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Előfizetési árak; 
Egy évre . 

Fel évre . 

Negyed évre , 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr-

S z e r k e s z t ő s é g : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
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. 

N y i l t t é r - b e n 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen 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 és p é n t e k e n r e g g e I. 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős erkesztö és kiadó-tulajdonos : 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Nándor és Dezső Sándor könyvkereskedésében. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Az a vasút. 
i n . 

Azt hisszük, hogy a fent elősoroltak után, 
könnyen tisztába jöhetünk aziránt; hogy a 
szentes-vásárhelyi vasút kiépitését a közel 
jövőben Bethlen gróftól nem lehet remélni. 

Kitől lehet hát? 
Mi erre nézve ma sem felelhetünk mást, 

mint a mit a nyár folyamán lapunk egyik 
barátja elmondott e helyen, mely a következő: 

„ Kérdés az, hogy ezt az utat ki, vagy 
kik vannak hivatva kiépíteni, s kiktől lehet 
ezt legbiztosabban, legrövidebb idő alatt várni? 
S mily financiális módozatok azok, melyek 
legjobban megfelelnek a vasút kiépitése által 
érintett érdekeltségnek ? 

Ha e két kérdéssel tisztába jövünk, akkor 
megtaláltuk az utat, mely ezen vasút gyors 
kiépitésére vezet. 

Előttem különösnek tűnik az fel, hogy 
azok, kik oly praktikusan, takarékosan s az 
előkészület hosszú, kinosküzdelmétől eltekintve, 
oly gyorsan vitték keresztül a szentes-kun-
szentmártoni vasút kiépitését; ezen vasút to-
vább építésének feladatát magokra — és igy 
Szentesre nézve is — közönyösnek tartják, s 
a tovább épités iránt semmi melegebb érdek-
lődést nem tanúsítanak. (Ebben az állításban 
némi tévedés van; mert a vasutügyi végre 
hajtó bizottság nagyon is érdeklődik a vasút-
építés iránt, sőt lapunk egy évvel ezelőtt 

épen azon eszmét pendité meg, hogy Szentes 
álljon a vasútépítés élére, legyen ő — az ér-
dekeltek hozzájár: sával — a vasút kiépitője. 
Szerk.) S légink :; > csodálkoznom kell azon, 
hogy a tenyő kunszentmártoni vasuttársulat 
összetett kézzel nézi ezt az ügyet, akkor, mi-
dőn ő nyer ezen vasút kiépitése által legtöb-
bet; mert akkor az összes, e vonalra gravitáló 
alvidéki forgalom a tenyői vonalon fut keresz-
tül, s az a vasul, mely a szentesi vasút ki 
építése által megmentetett a tönkremenéstől, 
ezen vonalnak Vásárhelyig leendő kiépitése 
által az ország egyik legértékesebb vasutját 
nyerné, melynek jövedelme messze túlhaladná 
a befektetett tőke kamatait. 

Én tehát nem habozom kijelenteni, hogy 
— felfogásom szerint — a tenyő-kunszent-
mártoni és szentesi vasut-tulajdonosokat tar-
tom leghivatottabbaknak arra, hogy a szentes-
vásárhelyi vasutat kiépítsék. — E két, már 
kész, forgalomban levő vasúttal biró érdekelt-
ség az, mely hivatva volna egymással kezet 
fogva, kiépíteni a kérdéses vasutat. A szentesi 
vasutügyi bizottság egyik, mely Magyarországon 
a legjobb és legolcsóbb másodrendű vasutat 
épité. Ez a bizottság az épités alatt szerzett 
tapasztalatával, rendkivP' megkönnyithetné, 
hogy a tovább épités gyorsan és olcsón tör-
ténjék. 

A mi a vasútépítéssel járó költség finan-
cirozását illeti, erre nézve véleményem az, 
hogy Csongrád vármegye, Szegvár, Mindszent, 

Hódmezővásárhely — s talán még Derekegy-
háza is — felszóllittatnék, hogy mivel járulnak 
ezen vasút kiépítéséhez, s a kölcsönös tár-
gyalások utján megállapítandó hozzájárulási 
összegen tul, a mi még hiányoznék, azt fe-
dezze az az államkincstár és a szentes-tenyői 
vasúti érdekeltség, illetve vasút tulajdonosok. 
S midőn a vasút kiépült, akkor kell egy tenyő-
szenteshódmezővásárhelyi vasut-társulatot ala 
kitani, mely társulat, ha akarja, a befektetési 
tőkét részvények kibocsátása által financiroz-
hatja. S mivel a tenyő-szentesi vasút eddigi 
forgalma is fényesen igazolja ezen vasút élet-
képességét, mit a vásárhelyi összeköttetés 
csak fokozni fog, előre látható, hogy ezen 
vasúti részvények értékes papírok lesznek a 
pénzpiacon, ugy, hogy az érdékeltség a be-
fektétési tőkén felül értékesítheti értékpapírjait. 

Ami azt illeti, hogy ki vegye ez irány-
ban a vasút tovább építésének ügyét kezébe? 
erre nézve az a véleményem, hogy erre Szen-
tes város vasutügyi végrehajtó bizottsága a 
leghivatottabb. 

Kezdjen ő. Tőle joggal lehet eregményt 
várni. 

Hogy mily ftnancialis módozatokkal ? — 
Erről jövőre.* © 

— V é g l e s z á m o l á s cini alatt lapunk-
ban annak idején megírtuk, hogy midőn a 
vasút ezelőtt egy évvel a forgalomnak átada 
tott, akkor még több pótmunka volt, melyet 

^ SZENTESI LAP" TÁRCÁJA ™l-naP ra szakadatlanul s küzdöm a nyomorral a 
99 ' végkimerülésig, mintsem egy képzelt boldogságot 

pénzen vásároljak s szivem tanácsát elhallgassam. 

A nőkről a nőknek ^ n i o n cU a asszonyom, hogy menjek esté-
5 " lyekre, bálakba s keressem a női társaságokat: rö-

- Beszélgetés egy képzelt növel. - y j d ¡ d ö a , a t t s z e r e l m e s leszek. 

Azt kérdi asszonyom, hogy ezt a sivár egyedül- Megkísérlettem ezt is; az ideált, melyet szívem 

létet miért nem cserélem inár fel a boldogsággal, alkotott, nem találtam fel sehol. Az estélyeken, bá-

mit csak két egymásért élő lény érezhet? E kérdés lakban többnyire divatos bábokkal találkoztam, kik 

meglep s csaknem zavarba hoz, mert szivem legel- legfőbb gyönyörűségeket a jó ízlést sértő cícomá-

rejtettebb titkát érinti. De mivel ön hozzám mindig zásban s a pazar díszítésű öltözetekben találják, kik 

jó akarattal viseltetett, életből merített tanácsaival azt hiszik, hogy a selyem levetésével szépségekből 

gyakran gyámolított: bizalmatlannak mutatnám ma- is kivetkőztek... Mennyit láttam e bábok között, 

gamat személye iránt, ha legjobb szándékból eredő kiknek arca ragyogott a mesterséges üdeségtől! Saj-

kérdésére kitérő feleletet adnék. Hallgassa azért meg nálkozva forditám el szememet rólok; pedig szépek 

szivem igaz érzéséből adott válaszomat; azután mond- voltak, igazán szépek; hogy is no: hódítani vágytak, 

jon véleményt, ítéletet gondolkozásom fölött . . . Hanem nagyon hasonlítottak a tartalomnélküli dísz-

Ön azt tanácsolja nekem : nősüljek meg, mert kötésű könyvhöz . . . Szivet, szellemet — hiába ke-

elröppen fölöttem az idő s egyszer csak azon veszem restem — nem találtam bennök; e nélkül pedig a 

észre, hogy szivem kihűlt s a kor hava fejemre nő illattalan virághoz hasonló . . . Nem kívánok én 

hullt, és akkor — ha akarnám is — késő leend. El- a nőtől professori bölcsességet, kivetkőzteti az a nőt 

ismerem: igaza van; sokat, nagyon sokat tűnődtem nőiességéből, de kívánok bizonyos szellemességet, 

én ezen . . . De mit tegyek . . . !? Én a házasságot hogy csevegni tudjon a mindennapi élet mindazon 

olyan szentsegnek tekintem, melybe csak a legszen- dolgairól, melyek minden komoly, művelt férfit ér-

tebb érzéssel telt szívvel szabadna belépnünk. Lehet, dekelnek; csevegni tudjon kedvesen, kedélyesen, s 

hogy ön kinevet e nézetemért s ideálisnak nevez, csevegésével mulattasson és hódítson; s kívánok szi-

mert elitélem azokat, kiket nem a szív érdeke, ha- vet, igazi jó szivet. 

nem a pénz, a vagyon utáni sóvárgás ösztönöz a Ön mosolyog, asszonyom s fantastának nevez, 

házassági frigy megkötésére. És ha tekintjük a mai Lehet, hogy önök előtt az vagyok, mert a kendőzést 

kor felfogását, mely a jólétben, a vagyonban véli a és őrült cicomázást nem tartom a női hivatással 

boldogságot feltalálni s a házas életre lépésnél a összeegyeztethetőnek s a női műveltségről ideálisan 

szív vonzalmát tekintet nélkül hagyja: igaza lesz gondolkozom. Azonban — és ez szolgáljon ment-

önnek a kigúnyolásért; de én nem törődöm az ön ségeuiűl — nem a kendőzést és cicomázást tartom 

s a világ lesújtó ítéletével, inkább dolgozom nap- én a nők legnagyobb hibáiul; - mert hiszen azokkal 

csak hiuságukat elégítik ki, — hanem a mai téves 

irányú nőnevelés következményét: az ideális gon-
dolkozást és ábrándozást . . . A legtöbb nő, sajnos! 

csak regényekből tanulja ismerni az életet, a me-

lyek pedig nagyon is eszményi színben tüntetik azt 

fel és igy nem lehet csodálkozni, ha a nő minden 

iránt fogékony lelke az ábrándozás felé hajlik. Innen 

van azután, hogy alig találhatni néhány nőt, kinek 

ne hízelegne az üres fejű udvarlók szemtelen bókja, 

kinek szivét meg nem hódítaná egy-egy kiszámított 

szerelmi vallomás; innen van, hogy alig talalkozik 

néhány nő, ki azt a férfit, ki nem tud, vagy nem 

akar hízelegni hiuságuknak, ki nem a szerelemről 

darál hitvány badarságokat: unalmas, avagy udva-

riatlannak ne tartaná. Én nem hiszem, hogy az ilyen 

ostobát valamelyik nő ideáljának válassza. 

Nem vagyok pessimista, asszonyom; tapaszta-

lasból beszélek. Íme, elmondok önnek egy esetet, 

ítéljen fölötte: Ismerek egy csinos, kedves leányt, 

kit szendeségeért s szivjóságáért becsülni, talán 

mondhatnám, szeretni tanultam; a ki — hitem sze-

rint — kimagaslott többi társnői közül; körében 

magamat mindig jól éreztem s azt hivém, a hiú-

ságot s az önhittséget híréből sem ismeri. Csalód-

tam; egy ízben — alig néhány hete — a nőkről 

folytatott társalgásunk közben, a nők ártatlanságát 

vontam kétségbe s őket bűnösségben a férfiakkal egy 

sorba állítottam. Tudja ön, mit tett? Gúnyosan mo-

solygott és megharagudott. Azóta — mint hallom — 

udvariatlannak s tul őszintének nevez. Neheztelésén 

nem is csodálkozom. Akik minduntalan „angyalnak,11 

„istennőnek* hallják magokat neveztetni, azok nem 

tűrhHik. ha valaki rólok reálisán mer gondolkozni. 

Nem a kivételekről beszélek, asszonyom, kivé-



oldal. 

a város köteles a vasútépítési költség terhére 
végrehajtani. A legnagyobb hiány volt a ka-
vicsolásnál, mert az építési tervben előirt 
mennyiségből 2700 köbméter kavics hiányzott. 

A vasutügyi végrehajtó bizottság a pót-
munkálatok feletti leszámolásra, illetve az 
államvasút igazgatóság közbenjöttével eszköz-
lendő tárgyalásra Sarkadi polgármestert, Ónodi 
főjegyzőt és Sima Ferencet küldé ki A tár-
gyalás í. év julius 27 én tartatott meg, s a 
tárgyalás eredménye az lett, hogy az állam 
képviselői előterjesztették a ministerileg meg-1 

állapított költséget s kijelentették, hogy ők 
pótmunkákra nézve csak az esetre egyezked-
hetnek Szentes városával, ha a város kikül-
döttei elfogadják a minister által megállapított 
összeget, mely összegek summa summarum, 
19,140 írt 30 krra rúgnak. Ebből az összegből 
a 2700 köbméter kavics előállítás és lerakásra, 
a munka felügyelési és szerszámkopási dijjal 
együtt, nem kevesebb, mint 16,668 frt 80 kr, 
volt számítva. Szentes város képviselői kijelen-
tették, hogy a szentesi állomás területén utak 
teljes kiépítésére megállapított 928 frt 30 krt, 
valamint a többrendbeli apróbb javítások címén 
követelésbe tett 1531 frtot, yagyis összesen 
2459 frt 30 krt elfogadják s ezekre nézve a 
ministerileg megállapított árakat méltányosnak 
turtjak; de a kavicsolás cimén kivánt 16,668 
forint 80 krt tulmagasnak, s a kormány ré-
széről méltánytalannak tartják, hogy ezen 
pótmunkát oly áron hajlandó keresztülvinni, 
melynél magasabbat egy haszonűzletből épitő 
vállalkozóval szemben sem állapithatnak meg. 
Miért is a város képviselői — tekintettel 
arra, hogy a kormány más helyi érdekelt-
séggel szemben a pótkavicsolást rendesen 
sokkal mérsékeltebb árakon szokta eszkö-
zölni, mint azt a rendes tarifí'ális dijak sze-
rint számítani lehetne — kijelentették, hogy 
a 2700 köbméter kavics szállítása és lerakása 
fejében — köbméterenkint 2 írttal számítva 
— 5400 frtot ajánlanak fel, vagyis az összes 
pótmunkálatokat 19,140 forint 30 kr. helyett 
7859 írt 30 krért kérik kesztűlvinui. 

Természetes, hogy az államvasút igaz-
gatóság elutasitá Szentes város kérelmét, s 
megmaradt a küldöttség által megajánlt 7859 

telek talán inkább azok, kik máskép gondolkoznak. 

A mai nők legnagyobb része nem a család zárt 

köre számára vannak nevelve, hanem a nagy világ-

nak s a nyilvános életbeni szereplésre. Ez az oka 

azután, hogy a legtöbb nő nem talál boldogságot, 

megelégedést férje oldalán a házas életben, a hol 

munka és nehéz, — ismétlem — nehéz kötelességek 

néznek reá. A hibás nőnevelés az oka, hogy a női 

emancipatió rögeszméje már nálunk is kisért. Be-

hatol az lassankint — néha öntudatlanul is — min-

den nő lelkébe s az vezeti, irányítja minden cselek-

vésében. 

Azt allítja ön, hogy az élet meg fogja tanítani 

meg a legábrándosabb nőt is kötelessége teljesítésére, 

s meg fogja tanulni, hogy a boldogságot nem az 

illusiók, hanem a helyzettel való megelégedésben 

lehet feltalálni . . . Nincs igaza, asszonyom; a nőt, 

kinek nevelése el van hibázva, sohasem teszi a ki-

ábrándulás boldoggá, csak színlelni fogja az a meg-

elégedést, de lelke mélyében rejtve marad az elége-

detlenség csirája, melynek csak táp kell, hogy ismét 

erős hajtásnak induljon. A nőnevelésnek a bölcső-

nél kell kezdődnie, ott és attól fogva kell elvetni a 

nemes magvakat, melyekből a valódi boldogság 

örökzöld fája fog kizöldülni. 

Nem ugy van, asszonyom, nem a táncterem-

ben tanultam ismerni a nőket; volt alkalmam fel-

keresni őket ott is, ahol olyannak mutatják magokat, 

a minők; a hol nem szenvelegnek, hanem ugy be-

szélnek, a mint éreznek: otthonukban. És tudja ön, 

milyennek találtam a többséget. A leányt háziatlan-
naky az anyát, a hitvest családiatlannak. Ismerek 

nem egy, de számtalan nőt, ki legfőbb gyönyörű-

ségét abban találja, ha kimutathatja, mennyire fö-
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frt 30 krral szemben, a 19,140 frt 30 kr. 
követelés mellett. A küldöttség ekkor Sarkadi 
polgármester vezetése mellett, Baross Gábor 
ministerhez intézett feliratot, hogy a pótkavi 
csolásnál az államvasút igazgatóság merev 
magatartásával szemben, előnyösebb állást 
foglaljon. 

A felirat és küldöttségi eljárásnak éppen 
1 0 , 0 0 0 f o r i n t haszna lett ; mert a mi-
niszter elrendelte, hogy Szentesnek annyiért 
szállítsa az államvasút a kavicsot, mennyibe 
az államnak van, s igy, mig az államvasút 
minden üzleti költség felszámítása mellett, a 
kavics köbméterét 6 frt 13 krral számította, 
ezt a miniszter 2 frt 46 krra szállította le, 
ugy, hogy most már az államvasút által kö-
vetelt 19,140 frt 30 kr. helyett, fizetni kell 
a városnak 9 123 frt 80 krt. 

A vasutügyi bizottság külön feliratban 
fogja megköszönni Baross miniszternek ezen 
nagylelkű intézkedését. 

Világfoiyása. 

Legutóbbi tudósításunk óta az általános 
politikai helyzet a minden részről jelentkező 
„ készülődésekbena nyilatkozik. Mondanun k 
sem kell, hogy a nyugtalanító hirek ismét 
Oroszországból érkeztek először, hol Varsó 
védelmét illetőleg, egész komolyan beszélnek; 
ezenkívül az orosz katonai hatóságok vala-
mennyien védelmi tervek készítésével vannak 
elfoglalva. — Pétervárott ugyanis azt hiszik, 
hogy nyugaton és keleten egyszerre fog ki-
törni az ellenségeskedés, s erre való tekin-
tetből az államtanács helyesléssel fogadta 
Gurkó tábornok azon tervét, hogy háború 
esetén Varsó 400,000 lakosa közül 350,000-et 
kiutasítsanak s eképen biztosítsák a város 
élelmezését. 

Ezek a jelek elég komoly gondolkozásra 
adnak okot még akkor is, ha alaptalannak 
bizonyul az a hír, hogy az oroszok ponto 
nokat szállítanak oly czélból, hogy a Dunán 
hidat verjenek; mert a Dunán való hid csakis 
Bulgária megtámadására szolgálna; ámbár 
semmi jel sem mutat arra, hogy Oroszország 

86. szám. 

ilyen csínyre készülne a hármas szövetség 

ellenében. 
Oroszországon kivül, Olaszország részé-

ről tapasztalhatni lázasabb tevékenységet, 
melylyel hadszervezetét erősbiteni igyekszik. 
Ezenkívül mozog Románia is, hova az el-
múlt hetekben alig győzték szállítani az ágyú 
kat, ágyukhoz való szereket s minden néven 
nevezendő öldöklő szerszámokat. Készülődünk 
mi is, bár ezt egyelőre csak Brassóban érzik, 
hová december három első napján 23 kocsi-
ból álló tehervonat szállította az ágyukat és 
lőszerkocsikat, melyeket azonnal a tüzérségi 
kaszárnyába helyeztek el. 

Szerbia és Bulgária szintén forrong, a 
nyugtalanító hirek egymást érik. Szóval, is-
mételten puskaporos a levegő, hogy azonban 
ennek dacára is lesz-e háború a legközelebbi 
tavaszon? annak az isten a megmondhatója. 

Ferenc József osztrák császárságának 
negyvenedik évfordulóját Bécs, az ősi csá-
szárváros, f. hó 2-án lelkesen ülte meg. Az 
uralkodó határozott kívánságára elmaradt 
ugyan minden zajosabb ünnepség; de azért a 
lakosságnak minden rétege módot talált rá, 
hogy kifejezést adjon ünnepi hangulatának. 
Bécs összes templomaiban hálaadó istentisz 
teletek tartattak, melyen a hivők nagy serege 
vett részt, ezenkívül Bécs város tanácsa fé 
nyes emlékiratot adott ki, amely áttekintést 
ad a császár uralkodásának négy évtizedéről* 
testületek és magányosok pedig kisebb-na 
gyobb jótékonycélu adományokat tettek a 
jubileum alkalmából. Budapest templomai-
ban is tartattak ünnepélyes isteni tiszteletek, 
ezek azonban minden hivatalos jelleget nél-
külöztek. 

Strossmayer püspök ügyében, kit a ki-
rály Belovárott keményen megdorgált, mint a 
Londonban megjelenő „Temps" irja, már 
döntött a pápa, és pedig Strosmayenre nézve 
kedvezőleg. A nevezett lap ugyanis erre vo-
natkozólag a következőket irja 

„A djakovári püspök palotájába vissza-
költözött a nyugalom és a munkás egyforma-
ság. Strossmayer püspök ismét békén kormá-
nyozza egyházmegyéjét, kezeli roppant uradal 
mait és levelez a szláv és katholikus világ 

lőtte áll ő férjének, mily szépen tudja azt kormá-

nyozni. Mások abban talalják kedvöket, ha egész 

nap a tükör előtt ülhetnek, s csodálják mesterséges 

szépségűket. És hanyat talaltam, kinek szája telve 

volt panasszal a féríiak zsarnoksága ellen, mert 

nem engedik őket mulatni járni s szerepelni a nyil-

vános életben! „Igaztalanok önök, — kiáltanak fel, 

j - mert nekünk nincsenek jogaink, csak kötelessé-

geink !" A legtöbb nő nem segítőtársa, nem osztá-

lyosa a munkában férjenek, hanem terhe s igazi 

keresztje. És mennyi nőt találtam, ki nem áldasnak, 

hanem atoknak tekinti gyermekeit; ezért azok neve-

lését csaknem teljesen elhanyagolja, s ezzel elveti 

magját a jövő nemzedék sülyedésének. 

Bizony, nagyon kevés azon nők száma, kik 

boldogságukat férjök és gyermekeik boldogitásában 

találják! Pedig nekem az a meggyőződésem, asszo-

nyom, hogy az a nő fogja fel igazán hivatásának 

fenséges voltat, és az lelte meg itt a földön a valódi 

menyorszagot, a ki nem önmagáért, hanem azért 

; es azokért él, kiket mindennél jobban kell szeretnie. 

Csak az a nő fogja fel hitvesi kötelességének ma-

gasztosságát, ki biztató szavaival erőt ad a férjnek 

a küzdésre, s puha kezeivel letörli a munka szülte 

verejték-cseppeket férje homlokáról s megjutalmazza 

igaz érzéssel adott csókokkal a napi küzdésért. 

Vagy talán ebben a tekintetben is fantasta, 

avagy ideális vagyok! ? Nevezzen ön annak és neves-

sen ki, mert igy fogom fel a nők hivatását; de ar-

ról biztosítom, hogy százan, ezren gondolkoznak 

hozzám hasonlóan nemem tagjai közül. Hogy nem 

igy van az életben, bizony annak nagyobbrészt a 

nők az okai. 

Tiltakozik ellene s azt mondja, hogy a családi 

élet bolgdotalanságának a legtöbb esetben a férfiak 

az okai, mert léha erkölcsüek; nőiket nem becsülik, 

ugy, mint velők egyenjogú egyéneket s szerelmük 

csak szalmaláng, mely kialszik, ha vágyuk eléretett. 

Elismerem, hogy a férfiak között is vannak 

sokan, nagyon sokan, kik nem érdemlik a szerelmet, 

mit nőik rájok pazarolnak, kik nem képesek fel-

fogni a női hivatás önfeláldozó voltát; akik a nőt 

árucikknek s a házasságot üzletnek tekintik; de 

higyje el asszonyom, ezek száma meg fog keves-

bedni, ha a nők ugy töltik be a természettől reájok 

ruházott feladatukat, amint azt a nemesebb gondol-

kozásuak szive parancsolja. Én elhiszem, sőt állítom, 

hogy ott, ahol a férj azt tapasztalja, hogy az ő „an-

gyala44 nem az ő boldogitásában, hanem a világi 

örömök hajhászásában igyekszik feltalálni boldogságát, 

ott, a hol a nő nem tud férje számára „otthon44-t te-

remteni : a nő csakugyan rabszolgájává sülyed a 

férfinak. Azonban ilyen esetben nem szabad a fér-

jet kirhoztani, ha nője iránti érzelme lassankint ki-

hűl, ha — mivel a költő szavai szerint: „a sziv 

üresen nem állhat44 — keresni igyekszik más, mél-

tóbb lényt, kire érzelme egész kincsét reá ruházhatja. 

De nincs igaza önnek, asszonyom, azon fér-

fiakra vonatkozólag, kik feltalálták nőikben azon 

tulajdonokat, melyek a valódi nőiességet jellemzik. 

Ezen férfiak szerelme nem szalmaláng, hanem Vesta-

tüz, mely inkább elégeti a szivet, melyben lángol 

s a láng helyén ott marad a parázs: a szeretet; 

de elhamvadni nem fog soha . . . . Nem tudom, 

sok-e azon nők száma, kik ilyen szeretetet képesek 

éleszteni, de hogy vannak ilyenek is: érezem, mert 

lelkem ilyen után vágyódik. Felebarátainknál ne is 

kutassuk, kinek van ily drága kincse, nem is tud-
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kitűnőségeivel. Ha csak a magyar kormánytól 

függ, Strossmayer bizonynyal kénytelen lett 

volna számkivetésbe menni , vagy kolostorba, 

vonulni. Püspököt azonban csakis a pápa 

mozdíthat el; ezért Strossmayer ügyét a pápa 

elé kellett terjeszteni s a Vatikánból várták 

a döntést, a mely előtt a magyar kormány is 

köteles meghajólni . X I I I . Leó levélben szólí-

totta fel Strossmayert, hogy vagy személyesen, 

vagy Írásbeli nyilatkozat által magyarázza ki 

a belovári esetet, de főkép a kievi telegram-

mot. Strossmayer hajlott korára hivatkozva 

mentette ki magát, hogy nem mehet Rómába , 

a hol a pápa aranymiséje alkalmából járt, s 

úgyszólván, még ki sem pihente az utazás 

fáradalmait. Azután kijelentette, hogy őt csak 

a legrosszabb akaratú rágalom illetheti azzal 

a gyanúval, hogy ő nem a legloyálisabb hive 

Ferenc József királynak, a ki az egyháznak 

oly nagy pártfogója. A kievi telegrammról 

igen röviden irt a pápához intézett levelében. 

Csak annyit, hogy a kievi ünnepek érdekel-

hették az egész kereszténységet, tekintet nél-

kül a hitszakadásokra és felekezetekre, érde-

kelhették pedig főleg a nagy szláv népcsaláuot. 

Ezért tartotta jogának, sőt kötelességének, 

tudatni a rendező bizottsággal, hogy csatlako 

zik az ünnephez. Egyszerű táviratáért nem 

lehet őt felelőssé tenni bizonyos pohárkö-

szöntők és beszédek miatt, a melyek az 

osztrák magyar monarchia ellen fordultak, s 

a melyek természetesen az uralkodó roszalá-

sát vonták maguk után. — Rómában Stross-

inayernek sok az ellensége, de vannak hü 

barátai is. S mert Strossmayert nem lehet 

bántani a nélkül, hogy ne sértődjék egy nagy 

s az egyházhoz mindig hü nép, X I I I . Leo, 

tekintettel arra, hogy a püspök Ferenc József 

király leghívebb szolgájának vallja magát, 

másrészt pedig, hogy Horvátország és Szlavó-

nia hivei ne sértődjenek benső érzelmeikben: 

a pápa elhatározta, hogy a belovári incidenst 

befejezettnek tekinti és a djakovári püspök-

kel szemben semmi megtorló lépést nem tesz.* 

Helyi és megyei hirek. 
— M e g f e l e b b e z e t t k ö z g y ű l é s i v é g z é s . 

A városi közgyűlésnek Juliász János birtoknyilván-

nók ezt meg soha, mert a kinek van, az nem di-

csekszik vele, hanom elrejti, óvja, mert az az ő 

menyországa. 

Abrándozónak nevez engem is; mert ilyen nő 

bírásáért vágyakozom! Nincs igaza, asszonyom. Nem 

elérhetetlen a boldogság, mel)et önnek ecsetelni 

megkisérlettcm. Én hiszem, hogy ahol a nő bir a 

nőiség minden tulajdonával, ilyen boldogság elérése 

nem tartozik az illúziók közé. 

Mit tartok én a nőiesség tulajdonaiul? Vártam 

e kérdést s sietek is reá válaszolni: az ártatlanságot, 

a szeretettel párosult szívjóságot, türelmet a szen-

vedesek és nyomor között, áldozatkészséget, aláza-

tosságot, szerénységet és jámborságot. Ezekben — 

mint az égi szivárvány hét színében — nyilvánul a 

nőiesség, melyek az arcnak bájt, varazserőt, s el-

hervadhatatlan szépséget, a léleknek nemességet s a 

környezetnek — melyben az ily nő el — boldogságot 

kölcsönöznek. Ezeket a tulajdonokat kellene ápolni, 

virágoztatni és gyümölcsöztetni minden nőnek, mert 

hitem szerint, ezek tökéletesítése által töltheti csak 

be a nő anyai és hitvesi hivatását. 

Tehát végre igazat ad nekem s elismeri, hogy 

a valódi nőiesség tulajdonaival — a mai ferde irányú 

nőnevelés mellett — kevés nő ékeskedik. Azonban 

hogy vannak ilyen nők is, abban én is igazat adok 

önnek. 

És most, asszonyom, megadhatom önnek fel-

tett kérdésére válaszomat: Ha oly nőt találok, ki 

megért engemet, s kiben feltalálni hiszem a nőiesség 

minden tulajdonát; akkor, de csak akkor, fel fogom 

cserélni a sivár egyedüllétet azzal a boldogsággal, mit 

csak két egymásért élő szív érezhet. 
Anonymus. 
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tartó ügyében hozott végzését dr. Schlesinger Károly, 
dr. Mátéffy Ferenc és Csató Kálmán ügyvédek meg-
felebbezték. — A felebbezők a felebbezésben oly 
éles és oly sértő kifejezésekkel illetik a városi kép-
viselőtestületet, hogy ez előreláthatólag nagy fel-
háborodást fog kelteni. 

— V a s u t u n k az elmúlt november hónap-
ban összesen 3146 frtot jövedelmezett. 

— A z o k a s z e r z ő d é s e k . A városi köz-
gyűlés, Juhász János birtoknyilvántartónak esete al-
kalmából, az adás-vételt tevő közönség érdekében 
elhatározta a városi statutunmak olyképen való mó-
dosítását, hogy a nyilvántartó tariflalis dij mellett 
egyeseknek szerződést készíthessen. A statutuinnak 
eziránt leendő kidolgozására kiküldött bizottság már 
készen van javaslatával s a városi ügyészt javasolja 

| felhatalmazni arra, hogy a szerződés és beadványo-
kat a nyilvántartóval együtt készíthesse. 

— B i r t o k v á l t o z á s . A Grünvald-féle kis-
piaci ház f. hó 6-án adatott el közárverésen. A vevő 
a Szentes-vidéki takarékpénztár, mely ezen háznak 
5057 forintért jutott birtokába. 

— A l u d - s z á l l í t á s t a kereskedőkre nézve 
az államvasút igazga"ósága a lehető kedvezővé tette; 
ugyanis a szállítási d.jat gyorsáru után 100 kilogram-
monként Bécsig 2 Írtra szállította le. — Ezt azért 
teszi, hogy az osztrák államvaspályával szemben 
feltétlenül versenyezhessen. 

— K o s z o r ú s b á l . A szentesi szabó ifjúság 
1889. január hó 12-én a kávéház nagytermében ko-
szorús bált rendez. A koszorút, mint értesülünk, 
Dömsödi József szabómester kedves leánya: Teruska 
k. a. fogja adni. — A bál tiszta jövedelme az ipa-
ros ifjúsági egylet könyvtára javára fordittatik. 

— T ű z . F. hó 6-án d. e. 9 — 10 óra között, 
Dudás István IV. t. 693. számú házánál egy szal-
makazal, eddig még ismeretlen okból, kigyuladt. Bár 
a tüzet a sürü köd miatt az őrtoronyból nem jelez-
hették, mindamellett a gyorsan érkezett fecskendők 
segélyével sikerült azt elfojtani. 

— A h a l á l t o r k á b a n . F. hó 6-án virradóra 
Pollák Sándor városi főorvos háza előtti kövezeten, 
egy kétes exisztentiáju egyén találtatott, félig meg-
dermedve. A nyomban megejtett orvosrendőri vizs-
gálat után, ápolás végett a kórházba szállíttatott, 
kiléte azonban még mindeddig nem volt megállapít-
ható. 

— T e l j e s b ű n b o c s á n a t . A pápa több püs-
pök indítványára beleegyezett, hogy f. évi dec. 31-én 
a szentség az összes templomokban kitétessek s 
a pápáért imák mondassanak. Azután a nép áldás-
ban fog részesülni. Mindazon híveknek, kik erre az 
egyház és a szentszék nyugalmaért imádkoznak, a 
pápa teljes bűnbocsánatot ad. 

— K o s s u t h L a j o s g y á s z a . Kossuth La-
jost családi gyász érte. Mint az E—s értesül, szere-
tett húgának, özv. Ruttkaynénak, utolsó íia is meg-
halt Amerikában. A gyászeset Kossuthot nagyon le-
verte. 

— R i t k a n a p . Kevés ember vette észre, 
hogy a mult nov. 11-ki vasárnap tulajdonképen nagyon 
érdekes nap volt; a 11-ik hónap 18-ik napja, mégpe-
dig 1888-ban. E számokban négy egyes es negy nyol-

| cas szerepel. Ez az eset nem fog egyhamar ismét-
; lődní, közülünk senkisem éri meg az ismétlődést, mely 
| csak 6300 év múlva, a 8188. év november 18-án követ-
kezik be. A kilences számmal 111 év múlva áll be 
a hasonló kombináció; az 1999. év 11. hónapjának 
19. napja tehát szintén érdekes nap lesz. — Levél-
bélyeggyüjtők mar nagyban keresik a nov. 18-iki 
bélyegzővel ellátott bélyegeket és levelezőlapot. 

— 1 8 8 9 . Az év mindinkább vége fele közele-
dik, egy hó s nyugodni tér elődeihez. Illő, hogy most 
már a jövőre is vessünk néhány pillantást. A jövő 

: 1889. év farsangja igen hosszú lesz. A bálrendező 
¡bizottságoknak lesz alkalmuk teljes erejüket kifejteni, 
hogy a külömböző egyeleti és magánérdekek csorbát 
ne szenvedjenek: a farsang tartalma 8 hét és 3 nap. 
Húshagyókedd március 5-ére, húsvét april 21-ére, 
pünkösd junius 9-ére esik. Csillagászati tekintetben 
nálunk látható nevezetes esemény nem fog előfor-
dulni, csak két holdfogyatkozás; január 17-én reggel 
és julius 12-én éjjel. A három napfogyatkozás itt 
nem lesz észlelhető. 

Hirek a szomszédból. 
— S z é t z ú z t a a g é p . Mint félegyházi leve-

lezőnk irja, borzasztó halállal mult ki november hó 
28-án Balla Lajos gazdasági gőzmalmi kazánfűtő. A 
gépházban dolgozott ugyanis a mondott napon s 
vigyázatlansága folytán a lendkerék szija magához 
kapta s darabokra zúzta. 

— S z e g e d i c i g á n y o k a p á r i s i k i á l l í -
t á s o n . Rambovszki József és társa magyar csárda-
jaban a párisi világkiállításon, szegedi cigánybanda 
fog játszani. A vállalkozók Urbán Lajos és Fehér 
Poldi zenekarát ma szerződtették oda. A banda a 
jövő évi április végén utazik el abba a müveit or-
szágba, a hol még a parasztok is franciául partiroznak. 
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fcEGÉNY-CSAMIOK. 
A létra fokain. 

— Francia regény. — 23-ik közi. 

Midőn Berthelly távozott, a szobaleány felnyi-
totta az ajtót, jelentve: Marey ur! 

A távozó összeütközött az újonnan érkezettel, 
meggyőződött arról, hogy sem gazdag, sem jól nincs 
öltözve, a legmegvetőbben köszöntött néki, és távo-
zott diadalmaskodó tekintettel, mig Adeline ezen ki-
fejezéssel ment Marey elébe: Mit akar tőlem? Mondja 
meg gyorsan és takarodjék ! 

Marey nem szokta meg a nagyvilági alakszerű-
séget ; ő azt tartotta, hogy baratjának, kit rég nem 
látott, de kivel nem szűnt meg levelezni, felesége, 
egyszersmind baratnője is. Kinyújtott kézzel, csupa 
jóhiszeműséggel telt kebellel közeledett tehát Ade-
linehez, és rendkívüli édes barátságos hangon mondá: 

— Nem ismer már ? Pedig én irtam alá tanu-
képen házassági szerződését! 

Adeline rögtön visszaemlékezett. 
Igen, Marey volt, a vidéki nevelő intézet har-

cosa, kit férje azon zavarában, hogy olyat keresett 
tanúnak, ki Laurencet nem ismerte, felszólított e 
baráti szívesség teljesítésére. A szegény ördög oly 
rosszul nézett ki! 

— El vagyok ragadtatva uram ! — mondá a 
fiatal nő. Régen mutatta magát nálunk! — — — 

Marey aznap érkezett meg Corbeilből, és bizva 
a régi barátságban, mely őt Párisba hívta a me-
nyegző alkalmából, sietett felkeresni Claudelt, ki 
már előkelő állast foglal el, hogy ha nem is segít-
heti hivatalra, ami nehéz dolog, legalább ajánlatai 
által segítse őt nehéz fáradozásában. 

Mindezt azon szegényes, szégyenkező hangon 
mondotta el, melyet a büszke emberek használnak 
midőn környezetük fénye nagyon ellenkezik nyomo-
ruságukkal. Mentől tovább haladt elbeszelésében, an-
nál inkább akadadozott, elbátortalanítva a fiatal nő 
közömbös és kíváncsi kérdései által, melvek jég-
hideg vízcseppek gyanánt estek lelkére. Nem e nő-
ben fog ajanlót találni; ezt most érezte, és már 
szemrehányásokat tett maganak azért, hogy oly so-
kat mondott, hogy felfedezte szegénységének sebeit 
ezen szép szemek előtt, melyek tekintetét nem eny-
hítette a részvét könnye. Végre elhallgatott és rövid 
várakozás után zavartan kérdé : 

— Glaudel nem jő haza? 
— Sohasem jő haza őt óra előtt, — mondá 

Adeline. 
Mindketten egy időben néztek a faliórára, mely 

három órát mutatott. 
— Majd máskor jövők, — mondá a fiatal ta-

nár felemelkedve helyéből — nem akarok önnek al-
kalmatlankodni. 

Claudel asszonyság egy szóval sem bátorí-
totta ; ő még ingadozott egy percig s azután zsebé-
ből egy irott névjegyet véve ki, letetette az asztal 
szélére. 

— Itt van párisi lakásom. Ha Adrién valami 
jó hirt hozna nékem, tudhatja, hogy hol talál. A 
viszontlátásra, asszonyom. 

— Jó éjt, uram, — mondá a fiatal nő bájos 
mosolylyal, mely oly bájos és oly hideg volt, mint 
a kristályablak jégvirágai. 

Glaudel asszonyszág egyedül maradva, körül 
járkált a teremben, nézte a tüzet, megvizsgálta a 
gyümölcstartókat, két-három kis széket helyére tolt; 
majd visszatérve az asztalhoz, megvetőleg vette ke-
zébe a névjegyet. Tissztességes szalonban nem sza-
bad ily dolgokat hevertetni! Kétszer is megforgatta : 
Saint-Jacques utca, Éjszak-Keleti szálloda. Az em-
ber nem is tudja, hogy hol vannak e helyek ! A 
csengő hallatszott, a névjegy a tűzbe esett, mely azt 
azonnal felemészté, és Adeline szép alakját fekete 
selyem ruhájaban himbálva, ment az érkező hölgy 
elébe, ki*azon válogatott társasághoz tartozott, mely-
lyel Glaudel assszonyság házassága óta csaknem ki-
zárólag érintkezett. 

Marey két napig várt, majd újra csengetett 
Glaudel ajtaján. De bármely órában jött is, az úr 
sohasem volt otthon. Nem tudta elhinni, hogy ez a 
cselédnek igy van meghagyva, tehát elhatározta, hogy 
barátját a hivatalban fogja felkeresni. 

Itt egy csomó szolgával kellett kötekednie, kik 
a legcsekélyebb tiszteletet sem akarták sáros cipői 
és kopott ruhái iránt mutatni. Az idő azonban sür-
getett, csekély megtakarításai már rég eltűntek. Lánca 
a zálogházban volt, órája ma reggel ugyan oda kö-
vette ő t . . . Minden áron kenyeret kellett keresnie 
magának. 

A nyomor által találékonynyá téve, Marey egy 
napon fél órával előbb várt a ministerum kapujá-
nál. Midőn Claudel megérkezett, Marey egy lépést 
tett feléje. Claudel felemelve szemeit, megismerte 
hajdani társát. 

(Folytatása következik.) 
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kitűnőségeivel. Ha csak a magyar kormánytól 
függ, Strossmayer bizonynyal kénytelen lett 
volna számkivetésbe menni, vagy kolostorba 
vonulni. Püspököt azonban csakis a pápa 
mozdíthat el; ezért Strossmayer ügyét a pápa 
elé kellett terjeszteni s a Vatikánból várták 
a döntést, a mely előtt a magyar kormány is 
köteles meghajólni. XIII. Leó levélben szólí-
totta fel Strossmayert, hogy vagy személyesen, 
vagy írásbeli nyilatkozat által magyarázza ki 
a belovári esetet, de főkép a kievi telegram-
mot. Strossmayer hajlott korára hivatkozva 
mentette ki magát, hogy nem mehet Rómába, 
a hol a pápa aranymiséje alkalmából járt, s 
úgyszólván, még ki sem pihente az utazás 
fáradalmait. Azután kijelentette, hogy őt csak 
a legrosszabb akaratú rágalom illetheti azzal 
a gyanúval, hogy ő nem a legloyálisabb hive 
Ferenc József királynak, a ki az egyháznak 
oly nagy pártfogója. A kievi telegrammról 
igen röviden irt a pápához intézett levelében. 
Csak annyit, hogy a kievi ünnepek érdekel-
hették az egész kereszténységet, tekintet nél-
kül a hitszakadásokra és felekezetekre, érde-
kelhették pedig főleg a nagy szláv népcsaláuot. 
Ezért tartotta jogának, sőt kötelességének, 
tudatni a rendező bizottsággal, hogy csatlako 
zik az ünnephez. Egyszerű táviratáért nem 
lehet őt felelőssé tenni bizonyos pohárkö-
szöntők és beszédek miatt, a melyek az 
osztrák magyar monarchia ellen fordultak, s 
a melyek természetesen az uralkodó roszalá-
sát vonták maguk után. — Rómában Stross-
mayernek sok az ellensége, de vannak hü 
barátai is. S mert Strossmayert nem lehet 
bántani a nélkül, hogy ne sértődjék egy nagy 
s az egyházhoz mindig hü nép, XIII. Leo, 
tekintettel arra, hogy a püspök Ferenc József 
király leghívebb szolgájának vallja magát, 
másrészt pedig, hogy Horvátország és Szlavó-
nia hivei ne sértődjenek benső érzelmeikben: 
a pápa elhatározta, hogy a belovári incidenst 
befejezettnek tekinti és a djakovári püspök-
kel szemben semmi megtorló lépést nem tesz." 

Helyi és megyei hirek. 
— M e g f e l e b b e z e t t k ö z g y ű l é s i v égzés . 

A városi közgyűlésnek Juliász Junos birtoknyílván-

nók ezt meg soha, mert a kinek van, az nem di-

csekszik vele, hanem elrejti, óvja, mert az az ő 

menyországa. 

Abrándozónak nevez engem is; mert ilyen nő 

bírásáért vágyakozom! Nincs igaza, asszonyom. Nem 

elérhetetlen a boldogság, mei)et önnek ecsetelni 

megkisérlettem. Én hiszem, hogy ahol a nő bir a 

nőiség minden tulajdonaval, ilyen boldogság elérése 

nem tartozik az illúziók közé. 

Mit tartok én a nőiesség tulajdonaiul? Vártam 

e kérdést s sietek is reá válaszolni: az ártatlanságot, 

a szeretettel párosult szívjóságot, türelmet a szen-

vedesek és nyomor között, áldozatkészséget, aláza-

tosságot, szerénységet és jámborságot. Ezekben — 

mint az égi szivárvány hét színében — nyilvánul a 

nőiesség, melyek az arcnak bájt, varázserőt, s el-

hervadhatatlan szépséget, a léleknek nemességet s a 

környezetnek — melyben az ily nő él — boldogságot 

kölcsönöznek. Ezeket a tulajdonokat kellene ápolni, 

virágoztatni és gyümölcsöztetni minden nőnek, mert 

hitem szerint, ezek tökéletesítése által töltheti csak 

be a nő anyai és hitvesi hivatását. 

Tehát végre igazat ad nekem s elismeri, hogy 

a valódi nőiesség tulajdonaival — a mai ferde irányú 

nőnevelés mellett — kevés nő ékeskedik. Azonban 

hogy vannak ilyen nők is, abban én is igazat adok 

önnek. 

És most, asszonyom, megadhatom önnek fel-

tett kérdésére válaszomat: Ha oly nőt találok, ki 

megért engemet, s kiben feltalálni hiszem a nőiesség 

minden tulajdonát; akkor, de csak akkor, fel fogom 

cserélni a sivár egyedüllétet azzal a boldogsággal, mit 

csak két egymásért élő szív érezhet. 
Anonymus. 

»SZENTES I L A P « 

tartó ügyében hozott végzését dr. Schlesinger Károly, 
dr. Mátéffy Ferenc és Gsató Kálmán ügyvédek meg-
felebbezték. — A felebbezők a felebbezésben oly 
éles és oly sértő kifejezésekkel illetik a városi kép-
viselőtestületet, hogy ez előreláthatólag nagy fel-
háborodást fog kelteni. 

— V a s u t u n k az elmúlt november hónap-
ban összesen 3146 frtot jövedelmezett. 

— A z o k a s ze r ződések . A városi köz-
gyűlés, Juhász János birtoknyilvántartónak esete al-
kalmából, az adás-vételt tevő közönség érdekében 
elhatározta a városi statutumnak olyképen való mó-
dosítását, hogy a nyilvántartó tariífalis dij mellett 
egyeseknek szerződést készíthessen. A statutumnak 
eziránt leendő kidolgozására kiküldött bizottság már 
készen van javaslatával s a városi ügyészt javasolja 

! felhatalmazni arra, hogy a szerződés és beadványo-
kat a nyilvántartóval együtt készíthesse. 

— B i r t o k v á l t o z á s . A Grünvald-féle kis-
piaci ház f. hó 6-án adatott el közárverésen. A vevő 

; a Szentes-vidéki takarékpénztár, mely ezen háznak 
5057 forintért jutott birtokába. 

— A lud-sz á l l í t á s t a kereskedőkre nézve 
az államvasút ígazga ósága a lehető kedvezővé tette; 
ugyanis a szállítási d.jat gyorsáru után 100 kilogram-
monként Bécsig 2 írtra szállította le. — Ezt azért 
teszi, hogy az osztrák államvaspályával szemben 
feltétlenül versenyezhessen. 

— K o s z o r ú s b á l . A szentesi szabó ifjúság 
1889. január hó 12-én a kávéház nagytermében ko-

| szorus bált rendez. A koszorút, mint értesülünk, 
Dömsödi József szabómester kedves leánya: Teruska 
k. a. fogja adni. — A bál tiszta jövedelme az ipa-
ros ifjúsági egylet könyvtara javára fordít tátik. 

— Tuz . F. hó 6-án d. e. 9—10 óra között, 
Dudás István IV. t. 693. számú házánál egy szal-
makazal, eddig még ismeretlen okból, kigyuladt. Bár 
a tüzet a sürü köd miatt az őrtoronyból nem jelez-
hették, mindamellett a gyorsan érkezett fecskendők 
segélyével sikerült azt elfojtani. 

— A h a l á l t o r k á b a n . F. hó 6-án virradóra 
Fóliák Sándor városi főorvos háza előtti kövezeten, 
egy kétes exisztentiaju egyén találtatott, félig meg-
dermedve. A nyomban megejtett orvosrendőri vizs-
gálat után, ápolás végett a kórházba szállíttatott, 
kiléte azonban még mindeddig nem volt megállapít-
ható. 

— Te l j e s b ű n b o c s á n a t . A pápa több püs-
pök indítványára beleegyezett, hogy f. évi dec. 31-én 
a szentség az összes templomokban kitétessék s 
a pápáért imák mondassanak. Azután a nép áldás-
ban fog részesülni. Mindazon iliveknek, kik erre az 
egyház és a szentszék nyugalmaért imádkoznak, a 
pápa teljes bűnbocsánatot ad. 

— K o s s u t h L a j o s g y á s z a . Kossuth La-
jost családi gyász érte. Mint az E—s értesül, szere-
tett húgának, özv. Ruttkaynénak, utolsó fia is meg-
halt Amerikában. A gyászeset Kossuthot nagyon le-
verte. 

— R i t k a n a p . Kevés ember vette észre, 
hogy a mult nov. 11-ki vasárnap tulajdonképen nagyon 
érdekes nap volt; a 11-ik hónap 18-ik napja, mégpe-
dig 1888-ban. E számokban négy egyes es negy nyol-
cas szerepel. Ez az eset nem fog egyhamar ismét-
lődni, közülünk senkisem éri meg az ismétlődést, mely 
csak 6300 év múlva, a 8188. év november 18-án követ-
kezik be. A kilences számmal 111 év múlva áll be 
a hasonló kombináció; az 1999. év 11. hónapjának 
19. napja tehát szintén érdekes nap lesz. — Levél-
bélyeggyüjtők már nagyban keresik a nov. 18-iki 
bélyegzővel ellátott bélyegeket és levelezőlapot. 

— 1 8 8 9 . Az év mindinkább vége felé közele-
dik, egy hó s nyugodni tér elődeihez. Illő, hogy most 
már a jövőre is vessünk néhány pillantást. A jövő 
1889. év farsangja igen hosszú lesz. A bálrendező 
bizottságoknak lesz alkalmuk teljes erejüket kifejteni, 
hogy a külömböző egyeleti és magánérdekek csorbát 
ne szenvedjenek: a farsang tartalma 8 hét és 3 nap. 
Húshagyókedd március 5-ére, húsvét april 21-ére, 
pünkösd junius 9-ére esik. Csillagászati tekintetben 
nálunk látható nevezetes esemény nem fog előfor-
dulni, csak két holdfogyatkozás; január 17-én reggel 
es julius 12-én éjjel. A három napfogyatkozás itt 
nem lesz észlelhető. 

Hirek a szomszédból. 
— S z é t z ú z t a a g é p . Mint félegyházi leve-

lezőnk írja, borzasztó halállal mult ki november hó 
28-án Balla Lajos gazdasági gőzmalmi kazánfűtő. A 
gépházban dolgozott ugyanis a mondott napon s 
vigyázatlansága folytán a lendkerék szija magához 
kapta s darabokra zúzta. 

— S z e g e d i c i g á n y o k a p á r i s i k i á l l í -
t á s o n . Rambovszki József és társa magyar csárdá-
jában a párisi világkiállításon, szegedi cigánybanda 
fog játszani. A vállalkozók Urbán Lajos és Fehér 
Poldi zenekarát ma szerződtették oda. A banda a 
jövő évi április végén utazik el abba a müveit or-
szágba, a hol még a parasztok is franciául partiroznak. 

3. oldal. 

ftEGÉNY- CSAPNOIC 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 23-ik közi. 

Midőn Berthelly távozott, a szobaleány felnyi-
totta az ajtót, jelentve: Marey ur! 

A távozó összeütközött az újonnan érkezettel, 
meggyőződött arról, hogy sem gazdag, sem jól nincs 
öltözve, a legmegvetőbben köszöntött néki, és távo-
zott diadalmaskodó tekintettel, mig Adeline ezen ki-
frjezéssel ment Marey elébe: Mit akar tőlem? Mondja 
meg gyorsan és takarodjék ! 

Marey nem szokta meg a nagyvilági alakszerü-
s get; ő azt tartotta, hogy baratjának, kit rég nem 
látott, de kivel nem szűnt meg levelezni, felesége, 
egyszersmind baratnője is. Kinyújtott kézzel, csupa 
jóhiszeműséggel telt kebellel közeledett tehát Ade-
linehez, és rendkívüli édes barátságos hangon monda : 

— Nem ismer már ? Pedig én írtam alá tanu-
képen házassági szerződését! 

Adeline rögtön visszaemlékezett. 
Igen, Marey volt, a vidéki nevelő intézet har-

cosa, kit férje azon zavarában, hogy olyat keresett 
tanúnak, ki Laurencet nem ismerte, felszólított e 
baráti szívesség teljesítésére. A szegény ördög oly 
rosszul nézett ki! 

— El vagyok ragadtatva uram ! — mondá a 
tiatal nő. Régen mutatta magát nálunk! — -

Marey aznap érkezett meg Corbeilből, és bízva 
a régi barátságban, mely őt Párisba hívta a me-
nyegző alkalmából, sietett felkeresni Claudelt, ki 
már előkelő állast foglal el, hogy ha nem is segít-
heti hivatalra, ami nehéz dolog, legalább ajánlatai 
által segítse őt nehéz fáradozásában. 

Mindezt azon szegényes, szégyenkező hangon 
mondotta el, melyet a büszke emberek használnak 
midőn környezetük fénye nagyon ellenkezik nyonio-
ruságukkal. Mentől tovább haladt elbeszelésében, an-
nál inkább akadadozott, elbátortalanítva a fiatal nő 
közömbös és kíváncsi kérdései által, melvek jeg-
hideg vízcseppek gyanánt estek lelkére. Nem e nő-
ben fog ajanlót találni; ezt most érezte, és már 
szemrehányásokat tett maganak azért, hogy oly so-
kat mondott, hogy felfedezte szegénységének sebeit 
ezen szép szemek előtt, melyek tekintetét nem eny-
hítette a részvét könnye. Végre elhallgatott és rövid 
várakozás után zavartan kérdé : 

— Claudel nem jő haza? 
— Sohasem jő haza öt óra előtt, — mondá 

Adeline. 
Mindketten egy időben néztek a faliórára, mely 

három órát mutatott. 
— Majd máskor jövök, — mondá a fiatal ta-

nár felemelkedve helyéből — nem akarok önnek al-
kalmatlankodni. 

Claudel asszonyság egy szóval sem bátorí-
totta ; ő még ingadozott egy percig s azután zsebé-
ből egy irott névjegyet véve ki, letetette az asztal 
szélére. 

— Itt van párisi lakásom. Ha Adrién valami 
jó hírt hozna nékem, tudhatja, hogy hol talál. A 
viszontlátásra, asszonyom. 

— Jó éjt, uram, — mondá a fiatal nő bájos 
mosolylyal, mely oly bájos és oly hideg volt, mint 
a kristályablak jégvirágai. 

Claudel asszonyszág egyedül maradva, körül 
járkált a teremben, nézte a tüzet, megvizsgálta a 
gyüinölcstartókat, két-három kis széket helyére tolt; 
majd visszatérve az asztalhoz, megvetőleg vette ke-
zébe a névjegyet. Tissztességes szalonban nem sza-
bad ily dolgokat hevertetni! Kétszer is megforgatta : 
Saint-Jacques utca, Éjszak-Keleti szálloda. Az em-
ber nem is tudja, hogy hol vannak e helyek ! A 
csengő hallatszott, a névjegy a tűzbe esett, mely azt 
azonnal felemészté, és Adeline szép alakját fekete 
selyem ruhájaban himbálva, ment az érkező hölgy 
elébe, ki^azon válogatott társasághoz tartozott, tnely-
lyel Claudel assszonyság házassága óta csaknem ki-
zárólag érintkezett. 

Marey két napig várt, majd újra csengetett 
Claudel ajtaján. De bármely órában jött is, az úr 
sohasem volt otthon. Nem tudta elhinni, hogy ez a 
cselédnek igy van meghagyva, tehát elhatározta, hogy 
barátját a hivatalban fogja felkeresni. 

Itt egy csomó szolgával kellett kötekednie, kik 
a legcsekélyebb tiszteletet sem akarták sáros cipői 
és kopott ruhái iránt mutatni. Az idő azonban sür-
getett, csekély megtakarításai már rég eltűntek. Lánca 
a zálogházban volt, órája ma reggel ugyan oda kö-
vette őt . . . Minden áron kenyeret kellett keresnie 
magának. 

A nyomor által találékonynyá téve, Marey egy 
napon fél órával előbb várt a ministerum kapujá-
nál. Midőn Claudel megérkezett, Marey egy lépest 
tett feléje. Claudel felemelve szemeit, megismerte 
hajdani társát. 

(Folytatása következik.) 
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Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton-

Érvényes 1888. november 

Szentes—Szolnok. 

Szentes (vend.) 5 ó. 30 p. 
Töke ö ó. 13 p. 
K.-SzL-Mártoo 0 ó. 58 p. 
P.-Homok 7 6. 37 p. 
Tisza-Fflldvár 8 ó. 05 p. 
Martfű 8 ó. ¿3 p. 
Kengyel 9 ó. 04 p. 
Puszta-Tenyö 9 ó. 31 p. 
Szajol 10 ó. 01 p. 
Szolnok (vend) 10 6. 30 p. d. e. 
Budapestre erk. 1 ó. 55 p. d. u. 

Szolnok—Szentes 

Budapestről indul 

éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 

-Szentes között.) 
1-161. 

ó. 15 p. d. u. 
ő. 48 p. d. u. 
ó. ¿3 p. d. u. 
ó. 51 p. d. u. 

P-
P-
P-
P-
P-
P-

ó. 03 
ó. 18 
ó. 44 
ó. — 
ó. -20 
o. 4* 

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

Szolnok (vend) 3. ó. 
Szajol 
Puszta-Tenyö 
Kengyel 
Martlü 
Tisza-Földvár 
Homok 
K.-SzL-Márton 
Töke 
Szentes (vend) 

áti p. éjjé1» 11 
07 p. ejje*» lá 
31 p. éjjel* lá 
59 p. ejje*» 1 
30 p. ejjel» 1 
Oá p- d. e- 1 
15 p. d. e. 1 
30 p. d. e. á 
— p. d. e. á 
34 p. d. e. 3 

ó. áO p. éjjel. 

ó. 40 p. d. e. 
ó. áO p. d. e. 
ó. 50 p. d. e. 
ó. 17 p. d. u. 
ó. 35 p. d. u. 
ó. — p. d. u. 
ö. áá p. d. u. 
ó. 41 p. d. u. 
ó. 5á p. d. u. 
ó. á8 p. d. u. 
ó. 54 p. d. u. 
ó. ¿5 p. d. u. 

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Érvényes 1888. szept, 10-ától. 

Szeged—Csongrád. 

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

»SZENTESI LAP< 

Csongrád—Szpged 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, á óra 15 perc du. 

Kiskun-Szállásról 9 óra 5á perc de.; 3 óra 1 perc du. 

Félegyházáról 10 óra 29 perc de., 3 óra 30 perc du. 

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

Félegyházáról Budapest fele indul: 

Gyorsvonat 11 óra 50 perc de. Személyvonat 4 óra 18 perc du. 

Omnibuszvonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

.. 

Uzletmegnyitás. 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint 

borbély- és fodrász-üzletemet 
K o h n G á b o r u r h á z á b a n f. hó 1-én 
megnyitottam. 

Miután főtörekvésem leend a n. é. kö-
zönség igényeit minden tekintetben kielégíteni, 
kérem a n. é. közönséget, hogy becses párt 
fogásában részeltetni kegyeskedjék 

Tisztelettel maradván alázatos szolgája 

K e r t é s z J ózse f , 
borbély é* fodrász. 

1858.-1888. T. sz. 

H I R D E T M É N Y . 

Szentes város 1889. évi k ö l t s ége l ő-
i r á n y z a t i t e rveze te f. évi december l-töl 
15-ig a városi számvevői hivatalban közszem-
lére van kitéve. Erről az érdekelt felek azzal 

86. száni. 

értesíttetnek, hogy e költségvetést a jelzett 
idő alatt megtekinthetik, netáni észrevételeiket 
és felszólamlásaikat f. évi december 15-ig be-
zárólag, a polgármesteri hivatalnál benyújt 
hatják. 

Szentes, 1888. december 1. 
N a g y I m r e , 

tanácsnok. 

Kiadó földbirtok. 
Ifj. Dáni Józsefné Jurenák Berta 

eperjesi 333(1100 négyszögöles) hold 
földje 1889. október l-töl 3, esetleg 6 
évre haszonbérbe kiadó. 

A földterület -3 részben szántó, 
'|3 részben gyep s kellő épületekkel 
van felszerelve, 

Felvilágosítással szolgál: 
ifj. DÁNI JÓZSEF, 

Nagy-Szénáson, u. p. Bánfalva. 

A TÉLI IDÉNYRE 
a legfinomabb porosz darabos szén 1 frt SO 1rr., — legfinomabb porosz 

d.ió Isoalrsz 2 frt 20 Isrért méterm-azsánként nálam Isaptiató. 

Úgyszintén érkezik a napokban 

BELFÖLDI DARABOS SZÉN 
melyre 1 f r t 20 k r é r t m é t e r m á z s á j á t h á z h o z s z á l l í t v a , előjegyzéseket már most elfogadok. 

Szentes, 1888. december 1-én. Tisztelettel 

GUNST LIPÓT. 

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, város 

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 szin és nagyságbani 

g y o r s , pontos , í z l é se s és j u t á n y o s á r o n . 

Ugyanitt a 

„ „ « « N T I 8 I L A P 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a t i z e n n y o l c a d i k év i f o l y a m á b a l é pe t t , — elő f i ze tések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Sientes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz jyorssajtóján. 




