
Szentes, 18S0. julius 4. 27-ik sznm. Tizedik évfolyam. 

E L Ő F I Z E T É S I Á B : 
Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt. 
Negyed évre . , 1 frt 

MEGJELEN 
minden vasárnap. 

lap szellemi részét il-
etö közlemények a szer-

kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

H I R D E T É S I Á R A K : 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr. szá-

mittatik-

NTILTTÉB 
minden egyes S'»ra 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

E l ő f i z e t é s i f ö l h í v á s 
a 

S Z E N T E S I L A P 
X-ik év folyamának Ill-ik évnegyedére. 

Fölhívjuk lapunk szíves olvasóit és előfi-
zetőit, hogy ez uj negyedévre lapunkra előfi-
zetéseiket megújítani, illetve előfizetni szíves-
kedjenek. Lapunk iránya jövőre is marad a 
régi. Személyeskedéstől ment tárgyilagosság 
lesz a főelvünk. 

Lapunk előfizetési ára: 
Egész évre. . . . 4 frt. 
Fél évre . . . . 2 frt. 
Negyed évre . . . 1 frt. 

Kiadó. Szerkesztő. 

A mai kor egy mániája. 
Korunk nyakig ül a hibák levében. A ko-

moly, elfogulatlan itélő, ha mélyebbre hatólag 
végig néz korunk erkölcsi és társas életén: 
megdöbbenve hunyja le szemét és azt mondja, 
hogy a túlzásoknak mindenben a vége felé 
járunk, vallástalanság, erkölcstelenség, szeretet-
lenség, tiszteletlenség és ezek minden követ-
kezménye dul társas életünk békéjén, nyugal-
mán, egyetértésén. A realismus megkérgesedett 
szelleme csak egyetlen nyomorult eszmét enged 
az emberek lelkéhez férni, s ezen eszme ten-
gelye a pénz, csak anyagért lélekzik és hevül 
a kor szelleme és mindenki, minden áron gaz-
dagodni akar. Szép törekvés anyagi helyzetünk 
javulásán munkálni. — Elférne ránk az isten 
áldásának jó szerencséje; de ne kívánjuk a jó 
szerencsét minden áron; mert azután, ha meg 
nem érkezik, a túlzásig vitt áldozat anyagi te-
hetségünk és lelkünk rovására esik. 

A jelen kor szerencsétlenkedéseinek egy 
leginkább túlzásba vitt és valóban elszomorító 
tényéről akarunk ezúttal szólni, a hitrizás dü-
héről. mely mint métely terjed iolyton a tár-
sadalom minden rétegében, ugy annyira, hogy 

sok szerencsétlen, ki már százakat dobott oda 
munkájának gyümölcséből, szerencse hajhászó 
dühe örökké éhes Molochjának, szentül hiszi, 
hogy egyszer csak meg kell ütnie a jó szerencse 
tányérát, honnan egy örökös jólét kényelmének 
mosolya integet felé. — És rakja folyton, lá-
zasan számol, combinál, vért zaklató álmok, 
túlfeszített, képzeletek számai lebegnek örökké 
szemei előtt. Ennek ki kell jönni és rá teszi a 
lutrira a ruhára, a kenyérre valót és nyugha-
tatlan éjszakákat él át a húzás napjáig, amikor 
lehangoltan hagyja el a lutris boltját. Nincs 
szerencse, nem szeret az isten; de az átkos 
szenvedély táplálta remény nem csügged, és 
újra megkísérlésre buzdit, újra és újra. hátha 
megjön, végre is egyszer csak meg kell jönnie! 
És ez igy megy folyton, sok boldogtalan igy 
tesz a sírig. S fájdalom! az ingyen gazdagodás 
vágyának szerencsétlenei folyton szaporodnak 
és hordják szorgalmuk filléreit a hiu remény 
oltarára, s ami a legszomorúbb a dologban ez 
az, hogy ezen átkos mánia legjobban a szegé-
nyebb hivatalnokok, iparosok és munkás osz-
tály között dul. — Tehát a társadalom épen 
azon osztályainál, hol a napi keresmény minden 
fillérét észszerűen kell fölhasználni a tisztességes 
megélhetés és a jövő biztosítására. 

Nem régiben olvastuk valamelyik napi 
lapban, hogy egyik vidéki városban a lutri-
zási düh már oly pontra hágott, hogy a város 
pénzkereső népe keresményének 20—30 %-^t 
viszi, hordja a lutrira. Városunkban a szeren-
csétlen lelkesedés még nem áll ezen fokon; de 
az utóbbi években megdöbbentő mé.ivben ter-
jed itt is, 8 ismerünk embereket, kik örökké 
dolgoztak, sok pénzt kerestek, szép vagyon-
kára tehettek volna szert, ha szorgalmuk fillé-
reit félre rakják, s ma szegények, rakják a lut-
rit és azt mondják, hogy: ha az az összeg ra-
káson volna mit a lutriba raktak; boldogok 
volnának. 

Es ezen szerencsétlen mánUnak nem pusz-
tán az a következménye, hogy az ember fö-
lösleges filléreit, melyekből talán jövője bizto-

sitására tőkét rakhatna össze — eredmény 
nélkül kidobja, hanem az is, hogy az oly em-
ber, ki a lutri szenvedélyének adta át lelkét 
nincs se éjjel, s nappal nyugalma, folyton a 
nyerés reményének láza kinozza lelkét és el-
vész munka kedve, szorakozott lesz, ha tehetné 
is, nem fog igyekezni vagyont szerezni; mert 
folyton azt hiszi, hogy egyszer csak meg kell 
nyernie a lutrit, és akkor lesz minden 

A dologban legfőként az a szomorú, hogy 
ezen anyagilag és erkölcsileg egyaránt átkos 
szenvedélynek maga az állam veszi el hasznát; 
milliókra megy az az összeg évenként, mi a 
lottó jövedelemből az állampénztárba befolyik. 
Tehát az állam, melynek intézkedéseivel az 
egyes polgárok anyagi és erkölcsi jóvoltán 
kellene munkálni, haszon hajhászatból maga 
nyújtja intézményeivel az alkalmat a polgárok 
megromlására. — El kellene törölni törvény-
hozásilag a lottó intézményt. 

Mig azonban létezik, egyet akarunk fi-
gyelembe ajánlani — Azt mondják és okosan 
van mondva, hogy: „az is bolond aki soha 
nem tesz lutrira és az is bolond aki mindio-o 
rakja.- — Ezen mondásnak az a magyará-
zata, hogy: egyszer, kétszer jó tenni rá, hogy 
az ember ne zárja el házát a szerencse elől, 
ha épen az be akar kopogtatni az emberhez; 
de folyton rakni, oda hordva a szorgalom min-
den fölösleges fillérét, ezer és ezer példa rá, 
hogy ez szerencsétlenség. Es ne lutrin keres-
sük anyagi jólétünk biztos várát, hanem 
munka, szorgalom és takarékosságban. Q 

A tornászat hasznáról. 
Mint torna tanitó folyton ostromoltatom a szülők 

részéről gyermekeiknek a torna tanítás alól való fel-
mentése érdekében. Egymást érik a levélkék, izenetek, 
személyes föllépések, hogy „én nem engedem, hogy 
gyermekem tornát tanuljon, vele ruháját szakgassa, és 
egészségét rontsa." Nem áll módomban, hogy a torna-
tanitás ellen panaszkodó szülőknek sorba elmondhassam 
ennek fontosságát test fejlesztés és egészségi szempont-
ból, azért elhatároztam, hogy e lap hasábjain igyekszem 
kapacitálás által eloszlatni a helytelen folfog'ás szülte 
ellenszenvet. 

Az ókor hare edzett, vitéz népeinél a tornatanulás 

T Á R C A . 

A Sierra Moréna nemesei. 
— B E S Z É L Y . — 

Irta: Dumas S. 
Fordította: SZALAY MIKLÓ8. 

— Mit szólnak hozzá önök? 
— Hurrá por los ladrones Sierra Moréna, — ki-

áltá az egész csapat. 
— Igen, de most aludjunk, mert holnapután reggel 

két órakor felkelünk, hogy a kitűzött időben a gyűl-
helyen lehessünk. 

S még két durost adtam a követnek, ki megígérte, 
hogy másnap visszajő megnézni, valyon lesz-e szüksé-
günk vezetőre. 

Másnap reggel tudósitám barátainkat Kordovában, 
hogy rendkívüli fontos újságom van velők közleni való. 

Ezen barátok egyike Paroldo, a másik Cordoba 
Hernandes volt. 

Az egyik a város egyik gazdag bankárának fia 
volt, a másik pedig nemes, ki vagyonából élt, melynek 
jövedelmét százezer realra becsülték. Mindketten 25—26 
évesek lehettek. 

A harmadik egy harmincöt éves kordovai polgár, 
víg, jókedvű ember, mindenre kész mindenkor, ha nők, 
asztali mulatságok, vagy vadászat forgott kérdésben. 

Neve Raves volt. 
Midőn mind a hárman együtt valának, elbeszéltem 

nekik a Sierra urainál tett lépésemet, s közöltem velők 
a kapott feleletet. 

Egymásra bámultak, midőn elolvastam a levelet. 
— Nos! mit szól hozzá Hernandes? kérdé Paroldo. 
— S ön Raves? 

— Azt mondom, hogy csodálatos. 
— Holnap korán reggelre van határozva? kérdé 

Paroldo. 
— Holnap korán reggelre, mint látja. 
— Nos! akkor holnap reggelre minden intézkedést 

megtegyünk. 
— Nem látnak semmi kellemetlenséget e kirán-

dulásban ? 
— Veszélyt talán? 
— Igen. 
— Semmit. 
— Nem szeretném, ha szeszélyein adna önöknek 

okot a fölötte kalandos kirándulásra. 
— Oh! ha ezen urak ígéretet tesznek, akkor oly 

biztos lehet köztök, mint itt a vendéglőben vagy csa-
ládunkban. 

— Magammal vigyem hírnökömet? 
— Minek? 
— Hogy vezetőnkül szolgáljon. 
Az szükségtelen, ismeijük mi az egész utat; csak-

hogy önnek nemde kilenc egyént van joga magával 
vinni ? Önnek van négy társa, mi hárman, az annyi mint 
nyolc, még egy egyén marad meghíni való: szemelt 
ön már erre ki valakit? 

— Senkit; mint jól tudják; csak önöket ismerem 
Kordovában. 

— Jó, majd meghívunk mi egy barátunkat, ki 
kissé csempész, látni fogja, hogy hasznunkra lesz. 

— Hívják meg . . . Most lovak, öszvérek, szama-
rak és ennivalóról kell gondoskodnunk. 

— Engedje meg, hogy mind ezen dolgokról mi 
vállaljuk el a gondoskodást. 

— Egy feltétel alatt. 
— Semmi feltétel. 
— Jó. Önöknél vagyok, tegyenek ugy, a mint 

akaiják. 

— Holnap korán két órakor készen állanak az 
állatok a vendéglő előtt. 

— Bravó! 
Elváltunk. Két óra múlva az egész város tudta 

a szándékba vett kirándulást. 
Hírnököm visszajött, hogy megkérdje, valyon 

használhatnám-e őt vezetőül ? Megköszöntem, s még egy 
durost adtam neki. 

Ekkor előhívtam szegény Pálomat. 
Azok, kik olvasták spanyolországi vagy afrikai 

utazásomat, ismerik Pált. Azoknak, kik sem az egyik, 
sem a másik müvet nem olvasták, elmondom pár szó-
val ki volt Pál. 

Egy szép fiatal sennari arab volt, ki még gyer-
mek korában elhagyta a Rahab folyó partját, hogy 
Európába jőjön, 20—22 éves volt, s már 23 éves ko-
rában meghalt nálam, saját házamban. 

Szegény Pál, nem gyanitáin, midőn spanyolországi 
és afrikai utazásomban a legkomikusabb személv gya-
nánt tüntettem fel, hogy elvesztéséről kell panaszkod-
nom, mielőtt tollam ezen utazásnak utolsó szavát le-
irta volna. 

Pál arra volt sziüetve, hogy egy jó ház felügye-
lője legyen. Ez volt a jelesség e személyben. A többi 
szolgák közt ugy nézett ki, mint egy államában neve-
kedett, de fogságba jutott néger fejedelem. 

Volt némi hibája is, mely némileg elhomálvositá 
rendkívüli jó tulajdonságát, de most már nincs bátor-
ságom e hibákról beszélni. Egyébiránt azoknak, kik 
Pált ismerni akarják ugy mint ha látták volna, csak 
ily cimű művemet kell olvasniok: „Páristól Cadixig.tf 

Előhivattam tehát Pált, s mondám neki: 
— Pál, holnapra meg vagyunk hiva a Sierra Mo-

réna rabló uraitól vadászatra. Két vagy három napig 
fogunk nálok lenni. Tarts készen mindent, a mire szük-
ségünk lesz e kirándulásban. 



lése ellen. Férfié lévén .azonban az élet terhe és gond ja, 
ennek kétszeres szüksége van rá, hogy minden vész és 
bajjal megküzdeni képes, edzett testtel birjon és erre 
a legalkalmasabb eszköz a torna, melynek tanulásától 
elvonni a gyermekeket, a szülők részéről valóságos 
vétek. Tergenyei Ferenc. 

Világ folyása. 
Világ folyása — conferentia, conferentia 

és conferentia Most is csak ez absorbeál min-
dent; ez a jámbor conferentia, mely erőnek 
erejével népeket akar felszabadítani, s országo 
kat kaszabolni, tóldozni-fóltozni. — S minő 
d'cső compánia vállalkozott a népek felszaba-
dításának dicső müvére ?Nr. 1 azaugol. Oh ennek 
jól illik, ez csak Irland 7 millió lakosát tartja 
vasjáromban, s ugy gondoskodik a közjólétről, 
hogy a szép „zöldsziget" lakosai boldogok, ha 
hetenként egyszer jól lakhatnak krumplival, s 
még boldogabbak lennének, ha szerencsések 
lehetnének bolgárok vagy más e féle „barbar 
módon üldözött- népek helyét elfoglalhatni — 
Azután ott van India, itt csak 200 millió em-
bert szipoly oznak a humanitásért lelkesülő angol 
urak, s a „bulgarian atrocyti- miatt harmadéve 
oly óriási lármát ütött érzékeny férfiak egészen 
természetesnek találják, ha az indiai angol tisz-
tek, a nagy nyomás miatt, szabadságért felkelt 
indus hazafiakat, ágyuk elébe köttetik s százával 
szakittatják sz élyel. Óli ez mind emberi, hanem 
a török, — na az zsarnok. Nr. 2. a muszka. 
Ez meg emberségesebb, még igazságosabb, mert 
ez nem csak a lengyeleket veri rabigába, nem 
csak azoknak gázolja le durva patkós csizmá-
jával szabadságukat, vallásukat, legszentebb 
érzeméyeiket, hanem a méltányosság kedvéért 
saját népét is 10 ezrével hajtatja Szibériába 
az ólom bányákba. Ennek is jól illik idegen 
natiócskák felszabadításáért lelkesülni. —• Hát | 
a többiek? ismerjük, hogy hivják őket. Oh be 
szop, be lélekemelő nép lelszabaditási conferen-
tiájuk, ha tuduák! Még tán olyan ember is 
akad, a ki miveletük őszinteségében hiszen! 
Akár a farkasok tartanának conferentiát a bá-
rányok biztonsága érdekében, vagy bizonyos 
hölgyek lépnének a legszebb női erény mellett 
sorompóba. 

Hála Istennek talán csak vége lesz már 
ezen józan ész és szemérem háborító dolognak, 
mert azt mondják, hogy az utolsó ülést már 
megtartották. Bár ugy lenne, de a komédiások 
is ugy szokták, hogy nem utolsó, de legutolsó, 
és legeslegutolsó előadást is szoktak tartani. — 
Mitől Isten mentsen, hogy ezek is ugy csele-
kedjenek, mert bizony elég volt már. — Egyéb-
iránt a porta óriási mértékben fegyverkezik, a 
csapatokat szállíttatja a görög határra, az áldo-
zatra szánt népek pedig fenik a handsárt, hogy 
a fullánk szomszéd ne őket találja pecsenyének, 
hanem maga legyen az. Szóval egy nagyszerű 
massacre ismét elő van készítve s ez a leta-
gadhatatlan érdeme a konferentiának, azonkivül, 
hogy izetlenségeivel már hetek óta rontja a 
józan Európa gyomrát. 

Még szintén jól esik, ha az ember ezen 
dísztelen dolgokról egy kis becsületes vérontásra 
áttérhet. Ez is sajnos dolog ugyan, s szégyene 
az emberiségnek, de legalább nem allattomos 

s ha levagdalnak is benne sok ezer embert, 
legalább meg van mindnek adva a lehetőség, 
hogy védhesse magát, s ha megmarad is a ke-
gyetlenség ; ez az állati vonás, — de legalább 
nincs meg a kétszínű rabló szenteskedés,Jez az 
emberi tulajdon. 

Nos hát van most ilyen dolog is. A ma-
rokkóiak fellázadtak szultánjok ellen, már több 
csatát nyertek, s a főváros felé közelednek. A 
török arab alattvalói is fellázadtak Syriában 
és Arábiában s már Damaskust fenyegetik. A 
felkelés ugy látszik igen komoly, mert még 
eddig a szultán csapatai rendesen megverettek. 
A chinaiak is erősen mozognak Kuldsa miatt, 
s a mint hirlik már hadizenet nélkül átlépték 
a muszka határt. Az orosz is nagyban készül 
ellenük, már több hadihajót elküldött a chinai 
vizekre, csapatait pedig nagy sietséggel inditja 
kelet Ázsia felé, mi miatt a közép ázsiai ex-
peditio is a szegény turkomanok nagy örömére 
ez idő szerint abban maradt. 

Vizsga a polgári iskolában. 
A helybeli gymnasiummal egybekötött polgári fí-

és leánynöveldében f. év jun. 28. és 29-én tartattak meg 
a zárvizsgák, mely alkalommal a növendékeknek — a 
tanár urak szorgalmát méltán dicsérő kitűnő — előhala-
dásról győződtek meg a hallgatók. — A vizsga {alkal-
mával a következő ösztöndijak osztattak ki : 

1. Tors Kálmán országgyűlési képviselőjur által 
küldött 3 db. 10 frankos magyar aranyat a következő 
tanulók nyerték: Lövi József Vl-ik osztálybeli, Götzl 
Jenő V-ik osztálybeli és Molecz Károly Il-ik^osztálybeli 
tanuló fejenként 1—1 db. aranyat. 

2. Farkas Benedek ur 200 ftos alapítványának ka-
matait 12 ft. 80 krt Reichberger Sándor IV-ik osztály-
beli tanuló. 

3. Götzl Bertalan orvos ur által a legjobb magyar 
dolgozatot készítő tanulónak fölajánlott 5 db. ezüst hú-
szast Lövi József Vl-ik osztálybeli tanuló. 

4. A feloszlott szent si segélyegylet alapítványa ka-
matainak felerészét, azaz 15 ftot a következő tanulók 
nyerték: Győri Antal l-ső, Sallay Mihály l l l - ik, Füsti 
Molnár Sándor IV-ik, Krébesz József V-ik és Koröá 
Ignác Vl-ik osztálybeli tanulók fejenként 3—3 ftot. 

5. A helybeli takarékpénztár 30 frtnyi ösztöndijá-
nak fele részét az az 15 frtot Kovács Zsigmond IV.-ik, 
Nagy Sándor Ill .-ik és Pollák Henrik I.-ső osztáybelí 
tanulók fejenk. 5—5 frtot. 

6. A szentes vidéki takarékpénztár 10 írtjából Ká-
bái Antal Ill .-ik osztálybeli tanuló 5 frtot, Krébec 
Márton I.-ső osztálybeli tanuló 3 frtot, Csuppai Fe-
renc Il.-ik osztálybeli tanuló 2 frtot. 

7. Tek. Dósa Béla gyógyszerés ur átal a legjobb 
számoló részére felajánlott ezüst tallért Lallay Mihály 
Ill.-ik oszt. tanuló. 

8. Zoó János és Pólya Ferenc tanárok által a leg-
jobb szavaló részére kitűzött két ezüst forintot nyerte 
Cukkermann Mór V.-ik és Lichtenstein Jakab szintén 
V.-ik osztálybeli tanuló. 

9. Tek. Kiss Zsigmond ur által a legjobb rajzoló 
részére kitűzött 1 db. ezüst forintot Lövi József Vl-ik 
osztálybeli tanuló, s ugyan ő általa a legjobb tornász 
részére kitűzött 1. db. ezüszt forintot Szalai Béla I V.-ik 
oszt. tanuló nyerte. 

A polgári leányiskolában. 
1. Tör8 Kálmán országgyűlési képviselő ur ál-

tal adományozott diszkönyveket nyerték. Pollák Julcsa 
Il.-ik osztálybeli tanuló a „Babéroku cimű művet Sré-
ter Berta I.-ső osztálybeli tanuló a „Románcoku és 
Hajnal Hermin I.-ső osztálybeli tanuló az „Emlékkönyvu 

cimű művet. 

képezte főiskoláját az ifjúságnak. — Ekkor még nem 
tudományossá, hanem minden viszontagság elviselésére 
képessé igyekeztek nevelni az ifjakat, kiknek főfelada-
tuk volt a haza határát a kül ellenségtől megvédelmezni. 

Ma már a testi erő virtusának eme korszaka lejárt; 
az államnak nemcsak az ország határát védelmező had-
fiakra, de a nemzeti jólétet fejlesztő munkás polgárokra 
van szüksége. S ezen polgárok egy jó részének élet 
módja inkább szellemi, mint testi foglalkozásból áll, kik-
nek nevelésénél már a fősuly a szellem képzésre fordít-
tatván, a gyermek a testi fejlődés egész időszakát is-
kolában tölti, szük padokon könyveire görnyedve, vagy 
mozdulatlan testtel, feszült figyelemmel hallgatja a tanító 
és tanár előadását. Váljon ezeknél a test épségére és 
szabatos fejlődésére nem a torna tanulás gyakorol döntő 
befolyást? — Egyedül csak ez. De eltekintve azoktól, 
kik gyermek és ifju éveiket az iskolában töltik és igy 
lehetetlenné van téve rajok nézve, hogy a test egész-
séges fejlődése által igényelt test mozgást végezhessék, 
mai iskoláztatási törvényeink értelmében a gyermek-
nek általában 6 éves korától 12 éves koráig iskolába 
kell járni ; épen ez az időszak az, mikor a test fejlő-
dés kétszeres mozgást igényel és ettől meg van fosztva 
a gyermek a zárt iskolai nevelés miatt. Aki egyszer is-
kolában fordult meg és figyelemmel nézett végig a sá-
padt, be esett arcú gyermekeken, annak nem kell ma-
gyarázgatni, hogv e sápadságnak oka az, hogy a gyer-
meknek a szabadban való kellő mozgást elmulasztva, 

egész napon át az iskolában kell ülnie, és akik ezt be-
látják, azok bizonvitgatás nélkül is fölfogják, hogy az 
iskolai bennülés után, mily jótékony befolyással van a 
vér fölujulására, a testi erő, izmok fejlődésére a torná-
zás. Azt mondhatják erre azok, kiknek a ruha szak-
gatás miatt a torna sehogy nem fér fejőkbe, hogy ezen 
tes tmozgás t kielégíti a gyermek játék közben is. 

~ Igaz, hogv a gyermek játékkal igyekszik kipótolni 
azon*idő mulasztást,* mit a testi egészség rovására a pa-
dokon végig ülni kénytelen; azonban a test edzésre a 
torna és játék nem egy forma befolyással van; mert, 
még a gyermeki különféle játékokhoz képest, a testnek 
nem ritkán csak egyes része hozatik és ez is szabály-
talan mozgásba, addig a torna az egész testet igénybe 
veszi és a testnek szabályos mozgatása által, a test jó 
idoinzatot, erőteljes alkatot, tartosságot és ügyességet 
nyer. Úgyannyira, hogy a tornázás által nem ritkán pu-
possáirra vagv görl)ülésre hajlandó test alkatok teljesen 
kiépültek és általában a családtól öröklött, vagv szok-
tatás által egyik másik gyermek, vagy itjura ragadt 
testi félszegsegek szögletességek elmúlnak, s a torná-
zott gyermek illő modor és testtartásra szokik. 

De tekintet nélkül ezen elmondottakra, véghetlen 
fontossággal bir a torna tanulás a gyermekekre mint 
leendő hadfiakra is. 

Oly ifiak, kik tomázás által könnyű, szabatos 
mozdulatra, lépésjés ugrásra kiképeztettek, föl sem ve-
szik a katonai gyakorlatokat, az itt szükséges gépszerű 
test mozdulatokat kevés idő alatt igen könnyen elsajá-
títják ; mert hiszen a tornázás által már ezekre mintegy 
előkészíttettek. Mig a minden tornászati képzettséget 
nélkülöző ifjúnak hónapokig kell magát gyakorolni, 
hogy tisztje előtt megbírjon tisztességesen állni. Az 
ilyenek egész életökön át keserűen emlegetik a katonai 
hadgyakorlatokat. 

Nálunk ugyan a lyányok tornára nem ok-
tattatnak, bár test fejlesztés szempontjából ea nekik 
épen oly szükséges volna mint az ifjaknak és 
különösen szükséges volna oly lyányoknak, kik oda-
haza szüleik előnyös helyzete folytán föl vannak mentve 
a házi szorgalmatosság alól, és mosás, kenyér sütés, 
főzés helyett francia nyelv és zongorára oktattatnak. 
Meg kell 'csak nézni ezeket a sápadt leánykákat; bizony 
elszomorodik az ember, ha eszébe jut, hogy ezek egy-
kor férj oldalán feleség s talán anya is lesznek. Össze-
roskadnak a házas élet ezerféle gondja, baja alatt. Mily 
jó volna ilyeneknek, ha tornázás által edzenék testöket, 
hogy hivatásuk megoldására becsülettel képesek legye-
nek. Ha körül tekintünk, bizony igazat leszünk kény-
telenek adni azon mondásnak, hogy hogy a nőnem testi 
gyengesége az oka az uj nemzedék elsatnyulásának. 
Bizony a torna sokat tehetne a nőnem testi elgyengü-

Pál sohasem csudálkozott,; most sem csudálkozott, 
csak kérdé: 

— Elvigyem az ezüstneműeket? 
Egy ládácskával utaztam, melyben tizenkét teri-

tékre való ezüstnemű volt. 
— Mindenesetre, viszonzám. Próbát akarok tenni. 
— Akkor vállalja ön magára e három napon az 

ezüstneműről a számadást, s vegye le rólam a felelős-
séget. 

— Jöl van Pál, légy nyugodt. 
— Jó, uram, holnap reggel két órakor készen lesz 

minden. 
E biztosításra esti tiz órakor lefeküdtem. 

(Folyt köv.) 

A Mró.6 esmálé. 
— B E S Z É L Y . — 

Irm: S. F. 
Emil azután lefeküdt, zavart, nyughatatlan éjsza-

kája volt, másnap sápadt volt, hogy fölkelt, a rossz 
álom nem űzte el, sőt nevelte az esteli bántó gondola-
tokat. Az ifju, hogy szabaduljon tőlök; midőn fölöltö-
zött röktön elhagyá a szobát, sétálni ment, lelkét körül 
hemzsegő gondolataiba mélyedve öntudatlanul sétált föl 
s alá a városban, gondolatában sem volt és egyszer 
Iluska rokonainak háza előtt állt, a rostélyos kerítésen 
át a virágos kertből Iluska mosolyogva integetett felé 
és sietett az ifju elé. A szegény gyermek azt gondolta, 
hogy jegyesét a szerelem hajtja feléjök ilyen kora reg-
gel. — Midőn Iluska a kapuhoz ért, hogy fogadja édes 
jó reggellel Emiljét, ez már nem állt a kerítés mellett, 
eltűnt. A lyány ka meglepetve tekintett szét, hova lett? 

lélek se. Iluska egyszer elkacagta magát. Káprázat volt 
az egész, mondá magában. Szeretem, imádom, vele van 
lelkemmel. Oh Emil, Emil, suttogá a lyányka: szeret-
lek és azzal befordult az udvarba, vissza ment a kertbe, 
a nyíló virágok közé, hogy ezek illatának suttogja el 
szerelmét, s a csalfa képzelet játékát, mely e percben 
vele történt. Hát Emil hova l e t t ? — A pillanatban mi-
dőn észre vette, hogy Sugáry Iluska rokonainak házok 
előtt áll, hogy csak pár lépésre van tőle jegyese, mint 
a lelkiismeret üldözötté fordult meg és csapodott be a 
legközelebbi közbe. Az iíju nem vette észre, hogy őt 
kedvese látta és közeledik felé. — Nem akarom mondá, 
hogy ő lásson, találkozzék velem. Rossz kedvem van, 
zavart vagyok, ügyetlen, sértő lehetne megjelenésem, 
gondolkozott az ifju, s ezen gondolat közelebb hozta 
lekét szép lluskájához, s amint közeledett eliez, azon 
képen oszlott el lelkéről az elébbi bántó gondolatok 
berongó fellege. — Egy mosolygó, tiszta ég ragyogott 
fol lelki szemei előtt, s ezen égről egy meny országot 
igérő mosolylyal nézett le rá Iluska. Az ifju vére föl-
ujult ezen édes lelki csalódásra, feledte apja és Iluska 
apjának históriáját, a hamis bankót, melynek festett 
angyalai egész éjen át, mint a vádló lelkiisméret dé-
monai zavarták álmát. Feledett mindent, ami bántó, át-
adá lelkét a föllángolt szerelem édes érzelmének, s a 
legboldogitóbb gondolatok közt tért haza sétájából. — 
Midőn haza ért, a takarító no jelenté, hogy egy isme-
retlen ur kereste a teins urat. E jelentés a varázs egé-
ből a rideg valóság sivár földére rántá le az ifjút. Iluska 
angyali képe eltűnt lelki szemei elől és a hamis ban-
kóra festett angyalok foglalták el helyét. Az iíju reme-
gett a gondolatra, hogy a hamis bankó miatt kereshette 
az idegen. 

— Egy kártyát is hagyott itt az az ur és azt 
igérte, hogy egy óra múlva ismét visszajön, beszélt a 

— Hol az a ká r tya? kérdé az ifju. 
— Ott van az asztalon. 
Emil az asztalhoz sietett, mohón kapta föl a név-

jegyet. 
„Kár János ügyvéd." — Ennyi volt a névjegyen, 

semmi egyéb. Emil könnyülve lélekzett föl. — Ez az 
ember Sugáry perügyében jön hozzám bizonyosan, 
mondá megnyugodva az ifju. 

— Idős, vagy fiatal ember ez az u r ? kérdé Emil. 
— Sem nem idős az, sem nem fiatal, szólt a ta-

karítónő : oly negyvenöt éves ember lehet, de igen tud-
vágyónak kell lenni; mert a szobákon végig nézve, azt 
kérdezte, hogy: nős-e már a teins u r ? — En meg-
mondtam neki, hogy az este váltott jegyet Sugáry Ilonka 
kisassonynyal. 

— Szőke, vagy barna ez az ember? 
— Sem nem szőke az, sem nem barna, hanem 

olyan elegyes szinű és pisze orru. Emil mosolyogni 
akart e rajzra; de e pillanatban kopogtak az ajtón, az 
ifju önkénytelenül is elsápadt a kopogtatásra és zavar-
ral mondott igent. Egy — mint a takaritóné leirta — 
középtermetű, különben tisztességesen öltözött, de sem 
nem szőke, sem nem barna, hanem olyan bizonytalan 
szinű szőrű pisze orru ember lépett a szobába. 

Emil bemutatás nélkül is rá ismert; de a vendég 
ezzel nem törődött, illedelmesen meghajtá magát és 
mondá: 

En Kár János ügyvéd vagyok, Bodoki Kuti Emil 
urat keresem. 

— Van szerencséin felelt az if ju. 
— En Kadvincky János feketeházi lelkész vég-

rendeletével jövök önhöz. 
— Tessék helyet foglalni, felelt zavarral Emil. 

(Folyt, köv.) 



2. A feloszlott szentesi segélyegylet alapítványa ka-
matainak fele részét: Komáromi Ilka, Zolnay Vilma és 
Weinberger Malvin 11-ik, Mikecz l ika és Lövi Eszti 
I BŐ osztálybeli tanulók fejenk. 3—3 ftot. 

3. A he ybeli takarékpénztár 30 ftnyi ösztöndijának 
fele részéből t. i. 15 ftból Kovács Eszter Il-ik osztály-
beli tanuló 3 ftot; Pokomándi Kornélia, Kristó Nagy 
Eszti, Szijjártó Szabó Erzsébet, Német Eszti, Silber 
Vilma 11-ik és Weill Ilona I-ső osztálybeli tanulók fe-
jenként. 2—2 f to t 

Színházból. 
Szombaton, junius 2G-án „A kis doktor" Lecocq-

nak még eddig nálunk ismeretlen operettje keri'üt szinre, 
szép számú közönség előtt. Már a budapesti népszín-
házban történt szinrehozatalát nagy hir előzte meg, s 
azután is a fővárosi lapok — többé vagy kevésbé — 
de kedvezőleg nyilatkoztak róla. Azonban ami tet-
szésünket nem tudta megnyerni. Hál' istennek! a mi 
közönségünknek még romlatlan erkölcse, tiszta izlése, 
az erkölcstelenség felé hajló, sikamlós, sokszor frivol, 
szemérmet sértő operetteket nem tűri, s a jó erkölcs 
rovására nem szívesen gyönyörködik, az érzék ,csiklan-
dozásra szánt dal és testmozdulatokban. — Es azért 
azt mondjuk, hogy — hiszert változatosság kedvéért 
hetenkint egyszer adjanak színészeink operettet, de tel-
jesen megelégszünk vele hetenként egyszer, s a míiso-
rozat főrészét ne ez, hanem sziv és lelket nemesítő, jó 
ízlést és erkölcsöt ápoló színművek képezzék. — Ezen 
közben legyen mondva után, mit az igazgató ur figvel-
mébe ajánlunk, ami ez este a játékot illeti, az eléggé 
sikerült volt. Fioretto szerepében Peterdiné jól énekelt, 
já téka élénk és kellemmel párosult volt. Don Meleliiort 
Makó játszotta találó komikummal, bár mozdulatai hely-
lyel helylyel túlzottak voltak, Piccoló orvos — Gálosi 
— a kezdő színész számtalan hibáival küzdött, bár jó 
akaratot és igyekezetet árult el. 

Vasárnap, jun. 27-én „Ágnes asszony" Arany 
János örökszépségű balladája után összefércelte Luká-
csi Sándor. A magyar nép életben nem létező, s a kép-
zelem szörnyei által teremtett groteszk alakoktól hem-
zseg az egész darab. A közönség hidegen hallgatta 
végig az egész darabot, merevségéből t csupán Siposné 
művészi játék,i volt képes kiragadni, Ágnes őrületének 
kitörő rohamait megrázó hűséggel adta, miért a közön-
ség tapsokkal és virágbokrétákkal adózott neki. Ilon 
szerepében Aradi Emília, s Yáradi mint Csillancs Pista 
sikerült dalaikért hasonló elismerésben részesültek. 

hétföu, junius 28-án adatott „Ármány és szere-
lem" Schillernek örök szép drámája. Valóban jól esett 
látnunk és hallanunk a silány szini termékek után ezen 
klasszikus darabot. Mert a színész is jobban játszik jó 
darabban, ő is, mint a hallgató közönség föllelkesül a 
magvas eszméken, a költői nyelv bűbája, a színműben 
foglalt eszmevilág, lángoló szerelem, erény és becsület 
elragadja őt is, s azt a mit a költő ihletettségében csak 
képzelni tud lelki szemei elé, azt a színész megragadó 
jelenetekben tál ja hallgatói elé. Abonyi művészi játé-
kával valóban elragadta a közönséget, Ferdinánd sze-
repében egész lelkével vett részt, kifejtette drámai te-
hetségének egész erejét, a gyengéd szerelmestől, kezdve 
a becsületére féltékeny, s szerelmét az egész világ el-
len védelmezni tudó hős kitöréséig. Luiza — Vécsei 
Anna — lelke egész erejével csügg a férfin a kit sze-
ret, de az egyszerű polgár leány, kinek szerelmén ki-
vűl egyéb fegyvere nincsen: a cselszövények áldozatává 
lesz, ajkát az eskü szentsége leköti, — a hős nem 
sejti, hogy gazul készített hálóba kerül, — szerelmét, 
mindenét letiporva látva és — kétségbeesésében ím 
marad számára mint a m é r e g ? . . . Még egv perc . . . . 
az utolsó, a cselszövény kiderül és a tragikom egész 
nagyszerűségében áll szemeink előtt. Velők együtt kell 
az elismerés és dicsőség pálma ágával adózni Siposné-
nak, — ki mint Lady Milford-a szerelme és büszkesé-
gében megsértett nő erő és kifejezéssel teljes drámai 
előadásának fénves tanújelét adta. Mondanunk sem kell, 
hogy Makó és Halnrii ügyesen oldották meg e drá-
mában reájok váró átkos szerepet. 

Kedden, junius hó 29-én adatott „Nótás Kata" 
népszínmű Győry Vilmostól. Egyike azon színművek-
nek, melyeket nem annyira az esemény nagyszerűsége, 
mint inkább a benne előforduló dus változatosság és 
tiszta morál tesz közkedvességűvé. Alapjában egv genre 
kép, de melyet a mesteri kéz által reá pazarolt gaz-
dag szinváltozat absolut értékűvé emel. Meséje egyszerű, 
de a közbeszólt ujabbnál ujabb jelenetek, személyei-
nek izlésteljes csoportosítása, szép dalai és azon köriil-
ménv, hogy benne minden él és mozog, s leköti a néző 
ügyeimét. Kata szerepében Halmainé kedves jelenség 
volt, előadása természetesen, majd gyermeteg, majd 
szenvedélyes a szélsőségek nélkül. Sándort Váradi ját-
szotta kielégítő sikerrel, Siposné, Viola cigányasszonyt 
megragadó drámai jelenetben mutatta be, Kánya Már-
ton szerepében Makó olyan tőrülmetszett humoros ala-
kot mutatott be, mint a minőt ritkán van alkalmunk 
láthatni. Bodrogné boszorkány Erzsók szerepében, s 
Vécsei Anna mint Julcsa sikert és elismerést arattak. 
Szóval az előadás összhangzatos volt. Taps kihívás vi-
rágcsokor volt elég, és a mi fő, anyagi siker, mert a 
színház zsúfolásig megtelt. 

Szerd/in, junius 30-án a Peterdi pár jutalomjáté-
kául a „Trapezunti hercegnő adatott. E bohózat szerű 

Helyi és vegyes hirek. 
— S z e m é l y i h i r e k . Csáktornyai Lajos költő 

barátunk, lapunk jeles munkatársa szüleinek látogatá-
sára jun. 27-én körünkbe érkezett. Örömmel mondunk 
neki e helyen is egy szives „Isten hozott"-at. Reiniger, 
Szabó Menyhért és Tóth János ügyvéd urak nagyobb 
körútra készülnek, Schweicot szándékoznak megláto-
gatni. 

— Stammer Sándor megyénk alispánjának 
Szeged, Hód-Mező-Vásárhely főispánjává leendő kine-
vezése, mint a kormánynál elhatározott ténynek híre 
járt e héten városunkban szájról szájra; beavatottabb 
körökben biztosnak tekintik a kinevezést és komolyan 
várják ennek a hivatalos lap legközelebbi számáLan 
leendő közé tételét. 

— Nem akarják fizetni az egyházi adót 
Fábián községe megEereste a szentesi ret. egyháztaná-
csot, hogy a lábiáni ref. hívek földjök után mentesse-
nek föl az egyházi terhek alól. Az egyháztanács ki-
mondta, hogy miután Fábián fileája a szentesi ref. egy-
háznak és a fábiáni hívek mind azon jogokat élvezik, 
melyeket az anyaegyház tagjai, ennélfogva igazságosnak 
tartja, hogy nevezettek az anyaegyház híveivel ne csak 
a jogok élvezetében osztozkodjanak, de a teherben is 
és igy a kérelemnek hely nem adatott. 

— S e g é l y e z é s . A szentesi ref. egyháztanács a 
Vecseri-féle oOO frt alapítványnak 188%-ik iskolai évi 
kamatát, 30 frtot Karay Sándor 11-od éves theologusnak 
szavazta meg segélyezésül. Ezen segélyösszeg elnyeré-
séhez fedhetlen erkölcs és kitűnő iskolai bizonyítvány 
kell. — E jeles itju már harmad izben nyerte el e 
segélyösszeget. 

— Akinek muszáj megnősülni. Németh 
Elek helybeli ref. leánytanitó urnák az esperes meg-
hagyta, hogy 0 hónap leforgása alatt megnősüljön, mi-
után cánon ellenes dolog a leányiskolái tanítónak nőt 
lensége. Igy kellene elbánni minden nősülésre képes 
fiatal emberrel. A honatyáknak jó lesz már eziránt 
törvényről gondoskodni. 

— B e m a magyar szabadságharc alatt örök névre 
érdemessé lett hős életben levő és nyomorral küzdő 
két nővérének segélyezése céljából a helybeli 48-as kör 
választmánya mult vasárnap tartott ülésében gyűjtést 
határozott c l .— Eddig e nemes célra adakoztak: Sima 
Ferenc 1 frt, Pólya Ferenc 1 frt, Abatfv László 1 frt, 
Abaflfy Zsigmond 1 frt, Aradi Kálmán 2 frt, Udvardi 
Sándor 20 kr., Jószai András 50 kr., Soós Ferenc 1 frt, 
Tasnádi János 2 frt, László Sándor 20 kr., Pataki József 
50 kr . 

— M u z e u m j u k számára — legutóbbi közlés 
óta — ajándékozni szíveskedtek: Hoffer Antal kir. 
közjegyző u r : József nádor nagy ezüst emlék érmét; 
Dobosy Dávidné asszony egy bronz gyűrűt s 3 régi 
érmet; Kalpagos Szabó Ferenc ur St. Victor martyr 
nagy ezüst érmét; Kamocsai János ur 4 db. bos pris-
cus szarvtöredéket: Pataki Imre ur egy ezüst érmet; 
Németh Imre ur egy barbarkori edényt, egy régi bib-
liát és 14 db. régi érmet. 

— P a p v á l a s z t á s . Lapunk utján emlékeznek 
rá olvasóink, hogy a helybeli ref. papválasztás elha-
lasztása tárgyában az egyházmegye aképen intézkedett, 
hogy a papválasztásuak egy évi időtartamra való elha-
lasztását elhatározta; de jogot adott az egyháztanács-
nak, hogy az esperessel egyetértőleg a papválasztást 
még az egy év letelte előtt is megejthesse. — Ezen 
egyházmegyei határozat értelmében Őurián Lajos pres-
byter ur indítványt adott be az egyháztanácshoz, hogy 
ez kérelmezze az esperesnél a papválasztás megejthe-
tésének engedélyezését. — Ezen indítványnak egy leg-
közelebb tartandó külön ülésen leendő tárgyalását ha-
tározta el f. hó 1-én tartott ülésében az egyháztanács. 

— A békés-bánáti ref. egyházmegyénél üre-
sedésbe jött világi tanácsbirói állására a szentesi ref. 
egyháztanács Kiss Zsigmond ügyvéd, egyházi főgondnok 
úrra adta szavazatát. 

nagvobb elismerést érdemelt volna. A jutalmazóttak 
különösen Peterdiné teljes elismerést érdemelnek, kik 
mellett Makónak Cabrioló komédiás főnök szerepében 
szintén nem csekély része van. 

Csütörtökön, julius hó 1-én. „A járvány, vagy a 
börze dühöncei" cimű bohózatos vígjáték adatott. A 
mai modern világnak egyik szerencsétlen szenvedélyét, 
a börze játékot ostorozza éles gunynyal, a legkomiku-
sabb helyzetbe hozván azokat, a kik laikus létökre is 
ezzel foglalkoznak. A közönség igen jól mulatott az el-
mésebbnél elmésebb fordulatokkal komikus félreérté-
sekkel és meglepetésekkel teljes darabon. Romberg őr-
nagyot Abonyi játszotta, Mina nejét Sioosné teljes si-
kerrel. Rehboeh csapláros szerepében Makó folytonos 
derültségben tartotta hollgatóit. Az est sikerét Vécsei 
Anna, Bodrogi, Halmai és Megyeri ügyes játékukkal 
fokozták Sz* 

— A k i s d e d o v o d a i vizsga, a nőegylet választ-
mányának jun. 2ií-án tartott ülésében hozott határozata 
folytán f. év aug. 22-én fog megtartatni. — Ezen vá-
lasztmányi ülésben határozatba ment az is, hogy jövőre 
az ovodában tanszünidő nem jul. és aug. hónap lesz, 
mint eddig volt, hanem december és január. — Ezen 
elhatározásra az vitte a választmányt, hogy épen de-
cember és januári hónapok azok, amikor a téli idők 
kellemetlenségei miatt leginkább vissza tartják a szü 
lők az ovodától gyermekeiket, mig egész nyáron át 
igen szép számmal járnak föl. — Mondanunk sem kell, 
hogy a nőegyleti választmánynak ezen célszerű intéz-
kedéseért, leginkább a szülők mondanak köszönetet. 

— Megyénk várnagyául Kamocsay László 
az elhunytnak tia neveztetett ki főispánunk által. 

— A szentesi iparoa-ifjak képző és segélyző 
egyletének választmánya f. évi julius hó 4-én, azaz 
vasárnap délelőtt 9 órakor a Kurcán tul lévő polg. fi-
tanoda rajztermében gyűlést tart, melyre az illetők e 
helyen is meghívatnak. Az elnökség. 

— A szentesi iparos-ifjak képző és segélyző 
egyletének dalárda tagjai felszólittatnak, miszerint f. évi 
julius hó 4-éu, azaz vasárnap délután 2 órakor a Kurcán 
tul lévő polg. fitanoda rajztermében megjelenni szíves-
kedjenek. Az elnökség. 

— Utcai Összekoccanás Füchsl Frigyest az 
elmúlt héten kedden, a színházból hazamenet Lázár 
Miksa és Kohn Jakab arcul verték. — E tényre mint 
mondják, nevezettek hözt az utcán történt összeszólal-
kozás adott okot. Ezen utcai önbíráskodás osztóperét a 
járásbíróság fogja elintézni. 

— Jég és vizkár Az ez évben eszközölt föl-
vétel szerint városunk, határában fakadó viz által oko-
zott kár miatt 459 frt., 57 kr., jégkár miatt 120G frt., 
adó leengedést kellene kapni a kárszenvedett egyesek-
nek. Ha a mult év módjára bánnak el velünk, ugy 
1G00 frt. helyett 400 frt adó leengedésre számíthatunk. 
— Azonban ez is kérdés. 

— Kossuth Miatyánk. A 60-as években mint 
a „Függetlenség" ir ja: a magyar nemzet, a nemzeti föl-
szabadulás sovárgott perceiért Kossuth nevéhez fűzve 
a megváltás reményét következőképen imádkozott. „A 
népek istenének nevében, ki a szabadság, ej 

és testvériség; Amen ! Mi atyánk Kossuth Lajos, ki 
élsz számkivetésben, magasztaltassék a te neved ; jöjjön 
el a te országod, az önnálló független Magyarország; 
legyen meg a te, a népek boldogitására intézett aka-
ratod, mi képen a biborszőnyeges palotákban, oly képen 
a szalniafödelű kunyhókban is. Mindennapi s a te visza-
szatérésedre intézett óhajunkat váltsd be nekünk mie-
lőbb, és bocsásd meg a nemzet egy részének a haza 
jobb jövője feletti kétségbeesését, miképen mi is meg-
jocsájtunk azoknak, kik magasztos neved ,dicsfény én 
rágó féregként élősködni vakmerősködnek. Es ne vigy 
minket a kincs, a rang és hatalom kíséretébe, — de 
szabadíts meg az osztrákház gyáván önző politikájától, 

mert a tied a mult dicsősége, tied a nemzet jelen-
legi szeretete, s tied a jövőben helyezett rendithetlen 
hit, inost és mindörökkön örökké, Ámen!" 

— Petőfi halhatatlan a perrendtartás 
s z e r i n t i s Halhatatlannak kénytelenek őt elismerni 
még a prókátorok is. Ezt mondja az „Egyetértés" tár-
caírója. Hogyan ? ugv, hogy holttá nyilvánítást bíróság-
tól, valamely nyomtalanul eltűntnek csupán házastársa, 
vagy törvényes örököse — s ha ilyen nincs — az örö-
kös nélküli szállomány birtokba vétele céljából a ko-
rona ügyésze kérhet. Mások folyamodását a bíróság 
tárgyalás alá sem veszi. Minthogy pedig Petőfinek sem 
házastársa, sem törvényes örököse, sem pedig a korona 
ügyészére szállható vagyona nincs, holttá nyilvánítását 
kieszközölni nem lehet ; addig pedig, mig ez meg nem 
történik, jogilag mindig él. 

— A szentesi reform, elemi iskolák vizsgái-
nak sorrendje az 1879/80 iskolai év második felében: 
Julius 4. d. u. 4 órakor a központi és a felsőpárti fi-
iskolák tornavizsgája a központi nagy iskola udvarán. 
Julius 7. d. e. közp. fiiskola V. és ÍV. oszt., tanitó: 
Vattav Vince., d. u. III . oszt. Sajó Sándor., julius 8. 
d. e. II. oszt. Torday József., d. u. I. oszt. Csató 
Sándor., julius 9. d. e. alsó-párti leány iskola III . és 
IV. oszt. Falábú Sándor., d. u. I. és II. oszt. Szabó 
Lajos., julius 10. d. e. kiséri vegyes iskola I. és I I . 
oszt. Kabai András., d. u. közp. leány iskola I. és II . 
oszt. Kovács Lajos., julius 11. d. u. III . IV. és V. 
oszt. Id. Csató Sándor., julius 12. d. e. felsőpárti belső 
fiisk. III . és IV. oszt. Pap László., d. u. II . oszt. Pap 
Lajos., Julius 13. d. e. leány isk. I I I . oszt. Kovács 
János., d. II. oszt. Német Elek., julius 14. d. e. fiisk. 
I. oszt. Körtvélyesi Sándor., d. u. leány isk. I. oszt. 
Tergenyei Ferenc., julius 15. d. e. felsőpárti külső le-
ány isk. I. és II. oszt. Katona József., d. u. fiisk. I . 
és 11. oszt. Német Lajos. 

— Szinház Szerdán, f. hó 7-én Bodrogi Dénes 
jutalom játékául szinre kerül: „Budapesten* nagyhatású 
uj vígjáték itt először. 

— R a b l ó ^ y i l k o s s á g Az Ellenőrnek irják 
Sombathelyről: Egy ezredes jött Sárvár felöl az or-
szágúton Szombathely felé s nem messze Váthtól egy 
nyirves mellett az árokban véresen találta fel Bolla Mi-
hálynét kis leányával, kik még éltek; még cseresznyét 
szállító szekerök lovastól az árokban állott. Az ezredes 
rögtön értesité az elöljáróságot, majd a városi rendőri 
hivatalt ez pedig az alispán,t ki rögtön intézgedett 
hogy a nyomozás megindittassék. A helyszínén mégje-
len a szolgabíró, az orvos és a rendőrség, a nyomozást 
nagv erélylyel folytatják, az erdőben találták meg a 
szegény asszony szoknyájának foszlányát, hol i9 frt 
pénze volt. A ki leány már meghalt, az anya fölgyó-
gyulása bizonytalan. 

— É R T E S Í T É S E K . Jordán Imre fia Zsig-
mond, képzett hintó munkás és kovács mester, — Szól-
lát István-féle — Sarkadi Nagy Mihály mellett levő 
házban — kovács műhelyét megnyitotta. — Mit mi-
dőn a n. é. gazda közönségnek tudomására hoz, egy-
szersmind olcsó és pontos kiszolgáltatás mellett pártfo-
gásáért esedez. — Marsóvszky Ferenc örököseinek de-
rekegvházi oldalon lévő 52 hold szántó és 52 hold le-
gelő, egy vagy több évre haszonbérbe vagv örökáron 
eladó. — Cakó Imre III . t. 299 sz. a. lakosnak nagy-
tőkén 7 fertály tanyaföldje, és ecseri 37 hold földje 
eladó, vagy haszonbérbe kiadó. — Nótári István III . 
t. 591 számú háza eladó. — Özv. Kiss Pálné, lapistói 
és eperjesi dűlőben levő földjeit, 1880. év julius 4-én d.e. 
10 órakor, a kurcaparti házánál: árverésen, vagy alku 
mellett haszonbérbe adja. Szamosközi Mihály IV. t. 27(3. 
sz. a. lakosnak felső réti 11 hold földje eladó. Boriszláv-
szki Leo IV. t. 590. sz. háza, és nagyhegyi fél hold sző-
leje kedvező feltételek mellett eladó, értekezni lehet a tu-
lajdonossal Csongrádon. 

Egyveleg. 
Kovács Pál ur a „Szentes Vidéke" újság szer-

kesztője — mint hírlik — lapjában legközelebb „Váltó 
hamisítás" cimű beszélyt fog megkezdeni. Nagy érdek-
lődéssel várjuk. 

• 4c 

Egy vidéki lap vezércikkéből vesszük ki e so-
rokat : 

„Látjuk és tudjuk, hogy ez vagy amaz ember, 
ki nem állhatná a szigorúbb erkölcsi kritikát. — Nyil-
vános vagy suttogott becstelenségek tapadnak nevére, 
jellemét a pellengér hordta szét. — Mindegy, azért 
magasra tartja fejét, s helyette a közönség pirul." — 
Mai életünk erkölcsi vouását képező e halát latos tár-
gyat, ajánljuk a „Szentes és Vidéke" újságnak földol-
gozásra. 

SZERKESZTŐI ÜZENET 
T. J urnák helyben. Ön megbotránkozik afelett^ 

hogy egy ember, kinek lapunk nyiltterében, — minden 
felelősségre vonás nélkül — azt írták, hogy: „nem 
tisztességett társaságba, hanem kóterbe való.u tollat vesz 
kezébe és a tisztesség és becsület hánytorgatásával 
leckéztet és sorba rángat le mindenkit és ezt mi hunvott 
szemmel nézzük, ahelyt, hogy a sarat arcába vágnánk 
annak, akit ez méltán megillet. — Nyugodjék meg ön, 
a férges gyümölcs rázás nélkül is leesik. — Miért hát 
siettetni a természetet ? 

SIMA FEREMfl_ 



H I R D E T E S E K . 
H i r d e t m é n y . 

A szentesi követválasztó kerület központi 
választmánya á!tal közhírré tétetik, hogy a 
követ-választóknak 1881-ik évre összeállitott 
ideiglenes névjegyzéke Szentes város iktató hi-
vatalában folyó évi julius hó 5-ik napjától 15-ig 
bezárólag közszemlére lesz kitéve, — mely idő 
alatt a névjegyzéket és beadandó felszólamlá-
sokat d. e. 8 órától 12-ig, mindenki megtekint-
heti, 2-től 6 óráig lemásolhatja; miről oly hozzá-
adással értesíttetik a közönség, hogy a név-
jegyzék ellen, az 1874. évi XXXIV. t. c 44. 
§-ának rendeletéhez képest, bár ki ís ugy saját 
személyét illetőleg, valamint a névjegyzékben 
történt bármely jogtalan felvétel vagy kihagyás 
miatt felszólalhat; a felszólalásokra teendő ész-
revételek beadására pedig az idézett törvény 
45. §-a értelmében határidőül julius 15-től 25-ig 
bezárólag eső 10 nap tűzetik ki; figyelmeztet-
nek az érdekelt felek, bogy a felszólamlások és 
azokra tett észrevételek a szentesi választó kerület 
központi választmányához cimezve, és a szük-
séges okiratokkal felszerelve, bélyegmentes be-
adványban Szentes város polgármesteri hiva 
tálához Írásban nyújtandók be. 

Kelt Szentes város központi választmányá-
nak 1880. évi junius 23-án tartott üléséből. 

Balogh János, 
polgármester, közp. vál* elnök. 

Önodi Lajos, 
kpv. jegvzo. 

•OQOOGOGQGOOOOOGOOO& 
Alólirott tisztelettel értesitem a 

nagyérdemű közönséget, mikép III. t 
199. szánni házamnál (Becsák-féle ház) 

érc-koporsó raktárt 
nyitottam, hol is mindennemű éro-
koporsó, egyszerűbbtől a legdísze-
sebb és Ízlésesebbig ugy alakban, mint 
kiállításban jutányos áron kapható. 

Biztosítom a n. é. közönséget, 
hogy áruim ugy csinosságban, mint 
az árak tekintetében igényeit teljesen 
kielégitendik. Kapható nállam kivá-
natra koporsó felszerelés. (Halotti ruha, 
szemfedél, vánkos és derekalj.) Ugyan-
ott nagy készletet tartok mindenféle 
nagyságú és formájú fa -koporsok-
ból, melyek között különösen ajánlom 
szin és kinézés tekintetében érc-koporsó 
utánzásaimat, ugyszinte kész bútoraimat. 
Elvállalok ezenfelül minden szak-
mámba vágó asztalos munkákat. 

A n. é. közönség becses bizalmát 
és pártfogását kérve, maradtam tisz-
telettel 

Szentes, 1880. jun. hó. 
alázatos szolgája 

Sarkady Nagy Lajos, 
asztalosmester. 

H i r d e t é s . 

B ó n a Sándor felső-párti kath. tanitó a 
most bekövetkezett szünidők alatt, a belső isko-
lánál alkalmazásban levő öcscse tantermében 
privát órákat fog adni, melyre tisztelettel fel-
hívja azon szülők figyelmét, kik alapos előké-
sztlltséget akarnak adatni gymnasiumba me-
nendő gyermekeiknek vagy bármely iskolába 
járóknak. Az előadás délelőtt 9—1 l-ig, délután 

j 3—4-ig fog tartani. Tandij az egész időre 2 frt. 
A tanítás e hó 5-ikén veszi kezdetét. 

íj 
Dr. Csukermanii Soma p 

orvos, sebész, szülész | -1 
lakását Szent-György naptól saját I t. 111 
307. sz. házába helyezte át, eddigi la- I * I 
kásával szemközt, a kisdedovoda volt ( I 
helyiségébe, Dósa Béla ur gyógyszertára 
lábjában. 

H I R D E T É S . 
Néhai S a s Károly-féle, a vásárhelyi ut 

félen, 5 fertály föld szabad kézből örök áron 
még fertályonként is eladó. 

Pondre de Serail. 
B l a h á n é L u i z a művésznő kedvenc 

aropora. 
Ezen arcpor vegytanilap tökéletesitve, minden ártal-

mas szerektől mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit, 
hogy minden eddig a kiil- és belföldön kiszitett porokat sok-
szorosan felülmúlja; nagymérvfi íedereje az arcot az időjá-
rás kellemetlen befolyásától megóvja az arcnak és a test-
színnek ifju és természetes színezetet kölcsönöz, ugy, hogy 
a legélesebb szem sem képes a port rajta észrevenni, mely 
itfiuő hatásáért B lahánó IaOUlza asszonyság következő 
korokkal tünttette ki: 
Tiszt. Müller J. L. ezelőtt Vadász Ferenc 

özv. utóda, 
itlatszar^sz urnák Budapesten. 

A Pondre de SeraU, melyet ön feltalált, való-
ban kitunu és nemében páratlan, mert nemcsak az 
arcon láthatatlan és tartós, de egyszersmind rendes haszná-
tatnál ártalmatlansága által az arca olykiilönös jótékony ha 
lást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arcporuál nem 
tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked-
venc arcporomat kizárólag fogom használni és meg vagyok 
győződve, hogy felraul hatatlan jóságáért általános elismerés 
nek örvendeni. T'sztelettel 

Gőzgépezet 
három pár köre berendezve 

s teljesen felszerelve Szentesen 
alólirottaknál eladó és julius havá-
ban át is vehető. — Még most az 
egész gépezet működésbe van, és 
ugy is megtekinthetők. 

Árlojtési hirdetés. 
A mindszenti izr. hitközség épí-

tendő templománál az ács , k ö m i v e s 
és a s z t a l o s munkáknak — előbbi-
eknek lehetőleg együttes — elválla-
lására 

„á r 1 e j t é s* 
hirdettetik. 

Az épitési föltételek megtekint-
hetők S z o b o t k a R e z s ő mérnök-
nél — lakása: „Nagy" utca 183. sz. 
— naponta d. e. 10 óráig. 

Az árlejtés határnapjául, — mely-
nek déli 12 órájáig az írásban teendő 
ajánlatok ugyanott beadandók — 1880. 
évi julius hó 4-ik napja tűzetik ki. 

Blaha Louiza. 
Creme Pompadonr. 

Az illatászat terén jeleutékeny párisi 
kitűnőségekkel való összeköttetéseim foly-

tán sikerült a világhírű fölötte hatásos „Creme P o m p a -
dnort egész eredeti tisztaságábau és erejében előllitanom. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig 
fonn tudta tartani csodaszépségét anélkül, hogy az egészsé-
gének ártott volna; azért nem mulaszthatom el a t. hölgy-
világnak azt a leghathatósabban ajánlani. 

E kitiinŐ szer jóval felülmúl minden eddigi e neinő 
gyártmányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 frt 6 0 kr. 

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely 
védjegyemmel el van elátva. — Legnagyobb választék va-
lódi francia és angol illatszerekben. 

Minden doboz POUDFE DE SERAIL a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei van ellátva, 60 kr. és 1 frt dobozok-
ban ; valódi minőségben csupán a feltalálónál Müller J. 
L, ezelőtt Vadász Fereno özv. utóda, illatszerész a 
„Virág-királynó- hoz Budapest, koronahoroeg-utca 
2. szám kapható. 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 
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ÜZLET-MEGNYITÁS. 
Van szerencsém e város n. é. közönségének 

ezennel tudomására hozni, miszerint helyben, 
az izraelita templommal szemben, Lővy j 
Márkus ar házában 
vegyes kereskedést j 

nyitottam, hol is mindennemű iüszer-, festék 
és rövidáruk, valamint üvegek, lámpák, 
só, liszt és főzelékek a legjutányosabb árak 
mellett szolgáltatnak ki. 

FŐtörekvésem oda van irányozva, hogy 
olcsó árak és pontos kiszolgálás által t vevőim-
nek bizalmát kiérdemeljem, miért is alázattal 
kérem az érdemes közönség szives pártfogását. 

Kiváló tisztelettel 
B o r b é l y J ó z s e f n é szül. S z é l i Zsófia, 
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Temesváry Mór 
cipogyan 

Budapesten, 
király-uteza 2. szám, b. Orcy-féle ház, 

nagyban és kicsinyben. 

£00000000000000000004 

Főtörzsorvos dr. Schmidt 

F Ü L - O L A J 
megjavítva dr. Deutsch M. által 

minden süketséget meggyógyít, hanem veleszületett baj, azon-
nal megszünteti a nehéz hallást és a fülzugást. 

Bizonyítvány: Ezer és ezerszeres köszönetet mondok 
a küldött ful-olajért, melynek többszöri használása után Is-
ten segítségével teljesen elveszített hallásomat ismét vissza-
nyertem. Oly süket voltam, hogy a templom harangjait sem 
hallottam, dacára annak, hogy lakásom az egyház mögött 
van, holott most már a zsebórára ketyegéseit is hallom, 
mintha süket se lettem volna. Ezer szivélyes üdvözleteim 
kapcsában maradtam a tek. uraságod. 

Stuiner Dávid, oki. főtanitó rtabócsa 2 frt 40 kr. pos-
tai utalvány melletti beküldéső után a fülolaj bérmentesen 
küldetik a használati utasítással együtt a központi főraktárból 

Graetz Gyula, 
Bécs, II. Praterstrasse 49. 
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Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Ezüst érem Páris 1878. V 

Hölgyek számára: 
K o m o d - c i p ő k eberlasztinből bőrből . 
S é t a cipök, divatos félcipők, finomak 

és diszesek . . . . . 
R e g a t t a o ipök csatokkal, finom eber-

lasztinből vagy bőrből 
K e g a t t a - c l p ö k fénymázos orral, ma-

gas sarokkal h-gujabb szabás . 
R e g a t t a - c i p ö k sagrénből vagy zerge-

bőrből, szögesett kettős talppal, ma-
gas sarokkal, legújabb szabás . 

Eberlaaxting-topanok tiuomak, dí-
szesek fényinázorral . , . 

Eberlaszting topánok ruganyhuzó-
val, magas kivágással, fénymázosorral, 
rokokó sarokkal, legújabb szabású . 

E b e r l a s z t i n g eugoa topánok, szivalaku 
metszéssel, sima talppal, rokokó sarok-
kal elegáns szabás . . . . 

B ö r c u g o s t o p á n o k sagrénből, szögelt 
talppal, magas kivágással, legfinomabb 
kiállitás 

Urak számára: 
Házi Olpök finom bőrből . . . 1 frt 20 kr* 
T o p á n o k erős sagrénből, erős talppal. 3 frt 80 kr. 
Topánok sagrénből, fénymázos orral 

és talppal 
Borjubör topánok víkszosak, erős 

dnplatalppal, a legjobb minőségűek , 
Borjubör topánok kezty fi bőrből, a 

lehető legjobb minőség . . 
R e g a t t a f é l c i p ő nyári idényre, leg-

jobb sagrénből, erős talppal 
R e g a t t a fé lo ipö fénymázos dísszel, 

legújabb szabás , 
Csizmák erős vikszos vagy vagy sag-

rénből, magas szár srófolt talppal 
G y e r m e k c i p ő k sagrénből 
L e á n y Cipők eberlaszting és bőrből 

1 frt 80 kr.—2 frt 40 kr. 
Gyermekcipők . . 60 kr.—1 frt 20 kr. 

Megrendelések postán utánvét mellett vagy az 
előleg beküldése után gyorsan s pontosan teljesittct-
nek. Nem alkalmas lábbeli a legkészségesebben ki-
cseréltetik. Részletes árjegyzékek kivánatra bérmentve 
küldetnek meg. 

2 frt 80 kr. 

2 irt 50 kr. 

2 frt 70 kr. 

3 frt 20 kr. 

3 frt 40 kr. 

3 frt 20 kr. 

3 frt 90 kr. 

4 frt 20 kr. 

4 frt 20 kr. 

3 frt 60 kr. 

4 frt — kr. 

9 frt — kr. 
2 frt 40 kr. 

Brogle J. és HIfiller 
gép- és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z í t 

Tr ieuröket (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trieur hengereket malmok számára. 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplftgépekszó mára. 

Szfttft-
dutt-

wi—m 

A l e g j o b b p i s z t o l y n e m h a s a -
•41, h l Bum t a l á l h a t u n k . 

Hogy aaonban jó lövész lehessünk, l e - , 
galább e pisztoly árnak háromsaorosát , csak ' 
lösserre is, kellene ki»dm>nk. 
A Gaggenaul-vasafcnaféle uj-lég-pisítoly^ 

ÍBastatt mellett,Badenben), alkalmat uvujt ar ra , hogy mégsaobában 
w, éa lőszerre való kiádáa nélkül , jó pisztolylövés! lehéssttnk 
fcren ki tünö, és gyakorlatra igen alkalmas, fegyver nem durran es 
15 méternyi távolságra, velős haj tás t még oly erővel ad, hogy a n y ü , B 
Pl. egy deszkába, 6 mm. meternyi mélységig jut , vagy a golyó egy m a d a r a d 
képes megölni. A megtöltés négy (4) fogással és igen könyen végbevihetö. w ' 
fcgy és ugyanaaon nyil 1000-nél tőbbsaör használható. A saámos előállítás, saakgé-
pek segítségévéi, lehetségessé teszi, hogy egy ilyen kitűnően szerveaett, tnom •• 
tar tósan elnlckelt 0 nyillal és 100 golyóval e l lá tot t pist toly, bársony tartóban. 

° " t T - é J t : f r t ' 7 . 5 0 é r t ésbermeutesenmegküldhe töbeker t t l j en . Kt t löanylUk, 
i \ . d u t z a d k é n t o i « t r . ért. f r t . 1.—, és külön golyók 1000 drb. ara os i t r . ér t . f r t . 
A löszertakaritás majdnem helyreál l í t ja a p iss to lykiadási költséffekat. Saillit** 
•ok utánvétel v. elöflsetésl u t j án tö r ténhe tnek ; i gyár j ó t á í l U t ^ t . 




