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EZ.ŐFXZETESI AB 
Eeész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M E O J F L E N 
minden axombuton 

E lap szellemi részét il-
leti közlemények a szer-
kfflztftm'ffhec. a pénzkfll-
demények pedig a kiadó-

.hivatalhoz kíiMendők. 

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI A EAK 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 
kr., 2 hasábosért 12 kn, 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik. 

N Y I L T T É R 
minden egyes sora 16 kr 

B É L Y E Q D I J 
egy beiktatásnál HO kr 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

=0 

Polgári iskola legyen-e vagy 
gymnásium ?*) 

Midőn képviselői beszámoló beszédem el-
mondása végett pár nappal ezelőtt szerencsém 
volt szeretett választóim körében megjelenni; 
tudakozódván a város különböző ügyeinek ál-
lásáról, s ezek között a folytonos figyelmem 
tárgyát képező kultúrai és népnevelési mozza-
natokról, — a készséggel nyújtott felvilágosí-
tásokból egyebek között kiválóan a gymná-
siumi tanfolyammal egybekötött polgári isko-
la jövendő sorsa ragadta meg és bilincselte le 
figyelmemet. 

Természetes dolog, hogy én, kinek úgyis 
mint a kultura és felvilágosodás terjesztésére 
hivatott sajtó egyik munkásának, a népnevelés 
és közmivelődés ügye annyira szivemhez nőtt, 
bogy azt nyilvános életem egyetlen pházisában 
sem téveszthetem szem elől, — kétszeres ér-
deklő 'éssel viseltetem azon derék magyar vá-
ros kulturai és közoktatási állapota iránt, mely-
nek mandatumát birni szerencsés vagyok. 

Ezen érdeklődést tetemesen hatványozza 
azon benső meggyőződés, hogy a legmagyarabb 
vármegye és egy nagy magyar vidék központ-
jául szolgáló Szentes város szellemi fejlődése 
nemzetiségi és hazafiúi szempontból is kiváló 
fontossággal bir. 

Midőn tehát a város egyik legbecsesebb kul-
turális intézményéről, az egész megyében egyet-
len középiskoláról van szó, — talán nem fogja 
a közönség rossz néven venni, hogy — bár általá-
ban tartózkodni szoktam a város belügyeibe való 
beavatkozástól — kivételesen én is a mérlegbe 
vetem szerény szavamat, s röviden és tárgyila-
gosan elmondom, hogy a kérdéses ügyben, lel-
kiismeretes meggyőződésem szerin', mi volna a 
le^ftdvösebb teendő. 

Alkalmam volt tapasztalni, hogy a közön-
ség körében eltérő nézetek uralkodnak a fölött, 
hogy jövőre polgári iskola, avagy gymnázium 
tartassék-é fenn ? 

Nem habozok kinyilatkoztatni, hogy ré-
szedről azoknak véleményét os/.tom, a kik a 
helyi viszonyoknál togva a 6. osztályú gym-
názium f e n n t artásá t 
nyosnak. 

Azon statisticai adatok, melyek a gymná-
siumi tanfolyammal egybekötött polgári iskola 
ez idő szerinti tanári karának e tárgyban az is-
kolaszékhez beterjesztett s általam még Szen-
tesen átolvasott munkálataiban foglal vák, — 
hivatalos hitelességgel bizonyítják, hogy az 
eddig fentartott intézetben a tanulók 4 5 része 
gymnásiumi tanfolyam növendéke volt s csak 
\ része hallgatta a polgári iskola tárgyait. Már 
ez a tény is elég hangowan szól a mellett, hogy 
a közönség túlnyomó része a gymnásium fenn-
tartását igényli. 

Eltekintve nzonbau ettől, elvitathatlan 
tény, hogy a gymnásium közművelődési szem-
pontból és a tanuló ifjúság érdekében sokszo-
rosan előnyösebb a polgári iskolánál; inert a 
polgári iskola növendéke nem léphet semmi 
más tanintézetbe a polgári iskolából nyert 
bizonyítványával, mig ellenben a gymnásium 

és lelkiismeretes tanulmányozásra valló javas-
latára utalni; melyben a 6 osztályú gymná-
sium fentartása mellett szóló indokok részlete-
sen fel vannak sorolva. 

Ama javaslat támogatására részemről csak 
azt kívánom megjegyezni, hogy most, a mi-
dőn alapos kilátás vau rá, hogy Szentes város 
anyagi felvirágzásának létföltételeihez hozzájut-
hatunk, szellemi téren is a fokozatos előhala-
dásra kell törekedünk 

Midőn tehát az iskola fenntartás kérdésé-
ben határoz a város képviselő testülete, komo-
lyan meg kell fontolnia, hogy a mostani nem-
zedék a jövendő fundamentumának lerakására 
van hivatva; s minden elhibázott lépés sok-
szorosan szokta magát megbőszülni. 

Különben én szeretem hinni, hogy Szen-
tes város előretörekvő értelmes közönsége a 
szóban forgó kérdés eldöntésénél nem tévesz-
tendi szem elől egy részről azon tényt, hogy 
a G. oszt., gymnásium fentartása nem igényel 
az eddiginél nagyobb anyagi áldozatot; más-
részről pedig azt, hogy a szentesi ref egyház 
a gyinuásiumot évtizedeken át egy maga tar-
totta fenn, s igy ebből is levonható azon kö-
vetkeztetés, hogy a város lakosságának több-
sége előszeretettel viseltetik a gymnásium iránt 

Nekünk magyaroknak különös jellemvo-
násunk a mult idők hagyományaihoz való 
szeretetteljes ragaszkodás; ez a gymnásium pe-
dig egy eseményekben gazdag mult öröksége-
kép szállt Szentes város közönségére ; őrizzük 
meg és ápoljuk tehát azt, egyébb okokon ki-
vül, kegyeletből is. 

Tors Kálmán. 

Városi közgyűlésből. 

növendéke előtt minden iskolának ajtaja nyitva 
áll. Továbbá a polgári iskola tantárgyai szük-
térre vannak korlátolva s csupán közönséges 
polgárokká növelendő itjak számára szólnak ; 
mig a gymnásiumban a tanuló mindazt elsajá-
títja, a mit a polgári iskolában, és azontúl 
megszerzi a magasabb pályára előkészítő isme-
reteket is; már pedig többet tudni mindig jobb 
még annak is, a ki tudományos pályára lépni 
nem szándékozik. 

Szentes viszonyát tekintve, minden komoly 
érv a gymnásium fenntartása mellett szól;de én 
hosszas érvelésbe bocsátkozni nem kívánok, 
elégnek tartom a derék tanári kar többségének 
ez ügyben készített s nagy szakavatottságra 

•) Városunk szeretett képviselője által irt ezen cikket ajánl-
j a k városunk képviselőinek figyelmébe. Szerk 

ugy szépészeti, mint közlekedési szempontból is vég-
hetetlen hiba lett volna, ha most, a Széchényi ut épi-
sével egyidejűleg, nem igyekszik ezt az ut irányváltoz-
tatást a illegve a várossal együtt megoldani. Szentesre 
körülbel"d 5000 frt esik a felmerülő költségekből. 

A dolog azonban ugy áll, hogy ha mai irányá-
ban maradna is a Széchényi ut, Szentes akkor sem ke-
rülné ki az 5000frtíg terjedő költséget; mert az a hid 
melyen a mai iráuy mellett keresztül vitetnék, a Szé-
chényi ut oly rozzant, hogy az nem birja meg az 
ut feltöltés terhét s igy a helyett a városnak másikat 
kellene építeni. S ez a hid költsége nem kevesebb 
5000 frtnál. Ezen ugy szépészeti, mint közlekedési és 
financiális szempoutból is megdönthetlen érvek dacára 
hosszú, de el kell ismerni, hogv minden szenvedélytől 
ment, szép vita fejlődött ki az ügy feiett. 

Az ut irány változtatás mellett küzdöttek Szeder 
János, Kristó N. István, Sima Ferenc, Zsoldos Fe-
renc, és Bartha János biró, ellene : Udvardi Sándor 
és Aradi Kálmán. 

Balogh János polgármester a vita befejeztével 
szintén hathatósan szólt az ut irány változtatás mellett 
és a közgyűlés 42 szavazattal 25 szavazattal szemben 
5000 frtot és ingyen földet megszavazott ezen célra. 

Üdvözöljük érte; mert ezt az összeget városunk 
emelése érdekéből hozta áldozatul. 

(Folyt, köv.) 

Komolyabb és emelkedettebb tárgyalás színhelye 
ritkán volt á városi képviselő testület tanácskozási ter-
me, mint volt a f. hó 21 én tartott városi közgyűlés 
alkalmával. 

Balogh János polgármester pont í) órakor meg-
nyitván a közgyűlést, mindenek előtt föl lett olvasva 
a" polgármesternek a félegyháza—szentesi vasut építési 
engedély megadása iránt, a vasutügyi végrehajtó bi 
zottság eljárásáról szóló jelentése, mely jelentés körül 

hiszik üdvösnek éa céíirá-I ^ képét adja a bizottság eljárásának, melyet 
lapunk azon alkalomból hozott referádaja adott. 

Ezután a polgármester zártülésben tett a vasutügy 
miben állásáról szóbeli jelentést, melyet a közgyűlés 
egyhangúlag és megelégedéssel vett tudomásul. — S 
emelte a képviselő testület hangulatát, midőn a polgár-
mester kiemelte, hogy Szentesnek a vasut építési tö-
rekvésében hatalmas pártfogói vannak. 

Ezen beszéd hatás A alatt emelkedett fel Szeder 
János s elmondá, hogy miután ő is tagja a vasutügyi 
végrehajtó bizottságnak, s tapasztalta, hogy mily lel-
kesen odaadó s hatalmas támogatója a szentesi vasut épí-
tési törekvésnek Horváth Gyula kormánybiztos és vá-
rosunk képviselője Tors Kálmán, s miután nekünk iiincs 
más módunk az ő buzgó jóakaratukat meghálálni, mint 
minden alkalmat megragadni, hogy irántuk bizalmun-
kat, liszteletünket, szeretetünket kifejezzük, annálfogva 
indítványozza, hogy városunk képviselő testülete fe-
jezze ki városunk e két jeles jóakarója iránt hálás 
elismerését és köszönetét szíves fáradozásukért. — Ezen 
egyhangú lelkiiltséggel fogadott indítványt Balogh Já-
nos polgármester felszólalása után azzal fogadá el a 
képviselő testület, hogy hálás köszönetét fogja felira-
tilag kifejezni Tisza Lajos királyi biztos iránt is, ki a 
szentesi küldöttségnek őszinte magyaros nyíltsággal je-
lenté ki, hogy befolyását mérlegbe lógja vetni arra, hogy 
Szentes a kért vusuti engedélyt a kormánytól megkapja. 

Ezen átalánosan emelkedett hangulat között ki-
mondott határozat után jött sorba a városi bába vá-
lasztás, melynek eredménye az lett, hogy nagy szó több-
séggel Magyar Károlyné választatott meg. 

E napon a gyüíés utolsó tárgya volt a Széchényi 
ut irányának oly képen leendő megváltoztatása, hogy 
az a delelőtől egyenes irányban jőjön be a megyeház 
és leeudó városháza közötti uj főutcába. Ez az utca a 
városi magtár és Török István háza között lesz a Kur-
cán át egyenesen bevezetve a piacra. —- Kétséget sem 
szenved, hogy városunk szépségét ez az egyenes utca 
emelni fogja'; de közlekt dési szempontból is nagyon 
szükséges ez, mert ha az uj városháza a mai városháza 
helyén építtetik és igy a városháza és a Jurenák ház 
közötti mai utca el íesz zárva, akkor a Széchényi ut 
nak mai iránya mellett amint a Tiszáról fel jön a kocsi, 
annak a magtár előtti hegyes szegben megtört utcára 
kell fordulni és alig halad itt néhány lépést, már ismét 
fordulni kell a megyeház és városház kflzötti utcába, 

A földműves iskola kérdéséhez. 
Tisztelt szerkesztő barátom! 

A „Szentes és vidéke- hetilap ez évi 24. 
száma — nálunk igen égető kérdés — a gaz-
dasági szakoktatásról hoz vezérczikket Ezen 
közleményben, a mely — a végsorokbau tett 
ígéretből következtetve — egy czikksorozat 
bevezetésének tekinthető, a gazd. szakoktatás 
szükséges voltának hangsúlyozása mellett, bí-
rálat, alá vétetnek hazánk különböző részeiben 
felállított alsóbb gazdasági tanintézetek, helye-
sebben földműves iskolák. — Elmondatik, hogy 
hazai földműves iskoláink nem felelnek meg^ 
rendeltetésükn«k, mert ugy felszerelésük, mint 
fenntartásuk igen költséges; azon kivül azok a 
teoreticus, német pendanteriától áthatott embe-
rek által szerveztettek és igy nem felelnek meg 
rendeltetésüknek már csak azért sem, mert ezen 
földműves iskolákból egy-egy kis egyetemet 
csináltak, ahol a világon mindenféle taníttatik, 
a különböző képzettséggel biró növendékeknek. 

Nem vagyok a „Szentes és Vidéke" t. 
czikkezőjével ezen állításra nézve egy véle-
ményben, kérlek t. barátom, hogy eltérő né-
zeteimnek becses lapodban helyet adni szíves-
kedjél, előre kijelentem, hogy jelen soraimnak 
nincs más czélja, mint hazai földmives iskolá-
ink berendezését s azoknak hasznos voltát azon 
tapasztalatok alapján ismertetni, amelyeket — 
részben mint felsőbb tanintézeti hallgató — a 
múltban közvetlenül, részben az ujabb időbeu 
gazdasági szaktekintélyeink által tartott érte-
kezések és más közleményekből közvetve sze-
reztem. Előre is kijelentem, hogy egyáltalában 
nincs szándékom a gazdasági szakoktatás beren-
dezésére megindított mozgalom ellenében állást 
foglalni, sőt a t czikkező ezen szándékát öröm-
mel üdvözlöm. S hogy a czikksorozat befeje-
zése előtt szólok a taglalás alá vett kérdéshez, 
ezt azért teszem, mert a gazdasági szakoktatás 
szükséges voltának hangsúlyozása tárgyában 
megindított eme ciks »rozat összeesik a gyrnn. 
tanfolyammal egybekötött polgári iskolánk át-
alakítására megindított mozgalommal, és ugy 
lehet, hogy városunk képviselő testülete — 
még mielőtt cikkíró befejezné cikksorozatát, —-
már határozni fog arra nézve, hogy Szentes 
jövőre nézve mily iskolát tartson fenn. Akartam 
tehát, hogy ezen határozat meghozatala előtt 
is már némileg tisztáztassanak a fogalmak a 
fölvetett kérdés felett. S felszólalni kívántam 
előre is azért, mert nem tartanám helyesnek, 
hogy a polgári iskola átalakításának kérdésével 
összezavartatnék a gazdasági iskola kérdése. — 
Mindkettő egészen és komolyan eltérő irány-
ban van hivatva városunk műveltségére hatni. 
Es nagyon szerencsétlennek tartanám, ha a 
gazdasági iskola eszméjével a már fennálló is-
kolák ellen harczolnánk. 

Ezeknek előre bocsájtása után nézzük a 

Lapunk mai számához féiiv melléklet van osatolva* 



hazai földműves iskolák czélját, azok szerveze-
tét s az ottani tanmódszert s azután mondjunk 
bírálatot, hogy mennyiben van igaza ezeknek 
elitélésében, a .Szentes és Vidéke" t. cikkíró-
jának. 

oda ? Melyek azon tantárgyak, a melyeknek 
tanítása az irni, olvasni tudáson kivül más 
készültséget kivan? 

Bármennyire kutatunk, az itt felsorolt hi-
bákat a magyarországi földműves iskoláknál 

A hazai földműves iskolák célja: kisebb nem fedezhetjük fel; ellenkezőleg ezen rövid 
birtokosokat saját birtokuk okszerű és a kor 
kívánalmainak megfelelő kezelésére oktatni, uem 
különben nagyobb birtokok és uradalmakban 
szükséges íelvigyázó munkásokat — például 
majoros és béresgazdákat — képezni. 

Ezen cél elérésére a tantolyarn 3 évre ter-
jed; ezekből a két első év kizárólag a gazdaság-
ban előjorduló munkálatok gyakorlati elsajátítására 
használtatik, támogatva az elméleti előadás által; 

ismertetésből bárki is meggyőződhetik arról, 
hogy a mi földműves iskoláink — igényeink-
nek megleleloleg — praktikus tanmódszerrel 
vannak ellátva. 

Hogy mégis a mi városunkból ezen isko-
lák tanonczokat alig nyernek, ennek okát egé-
szen másban keresem. 

Keresem egyrészt abban, hogy városunk 
lakosai még nincsenek kellőleg tájékozva a 

a harmadik évben, főleg a kertészet és erdészet földműves iskolai intézmény hasznos voltáról, s 
köréhez tartozó gyakorlati kézfogások mutatása, j nem tudják azt, hogy ezen iskolákban gyerme-
Uiryszintén az e tárgyhoz megkívántató elmé- j keik alig pár száz forint kiadással, mily sok 
leti ismeretek tanítása czéloztatik. — A tanév \ hasznos, a gyakorlati életben anyagi helyzetük 
oktober 1-én veszi kezdetét és ki a földműves i előmozdithatására fordítható ismereteket szerez-
iskolába felvétetni kiván, tartozik kimutatni, ( hétnek, s a mi szintén figyelembe veendő, az 
hogy irni, olvasni és számolni tud, jó erkölcsi . iskola látogatást a növendékek oly korban tel-
magavÍ8eletü és hogy élete korának 16-ik évét jesithetik — IG—18 év között - midőn azok 
elérte. j nak a gazdaságban még vajmi kevés hasznukat 

A földműves iskolák tanereje ál l : egy ta- ' lehet venni. 
nár, aki egyszersmind gazdasági kezelő, egy 
tanár-segéd és egy kertészből. 

Bár tagadhatatlan, hogy az elméleti kép-
zettség, ugy mint a gyakorlat, egyenlően fon-
tos tényezők, bármely kis gazdánál is — s az 
fölöslegest soha nem tanulhat, még is a föld-
műves iskolák eszméjével és czéljával nem 
egyeztethető össze, hogy a gazdászat elmélete 
oly tág alapokon adassék a tanulónak, mint pl. 
a gazd. akadémia, vagy a gazd. középintézete-
ken; azért is a földműves iskolákban a legszük 
ségesebb elméleti oktatáson kivül — milyen a 
számtani müvelet, a szabályos alakú földterü-
letek fölm 'rése, testek köbtartalmának kiszámí-
tása, gazdasági számvezetés, némi kis természet 
és vegytani előismeretek, talajisme, trágyáké 

A földműves iskolai intézmény népszerűt-
lenségének más okát ha keresem, megtalálom 
helyzetünk azon szomorú voltában, liogy még a 
gazdasági szakoktatás előmozdítása céljából meg 
indult mozgalom is — ezen szakoktatás iránt 
részben elfogult közönségünket ugy véli a jó 
ügynek megnyerni, ha az egész hazában elfo-
gadott és helyesnek talált rendszert akadémi-
kusnak s nagy részben feleslegesnek tartja. — 
Ily nyilatkozatok után, nem csodálkozom gaz-
dáink egy részének azon gondolkozás módján, 
hogy minek az a gazdasági iskola, ők se ta-
nulták a gazdálkodást máshol, mint a tanyán, 
gyermekeik is ott tanulhatják meg — Hiszen 
szántani, vetni, kapálni, ha éppen kedvök van 
hozzá, meg is tanulnak azok, de azt nem ta 

zelés, növény termelés, állattenyésztés, gazda- nulják ám meg, hogy az ő apjuk által kezdett 
sági hasznos és káros állatok ismerete, baromfi, s fiúról fiúra fokozott mértékben túlhajtott 
méh és selyem tenyésztés, szőlőmüvelés, gyü-
mölcsfa tenyésztés, és konyhakertészet, végre 
a/, egyszerű gazdasági épületek czélszerü beren-
d'zése és felállításának ismertetése. — Ezeken 
kivül a főgond a gazdászat gyakorlatára van 

egyoldalú — helyes kifejezéssel rabló — gaz-
dasági rendszerrel kiaknázott talaj termő képes-
ségét — hogy lehet czélszerüen fokozni? nem 
tanulják meg azt sem, hogy a közlegelők és 
kaszálók megszűntével beállott legelő és takar 

fektetve, melynek minél nagyobb mérvben való mány hiány miként pótolandó okszerű mester-
ismertetése képezi a töldmüves iskola alapcélját. j séges takarmány termeléssel ? és nem tanulnak 
A tanonezok, kizárólag a földműves iskolával meg nagyon sok mindent, aminek a mai kor-
összeköttetésben lévő intézeti gazdaságban együtt ; ban, értelmes, előre törekvő ember sokszor hasz-
laknak, együtt étkeznek, egyáltalában családias nát veheti 
életet visznek. I Még egy körülményt jegyzek meg. A „Szen-

Ezen családias együttléttel megfelelőleg a tea és vidéke" t cikkezője igy kezdi cikkét: 
a gazdaságban minden munkát, bizonyos meg- j „Hogy főkép földművelései foglalkozó 
határozott időben, együttesen vagy felváltva 1 népünk gyermekeire nézve a gazdasági szyk-
teljesit a tanuló ifjúság. — Ilyen munkák: a ! oktatás a legnagyobb mértékben kívánatos, a 
gazdasági állatok etetése, vakarása, he- és kifő- ! felől már minden józanul ffondnlfeozó 
gása, szecskavágás, aljazás stb — Ezen kivül 
kötelesek a tanonezok minden egyes gazdasági 
killsŐ munkában tettleg részt venni: kaszálni, 
gyűjteni, kévézni, kapálni, szántani, eetni stb. 

Földműves iskoláink ismertetésére itt fel-
felsoroltak után a .Szentes és Vidéke" t. cik-
kezőjének már idézett állításait ismételve, kér-
dem : hol van ezen iskolában teoreticus, német 
pedantériától, áthatott emberek által csinált 
szervezet? Mennyiben tekinthetők ezen isko-
lák egy egy kis egyetemnek? Mi az a sok 
mindenféle tanítás, a minek fele sem tartozik 

tisztába van." K i igen örülnék, ha ez igy volna; 
de meggyőződésem szerint nincs igy, mert cik-
iró aligha tudna esetet hozni t 1, hol a gazda 
sági szakoktatás szükséges volta iránt gazda 
közönségünk tömegesen fejezte volna ki óhaj-
tását. 

S mig ezt nem látom, addig engedjen 
meg ceikkiró, ezen fontos ügynek nem az által 
akarok hívőket szerezni, hogy azt általános 
óhajtásnak jelentsem ki — a mikor még nem 
az; — hanem elébb igyekezzék meggyőzni az 
érdekelt közönséget legvitálisb érdekének s buz-

dítson tömörülést — kövessenek el mindent 
annak keresztül vitelére; — mert a gazdasági 
szakoktatást csak azon esetben tartom városunk-
ban létesithetőnek - s annak jövőt csak ugy 
képzelek, — ha az érdekelt gazda közönség 
annak szükséges voltát maga belátja és annak 
létesítése iránt a kezdeményezést tömegesen 
teszi meg. 

Ezeket szükségesnek tartottam előre is el-
mondani. 

Egyéb iránt a gazdasági szakoktatás be-
rendezése tárgyában ígért véleményét a „Szentes 
és Vidéke" t czikkezőjétől elvárom; s ígérem 
hogy — szerkesztő barátom beleegyezésével — 
e helyen megteszem rá észrevételeimet. 

Szentes 1883. juni 20 
Albertényi Antal. 

VILAGFOLYASA. 
Franciaország tonkingi háborújában semmi 

ujabb fejlemény nem állott be. A francia csa-
patok gyengeségük tudatában tartózkodó állást 
foglaltak el, mig a benszülöttek szintén ovakod-
tak támadólag fellépni; s igy most a két ellen-
tél farkas szemet néz, a nélkül, hogy valame-
lyiknek bátorsága volna folytatni a megkezdett 
véres drámát Pedig a franciák már kaptak ezer 
főnyi segédhadat s azzal az erővel talán meg 
is mérkőzhetnének a bensziilöttekkel; mind a 
mellett ujabbi csapaterősitéseket várnak, mivel 
a rengeteg chinai birodalom fenyegető maga-
tartást tanúsít; már pedig ha a chinai hadse-
reg szuronyai is beleavatkoznak a játékba, ak-
kor Franciaországnak ugyancsak meleg napjai 
lehetnek 

Eddig még nem bizonyos, hogy Chínával 
lesz e dolga a francia hadseregnek, mivel a két 
állam kormánya között most folynak a diplo-
matiai tárgyalások és a francia államférfiak 
teljes bizalommal vannak e tárgyalások sikerére 
nézve Csak az a baj, hogy Tonking fölött 
China is magának vindikálja a fenhatóságot, 
ugyanazt vitatják a benszülöttek is, — mig 
másrészről Franciaország is vazallusának tekinti 
Tonkingot. Valószínű azonban, hogy e részben 
a franciák kényszerítve lesznek az engedékeny-
ségre ; mert ha Chínával háborúba keverednek, 
az rájuk nézve beláthatlan következményekkel 
járna. 

Mig a francia államférfiak fejét ezek az or-
szágos gondok terhehk, addig Parisban néhány 
száz olasz és francia Garibaldi emlékére ünne-
pélyt rendezett, hogy alkalma legyen néhány 
eszelős túlzó politikusnak a hármas szövetség 
s különösen monarchiánk e len kiönteni epéjét. 
Szidtak bizony ott bennünket, derűre borura ; 
de hát vigasztalhat az a közmondás, hogy bi-
zonyos hangok nem hallatszanak nienyországba. 

Amaz oktalan beszédekre különben éppen 
alkalmi feleletül szolgál egy olaszországi tör-
vényszék ítélete, mely által Oberdanknak, az 
ismeretes trieszti merénylőnek egyik czinkosa 
halálra Ítéltetett. Az olasz kormány fölötte szí-
vesen vette ez Ítéletet és tartózkodni fog az 
elitélt megkegyelmezésétől, mivel ez által szo-
rosabbra véli fűzhetni a monarchiánk iránti 
barátság kötelékeit. 

Angliában is rosz napok jártak a politikai 
bűnösökre. — Az ir liga gyilkossággal terhel 

TARCA. 
Tizenhét leérne egry* liáznál. 

— Ü P M z é l y, — 
Irta; S. F. 

Káros Nagy Sándor semmit nem térődött az ide-
gen ifju emberrel, egészen közönyösen liajtá meg ina 
gát, midón ueki — Szilárdffy Gergely urat bemulat-
ták. — Nem ismerte és nem is kívánta közelebbről is-
merni az ispánt. Midőn beköszöntött Csapó Sáudor 
un'khoz 8 ott az idegen vendéget találta, minden jutott 
eszébe csak a* nem, hogy ezen ember fog útjába állni 
annak, hogy ö Erzsikét feleségévé tehesse. Erzsike 
igen szívesen fogadta Káros Nagy Sándort, Sáriki 
is mosolygott felé; de ez utóbbinak arcáról h lehetett 
olvasni, hogy egész bensejében remeg. Sárika attól 
félt. hogy Sándor azért jött, hogy öt megkérje. Bálint 
ur mennyasszonya ezt igen rossz tréfának tartotta 
volna. 

Cnápó Sándor ur nem volt a kastélyban az ifju 
megérkezésekor; de nem sokáig kellett rá várni, csak 
hamar elékerült és magyaros barátsággal szorította 
meg kezét szomszéd ja derék fiának, kit Csapó Sándor 
ur mioden fiatal ember között kiválólag becsült és 
szeretett. 

Sándor elébb várt, hogy a másik ifju majd el-
nv-gy és mikor egyedül marad és együtt lesz a csa-
lád akkor fogja emondani jövetelének okát; azonban 
liiába várt; mert az az ifju nem ment, maradt és oly 
erfséu tartotta magát Erzsike oldala mellett, mintha 
testőreül szegődött volna be. Ekkor az ifju félre hitta 
Csapó Sándor urat és elmondá neki, hogy, ft nagy 
dologban jár, Erzsike kezét akarja megkérni, ha 
Csap > Sándor ur kész volna fit családjába fogadni 

Oapó Sándor ur piros, gondtalan arca elsápadt 

és elkomorult ezen beszédre, hosszan nénién nézett az 
ifjúra, kire Csapó urnák semmi biztatást nem nyújtó 
komoly arca és hosszú gondolkozást tartó fagyos né-
masága ig»*n kinos benyomást gyakorolt, s megremegett 
a lelkét villámként, átjáró gondolatra, hogy Szilárdffy 
Gergely ur elébb járt volna. 

— Ugy godoltam, folytatá az ifju, hogy ha Bá-
lint elveszi Sárikát, én meg el fogom venni Erzsike 
kisassonyt. Csapó Sándor ur azonban még erre sem 
szólt semmit, csak némán fagyos tekintettel nézett az 
ifjúra, mintha nem akarna és nem bírna neki felelni. 

— Szeretem Erzsike kisaszonyt és boldoggá fo-
gom tenni, amint esak egv férfi nót buldoggá tehet, 
folytatá Káros Nagy Sándor majd hévvel ragadta 
meg Csapó Sándor ur kezét. — Miért nem szól ked-
ves bátyám? — Vagy talán megbáuta már azt is, 
hogy Sárika kezét Bálint öcsémnek oda ígérte és 
nincs kedvére, hogv ez irányban a családi összekötte-
tés több oldalról erösbittessék. 

— Nincs kedvemre? —kérdé habozó tekintettel 
nézve Csapó Sándor ur az ifjúra, ki oly hévvel szoritá 
meg kezét, hogy szinte sajgott bele. — Már miért ue 
volna kedvemre. Hiszen ha világ végéig várnának is 
leányaim, különb férjök nem lesz, mint a Káros fiuk, 
kiket én az első látásra megszerettem. 

— Hát akkor ne kínozzon a várakoztatással bá-
tyáin! Mondja meg éppen oly magyaros nyíltsággal, a 
milyennel én felléptem becsületes házánál, hogy befő-
gad-e házába ? 

— Erzsik? már másnak a jegyese, mondá Csapó 
Sándor ur. — Érzett hangján, hogy fájt neki ezeket a 
szavakat kimondani. Az az ifju ember a jegyese, kivel 
nők szobájában találkozott, mondá az öreg; becsületes 
ember ; de azért ha édes öcsém tegnap jött volna ak-
kor az az ember mehetett volna házamtól oda, ahová 
tetszik. 

— Hát kicsoda az az ember? — kérdé remegő 
hangon az ifju, — hát én nekem már mindenki 
elöl vissza kell lépnem? 

— Ez az ember édes öcsém uram, Szilánlffy 
Gergely. Két évvel ezelőtt ispánja volt Péceli grófué-
nak, akkor megkérte Erzsikém kezét; de mert ugyan 
azon időben egy mérnök is megkérte Erzsike kezét, 
ki azt mondotta, hogy bárkit is megöl, aki boldogsá-
gának útjába áll; bár a lyányom szerette ezt a becsü-
letes ifjút, mégis elutasította a mérnökkel együtt. 

— Elég, mondá az ifju. Ismerem ezt a históriát. 
Hiszen az volt a hire, hogy ezek az emberek agyon 
párbajozták egymást. 

— Volt elég eszök, hogy nem tette egyik sem. A 
mérnök, midőn a grófné szolgálatát elhagyva eltűnt, a 
torpei sziklán át készítendő alagút munkájához ment 
vállalati szakasz mérnöknek s ott a szomszédban levő 
Dér városba járt a színházba, hol egv éppen olyan ki-
nézésű énekesnő volt, mint Erzsikém és azt elvette fé-
leségül. — Az ispán pedig, mikor elhagyta a grófnő 
szolgálatát, elment haza, hogy özvegy édes anyja sze 
rény, de azért tisztességes életmódot nyújtó birtokát 
kezelje, s midőn most értesült róla, hogy Gáli Albert 
ur, a derék mérnök megnősült, eljött hozzánk és újból 
megkérte leányom kezét. Odaígértem neki és mi tűrés 
tagadás benne, Erzsikém szereti is és ugy látom bol-
dog is lesz ezen ifjúval. 

— Éljenek boldogul, mondá tompán Káros Nagy 
Sándor. Fájt lelkének véghetetlenül a kétszeres csalódás. 

Már este volt. Csapó Sándor urat és vendégét a 
férjhez menetel sora szerint következő Csapó kisasz-
szony szóJitá ki a kínossá vált társalgásból. — Csapó 
Klárika vo't ez, kiről azt tartották, hogy a legszebb 
Csapó lyány ő lesz. 

— Meg van terítve a vacsorához, mondá ezüst 
csengésű hangján Klárika és egész szivélyességgel hitta 
Káros Nagy Sándort is, ki öntudatlanul vette karjára 
Kiárikát és mig az ebédlőbe vezeté, azt gondolta, hogy 
vár vagy egy évig és elveszi Klárikát. 

(FöJyt. köv.) 



tagjait már sorba kivégezték; a dinamit me-
rénylőket pedig e héten iíélték el életfogytig 
tartó kényszermunkára. 

Egyptom is követé a példát és szintén ha-
lálra itéltetre, sőt fel is akasztatta Szulejinan 
pasát, Alexandria volt parancsnokát, a ki tud-
valevőleg midőn Arabi csapatai Alexandriából 
kiszorittattak kegyetlen vandalizmussal fel-
gyújtatta és kiraboltatta a szerencsétlen várost 
és a keresztény lakosság egy részét lemészá-
rol tatá. 

Szerbiában isjkiszenvedett egy merénylő, 
és pedig Markovit* Heléna; a ki — mint an-
nak idejében megírtuk — Milán királyra rá-
lőtt, a e tettéért halálra ítéltetett, de büntetése 
kegyelemből életfogytig tartó börtönné lett 
változtatva. Holtan, egy zsebkendő által meg-
fojtva találták börtönében a szegény asszonyt, 
kinek szerencsétlen sorsa valób «n szánalmat 
gerjeszt. Halálának okául öngyilkosságot ál-
lapítottak meg; de vannak akik ez esetet gyil-
kossággá szeretnék minősíteni. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Hymen. Podhracky Ferenc helybeli ifjú gyógy-

szerész f. hó 18-án váltott jegvet a szép és kedves 
Zsoldos Erzsike kisasszonyával, Zsoldod Fe-enc ur le-
ányával. A n ás i nagyi tüstet ezen eljegyiési ünnepé-
lyen a férfi részéről Podhracky Kálmán, a nö részé-
ről Sima Ferenc végzék. Jó szerencsét, boldogságot 
kívánunk e szép frigyhez. 

— Az országts kialllás Szeged kerületi bizottsága 
f. hó 24 én Tisza Lajos elnöklete alatt Szegeden ülést 
fog tartani, mely ülésen B a l o g h Jáuot városunk 
polgármestere, mint az országos kiállítási' bizottságnak 
u földmüvelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter által 
kinevezett tagja szintén részt fog venni. 

— A megyeház építése ügyében annak szakszerű 
megállapítás:! végett — hogy « bolthajtások sülyedése 
szerkezeti hibából ered*>, vagy a rotz munka és rosz 
anyag következménye-e? F. 16 án tartatott meg a bírói 
szakértői szemle. Szakértők voltak a bíróság részéről 
Müller Béla szegedi kiráiybiztosi építészeti főmérnök, 
és Sckvare vállalkozo részéről Gerster Kálmán buda-
pesti lakos, országos hirü építész. Csongrád megye ré-
széről Pűnkösti F. kir főmérnök. A szakértőknek egy-
hangúlag kimondott véleménye az, hogy a bolthajtások 
sülyedése részben szerkezeti hiba, részben kiviteli és 
anyag hiba. Szerkezeti hiba annyiban, amennyiben a 
bolt hajtási hevederek nagy távolságra vszimk egymás-
tól tervelve, s továbbá, mert nincs annyi kötő vas ter-
velve, a mennyi a megyeházánál épített donga bolt-
hajtások biztosítására szükség*-*, kiviteli hi!*a annyi-
ban, amennyiben vállalkozó a bolthajtáshoz olyan tég-
lat használt, melynek csak 60% a volt jó; 40% peiig 
egyáltalában alkalmatlan bolthajtás építésére, a továbá: 
mert a munka ina^a sem volt eléggé szilárd. A bolt-
hajfásokat nagyobb veszély kikerülése végett a szak-
értők azonnal lebontatni véleményezik. — Azon 
kérdésre, hogy a bolthajtások lebontása — ég újra épi 
téléből származó kár kit illet? — a szakértők véle 
menye az, hogy amennyiben az kiviteli hibának kovet-
kt-ciiiéaye, a vállalkozót amenyiben szerkezeti hibából 
ered, a művezető, illetve a megyét; mert hiszen Makai 
ur ezen építésnél c.ak megbízottja volt a megyének. 
A végrehajtó bizottság f. hó 20-án targyalta a szak-
értők véleményét, s amenyiben ebben a b lthajtások 
azonnali lebontása vau javasolva, röktön elrendelte a 
bolthajtások lebontását. Ez»*n munka már tényleg meg 
is kezdetett. Aunak megállapítását, hogy a fölmerült 
kárt ki mily arányban tartozik fedezni, a belügyim 
niszter tartotta fen magának H <>stsas discussio tárgya 
volt a végrehajtó bizottságban, hogy e törtónetk után 
Schware elmozdittassék-e a vállalattól vagy ő bizassék 
meg a munka befejezésével. — A végrehajtó bizottság 
többsége azon véletnénybeu van, hogv a hoszadalmas 
per kikerülése végett célszerűbb lenne a munkát to-
vábbra is Schwartctl folytattatni; mert így inkább van 
rá kilátás, bogy a megyeháza ebben az évben fel épül. 
Ezen vélemény mellett felhozatott és éli is az a mél 
tányossági szempont, hogy miután a váUlkozó részéről 
felmerült hibák oda vihetők vissza, hogy vállalkozó, 
Schvartz P. nagyon olcsón vállalkozott az építésre és 
már eddig is nagy összeget vesztett ezen vállalaton; 
tehát a megyének, mint erkölcsi testületnek nem szol-
gálhat örömére, hogy itt AZ ő munkáján egv ember kol-
dussá legyen, miért is amennyire ezt a megve megká 
rositása nélkül tenni lehet,lehetővé kell tenni Schwarcra 
nézve, hogy a munkát befejezhesse, — annyival is 
inkább, mert a munka hátra lévő része volna az, ahol 
vállkozó a kőmives innnkánál szenvedett nagy veszte-
séget némileg enyhíthetné. A végrehajtó bizottság azon-
ban ezen nagyobb horderejű kérdésben mai nap dél-
előtjén fog érdemileg határozni. Mi részünkről a mél 
tánvosság álláspontját ajánljuk a végr. bizottságnak 

— Zárvizsga. A helybeli 6 oszt. gymnasiumi tan-

folyammal egybekötött polgári fiiskolában a zárvizsga 
f hó 2S án lesz megtartva. A vizsga reggeli 8 órakor 
veszi kezdetét. Mely körülményre a szülők c» tanügy 
barátok figyelmet felhívjuk. 

— Fönök változás lesz a helrbeli posta hivatalnál, 
amennyiben Szűr Szabó Nagy Kálmán posta főnök 
városunkból elkívánkozván, helye betöltése iránt már 
pályázat is nyittatott. 

— Az Őrlés javítás. Zsoldos Ferencz ur és Kiss 
Jánosnak az őrlés javítást eszközlő találmányt városunk 
országgyűlési képviselője is megszemlélte és a tapasztalt 
eredményről nagy elismeréssel szólt. Ajánljuk közön-
ségünknek e találmány használata mellett Zsoldos ur 
gőzmalmának megtekintését, hol mindeuki röktön meg-
győződhet róla, hogy a találmány az őrletőre nézve 
nagy értékkel bir. Alapunk egyik közelebbi számában 
tett tüzetes iiinertetés után ezúttal saját meggyőződés 
alapján csak azt emeljük ki, bogy ezen találmány mel 
lett a korpát képző buza héj a kő által apróra nem 
töretik össze, hanem lehet mondani, hogy lehámoatatik 
a búzáról, s igy a korpában semmi liszt nem marad 
s egyszersmint nem marad korpa a lisztben, melynek 
természetes következménye, hogy sokkal több és 
tisztább lisztet kap az őrlető, mint ez előtt. Érdekes-
nek látjuk feljegyezni, hogy Zsoldos ur malma ma már 
ugy vau berendezve, hogy o-t valóságos henger lisztet 
s buza darát is állítanak elő. 

— Haláiozas Városunk egyik régibb, általában 
ismert alakját szólította el f. hó 19-én körünkből a 
halál id. Kolumbáu Imre személyében. Nevezett 1#4G 
tói 1666 ig csendbiztos, kö/.ben városi alkapitány is 
volt. Béke lengjen porai felett. — E hét folytán még 
a következő gyászjelentéseket is vettük. Sz. Nagy Ist-
ván, valamint gyermekei Imre, nejével s gyermekeivel, 
Lajos, nejével s gyermekeivel, Lídia, férjével Sz. Nagy ; 
Sándor s gyermekeivel, Antal, Kálmán, Sándor és Szül-
lősy Jolán, az összes rokonokkal, továbbá a budapesti 1 

m. kir. postatiszti kar, mélyen megszomorodott szívvel 
jelentik a szeretett fiu, illetőleg testvér, sógor, nagybátya 
rokon és tiszttársuak Sz. Nagy Zsigmond budapesti 
postatisztnek f. hó 20 án d. e. II órakor, hosazas 
szenvedés után élte 32-ik évében történt gyászos el-
hunytát. A temetési gyászszertartás, f. hó 22 én d. u. 
3 órakor, az atyai háztól (I. t. 6^3. sz.) fog megtörténi. 
Béke legyen porai felett. — Siági Bálint a maga és 
leánya Joiánka nevében is, valamint özv. Mészáros 
Jánosné szül. Takáts Veronika, ugy özv. Siági Istránué 
szül. Szabó Anna fájdalomtól megtört szívvel jelentik 
forrón szeretett ueje, illetőleg édes anyja, hálás nevelt 
leánya és felejthetlen menye Siági Bálint né Hnsta Sarol-
tának élete 21 ik, boldog házasságának 2-ik évében 
folyó hó 20 án délelőtt 11 órakor, hosszas szenvedés 
után, tüdő güioőkórban történt elhunytát. A boldogultnak 
földi maradványai folyó hó 22 én délelőtt 10 órakor 
fognak a róm. kath. egyház szertartása szerint eltemetui 
az engesztelő szent miseáldozat pedig ugyanazon napon 
reggeli 8 órakor fog a Mindenség Urának bemutattatni. 
Béke poraira. 

— Mütóflla gyártmány. A Széchényi ut építési 
határidejének meghosszabbítását, a megyei közigazga-
tási bizottság, Kimonocy vállalkozó kérelmére csak azon 

I esetben helyezte kilátásba, ha meggyőződik róla, hogy 
Kitnanocy nem csak ígéri; de be is váltlja azon aján-
latát, hogy az útnak még hátra levő részét préselt 
téglával lógja kiépíteni. Egész megelégedéssel mond-
hatjuk el, hogy Riinanocy ur ezen ajánlatát komolyan 
igyekszik beváltani. Egv kitűnő prés gép segítségével 
naponta 24 ezer téglát állit elő. Ezen préselt téglákból 
már két kemencével kiégetett Oly kitűnő téglákat 
nálunk meg nem égettek, mint ezen préselt téglákból 
az első minőségű, s igy most már arra nézve nyugton 
lehetünk, hogy ha várunk is az ut befejezése után; 

! de legalább azt elérjük, hogy annak hátra levő része 
| a legkitűnőbb műtéglából fog készülui. 

— Orszagutaink lehető legjobb karban tartására, 
j az állam építészeti hivatal főnöke — Pünkösdy Ferenc 
; ur ugy látszik minden rendelkezésre álló eszközt fel-

használ. — Lapunk mult számában már említettük, 
hogy az ország utak egy jó része, remekül ki van 

! épitve, a mint csak földből ország utat építeni lehet; 
most a főmérnök ur ezen kiépített ország utakat, a 

, Széchényi uton emelt töltés tömörítésére használt, 54 , 
méter mázsás vas heugerrel nyomatja meg. Ezen d» ! 
cséretre méltó eljárás által a fölhányt lazaföldből épült 
utak fölszine össsze nyomatik; minek folytán tekintve 
azt, hogy az utak feldomboritása által, azoknak elég 
lejtője van a víz levetésére — nem félhetünk attól, 
hogy az őszi és tavaszi esőzések által eddig járhatat-

| lanná tett országutaibk jövőre is oly járhatatlan ál-
lapotba maradjanak. 

— Mészáros Mihály helyére a szentesi kir. já 
I rásbiróság telekkönyvi osztályához az igazságügyim 

niszter Abafli/ Ferenc urat, Abaffy Zsigmond városi 
mérnök vejét nevezte ki. Örömmel kívánunk szeren-
csét e kinevezéshez, melyet már azon okból is mél- | 
tányosnak tartunk, mivel Abaffy Ferenc tudvalevőleg ( 
eddig is a járásbíróság irodájában szolgált, s igy a i 
reá váró teendőkben kétségkívül elegendő jártasság- j 
gal bir. 

— A horgosi hatarban dühöngött takonykór — i 
mint illetékes helyről értesültünk — szünőfélben van; 

amennyiben a legutóbb megtartott vizsgálat alkalmá-
val már csak egy gyanús ló találtatott, mely megfigye-
lés végett külön zárkába lett elhelyezve. Á veszélyez 
ragály tovaterjedését tehát sikerült*megakadályozni. 

Az újonnan alakított Algyö községben — mint 
levelezőnk irja, f. hó 17-én volt a községi elöljáróság 
választása. Jegyzővé egyhangúlag Kalapos János do-
rozsmai szolgabirósági írnok; bíróvá 108 szavazattal 
40. ellenében Bakos Albert; közgyámnak egyhangu-
Tóth József; estküdtbirákká egyhangúlag Bakos Al-
bert, Bus István, Annus Mihály, Hegyi Mihálv, és 
adószedővé szintén egyhangúlag Vertheiiner Ign/.c vá 
lasztatott meg. A választás a |legpé!dá*abb rendben 
folyt le; a mibeu az elnöklő Szalay Miklós szolgabíró 
tapintatos vezetésének kiváló érdeme van. Őszintén 
üdvözöljük a sokat szenvedett községet uj életének 
kezdetén; s bizton reméljük, hogy a megválasztott 
tisztikar a kezébe letett hatalomnak hü sáfára, s a 
község további fejlődésének hathatós előmozdítója 
leeud. 

— Színészeink a jelenlegi bérlet lejátszása után 
10 előadásra Kunszentmártonba rándulnak át s azután 
ismét hozzánk jönnek vissza. — Addig, mig a társulat 
távol lesz, Bogyó A igazgató városunkban marad s 
személyesen fogja egy uj bérlet végett látogatást tenni. 

— Színészet. Színészeink a lefolyt héten a leg-
válogatottabb műsor mellet kitűnő élvezetet szeieztek 
a színházba járó közönségnek. Mult szombaton Csiky 
Gergely jeles drámaírónknak Bozóthi Mártha 3 felvo-
násos sziuuiuvét adták, mely műben az irój erőteljes 
vonásokkal festi azon pusztítást, mit a társadalom min-
den osztályánál a lelketlen uzsoráskodás ^véghez visz 
A nagy drámai erővel irott mű szinre hozatala azon-
ban nem elégítette ki teljesen várakozásunkat, mert 
Sándor Emiit, Göncinét és Eszéki Emmát kivéve e 
dráma szelleméből folyó mélyebb szenvedélyt és érzel-
met a többi szereplők kifejezésre juttatui nem bírták. 
Az idősb Bokor sok oldalú jeles színész, de a komo-
lyabb dráma nem az ő világa. Dobocsányi szintén 
ezen Ítélet szempontjából maradt ez esteli "játékában a 
a megszokott mértéken alól. Vasárnap a „Piros Bugyel-
lárisu-ban Sándor Emil. Berzsenyi Júlia, 'Kiss Ferenc 
és Dobocsányi tűntek ki. Kedden nagy hatással Sar-
dou Viktor francia dráma írónak „Odette* című világ 
hirü színmüvét adták. Gönciné és Sándor Emil nagyobb 
szabású szinművészi tehetségre valló erővel játszottak. 
Sándor Emil, Clermont gróf szerepében annyi dráma-
orőt tanúsított, hogy vele szemben szinte " feledtük, 
h°gy egy vidéki színtársulat tagja játszik előttünk 
Szerdán Bokor József jutalom játékául telt ház előtt 
a „Furcsa háború" cimü vig operette hozatot sziure. 
Az öreg Bokor egészen elemében volt, jól választotta 
szerepét; íól játszott és jól mulatott játékán a közön-
i g E kellemes este sikere azonban legfőként a Kiss 
párt illeti. Sajnos, hogy Árpási Katica hangja az utób-
bi időben rendesen fátyozott s igy nem képes külö-
nösen az alhangokat tisztán énekelni; kedves modora 
eleven játéka a fátyolos hang dacára is különösen felső 
hangokban erőteljes, kellemes, éneke azonban sokszoros 
tapsra buzdítja hallgatóit. K i s * Ferenc, gyönyörű férfi 
haugja, eleven kellemes játéka nagy tetszést aratott, 
ugy hogy nyílt jelenetben kétszer is kitapsolták és 
Markezó Filippi magán dalát megujráztatták vele 
Csütörtökön a „Fegyenc leánya" színműben Sándor 
Emil ismételten beigazolta, hogy ő kitűnő drámai szí-
nész; mellete Eszékv Emma tűnt ki és Dobocsányi. 

Szönyü itélet. A nagyváradi „Szabadság" irja e 
hó 15 ikéről; Sajátságos körülmények közt pusztult el 
Doricsonban, biiiarme^vei községben egy fiatal házas 
pár és ennek vagyona. Viharos családi életet eltek, mely 
nem is hozott rájuk áldást. Az örökös perpatvar a 
végsőkig elkeserítette a napokban a férjet, ki egy ös 
szeszólalkozás folván iszonyúan elverte nejét, sőt tőhb 
k.'sszurást is ejtett rajta. Ama hitben, hogy neje bi-
zonyosan meghalt, vagy meg fog halni, ő maga felment 
a padlásra s egy gerendára felkötötte magát. A falu-
beliek csak este vették észre az iszonyú tragoediát, 
mire a nőt orvosolni kezdték, az akasztott embert pe-
dig levágták a gerendáról. Alig hagyták el azoban a 
a házat, még borzasztóbb jelenet következett. A fel-
leglelen égből nagy dördüléssel iszonyú vi.'lám csapott 
alá az elhagyott tűzhelyre, mire a ház fedélzet ki^yu-
ladt s félóra múlva porrá égett a ház. Egyszerre pusz-
tult el a házaspár és egész vagyona. 

C s é p l é s t k i t in ! fiiíöszéi 
és száraz kemény tűzifa 

alulírtak gőzmalmában mérsékelt áron folytonos készlet-
ben van. Kapható továbbá 

kovács szén is. 

Özvegy FARKAS patikárusnénak Fábiánban 

jé mmoségü széoi fa 
van eladó vontató számra. 1 - 0 
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\ an Ncrcnciéai a nagyérdemű knzöuséget értesítem*, misze-
rint a modern igényeknek megfelelő 
I II || I f I I rendeztem l>e éa olcsó áron valla-

5 P W f?l? J f^fff ft? AP mindt n a szakmába vágó munká-
\ D r V L u ^ Z B L u u l a U , I t H t ' , n í , ly e t g y o r & a n és p o a t o I I B I B J ! S l * S b & i í V c U V g e n teljesítek. 

Jté'jgy, meghívó, boríték és levéip.ipir-czira készítésére 

gyorssajtó-nyomdát s ^ ^ - s S a i í f i 
l e g g y o r s a b b a n és m é r s é k e l t á r o n készítek. 

Vizsga-jutóinkul 
nagy választékban k é p e i , v e r s e s és I m a k ö n y v e k d l s z k ö 
télben kaphatók. Mély tisztelettől 

StarU Yántfor. 

EST TANONCUL 
egy jó házból való fiút felfogadok. 

" V i z e gr a, j u t - a j á , n d . é l c l£5EL3rTr©l3: 

; oococxiícx xxxxxx 
F e k e t e J u l i a n n a R 

oki szülésznő Q 
tisztelettel értesíti a II é. k<"> y 
zonséget, miszerint a budapesti 
egyetemen a szülésznői tanfo-
lyamot kitűnő sikerrel elvé-
gezve, Szentesen szülésznői 1 

teendőit megkezdte, miért is a ' 
t. közönség kegyes pártfogását 1 

tisztelettel kéri. 

Lakása: II. t 3G0. szám. 
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T é g l a e l a d á s ! 
A városi téglatelepen a kongós tégla 

ut építéséből fenn maradt mintegy 

legjobb minőségű tégla eladó. 
Utalványok „Rambovszky szállo-

dában" a kongó tégla ut építése mü-
vezetőségnél váltbatok. 

G - i e s f e l d . I m r e 
művezető 



H I R D E T É S E K . 

Dreher Antal-féle 

KIVITELI FALACZKSEREK 
egyedül kaphatók és megrendelhetők 

csakis 

DIETRICH és GOTTSCHLIG-nél 
d. aip e s t e n , 

vagy 

D R E H E R A N T A L - n á l 
IKIÖTd a n y á i n . 

A nyáron át naponta háromszor friss töltés, a 
palaczkok töltése czéljara eltett, legkitűnőbb kiviteli 

palaczksereknek. 

Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-
délyekben részesítjük. 

W Szives tudomásra. 
Azon t. cz. kSztinséget, mely csak Orelier-fÉle kiviteli *ert I 

fofrya^zt. «rr» tígyelnieztetjfik, liojry »\«ak azon |>nlaezk*ert'k 
liaiiiisi'Htlan.oápárrt i's eretletinéjfeért kezeskedünk. melyeknek 
vipnetáin a . . D i e t r i c h és G o t t s c h l i g " név világosin <>lva*bat<f>. I 

f J M á - r i a - c e l l i ^ 

* § y o m o r - c s e p p e k * 
jeles hatású gyógyszer ^ 

$ a gyomor minden bántalmai ellen, ^ 
és ftf Itllmulhatlan az ét- ^í 

vagyhiany, gyomor-gyen- ^ 
geség, roszszagu lehelet, A, 
szelek, savanyu felbüfö- T 
gés, kol.ka, gyomcrhurut T 
gyomorégés, hugycsókép- Y 
zödés, túlságos nyalka-
képződés, sargaság, un- X 
dorés hanyas, főfrjas (ha T 
az a gyomorból ered) gyo- ^ 
morgörcs, székszorulat, a T 
gyomornak túlterheltsége «$• 
étel és ital altal.giliszta, lep á 
és majbetegség, aranyeres X 

bantalmak ellen. J 
Egy üveg óra használati utasítással 36 kr 7 

| * Kapható Szentesen VÁRADY LAJOS ur í 
T gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar 
^ birodalom minden nagyobb gyógyszertárában 
^ és kereskedésében. — Központi szét küldési 

aktár nagyban és kicsinyben. ^ 

g é § § & ¥ . * 

„orangyall»oza címzett gyógyszertárában 38— ^ 
Kremzierben, Morvaországban ^ 

±>c.-k.±±±£Jc. át ácáufcMcácádfcV 

Értesítés. 
Midőn a n. é. közönség szives tudo-

mására hozom, hogy a vásárálláson levő 

első szentesi gőzmalom 
igazgatását ténylegesen átvettem, nem mu-
laszthatom el becses figyelmüket felhívni 
az újonnan felszerelt és modern igények-
nek teljesen megfeleló'leg berendezett ma-
lom üzletre. 

Finom őrlő köveinken kivül kü-
lönösen ajánlom kitűnő és legújabb szer-
kezetű hengere inket , melyek által a 
plgszebb sütemény lisztet vagyok ké-
ees előállítani. 

Az tízlet mindenféle irányú es tel jes 
berendezése, valamint a pontos és Jo 
k i s z o l g á l t a t á s arról engednek kezesked-
nem, hogy a n é őrlő közönség legké-
nyesebb igényeinek is megfelelhetek és 
tetszésüket megnyerhetem. 

Szentesen, 1853. junius 1-én. 
Magamat ajánlva maradtam 

Tóth Árpád 
gozmalnii igazgató-
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B O B É I & C 0 
Budapesten, IX-ik kertilet, Üllői ut 35 ik szám alatt. 

ajánlják or«záf?*zerte K'jyoblinak ismerj 

tüzanyagot megtakarító 
szén-, fa- és szalmaiütésre 

berendezett 

gőzmozáonyaikat 
felülmulhatlan és bármely időjá-
rás viszontagságainak legjobban 

ellentálló 
* * vasgerendas cséplőgépeiket 

szabadalmazott ma^án eti'tn Rzerkezettel " 
va^y a nélkül 

Árjegyzékek, ugy Magyarország elsőre ndő uradalmai és gazdáitól származó s gőzcséplő 
készleteink rendkívüli nagy munka képességéről és utolérhetetlen tartósságáról szóló 
bizonyítványokat tartalmazó legújabb kiadványunkat, kívánatra bérmentve küldjük. 

Ransomes, Head és Jeíferies 
főUgyuőke 

G R O S S I A N N J. 
BUDAPESTEN. 

(JROSSMANN ÉS RAUSCHENBACH 

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GEPGYÁKA 
B U D A P E R T E N . 

Szives megkeresésért vagy gyártelepünk meglátogatására tisztelettel fölkéretik. 

i s r e t g ^ r a k t á r 

Alólirott cég, van szerencsém a 
a nagyérdemű közönség tudomá-
sára hozni, hogy a következő 

bel- és külföldi friss töltésű iH 

>0 ásványvizek 
mindig jutányos árak mellett kapha-

£ 
w 

tók u. m. £ 
w Borszéki . . viz j ' Giesshübli . . viz W 
(1) Margit gyógy f. „ Marienbadi . „ 

N 
Mohai Ágnes „ ' Carlsbadi . „ 

N Parádi . . . . . 1 Emsi 4-> 
•rl Rohitá sav.. . „ \ Selters . . . . „ H 

í>, 
bzolvai „ . . ,, 1 Lipiki iblany fr. :0 í>, Szulini „ . . „ ' Gleiche?ibergi „ 

1 Lipóci salvator „ ^ Eger francén sbadi -P 

í>> Franzensbádi ásványlápsó 1 kiló tar-
(0 í>> talmú ládákban. (0 

f! Ferencz József keserű viz (0 
Hunyadi Mátyás p „ .H 
Hunyadi János „ „ 

H 
í> Rákóci Ferenc „ . H 
í> Stefania » n 
(J) Erzsébet n * 

(Ö Nagyobb megrendelésnél kedvez-
ményben részesülnek, s minden meg-
rendelést pontosan teljesítek. 

tisztelettel 
i f j . S o ó s I m r e oég . 

1 " b e l - é s 1 ^ - Ü L l f ö l d . i 

RÜSTOH, FROCTOR ÉS TÜB 
Budapest, Nádor-utcza 39. és 41. szám, 

a j á n l j á k a l e g e l u 6 d i j j a k k a l k i t ü n t e t e t t 

gőzmozdonyaikat ^ r r > -
I f - é e e z é n f ü - t é s r e , 

SZABAD, SZALMArÜTŐ 
dohmento 

g o z m o z d o n y a i k a t Uszegtisztitó elökészülékkel. 

Hoffherr-fMe egyszerű és tisztitd cséplőkészleteket 
járganyhajtásra. 

Á r j e g y z é k e k b é r m e n t v e k ü l d e t n e k . 
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Hirdetmény. 
A városi cselédség részére szükséges 19 

drb. mici sipka, 19 drb átilla alakú kabát, 19 
drb nadrág, 19 pár jó erős fordított bőrből 
magas szárú dupla talppal téli, — és 19 pár 
ugyan ilyen minőségű dupla talppal könnyű 
magyar nyári csizma elkészítésére zárt ajánlat 
utján pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak mindnazok, kik ezen munkák 
előállítására pályázni akarnak, hogy zárt aján-
lataikat 10n/0-toli bánompénzzel s a szövetek-
nek és zsinórzatnak minttáival együtt f. év jú-
lius 2-án déli 12 óráig Mikec Ferenc tanács-
nokhoz adják be; a hol a feltételek is megte-
kinthetők, a szövetek lehetőleg hazai gyárból 
szerzendők be; a sipka és csizmára nézve kü-
lön zárt ajánlatok is elfogadtatnak, a zárt aján-
latok julius 2-án d. u. 3 órakor bontandók fel 
a tanácsteremben, melyre a pályázók is meg-
hivatnak. 

Szentes 1883. junius 13. 
Mikeo Fereno 

tanácsnok. v y y y w y v y i y i w w w w y 
Szentes, 1S83. Nyomatja és kiadja Sima Ferencz. 



Melléklet a „Szentesi Lap64 25-ik számához. 

A városi iskolaszéki ülésből. 
A középtanodák szervezéséi« vonatkozó törvény 

.— mint azt lapunk uiult számában röviden jeleztük — 
jövőre nem engedi meg oly tanintézetek fentartását, 
mint a városunk által 1871-ben felállított gymnásium-
mal egybekötött polgári iskola. Ugyanis a középtano-
dai törvény alapján felállítandó gymnásiumokat telje-
sen el kell választani a polgári iskolától s igy váro-
sunknak is a legközelebb beállandó iskolai évre már 
határozni kell a felett, ha váljon polgári iskolát akar-e 
a város továbbra fenntartani, vagy gymnásiuinot? 

A városi iskolaszék, mely az utóbbi időkben be-
hatóan tanulmányozta — ezen városunkra nézve nagy 
horderejű kérdést — a tanári kart felhívta vélemény-
adásra a végből, hogy amennyiben a törvény jövőre 
nézve nem engedi meg a polgári iskolával házasitott 
gymnásiuinok fentartását, adjanak javaslatot, hogy 
Szentes város érdekeinek polgári iskola-e, vagy gymná-
sium fentartása felel-e meg inkább? 

Nem érdektelen dolog, de sőt elszomorító, hogy 
a 9 tanár 4 csoportra oszlott ezen nagy kérdés feletti 
véleményadásban. 

Dósa Elek tanár ugyanis azt javasolja, hogy az 
eddigi 6 gymnásiális osztály helyett jövőre csak egv 
4 osztályú gymnásiuinot tartson fen a város és a mel-
lett állítson fel egy gazdasági tanintézetet. 

Balázsovits Norbert és Frank Ármin tanárok 
pedig határozottan ellene vannak a gymnásium további 
fenntartásának és javasolják, hogy a város jövőben 
egy 4 osztályú polgári iskolát és 2 osztályú gazda-
sági intézetett tartson fenn. Nevezettek véleménye sze-
rint minden (?) egy 4 osztályú polgári fiúiskola fentar-
tása mellett szól, mert ugv mondják, „a polgári iskola 
nem>s} minden igénynek megfele'ö hivatása minden rangú 
és foglalkozásit sziVok kívánságának megfelel. 

Balázsovits és Frank tanár urak javaslata szerint 
a polgári iskola fenntartásának szükségét igazolják a sta-
tisztikai adatok is. 

Erre nézve a javaslat a következő adatokat so 
rolja föl. 

„Intézetünket eddigi 13 évi fennállása óta vagyis 
az 1871 -ik évtől a f. 1883 évig 335 polgári vagyis 
olv tanuló látogatta, kik szüleik írásbeli határozott ki- i 
vánsága alapján latin nyelvet nem tanultak, tehát pol- ! 
gári tanfolyamon haladván, gyakorlati pályára lépni j 
óhajtottak. Igaz ugyan, hogy intézetünk növendékei-
keinek % része gymnásiuini tanfolyamon haladt, azaz 
latin nyelvet hallgatott, de az is igaz, hogy az intézet 1 

növendékeinek vs részét képező polgári tanulók — 13 
év alatt 335 tanuló — nem megvetendő kontingest 
képeznek, s minél nagyobb volt az összes növendékek 
száma, annál inkább nagyobbodott a polgári tanulók 
száma is. Igy a f. iskolai évben a tanulók létszáma 
— viszonyítva az előbbi évekhez — a legnagyobb, 
és íme a polgári vagy is a latin nyelvet nem tanuló 
növendékek száma jelenleg 37, tehát oly szám, a mi-
lyent az előbbi években hiába keresünk. Azon kér-
dés merül föl, föltéve, hogy intézetünk gymnásiummá I 
alakíttatnék át: mi történik a mostani 35 tanulóval, 
kik előtt a tovahaladás lehetősége el lesz zárva? Le-
het-e ezen 37 tanuló szüleit azért, hogy fiaikból sem 
orvost, sem jogászt, sem papot, hanem korlátolt anyagi 
tehetségükhöz képest vagy egyenes meggyőződesök 
alapján szerényebb állású, de mégis némileg képzet-
tebb polgárt nevelni óhajtanak, egyszerűen hallgatásra 
birni s fiaik előtt az intézet kapuját elzárni" ? 

Balázsovits és Frank tanár nrak ezen statistikai 
adataival szemben Dózsa Elek ur javaslatában, ki a 
4 osztályú polgári iskola helyett 4 osztályú gvmnásiu-
niüt akar; a gymnásium mellett a következő adatokat 
hozza fel: 

„1871 ben járt a polgári iskolával egybekapcsolt 
gymnásiumba 84 tanuló, abból volt gymnásiuini 58 
polgári 26, 1872-ben volt 98 tanuló, abból gymnásiuini 
02, polgári 36, 1873-bau 123 volt, abból gymnásiuini 
94, polgári 29,1874-ben volt 123 tanuló, abból gymná-
siami 101, polgári 22, 1875 ben volt 133 tanuló, ab-
ból gymnásiumi 112, polgári 21, 1876 ban volt gymná-
siuini 101, polgári 39, 1877-ben volt 134 tanuló, ab-
ból gymnásiuini 102, polgári 32, 1878 ban volt 
125 tanuló, abból gymnásiuini 105, polgári 20, 
1879-ben 136 tanuló volt, abból gyinná-iuuii 121 
polgári 15, 1880-ban 121 tanuló volt, abból gymná-
siumi 100, polgári 21, 1881-ben 141 tanuló volt, 
abból gyinnásiumi 114, polgári 2 7 ; 1882-ben 
157 tanuló volt, abból gymnásiumi 123, pol-
gári 34, tehát 13 év alatt járt az iskolába 350 pol 
gári és 1268 gymnásiumi növendék. Ezen statistikai 
adatokról azután valóban ellehet mondani, hogy na-
gyon is fényesen beszélnek a gymnásium fenntartá-
sának szükségessége mellett.a 

Az itt röviden érintett javaslattal szemben Zol-
nay Károly igazgató, Pólya Ferenc, Szalay István, 
Zoó János és Joó Károly tanár urak hat osztályú 
gymnásium fentartása érdekében adtak javaslatot, inely 
alapos érvekkel van támogatva, egész terjedelmében 
közöljük. 

Tekintetes Iskolaszék ! 
A' tekintetes iskolaszéknek f. e. május 25-én 

tartott ülése 36. sz. határozatában a helybeli gymn-
tanfolyammal egybekapcsolt polgári fiu iskola tanári 
karát arra hívja fel, hogy mivel a középiskolákra vo-
natkozó 1883-ik évi X X X t. c. az olyan kettős jel-
legű tanintézeteknek, — minő a városunkban fenálló 
gyinnásiumi tanfolyammal egybekapcsolt polgári fiu 
iskola is — további tennállását meg nem engedi, — 
ezen intézetnek jövő átalakítására nézve, mint com 
petens és szakismeretekkel biró testület terjesszen be 
véleményes jelentést, illetőleg javaslatot. 

Tanári kar azonban az e tárgyban f. hó 9-én 
megtartott értekezlet alkalmával a felmerült külön-
böző divergens nézetek miatt közmegállapodásra nem 
juthatott, inert az egyes tanárok fentartották külön-
böző nézeteiket és igy három különböző vélemény 
keletkezett. E vélemények egyike szerint jövőben vá 
rosunkban egy négy osztályú gymnásium állíttatnék oly 
módon, hogy ezen intézet a jelenleg fenálló taninté 
zet négy alsó osztályából alakíttatnék; ezen intézet 
mellett, de attól teljesen külön álva és függetlenül 
állíttatnék egy két évi tanfolyammal biró gazdászati 
iskola — a másik vélemény szerint jövőre intézetünk egy 
négy osztályú polgári iskolává alakíttatnék, mely mellett 
épen ugy, mint fentebb jeleztetett, egy gazdászati szak-
iskola létesíttetnék. 

Mi alólirottak sein az egyik, sem a másik véle 
ményt el nem fogadhatjuk és igv kénytelenek va 
gyünk a tek. Iskolaszék elé egy harmadik külön vé 
leményt terjeszteni. Nem fogadhatjuk pedig sem a 
négy osztályú gymnásiuinot, sem a négy osztályú 
polgári iskola eszméjét el azon okuál f«»gva, mert a 
négv osztály elfogadása által eddigi hat osztálylyal biró 
intézetünk megcsonkíttatnék s ezen megcsonkítás vá-
rosunk felsőbb tanügvében nem haladást, hanem visz-
szaesést jelezne. E visszaesés ellen pedig városunk 
jövő értelmi fejlődése érdekében tiltakoznunk kell. 
Javaslatba hozzuk tehát jelenlegi intézetünknek egy 
hat osztályú gymnásiummá leendő átalakítását. 

Tekintetes Iskolaszék! Városunk most lépett tu-
lajdonkép a fejlődés stadiumába. most igyekszik min 
den téren azon mulasztásokat pótolni, melyek a múlt-
ból rá maradtak, most igyekszik a kor évről évre 
fejlődő és fokozódó igényeit teljesíteni. Az emberi 
szellem is folytonos fejlődésben van, nem csak az 
egyéuben hanem az emberiség egyetemében is, és e 
fejlődési fontosság városunkra is, mint az össes em-
beri társadalom egvik jogi személyére bizonyos, köte-
lezettségeket ró, melyeknek teljesítése alól, magát ki 
nem vonhatja, ha csak legvitálisabb érdekeinek egyi-
két t. i. a nevelés és tanítás közügyét elhanyagolni 
nem akarja. Ha a mulasztás minden téren káros, két-
szeresen káros az a nevelés terén, mert sehol sem bo-
szulja meg magát anynyira és oly érzékenyen, mint 
éppen itt. Volt idő, mikor városunkban a kevesebb 
képeztetést nvujtó tanintézetek is elegendők és a köz-
kivánalouinak megfelelők voltak, azonban az idő hala-
dásával a viszonyok ; változtak az igények fokozódtak, 
s e változott viszonyok és változott helyzet ina már 
egy ma asabb humán irányú tanintézet felállítását 
süigetőleg követelik. 

l)e követeli ezt Csongrádmegyének tervbe vett 
kikerekitése következtében a városunk helyzetében 
rövid idő múlva beálló változás. Ha talán eddig fennt 
állhatott volna is ily nemű intézet nélkül, jövőre min-
megyei központ, mint a megye intellectualis erejének 
góczpontja fent nem állhat ilyen intézet nélkül, mert a 
város politikai emelkedésével lépést kell tartani értelmi 
fejlődésének is. De követeli ezt népességének szám-
aránya is, amennyiben városunk a legutóbbi népszám-
lálás adatai szerint, népességének számánál fogva Ma-
gyarországnak 13 ik városa volt. 

Igyekeznünk kell tehát, hogy miveltség tekinte-
tében se leáradjunk messze e szám mögött. 

Továbbá követeli egy ilynemű intézetnek felállí-
tását közel történelmi multunk is. — Mert eltekintve 
attöl, hogy már a mult században, sőt a jelen század 
elején is a ref. egyház oly felekezeti tauintézetet tar-
tott fenu, melyből a növendékek a debreczeni reform, 
collegium akadémiai tanfolyamára vétettek fel; már az 
1859. évtől kezdve a helybeli ref. egyház egy 
hat osztályú gymnásiuinot szervezett, mely 1871. évi 
február l-ig fennállott, ennek megszűntével a városi 
tek hatóság tartott és tart fenn mai napig is egy hat 
osztályú gyinnaziumi tanfolyammal kapcsolatos polgári 
fiiskolát. Az intézetnek tehát jövőre 4 osztályúvá alá-
szállitása neui volna egyéb, mint történelmi multunk 
megtagadása. 

Tisztelettel megjegvezzük, hogy mi itt mindazon 
érvekre, melyek a gymnásium szükségessége mellett 
felhozhatók, — kiterjeszkedni nem akarunk, mert ezen 
érvek a 4 osztályú gymnásiuinot tervező javaslatban ugy 
is elég bőven ki vannak fejtve, — tehát azoknak fel 
sorolása által csak ismétlésekbe esnénk, — itt tehát 
csak azon érvek felsorolására szorítkoztunk, melyek a 
hat osztályú gymnásium mellett szólanak. 

A mi a 4 osztályú polgári iskola felállítására vo-
natkozó javaslatot illeti, ezt uii több okoknál fogva 

szintén nein fogadhatjuk el, és pedig nemcsak azért, 
mert növendékeinknek csak igen csekély része van a 
polgári tanfolyamon, mely körülményből ugyan eléggé 
kimagyarázható, hogy városunk közönségének az inté-
zet melyik iránya iránt van érdeklődése, előszeretete, 
hanem főként azért, mert az uj középiskolai törvény 
12. §-a határozottan kimondja, hogy azok, kik polgári 
iskolából akár gymnásium ba, akár reáliskolába akarnak 
á/lépui, felvételi vizsgálat alá vonatnak. Ha intézetünk 
jövőre tisztán polgári iskolává alakíttatnék, a törvény 
fentebb idézett intézkedése következtében egészen ma-
gán intézet értékévé siilyedne alá, mert bizonyítványai 
sem a gyinnasiumokban, sem a reál iskolában nem fo-
gadtatnának el érvényesckül. 

Ilyen intézet fenntartására pedig évenkint ezreket 
költeni, minthogy általa a taníttatás czélját elérve nein 
látjuk, érdemesnek nem tartjuk és városunk érdekében 
nem javasolhatjuk. 

Felhozhatják ugyan ellenvetésül, hogy ha a tanuló 
kellőleg el van készítve, kiállja sikeresen a felvételi 
vizsgálatot. Erre viszont tapasztalásból azt mondhatjuk, 
hogy még a legjobb tanuló is, más egyén, más metho-
dus és más tankönyv szerint vizsgálva, könnyen za-
varba jöhet és ki van téve a megbuktatás veszélyének 
Es elég csak egy két eset, hogy a szülők bizalmát az 
intézet iránt megingassa és az intézet elnéptelenedését 
vonja maga után. Ha pedig tulszigoruan osztályoz a 
tanár, ismét a szülők ódiumát idézheti fel nemcsak 
maga, hanem az intézet ellen is mi ismét, csak az is-
kola elnéptelenedésének lehet eszközlője. 

Még azt az ellenvetést is felvethetik ellenünkbe, 
hogy eddig is átléphettek növendékeink a polgári is-
kolából a gymnásiumba és tényleg igen sokan át is 
léptek minden akadály nélkül és ezen lehetőség az uj 
közép iskola törvény mellett jővőre is meg lesz. 

Ezen ellenvetésre feleletünk a következő: igaz 
ugyan, hogy növendékeink közzül igen sokan léptek 
át különféle gymuásiumokba és hogv azokba a legtöbb-
ször minden felvételi vizsgálat megtartása nem törvény, 
hanem miniszteri rendelet és nem is az összes tantár-
gyakra, hanem a gymnásiumba lépőknél a latin nyelvre 
a reáliskolába lépőknél pedig a francia nyelvre vonat-
kozólag volt kimondva. Most pedig a fölvételi vizsgá-
latnak általában, — tehát nem csak egy tantárgyra 
vonatkozólag—kötelező voltat szentesitett törvény mondja 
ki. Ez pedig szerintüuk igen nagy különbség. 

Ezek volnátiak a polgári iskola felállítását ajánló 
javaslatra vonatkozó észrevételeink. 

Mielőtt előterjesztésünket berekesztenek, bátrak 
vagyunk egy pár megjegyzést tenni a gazdászati iskola 
felállítására vonatkozólag is. 

Mi ezen intézet szükségességét szintén elismerjük 
és ennek felállítását óhajtjuk, de nem a gymnásiuini 
hat osztály megcsonkításával. Városuk lakosságának nagy 
zöinelöldmiveléssel foglalkozik : illő tehát, sőt szükséges, 
hogy a tanügy ennek érdekeit is szolgálja. Es mi hisz-
ssziik és reméljük, hogy Szentes város kép. testülete, 
mely eddig is oly meleg érdeklődéssel viseltetett tan-
ügyünk iránt, s ennek érdekében mindig meghozta a 
kellő és szükséges áldozatot, a gazdászati iskola léte-
sitlietésére is meghozza a szükséges áldozatot. Mint-
hogy azonban mi ezen Ügyet az általunk javasolt hat 
osztályú gymnásium felállítása ügyével szoros kapcso-
latban állónak nem tartjuk, ennélfogva ezen taniutézeit 
felállításának részletezésébe nein bocsájtkozunk. 

Végül azon megjegyzést tesszük, hogy az álta-
lunkjavasolt hat osztályú gymnásiumnak fentartása több 
költségbe nem kerülne, mint a jelenlegi hat osztályú 
tanintézeté mert a tanerők száma és a felszerelés a 
törvény kívánalmainak teljesen megfelel. Uj teherről 
vagy áldozathozatalról tehát szó sem lehet. 

Szívós Béla tanár ur egyik javaslatot sem irta alá 
nem hisszük azonban, hogy ez a magatartás azt akarná 
jelenteni, hogy ő sem a gymnásiumnak, sem a polgári, 
sem a gazdasági eszménék ne volna híve. 

A városi iskolaszék a három javaslat közül Zol-
nay és társaiét egyhangúlag elfoga'dá. S igy határo-
zatilag kimondá, hogy a helybeli 6 osztályú gymnásiu 
inal egybekapcsolt polgári ti tanoda helyett jövőre egy 
hat ossztályu gymnásium fentartása iránt fog a városi 
képviselő testülethez memorandumot ben}ujtani. 

Vidéki levelezés. 
Mindszent 1883. jun. 20. 

Tekintetes szerkesztő ur! 
Az öröm adja kezembe a tollat, hogy szerkesztő 

urat egy oly eseményről értesítsem, mely községünk 
fejlődésének és előhaladásának emeltyűjét képezi s mely-
nek előidézésében Szentes város polgármesterén kivül 
szerkesztő urnák és egyáltalában szentesi szomszéda-
inknak is jelentékeny része vau. 

Ez a — reánk nézve nevezetes dolog pedig nem 
más, mint az, hogy a belügyminisztérium a megye kö-
zönségének tzon határozatát, mely szerint a szolgabí-
rói székhely változtatásával egyidejülegSzegvárró! Mind-
szentre helyezendő át — helybenhagyta; s igy mihelyt 
a megye Szentesre átköltözik, a tiszántúli szolgabíró-



ság és a Szegváron lévő csendőrség azonnal Mindszentre 
jön. 

Szerkesztő ur és derék szentesi szomszédaink előtt 
felesleges fejtegetni ezen intézkedés méltányosságát és 
okszerűségét; de a hálás elismerésnek, melyet a szen-
tesi megyebiz. tagok ez ügyben is tanusitott önzéstelen 
igazságos magatartása keblünkbe felköltött, lehetetlen 
kifejezést nem adnoin. Ismerjük ezen jóakaratú ma-
gatartás horderejét, s alkalmilag Mindszent is bebizo-
nyitandja, hogy a jóindulatot hálával szokta viszonozui. 

Ez a hála még fokozottabb mértékben nyilvánul 
azon hatalmas férfiú iránt, ki nagy jelentőségű befo-
lyásának egész hatályával támogatta Mindszent község-
nek ez ügyben kifejezett jogos kivánatát. Jól tudjuk, 
hogy az ő támogatása nélkül még a megye határozata 
dacára sem értünk volna célt; hatalmas ellenlábasaink 
voltak, kik — régi szokásuk szerint — minden követ 
megmozdítottak ellenünk, de ezt az ellentétes actiót 
megbénította a mi szeretett patrónusunk erélyes köz-
benjárása. Ez a körülmény még inkább hatványozza a 
hála érzelmeit, mely bennünket ama jóakarónkhoz kü-
lönben is szoroskapcsokkal füz. 

Azon kedvező benyomás, melyet községünk jo-
gos óhajtásának kielégítése okozott, irányadó tényező-
ink körében megérlelte azon elhatározást, hogy • szol-
gabiróság áthelyezését a község a megyére nézve anya 
gilag megkönyitse. E célból a község ingyen helyisé-
get szándékozik adni a szolgabiróságnak; a mi fölött 
a képviselő testület már a legközelebbi közgyűlésben 
határtozni fog. Annak idején értesíteni fogom e határo-
zatról szerkesztő urat. 

Addig is Isten velünk! 
Mindszenti. 

KÖZGAZDASÁG. 
Budapesti értéktőzsde.*) 

(Kirritz Antal és társa, budapesti bank- és váltóüzlet heti 
jelentése.) 

— Jun. 15 
A lefolyt heti tőzsdeüzlet nem juttatott felszínre 

uj mozzanatot. Ismét a renteconversió körüli hirek és 
az aratási kilátások voltak az irányadó tényezők .—A 
hét elején Párisból azon félhivatalos jelentés érkezett, 
hogy a Rothschild csoport az évad előrehaladottságában 
nagy akadályt lát a conversióra és ezt ugy magyaráz-
ták, hogy a conversió bizonytalan hosszabb időre elha-
lasztatott. — Ennek következtében az árfolyamokban 
csökkenés állott be, mely azonban nem volt sem érzé-
keny, sem tartós, mert a félhivatalos közlemény más 
oldalról megczáfoltatott. A czáfolat oly határozott alakú 
volt, hogy az irányzat javult és az árfolyamok vissza 
nyerték előbbeni állásukat. — A kedvezőbb tőzsdei 
hangulat érvényesülését elősegítette még azon körülmény 
is, hogy a vetések állása egybehangzó tudósitások sze 
rint jobbnak bizonyult, inint eleinte hitték és a rozsda 
okozta károkröl szóló panaszok is elnémultak. Ennek 
daczára azonban a forgalom igen csekély volt, egyrészt 
mert az évad már csakugyan nem kedvező az üzleti 
tevék* nységnek, aztán pedig azért, mert a gyors egy-
másutánban felmerült ellentétes hirek egészeu elvették 
a speculatió bizalmát, ugy, hogy ez most tartózkodó 
és várakozó állást foglal el. 

Ha azonban ezen jelenség felett a fenti okoknál 
fogva nem lehet csodálkoznunk a nemzetközi értékpa 
píroknál, minők a járadékok és a hitelrészvények, ugy 
nem hagyhatjuk említés nélkül azt, hogy az úgyneve-
zett helyi értékek iránt nagyon csökkeut az érdeklődés 
s az iparvállalatok papírjai ma már nem oly keresettek, 
mint kevéssel ezelőtt. Pedig a budapesti értéktőzsde 
jelentősége kiválóan ezen magyar értékpapírokban ta-
lálja alapját. Iparvállalataink csaknem kivétel nélkül a 
legdusabban jövedelmező értékpapírokat szolgáltatják. 
— Régebben ily nemű értékpapírok iránt legfölebb a 
főváros érdeklődött, később az érdeklődés szélesebb 
körre terjedt és legutóbb, amint az tapasztalható volt, 
külföldi számlára történtek vásárlások helyi papírokban. 
Külföldi tőkepénzesek a közel mult hetekben élénken 
vásárolták össze a budapesti malmok, vasgyárak és 
építő anyagokat előállító és egyéb iparvállalatok rész-
vényeit tőkeelhelyezés czéljából. A belíöldi tőkepénz 
bizonyára helyesen cselekednék, ha több figyelmet for-
ditaua hazai iparvállalatainkra és ezek jövedelmezősé 
gét szem előtt tartva, a részvényeket uem engedi é 
külföldre vitetni. 

A részleteknél fölemlíthetjük, hogy a tőzsdehét 
szilárd irányzattal zárul. Hitelrészvények a mult héthez 
képest magasabban állanak ugyan, de ellenben járadék 
papírok csak részben emelkedtek. Vasúti részvények 
nagyobb részt gyengültek, iparvállalatok részben gyen 
gültek, részben változatlanok maradtak. 

A foutosabb éitékpapirok árváltozása kitetszik az 
alanti táblázatból: jun. 8. jun. 15. 

Osztrák hitelrészvény — 297.— 298.20 

•jGazdakíixönségünk éa kereskedőink tájékoztatása végett a 
licti röxtfdei hiteh a értesített jövőre lapunk minden számában hozni 
iu juk . Sterk. 

Magyar n — 294. - - 296.25 
4% magyar arany járadék 88.90 89.10 
H » n 120.50 120.40 
5% „ papirjáradék 87.— 87.10 
Osztrák-magyar államvasút 327.25 328. — 
Magyar leszámit. b a n k - - 88.25 88.75 
Magyar dijsorsjegy — 114.50 115.— 
Tiszai sorsjegy — 109.75 ,10.— 
Cs. kir. arany — — 5.66 5.67 
Napoleon d'or — — 9.52 9.51 
Váltó Londonra — 1 2 0 . - 120.— 

„ Páriára — — 47 45 47.45 
n Berlinre — — 58.45 58.45 

Heti jelentés a budapesti gabonatőzsdéről. 

Budapest, jun. 15. 
(Steiner József és társa termény-gabona és bizom. 

czég jelentése.) 

Külföld nem vett részt a vásárlásban, belföldi fo-
gyasztóink tartózkodóbbak. Csekély forgalom fejlődött 
lanyhult irányzat mellett. — A vetések állásáról eltérő 
tudósitások érkeznek, gazdáink fwlnek a rozsda káros 
befolyásától, ellenben kereskedőink a vetések állását 
igen rózsás színben tüntetik elő. Kár, hogy gazdasági 
egyesületeink nem teljesitik e tekintetben fontos hiva-
tásukat. Mert a valóságnak meg nein felelő tudósitások 
mindennemű tekintetben sújtják az ország kereskedelmi 
és gazdasági érdekeit. 

B u z a 15 krral csökkent. Elsőrendű tiszavidéki 
11.25-ig keit, közepes 11., sárgás 10.50—10.70. Észak-
magyarországi sárga búzák 10.10—10.60-ig. 

R o z s változatlan, tiszta 7.60—7.90. 
Tengeri 6.70 ig fizettetik. 
Á r p a változatlau. Takarmány 7.40. égetni való 

8 frt. sörfőzdéi 9.50. 
Zab változatlan. 6.20.— 6.90. 
Köles hiányzik, 7.50—8.50 kelt. 
Mohárm&g csendesb 11—11.50. 
B a b forgalom nélkül. Fehér 9.50, 10.50, törpe 

12.50, barna 12.50. 
Repcze- Szilárd haugulat mellett élénk üzlet 

fejlődött, emelkedett árak mellett. — Külföld nagyobb 
mennyiségeket vásárolt. Bánsági állomásokon 12.90— 
13.05 ig köttetett. Junius és juliusi szállításra tiszavi-
déki állomásokon kápoaztarepcze 13.75—14.20 ig köt 
tetett julius—augusztusi szállításra. 

Határidő ü z l e t Kezdetben emelkedő irányzat 
mellett iudult meg, élénk forgalom fejlődésével. A hét 
végén kevés üzérkedési kedv mellett nagyobb árvesz 
teséggel zárul. Buza cszre 11 frtig emelkedőit, zárul 
10.70, tavaszra 11.10. Tengeri 6.90 után 6.70. Uj 1**4. 
május—juniusra 6.70-ig emelkedett, zárul 6.40. Zab 
őszre 6.M) után 6 65 zárul. Rozs őszre 8 frt után 7.85 
zárul. Káposztarepeze 14 75 ig köttetett, zárul 14 50. 
Bánsági reptze 14.25. 

Lobmayer J. F, Terményüzleti heti jelenu^e 
Budapestről. 

— Jnn. 16. 
B u z a : a héten mérsékelten ajánltatott, a vételkedv kedvező 

é« a hangulat szilárd volt. A hét végetelé a kínálat szorgosabbá 
vált, mig malmaink a vásárlásban visazartók maradtak, miáltal a 
hangulat újra ellanyhult: Az árak a mult hutiekkel szemben 
20—25 krral olcsóbbak. A forgalom 80,000 min 

minőségi súlyt: 77 81 k. 
tiszai vagy fehérmegyei frt 10,55 — 65 10,90—ÍJ.— 
bácskai „ 1 0 , 6 6 - 6 5 10,90—11.— 
pestvidéki „ 10,30—44 1 0 , 6 0 - 8 0 
fel .őrnagyarországi . 1 0 - 1 0 , 1 0 1 0 , 5 0 - 6 0 
ROZS válozatlan 6 7 0 - 8 5 
Á r p . változatlan takarmányi árpa frt. 7 10—7.30, maláta 

árpa frt. 7 . 6 0 - 8 . — serfőző árpa frt. 8 — 8 76, 
Z a b változatlan, frt. 6 40—80. 
T e n f l e r i : la.,yha 1 0 - 1 5 krral olcsóbb frt. 6.66—70. 
Szokványok: Huza őszt szállításra írt 10 6 6 - 7 0 

TVngeri juuius-juliusra „ 6 70 — 73 
Zab őszi szállításra „ 6.60 — 63 

Káposztarepeze aug -szept. „ 1 4 . 4 - , — \ 
L U z t : A litsziizlet hangulata szilárd, mi a most már érez-

hető munkásszállítás hatásának tulajdonítandó. A forgalom a mos-
tani gyártási képességnek megfelő, uoba külföldié egyes középfa-
jok jó vételnek örvendnuek. 

K o r p a : olcsóbb 

A korcsmai hitel. 
A folvó évben alkotott uzsora törvény egyik fe 

jezete a korcsmai hitel korlátozásáról szól. 
Közönséglink tájékoztatása végett ide iktatjuk a 

törvény rendeleteit magában foglaló szakaszokat. 
Az 1#83. XXV-ik törv. cikk negyedik fejezete 

ugyanis igy szól: 

A korcsmai hitelről. 
22. §. 

A vendéglőkben, korcsmákban és más italmérési 
helyiségben - ide értve azon kereskedéseket is, roe 

lyek a szeszes italoknak kicsinyben eladására joggá 
birnak — kiszolgáltatott szeszes italok ára iránti kö-
vetelések fejében, a bíróság csak az alábbi módon 
meghatározott összegeket Ítélheti meg és az ennél ma-
gasabb összeg sem az adósnak, sem jogutódának a kö-
vetelésébe be nem számitható. 

Az összeg nagyságát saját területére nézve az 
illető törvényhatóság a belügyminiszter jóváhagyása 
alá terjesztendő szabályrendelettel határozza meg; ez 
összeg azonban két forintnál kisebb és nyolc forint-
nál nagyobb nem lehet.*) 

A birói határozattal, a hitelezőnek hasontermé-
szetü minden korábbi követelése kiegyelitettnek tekin-
tendő, akár képezte az kereset tárgyát, akár nem. 

A birói határozattal megállapított követelés ki-
egyenlítése előtt, ujabb hitelezésnek helye nem lehet 

Ezen §. reudelkezései azokkal szemben is alkal-
mazandók, kik a szeszes italok kicsinyben eladását jo-
gosultság nélkül gyakorolják, de e mellett őket illető-
leg az eddigi eljárás és büntetés is érvényben marad 

23. §. 
A 22. § ban érintett hitelezések biztosítására kö-

tött zálog és kezességi szerződének semmisek. 
24. § 

A ki a 22. és 23. £§. határazatainak kijátszása 
céljából, valamely színlelt ügylet vagy váltó, vagy más 
kötelező irat alakját használja fel, kihágást követ el 
és 30 napig terjedhető elzárással és kétszáz forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

A bíráskodás ezen kihágás felett, a kir. járásbí-
róságok hatásköréhez tartozik. 

25. §. 
A szálodákban, vendéglőkben, vagy korcsmák-

ban megszállott vendégek ellen, a [szálást adő által 
támasztható követelésekre, a jelen fejezet határozatai 
nem alkalmazandók. 

26. §• 
Ezen fejezet szövege minden községben évenkint 

szokott módon kihirdetendő éa minden italmérési he-
lyiségben, a vendégek által könnyen látható helyen, 
magyarul és az iKető község jegyzőkönyvi nyelvén 
kifügesztendő és olvasható állapotban tartandó. 

Azon vendéglős, korcsmáros vagy ittalmérö, a ki 
ezen §. rendeletét nem teljesíti, az illetékes közigaz-
gatási hatóság által, a községi szegényalap javára öt-
veu frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

27. § 
A jelen törvény egyéb részeiben azonnal, a korcs-

mai hitelre vonatkozókban pedig folyó évi julius 1-éu 
lép életbe s végrehajtásával az igazságügy- és belügy-
miniszterek bízatnak meg. 

Kivonat 
Szentesváros híresztelő könyvéből. 

Egy négy ló erejű teljesen uj cséplő járgány gép 
eladó. A vétel iránt lapunk szerkesztőjével értekez-
hetni. — Kis Sándor cipész I. tized 272. sz. ház-
zánál udvarranyiló bútorozott szoba kiadó. — 
— Kiss József cipész I. t. 196. sz. házánál egy bú-
torozott szoba kiadó. — Lakos lstvánnénál I. t. 334. 
sz. házánál egy szoba kiadó. — Deák Lajos 111. t. 
163. sz. házánál egy külön lakás van kiadó, julius 24-től, 
Mucsihátou a Pollák Emánuel féle kaszállók pénzért 
vagy részből kiadók. Tudakozódni lehet dr, Schle-
singer Károly ügyvédnél. — Az izraelita templom 
átellenében 1. t. 504, sz. alatt 1 bútorozott szoba vagy 
annélkül van azonnal kiadó értekezni lehett Solti Fe-
rencel az emiitett helyen. — Cherrier János könyv-
nyomdásznál Talabér János költeményei 2 kötetben 
40 krért kaphatók. — Marázsi Józsefnek 2 hold Nagy 
hegyi szőleje szabad kézből eladó értekezni lehet III. 
t. 468. sz. házánál. — Fábián Imre gépész és kovács 
I. t. 204 sz. ajánlja magát a gazda közönségnek nyá-
rára a géphez való alkalmazásra vagy éves állásra. 
Hankisz Károlyné Kurcaparti háza magtárával együtt 
kiadó ugyauannak tőkén, Zalotán földjei Szent Mihály-
naptól haszonbérbe kiadók értekezhetni lehet 1. t. 
179. sz. házánál, — Cherrier János könyvnyomdász-
nak miudeníéle házi bútorai vannak eladók. — Res. 
tig Gáspár kovácsmesternek a gógányparti III. t. 82. 
sz jó karban és kovácsműhelylyel ellátott háza sza-
bad kézből azonnal eladó. — Balog Antal I. t 424 
szám alatti Rugyánszki tíísös féle háza szabad kéz-
ből eladó. — Farkas János kisérparti háza azonnal 
kiadandó. — Kondász Ferencznek nagy mennyiségű 
hereszénája van eladó. Bővebb értesítést szerezhetni a 
tulajdonosnál. 

*) Megyénk által készitett szabály rendeletben * korcsmai 
hitel nagysága 2 frtban állapíttatott meg. 

Szerk. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 
S I M Ü ^ E K E Z t S T O -




