
érezvén, Csonka Pál és Novobácky Győző tartalé-
kos hadnagyok által nevezett lap szerkesztőjétől, Ba-
lázsovits Norberttől felvilágosítást követelt. A neve-
zett urak Balázsovits Norbert urnái megjelenvén, ez 
előttük kijelentette, hogy a kérdéses cikk megírásá-
nál Nyári László úrra nem gondolt és azt ő reá 
vonatkoztatni nem is volt szándékában. Ezen kije-
lentést Nyári László ur segédei tudomásul vévén, 
az ügyet befejezettnek jelentették ki. 

— Igényperlő cím alatt lapunk f. évi 56. 

számaban megjelent hírünket, miután közvetlen for-

rásból meggyőződtünk róla, hogy a kérdéses közle-

mény téves informátió kifolyása, azt Illés Jenő ur 

személyét illetőleg feltétlenül visszavonjuk. 

Hirek a szomszédból. 
Torkon ragadott rabló. Nagylakról 

irják: Friedmann Lajos nagylaki regalebérlő szobá-
jába szept. 26-án este Gvics Pál nevű, bácsmegyei 
illetőségű csavargó asztalos segéd belopódzott és 
magát elrejtette. Éjfél tájban, mikor már a házbeliek 
mélyen aludtak, a Wertheim-szekrényt a mellette 
lévő asztalon elhelyezett kulcscsal kinyitotta és abból 
6700 frt készpénzt tovajlott el. Éppen midőn az 
ablakon ki akart osonni, a zajra fölébredt a házi-
gazda; lélekjelenlétét el nem veszítve, a tettest torkon 
ragadta és a lármára elősietett fia és leánya segít-
ségével az ellopott pénzt tőle elvette, a tettest pedig 
az előhívott esendőröknek átszolgáltatta. 

— T i s z a - K ü r t ü n n e p e . Tisza-Kürt uj 
templomát szept. 23-án szentelték fel a lakosság és 
a környékbeliek tömeges részvételével. A szertartást 
Székely Károly mezőtúri esperes végezte a környék-
beli papság segédlete mellett. Az istentiszteleten Szűk 
Károly tisza-kürti lelkész mondott egyházi beszédet. 
Istentisztelet után 200 terítékű bankét volt, melyen 
Szük Károly, Tóth László inokai lelkész, Székely 
Károly esperes és Zay Károly tiszaháti jegyző mon-
dottak toasztokat. Bankett után tánc következett, 
melyen számosan vettek részt. 

Hazánk és a főváros. 
— A Péce ly- fé le 1000 frtos drámai jutal-

mat az idén az akadémia Bertók Lajos történeti 
drámájának, „Thurán Anná"-nak adta kí, mely leg-
közelebb kerül színre a nemzeti színházban. 

Százesztendős jogakadémia. A nagy-
váradi kir. jogakadémia legközelebb üli meg száz 
éves fennállásának jubileumát. Ez alkalommal a jog-
akadémia érdekes adatokat tesz közzé: névsorát 
mindazoknak, a kik a jogakadémiának hallgatói vol-
tak. A teljes névsor már össze van állítva; az in-
tézet igazgatósága most ujolag fölkéri a jogakadé-
mia életben levő összes volt hallgatóit, hogy tudas-
sák az igazgatósággal jelen polgári állásukat, az év-
folyam jelzésével együtt, a melyben a jogakadémiát 
hallgatták. Már eddig is igen sok adat érkezett be, 
de még felhasználják mindazokat az adatokat, a me-
lyek október 15-éig beküldetnek. 

— Kivégzés. Szimics Jánost, a trieszti rab-
lógyilkost, akinek halálbüntetését a király is helyben 
hagyta, f. hó 6-án reggel fogják kivégezni Budapesten. 

A walesi herceg Miskolcon. Az an-
gol trónörökös, a ki már pár hét óta hazánkban időz, elrán-
dult a miskolci hadgyakorlatokra is, A walesi herceg nagy ér-
deklődéssel szemlélte az ezrede hadgyakorlatait, megjelent a 
katonai lóversenyen s mindenütt nagy ovációkban részesült. 
Miskolci idózésének legérdekesebb mozzanata volt azonban a 
tiszteletére adott bankett, a melyről a következőket távirják; 
A herceg belépésekor a katonazenekar rázendítette az angol 
himnuszt, melyet a jelenvoltak állva hallgattak végig. A har-
madik fogásnál Foreszty huszár-ezredes mondott felköszöntöt 
a királyra, majd a walesi herceget köszöntötte fel. A hosszan-
tartó, lelkes éljenzés csillapultával a herceg németül válaszolt 
a felköszöntőre s a kővetkezőket mondta: 

,Ura im! Az ezredes szavai mélyen megindítottak engem. 
Ö Fölsége a császár és király azzal tüntetett ki engem, hogy 
ezen kitünö (lá-ik huszár-) ezred tulajdonosává nevezett ki. 
Nagy tisztelet volt ez reám nézve, és pedig annál nagyobb és 
engem különösen megörvendeztető, mert egy magyar ezred 
volt, a melynek tulajdonosává kinevezett. Nagy örömömre szol-
gált, hogy ezt az ezredet meglátogathattam, nemcsak azért, 
hogy azt megismerhettem, hanem mert egyidejűleg alkalom 
nyújtatott nekem arra, hogy ezen ezred kiválóságáról, a mely 
ma bizonyságát adta annak, hogy mily kitűnően exerciroz, a 
csapatok mily szépen vannak kiképezve, és hogy mily szaba-
tosan mozognak, meggyőződhettem. Uraim! Midőn ma a gya-
korlótérről visszajöttem, ö fölségéhez a következő sürgönyt in-
téztem : „Éppen most szemléltem meg a lá. huszárezredet; 
nem találok szavakat, hogy annak jó, kitünö kinézését és fe-
gyelmét leírjam. Végtelenül büszke vagyok, hogy oly kegyes 
voltál, engem egy ily gyönyörű ezred tulajdonosává kinevezni.4 

— Uraim! Engedjék meg, hogy önöknek a választ, a mit ö 
fölségétöl erre kaptam, fölolvassam: 

„Nagyon örvendek, hogy ezreded kinyerte megelégedé-
sedet, és hogy az ezred méltónak mutatta magát a névre, a 
melyet szerencsés viselni. Ferenc József.* 

Büszke vagyok e szavakra és azt hiszem, hogy az ez-
red legmagasabb hadurának megelégedését mindig ki fogja 
tudni vívni. Poharamat ö Fölsége egészségére emelem, s föl-
hívom önöket, hogy koccintsanak, (magyarul) „Koccintsanak ö 
Fölsége egészségére. Él jen!" 

A lakoma kedélyes hangulatban folyt le: a walesi her-
ceg a legbarátságosabban társalgott szomszédaival, különösen 
Foresti ezredessel, Vay báróval es Apponyi gróffal. A lakoma 
végeztével a walesi herceg a versenytéren győztes tisztilovasok 
mindegyikéhez néhány nyájas szót intezett. Majd az angol him-
nusz hangjai mellett szobájába vonult. Rövid pihenés után 
újból kikocsizott a lovas-laktanyába, a hol a megvendégelt 
közlegénységnek már javában húzta a cigány. A walesi herceg 
nagy gyönyörrel nézte a huszárok táncát, a kik a födött lo-
vaglótéren a faluról besereglett leányok és menyecskékkel jár-
ták a csárdást. Onnan a herceg a tiszti-kaszinóba ment, a hol 
hideg sültet és kávét tálaltak föl s a kaszinóból az indóház-
hoz hajtatott, hol az 1 óra 23 perckor Budapestre induló vo-
nathoz csatolt szalonkocsiban nyugalomra tért. 

Az angol trónörökös f. hó á-án a román királyi pár lá-
togatására Bukarestbe utazott; de ismét visszatér Budapestre, 
hogy Rudolf királyfi görgényi vadászatain részt vehessen. 

Különfélék. 
— Feleség, asszony, nő. Bánatunkban osz-

tozkodik a feleség, pénzünkben az asszony, adós-

ságunkban a nő. Feleséggel egy szobában is megfé-
rünk, az asszonynak külön szoba kell, a nőnek pedig 
szállás! A feleség így szólit: »Kedves férjem", az 
asszony: „Uram", a nő: „Hallja ön!u A feleséggel 
lelki nyugalommal élünk, az asszonynyal sok bajjal, 
a nővel egykedvűleg. A feleség cirógat, az asszony 
hízelkedik, a nő szemrehányásokat tesz. A feleség-
gel e:y tálból eszünk, az asszonynyal egy ételből, a 
nővel egy vendéglőből. A feleség ruhát vesz, az asz-
szony szöveteket, a nő pedig selyem és bársony 
kelmét. A feleség egyszerűen öltözködik, az asszony 
cifrálkodik, a nő eleven divatkép. A feleség gondos, 
az asszony hiu, a nő kacér. A feleség gyűjt, az asz-
szony költ, a nő pazarol. A feleség szerelme állandó, 
az asszonyé ingatag, a nőé egy nagy semmi. A fe-
leség azt mondja: „jó reggelt", az asszony: „Guten 
Morgen", a nő: „Bon jour." A feleség gyalog jár, 
az asszony kocsiba ül, a nő lóháton nyargalódzik. 
Gyermekeink anyja a feleség, ismerőse az asszony, 
mostohája a nő. A feleség gyermekeinket neveli, az 
asszony öltözteti, a nő sok jóból kivetkőzteti. Ha 
meghalok: sirat a feleség, panaszkodik az asszony, 
a nő pedig feketébe öltözik. Csak egy év múlva 
megy férjhez a feleség, hat hónap múlva az asszony, 
s hat hét múlva a nő. 

Üz le t i értesítés. 
Ssentes, 1888. octóber 4. 

A külföldi emelkedő árak belföldi gabonaüzle-

tünkre is érezhető hatással vannak, s különösen 

búzában tapasztalható igen élénk vételkedv, ugy, 

hogy a buza ára a mult héthez képest mintegy 

15—20 krral emelkedett. 

Piacunkor a buza mellett különösen az uj ku-

korica volt igen keresett, úgyannyira, hogy a mai 

heti vásáron mintegy 250 kocsi adatott el. 

A következő árakat jegyeztük : 

Buza: mmként 6 frt 90 kr. 7 frt. 

Ó kukorica: köble 6 frt. 

Uj kukorica : köble 4 frt 50—80 kr. 

Zab: köble 3 frt, 3 frt 20 kr. 

Heremag : mmja 47—50 frt. 

N y i 11 -1 é r. 
(E rovatban közlöttekért nem felelős a i z e r k . ) 

Ny i l a tkoza t . 

Alulírottak Sima Ferenc ur megbízásából 

Balázsovits Norbert ur lakásán f. 1888. évi, 

előbb szeptember 30-án, utóbb október hó 

1-ső napján megjelenvén, őt Sima Ferenc ur 

nevében a „Szentes és Vidéke" f. 1888. évi 

szeptember 29-iki számának „Hirek" czimű 

rovata „Pályázat van hirdetve" bekezdésü, 

második újdonságában foglalt, Sima Ferenc 

úrra vonatkozó s általa tendenciózus voltánál 

fogva sértőnek tekintett tétel miatt elégtétel-

adásra felszólítottuk. Ő azonban ezen kérdést 

előbb egy vegyes bizottság bírálata alá kivánta 

bocsáttatni. Mi ezt — miután előre szavunkra 

tudattuk vele, hogy Sima Ferenc ur egy ha-

laszthatlan ügy miatt nem lehetett volna a 

városi közgyűlésen jelen; sőt éppen ezért is 

Szeder János úrral együtt felkérték a polgár-

mestert arra, hogy a szept. 27-ére kitűzött 

vár osi közgyűlést halassza el — Sima Ferenc 

ur megbízásából visszautasítván, felhívtuk, 

hogy v a g y egy oly tartalmú nyilatkozatot 

irjon alá, melyben kijelenti, hogy; „ S i m a Fe-
renc urat becsületében sérteni egyátalában nem 
akarta, s amennyiben ez mégis azon közleményt 
magára nézve sértőnek vette, azt ezennel vissza-
vonja és az ezen közleményben írottak miatt saj-
nálkozását fejezi ki,« vagy lovagias elégtételt 

adjon, ő mindkettőt megtagadván, részünkről 

az ügyet ezennel befejezettnek nyilvánítjuk. 

Miről kiadtuk e nyilatkozatunkat. 

Kelt Szentesen, 1888. október hó 1-én. 

Dr. Fi ló Lajos. 
Pokorny Tódor. 

* 

A fenti nyilatkozat alapján Balázsovits 

Norbertet g y á v á n a k nyilvánítom, s ezen-

nel kijelentem, hogy ott, a hol és a mikor 

találom, kutyakorbácscsal fogom megkorbá-

csolni. 

Szentes, 1888. octóber 4. 

Sima Ferenc. 



4. oldal. 

« c é i i y - c $ a w \ i o k . 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 7-ik közi. 

A lakoma az volt, aminek lennie kellett; drága 

fényűzés és borzalmas Ínyencségek halmaza: volt 

spárga, — nyugodjanak meg olvasóim, csupa con-

servek, — rózsaszinü retek, hála Leontine gyors 

futásának; azonban nem volt pecsenye. Pichot asz-

szonyság nem ismerte eléggé a szokásokat, hogy 

tudta volna, miszerint pecsenye feltétlenül szükséges 

az ünnepélyes lakománál; a két tál becsinált elégsé-

gesnek látszott előtte. Kárpótlásul azonban fagylalt 

került az asztalra süteménynyel oly bőségben, hogy 

a legdurcásabb ember is felvidult, a legkitartóbb 

gyomor is elromlott volna. A Champagne-i nem 

volt éppen rossz, de a Berdeaux-i utálatos volt. 

Ittak a jegyesek egészségére, boldogságára, 

szaporaságukra, dacára, hogy Pichot asszony meg-

jegyezése szerint ez utolsó toaszt kissé elhamarko-

dott volt. Adeline megtartotta hideg vérét és Claudel 

azt mondá magában, hogy nagyszerű felesége akadt, 

bár ipja urának pincéje kissé megütközésre adott 

okot. Adrién ugyanis azt képzelte magának, hogy 

oly emberek, kik képesek leányuknak huszonötezer 

frank hozományt adni, csak birnak néhány üveg jó 

borral. A mint a salátás tálat látta megjelenni, Ade-

line felé hajólt és dicséretül megkérdette: 

— Hát a pecsenye? A szakácsnő elfeledte be-

küldeni ? 

— Már megettük! — feleié a fiatal menyasz-

szony nyugtalan arckifejezéssel. 

Valóban a borjufilet az egész családnak ele-

gendő volt pecsenye gyanánt. Mit akar ez az ember 

a pecsenyével? — kérdé önmagától Adeline. 

Igen jól van! elfeledtem, — feleié röktön az 

ügyvéd, ki nem tartozott azok közé, kiket oly hamar 

ki lehet ütni a nyeregből; azonban az étkezés ezen 

anomaliája megtanította őt arra, hogy jövendő-

belijének világi nevelése nem oly tökélyes, minőnek 

képzelte. 

Rendes filozófiájával ezt a mérleg rossz ser-

penyőjébe tette, mérlegelte egyidejűleg a sorsot és 

néhány percnyi gondolkozás után arra a meggyőző-

désre jött, hogy mindazáltal elégedett lehet sorsával. 

Kölcsönös elégedettség közt oszlott fel a tár-

saság: a hajdani vendéglős az ebédet középszerű-

nek találta és a borokra nézve Cladel nézetét osz-

totta; a kárpitos elégedetlen volt azért, mert nem 

volt szabad szivarra gyújtania; VTaugirard szülei 

dühösködve a fölött, hogy kis huguk máshoz megy 

férjhez, mikor imádott tiuk számára éppen alkalmas 

feleség lett volna, hazamenet csak szidalmazni és 

megszólni tudták az egész társaságot; a gazdag 

bácsi és nagynéne is méltatlankodtak a pecsenye 

hiánya felett. 

— Ha az ember nem tud tisztességes ebédet 

adni, — mondá a nagynéne a lépcsőn lemenet, — 

ugy nem hiv meg vendégeket! Es még ez a min-

denes cseléd, ki hagymát tett a fehér mártásba! 

A jó asszony oly haragos volt, hogy nem akart 

kocsit fogadni, hanem férjét egy omnibuszba gyömö-

szölte, minden kocsivezetővel, ellenőrrel és utassal 

összeveszett s végül gyalog érkezett haza, egy óra-

kor hajnalban. 

— Miért nem mondták meg, hogy a kocsi ér-

tünk jön? — kérdé siránkozva férje ezen vándor-

lások alatt. 

— Miért hívják meg az embert, ha még 

pecsenyét sem akarnak adni — feleié az aszonyság. 

Másnap mindenki későbben kelt fel a szokott-

nál, kivéve Leontinet. Az égbolt még szürke volt, a 

nap szomorúnak és esősnek Ígérkezett; padlásszobá-

jának hátterében gyorsan felöltözködött és lejött a 

konyhába. 

Konyhájának láttára, melyben még a tegnapi 

ebéd gőze szállongott, száját fintorította; de mivel 

derék és bátor leány volt, ki saját sorsa felett soha-

sem érzékenyült el, gyorsan felfogta a szemetes 

bödönt, — azt, ami bele nem fért, egy régi újságba 

töltötte, — és lesietett a lépcsőn, mindazáltal ügyelve 

arra, hogy semmit el ne ejtsen, mert a kapusnő 

szigorú volt ezen tekintetben. 

»SZENTES I LAP« 

Az utcán sürgött-forgott a cselédnép ; a sze-

metes napimunkáját végezte és Leontinet meglátva, 

szokás szerint megvetőleg forditá el fejét. Azonban 

a salátás leveleket tartalmazó újság magára vonta 

figyelmét és végig kutatta a bödön tartalmát. — 

A szeméthordó gúnyos hangon szólította meg: 

— Eh! mondja csak szép menyecske, ön 

igazán nagyon jó, hogy lakomájából nekem is jut-

tat valalamit; de még egy kis friss vajat is tehetett 

volna hozzá, hogy csuszósabb legyen. 

— Mi baj már megint? — mondá Leontine 

hetykén, ki erélyesen védelmezte gazdáit a „patkány44 

nevezet ellen, melylyel őket a városnegyedben il-

lették. 

— Egy csomó retket, szép rózsaszín, friss haj-

tású retket találtam, édes kedvesem ! Jó lesz reggelire. 

— Az én retkem ! — kiáltá Leontine — az 

én retkem, melyeket ugy kerestem ! Adja gyorsan 

vissza őket, hallja, és pedig mindjárt! 
(Folytatása következik.) 

50. szám. 

mény felöl a szerkesztőség külön kikűldetésü tagjai adnak 
gyors és bő értesitést. A „Budapesti Hirlap" e célokra havon-
kint oly összeget fordit, mint a mennyi ezelőtt 10 évvel még 
egy-egy hirlap egész költségvetése volt; de sikerült is elérnie, 
hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő organuma a saj-
tónak. A „ B u d a p e s t i Hirlap* Tárcarovata Teleky Sándor 
gróf. Tóth Béla, Rákosi Viktor (Sipulusz) és több kiváló irók 
közreműködése mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gon-
dot fordit rá, hogy megmaradjon elökellö színvonalán A na-
pirovatokat kitűnő zsurnalisták szerkesztik s a helyi értesülés 
ismert legegyesebb tudósitókra van bizva. Rendőrségi és tör-
vényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét ese-
ményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti 
Hirlap" helyet foglalhat minden család asztalán. A közgazda-
sági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő 
megtalálja mindazt, a mi tájékozásra szükséges. A regény csar-
nokban csak kiváló irók legújabb müveit közöljük. A előfize-
tés föltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt negyedévre 3 frt 
50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. As előfizetések vidékről legcél-
szerűbben postautalványnyal eszközölhetők következő cini alatt: 
A „Budapesti Hirlap14 kiadó-hivatalának. IV. kerület, kalap-
utca 16. szám. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyö—Kun-Szent-Márton—Szentes között.) 

Érvényes 1888. junius 1-től. 

S z e n t e s — S z o l n o k . 

I r o d a l o m . 

— S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k , A F e s t i H í r -

1 a p közkedveltségét az utóbbi időben lehetőleg még fokozta 

a szerkesztői üzenetek rovata, melyet egy lap sem kultivál oly 

mérvben, mint epen a Pesti Hirlap. Hasábszámra közöl nap-

ról-napra nem sablonszerű üzeneteket, melyeket csak az ért 

a ki a kérdést intézte; de a Pesti Hirlap szerkesztői üzenetei-

nek rovata sokszor fölér egész tárcával, mely oktat és szóra-

koztat egyszerre s a kérdések, melyekben az olvasó közönség 

tanácsért fordul a szerkesztőséghez, élénken tanúskodnak arról 

a szinte családias, szívélyes viszonyról, mely a Pesti Hirlap 

szerkesztősége és előtizetöi között fennáll. Vannak azonban 

más rovatok is, melyek egy lapban sem oly tartalmasak, mint 

a Pesti Hírlapban; ilyenek a színházi, törvényszéki, napihir és 

távirat rovatok. Azonkívül jól megválogatott tárcák és mulat-

tató karcolatok emelik a Pesti Hirlap becsét s teszik oly élénkké, 

hogy e tekintetben egy lap sem versenyezhet vele. És bár 

eszerint méltán mintalapnak nevezhető, előfizetési ára alig ha-

ladja meg a legolcsóbb néplapok árát, lévén egy hóra 1 frt 

¿0 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Az elöíizetési összegek a Pesti 

Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, nádor-utca 7. sz.) intézen-

dök, a honnét egy hétig mutatványszámokat is küldenek in-

gyen és bérmentve. 

— U j r e g é n y C s i k y G e r g e l y t ő l , ismét 
két kötetét kaptuk az „Egyetemes Regény tár44-nak, 
melyek csak rövid idővel ezelőtt hagyták el a saj-
tót. Cime a két kötetnek: „Az elvált asszony." Irta 
Csiky Gergely. Az „Egyetemes Regény tár44 a buda-
pesti Singer és Wolfner könyvkiadó cég (Budapest, 
Andrássy-ut 10.) e kitűnő vállata, megkezdte negye-
dik évfolyamát. — Csiky Gergely regenye az uj 
évfolyamnak 1. és 2-ik, az egész gyűjteménynek 
pedig 55—5ü-ik kötetét képezi. Hírnevesebb magyar 
Írótól, jobb s érdekesebb regényt alig adhattak volna 
a kiadok. — „Az elvált asszony44 Csiky Gergelynek 
az első, könyvalakban megjelent regénye. Egy való-
ban érdekes történetet beszél el a szerző e két kötet-
ben, mely lebilincseli az olvasó figyelmét az első 
lapon, s érdeklődésünket lokozva lekötve, tartja azt 
mindvégig. Legkevésbé sincs rovására a regénynek 
hogy meg vagyunk szokva Csiky alakjait személye-
sítve látni a színpadon. Az ügyesen bonyolított mese 
s az erős drániaiság következtében élőkké lesznek 
az egyes szemelyek előttünk a regényben is. Csiky 
a színpadon szerzett sikereit e regényével is csak 
növelni fogja. Egy-egy kötet bolti ára diszes píros 
vászonkötésben 50 kr. Minden hóban egy vagy két 
kötetből álló teljes regény jelenik meg. 

— B u d a p e s t i H i r l a p . A .Budapesti Hírlapi-
nak a hazai müveit olvasóközönség vetette meg alapját. A lap 
eleitől fogva megertette a magyar közönség szellemét; minden 
pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez 
egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az ország legkiválóbb 
intelligenciája is azonositotta magát a lappal, fölkarolva azt 
oly módon, mely páratlan a magyar újságírás történetében. A 
sazai sajtóban máig a legfenyesebb eredményt a „Budapesti 
Hirlap erte el; legnépszerűbb, legelterjedettebb lapja az or-
szágnak. A külső dolgozótársak egész seregén kivül a szer* 
kesztösegnek annyi belső tagja van, a mennyivel egy magyar 
lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető gondoz, a he-
lyi tudósítókon kívül, a kik a nap történetét irják. Minden 
fontosabb bel- vagy külföldi esemény felöl rendes levelezőn 
kivül saját külön tudósitó értesít közvetlenül; a távirati szol-
gálat immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhat-
juk: nem történik a világon semmi jelentékeny dolog a nél-
kül, hogy a „ Budapesti Hirlap" arról rögtön ne adjon hü és 
kimerítő tudósítást. A „ B u d a p e s t i Hirlap* politikai cikkeit 
Kaas Ivor báró, Kákosy Jenő, Balogh Pal irják más kiváló 
hazai publicistákkal híven a lap független, magyar, pártérde-
keket nem ismerő szelleméhez. Politikai hirei széleskörű 
összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származ-
nak. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alap-
ján szerkesztik. Magyarország politikai és közélete felöl távirati 
értesülésekkel látnak el rendes levelezőnk minőkkel minden 
városban, sőt nagyobb községben is bir a lap: a „ B u d a p e s t i 
Hírlap" távirati tudósításai manap már teljesen egy fokon 
állanak a világsajtó legjobban szervezett hiiszolgálatúval. Eu-
rópa összes metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját 
tudósítók vannak, a kik ugy az ott történő eseményeket, mint ^ 
az elektromos dróton oda futó hireket rögtön megtáviratozzák. ^ 
A külföldi rendes tudósítókon kivül minden fontosabb ese- £ 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 

Szentes (vend.) 5 ó. 36 
Töke 
K.-Szt.-Márton 
P.-Homok 
Tisza-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
Puszta-Tenyö 
Szajol 

p. éjjel, 11 ó. 
6 ó. 13 p. éjjel, lá ó. 
6 ó. 58 p. d. e. 1 
7 ó. 37 p. d. e. 1 
8 ó. 05 p. d. e. 2 
8 ó. ¿3 p. d. e. 2 
9 ó. 04 p. d. e. 3 
9 ó. 31 p. d. e. 3 

10 ó. 01 p. d. e. 4 
Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 4 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 8 

S z o l n o k — S z e n t e s . 

Budapestről indul 

Szolnok (vend) 3. ó. 
Szajol 
Puszi a-Tenyő 
Kengyel 
Martfű 
Tisza-Földvár 
Homok 
K.-Szt.-Márton 
Töke 

Szentes (vend) 

4 ó. 
4 ó. 
5 ó. 
5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
7 ó. 

8 ó. 

36 p. éjjel, 
17 p. éjjel, 
41 p. éjjel, 
09 p. éjjel, 
40 p. éjjel, 
02 p- d. e. 
15 p. d. e. 
1-2 p. d. e. 

4-2 p. d. e. 

16 p. d. e. 

11 
1-2 
1-2 
1 
1 
-2 
-2 ó. 
3 ó. 
3 ó. 
4 ó, 

45 p. 

-2-2 p. 

P-07 
48 
18 
37 
-20 
43 
-20 
49 "p. 
20 p, 

40 p. 
-20 p. 
55 p. 
26 p. 
44 p. 
14 
14 

1' 
3-2 
-25 

56 
30 p. 

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

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

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje, 
Érvényes 1888. szept, 16-ától. 

S z e g e d — C s o n g r á d . 

Szegedről indul 11 óra 9 perc de., 2 óra 18 perc du. 
Félegyházáról 12 óra 15 perc és 5 óra 40 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 6 óra 12 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 11 perc du., 7 óra 03 p. este. 

C s o n g r á d — S z e g e d 
Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 

Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de.; 3 óra 1 perc du. 

Félegyházáról 10 óra 29 perc de., 3 óra 36 perc du. 

Szegedre érkezik 1 óra 05 perc és 4 óra 59 perc du. 

Fé legyházá ró l B u d a p e s t f e l é indu l : 
Gyorsvonat 11 óra 50 ¡»ere de. Személyvonat 4 óra 18 perc du. 

Omnibuszvonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

N Y Í R I g e r z o n 
újonnan épült házában 

két üzlethelyiség, 
valamint a H a l á s z S z a b ó J á n o s - f é l e 

házban e g y ü z l e t h e l y i s é g haszonbérbe 
kiadó; ugyanannak 6 e ze r v á l y o g j a van 

eladó. 1—3 

Hirdetések 
a Szentesi Lap részére felvétetnek 

B u d a p e s t e n : 
Goldberger A. V. váci-utca 9. sz., 

Mezei Antal, Gizella-tér 1. szám, 

Lang Lipót, Dorottya-utca 6. sz., 

Eckstein Bernát, fürdő-utca 4. sz. 

B é c s b e n : 
M. Dukes, I., oSchuler-strasse 8., 

és Haasenstein és Vopler hirdetési 

irodájában. 




