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ELŐFIZETÉSI AR 
Kgé.sz évre . . 4 frt. j 
Félévre . . . 2 frt 
Negyed évre . • 1 frt 

MEO.TF.LEN 

inin<l«*n n/.omhaton 

E lap szellőmi részét il-

lető közlemények a szer-

kesztőséghez. a pénzkül-

demények pediga kiad<*-

uvatalhoz küldendők. £ 

SZENTESI LAP. 
V e g y e s t a r t a l m ú h e t i k ü z l a n y . 

HIRDETÉSI ARAK 
3 hasábos petit sorért 
egyszeri hirdetésnél 1H 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr izá-

mittatik* 

N Y I L T T É R 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉL7EGDIJ | 
Íj egy beiktatAsnál 30 kr. 

j Bérmentetlen levelek | 
^ nem fogadtatnak el. ^ 

Hiányzó intézetek. 
Laptársunk a ..Szentes és Vidéke" cikk-

sorozatot szentelt azon eszmének, hogy polgári 
leány tanodánk az eddiginél nagyobb arányú 
fölkarolásban részesittessék, és ínég két osztály-
nak fölállítása által kiegészíttessék 

Helyesen. A haladó kor napról napra uj 
követelményekkel áll elénk; a vas következe-
tességgel feltartózhatlanul munkálkodó korszel-
lem folyvást fokozódó igényekkel lép föl, és 
sem nem lehet, sem nem szabad azoktól elszi-
getelni magunkat 

Azon intézményeket, melyeket pár évti-
zeddel ezelőtt csak távolról ismerénk, ma már 
meghonosítani vagyunk kénytelenek. 

Apáink idejében bőven elég volt a nőben 
a tiszta erkölcs és a háztartási teendők terén 
való avatottság. — Ma már a társadalom nem 
elégszik meg a nőnél ezen kincsekkel, hanem 
tőlük a műveltség bizonyos mértékét, tágabb } roslmz, hogy egy esetii g felállítandó ipartanoda 
szellemi látkört, pallérozott modort, szóval oly J létesítéséhez minő áldozatokkal volna hajlandó 
tulajdonságokat is igényel, melyek a nő egyéni 

Nem ringatjuk magunkat illusiókban; sőt 
beismerjük, hogv mind ezen hiányzó intézetek 
létesítése nagy akadályokba ütközik. 

Ámde azt tartjuk, liogy erős akarat és lan-
kadatlan kitartás mellett nincs legyőzhetlen 
akadály, s a hol a törekvés szép, üdvös és ne-
mes, ott a feltornyosult akadályokkal megküz-
deni magasztos — és még sikertelenség esetén 
is erkölcsileg gyümölcsöző feladat 

A mi a kiviteli módozatokat illeti, a leány-
tanoda kiegészítésére vonatkozólag azt tartjuk, 
hogv azt a város, a különböző egyházfeleke-
zetek és a közönség vál vetett működése és ál-
d oza t készsége 1 é t re h ozh a tj a. 

Az állami segélyt nagyobb arányú alko-
tásoknál vegyük igénybe; mint a minő lenne 
az ipartanoda és kiválóan a gazdasági iskola 

11a jól vagyunk értesülve, nem régiben 
maga a közoktatási miniszter adta meg erre az 
impulsust; a mennyiben kérdést intézett a vá-

ségének benső értékét fokozzák, s viszonylago-
san fölemelik őt azon magasabb légkörbe, a 
melyben a modern társadalom férfiai mozogunk. 

Az iparos és gazdálkodó leánya előtt többé 
nincsenek zárva azon társadalmi körök, melyek 
az úgynevezett uri osztályt ölelték ezelőtt ma-
gukban U g y a nyilvános, mint a magán élet-
ben köz vet Te n érintkezésbe lépteíTaz intelligen-
t iával ; kell tehát, hogy azokhoz simuljanak, 
köz/éjük olvadni igyekezzenek, mert nem azok 
szállnak le ő hozzájuk, hanem nekik kell azok 
li<- z fölemelkedniük. Másként mindenha csak 
tílrr jövevények maradnak ama körben, a mi 
rájuk u zve egyiránt lealázó, kellemetlen és 
dicstelen szerep volna 

Váljon melyik szülő az, a ki gyermeké-
nek a fennálló társadalmi remiben kielégítő 
helyzetet teremteni ne iparkodnék? I lven bi-
zonyára alig akad. 

A nő képzésről gondoskodni tehát mind-
nyájunk ak szent kötelessége; s hogy e tekin-
tetben a polgári leányianoda kiegészítése a leg-
célravezetőbb ut, azt senki sem vonhatja két-
ségbe. 

Ha azonban leányaink jövőjét szivünkön 
viseljük, kell. hogy fiaink sorsáról se feledkez-
zünk meg 

Az iparos és mezőgazdasággal foglalkozó 
férfi sem boldogulhat többé az apjától elsajá-
tított egyoldalú gyakorlati ismeretekkel. U g v 
az ipar, mint a mezőgazdaság terén az ujabb 
kornak oly vívmányai vannak, melyeket az • y ' J 

otthon szerény körében szabatosan megismerni 
nem lehet; mert azok behatóbb tanulmányo-
zást, szakavatott útmutatást kívánnak, és bi-
zonyos előismereteket föltételeznek. Azonföliil 
a társadalmi kasztok válaszfalainak lerombolása 
után szükségkép alknlma7Áodniok kell a civi 
lizált társadalmi szokásokhoz, fel kell magukat 
küzdeniük a műveltség emelkedettebb szinvo 
nalára; mert csak igy találhatják magukat bele 
a változott társadalmi viszonyokba, s igy* érté-
kesíthetik ön javukra az előhaladott kor köz-
hasznú vívmányait. 

Ezekből önként következik, hogy o ly in-
tézetek fölállítása, melyek a nem tudományos 
pályára készülő uj férfi nemzedék megfelelő 
ki képezés*'re hivatvák — szintén kikerülhetlenül 
és elodázhatlanul szükséges. I lyen hézagpótló 
intézet volna egy ipartanoda és különösen egy 
gazdasági iskola. 

mint azt lapnnk mult számában kifejtettük, az állam 
fedezi, marad tehát az érdekeltség terhéül .'>.000,000 frt. 
Ez az összeg az, melyet majdan a 81-iki vizszin alapján 
eszközölt ártérfejlesztés utján berovandó területek bir-
tokosainak 50 év lefolyása alatt le kell törleszteniük 
Tegyünk most már számítást, hogy ezen 3.000,000 frt_ 
hói 0%-os töke törlesztés mellett, mi esik évenként egy 
hold föld után. 

Az ártérfejlesztési hivatal eddigi fölvételei szerint 
a 81-iki vizszin alapján bevonandó ártér terület 1200 
nsz. öles holdjával 000,000 holdra tehető. Es sokkal 
valószínűbb, hogy ennél több lesz, mint kevesebb. 
Véve tehát GOO.OOO hold árteret, egyforma terheltetés 
mellett esnék a töltésépítés költségéből holdanként 5 frt, 
melyből G%-os íőke törlesztéssel holdanként 30 kros 
kirovás esik. — Szó sem lehet azonban arról, hogy 
az ártérfejlesztés utján bevonandó területek mind egy-
formán járuljanak a töltés kiépítés költségeihez. Meg-
dönthetlen igazság az, hogy az összes tiszaszabályozási 
költségek az eredetileg víz által borított árterületek 
mentesítése okából erednek, ugy hogy, ha a tiszas**-
szabályozás nem jut az emberek eszébe, a Tisza, Kö 
rög és Maros vizek árja körülbeiől ma sem járna na-
gyobb területen, mint azt 1830-ban, legkülönösebben 
1855 ben tapasztalták az emberek. — S igy elvitáz-
hatlan tény marad az, hogy ha két gát közé nem szo-
rittatik, s ez által természetellenes módon nem fokoz-
t-itik a Tisza vizének árja, az esetre a mai fensíki te-
rületek soha nem lennének árviz elöntések által fenye-
getve. Bizonyítgatnunk sem kell tehát, hogy a tisza-
szabályozási és védekezési müveletek nem ezen utóbbi 
területek érdekéből történtek, söt mondhatnánk egyenesen 
hátrányára vaunak ; mert most már a Tisza természetes 
állapotában árral boritott területekkel együtt ki vannak 
téve az elöntés veszélyének. Jog és igazsággal tehát 
egyformán ellenkeznék-, ha a fenforgó töltésépítési költ-
ség visszatérítésénél a Tisza természetes állapotában 
tapasztalt árterületek és a védgátak létesítése által ké-
sőbb az elöntés veszélyének szintén kitett évszázadok 
óta fensíkinak tapasztalt területek között különbséget 
nem tennénk. Kell, hogy a mentesítés költségének a 
legnagyodb részét a 1830-iki és 1855-iki vizszin alá 
eső területek fedezzék, mint olyanok, melyek a Tisza 
természetes állapotában vett ős árterületekül tekintendők. 

Későbbi megoldás feladata lesz szabatos és igaz-
ságos meghatározása annak, hogy a töltésépítésből fel-
merülő költségek, mily aránybau terheljék a különböző 
vizszin alá esö területeket; mi azonban, hogy a jövő 
terheltetés aránya iránt tájékoztathassuk az érdekeltsé-
get, az igazság elvét lehetőleg megközelítve a követ-
kező teher megosztását vesszük: 

0,009hold ártérből előre láthatólag a 1830-iki 
vizszin alá esik 150,000, az 1855 iki vizszin alá ugyan-
annyi, s 1855-iki év 1881-iki vizszin közé eső terület 
300,000 hold lesz. A fennforgó költségek legnagyobbrészt 
a két előbbi vizszin alá eső területeknek kell fedezni, és 
pedig az 1830-iki vizszin alá eső terület fedezze a 3000,000 
frtnak 50%-át, tehát felét. Az 1855-iki vizszin alá eső 
terület fedezze az egésznek 35% át; ugy hogy az ere-
deti fensíkul tekintendő területekre ne essék több, 
mint az összes költségek 15%-a. Ezen megosztás sze-
rint, mely lehetőleg megközelíti az érdek aránya által 
szabott igazságot, 1830-iki vizszin alá eső területre es-
nék a 3.000,000 frtból 1.500,000 frt, erre 150,000 hold 
árterét véve holdanként 10 frtot tesz ki a töltések teljes 
kiépítési költsége, s ha ezt 50 évre 6%-os tőke tör-
lesztés mellett tizetjük vissza az államnak : esik egv-
egv holdra öO kr; az 1855-iki vizszin alá esö 150,000 
holdra vett területre, a 3.000,000 frtnak 35%-át véve 
esik holdanként 7 frt terheltetési költség, mely a fenti 
visszetéritési módot véve, holdanként 50 évig 42 kros 
évi terheltetést von maga után; az ló'M-iki vizszin 
alá vett 300,000 hold terület után, a 3.000,000 frtnak 
15%-át véve holdanként 1 frt 50 kr. építési költség 
esik, mely holdanként i) kros kirovást igényel. 

Védtoltéseink teljes kiépítésének költségéből tehát 
a 1830 iki vizszin alá eső területekre holdanként 60 kr, 
a 1855 iki vizszin alá eső területekre 42 kr., az 1851. 
évi vizszin alá eső területekre holdanként 9 kr. évi 

A kataszteri visszatérítésről szóló 1881. X L I I . t. kirovási összeg esik. 
c. által tehát teljesen biztosítva vagyunk arról, hogy az Kétségei sem szenved, hogy ezen összeget az 

állam a töltés építések költségének fele részét az adó évi adminisztracionális költség éa védelmi költség 
hói eső évi megtérítési összegből maga fogja 50 éven emelni fngja. 
át letörleszteni. j Dc ha tekintetbe vesszük, hogy töltéseink nem-

Mint lapunk mult számában vettük, a töltések ; csak hegy mindenütt teljes méretekben építtettek ki; d-> 
teljes kiépitése az ártéríe'leszíési munkálatok végreh.jj- 1 a veszélynek inkább kitett vonalrészek téglaburkolattal 
tásával együtt G.000,000 Írtba fog kerülni. Ennek felét, j is el vannak látva, igy jövőre a védelem könny, b b 

járulni ? 
Ezt illetőleg elégnek vélnénk, ha a város 

utalva azon körülményre, miként Szentes az 
adó után esedékes s népnevelési célokra fordí-
tandó 5%-nál már is jóval nagyobb áldozatot 
hoz a közművelődés oluirára — ingyen helyi-
séget ajánlana fel. 

Hasonló nézetIjen vagyunk a gazdasági 
iskolára nézve ís S itt a város fölötte előnyös 
helyzetnek örvend. Ott. van a régi sörház épü-
let ; a városnak alig hoz valami jövedelmet; 
egy gazdasági tanintézet céljaira könnyen át-
alakítható és berendezhető és a mellette elte-
rülő s köztulajdont képező földből könnyű 
szerrel lehetne annyit kihasítani, mennyi a 
gazdasági iskolához szükséges. 

I ly kedvező helyzetben miért ne próbál-
nánk szerencsét? 

Hiszen a magyarság központja vagyunk; 
közművelődési célokra az állam pénztára még 
eddig részünkre semmi áldozatot nem hozott; 
holott fizetünk annyi adót, miut 3 - 4 felföldi 
vármegye, melyeknek a kormány műutakat, 
vaspályákat épített, iskolákat állított stb ; az 
ipar és mezőgazdasági ismeretek fejlesztése épen 
c vidéken elsőrendű nemzetgazdászati érdek; 
akadlmt-e tehát oly rövidlátó, szűkkeblű és 
kötélességszegő miniszter, ki kérő szavunk elől 
11azafi'itlan ríJegségge 1 elzárkózhatnék. 

Mi nem hihetjük s a hatalom kezelői-
nek jóakarata és hazafisága fölött kétségbe kel-
lene esnünk, ha hinnénk — azt. 

Azért jusson eszünkbe az írás szava: „kér-
jetek és megadatik, zörgessetek és megnyitta-
tik." Tegyünk kísérletet; s ha üdvös törekvé-
sünk meddő marad is, megmarad számunkra a 
fölemelő öntudat vigasztalása. 

Vegye kezébe ez ügyet a város polgár-
mestere. O erre állásánál fogva kötelezve, egyé-
niségénél fogva hivatva van — 8 él bennünk 
\ hit, hogy ez ügyben maga köré sorakozva 
látandja Szentes város színe javát ! 

A közép-tiszavölgy jövője. 



biztosabb és a múlttal {szemben összehasonlithatlanul 
olcsóbb lesz. Ugy begy a legnagyobb vész idején sem 
mehet a 30-iki vizszin alá esö terület megterheltetése 
1 írtnál, az 1855-ik évi viz alá esö terület 70 
krnál, az 1881-ik évi vizszin alá esö terület megter-
heltetése 20 krnál magasabbra. Ha most már vesszük 
hogy a közel múltban, a mig összes erőnk megfeszí-
tése mellett is, aggódnunk kellett és remegtünk a ki-
kerülhetlennek tartott katasztrófától s mégis holdanként 
10—15 frtra ment a védelmi költség évenként és emel-
lett még a gáton kellett heteket, hónapokat tölteni a 
város és községek összes kézi és igavonó erejének, 
melyre jövőben a jó és biztos töltések mellett nem 
leend szükség és jövőre nem lesz kitéve a birtokos 
annak, hogy a tavaszi legnagyobb munka idején kell 
a gátvédelem iniatt mezei munkájától elvonni erejét; 
valóban, ha tekintetbe vesszük a jövő ezeket, akkor kilátá-
sait a múlttal szemben a lehető legkedvezőbbeknek kell 
tartanunk és nincs okunk aggódni a miatt, hogy a mai 
gát építések aránytalan nagy terheket vonnak magok 
után; mert, ha a 1830. és 1855-ik évi viz alá esö ös 
árterek ül tekintendő terület mentesítése az első 1 frt, 
a második 70 kr. maximális költségbe kerül holdan-
ként, azt soknak moudani nem lehet és a feiisíki te-
rület birtokosai annak biztos tudatában, hogy jövőre 
— amellett hogy az elöntés veszélyétől mentve van-
nak — nem lesznek kitéve annak, hogv tavaszonként 
össszes igavonó erejöket heteken, hónapokon át kelljen 
a védelemre fordítani, mezei munkájoktól elvonni és 
ez által kiszámithatlan kárt szenvedni, valóban ennek 
megváltába fejében szívesen fizeti mindenki azt a 
8—10 krt, mi holdanként rá esik. @ 

ott még véres események foguak tőr-

Világ folyása. 
Az Egyiptomból érkező tudósítások össze-

vágó állítása szerint az angol hadvezénylet már 
megkezdette a döntő hadmüködést Arabi pasi? 
ellen. Az elmúlt hét a készülődéseknek, csapat 
elhelyezéseknek, kémszemléknek, az utak és | 
közlekedési vonalak elkészítésének, az élelme- j 
zési és kórházi szolgálat berendo* ésének volt ! 
szentelve, önként értetik, hogy mind ezen moz-
galmak naponkénti összeütközésekkel, csatáro- j 
zásokkal voltak összekötve ; melyekben rend- j 
szerint az egyiptomiak húzták a rövidebbet. 
Az angolok réudkivüi el vannak keseredve a 
beduinok ellen, mert ezek az angol sebesülte-
ket nemcsak legyilkolják, hanem a legbarba- | 
rabb módon meg is csonkítják. A vadság miatti j 
mdtó elkeseredésükben az angol csapatok alig i 
várják már az általános támadás napját; s igy ; 
ha az egyiptomiaknál az önvédelem tudata j 
által felfokozott fanatizmus fog közrehatni a j 
hősies kitartásra, ugy az angol katonáknál 
ellensúlyozni fogja azt a bosszúvágy és 
sedés. Nagy baj az angolokra az egyiptomi 
forró éghajlat; már eddig is számos katona ka-
pott napszúrást ; ezenfelül az Alexandriában és 
körnvékén fekvő csapatokat a vízhiány is te-
nyegeti, amennyiben Arabi az ivóvíz előállítá-
sára szolgáló csatornának elzárására törekszik. 
Mind ezek ösztönül szolgálnak arra, hogy az 
angolok kétszeresen vágyakozzanak a felkelők 
mielőbbi tönkretételére. 

Kairóban a khedive hívei uralják a hely-
zetet; a katonaság nem fog az angoloknak 
ellentállani, s a rendőrfőnök sem tartozik Arabi 
pártjához Mindamellett a keresztyének bizton-
sága aggodalomra szolgáltat okot; mert a ben-
szülött lakosság fenyegető magatartást tanusit. 
és nagyon valószínű, hogy Kairó elfoglalása 

előtt 
ténni 

Hasonló kedvezőtlen hirek érkeznek Syriá-
ból is, s ha ezeknek hitelt lehet adni, ugy az 
összes mohamedán világ összeesküvésével állunk 
szemben. Annyi már eddig is történt, hogy a 
keresztyén hivatalnokokat elbocsátották állá-
saikból, s helyüket mohamedánokkal töltötték 
be. A keresztyének ezt nyugodtan trrik, s ön-
ként lemondanak minden kiváltságaik és elő-
joga. król; a mi azonban mind nem használ 
semmit, mert a mohamedánok napról napra 
kihívóbban viselik magukat. 

Azt állítják, hogv e forrongást maga a 
szultán idézi elő titkos ügynökei által; viszoot 
e fondorkodásra Németország bujtogatja a szul-
tánt; mert Némctoeszágnak ninas ott semmi 
félteni való érdeke; ellenben vetélytársai, u tn. 
Orosz-Francia- és Angolország egy mohamedán 
szent háború esetén beláthatlan zavaroknak és 
bajoknak lennének kitéve. Csak a ..vér és vas-
politika" lelketlen őrzése lehetne képes olyan 
fondorlatra vetemedni; mertelőre látiiató, hogy 
a szent héboru kihirdetése esetén a mohamedán 
terüleien lakó keresztyének le fognak mészá-
roltatni 

Már pedig, hogy a szultán csahugyan for-
ral magában valamit, az kitűnik onnét, hogy 
a már megkötött angol-török katonai egyez-
mény aláírását egyik napról a másikra húzzák 
halasztják Pedig a török beavatkozás már eddig 
is tiilhal.idottá vált, amennyiben a háború mos 
tani állásán semmit sem változtathatna az a 
pár ezét tőrök katone. De ugy látszik, hogy 
a szultán még azt a csekély hadat se akarja 
útnak inditani addig, a mig a harctéren döntő 
események nem állanak be. Persze, mert akkor 
aztán könnyű lesz arra fordítani a köpönyeget 
a merről a szél fuj 

Az elfogott egyiptomi hadvezért, Mahmud 
Tébmi pasát az angolok átadták a khedi vének, 
de oly kikötéssel, bo'iy az angol parancsnok-
ság beleegyezése nélkül kivégeztetnie nem sza-
bad Ez ugyan sovány vigasztalás; mert hiszen 
nagyobb gyötrelmek is vannak a halálnál. 
Ugy látszik, maga a fogoly pasa is igy gon-
dolkozik, s mindent el követ a khedive bo-
csáfanáuak és kegyének megnyeréséért. Erre 
mutat a/, hogv a kliedivéhez egy emlékirat 
félét intézett, melyben a ttfhbi között azt állítja, 
hogy a khedive közvetlen környezetéből több 
magas állású egyéniség titkos összeköttetésben 
áll Arabival. Ez is egy ujabb bizonysága annak, 
hogy a mohamedánok között egyetértés ural-

lelke- | kod\k. 

Franciaországban egy idő óta egymást 
érik a németellenes tüntetések lvz< kre az szol-
gáltatott okot. hogv a IVirisban la.*ó németek 
megakarták ünnepelni a Sedán napot, vagy is 
azon legnagyobb catastrópha évfordulóját, mely 
Fianciaországot a legutóbbi német — francia 

8 ha ujat keresnek azon válasszal fizetik ki, 
őket, hogy németek számára nincs kiadó lakás. 
Csaknem bizonyosra lehet venni, hogy ennek 
az izgatottságnak még valami kravall lesz a 
vége. 

Írország fővárosában Dublinban egy pá-
ratlan esemény zavarta meg a kedélyeket; az 
t. i. hogy az összes rendőri személyzet egy-
szerre fölmondta a szolgálatot A kormány 
minden lehetőt elkövetett a békétlenkedők le-
csillapítására, de eredmény nélkül. Ekkor az 
alkirály katonasággal vétette körül a rendőrö-
ket, s megparancsolta, hogy azok lefegyverez-
tetvén. s az egyenruhától megfosztatván csú-
fosan kergettessenek el ; a mi betű szerint 
végre is lett bujtva. A nép azonban a zavargó 
rendőrök mellé állt, s a katonasággal is össze-
ütközött, minek véres kimenetele lön. Az elű-
zött rendőrök azonban még is csak meggondol-
ták magukat, s kérvényt nyújtottak be az ál-
királyhoz, mely ben hibájukat beismervén, vissza-
tógadtatásukért esedeztek. E kérelem részben 
teljesítve is Ion; de azért a katonaságnak még 
mindig őrködnie kell a rend fönntartása felett, 
inert a nép közt a forrongás ínég egyre tart. 

Muszkaorszá ban a nihilisták ismét életjelt 
adtak magukról. A mult héten a muszka rend-
őrség roppant dinamit szállítmányt foglalt le, 
mely Moszkvába irányult, kétségkívül azon 
célból, hogy a koronázás alkalmával valatn ly 
nagyszabású merényletnél fölhasználtassék. A 
lefoglalt robbanó anyag azonban ismét eltűnt, 
s még eddig nem birták kisütni, hogy hová? 
Néhány nappal ezelőtt pedig egy vízmedence 
tölött lévő biti épen akkor szakadt be, a midőn 
azon a cár, cárne és a trónörökös áthaladtak. 
A fejedelmi személyek még baj nélkül átjutot-
tak; de a kiséret egy réssé a híddal együtt 
lezuhant. — liizony bizony nem jó dolog ma-
nap cárnak lenni! 

háború alkalmával érte. 
térin és ze t esc 11 fel 1 >ősz i t e 11 e 
közhangulat a németekre 
lön, s ha még ideje korán 
kodnak ki ttld;a mi nem 

Kz a kihívó sértés 
az egész Párist, a 
nézve fenyegetővé 
meg nem huny ász-
érhet te volna őket. 

Az egész francia sajtó pártkülömhség nélkül a 
legnagyobb indignatióval támadta meg a fran-
cia kenyéren fölhozott német bevándorlókat, s 
az ellenszenv már oly mérvet öltött ellenük, 
hogy cgymásutáu monpják fel nekik a lakást 

Helyi és vegyes hirek. 
— Személyi hírek. Horváth Gyula kormánybiztos 

és neje szül. báró Spléuyi Berta urnő f. hó 8 án kö-
rünkbe érkeztek. A kormánybiztos családjával együtt 
a sept. hónapnak legnagyobb részét körünkben lógja 
tölteni. A kitűnő vendégeket örömmel látjuk városunk 
falai között. Báró Brauueeker Edgár édes anyja és fi-
vére Armán a tiu és testvér szerencsétlenségének hí-
rére f. hó 8 án városunkba érkeztek. A bárót eddig a 
legnagyobb gonddal fivére Eamoral és jó barátja Ko-
vács Aladár ápolták. Vadász Manó kerületi tanfel-
ügyelő t. hó l)-én városunkba jött iskoláiuk megtekin-
tése végett. Azon nap vissza is utazott Szegedre. 

— Szent-háromsag szobrot emeltetett Szentesen 
két rom. kath. házaspár. A díszes szobor, mely szürke 
porosz gránitból fog készülni, a szállítási költségen 
kivUl 4200 frtba í'u^ kerülni. A derék házaspárok, kik-
nek nevét még most nem lehet nyilvánosságra hoz-
nunk, külön tettek alapítványt, melynek kamatából a 
szobor gondozandó lesz. A szobor a toronytól balra a 
paplak előtt fog elhelyeztetni. M a , midőn tényekben 
oly ritkán látunk a vai!ás«>s érzbleíuek kifejezést adni, 
ezen esetet örömmel emiitjük föl, vajha ha ezen ke-
gyelete:: azép tett utánzókra találna 

Bal. A szentesi jótékony nőegylet által a lóver-
seny alkalmából rendezett bál előreláthatólag igen jól 
fog sikerülni; mert nemcsak helyből számosan készül-
nek rá ; de a szomszéd Szarvas, Kun Szent-Márton, 
Csongrád városok, Mindszent, Szegvár községek és a 
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T I T K O S J E G - T . 
— B t» « x & \ y. — 

Irta: S . 1\ 

Seregélyesnéhez 20 évvel azelőtt éppen igy vit-
tek egy gyeaiueket felnevelés végett. Egv csomó pénzt 
tettek le nála és azt Ígérte, ki a gyermeket elhelyezte 
nála, hogv 7 év múlva eljön a gyermekért és addig 
minden évben íVX) frtot küldenek a gyermek tartásért. 
Az első három évben meg is kapta Seregélyesné pon-
tosan a páuzt; de a negyedik évben elmaradt a pénz 
és Seregélyesné bele unt a gyermek ingyen tartásába 
és a községnek adta át, kijelentvén, hogv ö tovább 
nem gondol a gyermekre és nem törődik vele akármi 
lesz is belőle. A gyermek azután községi költségen 
neveltetett f e l : de biz azért soha nem jöttek szülei. 

Seregély esnének, midőn a gyerlnek tartására uáia 
hagyott p'nzt megolvasta, lefeküdt ez az eset jntott 
eszébe és ezen esetből vonva következtetést, a nála 
hagvotí gyermeket egy örökre kidobott tárgynak íe-
kinfé, melytől mint a ballépés szégyen gyümölcsétől 
firutnek ha Kzahadulhatnuk a könnyelmű emberek. S 
üli vt, hogv c>ak egv pillanatra a gyermek szüleinek 
L. • i'ánti kíváncsidig hábi rg.iíta volna leikét, azon 
^on .;*:>/..>;t7 hogv nein sokkai okosabban cselekszik c 
ó, !t. .i ermek tartására nála lugyott pénzt magá 

nál tartja, s a gyermeket pétiig kidobja az utcára Hi-
szen ugy is fog kerülni, aki azt felveszi és felneveli. 
O már vén asszony, nem arra való, hogv szopos gyer-
mekkid bajlódjék, szoptatós dajkát pedig csak nem 
vesz maga mellé, hogy arra költse el a pénzt. 

Seregélyesné hamar elgondolta és haoiar végezett. 
Fölkelt ágyából. Karjára vette az asztalon fekvő gyer-
meket és elment vele a harmadik utcára, ott egy jó 
módú és gyermektelen ember háza ablaka alá letette 
és azután mint a ki » legjobban végezte dolgát haza 
ment, lefeküdt és miuden lelkifurdalás nélkül folytatá 
tovább éjjeli álmát. 

A gyermeknek valószínűleg altató szert adtak be ; 
mert e harcold* közben egy pillanatra sem ébredt fel. 
Már virradt, a cselédek a teheneket híjtották a csor-
dára és a gyermek ínég mindig a szabad ég alatt volt. 
A csordás vette észre. Elébb azt gondolta hogy a gyer-
mek meg van halva; de midőn felvette a földről és 
megrázta, a gvormek sírni kezdett 

Ejnye miféle pogány lélek dobhatja igy ki az 
utcára gyermekét, mormogá a szolga ember és nézett 
szélylyel, ha valakinek gondjaira bizhatná a gyenne 
ket. Nem sekáig habozott azorban, hanem indult a 
községházához és ott a cselédhíznál letette találmá-
nyát. A köz*ég birája már kora reggel doboltatta, hogy 
egy szoptatós dajka kerestetik ; de nem volt a község 
b n olyan szegény nő, ki szoptatós dajkául beszegő-
dött volna. 

A gyermek azonban éhes volt és mindinkább 
követelte anyját, sírt, hogy alig maradt meg tőle a 
cselcdhazban valaki. 

Egy asszonyt rendeltek hát mellé ideigleneseu, 
ki, mig szoptatós dajka kerül, gondozza a gyermeket. 
Ez a száraz dajka ügyes asszony volt, mindjárt kenye-
ret áztatott cukros tejben s azután ezt a kenyeret egy 
ruhácskába kötve, csecs helyettt, ezt tette a gyeinek 
szájába. A gyermek mohón szítta ki a ruha által áte-
resztett édes tejet ; de midőn már kiszitta tartalmát, 
ismét élénken sírt föl. 

— No hiszen gyönyörű mulatság lesz ha ez a 
poronty sokáig lezz itt a nyakunkon, mondák a köz-
ség cselédei. 

Az asszony egy ujabb csomó tejes kenyeret 
adott a gyermek szájába és ez ismét elhallgatott. Ezt 
ismételték vele, mig jól nem lakott és akkor elaludt 

A tinóm ruh i, amibe a gyermek takarva volt, 
arra mutatott hogy előkelőbb körökből való volt. A 
biró azt mondá, hogy minden anyát nwg kellene égetni, 
ki igy dobja ki az utcára gyermekét. 

Szop itós dajka azonban neui kerüit sem 
M . . . . on seoi a szomszéd községben. A község 
házánál már tovább nem tűrhették a gyermek örökös 
sírását, kiadták azt egy száraz dajka gondozása alá; 
de a biró maga megnézte miuden nap a gyermeket, 
aki a száraz dajka gondozása ápolása mellett is napról 
napra nőtt szebb és elevenebb lelt. Mikor már féléves 
volt a gyermek a biróné is elvitette házához, meg-
nézte, n»;gvon szépnek találta és azt mondá, hogy be-
csületes szülőknek csak ritkán ád az isten ilyen tzép 
gyermeket. 

Folyt. köv. 



— Szerencsétlenség. Báró Braunecker Edgár Ezen előadásra felhívjuk a színház látogató közönség 
kormánybiztosi titkár f. hó 4-én délután G órakor a figyelmét. A darab Vntsák Sándor első kísérlete, ha 
teési barakoktól hajtatott haza és a teési major köze- nem is mérkőzhetik a „Szobacicus"sal, de annak elő-

lében, egy erős kottvanás következtében, a kocsiból 
kiesett és jobb lábszára boka felett mintegy 15 cinrre 
eltörött. A szerencsétlenül járt bárót este későn szálli 
tották lakására, hol dr. Pollák Sándor, és dr. Lábos 
Endre orvosok az egészen ketté tört csontot helyre 
iaaziták; a tört lábszár végleges bekötésére azonban 
a báró, a hasnnló műtétei után országszerte ismert — 
Farkas László budapesti orvost hozatta le, ki f. hó 
6-án érkezett meg városunkba és azon nap délelőtt 
10 órakor Pollák és Lábos orvos urak közbejöttével 
a bekötést eszközöltn. A báró a műtét alatt egész hideg 
vérrel, nyugodtan viselte magát, s az óta is folyton jó 
hangulatban van. A láb összeforradás iránt az orvosok 
a legjobb reménynyel vannak. Őszintén kívánjuk, hogy 
e remény minél rövidebb idő alatt valósuljon. 

— Mindszentre. A megyei közigazgatási bizottság 
csendőri önálló őrséget kért felállíttatni a belügy 
minisztériumtól. A belügyminiszter a mindszenti köz-
biztonsági állapotokat nem találja oly veszélyeseknek, 
hogy ott önálló őrség felállítását sürgősen szükségesnek 
látná, s azért nem engedélyez Mindszentre csendőri 
önálló őrséget, kijelenti azonban, hogy mihelyest a 
megye székhelye Szegvárról Szentesre fog áttétetni, a 
szegvári őrség azonnal Mindszentre fog áthelyeztetni. 

Évfordulója volt f. hó 3-án töltésépítéseink 
megkezdésének s ennek emlékére, valamint annak meg 
ünneplésére, hogy a bökény-mindszenti társulat 5-ik és j 
tí-ik őrház közé eső szakasra egészen ki van már 
építve, a vállalkozó testvére Deutsch Jakab ünnepélyt j 
rendezett, melyet kizárólag csak a töltésépítésnél közre- i 

adása után mindenesetre érdeket fog kölcsönözni az 
összehasonlítás. Külőmben megemlíthetjük, hogy szerző 
ezen darabját a jutalmazandó iránti szívességből en-
gedte át előadásra. 

— Bál. A nőegylet által vasárnap, e hó 10-én 
rendezendő zártkörű táncvigalomra szóló meghívók szét-
küldetvén, kik tévedés elveszés vagy véletleeség szülte 
egyéb ok miatt nein kaptak, — de arra igényt tarta-
nak — tisztelettel kéretnek e tékintbtben a rendezőség 
elnöke: Aradi Kálmán, nőegyleti titkárhoz fordulni, ki 
legnagyobb készséggel igyekezem! a mulasztást helyre-
pótolni. A nőegylet vigalmi bizottsága. 

— Dalárdánk bebreezeni szerepléséről egy ottani 
ügyvéd a „Szentes és v idéke" mult számában meleg 
hangon irt tudósítást tett közzé ; mely különösen azon 
kijelentés által nyert jelentőséget, hogv — ha a bíráló 
bizottság igazságos lett volna — dalárdánknak az első 
diják egyikét oda kell vala ítélnie. Szivünkből örven-
dünk a dalárda irányában nyilvánult elismerés fölött; 
s csak az általános óhajt tolmácsoljuk, midőn jelezzük, 
hogy a debreceni versenyen producált darabokat a kö 
zönség mielőbb szeretné hallani. 

— Jutalomjáték. Kedden, sept. 13 án lesz a szín-
társulat szorgalmas karnagyának jutalomjátéka, melv 
alkalommal itt elöször adatik „ A furcsa háború" cimű 
iij operette Strausstól, melv Bécsben és Budapesten 
számtalanszor nagv tetszéssel adatott. 

A jótermés következménye. A pénzügyminisz-
ter felhitta az adófelügvelőket, hogv miután a közel 

működött kormánybiztosi és vállalati tisztviselők voltak elmúlt években a rosz termések miatt — lehetőleg 
hivatalosak. Kz ünnepély, melyen közel ötvenen vettek békét hagyott az adóhátralékosoknak : most a jó tér-
részi, máseap regge' ig tartott. Vacsoránál az első po- niésből telik, hát igyekezzenek minél nagyobb erély-
hár Ií«»rváih Cyuláért volt emelve, kinek első sorban i Ível eljárni az adóvégrehajtás körül. Ez annyit jelent 
köszönhetjük, hogy töltéseink kiépítése felett örömüli j hogv aki adóvégrehajtót nem akar házánál látni, hát 
nepet ülhetünk ; azután éltetve volt Száz Géza építési 
főnök, Bücliier Bódog, ki a szakaszon a munka veze 
tője volt, Deutsch J. József vállalkozó, ki ezen óriási 
munkát rövid egy év alatt végrehajtotta, Deutsch Ja-
kab, ki ez ünnepélyt rendezte. Az ünnepélyen a j ó 
öreg Buday verte cimbalmát és vert azon okon jé) 

ívar nótákat és elvérte azo kat ma 

alig tudja elverni valaki az országban. 

— Nyilatkozat. Mig egyrészt köszönetemet nyil 

fizessen 

— Szegény tanulók. Hároin szegény helybeli ta-
nuló ifjú élelmezése és ruházására Kambovszkv József, 
Bányai József, Ónodi Lajos és Sima Ferenc által tett j 
alapítvány élvezésére a tanári kar ajánlata folytán az 
iskolaszék Bajkai Antal III-ik osztálybeli, Bajkai Imre 

Ivau jól, a mint azt j és Somodi János I-ső osztálybeli tanulókat jelelte ki. 
A tanári kar ezen három tfjuu kivül még 7 ifjú nevét 
jelenté be, kik szintén elannyira szegények, hogy 

vánitom a t. szente..i kőzöm* égnek nn-irg részvétéért, • csakis segélyezés mellett lesznek képesek tanulmányaik 
másrészt kinyilatkoztatom az igazság s érd.'kében hogy 
a jövedelemből rám eső rész miatti vád — mely a 
közönség kö/.t elterjedt — az igazgatót többé nem ter-
heli, miután ez ügy rám nézve egészen előnyösen el 
intéztetetett. Tel jes tisztelettel Kőmives Imre színész. 

Érdekes színielőadás lesz ma este a szinkür 
ben. Adatik „Nana leánya," Zöld Márton uj színmüve, 
ni«*!yről a fővárosi lapok kedvezőn írnak. Ez képezi 
most a fővárosi színkör újdonságát s mi is felhívjuk 
rá a közönség figyelmét. 

A .,Z9n333Íe!yek"-et illetőleg van szerencsénk 
tudomásra hozni, mikép részvét és pártolás hiány miatt 
— beszüntettük. A rendező bizottság. 

A holyben mukődo kir. mérnök urak egyike a 
napokban kurcaparti lakásától a liambovszki vendég-
lőjéig terjedő uton egy zsebkönyvet veszített el, 
melv „ ls',iinér,'si fetjyzö'i 'hvjv föliratot viselt, s nem-
lartalmazott mást, mint különböző felmérési adatokat 
és jegyzeteket. K jegyzőkönyv a tulajdonost.n kívül 
másra érdekké! n *m bírhat; s igy bizton reméljük, hogy 
a becsületes megtaláló azt átfogja szolgáltatni a ka 
pitánv ságnak : annyival is inkább, mivel a tulajdonos a 
megtaláló részére 5 ft jutalomdijat ajánlott fel 

Erös végrehajtás. A bökény mindszenti tisza-
szabályoz > társulatot a multakból származó lejárt álla-
mi követelésekért S<J;000 frtig exekválta meg a szegedi 
kir adófelügyelőség rendelete folytán a helybeli adó-
ügyi tanácsnok. Persze a társulati pénzt árban nem hogv 
80.000, de 80 frt sincs, s igy a végrehajtók az üres 
pénztárt foglalták le. l i o g y mikor telik meg annyira, 
hogv belőle M),000 frtot ki lehessen fizetni, azt nem 
könnyű volna megmondani. 

— Vizkar címén Szentes város katár területére 
8, mond nyolc forint 40 ks. adótörlés eszközöltetett. 
Törvény szerint ugyanis vízkár címén az adófeliJgvelő 
csak azon földterületekre nézve törölheti az állami adót, 
hot a kész vetésben okozott a viz kárt. Bevetetlen 
földek adaját vízkár után, csak a pénzügyminiszter en 
gedheti el. Miért is a közigazgatási bizottság a fakadó 
viz miatt, bevetetlen területek után eső állami adó el-
engedéséért f"!ir a pénzügy minisztériumhoz 

— Jutalom. Lapunk mult számában „ritka becsű 
letesség- címe alatt volt közölve egy hir. hogy Serkédi 
Mihályné kis íia a kun szent mártoni országúton egv 
pénztárcát talált, s ezt tulajdonosának leendő átadás 
végett rendőrfő kapitányi kivatalh >z vitte be. A rendőr-
főkapitányi hivatal által eszközölt híresztelés folytán 
kiderült, hogy a tárcát GiMce Sándor volt szentesi, 
jelenleg kun zent mártoni lakos vesztette el. Ki a pén 
zét megtalálta, beesüh tes fiacskának 2 frt 5 ) kr ju 
taloindijat hagyott a kapitányi hivatalnál. Ez az összeg 
valóbau a becsüiet jutalomdija. 

— Színészet F . évi szeptember hó 16 án F e 
renci pár jutalmára adatik. „ A piros gláris" eredeti 
népszínmű, dalokkal 3 felvonásban irta Vntsák Sándor. 

folytathatására. A z iskolaszók ezen ifjak segélyezése 
iránt a városi képviselő [testületet kereste meg. Hisszük, 
hogy városunk képviselő testület? atyailag fogja fel-
karolni ezen ifjak ügyét. 

Özloti értesítés. A budapesti gabonapiacon a 
buza üzlet a lefolyt héten igen lanyha volt. A buza ára 
métermázsáuként G0 krtól <V5 krral szállt lejebb, s igy 
a legsúlyosabb buza csak 9 frt 00—70 krért vétetett. 
A zab inétermázsája G frt 40 kr, volt. Kukorica 8 frt 
#0 kz. Az árpa G frt G0 krért kelt. 

— Szinház. Szombaton Prielle Péter rendező 
jutalmául a „Fekete rendőrség" került színre. 
Lubinszki időközben bekövetkezett váratlan eltávozása 
folytán a szerepeket összekellett cserélni, s azért nem 
csodáljuk, hogy az előadás kissé vontatott s egyáltalá 
ban nem volt oly összevágó, a minőt vártunk. Fő 
s/.ereplők Prielle és Pap Laura voltak ; mindkettőjük 
játékán bizonyos leverttséget észleltünk, a mi a közön 
ségben is nyomott hangulatot idézett elő; s ennek 
lehet tulajdonítani, hogy Pap Laura 
tetszést, a minői egy pár — szépen keresztül vitt 
jelenetben megérdemelt volna. A czimszerepet játszó 
fekete rendőrség, illetőleg a rendőrtisztet személyesítő 
Kédiy szereplése pedig határozott visszatetszést, hogy 
ne mondjuk — megbotránkozást szült. Nem csak 
esetlen alak, hanem a rendőrtiszt valóságos paródiája 
volt, s a mellett néhány szóból álló szerepét sem 
tanulván be, alig tudta mondókáját elmakogui. A 
rendezőség megtehetné nekünk azt a szívességet, hogy 
ezt az urat hagyná meg „népséju — nek ; a katonás 
szerepkör ráuézve terra incognita. Vasárnap a 
Kintornás család" telt házat csinált; de még sem olyant, 
mint Kcdd.ni a Kőmivas 

kedvét lelohasztani, hanem inkább ösztönül szolgál arra 
hogy a Kedden összesereglet szép közönség valóban j ó 
előadások megszemlélésével kárpótolja magát. Ez a 
A kőmives darabján nézve még meg kell jegyeznünk, 
hogy az — mint egy hozzánk beküldött bizalmas 
tudósítás előadja — nem olyan fércmunka mint 
a minőnek látszik csakhogy nem akként lett előadva 
a mint uieg volt irv.i ; nagy részét a szereplők elváltoztat-
ták, kihagyták és saját szerzeményű rögtönzéseikkel a 
maga valóságából egészen kivetkőztették. Különösen 
Váradiró 1 állítják, hogy szerepéből szép keveset tudott, 
s beszélt derűre borura a mi épen nyelvére jött, mi 
által társait is zavarba hozta, mert azok nein tudtak 
az ő rögtönzéseire reflectálni. Mint halljuk e miatt az 
igazgató V. ellen megtorló rendszabályokhoz fog nyúlni 
mert Szerdán „Mukányiw-t szép kevesen néztük meg. Ez 
estén mutata be magát Győriué újonnan szerződött tag 
— Eiia szerepében, s bár hiányzott számára a tér tehet-
tségeinek kifejtésére, annyit mégis láttunk, hogy a tár-
sulat nőíagjai között az egyik első helyet ő fogja elfog" 
laiui. A többi szereplők között Prielle ( Zápolya nyel-
vész ) exeeilált volna, ha szerepét ugy nem fogja vala 
föl, hogy szakadatlanul ingerültnek és dühösnek kel l 
lennie. Különösen szemeiben folyton a düh féktelensége 
sötétlett, holott a nyelvész jelleme sajátkép csak az 
epéskedés és végletekig vitt pedanteria megtestesülése. 
Ferenczia cziuuzerepben itt ott meglehetős adag tul-
zásba esett, s a határtalan nagyravágyása miatt nevet-
tségessé váló alakot néhányszor egésszen bóhózati 
torzképpé törpltette; különben ezt leszámítva, játéka 
kielégítő volt. Németh Jolán naiv szerepre már fölötte 
kevéssé hajlékony hangjánál fogva sem alkalmas; ellen-
ben Deák hangja jó volna az epedő szerelem kifeje-
zésére, csak mozdulatai lennének kevésbbé szegletesek 
Megyeri a reporter szerepének egészszen jól megfelelt, 
s hasonlót mondhatunk Kőmivesröl — Szép Aladáréi, 
— Szirmainérői és Váradiről is. Egyáltalában az össz-
benyomást tekintve az előadás kielégítőnek mondható. 
Csütörtökön. „Oh azok a férfiak" ciuiű vígjátékra 
közönség csekély számmal gyűlt e gybe ; pedig az elő-
adás egészen összevágó volt. Nagyon szerettük volna, 
ha a keddi közönség ilyen előadást látott volna ; no de 
itt lesz az alkalom ma este. 

KiVONAT Szentes város híresztelő könyvéből 
Ozv. Faragó Sándorné l.t.488. sz. házánál egy külön 
lakás van haszonbérbe kiadó. — Ozv. Sarkadi Nagy 
Lajosné I t. 1'21. sz. háza kedvező feltételek mellett 
eladó. — Böszörményi János kistőkei II. osztályú szán-
tóföldje örök áron eladó, ertekezni lehet I. t. 7S3 sz. a. 
— Sajó Sándor tanítónak fél házi föld kukorica ter-
mése és 20 akóra való hordója eladó. I . t. 572. — 
Pataki Tamás korcsmáros értesiti a n é. közönséget, 
hogy a szent József képénél lévő korcsmát saját ké-
zért* átvette, és hogy ezentúl nálla a legjobb minőségű 
bor és páiinka kapható. — Schleier Istvánné kistőkei 
24 hold szántóföldje épöletekkel együtt, 12 hold ka-
jzáló, 15 részlet tehenesi ártér, és 1 hold nhegyi 
szőleje eladó. — Sedök József I I I . t. 333. sz. a. la-
kosnak az alsó réten 5 hold földje eladó'. — Kovács 
Pál 1. t. 70 !•/. Báli Sári-féle háza eladó. - Kardi Hor-
váth Ferencnek a vekerlaposon 12 hold és 3 hóid 
földje eladó. - Szarvadi Mihálynak nagvuyomási 15. 
sz. háza, N ik sz. szélmalommal együtt eladó, értekezni 

| lele t, a helyszínén. — Kovács Sáudor 11. t. 21. sz. háza 
j eladó• — Brezovai Mátyás I I I , t. 57^. sz. a. laknsnak 

a \ekerlaposon 20 hold földje eladó. — Balogh Szabó 
Imre dónáti 171. sz a. lakosnak Donáton 39 hold 
földje eladó vagy haszonbérbe kiadó. Pataki András 
111. t. 209. sz. háza bérbe kiadó. — Nagy Mihálv I I . 

j t. 558. sz. a. lakosnak Szt.-Líszlón egy eisö oszt. föidje 
eladó és belsőeeseri 1U fertály i'öidje feles munkálatra 
kiadó — Dönisödi István I I I . 95 sz. a. lakosnak ve-

nem aratott olv kerzugi 40 hold, mucsiháti 10 hold. és vekerlaposon 4 
hold földje eladó. — Vecseri Erzsébeím k a dereke^ v-

i házi oldalon 14 hold földje eladó vagy h<;szoóbérö • ki-
i adó, és a I I I . t. 100. sz. háza is eladó.— Molnár Ist-

ván I l i . t. 410. sz. a. lakosnak v. ker aposon egy e'sö 
oszt. földje eladó, és a belső ecseri 75 hald földje ha-
szonbérbe kiadó. — Tóth János mészárosunk I. t. G32. 
háza eladó. — Rác László 1. t. 44 j. sz. háza eladó és 
lapistói földje szinte eladó vagy ,'J évre haszonbérbe kiadó. 
Héjjá Józsefnek a Vekerzugban M) hold földié szabid 
kézből kisebb nagyobb darabokban eladó.— ('snugrádi 
Jáansnénak IV. tized 140. számú háza eladó. — 
Sarkadi Nagy Ferenc vásáráílási lakosnak belső < cser 
70 hold tanya földje épülete kel egvütt G éviv haszon-
bérbe adandó. — Kiséri Lakos János I I I . t 330 sz. 

at csinált; de még sem olyant, a j l a k ü á n H k ( \ . M t \ tmiyafóldje eladó, vaicy haszonbérbe 
jutalmául adott s általa irt , kiadó. — Székely Tót* Lajos bűs< bűséri 50 hold földje ha-

„Nem j ó a huszárral tréfálni" ezimü népsznnmü. 
magát a darabot illeti, azon elvet tartjuk ugyan szem" 
előtt, hogy : „nihil uisi b jne ;;< mint a közvélemény 
hivatott tolmácsa azomban mégis kénytelenek vagyunk 
annyit megjegyezni, hogy nemcsak a huszárral, de a 
közönséggel sem jó ám tréfálni. Ezt a darabot előadat-
hatja szerző faluhelyen, bizonyára hatást is fog vele 
csinálui; de nem volt ildomos dolog azt Szentesen, 
szinre hozni. Epen maga Kőmives nein érvényesít-
hette e darabban alakítási képességét; mert ő kéttség-
kivül j ó színész, ügyes komikus, de Ilanzi huszár 
szerepében nincs bohóság komikai árnyalat sem, 
hanem van meglehetős adag színtelen badarság, a m 
a karzati publikumnak jó lehet, de a mi műigénye-
inket ki nem elégíti. Annálitikáhb sajnáljuk, hogy 
Kőmives nem választott valamely műbecscsel biró dara-
bot, mivel ez estén épen az ő kedvéért szokatlanul szép 
publikum gyűlt egybe, s szerettük válna ha ez alkalom-
mal a színháztól rendszerint távolmaradók is me győ-
ződtek volna Kőmives jelentékeny színészi képességé-
ről és a tárulat kielégítő voltáról. No de reméljük. 

mi ! szonbérbe kiadó, ;»/. árendába házat is elvállal. 
Kohn Gábornak Téreparton 9 Kistőkén 2 részlet földje 
eladó, Tökén 50 hold földje feles munkálatra kiadö. —-
Lázár Sándornak 1. t. 323. sz. háza eladó, ugyanott 
egy pálinkás kazán is eladó. — Cakó János I V . t. 
$7. számú háza szabadkézből e ladó; ugyanannak egy 
kup nádja vau eladó. — Ssanthó Dániel 11. t. 347. SZ. 
szt,-lászlói eiső osztályú földj • eladó, értekezhetni sa-
ját házánál. — Kiss Albert örökösöknek 111. t. 424. 
sz házuk eiadó. — Az alsó réten a'só párti Soós Illí-
rének 9-S h !d tanya földje 3 vagv négy évre haszou-
bérbe kiadó akár egy daraba a v igv 10 holdankéui 
120 öllel •".?< uitva, értekezhetni saját házánál. — 
Itju Fábián Tóth Istvánnak Ki-tőkén földje van feles 
munkáialra kiadó: usry.ni'«ít szalmája van eiadó. —-
Ha ász Szabó Miháiyua!; I I . t. 137. sz. 3 és fél hold 
jókarban lévő szőleje terméssel együtt eladó ugyancsak 
Vekerlaposon egy második földje eladó. — Veiner 
Farkas liszt keivskedőnzk egy nagv tisztító rostája van 
eladó. Szőke Mihály II. t 5#G sz. háza és Bökényt 
7 hold földje ra'jt.i levő fűvel együtt eladó. — ifj . 
Mitlasóvszki ' ndrás IV . t. 147. sz. háza eladó. — 
Bajkai Sámuei I I . t. 105 sz. ai lakosnak Dónáton egy 
f ' t l .. földje eladó. — Turzó Andrásnak 1G00 ócska 
lapos cserepe van eladó. — Szabó Imre teési lak s-

hogv ez az intermezzo nem fogja a fölbuzdult pártolás*'; aak Teésen 3 részlet földje eladó, vagy haszonb'.be 



kiadó. — Bertók Jánosné I. t. 749 sz. ai. lakosnak 
kistőkei 5 hold földje haszonbérbe kiadó, vagv pedig 
eladó. — Dömjén Sándorné I . t. 377 sz. ai lakosnak 
eperjesi 10 hold széna termő földje eladó. Horváth 
József örökösök I I . t. 135 sz. ai. lakosoknak kistőkén 
12 hold földjük eladó, vagy haszonbérbe kiadó épü-
lettel együtt. — Pataki Ferenc I. t. 751 sz. ai. lakos-
nak alsó réti .90 hold földje épületekkel együtt eladó. — 
Héja József I I I t. 370 sz. ai. lakosnak vekerzugban 
57 hold földje épületekkel együtt eladó. — Özv. Zsol-
dos Józsefné asszonynak kovács mesterséghez való 
szerszáma szene és ócskavasai eladók. - Balog An-
tal I . t. 424 sz. háza eladó — Singer Vilmos betlehem 
utca I . t. 271 sz. házánál egy hármas eke jutányos 
áron eladó. — Dósai Gábor rézöntőnek a tyukpiac 
utcában I I I . t. 170 sz. háza eladó. — I f j Héjjá János 
I I I . t. 333 sz. ai lakosnak kistőkén 30 hold földje 

rajta levő tanyai épülettel örök áron eladó. — Lázár 
Sándor I. t. 323 sz. háza és egy pálinka kazán örök áron 
eladó — Tordai József tanítónak felső réti 33 hold 
feddje haszonbérbe adandó, kistőkei 15 hold íotdje, és 
Zalotai ltf részlet külső ártere eladó. — Szamoközi 
Józsefnek a derek egyházi oldalon 1 fertály föld je eladó, 
lakása I I I . tized. — Borza Karolina IV. t. 285 sz. háza 
mely -41 f 2 utcai szobából, tüzrevalóssal és egyéb hozz-
átartozóval, kerttel jutányos áron kiadó. — Krizbai 
Sándor I. t. 675. sz. ai. lakosnak nagyhegyi 1 hold 
szőlleje terméssel együtt eladó. — Özv. Pataki Já-
nosné I I . t. 345 sz. háza, dónáti félfertály, és felső 
réti 2 részlet földje eladó. — Szépe Antalnak pönköc-
Iuíton 20 hold kapált földje buza alá feles munkálatra 
kiadó. — Horváth Bálint I I I . t. 39. sz. ai. lakosnak, 
kistőkei 45 hold földje haszonbérbe kiadó. — Nagy 
Imre I I . t. 204. sz. háza és nagvhegyi szőlleje ked-

vező feltételek mellett eladó. — Lakos József I I I . t. 
216. sz. ai. lakosnak, 11. t. 290. sz háza eladó. — 
Posta Mihály I. t. 694. sz. háza egészben vagy fele 
részben is eladó. — Kökény András I I I . t. 266. sz. 
ai. lakosnak, királysági két fertály, és mnesiháti 56 
hold földje haszonbérbe kiadó. — Szényei András I . 
t. 59. sz. házánál ócska épület fák és egy nagy kapuja 
van eladó. — Veeseri János I. 354. sz. háza eladó, 
vagy 3 évre haszonbérbe kiadó. — Lakos Lidia I I t. 
746. sz ai. lakosnak egy üres portája van eladó. — 
Pardi Bálint I I I . t. 454.' sz. ai. lakosnak dónáti 42 
hold földje 3 évre haszonbérbe kiadó. Zsoldos Já-
nosné I I I . t. 152. sz. ait lakosnak pankotai 122 hold 
földje eladó. — 

Felelős szerkesztő: S i m a F e r e n c . 
y * 

B K . H I R I ) K T B S 

H i r d e t é s . 
Alólirott tudatja a tisztelt közön-

séggel, hogy a Tiszánál — görgősi mal-
mánál és a kereskedésében különnemű 
— u. m : bükkfa, gyertyánfa és töígy-
tÜZÍfái vannak eladók. 

Valamint a téglagyáránál — a kör-
kemencében égett, az eddigieket jó-
ságban felülmúló tégláit is ajánlja a t 
c. közönségnek. 

Tisztelettel 
ZSOLDOS FERENC. 

t 

TQOGOQOQZXyOCQ 

H i r d e t é s , 
Van szerencsém a 11 é. közönséget 

értesíteni, hogy fiatal cser-, tölgy-, kőris-, 
szil- és gyertyánfából vegyesen összeál-
lított tűzifám megérkezett és a szentesi 
tiszaparton van eladásra kirakva. 

Venni szándékozók tiszai csőszöm-
höz, Dósay Ijrnáchoz fordulni szívesked-
jenek, a kinél a fizetések is teljesitendők. 

Az eddigi téglaégetési rendszerem 
megváltoztatása által ama kellemes hely-
zetbe jutottam. hogy igen kitünü j á r d a - , 
k ú t - , első és másodrendű f a ! - , valamint 
kocka- és hatszög alakú (kövezet, pflaster) 
t é g l á k a t gyárthatok. 

Mindezen téglanemekből nagyobb 
mennyiségek vannak itteni írvártele-
petnen eladók. 

Dusán felszerelt mindennemű épÜÍ8t-
és bognárfa-, zsindely- és deszka-, vala-
mint cséplőgépek f ű t é s é n é l legjobbnak 
bizonyult peroSZ-kÖSZen-, ugy szintén 
k . o v á c s s z é n - r a k t á r a m jutányos árait bá-
torkodom ajánlani. 

C* c^-^dfad^ sk* déa 

Ház- és földbirtokra betáblázandó 
kisebb és nagyobb összegű 

k ö l c s ö n ö k e t a d 
a szokásos kamatláb mellett 

a szentesi takarékpénztár. 

H i r d e t é 
r. étnek náll l i te i 

Uj z s á k o k nagyobb és kisebb meny-
nyisegben malomban és belvárosi bolt-
hely bégemben kaphatók. 

Szentesen, jul 28. 
% 9 eitf Sa latnon. 
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CAWLEY & MEKKY , al eiaigc FAikantca, PARIS j 

seuls Fabrican'.s brevetét des Marques : 

^ E R A I U ^ j ^ í U O XlTlOify! 
Coulenr Mais j Blaoc ou Mais 

sup^c^' í ^Jnn'sicM*™** 

m o o o o o c x x x 

£ H i r d < (1 e t é s. 

Van szerencsém a n é közönséggel tu-
datni, hogv az őszi idényre uborka savanyításhoz 
szükséges jo minőségű 
4 kr, és uborkának, wtw'k, paraflit,.\tnnnak való 
iirrrfi'kf't szintén a leajntányasabh árak nállam 
lehet kapni. Próba bevásárlásokért esedezve, 
maradok 

mély tisztelettel 
Borbély Józsofnó 

nz irrulit.i templom á:« lioin.i'hon. 

fí * 

Van szerencsém a ti é. közönsétr 
becses tudomására hozni. hogy miután az 
üveg és porceilán-üzlettel fel akarok 
hagyni, üzletemben lévő áruimat igen 
jutányos áron adom el. Hasonlóképen 
tudatom a t. közönséggel, miszerint az 
üzleti helyiségem belső részében lévő 
á ü v á n y - s z é k r é n y e k e t is, melyek üveg-
és porceílán-cikkek tartására szolgálnak, 
eladni szándékozom 

A n. é. közönség becses megrendelé 
seit kérve, maradok tisztelettel 

özv. Kajtár Lajosné. 

x x s c o r o c 
íé. q 

cxxS 
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H i r d e t é s . 

Ifjú Bárdos Antalnál 
többféle 

(trieur) 
gyári áron eladó. 

t. 44 sz. a- 1 

osztályozásra alkalmas! 

trieur 

J 8 — 
ru |j váci körút76. s 1rr 

J.111S Kns-K^ ' . i iu : 
vaci *ürut76. j| 

i IMI á , r ia , -c e l l i 

* g y © i i i o r - c s e p p e f e 
? jeles hatású gyógyszer 

a gyomor mSnden 

s 

bántalmai ellen. ^ 
és föliiímulhatlan az ét-
vagyhiány, gyomor-gyen-
yeges. rcszszagu Icheici, aÍ 
szelek, savanyu feibüfo-, 0 
ae3, koiika, gyomerhurut, 
íiyomcróöés. hugykokép-
zoílés. tuisayos r.yalka-
köpzodés. sargaság, un- & 
dor és hanyas, fofajas t ha ÍJ 
az a gyomorból eredi g y O - S 
morgorcs, székszoruiat, a^ * 
gyomornak fulterhs!tségo 
ete? ésitai aital.gilisrta. |óp 
és iná jbet6greg. arariy cres 

baníalntak ellen. 
K"tf tj ára használati aia*tl.;<a! .'ló kr 

Kapható Szentesen Y Á R A D Y L A J O S ur 
gvógv*z«'riáráhan, valamint az osztrák-magyar 
birodalom minden nagvobb gvógyszertárában 
és kereske«lésél»ni. — Központi szétküldés! 
rakv.r nagvhau és kic-dnyben. 
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zentcsen. nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier János könyvnyomdájában l«82. 




