
szentes, ]»>>u. augusztus 8. 32-ik szám. Tizedik évfolyam. 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Kpesz évre . . 4 frt 
Félévre . . . 2 frt-
NVgyed évre . , 1 frt 

M K Q . T E L E N 
rnin«Ien v a s á r n a p . 

E lap s/.ellenii részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a |»éiukül-
deniényi'k prdig a kiadó-
11ivatalho/. kUltiemlfík. 

SZENTESI LAP, 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

T 

H I R D E T 2 S I A R A K : 
hasábos petiNorérf 

egyszeri hir<let«*ftii«*l 18 
kr. 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr szá-

mittatik-

N T I L T T É R 
minden «-gyes sora 15 kr. 

B É L Y E G D Í J 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen lev«dek 
npm fogadtatnak el. 

Az emberek tiszta erkölcse, talp-
köve a jó társas életnek. 

Öt cikk.) 
IV. 

Társas életünk bajairól s annak orvoslási 
módjáról levén szó, egy hatalmas tényezőt, a 
nök hivatását nem lehet e kérdésnél figyelmen 
kivül hagyni; mert azon sebeket, melyeket a 
nyilvános élet küzdelmeiben a férfiak a társas 
élet békéjén ejtenek, a nök vannak hivatva 
gyógyítani, tűrhetővé tenni, elfeledtetni. 8 nem 
túlzok, midőn azt állítom, hogy egy a mienk-
hez hasonló vidéki város társas életének össze-
tartására, az egyetértés, béke ápolására a nök 
jóval többet tehetnek mint a férfiak; mert 
hiszen egy erős, s minden tekintetben meg-
nyugtató társas életet még az által nem fogunk 
megteremteni, ha a férfiak politikai küzdelmé-
ben a vezérelv az egy mis iránti tűrt lem, má-
sok meggyőződése iránti tisztelet és szilárd 
becsület lesz is, ebez még föltétlenül szükséges, 
hogy a társadalom beléletében is leromboljunk 
minden gátat, mely egyes osztályoknak s csa-
ládoknak lehetetlenné teszi egymáshoz való 
közeledését. Városunkban ugyan túlzás volna 
osztály különbség szülte válaszfalakról és ebből 
eredő bajokról beszélni; de valljuk meg az 
igazat, vajon még az összeillő családok között 
is mejx van-e városuukbana szélesebb körű 
őszinte összetartás, egyetértés? Nincs, és ugy 
annyira nincs, hogy p. u. veszem intelligens 
osztályunkat, mely alig 25—30 családból áll; 
de ha a véletlen ugy hozza, hogy nagyobb 
számmal össze jönnek, teljes kíváncsisággal 
kérdezik egymást, hogy hát ez kicsoda, hát 
emez? Nem tudom, nem ismerem. — Tehát 
nem ismerjük, nem akarjuk ismerni egymást, 
pedig egy városban egy szűk körben élünk. — 
Es ezen egymás nem ismerés annyi a megy, 
hogy bizonyos családok, csak bizonyos csalá-
dokat akarnak megismerni és egymáshoz kö-

zeledni, és ebből ered azután az a társa* éle-
tünkre nézve bénitólag ható szomorú helyzet, 
hogy alig van köztünk 2—3 család, mely egy-
mással őszintén egyetértve összetartana. Ter-
mészetes. hogy igy egy erős, jó társas életet 
képzelni sem lehet; mert az egyes családoknak 
minél szélesebb körű összetartása folytán fej-
lődő őrzinte barátság képezi azon szilárd er-
kölcsi alapot, melyen egy életerős társas élet 
kifejlődhetik, — Ez hiába, nincs meg nálunk, 
és ez nagy baj. De hát nézzük, hogy honnan 
ered ez a baj és kik vKnnak hivatva ezt meg-
szüntetni? A nőktől ered és csakis ők orvosol-
hatják. 

A dolog ugy áll, hogy a férfiak bár a 
nyilvános élet küzdelmeiben sokszor jönnek 
egymással ellentétbe, összeütközésbe, melyek 
folytán, hogy ugy mondjam, örökösen zavarva 
van köztök az egyetértés és jó barátság har-
móniája; de azért köszönnek egymásnak, szo-
ritnak egymással kezet, de meg is látogatják 
egymást, sőt jó barátságban is élnek, de azért, 
ha egyszersmind nősök is, a nők férjök jó ba-
rátjának nejét nem ismerik és nem ritkán, nem 
is kívánják egymást ismerni. Es miért? — talán 
mert néni volnának egymáshoz illők, vagy mert 
rang és helyzetben annyira távol állnának egy-
máshoz, hogy ez a közeledés nehéz volna? Nem. 
De hát miért ? Ok nem tudnának rá felelni és 
én sem tudnék rá teljesen megnyugtató választ 
adni; de azt hiszem, hogy megközelitem a valót, 
ha ennek okát az illedelem tul hajtásában és a 
nők családjok, férjök vagy anyagi helyzetök 
különbsége tudatának túlérzékenységében kere-
sem. Van még más hiba is a nők között, mi 
a jó békcségr3 s általában a társas életre káros 
hatással van, és ez nem egyébb, mint hogy 
mindegyik szereti bírálgatni egymást, s a bi-
rálgatás ftilánkja melyen sebzi azt, a kit talál. 
Egyes összejöveteleknél első dolog megbírálni 
egymás öltözetét, toilettjét s egész külsejét, 
magaviseletét; ez még nem volna baj, ha hiú-

ság nem volna az emberben, de az önmagára, 
vagy ruhája fodrára hiu, azonnal sértve érzi 
magát az igazságos bírálat által; de még a 
bírálat is legtöbb esetben nélkülözi az igazságot, 
az irigység játsza benne a főszerepet. — Ezek-
ből erednek azután a társas életnek ezerféh 
apróbb bajai, különbségei, melyek lehetetlenm 
teszik oly nagyobb körű nővel vegyes társaság 
összehozatalát, hol fesztelen, kedélyes mulat-
ságról szó lehetne. Hát pedig tulajdonképen a 
társas életnek egyik főfeladata az volna, hogy 
az együttélés barátsága által szült örömet mi-
nél szélesebb körben élvezzük. 

Ez irányban a nők vannak hivatva javí-
tani társas életünk helyzetén, s azt gondolnám, 
hogy ez irányban a nőegylet az által tehetne 
leo-többet, ha minél többször rendezne társas 
összejöveteleket s azokban szerénység, szivélyes-
ség lenne a jelszó, s barátságos szeretet kap-
csolná egymáshoz a jélenlevőket, mintegy csa-
ládnak tagjait, mert ez volna a társas élet 
célja, hogy mindnyájan egy nagy családot 
alkossunk; mert azért, hogy egyikőnk gazdag, 
a másik szegény, vagy egyik szép, a másik 
kevésbbé tetszetős; azért csak testvéri vagyunk 
egymásnak magasabb szempontból. Mint egyes 
család, ugy több emberek nagy családja a tár-
sadalom, ugy lehet virágzó, ha hasonló lészen 
„a kősziklán épült házhoz" melynek alapja a 
vallásosság, egyetértés, kölcsönös bizalom és sze-
retet. E három virág legkedvezőbb talaja a női 
kebel, s ha ezek minél szélesebb körben ápol-
tatnak, hasznos gyümölcsöket termendenek. *) 

Al arjai Péter. 

Segé 1 y egy le t ii n k adó m en tességi 
ügye. 

Az 1875-ik évi XXl l - ik t. c. 2. 7-ik, s ugyan-
ezen évi XXII-ik t. c. 4-ik §. 10-ik pontjában {foglalt, 
a kamatjövedelem biztosítására vonatkozó intézkedé-

*) A nök hivatásának fontolajáról a társadalomban, e 
cikksorozat befejeztével egy önálló cikket sxindékszom irni, itt 
csak alkalmilag érintettem legközvetlenebb befolyásukat a társas 
életre. M. P. 

T Á R C A . 

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

Irta: Dnmas S. 
Fordította : S Z A L A Y MI K L Ó 8. 

Niebla Anna olvasója. 
Don Bernardo tehát újra látta a hölgyet, kit még 

mint gyermeket hagyott a Bejá r kastélyban, s kinek 
emlékébe valószínűleg tiz évi távolléte alatt mindenüvé 
követte öt: 

Ezen tiz évi rideg ábrándozás alatt, mely Don 
Bernardónak egész valóját fogva tartotta, a fiatal leány-
kából egész kifejlett nő le t t : Anna 20, Don Bernardo 
pedig 35 éves volt, előbbi apáca köntöst, az utóbbi 
pedig alcantarai lovag köpenyt öltött fel. 

Anna az Ur menyasszonya, Don Bernardo pedig 
a Krisztus lovagja volt. 

Az ugyanazon házban nevelkedett két fiatalnak, 
mihelyt e házból kiléptek, meg volt tiltva mind a szó-
vali közlés, mind pedig a tekintet váltás. 

Kétségkívül azért okozott Zuniga Don Bernardo 
szivében oly élénk megindulást rokonának tekintete a 
különös tükörben, hol vonásait megpillantá. 

Sokkal mélázóbban, komorabban hallgatagabbul 
tért vissza kastélyába mint rendesen, és tüstént bezár-
kózott azon szobába, melyben Niiebla Anna gyermek-
kori a rcképét meglátta. Alkalmasint törekedett a vász-
non maga elé idézni az élő vonásokat amint azokat a 
kútban remegve megpillantá s követni itjui fejlődését 
az elmúlt tiz év folyama alatt, hogy láthassa, kinyílva, 
mint kinyilik a virág a napsugárban. 

Ö, ki tizenöt év óta harcolt a csatamezőn hazá-
jának és vallásának halálos ellenségével s jelen volt 
minden megrohanásnál és városok ostromlásánál, nem 

egyszer igyekezett elébé állni ezen rettentő ellenségnek, 
mely egész valóját elfogta s őt egészen hatalmába ejté. 

Zuniga Don Bernardo alcantara lovag szerette 
Niebla Annát, az apácát. 

N< ki pillanatnyi idővesztegetés nélkül kellett volna 
visszautasítani a valódi harcmezőre, hol oly sebekek 
lehet kapni, melyek csak a tettet ölik meg; de Don 
Bernardo gyára volt arra. 

Másnap korán reggel, ámbár kilenccsapos imád-
kozását már bevégezte, ismét visszatért a kúthoz, de 
szivét már annyira hatalmába kerité a szerelem, hogy 
az imádságnak hely sem maradt benne ; hanem a szik-
lán ülve szemeit a kolostorra fuggeszté, várván hasonló 
apácamenetre, melyet egyszer látott, de mely most épen 
nem jött. 

Igy várt egész három napig nyugalom és áloin 
nélkül ; sokszor körül sétálgatva a kolostort, melynek 
kapuja szivteleniil be volt előtte zárva. A negyedik 
nap vasárnap lévén, tudta, hogy akkor nyitva lesznek 
a templom ajtói és, hogy mindenki bemehet az isten 
házába. 

Csakhogy az apácák elzárt karban függönyök 
megett énekel tek; hallani lehetett őket, de látni nem. 

Végre megjött a várva várt nap. De don Ber-
nardo ezen napot nem nem azon gondolattal várta, 
hogy Istenhez térjen, hanem hogy közel lehessen Niebla 
Annához. 

Abban az órában, mikor a kolostor kapui kinyíl-
tak, már ő jelen volt. 

Reggel két órakor maga felnyergelte lovát az ól-
ban és nem szólt senkinek sem arról, hogy kilovagol. 
Két órától nyolcig a forrás környékében tévelygett s 
nem takará be fejét bő köpenyével, hogy védelmezze 
azt a hegyek fiilül jövC élés északkeleti szél ellen, sőt 
inkább kitárta homlokát az éji szélnek, hogy kioltsa 
az égő tüzet, mely agyát akarta megemészteni. 

Mikor don Bernardo a templomba belépett a kar-
hoz lehető legközelebb térdelt le, s igy várakozott 

térdeit a kövezethez, homlokát pedig a hideg márvány-
hoz nyomva. 

Megkezdődött az isteni tisztelet. Don Bernardó-
nak esze ágában sem volt az emberiség megváltójára 
gondolni; egész lelke az énekhangon függött, melyek 
közt a Niebla Anna énekének az égbe kellett emel-
kednie. 

(Folyt, köv.) 

KSwtoyt Kftzmym/®L 
Ez a cime azon vígjátéknak, melyet Siposné D. 

Lina játalomjátékául választott s itt legközelebb szinre 
fog kerülni. Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el a t* 
közönség becses figyelmét felhívni e classicus vígjá-
tékra ugy rövid ismertetését adni a darabnak, mint Író-
jának is, annyival is inkább mivel Morét,o e remek 
műve már 200 éve hódította meg a színpadokat s a 
közönséget, s azóta folyton kedvelt repertoire darab 
maradt. S méltán. 

A spanyol szini irodalom virágzási kora a XVII . 
századra, főleg pedig annak első felére esik. Ama fé-
nyes nevek tulajdonosai: Lope de Vega, Calderon, 
Tirso de Molina, Rojas, Álarcon, a 16-ik század vé-
gén, vagy az erve következettnek elején születtek s 
valóban bámulatra keltő munkásságukat a XVII . szá-
zad első felében fejtették ki. Az irodalom történet sze-
rint ezen régibb iskola az ugy nevezett — Teatra an-
tignő — melyhez az előbb felhozott nagy neveken ki-
vül még számos, részint kissebb hirű, részint ma már 
egészen elfelejtett nevű költő tartozik — mesés számú 
müveket teremtett, ugy hogy Tieknor az e korbeli szín-
darabok mennyiségét kerek számmal 30,000-re teszi, 
hozzá vetvén azon megjegyzést, hogy egy madridi 
könyvárus a XVII I . század elején, csak ismeretlen 
szerzőktől 4800 színmüvet gyűjtött egybe. A spanyol 
szinirodalom egymaga gazdagabb volt, mint az olasz 
és francia összevéve. 



sek szerint, kérdéses, ha vajon a szentesihez ha-
sonló segélyegyletek kamut jövedelme adömentes-e 
vagy nem. — Miután az adófelügyelő által meg-
rovatott adóval, az igazgatóság, hogy megtudja, 
ha törvényes-e a segélyegyletnek megadóztatása, a 
fönt emiitett törvény paragrafusok értelmezése iránt 
felfolyamodott az országgyűléshez. Az igazgatóság utján 
hozzá jutottunk az országgyűlés azon jegyzőkönyvének 
kivonatához, melyben egyletünk kérelmének tárgyalása 
van leirva. Ürömmel közöljük e kivonatot, mely igen 
szépen igazolja, hogy városunk országgyűlési képvise-
lője, mily hatékonyan szólalt fel ezen ügynél érdekünk-
ben. Ezen kivonat a következő: 

Vécsey Tamás a kérvényi bizottság előadója: A 
szentesi segélyegylet, mint szövetkezet az 1875. XXII . 
2. §. 7. és ugyanazon évi XXIV. 4. §. 10. pontjában 
foglalt, a kamatjövedelemnek mentességét biztositó in-
tézkedések értelmezése iránt. Méltóztatik emlékezni t. 
ház, hogy Győr városából az ottani segélyegylet kér-
vényt adott be, melyet Kautz Gyula képviselő ur nyúj-
tott be, s mely a mult év novemberében tárgyaltatván, 
kiadatott a pénzügyminiszternek. A jelen kérvény ha-
sonló tárgyú és szintén azon segélyegyletek megadóz-
tatására vonatkozik, melyek csak tisztán saját tagjaik 
közt adnak kölcsönöket jutányos kamatra, tehát nem 
nyerészkednek. A bizottság véleménye e kérvényre a 
következő: „Vonatkozással a győri segélyegylet kérvé* 
nyére, kiadatik a pénzügyminiszternek. (Helyeslés.) 

Törs Kálmán. Mint az előadó ur is emiitette, ez 
oly kérdés, mely nem uj a ház előtt. Tárgya a töké-
letlenül fogalmazott 1875. XXII . és különösen a XXIV. 
4. 10-ik bekezdésének oly értelmeztetése a ház által, 
hogy félreértésre ne szolgáltasson alkalmat. Fölteszem, 
hogy a ház előtt e törvény nem ismeretlen, azért nem 
is kivánom itt fejtegetni a benne foglalt eUenmondáso-
kat, s csak a dolog érdemére szorítkozom. Midőn e 
kérdés a ház előtt tárgyaltatott, Kautz képviselő ur a 
következő határozati javaslatot terjesztette elé: 

„Felhivatik a pénzügyminiszter, hogy a kölcsön-
segélyző egyletek megadóztatására nézve fennálló, s nem 
kellő szabatossággal szerkesztett törvény helyett uj s 
megfelelőbb törvény megalkotása céljából még a jelen 
év folyamában javaslatot terjeszszen elő, addig pedig 
a most tárgyalás alatt levő kölcsönegyleti kérvények 
végleges elintézése függőben hagyassék." 

E határozati javaslat, e szavak kivételével: „még 
a jelen évfolyamában" a ház által egyhangúlag elfogad-
tatott, annyival inkább, mivel a pénzügyminiszter teljesen 
méltányolván e segély egyletek jótékony hatását és köz-
gazdasági nagy fontosságát különösen nálunk Magyar-
országon, hol az egylete az elharapódzott uzsora ha-
tékony ellenszereinek bizonyultak, — kijelentette a 
többek Közt a következőket: 

„Nem ellenzem azt sem, hogy addig is, mig a tör-
vényhozás intézkedni fog, — miután magam is átlátom, 
hogy a bajon segíteni kell, — az addig felmerült kér-
dések függőben hagyassanak és tulszigoru eljárás ezekkel 
szemben ne alkalmaztassék s hogy végrehajtások ne 
f« >gat a'osittassanak .u 

E határozati javaslat elfogadása, s a pénzügymi-
niszteri nyilatkozat után, azt hiszem, jogosult volt a 
remény, hogy a p. ü. miniszter ur közegei, az adóhi-
vatalok, illetőleg adófelügyelők a ház határozatáról tu-
domást vesznek s megszivélik a p. ti. miniszter nyilat-
kozatát. Hogy azonban nem igy áll a dolog, bizonyitja 

A fentebb emiitett fényes nevek e koszorújához 
tartozik Moreto is, szerzője azon vígjátéknak, melyet, 
mint fentebb is emiitettük Siposné D. Lina választott 
|iit alomjátékául. 

Moretó életéről igen keveset tudunk. Don Au-
gustin Moreto y Cabana, Moreto Ágoston és Cabana. 
Violante szülőktől számazott, hihetőleg Valanciában, 
hol ily nevű családok mai napig léteznek. Anyja állí-
tólag szinéeznő volt. Meghalt 1G69 october 28-án Tole-
dobán s végrendeletének egy titokszerű záradékában 
azt rendelé, hogy az „Akasztottak mezején" temettes-
sék el a gonosztevők közé. E rejtélyes körülményből 
némelyek azt akarták kimagyarázni, hogy az orvul 
megölt Baltazar Elisio de Medinilla nevű toledói köl-
tőnek 8 Lope de Vega barátjának Ő lett volna gyilkosa, 
és a lelkiismereti furdalásai kényszeriték amaz óhaj-
tásának meghagyására. 

Mindazáltál e föltevés mindeddig nincs bebizo-
nyítva, sőt teljes alaptalansága mellett az is látszik ta-
núskodni, hogy Lope de Vega, ugy szintén Calderon 
s Valdivieso, Medinilla barátai, a legyilkoltnak halála 
után is a legszeretetteljesebb tisztelettel viseltettek Mo. 
reto iránt, pedig Lope jóformán ismerheté a körülmé-
nyeket, mert egy Medinillát gyászoló költeményében 
irja, hogy látta a gyilkos fegyvert is: 

„Mit a te véred s könnyem áztatott." 
Ami Moreto költői s kivált drámai munkásságát 

illeti: fennmaradt müveinek száma sem Calderon, an-
nál kevésbbé Lope de Vegáélioz nem hasonlítható. 
Művei először összegyűjtve 1654 és 1703 évek között 
jelentek meg, részint Madridban, részint Valenciában s 
négy kötetben 46 barabot tartalmaznak. 

Moreto nem annyira teremtő, mint inkább ujjá 
alkotó szellem volt. Darabjai jobbára más költők mü-
veinek újra átdolgozása. S ezek oly jelesek, hogy 200 
éven keresztül mind maiglan szakadatlau tetszéssel 
adatnak mindenütt. 

a jelen kérvény, mely oly eset következése, a mely 
ama határozat és nyilatkozat után merült fel. Ugy 
látszik tehát, hogy a segélyegyletek iránt most is csak 
oly szigort tanúsítanak a pénzügyi közegek, mint annak 
előtte. En tehát arra kérem a t. p. ü. miniszter urat, hogy 
miután e tárgyban a házszabályok szerint nj határo-
zatot provocálni ez ülésszak alatt már nem szabad, de 
nem is szükség, méltóztassék ez úttal oly nyilatkozatot 
tenni, inely alantas közegeinek directivumul szolgáljon, 
s akkép intézkedni, hogy akkor tett nyilatkozatának 
értelmében ez egyletek irányában kíméletesebb eljárást 
tanúsítsanak, s a végrehajtásokat a törvény meghoza-
t a l i g tekintsék kötelességüknek. 

Képviselőnk ezen beszédére 
Gróf tizapáry Gyula miniszter ur következőleg 

válaszolt: „Epen ugy, mint az idézett alkalommal hozzá 
járultam a határozati javaslathoz, azon értelemben, 
melyet akkor a ház előtt kifejtettem, időközben meg 
is tettem az intézkedéseket és rendelet ment az illetők-
höz, hogv mig a törvényhozás intézkedése e tekintetben 
bekövetkezik, — mert a törvény magyarázatát nem 
tartom elégségesnek, hanem kívánatosnak tartom a tör-
vény részbeli módosítását, — addig is a végrehajtások 
ne foganatosíttassanak. Arra nem emlékszem s nem is 
emlékzzhetem, hogy átalános körrendelet bocsáttatott-e 
ki, vagy csak azon speciális esetekre nézve, melyek 
előttem voltak, történt-e az intézkedés. De minthogy 
az intézkedés olyan értelemben történt, mint a házban 
nyilatkoztam, hogy t. i. addig is, mig a törvényhozás 
intézkedni fog, a végrehajtás függőben tartassék, a 
mennyiben ezen rendelet vagy nem foganatosíttatott, 
vagy máskép értelmeztetett, vagy nem lett volna álta-
lános, mindenesetre lesz gondom arra, hogy alkalmaz-
tassék ugv, mint kiterjesztetett az előttem volt esetekre, 
— mindenesetre nézve. Csak egyet vagyok bátor még 
megemlíteni, azt t. i. hogy nem illetéktelenül jártak el 
a közegek, mert az adót kivetni kötelességük volt, va-
lamint rendeletemnél fogva szinte kötelességük a végre-
hajtást felfüggeszteni. 

Ezek után segélyegyletünk kérvénye kiadatott a 
pénzügyminiszternek. 

Városunk közgyűléséből. 
Jól esik lelkünknek leírni az emelkedett-

ség azon magasztos pillanatát, melynek a f. hó 
2-án tartott városi közgyűlésben tanúi valánk. 

Városunk elhunyt főjegyzőjének Cicatricis 
Pál özvegyének kérelme tárgyaltatott közgyű-
lésen, mely kérelemben az özvegy, férje hosszú 
és hű szolgálatára való tekintetből a közgyűlés 
belátása szerint megállapítandó kegydijért folya-
modott. 

Jól tudjuk, hogy az anyagért hevülő mai 
korszak emberei ma holnap nem is ismernek 
kegyeletet, fukarok a jótékonyság gyakorlásá-
ban, s egyesek ezen jellemvonása adja meg 
kinyomatát a testületek hangulatának is. — 
E tudat mellett, bár szivünkből óhajtottuk, 
hogy az özvegy kérelme kellőleg méltányol-
tassék, megvalljuk, nem sokat reméltünk, sőt 
a szűkkeblű „nem adhatunk"-t(A féltünk. 

Moreto vígjátékai közül azonban az első hely 
kétségtelenül az „E/ desden con el desdenu eiműt illeti 
meg, melyet Győry Vilmos ragyogó tolla „Közönyt — 
Közönynyelu cim alatt szószerinti fordításban adott 
vissza. 

Moreto ezen darabját mind a közönség a legna-
gyobb tetszésre, mind a legszigorúbb itészet a legked-
vezőbb elismerésre méltatták. Ochoa spanyol író igy 
nyilatkozik Moreto ezen művéről: „E vígjáték kétség-
kívül a legkitűnőbb mely valaha spanyol nyelven 
íratott." 

Moreto e kitűnő darabját Barcelona ekkor még 
független grófjának fényes udvarában játszatja le. Di-
anna, a gróf egyetlen leánya, első gyermekkorától 
kezdve, a nőiségével homlok egyenest ellenkező ko-
moly tanulmányokkal philosophiával foglalkozik s en-
nek „tudákos olvasása" azon természet ellenes meg-
győződésre vezérli, hogy a világon minden szerencsét-
lenség egyedüli okozója a szerelem. O tehát azt teszi 
fel magában, hogy sohasem fog szeretni; az észnek hi-
deg okoskodása mozdulatlanságot akar parancsolni a 
sziv meleg érzelmének. Hogy atyja gazdag birtokát, a 
kormányzót igénylő egész tartományt örökölhesse, 
kénytelen volna ugyan férjhez menni; de ő készebb 
még grófi koronájáról is lemondani, semhogy a minde-
nekre oly veszélyes szerelemnek tárjon szivet. Barce-
lona grófját, ki egyébbiránt a legnagyobb szeretettel 
s gyöngédséggel viseltetik gyermeke iránt, már már 
elcsüggeszté leányának alaptalan makacsséga, s ezért 
kiváló szívességgel s örömmel látja udvaránál a szom-
széd főurakat, Bearne herceget és Tox grófját, kik 
udvarolni jöttek a kedves makacs körül, hogy vele a 
szerelmet megszerettessék. Tornákat, ünnepélyeket, 
pompás és pazarfényű mulatságokat rendeztek számára, 
melyek hire egész Urgelig hat. s zavartalan nyugal-
mából fölveré Carlost, ezen tartomány grófját, kiben 
az egész eset kíváncsiságot gerjeszt el annyira, hogy 
maga is eljő Barcelonába szemtől szembe látni a hó-

Csalódtunk, s ezen csalódásunk tisztessé-
gére válik közgyűlésünknek, 

A kérelem tárgyalásánál legelőször is Szeder 
János képviselő állt föl. Egy emelkedett szel-
lemű beszéd kíséretében tette meg indítványát, 
hogy: „fizesse ki a város Cicatricis Pál temet-
kezési költségét, adja ki egy summában az 
özvegynek a férj által húzott egy évi fizetést, 
és mig él tétessék részére folyóvá férje fizeté-
sének 10%-a, vagyis évi 80 frt kegydij. 

Ezen indítvány megtevése közben egy 
képviselő nem tetszésének nem a legiilendőbb 
módon adván kifejezést, szóló a közgyűlés 
helyeslése közben igy folytatá beszédét: „Itt 
nem én (Szeder J.), sem nem B. J. határoz, 
hanem határoz Szentes város képviselő testülete 
Szentes város közönsége nevében, s ezen tes-
tületnek fölebb kell emelkedni egyes emberek 
szűkkeblű fölfogásán.-

Utána igen szépen és teljes hatással Ud-
vardi Sándor képviselő beszélt és eltérve Szeder 
indítványától öt éven át 300 frtot véleménye-
zett az özvegy részére adatni. Sugdosnak, ugy 
mond itt körültem, hogy ne adjunk semmit. 
Uraim volt és lehet e városnak tisztviselője, 
kinek halála nem volna képes azon érzelemre 
ragadni, hogy tisztviselősködéséért családja ré-
szére csak egy krt me-szavazzak. De a t. köz-
gyűlés épen e pillanatban iktatta jegyzőkönyvbe 
az elhunyt elveszte feletti fájó érzését és elha-
tározá, hogy részvétét az özvegynek jegyző-
könyvileg is tudomására hozza. Vajon a kegye-
letnek ezen nemes kifejezése — mire különben 
az elliunvt emléke méltó — nem volna-e arcul 
ütve azzal, ha szűkkeblűleg összeszorított ma-
rokkal utasitnánk el az özvegyet kérelmével. 

Utána Pásztor János szólt és indítványozás 
hogy adassék ki az özvegy részére a férj egy 
évi fizetése. 

Jószai András 300 frt adását véleményezi 
Elnöklő polgármester föltevé a kérdést és 

a közgyűlés többsége Pásztor J. indítványát 
fogadá el, mely szerint Cicatrieis Pál özvegye 
részére a férj hosszú, hű szolgálatára való te-
kintetből 800 frt utaltatik ki egy összegben a 
közpénztárból 

Világ folyása. 
Európának rendesen zivataros fellegekkel 

telt politikai láthat'.ra most csendes, az ural-
kodók. diplomaták mind fürdőben időznek, él-
vezik a szünidőt, a szent heverd el napokat. 

Annál nagyobb a zaj a szomszéd világ 
részben Ázsiában, a vén Európa kifáradt a har-
cokban és — pihen, a vén Ázsia megunta a 
pihenést és — harcol. 

doló főurakat, s megtudni, vajon szerelem vagy hirnév 
kívánsága, vagy talán a leánynak rendkívüli szépsége 
indítja e azokat e hir magasztalta udvarlásra. 

A darab épen azon jelenettel kezdődik, midőn 
Carlos gróf, Polilláuak, bizalmas emberének elbeszéli, 
minő érzelmeket gerjesztett az ő szivében Dianna mél-
tatása és közönyösségének tapasztalása. Kit előbb, 
semmi rendkívülit sem találván benne, ő maga is kö-
zönyösen nézett: most már a hidegség által fölgerjesz-
tett büszkeségének ösztönzésétől halálosan beleszere-
tett a leányba; de nem tudja minő módot ragadjon 
meg, hogy azt viszont szerelemre gerjeszthesse. Polilla 
tanácsa, azon határozatot érlelik meg a szerelmesben, 
hogy ő a leány közönyösségét viszont közönyösséggel 
fogja megtörni. Ezen alapul az egész darab. 

Meséje teljes elmondása felesleges lenne, csak 
azt akarjuk még kiemelni, hogy Dianna három lépcsőn 
halad át tévedésének belátásáig, s e három lépcső 
igénytelen véleményünk szerint, remek felfogása a női 
természetnek: a kívánság, a hiúság, és a féltékenység. 
Carlos először kíváncsivá teszi, midőn ugy nyilatkozik 
előtte, ő épen Diannához hasonlóan gondolkozik a sze-
relemről, sőt még nála is tovább megy, amennyiben 
nem csak maga szeretni, hanem még szerettetni sem 
akar. Ez meglepi Diannát, ez felgerjeszti érdekeltsé-
gét, ez más, ez ujabb, ez eltérő mindattól, mit a leány 
eddigelé valaha hallott; ez valami rendkívüli, 8 fbiéb-
red benne a női kíváncsiság. Csakhamar hozzácsatla-
kozik ehez úgyszólván ugyanazon pillanatban a női 
hiúság, mely minden hidegség és közöny mellett érzi, 
tudja tulajdon bájait, előnyeit s ezeket akarja fegyve-
rekül használni, hogy e makacs, hajthatatlannak látszó 
lelkét megalázza. De j a j ! minél tovább tart a küzde-
lem, annál elérhetetlenebbnek látszik a diadal. Végre 
Dianna az utolsó eszközt ragadja meg; féltékenynyé 
akarja tenni Carlost s épen ez által szolgáltatja a leg-
hatalmasabb fegyvert maga ellen annak kezébe, kit ő 
akart legyőzni. 



Az afghán harctéren rosszul foly az ango-
lok dolga, az afghánok egy 2500 főből álló 
dandárt megsemmisítettek, — van lótás-futás 
az angol-indus körökben, — keresik a bűnbakot, 
mert azáltal az angol seregek közötti össze-
köttetés is meg lett semmisitve. 

A világ.két legnagyobb nemzete is harcra 
készül; Oroszország és Kliina, a harctér szín-
helye Ázsia lesz. Aligha rövidet nem fognak 
liuzni pedig az oroszok, mert az orosz-khinai 
járatlan utakon ismeretlen terepen minden a 
khinaiak részén lesz, mivel ott azoknak minden 
ösvény, minden bokor ismerősük. 

Tengeren az igaz nem érnek semmit, mert 
Klímának £ nincs "tengeri hadereje, de az angol 
kormány szemet fog hunyni, ha valamely ki-
kötőjében néhány fregattot fog vásárolni, s ki-
tanult angol?matrózokat felfogadni. 

A szerb és román fejedelmek fürdőben 
akarnak találkozni, utánozván vele a nagyha-
talmakat. Ennek, ha nem is európai congressus, 
de lesz valami kisebb conferentia az eredménye. 

Nállunk, itthon csendélet, és corruptio, 
mely a fővárosba, az ország szivébe is befész-
kelte magát. 

Egyéb újdonság nem igen van, lehet hogy 
jövőre több lesz. 

Színházból. 
Szin művészetünk etső rangú tagját volt szeren-

csénk az elmúlt héten körünkben üdvözölhetni lYielle 
Cornelia személyében. 

Prielle Cornelia „művészi játékáról, bármily elis-
meréssel s bárminő diesőitéssel szóljunk is, a holt betű 
holt alakká törpül amaz elragadó jelenet előtt, ha az 
ember őt közvetlen láthatja, az ő világában, a szín-
padon. 

Ha hasonlattal akárnánk élni, az a hasonlat illetné 
meg őt, hogv egyike ama hivatottaknak, kiket Apolló 
és Musa csókja a művészet felkent papnőjévé emelt. 
Mert nem csak az ő utánozhatlan művészi játéka az, 
a mi vonz, csábit és elragad, hanem az a költői ihlett-
ség is, mely minden szaván, minden mozdulatán el-
ömlik. 

Benne két lélek van: egyik a művészé, másik a 
költőé: a költői ihlettség a művészi játékkal párosulva. 

Akár a „Holt szívben" mint Matildot, — akár 
„Georges hercegnőben" mint Séverine Birac hercegnőt, 
— akár a „47-ik cikkben" mint Corát láttuk őt, egyik-
ben mint drámai színésznő a sziv legtitkosabb húrjait 
hozva rezgésbe, másikban mint vig cselszövő, és tár-
salgó figyelmünket lekötve, a harmadikban, egy őrült-
nek velőt rázó kitöréseit utánozva, — látjuk, halljuk 
és csodáljuk őt — egyformán nagy és egyformán utól-
érhetlen marad, ő s biz< nyára ama babér koszorút, 
melyet a szentesi ifjúság nevében Aradi Kálmán ur 
nyújtott neki, — magasztosabb főre nem lehetett volna 
tenni, — mint az övére, hadd legyen egy levélke az 
is ama nagy koszorúban, melylyel egykor egy nemzet 
fogja fejét köríteni. 

A régi görögök nagy halottaikat a Pantheonban 
temették el, ő maga egy Pantheont érdemel meg, mert 
ő maga épiti Pantheonát, hiszen minden fellépte egy-
egy darab kő ama nagyszerű épülethez. 

Mily remek vonással van rajzolva a vetélytárs-
ban mindent megtagadó féltékenység Dianna néhány 
szavában, midőn egy csapással tönkre akarja tenni 
Cinthiát: 

n — O, se szép, se kedves, 
Sem elmés — — " 

S az egész darab mily ügyesen van bevégezve 
azon mesteri vonással, hogy e büszke leány, ki nem 
rég szerelemről csak hallani sem akart, érzelmének 
felcsapó lángolása folytán saját maga kénytelen meg-
kérni kedvesét, vagy legalább is felajánlani keaét 
Carlosnak. 

S mily kevés külső ok előidézte bonyolítására 
van szüksége a költőnek, midőn folytonosan a lélek 
indulatainak benső tusájával gyönyörködtet bennünket, 
mily egyszerű az egész darab meséje, ki lehetne mon-
dani 4—5 szóban, s mégis mily vonzó, mily érdekes, 
mily szakadatlanul figyelem bilincselő! Majdnem bizo-
nyosan tudjuk mi fog, minek kell következnie, csak 
az van még rejtve előttünk, hogyan s ' minő egymás-
utániságban — s épen ez köt le, ez varázsol el ben-
nünket. Vonzó tájon haladunk át, melynek minden 
pontja érdekes; de midőn azt hinnők! ez volt a leg-
szebb, csakhamar be kell látnunk csalódásunkat, mert 
utánna nyomban még vonzóbb váltja föl az előbbi 
képeket. 

Hátra volna még a fordításról szólni a mi azon-
ban felesleges, miután Győry Vilmos neve elég kezes-
séget nyújt épugy a hűségért mint szép nyelvezetéért. 
Jainbusai zengzetesen peregnek, s méltó tolmácsolói a 
nagy költő remek művének. 

E műben nyilik legtágabb tér Siposné kitűnő te-
hetsége teljes kifejtésére, s épen ezért választá a jeles 
művésznő jutalomjátékául e darabot. 

S most, midőn eltávozott tőllltak, — hogy máshol 
is ragyogjon — másokat is elbűvöljöo, a hála és elis-
merés virágait hintjük azon útra, melyen távozott, s 
midőn „Isten hozzád"-ot mondunk neki, szivünk legtit-
kosabb rejtekébe tesszük emlékét, hogy egy közeli 
v i s z o n t l á t á s n á l azt mondhassuk neki: „Itt van, ime 
nézzd, nem felejtettünk el." 

Csütörtökön, auguszt. 5-én a már régóta hirdetett 
„Niniss" bohózat adatott. Iradalmi becse e darabnak 
nincs, s még kevésbbé erkölcsi értéke, ügyes szinész 
kezében azonban mulattató, — s elvetve belőle az el-
vetendőket — élvezhető darab is válhatnék. 

Sajnos az előadás a középszerűség színvonaláig 
sem emelkedett, az a menthetetlen hiba, amit Prielle 
Kornélia vendégjátékai alatt nem egyszer botrányosan 
tapasztaltunk kezd általános lenni: ez a szerep nem 
tudás. 

Az előadásnak kiválóbb alakjai voltak: Halmayné: 
Niniss; Makó: a gróf ; és Megyeri: Anatol szerepében, 
tapintatlanság volt a rendezőségtől Abonyinak Gregoár 
szerepét adni, Abonyi jó drámai és társalgó szinész, de 
Gregoárnak félig komoly félig vig alakja helyett, egy 
színtelen alakítást adott. Közönség csekély száinmal 
volt jelen. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A megyeszókház építése tárgyában f. év 

jul. 20 án tartott megyei határozat ellen Csongrád vá-
rosa és mindszent községe községi közgyűlés utján 
felebbezést nyújtott be. Az illető községek a megye-
ház építésének elnapolását kérik a minisztériumnál. 
Csongrád városa hasonértelemben leendő fölfblyamo-
dásra fblhitta a többi megyebeli községeket. Csongrád 
és Mindszent tehát ugy látszik, hogy a székház áthe-
lyezés és épités ellenes küzdelemben mindvégig fönn-
akarják tartani a vezér szerepet. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy Mindszentet állítólag ezen fölfolya-
modásra az vezérelte, hogv: a közel jövőben ezen 
község kilátásba helyezi, melyszerint Félegyháza, Majsa, 
Halas Csongrádmegyéhez fognak csatoltatni és ez eset-
ben ezen községek is viselnék a megyeház épitési ter-
hét. — Ez azonban nem egvébb jól kigondolt takar-
gatása ez igazi célnak, mely abból áll, hogy lehetetle-
nittessék a székhelynek Szentesre helyezése. 

— H a l á l o z á s . Verner Pálné urnő f. lib l-én 
hosszas, kinos betegeskedés után elhunyt. A megbol-
dogultnak hűlt tetemei általános részvét mellett f. hó 
2-án tétettek örök nyugalom helyére. A gyászoló csa-
lád a következő gyászjelentéssel tudatá a szomorú 
esetet: Verner Pál és gyermekei: Kornélia, férje Ke-
resztes Nagy Sándor, s gyermekeik: Vilma, Berta, 
l ika ; Emma, József, László fájó szívvel jelentik nejé-
nek, édes anyjuk-, napa- és nagyanyjuknak, Kugler 
Karó1 inának élte 47-ik évében, f. évi augusztus hó l-én, 
reggeli 4 órakor történt gyászos kimultát. A megbol-
dogultnak hűlt tetemei f. hó 2-án, délután 5 órakor, 
az evang. egyház szertartásai szerint fognak örök nyu-
galomra tétetni. Szentes, 1880. augusztus l-én. Béke 
lengjen a kiszenvedett porai felett!! 

— A szenteli iparos ifjak képző és se-
gélyző egyletének választmánya, tisztviselői s 
rendezői folkéretnek, hogy f. év és hó 8 án, azaz va 
sárnap délelőtt 10 órakor fölötte fontos ügyek elintézése 
végett a polgári iskola helyiségében pontosan és kellő 
számmal megjelénni szíveskedjenek. Szentes, 1880. aug. 
5-én. Balázsovits Norbert, elnök. 

— Iskola ügyünk- A református részről az 
iskolába járók száma annyira fölszaporodott, hogy ott 
egy uj iskola építését javasolja az iskolaszék az egy-
háztanácsnak. — Ez örvendetes jelenség. 

— Alapszabályok megerősítése. A szentesi 
olvasókörnek és a szentesi általános ipartársulatnak 
egvesitéséből alakult szentesi polgári, iparos és gazda-
sági kör alapszabályai a m. kir. belügyministerium által 
f. évi 34,536. sz. a. a bemutatási záradékkal elláttattak. 

— A bökény-mindszenti tiszaszab. társulat 
részéről figyelmeztetnek az érdekelt réti birtokosok, 
hogy miután a Kurcából a viz lefolyhatása iránti átvá-
gás már megnyittatott, ennek folytán az illető mente-
sített ártérbirtokosok földjeikről a fakadó vizet mielőbb 
leereszteni iparkodjanak. 

— Prielle Cornelia urnő tiszteletére kedden 
este tisztelői Rambovszkinál banquettet rendeztek, a 
banquetten mintegy 40-en vettek részt. A művésznőre 
Kiss Zsigmond ur mondott szellemes köszöntőt. 

— Prielle Cornélia művésznő körünkből Mi-
hályfi Károly társaságában f. hó 5-én távozott el Egerbe 
vendégszerepelni. 

— Siposné jutalomjátéka lesz f. hö 11 én. 
E jeles művésznő mesteri játékával már második év-
ben gyönyörködtet bennünket. Ót ki annyi élvezetet 
szerzett már nekünk, hisszük, hogy jutalomjátékán 
színház látogató közönségünk azzal fogja jutalmazni, 
hogy művészetével telt házat gyönyörködtessen. O ezt 
valóban megérdemli tőlünk. Siposné „Közönyt Közöny-
nvel" cimű kitűnő vígjátékot választá előadásra. E da-
rabban a legtágasabb tér nyilik szép tehetsége kifejté-
sére. — E darab értékét amellett, hogy Siposné juta-
lomjátéka lesz, emeli előttünk az, hogy itt először 
fog adatni. 

— Szinházi hir. Szombaton Enyvári Sarolta 
k. a. újonnan szerződött tag első felléptéül „A korne-
villi harangok" hirneves operette. Vasárnap itt először 
„A becsület szegénye" legújabb népszínmű, mely a 
budapesti népszínházban átalános tetszés mellett ada-
tott, zentVjét irta Tisza Aladár, ezen előadásban két 
helybeli műkedvelő is közreműködik a zenekarban. 

— A városi adóhivatalhoz a felhalmozott 
teendők teljesítésére a tanács két napdijjast engedélye-
zett, ideje volt, mert a késedelmezésből eredhető káros 
következmények az adózó közönség rovására mentek 
volna, mint halljuk, ez állomásokra Pláger Jakab és 
Tóth Gyula urak lettek kiszemelve. 

— Hány katonája van Szentesnek? Cs. kir. 
gyalogezredben: 429, vegyes gyalogezredbeli: 7, hu-
szár: 1)8, szekerész: 8, mezei tüzér: 15, vár tüzér: 11, 
betegápoló: 7, műszaki ezredbeli: 15, hidász: 1, 

gyógyszerész: 1, hajóhadosztály: 1, ruhatárnok; 2, 
póttartalékos: 129, és 581 honvéd; összesen: 1164. 

— DezsŐ Sándor könyvkötő urnái a követ-
kező kitűnő füzetes kiadások rendelhetők meg: „Ira-
taim az emigrációból" Kossuth Lajostól. „Ember mi-
velődés története" P. Szathmáry Károlytól. „Népszerű 
csillagászattan" Flammarion Camiüétől. „Francia-ma-
gyar és magyar-francia szótár" Pokornvi Jenő tő l .—E 
müvek egy egv füzete 30 —30 kr. házhoz kihordva. 
E művek közül legfőként Kossuth könyvét ajánljuk 
melegen olvasóinknak. 

— Szerencsétlen szerencse A közelebb mult 
napokban hat vásárra utazó szentesi lakos egv sajtot 
talált az ország uton, mely hihetőleg egy ott elmenő, 
sajttal megrakott kocsiról eshetett le, természetesen 
magukhoz vették s a fáradságos utazás közben jóízűen 
lakmároztak belőle, de megjárták szegények, mert az 
olcsó comedentia ugyancsak hasokra esett: mindannyian 
megbetegedtek tőle annyira, hogy kórházba szállíttattak 
s napokig ott szenvedtek. A gonosz fama, itthon már 
haláluk hírét hordta szét nagy rémületére az illetők 
családjainak; szerenasére még mindannyian életben 
vannak, A sajt hihetőleg sokáig állt a réz edényben 
s attól mérgesedett meg. 

— Debrecenben az augustus 2-ikí csata 31-ik 
fordulóját nagv pompával ünnepelte meg a bentidőző 
tanuló ifjúság és városi polgárság. A honvédsiroknál 
emlékbeszéd s több szavalat tartatott, jelen volt a városi 
dalárda is. 

— J ö n a k o l e r a ! Biharmegye Kis Marja, Berek-
Böszörmény és Artánd községeiben a mult napokban 
kolera esetek fordultak elő. 

— Ugrán Biharmegyében, a mult héten szerdán 
borzasztó szélvész közepette tűz ütött ki, 40 lakházat, 
több takarmány kazlat és gabona osztagot felemésztett. 
Egy ártatlan gyermek is áldozatul esett. 

— Furcsa vigasz taíód&s. Mult héten kedden 
egy Tóth János nevű parasztember egy magos szalmás 
szekérről lebukott s összetörte magát, rajta a terhes 
szekér kereke is keresztül ment. A szerencsétlen, ki 
nagy kinok között még néhány óráig élt, végperceiben 
igy sóhajtvtt fel: „ha már meghalok, nem adom sokért 
hogy legalább tegnap Gyöngyösön jóllaktam kocso-
nyával." 

— Egy zulu hercegnő kalandja. Ungami 
Wallah zulu hercegnő, ki annyira nem szégyelte a 
munkát, hogv egv nagy város szállodájában mint fel-
szolgáló lány, szolgálatba állt s szépségével az egész 
ottani fiatalságot lábai elé hódította. A szép Ungami 
erénye minden kétségen felül állt, s annál óriásabb volt 
a csudálkozás, midőn a bájos hercegnőt a szálloda tu-
lajdonos letartóztatta, azon gyanú miatt, hogv a kis 
csintalan 150 frtot ellopott. Az ámulat még akkor lett 
csak óriási, midőn közelebbi vizsgálat után kitűnt, hogy 
Ungami Wallah nem hercegnő, még csak nem is nő, 
hanem egy gazfickó, ki női mezbe öltözött. Való tehát, 
hogy a látszat csal. 

— Az éhező ember. Dr. Tanner amerikai 
orvos fogadást tett, hogy 40 napig semminemű ételt 
nem vesz magához, ugy látszik fogadását meg is nveri, 
mert szerdán a bojt 31-ik napján állapota még kitűnő 
volt. E merész ember már többször tartott hosszabb 
böjtölést, mostani vállalatával a jelen táplálkozási rend-
szert akarja megdönteni, s azt ekarja bebizonyítani, 
hogv az evangyeliom nem mond lehetetlenséget, midőn 
állítja, hogy Jézus 40 napig böjtölt. 

— V a d ember . Kassa mellett az erdőben egy 
félvad emberre akadtak, ki már 15 év óta embert nem 
látott, múltjából csak két körülményre emlékszik, ke-
resztnevére és arra, hogy valamikor Olaszországban 
katonáskodott. 

— Halálos itélet. A szegedi törvényszék Gyur-
kovics Miklós testvérgyilkost halálra Ítélte. 

— Apatinban julius 31-én borzasztó vihar s 
jégeső dühöngött, mint onnan értesítenek akkora jegek 
estek mint egy közönséges tyúktojás, a jégeső a mu-
tatkozó szőllő termést tönkre verte, az épületekben 
tömérdek kárt csinált, a Dunán 13 vízimalmot elsza-
kasztott, s mind a 13 a benne lakókkal együtt a fel-
korbácsolt Duna hullámaiban eltűnt, másfél óráig tartott 
az istenitélet. Aligha onnan nem jött az egész héten 
észlelt hűvös időjárás. 

— É R T E S Í T É S E K . Donáton 43 hold, Király-
ságon 2 hold föld haszonbérbe adható, értekezhetni 
Sima Ferenc tanácsnokkal. — Sima Ferenc tanácsnok 
1. t. 399 sz. háza előnyös föltételek mellett szabad 
kézből eladó. — Kiss Ferencnek tőkei egy sessió és 
ennek 54 hold járandósági földje haszonbérbe kiadó. 
— Sajó Sándor tanítónak egy öl tűzi ákácfája, és bo-
garasban egy hold szántóföldje eladó, vagy első főidért 
elcserélendő. — Kristó Nagy Pálnénak a derekegyházi 
oldalon egy sessiö földje haszonbérbe több évekre ki-
adó. — Burg Lajos urnák a Vekerzugban levő tanya-
földje haszonbérbe kiadó. Balogh István III . t. 13 sz. a. 
derekegyházi oldalon lévő három fértály tanyafoldje 
épületekkel együtt szabad kézből eladó. — IQ. Szépe 
János III . t. 136 sz. a. lakosaak kistőkei 30 hold 
földje haszonbérbe kiadó. — István Józsefné III . t. 
450 sz. háza, dónáti 21 hold, mucsiháti 10 hold járan-
dóság, egy első oszt. feddje és felsőréti árterei eladók. 
— Nagy Sándor 1. t. 5 Í5 sz. lakosnak kistőkei 30 
hold földje épületekkel együtt haszonbérbe, vagy feles 
mánkálatra és bökényi 7 hold kaszállója harmadából 
kiadó. — Táncos Sándornek téési 25 hold földje épü-
letekkel együtt kedvező feltételek mellett eladó, vagy 
3 évre haszonbérbe kiadó. — Fehérvári János III . t. 
533 sz. háza eladó. — Szőke Sándor örökösöknek 
I. t. 594 sz. lakosnak kistőkei 30 hold földjök haszon-
bérbe kiadó. — Szíjártó Szabó József IÍ. t. 182 sz. 
lakosnak musciháti 26 és fél hold földje kedvező fel-
tételek mellett eladó. — Aradi Lajosné III . t. 41 
sz. háza haszonbérbe adandó, vagy üzlethelyiségül, 
vagy igen kényelmes lakásul; továbbá derekegyházi 
tanyáján 64 hold elsőrendű föld vagy haszonbérbe, 
vagy felébe adandó. Ezekre nézve értekezhetni fent 
nevezett tulajdonosnőnél. — Biró István csizmadia 
mesternek mucsiháton 3 hold szántó és alsóréti 2 rész-
let kapált földje kedvező feltételek mellett szabadkéz-
ből eladó; értekezhetni Bartha Sándor bognárral H. t. 
sz. a. — Varga Imrénél I. t. 21 sz. a. egy külön lak-
hely Szt.-Müiály naptól kezdve haszonbérbe kiadó. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 
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Pályázati hirdetmény. 
A szented takarékpénztárnál üresedésbe jött könyvvezetői, — 

esetleg segéd könyvvezetői állásra pályáza: nyittatik 
Pályázni kívánóknak, a kettős könyvvezetésben való teljes jártasságukat 

és hasonló intézetnél eltöltött legalább egy évi mííködésüket igazoló bizonyítvá-
nyokkal felszerelt folyamodványa folyó évi szeptember hó 4-ik napjáig — mint 
záros határidóig, az intézet igazgatóságához benyújtandó. 

A könyvvezetői évi fizetés i 200 frt., az esetleg betöltendő segéd-könyv-
vezetőé 600 frt, és l/2 — V2-tóli jutalék A megválasztott biztosíték gyanánt évi 
fizetésének kétszeresét letenni, és állását f. évi október hó l-i<x elfoglalni tartozik. 7 D O 

Szentes, 1880. julius hó 19-én. 

V u t s á k János , 
igazgató. 

H i r d e t é s . 
Bczó Lnjza férjezett Bóna Sándorné-

nak Mindszent község közelében lÜ570/|fiOÍ> 
hold földje a rajta levő épületekkel együtt, 
valamint egy darab szőlője Zsótér Appollonia 
mellett őrök áron eladó, vagy hosszabb időre 
haszonbérbe kiadandó. Értekezhetni Bóna Sándor 
felsőpárti rom. kath. tanítónál. 

Van 
közönségnek 

HIRDETES. 
a nagy érdem íí 

Minden a var rógépekhez megkívánta tó olaj, cérna é l tti nagyválasz tékban. 

H i r d e t é s . 
Alólirt bátorkodom a t cz. közönségnek tudomására 

hogy most a legjobb alkalma lenne, a kinek szándéka volna 

a t á v i r d á t 
hozni? 

lakásába berendezni, mivel OHM C. O. urnák egy megbízottja itten 
vau és Kambovszki József ur szállodájában szintén berendezi 

Továbbá bátorkodom a t cz. közönségnek a legjobb és min-
den faj v a r r ó g é p e i m e t , úgymint: minden hozzávalókat a legjutá-
nyosabb áron ajánlani illő tisztelettel 

GROSZMANN ADOLF, 

szerencsém 
tudtára adni, hogy en 

alulírott IV7. tized Kísér P l e s z n i k 
A n t a l ur házában, volt Novák-féle 
ház. a Vernéi-féle régi postaháznak 
átellenében, 

mu-£ő:aragási és sírem-
lék raktáramat 

megnyitottam. 
Hol is mindennemű gránit , — 

syenii, — márvány és termés-
k ö v e k b ő l készített müvek kaphatók. 

Továbbá minden e szakmához 
tartozó műiét eszközöltetik. 

Ki is a nagyérdemű közönség 
kegyes pártfogását kérve maradtam, 

Szentes, i8«S0. május 29-én. 

Gárgyán Márton, 
inű-kőfaragó mester. 

férfi szabó t'n varrópéjt 
Előnyös ie l te ts iek és havirészie t t izetések mellet t . 

Hirdet meny. 
Csongrádmegye tekintetes alispáni hivata-

lának €90/1880. szám alatt kelt meghagyásá-
hoz képest, Szentes város határ-területéhez tar-
tozó külső ártereken, ugy a város mint egyes 
lakosok tulajdonához tartozó fák és cserjék ki-
írtandók lévén, ezennel felhivatnak az egyes 
ártér birtokosok, hogv külső ártéri földjeikben 
létező iákat és cserjéket f. évi szeptember hó 
15-ik napjáig okvetlen kiirtsák, mert ellen 
esetben terhükre és költségökre fog ezen mun-
kálat hatóságilag foganatosíttatni. c o c? 

Szentesen, i8b0. évi augusztus hó 5-én. 
Ealogh János m. k., 

polgármester. 

Házeladás Szarvason. 
Közvetlen a vasút és vásár közelében a 

főutca keleti végén öt utcai szoba, az udvarra 
egy konyha, egy szoba, egy nagy spájz, egy 
kamra még egy külön épület 2 tíízrevalós szín, 
kert jó ivó vizű knt. 15H6 beltelek szabadkéz-
ből eladó; tudakozódhatni a tulajdonos £ u l t z 
András , korcsmárosuál. 

Budapes t i bá to rok! 

Asztalos és kárpitos bútorok 
több száz szol a berendezésére 

a legolcsóbb ár mellett 
és csakis solid és megbízható készitményű 

nagy készletbon 

STE1NBACH SÁNDORNÁL 
kárpitos és bútorkészítő 

Budapesten, Ferenc-Józseftér 0. sz. 
jE^ a lánchid átel lenében. 

Kiházasitás berendezéseknél 
különös tekintetbe vétel. 

Az cjoi:nan mérsékel t á r j egyzék Ingyen! 

izuüapbflti bútorok : 

A legjobb piastoly nem b a ea-
•11, hanem találhatunk. 

Hogy a«oab'>n jó lövéas leheaaQnk, 
galább e pisztoly Árnak hároroaaoroaát, oaak 1 

löaaerre ia, ktllone k i .dnunk. 
A Gaggenaui-vssakn&fále nj-lég-pi.ztoly 

(Bastatt mellett,Bailenben), alkalmat nyújt arra, hô y mé_ 
ia, éa löazerre való kiádáa nélkül, jó piaatolylövéai lehéaatlnk 
Ez.n kitüno, é* gyakorlatra »g«wi alkalmas, fegyver nem durran < 
15 méternyi távolaágra, velöa hajtáat ínég olyerövelad, h >frya nyil J 
pl egy deaakáha,* mm. méternyi mélyaígi« jut, vagy agolyó egy madat. 
kép*a megölni. • megtöltés négy (4) fi gáasal én igen kflnyen végbevihetu. 
Ecyétf ugyan»aunnyillOO)-nél tObbtsór hamu Alható. A «iáuioi elöállitáa, *a»..g> 
pek aegitaétfé vél. lehetségesé tes/.i, hogy egy ilyen kitün ieu aserv?aett, flnom e 
tartoaan elmekéit 8 uy illal éa 100 golyóval elütött piastoly, bársony tartóbau. 
0<Hik oaitr. ért. frt 7.5«> ért. éa bermeute.tn megkü :dh<tö be kerüljt n. Kül<>n nyilak, 
1' ,dota .dkéntoaatr ért. frt.!. —, és külön golyók 1000 drb ara oaatr ért. frt. 1.-
A )ÖK/.ert..k ritá* majdnem helyreáilitj.i a piaatoly kiadáai költségeket. baáilitá 
•ok utánvétül el< tiaetési utján történhetnek; a gyár jótállást nyujt. 

ixxxxxxxxx: 
• f HIRDETÉS. 

Lent nevezett bátorkodom a nié- fi 
lyen tisztelt közönségnek becses fi- & 
gyeimét újonnan nyitott és változa- ö 
tosan berendezett Q 

síremlék raktáramra & 
felhívni, a hol ugyanis a legkülön- S 
bözőbb darabok, v ö r ö s - m á r v á n y , S 
p;)i Or z és mautbauseni £rar.it-
böl készítve, minden hitfelekezet szá- Tz 
inára, igen jutányos áron kaphatók. xx 

Úgyszintén a sirkö vek-fel irata, TT 
azoknak valódi aranyozása, valamint 
bárminémű javítások, utánvésések és J 
több e szakmába vágó munkálatok, j J 
itt helyben, vagy a vidéken, a leg- 35 
lelkiismeretesebben végeztetnek, igen 35 
mérsékelt díj mellett. 

A nagyérdemű közönségnek min- #5 
denkor kész szolgája 4>Z 

x Krausz Mark, I 
M sin-Diltk raktár tulajdonos £ £ 
#5 Szentesen, főutca, öreg Sarkadi-féle 
3C házban. 

xxxxxx*xxxzxxxxxxxx$ 
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H I R D E T É S . 

A n. é közönségnek ezennel tud-
tára adom, hogy f év októberben más 
(ízlel átvállalása miatt Szentesről el-
költözöm, ennél fogva elhatároztam 
saját házamban levő dúsan berendezett 
poi cellán, üveg, tükör, ifűszer 
és röv idárukból álló 

ü z l e t e m e t 
végképpen eladni, mely alkalommal 
a tisztelt vevők az árukon megjegy-
zett árakból 2 0 ° 0 ár l can^edésben 
részesülnek. Az üzleti berendezések és 
mindenféle szobabeli bútorok jutányos 
áron eladok, és az üzlethelyiség f. é 
Szent-Mihály naptól kezdve lakással 
és nagy padolt magtárral együtt, több 
évekre kiadó, esetleg a ház is igen 
előnyös fizetési feltételekkel örök áron 
eladó. m . . . Iísztelettel 

Weisz Bornátns. 

H i r d e t é s . 
Néhai S a s Káro lyró l maradt, a vásár-

helyi útfélen levő 5 fertály föld szabadkézből 
örök áron eladó fertályonként is 

A gazda közönség 
figyelmébe. 

Alulírott ajánlom a n. é. gazda 
közönségnek 

jó szerkezetű ekéimet. 
Készítek különféle ekéket u. m.: 

egész ver t v a s ekét , gubic , vagy 
VidaCF módra alakítva. Továbbá bár-
mely nemű öntött talpn ekéket. 

Továbbá bármely rósz járású 
ekét jóvá alakitok, nállam készült uj 
vagy ̂ igazított ekék járásáért kezessé-
get vállalok, és ha rosz járásuak len-
nének pénzét az illetőnek visszafizetem 

Megrendeléseket gyorsan és pon-
tossan készítek. 

Tisztelettel 
T a r i I s t v á n , 

kovács-mester. 
Lakásom: özv. Pólya Mihályné há-

zába, Pál Sámuel átellenében. 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

&H8T Ezüst érem Páris 1878. 
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X 

orogie J. és RlfiUer 
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 ieurckec (konkoly választó) 6 külön-
féle nanfvsíigban. 

Trienr h e n g e r e k e t malmok számára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgépekszámára. 

\ 

Szentesen, nyomatot1, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




