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Előfizetési árak; 

Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

6 frt — kr. 
3 frt - kr. 
1 frt 60 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatalt 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
»let<5 közlemények, előfize-

tési pénzek is küldendők. 
SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

llirdolftiih: III ÉT 
valamint nyM4éri közlemé-
nyeket kiaéó-hiffttrtmk mé-

ret szerint olcsón némít. 

Eggyas példÉyok ka^wtft. 
nyomdánkban, Stark N. és 
Szigethy Z. könyvkeresk-ben 

számonként 5 kftjczárért 
Kéziratok vissza tartatnak. 

Megjelenik hetenként háromszor : 

v a s á r n a p , s z e r d á n és p é n t e k e n 
a kora reggeli órákban. 

Alku a haza rovására. 
Rettenetes dolog az, amit ez a mun-

kálkodásban gyarló, tehetségben koldus-
szegény, honfiúi érzésben elfásult, de a ha-
talomvágyban telhetetlen kormány cse-
lekszik. 

Nem akarunk lázzitani, — sőt a saját 
háborgó vérünket is iparkodunk megzabo-
lázni. Mert nem ér most semmit az indu-
lat heve, a harag föllángolása, amely a szív-
ből árad ki. Jól megfontolt, komoly cse-
lekvésre és elszánt védekezésre van most 
szükség, amelyet a hideg ész kormányoz. 

Ezúttal nem füzünk hát erőteljesebb 
kommentárt az eseményekhez ; csak nagyon 
röviden és tárgyilagosan elbeszéljük, hogy 
micsoda alkut kötött a kormány egyfelől 
az osztrákokkal, másfelől pedig azokkal az 
eladó lelkekkel, akik egy egy képviselői 
mandátumért készek olvasatlanul elfogadni 
a kiegyezést. 

Az Auszriával kötött alku csak főbb 
vonásokban ismeretes; de amit e részben 
tudunk, az épen elegendő arra, hogy az 
egész kiegyezésről megdöbbentő képet al-
kossunk magunknak. 

A mezőgazdasági helyzet javítása ér-
dekében nem történik semmi. Ellenben le 
kell mondanunk arról a jogunkról, hogy a 
kassa—oderbergi vasúton át egyenes köz-
lekedésben legyünk a németországi piacz-
czal; hanem a kiviteli és behozatali áruczikke-
ket és nyersterményeket az osztrák Ferdinánd 
vasúton viszik ki Magyarországból és hozzák 
be ide. Ausztria némely városaiban fentmarad-
nak az úgynevezett belső vámok, amelyekkel 
megadóztatják terményeinket. Az állategész-
ségügyet ugy rendezik, hogy bármely oszt-
rák hatóságnak a legkisebb gyanú esetén 
is joga lehessen az egész állatküldemény 
visszaszállítására a magyar határig; s az 
igy fölmerülő költséget a magyar gazdán 
fogják behajtani. A magyar közlekedési 
vonalakon az osztrák áruk ugyanazon szál 
litási dijakat fizetik, mint a magyarországiak 
A galicziai nyersolaj források tulajdonosai 
javára fölemelik a petróleum vámot. stb. stb 
Amint ezekből látszik, a kiegyezésnek Auszt 
ria számára csak előnyei, Magyarország 
számára pedig csak hátrányai vannak-

Gyönyörüen bántak el a magyar ipar-
ral is. Kereken megtiltották a magyar ál-
lamnak, hogy jövőre előnyben részesítse a 
magyar ipart az állami szállításoknál. Ebből 
előreláthatólag az lesz, hogy a vasutak, köz-
épitkezések, állami vállalkozások s az ösz-
szes állami hivatalok szükségleteit az oszt-
rák ipar szolgáltatja ; mert a fejlődés első 
stadiumában lévő, s mondhatni tengődő 
magyar ipar képtelen lesz a nagyfejlettségü 
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és tőkegazdag osztrák iparral a versenyt 
kiállani. 

Izlelitőül talán elég is volna ennyi a 
kiegyezés ismertetéséből. De a jóságos 
magyar kormány máskép is gondoskodott 
arról, hogy Magyarország valahogy bele ne 
fuladjon a saját zsírjába. 

Osztályos atyánkfiai ott Bécsnek váro-
sában ugyanis — amint erről már többször 
megemlékeztünk — ugy találják, hogy zse-
beinkben túlságosan sok a fölösleges bankó, 
s vállainkon aránytalanul kevés az adóteher, 
előállottak tehát azzal a szerény követelés-
sel, hogy a közös-ügyes kiadásokhoz való 
hozzájárulásunkat emeljük föl évenként leg-
alább 15—20 millió forinttal. 

Persze, ugy gondolkoztak a sógorék, 
hogy ha szemtelenül sokat kérnek, akkor 
legalább valamennyit kapnak- S valóban, 
helyesen számítottak, mert ímhol Bánfiy 
Dezső urék már is megajánlottak annyit, 
hogy l e g a l á b b 6 milliócskával föleme-
lik a kvótát. Ez 10 cv alatt — amennyi 
időre a kiegyezést kötik — 60 millióval 
szaporítja az adóterhet, ami kolduslétünkre 
nekünk úgyszólván megszámlálhatatlan kincs; 
de hát Bánffy urék azzal a közmondással vi-
gasztalják az országot és a saját lelkiisme-
retüket, hogy : »nincs olyan rakott szekér, 
amlyikre még egy-két vülával ne férne.« 

Ez még idáig csak alku, amely majd a 
parlament hozzájárulásával válik szerző-
déssé. No erről is gondoskodik az okot 
miniszterelnök. Nagyon egyszerű módot 
eszelt ki ő nagyméltósága, amint kitűnik az a 
»Magyarország« szombati számának a kö-
vetkező közleményéből : 

.Egy idő óta a kormányhoz közel álló lapok 
gyakran emlegetik a kormánypárt megrostálásá-
nak, felfrissítésének szükségét Hogyan érti ezt 
Bánffy Dezső, meggöbbentő magyarázatát kapjuk 
most, még pedig a leghiteltérdemlőbb helyről. Hogy 
a választások lővezérletét Bánffy magának tartotta 
fenn, közismeretú dolog. Ennélfogva a kik a jövő 
választáskor kormánypárti kandidátusképpen akar-
nak fellépni, azok természeteseu igyekeznek Bánffy-
val tisztába hozni a dolgukat. Bánffynak azon« 
ban nem elég az általános pártfciüsóg kijelentése, 
hanem van neki egy specziális feltétele is. A 
jelölt-aspiránsoknak ugyanis szavukat kell adniok, 
hogy megfogják szavazni a 35 százalékra fölemelt 
kvótát. A ki ezt megcselekszi, az kivatalos jelölt 
lesz s jogot nyer rá, hogy számithasson ugy a 
pártkassza anyagi, mint a hivatalos kortes-appa-
rátus erkölcsi támogatására. Így készül az uj 
képviselőházi többség, mely hivatva lesz Ausztriá-
val szemben megvédeni Magyarország gazdasági 
és financziális érdekeit. £s igy ínauguráltatik egy 
uj reverzális-rendszer, hitványabb és erkölcstele-
nebb minden eddiginél, mert czélja nem is egy 
politikai irányzat propagálása, hanem csak egy 
satnya kormány hatalomban tartása s az ára nem 
csupán egy könnyű lelkiismeretű ember jobb meg-
győződése, hanem az amúgy is túlterhelt nemzet 

Lapunk megrendelhető: 

a kiadó-hivatalban ós lapkihordóink utján 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

verejtékes adójából egy pár millió ujabb tributom 
az osztrákoknak. Mennyire megvethetik egymást 
esek az emberek: a szabadelvűek Bánffyt és 
Bánffy a szabadelvűeket 1* • • 

Igy kötnek alkut a derék urak a haza 
rovására . . . Ugy hisszük: fölösleges a 
további beszéd. Okos ember és igaz hazafi 
tudni fogja, hogy ilyen alküval szemben mi 
a kötelessége ? . . . 

A városi tisztujitóazék ülése. 
Az üresedésben volt számtiszti, írnoki ós jog-

gyakornoki állás betöltése végett f. hó 20-án tisst-
ujitószéket ült a városi képviselőtestület, dr. Csaté 
Zsigmond alispán elnöklete alatt 

Az alispán megnyitván az ülést, előadta, hogy 
a számtiszti és irnoki állásra több pályázati kérvény 
érkezett be, ellenben a joggyakornokságra senki sem 
jelentkezett. 

Dr. Filó Tihamér városi ügyész kéri, hogy a 
joggyakornokságra ujabb pályázat ne nyittassák 
mindaddig, míg a képviselőtestület a szervezési sza-
bályrendelet módosítása iránt tett javaslatot le nem 
tárgyalja, mivel ő a joggyakornokságra vonatkozó 
rendelkezés módosítását szándékozik indítványozni. 

Az alispán megnyugtatta a felszólalót azzal, 
hogy a pályázat eredménytelenségéről a tisztújító-
szék a további intézkedések megtétele végett úgyis 
értesíteni fogja a képviselőtestület közgyűlését; ott 
tehát alkalma lesz az ügyésznek indítványát előter-
jeszteni. 

Ezután bizalmi férflakul meg választattak: Sze-
der János, Filó János, dr. Filó Tihamér ós Nyiry 
Gyuia. A kijelölő bizottság tagjaivá megválasztot-
tak : Burián Lajos és dr. Filó Tihamér; az alis-
pán által pedig kineveztettek: Szeder János ét 
Kristó Nagy István. 

A kijelölő bizottság működésének idejére az 
alispán az ülést felfüggesztette. A bizottság azon-
ban föladatában hamarosan eljárt, s az alispán as 
ülést újból megnyitván, előterjesztette az eredményt, 
mely szerint a pályázók mindnyájan kijelöltettek. 

Megkezdődvén a választás, számtisztnek Szépe 
Kálmán közfelkiáltás utján egyhangúlag megválasz-
tatott. Az irnoki állás betöltésénél pedig szavalás 
történt. Beadatott összesen 113 szavazat; amelyből 
Vass Lajos 34, Bartha Géza 27, H. Szabó Imre 23, 
Czirbus József 14, Csúcs Antal tf, Szeder Ferencz 3, 
Farkas Lajos 1, Szathmári Soma 1, és Soós János 
1 szavazatot kapott, — e szerint szótöbbségei Vass 
Lajos választatott meg írnoknak. 

A megválasztottak a hivatalos esküt nyomban 
lettették, s fizetésük a jövő hó 1-től folyóvá tétetett. 

Ezzel a tisztujitószék véget ért 

A czukoradó-fölemelés életbe lé-
pett. Az a törvény, melyet a kormány a képvise-
lőház ülésezésének legutolsó napjaiban keresztül 
erőszakolt, 3. g-ában kimondja, hogy a czükorfo-
gyasztási adónak 11 forintról 13 forintra való föf-
emelése a törvény kihirdetése napján lép éhtbe. A 
hivatalos lap közli a törvény szentesítését (1896. 
évi XIX. t.-cz. czimmel,) s ekként a czukoradófől-
emelés életbe lépett. 

A czukorjutalmak összegének 6 millióról D 
millió forintra való felemelése ellenben csak átírass-
tus elsejétől kezdve lesz érvényben. Ama naptél 



1 oldal. ^ 
kezdve tehát minden ember 2 krajczárrr1 több adót 
fizet az elfogyasztott czukor minden kilója után. 

A czukorgyárosok — a kiknek érdekökben az 
egész törvényt meghozták — azonban nem enged-
tek meg az igy nyert nagy kedvezményekkel, ha-
nem mint értesülünk, nagy mennyiségű czukrot 
adóztattak meg a legutóbbi hetekben 11 frtjával s 
e megadóztatott czukormennyiséget beraktározták. 
Most pedig, minthogy a l i forintos adó már életbe 
lépett, szépen forgalomba hozzák majd a 11 forint-
tal megadóztatott czukrot, azonban a fogyasztókkal 
megfizettetik a 13 forintos adót. 

Ekként métermássánkint 2 forintot vonnak el 
az államtól és a fogyasztótól a saját zsebük jpvára 
Szakértők legalább is 350—400.000 métermázsára 
becsülik azt a czukormennyiséget, a melyet a ma-
gyar és osztrák gyárosok ekként manipuláltak s igy 
újra 7-800.000 forint tiszta nyereség jut a czukor 
milliomosok zsebébe illetőleg a czukorgyárak divi-
denda-zacskójába. Hja, szemes a vüág! — Schoss-
berger, Scholler és Hatvani Deutch urak még dup-
lán is szemesek 1 

JV. H. 

A munkácsi ünnep 
Vasárnap leplezték le Munkácson a millenni-

umi emlékművet, amely ott emelkedik a vár ma-
gaslatán, ahol eleink ezer évvel ezelőtt megpihen-
tek. Miniszter, törvényhozás, sok-sok testület jelen-
tek meg az ünnepsegeu, amely megkapó melegség-
gel és közvetlenséggel tüntette ki a magyar és 
nem magyar származásúak igazi es mély hazasze-
retetét. 

Kora hajnalban talpon volt a város; az ün-
neplő ruhába öltözött lakosság és a mindenfelől 
egybesereglett vendégek elözönlötték a zászló- és 
virágdíszben ragyogó, napfényben fürdő utczákat. 

Már reggel 5 órakor visszhangzott a városban 
az ünnepi ébresztő, az utczákon végigvonuló kato-
nai zenekarok játéka. 

Nyolcz órakor megdördültek a var fokáról a 
taraczklóvések s a meghivott vendegek díszmagyar-
ban vonultak beláthatlan hosszú kocsisorban az ün-
nepély színhelyére. 

A vár alatti csillagsánczban felállított kapói-
nvsátor körül gyülekeztek Erdély miniszterrel és 
Schönborn gróffal, kik szintén fényes diszmagyar-
ban jelentek meg. 

Ott voltak: a képviselőház küldöttsége Műn-
nich Auréllel elükön, Lónyai főispán Bereg várme-
gye tagjaival, Cronenbold altábornagy a közös és a 
honvédtisztikarraí, Talhán főispán és a szomszéd 
vármegyék küldöttségei, a g. k. egyház papsága 
Firczák püspökkel, aróm. kath. egyház esperesevei, 
Kiss Aron ref. püspök papságával. 

Kilencz órakor kezdődött a halaado ístemtisz-
telet, melyet Firczák Gyula püspök nagy segealet-
tel vegzett. A mise végével a püspök megszentelte 
a munkácsi nőegylet zászlaját, mire az összes veu-
dégek az ünnepi sátorba vonultak, hol Erdély 
ígazságügymmiszter mondta el ünnepi szónoklatát, 
mely rendkívül nagy hatást keltett. A beszéd tar-
talma, meleg, hazafias hangja a legnagyobb lelkese-
déssel töltötte el az egész hallgatóságot. 

A miniszter beszéde után megindult a menet 
gyalog a várba, az emlékoszlop leleplesesi ünnep-
hez. Fél órai ut után felérkezett az egész vendég-
sereg a miniszterrel az élén a var fokara, hol a 
diszsatorban aláírták az alapkőbe elhelyezett ok-
mányt. 

Gulácsy Dezső orsz. képviselő fölolvasta az 
okmányt és megkezdődött az alapkőbe helyezés, az-
után a szokásos kalapacsütések következtek. Az 
egyházak után Erdély igazságúgyminisztej a haza 
nevében, utána a törvényhozás, Schönborn Ervin 
gróf a főrendiház Münnich Aurél a képviselőház 
nevében. 

Cronenbold altábornagy a hadsereg nevében : 
Éljen a magyar felkiáltással tette meg kalapacsüté-
sét, amiért zajosan megéljenezték. 

Midőn elhangzott az utolsó ütés is, Kiss Aron 
ref. püspök remek fohászt mondott a magyarok 
Istenéhez, áldást kérve és adva a kiráiyre, a király-
néra, a király családra, a hazára, a magyar és vele 
testvéries viszonyban élő uazi összes népeire. 

A Szózat éneklése után, amelyben a jeleuvol-
tak mind részt vettek, gyalogszerrel, de emelkedett 

S m T E t t L A P 
> hangulatban távoztak az ünnep színhelyéről Váral-
¡jára, ahol kocs k várták a vendégeket. 

Váralján az összesereglett nép mindenütt sor-
falat képezett, zajosan megéljenezte a vendégek di 
szes csoportját. • 

Azután az állandó magyar szinház és a leány-
nevelő intézet alapkőletételi ünnepségén vett részt 
a miniszter és sz egész vendégsereg. Ott szintén 
voltak lelkes és hazafias szellemű beszédek. 

Fazekas Béla, a szinpártoló egyesület elnöke 
a szinház alapkőletételénél intézett hosszabb beszé-
det Erdély Sándor igazságúgyminiszter 

Szép, verőfényes idő kedvezett az egész ün-
nepnek. A szombati eső helyébe |napsugaras, kéklő 
mennyboltoznt támadt, amely beragyogott mindent. 

Délután kettedfél órakor a Csillag-fogadó 
nagytermében találkozott ismét az egész vendégse-
reg. A város által rendezett diszlakoma folyt le 
ottan kitűnő hangulatban Az első pecsenyénél 
Erdély miniszter, aki az asztalfőn ült, felköszöntőt 
mondott a királyra és a királynéra. 

Nedeczky János képviselő Erdély minisztert 
éltette, Süttő ref. esperes a főrendiházra és képvi-
selőházra, Göllner Gyula Firczák és Kiss püspö-
kökre, a város polgármestere a hadserege és Cro 
nenbold altábornagyra emelte poharát és tósztokat 
mondtak még többen is. 

Délután befejezésül sikerűit szép ünnep volt, 
amelyen a nép hazafias dalokat énekelt s kitűnően 
mulatott. 

Este Schönborn gróf fényes estélyt adott a 
vendégek tiszteletére. A lakoma alatt üdvözlő tele-
grammok jöttek Debreczen városától és Meszlény1 

püspöktől. 
Hétfőn volt az ünnepség folytatása Vereczkén. 

Reggel 6 órakor a meghivott vendégek Munkácsról 
különvonaton Szolyvára utaztak. Mintegy kétszázan 
lehettek, kik Erdély Sándor miniszterrel együtt 
Szolyván kocsikra szálltak. Mielőtt utjokat folytatták 
volna, Szolyván egy kis ünnepeltetésben volt részük. 
Itt a minisztert egy ruthen iskolás fiu magyar 
nyelvű beszéddel üdvözölte. Kilenczven kocsin men-
tek ezután a vendégek a falun keresztül, a vereczkei 
szorosba, hol egy magas sziklán díszes emléktábla 
hirdeti a magyarok bejövetelét. 

A közönség az emléktábla köré gyülekezett és 
itt Tankovics Antal, volóczi lelkész hangulatos 
beszedben szólott az emlék fontosságáról, mire 
Erdély miniszter tartott beszédet. 

Ekkor az emléktábláról a lepel mozsárdörgé-
sek közepette lehullott. Ezután a szabadban Schön-
born gróf a vendegek tisztefetére villásreggeli t 
adott. 

A reggeli után a menet visszaindult Beszkid 
felé. Útközben Vereczkben a diadalkapu elé az 
egész falu népe és az iskolasgyermekek nagy soka-
saga gyúlt ki. Itt kedves jelenet játszódott le, egy 
ökölnyi kis orosz fiu üdvözölte a minisztert, még 
még pedig a következő szavakkal végezve kis 
mondókáját: 

— Méltóztatik látni, csak ruhánk más, mi 
mindnyájan jó magyarok vagyunk. 

A minisztert es egesz környezetét igen meg-
hatottak e szavak, többeknek a szemébe köny gyűlt 
és a miniszter és aitabornagy megcsókoltak a gyer-
meket és gazdagon megajándékozták. Schönborn 
grof is adott pénzt a fiúnak. 

Ezután a menet a hatarszéli oszlop leleple-
zéséhez, Beszkidre indult. Ide két orakor érkeztek. 

Az oszlop leleplezésekor korodi Sándor árva-
széki ülnök magyarul es Halaktovics Bertalan also-
vereczkei esperes oroszul beszélt. 

A leleplezés utan a társaság visszaindult 
Voloczra. hol Schönborn gróf a vendegek tisztele-
tére ebedet adott. 

A hangulat folyton lelkes volt. 

Helyi es vegyes inre*. 
— Végtisztesség. Stammer Sándor 

kir. tanácsos, nyugalmazott alispán temetése 
vasárnap délután ment végbe. A temetésen 
impozáns módon nyilvánult meg a közönség 
részvéte. Megjelent ott Csongrádvármegye, 
Szentes város, a kir. járásbíróság és a kir. 
adóhivatal tisztikara, továbbá a kasziuó és 
a polgári olvasókör testületileg, a helybeli 
és vármegyebeii intelligenczia — pártkülönb-
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ség nélkül — majdnem teljes számban, s 
több ezer főből álló közönség, a társadalom 
minden osztályából. A végtisztességtételt a 
szentesi dalárda gyászéneke nyitotta meg. 
Ezt követte az egyházi szertartás, melyet dr. 
Ulár István apátplébános végzett, fényes se-
gédlettel A beszentelés után ismét a da-
lárda éneke következett, s azután megindult 
a gyászmenet. Beláthatatlan kocsisor kisérte 
a koporsót, a Kossuth-utczán át, nagy és 
díszes közönség sorfala között, a róm. kath. 
középtemetőbe. A sírnál az egyházi szer-
tartás bevégzése után dr. Csató Zsigmond 
alispán mondott emelkedett szellemű bucsuzó-
beszédet; kiemelvén a meleg ragaszkodást 
és hálás kegyeletet, melylyel a vármegvei 
tisztikar a megboldogult iránt viseltetik. Vé-
gül a dalárda énekelt egy megható gyász-
éneket, — aztán, az egykor hatalmas férfiú 
porhüvelyét — aki viszontagságokban, küz-
delmekben és kitüntetésekben egyaránt gaz-
dag pályát futott meg — átadták az örök 
nyugalomnak. Béke hamvaira! 

— Köszönet. Felejthetetlen férjem 
váratlan halála alkalmából megtört lelkem 
mély fájdalmában résztvevő ismerősök nyi-
latkozatai >k sokkal nagyobb tömege áll 
előttem, mintsem hogy azokra külön-külön, 
válaszolni képes lehetnék. Jól esett lelkem-
nek az elköltözött iránt ily megható mérték-
ben megnyilatkozott részvét ; s engedjék 
meg, hogy ez uton fejezzem ki gyászoló szi-
vem mély köszönetét mindazok iránt, akik a 
távolból részvétsoraik által fölkeresni szíve-
sek voltak. Fogadják e köszönetet gyerme-
keim s egész családom nevében is. Szentes, 
1896. julius 20. Ozv. S t a m m e r Sándorné. 

— H a l á l o z á s , lfj. Jószai Sándor városi bir-
toknyilvántartót súlyos csapás érte. szeretett nejének 
f. hó 19-<ta bekövetkezett elhunytával. A megbol-
dogult temetése — melyen a testületileg megjelent 
városi tisztikarral élén nagy közönség vett részt — 
f. hó 20-án délután 4 órakor ment végbe. A mély 
szomorúságba borult család iránt annál nagyobb a 
részvét, mert a korán elköltözött ifjú anyát 4 apró 
gyermek siratja, akiknek édes atyja, az ö/:vegyrégre 
jutott férj maga is sulyoe betegen fekszik. Az álta-
lános ie»4«et enynit&e a gyászoló család fa,dalmát, 
— az elköltözöttnek pedig legyen könnyű a hant. 

— N y i l v á n o s k ö s z ö n e t . Mindazon ismerő-
sök rokonok és jó barátok, kik felejthetetlen nőm 
végtisztességénél részvétökkel fajdalmamat enyhíteni 
sziv-sek voltak fogadjak ezúton hála köszönetemet. 
Szentes, 1896. jul. 21. lfj. Jószay Sándor. 

— V á l a s z t á s o k a v á r o s n á l . A l hó 20-án 
tartóit vaiosi tisziujiiószeken, mint az ülésről szóló 
tudósitasunkban is el van mondva, Szépe Kálmán 
egyhangúlag ízámtisztté; Vass Lajos pedig szótöbb-
séggel írnokká megválasztatott. 

— Pártoskodás a ravatalnál. 
A tragikus véget ért Stammer Sándor nyu-
galmazott alispán temetésén Mezei Móricz 
rom. kath. kántor alkalomszerűnek találta a 
gyászénekbe beleszőni a pártoskodást, s 
amily méltatlauul, ép oly durván megsér-
teni azokat, akik a raegboHogultnak egykor 
politikai ellenfelei voltak. Részünkről nem 
kívánjuk minősíteni ezt a — tudtunkkal pá-
ratlanul álló — eljárást, hanem rábízzuk 
annak megítélését a megyepárt tisztességér-
zetére. 

— Ó v o d a m e g n y i t á s . A felsőpárti ovoda 
— mely a járváuy miatt hónapok óta be volt zárva 
— f. hó 23-án csütörtökön újból megnyittatik; 
amiről az iskolaszéki elnökség ez uton is értesiti az 
erdekeit szülőket. 

— E l j e g y z é s . Sirasszer M. Sándor, a cson-
grádmegyei takarékpénztár derék főkönyvelője f. hó 
19 én jegyet váltott Hozenczvőig Malvin kisasszony-
nyal, Rozencxveig Mátyás sövényházi (siróhegyi) föld-
birtokos szeretre méltó leányával. 

— D a n k ó P i s t a h a n g v e r s e n y e . Hétfőn 
az esti órákban s akkor is csak nagyon szűk kör-
ben terjedt el a híre, hogy Dankó Pista hangver-
senytársulatával körünkbe érkezett, s este a Kass 
veudeglóben előadást tart. Hamarosan összeverődött 
a vendéglő udvarhelyiségében egy aránylag kisebb 
számú intelligens közönség; de bizonyára sokkal 
többen jöttek volna, ha kellő időben értesültek 
volna az élvezetesnek Ígérkező estélyről. Bi-
zonyos az is, hogy többeket a csak imént 
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elhunyt volt alispán gyászos esete tartóztatott 
vissza. Akik azonban megjelentek, azok nagy 
gyönyörűséggel hallgatták a pompás dalokat, melye-
ket a jól szervezett társulat kitűnően adott elő. 
Különösen Bérezik Margit aratott nagy tetszést 
érzésteli énekével és kellemes hangjával. De túlzás 
nélkül elmondhatjuk, hogy az egész társulat élénk 
rokonszenvet keltett maga iránt, ugy hogy mindenki 
örömmel fogadta Dankó Pistának azt az igéretét, 
hogy társulatával az ősszel újból ellátogat hozzánk. 
Az élvezetes előadás gazdag műsorát a következők-
ben közöljük: 

1. Hármas. .Van-e még hely balász legény" 
szövegét irta: Pósa Lajos zenejét: Dankó Pista. — 
.Felvégi ház, alvégi ház*, szövegét irta: Pósa Lajos, 
zenéjét: Dankó Pista. .Megmondom én a világ-
nak", szövegét irta: Thury Zoltán, zenéjét: Dankó 
Pista. — .Hej galambom", szövegét és zenéjét irta: 
Dankó Pista, énekli az egesz személyzet. 2. Soló. 
.Daru madár gyere velem", szövegét irta: Pósa La-
jos, zenéjét: Dankó Pista, dongó-kisérettel énekli: 
Bérezik Margit. 3. Kettős. .A Rácz Pali hegedűje" 
szövegét irta: Pósa Lajos, zenéjót: Dankó Pista. — 
.Nem járok én soha uri ruhába«, szövegét és zené-
dét irta irta: Dankó Pista, éneklik: Sálrány Viimos 
és Gömöry Jenő. 4. Soló. .Elragadta galambomat 
a Balaton tőlem." Az .Uj Idők" pályázatán dicsé-
rettel kitűntetett pályamű. Szövegét irta: Pósa La-
jos, zenéjét: Dankó Pista, dongó-kar kísérettel énekli: 
Bérezik Margit. 5. Soló. .Züg a szélvész, háborog 
a Balaton." Az .Uj Idők" pályázatán 1-ső dij ¿00 
koronával kitüntetett pályamű, szövegét irta: Posa 
Lajos, zenéjét: Dankó Pista. .Göre Gábor nótája", 
szöveget irta : Gárdonyi Géza, zenéjét: Dankó Pista, 
énekli: Sátrány Vilmos. 6. Lemondás (mú-dalj, szö-
vegét rta: Dr. Lévay Ede, zenéjét Dankó Pista, 
énekli Bérezik Margit. 7. .Szegedébe szokása a leány-
nak" szöveget irta : Lányi Adolár zenéjet: Dankó 
Pista. .Hej liba liba* szövegét és zenéjet irta : Dankó 
Pista, kar kísérettel énekli: Bérezik Mariska. 8. Soló. 
.Búsan szól a kecskeméti öreg templom nagy ha-
rangja." Szövegét irta: Pósa Lajos, zenéjét Dankó 
Pista. — .Piros rózsa tövéről fakad a bimbó" szö-
vegét és zenéjét irta: Dankó Pista, énekli: Sátrány 
Vilmos. 9. Hegedú-soló idegen szerzőktől és Dankó-
nótákbó:, előadja : Dankó Pista, kisen : Helvai Gyula 
zongora-művész. 10. .Rám se nézett" (négyes). Po-
kol nóta* szövegét es zenéjét irt«: Dankó Pista. 
.Egy czicza, két czicza" szövegét és zenejet irta: 
Dankó Pista, éneklik : Bérezik Margit és Gömöry Jenő. 
11. Soló. .Zug a vihar, jajgat a szél" szövegét irta 
Hegyi József, zenéjét Dankó Pista, énekli Saírány 
Vilmos. 12. Soló. .Fecske madár, vándor madár", 
szövegét irta : Soós Lajos, zenéjét Dankó Pista, énekli 
Bérezik Margit. 13. Kettős. .Jaj be csillagos az ég." 
.Hamis a rózsám" szövegét és zenéjót irta: Dankó 
Pista, éneklik: Sáfrány Vilmos és Gömöry Jenő. 
14. Hármas. .Ennek a kis lánynak* szövegét irta: 
Pósa Lajos, zenéjét: Dankó Pista. .Piros rozsát 
tűzök a kalapomhoz.* Szöveget irta: Dr. Lévai Ede, 
zenéjét: Dankó Pista. .Azt mondják a kecskeméti 
lány ók", szövegét és zenejét irta : Dankó Pista. .Hej 
rózsám, jaj de jó volt az este", szöveget es zenejet 
irta: Dankó Pista, énekli az egesz szemelyzet. 

— G a r á z d á l k o d ó k i g y ó e m b e r . A Lódi 
Ernő ezirkuszában volt egy igen ügyes kigyóember, 
aki nem csupán azt tudta megtenni, hogy testét 
mindenfelé hajlitgatá, hanem, ha valamikép — be-
szeszelt, vastag hangon rémitö lármát vitt végbe, 
Különben Rakovszky Sándornak hívják. Vásár va-
sárnapján is ilyen allapoiban dorbézolt e*yik korcs-
mában s a rendőrök ügyelmezteteset semmibe se 
vette. Azok meg akartak csipni, hogy majd bekiserik 
a kapitányságra mint csendháborítót, üe az nem 
hiabh volt kigyóember, mert ügyesen kibujt kezeik 
közül. Hanem azutan mégis sikerült öt beszállítani 
a rendőrséghez, hol 5 frt pénzbirsagra ítélték. Ka 
kovszki belenyugodott és kiszurkolta az 5 frtot. 

— A r e n d ő r s é g e l l e n . Két rendőr szigorú 
vizsgálatot kért maga ellen elrendelni, hogy vagy 
bűne, vagy ártatlansaga kiderítessek. Ugyanis Mol-
nár Béla 18 éves csizmadia seged f. hó £1 eu éjjel 
i/i 2 órakor az 1. t. »76. sz. haz előtt azt beszélte 
Vuits György borbélysegédnek, hogy f. ho 19-én éj-
jel a kispiaczi artézi kútnál egy részeg ember feküdt 
kinél sok pénz volt. Ket rendőr odament hozza s 
kezdte kifosztogatni a részeg embert, miközben azt 
mondogatták, hogy majd azt híresztelik el a pénz-
ről miszerint elszórta. — A két rendőr panaszára 
kihallgatták Molnár Bélát, ki aztan be is ismerte, 
hogy azokot mondta társának, amiket töntebb el-
mondottunnk, de nem volt rendes allapoiban, mert 
szokása ellenére czigarettázott s az egeszen elkábí-
totta. — A két rendőr bizonyara meg kapja a maga 
elégtételét. 

— P a n a s z k o d ó ö r e g a s s z o n y . Aradi Bor-
bála szentesi születésű, Banfalván tartozkodó 78 
éves öreg asszony panaszt tett rendőrségünknél, 
hogy teljeaeo magára van hagyatva, gyermekei nem 
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j gondolnak vele s ő emberbarátok jószívűségére van 
I utalva, kéri a kapitányságunkat, hogy tegyen vala-
I mit érdekében. Az aztán átiratot intézett a bán-
I falvi szolgabírósághoz hogy tegyen lépést a szegény 
I asszony érdekében gyermekeinél. 

— L o p á s a s z o m s z é d b a n . Tömörkény 
község elöljárósága azon értesítést küldte kapitány-
ságunknak, hogy az ideiglenes községházának abla-
kát valaki beütötte s onnan több rendbeli marha-
levelet elvitt. Rendőrségünknek gondja lesz rá, hogy 
ha ai ilyen marhalevelek keze közé kerülnek, gaz-
dáikat letartóztassa. 

K á n i k u l a k e z d e t e . Közönségesen azt 
szoktuk mondani, hogy a kalendáriumot azért vesz-
szük meg, hogy legyen egy orákulumunk, melynek 
sohasem — hiszünk. Ez a nézet ritkán szokta ma-
gát meghazudtolni, mert rendesen az ellenkezője szo-
kott bekövethezni a kalendáriumi jóslásoknak. Ha-
nem most az egyszer egy cseppet sem hazudott, a 
midőn a kánikula kezdetét tegnapra jósolta. Mert 
a kánikula csakugyan berukkolt teljes erővel. A nap 
sugarai egész nap keményen tűztek alá s szinte 
fullasztóvá változtatták a levegőt. Azt képzelte az 
ember minduntalan, hogy legalább is — Afriká-
ban él. 

— C s a v a r g ó g y e r e k . Apró Kálmán, mind-
szenti fiút rendőrségünk csavargásban találta s 
Mindszent elöljáróságához el lolouezol lattá. 

— E l h u l l t t e h é n . Musa Gergely nagynyo-
mási tanyáján egy darab tehén lépfenében elhullott. 
Rendőrségünk a szükséges óvóintézkedéseket meg-
tette. 

— Újfajta p o l g á r i p á r o s o d á s . E czim 
alatt a .Csongrádi Közlöny" a következőket ina: 
Sajátszerű, de nagyon érdekes hírt vettünk Mind-
szenttől, mely élénken tanúsítja, hogy minő bolond 
gombák teremnek a mai, Istentől elrugaszkodott, li-
berális korszakban. A közelgő képviselő választáson 
ugyanis a csongrádmegyei liberálisok Kossuthéktól 
mindenképen vissza szeretnék hódítani a szegvari 
kerületet, mert ez a siker megreparalna egy kissé a 
Vadnay Andor főispán személye iránt megingott kor-
mánykegyeket es bizalmat, Helfynek pedig vagy más 
kerületet, vagy zsíros nyugdíjféle allast juttatnának. 
A kerület liberális jelöltjének hallomás szerint UJos 
Jenő, a Pallavicini uradalom nagy bérlője és Basa 
jószágkormányzó veje van kiszemelve, mert a Palla-
vicini uradalom kárhozatos befolyását Csongrád var-
megye ügyeibe mindinkább szeretné nevelni; bizo-
nyára azért, hogy Algyőt, Sándorfalvátes ¿ármen-
tesítés revén Csongrádot meg jobban tönkre tehesse. 
Szegvár és Mindszent községek k a t h . lakosságá-
nak nagy többsége azonban, mély sajnálatunkra, ez 
idő szerint a Kossuth-párt befolyása alatt áll s az 
bizony Vadnay főispán baratsagaert sem hajlandó 
Helfy Ignáczot az orszpggyülési képviselőségből elej-
teni. Vadnayék liberális boszorkány konyháján te-
hát ugy módoltak ki a dolgot, hogy liberális lapot 
alapítanak Mindszenten, mely majd megdolgozza és 
előkészíti ugy a mindszenti, mint a szegvári kath. 
népet a kezzel fogható liberális kapaczitalás 
elfogadasára és hogy annál biztosabb sikerrel járjon 
a vállalat, Keller Lajos mindszenti kath. plébános 
lesz a lap szerkesztője, az ottani z s i d ó r a b b i 
pedig főmunkatarsa. Vagy ha nem volna lehetsé-
ges a dolgot igy nyélbe ütni, a zsidó rabbi lesz a 
lap szerkesztője, Kelier Lajos pedig főmunkatarsa. 
Egyúttal felszólítottak a környékbeli jegyzőket is, 
hogy mint liberális muükataraak híreket és közie-
menyeket hferáljanak a megindulandó liberális lap 
részére. Manapság ugyan a liberálisok jóvoltábol 
sok bolond dolog megesik a nap alatt, de mar azt 
az ostoba hírt még sem hisszük el a mindszenti 
plébánosról daczára annak, hogy eddig allandóaa a 
liberálisok, tehát az egyház ellenségeinek táborában 
möködik, a mig meg nem történik a dolog hogy 
valamely kath. plébános annyira megfeledkezzék 
magaról, hogy tulajdon egyháza ellen a zsidó rab-
bival kössön polgári hazasságot; mert a ki ilyen 
dologra vállalkoznék, arról nem lenne szúks g íté-
letet mondanunk, a mennyiben ny képtelen cseie 
kedet a legélesebben önmagát elítéli. Tudomásul 
vesszük mégis e hirt, mert a lap alapítása csak-
ugyan munkálatban van és igy nyilvánvaló, hogy a 
liberálisok czéljaik elérésében a legképtelenebb dol-
goktól sem riadnak vissza. Egyébiránt azt hisszük, 
hogy ha megindul is az íjdonsült liberális lap, mire 
a hó elolvad, ez a liberális vállalat is ugy elenye-
szik, mint a Mindszenten megindított többi hason-
szőrű vállalat. 

— J ó t é k o n y c z é l u a d a k o z á s . Clotild cs. 
és kir. Föherczegnö védnöksége alatt Cirkveniczián 
létesítendő gyermek menedékhely javára eszközölt 
gyűjtés folytán következő adományok folytak be: 

3. B o l y ó B l a n k a kisasszony gvüjtő ivén : 
H. Szabó Lajos Éisler Lajos dr MáUffy üerencz 
2-2 korona. Bolyó Ilonka Bolyó Margit Bolyó 
Blauka Sárdi Mihály Zukkeriaauu B. N. N. Farkas 

38. 
Eugénia dr. Mikecz Ödön Csonka Pál Sch. J. Al-
bertényi Antalné N. N. Sulcs Károlyné Molecz La-
josné Kovács Jakabné Dobócikinó 1—1 koronát 
Harangozó András Kohlmann A. 4 0 - 4 0 fillért, 
összesen 22 korona 80 fillért 

4. B o l y ó I r é n kisasszony gyűjtő ivón: Dr. 
Vadnay Andor 4 korona Kuller Andorné Pando-
vics dr. Pallay Zoltánné Újhelyi Nándor dr. Salcz 
Lajos 2—2 korona. Bolyó Kálmán Bolyó Kálmánná 
Bolyó Irén Burián Lajosné Tary Istvánná Tasnády 
Antalné Szatmáry Ede Szathmáry Edéné Sági Pálné 
Dósa Elekné Zoó Jánosné Füsü Molnár Sándorné 
Novobáczky Győzőné Nagy Ferenczné Nagy Ferencz 
Fekete Márton Regdon Géza Keller Lajos Dobák 
Béla dr. Pollák Sándor ifj. Molecz Lajos 1—1 ko-
rona, összesen 35 koronát. 

5. D o b r a y J o l á n kisasszony gyüjő ivén; 
H. Szabó Ferencz Stammer László Dr. Mátéffy Fe-
renczné Dr. László Vilmosné Schlesinger Károlyné 
2 2 koronát; Wellisch Vilmos, Zuckerman Ignáczné 
Dobray Sándorné Dobray Jolán Dobray Sándor 
Rédlinger Lajos Biró Elek Dr. Mikecz Ödön N. N. 
Csonka Pál Sch. J. özv. Hegedűs V.-né Flesch Li-
pótné Magyar Károly Dr. Nagy Sándor Csöreg 
István Polacsek Izidor Hermán Pálné N. N. 1—1 
koronát; N. N. 20 fillért; összesen 29 kor. 20 fillért. 

6. E s z e s M a r i s k a kisasszony gyűjtő ivón: 
Eszes Mátyás Eszes Mátyásné Eszes Mariska Dr. 
Dékany Vladár Rosenfeld Bagossy József Lampel 
Fülöp Váradi Jakab Szarka Mária Sröder Lenke 
Sövényházy Antal Turcsányi Lajos Borbás Sándor 
N. N. Borbas Szőke Pálné Eszes Imréné Schvartz 
Ignáczné Tasnády Imre Tasnády Imréné Bugyi 
Antal 1—1 koronát; összesen 22 koronát. 

7. G e r ó c z Gizel la kisasszony gyűjtő ivón: 
Gerőcz Lajosné Gerőcz Lajos Joó Károly Szabó 
Iréné Komáromy Lajosné Dobossi Dávid Filó Já-
nos 1—1 koronát, Tasnády Janka 60 fillért, Hege-
dús Ignáczné 40 fillért, összesen 8 koronát. 

8. G ö t z l Irén kisasszony gyűjtő ivén: Tóth 
Arpádné Deutsch Mórné Felsenburg Manóné Mayer 
Vilmosné Vontinger Adolfné Klein Lipót Csongrád-
megyei takarékpénztár Schvarcz Sándor Nagy Fe-
rencz Dóka Bálint Mócz Kálmán Kohn Gábornó 
Kovács Jánosne Bartha Sándor Pollák Sándorné 
Herczog Józsefné Dr. Götzl Bertalanné Neumann 
Dóriné Pollák Antal Schira Mihályne Sugár Ar-
minné Valentin Gáborné 1—1 koronát; összesen 
22 koronát. 

9. K i s s P a u l a kisasszony gyűjtő ivón: Kiss 
Zsigmond és neje 4 koronát, Jurenák Edéné Soós 
Pal Szathmáry Ede és neje özv. Erdődy Antalné 
Jámbor Tivadar Lénárt Juszti Vadnay Andor Csató 
Zsigmondné 2—2 koronát, Vattay Vincze A. Gát 
Sándorné N. N. Sch. J. Csallányi Gábor Csató 
Zsigmond Tergina Gyula Perczel Kálmán Wimmer 
Károly Dr. Nagy Sándor 1 - a koronát, H. Szabó 
András 80 fillért, Szabó Mihály 20 fillért; összesen 
31 koronát. (Folyt, köv.j 

— D r á g a i e n y i t é k . A német Remscbeid 
városkában ;s pajkosak az iskolásgyerekek és szigorú 
a tanító bácsi, aki adott esetekben éppec nem saj-
nálta a tanítványaitól a virgácsot. Azonban aligha 
járt valaha egy pajkos tanuló megfenyitése annyi 
kellemetlen következmény nyel, mint a múltkor egy 
esetbon, amelyre sokáig fognak még emlékezni 
Remscheidban. Mert, mint panaszosan jelenük a 
városból, a kölni törvényszék húszezer márka bir-
ságra ítélte a várost azért, hogy egy tanulóifju az 
iskolai fenyítés következtében beteg lett A város 
ez ítélet ellen természetesen felebbez, azzal az meg-
okolással, hogy a tanító cselekedeteinek nem lehet 
ellenőizője és értük felelősséget nem vállalhat. Az 
elvi fontosságú ügy eldöntését egész Németország 
tanító-körei feszült érdeklődéssel várja. 

— A v i t a v é g e . Orosházán Thián János 
apósával, Csák Ferenczczel összeszólalkozott. Az 
após es a vő azon vitatkoztak, hogy a uradalom ós 
álladalom azonos fogalmak e, vagy sem. A pro és 
kontra vélemények annyira dűhbehozták Thián Já-
nást, hogy revolvert kapott elő s azzal kétszer apó-
sára lőtt. Mindakét golyó talált s bár súlyosabb 
sebeket ejtett az öreg nem ha<t meg. Ezután Thián 
önmagat lőtte agyon. 

— L e á n y r a b l á s . Mrksity Szófia szép volt, 
miként a napsugár és szerolmes, miként a bugó gerle. 
Doroszlovácsky Maxo is szép szál legény ; az ó becsei 
legények között senki som dicsekedhetett azzal, hogy 
szerelmesebbeii tudná énekelni a szépseges Szófiáról 
szóló balladákat. Nem is történt volna semmi baj, 
ha a gyöngyszép Szófia szivében visszhangra talált 
volna Maxo szerelmes sóhajtozása. Azonban Szófia 
szive a göndör fürtű Stefanovits Száváért lángolt, a 
kinek csókja tüzesebb volt a perzselő napnál, ölelé-
sétől megremegett a Szófia barna selyem szempillája. 
De azért Mazó, a reménytelen szerelmes csak tovább 
folytaiti udvarlását a leány körül ós elhatározta, 
hogy ha szép szerével nem lehet, ősi szerb szokás 
szerint el fogja rabolni szive bálványát. Vasárnap 
este bekopogott a lányos házhoz. Szófia leányzó 
ábrándozva üldögélt a házuk előtt lévő padon s 
nem is gondolt arra, hogy áldozata leszen aonak 
a legénynek, kit nívóból utált Mazó a 
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köszöntéssel üdvözölte a kék szemű Szófiát s a leg- j 
nagyobb tisztelettel telepedett a leányzó mellé. A 
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CSARNOK. 
legény a régi nótát kezdte, a lány is á régi hangon 
felelt neki. Míg érzelmeiknek újból szabad folyást j 
engedtek, addig egész észrevétlenül egy kocsi állott 
meg közelükben. A legény csak ezt várta. Egy-
szerre megváltoztatta esdeklő hangját, gőgicsélő szava 
átváltozott durva, erőszakos beszéddé, s midőn a 
lány még a fenyegető kifakadásokra sem látszott 
engedni, megragadta, ölébe kapta és egy pillanat 
alatt a közel álló kocsira vetette. Az est homálya 
elég kedvező volt arra, hogy a legény az elájult 
leányt nagyobb feltűnés nélkül Wlassics Qrujó szál 
lására vigye. Négy napig tartotta ott magánál t 
legény a bánatos leányzót, sőt még halállal való 
fenyegetés mellett arra is kényszeritette, hogy ka 
szája után a markot verje. A leány szüleinek fel-
jelentésére a rendőrség felkereste a leányrabló le-
gényt s a becsületében tönkretett leánynyal együtt, 
a szolgabírói hivatalhoz bekísérte. A főbíró előtt 
kezeit tördelve panaszolta el a szegény leány ször-
nyű gyalázatát. A leány most szüleinél van, a le-
gény pedig boldogan mosolyogva várja, mig a méltó 
büntetést rászabják. 

— I s t e n u j j a . Wittinger Ferencz óbecsei 
városi kertésznek volt egy vásott tia, József, a ki 
nem átallotta öreg édes atyja ellen felemelni kezét. 
Szombaton délután is, az alig 20 éves suhancz va-
lami csekélységért kapával támadt atyjára és meg-
ütötte. De másnap utolérte az Isten haragos keze. 
Vasárnap kora hajnalban fürdeni ment a Tiszára s 
daczára annak, hogy jó uszó volt, egyszerre eltűnt 
a hullámok között, ugy hogy azóta még máig sem 
találták meg. Az egész község az igazságos Isten 
ujját látja az esetben. 

— N ő k n y o m o r a I n d i á b a n . A tá-
voli Keleten, amelyről csodás dolgokat mesél-
nek romantikus álmodozók, irtózatosak lehet-
nek a szocziális állapotok. Különösen nyo-
morúságos a nők helyzete Ezt erősiti Grundemann 
missz'ónárius egy berlini felolvasásában, amelyben 
elsőben szólott a hindu nő öltözeterői, amely 
valóban egyszerű. A szövetből a kellő nagysagu 
darabot szabatlanul, varatlanul vetik magukra, ugy 
hogy festői ránczokban omlik le Sok azonban a 
ruházaton a kínos fölösleg. A boka-gyűrü majdnem 
egy kilogramm sulyu és erősen feltöri viselője lábát, 
épp ugy, mint a láb hüvelykujján viselt gyűrű is, 
amely mélyen belevág a húsba. A hindu nő sokat 
dolgozik a mezőn és a rizsföldeken való munka az 
égető forróságban sokaknak okozza kora halálát. 
Etlen-azomjan görnyedeznek naphosszat az iszapban, 
amely halálos miazmákkal van tele. De itt a férfiak 
megosztják velük a nyomorúságot. Általában azon-
ban a hindu férfi vég elenűl megveti a nőket, akik 
Nyomorult életüket a világtól elvonultan, szobáikban 
és a templomok szolgálatában töltik. A hindu 
erkölcstan a nőt nem tekinti emberi lénynek és a 
hindu ember szivesen gondol arra, hogy halála után 
barom formájában újra a világra fog jönni, de hogy 
asszonynak szülessék újra, — ez a legborzasztóbb 
büntetés, amely a hindu férfiura halála után várhat. 
Csak akkor javul valahogyan a nő helyzete, ha fiú-
gyermekkel ajándékozta meg a férjét, de jaj a 
szerencsétlennek, ha az uj szülött leány. A leányok-
nak tanulniok nem szabad, kivéve azokat, akiket a 
felvilágosottabb szülők a misszió vagy az állam 
iskoláiba küldenek. Ez iskolák buzgó faradozása ma 
már mégis vitte annyira, hogy ¿5 írni-olvasni tudó 
férfira egy alfabéta nő esik. Az Írástudatlan nők 
száma azonban még mindig óriás: 127 millió. A 
nyomor egy másik oka a korai férjhezmen- s. Ha 
valamely leány 10 éves lett anélkül, hogy férjhez-
ment volna, már vénleánynak tekintik es nem 
is mehet többé férjhez. Legtőbbnyire már öt-
éves korukban el jegyzik őket és pár év múlva már 
a férjük házaban vannak, az anyósuk felügyelete 
alatt. Az anyóst egyebként Indiában is épp ugy 
szeretik, mint Európában. De a legrettenetesebb az 
özvegyek helyzete. Mert a hindu szokás szerint az 
asszonynak férje temetésén el kell magát égettetnie 
és ha meg nem teszi, megveteti, kitaszított terem-
tés, akire undorral néz minden hindu. ¿4 millió 
özvegy él ebben a rettenetes sorsban. 

— P a r a s z t - t r a g é d i a . Érdekes bűnügyet tár-
gyalt a napokban az e jn királyi törvényszék bűnügyi 
osztálya. A bűnügy története röviden ez: Gyöngyös -
Halászon tebruár 16-ikán Hanák Vendel földmives 
este nyolcz órakor félittasan ment hazafelé. Útjában 
találkozott egy Deák Imre nevű legénynyel, aki az 
ő feleségével bűnös viszonyt folytatott, összeszólal-
kozott a legénvnyel, hazasietett, előkerített egy ásót, 
utána rohant Deáknak s hátulról olyat csapott a 
fejére, hogy a legény összerogyott. Ezt látva Deák 
társai, elővették most már Hanákot és kegyetlenül 
elverték. Ekkőzben Deák is magához tért, föltápász-
kodott a földről és a csizmaszárából kihúzta a kését 
ét a már ugy is elvert Hanákot ugy össze-vissza 
szurkálta, hogy meghalt. Ezért ült ő most őcscsével, 
Deák Józsüel és jó czimborájával Árvái Józseffel — 

Í ^ S Ö Í Í Í Í „neki ~ a k o t t á k padján. A vádló 
és védőbeszédek után a bíróság Deák Imrét 4 évi 
fegyházra, Deák Józsefet 4 havi fogházra Ítélte, Ár-
M ' í fölmentette. Deák Imre és az ügyész fel-
Ubbezést jelentettek be. 
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No apád szépen 
tudom istenem nem 

Tavaszkisasszony. 
— Elbeszélés. 

Németből forditotta : J u h á s z S á n d o r . 
Péter kitámolygott szemeire köd borult s agya 

annyira elkábult, hogy nem lelte kalapját az elő-
szobában. 

— Bátyám — szólt hozzá egy kedves csen-
gésű hang — a kalapod odabent teledted. 

— Te vagy Fáni ? Jó estét 1 
elbánt velem, hanem hiszen, 
iesz rá többet alkalma. 

— Nagyon mérges volt, ezért bánt veled kí-
méletlenül. Rosszul esett neki, hogy itt hagytad, 
pedig terád akarta hagyni üzletét. Különben na-
gyon jó ember, igen jó ember . . . Kissé izgatott 
volt, valamit tartogatott, rejtegetett egyszerű kis 
karton ruhája alatt. Péter átvette kalapján s menni 
akart. 

— Várj bátyám! — szólt Fani, igyekezvén 
természetes hangon beszelni, mintha semmiségről 
volna szó — elviheted barátod a talura. Van ne-
kem egy perselyem, nem tudom mennyi van benne, 
de azt hiszem elég lesz, első áldozásom óta belé-
rakom pénzemet. 

— S te azt ideadnád nekem ? 
— Oda. Nagyon szivesen. Hiszen jót teszek. 

Odaadom neked a pénzt. Nekem nincs rá szüksé-
gem, mindenem van s ugy is csak házasságom nap-
ján bontottam volna fel, szólt s hangja kissé resz-
ketett és minden ok nélkül elpirult. 

Odaadta a perselyt. 
— De én nem tudnám elviselni édes Fánim, 

hogy miattam megszidjanak . . . 
— Oh, engem nem szidnak meg semmiért, 

aztán meg a te kedvedért hazudok is, azt 
mondom, hogy régen, nagyon régen elveszítettem. 
Különben is csak esküvésem napján lenne róla szó, 
akkor meg meg kevésbé fognak megszidni. 

— Oh, Fáni, te valósagos angyal vagy. Nem 
is képzeled, milyen nagy szívességet teszel velem. 
— De — aztán elgondolkozott — nem is tudom, 
miért ne mondanám meg neked az igazat ? Meg-
nőttél mar, nagy vagy, megtudod érteni. Igen, igen, 
megmondom. Hát tudd meg, hogy az a tars, aki 
beteg, az szinten leány olyan fiatal, mint le, csak-
hogy egyedül mindenkitől elhagyatva áll a világon. 
Megvallom, — neked, csak neked, hogy sze-
retjük egymást s ha meggyógyul, összekelünk, össze 
. . . oü, milyen boldoggá tettél te édes búgom, hadd 
csókollak meg. Majd meglátod, hogy Lúszi is szép 
lany és bálás szívvel fog megemlékezni, hogy mit 
köszönhet neked. 

— Hogy mit köszönhet nekem P . . . s engedte 
magát megcsókolni s iparkodott mosolyogni. 

— Azt mondják, hogy beteg, de fel fog gyó-
gyulni, meggyógyítjuk: te és én. 

Péter boldogan távozott. Semmit sem vett 
esz e Fam arc^án. Oh, mert hiszen a szerelem 
— vak. 

A kis leány egy perczig mozdulatlanul tekin-
tett az eltávozott Pétrr után. Mintha szivebe nyi-
lait volna valami amint becsapódott az ajtó. Az-
tán ugy vélte, hogy egyszerre forog vele a világ s 
hogy az alig pislogó lampa fénye lángoszlopként 
csapkod tölfelé . . . Nagy nehezen sikerült eljutnia 
szobájába, hol nem volt lámpafény. Kábult fejjel 
mindegyre azt kérdezte magától, vájjon lehet-e meg-
halni az embernek busz éves korában akkor is, ami-
dőn nincs semmi baja s nyoma sincs rajta u tüdő-
vésznek ? S hirtelen, mintha agya eltompult volna, 
lerogyott a padlóra s eses közben fellökött egy 
széket. 

Másnap ágyban találta magát, ahol ápolták. 
Gyorsan behunyta szemeit, szeretett volna meghalni. 
De azért tisztán hallotta az apja altal kimondott 
szentencziát: 

— H a a l á n y o k m i n d e n o k n é l k ü l 
r o s s z u l l e s z n e k , i d e j e f é r j h e z a d n i 
ő k e t . G o n d o s k o d n i k e l l , h o g y F á n i -
n a k j ó f é r j e t s z e r e z z ü n k . E z l e s z n e k i 
a l e g j o b b o r v o s s á g ! 

87. fiám. 

fákkal. A baromfiak betolakodtak egész a pitaraj 
tóig, hol szőkeszemű lányok dobáltak nekik eleséget. 
Nem messze egy szép erdő diszlett, s ba Lüszi 
figyelmesen hallgatózott észrevehette a kis pata-
kocska halk csobogását s az erdei mad rak bűbá-
jos énekét, csicsergő dalólását. 

Tavaszkisasszony azt hitte, hogy lejött szá-
mára a mennyország. Nagyon nehezen lehetett rá-
venni, hogy falura menjen. Nem akart elfogadni 
semmit s csak midőn ugy tettek, mintha egypár 
ékszerét adták volna el, akkor egyezett bele a falu-
rautazásba. De midőn aztán elhagyta Párist, ki-
mondhatatlanul boldognak érezte magát. Bizalma-
san támaszkodott Péter vállára, hiszen úgyis nem-
sokára férje lesz az neki. 

Minden apróságot megbámult, olyan különös 
volt neki s a természet láttára bűvös csoda fogta 
el testét, lelkét. — Kis ablakából nézte boldogan, 
mint zöldelnek a fák, hogy ütögetik ki fejecskéiket 
az apró virágot s szerelmes sóvárgással tekintgetett 
az apró madarak pajkos futkosásaira. — Elbájolta 
az a méla csend, amely éjelenként ráborult a tájra, 
megejtette szivét a tavasz kábitó illata s lelkét csu-
dálatos érzés járta át, amint egy-egy bokorban ké-
szülő fészket vett észre, vagy ha az égről egy-egy 
fényes csillag lefutott. 

(Folytatása következik.) 

Dr. Eisler Samu 
orvos 

tisztelettel értesiti a t. közönséget, hogy or-
vosi gyakorlatát — mely a gyógytudomá-
nyok minden ágára kiterjed — megkezdette. 
Lakása a kispiaczoii, Kanász Nagy 
Iliire földbirtokos házában van. Bejáró 
betegeknek rendel naponként délután 2 órá-
tól 4 óráig. S z e g é n y e k n e k i n g y e n . 

Egy szoptatós dajka 
az anya elhalálozása folytán 10 hetes gyer-
mek mellé kerestetik ilj. Jószay Sán-

d o r városi birtoknyilvántartóhoz. 

Eladó föld. 
D. S z i l á g y i L á s z l ó és nejének 

Kistőkén a Pintér Anrás-féle földből 20 hold 
földjük örökáron eladó. Értekezni lehet II. 
t. 451 szám alatt. 2E4 

Önkéntes árverés. 
Szénássy Ferencz uri utczai házánál 
folyó hó 23-án csütörtökön reggel 
8 órakor önkéntes árverésen eladatnak: 
bútorok, konyha-edények, boros 
hordók, 1 bunda, 1 Wertheimkassa, 

óra, lámpák, üres üvegek stb. 

Eladó bor« JE3 

Kiváló minőségű, saját termésű cson-
grádi siller bor 56 literen fölül kisebb-
nagyobb mennyiségben eladó. — Bővebb 
értesítést ad Tary Mihály Csongrádon. 

Valóságos normandiai majorság volt, amelyet 
Péter kikeresett, — künn a világtól távol, vén, régi 

_ _ _ J1*2» t á g a s u d y a r r a l . körös körül gazdag, életerős 

Sientw, 1896. Nyomatott a kiadótulajdonos: ,Szentwi első könyvnyomda réazvénytáraaaá«- gyoriaajtójAn. 

Haszonbérbe adás. 
Közhírré tétetik, hogy a néhai Jurenák 

József hagyatékához tartozó és a U-nagyrévi 
határban az u. n. középsőtagban fekvő 124. 
a98/uoo hold, a belsőtagban fekvő 235. 191/iaoo 
hold és az u. n. Sápi 249 hold szántó, rét, 
kaszáló erdő fekvőségek, — szélmalom, — 
és gazdasági épületekkel f. évi szept. 29-től 
8 évre együttesen a vagy külön-külön ha-
szonbérbe adatnak. 

A haszonbérleti föltételek özv. Jurenák 
Józsefné Valtersdorfer Gizella úrnőnél Sipon 
(T.-Nagyrév), vagy alólirottnál megtekinthetők. 

Kunszentmárton, 1896. jul. 16. 

Kiss Antal, 
2—3 ügyvéd. 




