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Szerkesztőség és kiadóhivatalt 
Kurczaparti-utcza 31. szám, \ 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-

tési pénzek is küldendők. 

Megjelenik hétenként 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. 

Az árnyékban. 
Csütörtökön ünnepi diszt öltött Auszt-

ria fővárosa. 
Első Ferencz József ő császári és apos-

toli királyi felsége ragyogó diszszel, fényes 
pompával fogadta vendégéül a minden oro-
szok czarját. 

Az a mesés, káprázatos csillogás, amit 
ez alkalommal Bécs város és a császári ud-
var kifejtett, szinte leirhatatlan. 

A tündéri fényt és pompát nem iri-
gyeljük, sem attól aki kapta, sem azoktól, 
akik adták. Az orosz czár a bevett fogal-
mak szerint igényt tarthatott rá, s Bécsnek 
joga volt, ő felségének pedig uralkodói kö-
telessége volt tenni. 

Vétenénk azonban az igazság és őszin-
teség ellen, ha nyíltan be nem vallanánk, 
hogy ebben a bécsi pompázásban van va-
lami, ami nektink magyaroknak fájdalmasan 
esik; s ez az, hogy — bár miként keres-
sük, bár merre kutassuk — a magyar ki-
rályi méltóság megnyilatkozását nem látjuk 
sehol. 

Az udvartartás minden izében osztrák, 
s az idegen uralkodó semmiféle jelből sem 
nyerhet bizonyosságot arról, sőt még nem 
is következtetheti, hogy nemcsak az osztrák 
császárnak, hanem a magyar királynak is 
vendége. 

Osztrák-német ott minden : beszéd, 
egyenruha, szokások és az emberek, a fő-
udvarmestertől kezdve az utolsó lakájig. — 
S valamint az úgynevezett birodalmi czi-
merben (ami ugyan jogilag nem létezik) az 
osztrák kétfejű sas gyomrába dugták a ma-
gyar czimert, — ép ugy: ahol ő felsége 
uralkodói minőségében szerepel, az udvari 
czercmóniák mindenütt az osztrák császárt 
állítják előtérbe, tehát a fény csak a csá-
szári méltóságra esik ; s a magyar király el-
tűnik, láthatatlanná lesz a lény árnyékában. 

Igaz, hogy az ünnepélyekben reszt vesz-
nek a magyar kormány tagjai is, de Dioge-
nes lámpájával se lehetne ő n a g y méltósá-
gaikban felfedezni az egyenrangú állam ön-
tudatos képviselőit. A tisztelt miniszter urak 
szerényen és alázatosan meghúzódnak és 
elvesznek az udvari méltóságok sokadal-
mában. 

Ugyan honnét tudhatná hát az idegen, 
hogy a fogadtatásnál a magyar államot is há-
zigazdának kell tekinteni ? 

. . . Hajh, egészen másképen volt ez 
Mátyás korszakában. S bizony igaza volt a 
költőnek, mikor Mohácsot, mint »nemzeti 
nagylétünk nagy temetőjét — sóhajtva« kö-
szönté. 

. . . Jaj annak az államnak, amely nem 
tudja megóvni és erőteljesen érvényre 
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emelni a maga méltóságát és fönségét. S 
szásszor jaj annak a nemzetnek, amely szol-
gamódra elveszti önérzetét. Az ilyen ál-
lam és az ilyen nenzet mindig az árnyékban 
marad } s az á r n y é k b a n l a k ó n a k 
s o r s a az — e l s a t n y u l á s . 

A pannonhalmi ünnep. 
A millennium alkalmából ép ugy mint Pusz-

taszeren, a honalapitás egy másik nevezetes pont-
ján: Pannonbalmán is diszes emlekmüvet emelt az 
ország kegyelete. Ezen emlékmű felavatása í. hó 
2ü-án ment végbe, Wlassits Gyula közoktatási mi-
niszter, mint a kormány képviselője közbenjöttevel. 
A felavatási ünnepély lefolyásáról a következő tudó-
sítás számol be: 

Heggel 9 órakor érkezett Győrből az ünne 
pélyben résztvevő kitűnőségeket szállító különvonat 
Pannonhalmara. Miután Goda Bela, Győrmegye 
alispanja üdvözölte a vendégeket, megkezdődött az 
ősi monostorhoz való felvonulás. 

A felvonulás gyönyörű látványt nyújtott. Az 
ut két oldalán a megye közsegeinek kindöttsegei, a 
különböző egyesületek és tanuló Ujak állottak zász-
lók alatt sortalat. Erdeke« . volt, hogy a győri ka-
tonai helyőrség is disssort képezett. 

A monostor-épület kapujában a pannonhalmi 
szent benedekrend főapátja beszeddel üdvözölte a 
minisztert ós vendégeket. 

A beszédet a vendégek lelkesedessel fogadták 
s nevűkben Wlassits miniszter valaszolt. 

Ezután rövid pihenőt tartottak, mialatt a ven-
dégek díszbe öltözködtek. 

Most a pannonhalmi szt. benedekrend evredevi 
balaadó istentisztelete következett a monostor tő-
templomában, a mire a könyvtárteremben as ün-
nep bevezeteseúl a főapát szép beszédet mondott. 

A könyv tárterembői az ünnepélyen résztvevők 
az emlékműhöz vonultak. 

Itt a rend növendékpapjainak dalkara eléne-
kelte a Szózatot. 

Ezután Wlassics Gyula miniszter ünnepi be-
széde következett. 

A nagyhatású szép beszéd végső szavai a kö-
vetkezőleg hangzottak: 

,Es most fellobogo lelkesedésem ós forró hon-
szerelmem lángjánál kerlek — magyarok istene — 
aldd meg e hazát. 

Add, hogy e halmokon épült emlékmű lássa 
virulni, fejlődni nemzetemet. 

Lássa e haza minden polgárát nemzetiség es 
valláskülönbség nélkül együttesen vállvetve dolgozni, 
a haza, a magyar allam nagy maradandó érdekeit. 

Ne lásson a nemzet zöménél visszavonulást, 
torzsalkodást, egymás erőinek gyöngitéset. 

Ne lásson as állami letet biztositó történeti 
szent hagyományoktól való elfordulást soha. 

Akar a harcz zaja, akár a beke munkás tevé-
kenységenek hívó szózata rezgi át e halmokat: ta-
lálja egynek, erősnek, összetartónak e nemzetet! 

Lásson a magyar szent korona egységeben 
összeforrt közös czélok, közös eszmények által lelke-
sített egyseges magyar állampolgári tarsadalmat. 

Lásson sokat, a kik idezarándokolva ugy, mint 
mi a felavatás ez ünnepies pillanatában, szent fo-
gudást tegyenek, hogy sokat még többet, mint ed-
dig dolgozni fogunk e hazárt ós hűek maradva 
őseink hagyományához, az ősi erényeket uj erények-

Hinfetfeek árát 
valamint nyilt-téri köziemé-
nyeket kiadó-hivatalunk mé-
ret szerint ölette számit. 

nyomdánkban, Starh N. és 
Szigethy Z. köny vkeresk-ben 

számonként 5 krajcárért 
Kéziratok vissza tartatna^ 

Lapunk megrendelhető: 
a kiadó-hivatalban ós lapkihordóink utján 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

kel gazdagítva, szivben lélekben, testvéri szeretetben 
nemesebben — a hazáért áldozni kész tetterőben 
gyarapodva távozunk. 

Isten hallgasd meg kérelmemet! 
Nemzetem kövesd az utat — melyet ez em-

lékmű kijelöl.* (Hosszas éljenzés.) 
A főapát most megáldotta az emlékmű alap-

kövét, felolvasták és aláírták az alapkőben elhelye-
zendő okmányt melynek szövege hasonló a puszta-
szeri ern ekmű alapköveben elüe.yezett okmány szö-
vegéhez. 

A miniszter ekkor az emléket a következő be-
széddel adta át a szent-benedekrendnek és Győr 
vármegye közönségének : 

Ime ezennel a szt. benedekrend ós Győr vár-
megye törvényhatóságánek szerető gondjaira hízom 
az immár felavatott emlékművet A haza egyik leg-
becsesebb kincsét bízza önökre. Testvéri szeretetül 
és egyetértéssel feleljenek meg e bizalomnak. £n 
tudom, de az egész nemzet meg van győződve, 
hogy nem is lesz soha más versengés önök között, 
mint a gondoskodás nemes versenye, minél hűbben 
méltóbban felelni meg a bizalomnak, a melylyel 
közös édes anyánk, a haza fordul önökhöz. 

Adja az isten, hogy hlen megőrizze e* emlék-
művet — az idők végteleneig legyen az a boldog Ma-
gyarország viruló népének zarándokló helye. 

A főapát az emlékmüvet e szavakkal vette á t : 
Nagyméltóságú miniszter ur! 
Kegyelmes uram ! 

Lelkes örömmel hódolok Exczellendcziád meg-
tisztelő felhívásának és hazafias készséggel veszem 
a kormányzatom alatt álló pannonhalmi szent-be-
nedekrend nevében kegyeletes gondozásra ezen 
emlék * üvet, a nemzet fenkölt gondolkozásának szép 
alkotását azon ünnepélyes ígérettel, hogy a magyar 
benczések éber szemmel fognak mindenkor őrt állani 
a magasztos mű mellett s benne nemcsak eg^ ez-
redéves múltnak emlékét, hanem egyúttal a soha 
nem lohadó hazafias érzésnek templomát is kegye-
lettel fogják gondozni. 

Ezután Győrmegye tartotta meg ünnepi köz-
gyűlését. 

A közgyűlést bankett követte, melyen Wlassits 
miniszter a királyra mondott felköszöntrfC 

A bankett, melylyel az ünnepi programm vé-
get ért, a késő délutáni órákig tartott. 

gzocziálisták a gazdák elien. 
Békési Imre mezei munkás aláírásával egy boss-
szabb levelet kaptunk, amely válasz akar lenni arra 
a czikkre, amit lapunk L hó ltí-án megjelent ssámá-
Pap Sándor gazdalkodó tollából közöltünk. 

békési Imre valaszában a kellő tárgyismeret nél-
kül, s azzal a sötét gyűlölettel és sárga irigységgel, me-
lyet a kommunizmus hívei a vagyonos osztály ellen 
táplálnak — tárgyalja a gazdak helyzetét, s arra a — 
komolynak nem mondható következtetésre jut, hogy 
ha nem tetszik a birtokosoknak a mostani állapot, 
hát prédálják el a vagyonukat, s csapjanak föl egy-
szerű munkásnak; majd akkor megismerik, hogy 
mi as a nyomor. 

Az ilyen vad okoskodásra, melylyel csak a 
szocziálista iratokból merített maszlag mérgezheti 
meg a józan elméket — hasztalan fáradság volna 
a szot vesztegetni. 

Mindössze is annyit jegyzünk meg tehát a le-
vélírónak és a hasonló gondolkodásúak nak, hogy 
ha ugy ismernék a magyar mezőgazdák helyzetét, 
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amilyen az tényleg, bizony nem találnának rajta - Közigazgatási bizottság. A Tármegye | 
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a földjét, amelynek terhe mértani arányban folyton 
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— Be iratások a szentesi izr. népisko-
növekedik, annyira, hogyha még tovább tartja magát ! iában az 1896/97-ik tanévre augusztus 30. 31 
a mostani kormányrendszer, nem sokára az egész 
gazda közönség menthetetlenül tönkre megy, s oda 
jutunk, ahol e század elején volt a jobbágy, hogy 
büntetésnek tartotta, ha több földje volt, mint 
amenny a szorosan vett házi szükségletre kellett. 
Itt a szomszéd ^Mindszent községben volt például 
egy, szigorúsága miatt rettegett uradalmi tiszt, aki 
nem pálczáztatta a jobbágyot, hanem büntetésből 
több földet adott neki. Mikor a szegény jobbágy 
elkésett a robot munkáról, a haragos ur keményen 
rárivallt: .Mennyi földed van P* .Egy fertály* — fe-
lelt nagy szepegéssel a a jámbor. .írj a nevére a gaz-
embernek még egy fertály földet* — parancsolta a 
hajdúnak a tiszttartó; s ugyan szépen kellett kö-
nyörögni, hogy ezt a .kemény strófot* kegyelmesen 
elengedje. 

Ne irigyeljék hát a munkások a földet a gaz-
dáktól; és ne azért fohászkodjanak, hogy a birto-
kosok pusztuljanak el, hanem azért, hogy nrndenki 
— tehát a munkásosztály is — munkája arányában 
jólétbe jusson. Ezt pedig csak ugy érhetjük el, ha 
kivívjuk az általános szavazatjogot, s az igy elérendő 
tiszta választások utján olyan törvényhozó testületet 
alkotunk, amely politikailag és közgazdaságilag füg-
getlenné teszi Magyarországot, s ezzel megveti az 
általános vagyonosodás szilárd alapjait. 

A gazdák ellen intézett kirohanástól eltekintve, 
nagyon megszívlelésre méltók Békési Imrének a mun-
kásosztály sanyarú helyzetére vonatkozó fejtegetései, 
amelyek során számszerűleg kimutatja, bogy a mun-
kások — kellő jövedelmi források hiányában — 
nyomorognak, habár, felfogásunk szerint, a munkabér 
ellen nem lehet alapos kifogásuk. 

Magunk is valljuk és hirdetjük, hogy állandó 
munkát, biztos keresetforrásokat kell adni a sze-
génynépnek. S hogy ezt nemcsak igy papiroson 
hirdetjük, hanem - a mennyire hatáskörünkben 
áll — gyakorlatilag megvalósítani is törekszünk 
arról, majd nem sokára meggyőződnek a munká-
sok. Majd csak később leszünk azonban abban a 
helyzetben, hogy ezt nyilvánosan tárgyalhassuk. 

Helyi és vegyes hirek. 
Városi közgyűlés lesz f. hó 3i-én 

következő tárgysorozattal: 
1. Pénztár vizsgálatról jelentés. 
1 Jószai Sándor birtoknyilvántarto elhalálozása 

folytán, hivatali állásának helyettesítés utján való 
betöltése és a rendszeres tisztújítás iránt intézkedés. 

3. Szentes város 1896. évi költség előirány-
zata a községi közmunka alap bevételéről és kia-
adásáról. 

4. 1896. évi pótköltségvetési előirányzat. 
6. Szentes város 1897. évi költségvetési elő-

irányzata, továbbá ugyanazon évi költség előirány-
zat a községi ' közmunka alap bevételei és kiadá-
sairól. 

Látszólag rövid ugyan a tárgysorozat, mind-
azonáltal elég fontos arra, hogy e helyen különö-
sen felhívjuk rá a városi képviselőtestület tagjainak 
figyelmét, mert ez a közgyűlés lesz hivatva meg-
szavszni a jövő évi költségvetést is. 

Sajnálatunkra csak közvetlenül a lap lezárása 
előtt kaptuk meg a költségvetési előirányzatot; s 
igy nincs módunkban azt kritikailag méltatni. De 
annyit futólagos áttekintés után is mondhatunk, 
hogy a háztartási szakosztály ezen müve sok tekin-
tetben kihívja a kritikát, s ugy részleteiben, mint 
végeredményében lényeges korrekcziókrs szorul. 

Az idő rövidsége miatt előreláthatólag még 
lapunk jövő számában se foglalkozhatunk a dolog-
gal oly behatóan, amint kívánatos volna és amint 
magunk is óhajtanánk; s majd csak nagyjából 
mondhatjuk el megjegyzéseinket. Ha azonban a! 
képviselő testület tagjai maguk is némi fáradságot 
fordítanak az ügy tanulmányozására, ugy a sajtó ' 
kritikája nélkül is végbe mehet a kellő rostolás; 
mert a költségvetési előirányzatban bizony elég 
neabetttnőek a kifogásolnivalók. 

szeptember 1-én d. e. 9-12 óráig d u. 2 4 óráig 
a hitközség jegyzői hivatalában eszközöltetnek. Min-
den ujonan belépő tanuló tartozik a beiratásnál 
oltási bizonyítványát bemutatni. A javitó vizsgák 
augusztus 30-án d. u. 3 órakor fognak az iskolában 
megtartatni. Szentesen, 1896. augusztus 27. Az 
iskolaszék megbízásából 

G ö t s l I g n á t z , jegyző. 
_ Adomány. Gaál Sándorné urnő 1 frtot 

küldött be a kapitánysághoz a szegényalap javára. 
Az adományt kapitányságunk a közpénztárba be-
fizette. 

Színház. Szerdán Ibsen hires társadalmi 
színmüvét, ,Nórá"-t hozták színre. Hahnel Aranka, 
(Nóra) Tanay, (Rank) és Déri (Helmer; szép játé-
kukkal élvezetes estét szereztek annak a kis közön-
ségnek, amely végig nézte az előadást, bizonyságául 
anuak, hogy nemesebb Ízléssel bir, mint a tuczat-
emberek, akik c»ak a pikantériákban és az operet-
tek sületlenségeiben találnak gyönyörűséget. Tanay 
a halálos betegség tudatától és a reménytelen sze-
relem kínjaitól gyötört, de martiriumát férfiasan el-
viselő orvos szerepét teljes preczizitással és ügyesen 
alakította. Meg is tapsolták nyílt jelenésben. 
Hahnel Aranka újból bebizonyította, hogy tár-
salgási szerepekben és ott, ahol kedves paj-
kossággal és szeretetreméltósággal kell a publi-
kumot megbabonázni — a vidék egyik legrokonszen-
vesebb művésznője; de . . . a tragikum és a drámai 
mozzanatok nem az Ő temperamentumához és nem az 

derült kedélyvilágához valók, amint észrevehető 
volt Nóra utolsó nagy jeleneteben, amelybe sem ő, 
sem Déri nem bírt bele vinni akkora drámai erőt, 
hogy elviselhetővé tegye ama nagy lélektani abszur-
dumot, mely a darab végét eltorzítja és úgyszólván 
kellemetlenné teszi. C s ü t ö r t ö k ö n .Francii-
lon "-ban ismét Ardai Ida (Francin) ragadta el a 
közönséget, azzal a mély drámai erővel és szinte 
megrázó, hévteljes bensőséggel, mely játékát jellemzi, 

mely nyilt jelenetben ismételten viharos tapsot és 
éljeczést provokált. Másod sorban megint Tanay 
érdemel dicséretet, aki 10 napos színész létére a vidék 
bármelyik előkelő színpadján megjelenhet Riverolles 
Lucien szerepében. Déri Béla (Grandredon) szintén ki-
tűnő volt, és Gsige Böske (Riverolles Anette) nagyon 
kedves. A játék összevágó volt, — még az irigy-
ség se tehetett volna ellene kifogást. Csak a tisz-
telt publikum vala nagyon csekély szamu. 

— Ju t a lomjá t ék . Ardai Idának, a társu-
lat közkedveltségben álló drámai primadonnájának 
szombaton hss a jutalomjátéka, Dumas vilaghirü 
.Gauthier Margit--jában. Azok ulán, amiket Ardai 
Ida tehetségéről elmondtunk, talán fölösleges is 
jeleznünk, hogy ritka élvezet vár a közönségre, 
amely — reméljük — tömeges megjelenésével adó-
zik a jutalmazandó művészi nivón álló talentu 
mának. 

— Rakonczát lankodó k u t y á k . Hiába 
van minden szigorú törvény, kemény figyelmeztetés 
súlyos büntetés, némelyik ember kutyába se veszi a 
kutyájára alkalmazandó szabályrendeletet. Szabadon 
tartja Őket s nem csuda, ha aztán azok egy 
kicsit rakonczátlankodnak a járó-kelőkkel. — 
Két kutyaját szabadon tartó gazdaember ellen 
tettek a héten jelentést a rendőrségnél. Az egyiknek 
a kutyája Takács Ferenczné IV. t. 436 sz. alatti 
lakos 6 éves leánykáját megharapta s mindkét lábát 
súlyosan megsebezte. A szülő orvosi bizonyítvány 
alapján kéri a harapós kutya gazdáját. — 
A másiknak a kutyája Ecseren a szomszéd 
Pataki Józsefné tanyásasszony pulykái ellen folytatott 
támadó harczot i 6 darabot már el is fogott és 
szépen be is kebelezett fenséges gyomrába ; azon-
kívül még a pulykák gazdáját is megtámadta. -
Rendőrségünk bizonyára súlyos büntetést mér a 
rendszabályokhoz nem igen alkalmazkodó ku yás 
emberekre. 

— Állatbetegség, á szomszédos Mindszent 
községben, mint onnan jelentik, a sert és vész járvány-
szerüleg fellépett s igy a község határa zár alá 
vétetett. 

— Dadogók ós hebegők ok ta t á sa . A 
humánitás a társadalomban előforduló minden 
szerencsétlen iránt nyilvánult már, csak a dadogók 
s hebegők voltak azok, a kik iránt az emberbaráti 
szeretet szikrája vem gyúlt lángra, a kiknek láttokra 
csak mosoly lebbent ajkainkra, olyformán, mint mi-
dőn a téli sikos járdán elcsúszni látunk valakit s a 
szánalom mellett akaratlanul is mosoly ül ajkainkra. 
Valahára azonban mégis megjött az idő, hogy ő 
feléjök is kinyújtja mentő kezét a humanitás angyala. 
E nyár folyamán Budapesten a nagyméltóságú m. 
kir. vallás- és közokt. miniszter által a fent jelzett 
beszédfogyatékosok gyógyítása czéljából, arra képe-
sítő tanfolyam rendeztetett, a melyen mintegy 38 
tanár s tanitó vett részt az ország különböző részé-
ből; ezek között voltam én is s elsajátítottam azt 
a módszert, melylyel nevezett beszédhibában szen -
vedő embertársaimon segíthetek. Ennek megvalósí-
tása czéljából közlöm e czikket s felhívom ugy hely-
ből e beszédhiában szenvedőket, mint vidékről 
különösen a tanuló ifjúságot, hogy a mennyiben 
fogyatékosságuktól megszabadulni óhajtanak, ebbeli 
szándékukat legkésőbb szept. 5-ig nálam jelentsék 
be. H.-M. Vásárhely, i896. aug. 18. M e d g y e s i 
J á n o s , ev. ref. tanitó. 

— Dinami t a kemenczében. Nagy szeren-
csétlenség történt a napokban Gyulafalván. Egy 
Koncz nevü munkás 28 éves ifjú felesége egy 6 éves 
és egy 2 éves kis gyermekével otthon volt s mivel 
az idő ott a magas hegyek között bűvösre vált, be 
akart fűteni a szobában levő vaskemenczébe, melyet 
egész nyáron nem használtak. Alig rakta be az 
asszony a fát s tette alá az égő gyufát, iszonyú 
robbanás történt mely az asszony jobb karját le-
szakította s ezen kivül egész testét ugy összeron-
csolta, hogy az asszony nyo. ban meghalt. A két 
kis gyermek közül a 2 éves előbb kiment volt a 
házból s igy nem történt semmi baja, de a másik 
5 éves kis leánynak, ki a közeli ágyon ült, egy 
vasdarab egész hátsó koponyáját leszakította. A 
rettenetes robbanást, mely két emberi életet oltott 
ki, a tűzhelybe rejtett dinamittöltény okozta, mely-
ről nem tudni, hogy mi módon került a kemen-
czébe. 

— A kérő. özvegy Ferich Jánosné bereg-
szói lakos házába csinos öltözetű fiatal ember állított 
be és azt mondta, hogy lippai rokonai tanácsára 
jött kedves leánya kezét megkérni. A parasztasszony 
szerfölött megtisztelve érezte magát az elegáns kérő 
által és bár kijelenté, hogy leányát szívesen oda-
adja egy becsületes mesterembernek, mégis pár napi 
meggondolási időt kért. A fiatal embert bevezette a 
.jobbik szobába- és a .vendég ágyba* fektették. A 
háziasszony azonban elszörnyedve tapasztalá reggelre 
kelve, hogy a szoba üres, de üres az almáriom is, 
melyből 113 forint készpénz és egyéb értéktárgyak 
h ányzanak. A csendőrségnek sikerült a .leány-
kérőt* még aznap elfogni Lauter Fülöp rovott multu 
kerókgyártósegéd személyében. 

— Őrült a vonaton. Nagy rémületet oko-
zott e hó 20 án a Budapestről Béc* felé robogó 
vonaton Agmen Ármin prágai müszerárus, a ki 
egyszerre megőrült. A szerencsétlen ember Prágából 
Budapesten keresztül Szerajevóba utazott, a hol 
egy orvos fia tartózkodik. Vele jött 12 éves fia is. 
A mint Budapestre ért, rosszul lett s ezért kapta 
magát s a következő vonattal visszautazott Bécsbe. 
Váczig egész rendesen viselte magát, itt azonban 
egyszerre felugrott, kirohant a folyosóra és minden 
áron le akart ugrani a vonatról. Alig hogy az uta-
sok lecsendesíthették, kivette mintegy háromezer 
frtot tartalmazó pénztárczáját és mindenkinek oda-
kínálta. A szegény embert végre külön kupéba 
ültették és szigorú felügyelet mellett elvitték illető 
ségi helyére. 

— Llnchelő ezlgányok. Borossebesen Kir 
vacs Milku kóbor cígánylegény megszerette a karaván 
legszebb leányát s meg is kérte az apjától. Mint-
hogy azonban az öregnek nem tetszett a legény, a 
szerelmesek eltökélték magukban, hogy megszöknek 
s a legközelebbi fűzfánál, Isten szabad ege alatt őrök 
húséget esküsznek egymásnak. Mihelyt a czigány-
karaván neszét vette a szökésnek, utánuk ment t el 
is fogta az ifjú párt. A czigányok azonnal tanácsot 
ül ek, a leányszöztetőt halálra Ítélték s hajnalban 
fölakasztották. A csendőrség az egéiz karavánt le-
tartóztatta* 



8 oldal. _ _ 
— Szocziálisták a h a d H e r e g b e n Több-

ször tapasztalták már, hogy a Hódmezővásárhelyről . 
besorozott ujooczok között sok a szoczialista, akik j 
aztán a hadseregben azon vannak, hogy elveiket 
megismertessék és terjeszszék. Az idei soro/ás alkal-
mával a rendesnél is többen váltak be szocialisták, { 
mire a városi hatóság elhatározta, hogy nyilván- ! 

tartja őket. Az idén harmincz embert jegyeztek be. 
Erről értesítették a katonai parancsnokságot, amely 
már intézkedett is a szoczialista ujonczok elhelyezé-
sére vonatkozólag és elrendelte, hogy elveiket ne 
terjeszthessék a katonák között. A 30 szoczialista 
katonát a következőleg osztják szét: a nagybecs-
kereki 29-ik az aradi 33-ik, a nagyváradi 37-ik, a 
debreczeni 39-ik a fehértemplomi 43-ik. a temesvári 
61-ik gyalog, valamint a 3-ik aradi és 15-ik debre-
czeni huszárezredekhez. 

— Bablók az aradi várban . Az aradi 
várban a napokban vakmerő rablók jártak, mint az 
aradi lapok jelentik. Szlinák őrnagy lakásába négy 
uriasan öltözött, czilinderes úriember tört be, kik 
az otthon lévő tisztiszolgát leteperték, megkötözték 
és halállal fenyegették, ha moczczanni mer. Ezu-
tán átkutatták a lakást, de eredmény nélkül. Pénzt 
nem találtak s mindössze néhány katonai ruhada-
rabot vittek magukkal. A tisztiszolgát később társai 
szabadították ki kényelmetlen helyzetéből. A vak-
merő rablókat a rendőrség nyomozza. 

— Figyelemre mél tó eboperáczió. A 
dre»dai állatorvosi akadémián legutóbb egy igen ér-
dekes műtétet végeztek egy kutyán és pedig a leg-
jobb sikerrel. Cgy 14 hónapos borz-eb ugyanis meg-
betegedvén, tulajdonosa az állatorvosi akadémiára 
vitette, ahol az orvosi vizsgálat megállapította, hogy 
az időközben egész a csontvázig lesoványodott eb 
gyomrában valami idegen tárgynak kell lennie. — 
Krause állatorvos az eb hasát, gyomrát és belét fel-
metszve, abból az idegen tárgyat — egy kis gumi-
labdát kivette. A műtét után az eb hamarosan 
magához jött és 12 nap ápolás után már — mint a 
magyar mondaná — .kutyabaja" sem volt neki. 

— Élő iáklya. Prágában irtózatos módon 
vetett véget életének Ráth Ferdinánd magánzó neje. 
Ebédközben hirtelen felkelt s a konyhába ment, ahol 
ruháját petróleumba mártva, meggyújtotta. Az égés 
folytán keletkezett füst figyelmessé tette a férjet s a 
szomszédokat, de amire ők a konyhába hatoltak, 
as asszonyt már lángokban találták. Az oltási kísér-
letek közben a férj és több szomszéd égési sebeket 
kapott. A szerencsétlen asszony néhány perczczel a 
tett elkövetése utáu meghalt. Állítólag őrúlési ro-
hamban cselekedte. 

— Kiszabadult oroszlán. Irtózatos riadal-
mat okozott a napokban Pécsett a Kopeczky-féle 
állatsereglet oroszlánja. A panorámaszerű menazsé-
riát nagy sokaság vette épen körül, amikor az orosz-
lán kiszabadult a ketreczéből s a publikum részére 
föntartott helyre ugrott. Képzelhető a nép remülete. 
Eszeveszetten futott mindenki zárt helyre, nehogy 
as oroszlán körmei közé jusson, ami nem is lehet 
valami mulatság. Rettegett az egész város, de sze-
rencsére baj nélkül elmúlt fölötte a veszedelem. Az 
oroszlán egy ideig sétálgatott s egyáltalán nem mu-
tatott semmiféle ellenséges szándékot. Végre a me-
nazséria személyzetének biztatására szép csendesen 
beballagott a ketreczébe 

— Az egér . A londoni Golchester színház-
ban szörnyű riadalmat okozott egy — egér. A leg-
hatásosabb jelenet alatt egy kis egér futott keresztül 
a színpadon, még pedig egyenesen az első hősnő és 
szerelmesnő felé. Az egeret látni, nagyot sikoltani, 
a kerevetre felugrani és szoknyáit összekapni, egy 
pillanat müve volt. A közönség szintén egy pillanat 
alatt tört ki hangos kaczagásba. Mi den oldalról 
berohantak a színészek, statiszták, gépészek, hogy 
az egérkét elűzzék, az egérke pedig leugrott a zene-
karba és onnan tovább a nézőtérre. Száz hölgy 
sikoltott most egyszerre. Felugrottak valamennyien 
ós ruháikat épp ugy fogták, mint a hősnő a szín-
padon ós ugy nézik az egérke üldözését. Valóságos 
vadászat kezdődött most. 

— Itt az egérl Ott az egér, — hangzott a 
páholyokból, a karzatokról, mígnem akadt egy hős, 
a ki a vergődő egérkét megcsípte és magasan a 
levegőbe emelte. Erre ujabb kiáltozás, ájuldás 
kezdődött. Most megjelenik a szinházi macska, a 
hós odadobja neki az egeret. A macska pedig, mint 
minden macska, kötelességét teliesiti és — megeszi 
as egeret. Erre megint csend lett, az előadást tovább 
folytatták. A hatás azonban oda volt. Az egérke 
lelkét terhelt* es a bűn. 

SZENTESI LAP. 

CSARNOK 
Téli rege. 

(Irta : G o 11 i e r La jos . ) 
A Reőthey gróf család csak nyáron át lakik 

ősei kastélyában, mely gyönyörű rengeteg közepén 
fekszik, fél órányira a falutól. A telet redesen Bécs-
ben töltik s ilyenkor a családi kastély bosszú sor 
ablakán le vannak bocsátva a fehér vászon függö-
nyök, nincs oda benn senki, csak az ősök füstös 
képei a falon, kiknek régi dicsőségét büszkén hir-
deti az ódon kőczimer, a kapu fölött. 

A földszintnek azonban mindig van lakója. 
Docskay Ákos jószágigazgató lakik ott családjával. 

Az alacsony, bolthajtásos ebédlőben barátsá-
gos meleget áraszt a nagy cserépkályha. A vastag 
falba vágott ablakmélyedés olyan tágas, mintha kü-
lön kicsi szoba volna. Ezüsthajú öreg asszony ül ott 
kötéssel a kezében. A vasrostélyos ablakon át ki-
látni az erdőre, hol a tiszta fehér szüzhóval borított 
százados fák mereven nyúlnak ég felé, szétterjesztve 
kopár ágaikat. 

Az öreg asszony jó ideje ül már ott, elmerülve 
gondolataiba, mikor szőke fürtű kis leány szalad 
be a szobáda. 

— Nagymama! mikor jön a krisztkindli ? 
A nagymama abbanhagyja a kötést s leveszi 

szemüvegét fáradt szemeiről, aztán ölébe vonja a 
gyermeket és reszkető kezeivel végig simítja annak 
rózsás két orczáját. 

— Majd estére, gyermekem. S ha jól viseled 
magad, meglátod csak, mennyi sok szép mindent 
hoz neked. 

Ez az öreg asszony és az a kis lány képezik 
a Docskay családját, mióta nejét elvesztette. Az 
egyik édes anyja, a másik gyermeke. 

— Hajas babát is kapok P Nagymama ! 
— Azt majd meglátjuk estére, addig türelem-

mel kell lenn. 
— Azt mondta a dada hogy az Edíth grófnő 

krisztkindlije is küld nekem játékot meg ezukrot, 
Bizony! Edith grófné is kap krisztkindlibe egy vén 
herczeget és nem fog többet nyáron ide jönni, mint 
tavaly, mikor a papával mindég együtt lovagoltak 
az erdőn. Bizony! 

£s fontoskodva bólint a fejével. 
— Majd megmosom a dadának a fejét, csak 

bolondokat beszéljen neked. 
Az öreg asszony föláll és idegesen kezd do-

bolni ujjaival az ablaktáblán. Oda künn sűrű pely-
hekben hull a hó. A tél proletárai, néhány éhes 
veréb, fázva gubbaszkodik a kopár gályákon. 

Pedig nem egészen bolond beszéd ám az, amit 
a dada mondott a gyermeknek. 

Tudja azt nagymama igen jól. A ma reggeli 
lapok már előre közölték a karácsony estére terve-
zett főúri eljegyzés hirét. Preussburg Henrik her-
czeg a vőlegény. Egy német nábob, aki itt-ott 
nagyatya lehetne a szép Reőthey comteszenek. 
Docskay is elolvasta a hymen hírt és nyomban rá 
vállára vetve fegyverét, kiment az erdőre. Ebédre 
sem jött haza. Vitt a tarisznyába. Hja! sok a vad-
orzó. Résen kell lenni. Pedig a minap is, közvetlen 
a feje fölött, sivitva fúródott egy golyó a fába és 
mégsem fél tőlük. 

Eközben beesteledett és az öreg asszony nyug-
talankodni kezdett, hogy fia még mindig nem jön 
haza Már meggyújtották a nagy függő lámpát, s a 
theának való vis is régen fölfort, mikor végre 
megszólalt a csengő, mely a családfő hazajöttét jelzé. 
Margitka tapsolva örömében, szaladt a papa elébe. 

Komor kinézésű, szálas férfi lépett a szobába. 
Vastag bajszán jégcsapok csörögnek s hatalmas sza-
kálla mellét veri. Egy pillantás alatt ölébe kapja a 
kis lányt, az meg lecsókolja arczárói a fagyot, vé-
kony karjával átölelve apja nyaká*. 

— Most pedig szépen kimégy a konyhába ós 
majd csak akkor jösz be, amikor csöngetek. 

A gyermek szónélkűl engedelmeskedik, a nagy-
mama meg lopva könnyet törül szemeiből. Aztán 
bemennek ketten a másik szobába, hol a karácsony 
fa már ké zen áll, csak a viaszgyertyákat kell meg-
gyújtani rajta. 

— Nézd csak, Ákos! s az öreg asszony félén-
ken emeli föl a fehér leplet, egy kis asztalról, mely 
rakva van értékes gyermekjátékokkal ós finom nya-
lánkságokkal. Ezt Bécsből küldték. Meg akar-
tam neked mutatni. 

A Docskay arcza elkomorul s megvetöleg for-
dít hátat az ajándékoknak. 

— Ettől megkimélhettek volna. Nem szeretek 
alamizsnát elfogadni. 

£des anyja fölsóhajt, azután hozzá fognak ket-
ten meggyújtani a kicsiny gyertyákat. 

Lassanként megtelik a szoba, a viasz gyer-
tyák és fenyőfa kedves illatával. Látni kellett azt 
a napbarnított, komoly férfit, milyen gyöngéd gon-
doskodással forgolódik a karácsonyfa körül. Néha, 
futó mosoly jelenik meg okos sötét szemeiben i 

101 s iám. 
ilyenkor látszik csak, hogy nincs '.öbb harminczöt 
évasnél. Örökös komoly munkában töltve életét, 
soha sem fordított sok gondot külsejére s emiatt is 
néz ki idősebbnek. Mielőtt jelenlegi állását elfog-
lalta volna, a Reötby gróf uradalmában, erdőmes-
ter volt, egy állami birtokon. Nagyon keveset for-
golódott női társaságban s as meg is látszik modo-
rán. Egyeneslelkü, vas jellemű férfi, aki nem szí-
vesen veti magát alá, bizonyos üres társadalmi for-
máknak, melyeknek semmi jelentőséget nem tulaj-
donit. Házasága is olyan körülmények közt jött 
létre, mely jellemzi az egész embert. A faluban, 
hol azelőtt lakott, a református lelkész és neje rö-
vid idő alatt, egymásután elhaltak, a legnagyobb 
nyomorúságban, minden támass nélkül hagyva, ti-
zenhat éves lányokat. Mikor Docskay erről értesült, 
elment a lányhoz — kivel soha azelőtt egy szót 
sem váltott — és megkérte kezét. Házasságuk 
azonban csak rövid ideig tartott, mert az asszonyka 
meghalt az első évben, mikor kis leányának életet 
adott. Docskay akkor került ide, Reőthey grófékhoz. 

Az egész család hamar megszerette őt daczára, 
hogy kissé különeznek tartották. Egyszer ugy nyi-
latkozott a grófnék előtt, hogy női társaságban 
mindég olyan furcsán érzi magát, mint mikor a 
gyermek madárfészket szed ki és a tojásokat ügyet-
lenül tartja markában attól rettegve, hogy ösz-
szetöri. 

Az öreg grófné komikus kétségbeeséssel csó-
válta fejét s aranykeretü lorgnettjén érdeklődéssel 
nézett végig rajta. 

— Maga egy valóságos ősember. Sie sind ein 
Urmensch! 

Edith grófnő pedig szívből kaczagott es ere-
deti mondáson s azzal válaszolt rá, hogy rögtön 
fölszóllitotta az ősembert, tanitná meg őt lovagolni. 

Ettől a naptői fogva, a falusiak sokat látták 
őket lóháton, amint lépésben haladtak egymás mel-
lett, az erdőn vagy az országúton . . . 

Egyszer Edith grófnő fölvitte lovagját a kas-
tély képtermébe és ott sorra magyarázta neki, az 
ősök történetét. A sok régi olajfestmény között, 
volt egy szelid arczu, kék szemű, szép fiatal nő 
arczképe is, akit a család szégyenfoltnak tekintett, 
mert polgári származású volt. Egyik ősük, ugyanis, 
azt a hallatlan vakmerőséget követte el, hogy me-
szallianszot kötött. Szerelemből. Bár a szegény asz-
szony életével lakolt ezért, mert a családi intrika 
halálba üldözte. Öngyilkos lelt. Edith grófnő Utók-
ban beszélte ezt el Docskaynak, különben kikapott 
volna szüleitől, bizalmaskodásáért. 

De hát azok a szép nyári napok már régen 
elmultak. Edith grófnő fölment Bécsbe. Hercseg-
nének készül. Az ősember meg itt maradt az er-
dőn, halálra sebzett szivevei . . • 

A karácsonyfa viassgyertyái teljes fényben ég-
tek, mikor a papa csöngetett és a boldog gyermek 
örömrepesve szaladt be a szobába. Nyomában a 
cselédek, a kik, ugy látszik, szintén jólviselték ma-
gokat egész éven át, mert a Jézuska rólok sem fe-
ledkezett meg: Mindenkinek hozott valamit. Nagy-
mama is kapott ajándékot. Egy drága fekete se-
Ivem kötőt 3 szélből. Gyönyörűség volt látni is 1 
örült is neki. Régen vágyott ő már ilyenre. 

Legboldogab volt azonban a kis Margit, ast 
sem tudta mihez nyúljon előbb, a sok szép holmi 
közül. De azért az ajándékok koronája mégis az a 
remek hajas baba, amelynek olyan szép kék szemei 
vannak, mint Edith grófnőnek, még a ruhája is 
szakasztott olyan, aminőben a comtesz a nyáron 
itt lovagolgatott. 

S hogy elkészült a vacsora és a kis család le 
ült a teritett asztal mellé oda künn olyan hóvihar 
keletkezett, hogy a vén fák csak ugy csóválták fe-
hér fejeiket. Soha ilyet! A szél meg sirva, fütyölve, 
hordta a havat, meg-meg rázva az ablaktáblákat. 

E miatt aztán nem is hallották odabenn a kis 
szán csengőjét, mely megállt a kastély kapuja előtt. 
Egy erősen beburkolt alak szállt ki a szánkából s 
zsebéből kulcsot véve elő, maga nyitotta ki a ka-
put, nem csöngetett rajta. Aztán nesztelen léptekkel 
ment végig a folyosón s egyenesen az ebédlőnek 
tartott, hol a család vacsorázott. Kopogtatás nélkül 
nyitott be az ajtón s mig azok fölálltak az asztaltól 
és kíváncsian nézték a tetőtől talpig beburkolt, vá-
ratlan vendéget, az ledobta magáról a drága szőr-
mével bélelt felöltőt, melyből az Edith grótnő büszke 
szép alakja bontakozott ki 

A meglepetés fölkiáltása hangzott mindhármok 
ajkairól mialatt Edilh ráborult Docskay keblére s 
az ősember erős karjaival szivéhez szorította szerel-
mesét . . . e 

A hóvihar még egyre tombolt, mikor a falu 
kis harangja megcsendült éjféli misére. A szél át-
vitte hangját a vén kastélyba is, hol két, egymást 
forrón szerető, sziv áldozott a szerelem istenének . . . 

Fönn az emeleten pedig, a büszke ősök mo-
gorván néznek magok elé, csak az a szelid arczu, 
kék szemű, szép asszony látszik mosolyogni, as 
arany rámából, mintha, azt gondolná magában; 
tMeg vagyok bosszulva* I 
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Postai menetrend* 
I N D U L Á S : 

D é l e l ő t t : 
Szentesről—Hm vásárhely felé d. e. 7 óra 55 p. 

(mindennemű postai küldemény). 
Szentesről—Szolnok-felé d. e. 10 óra 55. p. 

levél posta.) 
Szentesről—C*.-raágocs-felé d. e. 11. óra (min-

dennemű postai küldemény/ 
Szentesről—Csongrád-felé d. e. 11 óra 55 p. 

Szefed ée Bpest-felé (mindennemű postai küldemény.) 
D é l u t á n : 

Szentesről—Hmvásárhely-felé d. u. 3 óra 03. 
p. (Csupán levél posta). 

Szentesről—Szolnok-felé d. u. 5 óra 20 p. 
mindennemű postai küldemény). 

£ R K E Z £ S: 
D é l e l ő t t : 

Szolnokról—Szentesre d. e. 8 óra 50 p. (min-
dennemű postai küldemény). 

Hm vásárhelyről—Szentesre d. e. 10 óra 65. p. 
(Csupán levél posta). 

Csongrád-Mágácsról—Szentesre d. e. 10 óra 5 
p. (mindennemű postai küldemény/ 

D é l u t á n : 
Szolnokról—Szentesre d. u. 4. óra 10 p. (csu-

pán levél posta). 
Hm vásárhelyről—Szentesre d. u. 6 óra 10 p. 

(mindennemű postai küldemény). 
Csongrádról—Szentesre d. u. 4 óra 20 p. 

(mindennemű postai küldemény/ 

ftZBNTESI U k P 

Eladó föld. 
Alsóréten 4 részlet földem 

részletenként is és Mucsiháton 
12 hold eladó. 

Dr. Pollacsek Albert. 

lot. siáili 

f Kiadó föld-
N é h a i K i 8 8 F e r e n c z örökösei 

tulajdonát képező nagytőkéi 55 hold tanya-
föld haszonbérbe kiadó. — Értekezni lehet 
Kiss Zsigmond Qgyvéddel. 1 - 3 

jcomobil es gözĉ plögép-készletsk ^¿¿fr^^líffiír^V^::,5,: 
kolyo/ók, kussiló- es boron&k, s**nttgyttjtflk. 

K i a d ó földe 
D a n c s ó G á b o r d ó n á t i 26 hold 

tanyaföldje a rajta lévő épületekkel együtt -
haszonbérbe kiadó, alkut köthetni III. t. 545. 
sz. a. vagy a helyszínén. 1—2! 

f»/V Iliini legjobb *nnretfl|jé|>H«,»E«>c»kj»vAgrtk, r«|>avAcrik, knk .ii«v. 
¡>U U t!u2A nmr/.olok. dMinlók, rtrlA-inalmok. 

gysxemes aczél-ekák 2 és 3 vasú ekék 

C- l a y t o n & S h u t t l e w o r t h ¡ H { ^ ^ A 
mezögazdasagl gépgyárosok"© B u d a p e s t J ' f i l í * 

az elismert l e g j o b b a k 

aranyban és ezüst-
b e n kaphatók, valamint 

bármily kényes javítá-

sok a legprecisebb 
ponto§iáKKAl jutá" 
nyosan javíttatnak Szentesen 

egyedül csak 

Hermán Pál, 
mecháoíkus és miiórásnáL 
(Dobray házban.) 

és mindtn egyéb ^ v \ .y*?^ . gazdasági gépek. 

Rér-letea Arja e\*nfheh kívánatra ingyen ét bérmentve küldetnek. 

EL SÖ KÖNYVNYOMDA RESZUENYTARSASAG 
Szentesen, Kurczaparti-utcza 31. sz. 

Jutányos árakl 

ELVÁLLALJUK: 
Díszes számlák, jegyzékek, 
tudósitó levelek; díszes meg-
hívók, tánezrendek, divatos 
eljegyzési és esketési kár-
tyák; étlapok, községi és 
városi hivatalom nyomtatvá-
nyok ; árjegyzékek, czim-, 
asztali a névjegyek, továbbá 
mindennemű és színű fal 
ragaszok és disues kivitelű 

gyászlapok elkészítését. 

Szép kiviteli 

JKarmincz év óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 
megfelelő betűkkel és gyorssajtóval ellátott 

újonnan berendezett 

könyvnyomdánkat, 

melyben minden e szakmába vágó munkák 
a legjutányosabb áron, csinos kivitelben, 
gyorsan ós pontosan készíttetnek el, — 

ajánljuk a n. é. közönség pártfogásába. 

Szentesen, 1896. julius havában. 

Tisztelettel 

Szentesi elsé könyvnyomda 
részvénytársaság. 

Gyors elkészítési 

ELVÁLLALJUK : 

Mindennemű táblás kimuta-
tások es takarékpénztári mér-
legek ; időszaki és folyóiratok, 
hírlapok, művek; díszes ki-
vitelű szalag-aranyozások és 
számlák; ipar és kereskedel-
mi körlevelek csinosan ki-
állítva; mindennemű irodai 
és ügyvédi nyomtatványok; 
levélpapírok és borítékoknak 

czégnyomássali készítését. 

P o n t o s s á g ! 

A SZENTESI LAP szerkesztősége és kiadóhivatala, 
hal kéziratok elfogadtatnak s az előfizetési pénzek felvétetnek. 




