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i^egjelen minden, szombaton. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 

SIMA. PEKENC. 
Egyes szám ára 3 l^rajczái. 

3Iit tegyünk? 
A szentes-félegyházi vasut ügye még 

mindig azon stádiumban vau, a mint arról 
lapunk mult számában irtunk. 

A minisztérium hivatalosan még mind-
eddig nem mondta ki, hogy ezen vasútépí-
tési engedély meg fog-e adatni, vagy nem? 
Addig, mig véleményünk semmi irányban 
nem volt megingatva arra nézve, hogy a 
kért vasut épitési engedély meg fog adatni, 
volt okunk és erőnk a várakozásra; ma 
azonban, midőn a szétszárnyaló hirek által 
reményünket teljes mértékben megingatva 
látjuk, az ügy elestével határos közönyös-
ségnek tartanánk, ha tovább is összetett 
kézzel néznénk az eseményeket s várnánk 
türelmesen, mig végre hónapok multával a 
kormány meghozza az elutasító határozatot. 

Szentesnek a vasut ügyében eddig ki-
fejtett küzdelme s minden adott alkalommal 
elfoglalt álláspontja komoly igazolásául szol 
gál annak, hogy városunk egyik vasut 
irányhoz sem kötötte föltétlenül magát. Soha 
nem mondta, hogy ő neki csak a szajol-hm-
vásárhelyi, vagy éppen pusztán csak a 
szentes-félegyházi vasut kell, hanem min-
dig azt mondta, hogy neki az a vasut kell, 
melyhez inkább van remény, hogy rövid 
idő alatt kiépül 

Éppen ez az álláspont vitte Szentest 
oda, hogy a reménytelen szajol-vásárhelyi 
vasut épitési törekvéssel szakítva, kezet nyúj-
tott a szentes-félegyházi vasnt építésére vál-
lalkozott osztrák-magyar államvasút társulat-
nak, azon társulatnak, mely szerződéses ígérete 
mellett, minden anyagi föltétellel bir arra, 

Szentesnek tehát ino&t már tovább nyu 
godtan várni nem szabad. Sürgetnie kell 
a kormányt és követelni kell, hogy ha Fé-
legy háza felé megtagadtatik Szentestől a 
fellétel, hogy olcsó áron és biztosan vasut 
hoz jusson, akkor épitse ki a szajoli vasu-
tat a kormány vagy tegye egyáltalában le-
hetővé, hotry Szentes ez irányban az oszt-
rák — magyar állam vaspálya társulatnak 
megszavazott összeg áldozatul hozatala mel 
lett rövid idő alatt vasutat nyerjen. Ezt köve-
telni Szentesnek ma már az ügy érdekéből kö-
telessége; mert ha hallgatunk, könnyen meg-
esik. hogy minden külön biztosíték nyújtása 
nélkül kapunk a lélegyházi vasut ügyben 
elutasító határozatot. 

Előre tehát! 
Tovább nincs mért várni és nem szabad 

hallgatnia Szentesnek ! 

Városi kozgy illésből • 
Városrunkra nézve közigazgatási szempontból 

év tizedeken át sem forult elő oly fontos ügy mint 
a rendőrség újra szervezésére és a községi bírás-
kodás életbe léptetésére vonatkozó javaslat, melyet | 
hosszú de tárgyilagos vita mellett aug. h » 24 én [ 
tárgyalt le városunk képviselő testülete. A köz;»vü i 
lésen elmondott minden számbavehetó beszéd a! 
javaslat elfogadása mellett szölt mert hiszen Sz«'ii | 
tesre nézve r«g érzett szükség az, ' ogy a község 
bíráskodási teendők vitelére egy külön hivatali állás 
szerveztessék, hogy igy a főkapitány felszadadittassék 
a község birói teendők súlya alól, s ez által lehe-
tővé tétessék számára, hogy erélyét és összes tevé 
kenységét rendőrfőkapitányi szép hivatásának szen 
telhesse. Hiszen évek óta tartó és folytouasan meg 
ujuló panasz volt a miatt, hogy akár rendőri, akár 

hogy a kérdéses vasutat rövid idő alatt át-1 község" birói ügyben a feleknek uem ritkán napok 
adja a közforgalomnak s Szentest olcsó áron i; kellett várni, hogv a főkapitány elé juthassanak, 
összeköttetésbe hozza a vilát'for ̂ alommal. \ 1>-J hát ez uem mehetett másként, mikor a főkapi 

A kötött szerződés sokszorosan előnyös ^nyi hivatal folyosója folytonosan zsúfolva volt pa-
c ^ ' i i Jm i naszos telekkel, ugy hogy a tokapitanynak solia 
Szentesre, mert bzentes altala nem remélt, nem vo|l eU.g fizikai id,je, hogy a naponkéntje-
olcsó áron nemcsak vasutat kapna, — de a^entkező panaszosokat kihallgathassa és velők pa 
Tiszán át egy nagy vashidat is. Már pedig naszuk érdemében rendszeres tárgyalást tart-

hasson. 
Ezen, a már évek óta tűrhetetlennek tartott 

s a város lakosságára nézve hátrányos és káros 
helyzeten fog változtatni a képv. testüU-t az által, 
hogy a községbirói teendőket külön egyénre bízza s 
így lehetővé teszi, ho-ry ugy az apróbb peres ügyek 
minf a rendőri ügyek gyorsan és poutosan elintéz 
tessenek. 

És kimondaná azt, hogy városunk lakoss.'igá-
nak nem nagy érdeke az, hogy az utóbbi időkben 
megrendült közbiztonsági állapotunkon javítva le 

A jó társadalmi élet legelső föltétele, hogy a 
polgárság biztosítva legyen arról, hogv a személy 
és vagyon biztonság értfekében hatóságilag minden 
ről gondoskodva van. Azért tehát a legüdvösebb 
intézkedésül lehet tekinteni, hogy a városi képv. 
testület a városi csendőrség felállítása által gondos 
kodni kiván arról, hogy városunk lakossága tolvaj 
lások és rablásokkal szemben lehetőleg biztosítva 
legyen. 

S igaz ugyan, hogy némely képviselő ur na 
gyon erősen hangsúlyozta a javaslattal szemben, 
hogy a mi városunk utcái közlekedési szempontból 
a lehető Jegjobb karban vannak. De mi ezen állítás 
sal szemben azt mondjuk, hogy a város üdvösseb 
bet nem tehetett, minthogy elhatározta, mely sze-
rint jövőre kevesebb számú, de munkabíró embe-
rekre fogja bízni utcáink nagyon is kívánatos gon-
dozásánál ügyét. 

Készünkről tehát a haladás egy nagy és je 
lentékeny lépéséül tekintjük a városi képviselő tes 
tületnek augusztus hó 24 én a rendőrség újra szer-
vezése érdekében hozott határozatát. 

Üdvözöljük érte városunk képv. testületét; 
üdvözöljük a városi lakosság közbiztonsága, ügyei 
nek gyors elintézhetése és közkényelmének érde-
kében. Es föltétlenül elutasítjuk azok véleményét, 
kik minden erejöket megfeszítve harcoltak a javas 
lat elvetése érdekében; mert az általok felhozott 
azon érv, hogy a javaslat kevés személyzettel akar 
ja a rendszer változtatás folytán a kívánt sikert 
elérni, miért a siker nagyon kérdéses, az az érv 
véleményünk szerint nem lehet ok arra, hogy tűr-
hetetlenné vált állapotunkat még tovább is fentnrtsuk; 
mert hiszen ha a hatóság arról győződik meg, hogy 
a rendszer változással javasolt személyzet létszáma 
kevés, ezen mindig és könnyen lehet segíteni a 
létszám szaporítása által, de nem mindig könnyű 
és nem mindig lehet a régi avult megszokás által 
istápolt ősi ósdi intézményeket megszüntetni s ezek 
helyébe egy ép, egészsééges rendszert életbe lép 
tetni. 

A képviselő testület többségén azonban a sze-
mélyes indokok által is vezérelt üres, minden por-
cikájában tarthatlan kifogások és ellenvetések nem 
győztek, hanem győzőtt ez ügyben az, a ini jobb. 

Szentesre nézve a Tiszának áthidalása oly 
fontos közlekedési érdek, hogy azt, ha a 
szajol-hód-mező-vásárhelyi vasutat építik is 
ki. Szentesnek előbb utóbb meg kell tenni 

Dacára azonban ezen ránk nézve min-
den tekintetben előnyös alapokon kezdett 
vasut épitési törekvésnek: az előjelek oda 
mutatnak, hogy ez a vasut nem fog enge-
délyeztetni. S vasútépítési küzdelmeinket 
tekintve, tőlünk ismét eltelik ejry év, min-
den eredmény nélkül. Es eltelik anélkül, 
hogy ennek Szentes csak legkevésbbé is oka 
volna. Mert hiszen mi még a tavaszs/.al, te-
hát oly időben folyamodtunk az engedélyért, 
hogy ha ez akkor megadatik, már Csong-
rádig ki lenne építve a vasut — A kor-
mány azonban húzza vonja ezen ügyet és 
minden indok nélkül hónapokon át halasztja 
elhatározásának kimondását. 

Ez a helyzet kinos is káros is ránk 
nézve; mert, ha a kormány meg akarta volna 
adni az engedélyt, akkor miért kellett e ránk 
nézve nagy fontosságú ügyben hallgatni ed-
dig 8 ez által oda vinni az ügyet, hogy ez 
évben már semmit ne lehessen tenni Hi-
szen Szentesre nézve csak egy évben is száz 
ezrekre menő veszteség a vasútnak hiánya. 

S ha végtére is az akar lenni a kormány 
elhatározása, hogy állami érdekekre való hi-
vatkozással elejtessék a szentes-félegyházi 
vasut, akkor miért nem mondta ezt meg a 
kormány még a tavaszszal, hogy igy Szen-
tes egy pillanatra se tartotta volna magát 
ezen vasut kiépítése reményének édes illu-
siojában, hanem látott volna teljes erővel és 
erélylyel a másik vasut építésének keresz-
tülviteléhez, mi, — ha egyszer a kormány a 
szajol-vásárhelyi vasutat akarja létesíteni — 
állami érdekekből is kívánatos lett volna. 

A bizonytalanság s kérdésesség ezen mai 
helyzete városunk lakosságára nézve sokkal 
nyomasztóbb, mintsem hogy Szentesnek még 
mindig nyugodtan, összetett kézzel lehessen 
várni a kormány elhatározását. 

Hogy a kormány feketét vagy fehéret 
mond-e, nekünk ezt tudnunk existenciális 
érdek, s mentül hosszabb ideig vagyunk bi-
zonytalanságban, az ránk nézve annál na-
gyobb veszteség és annál kínosabb. 

Tisztviselők nyugdijazasa. 
Magyarország hircs arról, hogv köztiszt 

viselőit valamennyi müveit államnál legfuka-
rahbul fizeti. Ez a nemzet, a mely egé.sz a pa-
zarlásig gavallérosan bőkezű idegenek iránt; 
a mely panasz nélkül tizet százereket a Bach 
huszárok és muszkavezetők nyugdijaira; tele 
marokkal adta a pénzt a bosnyák menekül-
tek élelmezésére s loyalis előzékenységgel vi-
seli az úgynevezett közösügyes kiadásokat; és 
— bár roskadozó vállakkal, dea politikai eszély 
és kényszerűség által ráutalt készséggel ál-
dozza tel véres verejtékének keserves filléreit 
a nagyhatalmi állás érdekében fentartott óriá-
si hadsereg telhetetlen molochjának ; s mind-
ezeken kivül sohsem mulasztja el a könyörü-
letesség humánitás és hazafiság oltárának 
zsámolyára is lerakni nagylelkű adományait, 
ezen miuden izében fenkölt lelkületű és ösz 
tönszeríileg gavallér nemzet saját tisztviselői, 
a közügyek napszámosai iránt egész a szűk-
ke blüséggel határos mostoha magatartást ta-
núsít 

Megköveteljük a köztisztviselőről, hogy 
a kezébe letéteményezett közbizalomnak hü 
és becsületes sáfára legyen; megköveteljük, 
hogy pallérozott elmét, alapos tudományt és 
képzettséget vigyen magával a hivatalba, s 
összes morális és szellemi tulajdonait a közjó 
érdekében érvényesittse; ám de az igényelt 
kiváló tulajdonokkal arányban álló anyagi 
javadalmazásról elfeledtünk gondoskodni. 

Más művelt államokban egészen másként 
áll a dolog. Ott a midőn megkövetelik a füg-
getlenséget, részrehajlatlanságot és önzéstelen -
séget a köztiszviselőben. akkor egyszersmind 
bőséges anyagi javadalmazás által gondoskod-
nak arról, hogy a köztisztviselőnek anyagi 
gondoktól ment oly existentiát biztosítsanak, 
hogy ne legyen kitéve a kísértésnek s igaz 
ságosságának és kötelességérzetének szeplőt-
ségét minden irányban megőrizhesse. 

Igy például Angliában egy oly bírónak, 
mint minő nálunk a járásbiró, 16 ezer frt évi 
fizetése van, mig a mi járásbiránk 1600 forin-
tért kezeli az igazság mérlegét ; s ott a legfőbb 
törvényszék tagjai 80 ezer forint évenkénti 

gyen mentve, hanem egyszersmind jövőjét 
családjának sorsát is minden esély ellen biz-
tosítva láthassa 

Ily körülmények között a köztisztvise-
lőknek maguknak kell kezükbe venniük j«'»-

endő sorsuk intézését; s meg tenni a nu 
megtehető az egyedül lehetséges uton, az 
ntisogóhf utján 

Evekkel ezelőtt már indult meg egy 
üdvös mozgalom országszerte a községi jegy-
zők körében eg y nyugdíjintézet létesítése 
iránt; e mozgalom megyénkben is vert né-
mi bágyadt hullámokat; de ugy itt, mint 
az ország többi részében is csakhamar el-
elszunnyadt e fontos és nagy jelentőségű 
kérdés 

Most ismét a megyék körében lőn fel-
vetve a megyei tiszviselők nyugdíjaztatásá-
nak eszméje; s ha jól tudjuk, ez eszmének 
némely törvényhatóságok körlevél utján is 
igyekeznek híveket toborzani. 

Részünkről szerencsés gondolatnak tart-
juk és örömmel üdvözöljük e mozgalmat; 

mert ha már az adott \ iszonyok között 
nem lehetséges a köztisztviselők fizetésén k 
illendő és méltányos fölemelését reményleui 
akkor azon kell lennünk, hogy legalább az 
elaggott elnyomorodott tisztviselőkről és 
iízoknak gyámol nélkül maradó családjairól 
történjék némi gondoskodás. 

A törvényhatósági tisztviselők mozgal-
mához csatlakozhatnának a községiek is; s 
talán nem volna lehetetlen kiokoskodni va-
lamely megfelelő kiviteli módozatot a köz-
tisztviselők nyugdíjazásának és segélyezésé-
nek megtestesiíésére. 

A létesítendő nyugdijalaphoz szükséges 
évi járulékot természetesen a tisztviselők 
keserves filléreiből kellene levonni; nem két-
kedünk azonban, hogy ahoz a községek ia 
jelentékeny öszeggel járulni készek lennének. 

Az eszme foganatosítására az idő mos5 
legalkalmasabb, midőn a tisztikar épen a 
lelépés küszöbén áll. Nem vádolhatja őket 
senki önzéssel; hiszen a lelépő tisztikar nem 
közvetlenül a maga, hanem utódja sorsá-
nak javításán buzgólkodik. 

Ragadja meg tehát a tisztikar a kezde-
fizetést élveznek, mig a mi kúriai biráinktól, méuyezést; s jövendőjének biztosítását vegye 
6 ezer forintért várják el, hogy mindenkitől saját kezébe; mert ineg van irva, hogy: „a 
függetlenül és részrehajlatlanul szolgáltassák j ki magát elhagyja, azt az Isten is elhagyja." 
ki a törvényt és igazságot. S még Magyaror-
szágon is egy grófi inasnak háromszor annyi 
jövedelme van, mint akárhány köztisztviselő-
nek; s nagyon sok pincérnek több a bevétele, 
mint némely diplomatikus hivatalnoknak. 

Ha csupán ezeket a száraz tényeket te-
kintenénk. kénytelenek volnánk közönségünk-
nek a köztisztviselők iránt tanúsított maga-
tartását a legkíméletlenebbül elitélni. Es ma-
gát Szentest tekintve, felháborodással szem-
léltük volna, hogv legközelebb is egyik el-
hunyt városi tisztviselő özvegyének segélyt 
kérő folyamodását azért utasította el a köz-
gyűlés, nehogy a netán megszavazandó segé-
lyezés által a jövőre zsirnórmértékül szolgáló 
praec« dens alkottassék. 

Ámde az ily magatartás bírálatánál nem 
szabad szem elől tévesztenünk, hogy annak 
indoka részint a közönség mostoha anyagi vi 
szonyaiban, részint a mult idők hagyományai 
ban gyökerezik. 

Jól tudjuk, hogy még nem oly régen is 
hazánkban a megyei tisztviselők nem a fize-
tésért, haneiu tisztességből, ambitióból visel-
tek hivatalt; s számos példa volt rá, hogy 
egy 200 frt évi fizetéssel javadalmazott alis-
páni állásért 20—30 ezer forintot is áldozott 
korteskodási célokra az illető jelölt. Sőt a 
községekben sem fizetésért szolgáltak az elöl-
járók ; hanem az lett a biró a kire a sor rá ke-
rült, no meg néhol a kire a falu ködmene leg-
jobban ráillett. 

E hazai szokások emlékének hatása alól 
a mai nemzedék még nem képes magát any-
nyira emancipálni, hogy a köztisztviselő fá-
radozását érdemszerint anyagilag is kellően 
méltányolni és megjutalmazni hajlandó volna. 
Sok viz elfolyik addig még a Tiszán, mig 
népünk tudatára ébred annak, hogy csak ott 
lehet jó közigazgatás és jó igazságszolgálta 
tás, a hol a köztisztviselő nemcsak annyi fize-
tést kap, hogy épen az éhenbalástól meg le-

Szentes műveltségi állapota. 
(Folytatás) 

Van Szentesnek egy hat osztályú gymn. tan-
folyammal egybekapcsolt polgári fiu iskolája E 
tanintézetben van 160 tanuló. — Ezek közül 124 
gymnasiumi, 30 polgári. 

Ha a foglalkozást vesszük fel alapul, akkor 
n helyb. polgári fiu iskolában a különböző osztá-
lyokat, a következő arányban találjuk képviselve. 

Értelmi osztályhoz tartozó lakos van városunk-
ban 214: ezen osztály bői jár a polgári iskolába 
35 ===== 17. 85%; földmives van 647#, ebből jár 
3 0 - = 0 . 4 6 V iparos van 1628, ebből jár 44 = 2 . Í0 ; 
keaeskedő van 331, ebből jár 50 = 15.10%. Itt 
felvilágosításul szükségesnek tartom megjegyezni, 
hogy a foglalkozás megállapításánál a családfő és 
családtagok más más foglalkozási ágba osztatt.ik 
be, innen magyarázható meg az értelmi, földmive-
lés', iparos és kereskedői osztályhoz tartozó egyé-
nek, aránylag csekély száma, mert azon szamok 
csak a családfőt tüntetik e'ő, a családtagok részint 

háztartásban foglalkozók, rés/.ik az iskolába já-
rók, részint a foglalkozás nélküliek rovatában vé-
tettek fel. 

A tanuló ifjúság összes létszámának 22.01 °j, az 
értelmi osztályból, 18. 86%, a földmives osztályból, 
32.09°„. a kereskedői osztályból és 27.00°0 százaléka 
az iparos osztályból került ki. 

Az egyes vallásfelekezetek szerint a tanulók 
közetkezőleg oszlanak ineg: rom. cath. tanuló volt 
36, a rom. cath lakosságnak 0.35°0 százaléka: helv, 
hitv 66, a h. h. lakosságnak 0,3(J°o százaléka; ágos-
tai hitvallású 4, az ágostai hitv. lakosságnak 0.99%, 
percentje; gör. keleti 2, a görög keleti lakosság-
nak 5.25% százaléka Az összes tauuló ifjúságból 
22.74°o rom. cath; 41.50% helv. hitv.; 251% ág. hitv. 
1.25% gör. keleti; 31.57% mózes vallású. 

A váruai polgári leányiskola. Ezen intézetben 
a tanítást egy nevelőnő és három óraadó tanár tel-
jesiti, kik közül egy az igaztói teendőket is végzi, 
A tanulók száma volt a lefolyt ik iskolai év-
ben 72. 

A tanintézetben van két tágas tanterem, 1 ta-
nári szoba és a nevelőnő részére három szobából 
álló lakosztály a szükséges melléképületekkel. Az 
intézet a szükséges bútorokkál és taneszközökkel 
kellőtag el van látva. 

A különböző foglalkozású osztályok a követ-



kezmeg vo tak a pol^in leányiskolában képviselve:|nemű tankötelezetteknek pedig 9.97%, 
értelmi osztályhoz tartozó tanuló volt 1 6 = az ősz- jár községi tanintézetekbe, 
szes értelmi osztálynak 8 . l i f t , a földmivelői osz- A községi 
tályhoz tartozó volt 1 8 = . a földmivelői osztalynak 
0 .21% ; a z iparos osztály hoz tartozó tanuló volt Í 5 = » 
az össze* iparos osztálynak 0.98%, — a kereskedői 
osztály hói való tanuló volt 2 2 = az összes keres 
kedői osztálynak C 1)5 százaléka. 

A tanulók összes létszámának 2 2 22%, az ér-
telmi osztályból való; 25.00% a földműves osz-
tályból; 22 .22 százaléka az iparos osztályból; 
30.55",, a kereskedői osztályból. 

A vallásfelekezetek szerint következőleg «»sz 
lik met* » tanulók száma: rom. cath. volt 14 = 
a/, összes rom. cath lakosságnak O.13°0, százaléka 
helv. hitv. tanuló volt 24 = . a h. h. lakosságnak 
0 14 ',, százaléka; ág. hitv. lakosságnak O49°o, görög 
keleti tanuló 2 — az összes gör. keleti vallású la-
kosságuak 0.73%, százaléka: inóz. vallású tanuló 
30, az összes mozes hittt lakosoknak 3 09%, száza-
l é k a . — A z összes taruluknak 19 44%, rom. cath. 
v.i'».: 33. 3 3 százaléka helv. hitvalIhUu: 2.63%, 
százaléka ág. Iii'ü; 2.63%; százaléka gör. keleti val-
lású; és 41.66",,, százaléka mózes vallású. 

A város által föntartott tanyai iskolák. A vá-
ros határában van né. v tanyai iskola, u. rn. a dó-
náti, a kirá.ysági, a kajáni és ecseri határrészben 
egy egy. Minden tanyai iskolai épületben van egy 
tanterem és egy k>;t szobából álló tanitói lakás. 
K.'.eu kívül vaknak a szükséges melléképületek és 
• gy ' j hodnyi kert. 

A z egves iskolákban a tanulók létszáma kö-
ve' ktző, a dónatiban 3 0 Hu, 19 leány, összesen 4 9 ; 
a kiráiyságiban 14 fiu é* 17 leány, összesen 3 1 ; 
a kajániban 11 fiu és 10 leány összesen 23. Mind 
a négy tanyai iskolában összesen 76 fiu, 58 leány; 
mindkét nembeli együtt 124. 

Miuihogy a tanyai lakosok létszáma nemcsak 
az évek, han^m még az évszakokhoz képestis foly-
tonosan változik, ezen Huctuatio következtében ott 
a közművelődés eszközei t. i. az iskolák iránt való 
érdeklődés sem állapitható meg sem az egyes fog 
lakozd* osztályok, sem a vallás felekezetek 
szerint. 

A városi ismétlő iskolák. Itt az iparos és ke-
reskedők nyertek oktatást. Áll az intézett négv osz-
tályból. j -ső osztály a olyan iparos tanulók járnak 
kik egyáltalában semmi vagy csak igen csekély 
elemi ismeretekkel birnak ; a negyedik osztályban 
pedig leginkább kereskedő tanulók ny ejtek okta-
tatást. Az intézetnek külön tanhelyiségei nincsenek,' tanteremben. 

százaléka 

tanintézetekben működő tanerők 
szán a lfl , jut "egyre 2 7 , t a n u l ó , a tantermek szá 
ma i9 , jut egyre 32.87 tanuló 

F. lekezeli tanintézetek a következők: 
I . Ilelv. hitv elemi iskolák. Ezen iskolák há 

romfélék u m. fiu iskolák, leányiskolák és vegyes 
iskolák. 

Tisztán fiu iskola van három. n. m. 1 *zör a 
központi fiu iskola 1, II, 111, I V . és V . osztály-
lyal, mindeuik «»sz' y külön tanitó vezetése alatt 
és külön tanteremben. A tanulók létszáma .">57. 2 -
szor a felső párti belső fiu iskola I. II es 111. osz-
tályl/al miudenik osztály külön tanitó vezetése 
alatt, külön tanteremben." A tanulók létszáma 2í>2 
3-szor a felső párti külső fiu iskola I. II. 111. és 
IV . osztálylyal, két tanitó vezetése alatt, két tante 
rémben. A tanulók száma 155. 2 szor a felső párti 
belső leányiskola I. II. III. osztálylyal, mindenik 
osztály külön tanitó vezetése alatt kü ön tanterem 
ben. A tanulók létszáma 208. 3 er a felső párti külső 
leány iskola I. és II . osztál lyal , egy tanitó veze-
tése alatt egy tanteremben. A tanul* k létszáma S2 
4-szer az alsó párti leányiskola I. II. 111. és I V . 
osztálylyal, két tanitó vezetete alatt, két tanterem 
ben A tanulók létszáma 141. 

Vegyes iskola van egy, t. i. a kisérben, I. II 
fiu és I II. leány osztály yal, egy tanitó vezetése 
alatt, egv tanteremben. A fitanulók száma 48, a 
leánytanulók száms 47. Mindkét nem összesen 95. 

Ezeii felekezet iskoláiban van összesen 7 6 * fiu 
* az összes ref. vallású férfi lakosságnak 9.49% 
631 leány = » a ref vallású nő lakosságnak 7.10% 
mindkét nemű tanuló 1399 = az összes ref. lakos 
ságnak 8 279„. 

A működő tanítók száma 19, kik között van 
16 rendes és 3 seg d tanitó. A tantermek száma 19. 
Jut egy tanítóra és tanteremre átlag 73 .63 tanuló. 
A tantermek a szükséges iskolai bútorokkal és tan-
eszközökkel kellőleg el vannak látva. 

A z iskolai könyvtár áll 7.9 cimen 104 kötet 
bői és 12 folyóiratból. 

II . Rom. cath. elemi iskolák A rom. cath. elemi 
iskolák szinte háromfélék, u. m. fiu , leány- és ve-
gyes iskolák. 

Tisztán fiu iskola 1 szőr a központon levő. I. 
a) és II. a) fiu osztály 9 5 tanulóval, egy tanitó ve 
zetése alatt egy tanteremben. 2-or a I. b) elemi fiu 
osztály 91 tanulóval egv tanitó vezetése alatt, egv 

hanem a ref a rom. cath. és a moz. vallású fele 
kezetek sz ive -ségből engednek át egv egy tantér 
met az esti órákban teljesített tanításra. :\ tanítást 
is felekezeti tanítók teljesitik. 

A négy osztályban a tanulók létszáma 137. 
Vallás felekezet szerint volt helv. hitvallású 79 , az 
összes ref. vallás felekezetűek 0.46°,», százaléka, 

3-szor 
tanító 

II. b) elemi fiu osztály 74 
vezetése alatt, egy tanterem-tanulóval 

ben. 
Tisztán leányiskolák a következők, l-ször a 

központon levő I. a) elemi leányosztály 8 6 tanuló-
val, egy tanítónő vezetése alatt, egy tanteremben. 
2 sz«»r a 11 a) elemi leányosztály 4 9 tanulóval, egy 
tanitó vezetése alatt egy tanteremben. 3 szor a I. b) 

rom. eatholieus 36, az összes rom. cath hitfeleke- ! és II. b) elemi leány osztály 113 tanulóval, egy ta-
zeteknek 0.35%, ágost hitvallású 8, az összes ág nitó vezetése alatt egy tanterembeli. 
vallásfelekezetnek 1.43% százaléka. 

Tehát ha a különböző vallásfelekezetű tanu 
lók számát a vallásfelekezetek létszámához viszo 
nyitjuk akkor az ismétlő iskolában legerősebbén 
volt képviselve az ágost hitű vallásfelekezet, azu-
tán a mozes vallású, azután helv. hitvallású és vé-
gül a rom. cath felekezet. 

1 la pedig a különböző vallásfelekezetű tanu-
lók létszámát a tanulók összes létszmáh.»/ viszo-
nvit'juk. akkor a tanulóknak 57.66",, százaléka ívf 
vallású, 26.3<V% rom cath, 5 á ) " « ág. hitv. 10.21%, 
móz. vallású. 

Ezen viszonyítás szerint első helyen ;';!! a n»f. 
felekezet, második helyen a rom. cath., harmadik 
helyen móz. vallású, negyedik helyen az ág<»st. hit 
felekezet. 

A z egyes iparcsoportok szerint az egyes ipar 
ágak következő számit tagokkal voltak képviselve: 
fa ipar; kerékgyártó 7, asztalos 9, ács 6, kádár 4, 
esztergályos 1 : — fémipar: 
késes 1, bádogos 2, rézöntő 

Vegyes iskolák: 1 szőr a központon levő III. 
elemi osztály 59 fiu és 3 5 leány összesen 94 tanu 
val egv tanitó vezetése alatt, egy tanteremben. 2 
szor szintén a központon levő IV . V , és V I ik elemi 
osztályok 71 fiu és 2 0 leány összesen 91 tanulóval. 
3 szor a felső párton levő vegyes iskola I. II 111 
IV . és V . osztályokkal egy tanitó vezetése alatt 
egy tanteremben. A fiútanulók száma 41, a leány 
ta; u. >k száma 35, mindkét nem összesen 76. 

A rom cath. iskolákba jár összesen 431 fiu 
nz összes rom. cath. férfi lakosságnak #.42% 

százaléka, leány jár 338 az összes rom. enth 
vallású nő lakosságnak 6.9% mind két nem együtt 
769 = sz összes rom cath. lakosságnak 7 64°o. 

A működő tanítók száma szinte 9. Jut egv 
tanítóra és egv tanteremre átlag #4. 8H tanuló. A 
tantermek a szükséges bútorzattal és felszereléssel 
el vannak látva. 

A z iskolai könytár áll 3 3 műből 4 2 kötetben, 
kovács 8, lakatos 9, | és 3 folyóiratból. 

_ bőr ipar: cipész III A z rtgost. hitv. elemi vegyes iskola. Ezen 
csizmadia 39, szűcs 2 szíjgyártó 1, vegyes ipar: iskolában van I, II, III és IV-ik osztály egv tanító 

szabó és szűrszabó 22, köteles 1, sütő 1," órás 1, vezetése alatt, egv tanteremben 31 fiu és 2 0 leány 
kalapos 2, molnár 1, ezukrász 1, nyomdász 3 összesen 51 tanulóval. A fiuk közzűl 28 ágost. hit-
taggal. i v.dlásu •=• az összes ágost. hitv férfi lakosságnak 

Hogv az egyes iparágak mily pereentbeo vol- 13 02",, százaléka: a leányok közül 17 átrost vallású 
t:ik az intézetben képviselve, ezt a legjobb akarat = ágost vallású nő lakosságnak 9 .00%; száza-
me'lett se,n matathattam k-, mivel a kezem közt léka. A többi tanulók más felekezetbeliek. 
levő statistikai adatok csak is általában mutatják I A tanterein a szükséges bútorzattal és tanesz-
ki az iparosok számát, nem pedig iparágak sze közökéi el van látva. 
ri,it is. ! A z iskolai könyvtár áll 160 különböző cimen 

Valamennyi községi tanintézetbe jár összesen 228 kötetből. 
3 6 3 fiu és 130* leány, mindkét nemű összesen 493. i ^ I V . A mózes vallású hitfelekezet népiskolái. 
A z összes tankötelezett fiuknak 1 5 0 3 % , mindkét i Ezen felekezetnek van egy négy osztályú vegyes 

f \ r ) ^ 
J l A . X W A * 

T i z e n l s z é t l e á n y e g r y H á z n á i l -

— Beszély irta S. F. — 

A szép Csapó Kláriskát mindinkább elkeserité, 
hogy egymásután öt htiga ment férjhez, a nélkül, 
hogy rá esak egyetlen kérő is szemet vetett volua. 

És ez méltán is keseríthette el a szép leánvt, 
ha elgondolta, hogy a legelső nyilvános fellépése 
után egvszerre négy kérő esengett szerelmeért és ő 
kénye kedvére válogatott köztök. s csak isten őrizte, 
hogv talált a négy közt egyet, kihez Miimel ánunal 
oda igérte kezét, s már ezzel szemben is közel 
volt azon elhatározáshoz, hogy vissza vegye jegy-
gvűrujét, midőn egészen váratlanul őt megelőzi — 
j*»gvnse és elszökteti nővérét, a jegygyűrűjét ott 
hagvja az asztalon, minden mentegető szó nélkül, 
mintha azt csak az utcán találta volna. 

Nines rajta mit csodálkozni, hogy ha ezeket 
es> ébe vette Kláriska és hozzá néha néha tükörbe 

néz 'tt és látta az ő holló fürtjei által árnyalt va 
kitó szép arcát, mely még mindig olyan üde volt, 
mint egy jól fejlett 17 éves leánykáé, ha egyszerre 
ingerült lett mellőztetéséért. Ha senki nem vette 
volna is el, csak legalább lett volna egy udvarlója; 
de senki! És a báró sem ment soha feléje se. Pedig 
még miudig nőtlen volt. 

Ez nz állapot mindinkább tűrhetetlenné kez-
dett le.iui a szép leányra nézve és egyszer midőn 
Pécely gróf tréfált vele, hogy végtere is vén leány 
nak marad, Kláriska szemeiből kicsordult az elkeso 
red H könnye és azt mondta sogoiának, hogy jól 

elemi iskolája három tanítóval. A z I ső osztályban 
van 24 fiu és 21 leány, összesen 2 3 ; I l l - ik osztály-
ban fiu 18, leány 15, összesen 3 3 ; a IV-ik osztály -
fiu 17, leány 8," összesen 2 5 tanuló. A fi tanulók 
szama 7 2 -*= az Összes móz. vallású férfi lakosság 
nak 14. 76% százaléka, a leánytantanulók száma 54 

az összes móz. vsllásu nőlakosságnuk 11 (X)no szá-
zaléka, mind két nemű tanuló összesen 1 2 6 = = az 
összes móz. vallású lakosságnak — 13 09°u percentje. 

Ezen tanulók 4 tentereniben oktattattak, ju-
tott egy tanteremre 3 1 . 5 tanuló. Három tauitó ve-
zetése alatt jutott egy tanítóra 4 2 tanuló. 

A szükséges iskolai bútorok és taneszközök 
meg vannak. A z iskolai könyvtárban van 100 külön-
féle mű 100 kötetben. A z iskola részére folyóiratok 
nem járnak. 

V. A görög keleti elemi iskola. A görög ke-
leti (görög) felekezetnél van egy I. II ik osztálylyal 
biró vegyes népiskola egy tanitó vezetése alatt egy 
tanteremben. A fiu tanulók száma H, = nz összes 
görög keleti férfi lakosságnak 6.10" , százaléka, a 
nő tanulóké szinte 8 — az összes görög keleti uö 
lakosságnak 5.75%, mind két nemű 16 — az összes 
görög keleti vallású lakosságnak 5 92% százalékai 

A z iskola szükséges bútorzattal el van látva. 
Könyvtár nincs. 

Ha az iskoláztatást vesszük fel alapul és ezen 
alapon vetjük egybe a különböző felekezeteket, a 
következő eredményre jutunk: 1 ső helyen állanak 
a Mózes vallásúak 13.09 százalékkal, 2-ik helyen 
az ágost. hitvallásnak 11.19 százalékkal, 3 ik helyen 
a ref. hitfelekezet 8 L'7 perezenttel, 4 ik helyen a 
rom. catholikusok 7 64 százalékkal. 5 ik és utolsö 
helyen a görög keleti felekezet 5 .92 százalékkal. 

A felekezeti intézetekben van összesen 1510 
fitanuló = az összes tankötelezett fitanulóknak 54 .25 i 
százaléka; 1 51 leány = az összes tankötelezett 
leányoknak 41.17 százaléka mindkét nem együtt 
2361 = az összes tankötelezetteknek 5 7 > 0 száza-
léka. Ezeknek tanításával foglalkozik 33 tanitó; 
ugyanennyi tanteremben. Jut egy tanitóra és egy 
tanteremre 71 .54 tanuló. 

Iskolába egyáltalán nem jár a tankötelezettek 
közül 742 fiu, a tanköteles fiuknak 30 .72 száztolija 
1349 leány = a tankötelezett leányoknak 52 .56 
százaléka, mindkét nemű együtt 2091 az összes 
tankötelezetteknek 42 .30 percentje. Hogv az iskolába 
nem járó gyermekek nálunk ily nney számban van-
nak, enn k oka főként abban rejlik, hogy a szülők | 
a törvény által kötelezett időt gyermekeik iskoláz-
tatásánál nem tartják meg, hanem egv-két évi isko 
Iá/tatás után gyermekeiket lefogják. A z ilyenek sza-
porítják azután az iskolába nem járók számát, ezek- ; 
nek legnagyobb része szintén járt iskolába, csak- j 
hogv uein a törvény szabta időig. 

(Folyt, köv. ; 

vedelemnek mint 6 % os kamatnak megfelelő tőke 
szolgáljon: hogy a lefizetés hosszabb idő alatt, amor-
tisatió mellett is történhetik. Minthogy az alkudozá-
sok terén mindkét felet a kölcsönös jóakarat ve-
zérli, biztosan hisszük, hogv a részletes föltételek 
megállapításánál se fog komoly nehézség fölmerülni; 
s igv községünk mielőbb eléri e fontos kérdések-
ben is kiűzött célját. 

Meg vagyok győződve, hogj e siker örömé-
ben szentesiszomszédaink is őszintén osztoznak ve-
lünk; e hitben szivé yes barátsággal üdvözlöm öuö-
ket a mielőbbi viszontlátásig! 

Mindszenti. 

Világ folyása 

Vidéki levelezés. 
Mindszent 1 8 8 3 . aug. 26* 

Tekintetes szerkesztő ur! 
A veres kereszt egylet mindszenti fiókja ál-

tal rendezett s tegnap megtartott bál sikere felül 
mult minden várakozást. Oly szép — és minden te 
kintetben kiváló közönséget régen láttunk együtt, 
pedig a mindszenti halakat mindig elegencia és kü! 
csín szokta jellemezni. A külső föllépésében impozáns 
és diszes közönség mind végig derülten és fesztelen 
jó kedvvel mulatott: s e kedélyes-ég adta meg a 
bálnak azt a zamatot, mely azt még sokáig emlé-
kezetessé teszi a részvevők előtt. Örökre kár, hogy 
kedves szentesi szomszédaink ezúttal fölötte cse 
kély számban jelentek meg; de a ki itt v<dt, az 
szívesen láttatott és eljövetelét bizonyára nem bánta 
meg. Óhajtjuk, hogy jövőre a szentesi közönség 
nagyobb érdeklődést tanúsítson csekélységünk iránt, 
ha egvébbért nem, hát csupán a kölcsönösség el-
vénél fogva is; inert hiszen mi ugy közéleti mint 
társadalmi téren igyekszünk magunkat azouositani 
Szentessel. 

S hogy mennyire követjük Szentest az elölia-
ladás ösvényén is, azt már több ízben volt alkal-
main jelezi i e lap hasábjain: igy talán nem lessz 
< >nökre nézve érdektelen, ha felemlítem, hogy a 
közsfg és az uradalom között kezdeményezett bir-
tokvásárlási és regale megváltási ügy immár a po 
sitiv sikeresites stádiumába lépett: a menynyiben 
az ált dános teltételek az uradalom képviselője és a 
község megbízottai között megállspittattak, s esu 
pán a részletes föltételek formulázása hagyatott efirv-
pár hét múlva végbenienendő ujabbi tárgyalásr 
A z általános főtételek két legfontosabbja az, hogy 
vételi illetőleg megváltási árul a tényleges tiszta jő-

vén, azért is megmutatom, hogy nem maradok apáin 
nyakán Férjhez fogok menni. Majd ezután nem 
ülök itthon, elmegyek a bálokba, udvaroltatok. 

— Es hálójába fog valakit, nemde? kérdé 
tréfásan a gróf. 

— halomba fogok és ha oda került va-
laki, azt el nem bocsátom még nejévé nem leszek. 
— I)e vén leánynak nem maradok, inkább a Du 
uának mennék. 

Es Kláriska ugy tett amint mondta; bálakba 
ment, a fővárosi körökben az ifjúság lelkesülten be-
szélt a Csap » kisasszony szépségéről. — Még a lapok 
is azt mondtak, hogy annyi bájjal a főváros egyet-
len s z é p s é g se.n bir. 

Va'eságos esemény volt Kláriskának egyik 
másik fővárosi előkelő bálbon történt megjelenése. 
A bálát követő nap"khan miről sem beszéltek más 
rol, mint a Csapó kisasszony szépségéről. Egyik 
legjobban olvasott szépirodalmi lap referadájában 
az ország legszebb hölgyének lelt kijelentve. 

az ünnepelt szép nőnek egyszerre egész 
sereg udvarlója lett, s pedig az előkelő világból. 

— No, mondá egyszer tréfásan Pécely gróf: 
most feszítse a hálót, nagyon értékes ha'ak úszkál-
nak csolnakja mellett. Kláriska busán rázta a fejét; 
mert a báró föltünőleg kerülni látszott azon helye 
ket, ahol a Csapó kisasszony s/épségének ünnepel-
tek; p"di;r Kláriska s/.ivesen szélnek eresztette vol 
na a körülötte sereglőket az egy báró Váry Ele-

| kért kit ő kezdetben éppen nem birt szeretni; mig 
az utóbbi idői.h n mindinkább vissza vágyta. D e 
az nem jött, nem mutatta magát. 

Fájt neki, h »gy egyszerű polgárnő kikosarazta 
és azon idő óta uem is ment a nyilvános társasá 
gok és inulatsáu Uba. Sőt mint mondják megfogadta, 
hogy soha neiu nósül meg. 

Kláriska azonban másképpen gondolkozott. 
Megfogadta, hogy inkább szerelme ellenére is férj-
hez megy, mintsem hogy vén lyány maradjon, s an-
nál fogva mindinkább nagyobb tért engedett udvar 
lóinak, kik oly hévvel tapodtak körülötte, hogy 
szinte letapodták ruhája szegéjét. 

Es a szép nő elérte célját ismét, egyszerre két 
kérő lépett föl házuknál. 

Egy budapesti hírneves fiatal ügyvéd és egy 
gazdag kereskedő. 

Kláriska nem tudott könnyen választani, mert 
lulajdouképen egyik kérőt sem szerette, — s mig a 
társadalmi előnyök az ügyvéd mellett szóltak, addig 

Chambord gróf, a régóta betegeskedő francia 
trónkövetelő kínos szenvedéseinek véget vetett a 
halai; s ezzel a volt francia királyi család másik ágá-
nak az Orleáns háznak nyilt reménye a szeszélyes 
Franciaország trónjának elnyerésére. 

Alig hűltek meg az utolsó Bourbon tetemei, 
a kapzsi királypártiak serege már is elkezdte az 
izgatást a párisi gróf érdekében, s falragaszokon 
hixta fel a közönséget, hogy az uj trónkövetelő 
igényeit ismerje el. A szemfüles francia refldőrség 
azonban rögtön eltávolította az izgató falragaszokat; 
melyek különben a közönség körében sem keltet-
tek hatást. A köztársasági párt napról napra erősö-
dik; s az ingatagságáról ismeretes francia nép dere-
kasan ellent áll a királypártiak esabitgatásainuk. Min-
den jel oda mutat, hogv a köztársasági kormány-
formát egyelőre semmi válság sem fenyegeti. 

Egyáltalában egész Európában csönd és nvu 
galom uralkodik ; csak a magyar korona területén 
ütötte fel fejét a viszály, visszavonás és fejetlenség 
átkos hydrája. 

A zavarosban halászni szerető elemek az an-
tisemitizmus cége alatt világra szóló botrányokat 
hoztak sziure. Legközelebb Zalaegerszegen és kör-
nyékén tört ki nagy mérvű zavargás, melynek el-
fojtása a kormánynak sok gondot okoz. 

Elősxör Zalaegerszeg volt botrányos zavargá-
sok színhelye; a hol a fölizgatott tömeg nagy mérvű 
kihágásokat követett el a zsidóság ellen. E kihágá-
sok következtében a megye alispánja többeket el-
fogatott a tettesek közül; de a város népe felzen-
dült, s az elfogottakat — dacára a megye által se 
gélyül hívott katonaságnak — kiszabadította. Ezzel 
azonban még nem érte be a lázongó tömeg, Innem 
megtámadta a városban lakó zsidók magán lakásait 
és üzleti helyiségeit, s vandal pusztításokat vitt 
azokban véghez. A tekintélyes számban alkalmazott 
katonai erőnek sikerült ugyan már a rendet hely-
reállítani, de ez természetesen nem eshetett meg 
vé es összeütközések nélkül; melyeknek következ-
ményeit sok család siratja. 

E közben a mozgalom Zalaegerszeg egész vi-
dékére kiterjedt, es mind a zsidóság mind a zen 
dűlők részéről emberéletben is megkövetelte a ma-
ga áldozatait. A katonaság kénytelen volt fegyve-
rét használni; s edd g 10 halottja és több száz se-
besültje van e szerencsétlen kihágásnak; nem em-
lítve azokat, a kik vagyonukat, egv egész élet ke-
resményét egy csapásra elvesztették. A kormány 
Zalamegye területére kihirdette a st/itnri'imot; s igy 
megtörténhetik, hogy a fékvesztett tömegből néme-
lyek a bitófán fogják végezni életüket. 

S mind ez miért? Talán az antisemiták óhaj-
tásai ily erőszakos uton keresztül vihetőkké válnak? 
Korántsem; a kihágók némelyike életével adózik, 

ásik része börtönnel lakol; s azok a lelketlen iz-
gatók, kik a szegény népet e céltalan és emberte 
len kihágásokra ingerlik, suttvomban a markukba 
nevetnek. Mennyivel jobb a helyzet nálunk,, hol né-
pünk kiválj értelmessége a brutalitáséi, és erősza 
koskodások kétélű fegyverétől tartozkodik s a függő 
társadalmi kérdések megoldását bölcs türelemmel 

korszellemétől várja. 
A z antisemita mozgalmaknál s- kkal komolyabb 

jelentőségűek és messzebb ható horderővel birnak 
a horvátországi zavargások. Mint lapunk mult szá 
mában is irtuk, a kormány erélyesen akar elbánni 
a zendülő csőcselékkel; s a király elnöklete alatt 
tartott koronatanácsban elhatáoztatott a magyar 
feliratú címerek kifüggesztése és szükségesetén a 
íegy ver ha tal mával való megoltatinazása 

E z elhatározásra dics > horvát testvéreink az 
zal feleltek, hogy az ország több városában is le-
tépték és meggyalázták a magyar feliratú címert, s 
nyíltan kijeleutették, hogy kifüggeszteni többé nem 
engedik. Á kormány azonban elrendelte a kifüggesz-

ellsmerő aranv ok-Tizen lettek a szépséget 
mánynyal kitüntetve. 

Es a szellemes franciáknak az az ötletük tá-
madt, hogy az Európa különböző pontjain lakó ki-
váló szépségeknek küldő tségiíeg fogják a diszokmá-
nyokat kézbesittetni. 

Tiz nemes francia gavallér útra kél, hogy a 
kitüntetett tiz szép nőnél személyesen tisztelegjenek 
s miután Csapó Kláriskát találták legszebbnek, hát 
programúi szerint legelő zör is ide jöttek a neme* 

franciák. 
Kláriska és a grófné nevettek és bosszankod-

tak is rajta, midőn a gróf elbeszélte, hogy tudtokon 
linek állitatta ki arcképüket, s igy bevezette 

íiz anyagi jobblét föltétlenül a gazdag kereskedő i . . . . i 11 Í M 
J n J őket a művelt világ elismert legszebb csarnokaim. 

mellett szólt. S a két kérővel szemben a habozás 
érzetét istápolta az a remény is, hogy hát ha a báró 
hírét veszi, hogy Kláriska kezéért versengenek és 
ismét ott terem a szép nő oldalán, hogy érte a küz-
dők sorába lépjen. 

Kláriska ingadozott és kevés biztatás kellett 

Legjobban meg volt azonban Kláriska lepve 
midőn meghallotta, hogy egy tízes bizottság fogja 
neki es nővérének az arnny okmányt kézbesíteni. 

A z utrakelt franciák mind nőtlen emberek 
voltak és valamennyien fogadást tettek, hogy meg 
kísértik a tiz szép nő közül — amennyiben azok 

hozzá, hogy a kérőket elutasítsa ; de ezt mégis nem , m 4 g | e á u y o k - életpárt szerezni maguknak, 
merte tenni; mert hát ez lesz «z utolsó szerencse ? i D o u f o r Franciaország e^yik legtekintélyesebb 
Azért gondolkozási időt kért. lapjának szerkesztője pláne kijelenté, hogy ő a leg-

Es ez alatt a gondolkozási idő alatt furcsa dol- 1 tílső kitüntetésben részesült szép nő kezét meg fog-
gok történtek, melyek valóban nem várt véget a d - ! j a kérni. 
tak Kláriska leánvságának. j Doufor ur szép ember volt, jól beszélt ma-

Ebben az időben ugyanis Párisban kiállítást' gyárul, s midőn meglátta Csapó Kláriskát, ezt any-
rendeztek az európai szép nők arcképeiből. i nyira elragadó szépnek találta, hogy az uton tett 

É s gróf Pécely Károly, ki igen büszke volt fogadását menten beváltotta. 
felesége szépségére, neje tudta nélkül beküldte álnév 
alatt annak arcképét a Kláriakáéval együtt. 

S uramfia ! a bíráló bizottság egyhangúlag ki-
mondá, hogy a beküldött 5 1 2 arckép után Ítélve,— 
Európában a legelső szépség Kláriska, s utána 3 ik 
helyen Pécely grófné következett. 

Megkérte Kláriska kezét. — S miután a báró 
még mindig nem mutatta magát, Kláriska hoszá 
ment feleségül és oly boldogul élt Doufor úrral, 
hogy házas életét tekintve, Csapó ur egyik leánya 
sorsát sincsen oka irigyelni. 

(Folytatása következik.) 



tést: inire a horvát bán kinyilatkoztatta, hogy o e legnagyobb élvezetben részesült, mely teljes fokoza-
rendeletnek alkotmányos eszközökkel eleget tenni tát kétségtelenül Eszéki Emma jutalomjátékával a 
képtelen, tehát kéri magát állás alól felmentetni! „Sátán leánya" cimü jeles vígjáték szinre hozatalá-
l>e a kormány, ugy látszik, nem ismer-e kérdésben val érte el. Egy öntetübb, sikerültebb megoldást 
tréfát: bár a zágrábi hatóság készebb testületileg még színészeinktől nem láttunk. S e feletti elismeré 
lemondani, semhogy a kormány rendeletének ele sünket és Örömünket csa!» fokozza az, hogy Eszéki 

gven; bár a rendelet végrehaifásának telftig- j Emma, a társulatnak e fiatal, de kiváló tehetséggel 
1 jrmány erélyesen ragaszkodik ál j biró tagja, játékával valóban ragyogott és ez este 

imcr táblák kifüggesztését és meg- ugy mutatta be magát, mintakinek — ha szorga-
lommal tanul,,— a társalgási daraboknál a legszebb 
jövője van. O különben is rokonszenv*** színpadi 
alak, hangja és modora természetes, fellépése 

kor a nemesebb izlés kellé-
s este valóban elragadta 
maga szerenesés gondolat 

volt tőle, liOüy oly darabot választott jutalomjátékául, 
melynek tengelye az ő szerepe volt és sikere az ő 
játékától függött. Mondhatjuk, hogy e sikert teljesen 
elérte. Mellette Sándor Emil Gönciné és Morvay 
tűntek ki leginkább; de jól játszott Bodnár is, s ugy 
látszik, hogy ha képezi magát, nem rossz apa szi 
nész lesz belőle. Dobocsányitól egészen váratlanul 
jött röktönzött dallamok meg kaeagtatták a közön 
séget. 

— Szegvaron f. hó 3-án, mint minden évben 
rendesen, ugy ez évben is megtartja az ifjúság 

t tegven, 
g^sztését, — a kormány erélyesen ragaszkodik ál 
láspontjához, s a cimcr táblák kifüggesztését 
oltalmazását ismételve szigorúan meghagyta. 

Feszülten várja az egész orsza*, sőt a kül-
föld is e dolog fejlődését; mert az mégis páratlan 
arcátlanság, hogy egy államot saját területéi: korlá- j és játéka mindenkoi 
t'.rni akarjon egy eszeveszet csőeselék az állami metességéve! hat. Es 
címer használatában. E példátlan merényletnek a közönségünket. Már i 
magyar kormány kell, hogy valahára határt szab-
jon; mert ha még ezt is képes volna elnézni, akkor 
maholnap csakugyan oda jutnánk, hogy a magyar 
állampolgár „i eui lelné honját a hazában / Remél-
jük azonban, hogy ennyire talán még se jutunk : s 
kormányunkban íesz elég erély kézzel foghatólag 
megmagyarázni a horvát atyafiaknak ama közmon-
dást, hogy: „minden kakas ur a maga dombján.u 

Helyi és vegyes hirek. 

áltani kezdett: „Vonat jön szemközt! Összetttkö 
züuk! El vagyunk veszve! " A vouat többi utasait 
annyira megrémítette e kiáltás, hogy az ajtókon és 
ablakokon ugrájtak ki a sinekre. E pereben előro-
bogott a szemközt jövő vonat és keresztülment a 
másik vonat leugrált utasain. Husz személyt gár !t 
el és tépett szét a vonat; a m isik oldalról mene-
kültek némi bérü!éseket szenvedtek 

— Nagy tűzvész dühöngött e hó 23 án Felső 
Zsolcán — s dacára a lokosság minden erejét meg 

nét egy vonás különösen jellemzi; a mély vallásos-
ság, mi miatt azt terjesztették rőla, hogy teljes szi-
véből kivánná, hogy a királyi család kibéküljön a 
pápával. Különben épenséggel nein törődik a po-
litikával. de ha akarna is vele törődni Umberto ki-
rály nem engedné. Margit királyné kiváló müvt-.-iwégU, 
szellemes, rendkívül rokonszenves hölgy, ki minden 
kit meghódít tn .dorável: gazdagot, szegényt egvsránt 
Bizalmas estélvein Rómában a legszellemesebb em-
berek gyűltek össze: Bonghi, Minghetti, a zenészek 

feszítő védekezésének, nem birt »k ur át állni a nagv közül l osti, vScauvatti, a német nagykövet es oly-

kerteken felhabnazott élelem és takarmány csaknem i nagyobb örömöt okozza királyi szüleinek. Margit 
mind a lángok martaléka lett. A kár tetemes, a la királyné különben igen szép hölgy, csakis orra 
kosság nagy része nrndenét elvesztette és koldus- hajlottsaga és férfias formája ad némi erélyt a bá-
botra jutott. — Miskolczról ugyan ezen tűzre vo-
natkozólag következő tudósítást vettük: E hó 23 án 
borzasztó tűz pusztított Felső Zsolcán, mely alkalom-
mal a Miskolctól fél órányira lévő falunak fele a 
lángok martaléka lett. A tüz délelőtt 10 óra után 
ütött ki egy méhesben, a hol 3 kis gyermek játszott 
minden valószínűség szerint gyufával. Mikor azon-
ban a láng már felcsapott, a gyermekek megijedtek 

s elfutottak a helytől, folyton kiabálva: „tüz van! 

G y o r s s a j t ó . Lapunk szerkesztőjének 
nyomdájában az ttj gyorsajtó, mely közbe-
:ütt a adálvok miatt eddig felállítható nem 
volt, e héten fölállitatott és már műkö-
désben is van. 8 igy bármiféle nyomtat-
vány csinosan, Ízlésesen és a legnagyobb 
gyorsasággal előállítható. Miért is nyomdán-
kat ajánljuk közönségünk pártfogásába. 

— Halálozás. Balassa János a helybeli evan-
gelicus egyháznak nyugalmazott lelkésze meghalt. 
Ezt a gyász hirt vettük aug. 25 én. Városunk régi 
bajnokai közül tehát egygyel ismét kevesebb van. 
<) csaknem félszázadon át viselte szép és nehéz hivatalát; 
inert 38évig volt rendes 4 évig nyugalmazott lelkész. 
Egyházának bizalmát és városunknak átalános ro 
konszeuvét birta egész életen át. A z agg lelkész 
az élet küzdelmeiben teljesen kifáradva dölt az 
örök nyugalom ölére. Halála általános részvétet 
keltett, mely a végtisztesség tételeu na^v számban 
egybegyűltek megjelenesében nyert megható kifeje ; lentkezhetnel 
zést. A z elhunyt felett Draskocy Lajos hodmező köznapokon 

jos arcnak." 
— Üzleti értesítés. Szentes 1883 aug. 31, 

A béiza üzletben folytonosan bágyadt hangulat ész-
lelhető a Budapesti malmok tekintettel a külföldi 
hanyatló irányzatra csak keveset és csak nyomott 
árak mellett vásárolnak, valóban leverő hatása van 
a termelőre, ho^y az idei rosz termes ui« < • :! meg 
csekély áron is kénytelen túladni gabnáján, IJuza 
árak: 79 kilós piros 9 fr. 20. 7 8 77 kilós 9 . 70. 75 
kilós 8 80. 9. maggal kevert 8. 8 50 . — Árpa köb 
le 5 40. min G 8 0 Kukoricza köble G 3 0 mm. G 7 0 
Zab köble 4. mm. 6 5 0 Hízott sertések ára a kő-
bányai sertés "ásáron kilónként a hétfolytán 3 4 krt. 

kisasszonyi bálát. A bál a megyeház nagv termé |iüz van! Egy gnzrfaeinber vette észre előszöi a ve-
ben a azentesi első zenekar közreműködése mellett szedelmet, de mielőtt szomszédja segélyére siethetett 
fog megtartatni. i volna, akkorra már az ő háza is meg^yuladt. S ez 

— Egy tanyasgazria r e l y t é l y e 3 e l tüná3e. — ! időtől borzasztó sebességgel terjedt a tűz. Tizenegy t 

Dorozsmán napok óta egy relvtélyes eset képezi j órakor már 40, léi tizenkettőkor pedig 02 lakház, esett. Eladott ugyanis, szedett szentesi 5 6 ' j 5 5 krou 
beszéd tárgyát. A község határához közel e*ó tanyák : számos melléképület, csűr, istálló stb. állott lángok-
egyikének fiatal gazdája Szent István napján eltűnt ban. — A szerencsétlenül járt falubeliek jajveszé-
s azóta nyomát se találják sehol. A község elöljárója kelve, kezeiket tördelve jártak az utcában fel s alá, 
a következőkben értesiti a rendőrségeket az esetről.! koldusok lettek mind annyian; a kár fölül múlja a kaszálója hold-riámra pénzért és rés: 
A z eltűnt fiatal gazda Szent István napkor résztvett 1200,000 forintot, mert a csűrök mind tele voltak Kanász Nagy István I. t. 29. szám. 
egy tanyai kápolna felszentelés! ünnepélyén. — A részint csépeletlen, részint kicsépelt búzával és ter " 
lakolámán késő éjjelig borozgatott s tanuk állítják, ; méssel. Szerencse azonban, hogy a házak nagy ré 
hogy onnét Joó István dorotinai lakos és ifj. Dobó j sze biztosítva volt. A z orosz templom is leégett, 

kilója 

bői. 

János tanyai legény társaságában távozott. Hozzá j harangja pedig leesett. 
tartozói és ezekkel együtt többen azt is állítják 
hogy az eltűnt gazdánál nagyobb összeg pénz volt, 
mely körülmény bűntényre enged következtetni. A 
vizsgálat minden irányban megindittatott. 

— Eke verseny I SZ f. hó /ő én Hód Mező-
Vásárhelyen. A verseny programmja következő: I. 
A verseny ideje folyó év szeptember 15 ke. Kezdete 
regeli 8 órakor II. A versenyezni szándékozók jo 

k ünnepnapokon bár mely időben hét-
pedig csak a délutáni órákban Kovács 

ívei fecskendőkkel 
Miskolcról nehánv tűzoltó 

helyszínére sietett és ott 

kőbányán átadva. 
KIVONAT. S/.entesváros hiresztelési könyvé 

Schrautz Györgynek 120 hold igen jó réti 
résziből kiadó. — 

háza és kis 
Tökén 5 hold földje eladó. — Polgár Julianának 
egy igen szép pávatollas mintájú, nyárfaleveles csip-
kével díszített nyári paplauya van eladó; melv - « 
rőf széles, 3 rőf hosszú. Értekezhetni Polgári János-
nál IV . t. 19. szám. a. — Özv. Malatidesz Jánosné 

vásárhelvi evangelicus lelkész mondott emelkedett Lajos rendező bizottsági jegyzőnél l> záróing szept. 
szép beszédeit. A haláleset alkalmából a gyászoló j 2-án déli 12 óráig, mely időn tul versenyre jelentke-
család és az egyház is adott ki gyászjelentést. A z egy- zések figyelembe nem vétetetuek, bemutatásra szánt 
l á z gyászjelentése igy hangzik : A szentesi evang. egy- bármely gazdasági eszközök pedig az utolsó percig 
házközönsége szomorodot szívvel tudatja feledhetlen elfogadtatnak. 111. A versenytérből minden ejjves 
emlékű volt lelkipásztorának Nagytiszteletü Balassa 
János urnák mint az egyház 3 f i é* ig rendes, 4 év 
óta nyugalmazott lelkészének f. 1 8 * 3 évi aug. hó 
2ő-én d. u. 4 órakor hosszas szenvedés után, éle-
tének 71 ik évében történt gyászos elhunytát. A meg-
boldbogult hűlt teteme f. évi augusztus 27 én d. e. 
10 órakor fog örök nyugalom helyére tétetni a 
szokásos egyházi szertartások mellett. Béke lengjen 
porai felett! 

— A király szegedi látogatásától alig egy hó 
nap választ el bennünket s még seoimi jelét se lát 
juk annak, hogy a megye közönségének ezen ki-
Váló esemény alkalmából leendő képviseltetéséről 
goudoskodnának az intéző körök. Kötelességünknek 
tartjuk tehát őket figyelmeztetni, hogy nagy ideje 
volna ez ügyben rendkívüli megyei közgyűlést ösz 
szehivni: mert a tisztelgő küldöttség megválasztása 
a közgyűlés feladatát képezi; s talán lehetne va 
lamit tenni az iránt is, hogy a megye kcpviseltetése 
minél impozánsabb legyen. 

— Kisajátítás. A gátak építése folytán egye 
sektol elfoglalt és kikubikolt területek kisajátítási 
munkálata Szathmáry Ede kisajátítási ügyész által 
aug. 23 án megkezdetett, s azóta minden nap foly-
nak az egyezségek, s eddig olv eredméuynyel, hogy 
8 0 0 at haladó érdekelt közül eddig csak két egyén ke 
iült, ki nem egyezkedett. Ilv szép eredmény után 
bizton lehet remélni hogy Szentes város határában 
a kisajátítási munkálatok rövid pár hét alatt tel 
jesen be lesznek fejezve. 

— Babos Bálint adóügyi tanácsnok halála 
folytán megüresedett tanácsnoki állásra, mint halljuk, 
a helyettesitett tanácsnok Szánih ' Lajos adótiszt 

rersenvző kap egyes eke részére 200, kettős 
hármas eke részére 4 0 0 nsz ö et 5 ) ól hosszaság 
ban, és igy az egyes ekék verseuytáblájának széle-
lessége 4 öl, a kettős éti hármas e k e k é pedig # ö l : 
fentartja azonban magának a végrehajtő bizottság a 
helyszínén szükségessé válható módosítást. IV. A 
kijelölt táblák számozva s a versenyzők között sor-
solás utján lesznek kiosztva. V . A borozda mély-
sége Gu-ban van megállapítva. VI . Dijjaztatnak 
e^ves, kettős és hármas ekék külön csoportokban, 
két két díjjal és pedig egy első dijj ezüstéremmel 
és egy másik dijj bronz éremmel, ezeti tul a birálő 
bizottság állal jóknak és czélszerüeknek ítélt ekék, 
számra való tekintet nélkül, dicsérő oklevéllel. Y l l . 
A biráló bizottság áll a rendező és végrehajtó bi 
zottság által választott szakértőkből, akik magukat 
a helyszínén s a szükséghez képest számban sza-
poríthatják VIII . A bírálatnál tekintetbe vétetik az 
eke szerkezete és szilárdsága, a vonó erő nagvfága, 
a munka jósága és tisztasága. I X . A verseny helyi 
érdekű, ugyazért csak helvbeli iparosok áha kés/.i 
tett ekék versenyezhetnek, ké-zség, el megengedte 
tik azonban ugy helybeli, mint vidéki iparosoknak 
bármely gazdasági eszközeikei be mutatni. Keh II. 
M Vásárhely, ltf<s3 aug. 12 ülésből. .1 rendező és 
iryrthajtő hízót s>ig. 

- Men . i y i b e került Szeded újra építése. Ki 
van szám.tva, hogy az eddigi rekotis'.ru CZÍ0 ÖS3ZCS 
költségei közel 23 miliio frtra rúgnak. Ebből az 
össz 'goől az adatok részletezése szerint, a város 
részére 5 millió frt esik, mint amely összeget maga 
a hatáság a vár s pénztárából köz építkezésekre 
fordított. A kir. biztosság szintén 5 millió forintot 

fog megválasztatni. Benne mindenesetre egy tehet- ! költött állami alapból épült városi építkezésekre, 

maradt késő estig, midőn sikerült a tüzet lokalizálni, j háza szabad kézből eladó vagy haszonbérbe kiadó, 
a széna és buzakazalók azonban még éjjel is égtek, | Ugyanannak szalma, s*éna és igen jó pojvája van 

séges fiatal erőt fog nyerni a városi tisztikar. körtöltésre, az ujszegedi partbelebbezésre, j 
— A megyeháznál nagy erélylyel folynak az állandó hidra és a rakpartra. A z állam építkezés -ibe, | fa 

i mint 

k, ugy hogy most már semmi kétség uincs nevezetesen; a posta'ávirdai, 
dohányraktári, a polg. törvényszéki, 

építkezései 
bt.»ae, hogy a tisztikar tisztújítás előtt behurcol-
kodhatik a diszes megye széklc'zi palotába. Sőt 
mint örömmel értesültünk tisztújítás előtt megyénk 
főispánja is berendezteti a székházban számára 
épült kényelmes 
már mint szentesi 

lakosztályt, hogy 
lakos nyithassa me 

bozasztó bűzt és füstött terjesztve. Miskolcról so-
kan siettek ki a délután folyamán a szerencsétlen-
ség színhelyére s a gyűjtés nyomban megkezdődött, 
a koldussá vált szegény emberek javára. 

— A roppant vihar, mely Rochesterben mult 
kedden dühöngött, még sokkal súlyosabb következ-
ményűnek bizonyult, mint cleiute gondolták. Ilá 
romszáz szilárdan épült ház pusztult el, kétszáz 
megrongáltatott. Huszonhat ember vesztette életét, 
ötven többé-kevésbbé megsérült. 

— Kegyetlen gyilkosság történt e hó 22-én 
reggel Élőpatakon,a faluban Vlederian Anna nem a 
legjobb viszonyban élt anyósával, a 65 éves Thoma 
Petemével 21 én este is összevesztek és verekedtek 
22 én 8 órakor Thoma Péternél halva találták; tes 
téhez közel egy elszakadd kötél, nyakán egy kendő, 
s az odasiető Henter szolgabírónak az ifju menyecs-
ke — a meghaltnak menye — azt mondotta, hogy 
auyósa fölakasztotta magát, s magától szakadt el 
a kötél és ugy esett a földre. A rögtön megtartott 
külső vizsgálat konstatálta, hogy két seb van a ha-
son, s egy fanyelű bicsak ott is találtatott e hasba 
ütve. A z ifju menyecskét férjével együtt azonnal 
letartóztatták A menyecske fehérneműje között 
egv véres inget találtak. 

— GsUori lelet Csongrádról írják lapunknak: 
A szikra pusztai határban, mely Kecskemét város 
tulajdona, e hó 22 én az úgynevezett Kápolnapark 
körül dr. Török Ármin vezetése alatt ásatások esz-
közöltettek, s amint ezt a jelen volt csongrádi épí-
tész Ujszászi János beszéli, különös csontvázak s 
nevezetesen agykoponyák találtattak, igy voltak 
lapos homlokú hosszan hátranyúló koponyák, melyek 
tatárkoponyának állíttattak; voltak úgynevezett to-
rony nevű koponyák ss, melyek magasan nyúlnak 
de találtatott nevezetesen e^y 1 5 — 1 6 éves leány 
csontváza is, jobban mondva koponyája, melynek 
szájában pénz találtaott, mely pénz 8G3 évet mutat. 
E koponyák a talált nyak és karperecz ékekkel a 
nemzeti muzeuinba fölszállittattak. A nevezett ká- ; 
polnaparki dombok ásatását még folytatják, inelyi 
után az ásatás Alpárou lesz és ezután az ásatok, 
kutnsók átjönnek Csongrádra, hol is az ugynev.-zett 
iszáki partot, a kő és csonthalmokat, majd a vár-
háti magaslatot fogják megásni, m nthogv a régiek 1 

állításaként itt több ős tárgyat fognak felfödözni. 
— Elsülyedt falu. Boosbeck yorkshirei bányász- i 

lut e hó 20-ikán majd olyan szerencsés lenség érte 
fenyitőtörvényszéki mint Leli át. A falu alatt ugyanis bányák vannak, 

melyeket addig addig vágták még mélyebre, inig az 
; egész talaj alásülyedt. Ötven hatvan kis li z omlott 
össze a vasúti indóház közelében; a sülyedést azon-

a lakosság annak 
nberélet nem esett 

- pénzügy-
igazgatósági és a sólii atali épületekbe mintegy 3 
millió frtot fektetett be. A város és a kir. biztosság 
tehát összesen 13 milliót költöttek az eddigi rekons ; ban már előre lehetet* érez i 

Örömmel üdvözöljük ezen elhatározásáért. 
— Kisdedovodánkban f. hó 26-án tartatott 

meg a folyó évi zárvizsga, s valóban mindenki a 
legnagyobb lelki gyönyörűséggel láthatta a kedves 
apró nép előhaladását. A szülők és 
ügy barátai nagy tzámmnl votlak a 

tiszt újításnál; trukezióra, a 23 millióból még föntlevő 10 millió'ideié n kimenekült a házakból. K 
közgyűlést. I forintot pedig a lakosság, nagyrészt a kölcsönökből | áldozatul, de a szegény bányászok minden vagyon 

ladó. I. t. 150, sz. — kezesi k Gáspár kovács mes-
ter III. tized 82. sz jókarban lévő háza kedvező 
feltételek mellett azonnal is eladó. — Miklós János 
kovácsmester III. t. 288. számú háza szabad kéz 
bői eladó. — Kántor Jánosn ik egy fertály jaksori 
földje kedvező föltétel mellett eladó vagy ha-
szonbérbe kiadó. — Szőke Jánosnak III. t. 627 . 
sz. háza és szent lászlói halom mellett egy 1 ső 
oszt. földje szabad kézből eladó. — A z Oblat féle 
házban egv csinos padolt lakás bolti helyiségnek 
azonnal kiadó. Varga Imrének 1. t 21. sz. egy 
jókarban lévő nagv rostája vau jutányos áron eladó. 
— Nagy Jánosné I t. 3 8 5 sz. háza eladó. — Paksi 
Andrásué II t. 13 sz. háza eladó. — F. Nagy Mi-
hály kistőkei 75 hold földje eladó. II. Szabó Sá-
rának az alsó réten 37 hold földje feles munká 
latra kiadó. — Bálint Jánosnak külső ecseren 3 5 
hold földje és III t 497 sz. háza eladó. — Faze-
kas Lajos II t. 104 sz. háza eladó. — Kabay Endre 
ref. tanítónak a kiséri iskolánál 8 öl rostely kerí-
tése van eladó. — Mecs Balogh Sándornak mucsi-
háton 2 8 hold földje eladó. — F. Nagv Jánosné 
II t. 203 sz. háza eladó. — Balogh Antal I t. 5 2 4 
sz. házánál egv lakás bérbe kiadó. — Sarkady Fe 
rencnek bökéuybe kaszállőja van eladó. —• Gránicz 
Páluak tőkén 6 5 hold földje tanya épületek kei 
együtt haszonbérbe kiadó, értekezhetni lehet III t-
zed 304 sz. házánál. — Halász Szabó János örökö-
seinek I t. 547 számú háza eladó. — Nt. Filó Já 
nos uruál jó minőségű öszi árpa van eladó, s ta 
nyáján a vekerbe gyékény van felébe levágandó. 
— Pardi Bálintnak 35 hold dónáti földje örök áron. 
eladó vagy haszonbérbe kiadó. — Török Imre I V . 
t. 121 . szánj háza eladó. — A szentesi izraelita 
népiskola három termében a jövő télen szűksétjlendó 
fűtőszalma szállításra nézve f. év szeptember 9 én 
délután 4 órakor a jegyzői hivatalban árlejtés tar-
iatik. Mire vállalkozni óhajtók meghivatnak. Kot-
vics János örököseinek II. t. 183. sz házuk eladó; 
értekezhetni Vecseri J »zsef III. t. 572 . sz. házánál. 

Néhai Burg Lajos földbirtok ai. 
A veker laposon a veksri csárda mai-

lét, és királyságon a máyocsi uradalom szom-
szédságában, szabad kézből óladéivá tétetvén, 
;i venni sz;índékozé>k, nní^ocson H u n y a d i 
L a j o s kasznár urnái jelentkezzenek. 

I magánépitkezésekbe fektette I 
— A kievi katasztrófa. Mult vasárnap éjfélkor 

Kievben hajmeresztő szerencsétlenség történt. A 
Dnjeper partján, hol ünnep és vasárnapokon nép 

a népnevelés I mulatságok szoktak lenni és a közönség egv része 
vizsgán és a J hajókáz a Dnjeperen, vasárnap is jly mutatság 

legnagyobb megelégedéssel távoztak onnan. Vajha j volt, melynek az idó igen kedvezett. Ejfélko 
már annyira mehetne derék nőegyletünk, hogy a vá-
ros egy más részében is állithatna fel egy ovodát! 

— Volt alkalmunk a napokban Strak Nándor 
könyvkereskedését megtekinteni. Valóban dicséret-
re méltó azon törekvése, hogy közönségünk igé-
nyeinek mindikább megfelelni igyekszik, mert nem 
csak hogy papir üzletét ugy rendezte be, hogy az 
a legnagyobb igénveknek is megfeleljen, de iskolai 
könyvtára is, melyet az iskolai év megnyitására már 
tökéletesen berendezett, valóban impozáns. Ajánl-
juk őt közönségünk figyelmébe. 

— Érdekes szerződés fordult meg e héten 
kezünkön, mely inéltó rá, hogy többen mosolyog-
janak rajta. E becses okmány a következő képpen 
szól; „Alolirott én B. József megy Egyeztem K . Juli 
anával 5 9 6 todik házszám alat Járó ártéri földjét 
magam hoz váltotam és kilisz táztam ol feltétel 
hogy senki töhé Belenem szolhat Elenkező eset 
ben hogy fel lázadást vagy fel lépest véget senki 
nem tehet Kelt Szentesen Májás 5 ik 878 iffiu B. 
József Előtem tanuk nevei. K Péter K . Juliaua K . 
Panni K Borbála. 

— Jutalomjátéka lesz f. hó 4-én színtársulatunk 
legkitűnőbb férfi színészének Sándor KmUnekc nek. 
Jutalom játékául „ D ó z s a G'/örgyu-i\t Jókainak e je-
les tragocdiáját választá. Sándor Emilt uem kell 
ajánlgatni közöuségüuknek, s hisszük hogy ő a mél-
tán megérdemlett telt ház előtt fogja jutalom já-
tékát eljátszani; ha egyebet nein adunk neki, ő 
azt a csekély jutalmat sokszorosan kiérdemelte tö 
lünk azon élvezetekért, melyeket művészi játékáv«l 
nyújtott. 

— Színészet. A lefolyt héten színházi látogató 
Kösönségüuk egy vidéki színtársulat által nyújtható 

ban hirtelen megváltozott az idő, orkánszerü vihar 
kerekedett, szétriasztva a közönséget. A csonako 
kon levő emberek (hatvanan hetvenen) )ó messze 
levén a parttól, borzasztó segély kiáltásokba törtek 
ki, mert a csónakok sülyedőben voltak; a parton 
álló rokonság jajgatva szaladozott föl s alá, de 
nem segíthetett. A csónakok csakhamar el is süly ed-
tek. Néhány us/ni tudó rettentő erőfeszítések közt 
kivergődött a partra, a többiek belevesztek a viz 
be A z áldozatok számát még mindig nem lehet 
tudni. A z egész s z e r e n c s i e n éjen át sokan álitak a 
Dnjeper partján, várva övéik megmentését, mi 
közben szivrázó jelenetek folytak le. Hétfőn sok 
halottat húztak ki a vízből, de még sok eltűnt van 
most is. 

— Siketnómák esküvője Ritka és érdekes ea 
küvő volt mult héten Budapesten a józsefvárosi temp-
lomban. Lange Vilmos fővárosi siketn* ina nyomdász 
vezette oltárhoz a szintén siketnéma Prezits Mariska 
kisasszonyt. A vőfély: S a lnnáry Kálmán szintén 
biketnéma volt. A pap a kérdéseket, valamint az 
esküformát könyvből mutatta az esküvő párnak, 
melyekre azok fejbólintással adták meg az igent. 
A z esküvőn nagyszámú közönség volt jelen, külö 
nősen sok siketuéina, kik a templomból kijövő bol-
dog házaspárt mindenfelől élénk taglejtésekkel üd-
vözölték. 

— Szörnyű vasúti szerencsétlenség történt 
Charkow orosz város közelében. Itt az azovi és 
charkow nikolajevi vonalak egy darabig párhuzamos 
irányban haladnak egymás mellett. A napokban az 
emiitett vonalak két vonata Taganrogba és Char 
kowba tartván, szembe jött egymással. E g y nő azt 
gondolta, hogy ugyanazon vonalon szaladnak és ki 

j kájukat elvesztették. 
— Két élet egyszerre. Bíró Péter erdőszen-

j gveli lakos a napokban alig egy órára távozott el 
házától. Hazatérőleg midőn a pitvarba léjiett ott ta-
lálta szép fiatal feleségét, s ennek még meg nem 
szült kisded csecsemőjét, kiket vérözön borított. 
A fi atal asszony, kinek csak napja s órái voltak, 
hogy gyermekének életet adjon, egy mosószékre 
állott fol, hogy a tojásfazekat a fogasról levegye. 
E közben az egyensúlyt elvesztvén olv végzetesen, ^ . 
esett előre, hogv a szék lába gyomrát felhasította s p o l g á n m * s t « / r Í h i v a t a l á n á l n y ú j t s á k b e . 
rohamos " x — — C'A 

Pályázati hirdetmény. 
Szentesvárosánál (elhalálozás folytán) 

üresedésbe jött s 7 0 0 f r t fizetéssel java-
dalmazott adóügyi tanácsnoki állás betölt 
tésére pályázat hirdettetik, s fölhivatuak 
az illet«') pályázni kivánók, hogy kellőleg 
felszerelt pályázati kérvényeiket f . 1 8 8 3 . 

évi szeptember hó 15-éig Szentes város 

érvesztés következtében fél órai kinos j 
küzdelem után az anva is, a gyermek is meghal- | 
tak. 

— Szörnyeteg szülék. Arpajon mellett egy fa-
luban rettentő eset került nemrég nyilvános-ágra. | 
Egy paraszt házaspár egyik gyermekét éveken át j 
bezárva tartotta és mindennap rendszeresen kínozta. 
A szomszédok soha sem látták a bohb gtalan gveí-
nieket, csak koronkinti jajgatása árulta el, hogy él 
és gyötrik őt. Pár nap előtt a kis áldozatot végre 
megszabadította a halál szenvedéseitől. A szülék a 
polgármesternél nem tettek jelent st a halá'ról, de 
tettek a szomszédok. A holttestet kiásták a rejtett 
gödörből és az orvosi vizsgálat kiderítette, hogy a 
szegény gyermeket éhen ölték meg rossz szülői, kik 
most fogsagban várják büntetésüket. 

— Margit királynéról- Margit olasz királyné e 
napokban Pieinontba utazott, Valdieri völgyeibe. 
Egy levelező a következőket irja a népszerű ki-
rálynéról: „ A ki Margit királynét falusi visszavo-
uunságaban látja, nem is hiuné, hogy ez az egysze-
rű viseletű, ruházatu nő az olasz királyné. Ez a 
minta királyné, ki a trónon teljes feségében mutat-
kozik, itt a vidéken egv megtestesült polgárnő. íz -
lését a fővárosban bámulják, mintául veR/.ik, itt 
meg egyszerűségét csodálják. Maga a király 
igen szereti az egyszerűségét, csakhogy Umberio 
király mindig és mindenütt egyforma. A z etikett 
vétségeket elnézni, észre sem veszi, a mit a király 
né Kómában nem hagyna figyelmen kívül. A király-

Szentesen, 1883 . anpr. 30 . 

Balo l̂i János, 
polgármester. 

rt/ 

b o z z e a ti 

cjijeuudieket É 

jöiuu! Ü 
Itt kapiók a legoloeóbb 
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tanitó urak megrendelései sscerint CjQ 

Stark Nándor, 
hite* könvviírua, 

Szentesen, Rambovszky kávéháza 
mellett. vjj) 
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3 ajánlják elismert kitűnő gyártmányú tűz-
mentes 

j P É N Z S Z E K R É N Y E I K E T 
jházi pénztáraikat, másoló gépeiket 

és műlakataikat 
Ilegnagyobb választékban és jutányos áron. 
] Kívánatra képes árjegyzékek ingyen 
| és bérmentve küldetnek. 

y ^ N B . Minden kijátszatás kike-
• rülése végett kérjük a tisztelt közönséget, 
[miszerint czimünkre pontosan ügyelni és 
[| már több mint 20 év óta fennálló gyárun-
Ikat a hasonló hangzású, sokkal fiatalabb 
I ( T h e o d o r W i e s e & C o ) czéggel össze 
• nem téveszteni. 9—20 
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bai 
tőség 

gla eladíis! 
téglatelepen a kongós tégla 

téséből fennmaradt mintegy e g y 

MILLIÓ 
minőségű tégla eladó, 
ányok „Rambovszky szállodá-
kongó tégla útépítése núíveze-

íénél válthatók. 

Gissfeld Imre,. 
művezető. 
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Alulírottnak IV. t. 138. sz. 
a. két utcára szolgáló háza, épü-
letei kerttel és 491. nsz. öl bel-
ső telekkel együtt, — kedvező 
teltételek mellett 

ffiST örök áron eladó. 
G Y Ő R I JÓZSEF. 

Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, 
hogy több év óta özvegy Mácsai Antalné házában volt 

ü ® t G u i s l L i p ó t u r H u t a i h í j á b a 
(az izraelita iskolával átellenben) tettem át. 

Es midőn ez alkalommal hálás köszönetet mondok 
a n é. közönségnek irántam eddig tanúsított bizalmáért 
s e pártfogást jövőre is kérem, ugyanakkor biztosítom 
a t. közönséget, hogy mint eddig, ugy jövőre is minden 
igyekezetem odairányul, hogy a n é. közönség kívánal-
mának minden tekintetben megfelelhessek. 

Tudatom egyszersmind, hogy a legközelebbi 

őszi idényre üzletem dúsan felszereltem 
a megfelelő üzleti cikkekkel, melyeket a legjutányosabb 
ái on adom. 

A li. é. közönségnek alázatos szolgája 

: E £ : - u . l c s á , r S á m u e l . 

Hirdetés. 
Közhírré tétetik, miszerint Szegvár községében 400 

drb, azaz négyszáz darab ötven forintos részvénynyel 
egy takarékpénztár felállítása e f. év október hó első 
feléig határozatilag meghosszabbíttatott, s ennek párto-
lására a szomszéd község lakosai tisztelettel fölkéretnek, 
ugy azonban, hogy a részvénytváltani kívánók tartoz-
nak ez évi ok ober első feléig egy részvény után 15 fo-
rintot. beruházási költségekre pedig l frtot aláírásuk al-
kalmával fizetni, továbbá f. év december 1-én 10 frtot. 
Tartozik végre mindenki 5 egymás utáni éven keresztül 
miuden év aug. l-én egy részvény után 5 frtot fizetni. 

Az ekkénti feltételekre minden vállalkozó fizethet 
Szentesen a „Szentesvidéki takarékpénztárnál, — Szeg-
váron Berkecz Ferencz ideiglenes elnök és péuztárnok-
nál, vagy Szarvas Pál ideiglenes ellenőrnél, ahol mind 
erről bővebb felvilágosítás nyerhető és a létesítendő ta-
karékpénztár tervezete is megtekinthető. 

Kelt Szegváron, 18*3. aug. hó 10. 
Berkecz Ferancz. 

4. ítéljetek magatoki 
Mily gyakran vonakodunk valamely gyógyszer 

megvételétől, a melyet pedig mindenki magasztal És 
ugyan miért van e tartózkodás? Egyszerűen csak azért, 
inert nem akarunk hasztalan kiadást tenni, bármily cse-
kély legyen is az. De Ítéljetek magatok, hogy egy 70 
krnyi csekély kiadást lehetett volna-e jobbra fordítani, 
mint a következő esetben. 

„Miután 12 évig székrekedésben s az ezzel járó 
fájdalmakban szenvedtem és sehol segítséget nem talál-
tam, pedig fürdőket is használtam, egészségem helyreál-
lítását egyedül Brandt R. gyógyszerész svájci labdacsai-
nak köszönöm. Azok használata óta a legjobb egészsé-
gem van, mit ezennel biz nyitok — Kelt jun 12-én, az 
eisendorfi üveghutában Weissensulz mellett, Csehország-
ban Bairle M. főilvegfuvó mester " 

A labdacsok valódiságára nézve ügyelni kell, hogy 
a doboz címlapja Brandt Richárd a láirásával s a fehér 
kereszttel vörös mezőben el legyen látva. 
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Biagr Ü Z L E T n ^ E i o - n s T T r i T - ^ s i 
Van szerencsénk Szentes város és vidéke n. é közönsége szives tudomására hozni, 

hogy helyben, a t a k a r é k p é n z t á r i é p ü l e t b e n ( s z e m b e n a R a m b o v s z k y k á v é h a z z a l ) egy a kor 
igényeinek minden tekintetben megfelelő, dúsan felszerelt 

1 I S E I K W . 
ár-o. "üzletet n.3rit©tt"U.nlr, 

hol is mindenféle uri és női divatcikkek, n \w. kalapok, ingek, nyakkendők, séíapácák, nap- és esernyők, 
vatádi pécsi keztfjak* kezdett hímzések, valamint mindennemű s e b é s z e t i e s z k ö z ö k , 
továbbá legfinomabb i l l a t s z e r e k , minden színű v a r r ó és g é p s e l y e m , g é p c é r n á k , p a s z o m á n t o k , 
s z a l a g o k , r o j t o k és c s i p k é k , nemkülönben álló és függő lámpák, dohányzó és irodaszerek, valamint 
mindennemű ajándék tár ff f/fik kaphatók. 

Midőn a n. é. közönség kegyes pártfogásáért esedezünk, egyidejűleg megjegyezzük, 
hogy ugy a be l , m i n t a k ü l f ö l d d e l való összeköttetéseink által azon kellemes helyzetben va-
gyunk, hogv t vevőinknek mindig a l e g i z l é s e s e b b s a l e g ú j a b b d i v a t s z e r i n t i c i k k e k k e l a 
lehető legjutányosabb árak mellett kedvezhetünk, s főtörekvésünk odairányul, hogy a n. é. 
közönség igényeit minden tekintetben kielégítsük, g y o r s és p o n t o s kiszolgálásunk által pedig, 
hogy t. vevőink teljes megelégedését mielőbb kivívhassuk. 

Kiváló tisztelettel X j i t t a r u . e r é s l l i s c t i -

1 2 6 6 
18&3. 

Árverési hirdetmény. 
Móczár Anna Piroska Ferenczné csongrádi lakos 

végrehajtatónak — Pápai László és Pajkó Anna csong-
rádi lakos végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási 
ügyében a kérelem következtében a végrehajtási árverés 
l T o frt tőke követelés és ennek 18*3. évi február hó 
20-ik napjától járó 6®L kamatai 26 frt 10 kr. már meg-
állapított, valamint jelenlegi 14 frt 80 kr. és a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 1881. 
L X . t cz 144 § alapján és a 146. §. értelmében a 
csongrádi kir. járásbíróság területén levő csongrádi ha-
tárban fekvő és fele részben id. Pápai László holtiglani 
élelem, ruházat és lakássali ellátás kötelezettségével 
terhelt csongrádi 66 sz. tjkvben foglalt felerészben né-
hai Palásti Apollónia nevén levő s örökség utján vég-
rehajtást szenvedőket illető — másik felerészben már 
ugyan azok nevén lévő (108. 109) hr sz. 67. összeírási 
szlim alatti 96 n sz öl térd beltelekre és házra és an-
nak osztatlan legelő és réti járandóságaira 160 forint 
kikiáltási árban, — valamint a csongrádi 5068 számú 
tjkvben foglalt ugyan azok nevén levő 9686. hrszámu 
1235 n. sz öl térü mániái legelőre illetőleg szőllőre, 
o é. 530 frt kikiáltási árban elrendeltetik. 

Az árverés megtart ísára határidőül 18*3. évi ok-

tóber 30-ik najának délelőtti 9. órája a csongrádi já 
rásbiróság hivatalos helyiségében tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs-
árának 10°ü-át vagyis 10 frt 60 kr s 50 frt 30 krt kész-
pénzben, vagy az 1881; LX. t. c. §-ában jelzett árfo-
lyammal számított és stz 1881 évi november hó l-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügy miniszteri rendelet 
8. § ábau kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1*81 LX. t. cz 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe-
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni 

Az elrendelt árverés a Csongrádi 66. és 5098. sz. 
tjkvben foglalt ingatlanokra fejegyezni rendeltetik. 

Miről Réti Ferencz felperes ügyvéd ur azzal, hogy 
a hírlapi hirdetést eszközölje s annak megtörténtét ezen 
kir. járásbíróságnál igazolja — ifj. Pápai László, — 
Pajkó Anna, idősbb Pápai László, Pápai István, a sze-
gedi kir. adófelügyelő, és Csongrád város elöljárósága 
az árverésnek közhírré tétele végett, az árverési hirdet-
mény és az árverési feltételeknek közlése mellett érte-
sitendők. 

A csongrádi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság 1883. auguszt. 8. 

Szarka, 
királyi járásbiró. 

Haszonbéri hirdetés. 
Nagyméltóságú gróf Károlyi Sándor ur t e r e h a l m j 

birlokából - 1 X 8 S hold jóminöségü legelő 18*4. évi 
január 1-től egy vagy több évre haszonbérbe kiadó. — 
Értekezhetni e tárgyban K i s - K I r á l y s á g o n (u. p Bánfalva) 
az uradalmi pénztárnoknál 2 — 3 

1 7 4 6. Mindszent község Elöljáróságától 
1863. 

Pályázati hirdetmény. 
Mindszent község képviselő testületének 100—883 

kgy. sz. a határozatából kifolyólag közhírül tétetik; 
miszerint Mindszent községében lemondás folytán egy 
400 frt. évi fizetéssel ellátott Írnoki állás üresedésbe 
jővén arra ezennel pályázat nyittatik, — felhívatnak az 
ezen állást elnyerni óhajtók, hogy kellőleg felszerelt 
folyamodványaikat az elöljárósághoz küldve, a f. 1883-
ik évi szeptember hó 15-éig nyújtsák be, a mennyiben 
később érkezendő kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. 

Mindszent 1883. aug. 18-án. 
P a p Ákos Veres K á r o t y 

jegyző. biró. 




