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Előfizetési árak: 
Egy evre . . . . 5 frt — kr. 

Fél evre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed evre. . . 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 nezve 
a iap egy oidaia 24 heiyre van Deosztva 
Egy neiy ara 90 Kr. Bélyegdíj minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyvkereake-

aeseöen is felvetetnet. 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Nyi l t tér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr 

K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r a i » , k e d d t a l a p é a t o k e a r e g g e i 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadé-tulajdono 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náadar kiayv- és paplrkareskadéaébaa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatód 

iskolás ev végén. 
Pár nap múlva véget ér a szorgalomidö 

s ifjuságunk, a város, a társadalom és haza 

jövendő oszlopa és virága, évi fáradozásának, 

szorgalmának és igyekezetének sóvárgott gyü-

mölcsét : az iskolai bizonyítványt, kézhez 

kapja. Az egyik alacsonyabb, a másik maga-

sabb osztályokról; de azért egyformán becses 

mind a kettő, mivel a magasabb tanulmányi 

körbe való előlépésre, vagy a legnehezebbre 

minden iskolák közt: az élet-iskolaküszöbé-

nek átlépésére ez képesiti. Nem csekély do-

log az, midőn a tanuló bizonyítványát kezé-

ben tartva, a megelégedés édes érzetével 

mondhatja el: ismét egy év a hátam raegett. 

Egy lépéssel közelebb a célhoz! Az ifjúság 

nem szeret a multak emlékein tűnődni, ő 

csak a jövőbe néz, mely mindent arany szín-

nel, rózsás pirral fest be előtte. Csoda-e hát, 

ha könnyebbülten sóhajt fel az iskolai év 

végén s igy szól: Hál' Istennek, ismét egy 

év a hátam megett! 

Mi, akik kenyerünk javát megettük, akik 

már nem előre szeretünk nézni, hanem hátra, 

akik fájdalmas érzettel látunk letűnni minden 

napot, nem szabad, hogy csak a multak em 

lékeibe merengjünk el, hanem ki kell venni 

részünket az ifjúság édes jövő reményeiből is, 

mert az ifjúság az élet küszöbén könynyen 

átlép ugyan, de csavargós ösvényein eliga-

zodni már nem képes. 

Az élet utjai minden időben egyformák 

voltak. S azért, a kik azt fáradt tagokkal, 

vérző lábakkal nagyrészben bejárták, köteles-

ségük az ifjúságnak a tapasztalat arany ta-

nácsaival szolgálni, legfőként pedig az okos 

és szilárd elhalározásban szűkölködő szülők-

nek jó tanácsokat nyújtani. 

Hirlapirói kötelességünknek vélünk eleget 

tenni, ha a mai modern társadalom bizonyos 

hibáira és kinövéseire, melyek ugy az élet-

pályát választó ifjút, mint annak szüleit be-

folyásolják, rámutatunk. 

Magyarországban rendkívül elterjedt az 

nurhatnámsága vágya. A legszegényebb szülő 

is urat akar nevelni gyermekéből. Ügyvéd, 

orvos, mérnök, de legalább is hivatalnoknak 

szeretné látni a legtöbb szülő gyermekét. 

Huszadrangu kérdés, hogy ezen nagy tapin-

tatosságot, sok tanulást, emberismertet és 

szilárd karaktert igénylő pályára van-e az 

ifjúnak hajlama és tehetsége, vagy sem? — 

Kora ifjúságában untalan azt hallja szüleitől: 

szeretném, ha ügyvéd lennél; szeretném, ha 

orvos lennél! stb. — A gyermek, aki min-

den iránt fogékony, lassankint maga is el-

hiszi, hogy az ügyvédi, vagy orvosi stb. pá-

lyára van praedestinálva, s miután ebbeli hite 

a szülők hiúsága által is támogattatik, sokszor 

az első gimnáziumban már pályát választ s 

a legtöbbször hivatottság és tehetség nélkül 

csakugyan a hangoztatott pályára lép, s mi-

dőn tanulmányait - ugy a hogy — elvé-

gezte, az életbe ki lép, akkor látja, hogy célt 

tévesztett s tulajdonkép csak a szellemi pro-

letárok számát nevelte. 

Ma már nálunk minden tudományos 

pálya el van özönölve, s a megélhetés igen 

nehéz. Egy tehetséges és jónevű ügyvéd 

mondotta, hogy midőn irodáját megnyitotta, 

az első évben csak 300 frtot keresett s jö 

jedelme csak lassan-lassan és fokozott munka 

után emelkedett annyira, hogy manapság már 

tisztességesen megélhet belőle. Pedig az a 

kivételek közzé tartozik, hogy valakiben te-

hetség, vasakarat és szorgalom legyen egye-

sülve, a legnagyobb rész könynyen veszi a 

dolgot és sorsát átkozza. 

Késő bánat nem ér semmit. Sorsát min-

denki a saját kezében tartja; de a gyermek 

sorsa a szülők kezében vaa. 

Ugyan kérdezzük, ha ifjaink nagy része 

azzal az előtanulmánynyal, azzal a képességgel 

lépne a tisztességes kenyeretadó és becsűlést 

nyújtó kereskedelmi, ipari, vagy katonai pá-

lyára, mint a melylyel lehet belőle rosz ügy-

véd, orvos, vagy hivatalnok, mennyivel ke-

vesebb volna az elégedetlen, és menynyivel 

több a boldog emberek száma? — Mennyivel 

szaporodnék a nemzet szorgalmas kezekben 

és vagyoni jóllétben? 

Igazán csodálatos, hogy ezen biztos ke-

resetet, tisztességes megélhetést és becsülést 

nyújtó pályáktól ifjaink mennyire irtóznak! 

Azt a gondolatot ébreszti bennünk, hogy a 

mai ifjúság nem szeret dolgozni. Pedig a 

munka tisztesség! — Ész, tehetség, tőke sehol 

biztosabban nem gyümölcsözhetik, mint az 

elősorolt pályákon. 

De ettől eltekintve, ipari és kereskedelmi 

tekintetben elmaradt népünket a kezdetleges-

ség korszakából kiragadni hazafiúi kötelesség 

ség is, az pedig, hogy a magyar elem a had-

seregben elfoglalja az őt megillető előkelő 

helyet, - par excellenc — nemzeti kötelesség. 

A szorgalom idő végeztével tehát jól 

fontolja meg az elmondottakat a fiatalság, ha 

pályát választ; de kétszeresen gondolják meg 

a szülők. 

A társadalomnak és hazának képzett, 

tetterős, munkás egyénekre van szüksége, 

nem pedig szellemi proletárokra. — .— 

Tanügy. 
A szentesi ev. reform, egyház által fenntartott 

iskolákban az évi zárvizsgák a kővetkező sorrendben 

fognak megtartatni: 

Jnnius 14-én d. e. A polgári leányiskolában járó 

növendékek valiásvizsgaja. Ta-

nítja : Papp Lajos segedlelkész. 

d. u. A gymnásiumi tanulók vallásvizs-

gája. Tanítja Pólya Ferenc gymn. 

tanár. 

Junius 21-én d. e. Gyakorlati gyümölcsfanemesitési 

vizsgálat és a kiséri leanyiskola 

I. és II. osztalyanak vizsgaja. Ta-

nítja: Kabai Endre. 

d. u. A kiséri fiiskola I. és 11. osztá-

lyának vizsgaja. Tanítja Tergenyei 

Ferenc és a női kézimunkakiálli-

tás, tornászat. 

Junius 22-én d. e. A központi fiiskola V. és VI. osz-

tályának vizsgája. Tanítja Vattay 

Vincze. 

d. u. A központi fiiskola III. osztályá-

lyának vizsgája. Tanítja Kovács 

Lajos. 

Junius 23-án d. e. A közp. fiiskola IV. oszt. vizsgaja. 

Tanítja Sajó Sándor. 

d. u. A közp. fiiskola II. oszt. vizsgája. 

Tanítja Torday József. 

Junius 24-én d. e. Az alsóparti leanyiskola III. IV. 

oszt. vizsgaja. Tanítja Falábú 

Sándor. 

d. u. A közp. fiiskola I. oszt. vizsgája. 

Tanitja Papp Lajos. 

Junius 25-én d. e. A közp. leányiskola IV. V. és 

VI. oszt. vizsgája. Tanitja íd. 

Csató Sándor. 

d. u. Az alsópárti leányiskola I. és II. 

oszt. vjzsgája. Tanitja Szabó Lajos. 

Junius 26-án d. e. A közp. leányiskola I. II. és Hl. 

osztályának vizsgája. Tanitja ifj. 

Csató Sándor. 

d. u. A felsőpárti belső fiiskola I. oszt. 

vizsg. Tanitja Körtvélyesi Sándor. 

Junius 27-én d. e. A felsőpárti külső leanyiskola I. 

és II. oszt. viszgája. Tanítja Katona 

József. 

d. u. A felsőpárti külső fiiskola I. és 

II. oszt. vizsgája. Tanitja Takacs 

János. 

Junius 28-án d. e. A felsőparti belső leányiskola III. 

oszt. vizsgája. Tanitja Kovács 

János. 

d. u. A felsőpárti belső leányiskola I. 

és II. oszt. vizsgaja. Tanitja Pap 

Antal. 

Junius 29-én d. e. A felsőpárti belső leanyiskola IV. 

és V. oszt. vizsgája. Tanitja Varga 

Ferencz. 

d. u. A felsőpárti belső fiiskola II. oszt. 

vizsgája. Tanítja Németh Lajos. 

Junius 30-án d. e. A felsőparti belső fiiskola IV. és 

V. osztályának vizsgája. Tanitja 

Papp László. 

d. u. A felsőpárti belső fiiskola III. 

oszt. vizsgája. Tanitja Németh 

Elek tanító. 

A közvizsgak a templomban, a női kézimunka-

kiállitás az egyház tanácstermében, a torna a köz-

ponti, a gyömölcsfanemesitési vizszsgálat pedig az 

illető gyakorló tereken fognak megtartatni. — A 

vizsgák kezdete d. e. 8, d. u. 3 órakor. 

Szentes, 1891. junius 4. Geröc Lajos, 
ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 
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Helyi és megyei hirek. 
— R e m é n y i S z e n t e s e n . Reményi Éd^ 

hegedűművész hazánkfia, viszonzásul ama szíves 

fogadtatásért, melyben városunkban részesült, f. hó 

3-án még egy hangversenyt rendezett a színkörben, 

és pedig a városi szegénymenház javára, leszállított 

helyárak mellett. Ezen második hangverseny is ép 

oly sikerült volt, mint az első s a szegények alapja 

javára 53 frt 43 krt jövedelmezett. Reményi Ede és 

müvésztársa Bodó Alajos ma délben utaztak el 

körünkből. 

— A m e g y é r ő l . Gsongrádvármegye közigaz-

gatási bizottsága f. évi junius hó 9-én délelőtt 9 

órakor a szokott helyen ülést tart. Ezt kővetőleg 

délután 3 órakor a fegyelmi választmány fog ülé-

sezni. 

— K i s a j á t í t á s . A kunszentmárton-szentesi 

h. é. vasút építéséhez Kunszentmárton város hatá-

rában felhasznált földterületek bírói kisajátítása be-

fejezéséhez közeledik. Egyezség eddigelé 11 tulaj-

donossal 17 parcellára nézve nem sikerült s igy 

ezek részére a törvényszék fogja a kisajátítási össz-

get megállapítani. 

— H a l á l o z á s . Mint részvéttel értesülünk, 

íd. Kutas János polgártársunk f. hó 3-án délután 

90 éves korában meghalt. Temetése a mai napon 

fog végbemenni. Nyugodjék békében! 

— E g y é v k ö n y v . A csongrádmegyei gaz-

dasági egyesület „évkönyv"-vei számol be 1890. 

évi működéséről. A 80 lapra terjedő füzet Gyárfás 
Dezső egyesületi titkár szerkesztésében jelent meg s 

az egyesület kőz- és választmanyi üléseinek jegyző-

könyvein tul magában foglalja az egyesület alap-

szabalyait, a mult évi lóverseny eredményét, felol-

vasó estélyeit, tagjai névsorát stb. stb. Az évköny-

vet Gyárfás titkár a következő előszóval vezeti be: 

„A csongráduiegyei gazdasági egyesület hosz-

szas hallgatagsagaból fölébresztve, 1890. év derekan 

újból megkezdte működését. Jelen füzet van hivatva 

számot adni azon jelentősebb mozzanatokról, 

melyek az egyesület beleletében a külvilaggal 

tőrtént érintkezéséinél történvén, nagy fontosa-

guak, ha más okból nem, már csak azért is* 

mivel az első szárnypróbálgatásoknak nevezhetők 

eddig nem tapasztalt tevékenységének első jelei. A 

fogadtatás, melyben az egyesület uj életre ébredése-

kor részesült, elvitázhatlan biztosítékát képezi annak, 

hogy az egyesület, mint kőz- és mezőgazdasági vi-

szonyaink javulásahoz okvetlen szükségelt tényező, 

a pártolást minden oldalról élvezni fogja, csak mű-

ködnie kell, ehhez pedig a jó szándék és szilárd 

akarat meg lévén, a tehetség sem fog hiányozni, 
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minél fogva az egyesület a legszebb reményekkel el-

telve néz jövő működése elé." 

— S á s k a i r t i s . Ugy látszik, hogy a tanács-

nak az idén is meggyűlik a baja a sáskairtással. 

Május 26-ától junius 3-áig ugyanis az alsó csorda-

járási legelőn 3 drb, cyprusi sövénynyel, 35 állító 

és 662 hajtó napszán mellett mintegy 652 liter, a 

felső legelőn pedig junius 1-től 3-ig 1 db. cyprusi 

sövénynyel 12 állítd és 68 hajtó napszám mellett 

mintegy 100 liter sáska pusztíttatott el. 

— Z á r v i z s g á k . A város által fentartott 

tanyai iskolák ez évi záróvizsgálatai f. évi junius hó 

8-án délelőtt a derekegyházoldali iskolában veszik 

kezdetőket s ugyanaznap délután a dónáti, junius 

9-én a királysági, 10-én délelőtt a kajáni, délután 

az ecseri, 11-én délelőtt pedig a kistőkei iskolások 

zárvizsgája fog megtartatni. 

— B á t o r m u n k á s . Hajmeresztő munkát 

végez tegnap délután óta egy fiatal bádogos legény 

a reform, tornyon, mely most áll javítás alatt. A 

szédítő magasban ugyanis a torony gömbjének és 

kupolájának festésére vállalkozott, ami még látvány-

nak is hajmeresztő. A kupolára fektetett létrán má-

szott fel a gömbhöz, melyhez egy kisebb létrát erő-

sítve, végzi veszélyes légi munkaját. A bátor mun-

kásnak állandóan sok nézője van. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Ez évi gyer-

mekkiállitasunk sikerét anyagilag előmozdítani szí-

vesek voltak: Szentes város 35 ft, Gsongrádmegye 

törvényhatósága 50 ft, a szentesi takarékpénztár 

10 ft, segélyegylet 5 ft, Hankiss Károlyné 10 ft, az 

evang. nőegylet 5 ft, Hoffer Antal 3 ft, Dósa Béla 

1 ft, a szentesi jótékony nőegylet 2 db., a zsidó 

nőegylet 1 db. és a szentes-vidéki takarékpenztar 

2 db. arany nyal. Fogadjak a nemes adakozok, úgy-

szintén Zsoldos Ferenc ur a sátor átengedéseért leg-

forróbb köszönetünket. Dr. Götzl Bertalan, egyes, 

elnök. 

— É r t e s í t é s . A szentesi iparos tanonciskola 

évzáró vizsgalatai a következő sorrendben fognak 

megtartatni: Junius ho 22-én, hétfőn d. u. 5-7-ig 

az I-ső osztály vizsgalata az ev. ref. fiuiskolaban; 

junius 23-an, kedden d. u 5—7-ig az előkeszitő 

osztály vizsgalata ugyanott. Junius 25-én csütörtö-

kön d. u. 5 —7-ig a III. osztály vizsgalata a rom. 

kath. fiúiskolában 26-an, pénteken d. u. 5—7-ig a 

II. osztály vizsgalata ugyanott. Az évzáró ünnepely 

junius 28-án d. e. 8 órakor vcendi kezdetét. — Az 

iparos tanoncok munkakiállitása junius 27-én, szom-

baton d. u. fél 5 órakoi fog ünnepélyesen meg-

nyittatni és 29-én d. u. 6 órakor berekesztetni, mikor 

is a jutalomban részesülő tanoncok közt a dijak és 

oklevelek ki fognak osztatni. A t. közönséget ugy 

67. szám. 

az osztályvizsgálatokra, mint az évzáró és kiállítás 

ünnepélyre meghívja az ipartanodai bizottság. 
F u r f a n g o s c s a l ó t tartóztatott le s 

adott át;tegnap délután rendőrségünk a járásbíróság-
nak. Ligeti Áronnak hívjak az illetőt, ki hamis bu-
kás és csalás vétségeért csak nem rég állotta ki 
büntetését. Még april havában történt ugyani,, hogy 
jó Ligeti Aron egy napon felzónázott Budapestre 
azon szándékkal, hogy ha lehet, hát becsapjon valakit. 
Csalási szándékanak kivitelére Fischer budapesti ke-
reskedőt szemelte ki, akinek mint bejegyzett keres-
kedőt mutatta be magát. Fischernek imponált a Li-
geti uraság fellépése, ráment a lépre s a feladott 
megrendelést a legpontosabban teljesítette. Rendben 
lévén igy a dolog, Ligeti azon az uton, melyen 
ment, hazazónázott a portékák átvételére, mely 
vadonatúj zsákokból állott. Ligeti uraság azonban 
azon ürügy alatt, hogy neki finomabb és nehezebb 
minőségre van szüksége, ujabb szállítmányt kért 
azon kijelentéssel, hogy a „nem megfelelő14 árut 
egyidejűleg visszairányította. Megjött aztan a máso-
dik, meg a harmadik szállítmány is, s bar 
egy sem nyerte meg a Ligeti uraság tetszé-
sét, vissza még sem vándoioltak. Az eset végre 
is boszantani kezdé Fisdurt, s kutatni kezdett Ligeti 
után. Diktum faktum, a dolog vége az lett, hogy ki-
derülvén a turpisság, t. i. hogy Ligeti a „nem meg-

; felelőnek" jelzett zsákokat időközben mind eladta, 
a cég egyik képviselője áital csalas miatt feljelentés 
tétetett ellene a rendőrségnél. — Tegnap délután tar-
tatott meg ez ügyben a tárgyalás, melynek eredménye 
az, hogy Ligeti urasag további gondozás végett at-
adatott a jbírósagnak. A Fischer cég kara 485 ft 24 kr, 
melyből eddigelé mindössze 5 frt térült meg. Ligeti 
a zsákokat — állítólag potom áron — egyik hely-
beli kereskedőnek adta el. 

Hirek a szomszédból. 
— A r a b l ó v e z é r b ü n e . Farkas Jancsira, 

az alföldi rablóvezérre, a kit Till szegedi csendőr-
főhadnagy kerített kézre, egyre több-több büntettet 
bizonyítanak reá. Nemcsak vakmerő lopások terhelik 
a szegedi börtönben levő rablóvezér lelkét, de a 
vizsgalat során ujabban az is kiderült, hogy hat 
évvel ezelőtt Farkas Jancsi gyilkolta meg Mankó 
György csendőrt. Hat esztendő előtt két csendőr az 
orosházi határból kocsin kisérte Orosházára Farkas 
Jancsit és cinkostársat Tompái Balazst. Mikor az 
egyik csendőr útközben leszállt a kocsiról, ennek 
belsejében lövés hangzott és a gonosztevők mellett 
ülő másik csendőr kiesett a kocsiból, aztan hirtelen 
tovább hajtottak s eltűntek az országút porfellegében. 
A csendőr meghalt, a nélkül, hogy megmondhatta 
volna, ki volt a gyilkosa. Farkast és Tompáit később 
elfogták és a békéscsabai törvényszék elé állítottak, 
de semmi sem bizonyult rájuk; azt mondtak, hogy 
ők meg voltak kötözve és valószínűleg véletlenül 
sült el a csendőr pisztolya. Pedig Farkas Jancsi volt 
a gyilkos. Tudta ezt Tompái neje is, csakhogy hall-
gatnia kellett. Farkas bíztató, majd fenyegető leveleket 
irt hozzá a fogságból. ígérte, hogy ha a végtárgyalás 
után kiszabadul, ad neki mindent, a mit csak kíván, 
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Klausenburg észrevette ezt, azért az ablak előtt 

megállva, hirtelen elhallgatott. 

— Fenyegetett talán? —• kérdé Hilda némi 

szünet utan apjához rohanva s ennek vállaira téve 

kezeit. 

— Nem, csak azt mondá, hogy atyja, ki biz-

tosan remélte, hogy menye leszel, át akarta venni 

ezen adósságot, hogy eljegyeztetésed napján meg-

ajándékozzon a kiegyenlített köt vény nyel. 

— S aztán? 

— Aztán, hogy az ő és a mi házunk kőzött 

most már oly ür tátong, melyet többé áthidalni nem 

lehet, — nagyon szeretett téged és erősen hitte ifjú 

álmainak teljesedését stb. stb. 

— Reinhard e szerint át fogja venni az uzso-

rás képviseletét? 

— Igen, és pedig azon határozott kijelentése 

mellett, hogy mi elnézéssel sem lesz irányomban. 

Az egyedüli, amit érdekünkben megtehet, hogy e 

hét végéig várakozásra bírja az uzsorást. E hét vó-

géig! _ folytatá Klausenburg kétségbeesetten tör-

delve kezeit, — ki segíthetne rajtam, hol vegyem a 

pénzt, mikor a jó barát ma napság olyan ritka? 

Egy mód volna csak: dr. Rusthoz folyamodni, de 

mint tudom, ő is hozzám hasonló szegény ember, 

s ha akarna sem tud segíteni. 

Hilda e kijelentésre összerázkódott. 

— Nem, ezt nem szabad megcselekedned, 

atyám, — mondá, — más módot kell tehát keres-

nünk, melylyel az uzsorást engedékenységre bírjuk. 

Avagy te azt hiszed, hogy ez a per elkerülhetlen? 

— Igen. 

— S nem akadályozhatod meg? 

— Nem; mert Wolf Benjámin sokkal szívte-

lenebb ember, hogy tőle könyörületet remélhetnék, 

s amellett, hogy összes vagyonom kockán forog, 

még hivatalom is elveszíthetem. Hogy ez esetben 

mi fog velünk történni, könnyen beláthatod. 

Hilda gondolatokba merülve hallgatta atyja 

szavait, ez utóbbi pedig, mikor befejezte beszédét, 

fel s alá kezdett járni a szobában. A hosszas és 

kinos csendet végre Hilda törte meg: 

— S ha menyasszonya lennék, segítve lenne a 

dolgon? — kérdé. 

Klausenburg bár várta a kérdést, mindamel-

lett meglepetve tekintett leányára. 

— Az istenért Hilda, mit akarsz cselekedni? 

— Te már választottál jegyest magadnak, s igy er-

ről szó sem lehet. Hagyjuk tehát a kérdés ez ol-

dalát. Te Günthert szeretheted csak igazán és én 

ezen választásod ellen nem teszek kifogást. Am jöj-

jön, aminek jönni kell, én azon tudatban, hogy te 

boldog és megelégedett lész jegyesed oldala mellett, 

megadással fogom tűrni sorsomat. 

Hilda mély megilletődéssel hallgatá atyja sza-

vait, s mikor felemelte fejét, élőbb rózsás, most 

bágyadt arcán a nyugodt, komoly elhatározás kife-

jezése ült. 

— Gsalódol, atyám, ha azt hiszed, hogy ily 

körülmények között boldog lehetnék Güntherrel, — 

mondá fájdalmas mosolylyal, — nagyon csalódol, s 

hogy bebizonyítsam ennek az ellenkezőjét, íme vá-

laszom Rust Günther levelére. 

A következő percben Rust doktor levele apró 

darabokra szakgatva hullott ala pici kezeiből. 

— S most, — folytatá erőltetett nyugalommal, 

— miután ismered elhatározásomat, kérlek, légy szí-

ves Reinhardot belátásod szerint értesíteni. 

— Hilda! — kiáltá a pénztárnok, ily áldoza-

tot nem fogadhatok el tőled. Hiszen ez feláldozása 

lenne szerelmednek J 

— Szívesen hozom meg ez áldozatot, — vá-

laszolt Hilda, — mert a te becsületed megmentésé-

ről van szó. Ne habozz tehát egy percig sem, s tu-

dasd Reinharddal, hogy megbánva cselekedetemet, 

Rust Günthert visszautasítottam s hogy biztosan 

számithat kezemre. 

Klausenburg ámulattal vegyes meglepetéssel 

hallgatta leánya szavait s midőn ez befejezte beszé-

dét, keblére ölelte őt. (Folytatása következik.) 
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de ha csak egy szót is mer szólni, megfojtja. Far-
kas azóta is mindig aggódott, hogy Tompái nejénél 
rossz helyen van a titok. És csakugyan az asszony 
árulta el. Időközben Tompainé özvegységre jutott s 
ezt megtudta az ujabb vizsgálatot erélyesen vezető 
Molnár Elemér bíró. Maga elé idézte az asszonyt. 
Ez kezdetoen nem mert vallani, azt mondva, hogy 
fél Farkas rettenetes boszujától. De mikor a biró 
biztosította, hogy a gyilkos „tizenhét" vasajtó mögött 
ül bilincsben és valószínűleg ott is marad életfogy-
tiglan, akkor az asszony mindent elmondott s Far-
kas Jancsi most már gyilkosság miatt is vád alá 
kerüL 

Hazánk és a főváros, 
— Hat emberélet pusztulása. Szeri száma nincs már 

annak a sok szerencsétlenségnek és balesetnek, mely a fővá-

rosban az utolsó időben az építkezések körül történik. Az épí-

tés vezetői, de különösen a pallérok hallatlan könnyelműség-

gel mellőznek minden elővigyázati intézkedést, csakhogy gyor-

sabban emelkedjenek fel a paloták és azok az épületek, melyek-

nek fölépítését munkaadójuk magára vállalta. — Az aj ország-

ház építésénél történt f. hó 2-án a legújabb szerencsétlenség. 

Este fél nyolcra járt ugyanis már az idő, tehát a rendes munka 

már megszűnt, mikor Kaiser János kőszállító főpallér kiadta 

a rendeletet Rajky Ferenc alpallérnak, hogy egy tizmazsás 

követ vitessen föl az épület tetejére. Rajky azonban röstelte 

a fáradságot s a munka vezetésével megbízta Jana József tót 

napszámost, a ki aztán a maga esze szerint végezte a rábízott 

dolgot. 

A kő, melyet föl kellett vinni, egy tizmázsás lapos 

oszlopkő vol t A folyosónak csak az oldalfalai vannak még 

készen, különben pedig egész a pincéig nyitott. A pince fene-

kétől 15 méter magasságban fekszik az a pont, a hol a hatal-

mas követ el kellett volna helyezni. Á felső részt deszkákkal 

takarták be. Előbb keresztbefektettek egy sor deszkapallót, 

majd pedig hegyibe-hosszában rakták fel a deszkakat. Ez azért 

történt igy, hogy a munkások ne legyenek akadályozva az 

épületen való közlekedésben. Követ azonban nem volt szabad 

ezen a deszkapadlón keresztül szállítani, hanem erre a célra 

vasgerendákkal alárakott állvány szolgált, a mely valamivel 

távolabb esett a folyosótól s csak kerülő uton lehetett megkö-

zelíteni azt a helyet a hova a kőlapot letenni akarták. — 

Jana József azonban a munkások figyelmeztetése ellenére a 

folyosó fölötti deszkautat választotta. Csigákkal felhuzatta a 

követ s azután egy kis kőszállító kocsira helyezve azt, rápa-

rancsolt a munkásokra, hogy tolják át a padlón. Tíz ember 

kapaszkodott a kis kocsiba. Hárman elől húzták, hárman tol-

ták, ketten-ketten pedig a folyosó két falán haladva segítettek 

a munkában. — Alig értek azonban a folyosó közepére, mikor 

az alsó keresztdeszkák eltörtek, a felsők pedig fölbilenve, utat 

nyitottak az élére fordult kőlapnak, a mely a mélységbe zuhant. 

Vele együtt hanyatt-homlok lezuhant a padlón álló hat mun-

kás is. Még csak jajszó sem hallatszott alulról. A szerencsét-

lenek szörnyet haltak. Ötöt halva húztak ki a pincéből, csak 

egyben volt némi kis élet, de mire a mentők a kórházba vit-

ték, az is kiszenvedett. 

Csarnok. 
Für t i Adolár tragédiája. 

— Irta: Rudnyánszky Gyula. — 

Ki volt, vagyis helyesebben mondva, kicsoda 

Fürti Adolár? 

Oh, minő kérdés! Hát nem ismernétek nevét? 

Nem olvastátok müveit? Fürti Adolár: költő, még 

pedig a javából. Mert haja kócos, szemei savószínüek 

és folyvást a csillagokat keresik; arca sápadt és 

himlőhelyes, fülei nagyok és fejétől messze elállók, 

ruhája kopott, nyakkendője nincs, zsebei mindig tele 

vannak — legújabb költeményeivel . . . szóval Fürti 

Adolár született költő. 

De a világ oly nyomorult és az emberek oly 

gonoszak és irigyek, hogy a nagy szellemeket elfojt-

ják. És mert „a költő és sorsharag egy-egy anya-

méhből született,' — bizony szegény Fürti Adolár 

kénytelen éjjeli álmát és a hajnal bíboros óráit meg-

rabolni, hogy lantját pengethesse, nappal pedig 

hogy a hitvány gyomor örökös korgását megszün-

tesse, bojtárkodik egy uzsorás ügyvéd irodájában. 

Kívüle még négyen dolgoznak az irodában. 

Köznapi, földhöz ragadt, ösztövér lelkek mind a 

négyen, egyebet se tudnak a paragrafusoknál és az 

ő magasan szárnyaló szivét egyátalán nem képesek 

megérteni. 

Nem is igen érintkezik velők. Ha elvégzi dol-

gát és várakoznia kell ujabb munkára, nem áll össze 

„kollégáival- (oh, mily profanálása e szó költői 

hivatásának!) hanem felborzolja haját, homlokára 

teszi bal kezét és várja az ihlet percét. Ilyenkor 

szeme elhomályosul és lelke megvilágosodik. S mi-

dőn érzi a múzsa közeledését és ujjait versláb mé-
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résre csucsoritja, — ah! még egy pillanat és a múzsa 

csak ott égne homlokán, ha közbe nem szólna az 

irodavezető: 

— Fürti ur ! kapja le gyorsan ezt a visszkere-

seti viszonválaszt. 

Oh átkozott végzet! Visszkereseti viszonválaszt 

kell másolnia, midőn talán lirai költészetünk egy 

remek gyöngyével gazdagíthatná az irodalmat! 

De az irodalom (és még inkább a divatlapok 

szerkesztőinek) végtelen szerencséjére, a hivatalos 

órák nem tartanak őrökké, Förti Adolárnak „üt" 

a „szabadulás* perce, midőn lerázza a hétköznapi-

ság porát és oly helikoni gyönyörök rózsás felhőibe 

merülhet, mely gyönyörök megédesítik életének 

„keserű poharát," elűzik lelkéről az öngyilkosság esz-

mélyének sürü kődét. 

Mindenekelőtt haza rohan és leírja legújabb 

költeményét, melyen a hivatalos órák alatt folyvást 

vajúdott. — Azután hangosan felolvassa, majd 

lelkesedve elszavalja a tükör előtt, szive fölé rejti a 

többi kiadatlan gyöngyszem közé és megy a — 

színházba. Tulajdonképen csak a színház elé; de 

képzelődése oly élénk, hogy annyi, mintha ott benn 

lenne s páholyból nézné az előadást, batran mond-

hatom tehát, hogy a — színházba megy. 

Rendesen a legelső vendég. Oda áll ahhoz a 

hátulsó kapuhoz, melyen a művészek és művésznők 

járnak föl az öltözőjükbe, oda áll és varja — őt. 

Igen — őt, lelke ideálját, az égi lényt, a világ 

legszebb asszonyát, a legtökéletesebb nőt, a kihez 

költeményeit irja. Mert hát ez az „ő" senki más, 

mint a színház ünnepelt primadonnaja, Rózsalánci 

Amanda, a ki különben egy öreg mágnásnak a 

kedvese, fényes palotában lakik és a holdvilág faló 

diurnistát soha észre nem veszi. De ez Fürti Ado-

lárt csöppet se zavarja abban, hogy ne álmodoz-

zék „róla," ne irja „hozzá" dalait és ne legyen 

boldog „vele." 

Mikor a szép „ő" egy-egy gavallér karján kacér-

kodva, belebeg a színház kapuján, Fürti áhítattat 

rebegi: 

E kék szemek, e sárga haj, 

Ezek szülik zöld gondolataimat, 

Mert a színek törvénye az 

Hogy kék és sárga együtt zöldet ad. 

És mikor az imádott ideál tán épen valamelyik 

szerencsés dandynek osztogatja csókjait, öleléseit, 

Fürti a befüggönyözött ablakok alatt ácsorog és 

„érzi az ő szenvedélyes csókjainak bűvös nektárját 

ajkai epedő tüzével összetörni, keblének havára 

hajtja ábrándos fejét és mig a zefir oájolő tündér-

regéket suttog, örök szerelmet esküsznek egymasnak 

a föléjük hajló rezgő lomb alatt, és a csillagok 

miriádjai áldást hintenek platonikus frigyókre." 

Igaz ugyan, hogy pocsék idő van olykor, bokáig 

érő sárban kell a „költő-"nek lubickolnia, a mi pedig 

örök szerelmet, a csókot, a hó-keblet és a költemé-

nyek egyéb rekvizitumaít illeti, hát bizony ő még 

soha se melegítette a körmeit Amanda hó-keble tü-

zénél, hanem azért csak zengi tovább „kristály-

habgyöngyök szivárvány-sugarain átszűrt költő 

szerelme lángszárnya dalait." 

S „üdvének e hetedik egében ringatózva," 

Fürti Adolárnak nincs is mas vágya, csupán az, 

hogy egyszer — oh csak egyszer! — bejuthasson 

„hozzá" és elszavalhassa neki lángoló szerelmet lehelő 

legújabb költeményét! 

Oh, ha ezt elérhetné, — költészete bizonyára 

meghódítaná „őt." 

Ez volt mindennapi ábrándja, óhajtása. 

Ha főnöke (az uzsorás ügyvéd) külön munkát 

ád vala neki, s miután három nap, három éjjel kör-

mölt, azt kérdené tőle: 

— Nos, Fürti ur, minő jutalmat kiván e fá-

radságért ? 

Habozás nélkül igy felelne: 

— Főnök ur engedje, hogy Rózsalánci Amanda 

lábaihoz borulhassanak és elzenghessem előtte leg-

újabb költeményemet, melyet „hozzá" irtam! 

Ilyen gondolatokon tépelődve, lépett be rende-

sen az irodába s kelletlenül végezte gépies munká-

ját. Irtóztató sokat szenvedett és rőfös sóhajtásaival 

meglebbentette a poros aktákat. 

Egy napon valamivel korábban érkezett az 
irodába. Kemény hideg volt, verset akart irni s 
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otthon elfelejtett befűteni, azért sietett be, nem ¡s 

sejtve, mily végzetes lesz reá nézve ez a lépés. 

Ott találta főnőkét az irodában. A mint Ado-

lárt megpillantotta, kiderült arcai kiáltá: 

— No jó, hogy bejött. Félórája várok már 

valakire. Menjen azonnal Rózsalánci Amandához. 

Fürti Adolárnak minden csepp vére a szivébe 

szökkent. A boldogságtól reszketve hebegé: 

— Oh főnök ur, köszönöm; 

— Mi az ördög! Tán csak nem szerelmes a 

szép asszonyba? 

Adolár mélyen elpirult és lesütötte szemeit. 

— No, no, de azért semmi részrehajlás! — 

folytatta a tőnök nevetve. — Eleget vártunk, eleget 

hitegetett bennünket, a legszigorúbban kell eljárnia. 

Fürti Adolár csodalkozva nézett az ügyvédre. 

— Egy, kettő ! Szedje össze a percsomót. Már 

négyszer adtunk halasztast, elég volt a komédiából, 

siessen a végrehajtóhoz és ha ő nagysaga nem fizet, 

okvetlenül tartsak meg az árverést. 

Fürti Adolárnak minden hajaszala az égnek 

meredt. 

Ezért küldi hát őt főnöke Amandához! Nem 

hogy labai elé boruljon és elszavalja neki legújabb 

költeményét, hanem azért, hogy árverést tartson 

nala! Mit tegyen mar most? Hagyja itt megvetéssel 

ezt a lealázó mesterséget? vagy rohanjon Amandá-

hoz és fizesse ki helyette a követelést? Fizetni? Oh, 

hiszen még a fél havi szobabérrel is adós, pedig 

csak őtödfel forint! Hahaha! 

Kaján sors! Igy üldöződ a lángszellemeket! 

Az ügyvéd rikácsolo hangja riasztotta föl néma 

monologizálásaból. 

— No amice, ne bámuljon, hanem fogja a 

percsomót és menjen. 

Fürti Adolár kábultan ragadta meg az átkos 

iratokat és kitámolygott a szobából. 

Mi történt vele azutan? — a világért se tudná 

elmondani, csak arra emlékszik, hogy egy fél óra 

múlva a végrehajtó, becslő és nehany „árverési 

hiéna" kíséretében megjelent Rózsalanci Amanda 

hazi szentéiyenek küszöbénél és méla ahitattal át-

lépte azt épen akkor, midőn a Rókus korház torony-

órája harmat ütött. 

Rózsalánci Amanda igéző fehér pongyolában 

a pamlagon heverve fogadta őket. Pici lábai piros 

papucsba bujtatva, kikandikáltak szoknyája csipke 

fodrai alól és szemei kacér tüzet lőveltek feléjük. 

Itt volt tehát a várva várt pillanat. Előtte a 

biborajkak, melyeket annyiszor csokolt, a hó kebel, 

melyre annyiszor lehajtá ábrándos fejét, költemé-

nyeiben most odaborulhat labaihoz és bevallhatja 

neki zengzetes szerelmét. 

Ott dagad a legújabb költemény a szive fölött. 

Hah! Es neki most mégis igy kell szólnia: 

— Nagysád, igen sajnaljuk, hogy ily szomorú 

kellemetlen kötelesseget kell teljesítenünk! 

Mintha csak egy néhai szatócs elhízott özve-

gyéhez beszelne. 

— Szerencsétlen alkalom . . . szomorú köte-

lesség . . . . kellemetlen kényszerhelyzet . . . makogá 

Fürti Adolár izgatottan, kétségbeesett önmegtaga-

dassal és atnyujtotta ideáljanak a zsebéből átvett 

iras-csooiót. 

Rózsalánci Amanda belepillantott és hirtelen 

csengő kacajban tört ki: 

— Uraim, minő tréfa! Önök árverésre jönnek 

és füzfaverseket nyújtanak at nekem? Hahaha! 

Fűzla verseket? — kiáltják egyszerre harman 

is és nevetve néznek Adolárra. 

— Legújabb költeményeim! — ordítja Fürti 

Adolár és mint a sebzett oroszlán, odaugrik a ha-

latlan eszménykephez, kiragadja kezéből a drága 

irás-csőmót és őrjöngve elrohan. 

. . . Hogyan jutott Fürti Adolár szállására? 

Azt ő maga se tudja. De az bizonyos, hogy feldúlt 

ábrándvilaga romjain kesergve, a szive rajongó 

szerelmére méltatlan oltárképet darabokra törve, 

sárba tiporva, — még akkor éjjel — egy füst alatt 

— megirt három elégiát, hét balladát, kilenc rap-

szódiát és tizennyolc kesergő szerelmi dalt a hűt-

lenhez. 
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Irodalom. 
— Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban es kepben 

ciraü nagy hon- és népismertető vállalat legújabb füzete, — a 
133-ik, — Magyarorszag leírásának a III. kötetét kezdi meg, 
mely egészen Budapest ismertetésére van szánva. Az uj kötet 
ezen első füzetét Jókai Mór tollából egy lendületesen irt beve-
zetés nyitja meg, mely fővárosunk fekvését, közelmúltját és 
jelenét néhány festői vonással jellemezve, egyúttal reménynyel 
téli pillantást vet a jövőbe, s közelinek mondja azt az időt, 
mikor e rohamosan fejlődő királyi székhelyről is el lehet majd 
joggal mondani, hogy iine »Budapest Magyarország!" A beve-
zetés után Budapest története következik Budapest jeles monog-
rafusától, Salamon Ferenctől. Az első füzetet betöltő közle-
mény úgyszólván csak bevezető része az érdekes dolgozatnak, 
mely itt Mátyás király koránál végződik. E becses közlemé-
nyeket tizenegy szép rajz ékesiti, melyek közt művészi tekin-
tetben is méltó megemlítést érdemel Klotild főhercegnő Ő cs. 
és kir. fenségének a margitszigeti kolostor-romokat ábrázoló 
két rajza. A Révai testvérek bizományában megjelenő füzet 
ára 30 kr. 

SZENTESI LAP^ 

A csongrád—félegyházi h, é. vasút menetrendje. 
Félegyháza—Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról \í óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Csongrád—Félegyháza. 

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 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Félegyházáról Budapest fele indul: 

személyvonat 3 óra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc, 
reggel, gyorsv 12 óra 01 p d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. u, 

Budapestről Félegyháza felé indul : 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 20 
perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután, on.nibuszv. 3. 
^ 20 p. d. u. szemv. 7.ély ó. éjjel, gyorsv. 9. ó . 30 p. éj»el. 

70. szám. 

Gőzhajózás 
a felső Tiszán Szeged és Szolnok között. 

— Érvényes 1891. mártius 23-tól. — 

Felfelé: 

Szegedről Szentes és Szolnokra: hétfőn, szerdán és 

pénteken délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szolnokra: kedden, csütörtökön és szom-

baton reggel 4 órakor. 
Lefelé: 

Szolnokról Szentes és Szegedre: kedden, csütörtökön és 

szombaton délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szentes és Szegedre: szerdán, pénteken és 

vasárnap reggel 4 órakor. 

A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak I. és 

II . ozstályra vétetnek fel utasok. 

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

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

Szentes indul 

Tőke 

Kszt.-Márton , 

P.-Homok , 

T.-Földvár , 

Martfű , 

Kengyel indul 

P.-Tenyő , 

Szajol , 

Szolnok érk. 

Budapestre érk. 

B.-pestről indul 

Szolnok B 

Szajol 

P.-Tenyő 

Kengyel , 

Martfű , 

T.-Földvár , 

Homok indul 

Kszt.-Márton „ 

Tőke 

Szentesre érk. 

5 ó. 35 

6 ó. 11 

6 ó. 51 

7 ó. 23 

7 ó. 41 

7 ó. 59 

8 ó. 34 

8 ó. 55 

9 ó. 16 

9 ó. 44 

. 1 ó. 55 

Szolnok 

9 ó. 40 

3 ó. 45 

4 ó. 20 

4 ó. 43 

5 ó. 11 

5 ó. 39 

6 ó. 08 

6 ó. 20 

7 ó. 10 

7 ó. 38 

8 ó. 13 

éjjel, 12 

éjjel, 12 

d. e. 1 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. u. 

-Szentes, 

p. éjjel, 8 

éjjel, 11 

éjjel, 12 

éjjel, 12 

o. 05 p. 

o. 41 p. 

ó. 20 p. 

ó. 52 p. 

ó. 17 p. 

ó. 36 p. 

ó. 11 p. 

ó. 31 p. 

ó. 55 p. 

ó. 25 p. 

ó. 45 p. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

éjjel. 

Bécs 1873. 
Érdem-érem. 

Budapest 1885. 
Nagy díszoklevél. 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 887. 
Díszoklevél 

csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

e l ü ó s z e r é n i i por t la ml c e m e n t é s v í z h a t l a n 
m é s z g y á r 

16-38 $ N T B E O C S i n S T B ^ I M 

Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V, Rudolf-rakpart 8. 
ajánlja a t. épitész és építőmester urak, épitkezési vállalatok, földbirtokosok, községi 

és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. épitő-közönség becses figyelmébe saját 

gyártmányú 

portland cement és vízhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő jó minőségben szállíttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

kívánatra készséggel megküldetik. 

Páris, 1867. 
Bronz érem. 

Kecskemét, 1872. 
Erüst érem. 

Újvidék, 1875. 
Arany érem. 

Szeged, 1876. 
Érdem-érem. 

Trieszt, 1883. 
Arany érem. 

Szecskavágó. 

S f r - i> 

Lóhere toklászoló 

M a i o í í i K Ö . 

Fecskendező. 

G R A E P E L H U G O 

Gó'zmozgony. 

GEPCYAROS 

MARSHALL SOüS&C0® LMTD 

Y E Z É R Ü C Y N Ö K E 

Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. DUDAPESTEM Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. 
( E Z E L Ő T T B R O G L E J Ó Z S E F - F É L E G Y Á R ) . 

Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkolyválasztóhat (Trieur) és gahova tisztító ros-
tákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, könnyű fajú krtvasú ekék-, 
csöves tengeri darálókkukoricza. morzsolokszecskavágók-, répavágókat, 
továbbá lóhere-toklászóló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint 

őrlőmalmok és malomberendezés! gépeket, nevezetesen: gaboiia tisztítók-
(Eureka), tar ár ok, malom trieuriik, hengerszék k , liszt osztályozó hen-

gerek. feí hordók, dara tisif¡tó-
gépek és m n lo? >? vas ? 'észeket; 
lyukasztott rost'ű emezek és álta-
lában mindennemű gazdasági gé-
pek és eszközöket legolcsóbb árakon 

és legkedvezőbb fizetési feltételek meilett. 

Lisztosztályozó henger. 
EL FALLAL 

mindennemű m alom 
felszereléseket bármily 

erőhajtásra. 

Árjegyzékek bérmentve küldetnek. 

szí:aszámuéi *ek9 

szerszámok és eszkö-
zök gépészek, kovácsok 
és lakatosok szántára. 

Gépoiaj. 

Répa vágó. 

Or lómaiom. 

Stentes. 1891. Nyenutitt Sima Ferenci ffjor«s*jtéján. 




