
Szentes, 1887. julius 16. 29. szám. Tizenhetedik évi folyam. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . 

Fél évre . 

Negyed évre 

4 forint. 
2 forint. 
1 forint. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 7 E & Y E S T A R T A L M Ú HET I KÖZLÖNY . 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van 
beosztva. Egy hely ára bélyegdij 
nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Nyi l t tér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 
Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Meg jelen minden szombaton. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. Egyes szám ára 8 krajcár. 

Pálya ¡íjainknak. 
Most, midőn az iskolák bezárultak, addig, 

mig azok ismét megnyílnak gyermekeink szá-

mára, különösen azon szülőknek, kiknek gyer-

mekei a közép iskolát már elvégezték: egyik 

kiváló gondját az kérdés képezi, hogy miféle 

pályát válasszanak gyermekeik számára? 

Ügyvéd, orvos, mérnök, tanár, vagy pap 

legyen-e az a íiu? kérdi a gyermeke jövője, 

sorsa iránt érdeklődő szülő. S bizony komo-

lyabb gond alig foglalkoztathatja a szülői el-

mét ezen kérdésnél; mert a gyermekek pályá-

jának okos, észszerű megválasztása nemcsak 

fiaink jövőjére; de a szülők boldogságára is 

döntő sulylyal bir. — Fájdalom, mi magya-

rok még mindig sallangos nép vagyunk, sze-

retjük a fényűzést és a titulust, s nagyon sok 

család örökre megaprehendálna a jóbarátok és 

ismerősökre, ha azt tanácsolnák neki, hogy 

gyermekök csak maradjon az ekénél, vagy le-

gyen belőle kereskedő, vagy pláne iparos. No, 

hiszen, az kellene csak, hogy egy Belteki Má-

tyás csizmadia, vagy bótos legyen, mikor ab-

ból a gyerekből lehet ügyvéd, pap mérnök, 

tehát ur. — Mert náluk az a szomorú fölfo-

gás uralkodik, hogy csak a diplomás ember 

és a hivatalnok az ur, pedig ezen osztályból 

de sok ember méltán irigyelhetné egy jó gazda 

és egy jó iparos sorsát. — No, de a magyar 

betegség, a családi üres, értéktelen hiúság 

még uralkodó nálunk. — S ma virágzóbb, 

mint volt bármikor. — Abból a gyermekből 

urnák (?) azaz diplomás embernek, tehát pró-

kátornak, mérnöknek, papnak, tanárnak, vagy 

legalább is polgármesternek kell lenni. Az le-

het, ha tanul, pedig a gyermek tanul, most 

se bukott meg egy osztályzatból se, hát miért 

lenne az iparos, s mért maradna egyátalán 

az ekénél? Szóval, a gyermeknek urnák kell 

lenni! Ez az elhatározása a szülőknek, csak az-

zal nincsenek tisztában, hogy mi legyen te-

hát? Prókátor már sok van, orvos is van 

elég, a mérnöki pályán jut még az ember leg-

hamarabb tisztességes, jövedelmező állás- vagy 

alkalmazáshoz; de a gyermek nem szereti 

azt a száraz, lélekölő tantárgyat, a számot és 

mértant, s igy nincs kedve ehez a pályához. 

Szóval, meg van a komoly gond. Nagy 

gond; de szívesen viseli a szülő, mert lehet-e 

nemesebb terhe az apa és anyának, mint gon-

doskodni és gondolkozni gyermeke jövőjéről, 

pályájáról? 

Azok, kik a hivatalos pályát tűzték ki 

magoknak célul, az állami és megyei szolgá-

laton kivül, egyes társulatoktól eltekintve, a 

városi és községi administratióban találhattak 

eddig életpályát, s majdnem azt lehet mon-

dani, hogy el volt előlök zárva a rengeteg 

állással — s pedig eléggé jól fizetett állással 

— rendelkező vasúti pálya, mely Magyaror-

szágban eddig legnagyobb részben cseh és 

német hivatalnokokkal látta el magát, mert 

ezen pályára a magyar nemzet eddig nem ren-

delkezett szakképzett emberekkel. 

A kormány ezen állapotnak magyar szem-

pontból minden esetre szégyenletes és éppen 

azért tarthatlan voltát belátva, egy vasúti tiszt-
képző tanfolyam nyitása által akar a bajon se-

gíteni, s ennek utján akar az óriási magyar 

vasúti hálazatnál időnként szükséges hivata-

lokra szakképzett magyar itjakat nevelni. 

E tanfolyam f. évi októberben nyilik meg 

Bpesten. Lapunk más helyén közöljük ezen 

vasúti tisztképző tanfolyam tervezetét s azon 

iskolai előfeltételeket, melyek szükségesek 

ahoz, hogy valaki e pályát választva, a tan-

folyam hallgat hatására felvétessék. Ajánljuk 

ezt a szülők és ifjaink figyelmébe. 

Ezzel, mondhatni, egy uj, jövedelmes és 

szép pálya van megnyitva a magyar ifjak szá-

mára. 

Jó lesz figyelembe venni és rágondolni 

most, mikor a pályaválasztás küszöbén ál-

lunk! 

— A szentesi j ó t ékony nőegy le t f. hó 

10-én tartá évi rendes közgyűlését. — A nőegylet 

most 3 évre újra alakult, s igy ez a gyűlés egyszers-

mind alakuló közgyűlés is volt. Kiss Zsigmond né 
úrnő. ki már nyolcadik éve elnöke a nőegyletnek, 

megnyitván a gyűlést, mindenekelőtt felolvastatott az 

ő elnöki jelentése, a melv következő felvilágosítást 

nyújtja a nőegylet vagyoni helyzetéről: 

Van a nőegyletnek 3:28 frt 44 kr. készpénze; 

ezenkívül van három alapítványa egy második óvoda 

felállithatására és pedig: 

Törs Kálmán és neje alapítványa !o7 frt 67 kr. 

Miklós István-féle alapítvány . . 28 frt 12 kr. 

A szentesi takarékpénztár alapít-

ványa 93 frt 34 kr. 

Összesen : 229 frt 73 kr. 

Ezentúl van a nőegyletnek egy háza, melyben 

az óvoda van berendezve, s mely a berendezéssel 

együtt 5031 frt becsértéket képvisel. E szerint a nő-

egylet vagyona ma 5589 frt 17 kr. 

Az egyletnek nincs semmi adóssága. 

Szóval el lehet mondani, hogy hölgyeink elég 

jól gazdálkodnak. A nőegylet a következő három 

évre 123 taggal alakult meg. 

A pénztári számadások is fölolvastattak, s a 

közgyűlés köszönetet szavazott Dósa Béla pénztár-

noknak, a pénztár kifogástalan, buzgó kezeléséért. 

Ezek után a tisztújítás tartatván meg. a vá-

lasztás eredménye a következő : 

Elnökké: Kiss Zsigmond né, alelnökké: Dózsa 
Béldné, első titkárrá: Sima Ferencz, második tit-

kárrá: Aradi Kálmán, pénztárnokká: Dósa Béla, 

ellenőrré: Nagy Ferenc, ügyészszó: Szathmáry Ede 

gondnokká: Beke Kálmán, választmányi tagokká: 

Balázsovits Norbertné, Balogh Jánosné, Beke Kál-

mánná, Burián Lajosné, özv. Czukor Adolfné, Csup-

pai Mártonné, Dobray Sándorné, Fekete Mártonné, 
Filó Jánosné, Gulyás Jánosné, liankiss Karolyné, 
Hegedűs Sándorné, Hódi Jánosné, Hódi Pálné, Hof-
fer Antalné, Joó Károly né, Jurenák Edéné, Kálmán 
Beniáminné, Komáromi Dánielné, Kristó Nagy Im-
réné, Nyári Lászlóné. özv. Lakos Jánosné, Nagy Fe-
renezné, Dr. Pollák bándorné, Rácz Ferencné, Ró-
zsa Ferenczné, Sarkadi N. Mihály né, fcima Ferencné, 
Soós Pálné, Stammer Sándorné, Schneider Józsefné, 
Sulc Lajosné, Szatmáry Edéné választattak meg. 

Vigalmi bizottsági tagokká megválasztattak: özv. 
Czukor Adolfné, Dózsa Béláné, Hódy Pálné, Hotter 
Antalné, Jurenák Edéné, Nagy Ferencné, Dr. Pollak 
Sándorné, Sima Ferencné, Stammer Sándorné. 

Számv. bizottsági tugokká: Stammer Sándorné, 
Balázsovits Norbertné, Czukor Adolfné, Holler An-
tal, Kiss Zsigmond. 

Tiszt. vál. tagokká: Bányai József, Hofl'er An-
tal és Kiss Zsigmond. 

A csongrád-félegyházi vasút. 

Az osztrák-magyar államvaspálya ugy 

látszik komoly szándékkal bir a csongrád-fé-

legyházi vasút kiépítése iránt; mert ha nem 

áll is az, amit itt-ott olvasunk és hallunk, 

hogy miután dr. Szivák Imre lett Csongrád 

országos képviselője, tehát most már azonnal 

hozzáfognak a vasút kiépítéséhez, az azonban 

áll, hogy Csongrádon már ott vannak a va-

sút építéshez szükséges slipperfák, s igy ezt 

már „corpus delicr-nek lehet tekinteni a tár-

sulat vasútépítési szándékára. 

S ami a hivatalos eljárást, az építést meg-

előző előmunkálatokat illeti, ezeket is már 

mind befejezte az osztrák-magyar államvas-

pálya társulat. 

Az építési engedély tárgyalása is megtar-

tatott a napokban. A tárgyaláson a következő 

feltételek állapíttattak meg a csongrád-lélegy-

házi vasút kiépítése iránt: 

A szab. osztrák-magyar államvasut-társaság az 

1882. évi junius hó 8-án kelt szerződés V. cikkének 

c) pontja alapján, melyben részére a félegyháza-cson-

grádi vasútnak — amennyiben e vonal építésére 10 

éven belül vállalkozik — az 1880. XXXI. t.-czikk alap-

ján való engedélyezése kilátásba helyeztetett, az em-

iitett vonal épitési és üzleti engedélye iránt folyamo-

dott, A vonal engedélyezési tárgyalása f. hó 9-én 

tartatott meg a közmunka- és közlekedésügyi minis-

teriumban, Lukács Béla államtitkár elnöklete alatt. — 

Az engedélyezési bizottság az előterjesztett terveket 

megfelelőnek találván, az épitési üzleti feltételek, a 

társaság képviselőivel egyetértésben, tüzetesen meg-

állapittattak s jóváhagyás végett a „Vasúti és Köz-

lekedési Közlöny* szerint, a közmunka- és közleke-

dési minister ur ő nagyméltósága elé terjesztettek. 

A tervek szerint a vonal mintegy 25 km. hosszú. 

A csongrádi végállomáson kivül Kis-Kun-Szalláson 

egy közbeneső állomás létesítése terveztetik. A sinek 

súlya 21.75 kilogrammban állapíttatott meg. Legna-

gyobb emelkedés 6"»; a legélesebb kanyarodás fél-

átmérője 300 mtr. A vonal építése, felszerelése és 

berendezése, a társaság garam-ipolyvölgyi helyi ér-

dekű vonalának szabványai szerint fog készíttetni. 

A költségek kilométerenkint mintegy 26,000 írttal 

irányoztattak elő; köteles azonban a társaság a va-

lóságos épitési tőkét az épités befejezése után szá-



4. oldal. 

madásszerüleg mimutatni. A pálya megnyitása leg-
később 1888. év szeptember 1-éig meg fog történni. 
— Kiköttetett e vonalra nézve is, hogy az állami 
megváltási és haramlási jog, a társaság többi vo-
nalaival egyidejűleg és egyenlő módozatok mellett 

.SZENTESI LAP« 

b) magántanulók és 

c) nyilvános rendkívüli hallgatók. 
Nyilvános rendes hallgatók első sorban azok, 

kik a részes vasúti vállalatok által mint ilyenek fel-
vételre ajánltatnak; másodsorban pedig azok, kik a 

érvényesíthető legyen; joga van azonban a kormány-j tanfolyamra önként beiratkoznak s az előadásokat az 

nak a vonalat az 1880. XXXJ. t.-cikk ± g-a értei 
mében korábban is megváltani. — A költségek fede-
zésére voatkozólag megálapittatott, hogy a társaság 
jogosítva leend a szóban lévő helyi érdekű vasútra 
nézve kimutatandó, s a közlekedésügyi minister által 
jóváhagyandó tényleges épitési tőke 5.2"0-os évján 

egész tanéven át rendesen hallgatják. 
Magántanulók azok, kik akár mint üzletgya-

kornokok, akár mint dijnokok a vasúti vállalatoknál 
már tényleg szolgálatban állanak s a tanév kezdetén 
vagy annak folyama alatt előljáró vasúti igazgatósá-
guk által a tanfolyam igazgatóságánál a felsorolt 

deka erejéig épitési tőkéjét felemelni. Az enge- tantárgyakból zárvizsgálatra leendő bocsátás céljából | 

délyezés előtt a társaság szerződésileg biztosította I bejelentetnek. 

magát a vonal építésében különösen érdekelt Csöng- Nyilvános rendkívüli hallgatók végül azok, kik 

rád város hozzájárulásáról, oly módon, hogy a vá- szintén már tényleges vasúti szolgálatban állanak s 

ros, a községi területek ingyen átengedésén kivül, I csak ösmereteik gyarapítása végett vizsgatétel köte-

mintegy 110,000 forinttal segélyezi a társaságot, mely lezettsége nélkül szabadon választható egyes tantár- i 

segély által az előirányzott tényleges épitési tőke gyak.it kivánnak hallgatni. 

mintegy \>-a fedezve van. Természetes, hogy ezen Ezek részére a tanév végével csak látogatási 

„á fonds perdu" hozzájárulás, a számadásszerüleg bizonyítványok adatnak ki. 

kimutadandó épitési tőkebői le fog vonatni. | Igy nyilvános rendes hallgatókul, mint magán-

E szerint az osztrák-magyar államvaspá- tanulókul csak azok vehetők fel, kik a vasúti biva-

lya társulat jövő évi szeptemberben tartozik a talnokokra nézve már eddig is előírva volt elméleti 

vonalat a forgalomnak átadni. ¡képzettséggel birnak, ls-dik életévöket betöltvén, a 

Mire való e rengeteg idő, mikor ez a vasúti szolgálatra testileg is alkalmas voltukat iga-

vasut még ez évben kiépíthető volna ? zolják. 
Elméleti előképzettségül igazolandó, hogy a je-

^ 41 ' " \ f 1 lentkező legalább is valamely főgimnáziumot, vagy 
V a s ú t i t i s z t k é p z ő t a n l O l y a m . főreáltanodát, a kereskedelmi akadémiát vagy közép-

A közmunka és közlekedésügyi m. kir. mi-j kereskedelmi iskolát, avagy azokkal egyenlő rangban 

niszter az összes hazai vasúti vállalatok hozzájurá- álló katonai tanintézetet, a budapesti állami közép-
lása mellett Budapesten, f. évi szeptember hó 1-vel 

vasúti tisztképző tanfolyamot létesít, melynek célja 

és feladata azon egyének elméleti kiképzése, kik a 

vasúti hivataloknál a forgalmi és kereskedelmi szol-

gálatban mint hivatalnokok alkalmazást 

nyerni. 

ipartanodát, a kassai állami gépészeti ipartanodát, 

valamelyik hat évi tanfolyammal biró polgári iskolát 

sikerrel végzett. 

Az ezen képzettséggel birók beiratkozás céljá-

kivánnak ból egyszerűen jelentkezhetnek, inig ellenben a cse-

kélyebb iskolai előképzettséggel birók külön felvé-
A tanterv szerint az előadások hetenként ősz- teli rizsga előrebocsátása mellett s ennek jó ered-

szesen 30 órára terjednek; s délutáni 3 órától esti ménjéhez képest vétetnek föl a tanfolyamba. 

8 óráig tartatnak. Egészen kivételesen, s csakis a közmunka és! 

A tanfolyam hallgatói: közlekedésügyi m. kir. miniszter ur előzetes engedé-1 

a) nyilvános rendes hallgatók, iye mellett, mely iránta folyamodványok f. évi aug. | 

229. szám. r 

5-éig nyújtandók be, oly egyének is felvehetők felvé-

teli vizsga alapján a tanfolyamba, kik legalább a 

gimnázium vagy reáliskola t> osztályát, a budapesti 

állami középtanoda 2 évfolyamát, valamely közép-

kereskedelmi iskola 2 osztályát, vagy a polgári is-

kola 4 évfolyamát, illetőleg a tanitóképezdék 2 év-

folyamát jó sikerrel végezték. 

A felvételi vizsgák megtartása és a beiratko-

zás f. évi augusztus hó 20-ika és 31-ike közti idő-

szakban történik, a jelentkezésnek azonban már jú-
lius hó 15. és augustus 15-ike közt kell megtörténnie. 

A tanév szeptember hó 1-én kezdődik és egy-

huzamban 10 hónapig tart. 

A tanév befejeztével a^on nyilvános rendes 

hallgatók, kik a tanfolyamot kellő eredménynyel lá-

togatták. gyakorlati ismeretek elsajátítása céljából sa-

ját költségükön teljesítendő próbaszolgálatra, a részes 

vasúti vállalatokhoz beosztatnak. 

Ily próbaszolgálat legalább is három hónapig 

egyhuzamban teljesítendő s ezután a nyilvános ren-

des hallgatók a képesítő vizsgálatra bocsáttatnak. 

A részes vasutak ajánlata alapján felvett azon 

nyilvános rendes hallgatók, kik közvetlenül a tanfo-

lyamba való beiratkozás előtt legalább 3 hónapig 

már gyakorlati szolgálatban állottak, a tanfolyam be-

végzése után azonnal képesítő vizsgára bocsáttatnak. 

A magántanulók ellenben csak legalább 13 

havi tényleges szolgálat után bocsáthatók a képesítő 

vizsgára. 

A képesítő vizsga sikeres letételéről a vizsgáló 

bizottság által kiadandó bizonyítványok a magyar 

korona területén létező összes vasúti vállalatok által 

jogérvényesekül elismertetnek és pedig oly jogha-

tálylyal: 

1. hogy az ekként képesítést nyert egyének az 

egyes vasúti vállalatok által az eddig szokásban volt 

távirdai, forgalmi és kereskedelmi szakvizsgák leté-

telére többé nem kötelezhetők. 

2. hogy 1S89, évi okt. hó 1-től kezdve a for-

galmi és kereskedelmi szolgálatnál hivatalnokokká 

csak oly egyének nevezhetők ki, kik a tanfolyamon 

képesítő bizonyítványt nyertek. 

A nyilvános rendes hallgatók és rendkívüli 

Leányfalu. 
(Folytatás.) 

Az árva megfogadta királya szavát es nem sírt, 
hanem visszavonulva a világtól, boldogságának vá-
lasztott kedves helyére, a Dunapartján, Visegrád és 
Buda között, a gyönyörű hegyláncolat alatti városba 
ment lakni, s ennek óriás kertjében nevelte sajat 
kezével a vőlegénye által szeretett rózsákat, melyek 
ő érte váitak annak kedvenceévé; mert a vőlegény 
szemében a szép menyasszony volt a piros rózsák-
nak nemcsak névviselője, de a minden rózsák király-
néja is. 

Most is az volt, csakhogy halvány, szomorú 
Rózsa! 

Itt élt ő s rózsakoszorút fűzött minden pun-
kösd napján, melyet a Duna hullámaira bizott, hogy 
vigyék legalább a szirmokat a csata helyére, hol 
szeretett vőlegénye ismeretlen sirban porladoz. 

E kies helyen talált némi enyhet keservére, a 
Duna habjainak susogásába vegyítve panaszát, mi-
dőn igy sóhajtott föl: 

»Ha jö az est bűvös csillagözönevel 

S imára kondul távol a harang: 

Szüm dobbanását olvasom keservvel — 

Örökre eltűnt szép óráimat.4 

így élt egy hosszú életen át. Jót tett a szegé-
nyekkel, oktatta a nép gyermekeit s ápolta szeretett 
vőlegénye rózsáit. 

Mosolyt nem ismert ajaka; de nem sirt, hanem 
hü maradt a sirig. 

Egy nagy vihar alkalmával, midőn a vihar tető-

pontra ért, a bus menyasszony a vártoronyába ment 

fel s a cikázó fényben széttekintve, merengő szemével 

kereste vőlegényét a nyiladozó ég kárpitjai között. 

E látványra el lehetett mondani; 

„Zúg az orkán! A liegyormon váromladék közé És 48 óra leforgása után a birtok már a zsidó 
Sujt a villám, fényt árasztva mohnövelö szirt föle: társaság kezében volt. A társaság egyik tagja: Krausz 
Es cikázó tény, dörgésben, ott a büszke rom fölött, . ,, u n i • n u í 

Délcegen egy alak áll, kit a sors. hajh! üldözött!- U * 0 S < m * * ' d h ° Z V a l t ° t t a S ^ 1S a D u n a . h a 1 ' 

E toronyból gyönyörkött sokszor a táj szépsé-jrészét'a Í o b b Pa r t o t Ped,S Pár év ota Szitányi Ódon 

gének szemlélésében szeretett vőlegényével, s vágyott í mintateri titkár bírja, ki rendkívül sokat fárad e jobb 

most a cikázó villám szárnyain égbe szállni vőlegé- r e s z s^P*tésén, s aki végtelen szorgalmas, tevékeny 

nyéhez. - E pillanatban vakító fény cikázott át az « a z d a s m a h o l n a P a z ö é r d e m e lesz* h a i t l a f ö I d 

égen, a föld megrendült s az omladozó torony össze- é r t e k e megkétszereződik. 

omlott. Breuner gróf, aki mostanában hercegi vejével: 

A bús menyasszonyt többé nem látta senki. Hotibon Vitolddal többször jő erdejébe vadászatra, 
ugylátszik, nagyon megszerette e szép helyet s bi-

lilés próféta lialala méltó halál volt a sokat zonynyal sajnálja elárusitását. 

szenvedőnek. És annyi szenvedés után méltányos i D e hát csoda-e, ha nagyjaink türelmöket vesz-

kin nélkül meghalni! tik a gazdálkodás terén, ha soha sincs hasznuk, csak 

Névtelen volt a hely, míg élt. Ő akarta igy. mindig káruk? — Hiba, hogy nagyjaink nem követik 

„Leányi özvegy lakhelyemnek ne legyen neve!- a z an£o1 rendszert; ott mindig maga az ur az első 

De halála után a nép, áldva emlékét, kegyelettel t isztÍe birtokának, s éppen ezért jövedelmez is az. 

elnevezte róla „Leányfalunak.u D e n ™ akarok én most az angol gazdálko-
* * dási redszerről értekezni, hanem ismertetni Leányfa-

Igy szól e faluról a népmonda s ezzel regémnek l u t s anr,ak lakóit, — tehát a tárgyra, 

vége volna, ha Leányfaluról egyebet Írni nem lehetne. A hatvanas évek elején Vámossy Mihály tanár, 
Idők multával az Eszterágok le- és utánok fel- m a a ref- igazgatója, vett itt birtokot s ugyan-

tüntek az Eszterház vak. csak ő volt az első. ki a fővárosból itt települt le. 

E birtokot Eszterházy leány vitte a Breuner Azóta itt szokott nyaralni családjával; de csak 

osztrák gróti csaladnak. — A jelenlegi gróf ifjabb nyaralni s nem pihenni is; mert gyümölcsfái, szőllője 

korában ritkán jött ez anyai birtokra s ez okból és méhese által annyira igénybe véteti magát, hogy 

alig ismerte. Tudatlan tisztje roszul kezelte e birto- bizony nem tudom, ki jut-e a napból az a sok levél-

kot s igy semmit sem jövedelmezett, csoda-e hát, irás (miről a postamester beszél), melyet az igazgatói 

ha a gróf kedvét vesztette s — az erdő kivételével gondok itt is követelnek. — Ritka szorgalom az, 

— áruba bocsátotta azt ? melyet Vámossy kifejt; fáradhatlan a munkában s 

Mikó Imre gróf miniszter korában megakarta tudja isten, hogy van, hogy annyi dolog mellett, a 

venni üdülőhelyül, s Tóth József, az ő szeretett mű 

vészére bizta annak megtekintését, esetleg megvételét. 

A gazdatiszt azonban ekkor már egy öt tagból 

álló zsidó társasággal volt alkuban, mely társaság-

tól — lehet — jutalmat is kapott s ez okból vezette 

szünidő elteltével oly gyönyörűen meggömbölyödik 

az arca, melyen jóságos, boldog mosoly lebeg. — 

Leányfalu tiszta, üde levegőjének van ez az üdvös 

hatása. 

Vámossy után jött Tóth József, aki itt pár 

tévútra Tóth Józsefet, azt állítván előtte, miszerint hold szőlőt s egy rozzant viskót vév<\ nieghonosi-

Breuner gróf értesítette, hogy e birtoka már nem totta a legszebb rózsákat, ültetett nemes gyümölcs-

eladó. fákat, hozatta a legjobb szőlőfajokat, meghonosította 
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hallgatók 70 forint évi beiratási és tandijt, a magán-
tanulók csak 10 forint beiratási dijt tartoznak le-

ti/rtni. 
A felvételi vizsga utáni dij 5 frtot, a képesítő 

vizsga utáni dij pedig 10 frtot tesz. 

A gabona ára. 
(Sz. H.) A gabona ára állandó, kifogy-

hatatlan témát képez nemcsak nálunk, hanem, 

mondhatjuk, világszerte. És ennekelőtte isme-

retlen szenvedélylyel tárgyalják ezt a kérdést. 

Régebben a gabonaárak tartósabban emelked-

tek, ma hanyatlanak. És a hanyatló árak sok-

kal nagyobb izgatottságot okoznak, mint az 

emelkedő árak, a mik számos évben valósá-

gos inségárakká váltak. A dolog nagyon ter-

mészetes. Az emelkedő árak a fogyasztó kö-

zönséget, többnyire a szegényebb osztályokat 

terhelték súlyosan. A hanyatló árak a terme-

lőket és különösen a nagyban, tehát eladásra 

termelőket sújtják. Ezeket is azonban csak 

annyiban, amennyiben régi, nem csökkenthető 

kötelezettségeik vannak. A hanyatló árak mel-

lett apad a jövedelmök, de állandó marad a 

terhök. Nagyon természetes, hogy a csökkenő 

jövedelem a változatlanul ugyanazonos teher 

mellett a mérleget megrontja és zavart idéz 

elő. Igen hálás és szép téma annak a fejte-

getése, hogy az emberiségre az alacsony vagy 

a magas árak-e az előnyösebbek? De nem ezt 

a kérdést akarjuk ezúttal tárgyalni. Csak azt 

akarjuk megjegyezni, hogy mi sem a folyto-

nosan emelkedő, sem a folytonosan le-

szálló árakat nem tartjuk előnyösnek. A 

mire az emberiség évszázadokon át törek-

szik, az az árak bizonyos állandósága, a mi 

kizárja a zavart ugy a fogyasztó, mint a ter-

melő közönségnél. Az árak állandóságát korunk 

azon óriás haladás dacára, a mit anyagi és 

szellemi téren tett, sem birta eddigelé elérni. 

A haladás csak azt eszközölte, hogy az a 

nagymérvű árhullámzás, a mit a régebb kor 

ismert, napjainkban megszűnt. Továbbá ko-

runk haladása a különböző helyi árak között 

»SZENTESI LAP« 

bizonyos mérvű kiegyenlítést létesitett. Nap-
jainkban nem fordul elő, hogy úgyszólván 
szomszédos helyek között nagymérvű árkülönb-
ségek legyenek. Sőt ritka az az eset, hogy 
távoli országok közt merüljenek föl nagymérvű 
árkülönbözetek, s az éhség, a mely csak né-
hány évtizeddel ezelőtt országokat és ország-
részeket pusztított, ma csak elvétve fordul 
elő némely nagyon is visszamaradt országban. 

Mily áron fogjuk értékesíthetni idei ter-
mésünket, jobban mondva, termésünknek a 
piacra kerülő mennyiségét, vagyis azt a fö-
lösleget, a mit a termelő közönség a nem-
termelő, vagy fogyasztó közönségnek átenged-
het? Ez a kérdés nemcsak a gazdaközönsé-
get, hanem az iparosokat, a kereskedőket, sőt 
hazánk pénzügyeit is lényegesen érinti és 
érdekli. Oly árak, a milyeneket még átlag a 
hetvenes években is elértünk, kizártnak tekint-
hetők. De magasabbak lesznek-e az árak, mint 
voltak az utolsó évek árai? Sokan vannak, a 
kik azt mondják, hogy az idén nagyobbak 
lesznek az árak. Alapítják érvelésüket a cse-
kélyebb készletekre és az amerikai, indiai ki-

I sebb termelésre. Ez az érvelés azonban egy-
oldalú és helytelen. Egyoldalú és helytelen pe-
dig azért, mert csak a rendesen fölösleget 
termelő államokra van tekintettel, nem pedig 
i'gyszermind a fogyasztó államokra is. 

Az árak iránt nagyon keveset dönt az, 
hogy sok, vagy kevés fölösleget termelt-e ez, 
vagy az a termelő állam, hanem dönt az, hogy 
mennyi a fölösleg, a mit a termelő államok 
átengedhetnek a fogyasztó államoknak, és dönt 

1 főleg a fogyasztó államok szükséglete. Az árt 
a kereslet és kínálat állapítja meg. Minél na-
gyobb a fogyasztó államok szükséglete, szem-
ben a termelő államok fölöslegével, tehát 
minél nagyobb a kereslet a kínálattal szemben, 
annál nagyobb az ár és megfordítva, minél 
kisebb a kereslet és minél nagyobb a kínálat, 
annál alacsonyabb is az ár. És éppen, mivel 
igy áll a viszony, ma, midőn ínég nem is-
merjük a fogyasztó államok szükségletét, mi-
dőn még nem tudjuk az összes termelő álla-

3. oldal 

mok fölöslegét, tehát kereslet és kínálat iránt 
még kevéssé vagyunk tájékozva, ma még az 
ár iránt alig lehetünk tisztában s erről még 
alig mondhatunk határozott, biztos ítéletet. 

Az árra nézve szerezhetnénk némi tájé-
kozást, ha legalább a nevezetesebb államok 
vetéseinek állását ismernők. Ebből lehetne némi 
okszerű következtetést levonni, némi valószí-
nűségi számítást tenni. A vetés minőségéből 
lehetne következtetni a valószínű termésre, 
fölöslegre és szükségletre; mert végre is az 
egyes államok fogyasztási szükséglete nem 
ismeretlen. Nagy kár, hogy nálunk nincs meg 
az a szervezet, a melylyel az Egyesült-Államok 
dicsekedhetnek. Az egyesült-Államok ugyszólva 
a világ minden részéből kapnak folytonos és 
hű tudósításokat a vetések állásáról, s ezek-
ről az értesítésekről minden farmer szerezhet 
magának tudomást, mert azok azonnal közzé-
tétetnek. Nálunk is súlyt lehetne fektetni az 
ilyen tudósításokra s a közönséget folytonosan 
kellene tájékoztatni nemcsak a hazai és osztrák 
vetések, hanem a világ legnevezetesebb államai 
vetéseinek állásáról. — Sokkal hasznosabb és 
célszerűbb volna ez a tájékoztatás sok olyan 
dolognál, a mire nálunk súlyt szoktak fektetni, 
holott a legkisebb ügyeimet sem érdemli meg. 
A kormány kötelezhetné a konzulokat arra, 
hogy főleg az aratás közeledésekor hetenként 
adjanak távirati tudósításokat és ezeket heten-
ként, vagy legfölebb kéthetenként, külön kis 
füzetben tehetné közzé, a melyet ingyen bocsát-
hatna minden közlöny és minden község rendel-
kezésére. Ez a költség jelentékenyen kifizetné 
magát, mert a gazdaközönséget az abban 
nyújtott tájékoztatás mellett még gondolkozásra 
és érdekeinek megóvására kényszerítené. 

Bármilyen legyen is az idei ár, legyen az 
a mostaninál magasabb, ezzel még gazdasági 
viszonyaink nem jönnek véglegesen rendbe. 
Az idei ár nem mérvadó a jövő évi árra. Nem 
ölti az föl az állandóság és változhatatlanság 
jellegét, s ez nyers terményeknél, a melyeknek 
termelési viszonyai sok részben az időjárástól 
függnek, bajosan fog valaha is eléretni. Az 

a füge és gesztenye termelést, kitatarozta a rozzant 
viskót s beteg éveit itt s a külföldön töltötte, inig 
utolsó nyarát egészen itt élte át s élvezhette ültet-
vényeinek első zsengéit. (Folyt, köv.) 

A d r á g a p é n z 
— BESZÉLY. -

I r t i : SIMA FERENCZ. 

Folytatás. 116) 

Házunk elég nagy volt arra, hogy vendégeinket 

kényelmesen elláthassuk. Apámnak különben is több-

ször szoktak külföldi kereskedő házaktól előkelő ven-

dégei lenni, s ezekre való tekintettel mindig volt 

legalább is két vendégszoba kényelmesen berendezve. 

— Könnyű volt tehát a bárót és nővérét ugy fo-

gadnunk el, hogy ez'k szüleim előnyös anyagi hely-

zete iránt az első pillanatra meggyőződhessenek. — 

S én igen örültem, sőt boldog voltam, midőn láttam, 

hogy ugy Etelkára, mint bátyjára kellemes benyo-

mást tett a szives fogadtatás mellett azon kényelem, 

melyben házunknál részesültek. 

Apám a gabnakereskedés mellett, melyet nagy-

ban űzött, gazdálkodott is; a bárót tehát kivitte gaz-

daságába, anyám és én pedig Etelka kellő szórakoz-

tatásáról gondoskodtunk. Mindketten oly jól találták 

magokat, hogy bár azon szánkékkai jöttek be Ge-

rezdre, hogy nálunk csak fél napot töltve, másnap 

kora reggel tovább utaznak, ezen szándékukat 

megmásították s a nekünk szánt félnap helyett két 

egész napot töltöttek nálunk. 

Apám kifogástalan házigazda volt. Régi, jó bo-

rokat hozatott az asztalra, s a legfinomabb külföldi 

havanna szivarokkal látta el a bárót, ki különösen 

a finom szivarokat nem győzte eléggé dicsérni, 

A városban hamar hire futott, hogy mily elő-

kelő vendégeink vannak, s több barátnőm be sem 

várva, hogv náluk látogatást tegyek, siettek megla-

ogatni. Ily alkalmakkor a báró mindig nekem ud-

varolt, ugy, hogy mikor egyik barátnőmet kikísértem, 
ez azzal búcsúzott el tőlem, hogy: nem feszélyez 
engem az a túlságos figyelem a báró részéről? En 
elpirultam és azt mondtam, hogy nem veszem észre 
a báró kiváló figyelmét. — Nem? mondá barátnőm, 
ki pár évvel idősebb volt nálamnál, s kacagni kez-
dett, — vigyázz, még bárónő talál belőled lenni. 
Vigyázz, ismétlé: a tíarkócy bárók, ugy tudom, hogy 
szegények, s te elég gazdag vagy. 

Nekem igen rosszul esett barátnőm e nyilatko-
zata ; mert arcán gúnyos mosoly játszott. Elhatároz-
tam tehát, hogy nagyon tartózkodón fogom magam 
a báróval szemben viselni s lehetőleg kerülni fogom 
és azon leszek, hogy lehetetlen legyen neki velem 
négyszemközt beszélgetni. — Ez azonban lehetetlen 
volt; mert a báró. ha apám dolga után nézett, rög-
tön hozzám jött, s midőn látta, hogy én, mondva 
csinált ürügvök alatt, el akarok húzódni az ő tár-
salgási köréből, egyenesen hozzám fordult, s azt mon-
dá, hogy: kedves kisasszony, egyszerre ugy kezdi 
magát velem szemben viselni, mintha megunta volna 
már ittlétünket. 

A báró ezen nyilatkozata lesújtott s nem vol-
tam képes szólni, csak némán néztem rá. 

— Eltaláltam, — mondá mosolyogva. — Ar-
cáról láttam, hogy nem teszi fel rólam, amit mond, 
s ez visszaadá erőmet. Mosolyt erőltettem arcomra, 
s azt mondám hogy: báró ur, hogy gondolhat ilyent? 

— Higyje meg, hogy nem gondolom azt, de 
szeretném tudni, hogy miért lett kegyed egyszerre 
olyan merengő? Sajnálja talán azt az utálatos zár-
dai életet? Ezt nem gondolnám; mert oly kedves 
otthona van itt, hogy szinte magam is vágynám ezt 
otthonomnak mondani. Szülei oly kedvesek, házuk 
oly kényelmes, oly barátságos, hogy nekem örökre 
feledhetlenek lesznek azok az órák, melyeket itt töl-
töttem, s Etelka éppen igy van, nem fogy ki a 

¡kegyed kedves anyja dicséretéből, 

Etelka e percben is anyámmal volt künn a 

kertben, hol anyám, az apám által külföldről hozott, 

kiváló szép rózsákat mutogatá meg neki és magya-

rázgató azoknak nemét, faját s nyitási rendszerét. 

Én zavartan álltam a báró előtt, s bár jól esett 
hallanom nyilatkozatát, melynek őszintesége iránt 
legkisebb kétség sem fért lelkemhez, de azért e pil-
lanatban szerettem volna menekülni ezen ember elől, 
kinek rám tapadt tekintete a földhöz szegezett. Érez-
tem, hogy szeretem ezt az embert és éppen azért 
félni kezdtem tőle. 

— Anyámat, — hebegém, — igen boldoggá 
teszi, hogy önök vendégeink. 

O semmiesetre sem lehet oly boldog, mint en 
vagyok, mondá a báró s oly közel hajtá fejét felém, 
hogy arcomon éreztem forró leheletét. Remegtem e 
pillanatban s futni akartam; de lábaim oda voltak 
nőve a földhöz. 

— Nem haragszik-e meg, ha én máskor is el-
jövök kegyedhez? — susogá újra a báró. — Sűrűn, 
mindaddig, inig ez a ház nekem is otthonom nem 
lesz? Szóljon, beszéljen kisasszony! Boldogságom 
és életem függ válaszától! kiáltá és kezét esdőleg 
nyujtá felém. — Én el akartam menekülni előle, de 
mozdulni nem birtam, s midőn karját nyujtá ki, 
hogy megérintsen, kiáltani akartam; de nyelvem moz-
dulatlan maradt. 

A báró a másik pillanatban megölelt, forrón 
magához szorított, s mielőtt én kétségbeesetten ki-
téphettem volna magamat karjai közül: megcsókolt. 

Rémülve futottam a mellékszobába. A báró 
nyugodtan követett, s midőn én tiltólag emeltem 
föl kezemet és könyörögtem neki, hogy távozzék: 
előbb megállt előttem, aztán esdőleg nézett rám s hal-
kan esküdte, hogy szeret. Ezzel távozott a szobából. 

(Folyt, köv.) 
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árban, mint a múltban, ugy a jövőben is, lesz-
nek ingadozások, kisebb-nagyobb eltérés egyik 
évről a másikra. A mi mindenesetre kizártnak 
tekinthető: az inség és a rendkívül magas ár 
Ezt nem szabad gazdáinknak soha sem szem 
előtt téveszteniök, viszonyaikat ehhez képest 
kell bérendezniök. Nekik el kell készülve len-
niök folytonos alacsony árakra, még abban az 
esetben is, ha nálunk rosz, rendkivülileg rosz 
volna a termés, ugy, hogy még saját szükség-
leünket sem volnánk képesek födözni, nem 
hogy termésünkből még a külföldnek is juttas-
sunk. Mihelyt gazdáink a viszonyaikat ennek 
megfelelőleg rendezik be, az alacsony árak 
miatt való panasz meg fog szűnni. 

Világfolyása. 
Hazánkban az utolsó pótválasztás is meg-

történt s ezzel a belpolitikára nézve átvette 

csendes birodalmát a szünetelés, s e tekintet-

ben élénkebb mozgalom nem is lesz észlel-; 

hető mindaddig, mig Tisza ministerelnök elér-

kezettnek nem látja az időt arra, hogy válasz-

tói előtt megjelenvén, előttük munkaprogramm-

ját föltárja, mely egyszersmind munkapro-

grammját képezi a kormánynak és a szabad-

elvű pártnak is a legközelebbi öt évre. Igen, 

öt évre, mert — minta „P. C." irja, — alkalma-

sint fel fogja az ölelni belső állami életünk-

ben tapasztalt minden bajaink alapos orvos-

lását, melyek oly számosak és oly intenzivek, 

hogy azokat a törvényhozásnak és kormány-

nak még öt évig tartó szorgalmas tevékeny-

sége is aligha fogja alaposan megszüntethetni. 

Ami különben Magyarország és a mo-

narchia másik állama közt létező viszonyt il-

leti, azok a jelen pillanatban a lehető legjob-

bak s a legkisebb árnyék sem zavarja az egyet-

értést, minthogy a legközelebb foganatosítan-

dó vám- és kereskedelempolitikai intézkedé-

sekre, nevezetesen a szeszadó reformjára vo-

natkozólag, a magyai* és az osztrák kormány 

között a legteljesebb megegyezés létesült, a 

tisztán politikai viszony tekintetében pedig a 

két kormány mindegyike a legszigorúbb sem-

legességet követi s bármely formában jövő 

minden odairányzott kísérlettel szemben, hogy 

a szövetséges államnak más politikai ténye-

zőivel, mint a ministerium tagjaival történ-

jék érintkezés, mereven elutasító magatartást 

tanusit. 

De minél nyugodtabb és zavartalanabb a 

helyzet benn, annál mozgalmasabbnak mu-

tatkozik a külügyi viszonyok képe. A Francia-

országban végbemenő események és a bulgár-

kérdés elég aggodalomra és gondra szolgál-

tatnak okot az európai béke zavartalan fen-

tartásáért. 

Bulgáriában ugyanis, mint azt már mult 

számunkban is irtuk, a nemzetgyűlés Koburg 

Ferdinánd herceget, a Magyarországon is nép-

szerű Koburg-család tagját s m. kir. honvéd-

huszárfőhadnagyot választotta el a bulgár 

trónra. Bár a iiatal herceg a megválasztást 

elfogadta, a bulgár-kérdés ezzel még korán 

sincs megoldva, miután Oroszország nem is-

meri el törvényesnek a mostani nemzetgyűlést 

s igy annak semminemű cselekedeteit. 

Ezzel szemben Konstantinápolyból oly je-

lentések érkeznek, melyek a békés megoldást 

engedik remélni, amennyiben a fényes porta 

köszönetet mondott a regensségnek Koburg 

herceg megválasztásáért s azt a reményét fe-

jezte ki, hogy a hatalmak a választáshoz hozzá 

fognak járulni. — Koburg herceg megválasz-

tatását illetőleg különben a porta a hatalmak-

hoz körjegyzéket intézett, melyben kifejti a 

maga nézeteit s arra kéri a hatalmakat, hogy 

ők is közölnék a maguk nézeteit a fejedelem-

választás tárgyában. — Ha a porta a maga 

részéről elismeri a választást, ez elhatározás 

az óvatos porta részéről nem jelenthet mást, 

minthogy Konstantinápolyban kedvezőnek tud-
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ják a hatalmak nézeteit s igy azt is lehetne 
hinni, hogy a Bulgáriával rokonszenvező ha-
talmak nem fognak késni elismerni a fejedel-
mei. akinek választását a legközelebbről ér-
dekelt fél, Törökország habozás nélkül hagyta 
helyben. — Koburg herceget a nemzetgyűlés 
egy diszküldöttsége fogja értesíteni egyhan-
gúlag történt megválasztásáról, mely küldött-
ség julius 14-én indult el Tirnovából. 

Arra a nem remélt esetre, ha Koburg 
herceg megválasztatásának a hatalmak részé-
ről való elismertetése keresztülvihető nem 
lenne, a bulgárok alkalmasint önsegélyhez fo-
lyamodnak. Az e hó 6-án tartott zártülésen 
ugyanis Stoilov kijelentette, hogy ha a hatal-
mak nem egyeznek meg valamely fejedelem-
választásra nézve, Bulgária számára nem ma-
rad egyébb hátra; mint az, hogy az ország 
függetlenségét proklamálja. 

Az aggodalmak és gondok tehát, mint 
ezt már fentebb is jeleztük, a külpolitika terén 
sajnosan jogosultak; de azért bizonyos nyu-
galommal nézünk a helyzet kibontakozása elé, 
mert erőt nyújt a bizonyosság, hogy egyrészt 
monarchiánk a békét őszintén és komolyan 
fen akarja tartani, és semmiesetre sem en-
gedi magát komplikátiókra csábittatni, más-
részt Németország szövetségében, mint évek-
kel ezelőtt, ugy ma is megbízható, a megpró-
báltatás idején is katartó, ingadozásnak alá 
nem vetett támaszt bir. 

És ezt jól tudja Oroszország, valamint 
tudja azt is, hogy mi vele a viszályt nem ke-
ressük s mindazt kerüljük, ami legjogosabb 
kívánalmai figyelmen kivül hagyásának tekin-
tethetnék, uszályhordozói semmiesetre sem le-
szünk és semmit tűrni, még kevésbé tenni, 
nem fogunk, ami egy nemzet önelhatározási 
jogát sértené, vagy Keleten saját érdekeinkkel 
ellenkeznék. 

Vetések állása. 
— A földmivelés-, ipar- és kerorkedelemügyi 

minisztériumhoz f. évi julius hó Ó-től ll-ig bezárólag 

beérkezett hivatalos jelen iések szerint a vetések állása 

és a mezőgazdasági állapot az országban következő: 

Bum. A Duna balpartján a buza szépen áll, 

szeme jól fejlődött, még n^m érett; Bars és Nógrád-

megye egy részéhen hőütéstől szenvedett. Hont me-

gye korponai járásában a verebek, Zólyommegye 

zólyomi járásában a drótférgek okoznak kárt benne. 

A Duna jobb partján aratása nagyobbrészt meg-

kezdődött, jó termést ígér. Fehérmegyében néhol a 

rovarok pusztítják. Tolnamegyében helyenként kis 

mértékben rozsda észlelhető. A Duna-Tisza-közén 

nagyobbrészt az aratás megkezdődött, középen felüli 

termést igér; Bács-Bodrogmegyében néhol a jég tett 

benne kárt, Hevesben itt-ott a rovar pusztítja, Jász-

Xa^vkim-Szolnokmegvében helyenként a rozsda mu-

tatkozik. A Tisza jobb partján hirtelen érik, kalásza 

szép, Abauj-Torna és Gömör-Kishont megyében a 

szem helvenkint szorult. Zomplénmegve egy részében 

a nagy hőség ártott neki. A Tisza balpartján na-

gyobbára érett, aratása Békés- és Biharmegyében 

folyamatban van, hozam i mindkét megyében, valamint 

Szat mármegyében is jó közép leend. Hajdú, Szabolcs, 

Szilágy és részben L'gocsamegyében közép, Márama-

rosmegyében is kevés kivétellel középtermést remél-

hetni. A Tisza-Maros szögén aratása megkezdődött, 

szeme jól fejlődött, a termés egészben véve jó közép 

lesz. Az erdélyi megyékben helyenként már érni 

kezd, Fogaras- és Kolozsniegyében helyenként rozs-

dás, Hunyadmegye némely vidékén hiányosan sze-

melt, átlag véve középtermés várható; a verebek 

helyenként kárt okoznak. A tavaszi buza mindenütt 

kielégítőnek mutatkozik. 

liozs. A Duna bal partján érik, kalásza több-

nyire kifejlett, Esztergom és Nyitra megyében néhol 

hirtelen érett, összeaszott, aratása folyamatban van. 

A Duna jobbpartján már aratják, a nagy forróság 

helyenként kárt tett benne, átalában jó középtermés 

várható. A Duna-Tisza közén aratása folyik, néhol 

ritka ugyan, de azért jó középtermés remélhető, A 
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Ti-sza jobb pariján jól s/.o;nz>tt, már araihaló. az 

eredmény mind szalmára, mind szemre nézve kielé-

gítőnek Ígérkezik. A Tisza balpartján szeme több-

nyire igen szép, aratása Bihar-, Békés-, Szabolcs-

megye több részében folyamatban van, Szabolcs- és 

Szatmármegyében jó középtermésü, a többi megyék-

bon középtermésre nyújt kilátást. A Tisza-Maros 

szögén itt-ott arat tátik, általában — Csanádmegye 

egy részének kivételével — középtermést igér. Az 

erdélyi megyékben ritka és apró, helyenként hiányo-

san szemelt, az éréshez közel áll. Háromszék és 

Nagy kükül lő megyében kalásza jól kifejlett és telje-

sen szemzett, átlag véve azonban csak gyenge közép-

termésre nyújt kilátást. 

Árpa. A Duna balpartján a kalászosok közül 

legszebb, nagy része még zöld, Bars és Nógrádban 

kitűnő. A Duna jobb partján szemre néhol apró 

ugyan, de általában jó középtermést várhatni. A 

Duna-Tisza közén aratják, jó középtermést remél-

nek. A Tisza jobb partján, Borsodmegye egy részé-

bon ritka, alacsony, Szepesben gyenge, Sárosmegye 

sirokai járásában üszögös, tömör és Kis-Hontmegyó-

ben foltosodik, sülni kezd, egyebütt eléggé sürün s 

jól áll, Bereg- és Ungmegyében az aratás is megkez-

detett. A Tisza bal partján az őszi árpa Biharmegye 

nagy részében le van aratva, a többi megyékben az 

aratás e héten veszi kezdetét, Békés-, Bihar- és Sza-

bolcsmegyékben egészben véve jó közép, Máramaros-

és Szat mármegyokben középnél valamivel gyengébb 

termést fog adni, a tavaszi árpa egészben jól mutat-

kozik. A Tisza-Maros szögén jól fog fizetni, a tava-

szi is szépen mutatkozik. Az erdélyi megyékben a 

meleg időjárás fejlődésében elősegítette, a koraiak 

kalászukat már kihányták, sőt Beszterce-Naszódme-

gyében aratása is itt-ott már megkezdetett, Szolnok-

Dobokamegye kivételével, hol nagyon gyenge, általá-

ban közép termést igér. 

Zab. A Duna bal partján alacsony, a beállott 

száraz időjárás folytán fejlődésében visszamaradt. 

Hont- és Nógrádmegyében veresedni és elsatnyulni 

kezd. Pozsonymegyében általában rossz. A Duna 

jobb partján néhol a szárazság folytán növésében 

hátramaradt, másutt ismét, hol eső érte, javult, általá-

ban gyenge középtermés várható. A Duna-Tisza közén 

a szárazság folytán növésében hátramaradt, helyen-

kint gyenge, általában azonban középtermést várhatni, 

Bács-Bodrogmegyében az utóbb esett jég több határ-

ban nagy károkat tett. A Tisza jobb partján külön-

böző, javult, de kétszerre érőnek látszik, Borsod-

megyében visszamaradt, gazos. A Tisza balpartján 

a jelenlegi időjárás kedvező hatása alatt, de különösen 

ott. hol e hó 6-án eső esett, sokat javult, jó közép-

terméssel biztat. A Tisza-Maros szögén jól fejlődik, 

jó termést várhatni. Az erdélyi megyékben a sok 

tavaszi esőzéstől gyomos és gazos, helvenkint apró 

maradt, fejét azonban már kihányta és jó hozamot 

igér, Maros-Tordamegyében az utóbbi forróság fejlő-

désében hátráltatta. 

Színházi levél. 
Kedves szerkesztő barátom! 

Lapod mult számából értesültem arról, hogy 

Thália papjai és papnői szombaton, e hó 9-én tart-

ják bevonulásukat Szentesre, hogy itt a színkörnek 

csúfolt tűzfészekben, a művészet múzsájának áldoz-

zanak. Előkerestem tehát én is lim-lomos fiókom 

fenekéről a tavalyi sziniévad óta használatlanul hevert 

szemüvegemet siettem elfoglalni szokott helyemet 

a földszinten, melyet a színlap támlásszéknek csúfol, 

pedig csak pad és támlája sincsen. A pénztárnál — 

rossz omen — kellemetlen meglepetés vart reám; a 

helyárak a mult év óta emelkedtek; igaz, hogy csak 

egy pár piculával; de ily sovány időben, midőn 

mindenki panaszkodik a nagy terhek miatt, midőn 

földadó és ártéri költség, tüz és viz pusztítja szegény 

hazánkat, ezen néhány piculát is nehéz kiszorítani a 

szegény magyarnak, kivált aratás előtt, mert a gaz-

dagnak Ígérkező termés fölöslegét csak nem lehet 

előlegesen színházi belépőjegyekre váltani. 

Ad vocem aratás! Kong is a színház esténkint 

az ürességtől; de nem csoda! Nagy munkaidőben 

vagyunk és derék népünk ugv tartja, előbb a munka, 

aztán a mulatság! Aradi Gerő színigazgató ur nehánv 

hóttel elsiette a Szentesre jövetelt, No, de majd csak 
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letelik rólunk a takarás ideje is, és reméljük, hogy 

akkorra közönségünk is ki tesz magáért és nem lesz 

panaszra oka az igazgatónak, ki nagy társulatával 

Szentes közönségének műpártolásában bizva, kereste 

fel városunkat. Hiszen a tavalyi társulat, mely külön-

ben teljesen meglehetett a pártolással elégedve, mely-

ben közönségünk részesité, — kezdetben szintén 

küzdött a közönynyel és csak azután látott napról-

napra telt házakat, midőn megmutatta, hogy nem-

csak érdemes a közönség támogatására, hanem a 

zsinházlátogatóknak valóságos műélvezetet nyújt. 

Aradi Gerő színtársulata elé feszült várakozással 

néztünk, és ezen várakozásunkban — örömmel kon-

statálom — nem csalódtunk. Nem kívánok ugyan az 

első előadások nyomán végleges bírálatot mondani, ] 

azt azonban bátran kimondhatom, hogy ezen társulat 

a legjobb vidéki színtársulatok közé tartozik és a 

tavaly itt működött Ditrói-féle Thália szövetkezetet 

nemcsak tagjainak számát idetőleg múlja felül, hanem 

a művészi erőket tekintve is mellette, sőt sok tekin-

tetben felette áll. 

A szombati első előadás (Ohnet: Vasgyárosa) 
ugyan rendkívül gyönge volt; de ezt inkább az első 

est izgalmainak, a rendezés liiányáiuik és a próbák 

elégtelenségének kívánjuk betudni. A női szereplők 

közül teljes dicséretet csupán Haraszti Herinin kis-

asszony érdemel, kinek Clairé-je szorgalmas tanul-

mány, szép tehetség és művészi hivatottsag bélye-

gét viselte. Haraszti kisasszonyban ugyan még most 

hiányzik a phyzikai erő ily nehéz szerepek teljesen 

érvényre emelésére, azonban ez oly hiba, melyet 

az idő enyhíteni fog. Jatéka minden tekintetben ki-

tűnő, bár nagyon emlékeztet Márkus Emília alakítá-

sára; előadása szintén mutatta, hogy szerepét tel-

jesen átérezte és átértette; a deklamálás pedig 

szintén oly hiba, melyről a tiatal művésznő, ki csak 

most áll palyája legkezdetén, le fog szokni. Mellette 

a fértiak közül csupán Sz. Némethet emiitjük, ki 

Moulinet szerepében egyszerre meghódította magá-

nak a közönség nevetni szerető részét. — A többi 

szereplők, mint Follinuszné (Athenaisz,) Kükemezey 

Vilma (Susanne) Páltfy (Derblay) Hevesi (Bligny) 

Krémer (Octave) nagyon középszerűen játszottak, 

részint még a középszerűn alól is maradtak. 

Vasárnap Bercik Árpád legújabb és leggyen-

gébb népszínműve: A paraszt kisasszony került színre, 

Örley Flórával a címszerepben, ki első felléptével 

rögtön a közönség kedvencévé lett. Mellette Csige 

(Fátyol Gergely) és Szilágyi Béla, a bpesti népszín-

ház tagja (Rezeda Marcell) osztoztak a szép számú 

közönség tapsaiban. 

Hétfőn az „Eleven Ördögu előadását feltűnően 

csekély közönség nézte végig, pedig az előadás akár 

zsúfolt házat is megérdemelt volna, örley Flóra igen 

kedves Letorieres vicomte volt, ki fürge és ügyes 

játéka mellett igen szépen is énekelt. Kissné Honti 

Mari régi, pajzán jó kedvét visszahozta magával és 

mint Marianne vidámságot keltett nemcsak a kö-

zönségben, mely őt még tavalyról kedvencei közé 

sorozza, de a színpadon is. A trüsszentő kupiét a 

közönség kétszer is megismételtette. Szilágyi Béla 

(Thibul de Hugeon báró) Sz. Német (Desperieres) 

alakításaikkal sok kacajt keltettek. Ugy az énekkarok, 

mint a zenekar igen jól működtek Znojemszky Fer-

dinánd karnagy vezetése alatt. A rendezés is sikerült. 

Kedden az „Aranypók u került színre. Valósá-

gos német ostobaság, melyen azonban sokat kell 

nevetni; és hogy a nevetés necsak a darabot, hanem 

a jó előadást is illesse, arról Hevesi (Hánlling), 

Németh (Klingenberg) és Lovászi (Haspe) gondos-

kodtak, kik mindhárman valódi kabinet alakításokat 

nyújtottak. PáltTy, mint Dr. Kolmár jó szerelmes 

volt. Krémer (Henrik) igen használható szalon szí-

nész. Utoljára hagytuk Kükemezey Vilma kisasszonyt, 

kit tulajdonképen elől kellett volna említenünk és 

ki Sárika szerepében igazán kitűnő naiva volt. A 

kisasszony játékában sok báj és kellem összpontosul 

és a közönség szívesen látja őt a színpadon. Az 

egész előadás a legjobbak közé tartozott. 

Szerdán Sardou Fedorája került színre; ez elő-

adás volt az első színházi hét legjobbika. Follinuszné 

(Fedora) és Pálffy (Ipanof) valóban remekeltek. Fol-

linuszné teljesen routinirozott színésznő, kinek ja-

téka a nagyobb affcctust kívánó helyeken művészeti 
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a szó szoros értelmében magával ragadta. Küke 

mezey Vilma Sokaref grófnőt igen kedvesen adta. 

Jól játszottak még: Lovászi (Grets), Hevesi (Siriex) 

és Krémer (Rouvel). A rendezés, az összjáték is min-

den tekintetben kitűnő volt és a társulatnak becsü-

letére vált. 

Csütörtökön a vidám, eleven színezetű s fülbe-

mászó dallamai irt „Cziyánybáró-"nak igen kevés 

magaslatra emelkedik. A gyűlöletből fakadt szere!- ken levő haza szintén kigyuladt, azonban ezt, a tető lebontása 
, , , - , . . . , t által sikerült megmenteni. E tűzesetnél gyújtogatás gyanúja 

met, a boszujanak kovetkezmenyein való kétségbe- forog fönn. 

esést és az utolsó felvonás halálos vergődését nem- — S z í n h á z i h í r e k . A szegedi szintársulat Aradi 

csuk teljesen érvényre emelte, hanem a közönséget 
«1 c/n C7nmc «rtulmuhoii maoravol rorrarlfa ifAba- megelégedésére. Valóban elmondhatjuk, hogy ily társulat reg 

nem volt Szentesen, s hogy csak most latjuk, mily külümbseg 
van az előző évek előadásai és a mostani közt. — Hogy töb-
bet ne mondjunk, „A cziganybárót," tegnap ismertük meg iga-
zán, (melyben különösen Orley Flóra Arzenája tünt ki, mely sze-
rep tavaly egészen elesett, mivel minden enek nélkül, prózá-
ban, egy kardalnoknö recitálta. Mivel tehát ily derék és nagy 
száinu jeles társulatot birunk, elvárhatjuk, hogy közönségünk 
kilép tartózkodó álláspontjából és ezentúl tömegesebben lógja 
látogatni az előadásokat; mert bizony igy egy harmadrendű 
társulat sem bir itt megélni, nem pedig a jelenlegi. Különös 
fösuly fektetendő a bérletaláirásokra is, a mi most seinmikép 

közönsége volt S csakis a karzat tett ki magáért.! sem sikerült, mit ezúttal nem akarunk közönségünk közönye-
Ez összhangzatos előadáson a szereplők egymást I ^ ^ inkább ^ aratni időnek a mely eddig min-

® . r e j „ den idejet igenybe vette. Mivel tehát az első lá eloadasra nyi-
iparkodtak fölülmúlni, kik közül az elsőség Orley ' tott bérlet nem sikerült, Aradi igazgató UJ, folytatólagos S elö-

Flóra, Honti Mari és Pálfli Nináé, ez utóbbi Saflit a
A

dásrf 4
hirdet bérletet> a mfr. «mert előnyös feltételekkel A 

1 i Jövő heti műsor is igen erdekes darabokat tartalmaz, tehát 
személyesité és érzésteljes énekével többször kiér- mind olyanokat, melyek a mult evben itt nem adattak, köztük 

demelt tapsban részesült. Örley Flóra, mint Arzena, a cUwwcusok egyik legkiválóbb müve és három újdonság Ma 
r J szombaton, berlet 4-ik szamban adatik: „Komeo es Juha" elas-

legérdekesebb színpadi alakjaink közé tartozik. K. sicus tragoedia 5 felvonásbbn Sakespearetól, melynek különös 

Honti Mari, mint Cipra, uj alakban mutatta be ma- | er^^Set Haraszti Herrnin szereplése fog kölcsönözni, ki 
' „ i oly tulajdonokkal van megaldva e szerepkörre, melylyel nem 

gát közönségünk előtt, S ezen uj szerepkörben is minden drámai szende színésznő dicsekedhetik. Holnap, vasár-

csak a közönség kedvence maradt. A férfi szereplők naP*  hj r [ e\
 s z a r íümn ' . ;tt először adatik: A eztgány-

6
 t prtne," mulattató, erdekes uj bohosag 3 felvonasban, szigeti-

közül: Szilágyi Béla (gr. Carnero) es Sz. Nemeth tői. — Hétfőn ismét újdonság, itt először: „Egy ¿j Velenceben 
(Zsupán) tűntek ki komikus alakításaikkal, a közön- köxkedvességü operette 3 felvonásban, Strauss-tól. - Kedden, 

r j ^ t i berlet ¿-dik szamban: „A protekciu* eredeti vígjáték S ielvo-
séget több izbeil jóizű kacajra fakasztván, Hunfv násban, Bérezik Árpád-tói. — Szerdán, Sz. Németh jutalmaul 

Barinkayt énekelte meglehetős sikerrel. Csige (Gábor a / * a t l k . y 1
 ^Idus-diák ^ operette melyben a címszerepet Orley 

J  c .  c  v . r Lóra jatsza. — Csütörtökön, berlet 9-dikszainban, a Irancia 
diák) szép baritonjával tünt ki, azonban szavainak zinmüirodalom legérdekesebb újdonsága, itt először: „¡Sarak 
érthetőségére jobban kellene vigyáznia. srófnér Ohnet-tól. A , Vasgyaros* szerzó-jetől. - Fenteken 
cuuc i u ^gv i t j w ^ QJ nem lesz eloadas. — Szombaton a nAap es Hold" operette, 

Pénteken nem volt előadás. Ezek után ismetelten felhivjuk közönségünk figyelmet ugy a 

A jövő hét újdonságai: „A cigány-princ" és | tör i ie^es a 1 ^ 1 ^ ^ » a szintarsu-

„Egy éj Velencében" lesznek, melyekre előre is fel-

hívom a színházlátogató közönség figyelmét. 

A szemüveges ur. 

— J u t a l o m j á t é k a lesz szerdán, f. hó áO-án S z. 
N é m e t h Józsefnek, közönségünk kedvenczenek. A jutalma-
zandó javára a „ K o l d u s d i á k * operette kerül szinre, mely-
ben Ollendorf egyik legjobb szerepe, levén az szellemesebbnél 
szellémesebb kuplékkal bőségesen ellátva. A címszerepet Orley 

B Flóra, Laurát Kr. Pálti Nina es tíronislavat Kissné Honti Mari 

T-Ip]vi p c VGffVGS hírek. adják s igy a társulat három első rendű enekesnöje is közre A J & J * fog működni, E jutalomjátékra előre is felhivjuk közünsegünk 

H y m e n . Kunszentmártonban e hó 11-én " K I N C S E M . S 0 R S J E G Y E K d b k é n t 1 
váltott jegyet itju nagyenyedi ¿ynj ivaron, esepe, f n d b 1 0 f r t e r t m á r csak f. h ó 21-én 
(Igocsam.) íoldbirtokos es orvos, id. nagjenyedi ( c g t t t ö p t ö k ) k a p h a t o k l a p u n k ki-
Egry Károly kir. tanacsos es Ugocsamegye több even ^ d o M v a t a l á b a n . H u z a s j u l i u s £ ó 2 2-én 
át volt alispánjának tia - Nagy Géza kunszentmar- e s t e 6 ó r a k o r 
toni földbirtokos, takarékpénztári igazgató kedves es r • . . . . . . 
müveit lelkű leányával: Matilddal. . T ^ u z ve s zek pusz t i t a sa i . Lj es uj csa-

— A v i z s g á l a t mely a miniszter által a P*s minden oldalrol. A tuzveszek ismét virágzó he-
társulati tisztviselők ellen, a kistiszai zsilipszakadás lyeket hamvasztottak el, és százakkal több azon ez-
alkalmaból elrendeltetett, f. hó 13-án tartatott meg rek szarna, kik a nyomorbol emelik fel esdő szayu-
Budapesten. A vizsgálatot Záhorszky Kálmán minis- kat. Legújabban Poprád, Babaszek es bzolcsany 
teri tanácsos vezeti. — A vizsgálatnál feltett kérdő- pusztult el. 
pontok legkivált arra terjedtek ki, hogy a társulata Poprád, a felvidék e szép fürdőhelye e hó 11-ike 
víz emelkedése folytán minő intézkedéseket tett a zsi- óta nagy reszben csak rom. A tüz d. u. 3 órakor 
lipek biztosítására? A vizsgálatnál gróf Károlyi Ti- tört ki a város északi részén. Szélvihar dühöngött, 
bor társulati elnök és Fekete Márton társulati fő- s a nagy szárazságban a tetők ugyszólva fellobban-
igazgató is jelen voltak. Fekete Márton főigazgató tak, a hová egy szikra esett. Néhány perc alatt egész 
f. hó 15-én érkezett haza Budapestről. utcasor állott lángokban. A tűzhöz jóformán köze-

— G á t s z e m l e . Schmidhauer Antal minis- ledni sem lehetett, mert az égő háztetők iszonyú 
teri főmérnök, Száz Géza királyi főmérnök helyére hőséget terjesztettek. A felhalmozott takarmány és 
kinevezett miniszteri megbízott, f. hó 11-dikén kezdte egyéb gazdasági készlet nemcsak éghető anyagot 
meg a körös-tisza-marosi ármentesitő tarsulat gát- szolgáltattak, hanem nagy lánggal lobogtak s roppant 
jain a szemlét Békésnél, s 13., 14. és 15-én végezte füstöt terjesztettek. Csak esti ti óra felé fáradt ki a 
azt el a kunszentmárton—mindszenti gátszakaszon, vész angyala pusztító munkájában; de akkorra már 
E szemleut célja volt meggyőződést szerezni aziránt, elhamvadt 80 Itáz és 200 melléképület. Az istállókban 
hogy a társulat el van-e látva kellő védekezési anyaggal számos lábas jószág veszett el, mert a tüz oly roha-
és eszközzel, továbbá, hogy a töltések kellőleg van- mosan terjedt, hogy az emberek csak a saját életük 
nak-e gondozva; legfőként pedig a Kurca-zsilipet megmentésére gondolhattak s jóformán csak össze-
tette vizsgálata tárgyává. A kiküldött ministeri biz- tett kézzel nézhették, mint semmisül meg vagyonuk, 
tos egészen meg volt lepetve azon gazdag felszere- mint pusztul el házuk, mint ég benne jószáguk. Az 
lés láttára, melylyel a kunszentmárton—mindszenti istállókba szorult háziállatok veszett bőgése rémesen 
szakasz el van látva. A Kurca-zsilip teljes bizton- vegyült a tűz pattogásának zajába. Az egész város-
sá* .̂ érdekében azonban — a víznyomás és alamo- kában csak egyetlen egy utcza, a vasút felőli rész 
sás ellen bizonyos erődítést lát szükségesnek, maradt meg, de ez is elhamvad, ha a tűzoltók ein-
mely a legrövidebb* idő alatt keresztül viendő lesz. j berfeletti erővel nem dolgoznak, s ha a nagy kiter-

— A f e l f üggesz t e t t társulati tisztviselők jedésü, emeletes iskolaépület cseréppel födött teteje 
hivatalát, a választmány által választott helyettesek nem fogja fel a sziporkák tömeget. A tüz állítólag 
folyó hó 11-én vették át Hódmezővásárhelyen, mig j gyujtogatásból keletkezett. A lakosság hajléktalanna 
F.eöck Iván királyi mérnök, ki Szojka Gusztáv fő-; vált s az Isten szabad ege alatt tanyázik, 
mérnököt fogja a vizsgálat tartama alatt helyettesi- Szolcsány nyitramegyei községben e hó G-ikán 

vezetni fogja. 
— A v a s ú t é p í t é s nagy erővel halad előre. 

10 perc alatt a sűrűn épített község házainak egy 
jó része lángban állott. A lakosság dolgozott a me-

E hó 25-ig a sin le lesz rakva" Szentesig, s ekkor zőn, férfi alig volt a községben. Csak mikor künn a 
megkezdődik a homok és kavicsszállitás. Előrelát- mezőn egy leány észrevette ő falu felett a gomolygó 
hatólag a vasút f. é. szept. l-re át lesz adva a for- | sárga füstöt, akkor rohant a nép haza oltani. De ol-
galomnak. tásra ekkor már gondolni sem lehetett. A szűk ut-

— Tűzesetek. A nyári hőséggel nálunk is beköszöntöt- czákon, a keskeny udvarokban, a tüz oly hőséget 
tek a kánikullával járó tüzesetek s a lefolyt héten ismét két terjesztett, hogy be se igen lehetett menni a vész 
ízben volt tüzeset hó 1 4 - é n Z L ^ Í r ^ l t A szerencsétlen nép összekulcsolt kezekkel 
Mihály II. tizedbeh haza gyuladt ki s egett le teljesen, atcsapva , J , , . r , . , . . 
H szomszéd Zsiros Mihály házára is, hol egy melléképületet nezte, miként semmisül meg egesz esztendei munkaja. 
hamvasztott el, mig a lakházat sikerült megmenteni. — A iná- Ötvennégy lakóház, ugyanannyi istálló és szin, tizen-

! sodik tüzeset f. hó 15-én délután 3/44 órakor a vásárszélben, hat CSÜr pusztult el a benne levő gazdasági gépek-

S C í a / v ^ i f h l v a « S i ' t l L " K a í és házi eszközökkel együtt. Két asszony holttestét 
Bántíor háza tetejéből a gyújtó csóvát idejekorán sikerült eltávo- j szenfeketere egve húztak ki a romok alol. Biztosítva 

i litaai s iyy az épületet megmenteni. Lakos Sándornak a közel-1 nem volt úgyszólván semmi sem. Száztizenhét csalad 



6. oldal. 

károsult meg, nagy részük ugy, hogy a rajtuk levő 
ruhán kivül semmit sem menthettek meg. 

Bábaszék (Zólyommegye) is elpusztult julius 9-én 
Játszó gyermekek felgyújtottak egy ólat, a tíiz ijesztő 
gyorsasaggal terjedt el s csak tizennégy ház s két 
templom maradt meg. A vízhiány matt oltani sem 
lehetett; a lakosság is mezei munkán volt. Elhanvadt 
szászhuszonegy lakoluiz, százkét kamra, ugyanannyi 
istálló és nyolczvankilencz csűr. A pusztító tűz ak-
kora hőséget terjesztett, hogy megyuladtak és tövig 
égtek tőle az eleven fák is, Egy Bucskó Zsuzsa nevű 
asszonyt megfojtott a füst. Mikor már javában égett 
a háza, fölkapott egy kupa vizet s berontott a szo-
bájába. Az ablakon becsapódott láng leterítette az 
asztal alá s ott találták meg holtan. Ezenkívül még 
négyen haltak meg égési sebek következtében. 

— A Képes C s a l á d i L a p o k 42. száma 
a következő érdekes tartalommal jelent meg : Tört 
szárnyakkal. (Elbeszélés) Br. Horváth Miklóstól. — 
A türelem. Elemértől. A megtérő. (Rajz.) Darab La-
jostól. — A pezsgő por. (Vígjátéki Angolból: Bran-
kovics György. — Szent Mihály. (Kegényj Werner 
E.-től. Forditotta: Brankovics Gyürgy. — Ne sirj 
lelkem. (Költemény.) l'app Zoltántól. Egy tiatai 
asszonyka levele leánykori barátnőjéhez. Veesci Jai-
kovich Lujzától. — Képeinkhez.Mindenféle. — 
Kepeink: Falusi csendélet. — Ot ár*a. — Három 
nemzedék. Melléklet: „Nő a házban.- — „A szöke-
vények.- (Regény.) V. Gaál Karolintól. — A borí-
tékon : Heti naptár. — Sakk-talany. — Megfejtések. 
— Jutalmak. — Megfejtők névsova. stb. Elötuethetoi 
Mébier Vihmosnál, Bpest, IV. ker. papnövelde-utca 
8. sz. lEgész évre 6 frt, félévre 3 írt, negyedévre 1 
írt 50 kr.) 

— A m a g y a r i p a r ú t t ö r ő i . Ge l l é r i 
Mórtól, a magyar ipar tevékeny szellemi munkásá-
tól, vaskos kötet jelent meg a fönnebbi cím alatt a 
fővárosi Dobrowsky és Franké cég kiadásában. Szer-
ző a magyar iparosvilág érdemesebb alakjait mutatja 
be a magyar iparos-irjuság bcuditására. Mintegy 80 
életrajz van a kötetben. Az ipar úttörői és jelenlegi 
kiválóbb művelői s végül a szellemi munkásakból 
néhányán beható méltatásra találnak a 320 oldalra 
terjedő kötetben. Az életrajzok tömör, egyszerű, min-
denki által érthető nyelven vannak irva, a könyv 
árát pedig aránylag oly olcsóra — 2 frtra — szabta 
a kiadó cég, hogy az iparosok és az iparos-itjuság 
is, egy kis takarékossággal, könnyen megszerezhetik. 
A könyv kiallitása diszes s minden életrajz mellett 
az illetőnek képe is föltalálható. 

— Az o s z t r á k-m agya r m o n a r c h i a 
i r a s b a n é s k é p b e n című irodalmi vállalatnak 
most jelent meg a 39-ik füzete, mely egvuttal a Ma-
gyarországról szóló resznek 10-ik füzete. Ezt az egész 
tüzetet elejétől végig Jókai Mórnak, a magyar rész 
főszerkesztőjének „A magyar népről*4 ragyogó tollal 
irt ismertetése tölti be. melynek hatását nagyban 
fokozza, hogy korunk egyik legnagyobb rajzolója, 
Zichy M. készített hozzá illusztrációkat. Zichy Mi-
hály hét, agy-egy teljes lapot elfoglaló olyan képet 
rajzolt a Jókai cikkehez, meiyekben még az ő, vi-
lágszerte elismert rajzoló képesége is kulminálni lát-
szik. „Pórosztó bajmás", „Harcdöntő párbaj", „Le-
génykültögetés ősrégi halotti toron-, „Attilla lako-
mája", ezek Zichy Mihály rajzainak cimei és tár-
gyai. 

— „Equ i t a b l e - é l e t b i z t o s i ó tár-
s a s á g . Az ezen társulat által bevezetett uj refor-
mok, nevezetesen a megtámadhatlanságok l évi biz-
tosítás után, rendkívül sikeresnek mutatkoznak és 
az Equitable ezen ujabbi haladásnak még eddig 
nem létezett mérvű üzletet köszönhet. Az uj felvéte-
lek 1887. első negyedében körülbelül 20 millió frttal 
rúgtak többre, mint az 1886-iki évi hasonló idő-
szakban. A magyarországi üzlet is több, mint ki-
elégitőkép fejlődik és itt az 1886-iki első negyed-
ben biztositások körülbelül 3 millió frtra köttettek. 

— E l s ü l y e d t v á r o s . Szerencsétlenség 
szerencsétlenségre halmozódik. Pusztító elem, gon 
datlanság. végzetes balesetek egymást követik. A 
legritkább csapások egyike érte e hó 5-én és a kö-
vetkező napokon Svájcz egyik csöndes és kies vá-
roskáját, a zugi kanton székhe!yét, a 4000 lakosságú 
Zug várost, mely tó partján épült. Egy része bele-
sUlyed a tóba, egy másik része fenyegetve van. hogy 
szintén elnyelik a hullámok. A nagy szerencsétlen-
séget. melynek emberekben esett áldozatát még 
tudni nem lehet, földcsuszás okozta. Valamely föld-
réteg meglazult s a fölötte álló terület belerohant a 
tóba. A tó szélén szilárd kőpartot építettek, s a'.on 
uj házsor emelkedett, de nemcsak ez sülyedt le és 
nem is ez egészen. E hó ö-én délután 3 órakor egy 
kerti gazdaság csúszott alá a tóba. A gazda és 
gyermeke, kik a kertbe« voltak, odavesztek, de az 
asszonyt megmentették. Kevés idő múlva következett 
a többi házak omlása, mely éjjeli 11 óráig tartott. 
Ekkor 38 épület sülyedt el. Még több beszakadás 
is történt. Számos ház megrepedezett, s a közeli 
ntczákból kiköltöztették a lakókat. A föld messzebbi 
területei is meg van repedezve. 

»SZENTESI LAP« 233. oldal. 
31. szám. 

— Kossuth L a j o s t egymás után választ-
ják meg a varosok dis/.polgárul. Nemsoaara ugyan 
is életbe lép a honosiiaai törvény azon pontja, hogy 
a ki külföldön tartózaodik, s tiz év autt nem je-
lenti be valamely kö/eUégnél vagy konzulságnal, 
hogy tovább is állampolgár akar maradni, elveszti 
polgári jogait. A városok párkülonbseg nélkül feje-
zik ki sorban a Kossuth iránti mély tiszteletet Kő-
szeg varosa tett csak kivételt, a hol az indítványt, 
melyet Kossuthnak dis/polgárá vá asztására tettek, 
szavazat utján elvették !S ez egy 1848 iki volt hon 
véd tisztntk köszönhető. 

— A k a t o n á k v a c s o r á j a . A közös 
hadügyminiszter rendelete következtében több hely-
őrségben próbát tettek, hogyan lehetne a legénység-
nek vacsorát is adni. Erre tejenként és estentint 2 
krt irányoztak elő. De kiderült, hogy ennyi pénzből 
semmit sem lehet csinálni s hogy trjenkint legalább 
4 krra van szükség, a mi a hadsereg budgetjében 
évenkint körülbelöl 3 milliónyi töobsiükségletet 
okozna. A hadügyi kormány ezt az összeget már 
a jövő évi budgetbe fel akarja venni. 

— F ö l d r e n g é s . E hó 4-ikén Grácz kör-

nyékén földrengést éreztek. Ugy látszik tovább ter-

jedt kelet felé. Aradon másnap, vasárnap hajnali 3 

óra 56 perczkor éreztek földrengést. Ujabb hirek 

szerint a rázkódás Szecsányon, Merczifalván és 

Perjámoson volt erős. A lökés több helyt földalatti 

morajjal párosult s oly erős volt, hogy a kémények 

is bedőltek. E tekintetben Perjámos szenvedett leg-

többet. 

— U z s o r a b ü n t e t é s e . Liptai Endre 

kolozsvári piperekereskedő uzsora vádja miatt állt 

mult szombaton az ottani törvényszék előtt. Demeter 

Zsigmondtól és nejétől 99 frtért tiz hónapra 250 

frtot vett. A törvényszék fél évi foghá'.ra, 500 fit 

pénzbüntetésre, hivatalvesztésre, politikai jogainak 

három évig íölftíggesztésére s 101 frt tőke s 86 frt 

perköltség visszafizetésére Ítélte a vádlottat. Az elitélt 

felebbezett, meg a királyi ügyész is, ki egy évi fog-

házbüntetést kért. 
- S z o k n y á s p o l g á r m e s t e r . Az 

Egyesült-Államok sok különös dolgot tudnak felmu-
tatni. Ujabban már asszonypolgármesterük is van. 
Kansas állam Arizona városkaja részesült ebben a 
ritka szerencsében, Salter Zsuzsánna asszonyt vá-
lasztva meg a város fejéül. Salter Zsa ¿Bánna egy 
Ügyvédnek a neje 8 férje a gazdasági isko ában ismer-
kedett meg vele, mikor még ott tanult. Salter asz-
szonyt a nőemanczipácziö előharezosainak közremű-
ködésével a varos első tisztviselőiéül választották 8 
a polgárság teljesen meg van elégedve működésével. 
Salter Zzuzsáanának eddig né^y gyermeke van. 

— A f e r d e o r r Baumgarten taaár szerint 
nem kivétel, hanem szabály. Ha figyelmesen meg-
nézzük embertársainkat, csaknem mindenik orrán 
észrevehetünk valami ferdeség^ 8 teljesen egyenes 
orr csak némely nőknél és gyermekeknél fordul elő. 
Legtöbbet határoz e tekintetben az, hogy ifjú korban 
volt-e sok náthája az embernek; mert az orr válasz-
falának alja megdagad s a falakat félr- nyomja. Kü-
lönben nemcsak az orr ferde rendesen, de az arcz 
egyik fele is más, mint a másik, főkép abból az 
okból, mivel az ember rendesen egyik oldalára fekszik. 

— E m b e r b ő r r u h á k . Régibb Időben 
nem egyszer készítettek ruhákat emberbőrből, igy 
egy hesseni őrgróf egy, általa lelőtt vadtolvaj bőré-
ből készíttetett nadrágot. Most egy londoni kereskedő 
nyilvánosan árul emberbörből kés'.ült keztvííket, er-
szényeket és női papucsokat, melyek — állítása sze-
rint - jobbak, mint azon áruk, melyek krokodil-
bőrből készültek. 

— E g y v á l a s z t á s i n y i l a t k o z a t . 

Gr. Kinsky Jenő a „Neue Temesvarer ZeitangM-ban 

e nyilatkozatot teszi közzé: „Egy régi közmondás 

azt mondja, hogy a ki a korpa közé keveredik, 

azt megeszik a disznók. Temesmegye főispánja és 

alispánja megették az én biztos képviselői mandá-

tumomat. Jó étvágyat! Gróf Kinsky Jenő." 

— A G a z d a g h-f é l e b ü n p ő r b e n a 
királyi tábla a mull heten itélt és s/intén felmentő1 

íteletet hozott s Gazdaghné most már végleg föl 
?an mentve a férje meggyilkolásában való részesség 
7ádja alól. Az indokolás szerint nem volt elég 
¿etségtelen bizonyíték, a vádlottakat nem lehet el-
ítélni. A királyi tábla különben kiemeli a fontosabb 
¿yanuokokat. Köztök azt is, hogy Gazdaghné nem 
tudja kellőleg indokolni azt, miért tette a vizsgáló-
bíró előtt a beismerő vallomást, melyet a végtár-
paláson visszavont; hogy a Gazdag Imre ellopott-
íak híresztelt óráját az özvegy a gyilkosság után 
zálogosította el, stb. Csakhogy a királyi tábla a 
^yanuokok halmazát nem látja elég megbízható 
Alapnak arra, hogy a súlyos vádnak igazat lehessen 
Adni g kimondani a „ bűnön M-t. ; 

Üzleti értesítés. 
S z e n t e s , 1887. julius 15. 

Piacunkon a lefol/t héten úgyszólván semmi 
eladás sem történt, ami kétségkívül a beállott 
nagy munkaidő és csekély készlethiánynak talajdo-
nitható, — különben pedig az árak alakulása az uj 
búzát illetőleg ugy az eladót, mint a vevőt egyaránt 
tartózkodova tette. Az eddig piacra került uj buza, 
ugy miuöség, mint suly tekintetébei kitűnő. Árak: 

Ó buza mm. 7 >rt 50 kr. 

Uj buza mm. 7 frt. 
Ó arpa köble 4 trt 20 kr. 
Uj arpa köble 6 frt 80 kr. 
Zab köble 3 frt 60 kr. 
Hízott sertés kilo számra 40-42 kr., levonva 

párjánál apadasra 40—50 kilót. 

Gőzhajózási menetrend 
a felső Tiszán, Szeged és Szolnok között. 

Vegyes szolgálatban. 

Érvényes 1887. april hó 3-tól. 

F ö l f e l é : 

Szegedről Szentesre: vasárnap ón szerdán reg-
gel 5 i>r<* feiOll urui. 

Szentesről Szolnokra : vasárnap én snerdán d. 
6. 10 ora eioil ueiu. 

L e f e l é : 
Szolnokrol Szentesre: hétfőn és péntektm rég-

gé- 5 < r* tioii Leui 
Szentesről Szegedre : hétfőn én péntekea d e. 

10 or<* ctoii ueaj. 

Vasúti menetrendek. 
Kunnzentmárton—Szolnok. 

Omnibusz vonat: 12 óra 24 perc délután. 
Szolnok—Kunnzentmárton. 

Omnibusz vonat: 11 óra 11 perckor délután. 
Féleházáró l Budapestre. 

Gyorsvonat: 3 ora 48 perc reggel. 
Személyvonat: 4 óra 2ö perc reggel. 
Omnibuszvonat: 10 óra 37 perc reggel. 
Személyvonat: 4 óra 28 perc délután. 

Vállalkozók és építészek 
becses figyelmébe ajánlom igen j ó minőségű 

élesdi meszemet, 
az itteni vasúti állomásnál egy vaggont ioo, 

métermázsánkint 129 frtért átadva. — A szük-

séges mennyiséget 10 nappal előbb a követ-

kező cim alatt kérem megrendelni: 

1 3 

S i n g r e r I D á t n i e l 

HÓD-MEZŐ-VÁSÁRHELY. 

Tiszta selyem kelmék méterje 80 
krtól. ugy I.IO és 1.35 6 frt 10 krig. 

Szines, csikós, vagy carrirte Dessins. 

Ruhákban vagvjvégekben vámmentesen házhoz szállít 

N E B E R G Q. (CM. kir. udv. szállító) Z Ü B I O H «elyemgryári 

r a k t á r a Minta p stafordultával. Levelekre 10 kros bélyeg kell. 

Értesítés. 
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-

get, miszerint a Pál fcámuel-féle házban 

B O R M É R É S T 
nyitottam, hol is kitűnő szekszárdi f ehér és 

vörös borok lit. 30 kr., csongrádi fehér 
lit. 24 kr . , továbbá a leg jobb m i n ő s ég ű tör-

kö l y és sz i lva-pá l inka lit. 50 kr . , és kisüs-

tön főtt rozs-pál inka lit. 16 k r t ó l 0 k r i g 

haphatók. 

Miután még a n. é. közönséget italaimnak tiszta 

és jó kezeléséről biztosítom, egyúttal kegyes pártfo-

gásért esedezve vagyok tisztelettel 

3—3 ifj. Berónyi Ferenoz« 



24. szám. 

1757-887. 

Árverési hirdetmé. iv. 
Szentes város árvaszéke által közhirré 

tétetik, hogy kiskorú G o l d s c h m i d t 
K á l m á n tulajdonát képező, — a szentesi 
1875. sz. te lekjkönyvben 2341. hrsz. alatt fog-
lalt n8 

nsz. öl udvarterii, 700 frtra becsült 
ház, 1887. évi a u g u s t u s 25-i k n a p -
j á n d. e. 9 órakor a városház udvarán 
nyilvános árverésen el fog adatni. 

A z árverési feltételek a városi árvaszék 
irodájában addig is megtekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaszékének 1887. 
évi julius 6-án tartott üléséből. 
1 - 3 WEISZ E D E , 

b. elnök. 

Arlejtési hirdetmény. 
A szentesi ev. ref. egyház az általa 

emelendő lelkeszlak és bérház felépíttetését 
vállalat útján teljesítteti. 

E célból a szükséges kőmives, ács, asz-
talos és lakatos munkákra zártajánlati ver-
senyt hirdet, s felhívja a vállalkozni szándé-
kozókat, hogy zártajánlataikat, ajánlataik 
io°0-ának megfelelő bánatpénzzel ellátva 1887. 
j v i l I v L s £ i ó 2 7 - d J . l s n a p j á n 

délután 5 óráig a szentesi ev. ref. egyház 
főgondnoki hivatalához adják be. 

Ajánlat minden e g y e s munkára csak 
külön-külön adható. 

A beérkező ajánlatok 1887. évi julius hó 
28-ik napján délelőtt 9 órakor fognak az 
egyház tanácstermében fölbontatni s ugyan-
ekkor fog az ajánlatok elfogadása felett az 
építtető bizottság határozni. 

Az épittetési föltételek, tervrajz és költ-
ségvetés naponként délelőtt 8—12, délután 
2— 5 óra között a szentesi ev. ref. egyház fő-
gondnoki hivatalában megtekinthetők. 

1887. julius 27 én délután 5 óra után be-
érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek, 
utóajánlatok pedig el nem fogadtatnak. 

Szentes, 1887. julius 14. 

K R I S T Ó N A G Y I S T V Á N 
1—2 főgondnok. 

Eredeti McCormick 
gabona-aratógép kévekötővel, vagy a 

nélkül és fűkaszáló-gépek 

a l e g r j o "bTo a T r i l á g r o x i . 

»SZENTESI LAP« 
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7. oldal. 

Ugyazinte mindennemű gépek e» eszközök a gazda 
•ághoz kaphatok: 

MÜLLER EMIL nel BUDAPESTEN, 
V., Ttol-körut 7« , 

a McCormick Harv M«ch Coujp vezér-
ügyoö f Magyarország a dunai állagok 

restére. ¿4 30 

Mayyarország leghíresebb s leysze 
savdúsabb ásvány vize, a 

SZOLYVA 

Arlejtési hiredetmény. 
A kunszentmárton—szentesi h. é. vasút 

kiépítéséhez szükséglendő pályaelzárás és 
beosztás, mázoló és üveges munkákra ezen-
nel nyilvános árlejtési tárgyalás hirdettetik. 

Ajánlatok beadhatók külön a pályael-
zárás és beosztási, külön a mázolási és kü-
lön az üveges munkákra és benyújtandók 
Szentes város polgármesteri hivatalához 1887. 
évi j-CLliias Ixó 1 8 á l l délelőtti 10 
óráig. 

A pályaelzárás és beosztási munkákra 
tett ajánlathoz melléklendő 150 forint. 

A mázoló munkákra tett ajánlathoz 100 
forint 

Az üveges munkákra tett ajánlathoz 
100 forint, készpénzben, vagy értékpapírok-
ban, mint cautió. 

Ajánlatok csak az előirt mintákon vé-
tetnek tekintetbe. 

Feltételek, szerződési minta stb. meg-
tekinthető naponként a polgármesteri hiva-
talnál és a vasútépítés művezetőségénél. 

Szentes, 1887. julius 7. 
S A R K A D I N A G Y M I H Á L Y , 

2—2 polgármeater 

Szalmás élet- és takarmánykészletet 
a legelőnyösebben biztosit tűz ellen 

a bécsi biztositó-társasá^. 
Szentesi főügynökség: 

P O L L Á K és EHRLICH. 
(Az evang. templom átellenében.) 

% * 

mely savanyúvíz, borral vegyítve, a le& 
kellemesebb üditö italt nyújtja; gyo-
mor- es idegbajokban gyors es kitüno 
segélyt ad; tüdő-, hörgbantalmahnrü, 
hagycsöhoiyag hurutoknál es járványos 
beteg: egek ai kaimaval kitünö gyógy-
szer; k**pez. mindenkor megrendelhető 

MARSALKÓ KÁROLY 
nunk\csi uradaimi asvanyvizberlönel 

i I i á * á n : s kapható jele b gyógy 
tarakbau, füszerkereskedesekben 

vendegJökben is 

Hirdetmény. 
Szentes város pénzintézeteinek 1887. évi 

adókirovása befejeztetvén, a lajstromok, — 
az általános jövedelmi pótadó megtekinthe-
tése céljából a városi adóhivatalnál julius 
17-től 24-ig 8 napi közszemlére kitétetnek. 
Ezen idő alatt azokat bárki megtekintheti s 
a törzsadó után kirótt általános jövedelmi 
pótadó ellen a csongrádmegyei kir. adófel-
ügyelőnél felszólamlással élhet. 

(Városi adóhivatal.) 
Szentes, 1887. julius 15. 

T Ó T H K Á L M Á N , 
a. ü. tanácsnok. 

mi raiKG 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
** ^ úgymint: 

diszes s zámlák , jegyzékek és tudósí tó levelek, eljegyzési és esketési k á r t y ák , i/Vs-s megh ívók ¿s 

táncrendek (szines nyomás vagy aranyozással), ét lapok, városi ŝ községi h ivata los nyomtatványok, 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
t áb l ás k imu ta t á sok , időszaki és fo lyóiratok, h i r lapok , müvek , diszes kivite ü szalagaranyozások, 

IPAR ÉS K E R E S K E D E L M I KÖRLEVELEK, 
ügyvéd i és i roda i nyomta tványok , levélpapirok s bor í tékok cégnyoámssal, fa lragaszok stb. stb 

minden szín- és nagyságbani gyors, pontos Ízléses és jutányos ároni ©készítésére. 

Ugyanitt a 

„ S Z E N T E S I L A P 
cimü vegyes tartalmú hetiközlönyre, mely immár a t izenhetedik évi fo lyamába lépett, — előfizetések 

e l fogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 
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t é s b s . ^ 59. szám. 

MAR A JOVO HETIN! 

$ 

« 
frt. 

Q R 3 J K Y Î 
sorsj. forint 

g sors $ frt $ 0 kr. 

FŐNYEREMÉNY KÉSZPÉNZBEN 

10.000 ft. 5000 ft. 20",, levon. 4875 pénznyer. 
rm 

m S í « 

0 a 

kaphatók 

„Magyar Lovar-Egylet Sorsjegy Irodájában" 

Budapest, váci-utca 6. szám, továbbá 

a „Szentesi Lap44 kiadóhivatalában 
SZENTESEN. 
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Szentes, 1887. Nyomatott a kiadó-tulajdonos : Sima Ferenc pyorssajtóján. 




