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„SZENTES és VIDÉKE"
1888. évi IX ik folyamának harmadik évnegyedére.

Lapunk t. előfizetőit fölkérjük az előfizetés 
megújítására, hogy a lap szétküldésében fennakadás 
ne legyen. — A lap előfizetési ára a régi, t. i.

Egy egész, évre helyben és vidékre 4 frt.
Egy fél évre „ „ 2 „
Egy negyedévre „ „ 1 „

.Szentes, 1888. junius 30.
„SZENTES és VIDÉKE4

szerkesztősége és kiadóhivatala.

Városi közgyűlés.
A folyó hó 2-án és 3-áu megtartott, városi 

képviselőtestületi közgyűlés ismét oly határoza
tokat hozott, melyek nagy horderejűknél fogva 
hivatva vannak előbbre vinni ugy városunk mint 
az egész megye mivelődését s melyekkel azért e 
helyen külön is kell foglalkoznunk.

Valahányszor lapunk az iskolai év végén a 
helybeli polgári leányiskola, vizsgálatáról tett, em
lítést, mindannyiszor hol rövid néhány sorral, hol 
indokolt cikkel fejtegette ezen leányiskola további 
fejlesztésének szükségességét, sőt ismerve megyei 
tanfelügyelőnk ez ügyben buzgólkodását, nem ré
gen nyilt levélben kérte az ő közreműködését. 
Ila meggondoljuk, hogy sokkal kisebb népességű 
városok, mint Trenesén, Máramaros-Sziget stb. i 
teljes osztályú, a polgári leányiskolánál magasabb 
fokú, u. n. felsőbb leányiskolákkal bírnak, habár 
az állam költségén, annál kevésbbé szabad a tő
gyökeres magyar városok leánynevelését elhanya
golni, még akkor sem, ha e városok saját ere
jükből kénytelenek volnának oly intézeteket fel
állítani. Hogy a kormány a felvidéki városokban 
állami költségen tart főn felsőbb leányiskolákat, 
azt a magyar állami politika parancsolja, mely 
szerint a nem magyarajka felvidéki városokban a 
magyar nyelvet kell meghonosítani, s ha a leendő 
anyák elsajátítják e nyelvet, akkor gyermekeik 
azon vidék uralkodó nyelvén kívül édes anyjuktól 
a magyar nyelvet is meg fogják tanulni — s igy 
a felvidék mívelt középosztályit uj magyar nem
zedéket fog nevelni.

De midőn a felvidéki nagyobb városokban a 
a leányiievelésről oly erősen vau gondoskodva, ki 
az, a ki az alföldi tiszta magyarajku leányok 
neveltetéséről nem akarna gondoskodni ? S valljuk 
meg őszintén, éppen az alföldön, tehát a magyarság 
székhelyén, vajmi kevés történt ekkoráig a felsőbb 
leányi.cvelés és oktatás terén. Szentes várost köz
pontnak véve teljes négy osztályú polgári leány
iskolát találunk legközelebb hozzánk Szegeden, 
Kecskeméten és Aradon. Tehát Csongrád, 
Szentes, Szarvas, II.-M.-Vásárhely, Orosháza, K.- 
Szt.-Márton, Félegyháza, Halas, e népes alföldi 
városok összevéve mily nagy területet képeznék, 
s egyben sincs teljesen gondoskodva a leányok 
magasabb fokú neveléséről. Bizony szomorú ál
lapotok !

Szentes város felfogta ezt az állapotot, s a 
legutóbb tartott közgyűlésen hozott határozatával 
mintegy kimondotta, hogy a leánynevelés terén 
is ki akar emelkedni a környékbeli városok so
rából s kiegészíti az évek óta fennálló két osz
tályú polgári leányiskolát ez évben a 111-ik 
oszt á 1 y 1 y a 1 s ezt ez évi szeptember 1-én meg
nyitandó uj iskolai evben mar életbe is fogja 
léptetni. Most már bizonyos, hogy a IV-ik osztály 
felállítása s ezzel a polgári leányiskola, teljessé 
tétele nem fog annyi időbe kerülni mint a 111-ik 
osztály felállítása - 8 akkor Szentes város a 
leány nevelés terén hozott áldozatokra épp oly 
büszke lehet, mint a mily büszkén s elégülten 
tekint a kimagasló gymnásiumi uj épületre.

A közgyűlés második kiemelkedő liataio-

zatát egy uj kisded óvoda felállítása ké
pezi. A beliigyministcr ugyanis még a múlt év
ben külön rendeletet bocsátott ki kisdedóvodák 
kötelező felállítására — de uetaláni félreértés 
kikerülése végett azonnal sietünk megjegyezni, 
hogy ez azután igazi k i s d e d ó v o d a lesz. Mert 
mig az évek óta fennálló s nagyobbrészt a hely
beli jótékony nöegylet által fenntartott kisded
óvodába központi fekvésénél fogva többnyire 
intelligens családok gyermekei járnak, kik idegen 
felügyeletre és gondozásra nem szorulnának, te
hát inkább szórakozás és időtöltés kedvéért jár
nak oda, addig a második óvoda, már helyi fek
vésénél fogva a szegényebb sorsú, munkás osztály 
gyermekei számára igazi óvó menhelyiil fog szol
gálni, hogy mig a szülők egész nap kenyér ke
resetük után látnak, gyermekeik e ínenhelyen min
den bajtól megóva legyenek.

Még két fontosabb határozatot kell kiemelnünk, 
az egyik gy m n ás i um u n ka t, a másik a vá
ró 8 adósságait illeti.

Ugyanis a vallás- és közokt. minister felhí
vására városunk, hogy a gymnásium részére a 
nyilvánossági jogot állandóan megszerezze, a raj
zoló geometria és szabadkézi rajz ta
nítására rendes tanszék felállítását határozta 
el. A rajzoló geometria ugyanis rendes tantárgy 
s erre gymuásiumunk nem bir qualificált tanerő
vel, s ha bírna is, tanáraink annyira túl vannak 
terhelve órákkal, hogy többre sem nem vállalkoz
hatnak, sem nem kötelezhetők, a minister pedig 
e két tantárgyat oly fontosnak tartja, hogy annak 
nem qualificált egyén által való tanítását nem tűri 
meg. A közgyűlés tehát nem térhetett ki a mi
nister parancsoló rendelete elől s ennek megfe- 

i lelőleg e tanszék felállítását cl is határozta.
Végül igen fontos a városi adósságok 

k o n v e r t á 1 á s á r a vonatkozó határozat is. Alant 
egészen részletesen közöljük városunk ugy régibb 
mint újabb konvertálandó adóságait, melyek tör
lesztésére s kamatfizetésre városunk már annyit 
fizetett, hogy némelyikét a sok kamatból kétszer 
is lehetett volna már kifizetni, de nem volt mi
ből. Minthogy ezen adósságokat nagyobbrészt oly 
befektetések képezik, melyek hasznát az utókor 
is élvezni fogja (pl. artézi kút, gymnásium stb), 
illő s jogos követelés, hogy nocsak a mostani, 
hanem a jövő nemzedék is részt vegyen ez adós
ságok törlesztésében. E célból a város erre vo
natkozólag hozott határozata folytán oly összeget 
fog fölvenni, melyből az összes adósságok lesz
nek kifizetendők s az e célra fölvett kölcsönösz- 
szeget 50 év alatt fél évi egyenlő részletekben 
fogja törleszteni. Ez tehát nem uj adósság, mint 
némelyek tévesen okoskodnak, hanem a helyett, 
hogy most huszfelé tartoznék a város, csak egy 
helyen, t. i. a kölcsönt nyújtó banknál lesz adós.

Városunk közönsége tehát az itt kiemelt ha
tározatokat nemcsak megnyugvással, hanem büsz
keséggel is veheti tudomásul.

* **
A f. hó 2. és 3-án megtartott városi képviselőtes

tületi közgyűlés lefolyását a következőkben ismertetjük.
A közgyűlés megnyitása alán három rendbeli in- 

ferpellátio intéztelett a polgármesterhez. Nevezetesen 
Udvardi S. képviselő azon kérdést intézte a polgár
mesterhez, miért maradt ki a közgyűlési tárgysorozat 
búi a kongómtól a pályaházig tervezett kőutépités ügye, 
midőn a pályázat folytán kellő szánni ajánlat tétetett, 
l’olgármesler azon felvilágosítást adja, hogy a tanács a 
benyújtott ajánlatokat nem farija kielégítőknek, tehát 
azokat a közgyűlés elé sem terjesztheti, hanem uj pá 
lyázatot fog hirdetni. — Szánthó Dániel képviselő azt 
kérdi a polgármestertől, vájjon Döme volt árvaszéki pénz
tárnok lefoglalt ingó és ingatlan vagyonából ki fog-o 
telni az elsikkasztott összeg. Mivel a Döme-féle sikkasz
tási ügy nincs még végleg elintézve, polgármester helye
sen jegyzi meg, hogy azt csak akkor lehet megtudni, 
ha a birtokeladásból befolyó összeg felosztásra kerül — 
tehát ezen interpellál,ióra ezidőszerint nem lehet hatá
rozott választ adni. — Józsii képviselő a szentháromság
szobor előtt a városi tai.acs áltai elrendelt kőfalépités 
s ez ellen a lóm. kath. egyháztanács által beadott fe- 
lebbezés ügyében interpellálta a polgármestert, ki őszin
tén megvallotta, hogy bizony a fölebbezés megfeneklett 
s a városi tanács azért építtette a keritésfalat, mert 
ahoz a városnak joga vau (de uiucs joga a felebbezés

elintézése előtt — Szerk.). Különben ez ügy miben állá
sa múltkori cikkünkből ismeretes.

Ezen interpellátiók után az első tárgyat Csongrád 
vármagye törvényhat. bizottságának azon határozata ké
pezte, melyben a vármegye elismerést és köszönetét sza
vazott Szentes városának az árvízvédelem körül s az 
árvízkárosultak iránt tanúsított magatartásáért.

Második és sok képviselőre nézve legfontosabb 
tárgy volt a Mikec Ferenc elhunyta folytán megürese
dett tanácsnoki s közoégbirói állás betöltése. Olvasóink 
ismerik ugy ezen mint a csendbiztosi állásra pályázók 
névsorát. De mig ezen állás betöltésére névé tisztában 
volt a képviselőtestület, hogy t. i. a megválasztandó uj 
tanácsnok a választási cyclus végéig lógja e hivatalt 
viselni, annál különbözőbb vélemények támadtak a csend
biztosi állás tartamára nézve. Ugyanis a csendbiztos 
mint a főkapitány alárendeltje a kezelő személyzethez 
sorolandó, mely élethossziglan választatik. Közgyűlés 
tehát a kijelölő bizottságra bízta ez ügy megoldására 
leendő javaslatot. A hat tagból álló kijelölő bizottság 
polgármester elnöklete alatt következő sorrendben jelöl
te ki a pályázókai: I. helyre Farkas Benedek Ügyvédet 
s helyettes községi bírót, II. helyre Gulyás Mihály ügy
védet, III helyre Nyiry Gyula városi ügyész segédet. A 
beadott 138 szavazat közül Farkas Benedekre 79, Nyi
ry Gyulára 59 szavazat adatott be, ni.ért is Farkas Be
nedek 20 szótöbbséggel megválasztott tanácsnok- s köz
ségi bírónak nyilváníttatott.

Ez alkalommal polgármester a kijelölő bizottság 
véleményét tudatta a csendbiz.tosi állásra nézve is — 
Ugyanis a pályázat annyiból nem tekinthető szabály
szerűnek, mert nem volt kitéve, hogy a csendbiztos 
mennyi időre választatik, sem teendője nincs a szabály
rendeletben kellőkép megállapítva. Azért megbízandó 
lenne a jogügyi szakosztály a cseudbiztos jog- és hatás
körét kellően megállapítani s erre nézve a közgyűléshez 
javaslatot beterjeszteni s ha majdan ezt a közgyűlés 
letárgyalja s jóváhagyatva a vármegyei hatóságtól visz- 
szakapja, akkor lenne a pályázat, újból kihirdetendő, s 
igen valószínű, hogy egy élethossziglani állásra több 
egyén íog pályázni. A közgyűlés polgármester előter
jesztését elfogadta és ez állás végleges betöltéséig Ba
logh István helyettes cseudbiztos alkalmazását elha
tározta.

A alsó ipariskola felügyeletével megbízott, iparta
nodéi bizottságnak működési ideje már tavaly járván le, 

hle az időközben kiadóit, ministeri rendelet meghagyása 
folytán is uj bizottságot kellett választani. Közgyűlés 
meghagyta a régi tagokat, csak az elhunyt Mikec Fe
renc helyébe Farkas Benedek tanácsnok, Önody Lajos 
főjegyző és Sima Ferenc volt biz. elnök helyébe, kik a 
tagságot jövőre nem vállalták el, Nyáry László és Kovács 
Bal választattak meg.

A gazd. szakosztály azon javaslatát, mely szerint 
a keményítő gyár és korsós sor közt, lévő 3 üres telek 
eladását javasolta, a közgyűlés Balogh János képvise
lőnek igen helyes felszólalása folytán nem fogadta el, 
mert a mély fekvésű telkek mig egyrészt a ragályos 
betegségek fészkei s állandó tanyái, tehát már egészségi 
szempontból sem helyeselhető az eladás, másrészt, a vá
rosnak még költekezni is kell az oly telkekre, midőn a 
rajtok felépített házakat a belvizek ellen városi költsé
gen kell védeni.

Következett az árvaügyi szabályrendelet módosítá
sára beterjesztett bizottsági jelentés, mely fontossága 
dacára a képviselők ’/io-ed részét futásra kényszeritette 
s a közgyűlési terem amilyen zsúfolt volt az előtt, oly 
üres lett az után De azért a hozzá értő f.iszi- és kép
viselők ott maradtak s egészen 1 óráig tárgyalták — 
de csak a 30-ik § ig haladlak Másnap folytatlak a sza
bályrendelet tárgyalását — ez természet esen megint me
nekülésre kényszeritette a képviselők nagyobb részét s 
hátra maradtak a szakemberek, u. ni. Fekete Marion, 
dr, Lakos Imre, Albertényi Antal s a városi árvaszék 
néhány tagja. Közvebelőleg örömmel említjük, hogy a 
városunkban időző országos képviselőnk Tors Kálmán 
ur mindkét napon több óráig időzött a közgyűlésben, 
figyelemmel hallgatta a tanácskozást s alkalma volt 
meggyőződni, liogy elég szép rendben folyik le nálunk 
a közgyűlés, a fel — és hozzá szólások értelemről ta
núskodnak s nem egy város többié haladna, ha oly 
felvilágosodott, képviselőtestülettel bírna.

Délután 1 óra tájban befejeztetvén az árvaügyi 
szabályrendelet tárgyalása, a következő igen fontos s 
vezércikkünkben kiemelt ügyek kei ültek tárgyalásra, 
első sorban a kisdedóvók felállítását kötelező múlt, évi 
20. 101. sz. belügymiiiist. rendelet. Ezen rendelet felol
vasása után polgármester jelenti, hogy e célra megvette 
a II. t. 2G. sz. Szényei-féle házat, s habár a lelek meg
vétele iránt a törvény értelmében a jelen volt kép
viselők csekély száma miatt végleges határozat nem 
hozható, kér felhatalmazást a tanács részére, hogy e 
telek árába az árverési feltételek szerint az egyes tör
lesztési összegeket addig is lefizethesse, mit a közgyű
lés egyhangúlag engedélyezett.

Épp oly egyhangúlag határozta el a közgyűlés a 
gyrnn. bizottság javaslatára a gymnásiumban előirt raj
zoló geometria ós szabadkézi rajz tanítására a minister 
által megkívánt tanári állásnak évi 1000 frt fizetéssel 
való felálllitását, uemkülöubeu a községi iskolaszék elő-



2)Ierjesztésére a polgári leányiskolának a III ik osztály
hal való kiegészítését, mely maga után vonja egy ren
des lan,ári állás betöltését (évi 840 írt) és a nevelő- 8 
igazgatónőnek eddig lakásul szolgált! helyiségeknek tan
leiemmé vám áialakilá ál, mi az első évben 1340 fit 
költséget idéz ugyan elő, de a következő évben legfel
jebb 000 frtnyi kiadási többletet okoz, amennyiben a 
további évek költségei egyrészt a Ill-ik osztályba jálő 
leánynüvendékek tandíjából (1 — 1 növendék ulán évi 10 
Irt) fognak fedezletni. Ezen utóbbi határozat folytán — 
mivel a nevelőim lakása III. osztályú tanteremmé fog 
átalakíttatni, — a nevelőim részére 140 frt évi lakbér
illetmény lett megállapítva. Sok szillő s leányka óhaj 
tása teljesült ez által s örömest fizethetik it magasabb 
tandijai'; a szegényebb sorsunk pedig — ha érdemesek 
rá — felmenteinek e tandíj alól.

A közgyűlésnek legfontosabb tárgyát. képezte a vá 
rosi adósságok konvertálására vonatkozó bizottsági je
lentés. Nem először volt ez már közgyűlési tárgyul ki 
tűzve, de azért lelt elhalasztva, meri a városi közgyűlés 
az adósságok pontos kimutatását követelte. Ez mosl 
meglőnénk A polgármester kijelentette, hogy ugyanazon 
magyar jelzálog bank, mely köl csönt, adott a városnak 
vasútépítésére, a városi adósságok konvertálására is ha j
landó a városnak minden jelzálogi biztosíték nélkül köl
csönt. nyújtani ugyanazon föltételek mellett, t, i. 97 ár
folyammal, 5 és ’A'/c mellett, 50 évi törlesztésre, félévi 
részletekben előre fizetve. Ez alkalommal közöljük azon 
tételeket, melyek a konvertálás keretébe vaunak lölvéve.

A városi számvevői hivataliéi összeállítóit kiállí
tás szerint következő tételek képeznék a couvertálás 
tárgyát:
1) Egri egyház.m. követelése (G’/o)
2. ) Debreceni főisk. követelése (G’/o)
3. ) Debreceni főisk. részére teli ala

pit! ány (6‘Zo) — — — —
4. ) Az artézi kút fölépítésére igény

be vett összes költségek — —
5) A gymnasiumi építkezéshez pótló

lag megszavazott összeg — —
6 ) A gymmisiumi épület alapozásánál 

fölmerült, többlet kiadás —
7.)  A gymuas. épület burkolásánál a 

vállalkozó részére megszavazott.
8) A gymuas. épület, vaskerítésének

költsége — — — — —
9) A gymuas. éptllet emeletére .veze

tendő vízvezeték költsége —
10) A gymuas. épület falkerilósének 

költsége — — — — —-
11.) Gynmásiumba szegyes osztályok

ban szükséges fölszerelések —■ 
12) Éránk Ármin volt polg. isk. ta- 

iulr végkielégítésére ■— —
13.) Árvízkárosultak részére megsza

vazott összeg — — -- —
14) a magtárépület udvarterének [el

töltési költsége — — —
15) A magtárépület mellé készítendő

kerilés költsége — — —
1G) Az artézi kit*, vizének a kispiac- 

hoz vezetésére — — — —
17.) Ugyanitt medence felállítására 
18) Bökényi csárda helyén bar.ik épi-

19.) Bokányi csárda újra építésére —

43.050 fit — kr
10,500 n — n

1050 n — r>

42,898 n 96

14,696 » 63 n

5619 27

1600 — n

1450 n —

3000 n - •

3000 » — n

700 n — >’

940 n —

1100 » —

447 n 90 n

525 — »

1577 » 40 r
1500 n —

245 n —
1800 » — w

Összesen: 135,790 irt 16 kr
Ha ehez hozzáadjuk a konver- 

sióval járó első évi költségeket, akkor 
még a következő kiadási tételek veen
dők számításba:
1) A fent kimutatott 135,700 frt után 

félévi esedékes kamat és tör
lesztési részlet — — — — 3765 frt G8 kr.

„SZENTES és VIDÉKÉ" TÁRCÁJA.

□ST'Z’IIuT’ SZEM.
BESZÉLT. (7.)

(Folytatás.)

Ez a bájos, mintaszépségű leány Maliidhoz hason- 
lilott. A lesló nem tagadhatta, hogy barátjának meny
asszonya iránt, ellenszenvvel viseltetik, most pedig már 
határozottan tudta, hogy Maliid hideg, szívtelen teremt
mény s a jókedélyű Gusztáv soha sem fog vele boldog 
lenni.

„Talán szégyenli magát érte?" /kérdező egészen 
elsimulva Bikáid.

A kis leány ide s tova csóválta fejét, de nem vá
laszolt.

„Az nem szép uéiiédtől, hogy minden durva kony
hai munkát rád biz," mondá a festész s kis kezére te
kintett, mely nagyon is 'világosan mutatta a durva 
munka nyomait.

„Pszt1“ intett a leány s aggodalmasan fenyege 
tődzött ujjúval. „Csak meg_ ne mondja azt Maliidnak, 
mert bizonyosan megver. Ő azt mondogatja, hagy keve 
set dolgozom és ostoba vagyok, nem érdemiem meg a 
kenyeret sem." A leány e szavainál annak igazi őszin 
tesége s gyermeki kedélyének egész ártatlansága tűnt ki.

A festész mindinkább vonzódott a kedves terem 
tűshez s bizonyos részvétet érzeti iránta, meri jól vette 
észre, hogy ezen szegény gyermek nevelése nagyon el 
van hanyagolva. Lehel, hogy rendes iskoláztatásban sem 
részesült.

„Hogy hívnak?" kérdező nyájasan a fes'ész.
„Erzsébetnek."
Rikárd most székét hozzá közelebb tolta s nyájas, 

megnyerő módon, mely majdnem minden fiaiul művész 
siijálja, igy szólt: „Nekünk, Erzsi, jó barátokká kell 
leuuüuk."

A leány egész ártatlanságával tekintett rá s szo
morúan viszouzá: „Senkim sincs, ki nyájasan szóira 
hozzám Ilka megtenné, de nem szabad, mert Matiul azt 
mondj i, hogy szigorúan kell velem bánni, mivel oly vad 
vagyuk." E szavaknál csendesen neveiéit, azután föl
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Igv az egész

legrégibb hivatalszol -

4071 frt. — kr

74 „ »
Igv az egész szükséglet: 143,610 írt 84 kr. 

A jeleiivolt képviselők ismervén a kouveism ugyer, 
nemcsak hogy senki sem provokált vrit.-lr, miiem a a 
láuos helyesléssel találkozott Fekete Marion kópv.selo 
nek azon'tárgyra vonatkozó inditványa, hogy amennyi 
ben e közgyűlés két határozata, t. 1. egy gymasiumi s 
egy polgári iskolai tanszék rendszeresítése s a polcán 
leányiskola 111 ik oszlályámik felállítása újabb holsúgó
két ró a városra, a ko.iversió összeg kerek 150,000 fi bán 
állapíttassák meg — s ez indítvány el is fogadtatott.

A lobbi kevesbbé fontos tárgy mellőzésével meg 
említjük még, hogy a város két legrégibb hivatalszo ■ 
gáj.-i: Kása István és Marion Imre beadott kérvényük 
lölylán jövő évi január hó I-tői kezdve a megérdemelt 
nyugalomba lépnek s kegydijul fizetésük felét lógják 
nuzni.

Az iparoslanoncok évzáró vizsgája és mim* 
kakiállitása.

A szentesi alsó ipariskola évzáró vizsgája f. 
évi julius 1-én reggeli 8 órától délután 1'/a óláig 
la flott, melyen igen szép számú közönség vett részt 
bizonyságául annak, hogy sokan iparunk fejleszté
sét. és felvirágoztatását szivükön hordják; beismerve 

I azt., miszerint csak azon népfaj boldogulhat, a mely 
mezei gazdászata mellett iparát a mai igényekhez 
képest minél jobban kifejlesztheti és kereskedelmét 
minél távolabbi* országokban elterjesztheti.

A magyar nemzet csakis 1867. óta lett saját 
sorsának ura, és ezen időtől kezdve annak vezetői 
mindén lehetőt megtesznek, hogy iparát és keres
kedelmét felvirágoztassák, de népünk legnagyobb 
réizd még e két pályától idegenkedik, amennyiben 
gyermekeit, ha teheti, csakis tudományos pályára 
eíőkészitteti; pedig napjainkban a tudományos pálya 
dacára annak, hogy sok időbe, fáradságba es költ
ségbe kerül, r.em nyújtja többé azon előnyöket, a 
melyeknek elérhetéséért, oly sokan küzdenek, hanem 
az ipar és kereskedelem az, a melynek szárnyain 
a. szakérlelem-, tudomány- és nemes erkölcs seggel 
párosulva — felemelkedhetik.

De addig, inig az iparostanoncok iskoláztatása 
az elemi iskolától kezdve szigorúan keresztül nem 
vitetik-, iparunk oly előhaladását., amint az például 
Csak az osztrák örökös tartományokban már eddig 
is kifejlesztve van, nem remélhetjük. Hogy a mi 
iparostanoncaink közül azok, a kiknek elemi isko
láztatása nem hanyagoltatott el, igen szép előlmla- 
dást tesznek r. törvény állal előirt tanulmányokban, 
tanúsítja az évi záróvizsga; a kik pedig elemi is
kolai tanulmányaikban akadályozva voltak,azok már 
sem iskolai tanulmányaikban, sem az iparban ama
zokkal verseny t nem haladhatnak. Egyébiránt ipa
runk fejlesztése a t. ipartanodái bizottság közveti 
tése folytán a legjobb kezekbe van letéve.

* *
*Jutalomban a következő szorgalmas tanoncok ré- 

szesültek:
Nagyságos Törs Kálmán u>-, városunk országos kép 

viselője, 5 Irinyi adományából u következők részesültek: 
Bujkál Bálint 111. oszt, tanuló kapott 2 frtot tanulás

ijedni látszott s ijedten az ajtó felé tekintett, mintha 
félt volna, hogy Matild minden pillanatban megjeleli s 
vigságáért. rá támad.

„Szegény gyermek, hát neked nevetned sem sza 
bad?" A festész szánalommal lekinlelt a leánykára.

„De én azért nevetek, mikor nincs idehaza, meri 
minden délben távozik üzleti dolgokban."

„Akkor gyakrabban jövök ide s beszélek veled," 
jegyző meg szívélyesen a festész, „s olyankor nevetünk 
s vígak leszünk."

A leányka sülét szemével örömteljesen tekintett a 
festészre s tapsolni kezdett; azután mondá: „Tisztelt 
uram, nem szabad tovább csevegnem, mert még sok dol
gom van." Ezzel felugrott s a tűzhelyhez sietett, hogy 
a vacsora készítéséhez fegjon.

A festész rövid távollétét nem vették észre a szo
bában, még újbóli belépését sem hallották, annyira vet
te igénybe összes figyelmüket. Emil elbeszélése. Még a 
beköszöntött esti homályt sem vették figyelembe. Rikárd 
látta, hogy Maliid szeme annál élénkekben fényiéit, mi
nél borzalmasabb jelenetekről szólt az ügyes elbeszélő.

Gusztáv ocsudolot. fül először merengéséből; lelki
ismeretesen tartotta meg szavát s nem szakította félbe 
Emilt egyetlen kételkedő megjegyzéssel sem, de mosl 
már elégett a szivarja s látta, hogy sötét lett. „Kedves 
unokalestvéiem, szemem előtt már egészen sütet van: 
nem tudom, vájjon elbeszélő tehetséged vagy a követ
kező esti homály-e az oka?" szólt nevetve Gusztáv. Sze
rencséjére nem vette észre ama szemrehányó pillantást, 
melyet menyasszonya rá vetett mondván: Igazán, egész 
söiét lelt, de még soha sem limitéi nekem oly gyorsan 
a délután mint ma."

Maliid löláilott, s meggyujtotta a kis takaros lám
pát; arcáról világosan lehetett még olvasni, mennyire 
föl van izgatva. Emil hasonlókép felállott s távozásra 
figyelmeztette bnrátjait. Hasztalan volt Maliid kérése, 
hogy ott töltsék az es'ét; mert Emil azt hozta föl, hogy 
már máshová igéi kezelt s uuokabátyja kérésére sem 
hajolt.

„Akkor legalább te maradj itt," mondá Gusztáv 
a teslészhez fordulva, s annyira könyörgöl.t, hogy a fesfész- 
uek nem maradt egyéb hiltiii, mint óhajiását°teljesíteni. 

(Folyt, köv.)

és rajzolásért; Bartha Aulai II. őszi. tanuló kapott 2 
triót rajzolásért; l«>-<7« Lajos 11. oszt, tanuló kapóit 1 
lilUt A^lek' polgármesteri hivatal állal kiutalt 25 frti.yi 
összegből 12 frt az alsó ipariskola legjobb tanulóinak 
jutalmazására forditlatott. Ebből l — l Irt ni , jutalomban 
részesüllek a III oszt, tanulók közül: Dosor András rajz 
es tanulásért, Spitzer l'eter laiiulásert,/Szlunnyomcv .Jó
zsef tanulásáért ;

A II. osztálybeli tanulók közül : Lajos tanú-
lásáérl, Nemes Kálmán tanulásért és mint jeles rajzoló 
Stark 'Nándor könyvkereskedő ur állal adományozóit 
rajzeszköz tárcát kapta 1 írt 20 kr. éltekben, 
Báliul, tanulásért;

Az I. osztálybeli tanu’ók közül: Erdei István, (»L 
lice lnne, Szabó Antal tanulásukért;

Az előkészítő osztálybeli tanulók közül: Gdgyor 
Ferenc, Török János, Danteik Gergely tanulásukért.

* *
*A mi az iparoslanoiic-inunkakiállilást illeti, a ki

állítási bizottság, melynek elnökévé Zsoldos Ferenc, al- 
elnökévé Szabó Lajos, bizottsági lapjává Bugyi Károly, 
jegyzővé Cslippay Mártó., válaszlatiak, löbbi tagjai pe
dig a különféle iparágak társulatainak elnökeiből es 
nmgbizotlaib.il állottak, mindent elkövetett a kiállilás 
sikerének biztosítására, a mi csakugyan sikerült, is, ameny- 
nyiben a kiállított munkák juh 1 én biráltattak meg, s 
a bírálatba bele nem nyugvó kiállítónak alkalom ada
tott, hogy felebbezéssel élhessen.

A biriíhit eredménye a következő volt: jelesnek 
40, jómik 54, elégségesnek pedig 15 tanouc munkája 
Ítéltetett. Sót a látogató közönség is oda nyilatkozott, 
hogy az idei kiállilás fölülmúlta a múlt évit, mind a 
kiállított, munkák számára, mind a minőség, csinosság és 
az elkészítés ügyesebb voltára is. S erről legjobban ta
núskodik az, hogy a közönség a valóban csinos munkák 
közül számosakat megvett.

A kiállilás jut. 1-én délután 3 órakor nyittatott 
inog Zsoldos Ferenc kiállítási elnök által és juh 2-án 
5 ólakor ugyancsak az említett elnök által lelkes, buz
dító beszéd kíséretében bezáratott, mely alkalommal a 
jutalmak is kiosztattak igen számos látogató jelenlé
tében.

Összesen 3G frt. jutalom volt, melyből a már em
lített s lek. polgármesteri hiv-ital által kiutalt 25 forint
ból az iparos tiuioiicmunka-kiállitas jutalmazó ara 13 
forint' fordittatot't, az általános ipartesttllet 10 frtot, 
Zsoldos Ferenc kiállítási elnök ur 8 frt 50 kit., Szőke 
István úr, kerékgyártómester 3 frt 50 kit., Neumann 
testvérek 1 forintot adományoztak.

Azonkívül a kiállítási bizottság elhatározta, hogy 
; 100 parab bronzirozotl. diszokmányt és 200 drb. egyszerű, 
leketefestékü okmányt nyomat, remélve, hogy az arra 
fordítandó költséget a t. ipartanodái bizottság a leg- 

' kívánatosabb ügy érdekében saját pénztárából kegyesen 
kiutalaudja.

* **
Jutalomban, még pedig 1 — 1 forintban és diszok- 

Hiányban a következő fanoncok részesüllek:
Lovas Bálint, Szuthmári Pál asztalos 2 és fél éves tanonca 

egy edényszekrényért■
Nemes Kálmán, Kolpaszky János asztalos 3 éves tanonca 

egy fényezett Íróasztalért;
K. Horváth Sándor, Konc Imre asztalos 1 és fél éves t. 

egy konyhaszekrényért;
Berezvai Ferenc, Török Mátyás 2 és egy harmad éves t. 

két pár cipőért;
Szabó Imre, Simon Eduárd cipész 3 éves t. egy pár női 

cipőért;
Molnár János, Lévay Lajos cipész 3 éves t. egy pár férfi 

cipőért;
Gebei Sándor, Varga Béni cipész 3 és fél éves t. két pár 

cipőért;
Sipos Sándor, Récéi Gábor cipész 1 éves t. egy j ár cipőért ; 
Rác Imre, K. Nagy Lajos csizmadia 3 éves t. egy pár 

csizmáért;
Varga József, Varga Imre fazekas 1 éves hónapos t. kü

lönféle fazekas munkákért;
Finta Imre, Varga Imre fazekas 1 éves 2 hónapos t. kü

lönféle fazekas műnk .kért;
Gyarmatid Bálint, Gyarmatid András fazekas 3 éves t. kü

lönféle korsós munkáért;
Katona Bóia, Berceli Károly kádár 3 éves t. egy akós 

hordóért;
Babos Imre, Berceli Károly kádár 1 és egyhatod éves t. 

egy fenyőfa vederért;
Midiéi Elek, .Szóvá János kalapos 3 éves t. két kalapért: 
Cirbus Imre, Szőke István kerékgyártó 1 éves t. 2 drb 

kocsioldalért;
Döme Sándor, Szegedi János kerékgyártó 1 éves t. egy 

saroglyáért;
Török Imre, Siprikó Sándor kovács 4 éves t. egy drb. rud- 

végére valóért;
Mikec Ferenc, Csőszi Béni kovács 3 éves t. egy haltáért; 
Botka Elek, Molnár Lajos kovács 1 éves t. egy drb csat

lósért ;
Fehér József, Borbás Sándor kovács 3 éves t. egy drb 

csatlósért;
Nyíri István, idősb. Nyíri István kovács 3 éves t. egy kö- 

röminc-tsző- és fejszéért.
Bajkai Bálint, id. Bajkai Bálint késes 3 éves t. különféle 

tolikésekért;
Kozma Antal, özv. Lakos Istvánná kosárfonó 1 és fél éves 

t. egy kosárért.;
Sajtos János, Kertész István lakatos 2 és fél éves t. egy 

fordítóért;
Keresztes Lajos, Lakos Károly lakatos 3 éves t. egy zárért;
Dósai Andor, Dósai Gábor rézöntő 3 éves t. 2 drb gyer

tyatartó- és egv mozsárért;
Németh Zsigmod, K. Nagy Antal szabó 3 éves t. nadrág-, 

és mellényéit;
Nagy Imre, K Nagy Antal szabó 1 és fél éves t. egy nad

rágért ;
Jelenti Lajos, Kotvics Lajos szabó 1 és fél éves t. egy 

nadrágért;
Fehér Sándor, Bugyi Károly szabó 3 éves t nadrág-, mel

lényért ;
Mécs Balogh Bálint, Sulc Kálmán szabó 3 éves t. egy 

egy nadrágért;
Vas Mihály, Vas Imre szabó 1 éves t. nadrágért;
Varga Kálmán, Zsoldos János szabó 2 éves t. női ruháért;
Komjáti János, Mácsai Ferenc szíjgyártó 1 éves t. lovagló

kantárért ;
Széli Bálint, Lévay Mihály szíjgyártó 2 és egynegyed éves 

t. pár lóravaló szerszámért.
A jóknak Ítélt iparcikkek készítői egyszerű ok

mányt. fognak kapui.
Ez alkalommal felhívom azon négy iparosfanoiicot, 

a kik még az 1 — 1 forintnyi jutalmat ki nem vetlék, 
hogy annak átvétele végett aluliroituál bármikor jelent
kezhetnek.

Szentes, 1888 julius 4. r, ... .J Usuppiiy Marton.,
a kiállítási bizottság jegyzője.

nmgbizotlaib.il


nyert ?
i.

A budapesti bazilika sorsjegyek 6-ik sorsolása folyó 
évi július 2-án ment, végbe következő eredménynyel:

60 000 frtot (főnyereményt) nyert, sorsz 1860, 
szám ti

1000 frtot nyertek: 1407—77, 3694—72,6511 — 
24 és 7889 — 77.

500 frtot nyertek: 472—26, 4239—43, 5140 — 
77, 5459—76, 6190—49

100 frtot nyerlek: 997-24,2122-31, 2265—33, 
2752—8, 3407 — 97, 3645—54, 4070 91, 4590—46.
59S7—27. 7953 — 16.

50 frtot nyertek; 220—55.277—8,421—95, 596 
— I. 657—60, 765—56, 1121—89, 1129 -35, 1239 — 81, 
1273-3, 1638—72, 1878—12, 2121 — 57, 2181—75,
2237 — 72, 2374- 55, 2746—71, 2966-75,2974-92, 
2979 42, 4052—66. 4251 — 17, 4268—22,4 113—37,
4681—80, 4824—72, 4981—4, 5191 — 100, 5205 — 17, 
522C—95, 5295—40, 5392—8,541 1—50,5501—41,5871 
—72, 5953 — 44, 6161 — 72, 6231—83, 6282—69, 6390 — 
71, 6432—77. 6676 — 5, 6755—4 1, 6844 — 13, 7 152-97, 
7154—72. 7281—94, 7426—27, 7474 — 10, 7848-91.

30 frtot nyerlek: 741- 9, 1028—36, IO73—IOO, 
1319—19,1392—34, 1475- 46, I8O9 — 9I.2219 — 3, 2286 
—72, 2328-2, 2545-95, 2742 — 98, 2857—75, 2897— 
61, 3075 — 72, 3594—77, 3692—20, 3781 — 51, 4197— 
25, 4331—44, 4 507 - 59,4511—4, 4585-70, 5302—35, 
6242 43, 6499—86, 6519—30, 6526—32, 6781—42,
7072—69.

25 frtot nyerlek: 29—90,843—9,1259-56,1436 
—90, 1191—88, 1653 — 97, 2036 — 1,2055—34,2186— 
93, 2526—26, 2758—97, 3677 — 64, 3953—19, 4250 — 
80, 4285—14,4323—42,4494—16, 4780—96, 5021—93, 
5332 -90, 5383—46, 5413—33, 6527-67, 6620—43. 
7006—32, 7034—100, 7354—81, 7358—90, 7491—59, 
7623—77, 7612-—4, 7684-—95, 7836 — 70, 7953 —19.

Kifizetés 1888. szeptember 1.
Törlesztésre kisorsollnlolI n következő 11 sorozat: 

192, 2232, 2365, 2934, 3496, 3701, 4275, 4305, 4925, 
5119, 6155. '

Az ezen 11 sorozatban foglalt 1100 sorsjegyek 
mindegyike 1888. évi szept. 1 -tői Ingva 6 forinttal vál- 
talik be. A nyereményszelvény, mely a további húzások
ban való részvételre jogosít, ti sorsjegyről levételik és 
a tulajdonosnak visszaszolgál tátik.

A nyeremények kifizetése a nyereniényszelvénynyel 
ellátó t. sorsjegyek beszolgáltatása mellett. 1888. szept. 
hó l-től fogva történik. A nyereményszélvény a sorsjegy 
ről levételik és a fizetési helyen visszatartatik. A sors 
jegyei a tulajdonos visszakapja és ez mind addig részt 
vesz a további húzásokban, mig egy törlesztési htizásban 
kisorsoltaiik.

II.
A magyar vöröskereszt sorsjegyek 17-ik húzása e 

lló 1 én ment végbe következő eiedményuyel:
15 000 frtot (főnyer.) nyert: 7542—29.
1000 frtot nyert: 1881 — 62.
500 frtot nyert: 2552—84 és 5286—17.
100 frtot nyert: 124—54, 1041—81, 4215-90, 

5665—15
50 frtot nyert: 132—7, 202—18, 398—69, 434 

—97. 577—8, 1089—41, 1800—63, 2238—42, 2427— 
30, 2617—90, 2681 — 11, 2734—36, 3019—53, 3548—| 
33, 3984—3, 4037 — 74, 4131-56,4337-31,5456-36, 
5472- 65, 6933—96, 7212—75, 7790—12, 7861—33, 
7939—61.

25 frtot nyert: 141 — 19, 175—26, 448- 66, 500 
—3, 1151—62, 2266-74, 2292—52, 2335-96,2360— 
98, 2649—32, 2836—55, 2911—22, 2941—26, 3083— 
45, 3535-69. 3558—57, 3926 — 5, 4501—75, 4589 — 
73, 4647—29, 6091—87, 7362—83, 7990—18

Kifizetés 1888. aug. 3 ától minden levonás nélkül.
Törlesztési húzásra kisorsoltatott a következő 6 

sorozat: 126, 891, 1739, 1784, 0292 és 7388
Az ezen 6 sorozatban foglalt 600 sorsjegy szept. 

hó 1 tol 6 o. é. írttal váltatik be. A nyereményszel 
vény, mely a következő nyeremény húzásokra jogosít, 
a sorsjegyről levágatik és a tulajdonosnak visszaszol
gáltat ik.

Világfolyása.
Mig más években — kánikula idején — az 

uralkodók- és furfangos diplomaták fürdőkön vagy 
nyaralóikban bűsölnek s a politikai hullámok lecsil
lapodnak, az egyszer a diplomatia nem nyugszik, 
hanem erősen foglalkozik Vilmos német császár uta
zási szándékával és tervével, mihez természetesen 
sokféle politikai kombinatio fűződik s igy a diplo 
matia még a kánikula dacára sem pihenhet. Lás
suk tehát, mint vélekednek a német császár útjáról.

Habár a német császár oroszországi utjának 
egyes részleteire vonatkozólag még mindig eltérnek 
a jelentések, abban valamennyi tudósítás megegye
zik, hogy- a császárok találkozása legközelebb meg 
fog történni, még pedig orosz földön.

Berlinben, habár az osztrák-magyar és az 
olasz közvéleményt azzal iparkodnak megnyugtat
ni, hogy' Vilmos császár oros-zországi utazása 
csak laza összefüggésben van a politikával s inkább 
csak nagyapai hagyománynak a kifolyása, — meg 
vannak arról győződve, hogy ez utazásnak kiváló 
politikai jelentősége van s célja nem csekélyebb, 
mint egyenesen arra törekedni, hogy minden vitás 
kérdés, mely Oroszország és az európai hatal
mak között lebeg, meg ldassék oly’ lioszu időre, a 
mint az csak lehetséges. Berlinben tehát a legjobb 
reménynyel néznek a császártalálkozás elé, mert a 
hely zetet sokkal békésebbnek tartják, mint a minő 
már emberemlékezet óta volt.

Élénken foglalkozik a német sajtó azzal a 
hatással, melyet a császári utazás Áusztria-Magyar- 

I országra és Olaszországra tenni fog,, biztos kilátás
ba veszi az osztrák-magyar német viszonyok mog- 
hidegülését, mert Ausztiia-Mngyarországba’n olyan 
áramlat fog támadni, mely ellenezni fogja az osztrák 
orosz megegyezést Németország utján. — Egy ber
lini lap kijelenti, hogy Németország közvéleményé 
nek túlnyomó részét az az elliidegülés kínosan érin 
tené,de reméli, hogy Bécsben nem tekintik bizalmat 
lanul a császár pétervári utazását, mert az. nem ári. 
Németország, Auszt.ria-Magyarország és Olaszoiszág 
szilárd szövetségének. Egy másik német lap szintén 
külön cikkben szól arról az aggodalomról, melyet 
Ausztria Magyarországban és Olaszországban táplál
nak az iránt, hogy’ a három császárszövetség föl 
talál ájulni.

Nyilvános köszönet.
A „Csongrádmegyei kör" f. é. junius 30-án tar 

tott.estélye sikerét Nagy Vilma k. a. és J'oó Károly 
ur szives közreműködésükkel, Sz. Kovács Pál ur pe
dig a szükséges nyomtatványok díjtalan átengedésé
vel voltak szívesek előmozdítani. Továbbá feliilíizet- 
lidc legifj. Zsoldos Ferenc ur 3 frt 70 krt., özvegy 
Komáromy Dánielné úrnő 3 Irtot, Csúcs Antal, Ko
vács Pál és Szatlimáiy Ede urak- 2—2 irtot, Bányai 
.József, Damjanovics Sándor, Horváth Jenő, Jámbor 
N. István, Juhász János, Dr. Kardos Albert, Nyáry’ 
László, Pólya Ferenc és Sule Károly’ urak pedig 1-1 

’ forintot. Fogadják u kör nevében a szives közremü- 
, ködök, valamint, a nomeskcblü felülfizetök előzékeny 
pártolásukért hálás köszöuetemet.

Kelt Szentesen, 1888. július 2-án.
NAGY SÁNDOR, 

a .Csongrádmegyei kör“ elnöke.

Mindazon jó ismerőseim s jó barátaim, akik f. hó 
elsején Elemér kis fiunk temetésén szívesek voltak 
megjelenni s részvétüket nyilvánítani, fogadják ez utón 
hálás köszön etünket,

'l'omor János és neje.

HÍRE IC
— Eljegyzés. Hírt Antal, a gőzhajózási társaság 

helybeli ügynöke, mait napokban jegyet váltott. Kass 
Gusztáv helybeli vendéglős szép, kedves unokahugával, 
Kass Mariska kisasszonynyal.

— Gyászhir. Már nehány nap óla lehetett itt-ott 
azon hihetetlennek látszott hirt hallani, hogy’ ifj. Már
kus Ágostonná úrnő, kinek zongoramiivészef.ét kellően 
méltatták s nagy élvezettel hallgatták városunk intel
ligens körei, o napokban Budapesten meghalt,. 8 a mi 
hihetetlennek látszott, igaznak bizonyult, mint azt a 
hozzánk beküldött s itt közölt gyászjelentés tanusit 
ja, mely’ igy szól: Ifj. Márkus Ágoston mint férj s 
gyermekei László és István, özv. Dobay Jánosné szül. 
Péterit. Octavia mint édesanya, Dobay Sándor mint 
fivér, id. Márkus Ágoston s neje mint após és anyós, 
Péterffy Teréz mint nagyiiéne ugy saját mint az ősz 
szes rokonok nevében fájdalomtól sújtott szívvel je

I lentik’ forrón szeretett hitvestársa, illetőleg édesany
juk, nővére, menyük és buga ifj. Márkus Ágostonná 
szül. Dobog Erzsébet úrnőnek, jolyó iió 4 én éjjel 11 
órakor, éleiének 28-ik évében hirtelen bekövetkezett 
gyászos kimnltát. A boldogultunk hűlt tetemei 1. hó 
6 án délután 4 órakor fognak a gyászházban : Wesse
lényi utca 65. szám alatt, a róni. kath. hitvallás szer
tartásai szerint beszenteltetni és a kőbányai uj köz
temetőben ölök nyugalomra tétetni. Az engesztelő 
szent-miseáklozat szombaton, folyó hó 7 én délelőtt 9 
órakor fog az erzsébetvárosi plébánia templomban az 
Urnák bemutattatni. Budapesten, 1888. július hó 5-én. 
Áldás és béke poraira!

— Következő gyászjelentés küldetett be hozzánk : 
Soós Lajos és neje Szánthó Juliánná, Soós Eszter és 
férje Szeder János ugy a maguk, mint gyermekeik 
nevében is fájdalommal tudatják édes anyjuk és nagy
anyjuk: Özv. Soós Lajosné született Bordáts Zsófin 
asszonynak 1888. évi Jnlius hó Bilién délelőtt 7 óra 
kor, életének 80 ik évében, végelgyengülésben történt 
kimnltát. A boldogult hült tetemei az ev. ref. egyház 
szertartása szerint, folyó évi Jnlius G ikán délután 4 
órakor a középfemetöben fognak nyugalomra tétetni. 
Szentes 1888. Jnlius 5.én. Béke poraira!

— Baross Gábor köziek, minister e hó 4 én a ko
rán reggeli vonattal városunkba érkezett, azonban 
nem állapodott meg nálunk, lmnem azonnal a Tiszá
hoz hajtatott, honnan hajón Csongrádra utazott. A 
pályaháznál Stammer Sándor alispán és Sarkadi N. 
Mihály polgármester fogadták. A minister két okból 
utazott Csongrádra; először hogy személyes meggyő
ződést szerezzen magának a Tisza balparti gátvona 
Iáról, másodszor hogy helyszíni szemlét tartson s mi
nél helyesebben intézkedhessék azon körgát építésé 
re nézve, mely hivatva lesz az annyiszor szorongatott 
Csongrád várost ideiglenesen addig védeni, mig a 
jobbparti ármentesitö társulat, megalakul és saját, ha
táskörében kiépítheti a gátakat. Á bemutatott tervek 
megtekintése és helybenhagyása után mégtaz nap gőz 
hajón Szegedre, onnan vissza Budapestre utazott,.

— Tors Kálmán városunk orsz. képviselője, mint 
előre jeleztük volt, múlt szombaton a délutá i vonat, 
tai városunkba érkezett, s habár az idő kedvezőtlen volt, 
a 48-as népkor kellően gondoskodott illő fogadtatásról. 
A tanács nevében Nagy Imre tanácsnok, a 48-as kör 
nevében Beszédes István, a Il ik 48 as kör nevében 
Gombos József, a városháznál pedig a polgármester üd
vözölte. Másnap d. e. beszámoló beszédjét tartotta, bírál
ván egyrészt az országnak pénzügyi helyzetét., melyet, 
a fegyveres béke tesz nyomasztóvá, másrészt kiemelvén 
a kormány üdvös intézkedéseit,. Az nap délben bankét 
volt a 48 as nőpkörbeii, melyen számosán veitek részt. 
Képviselőnk egész ittléte alatt élénken érdeklődött vá
rosunk ügyei iráut s kél ízben is jelent meg a városi 

közgyűlésen, Az iparos tanoncok vizsgája lévén vasár
nap, szorgalmas tanulók és rajzolók jutalmazására 5 
friot adományozott, mi a vizsgán jelenvolt vendégekre 
igeu jő benyomást telt.

— A fiirilötársaság által fenntartott tiszai fürdő
házon a jég- és hu hímverés által előidézett nagyobb 
hiányok pótlása befejezést nyert s a fürdő azoknak ki
zárásával, kik a társaságnak nem tagjai, csak is rész
vényesek és ezek családtagjai által használható e hó 
8 lka vagy is vasárnaptól, ezek közül csupán azok állal, 
kik az. alakulásnál kölelezelt 5 frtot. és a múlt évre meg
állapított 2 frt részvénydijnt lefizették, s erro nézve a 
végrehajtó bizottság követ kezű intézkedéseket tette: 1-öl* 
Tükörfürdőt a nők: hétfő, szerda és szombaton —fér
fiak: vasárnap, kedd, csütörlök és pontokon használhat- 
ják, — kabin fürdőt nők és férfiak bármely’ napon min
den megszorítás nélkül igénybe vehetik. 2-or A fürdő 
használatáért fizetendő dijak következőleg áll.ipitt.at.ak 
meg: tükörfürdőórt személyenkiiit 10 krajcár, — kis 
kabinért 20 krajcár, — nagy kabinért 30 krajcár fize
tendő; Sor Jegyek az ártéri Ilid Tiszapmt felőli ré
szén lévő vámházban Batik Miháiy vámszedő által 
adatnak azon részvényesek és család tagjaik részére, 
kik jogosultságukat igazolják — Sulc Károly társ, pénz
tárostól a városi adóhivatalnál személyesen átveendő 
igazolási jegygyei. 4 er A társaság szerelvényeiért (lepedő, 
törülköző. s. a t.) a múlt, évre megállapított dijak fize
tendők, ezeknek árjegyzéke a lűrdöháznál kifüggesztve 
megtekinthető. 5 ör il fürdőházba érkezéskor az előre 
lefizetendő dij átvételét igazoló jegy a fürdő szolgá
nak azonnal átadandó, s ennek elmulasztása a társaság
ból kizárásra szolgáltat okol. 6 or Társas kocsi állomás 
helye a Félegyházi Török István háza előtti lér, s ugy 
a kivitel- mint haza szállításért külön külön 10 kr. fi
zetendő.

— Felolvasó estélyt rendezett a „Csongrádmegyei 
kör" múlt hó 30 án a múlt számban közölt műsorezat- 
tal s elég jo sikerrel, de a rossz időjárás miatt igen 
kevés család jelent meg. A szereplők fény’ pontját 
képezte Nagy Vilma kisasszony' csengő s még is erő
teljes hangjával, a többi szereplők is igyekeztek a 
közönség megelégedését megnyerni, mi sikerült is 
nekik. Majd máskor talán jobban kedvez az időjárás 
szorgalmas itjaink föllépésének — no meg a kör 
kasszájának is.

— Gróf Károlyi Alajos londoni nagykövet s me
gyénk nagybirtokossá végkép lemondott a diplomatiai 
pályáról s 40 évi szolgálat után visszavonul. A király' 
kellőkép méltányolva a gróf sok évi liü munkálkodá
sát a szent István rend nagykeresztjével tűntette ki, 
mely kitüntetést meg is érdemelt.

— Pesti ihász Lajos színtársulata a csekély számú 
helybeli színházlátogató közönség örömére megérkezett, 
de azt hisszük, hogy e társulatnak itt idézése aligha 
fog örömet, annál kevesebb hasznot okozni. Értesülésünk 
szerint a sziiilársulati igazgató nem is táplál valami 
vérmes reményeket s jól is teszi, legalább nem fog csa
lódni. Ugyanis városunk jobb módit közönségének egy 
része pénzügyi elvből nem látogatja ii színházat, máso
dik része azt szerelné, ha a fővárosi művészek szere
pelnének, harmadik s legkisebb része tudja c-ak méltá
nyolni a vidéki színészet törekvéseit, de csekély száma 
miatt, nem képes egy középszerű társulat, exislentiáját 
sem biztosítani. A túlnyomó gazdaközönség mind künn 
van elfoglalva a termények betakarításával, az iparos 
osztálynak nyáron a legkisebb keresete van, tehát szin
tén nem áldozhat sziliházra; egyedül u kereskedő osz
tály pártolhatja a társulatot. Sok évi tapasztalás dik
tálja e sorainkat s a ki nem akarja nagyítani a dolgot, 
nekünk ad igazat. Mindezek dacára azt óhajtjuk, hogy 
soraink a legutolsó betűig megcáfoltassanak s a társu
lat a legfényesebb prosperálásnak örvendjen. Bírálatot 
a társulat szellemi erejéről még nem mondhatunk, mert 
tegnap volt még csak az első előadás — de mivel már 
ezen első előadás a közönség megelégedését vívta ki, 
remélihető, hogy a társulat a színé.izet, egyéb fajaiban 
is megállja helyét. Holnap adják a vNebán.t,s virág'' 
című operettet, tehát uj oldalról lesz bemutatva u tár
sulat művészi erejo.

— Nagy bámulatot keltenek a közp. piacon kérész
iül jelenleg épülő széles járdák és senki sem tudja 
fölfogni, mi indok vezéreiből te a mérnöki hivatalt ezen 
furcsa irány kijelölésére. Ugyanis azt minden laikus 
ember tudja, hogy a járda, az utcákon va’ó közlekedésre 
szolgál s azokat mintegy összeköti. De az egyik járd* a 
szentesi takarékpénztári épület (Szépe Károly kereslte 
désének) sarkától a ref. egyház uj bérházának templom 
felőli ablakának tart. Mint tegnap értesültünk, több 
tekintélyes polgár egészén indokoltan teli kifogási ezen 
semmi által nem indokolható irány ellen, mert hihetet
len, hogy a tanács, ha ugyan bele szokott, tekinteni a 
mérnöki hivatal teendőibe, ezt az irányt helyeselné. Ha 
pedig a Várady féle gyógyszertártól a takarékpénztár 
sarkáig terjedő vonalat veszi az ember irányadóul, ak
kor annak természetes folytatása a templom fő nej /irat a 
előtt lévő karóig terjed s ez az irány helyesebb mint 
a mely kijelöltetett. Bizony furcsa fixpontjai vaunak a 
mérnöki hivatalnak.

— Magánoktatásra, főkép gymnásiumi tanulóknak 
latin vagy francia nyelvi oktatására ajánlkozik egy 
képzett egyén. Tudakozódhatni Pázmány D. megy, 
levéltárnok úrnál.

— Gazdák figyelmébe. Ertesittetnek a „Gazdák 
és iparosok ált. hitelszövetkezetének" mindazon hely
beli részvényesei, kiknek kölcsönzsákra van szükségül:, 
hogy' a hivatalos helyiségben bármely' időben is kap 
hatnak 1 hétre 100 drb. zsákot 3 fi tért, naponta pedig 
1 drbot ’/« kr. díjért ■—■ Az elnökség.

— Tanítás a szünidők alatt. Azon t. c. szülőknek, 
kik iskolás-gyermekeiket, a szünidő alatt taníttatni kí
vánják, ezennel b tudomására hozom, hogy ju.lius hó 
9-étől augusztus 15-éig öt hétig tartó ismétlő és elő
készítő oktatást fogok adni naponkint d. e. 8—10-ig a 
hitközségi iskola egyik helyiségében. Kiváló tisztelet tel 
Dobozi Jenő, tanító.

Nagy Ferencz kereskedésében egy 
fin tanonezul felvétetik.
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Vasúti ^3 menetrend;
SZAJ0L—SZENTESI VASÚT. 

Szolnok felé.
Szentesről indul 5 óra 36 perc reggel, 11 óra 45 perc d. e. 
'lókéról indul ti óra 13 perc reggel, 12 óra 06 perc d. e. 
K.-Szt.-Márton bői 6 óra 58 perc reggel, 1 óra 07 p. d. u. 
Homokról 7 óra 37 perc reggel, 1 óra 48 perc d. «. 
T.-Föld várról 8 óra 05 perc reggel, 2 óra 18 perc d. u. 
Martfűről 8 óra 23 perc reggel, 2 óra 37 perc d. u. 
Kengyelről 9 óra 04 perc d. e^ 3 óra 20 perc d. u. 
P.-Tenyőró! 9 óra 31 perc d. e., 3 óra 43 perc d. u. 
Szajóiról 10 óra 01 perc d. e., 4 óra 20 perc d. u. 
Szolnokra érkezik 10 óra 30 perc d. •*., 4 óra 49 perc d. u. 
(Budapestre érkezik 2 óra 15 perc d. ti., 7 óra 45 p. este.)

Szentes felé.
Szolnokról indul 3 Óra 36 perc reggel, 11 óra 55 perc d. 
Szajolről 4 óra 17 perc reggel 12 óra 26 perc d. e. 
P.-Tenyőről 4 óra 41 perc reggel, 12 óra 14 perc d. u. 
Kengyelről 5 óra 9 perc reggel, 1 óra 14 perc d. u. 
Martfűről 5 óra <10 perc reggel, 1 óra 44 perc d. u. 
T.-Földvárról 6 óra (12 perc reggel, 2 óra 17 perc d u. 
Hornokról 6 óra 15 perc •reggel, 2 óra 32 perc d. u. 
K.-Szí.-Mártonból 7 óra 12 perc reggel, 3 óra 25 perc d. 
Tőkéről 7 óra 36 perc reggel, 4 óra 10 perc d. u. 
Szentesre érkezik 8 óra 16 perc d. e., 4 óra 30 perc d. u.

Félegyhúzóiról Budapestre.
Gyorsvonat-. 11 óra 50 perc délelőtt. 
Személyvonat: 3 óra 24 perc éJjeL 
Omnibiaszvonat: 7 óra 18 perc reggel, 
özernély vonat: 4 óra 18 perc délután.

Hód-Mezö-Vásárhelyről indul.
Szeged felé reggol 6 óra 51 perckor este 7 órakor. 
Nagy-Várad felé délelőtt 9 óra 34 perc, délután 6 óra 41 p.

IIód-Mező-Vásárhelyre érkezik.
Szeged felől 'délelőtt í) óra 4 perc, délután 6 óra 16 perc. 
Nagy-Várad felől reggel 6 óra 39 p., délután 6 óra 30 p.

Felelős szerkHNKló ás lapt.iilajdoiiAN: ICalÚzMOVÍÍH Norberí.

u.

LJKTsrilttér.
(E r( atban küldöttekért ucin vállal felelősséget a szerkesztő.)

Furbigc Seideustoffe von 85 kr. l*7lbG5fl
j per Meter fea. ‘. 000 verscliiedene Farben und Dessins) versen- 

det roixMi- und sfűekveise z-ollfr i das Fabrik-Depot G. Henne- 
berg (k. k. Jlofliefemnt), Zürich. Mustéi- uingubend. Briefe 10 
kr. l’orto

^Julirolt könyvnyomdájában 

EO’Z- ZF’ITT’, 
ki legalább négy elemi osztályt végzett, 
tanonczul azonnal felvétetik.

BALÁZSOVITS NORBERT,
nyomdatnlliíjdo-nos.

‘X X <x*

Idős Slájer Sándornak a IV-ik tized
ben (kiséríxm) lévő háza, mely' egy bolt
helyiségből, bárom szobából, éléskamará
ból, pincéből, istállóból, ólból és tüzreva- 
lósból áll, kedvező feltételek mellett ki
adó vagy eladó.

Értekezhetni e lap szerkesztőjével Ba- 
lazsovits Norberttel 1.1. 226 sz. a.

I
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*

Hirdetmény.
.Szentes város hatóságánál alkalmazás

ion lévő rendőrök és hivatal szolgák ré
szére a folyó évben kiosztandó ruhaillet
mény előállítása, u. m.t

Sötétkék színű gácsi posztóból 10 darab 
nyári, 10 darab téli zubbony ;

Sötétszürke posztóból 10 darab nyári, 
10 darab téli lengyel nadrág;

Sötétkék színű posztóból 9 darab nyári, 
9 darab téli magyar dolmány, 9 darab nyári, 
9 darab téli magyar nadrág;

25 pár nyári, 25 pár téli magyar csiz
ma, 10 darab mici sapka, 10 darab katona 
nyakkendő, 10 karkötő elkészítése zárt 
ajánlati verseny utján a tanács által szaba
don választandó vállalkozónak ki fog adatni.

Felhivatnak vállalkozni kívánók, misze
rint lepecsételt borítékba zárt s 50 kros 
bélyeggel ellátott ajánlataikat a vállalati 
összegnek megfelelő 10% bánatpénzzel s 
azon nyilatkozattal, hogy a feltételeket is
merik, alólirott tanácsnoknál, — kinél a 
feltételek hivatalos órák alatt megtekint
hetők — f. évi julius 12 én d. u. 3 óráig 
adják be, annyival is inkább, mivel a netán 
elkésve beadott ajánlatok figyelembe vé
tetni nem fognak.

Szentesen, 1888. jun. 23.
Nngy Imre,

tanácsnok.
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Brázay Kálmán 
sósborszesáte 

gyors enyhítést eszközöl: 
csuz, szaggatás, fagyás, fog 
és fejfájdalmak, szemgyen
geség bénulások stb. ellen. 
Fogtisztitó szerül is ajánl
ható, a mennyiben a fogak 
fényét elősegíti, a fogliust 
erösbiti és a száj tiszta, sza- 
gatlan izt nyer a szesz el
párolgása után, valamint 
ajánlatos o szer fejmosásra 
is, a hajidegek erősítésére 
és kitűnő hatással van a 
kenő- gyúró gyógy mód n á I 

(másságé.)

Minden palackon a fenti védjegy látható.

Tisztelettel tudatom a t. közönséggel, lmgv

rum- és rostopcsinnal
üzletem túl van halmozva.

Tekintve a szigorú pénzviszonyokat, 
miatt a rósz üzletmenetet, kénytelen vagyok 
a fentnevezett italokat 40 krért literen
ként áruba bocsájtani.

Továbbá ixsLrxxisitatlan. Ixe- 
gyi tort fehér 30 kr., veres 40 — 
50—60 krért literenként.

Venni szándékozók próbavételnél nieggyő 
ződést szerezhetnek, hogy áruim valódink.

Valamint petroleumos hordóim vannak el
adok darabonként I frt 60 krért.

Üzlethelyiségem Dósa Béla gyógyszerész 
ur házában.

Tisztelettel
ROBICSEK GÁBORNÉ. 

Sarkadi N. Sándornak nngy-Királyságon 5 
fertály tanyaföldje öt évi törlesztésre és az I. 
t. 130. sz. háza eladó. — Alkut lehet vele tenni 

1. t. 130. sz. házánál.

X
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i‘M/a. ü.888. Hirdetmény.
Az 1888. évi hadmentességi dij kivetési lajstrom 

alólirt hivatalnál f. hó 8—15-ig terjedő időn át 8 
napi közszemlére azon figyelmeztetéssel tétetik ki, 
hogy az érdekelt felek ezen kivetési lajstromot jelzett 
időben tekintsék még és felszólamlásaikat és pedig:

□) azon adózók, kik az ezúttal kivetett adóval 
már’a múlt évben voltak megróva, a lajstrom kitéte
lének napját;

•6) azon adózók pedig, kik az ezúttal megálla
pított adóval első Ízben rovattak meg, adótartozá
suknak az adókönyvecskébe történt, bejegyzését kö
vető 15 nap alatt a kir. adófeltigyelőnél benyújthatják. 

Városi adóhivatal.
Szentes, 1888. julius 3.

Tóth Kálmán, a.-ii. tanácsnok.

Mindenki a saját, érdekében 
fog cselekedni, ha az után

zatok ól óvakodik.

Ára egy nagy üveggel 80 kr., 
egy kisebb üveggel 40 kr.

Használati utasitás mellé
keltetik. Kapható: Budapes
ten : Brázay Kálmánnál, 
inuzeum-kőrut saját ház és 
Szentesen : Dobraj' S., Soós 
Albert, Abaffy L., Szépe, 
Robicsek Gáborné, Szénás- 
sy, Podliradszky, Várady, 
Zuckermann, Szabó, Ujvá 
ry, Ifj. Vecsery és Gunst 
Dávid urak kereskedésében.
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Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Védjegy. Fölülmulliutatlan étvágyhiány, gyoinorgyöngeség, rost 
Illatú lélekzet, felfúvódás, savanyu felbü(lenes, kolika, jjyo- 
morhiirut, gyomorégés, homok-* és dara képződés, túlságos 
nyálkaképzötiés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortol ered), gyormorgiircs, székszorulás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és aranyeres bántalmak eseteiben. — Egy üvegcse ára 
használati utasítással egyiittBő kr., kettős palacz.k 60kr 

Központi szétküldés Brady Károly gyógyszerész által 
Krcinsierhcn (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
Óvás! A valódi inária<*zelli gyomorosöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák A valódiság jeléül minden 
üvegnek piros, a fenti védjegyével ellátott borítékba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt haszná
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Krém- 
síerben < Ilinek Henrik könyvnyomdájában nyomatott yoü

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podliradszky Feren és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és linrtse. Emi) 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

ol

Eladó ház és föld.

s?IHI0ZSTŐ IA9 zv
Sütésén, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovns Norbert könyvárjában ISÖT
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(Jliénies vagy a keresztesek.
Történeti beszély.

(Vége.)

De térjünk vissza Bélához. Begler Bey ezen esemény 
után először is leányát vonta kérdőre. Aline jól ismerve 
édes atyját nyíltan bevallotta szerelmét. Az emir eleinte 
tombolt és káromkodott, de midőn kedves leányának 
fonó kényektől áztatott arcát látta, haragja elnémult 
és Alinére nézve kínos percek után mondá:

„Te, leányom, nő vagy s gyönge mint a többi. Te 
szereted az idegent, úgy szereted, mint anyád Semsenih- 
ra egykor engem szeretett; tehát megbocsátok neked, 
megáldom frigyeteket, ha Béla az ellenséges Iliiről le
mond! Ha sikerül neked a büszke keresztényt izlamra 
térileni, legyen a tied, ha nem sikerül, akkor életével 
lakoljon, hogy törzsünk szokását kigunyolt.il s házamra 
gyászt hozott. Ez utolsó szavam. — Menj Aline s a 
siker döntsön szerencséd fölött. Allah legyen veled!“

„Köszönöm, jó apám, köszönöm,” kiállá Aline e 
nyilatkozaton örvendezve, mert szerelmének hatalmában 
egészen bízott s nem kételkedett, hogy Béla meghozza 
ezen áldozatot.. Tele remény nyel sietett börtönébe. Öröm
kiáltással borult a szerelmes pár egymás karjaiba.

„Te őrangyalom vagy, Aline," kiállá föl Béla — 
„talán visszahozod nekem szabadságomat?"

Aline egyet sóhajtott s lassankint tudatta vele 
édes atyja akaratát. De szép reményében fájdalmasan 
csalódott, midőn Béla a legnagyobb boldogságot, ked
vesének birhatását oly föltétel ulatt, mely becsületével 
egészen ellenkezett, határozottan visszautasította. Sem 
kérések, sem kihívok, sem ö'elgetések, sem szemrehányá
sok nem voltak képesek határozatán változtatni. „Inkább 
tízszeresen halok meg, kiállá, „mintsem hogy szégyen
letesen éljek. — Hanem (előled, Aline, visszakövetelem 
szabadságolnat s neked illik azt a férfit követni, a kit 
szeretsz — Én nem kérdezek hited után, ha követsz 
— majd magad beismered, mi az igazság."

„A világ végéig követlek," mondá Aline, „elhagyom 
atyámat, mert le né küled nem tudok élni — do még 
semmit sem leltünk, hogy futásunkat biztositiuk — azért 
ne haragítsd meg atyámat ellenkezéseddel és várakozzál, 
míg jelt, adok a távozásra. Hiszen minden áldozatra kész 
vagyok, ha szeretsz."

„Légy nyugodt, gyermekem, hazámban uj házat 
fogsz találni, s mindent megteszek, hogy boldognak 
lássalak. Most pedig siess készülni!"

Aiine látszólagos örömmel tért vissza atyjához s 
jelenté neki, hogy Béla kész a próféta zászlajára meg
esküdni. Ez azonnal visszany erte szabadságát s Begler 
Bey igen nagy barátságban részesítette.

Az. uj mohamedánnak Alinével való egybekelése 

ünnepnapot képezett — s a következő nap lett kitűzve 
a vallási szertartások végzésére, hogy Béla Mohamed 
Ilivel közé fölvétessék.

Szép északit volt. Gyönyörűen világított a hód a 
tiszta égen s a csillagok ezüst fénye a sötétkék ég 
boltozatot hímzett szőnyegnek tüntette fel.

A házboliek a legmélyebb álomba voltak merülve. 
Egy erőteljes alak föl s alá járkált a fák árnyékában. 
Béla volt, ki Alinére várakozóit. Nem okára megjelent. 
Szó nélkül megfogta Béla kezét s több sötét fasoron át 
a kőfal széléig vezette — zajtalanul kinyitotta a kaput 
— s midőn mindketten a szabadba léptek, Aline halkan 
mondá: „Mind készen áll — ott az olajfák közt áll 
Ormi a tevékkel — előre bátorsággal és réméiiynyel!“

Nemsokára egy gyors csapat sietett a sötét síkon 
s az éj árnyékában tüut el.

De az emir házában is nemsokára forgolódtak. Aline 
szobaleáuya, ki hozzá volt, szokva Alinét. levetkőztetni, 
hasztalan várakozott. Aliné visszatérésére. Félénken kő 
z.ölte aggodalmát, urával. Villámként, támadt az. árulásra 
való gondolat, az emir leikében. „Lóra!" kiáltó, a ki 
először megpillantja, királyi módon lesz megjutalmazva !“

Lihegve a dühtől és boszuvágyt.ól, tele gonddal 
elveszett gyermekéért Begler Bey buzgó szolgáinak élén 
csak úgy repült a pusztákon keresztül. Egy rabszol a 
felfedezte a menekültek nyomait, s most annál sebesebben 
vágtatlak az üldözők. Mégis elmúlt az éj s a következő 
nap a nélkül, hogy az. üldözötteket, elérték volna. Csak 
más nap este érték őket utói. Menekülésről szó sem lehe
tett. Béla kétségbeesel ten megáilott s fényes kardjával 
várta a feléje ruhanő csapatot.

Begler Bey az áruló látására a legnagyobb dühtől 
kikelve a bátor lovagin rohant, ki hasztalan kért ki
hallgatást. Béla tehát kénytelenségből védelmezte magát. 
Aline a borzalom kiáltásával rohant a két viaskodó 
közé. De kiáltása elhangzott és — kedvesének kard
jától áldöfve szótlanul bukott a földre.

Most Béla őrülthöz hasonlóan viaskodott a két 
ségbeosés összes erejével, inig végre a sokaságtól elnyo
matva 20 mii több sebtől vérezve összerogyott.

* *
*

Szép septemberi est volt.. A nap utolsó bucsuüd- 
vözletót küldte a távoli hegyekről a gyönyörű Magyar
országba, béke s nyugalom áldásosán terült el a szép 
vidéken. Mariska magánosán s gondolatokba merülve 
ült a nyitott ablaknál. Sóvárogva bikiniéit szeme déli 
irányba, ajka léiig kinyílt s a kedves „László" nevel, 
lebesgelte.

„Tavasz volt, mimlőii hazulról elindult," folytató 
fájdalomtól elnyomott hangon, szép és gyönyörűen sugár 
zott a természet első díszében — s minden dolog re
ménynyel kecsegtetett. — A nyár eltűnt — az őszi köd 
borzalommal töltött el — és — ő nem tér vissza —

hónapok óta semmit sem tudok felőle. —- Vájjon az el
haló természet képe nem jeleuti-e szomo u sorsát? — 
Nem — nem hihetem — hangosan szól valami szivem
ben, hogy él s emlékszik rám!"

így szólt Mariska kényeit letörülve s a távolba 
tekintett, mintha üdvözölni akarná a távollévőt. Valami 
ellenállhatatlan erő vonzotta a csendes mezőre. Éjszaka 
lett, a. hold fényesen világított — ezer csillag ragyogni t, 
az égen s Mariska mindig tovább haladt — c aa egy 
gondolat töltötte be lelkét s vonzotta tovább. Észre sem 
vette, midőn az erdőbe ért. Fáradtan leült s elaludt. 
De álmában képzelődése uj képeket tárt lelki szeme 
elé. Egy tiszteletreméltó, zugainktól övezett aggastyán 
jelent meg előtte s igy szólt: „Vigasztalódjál, leányom, 
imáid meghallgatl.attak s óhajtásod teljesülni fog. Tá
vozzál békében!" A tünemény eltűnt s Mariska izga
tottan ugrott föl kemény fekvő helyéről. Keleten pity- 
mallani kezdett. Azon magaslatról, a hol álloti, átte
kinthette a vidéket s midőn a nap pompásan emelkedett, 
a távolban a nyitjái székesegyház magas tetőzelo lénylett. 
Mariska visszaemlékezvén álmára előre sietett, hogy az 
ur templomában szivét megerősítse. Ott szent Endre 
sírjánál ezen magasztos férfi képében megismerte az 
éjjeli jelenséget s világos lett, előtte, hogy azon a helyen, 
hol az északát töltötte, ezen jámbor férfiú, szent Benedek 
tanítványa, ifjúságát Istennek szentelte s elrejtőzve él
degélt, inig üldözői felfedezték ős a Vág hullámaiba 
dobták.

Ájtatosan imádkozott Mariska a vértanú sírjánál, 
azután felállott s elhagyta a templomot. De alig lépett 
ki az utcára, hű szobaleányát, pillantotta meg, ki aggodal
masan sietett volt ide, hol uriiőjét föltalálni vélte. 
Nem is egyedül jött a szobaleány, hanem egy hű hadap
ród kisérte el lovakkal. Mariska tehát saját lovára ült 
s hazafelé indult! — Midőn az országúira tértek, egy 
lovascsapat gyors lovakon vágtatott feléjük. A csapat 
elén lévő lovag jobbjában zászlót lobogtatott. A zászló 
fehér volt s aranyfóliáiból hímzett keresztet viselt. Mariska 
önnek láttára megdöbbent s alig mert kérdést intézni 
kísérőihez. — De mennyire csodálkozott, mekkora volt 
öröme, midőn a menet közelébe ért s a zászlótartó öröm
kiáltással lábaihoz borult.

A lovag László volt!
Mely szavak volnának képesek a megható jelene

tet leírni!
A legszivőlyesebb üdvözletek után elbeszélte Lász

ló, hogy már régon térhetett volna vissza a király kí
séretében, ha nem tartotta volna kötelességének, elve
szett barátjának nyomát, fölkeresni, míg végre bizonyos
sá lett oly szomorú sorsa.

Gliémes várában helyreállott az előbbi vigság és 
uj élet. Fényes ünnepély örökítette meg László egybe
kelését hű jegyesével, szerencse és öröm újra boldogí
tották az újonnan felvirágzó Ivánka családot.

kigunyolt.il


-Apróság1.
E idő be ii. Az uj házasok elmerengve sétálnak 

az erdő árnyas fái alatt. Egyszerre csak megszólal a 
kis menyecske:

— Ali, mily nagyszerű ez az erdő, akár csak egy 
amerikai őserdő.

— Az óin, csak majmok hiányzanak a fákról.
— Másszál föl, édesem, az egyik fára.

* »
Ml ho-szantja a nőket? Egy angol ötödször 

nősült. „Hogyan szabadult előbbi nejeitől?" kérdező egy 
iunáija. „Soha sem ellenkeztem velők," válaszoló ti má
sik, „s e miatt dühökben bele haltak."

;* **
Megmagyarázta. Egy asszony igen szorgalma

san olvasgatta a képviselőházi tárgyalásokat, de nem 
mindent -értett 'belőle. Alidén férje haza jött, azt kér
dezte tőle neje: „Mit kell •érteni ellenzék alatt?“ Férje 
■iiyiagedt.au válaszoló: „Az ellenzék a képviselőházban 
ugyanaz, -a mi le vagy a háztartásban."

* **
A rózsa tövisei. A híres Milton költő, miután 

szeme -világát elvesztette, egy veszekedő nőt vett. el. 
Hantijaiirak -egyike nejét -rózsának nevezte. A színeket 
nem tudom megítélni, mondó Milton, de önnek igaza 
teliét, mert a tövist -minden nap érzem.

.* 4

Bravol Egy amerikait pisztelypárbajra hívtak ki. 
Ez írásban köveláezőleg válaszolt: „Két okból nem 
fogadom el a kihívást. Vagy én ölném meg önt, vagy 
ön engemet. Mind két esel ben baj keletkeznék. Menjen 
tehát az erdőlie, válaszszon ki ott oly vastag fát, amily 
vastag én vagyok. Álljon kellő lő-távolságban. Ha a fát 
találja, akkor beismerem, hogy megsértettem s bocsána 
int kérek; de ha uetn találja, akkor ön a hibás s ön 
kér tőlem bocsánatot.
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W eddig a Dr. FISCHHCF-féle városligeti vz-gyógyintézet foglalt el. z-----
g €'ottage-épfllet 30 tiszta, egészséges, külön bejíratu, újonnan átalakított szobát foglal magában,

liető folyosóval, tekepályával, lugasokkal stb. stb.
A iöviiiossaJ való összeköttetést fővonalok és társaskocsftk közvetítik.
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Intézetünk a főváros egyik legmagasabb., kiesebb és legegészségesebb helyén fekszik, ugyanazon területen, melyet 
....................... ’ • ’ a 44,000 ['] méternyi süsün befásitott telken épült ja 

t ott szobát'foglal magában, — Casinóval, zárt és fű:-

X 
Az intézetünkbe felvett betegek minden beteg testalkatának es bajának X 

megfelelően külön előállított készülék segélyével, rendszerint műiéi nélkül 
gyógyittatnak. - Kitűnő és eddig el nem ért sikerrel kezeljük különösen a T* 
következő betegségeket u. m.:

I Az ös-zes bármely alapon fejlődött (csúzos, köszvényes, gíimőkórös) 
ízület gyulladásokat. — 11. Csonttöréseket, ficamokat és ezeknek valamint az f* 
Ízület gyulladásoknak utóbajait, u. m. : (zsugor) izületmerevségeket, korlátolt 
mozogbatóságot, végtagrövidüléseket, elgörbiilésekot stb. III. A vele született 
és következményes elgörbüléseket n. m.: a gerincoszlopnak oldal-, mell- és hát- f? 
felé irányult elgörbül'éseit, angolkóros vagy csigolyaszúvas alapon keletkezett 
púpokat, tyukmelleket, görbenyakat, donga-, lúd-, ló- és saroklábat, donga- 
gacsos térdet. - IV. Gyermekhüdést és következményeit. — V, Zúzódásokat, r* 

csúzt és köszvényt.
Készül.-keink a plastikai művészet legmagasabb fokán állván, megvalósítják a modern testegyonészet legmerészebb 

követelményeit, minélfogva mimleii betegnek kivétel nélhiil iöiinjilriÍNí és az egészséges fekvésű intézetünk 
tiszta levegőjében való szabad mozgást, de első sorban a műiét (opeiatió) teljes uieliuzésél lehetővé teszik. Az 
eddigi hidegvíz- gyógykezelés folylatlarik.

Bővebb felvilágosítást úgy az egyéb ezúttal fel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint házi szabály- 

Ezen közhasznú intézményünkre kérjük a t.‘közönség pártfogását.
Igazgatók :

dr. Verebélyi László dr. Róth Adolf Fischer Győző
felelős főorvos, egyetemi ni. tanár, testcgycncsitó, cs. k. udvari szállító orvos-, seb-,
a Stefánia-gyermekkórház sebésze. az intézeti betegek rendelő orvosa. és te.vtcgyen. segclyiniívek gyárosa.

8 <
(ezelőtt Dr. Fischhof-féle vizgyógyintézet) Hermina-ut 1525.

X
X
X
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zatunkat illetőleg, könyvecskékbe fűzött értes tőink nyújtanak, melyekkel kívánatra bérmentve szívesen szolgálunk.
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ET I T5 JD E T É S E EZ.

*./ Tíz forint napi mellékkereset, • J
töke és kockáztatás (risico) nélkül sorsjegyek

\ részletfizetés melletti eladása állal az 1883. : ; 
.% XXXI. törvénycikk érteimében.
• • Ajánlatokat elfogad a t t

’?f fővárosi váltóüzíet társaság V
; • AJH. EB és TiltS.4, Budapesten.

Piti Pálnak
nagyhegyi 5 hold szőlője egészben vagy hol
danként is eladó. Értekezhetni a tulajdonossal I. t. 

547. sz. a. vásárszéli házánál.

«-
<

Síid vd'

a, hazai savanyúvizekgyengye! 
savanyuviz borral vegyítve páratlan, kellemes izű a pezsgőhez hasonló italt szolgáltat.

Szülök figyelmébe:
Gyenge mész- és vastartalma folytán a gyermekek görvély és angol-kórjánál kiváló gyógyszer, 
Továbbá nagy gyógyhatással bir a légzési, emésztési és vízelő-szervek liurutos bántalmainál.

Ezen

a gyomornak az idegrendszer bántalmain alapuló bajaiban. 
2$^" Tessék kísérletet tenni! 

Szentesi raktár: DOBRáY SÁNDOR cégnél.
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