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Előfizetési arar. 

Egy evre . 

Fél evre . 

Nedved evre 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

SzerkesztŐBeg : 

Mir aparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közleme-

nyek és az előfizetesi pénzek is 

küldendők. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ára 4 kr. 

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Felelős szerkeszti és kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC, 

Hirdetésekre nezve 
a iap egy oidaia 24 helyre van Deosztva 

Egy neiy ara 90 kr. Belyegdíj minden 

öeiktatastól külön 30 i r . 

tfirdeteset Schönfeld A. könyvRereste-

deseoeo is telvetetnet 

Bermentetlen letelek csak ismert kezek 

tői fogadtatnak el. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr 

Kéziratod vissza nem adatnak. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

8oh0nfeld A. kiayv- ét p ap i r k t r t sk t i é séHa . 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Szentes, 1891. augusztus 6. 
E lap mult számának vezércikkében éles 

kritika van tartva a vármegye kormányzata 

felett a miatt, hogy az egyes községekben a 

tisztújítás nem tartatik meg a törvényes 

határidőben, illetve a tisztújítás mestersé-

gesen elhuzatik, elvonatik és oly időben tar 

tátik meg, amikor ez a megyei kormányzat-

nak leginkább megfelelő. — Sajátságos és 

méltán meglephet mindenkit, hogy a „Szen-

tesi Lap" ezen felszólalásában hallgat a szen-

tesi állapotokról; pedig tisztújítás szempont-

jából furcsább helyzet nem lehet az világon, 

mint ez időszerint Szentesen van. 

Közel egy évvel ezelőtt meg volt a tiszt-

újítás s a régi statutumban volt állások rend-

szeresen betöltettek. 

Igen; de a statutum tárgyalásakor az lett 

mondva és hirdetve, hogy a mai erő segítsé-

gével nem lehet a várost jól adminisztrálni, 

tehát uj erőszaporitásra van szükség. 

A közgyűlés ebbe bele ment. Számos uj 

állást szervezett, melyet a város jobb admi-

nisztratiója cimén a statutum készítő bizott-

ság javasolt, s azután boldog volt a közvé-

lemény, hogy: no hála istennek, most már 

adtunk mindenhová erőt, mindenhová eszközt 

a jó közigazgatás érdekében, s igy nyugod-

tan lehetünk jövőre, kitünőleg lesz vezetve 

városunk kormányzata. S mi történik ? A vár-

megyei lakájzsurnalisztikához tartozó emberek 

örökös felebbezgetései által oda jutunk, hogy 

a város adminisztratiójának javítása érdeké-

ben rendszeresített ujabb hivatalok még ma 

sincsenek betöltve. 

Hát lehet e ezt a végletekig elhúzni? — 

Ki ennek az oka? és ki azért a félős, hogy 

e miatt Szentes város adminisztratiója még 

ma sincs megfelelőleg beállítva? 

És meddig tarthat el ez az állapot? ezt 

is kívánatos tudni, sőt ránk nézve szentesi-

ekre kívánatosabb, mint a szegvári vagy mind-

szenti tisztújítás, csodálatos tehát, hogy a 

„Szentesi Lap" erről hallgat. 

Tessék ezt is felszólalás tárgyává tenni; 

mert ez fontosabb kérdés Szentesre nézve, 

mint a vármegyének a községekkel űzött 

tisztújító politikája. 

Egy tisztviselő. 
* 

Igy ír egy tisztviselő lapunk mult számá-

ban hozott vezércikk hatása alatt. 

Cs e cikkben az érdekes legfőként az, 

hogy lapunk látszik felelőssé tétetni azért, 

hogy eddig az uj statutumban szervezett uj 

állások betöltve nincsenek. 

S mivel cikkíró azt kérdezi, hogy ki 

ennek az okai — hát mi először is egész 

bocsánattal azt jelentjük ki, hogy okai az 

egész állapotnak nem vagyunk. S ez esetben 

még a vármegyét se tehetjük felelőssé, hogy 

a városnál egy csapat állás nincs egy egész év 

óta betöltve; mert igaz ugyan, hogy a statu-

tum örökös felebbezés alatt áll, s az is igaz, 

hogy a vármegyei irányzathoz tartozó elemek 

jó akaratából; de az a felebbezés nem ok 

arra, hogy a statutumban szervezett uj állá-

sok még ma sincsenek betöltve ; mert a feleb-

bezésben pusztán a főkapitány dotátiója szem-

pontjából van felebbezés és csak azok az 

állások lehetnek függőben tartva melyek, a 

főkapitány passus jövedelmével vannak com-

binatióba hozva; de a többi állások az árva-

széknél, az adóhivatalnál, a számvevőségnél 

nincsenek érintve semmiféle fölebbezés által, 

s igy ezek már a tisztújítás alkalmával betölt-

hetők lettek volna. 

S hogy ezek az állások miért nincsenek 

mind máig sem betöltve ? — ezt mi is kíván-

csian kérdezzük. 

S komolyan felelete vonás esetén vála-

szunk más nem lehet, mint az, hogy a városi 

tisztikar, illetve vezetés az oka az egésznek; 

mert felebbezés és kifogás alatt nem álló és 

igy jóváhagyottnak tekintett állásokat már 

rég be kellett volna tölteni; de a városi elöl-

járóság egy pár év óta meg van rendítve a 

biztos, önálló vezetésben, félelem a neve a 

mai helyzetnek a városnál és ezért vannak 

az állások betöltetlenül. 

Fej kell a város élére, fej, határozott és 

és vezetésre képes s akkor a statutum végre 

lesz hajtva minden izében. 

Itt a hiba! 

tartó és nevező férfiak voltak azok, kik e szégyen-

letes szerepben maguknak tetszelegtek. 

Ennek dacára azonban a hazafias cél már ma-

gában bírta a sikert s az EMKE szentesi fiokegye-

sülete körülbelül 400 — nagyobbara helybeli, de 

több vidéki taggal is — 1890. évi május 15-én tar-

tott alakuló közgyűlésén megalakult. Az alakuló ülés 

ünnepélyes szinezetét nagy mértekben fokozta azon 

körülmény, hogy arra az alkalomra az EMKE vezer-

férfiai városunkat személyes megjelenesükkel tisztel-

ték meg. Szerencsesek voltunk vendegekül a magunk 

kőreben láthatni: Bethlen Gábor grolot, az EMKE 

elnöket, Horváth Gyula es Bartha Miklós alelnökö-

ket, Sándor József főtitkárt es meg többeket, kik 

a hazafias eszme szolgalatara lelallitott emez uj oltár 

telszentelésere a messze Erdély bercei közül huzzank 

siettek, hogy lelkesedesüket annal inkaob növeljek. 

— A közgyűlést gróf Bethlen Gaoor, az EMKE el-

nöke vezette, hol az erdelyreszi szomorú állapotok-

ról Felméry Lajos dr., Bartha Miklós es Horváth 

Gyula tartottak könnyekig megindító beszedeket, 

ecsetelvén ama nehez küzdelmeket, melyeket ott az 

EMKE a magyar nyelv és hazafisag fenn tar tasaf 

ebresztése tekintetéből vinni kénytelen. E beszedek 

lelkesítő hatasa alatt még többen iratkoztak az EMKE 

szentesi fiokegyletenek tagjaiva, s itt különösen tel-

emlitesre méltó azon dicseretre nem szorulo nagy-

lelkű ajánlat, melyet méltóságos Horváth Gyula, akkor 

volt orszgy. kepviselő ur a szentesi tiokegylet javara 

tett. 0 méltósaga ugyanis ez alkalommal, mint a 

szentesi tiokegylet tagja, — orsz. kep viselői napi 

dijainak egyharmadát, s lakoerenek egynegyedet, 

mig orszgy. kepv. lesz, adomanykent a szentesi fiók-

egylet javara ajanlotta fel; mely összeget a f. 1891. 

ev folyaman a méltóságos kepv. ur penztarunkba 

be is fizette. 

A megalakulas után a tagok szama a követ-

kező lett: Alapító tag: 11 és pedig nevszennt: id^ 

Bartha János, Eszes Mátyás, Fiió János es neje 

Farkas Eugénia, Horváth Gyula, Nagy Imre es neje, 

Sarkadi-Nagy Mihály és neje, Sima Ferenc es neje, 

Szanthó Lajos és neje, Tóth Kalman és neje es Törs 

Kálmán. — Rendes tag: 112. Pártoló tag: 299. 

Az EMKE közgyűlése. 
Az EMKE szentesi fiók-egylete f. hó 6-án tar-

totta meg első éves közgyűlését. Nem volt tulnépes 

közgyűlés; de az EMKE intelligens tagjai majdnem 

kivétel nélkül részt vettek a2 ülésben. 

A közgyűlésnek egyik legérdekesebb tárgya 

volt a titkári jelentés, meljben a fiók-egylet mult 

élete van hűen megvilagitva. — A titkár jelentésé-

nek politikailag is jelentőséggel biró része a kő-

vetkező : 

, Midőn az alföld közepén, Szentes városában, 

a legmagyarabb városok egyikében az EMKE ha-

zafias céljainak minél hathaosabb támogatására a 

lobogót kibontottuk, azon édes reménynyel voltunk 

mindnyájan eltelve, hogy e lobogó mellé fog sora-

kozni mindenki, ki igaz magjarnak, igazi hazafiúnak 

tartja és vallja magát. — Sajnálattal konstatálom, 

hogy eme reményünk nem vált teljesen valóra, mert 

a városunkban és megyénkben zajló küzdelmekből 

kifolyólag, többen akadtak, kik személyi tekintetekből 

nemcsak hogy az egylet célját nem támogatták, de 

sőt abból sokan gúnyt kovácsolni igyekeztek. Ez a 

szégyen megesett Szentes vánsaban, a legmagyarabb 

hazai föld közepén, s épen a magukat intelligensnek 

• « * 

A gyűlésben élénk vita tárgyát képezte, hogy 

az EMKE szentesi fiókegylete egyleti helyiseget be-

reljen-e? A közgyűlés végtére egyhangúlag elhatá-

rozta, hogy helyeslő tudomásul veszi a valasztmány 

azon h a t á r o z a t á t , mely szerint a szentesi EMKE egy 

egyleti helyiséget bérel, hol az egylet célja tarsulati 

élet utján is fejlesztessék. 

Ezután a közgyűlés elhatározta, hogy köszönő 

iratot küld Nádayné asszonynak és Buja Sandor-

nak, amiért az EMKE javára rendezett koncerten 

közreműködtek. 

Majd a választások ej tetettek meg, melynek ered-

ményét lapunk más helyen közöljük. 

Pár szó az erkölcsi nevelésről, 
— Vége. — 

Ha a szülők annyira el vannak foglalva, hogy 

maguk nem képesek ügyelni gyermekükre, adják azt 

ovodába. Ne sajnálják azt a költséget, melyet hoz-

mok kell ezért, mert meg lehetnek győződve, hogy 

gyermekök olyan kezekben van, melyek tudják azt, 

hogyan kell egy gyermekkel bánni, hogy testileg, 

szellemileg, erkölcsileg derék ember váljék belőle. 

S mindezt nemcsak a vagyonosabb családoknak 



1 oldal. 

irom, de a szegény, munkás, napszámos családoknak 

is, kiknek nagyon erdekükben áll erre gondolni, 

mert foglalkozásuknál fogva abba a helyzetbe van-

nak hozva, hogy gyermekeikkel nem igen foglalkoz-

hatnak. — Sajnos, hogy varosunkban a nőegylet 

altal fenntartott óvodaban meglehetős magas az óvó-

dij. De ha a református egyház felallitana mar egy-

szer a régóta tervezgetett ovodajat s varosunk nemes-

leikú tanacsa is allitana fel egyet, mindketten tekin-

tettel a munkás, a napszamos osztalyra is, s a 

teljesen szegenyeket díjmentesen vennék fel s külön-

ben sem volna magas az ovódíj, akkor megernénk 

azt, hogy nemcsak azok küldenek ovodaba gyerme-

meküket, akik meguntak mar a velők való foglalko-

zást, amint az — tisztelet a kivételeknek — ma all. 

Különben nőegyletünk is lejebb szallithatna a 

szegenyek erdekében az óvódijat s az óvódijmen-

tesseget is behozhatná. 

Nagy gondot kell arra is forditani, hogy kivel 

baratkozzek a gyermek? A romlott erkölcs ragalyos 

kor, mely a legbiztosabDan terjedők egyike s óvó-

intezkedesekkel akadalyozhato meg. Csak olyannal 

hagyjuk tarsalogm, baratkozni a gyermeket, akiknek 

jóságáról teljesen meg vagyunk győződve, mert ritka 

az a gyermek, ki a rosszra hajlandó ne lenne, s 

ki az altal lesz jó erkölcsűve, hogy önmaga felismeri, 

hogy rosszak azok a dolgok, amiket az erkölcstelenek 

tesznek s önmaga tartozkodik tőlük. Ezt a vigyáza-

tot mindig meg kell tartam a legkesőbbi gyermek-

koráig, legyen bar a gyermek íiu, vagy leány, iskolás, 

vagy nem, szolga, vagy szolgála, mert a rossz er- I 

kölcsűek sajatsagos ösztönnel túrnak, hogy jó tar-

bukat az erköicstelenseg csábos halóiba beíonjak. 

Nagyon fontos az erkölcs kepzésere az, hogy 

mit olvassanak a gyermekek Y Erre megint csak azt 

telelhetem, hogy jo olvasmanyt. Reszemrol hirlapot 

soha se engednek g>ermekeknek a kezebe. Oiyan 

dolgok is vannak benne, melyek artanak gyermeki 

leikenek. Meg van a mi gyermekirodalmunk. Kisebb 

gyermekeknek ott van a „Kis Lap" (ara egész evre 

5 írt 60 kr, negyedevre 1 irt 40 kr.) vagy az „Én 

Újságom, mely a legolcsobo (egész évre 4 Irt). Na-

gyobbaknak a „Magyar ltjusag" (egesz évre 6 írt). 

Ezek azok a gyermeklapok, melyeket ajanlhatok. A 

„Hasznos Mulattató" is, sajnos, talan legjobban el van 

terjedve a gyermekek közt. Ezt azonban gyermek-

nevelési okoknál fogva epen nem ajánlom, minthogy 

minden nemes cel kitűzésé nélkül üzleti céloknak 

szolgai, s meg sok mas ok miatt, melyeket itt hosszas 

volna elsorolni. Regényeket nem adnék gyermek 

kezebe. Serdültebb koraban is csak olyanokat, a 

SZENTESI LAP. 

melyeket tanára megenged Vannak jó ifjúsági ira-

taink, azok közül válogassonk a gyermekek számára. 

Némely erkölcstelen iőnyvek szoktak elterjedni 

az ifjúság, a tanuló ifjúság között. Ha már a könyv-

árusoknak csak a n n y i a leUiösmeretük, hogy készek 

az ifjúság megrontására segédkezet nyújtani, a tanár 

urak figyelmébe ajánlom e;eket. - Mást ne olvas-

son se nyiltan, se titokban mint azt, melyet már 

atyja átnézett, és jónak talált. 

Ezeket akartam most elmondani. S azon meg-

jegyzéssel teszem le most a tollat, hogy ezeket nem-

csak az úgynevezett „uri", hanem az úgynevezett 

paraszt szülőknek is iron. (Sajnalni való megkü-

lönböztetés (ur és parasst) ez korunkban, midőn 

minden embernek egyenlőnek kellene lenni.) Igye-

kezzék minden szülő a jó erkölcsökben nevelni gyer-

mekeit, mert az erkölcsi baj előbb-utóbb testi ba-

jokat szül. Korunk az erkölcstelenség százada. Innen 

vannak a legkülönfélébb ideg, gyakran elmebajok, 

melyek korunkban divatosak. — Tehát ha valaki 

erre az útra lépett is, térien vissza; még nem késő. 

A szülők is igyekezzenek a jó útra tériteni gyerme-

keiket, ha már eltévelyedtek is, mert különben a 

tiatal nemzedék elsatnyul; nem teljesitheti a haza 

iránti kötelességeit s a2 ilyen állam is senyved, 

pusztul. 

Az erkölcsi nevelésről szólva, nem szóltam a 

vallásos nevelesről, hisz azt mindenki tudja, hogy 

gyermekeiket vallasosan, ístenfélően kell nevelnie 

(a mi távol all a vakbuzgósagtól). — Róma erkölcs-

telen lett s a 3 világrészre szóló óriás birodalom 

„ledőlt s rabigaba görnjedt." Gátoljuk meg, hogy 

velünk ez történjék, Isten és a jó erkölcsök segélyé-

vel sikerülni fog ez, mert különben ugyanaz a mű-

veltség, mely aldusaival kiemelte az emberiséget a 

baromiság allapotaból, atkaival újra oda fogja azt 

sülyeszteni. 

Földünk forogni fog végtelen időkig a nap kö-

rül, de kérdés, hogy ha az ember megmarad az 

erkölcstelen életmód me lett, egy ezred, vagy csak 

par század múlva is, nem az utolsó ember fog-e 

nap sugaraiban sütkérezni! 

Imádkozzunk és igyekezünk rajta, hogy ne le-

gyen igy 1 Professor. 

Helyi és megyei hirek. 
— E M K E . Az EMKE szentesi fiók-egyesülete 

f. évi aug. ho 6-an tisztújítással egybekötött évi 

rendes közgyűlést tartott, az elsőt megalakulasa óta. 

A közgyűlés lefolyásáról lapunk mas helyén számo-

lunk ne, ehelyt csak a tisztújítás eredmenyét közöljük. 

A „SZENTESI LAP"TÁRCAJA 

Az ügyvéd tárcája. 
— Kegény két kötetben. — 82 

Irta Hugó Alfréd. 
jA „ S z e n t e s i L a p " számára^forditotta: 

M. MAYER IDA. 

U. KÖTET. 

Kevés szünet múlva a báró igy folytatta be-

szédét : 

— Lathatja tehát most már, hogy ama titok 

leleplezése semmiképpen sem lehet önre nézve kel-

lemes dolog. Nevelő atyja valószínűleg a legjobb 

akaratból semmisítette meg az ón szarmazasara 

vonatkozó okmanyokat, melyről előttem is többször 

beszélt. 

— Neveket is emiitett talan ? — kérde Reinhard 

mohó kivancsisaggal. 

— Nem; azt azonban számtalanszor emlité, 

hogy sohasem fogja ön előtt e titkot felfedezni. Igy 

allvan a dolog, én sem ajanlhatok önnek mast, 

minthogy hagyjon fel a további kutatasokkal s elé-

gedjen meg, hogy ezen örökbefogadás altal gazdag 

és tekintelyes emoer lett, s aztán 

— Különös, — monda Reinhard a báró szavaiba 

vágva, — meltoságod ugyanazon szavakkal all elő, 

mint annak idején szegeny, boldogult atyám tette, 

midőn ezen sötét talany megfejtését kértem. — Kü-

lönös, nagyon különös, — folytatá Reinhard gúnyo-

san, — s azt kell hinnem, hogy e titkot méltóságod 

is bírja. Egygyel több ok arra, hogy származásom 

titkát most ketszeres erővel kutassam. 

— S én ismételten csak azt tanácsolhatom 

önnek, hogy a kutatással sokkal inkább tanacsos 

lesz felhagynia; mert az esetleges eredmény semmi-

esetre sem lesz kedvező. 

Ezzel a baró kalapját yéve, távozni készült, 

azonban mieiőtt elhagyta volna a szobát, ismételten 

a titok fürkészésének abban hagyásara kérte Rem-

hardot. Mint házam ügyészének, fejezé be beszédét 

a báró, — különösen ¿rdekeben áll önnek a hall-

gatas. Ne feledje tehát a mit most hallott s valasz-

szon a kettő közül." 

Miután Reinhard feltétlen hallgatást igért, a 

báró teljesen megnyugodva távozott. Az ügyész < gész 

a lépcsőig kísérte előkelő vendegét, hol a legszívé-

lyesebb kézszorítással raltak el egymástól. 

Reinhard egyenesen irodajaba tért vissza, hogy 

a gyászeset óta telnaluozodott iratokat rendezz s 

a további teendők vegyesére a rendeleteket kia< 

S miután itt a szükséges utasitasokat megadta, pár 

perc múlva elhagyta a hazat. 

Az utcara erve, mély gondolatokba merülve s 

gyors léptekkel folytatta utjat s még bizalmasabb 

ismerőseinek köszöntését sem fogadta. 

A baro altal mondottak erős lelki harcot idéz-

tek fel benne s egymaít űztek agyaban a legkülön-

félébb sejtelmek. Egyszerre hirtelen megállt s csak-

nem egészen hangosan ej té ki ajkan e szót: Hatha? 

Ezután, mili a tettenért tolvaj, öszsze-

rezzenve, hirtelen magihoz tért merengéséből s foly-

tatta utjat, s mire Klaasenburg háza elé ért, ismét 

a régi, komoly Reinhard lett. 

95. szám. 

Ennek eredménye pedig az, hogy a volt tisztikar 

továbbra is egyhangúlag megvalasztatott A tisztikar 

és választmány névsora a kővetkező: 

Elnök Sarkadi-Nagy Mihály, alelnökök Sima 
Ferenc és Balogh János, titkár dr. Filó Tihamér, 

pénztárnok Szánthó Lajos, számvizsgalók Hegedűs 
Sándor, Sarkadí-Nagy Antal. — Választmányi tagok: 

Abaffy Zsigmond, Burián Lajos, Daníelisz Károly, 

dr. Ecseri Lajos, GerŐc Lajos. dr. Gőtzl Bertalan, 

HofTer Adolf, Juhász János, Kanász-Nagy Antal, 

Kiss Zsigmond, Magyar József, Novobáczky Győző, 

Nyáry László, Nyiry Gyula, Papp Lajos, Pásztor 

János, Soós Ferenc, Szeder János, Fekete Marton, 

Zsoldos Ferenc, dr. Filó Lajos, Jurenák Béla, Banyai 

József, Szépe Ká'mán; póttagok: Csonka Pál, Szántó 

Dániel, Széli Imre, Pokory Tódor, Szvoboda Ferenc, 

Szőke Pál. 

— A m e g y é r ő l . Vármegyénk közigazgatási 
bizottsága f. évi augusztus hó 11-én délelőtt 9 óra-
kor a szokott helyen ülést tart. 

—- Helye t tes í tés , dr. Pollak Sándor főorvost, 
kinek a városi közgyűlés egészsége helyreallitására 
négy heti szabadsagidőt engedelyezett, távollétében 
dr. Oötzl Bertalan fogja helyettesíteni. 

— K ö r v a d á s z a t . A szentesi vadásztársulat 
a vadászati évad megnyílta alkalmából f. hó 2-án 
valasztmanyi ülést tartott, s a többek között elhatá-
rozta, hogy a társaság a nyúlvadászatot f. hó 16-an 
tarsasvadaszattal kezdi meg. Elhatározta még a vá-
lasztmány, hogy a kistőkei vadászterületet a f. évre 
csupán körvadaszatokra tartja fenn. 

— D i s z o k m á n y v á r o s u n k n a k . A mult 
évben Becsben rendezett gazdasagi és erdeszeti 
kiallitáson tudvalevőleg városunk lóállománya is kép-
viselve volt s a kiallitásban résztvetteket a népies 
lók'allitás juryje ezüst érmekkel tüntette ki. Ezen 
gyűjteményes kiállításért a városunk részére odaitélt 
okmányt a kiállítás trendező bizottság a magyar 
gazdasagi egyesület utján tegnap küldte meg a város-
nak, melyet a tanács diszes keretbe foglalva, a köz-
gyűlési teremben fog elhelyezni. 

— G y i l k o s s á g á l d o z a t a cim alatt lapunk 
mult számaban említést tettünk róla, hogy Bartók 
János gazdalkodót egyik cselédje agyonszúrta. A 
gyilkosság, mint lapunkat ujabban értesitik, f. hó 
1-én künn a szérűn tőrtént. Alig szenderedett ugyanis 
el Bartók, ki igy aratás idejen maga is a szérűn 
szokott aludni, a gyilkos béres hozzá lopódzkodott 
s kaszáját oly erővel vágta Bartókba, hogy az egy 
félórai iszonyú szenvedés után, elvérzés következte-
ben kiszenvedett. A gyilkos béres állítólag gazdája 
rosz banása folytan, boszuból követte el borzasztó 
tettét. 

— S z í n h á z i h i r . Vasárnaptól kezdve, vala-
mint ünnepnapokon is, kettős színielőadások tartá-
sát helyezi kilátasba Makó Lajos színigazgató. A 
kettős előadasok egyike mindenkor délután 4 órakor 
veszi kezdetét. Úgynevezett gyermek- és népelőada-

Gyors léptekkel haladt fel a lépcsőn s egyene-

sen Hildát kereste fel, kivel éppen a pénztárnok 

folytatott élénk beszélgetést. 

A szobába lépve, Hilda a nála megszokott ba-

rátságos mosolylyal és nyájas köszöntéssel fogadta. 

Reinhard fürkészőleg tekintett a szép leány 

barátságos arcába; de nem talált bennők mi külö-

set sem. Teljesen nyugodtak voltak azok a mély 

tüzű szemek. 

Reinhard, miután a szokásos üdvözléseken túl-

esett, Hilda mellett foglalt helyet, majd a szemben 

levő házra mutatva, mosolygó arccal jegyzé meg, 

hogy abban már legközelebb uj, hosszú és boldog 

élet fogja kezdetét venni. Igen kedves, Hilda, — 

folytatá jegyese kezét ajkaihoz emelve, — egy hosszú, 

boldog élet, s hogy mi sem zavarja boldogságunkat 

s fellegtelen legyen házas életünk ege, még Brigittát 

is el fogom bocsájtani, akivel már nagyon is torkig 

vagyok s aki bizonyara jogokat vindikálna a maga 

számára. 

Hilda meglepetve tekintett fel Reinhard e sza-

vaira. 

— A gondolat, hogy Brigittát kinézem a házból» 

— mondá esdekelve tekintve Reinhard szemeibe s 

megragadva annak kezeit, — mar is szomorúsággal 

és aggodalommal tölt el, ugyanazért őt semmi szin 

alatt sem szabad elbocsájtani, 

(Folyt, köv.) 
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sok lesznek ezek, felére leszállított helyárakkal. Ajánl-
juk e körülményt a közönség figyelmébe. 

— S ó á r a k fe lemelése . A pénzügyminisz-
ter a f. hó 1-től kezdve a sóárakat az ország majd-
nem valamennyi sóhivatalánál fölemelte egy kis 
ősszeggel. Az áremelkedés métermázsánként 3 kr. s 
ezentúl egy mázsa só ára 10 frt 83 kr. helyett 10 frt 
86 kr. lesz, teljes kocsirakományokban való eladás-
nál pedig: csak 1 kr. az emelkedés : 10 frt 75 krról 
10 frt 76 krra. 

— K é t feleség. Kiről volna másról szó, 

mint a jó Szlamna Lipótról, akinek viselt dolgairól 

annak idején mi is megemlékeztünk lapunkoan. A 

két feleség közül az egyiket, az elsőt, megutalta, ott 

hagyta, a másodikat megszerette s feleségül vette. 

Ezzel azonban bigamiat követett el s ezért f. hó 

5 én allt törvényt a szegedi törvényszék előtt. Meg-

állt batran az elnöklő biró előtt, s midőn kérdezték, 

hogy mi vitte a büntető cselekményre? kivágva mel-

lét s hatalmas hangon monda, hogy „a becsület." 

Első felesége, Lénárd Erzsébet csalfán elhagyta, ö 

súlyos beteg lett, s betegségében talalkozott oly ön-

feláldozó asszony, Szélpal Julianna, ki őt apolta be-

tegségében, s midőn felgyógyult, hálából magánal 

akarta tartani. A csinos menyecske azonban papi 

áldás nélkül maradni nem akart, s Szlanina ugy 

talalta : a becsület kivánja, hogy nőül vegye a párját. 

A törvényszék enyhén itélt, mindössze két heti fog-

házat kapott. 
— Meghívás. A szentesi országos vásároknak a régi mód 

szerint való visszahelyezésének a kereskedelmi ministernél leendő 

kérvényezése végett, f. évi aug. hó 10-en (hétfőn) délután 4 

órakor az ipartestület helyiségében értekezletet fogunk tartani, 

melyre összes szentesi iparostársainkat e helyen is meghivjuk. 

Szentes 1891. aug. 4-én. Dömsödi József, ifj. Csuray Mihály. 

— R a z z i a . D.-Meszaros Ferenc h. íőkapitany 
f. hó 5-én kőzegeszségi, főként pedig közerkölcsisegi 
szempontból egy kis razziat tartott az összes korcs-
mákban. A vizsgalat eredménye az, hogy egyik korcs-
mából egy kétes hirü nőt illetőségi helyére toloncol-
tatott, egy pedig kórházba küldetett. Vajha minél 
gyakrabban ismétlődnének ezek a vizsgálatok. 

— H á r o m l ó helyeztetett f. hó 4-én bitang-
ságba Békes-Szent-András község elöljáróságánál. 
Vett tudósitás szerint a bitangsagba helyezett lovak 
állítólag szentesi lakos tulajdona lesz, ugyanezért 
az ottani elöljáróság kéri a rkapitanysagot, hogy 
hozza ezt tudomásra s a netán jelentkező tulajdo-
nost utasítsa oda. 

— A G o d a tes tvérek b űnügye . Isme-
retes lapunk olvasoi előtt a Goda testverek Dünügye. 
Nevezettek ugyanis f. évi május 17-iki derekegyhazi 
bucsu alkalmaval ittas allapotban és tancközben 
egy régi haragosukat, Putnoki Ferencet agyonszúrtak. 
Ezért a bünükért álltak most f. hó 4-en tőrvényt 
a szegedi törvényszék előtt, miután azonban a tar-
gyalas folyaman nem lehetett minden kétséget kiza-
rólag beigazolni, hogy a halalos szúrást melyik Goda 
testvér ejtette, a vegtargyalast elnapolták annak 
kiderítése iránt, hogy hat melyik Goda testvér a 
tulajdonképeni gyikos? 

— K é t kenye re t talált egy zsákban valaki 
f. hó 5-én a lapistoi uton. Igazolt tulajdonosa jelent-
kezzék a főkapitánynál. 

— J ó k a r b a n levő szobabútor és cipészmes-
terséghez való eszközök jutányos áron eladandók. 
Hol? — Megmondja e lap kiadóhivatala. 

SZENTESI LAP. 

az Impressárió szerepében játszani, nagy fogyatékosságát lát-

tuk az előadásnak abban, hogy nem ő, hanem Sziklai Mik-

lós játszotta ezt a szerepet; dacára annak, hogy Sziklai Miklós 

jól játszott ; de ő ebben a szerepben Kornél barátját nem 

helyettesitheti. Egyébként az egész előadás kitűnő volt j de 

küiönösen emelték az est sikerét Réthy Laura, ki minden 

szerepében kitűnő s mindig kedvesebb. Mellette Pourma Hen-

riette kisasszony tünt fel, kinek hangja nem volt ugyan képes 

hetölceni a szinházat: de elegáns megjelenése és különösen 

kellemes hangja tetszést aratott 

S z e r d á n .Hamlet ' , Sekszpir klassikus színmüve került 

szinre, mely egyike volt a társulattól eddig látott legjobb elő-

adásoknak. 

Azt a szép tehetséget, mely fölött Molnár (Hamlet) ren-

delkezik, ez alkalommal egész nagyságában ragyogtatta, ki 

mellett, mint egészen méltó társ, Medgyaszay Evelin (Ofélia) 

emelte különösebben a darab fényes sikerét. — Méltánytala-1 

nok lennénk, ha a két kitűnő szereplő mellett ki nem emel-

nenk Töröknét (a királyné) és Mezeit va király), kik szintén 

teljes mértékben érvényre tudták emelni szerepűket Másik 

oldalról azonban sajnálattal kell konstatálnunk, hogy közön-

ség az előadáson kevés volt jelen, a mi bizony közönségünk-

nek Ízlésére nézve nem valami megtisztelő véleményt szül. 

Csütörtökön a t K i r á 1 y f o g á s," Gsiky-Konti ezen, 

Szentesen már nagyon is ismert operettéje adatott csaknem 

üres ház előtt 

Hirek a szomszédból 
— Hav i-búcsn Szegeden. A haví-búcsu, 

mely Szeged ujjaepuésének emlekere is ünnepeltetik, 
s melyen városunkból is számosán vettek reszt, f. 
hó 5-en szokatlanul nagy közönség jelenletében ÉS 
impozáns módon folyt le. A bucsun, mely az alsó-
városi Máfyás-temptomban folyt le, mintegy 35—40000 
ember vehetett részt, ezek között mintegy 15000 
közelebb és távolabb vidékről. Különösen érdekes cs 
festői látványt nyújtott a szemlelónek az úgynevezett 
processió, melyen vagy 200 lobogó alatt és vagy 40 
pap és barat vezetése mellett beláthatatlan sokasagu 
embertömeg vett részt. Résztvettek még a menetben 
a katonai zenekar és tisztikar, a városi hatóság és 
bizottsági tagok, továbbá az egyletek saját zászlóik 
alatt. Este a város fényesen ki volt vilagitva, s egész 
éjjel vig mulatozástól hangzott az egész alsó varos. 

Szinészet. 

M a k ó Lajos színtársulata színészet szempontjából egész 

eseményt képez a színházlátogató közönség előtt; mert oly 

összhangzó és művészi szempontból kifogástalan játékot még 

nem volt módja a közönségnek látni, mint amilyeneket ez a 

társulat szinre hozott. 

K e d d e n .Szegény Jonathán" került szinre, természe-

tesen kitűnő előadásban; de m i ; akik Sziklai Kornélt láttuk 

Csarnok. 
A hu l l ó cs i l lagokról . 

— A mostani csillaghullás alkalmából. — 

Julius hó harmadik hetétől kezdve augusztus 
hó középéig tart a csillaghullás. Máskor is lathatjuk 
ugyan az eg csodásán szép tünemenyeit, de az év 
ezen szakaban leggyakoribb a csillaghullás, melynek 
megfigyelése gyönyörködtető. 

Azt hisszük azért, hogy akik a nyári estéknek 
és a csillagos égnek kedvelői s a nappali forróság 
után kiülnek az esti levegőt élvezni, vagy e végett 
sétara indulnak, érdekesnek fogjak tartani, ha a 
csillaghullásról magyarázattal szolgálunk nekik. 

A szerelmes lányok a csillaghullást különösen 
nagy gyönyörűséggel nézik; majd mindeniknek van 
egy-egy valasztott csillaga s azt a csillagot nézi esten-
ként, annak fényéből jót következtet s ha elhomá-
lyosodik a csillag fénye, az már nem jót jelent. 
Mikor meg épen „leesik" a csillag, akkor már kétségbe 
esik, hogy elveszti imádottját, mint a dal is mondja: 

„Sürü erdőben jártam, 

Csillaghullást is lattam. 

Leesett a csillagom: 

Elhagyott a galambom !M 

Annyi bizonyos, hogy a csillaghullás szép tüne-
mény, amit elnézünk sokszor órahosszat is. Bámulva 
tekintünk ilyenkor az égre, a szép természeti jelen-
ségben gyönyörködünk, midőn kigyulad a feny, végig 
fut őrült gyorsasaggal pályáján és eltűnik valahol a 
beláthatatlan legürben. Megszületett, ragyogott és 
megszűnt. Közös sorsa mindnyájunknak. 

Mar rég megszűnt a tanult emberek között az 
a hit, hogy a csillaghullás megannyi hulló csillag; 
tudjuk azt is, hogy nem valami éghető gázok lángra 
lobbanasai, nem amolyan bolygótüzek, mint a mo-
csáros vidék lidércei, hanem égi testek foszlányai, 
elszakadt porszemek a nagy mindenségből. 

Egy Chladni nevü természettudós már évtize-
dekkel ezelőtt utalt arra, hogy az, a mit hulló csil-
lagnak nevezünk és meteorkő-hullas alatt ismerünk, 
egy és ugyanaz. Ez a felfogás ma már a tudósok 
körében altalanos. Kérdéses maradt, hogy ezek a kis 
égitestecskek, amelyek a nagy mindenségből a mi 
légkörünkbe kerülnek, hogy válnak ott fénylőkké? 
De ha a kőmeteorok, amelyek földünkre esve, bár 
néha több száz kilogrammot nyomnak, izzó melegek, 
akkor könnyű megérteni azt, hogy a kis égitestecs-
kek, a melyek ugyanazon sebességgel rohannak át 
a föld légkörén, annyira felmelegednek, hogy elégnek. 

Hogy a nagy meteorok és a csillaghullások 
nem különböző testek, kiviláglott az 1868-dik évi 
január hó 30-án megfigyelt tüneményből. Ekkor tőr-
tént Pultuskban (Lengyelországban), hogy iszonyatos 
robaj között valóságos kőeső esett, de előzőleg oly 
fényes meteortünemény jelentkezett, aminőt még 
ritkán figyeltek meg. Ugyanis épen ez időben Pul-
tusktól tavolabb eső vidéken nagy tűzgolyót láttak 
az égen, még távolabb eső vidéken pedig fényes 
csillaghullást. 

Természetesen egész más sebesség kellett ahhoz, 
hogy valamely test a levegőn át való haladásában 
annyira súrlódjék, hogy fénylővé váljék, mintaminő 
sebességet mi itt a földön előidézni tudunk. Még a 
legnagyobb Krupp-ágyuból kirepült golyó sebessége 
sem adhat arról fogai mat. De az a sebesség, mely-
lyel a hulló csillagok a világűrből látó körünkbe 
érkeznek, óriási mérvben nagyobb is ily ágyú golyó 
sebességénél; azt mondhatjuk, hogy egy másodperc 
alatt hat mértföldnyi utat tesz egy hullócsillag. Ha 
a légkör ott fenn, a hova a hullócsillag ér, oly sürü 
volna, mint közvetlenül földünk felületénél, akkor 
ezen, reánk nézve elkepzelhetetlen sebesség mellett 
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a súrlódás egy óra alatt az égitestecskét milliónál 
magassabb hőfokra hozná. Azonban a levegő, tud-
valevőleg, minél távolabb van a föld felületétől, 
annál kevésbbé sűrű, és igy Schiaparelli csillagász 
Milanóban, a ki ezen a téren korszakalkotó felfede-
zéseket tett, kiszámította, hogy a meteorok, mig 
áthaladnak légkörünkön, egy másodperc alatt csak 
pár ezer hőfokra emelkednek. Azonban ez a roppant ut 
elegendő arra, hogy azok a kis testek, a hullócsilla-
gok, fénylőkké elegendőkké váljanak, ami ugyan 
eléggé nyilvánvaló. 

Az a számítás, a melyből kitűnt, hogy a hulló-
csillagok másodpercenként hat mértföldnyi sebesség-
gel haladnak a légkörünkön, rávezette a tudósokat 
arra is, hogy honnét erednek azok? A planéták, 
mint a föld is, felannyi sebességgel haladnak. Keres-
tek tehát oly égi testeket, a melyeknek sebessége a 
meteorok, illetőleg hullócsillagok sebességével egyezik. 
Azt találták, hogy az üstökösök közül több szintén 
másodpercenként hat mértföldnyi sebességgel halad 
hosszúkás, de azért a nap körül futó, bezárt pá-
lyáján. 

Az égitestek pályájának és mozgásaik kiszámí-
tásának módja az emberi elme egyik legnehezebb 
problémája volt, amit ma már fényesen megoldott-
nak tekintenek. Ugyanazon eljárás utján kiszámítot-
ták az augusztus 9., 10. és 11-én jelentkező „hulló 
csillagok" pályáját is, és azt találták, hogy teljesen 
megegyez azzal, amit az 1862-dik évben felfedezett 
harmadik üstökös ír le a nap körül. Ez az üstökös, 
valamint azok az égitestecskék, amelyeket ezeken a 
napokon hulló csillagok gyanánt láttunk, egy uton 
haladnak. Lehet, hogy valamikor egy egészet képez-
tek s a meteorok csak elszakadt forgacsai az üstö-
kösnek; de az is lehet, hogy épen a sok apró ré-
szecske összetömörüléséből alakult maga az üstökös. 
Mindkettő egyaránt lehetséges; bebizonyítani még 
egyik feltevést sem sikerült. 

A csillagászok ugy képzelik, hogy az üstökös 
rendkívül finom, feloszlásban levő tömegével, vala-
melyik planéta közelében haladva, a tömegnek azo-
kat a részeskéit, amelyek a planétához közelebb 
mozognak, ez jobban magahoz vonzza, mint a túlsó 
részen levőket s igy ezek a részek könnyen elsza-
kadhattak, elmaradhattak a főtömegtől s bizonyos 
távolságban követik amazt. Az üstökösök több-több 
részecskét hagynak hatra s igy évezredek múlva az 
üstökösök egész pályája tele lehet ily részecskékkel. 

Füldünk a nap kürüli pályafutásában metszi az 
1862-diki üstökös pályáját. Ez a pályametszés éppen 
ott történik meg, ahova füldünk augusztus 10-én 
jut; igy földünk áthalad azon az övön, amely tele 
van meteorszerű részekkel, amelyek belejutva lég-
körünkbe, a súrlódás következtében elégnek, fényle-
nek és eltűnnek. Ez okozza az augusztusi csillag-
hullást. Csakhogy földünk az üstökös pályájának más 
részét metszi minden év augusztus havában s azért 
az augusztusi csillaghullások nem mindig egyformák. 

- i - k . 

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 B 

Martfű 
Kengyel 
P.-Tenyő , 
Szajol , 
Szolnok érk. 
Budapestre érk, 

indul 

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 

éjjel, 12 o. 
éjjel, 12 o. 
d. e. 1 ó. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

1 ó. 55 p. d. u. 

1 ó. 
2 ó. 
2 ó. 
3 ó. 
3 ó. 
3 ó. 
4 ó. 
7 ó. 

05 p. d. u. 
41 p. d. u. 
20 p. d. u. 
52 p. d. u. 
17 p. d. u. 
36 p. d. u. 
11 p. d. u. 
31 p. d. u. 
55 p. d. u. 
25 p. d. u. 
45 p. éjjel. 

Szolnok—Szentes. 

B.-pestről indul 
Szolnok , 
Szajol „ 
P.-Tenyő , 
Kengyel , 
Martfű , 
T.-Földvár , 
Homok indul 
Kszt.-Márton a 

Töke , 

Szentesre érk. 

ó. 40 
ó. 45 
ó. 20 
ó. 43 
ó. 11 
ó. 39 

6 ó. 08 
6 ó. 20 
7 ó. 10 
7 ó. 38 
8 ó. 13 

éjjel, 

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

8 ó. 15 P- d. e. 

11 ó. 47 P- d. e. 

12 ó. 20 P- d. a. 

12 ó. 41 P- d. u. 

1 ó, 09 P- d. u. 

1 o. 36 P- d. u. 

2 ó. 03 P- d. u. 

2 ó. 15 P- d. u. 

2 ó. 52 d. d. u. 

3 ó. 25 P- d. u. 

4 ó. — P- d. u. 

Berényi Sándornak 
az alsó réti csótéparton 5 hold lucerna-, az 
őrménytóban 2 és fél hold nád- és gyékény-
termő, a sulymostóban pedig 3 hold nád- és 
gyékénytermő földje van kedvező feltételek 
mellett eladó; értekezhetni a tulajdonossal a 
felső réten 21. szám alatt. 1V3 
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¡KORLÁTOLT RISIKÓ! 
A nemzetközi pénzpiacok jelenlegi ingadozó helyzete újból arra indit, hogy a közönség figyelmét felhivjam oly 

tőzsdei miveletre, mely által a magánüzérkedő biztos alapon a tőzsdei árhullámzásokból szép hasznot húzhat. 

A legcsodálatosabb jelenségek egyike az, hogy a miveletek ezen módját, az úgynevezett 

Praemium- (d\j biztosítási) 
oly kevesen űzik, pedig a legszolidabb és a legkevesebb veszélyeztetéssel járó űzérkedési mód, mert a betét már eleve korlátolt, 
még a nyeremény-chance-ai ép oly nagyok és teljesek, mint a más szabad speculaciónál. 

Másutt az üzérkedés e módja a legkedveltebb és ép e körülmény kifolyása, hogy a nagyobb forgalom dacára, a 

magánzók vesztesége sokkal csekélyebb, mint nálunk. 

A díjtételek értéke, különösen mozgalmas időkben igen nagy és ép ezért a jelen pillanatban, midőn előreláthatólag 
a vezérpapiroknál nagyobb árhullámzásokra van kilátás, nagyon is indokolt, ha mindazok figyelmét felhívjuk, kiket a tőzsdei 

miveletek érdekelnek és különösen azokét, kik esetleges üzérkedésnél az esélyeket már eleve határozottan korlátolni akarják. 

A mivelet e módjára igen alkalmasak a jelenlegi díjtételek alacsonysága. 

JELENLEG FIZETTETI! 
gMF* I V v á l t o z ó , t e l i á t k ö t e l e z e t t s é g : z i é l k v i l 

körülbelül 

871? — díj 25 h i te lrészvényórt , ngy , hogy azok anguszt. h ó 31-én a je len á r f o l y a m me l l e t t á t v e h e t ő 

137 2 — dij 25 osztrák á l lamvasut-részvényért , hogy azok ang. hó 31-én a m a i á r f o l y a m mel le t t á t v e h e t ő k 

112*2 — dij 25 dél i vasut-részvényért, hogy azok ang. h ó 31 én a m a i á r f o l y a m me l le t t á t v e h e t ő k . 

A szallitasra szóló díjtételek ugyanazok kettős praemiumnál (szállítás és átvételre) a kettős dijak fizetendők. 

A dijbiztositás melletti üzletnél a legkissebb kötés 25 drb r é s z v é n y , v a g y 1 0 , 0 0 0 í r t á r u j á r a d é k . 

Ily dijbiztositás értéke korlátlan, mert azon biztos tudat, hogy egy meghatározott mennyiségű értéket a megállapodás szerinti árban a kitűzött időig átve-

hetünk (illetve szállíthatunk,j kis ügyesség mellett lehetővé teszi, egy egész soro atnyereséget hozó miveletek keresztül vitelét. 
Minden a praemium-üzletre vonatkozó felvilágosítássá! szívesen szolgál akár szóbeli vagy levélbeli megkeresésre, sőt választvizető sürgönyökre táviratilag is 

7 •I. bankháza 
a „MAGYAR MERCUR" pénzügyi szaklap kiadótulajdonosa. 

Budapest, IV., Hatvani-utca 17. sz. alatt. 
A lombardok (dél i vasút i részvények) je len leg i a lacsony á r f o l y a m a kü lönösen a j án la tossá teszi a 

pap í rokban va ló praemium-üz let megkötését . 

Praemium-üz le t megkötésére adandó megbí-

zásokná l szíveskedjenek az a l ább i megrende-

lési levelet h a s zn á l n i : 

Megrendelési levél 

T. LÖRY J. bankházának, 
Budapest, IV,, Hatvani-utca 17. sz. 

/Izetek egy díjtételt, hogy 1891. augusztus 31-én a szokványos 
dijbiztositási felszólamláskor 

db. hitelrészvényt, 

db. osztrákállam vasut-rész vényt 

db. deli vasut-részvényt, 

m a 

Szentes, 1891. Nysmatett 

a napi árfolyam mellett, a praemium-ügylet lebonyolítása alkalmá-
val is vehessek. 

Mellékelve küldik Önnek 

f r t o t készpénzben 

vagy értékekben 

melyek árvételét elismerni kérem. 

Kelt:.. 

Név és a megbízást adónak 

teljes czime: 

M | 
A di jb iz tos i tás el lenértéke készpénzben 

avagy tőzsdén jegyze t t é r tékpap í rokban le-
téteményezhetö. 

Sima Ferenci fjerssajtójan 




