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Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

ap 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 t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n és p é n t e k e n r e g g e l . 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

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

Szentes, 1888. octóber 30. 

A legközelebbi közigazgatási bizottsági 

ülésben; de általában minden közigazgatási 

bizottsági ülésben, több oly természetű adó-

ügy fordul elő, hogy az adózó polgár az il-

letéktelen adókirovás ellen emel panaszt és 

elutasittatik kérelmével ; mert kifogását, pana-

szát az adókirovási eljárást szabályozó tör-

vényben előirt határidőn tul adja be. 

Százakra, sőt ezrekre megy évenként 

megyénk területén az illetéktelen adókirovás, 

és ezeknek legfelebb 25—30,,jü-a esik kifogás, 

iiletve íelebbezés alá; de e 25—3Ü°|0-nak csak 

2—3 % -a nyer kedvező elintézést; mert a kér-

vények rendesen későn érkeznek be, s igy 

formai okon elutasittatik a legjogosabb kére-

lem is. 

Ez a baj olyan, mely ellen a mai adó-

kirovási eljárás ellen mondhatni nincs semmi 

védelem az adózó polgárnak; mert bár hir-

detve van és igy fel volna hiva az adózó 

figyelme, hogy most ilyen, vagy olyan adó-

kirovás lesz és a kirovás ellen, mely köz-

szemlére van téve, ekkor és ez ideig kifogás-

sal lehet élni; de ezen hirdetményeket, ha 

elolvassa is az adózó polgár, azon hitben, 

hogy az ő kirovása minden esetre igazságos 

lesz, száz közül kettő se tekinti meg a kirovást, 

s csak akkor emeli fel panaszos szavát, mikor 

az illetékteleu adót adókönyvébe látja beirva, 

vagy mikor annak fizetésére felszólittatik. — 

Ekkor aztán folyamodik, panaszkodik s az il-

letékes hatóságok belátják, hogy igaz, jogos a 

panasz, hogy illetéktelen a kivetés; de azért 

le nem irathatják; mert a panaszos szó az 

előirt határidőn tul adatott be. 

Ha egy-két eset volna ilyen egy megyé-

ben, nem szólalnánk fel; de csak Szentesen 

is százakra megy a hasonló esetek száma s 

igy az ügy nagyon is fontos, komoly arra, 

hogy vele e helyen is foglalkozzunk és véle-

ményt adjunk az iránt, hogy az adózó pol-

gárokat miként lehetne az illetéktelen, jog-

talan és éppen azért keserűen sérelmes adó-

kirovás terhétől megmenteni. 

Azt tapasztaljuk, sőt ez tény, hogy a 

hirdetményezéssel az a cél, hogy valaki be-

tekintse az adókirovást és az esetleges sére-

lem ellen kifogással éljen, célra nem vezet. 

— A kérdés tehát az, hogy mi az, ami kellő 

eredményre vezetne ? 

Az, hogy minden adózó polgár, minden 

évben értesíttessék arról, hogy mi a rá ki-
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Temetői gondolatok. 
Halottak napja van! 

Hűs szellő suhan végig a sírok között. A leve-

leitől megfosztott fák meg-megbólintják ágaikat; itt-

ott rajta maradt sarga leveleik a legelső szellősu-

iianásra zizegve hullanak az anyaföld kebelére s las-

sankint sárga szőnyeggel vonjak be a síriiantokat. A 

sírok virágait, az idő előtt beállott tel fagylaló le-

hellete megfosztá ekességetől s szomorúan ingatjak 

megfonnyadt kelyheiket. A lak galylyai közt áttörő nap-

sugár bágyadt, halavány színt kölcsönöz a temető 

targyainak! 

Néma csend, komor nyugalom honol az egész 

természetben, épen mint azok lelkében, kik haldokló 

kedveseik ágyánál szorongó érzéssel eltelt kebellel 

töltik az örök elválást megelőző perczeket. Csak, 

néha-néha zavarja meg a némaságot s a temető ré-

mes magányat egy-egy sóhaj és elfojtott zokogó 

hang, mely fájdalmas érzést szül még azoknal is, 

kiknek nincs kit keresni a sírhantok között. 

Bizony szép gondolat volt attól az embertől, 

ki legelőbb elrendelte, hogy az élők egy napot a 

halottaknak is szenteljenek, a melyen eszökbe jusson , 

az elmúlás, a vég: a kikerülhetetlen halál. És vajon 

választhatott volna-e szebb, alkalmasabb napot ej 

célra, mint a hervadást, az elmúlást jelképező év-

szak egyik napjat!? 

Nincs oly fásult, sivár lélek, kit meg ne hatna 

e szent nap; nincs oly aljas indulatokkal telt szív, 

melyben e napon a nemesebb érzelmek nem kere-

kednének felül; nincs a világon ember, kinek elmé-

jében meg ne fordulna százszor, ezerszer a gondo-

lat, hogy el fog múlni, meg fog semmisülni — talan 

rövid napok multán — örökre . . . bizony örökre!... 

Vajon mi is az élet? Egy rövid utazás a böl-

csőtől a koporsóig! És mi a halál? A pliinx talánya, 

mely megfejthetetlen örök, titok! 

Élet és halai! . . . Minő ellentétes két fogalom! 

Pedig — ugy mondják a bölcsek — mindkettő lé-

nyege egy: az élet egy folytonos haldoklás s a ha-

lál egy uj élet kezdete. 

Egy lélekzetvétel s a sziv megmozdul; a vér 

megindul végnélküli körforgására; az izmok és ide-

gek megkezdik működésüket; a leendő ember erős 

sírásra fakad s fénytelen szemei az uj világba bá-

mulnak. 

Így kezdődik az élet! 

Az ölelő és áldó karok lehanyatlanak; a mo-

solygó szemek örökre lezáródnak; a szeretni tudó 

sziv verése megáll; a vér megfagy az erekben; az 

életvidor arc idegenszerű alakot ölt; a munkára 

kész tagok megmerednek; a test ronda döggé változik. 

Igy végződik az élet s kezdődik a halál! 

Mi van az élet és halál kezdetén tul? . . . Ez 

a bölcseknek soha meg nem fejthető problémája. 

Sokan, nagyon sokan gondolkoztak felőled, lé-

nyed felől, életet adó Istenünk! Érzékeinkkel fel nem 

foghatunk, de látjuk naponkint hatalmadat, érezzük 

lételedet, lelki szemeink sejtik lényedet. 

Midőn kezeink először imára kulcsolódtak, kez-

dettük legelőbb megismerni, hogy te vagy az Élet; 

a te teremtő ujjaid nyomán mindenütt uj élet fakad. 

Érezzük, hogy az az erő, mely gondolkozni készt, 

eszméket teremt s eszközöket készit az eszmék meg-

te»tesitésére: belőled egy parányi szikra; szivünkben 

rótt adó, illetve csak a ház, házosztály és 

kereseti adó; mert a földadó változatlan s 

csak a kereseti adó az, mely az adókivető 

urak kezében hullámzik. 

Ha az adózó polgár igy értesíttetik egy 

cédulán, hogy rá ennyi és ennyi adó van ki-

róva és figyelmeztetve van, hogy ennyi idő 

alatt kifogással élhet, akkor számtalan ember 

mentve van az illetéktelen adókirovás terhétől. 

Ez az eljárás nagy költségbe nem kerül, 

tehát ezt megteheti a hatóság. 

Tegye meg. Ezzel egy véghetlen nagy 

érdek lesz kifogástalanul megszolgálva. 

Világfolyása. 

A fényes császárnapok véget értek. Né-

metország ifjú uralkodója római útjával be-

végezte európai körútját s visszatért birodal-

mának székvárosába: Berlinbe. Ugy a külön-

böző udvaroknál tett látogatásának eredmé-

nyével, mint önmagával meg lehet elégedve; 

fogadtatása mindenütt szívélyes volt; ami 

annál nyomatékosabb, mert az örömben a 

nép is osztozott. Szóval II. Vilmos utja min-

den felé diadalut volt, s bátran elmondhatjuk, 

hogy hasonló kegyben, kitüntetésben eddig 

még egyetlen világi fejedelem sem részesült, 

az érzelem: a szeretet és szerelem, lényedből egy 

picinyke parány. Tudjuk, hogy a napsugár, mely az 

élettelennek látszó ágakon levelet és virágot fakaszt, 

tenyészetet varázsol elé, szint és alakot ad s erővé 

átalakulva gépet mozgat: a te teremtő erődnek nyil-

vánulása. 

Minden, mi körülöttünk él és létezik, a te te-

remtő erődet hirdeti. Minden tüneményben: a virág 

nyílásában, a rügy fakadásában, a termékenyülés-

ben, a kisded ébredő öntudatában, az ifjú szerelmé-

ben s a férfi dicsvágyában: a te isteni erődet látjuk 

nyilatkozni . . . 

Minden, minden azt mutatja, hogy te vagy az 

élet, a soha el nem muló örök élet! 
Ah! de a temető sírhantjai, a hulló levelek s 

hervadó virágok, a megszűnt, kialudt napok milliói, 

a hervadás, az enyészet ellentmondanak a te teremtő 

erődnek, óh Uram! Ugy tetszik egy pillanatra lel-

künknek, hogy a te erőd eltörpül, megsemmisül ott, 

ahol a mulandóságot látják szemeink! Ugy tetszik 

gyarló eszünknek, hogy a halál kérlelhetetlen szel-

leme előtt az élet porba omlik; a mulandóság dia-

dalt űl a teremtés felett! A Téged — mint a terem-

tés atyját — dicsőítő ima elhal ajkainkon; imára 

kulcsolt kezeink kétkedve leereszkednek . . . 

De hát csakugyan való az, hogy a halál beáll-

tával az anyag elmúlik, semmivé lesz? Hogy ez a 

kéz, mely e tollat fogja, s az a büszke, dacos sziv, 

melyre e pillanatban is gondolok, elmúlik, semmivé 

lesz, mihelyt a halál fagyos kezével megérinti? 

És csakugyan hiába a napsugár minden mun-

kája, elmúlik, megsemmisül minden, mihelyt az enyé-

szet reá teszi romboló kezét? 

A tudomány azt tanitja, hogy ami létezik, az 

nem lesz semmivé, csak átváltozik. Az enyészet, a 
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a nép bizalmát, osztatlan rokonszenvét egy 

sem birta oly mértékben, mint ő. 

Szemben a német császárnak a békés 

helyzet szilárdítását célzó törekvésével, Orosz-

ország felől ismét háborús szél fújdogál. A 

cári kormány ugyanis amig egyfelől a békét 

hirdeti, addig másfelől egyre-másra vonja össze 

a csapatokat s olyan intézkedéseket tesz, a 

miből önként következik, hogy roszban töri 

a fejét. Az orosz sajtó legújabban ugyanis 

széltében kürtöli, hogy Ausztria-Magyarország 

Szerbia elfoglalását tervezi, s hogy Milán ki-

rály fellépése is válópörében nem egyéb az 

orthodox szláv világra mért csapásnál. 

Ugyancsak Oroszország belsejéből érke-

zik a hír, hogy a cár élete birodalmának egyet-

len zugában sem biztos többé s mint árnyék 

kiséri lépteit a bosszú, mely nem lehetetlen, 

hogy előbb-utóbb apja sorsára juttatja. A me-

rénylő egy kozák tiszt volt, aki Kataiszban 

(a Kaukázuson tul) egy dynamit bombát do-

bott a cár kocsija elé, hogy ugy, mint atyja, 

ő is vérével lizesse meg a szabadság elnyo-

mását. A cár élete hajszálon függött, s csak 

nehezen tudott megmenekülni a veszélytől. 

A merénylő kozák tiszt, kit nyomban elfog-

tak, a forradalmi társaság tagja s a cár meg-

ölése végett küldetett az említett városba. 

Még fel sem ocsúdott a cár az első ije-

delemből, másnap már ismét egy ujabb me-

rénylet küszöbén állott. A vonat ugyanis, me-

lyen el akarta hagyni a helyet, hol majdnem 

életét vesztette, okt. 30-án kisiklott, szeren-

csere azonban a cár ezúttal is sértetlen maradt. 

E merényletek liire Oroszországot meg-

rázkódtatja, Európa ügyeimét pedig íelkölti 

és odatereli azokra a mérges állapotokra, 

melyek Oroszországot emésztik és rontják. A 

lelelem az orosz hadseregtől csökken, az orosz 

torradalomtól nő ; mert mi lesz, ha az orosz 

hadsereg nihilista-hadsereg lesz és nem többé 

cári? Ha a kozákok összeesküvők a cár ellen, 

ki védi meg a cárt ? 111. Sándor cár mit devő 

lesz alattvalóival, ha ezek nem akarnak többé 

halál tehát nem a végleges elmúlást, hanem egy uj 

természetű létté való atalakulást jelenti. 

Az a fa, vagy szén, mely szobánkat bemelegiti, 

tulajdonkepen nem az, aminek látjuk, hanem sza-

baddá lett napsugar, mely, mint chemiai feszültség 

a íaban és szénben, — az utóbbiban már évezredek 

óta — felhalmozva, összegyűjtve volt. 

Azt is tudjuk mindannyian, - a mindennapi 

tapasztalás meggyőződésünkké tette, — hogy a kor-

hadó és rothadó testek nem semmisülnek meg, ha-

nem ismét azzá lesznek, amiből alkotva voltak, s az 

alkotó részek atomjai táplálékul szolgálnak egy uj 

anyagnak. 

De hát az az erő, mely bennünk eszméket 

szül s nagy tettekre hevit, az az érzelem, mely két 

szív összeforrasával menyországot képes alkotni s 

életet teremt: semmivé lesz a test, az anyag elmú-

lásával ? 

Azt állitják sokan a bölcsek közül, hogy a lé-

lek, a szellem, a testtől elválaszthatatlan; csak egy 

erő az, melynek okvetlen elő kell állani a táplálko-

zással s a vér forgásával; tehát tisztán phisiologiai 

működés, mely megszűnik az ok megszűnésével! 

Nem, és százszor nem; maga lelkünk tiltakozik 

ez állitás ellen. Hiszen ha ez való lenne, ugy az em-

ber szelleme elenyésző törpeség volna a természet 

roppant állataiéhoz képest. Nem, az lehetetlen, hogy 

a ver meghidegűlésével s a táplálkozás megszűné-

sével szellemünk megsemmisüljön; ezen állitás ellen-

kezik az Isten lételével; ellenkezik azon tndattal, 

hogy lelkünk és szivünk érzése: a szerelem és sze-

retet az isten által belénk adott isteni szikra. 

A ki azt hiszi, hogy a test elporladásával a lélek 

is elmúlik : az tudatlan, vagy gyöngelelkü. Az anyag 

elporlik, a lélek, a szellem s az érzelem örökkévaló. 

A virágból felszálló illat nem semmisült meg 

a virág elhervadásával; elszáll, elrepül bár, de atomjai 
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szolgálni? — ki tudná ezt még most meg-

mondani/ 

Franciaországban a napirenden levő Bou-

langer-féle botrányok mellett különös figyel-

met érdemel a francia állami költségvetés 

azon passusa, mely a hadügyi hitelre vonat-

kozik. A kormány ugyanis a már kilásba vett 

370 millió frton tul még 548 millió frt rend-

kívüli hitelt kér, azzal indokolván ezt, hogy 

„parancsoló szükség kényszeríti rá, hogy még 

több éven át fönntartsa a rendkívüli hadi 

költségvetést." Mit jelent ez? Azt, hogy Francia-

ország még mindig komolyan gondol a meg-

torló háborúra s csak az alkalmat várja, hogy 

összemérje fegyverét azon nemzetével, mely-

ről Bismark csak nem régen is azt mondá, 

hogy „mi (Németország) féljük az Istent, de 

azon kívül senkit." 

Az afrikai rabszolgaság eltörlése ellen 

octóber 27-én Kölnben népes gyűlést tartot-

tak, melyen az érsek, valamint a katonai és 

polgári hatóságok fejei is jelen voltak. A nép-

gyűlés határozati javaslatot fogadott el, mely 

kijelenti, hogy a rabszolgakereskedés elnyo-

mása valamennyi keresztény államnak közös 

kötelessége, különösen pedig a Kongó-állam, 

Anglia és Németországnak, hogy az elkerül-

hetlen harcot felvegyék s erélyesen keresztül-

Szerbiában nagy reformok; újítások és 

politikai akciók vannak készülőben a Milán 

király által napirendre tűzött alkotmány revi-

zója utján. Milán király ugyanis most, hogy 

nejétől törvényesen el választatott, proklamá-

tiót intézett a néphez az alkotmány revíziója 

tárgyában, hogy ellensúlyozza vele azt a két-

ségkívül kinos hatást, melyet a házasság fel-

bontása a királynénak az országban nem 

csekély számmal lévő pár-hívei között való-

színűség szerint okozhatolt. A proklamátió 

mindenekelőtt visszatekintést vet a szerb nem-

zet múltjára, dicsőségére s arra, hogy a jövő 

évben lesz ötszáz éve annak, hogy a régi 

szerb állam Rigómezőn tönkre ment, azután 

hangsúlyozza Milán király 16 évi uralkodá-
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sának vezéreszméit, az állami élet megszilár-

dítására irányuló törekvéseit stb. s végül így 

végződik : „Szerbek ! Emeljünk a korona és 

a szerb nemzet egyetértő, céldutatos cseleke-

dete által 1889-ben az 1389. év nagyszerű 

emléknapjának legméltóbb emléket egy uj al-

kotmányban és vessük meg ezáltal ama szi-

lárd, megrendithetlen alapot, melyen a szerb 

állami és nemzeti élet zavartalan virágozha 

tik, és mely a szabad és független nép jövő-

jét örök időkre biztosítani fogja. Ehez nyújt-

son Isten nekünk, valamint nektek is, hőn 

szeretett drága Szerbiánk javára és üdvére 

segédkezet lu 

Helyi és megyei hirek. 
— H a l o t t a k n ap j a . Halottak estéjének 

tegnap gyönyörű idő kedvezett. A temetőkbe már 
kora délután ezrével tolult a nép, hogy szeret-
tei emlékének legalább egy koszorúval adózzon. 
A legszebb látványt az idén is a rom. kath. nagy 
temető nyújtotta, mely úgyszólván fényárban úszott 
s hol ezer meg ezer apró láng lobogott a sírokon; 
kiki meggyújtva elhunyt kedvese sirhalmán a szere-
tet mécsét, hogy bevilágítsa annak sirhalmát, ki fe-
lett leáldozott a földi boldogság napja, mely csak 
igen kevés embert boldogít földi életén; mert me-
lege hasonlít a fáklya fényéhez, mely fel-fellobog, 
majd végre elalszik. Vigasztaljon meg tehát bennün-
ket a hit, hogy miként a természet hervadását uj 
virulás fogja követni, ugy be fog következni a fel-
támadás hajnala is, amikor újra látjuk szeretteinket, 
akik most a sir mélyén csendes álmukat alusszák. 
Legyen tehát béke a holtakkal s adjon nekik az Ur 
csendes nyugodalmat! 

— Fekete M á r t o n társulati főigazgató láb-
bajából mar teljesen fölépült; mindazáltal még né-
hány napig a szobát kell őriznie. 

— V á r o s i közgyű lés . Hétfőn, november 
5-én. a regále megváltás ügyében városunk érdekében 
teendő lépések tárgyalására, rendkívüli városi köz-
gyűlés fog tartatni. 

— A z á rmen t e s i t ő t á r s n l a t legutóbb 
tartott közgyűlésén ujolag elhatározta, hogy a köz-
gyűlések és választmányi ülések Hódmezővásárhelyen 
tartassanak; ezen határozatot jóváhagyás végett egy 
küldöttség fogja a közm. és közi. ministernrk átadni. 
Amint értesülünk, a közgyűlés határozata ellen ez 
alkalommal is felebbezóssel élnek azok, kik a mult 
évben ellene sikeresen apelláltak a minisztériumhoz. 

szét vannak oszolva a mindenségben; semmivé nem 

lesz, nem lehet. 

A természet mindenhez hozzá nyul, mindent 

átalakít megváltozhatatlanul erős kezével, csak egyet 

nem érint, mert nincs fölötte hatalma: az isteni 

szikrát, melyet a teremtő belénk lehelt. Nem érinti 

a szellemet, a lelket s szivünk érzelmét: az igaz 

szerelmet. Nem érinti az eszmét, mert születésének 

perce a halhatatlanság pillanata. 

A temető tehát — melynek sírhantjai között 

bánatosan annyian bolyongunk — nem oly szomorú 

hely, mint a minőnek tetszik; elköltözött kedveseink-

nek porhüvelyét takarja az csupán, de lelke, szelleme 

s szivének érzése: a szeretet nem hagyott el egy 

pillanatra sem; ott van az velünk a lét minden 

fontosabb mozzanatában; beszél hozzánk édes, túl-

világi hangokon s megtanít az igaz, jó, szép és ne-

mesnek követésére. 

A ki azt hiszi, hogy a szerető édes anyával, a 

hitvessel, a jó baráttal, avagy a tudóssal s a bölcs-

csel a lelket, a szellemet is föld alá temeté: az nem 

fogja fel az emberi szellem halhatatlanságának szép 

és magasztos eszméjét. 

Vájjon ki meri állítalií, hogy amaz isten-ember-

nek nagy lelke s az egész világot átölelő szeretete, 

teste megfeszítésével szintén felfeszítetett a keresztre!? 

Lelkének fénylő sugára nem világitja-e meg még ma 

is - annyi százázadok után — élet-utunkat? Szivé-

nek csodálandó érzése nem tanit-e még ma is ben-

nünket szeretetre? Eszméi nem szolgálnak-e életünk 

zsinórmértékéül? 

Elmúlik minden, csak szellemi tevékenységünk 

eredménye: az eszme s szivünk érzelme: a szeretet 

és ikertestvére: a szerelem nem múlhat el soha, 

örökké, mert élete örök, itt a földön és tul a siron. 

Igen! igen! az eszme, a szeretet és a szerelem 

az örök életi Papp Lajos. 

Nagyvilági nő. 
— Beszély. — 

I r t a : Bibó Lajos. 

I. 

A meleg nyári napok fürdőre csalták a váro-

siakat és a tőkepénzeseket. 

A „gyep" nagy muftijai, kik majd Pest, majd Bécs, 

Berlin, London, vagy Hamburg versenyein találhatók 

fel, mind egyig valami kies fürdőre mentek hűsölni. 

Tusnádon, Erdély e kedves és látogatott für-

dőhelyén is rendkívül mozgalmas élet uralkodott a 

hetvenes évek végén. 

Az idegenek, kik kevés kivétellel az úgyneve-

zett „magas- körökhöz tartoztak, bármi okból ke-

resték fel a vadregényes, balzsamos illattal telitett 

rejtett helyet, a világ bántó, kufár lámpája helyett, a 

természet ünnepélyes, komoly nyugalmával találkoztak. 

A fürdő vadgesztenye és hársaktól övezett sé-

tányai mögül, mint kacér leánykák, mosolyogtak ki 

a csínnal, Ízléssel épült nyári lakok és villák, me-

lyek, mintha varázslatra állottak volna elő, kénye-

lemben, eleganciában egymást multák fölül. 

S hogy szórakozásról is gondoskodva legyen, 

voltak, kik naponta rendeztek kirándulásokat, esté-

lyeket, hangversenyeket, s a piknikek, melyeket ily 

alkalmakkor rögtönzöttek, sok tekintetben hasonlók 

valának a Florenc melletti dekameronhoz. 

A gócpont, mely körül a rendezés szálai össze-

futottak, egy fiatal házaspár: Keresztszegi Elemér és 

bájos neje, Krasznai Ilona valának. 

Előkelő társadalmi állásuk, mérhetetlen gazdag-

ságuk minden ajtót megnyitott előttök s a jó és ne-

mes lélek, mely Ilonánál párosultan lépett fel a leg-

igézőbb, legbámulatosabb szépséggel, Elemérnél, — 

kit a nők mellékesen Adonis-nak neveztek el, — a 

finom és mesterkéletlen udvariassággal: látszólag a 

rendesnél is magasabb niveaura emelte őket, s min-
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A felebbezők a felfolyamodványt szintén személyesen, 
küldöttségileg nyujtják át Baross Gábor ministernek. 

— A z u] v a s ú t i m e n e t r e n d november 
1-én lépett életbe s a vonatok már az uj menetterv 
szerint közlekednek. A menetrend annyival bir reánk 
nézve előnynyel, hogy délben kényelmesen megebé-
delhetünk s ennek dacára a rendes csatlakozáskor 
Szolnokon lehetünk. Ideje is volt a vonatok gyorsabb 
tempóban való járatásáról gondoskodni; mert a kö-
zönség körében általános volt a panasz a kis kávé-
pórkölő lassúsága miatt. 

— A z i p a r i s k o l a i bizottságban két tagsági 
hely van üresedésben, melyek betöltése tárgyában 
a jövő városi közgyűlés fog intézkedni. — Az egyik 
hely Szabó Lajos bizottsági tagnak a tanítótestület 
képviseletével történt megbízatása folytán üresedett 
meg; a másik a sikkasztó Kovács Pál városi szám-
vevőé, ki a bizottságnak jegyzője is lett volna; ám-
de az eddigelé tartott két ülésről jegyzőkönyv sehol 
sem találtatott. A bizottság legutóbbi ülésében Nyári 
László városi képviselőt választá meg jegyzőjéül. 

— S iker te len p róba . Az ártézi kut vizé-
nek a kispiaci medencébe leendő vizbeeresztési pró-
bája másodízben is csütörtököt mondott, amennyi-
ben az octóber 31-én délután megkisérlett próba 
ismételten sikertelennek bizonyult. A viz ugyanis mi-
előtt rendeltetési helyéhez elért \oina, a Szür-Szabó-
féle ház előtt, tehát ugyanott, ahol első izben meg-
állott, utat tört magának s felbugyogott. A szakértői 
szende ez alkalommal is rosz csőösszeeresztést kons-
tatált s pedig most már másodízben, nagy bosszú-
ságára azoknak, kik már a kíspiacról szeretnének jó 
és egészséges vízhez jutni. 

— A T i s zapa r t régiségei . Az Alföldön, 
a Tiszamelléken, nem egyszer vetett már föl becses 
régiségeket a földmives ekéje, emlékeit annak a kor-
nak, a melyben az őskori ember talán először tette 
lábát a mostani Magyarország földjére. A folyók je-
lölték útját s ezért van az, hogy a Tisza mellekén 
már nem egy úgynevezett őskori telepre akadtak. 
Ezek közé tartozik a bökény-mindszenti, a melyen 
legutóbb Farkas Sándor, szentesi földbirtokos ren-
dezett ásatásokat s azok eredményét most küldte 
be a muzeum régiségtárának. Érdekes gyűjteménye 
ez a kő- és rézkori régiségeknek, a melyek kőzött 
vannak kova-késpengék, csiszolt és hasitott kőbalták, 
több ar nyul-lábszárcsontból, kagyló- és rézkarpe-
recek. A muzeum igazgatójához intézett levelében 
Farkas Sándor azt irja, hogy folytatni fogja az ása-
tásokat a bőkény-inindszenti telepeken, mert még 
jelentékenyebb fölfedezésekre van reménye. Ugyan-
csak a szentesi határban a vasútvonal kiépítésénél 
régi magyar temetőre akadtak. A sírokban a vitézek 
lovastul vannak eltemetve. 

denki e két fiatal, mondhatni gyermekded lény iránt 

a bizalom, tisztelet és szeretet egy nemével viseltetett. 

Kicsiny családjokhoz tartozott még Ilona édes 

atyja, Krasznai Béla földbirtokos is. 

Mintegy 40—45 év közötti férfiú volt, magas 

és nyílt homlokkal, tört fényű, beesett szemekkel, 

halvány vonásokkal s keskeny vágású ajkai körül 

egy örökös keserű mosolylyal. Egész lényén meg-

látszott, hogy szenved, hogy lelkében valami őrült, 

zsibongó fájdalom dul, mely megtámadta, összetörte 

az elet delén álló férfi erős testszervezetét. 

Betegsége a féle megnevezhetlen csendes sor-

vadás volt, melynek láttára az orvos is tehetetlenül 

vonogatja vállát s legfölebb — szórakozást rendel. 

Leánya a kedves Keresztszegi Elemérné volt 

még az egyedüli kapocs, mely, látszólag, az élethez 

fűzé; de mi, kik e sötét drámának a végére látunk, 

tudjuk, hogy volt meg egy más, jelentékenyebb ok 

is arra, hogy éljen. 

Nejéről, bár naponta ostromolták kérdéseikkel 

hozzátartozói, soha egyetlen szóval sem emlékezett meg. 

— Meghalt! — szokta mondani. 

— Igen, meghalt reám nézve — és pedig 

örökre! . . . Előttetek, gyermekeim, hadd maradjon 

rejtély, megfejtetlen szomorú talány e dolog, s bár 

könnyen megértem kiváncsiságtokat, engedjétek, hogy 

majd hosszú idők multán lebbentsem fel a fátyolt e 

keserő titokról. Elég korán lesz akkor is! — Sze-

retném, ha magammal vihetném — a sirba 

Ilyenkor aztán vége szakadt a kérdezősködés-

nek. Mindenki komoran, szótlanul látott valami fog-

lalatosság után s az öreg urat magára hagyták lel-

ketölő gondolataival. 

Egy kirándulás alkalmával Elemérés neje messze 

elmaradtak a társaságtól, s midőn eszökbe jutott a 

visszatérés, vették észre, hogy egészen rájok alkonyodott. 

Gyönyörű nyári éj szállt alá a földre. 

— Cirkus . Reich és Wollner keleti lovardája 
a vásártéren napról-napra nagyobb latogatottsag-
nak örvend, s különösen mult vasárnap és hétfőn 
oly tömegesen tódult a curkuszba a látványosságo-
kat kedvelő közönség, hogy legnagyobb része már 
nem is kapott helyet. A társulat jobb erői közé tar-
toznak Wollner Eduárd igazgató és Conradi Jean, 
előbbi kitűnő tornász, utóbbi ügyes Jockey, ki a vág-
tató ló határa a nélkül ugrik fel, hogy a lovat kéz-
zel érintené. A társulat mar csak rövid ideig marad 
itt, s az utolsó előadas valószínűleg vasárnap lesz, 
egészen uj műsorozattal. 

— . H u r o k r a k e r ü l t t o l va jok " cím alatt 

lapunk mult számában említettük, hogy a Töröcsik Mihály ká-

rára elkövetett lopás tetteseit a rendőrség elfogta. A lopással 

vádoltak kihallgatása e hó 30-án délután eszközöltetvén, Sar-

kadi Szabó László beismerte a terhére rótt bűncselekményt, 

ellenben Kelencés István, kinek ártatlansága kiderült, még aznap 

szabadon bocsáttatott. Kelencés István ugyanis a lopás éjjelén 

Oláh Fap István házánál hált, ki családjával együtt eskü 

alatt bizonyította, hogy Kelencés a nevezett éjszaka kivül sem 

volt a házon. Hogy mégis belekerült a krédóba, az S. Szabó 

gonosz szándekának tulajdonitható, aki Kelencést bele aka*ta 

mártani az általa elkövetett gonosz cselekedetbe. Sarkadi Szabó 

László inegfenyités végett a kir. jbíróságnak adatott át. 

Kérem, a finánc ur nem jöhet be. — Nem? És mi-
ért? — kérdi csudálkozva az elnök. — Addig nem, 
mig egy másik finánc ur ki nem megy. — Minek? 
— Hogy a gallérját tartsa annak a dohány csem-
pésznek, a kit a finánc ur éppen most fogott el az 
egyik folyosón. Denique a fináncot föl kellett váltani. 

Külföld. 
— Embe rö l é s vezényszóra Cernovicból 

különös öngyikosságot jelentenek. Mireutra szakasz-
vezető a 41. gyalogezredben, szerelmi csalódás miatt 
véget akart vetni életének. De nem volt bátorsága, 
hogy szándékát maga hajtsa végre, hanem kiválasz-
totta egyik újoncát s felszólította, gyakorolja magat 
előtte, céllövésben. A szakaszvezető papirtablát füg-
gesztett a -naga mellére, s töltetlen fegyverrel bele-
lövetett. Mikor már elég ügyesnek találta az újoncot, 
észrevétlenül elcserélte a töltetlen fegyvert éles töl-
tésű fegyverrel és „tüzet" vezényelt. A golyó szivén 
találta a szakaszvezetőt, ki holtan rogyott a földre. 

Ki nyert? 

Hazánk és a főváros. 
— J ó ügyvéd i fogás. Az „Aradi Újság*4 

irja a köv. mulatságos esetet: Tüzelőfát hozott be 
tegnap az aradi hetivasárra egy janoviai román atyafi. 
Útközben talalkozik egy ügyvéddel, a kinek eltörött 
a kocsija és az országúton várakozott egy másikra, 
a mely bevigye őt Aradra. Az ügyvéd megszólítja: 
— Hova, atyafi? — Aradra! — Mennyiért vinnél 
magaddal ? — Az atyafi gondolkozik és kis vártatva 
mondja: — Öt forintért! - Ez bizony jó magas 
ár volt, de az ügyvéd nem hiába végzett, értett is 
a fogásokhoz. — Mennyiért akarod eladni a kocsi 
fát Aradon? — Három forintért! — Hat tudod mit, 
adok érte annyit, de szállítsd a lakásomra. — Az 
atyafi kész-örömest ráállott az üzletre és bevitte az 
ügyvédet Aradra, a hol lakására szállította a fát — 
három forintért. Magát az ügyvédet öt forinton alul 
aligha elvitte volna haza. 

— N e m j ö he t be a finánc. Érdekes je-
lenet játszódott le a napokban egy vidéki törvény-
széknél. Három finánc volt beidézve, mint tanú s 
egyenként kérette be és hallgatta kí őket az elnök. 
Kettő már bent volt és a harmadikat is éppen be 
akarta hivatni. Csönget, és vár, vár, de a finánc nem 
jön. Ismét csönget. A finánc csak nem jön. Végre 
is a törvényszéki szolgát küldi utána, a ki egy kis 
várakozás után azzal a kijelentéssel tért vissza: — 

A nap áldozatát követő bíbor-pír ís letűnt az 

égről, s a hold, mely csak az imént lépett a feny-

ves erdővel koszorúzott völgy fölé, bagyadtan világí-

totta meg a fák ringó lombsátorát. Bizonytalan, kétes 

szürkület áramlott szét körülöttük, csak az ég felhőtlen 

azúrján tündökölt kápráztató fényben az esti csillag. 

—- Istenem ! — rebegé Ilonka, — mit gondol 

szegény atyám hosszas kimaradásunk felől? 

Hosszú, fürtös haja, mely a legsötétebb éjben 

is uralkodó lenne, rendetlenül omlott szét a válla-

kon, karon és mellen s az esti szellő játszott vele 

szabadon. Gyönyörű arcát az aggodalom és a hold 

sugarai szoborszerűvé tevék, csak a hevesen és ma-

gasan hullámzó kebel árulta el az élő lény — ve-

szedelmes jellegét. 

Szemei, melyeknek sötétsége villogva verte 

vissza a csacska csillagok fényét, mintha azoknak 

nem volna szabad bepillantani a két égő örvénybe, 

kérdőleg függtek Eleméren. 

Majd hirtelen lesüté azokat s mintegy feddőleg 

mondá: 

— Eltévedtünk! . . . Máskor nem lesz ennyire 

ábrándozó a kirándulásoknál 

Férje gyöngéden átkarolta a szemérmes asz-

szonyt s magahoz szoritá. 

— Látod, Elemér, annyira kedves nekem e 

hely egy idő óta! Itt ejtettem ki nevedet először 

panaszosan, bánatosan, akkor, midőn még egyetlen 

szót sem váltottunk együtt. Kérdeztem a hulló fa-

levéltől, repülő felhőtől, kérdeztem a sirva sóhajtó, 

lágy szellőtől: a tied leszek-e én ? . . . 

Mint a gyermek, sírtam akkor, s ide, a kápolna 

romjainál egy falba véstem egy betűt, hogy meg le-

gyen még annak az órának is, a maga gyermekes 

emléke. Te még nem ismertél s én már akkor 

is szerettelek! 

(Folytatása következik.) 

— A m a g y a r vöröskereszt-egylet 
sors jegyeinek kisorsolása október 31-én délután 4 óra-

kor ment végbe Budapesten az egyesületi helyiségben, a kö-

vetkező éredménynyel: 

A törlesztési húzásban a következő ál sorozatszám hú-

zatott ki, a melyeknek összes ¿100 nyerőszáma egyenkint ti 

frtjával fog beváltatni: 172—731—1191—1230, 1531—1577— 

19-25 — 1966 — 3296 — 3306 — 3407 — 3636—3779—4180—5037— 

5732—5912—6414—6480—6907—7035. 

A nyeremenyhuzásnál a 10,000 frtos főnyeremenyt az 

1004 sorsz. 83 nyerőszám vitte el. 

500 frtot nyertek: 4305. sor. 32. sz. és 6884. sor. 30. sz. 
100 frtot nyertek: 1149 sor 25 sz. 2201 sor. 4S sz. 3981 

sor. 31 sz. 4343 sor. 34 sz. 7162 sor. 98 sz. 

50 frtot nyertek: 3939 sor. 40 sz. 4783 sor. 33 sz. 

392 sor. 58 sz. 5840 sor. 59 sz. 4186 sor. 71 sz. 1301 sor, 66 

sz. 2673 sor. 98 sz. 5927 sor. 66 sz. 4493 sor. 36 sz. 7043 sor. 

64 sz. 6772 sor. 42 sz. 7997 sor 20 sz. 6759 sor. 97 sz, 6181 

sor. 97 sz. 617 sor. 72 sz. 7121 sor. 58 sz. 1428 sor. 60 sz. 

1550 sor, 75 sz. 4909 sor, 92 sz. 2712 sor. 4 sz. 

25 frtot nyertek : 899 sor. 74 6252 sor. 67 sz. 6226 

sor. 14 sz. 1816 sor. 75 sz. 1510 sor. 40 sz. 5479 sor. 8 sz. 

3030 sor. 74 sz. 7428 sor. 92 sz. 3466 sor. 49 sz. 5695 sor. 

47 sz. 3030 sor. 91 sz. 418 sor. 81 sz. 460 sor. 29 sz. 7592 sor 

11 sz. 5586 sor. 19 sz. 5021 sor. 95 sz. 1603 sor. 71 sz. 1762 

sor. 86 sz. 7290 sor. 37 sz. 4577 sor. 61 sz. 1381 sor. 72 sz. 

57 sor. 52 sz. 5255 sor. 40 sz. 4876 sor. 8 sz. 5245 s«r. 87 sz. 

7727 sor. 67 sz. 771 sor. 83 sz. 9022 sor. 27 sz. 7134 sor. 77 

sz. 7679 sor. 42 sz. 595 sor. 74 sz. 3088 sor. 35 sz. 4031 sor. 

25 sz. 4295 sor. i szám. 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
Szentesi p i a c i á r a k . 

Szentes, 1888. nov. 1. 

Piacunkon a buza ára a hét folytán rohamosan 
hanyatlott, ugy. hogy az árak a mult héthez képest 
¿5—30 krral estek. Az árhanyatlás oka a mindenfelől 
felhalmozódott árutorlódás. Hasonlóképen az árpa 
és kukorica ára is gyöngült 5—10 krral. 

A következő árakat jegyeztük: 
Buza: mmként 7 frt, 7 frt 10 kr. 
Árpa: köble 4 frt 20-40 kr. 
Kukorica: uj, morzsolt, köble 4 frt 30 —50 kr. 

Csöves mmja 3 frt 20 kr. 
Zab: köble 3 frt 80 kr., 4 frt. 
Hízott élö sertés: mmja 43—44 frt. 
Szalonna: mmja 56—57 frt. 

Budapes t i p i a c i á r a k . 

Budapest, 1888. okt. 31. 

Buza: 79 kilós 8 ft 10 kr.; 81 kilós 8 ft lá kr. 
Rozs: mmja 5 frt 57 kr. 
Árpa: mmja 5 frt 70 kr. 
Zab: mmja 5 frt 30 kr. 
Köles: mmja 5 frt 45 kr. 
Kukorica: 5 frt 70 kr. 
Sertés-üzlet. Magyar szedett 240—320 kilós 

50-51 kr., 180-240 kilós 49—50 kr., vén, 300 kilón 
felül 47 — 48 kr., vidéki 47—49 kr. Eleségárak: Ten-
geri (uj) 6 frt 25 kr., árpa 6 frt 30 kr. Kőbányán. 

N y i 11 - t é r. 
(E rovatban közlöttekérl nem felelős a s z e r k.j 

Ny i l a t k o z a t . 

Folyó hó 28-án a délelőtti órákban a városi nagyven-
déglö helyiségében többek jelenlétében Búzás Albert ismert 
firma és korcsmahős, személyemet minden felinditó ok nélkül 
gazembernek nyilvánította. Ebből kiindulva, mindaddig hitvány, 
haszontalan, szemét-ember fog lenni, mig a reám mért s be-
csületemet mélyen sértő állításait ellenem be nem bizonyítja. 

Szentesen, 1888. október 31-én. 

Kevitzky Pál, 
lakatos. 
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Hirdetmény. 
A szo lnok i k i r . törvényszék által 

közzététetik, miszerint a t ó k ö z e - i s t v á n -

ház i Körös ármentesitő társu la t ál-
tal Szelevény község határában és P.-István-

házán eszközölt k a s a j á t i t á s b ó l kifolyólag, 

a k á r t a l a n í t á s i eljárás megkezdésére határ-

időül 1888. évi november h ó 21-ik nap-
jának d. e. 9 órája Szelevény község köz-

házához kitüzetett, s ahoz az érdekeltek oly 

hozzáadással idéztetnek meg, hogy elmaradá-

suk a kártalanítás feletti érdemleges határozat 

meghozatalát gátolni nem fogja. 

Kelt Szolnokon, a kir. törvényszéknél 

1888. évi octóber 16. 

Márta , 
(P. H.) jegyző. 

Popovics, 
elnök. 

Bérbeadandó 
a szentesi takarékpénztár házában egy kis utcai 

bolt i helyiség 

az 1889. évi j a n u á r h ó 1-től kezdődőleg. 

Ajánlatokat elfogad és megköt az intézet 

igazgatója. 

252., 253.—1888. vh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 

j teszi, hogy a csongrádi királyi járásbíróság 

2275., 2285.—88. számú végzése által Forgó 

János és özv. Bakai Farkasné csongrádi lako-

! sok javára, Forgó Pál csongrádi lakos ellen 

100 frt és 120 frt tőke, ennek 1887. évi sept. 

21. napjától számítandó G°/() kamatai és eddig 

összesen — frt — kr. perköltség követelés 

erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal-

mával bíróilag lefoglalt és 1530 frtra becsült 

birkák, széna, lovak, kukorica, kocsi, buza-

szalma, sertések és gazdasági eszközökből álló 

ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 2275. és 2285.—88. 

sz. kiküldést rendelő végzés folytán a hely-

színén, vagyis Csongrádon, alperes lakásán, 

tanyáján leendő eszközlésére 1888. éy nov. 

7-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül ki-

tüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel 

oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 

érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 

évi LX. t. c. 107. §-a értelmében a legtöbbet 

ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 

1881. évi LX. t. c. 108. §-ában megállapitott 

feltételek szerint lesz kifizetendő. 

Csongrádon, 1888. október 24-én. 

Kotsmár József, 
kir. birós. végrehajtó. 

2480.—1888. E. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városban ideiglene-

sen megürült s 700 frt évi javadalmazással egybe-

kapcsolt árvapénztárosí állás a községi törvény 84. 

g-a értelmében Szentes város képviselő-testülete által 

helyettesítés utján betöltetni rendeltetvén el, felhivat-

nak az ezen állásra pályázni óhajtók, hogy a községi 

törvény 73. es 75. §§-ai értelmében választhatósá-

gukat, képességüket és erkölcsi magaviseletüket ga-

zoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket, Szentes 

város közigazgatási igtató hivatalánál f. évi novem-

ber 7-ik napjáig nyújtsák be. 

Megjegyeztetik, hogy ezen álláshoz 1G00 forint 

hivatali biztosíték szükségeltetik. 

Szentesen, 1888. október 27-én. 

S a r k a d i N a g y M i h á l y , 
polgárn ?ster. 

ÉRTESÍTÉS. 
Szentes város n. é. közönségének ezennel becses tudomására hozzuk, miszerint 

SZÉNÁSSY FERENC UR 
általánosan kedvelt j ama i ka- és b r a z í l i a i p a l a c k - r u m j a i n k b a n , valamint c h i n a i c somag és doboz-theá inkban , végül ere-

det i f r a n c i a és m a g y a r C O G N A C B A N 

FŐRAKTÁRUNKAT 
©gyedül i e l á rus i t á s i j o gga l birja és áruinkat eredet i budapesti árakon a d j a el. 

Midőn erre a thea-idény beállta alkalmával figyelmeztetni van szerencsénk, kérjük a n. é. közönség szíves pártfogását s vagyunk 
• Kiváló tisztelettel 

DIETRICH ES GOTTSCHLIG, 
l—6 niagy. kir. udvari szállítók, thea és rum nagykereskedők B u d a p e s t e n . 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK,_CIM- ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag aranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szín és nagyságbani 

gyors , pontos , Ízléses és j u t á n y o s á r o n . 

Ugyanitt a 

„ S Z E N T E S I LAP 4 a 

cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a t i zennyo lcad ik évi f o lyamába lépett , — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtójan. 




