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Előfizetési árak: 
Egész évre . . . 4 frt. 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyedévre . . . 1 frt. 

Megjelenik e lap hetenkint 
vasárnap, egy iven. 

E lap szellemi részét illető 
közlemények a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 
a kiadó-hivatalhoz külden-

dők. 

Szentesi 
Vegyes tartalom hetiközlöny. 

A fiakért az apáknak. 
Bármely téren akarjunk is haladni, bár-

mily szövetségre fogjunk kezet, egy és ugyan-
azon kérdés merül föl mindörökké: birunk-e kellő 
qualificatióval arra, hogy ezt vagy amazt kivigyiik. 

Nincs a modern államéletben csak egy in-
tézmény is, melynek megvalósításához, esetleg 
fölhasználásához ne volna szükségünk a szellemi 
képzettség bizonyos fokára. Tekintsük bár a pol-
gári vagy magánéletet, mindegyikhez kötnek mái-
mai napság bizonyos mérvű követelményeket. 

Magánéletünkben is egész halmaz tudo 
mányra van szükségünk, hahogy csak egy pa 
idriyival is ki akarunk emelkedni azok sorából, 
kiknek végcéljuk a szó szoros értelmében való 
megélhetés, vagyis a mindennapi kenyér. De aki, 
legyen az akár kereskedő, akár földművelő vagy 
mesterember, érzi a haladás szükségét, igyekszik 
mesterségét, foglalkozását tökéletesen elsajátítani, 
hogy abból t i s z t e s s é g e s e n megélhessen, — 
annak okvetlenül föl kell emelkednie a szellemi 
képzettségnek legalább középső fokára. 

Tapasztalás tanitja, hogy a teljesen művelet-
len ember még akkor sem boldogul, ha nyakig 
ültetik a gazdaságba. A késznek, meglevőnek 
észszerű fölhasználása, értékesítése sem olyan 
könnyű dolog, mint amilyennek tartjuk; s hát 
még milyen nehéz onnét kaparni, ahol nincsen 
kész aranybánya, kizsákmányolni azt a csekély-
séget, melylyel bírunk, magát a zsákmányt, job-
ban munkásságunk, okoskodásunk gyümölcsét 
olyan értékké tenni, melynek folyó ára van. 

És ha a magánélet rendszeres vezetése is 
bizonyos képzettséget követel, mennyivel többet 
kell tanulni, tudni, hogy valaki jó, hasznavehető 

TÁEQA, 
A világ egy kopott szekér. 

II. 
Minden dolognak oly sok szine van, 
Hogy aki mindazt végig észleli, 
Kevesbet lud, mint első pillanatra. 

M a d a c h . 

Különös: milyen nagy hasonlatosság van a nyíl 
vános ember és a cipősarok között, értve nyilvános 
ember alatt mindazokat, kik a közönség, ezen minden 
gazdák leghálátlanabbikának szolgálatában állanak. 
Abban rejlik a hasonlatosság, hogy idővel mind a kettőt 
lejárják és elgázolják. A cipősaroknak mégis megvan 
az az előnye, hogy reparálható, mely experimentumon 
persze bajos volna körösztülmenni egy, bármily S Z Í V Ó S 

életű nyilvános embernek. 
Mi magyarok pedig nagyon sok cipőt és embert 

használunk el. Töméntelen azok száma, kik lejárták 
magukat országos ügyekben, és ezek mellett még lé-
giót tesz a vidéki capacitások sutba dobott serege. 

Es mindezt a nagy közönség hálátlansága okozza. 
Az emberek legnagyobb részében megvan a jó, nemes 
utáni törekvés kisebb-nagyobb mértékben. Adj nekik 
tért, s meghódítják az eget is. De éppen a tér, vagy 
jobban mondva, az alkalom hiányzik. Ahol meg siká-
lom volna, oda nem ju t ember, mert elfogytak a s ker-
telen harcban, mert lejárták magukat. 

Mikor aztán megakad a közügyek ég társadalmi 
élet szekere, ott vesztegelhet a sárban ítéletnapig, nin-
csen vállalkozó, aki megindítsa. Azaz, hogy kerül biz 
ott vállalkozó elég, ki avatatlan kézzel nyúl bele a 
sűrű emberlétbe, mint u j e m b e r , s csak a — leg-
gyakrabban eredménytelen — küzdés után veszi észre, 
hogy biz ő darázsfészekbe nyúlt, melyből megsebezve, 
erkölcsi értékének árán, léphet — nyugalomba. 

S minél több valamely társadalomban a darázs-

tagja legyen a községnek és társadalomnak, mely-
ben él, hogy derék polgár váljék belőle. Ez a 
szó „polgár" nagyon sokat foglal magában ; sok 
jogot, tisztességet, de ezekkel szemben nagyon 
sok kötelességet is. Ha a polgárok mindegyike 
teljesítené azon kötelességeket, melyek reá, mint 
ilyenre háromolnak, árkádiai élet folyna közöt-
tünk. Hanem, midőn a polgárok határozott több-
sége egyáltalában nem bir annak tudatával: mily 
kötelezettségek terhelik azon emberi társaság irá-
nyában, melynek tagjává lett, — szó sem lehet 
a polgári kötelmek beváltásáról. 

Pedig, gondoljuk meg, hogy például a köz-
ségi életben gyakran milyen nagy föladat vár 
a legegyszerűbb polgárra, kinek becsületességén, 
polgártársai tiszteletén és bizalmán kivül, nincs 
szüksége más diplomára, hogy helyet foglaljon 
azon körben, melyből a község sorsát intézik. 

A ma élő idősebb nemzedék, mely a gya-
korlati életre való készületlenségének már nem 
egyszer adta meg az árát, hiába igyekeznék min-
denben kiköszörülni azt a csorbát, melyet rajta 
a korszellem hagyott. Nem azt akarjuk ezzel mon-
dani, mintha a mostani nagykorú nemzedék ál-
talában képtelen volna életrevaló mozgalmak in-
dítására. A képesség megvan, de hiányzik a ké-
szültség; s éppen ezért olyan vezérre szorul min-
den egyes esetben, akiben vakon meg kelibiznia. 
Erről a hibáról nem mi számolunk. Számolja-
nak érte apáink, vagy inkább azok a j ó a k a r ó 
s z o m s z é d a i n k, akik még most is készek vol 
náttak saját javukra fordítani azt is, amivel a 
természet m i n k e t áldott meg. 

Es, jót jegyezzük meg, szomszédaink e kész-
sége ellenében most nagyobb szükség van az 
erélyes föllépésre, mint valaha. Nekünk fejlesz-

fészek, annál kevesebb ember akad vállalkozó, ki be 
lenyúljon a nyüzsgő telepbe, melynek h a t a l m a s s á g a i 
könnyen a képére mászhatnak. 

Tehát mégis vannak állandó hatalmasságok, a 
fészeknek így mindig akad ura? — Ura akad, de ál-
landó? — olyan nincs. Támadnak és elenyésznek, 
hulló csillag mindegyik, s az a szerencsés, ki é r e t t e n 
hull le többi társaihoz; ezek legalább óvják a földre 
eséstől. Akit nem óvnak, az aztán fetreng a porban, 
intő például a hivatatlanúl kapaszkodóknak. 

„Ez hát a sors, és nincs vég semmiben? — — 
Ez, s e z i s l e s z , mig a föld ki nem hal 
S meg nem kövülnek élő fiai.'* 

Emelkedésen szokott az esés kezdődni; és a ter-
mészet változatlan törvényei szerint az esik legnagyob 
bat, aki legrohamosabban emelkedik. A tanúság, hogy 
csak haladjunk lassacskán, tapodjuk előbb — arcunk 
verejtékével — az élet legrögösebb utait, mig bejutunk 
a boldogulás, innen azután — legrövidebb idő alatt — 
a m e g b o l d o g u l á s révébe. 

Sokan vannak az ilyen nyilvános életben meg 
boldogultak, még többen, akik csak most eveznek e 
rév felé. Rájuk kerül a sor, mihelyt egyet fordul az a 
szeszélyesen forgó kerék, mely időről időre kérlelhet-
lenül megköveteli áldozatait. Mégis, akik éppen a pol-
con ülnek, legkevésbé sem látszanak törődni azzal a 
bőszülten forgó kerékkel, mintha az őket távolról sem 
érdekelné. Pedig dehogy nem érdekli, mikor: a világ 
egy kopott szekér. 

De bölcs dolog is volna már egyszer azt a ko-
pott szekeret jó karba helyezni! Lehetetlen; amit a 
véletlen elrontott, azt mi helyre nem hozzuk. Azt a 
sok rosz fát, melyből a nagy világ-szekér készült, mind 
el kellene dobni és a korhadt fák romjain teremteni 
egy ujabb fa-nemzedéket. Emberfölötti vállalkozás, 
melyért még mai napság ÍB megégetnének, mint hajdan 
a boszorkányokta. Már pedig ilyen sorsra váljon kiuek 

Hatodik évfolyam. 
Hirde t é s i a r a k : 

A h á r o m hasábra terjedő 
petitsorért egyszeri hirdetés 
nél 18 kr.,a k é t hasáboséit 
12 kr., az e g y hasáboséit 

6 kr. számíttatik. 
A „Nyilt-tér*-ben a három 
hasábos petitsor igtatási dija 

15 kr. o. é. 
Bélyegdij minden egyes be-

igtatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

teni, tökéletesíteni kell gazdálkodási rendszerün-
ket és iparunkat, teremteni egy osztályt, ennek 
pedig nagy föladatokat. 

A jövő nemzedéket kell tehát képessé ten-
nünk, hogy egy élet- és tetterős középosztályt 
alkosson, oly középosztályt, mely minden körül-
mények között meg tudja óvni h saját, és ez ál-
tal az ország érdekeit, szemben azon pusztitó 
áramlattal, mely évek óta és most tán legveszé-
lyesebben fenyegeti különösen — és ez nemcsak 
sajnos, de majdnem hihetetleu — földművelési 
fölényünket. 

Hogy mi által tegyiik mindezekre képessé 
az ifjúságot? oly kérdés, melyre csak egy fele-
let van. Az iskoláztatás állal, ho.ry pályájukra 
előlegezünk nekik egy hatalmas fegyvert, mely-
nek neve: k é s z ü l t s é g . Nem elég, ha a gazda 
vagy iparos a törvény által kötelezett elemi is-
kolát morzsoltatja le gyermekével, gyakran en-
nek is csak az első osztályát. Minden jó apa s 
egyszersmind jó polgár tartsa kötelességének az 
elemi osztályok befejezése után, ha csak egy — 
két évig is p o l g á r i i s k o l á b a járatni fiát. Ez 
az intézet, melynek célját és irányát lapunk ré-
gebbi számaiban szakaratott toll ismertette, leg-
alkalmasabb arra, hogy derék polgárokat nevel-
jen, melyekre oly nagy szükségünk van. 

Időszerűnek tartottuk ezeket most, az idei 
tanfolyam közeli megnyitása előtt, elmondani. 

K—i. 

A nagy világból. 
A török-szerb háború, a szerbekre határozottan 

rosz fordulatot vett. Szerbiának egy harmada török 
kézben van ; lakosságának fele koldussá, tizedrésze 
földönfutóvá téve, zöme pedig kétségbe van esve. 

A lassan, de biztosan haladó tőrök hadak négy 
felől nyomulnak Szerbia belseje felé. A szerb seregek 

volna kedve, ki akarna elégni, mikor abban a kopott 
szekérben is megterem minden, ami hasznos és kellemes. 

Az igaz, hogy sokszor kibűzlik egyben másban 
a dohos rendszer, millió hiányaival, de hát meg kell 
gondolni, hogy ezen a nyomorúságos földön mi sem 
tökéletes. Kisérd figyelemmel a földi foglalkozások bár-
melyikét, hatolj be a mesterségek azon titkaiba, melye-
ket a mester nem mutogat íűnek-fának, j á r j a végére 
azon titkos célzatoknak, melyek a világ előtt l e j á t -
s z o t t legnemesebb cselekedeteknek alapúi szolgálnak, 
kisérd el szellemi műhelyébe a tudóst, ki drága pénzen 
és olcsó fönséggel árulja termékeit az emberiség bol-
dogitására, keresd föl magányában a népszónokot, ki 
szél gyanánt használja meggyőződését a népszerűség 
vitorláit feszítendő, és azt fogod tapasztalni, hogy amit 
mindennap látsz, nem egyéb káprázatot okozó külszin-
nél, melyen belől legundokabb fekélyek tanyája van. 

De mit törődünk a belső tartalommal, mikor elég 
jó a külsőt nézni. Jó és hasznos, mert ha egyes dol-
goknak, tárgyaknak, embereknek, stbnek valóságos 
szineit látnók, föllázadna bennünk a jobb rés?, boszan-
kodnunk kellene reggeltől estig. Igy ez ritkábban tör-
ténik velünk, legföljebb olyankor, midőn egy-egy előt-
tünk magasló, általunk nagynak, nemesnek s e g y á l -
t a l á b a n minden jó tulajdono kkal fölruházottnak tar-
tott emberről, mint vásáron vett edényről lehull a máz, 
s meglátjuk Őt a maga valóságában, úgy, amint un-
dort kelt tisztelet helyett. 

Tisztelet? Ez a szó is lejárta magát Mat napság 
nincs semmi tiszteletre méltó. Ami előtt máskor kalap-
emelvo haladtunk, azt most nemhogy megsüvegelnők, 
hanem kíméletlenül ledöntjük, ha mindjárt a megváltó 
képe is. Embereket meg éppen nem tisztelünk; azéit-e, 
hogy kevesen méltók reá, vagy hogy magas lovon 
ülünk, melyről csak fél szemmel és félvállról nézünk 
le az alant mozgó többi társainkra? — Hanem van 
még egy neme az embereknek és szabályoknak, melye-
ket mindenki tisztel, a kivételeket. Tehát t i s z t e l e t 
a k i v é t e l e k n e k . K u l i n y i Z s i g m o n d . 



*»áiiiban megfogyatkozott,demoralizált és bátorságokat 
vco/tett marudványai, mind szűkebb körben húzva meg 
magukat, vonulnak vissza az ország közepe felé. A 
vasgyűrű körülök mindinkább összeszorul és a hódi-
lábia kiindult szerb hadsereg föltartóztathatlanul sodor 
tátik azon örvény felé, hol csak két rosz között vá-
laszthat: a meghódolás vagy a lekaszaboltatás között. 

A fejedelem szökve menekült táborából haza ifjú 
nejéhez, ki e hó 14 én reggel trónörökössel ajándékozá 
meg a fejedelmet, és kinek eU«~> anyai örömeit veszély 
és aggodalom zavarják meg. Olyas hirek is keringe-
nek, mintha Milán fejedelem nemcsak apai örömeit él-
vezendő futott haza fővárosába, hanem hogy egyidejű-
leg fölkérje az ottani konzulokat a béke közvetítésére, 
de miniszterei nem engedték — megijedni. A minisz-
tertanácsban ugyanis, mint « f P . L." nak távirják — 
a miniszterek mindannyian a h á b o r ú f o l y t a t á s a 
m e l l e t t szavaztak, Milán megadta magát és ismét a 
hadsereghez késziil és p'*dig a Drina mentéhez. 

Ezen hirt megcáfolja a „N. H. a egy bécsi táv-
irata, mely szerint a bécsi „Tagblatt hiteles forrásból 
értesül, hogy Milán fejedelem minisztériuma mellőzé 
sével, egyenes békealkudozásokat kezdett a nagyvezér-
rel, a teljes változatlan 6tatus quo alapján. 

Helyi hirek. 
* A h i v a t a l o s l a p mult szombaton egész se-

r»g érdemjelet hozott azok számára, kik magukat az 
idei árvízveszély alatt kitüntették. A többek közt Staru 
mer Sándor megyei alispán űr királyi tanácsosi ciraet. 
Kristó Nagy István polgármester úr arany érdemkeresz-
tet kaptak, Cicatricis Pál főjegyző úrnak pedig ő föl 
sége a király legfőbb elismerése fejeztetett ki- Csodál-
kozunk, hogy ezek mellett nem jutott kitüntetés Abafti 
Zsigmond és Purjesz Náthán mérnök uraknak, kik — 
köztudomásúlag — szintén emberfölötti erőmegfeszités-
*el dolgoztak a vész egész tartama alatt. Fogadják ál-
talunk a polgárság legmelegebb köszönetét buzgóságu-
kért, ha már az intéző kezek észre nem vették őket. 

* M é g e g y s z e r figyelmeztetjük olvasóinkat a 
jövő vasárnap, augusztus 27-én az árvizkárosultak ja-
vára tartandó táncvigalomra. Mi szentesiek, hál isten-
nek, bár igen nagy anyagi áldozatok árán, de megme-
nekültünk a vizveszedelemtől, és igy azon helyzetben 
vagyunk, hogy juttathatunk valamit kevésbé szeren 
esés szomszédainknak. Ezen szempontból különöseu ki 
kellene magát tüntetni a szentesieknek, de a megye 
többi községeinek is. A rendezőség erélyesen rnükö 
dik, a meghivók jó része már szét van küldve, és igy 
azokat, kik netalán, tévedésből ilyet nem kaptak volna, 
a bizottság nevében kérjük föl a reklamációra. 

* A B ö k é n y - m i n d s z e n t i T i s z a - s z a b á -
l y o z ó t á r s u l a t n a k f. hó 14 én tartott közgyűlése 
valósággal azt határozta, hogy majd máskor határoz. 
De nem is végezhetett mást. A dolgok úgy állanak, 
hogy e társulat mindössze 20000 hold fold után szed 
gátilletséget és védelmez roppant na*:y területet. Az 
t-z évi költségvetés szerint 200000 frtot, vagyis min 
den holdra 10 frtot kellene kivetni; ezt pedig egy hold 
told után senki sem fizetheti. Mi tehát a teendő? Az, 
hogy be kell vonni a fizetés kötelezettsége alá mind-
azon területeket, melyeket a társulat valójában védel-
mez. Sokszor megkísértették már o célból az ártérfej 
lesztést békés egyesség útján, de siker nélkül. A kö 
rül forogtak tehát most a nézetek: tétessék-e még egy 
végső egyezkedési kísérlet vagy nem. Hosszas eszme 

A pásztor kedvese. 
— Kedé ly . — 

Ir ta : Sima Ferenc. 
— Ejnye, megszakad alattok, mondá Julcsa. 
— Hanem most már: hogy hajtod el innen őket, 

mondám a leánynak 
— Hát jöjjön el velem jó ember, mig élek, min-

dig meg fogok emlékezni becsületes szolgálattételére. 
A lány hálás ragaszkodással fogta meg kezemet 

s kérőleg tekintett rám. Hogy jobban kivehessük egy 
mást, a hold emberségesen világított. — Ugy-e el se-
gíti hajtani? kérdé. 

— Jobb lesz, lelkem, holnap hajtani el őket. 
— Nem, mondá a lány, ha már ráakadtunk, ma 

kell elhajtani; mert édes apám reggel a tanyába fog 
jönni, s akkori a azt szeretném, ha odahaza volnának. 

A leány még mindig fogta a kezemet s még min 
dig a szemembe nézett; midőn ez először történt velem 
eletemben: nem csoda, ha meg tudtam is feledkezni 
kötelességemről. Mindeu eshetőséget kivetettem nya-
kamból, juhaimat az éj szárnyai alatt kutyáim őrizetére 
bíztam, s Julcsával a holdvilág mellett haza hajtottuk 
a juhokat ; útközben megkérdezé nevemet is. 

— Bodor Sándor a becsületes nevem, mondám: 
árva vagyok s még rokonaim sincsenek ezen a vidéken. 

— De vannak jó emberei, moudá a lány: ezek 
számát ma is szaporította egygyel. 

— Talán veled galambom? 
A lány Bigena helyett hálásan bolintott fejével 
Mikor eljöttem a tanyából, megígértem Julcsának, 

hogy, ha erre lesz j á róm: be fogok hozzájok tekinteni. 
O kezet fogott velem és megköszönte szivességemet. 
Ez volt első találkozásunk. En elindultam juhaimhoz, 
de utközb en nem azon járt az esz»*m, hogv váljon nem 
loptak e meg, mig oda j ír tam? — hanjm azon, hogy 

csere után abban állapodott meg a közgyűlés, hogy 
igen; megbízta a választmányt, hogy egy négy hót múlva 
tartandó közgyűlésre már jelentést tegyen arról, mennyi-
ben sikerült az ártérfejlesztésbe békés úton belevinni 
az egyes községeket és birtokosokat. Ehhez képest fog 
azután a jövő gyűlés intézkedni erről a legfontosabb 
kémésröl és kapcsolatvsan a t .bbiekről is. Különben 
a né^y hét muiva tartandó közgyűlés előtt még hozzá 
szólunk a társulat ügyeihez. 

* V á r o s i k ö z g y ü l é s volt csütörtökön, melyen 
nagy küzdelembe került a távírda költségeit megsza-
vaztatni; de mégis sikerűit, ami bizony sokkal jobb, 
habár kissé terhes is, mint ha szűkmarkúskodtunk 
volua olyan intézmény rovására, melynek élénk hiányát 
érezzük nagyon régen és mindnyájan egyaránt. Mert 
balfölfogás az, mintha a távirda csak a kereskedőnek 
volna hasznára; közvetve hasznot, előnyt nyújt az a 
gazdának és iparosnak tán sokkal nagyobb mértékben, 
mint a kereskedőnek. — Ugyanez a közgyűlés bízott 
ságot küldött ki az ártérfejlesztés ügyében. 

* A z a s z t a l o s - t á r s u l a t elhatározta, miszerint 
testületileg belép az ált. ipartársulatba. Örülünk, hogy 
az ált ipartársulat meleg hangon irt fölhívásának mar 
is jótékony eredményét konstatálhatjuk, liánéin egy-
úttal óhaj t juk: vajha minél több céh követné e pél-
dát, melyben félreismerhetlenűl a korszerű haladás 
nyilvánul. 

* A „ S z e g e d i I I i r a d ó u aug. 16 ki számából 
veszszük át a következőket: A kiállitási tér 4—5 nap 
óta roppant mozgalom színhelye. A kiállitási tárgyak 
most már oly tömegekben érkeznek, hogy kibontásuk 
s rendszeres elhelyezésük a legnagyobb erőmegfeszités 
mellett is csak lassan halad. Minden jel arra mutat, 
hogy a kiállítási tér szük lesz, s igy az első orsz. ki-
állítás sikerét, a viszonyokhoz mérten, már előre is fé-
nyesnek lehet mondani. 

— D a l á r d á n k csütörtökön utazott Szegedre, 
hogy részt vegyen az országos dalárünnepélyen és ver-
senyben. Az itthon megtartott utohó próba után remény 
van, hogy derék dalárdánk nem tér vissza üres kéz 
zel. Akkor legalább kettős örömmel üdvözöljük visz 
szatértekor. 

* N a g y é r d e k l ő d é s mutatkozik nálunk is a 
szegedi kiállítás és azt megelőző ünnepélyességek iránt. 
Már eddig is több család utazott el Szegedre, ezentúl 
pedig még többen készülnek. Többször jeleztük, hogy 
kiállítók is szép számmal vannak városunkból; a töb-
bek közt egy helybeli ügyes iparos következőleg ajánlja 
cikkeit: Konc Gábor, esztergályos Szentesen. Ajánlja 
a borrtermelő és bortartó közönségnek általa föltalált, 
még eddig nem létező, legcélszerűbb és legbiztosabb 
tölső borinentő csapjait. Ezen bormentő csapok megfi 
zethetlen szolgálatot tesznek, ha például bármily nagy 
ságu hordóba, mielőtt a hordó megkezdetik, fölülről be 
leültetik, a bornak mind eredeti tiszta színét, mind jó 
ságát, vagyis megromlását a legutolsó kifolyásig, bármily 
hosszú ideig tartson is az, minden eddig használt bor-
mentő szerek segítsége nélkül, sikeresen biztosítja Ki-
tűnő szolgálatot tesz ezen bormentő csap az által is, 
hogy a költséges borkezeléstől megóvja a gazdaközön-
séget, mivel a folyásban levő legnagyobb hordónak 
lefejtését is, bármennyi híjjá legyen, szükségtelenné te-
szi, mi által a lefejtéshez szüksége t hordók nélkülöz 
hetőkké válnak. Ajánlja végül szintén általa készitett 
kitűnő jóságú s legcsinosabb minőségű, — Szentes-, 
H.-M.-Vásárheiy és vidékein a legjobbaknak ismert 
pipaszárait, páratlan jóságú szopókáit. Ezen müveim 

milyen jó nevelésű, kedves kis leány ez az Edes Julcsa, 
s azután nem tudtam őt többé soha elfelejteni. Juhaim-
mal mindig kevesebbet, s szivemmel, Julcsa körében 
mulató gondolataimmal annál többet kezdtem bíbelődni. 
Legtöbbször nem tudtam, hogy hányadán van körű 
lőttem az idő, hol hamarább, hol ésőbb itattam meg, 
mint rendesen kellett volna. Egy darabig igy ment az, 
míg egyszer egy csendes alkonyon elhatároztam, hog\ 
elmegyek, meglátogatom a leányt, ki már annyira be-
lefészkelte magát fejembe, hogy másról gondolkozni 
sem birtam. Ha elgondolom, hogy Julcsa elég takaros 
és szép leány, s hogy a fehér nép közül ő volt az 
első, ki legközelebb lépett hozzám, megfogta kérges 
barna kezemet, s jóságos tekintete első találkozásunk-
kor mélyen szemembe tévedt: könnyű megfejtenem, 
hogy miért nem tudtam őt kiverni fejemből. 

Egészen besötétedett, mikor Julcsáék tanyájukra 
értem. Nem volt a tanyában senki, csak ő és egy pász 
torgyerek, apja s a többi cselédek a másik tanyán 
nyomtattak. — Előbb himeztem-hámoztam, hogy mint 
jöttem hozzájok, de Julcsa okos leány volt, hamar be-
látta, hogy mentegetődzésem semmi egyéb takaródzás-
nál. Jól találtam magam, mert Julcsa szívesen foga 
dott, s kedves kis nyelvével oly sok szépet beszélt, 
milyeneket a templomban sem lehet hallani. Volt vagy 
éjfél, midőn indulni akartam, Julcsa egy nagy kendő 
szép piros almát hozott elő, ott termet ez a tanyán. 
Ezt meg magának készítettem el Sándor. 

— Ejnye lelkem, vajon mivel érdcmelíem meg 
ezt a szívességet, mondám örülve. Nem a gyümölcsnek, 
hanem Julcsa ajándékának örültem. 

— Sándor, hát nem restell ilyent kérdezni, s nem 
is azért adom ezt, mintka tartozásunkat akarnám le-
róni, hanem, hogy mig eszi, többször reánk gondoljon. 

— Hejh Juliskára, mondám, megfogva a leány 
kezét: akkor jobb lesz nekem el sem vinni innen ezt 

megtekintésére a „Szegedi országos kiállitási palot« 
XI. csoportba" bátorkodom a t. cz. közönség becses fi. 
gyeimét kérni, a hol is bővebb fölvilágositással kész-
séggel szolgálok. 

• A r o n c s o l ó t o r o k l o b egy hét óta szórvá-
nyosan ugyan, de nem éppen ritkán jelentkezvén, szük-
ségesnek látjuk e körülményre a szülőket figyelmez-
tetni. E veszélyes betegség számtalan gyermeket ragad 
el évente, s ennél fogva az elővigyázat és az orvosi 
segély rögtöni igénybe vétele kötelesség. Az is köte-
lessége a szülőknek, hogy torokbajban szenvedő gyer-
mekeiket az iskola vagy óvoda látogatásától visszatart-
sák, mivel e betegség nemcsak veszedelmes, de ragá-
lyos is. 

* G a z d á t l a n két kalap van letéve a kapitányi 
hivatalban, melyeket szerdán este vittek be, mint az 
utcán találtakat; mindkettő magas tetejű, az egyik na-
gyon kopott, a másik egészen jó állapotban van. A 
jelentkező tulajdonosok átvehetik a kapitányságnál. 

— J u t a l o m j á t é k a lesz kedden, e hó 22-én 
S z e n t e s y Vilmának, társulatunk gyönyörű hangú éne-
kesnőjének. A jutalmazandó ez alkalomra, Offenbach 
„OrpLeus a pokolban" cimü, kedves zenéjü nagyope-
rettedét választá, mely alkalommal Euridicét fogja ját-
szani Ajánljuk e jutalomjátékot közönségünk legme-
legebb pártfogásába. 

— S z í n h á z b a j á r ó közönségünkre e napok-
ban litka élvezet vár. Ugyanis D e z s ő Ödön, e tehet-
séges és szép jövőjű fiatal színész a n H a r a m i á k u tra-
goediában Mór Ferencet és Károlyt egy személyben 
fogja játszani, hogy alakító tehetségét a közönségnek 
teljes mértekben bemutathassa. Ha tekintetbe vesszük 
e két, jellemben, ábrázolásban egymással teljes ellentét-
ben álló alakot, érdekkel nézünk Dezső ábrázolása elé, 
Megjegyezzük még, hogy e két szerepet egy kiváló szí-
nész azért játszhatja egyszerre, miután együtt sohasem 
jelennek meg a színpadon. 

— Hetimüsorozat Ma, vasárnap, szt. István, e'ső 
magyar király névnapjának évfordulóján díszelőadásul 
bérietfolyamban; „Szent István, el«ő, magyar király," 
eredeti tragoedia 5 lölvonásban, kedden, 22-én, S z e n -
t e s y Vilma jutalomjátékaul: „Orpheus a pokolban," 
nagy vig operette; szerdán, 23-án, bérieitoJyamban: 
33,333 forint 33% krajcár," francia vígjáték 3 fölvo-
násban: csütörtökön, 24 én, bérletfolyamban: „A ha-
ramiak," Schiller tragoediája Mór Károly, és Mór Fe-
renc szerepében Desző Ödönnel; szombaton, 26 án bér-
ietfolyamban: „A kékszakálú herceg,4 operette 3 föl-
vonásban. 

— S z e n t e s i t a k a r é k p é n z t á r 1876 ik év ju-
nius 30-ik zárraérlege. Vagyon: Készpénzben 7614 frt 
82 kr. Elhelyezett pénzekben 14381 frt 91. Jelzálog-
kölcsönben 19207 frt 23 kr. Előlegezésben 25991 frt 
Leszámítolásban 363757 frt 75 kr. Értékpapírokban 
3132 frt Biztosíték alapban 2500 frt Beszerzésekben 
1314 frt 20 kr. Ingatlan birtokban 7505 frt 77 kr . 
Összesen; 445404 frt 68 kr. Teher : Részvény toko 
75000 frt Tartalék tóke és ^kamata 13282 frt 75 kr. 
Betétek 228582 frt 43 kr. Átmeneti kamatok 11479 frt 
74 kr. Visszleszámitolás Lombard kölcsön 1200 frt 
Állam-illeték 182 frt 55. Föl nem vett osztalék 260 
frt 78 kr. Letét 70 kr. Folyó számla 7 frt 44 kr. 
Tiszta nyeremény 4907 frt 29 kr. Összesen: 445404 
68 kr. Szentes, 1876. augusztus 11. H ő n i g h J á n o s , 
könyvvezető, 

Értesítések. Figyelmeztetjük a t. közönséget, 
hogy a városi hirdető-könyvbe beíratni szokott eladó 

az a jándékot ; mert igy is nagyon sokszor tekintek az 
erdő széléről erre. 

No de azért mégis elhoztam az első ajándékot, mit 
Julcsától kaptam; azonban örömöm csak addig tartott, 
amig juhaimhoz értem. Borzasztó valóság volt az, mi 
itt reám várakozott. Juhaim az erdő széléu voltak lete-
lepedve, gyönyörű holdvilágos este volt, akár egyen-
ként meg lehetett volna őket számlálni. Már száz lé-
pésről jól kivehettem őket, csudálkoztam, hogy kutyáim 
nem jöunek előrobe, mint máskor rendesen szokták. 
Fütyültem, hogy fölhívjam figyelműket; hallgattak, 
csend volt az egész tájékon, mint a sirban. Itt nem 
jó történt, gondolám & sietni kezdtem. Füttyentettem 
kutyáimnak, de ez<«k hallgattak, még néhány lépést 
tettem előre; rendkívül izgatott voltam, nem birátu 
fölfogni, hogy mi történhetett; azonban a borzasztó 
tény nem sokáig várakoztatott magára, az erdő árká-
nak partján találtam mindhárom kutyámat dögölve. — 
Nem hittem, hogy kutyáim meg legyenek ölve, előbb 
kiáltottam rájuk, majd bundájokba markoltam s rázni 
kezdtem őket, valamennyi merev, üveges szemmel bá-
mult rám; hogy ne akadékoskadjanak, valami gazem-
ber agyon lövöldözte őket. — Így történt, mert kü-
lönben kutyáim ketteje négy embertől sem félt volna. 
Nem tudtam elképzelni, hogy most mi tevő legyek. 
Egész éjjel nem hunytam be szememet, a holdvilágnál 
háromszor is megolvastam juhaimat; előbb tizenkettő, 
majd tizenegy, végre kilenc darab hiányzott falkámból. 
Igy telt el az éjjel; mihelyt a hajnal fölhasadt: juhai-
mat behajtottam a tanyába, hol gazdám, egy becsüle-
tes öreg számadó lakott. Ami ezután történt, azt mi-
nek beszélném el. Béremet lefogták az elveszett juhok-
ért, s én még akkor uap eljöttem az uraság szolgála-
tából, s hoztam magammal nyolc hónapi béremet, az 
egy kendő piros almát, mit Julcsa adott a megelőző 
estén. (Folyt, köv.) 



házaik vagy földjeik — a lapban leendő közlés végett 
— a n y o m d á b a n d í j m e n t e s e n beigtattatnak. — 
Hajdú Mihály örökösöknek I. t. 308. számú házuk 
kedvező föltételek mellett eladandó; — értekezni lehet 
a z örökösökkel. — Tihanyi Ferencnek III . t. 402. sz. 
háza szabad kézből eladó, vagy elcserélendő. — Németh 
Lajosnak Kistőkén 175 hold," Ecseren 110 h >ld földje 
3 évre haszonbérbe kiadó. — Pásztor Józsefnek Király-
ságon 17 hold szántóföldje 2 évre haszonbérbe kiadó. 
IV. t. 40. az. haz. — Dékány Ferencnek I. t. 48. sz 
háza kedvező föltételek meliett eladó. — Győry Jó-
zsef tanácsnoknak királysági 35 hold földje tanyai épü 
letekkel és eperjesi 35 hold járandósága, — mindkettő 
együtt a f. é. szt. Mihály napjától 2 egymásután kö 
vetkező évre — kedvező föltételek mellett — pénz vagy 
gabona terményért haszonbérbe adandók. — Schwar/. 
Dánielnek 1. t. 720. a. háza eladó, vagy bérbe kiadó. 
- - Váczi Bálintnak II t. 247. sz a. háza szabadkéz 
bői eladó, vagy földért elcserélendő. — H. Szabó Mi-
hálynak ecseri 80 holdból alló tanyabeli földje 3 évre 
haszonbérbe kiadó,értekezhetni II. t. 137. sz. házánál. — 
Ifj. Piti Józsefnek II. t. 50 sz. háza, ugyanannak I t. 
vásártéri háza eladó. — Horváth Sándornak IV. t. G77. 
számú háza eladó. — Ilj. Piti Pálué kistőkei 25 hold 
(szántóföldje eladó, III. t. 503 sz. a. — Szabó Károly-
nak i«>isőréti föídje haszonbérbe kiadó. — Piti Antal-
iak IV. t. 152. sz. háza kedvező föltétel meiiett eladó. 

Magyar Károly 1. t. 283. számú házánál lakhely vau 
kiadó. — Piti Gáspár Imrének mucsiháti 56 hold, és 
királysági 35 hóid földje tauyaépütetekkel együtt ela-
dó, 111. t. 434 sz. a. — Péter örökösöknek dó-
náti egy fertály tanyaföldjük eladó. — A róm. kath. 
egyház tanácsa tudtára adja mindazoknak, akik egy-
házi adójukkal hátralékban vaunak, hogy egyházi adó-
hátralékaikat folyó hó 30. napjáig mindenki lefizesse, 
niert ellenesetben a róm. kath. egyháztanács 99. szá-
mú végzése folytán, végrehajtási kényszert fog alkal-
mazni, miáltal az elj irás és végrehajtási költségeket 
mindenki magának tulajdonítsa. — Bartha János kir. 
albirónak pankotai */» telek tanyaföldje több évekre 
fele& munkálatra kiadandó; kureaparti házánál 2 szoba, 
konyha, kamra padlással, tűzrevaióssal együtt, haszon-
bérbe kiadandó. — Jelenít Sándornak 1. t. 226. számú 
háza kedvező föltételek mellett eladó. — Lázár Sáti 
dórnak 1. t. 323. sz. háza eladó. — Jakó Sándornak 
I. t. 496. sz. háza eladó, — ugyanannak a szegvári 
réten birt 60 hold földje alhaszonbérbe kiadó. — Vass 
Janosnak külső Ecswien 23 hold földje kedvező föl-
tételek mellett eladó. — Virágos Tóth Lajosnak Ecse-
ren 42 hold földje, tanyaépülettel együtt, eladó. — Pap 
Lajosnénak 30 hold földje haszonbérbe kiadó. — Paksi 
Istvánnak III. t. 122. sz. háza eladó, vagy haszon 
bérbe kiadó. — Ozv. Bdsi Sándornénak Dónáton kó-
rógyparti 19'A tanyaföldje 3 évre haszonbérbe adandó. 
— Pap Antalnak az alsóréti három részlet földje, és 
f> kisérben 297. sz. háza haszonbérbe vagy örök áron 
eladó. — Bugyi Mihály III. t. 33. sz. háza kedvező 
föltételek mellett szabad kézből eladó. — Pataky Sán-
dor és Gyula testvéreknek közösen birt III t. 284. sz. 
házuk kedvező föltételek mellett eladó: értekezni lehet 
Pataky Sándorral. Pető Sándor II. t. 173 sz. háza és 
berekháti első osztályú földje szabad kézből eladó. — 
Jfju Geretz Jánosnak 1. t. 8-ik számú háza és iagy-
hegyi szőlleje eladó. — Kulinyi Bernát házánál egy 
3 szoba, konyha és hozzátartozókból álló lakosztály 
egy vagy több évre kiadó. — Kulinyi Manó a k. temdó 
lom átellenében levő boltbe!yisége sz. Mihály naptói kiadó. 
Piti Pálnak Tokén 205 hold földje, egy vagy három 
tagban eladó; — ugyanannak a Bősérben 167 hold 
földje eladó — Hódi Józsefnek a háza és 1 Va fertály 
tanyalöldje kedvező föltételek mellett eladó. — Aszt. 
Balogh Mihályné örököseinek Uri-utczában lévő házuk 
örök áron eladó, vagy haszonbérbe kiadó. — Bajkai 
*Sámueln<*k Donáton 1 fertály földje 3 évre haszon-
bérbe kiadó, — Kajánon pedig 4 hold földje örök áron 
eladó. I. t. 575. h. sz. — Cukor Mózesnek alsóréti 
tanyája haszonbérbe kiadó, vagy terményért haszná-
latra kiadó. — Nyikos Józsefnek II. t. 33. számú háza, 
ugyanott két varrógép eladó. — Davidovich István, 
lelkésznek zalotai és réti földje haszonbérbe kiadó. — 
Kohn Gábornak 300 hold jó legelője őszi és tavaszi 
legeltetésre kiadó, ugyanott takarmány is kapható te-
lelésre birkáknak. — Néhai Sas Károly örökösök vá-
sárhelyi útban lévő tanyaföldjük haszonbérbe vagy fe'es 
munkalatra kiadó, ugyanott 10 öles kazal buzaszalina 
és annak törekje, polyvája e adó. A tulajdonossal ér-
tekezhetni lehet Soós Lajosnál. — Tóth József mézes-
kalácsosnak pönkőcháti tanyaföldje örök áron e'adó, 
akár részletenkiut, akár egy tagban. — Szarvas Fran-
ciskának a Muesiháton 18 hold földje kedvező fölté-
telek mellett eladó, vagy haszonbérbe kiadó. Értekezni 
lehet Ónodi Sándor ügyvéd úrral. 

Színház. 
S z a m b a t o u , aug. 12-én; „A háromcsőrü 

kacsa,u cimü mulatságos operetté. A társulat, mint már 
múltkor emiitettük, elég erős az operettek előadásában. 
Ez estén is összevágóan énekelt íi kar s helyt állott 
az összes személyzet. Külön kell persze említenünk 
iSzentesy Vilmát (Margit) és Kiss Ferencet (Spanielló). 

^ a s á r n a p : „A peleskei nótárius." Amilyen kevés 
közönség volt a néző-téren, olyan kedvtelenség uralko 
dott a színpadon A címszerepet Dálnoki rontotta el, ki 
az első egy-két jelenetben m .ga is egészen más notári 
ust mutatott be, mint később, amikor olyan alakot csinált 
belőle, melyben még az arcfintoritásoknak is jutott tér. 
A peskei nótárius- — szerintünk — olyan alak, mely 
ugyan k o m i k u s h e l y z e t b e j u t , de maga a sze-
mély mindig megőrzi azt a lényeget, mely inkább tiszte-
letre gerjeszt, mint nevetésre. Kár a vasárnapi publi 
kum kedvéért vasárnapi szinészszé válni olyan ember-
nek, mint Dálnoki, kitől alakítást várunk, nem pedig 

azt, hogy a közönség egy részinek — szerepe rovására 
— kedvében jár jon. Jobban megfeleltek várakozásunk-
nak egves elsőrendű erők, kik több apró sz^repb^n mu-
tatták be ügyeségűket. 

K e d d e n : valamivel nagyobb közönség előtt: 
„Stern Izsák, a házaló zsidó," cimű életkép. Bevégzett 
alakot adott a címszerepben Breznay, mind végig de-
rültségben, jó kedvben tartván a nézőket, kik viszont 
nem szűntek meg Breznayt tetszésük nyilvánításaiban 
részesíteni, sőt egy couplettet ismételtettek is vele. — 
Egyébiránt ez estén a társulat jobbjai erősen támogatták 
a címszereplőt a siker elérésében. 

S z e r d á n : „A rablók," operette, jó zenével és 
mulattató jelenetekkel, melyeket a működő kar telje 
sen érvényre emelt. Főbb szerepben dicsérettel említen-
dők Szentesi Vilma (Fierolla) Breznay (Falsacappa) és 
Dezső Ödön (Pietro). 

C s ü t ö r t ö k ö n , D á l n o k y Kárpát jutalomjáté 
kául előadatott a jutalmazandó saját „ K ó t y a Z s ó f i , 
a falu csúfja" cimü 3 felvonásos népszínműve, melyet, 
az utolsó kolozsvári pályázat alkalmával előadasra 
ajánlottak. 

Szerző e müvében nagyon sok van, mi méltány 
lást érdemel. Van a darabban uj komposició, vannak 
egészen uj, sikerült alakúk, mint Putri Sára és R.kitó 
Tamás, mely mindkettő következetesen és hatással mo-
zog mindvégig. A többi alakban is vannak uj vonások, 
de ezeknél már inkább esik szerző nem a kopirozás 
ugyan, de a reminiscencia hibájába 

Tóth Ede „A falu ro*zszáu-val valójában iskolát 
teremtett, melynek hatása meglátszik miudeu ujabban 
irt népszínműben. Nem tartjuk hibának Tóth Ede kö 
vetését, tehát Dálnokvnak sem róvjuk föl ilvenűl azt, 
hogy a nyelvezetben, sok helyütt sikerrel, j á r legjobb 
népszínműírónk nyomán. Hanem van a „Kótya Zzófiu-
ban egy jelenet, mikor a falu népe csúffal illeti Zsótit 
és ez élesen kikel ellene, mely élénkén emlékeztet Fi-
num Rózsi ama jelenetére, midőn * falu pletykafész-
keivel összetűz; — van ezen kivül nem több, mint 
3—4 rövid mondat, mely, ugyanazon szavakkal, elő-
fordul a „Falu roszszáu-ban is. Az ilyenektől óvakod-
nia kellett volna szerzőnek, mert mindig rosz hatást 
kelt ugyanazt hallani, amit már egyszer hallottunk, kü 
lönösen, ha Tóth Ede darabjaiban hallottuk, melyeket 
mindenki ismer. 

Ismételjük, dacára ezen hibáknak, a magunk ré 
széről sikeres kísérletnek, sőt olyan darabnak tartjuk 
e népszínművet, mely sokáig (önti fogja magát tarthatni. 
Beszámítandó mindenesetre az is, hogy Dálnokynak ez 
a legelső munkája. A hibákat tehát kezdet nehézsége-
inek veszszük, melyen át kell esni minden írónak. 
Meglátszik a kezdet nehézsége a kivitelben is. Szer/.ő 
két ízben folyamodik mult események hosszas elbeszél-
tetéséhez, minek következtében a színpadon lefolyó cse 
lekvény tartalma jelentékenyen csorbul. 

A dalok szövegei egészen ujak, egy részéhez pe 
dig még uj, csinos, de kevéssé magyaros izű zenét irt 
a társulat ka rnagya : Klár József. 

Ügy a darab, mint újság, valamint az előadás 
nagyobb közönséget, telt házat érdemelt volna. Ami 
az előadást illeti, az — mondhatjuk — kifogástalan 
volt. Tokayué (Zsófi) kitűnően személyesítette a sze-
rencsétlen leányt, Krecsányiné rokonszenves alakot 
mutatott be Julcsában; Dezső (RikitóJ a gonosztevőt és 
harpagont egyaránt érvényre emelte, Breznay (Lélek 
István) megmutatta, hogy megindítani is tud, nem csak 
nevettetni, Ki^s Ferenc (Pest.«) pedig szépen énekelt; 
maga a szerző és jutalmazandó, de, legalább anyagi-
lag, nem jutalmazott, kisebb szerepet (Tuzók Estók) 
választott. Ebben azonban emberül megállta helyét. A 
jelenvolt kis közönség, amenyire tőle telt, több ízben 
adott kifejezést tetszésének és hívta a szerzőt, ú<jy mint 
a szereplőket. 

Irodalom. 
* „ E l » d e f i c i t t e l " cimü röpirat jelent meg Dentsch Ger 

sontól, melv az országos deficit okait igyekszik fejtegetni. Kiván 
csiságból is megveheti bárki, mivel igen olcsó (12 kr.) és kényel-
mesen (lapunk kiadója: Chenier János könyvkereskedésében) meg-
szerezhető; megjegyezzük még, hogy ugyanezeu röpirat német nyel-
ven is kapható. 

* .Ass „UJ I d ő k , " ezen Benedek Aladár által szerkesztett 
szépirodalmi, társadalmi és művészeti hetilap 34-ik száma ismét vál-
tozatos tartalommal jelent meg. E lap előfizetési ára negyedévre 
2 frt 10 kr , mely Összeg a kiadó-hivatalhoz (Budapest, papnövelde-
utca 3—4 sz.) küldendő. 

* A . „ M a s j y a r o r s z á í ; a N a g y v i l á g : , " 34-ik számának 
tartalma: Szöveg; Dr. Entz Ferenc. Tűnődés, költemény Concha 
Károlytól. Gabriella. K. Tóth Kálmán történelmi beszílye. Elszórt 
lapok. Uti emlékeimből. Versenyezés Dunaföldvárra. A fővárosból: 
Pusztán. (Aliquis.) A kis grisette, Sand György elbeszélésének foly-
tatása, Különfélék, stb. Rajzok: Dr. Entz Ferenc. Svájci képek: 
A genfi tavon. Szép idö. Viharos idő. A hegyszorosban. A fölső 
Rhone völgye Forglaznál. A col de balmei szorosban. A postako-
csiban. Az „Aiquille du Bochard* oldalában. „ökating-Rink. - Ke-
leti képek: I. A koseljokusi „karaul.u II. Az utolsó korosztályú 
nemzetőrség begyakorlása Topcsiderben. E szépirodalmi hetilapot 
ajánljuk olvasóinknak; előfizetési ára negyedévre 2 frt 50 kr. mely 
a kiadó „AthenaeumMioz küldendő. 

Ali. Ztg.u a következőket i r j a : „A szerb csuk u^y 
gyilkol és rabol, mint a török, 8 hogy egy kegyetlen 
ségben szörnyű példát idézzünk, Philippopoli^bm tör 
tént, hogy a lázadó bolgárok egy török leányt meg-
öltek, földaraboltak s a mego't leány véres tagjaival, 
mint hadidiszszel ékítették föl magukat. A« ember el-
szörnyed. ha az elrémítő vadság e jeleneteiről értesül, 
s ha Európa e kegyetlenségek miatt fölszólal: e föl-
szólalásnak szintúgy kell illetni a törökök ellenségeit, 
mint a török öt.tt — A nevezett lap részletesen szól 
még a szerbek által elkövetett kegyetlenségekről, aztán 
igy folytatja: „Mindebből az elfogulatlan itélő csak azt 
következtetheti, hogy azok a legsúlyosabb vétséget kö-
vették el az emberiség legszentebb törvényei ellen, kik 
évek óta előkészítették e szörnyű háborút, s a kik a 
Balkán-félsziget keresztény lakossága szenvedélyeinek 
fölizgatása által utat kerestek azon dicsvágyó politika 
érvényesítésére, mely századok óta oly annyira képezi 
az oroszok hagyományát, mondhatnók ösztönét, hogy 
azzal az oly igazságszerető és loyalis fejedelem is alig 
mérkőzlietik meg, aminő l l . Sándor car.u 

— J ó z s e f - n á d o r e m l é k ü n n e p e . Az ünne-
pély rendezésére kiküldött fővár sí bizottság szerdán 
délelőtt tartott ülést Ráth Károly főpolgármester elnök-
lete alatt. Elnök bejelenté, hogy király ő Felsége n/.ept. 
hó 3 án tartandó ünnepélyen József tőherceg által kép-
viselteti magát, József főherceget s családját külön 
küldöttség fogja a napokban meghívni. A belga királyné 
s a főhercegek a felség személye kórüii magyar kir. 

iniszter s a közös külügyminisztérium utján hivatnak 
meg. A fővárosban időző orsz. képviselők számára 
kellő mennyiségű meghívó jegyekről már gondoskodva 
van. A bizottság intézkedik a Józseftér ünnepélyes 
föidiszitése iránt s fölhívja a nevezett tér, valamint a 
Gizella tér háztulajdonosait, hogy házaikat szintén föl-
díszítsék, inert az ünnepi menet ez«-k alatt fog elvo-
nulni. Két dalárda (60 tagból álló) Erkel Ferenc veze-
tésével ünnepi kardalt énekel; részt vesz továbbá az 
Ünnepélyben á Rodich-ezred zenekara is. A városligeti 
pávasziget „Nádor-szigetu nevet k a p ; — e név erede-
tileg a drótszigetnek volt szánva, meiy azonban már 
két év előtt a szabályozási tervbeu „Széchenyi sziget-
nek44 neveztetett cl. 

— A szerbek vesztesége. A szerb hadügyminisz-
tériumban összeállított lajstrom 6260 halottat és 5600 
sebesültet mutat föl. — Kérdés azonban, hogy igazak-é 
e számok? De ha a sereg több veszteséget nem szeu-
vedett, ez is elég, mert az összes haderőnek 15 szá-
zalékát teszi. Azonban kétségtelenül még sok ezer a 
„nem található,u a cserkeszektől megölt és más mó-
don elveszett. Veszteség valószínűleg 18 ezer ember lesz. 

Különfélek. 
— ö n g y i l k o s s á g á g y ú v a l . Krakóban é h é t 

elején egy tüzér őrmester borzasztó módon vetett vé-
get életének. A laktanyában bezárkozott egy fészerbe, 
itt 56 puskagolyóval megtöltött egy nagy ágyút, maga 
az ágyú nyílása elé állott s azután égő kanóc segélyé-
vel elsütötte azt. Testének felső részét ezer és ezer 
darabokban talalták meg a nagy zajra elősiető kato-
nák, kik nem voltak képesek fölismerni az Öngyilkos 
kilétét. Tettének oka szerelmi bánat volt. 

— A h a r c t é r i k e g y e t l e n s é g e k . Az „Augsb 

Nyilt levél 
azon egyéniségnek, ki a „Máramarosu cítnü lapot a 
mindszenti kaszinó lapjai közé aljas száudékkal becsem-

pészte. 
* 

Már rég meg vagyok győződve arról: hogy ön 
kedves névtelen — de általam jól ismert úr — a 6ö-
tétencek és bujoncok veszedelmes osztályába tartozik, 
s e meggyőződésemet szerfölött megerősítette egy al-
jas és nemtelen tette által; midőn tudniillik a Marama-
maros cimü lapban szegény leányom szerencsétlen lé-
pését, hazugsággal fűszerezve, névaláírás nélkül (mivel 
ez az igazi bujósdiság) nemcsak fölujitotta, — hanem 
még kárörömtől hevült ördögi arccal — eme a kaszi-
nóba hívatlan lapot a rendes hivatalos lapok közé be-
csempészte, — vélvén ez által saját szép egyénisége 
számára dicsőséget 8 babért arathatni 1 

L 'ssa kedves csúszó mászó uracska! Ön e dicső-
nek hitt tette által nemcsak sötétencségét — do nagy 
fülesdiségét is bebizonyította, mert miután leányom sze-
rencsétlensége e vidéken, különösen pedig Mindszen-
ten úgy is köztudomású — s már elevült, — hát nem 
ördögi gonoszsággal párosult ostobaság-e azt újból föl-
melengetni? 

Vagy talán azt hiszi bujoncisága: hogy e lovagi-
atlan tette által undorral tölti el a tisztelt közönséget 
szegény leányom iránt? Akkor nagyon csalódik. — 
SŐt merem ailitani: hogy öntől — ki különben is na-
gyon ismeretes kétszinűfejérő! — undorral fordul el, 
mint alattomos embertől, minden jobb érzésű — követ-
kezéskép azok is' — kiknek e nemtelen tette netán tu-
domására jutott volna. 

S igy beteljesedett bujósdi uramon is amaz arany-
igazság: „aki masnak vermet ás, maga esik bele.u — 
On mint kevésbbé mivelt s udvariatlau ember — le-
ányom szerencsétlenségén örvendve — a sárba akarta 
tiporni; — de nem vette észre: hogy maga alatt vágta 
a fát és saját fekette leikűségét a nyilvánosságra hozta. 
— Most pedig fogadja szives köszöntemet egy sze-
rény nő iránt eme lovagiatlan tette jutalmául ama meg-
jegyzéssel, hogy söpörjön ezentúl a maga háza előtt, — 
mert higyje e! bujoncisága, van $ím ott is elég tisztí-
tani való. 

Fölföldíj Sándor, mindszenti énef<lész. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó uj vágóhid 

mellett építendő marha- és birkaakol felépíttetése tár-
gyában t i r tandó nyilvános á rh j tés határidejéül f. hó 

ik napjának d. e. 9 órája tűzetvén ki, a vállalkozni 
kívánók, 17 fit bánatpénzzel ellátva, a mondott időben 
és napon alulirt hivatalos helyiségében való m ^ j e l e -
nésr* ezennel fölhivatnak; ugyanott az ezen munkála-
tokra vouátkozó föltételek addig is megtekinthetők. 

Szeutes, 1876 augusztus 12. H o n t h y L á s z l ó . h tanácsnok. 

Felelőd szerkesztő: Kul inyi Zsigmond. 



H I R D E T É S E K. 

! GEITTNER és RAUSCH 
Budapesten, váczi-boulevard alatt, 

\V. és B. Douglcisnak, mint a világhírű amerikai legnagyobb szivattyú-gyárosok fő-
ügynökei ajánlják gazdagon fölszerelt raktárukat és pedig szivattyu-kutak, kerti- és 

tűzi-fecskendökkel, valamint egyébb tűzoltó-szerekkel. 

Elfogadnak kutak, vizemelők, vizvezetők, csőlerakások, zuhanyok leendő eszközlését, 
a siker biztosításával. A nagyba vevők és ismét eladók kedvezményben részesülnek. 

Vascsővek, mézga (gummi) és vászoncsatornák nagy raktára a t. közönség 
rendelkezésére áll. 

J G T E I T T N E I \ ÉS j ^ A U S C H j B u D A P E S T , 

váci Boulevard 57. szám. 
ajánlja eromü és gazdasági szerszámait és gépeszközeit, 

O) 
bí H> < 
P 

továbbá gépszijjait, gépekhez való íaolajat, oltalom kendőit a 
legjutányosabb árak mellett. 
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H i r d e t m é n y . 
Szentes város tulajdonához tartozó, az úgy-

nevezett bökényi átjárónál levő komp kijavitta-
tása tárgyában tartandó nyilvános árlejtés határ-
idejéül f. auguszt. hó 29-ik napjának délelőtti 9 
órája tűzetvén ki, a vállalkozni kivánók a mon-
dott időben a helyszínére ezennel meghivatnak. 

Szentesen 1876. augusztus 8. 
Honthy László, b. tanácsnok. 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város tulajdonához tartozó, az úgy-

nevezett bökényi átjáróhoz egy 15.172 m. (8 öl) 
hosszú és 5.689 m. (3 öl) széles komp szüksé-
geltetvén, annak elkészítése tárgyában tartandó 
nyilvános árlejtés és az erre vonntkozó z á r t -
a j á n l a t o k alul Írotthoz történendő beadásá-
nak határidejéül folyó 1876. évi augusztus hó 
28-ik napjának délelőtti 9 órája tüzetett ki, mire 
a vállalkozni kivánók Szentes város közházához, 
a mérnöki szobában leendő megjelenésre ezennel 
fölhivatnak. 

Az építendő komp előleges terve: 
1-ör. A komp hossza 15.172 in. szélessége 

pedig 5.689 m. 
2-or. Az egész komp, kivéve a bálványokat 

és fölső padlókat, egészen jó, egészséges tölgy-
fából készítendő; a tölgyfa-palincsok kimunkálva 
6.59 cm. (2 Y2 hüvelyk) vastagságban, a fenyő-
fa-bál ványok kimunkálva cm. (5/6 hüvelyk), 
a fenyőfa-palincsok pedig 7.9 cm. (3 hüvelyk) 
vastagságban állapittatnak meg. 

3-or. A komp természetes burkonyokkal lá-
tandó el; ezek vastagsága \H cm. (5/r> hüve ly i -
ben állapittatik meg, s egymástól 94.8 cm (8 
láb) távolságra építendő. 

4-er. Kompkötél nélkül az egész komp töké-
letesen föl vasalva, a célnak megtelelő csigákkal, 
2 db. 3.793 m. (2 öl) hosszú fenyőfa-zsámolylyal 
s két kóburával látandó el. 

5-ör. A föntebbi pontokban megállapított 
szerelvényekkel ellátva a helyszínére szállítandó 
komp, a kitűzendő záros határidőn belül, a Szen-
tes város részéről teljesítendő fölül vizsgálat után 
fog vállalkozótól átvétetni. 

Szentesen, 1876. augusztus 8. 
Honthy László, h. tanácsnok. 

Hirdetmény. 
Több oldalú visszaélések meggátlása szem-

pontjából — Szentes város kapitányi hivatala 
mint rendőrhatóság által — köteleztetnek a ga-© o 
bonakereskedok, hogy vételek, az az kötések esz-
közlésére fölfogadott alkuszaikat (sensnl) hitelt 
érdemlőleg kiállított meghatalmazással lássák el. 

A termelő közönség pedig figyelmeztetik 
— saját érdekeinek megóvása szempontjából, — 
hogy gabonáját csakis oly alkuszoknak árúsitsa 
el és csakis azoktól fogadjon el foglalót, kik ily 
meghatalmazással képesek magukat igazolni. 

Szentes, 1876. augusztus hó 18-án. 
Balogh János. 

hr. főkapitány, 

A szentesi takarékpénztári egylet Csernus 
Lukács Ferenc és Bellér László-féle Eperjesen 
ész Királyságon fekvő földjeit nyilvános árveré-
sen haszonbérbe kívánván adni: az árverés meg-
tartására folyó évi september 10-ének d. e. 10. 
órája határ időül az intézet helyiségébe kitüze-
tik, s erre a válalkozni kivánók azzal hivatnak 
meg, hogy a bérbe adási feltételek a takarék-
pénztárnál bármikor megtekinthetők 

Szentes, 1876. augusztus. 17. 
Az i g a z g a t ó s á g . 

Ifj. Sarkadi N. Mihálynak 220 hold 
nagytőkéi földje akár egy tagban, akár kisebb 
részletekben örök áron eladó, vagy haszonbérbe 

kiadó 

Ma, vasárnap, túl a Kurcán, 
nagyszerű 

tüzi-j&ték tartatik, 
melyre a t cz. közönséget miuél számosabban 
megjelenni tisztelettel kéri 

Bartscht Károly, tűzmüvész. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1876. 


