
Szentes, 1887. augusztus 27. 35. szám. Tizenhetedik évi folyam. 

Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLŐÜL 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van 

beosztva. Egy hely ára bélyegdij 

nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Nyilttór-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. 

Szentes, 1887. aug. 24. 
A városi képviselőtestület tehát elhatá-

rozta, hogy a főutcát a vasúti állomásig ki 

fogja köveztetni. A szándék szép és meg is 

felel azon irányzatnak, melyet a mai képvi-

selőtestület követ, hogy épiteni, teremteni 

kell, hogy elődeink mulasztása, a város elő-

haladása, fejlődése, felvirágzása érdekében 

helyrepótoltassék. — Ez ellen az irányzat el-

len senkinek nem lehet semmi kifogása ; 

mert, ha azt akarjuk, hogy Szentes a falusi 

állapot színvonalán fölülemelkedjék, akkor 

mást tenni nem lehet, mint azt, hogy a vá-

ros civilisatiónalis feltételeit képező alkotáso-

kat keresztülvinni egymásután, rendre. Ezt 

vallom én is, s éppen ezért készséggel isme-

rem el és konstatálom is, hogy az utóbbi tiz 

év városunk életében több alkotást és ered-

ményt bir felmutatni, mint az azelőtti élete 

Szentesnek megalapításától kezdve. Igen, ezt 

ki merem mondani; mert azelőtt itt csak az 

egyes polgárok működését és alkotását lát-

juk és ezt is nagyon szerény igények mel-

let; de magát a várost nem látjuk sehol. Az 

egy járdát kivéve, melyet szintén a legutóbbi 

két évtized alkotásának kell tekinteni, Szen-

tes semmit nem tett azért, hogy városnak 

legyen mondható. Mig az utóbbi tiz év sorra, 

rendre ujabb és ujabb alkotásokkal igazolja, 

hogy városunk közkormányzata most egy oly 

irányzat által van képviselve, mely élénk és 

íinom érzékkel bir minden iránt, mi e várost 

emelheti. 

Sokat tettünk tiz év alatt a városért, azt 

el kell ismerni mindenkinek, s e sok alkotás 

között a főút kikövezése szintén egyik lesz 

azok közül, mely városunk előhaladását iga-

zolja. — Ebből a szempontból én örömmel 

üdvözlöm a képviselőtestület eziránti elhatá-

rozását; de azért bármily barátja vagyok is 

a haladásnak, azt a szerény; de igen fontos 

kérdést vagyok bátor felvetni, hogy: nem 

lesz-e sok erre az évre? S nem lehetett és 

nem lett volna-e tanácsos ezzel késni még? 

Mert ebben az évben épitjük a vasutat, a 

gymnásiumot, s bár az elsőre már felvettünk 

egy hosszabb lejáratú kölcsönt és ott fedezve 

van az épitési összeg; de a gymnásiumnál 

nincs, még itt hiányzik az épitési tőkéből 15 

ezer frt. Igaz, hogy most már ez is fedezve 

lesz kölcsön utján és itt sem lesz fenakadás 

az építésben, sőt most már ugy lehet finán-

cirozni a dolgot, hogy ez a hiányzó összeg 

nem fogja terhelni a mai közönséget, apró-

donként letörlesztgetjük azt. De ne feledjünk 

annál a gymnásiumnál egyet, és ez az, hogy 

azt még fel is kell szerelni és ez is bele ke-

rül néhány ezer frtba. — Szóval, vannak oly1 

terheink, melyek elől most már kitérni nem 

lehet, bármint akarnánk is, tehát kerülni kell 

az uj terhek csinálását és én ebből a szem-

pontból elhalaszthatónak véltem volna egy 

pár évre a főút kikövezését. 

Remélem, hogy a „Szentesi Lap," mely 

különben l'őharcosa városunk előhaladási tö-

rekvésének, s igy ezen útépítésnek is, nem 

lesz elzárva ezen felszólalásom előtt, mely 

nem helyteleníti a jó törekvést; de azért meg-

fontolást ajánl. 

Egy polgár. 
* * * 

Nemcsak, hogy el nem zárjuk lapunkat 

a föntirt sorok nyilvánosságra hozatala elől; 

de örömei adunk annak, mint komoly, józan 

felszólalásnak helyet. Cikkiró azonban meg-

engedi, sőt talán jó néven is veszi, ha meg-

fontolást ajánló jóakaró tanácsára pár szóval 

reflectálunk. 

Aki lapunkat olvassa, az tudja, hogy ép-

pen a „Szentesi Lap* volt az, mely akkor, 

mikor a vasútépítés kezdetén mozgalom in-

dult meg a főutca kikövezése iránt, azt mondta, 

hogy csak lassabban, nem lehet mindent egy-

szerre. Várni kell az utca kikövezésével; mert 

Szentes elég nagy terhet vett magára a vasút 

és gymnásium építéssel, s a közterhet most 

már tovább még a legüdvösebb cél érdeké-

ben sem tanácsos fokozni. Ezt irtuk a ta-

vaszszal. — Azonban, mikor a vasutügyi 

végrehajtó bizottság azt jelenti, hogy a vasút 

építésnél megtakarítható lesz egy oly összeg, 

miből a főutcza kikövezését keresztül lehet 

vinni, akkor azt mondjuk, hogy ha igy van, 

ha ezt a müveletet ujabb terheltetés nélkül 

lehetséges keresztülvinni, akkor a városnak 

nincs rá oka, hogy várjon, hogy gondolkoz-

zék; mert őseink eleget gondolkoztak, ha 

gondolkoztak, de tenni éppen semmit nem 

tettek azért, hogy Szentes emelkedjék. — A 

mai kor ezt az utat nem követheti. Tenni, 

alkotni kell, hogy a számos mulasztások 

helyrepótoltassanak. Ez a mi jelszavunk és 

akkor, mikor ezen jelszó alatt haladhatunk 

egy-két lépésssel előre enélkül, hogy a kö-

zönségre ujabb teher háruljon, akkor bűn-

nek, véteknek tartanánk a haladékosságot. 

Igy vagyunk most a főutca kikövezésé-

nek ügyével. — Azt mondhatja azonban cikk-

iró, és bárki, hogy hiszen, ha kifutja az ut-

cakövezés költségét a vasútnál megtakarított 

összeg, akkor jól van; de hátha nem futja, 

hátha fennmarad ¿0—ib ezer frt a közpénz-

tár terhére, akkor már nem jól van ám. Mi 

erre azt mondjuk, hogy ezidő szerint nem 

(kell az utcakövezésben tovább menni, mint 

amennyit a megtakarított összeg enged épi-

teni. Ujabb terhet nem kell csinálni. — Ezt 

lapunk mondta ki először és e mellett ma-

radunk is és maradhat a város is ; mert ha 

egyelőre csak a város végéig épül ki az ut, 

akkor az utkövezés kérdésének és szükségé-

nek a legfontosabb, leghalaszthatlanabb ré-

szén tul vagyunk. 

A vasúthoz úgyis a város végéig járhat-

lan az ut téli, sáros időben, tehát nem kell 

egyelőre tovább menni. Ennyit fedezni fog a 

vasútépítésnél megtakarított összeg. A foly-

tatást pedig, egész az állomásig, ki lehet majd 

épiteni a vasúton szedendő mázsapénzből és 

igy keresztül lesz vive egy pár év alatt az 

egész ut kiépítése anélkül, hogy erre a vá-

rosnak külön egy kr. kirovást kellene tenni. 

Szerk. 

— A Kurca-zsilip ál lapota. La-
punk mult számában jeleztük, hogy a kisti-
szai zsilip helye és romjainak műszaki szem-
pontból való megvizsgálására a kormány és 
társulat által kiküldött szakértők : dr. KUmm 
Mihály műegyetemi tanár és Hajdú Gyula, a 
torontáli nagy társulat főmérnöke műszaki 
vizsgálat alá vették a Kurca-zsilipet is, hogy 
ennek állékonysága érdekében nem kell-e 
tenni valamit? — A közvetlen felügyeletre 
hivatott szakasz-tisztviselők ugyanis az ára-
dás alkalmával tapasztalták, hogy a zsilip és 
az ellennyomó gát között a viz a természe-
tesnél erősebben emelkedik, mi csakis onnan 
eredhet, ha vagy a kapu zárókészüléke rossz 
és az ereszti be a vizet, vagy a zsilip betonja 
tört és itt szivárog föl a viz. — Ezt azonban 
megállapítani nem lehetett; mert a föláradt 
viz miatt a zsilip alját s a kapu zárókészü-
lékét pontos vizsgálat alá venni nem lehetett. 
— Most, hogy a műszaki szemle megtartható 
legyen, a viz a zsilipből kiszivattyuztatott. 
Midőn ez a müvelet készen volt, azonnal le-
hetett látni, hogy a zsilip kapujának jobb 
szárnya l:*i)0 cm. nyílással, a bal szárny pe-
dig 9 mm. nyílással ereszti át a vizet s igy 
a kapu csak a közép ponton zár jól. — Ez 
oly hiba, melyen könnyen lehet segíteni, a 
szakasz-tisztség azonban a műszaki vizsgáló 
bizottság megérkezése előtt tovább folytatta 
a vizsgálatot és a zsiliptesten, a betonágya-
záson keresztül, föl a főfalazaton, másfél mé-
ter magasságig határozott törést fedezett fel 
két helyen, mely törés az alapon csillagzat-
ban szétfutó hajszál repedésekben mutatkozott. 

A vizsgáló bizottság f. hó 20-án d. e. 
11 órakor érkezett meg Fekete Márton fő-
igazgató vezetése és Reöck Iván helyettes 
főmérnök kíséretében. Azonnal megkezdetett 
a szemle. A beton felülete több helyen csá-
kánynyal föltöretett és mindenekelőtt tapasz-
taltatott az, hogy a beton, mintegy 10 cm. 
vastag rétegben laza, könnyen törhető és a 
főbeton ágyazástól nagyobb táblákban elvá-
lasztható, mely jel arra mutat, hogy ez a 10 
cmres réteg utóöntés volt, melyet vagy az 



2. oldal. 

tett szükségessé, hogy az első beton ágya-
zás nem volt kellő magasságra emelve, vagy 
az, hogy az épitő az első ágyazás után némi 
repedést észlelt és az utóöntést ennek elta-
karására szánta. — Ez ma már nem álla-
pitható meg; de annyi tény, hogy ez az utó-
öntés nem forrt össze az alapbetonirozással. 
— A vizsgáló bizottság, midőn a zsilip bel-
sejében látta a csillagzatban szétfutó hajszál 
repedéseket, elrendelte, hogy a beton a repe-
dés vonalaiban az egész területen felbontas-
sék. Másfél napi munka után a zsilip belsejé-
ben a beton 10 cm. vastagságban, vagyis a 
már emiitett utóöntés felbontatott és észlel-
tetett, hogy a zsilip középen és a viz felől a 
kapuhoz másfél méter távolságra, el van törve, 
mely csaknem egyenes vonalban hajszálrepe-
dés által jelezve, a főfalazaton másfél méter 
magasságig húzódik. 

A szakértők ezen repedéseket, a suly 
egyenetlen megosztásának tulajdonitják és te-
kintve a Kurca-zsilip előnyös szerkezetét és 
épitésének másként jó kivitelét, a zsilip állé-
konyságára nézve nem tartják veszélyesnek; 
azonban nagyobb és teljes biztonság érdeké-
ben javaslatot, illetve tervet fognak készíteni, 
hogy mi erősités történjék a zsilipen. — E 
tárgyra még visszatérünk. 

— A körös-tisza-marosi ármentesitö 
és belvizszabályzó társulat folyó 1887. evi 

augusztus 30-án délelőtt 10 órakor Szentesen, a tár-

sulat központi hivatalhelyiségében megtartandó köz-

ponti ülésének tárgysorozata. 
1. Főigazgatói jelentés a kistiszai zsilip bedő-

lése foltyán szükségessé vált építkezésekről, vizleveze-

tésekről stb. 

Ezzel kapcsolatban a m. kir. közmunka és köz-

lekedési ministeriumnak a társulat részére kért 150.000 

frt állami előleg ügyeben 18b7. évi julius 19-én kelt 

rendelete s a pénzügyi bizottságnak a zsilip bedőlése 

folytán eddig felmerült és jövőben még szükséglendő 

költségek és azok fedezete iránti előterjesztése; to-
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vábbá a közmunka és közlekedési ministeriumnak f. 

évi julius 23-án kelt rendelete. 

2. Jelentés a porgányi és mindszenti zsilipek-

nek szakértői megvizsgálásáról. 

Ezzel kapcsolatban a nm. közmunka és közle-

kedési m. kir. ministeriumnak a kistiszai és porgányi 

zsilipek felülvizsgálása és a porgányi zsilip végleges 

'átvétele ügyében 1887. augusztus 18-án kiadott ren-

delete. 

3. Ugyanazon ministeriumnak 1887. junius 13-án 

kelt rendelete az állampénztárban visszatartott ma-

rad ványpénzek ki nem adhatása tárgyában. 

4. Ugyanazon ministeriumnak f. évi junius 16-án 

a tiszavölgyi társulat központi bizottságához intézett 

rerdelete melylyel az ártéri terhek viselésére köte-

lezett m. kir. államvasátak költség járulmányainak 

ideiglenesen leendő megállapítását és kifizetését el-

utasítja. 

5. Ugyanazon ministeriumnak f. évi julius 27-én 

kelt s a hmvásárhelyi körtöltésnek az ártéri terhek 

viseléséhez leendő bevonatása iránti rendelete. 

6. Ugyanannak f. evi május 21-én kelt rende-

I lete a körösi 23. számú átmetszés balpartján állami-
1 lag kiépített töltés végleges átvétele és ezen töltés 

költségeinek viselése ügyében. 

7. küldöttségi jelentés a magyar jelzálog hitel-

banktól felvett 10.000,000 frt kölcsön konvertálása 

| targyában. 

8. Küldöttségi jelentés az 1888. évre kivetendő 

társulati költségjárulmányok kirovási alapjának meg-

állapítása és az utak, vasutak, épületek s körtöltések 

bevonása tárgyában. 

9. A 11111. közmunka és közlekedési ministeri-

umnak 1887. febr. 1-én kelt rendelete, a társulat 

gátvédelmi és zsilipkezelésí szabályzatainak módosí-

tása tárgyában. 

Ezzel kapcsolatban az uj gátvédelmi és zsilip-

kezelési szabalyzatok tervezetének bemutatása. 

10. Ugyanannak 1887. julius 28-án kelt rende-

lete, melylyel Horváth Gyula kormánybiztosnak Jó-

nás Jakab kormánybiztosi fogalmazo végkielégítése 

ügyében tett felterjesztését véleményes jelentéstétel 

végett leküldi. 

Csongrádvármegye múltjából. 
Vármegyénk levéltárát csak az 1723-ik évtől 

kezdődő iratok képezik. Régibb időkre visszamenő 

adatok után Injába kutatna itt bárki is. Pedig a 

Pusztaszeren tartott gyűléstől a zentai csatáig eltölt 

nyolcz századon át, hazánk fönnállására tartozó ese-

mények fontosabbjai a tiszavölgyén folytak le és ezen 

eseményekhez Csongrádvármegye neve is hozzáfű-

ződik. 

De a törökhódoltság előtti iratok vagy elpusz-

tultak, vagy Pest-, Nógrád-, Borsod-, Hevesvárme-

gyék levéltáraiban, avagy Erdélyben lappanganak, s 

fölkutatásuk azon féríiut fogja illetni, ki hivatva lesz 

megírni ez ős vármegye történetét. 

Ma még azt sem tudjuk, hogy időnként mek-

kora volt a vármegye kiterjedése, s hogy növekedett, 

vagy kisebbedett meg? 

Van ugyan pár adat, mely területének gyors 

változásait bizonyítja, például az 1518. évi 33. törv. 

2. g-a rendeli, hogy Likascgyh áz falva, mi etán Cson-
y rád vár megyéhez tartozik, tehát ugyanazon megyének 
birtokába visszabocsáttassék. Pedig e helység Gyula 

városától déli irányban, mintegy három mértföldnyi 

távolságra esvén, e hely é^ megyénk mai határvo-

nala közé eső területnek is, valószínűség szerint, 

ide kellett tartozni. 

Az 1501-ik évben foganatosított összeírásból 

pedig az tűnik ki, hogy már ekkor nem csak Likas-

egyház, de Királyság, Fábián-Sebestyén, Dónát, Ve-

resegyház községek Békésvármegyéhez, — Hódmező-

vásárhely pedig Csanádvármegyéhez tartoztak s ez 

időben a következő helységek képezték, és az alább 

jegyzett birtokosok lakták Csongrádvármegyét, u. m. 

Csépa, Bírtuk; Horvát látván, Móricz Péter, 

Barát Balázs. 1545-ben pedig egészen birták Glézsán 

László és Glézsán János. 

iSzelevény. Bánóczay György. Mutoky István, 

Nitzky Gáspár, Móricz Balázs és az aradi káptalan. 

Bökény. Saffarics János, Mutoky István, Vas 

László özvegye, Dócy Miklós özv. Szent Lőrinczy 

Miklós, Vas Mihály özv. Zay Ferencz, Jakabházy Mi-

hály, Micsky Gáspár, Bánóczay György. 

This. Szalay Albert, Vizessy János, Kenderfy 

Lőrincz, Simay Miklós, Vércsey Mihály. 

Szent-László. Simay Boldizsár, özv. Simay Zsig-

mond, Dóczy Miklós, Glézsán Miklós, Kiss Ambrúzs, 

Kenderfy Lőrincz, Vizessy János, Várhy Mihály, Vö-

röss János. 

Hékéd. Kutassy Imre. 

Szentes. Dócy Miklós özvegye, Mutoky István, 

Forray Tamás, Nitzky Gáspár. 

Szent-Mihály falva. Mágócsy Gáspár. 

Ecser. Bocskos János, Kamocsházy István. 

Derekegyház. Thórey Tamás, Zay Ferencz, Lisz-

thy János, Viczinándy Mihály. 

Mágocs. Mágócsy Gáspár. 

Orosháza. A Csanádi, Túróczy és Jaksics fa-

miliák. 

Szegvár. Dóczi Mihály özvegye. 

Szent-György. Zay Ferencz, Mágócsy Ferencz, 

Liszthy János és Viczinándy Mátyás. 

Mártély. Ochányi András. 

Cseke. Nitzky Gáspár, Saffarics János, Zay Fe-

rencz, Kainocsay György, Ságváry Simon, Mutoky 

István, Vass László özvegye, Dóczy Miklós, Szent-

Lőrinczy Miklós. 

Temerkény. Zay Ferencz, Liszthy János, Vitz-

mándy János. 

Sövényháza. Móric Lőrinc, Kovács Gáspár» Bö-

rényi Péter. 

Szántó. Tölgyi Albert, Boros János, Kúcsár 

Mihály özvegye, Váradi György, Vérthy Mihály. 

Fel-Gyö. Jakabházy Mihály, Thúz Mátyás. 

35. szám. 

11. Ugyanannak 1887. julius 29-én kelt ren-

delete, a békésmegyei kataszteri munkálatoknak so-

ron kívül való kiegészítése targyában. 

12. Békésmegye alispánjának megkeresése a 

gyoma-endrődi ut védgátul használt részének kikö-

vezés céljából Békésmegye tulajdonába való vissza-

bocsátása iránt. 

13. A társulati főigazgatóság és a békésgyulai 

folyammérnöki hivatal közt létrejött egyezség a gyo-

ma-endrődi folyamszakasz 3-ik részénél államilag 

építendő töltésmunkálatok által elfoglalandó társu-

lati terület ideiglenes átengedése ügyében. 

14. K.-Tarcsa község elöljáróságának kérelme 

a K.-Tarcsa község védelmére építendő körgátnak a 

társulati védtöltésbe leendő keköthetése iránt. 

15. Gyoma község elöljáróságának kérvénye a 

község területén felgyülemlő belvizek levezetése cél-

jából szükséges intézkedések megtétele és egy viz-

áteresz kiépítése iránt. 

16. Küldöttségi jelentés a dr. br. Braunecker 

Lamorál és Szathmáry Ede volt kisajátítási ügyé-

szekkel megejtendő végleszámolás ügyében. 

17. A mindszent-apátfalvi szakaszigazgatóság 

előterjesztése Bartha István volt társulati pénztári 

ellenőr hiv. biztositékának kiszolgáltatása tárgyában. 

18. Főigazgatói előterjesztés a Szeder János 

szentesi lakossal és Gy. Szabó Istvánné s Török Bá-

lint hmvásárhelyi lakosokkal kötött kisajátítási egyez-

ségek jóváhagyása iránt. 

Ezeken kivül tárgyaltatni fognak az időközben 

beérkezett, központi választmányi ellátást igénylő 

ügyek és a f. évi szept. 1-én megtartandó közgyűlés 

elé tartozó indítványok. 

Világfolyása. 
Bulgária uj fejedelme az elmúlt héten 

körutat tett országában s e hó 22-én érkezett 
meg Szófiába. A távirati tudósítások szerint 
fogadtatása mindenütt lelkes volt, noha e 
lelkesedést koránt sem lehet ahhoz hasonlí-
tani, melylyel Sándor fejedelmet szokták volt 
fogadni. 

Anyás. Dóczy Miklós özvegye. 

Al-Gyö. Mágócsy Gáspár. 

Körtvélyes. Szent Lőrinczy Farkas, Saffarics 

János, Sáray Simon, Dócy Miklós özvegye, Zay Fe-

renc, Liszthy János, Kamocsay György. 

Halász-Telek. Egri püspökség. 

Appor. Mágócsy Tamás. 

Csany. Sáry György és Sáry Albert. 

Fark. Gróczay Pál, Jurki János. 

Körözd. (Kereszt) Grócay Pál, Tarhay János, 

Zay Ferenc, Liszthy János, Vitzmándy Mátyás. 

Dócz. Mágócsy Gáspár. 

Serkéd. Nyitrai káptalan. 

Tápé. A magyar királyi kamara. 

Máma. Szent Lőrinci Péter. 

Gyój. Telegdi István, Czibak György, Vezsenyl 

Gáspár. 

Szántó-Telek. Móricz Péter. 
Csongrád, Martonyos, Polth, Békitö. Zay Fe-

renc, Liszthy János, Vitzmándy Mátyás. 

Pétermonostor (PéteriJMágócsi András és Gáspár. 

Barcs, Pálmonostor (Monostor), Sáap, Sáapegy-
háza, Méregegyháza, Láng, Ketlebecz, Mátyusegyháza. 
Az Illosvay család. 

Szeged, mint szabadkirályi város, nem foglal-

tatott ezen porták után fölvett összeírásba, s így a 

föntebbiek szerint több, mint negyven község volt a 

vármegye területén. 

De már alig kilencévtized multával, huszonöt 

város, illetve helységre olvadt le a vármegye ható-

sága alá tartozó lakóhelyek száma. 

Ugyanis az 1649-ik évben Borsod- és Csongrád 

egyesült vármegyék országgyűlési követének, Deőry 

Istvánnak 128 császári tallérra menő diurnuma, a 

következőleg rovatott ki Csongrádvármegye városaira 

és községeire i 

Szeged város 23 tallér, 

Hód-Mező-Vásárhely 25 „ 

Szentes 10 „ 



32. szám. »SZENTESI LAP« 

A fejedelemnek Szófiába érkezése után 
első dolga az uj ministerium megalakítása, 
továbbá jegyzék intézése a portához, melyben 
helyre fogja igazítani proklamációjának Bul-
gária íüggetlenségéről szóló passusát s ki fogja 
jelenteni, hogy Bulgáriának a portához való 
államjogi viszonyán semmiképen nem szán-
dékozik változtatni. — Nem lehetetlen, hogy 
a fejedelem jegyzéke vlátoztatni fog valamit 
a helyzeten; de egyelőre épen nem mondható 
az kellemes, vagy biztatónak. Az orosz kor-
mány egyre azt a hirt terjeszti, hogy az ő 
jelöltje a bulgár trónra tovább is csak a min-
gréliai herceg; mivel a bulgár viszonyokban 
semmi sem változott. Bécsből meg azt jelen-
tik, hogy Kálnoky gróf mindjárt Koburg her-
cegnek a megválasztatása után tudatta a ha-
talmakkal, hogy ő határozottan lebeszélte a 
herceget arról, hogy a választást elfogadja. 
— Hírlik egyébiránt, hogy az uj fejedelem 
legközelebb Konstantinápolyba utazik, a szul-
tán meglátogatása végett. 

A porta ama köriratára, melyben véle-
ményadásra kéri fel a hatalmakat az uj bul-
gár fejedelem trónfoglalására vonatkozólag, 
még nem válaszoltak. Egy londoni tudósítás 
azonban már előre mondja, hogy a hatalmak 
válaszai teljesen egyértelműek lesznek, amit 
bizvást el is hihetünk; mert ha rontani kell, 
könnyű megnyerni a hatalmak egyetértését. 
Ettől azonban a bulgároknak nem szabad túl-
ságosan megijedni, mert a hatalmak ha nem 
fogják is a berlini szerződés értelmében tör-
vényesnek elismerni Koburg herceg trónfog-
lalását; de nem is fognak ellene tenni sem-
mit. — Sokkal aggasztóbb Bulgáriára nézve 
Oroszországnak a magatartása, amennyiben 
Oroszország megszegettnek tekintvén a ber-
lini szerződést, magára nézve sem tartja azt 
többé kötelezőnek s ijesztgeti a portát, hogy 
Kis-Ázsiában területet vesz el tőle; mert őt 
tartja felelősnek a Bulgáriában történtekért; 
mindazáltal nem igen tehető fel az sem, hogy 

a portának az orosz pressió mellett is lenne 
bátorsága cselekvőleg lépni föl Bulgária ellen 
mindaddig, míg az nyugodtan viseli magát. 

A francia próbamozgósitás, mely néhány 
hónappal ezelőtt, midőn először szóba hoz-
ták, annyi aggodalomra adott okot, néhány 
nap múlva fog megtörténni. Beszéltek róla 
ugyan most is sokat; de nem vették már 
tragikusan, sőt a német lapok azt következ-
tették belőle, hogy a franciák maguk sem 
biznak mozgósítási szervezetükben, ami nekik 
csak megnyugvás lehet. Legújabb hírek sze-
rint a próbamozgósitást Toulousében tartják 
meg a 17-ik hadtesttel. 

Franciaországban különben a legújabb 
tudósítások szerint 18 uj gyalogezred szerve-
zése körül folynak a munkalatok. Ezenkívül 
a hadügyminister bejelentette a hadsereg jelen-
tékeny szaporítását is. Nevezetesen a lovas-
ságot és tüzérséget fogják szaporítani és job-
ban fölszerelni. — Az idegenek megadóztatásá-
nak tervével is régóta foglalkozik a kormány, 
bár a terv európaszerte rosz vért szült. E 
tervnek azonban tisztán csak gazdasági célja 
van s első sorban a tömegesen bevándorló 
belga és olasz munkások ellen irányul, kik-
nek száma meghaladja a 050 ezeret. Ezek a 
francia munkásoknak kiváltképen azért csi-
nálnak nyomasztó konkurrentiát, mivel had-
mentesek, épen azért a hadmentességi adó-
nak niegfelelőleg csekély adó kivetését is fogja 
ajánlani a kamarának, 

Olaszország serényen készül az afrikai 
hadjáratra. Külön afrikai hadtestet szervez s 
remélik, hogy szeptember végéig teljesen ké-
szen lesz e szervezéssel; ugy, hogy a csapa-
tok azonnal útnak indulhatnak. E külön had-
testhez az aristokrátia köréből számos liatal 
ember jelentkezett önkéntesnek. 

Magyarország állami bevételeinek máso-
dik negyedéről egybeállított kimutatás sze-
rint volt a negyedévben az összes bevétel 
62,904.885 frt, összes kiadás 85,991.248 írt, 
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s igy a kiadások a bevételt 23,026,363 írt-
tal múlják fölül. Tavaly, ugyanebben az idő-
szakban, volt a bevétel 62.054,957 frt, a kia-
dás 79.208,918 frt, a hiány tehát 17.154,16, 
frtot tett ki. Az állami jövedelmek két főfor-
rása: az egyenes adók az idén 1.380,599 frt-
tal, a fogyasztási adók pedig 85.446 frttal 
csökkentek a mult év Il-ik negyedéhez képest. 
Hogy a bevétel az idén mégis 910.028 frttal 
nagyobb, ennek magyarázatát abban találhatni 
meg, hogy állami javak eladásából az idén 
1.386,260 frt folyt be az állam pénztárába, 
mig tavaly e cimen csak 373.914 irtot vet-
tek be. 

Bécsi lapok már régebben s következe-
tesen cikkeznek a magyar kormány azon 
szándékáról, mely szerint a polgári házasság-
ról törvényjavaslatot készit. Mint hivatalosan 
jelentik, ez a liir alaptalan, s csak annyi igaz 
belőle, hogy az uj polgári törvénykönyv meg-
állapításakor rendezni fognak több kérdést, 
melyek összeíügnek a házassági joggal. 

Szinházi levél. 
Kedves szerkesztő barátom! 

Az előző heti érdektelenebb műsor után a le-

folyt hét minden tekintetben kielégitő élvezetet nyúj-

tott. Ugy a szinre került darabok, mint a legtöbb-

ször élvezhető, sőt néha kitűnő előadás nagyban 

hozzájárultak az idei szmiévad sikeréhez. A tarsulat 

kiválóbb erőinek e héten különös alkalmuk nyílt 

tehetségüket oly szerepekben is kifejteni, melyek 

magasabb műgondot és nagyobb alakítási képessé-

get feltételeznek. 

Szombaton, aug. ¿0-án OÜ'enbach hattyúdala, 

„Hofímann meséi" kerülttk szinre. Az operettek 

ezen gyöngye, mely inkább víg operának nevezhető, 

nagy közönséget vonzott a. színkörbe, mely a gyö-

nyörű zenét es a meglehetős előadást mindvégig 

élvezettel hallgatta. A regenyes szöveg megértéséhez 

nagyban hozzájárult az, hogy az operctte meséje a 

színlap hátulján olvasható volt. Ha az előadás nem 

is elegitett ki teljesen, mégis sok dicséretet mond-

hatunk róla. A szereplők mindnyáján törekedtek 

megfelelni a hozzájuk kötött igény éknek és ha a 

darab színvonalára nem emelkedhettek is, ez nem 

Beőd 2 tallér, 

Csongrád 5 

Fark 1 „ 
Tápé 10 n 
Martonos 15 ff 
Sörkéd n 
Ányás 2 9» 

Gyeöv 3 n 
Gyólya 2 n 
Mindszent 4 * 

Mártél) 2 ff 
Czián (Csany) 2 n 
Elles 2 t 

Bökény 3 » 
Földvár 2 N 

Adorján 3 ff 
Vastorok 3 ff 
Ludas (Maros?) 3 ff 
Szentha 4 ff 
Bátka 2 « 
Calócza (Kalócza) 1 

Novaszel 2 »» 

Ezen kirovás bizonyítja, hogy 

partján lévő Szelevény és Csépa már ekkor nem 

tartozott a megyéhez, mig Vásárhely már visszake-

b leztetett, továbbá Vastorok, Ludas, Zenta, Bátka, 

Kalóc/.H, Novaszel idecsatoltattak, és bizonyítja, mi-

szerint alapos Vindisch mult századbeli írónak azon 
fö fjegyzése, (Geographie des Königreiches Ungarn) 

hogy a világtörténelmi horderövel biró zentai csata 
Csöng rád vár megye területén vívatott. 

Aztán jött a karloviczi békekötés utáni korszak. 

Megkezdte működését az „uj szerzeményi bizottság" 

(neoaquistica comissio). Az országnak azon részei, 

melyek fölszabadittattak a török uralom alól, fegyver-

rel szerzett birtoknak tekintettek a hatalom által. A 

birtokosok köteleztettek, hogy birtokjogukat okmá-

nyokkal igazolják, mit ha nem voltak képesek telje-

ölteni, (mert hiszen 150 esztendő háborús viszontag-

sága után, a birtokos családok alig egyszázadrésze 

birta előmutatni okmányait) az esetben birtokaik 

eladattak. Aki pedig be tudta igazolni birtokához 

való jogát, de a birtokra kivetett hadviselési költség-

kirovást leíizetni képtelen volt: annak birtoka szintén 

elvétetett és másnak adatott el. 

Igy lett földönfutóvá téve az alföld birtokos 

nemessége. Azon csaladok közül, kiknek nevei az 

15ül-ik evi összeírásban előfordulnak, már egy sem 

talulható azon jegyzékben, melyet 1732-ik évben ál-

lított össze a vármegye közönsége. 

Ugyanis 1731. évi dec. 18-án, a vármegye kö-

zönségéhez intézett királyi leirattal elrendeltetett, hogy 

a megyében találtató községek, puszták és ezek bir-

tokosainak nevei, a királyi ügyész jelenlétében íras-

sanak össze, mely rendelet következtében, 173^-ik 

év január 3-ik napján Szentes városában tartott me-

gyei közgyűlésben a következő összeírás állapíttatott 

meg és küldetett föl a királyi kanczelláriához: 

Nagyméltóságú Gróf Károlyi Sándor ur bírja 

Csongrád, Vásárhely városokat, Szegvár községet és 

a következő pusztákat: 

Böld, Szőlós, Gyója, Mama, Pörös-Kutas, Szántó, 

Újfalu, Csomorkány, Fölgyő, Uj-Város,Csany,Mágócs, 

Szent-Király, Mártély, Gorzsa, Ráros, Batida, Szent-

Erzsébet, Sámson, Férged, Tót-Kutas, Réti-Koppáncs, 

Fecskés, Szent-György és Derekegyháza, puszta egy 

részét jogosan és kifogás nélkül, de hogy Szőlőst 

igazi joggal birná, az ellen a királyi ügyész protestált. 

Nagyméltóságú gróf Erdődi György ur, kama-

rai elnök, a királyi felség adományából b ir ja: 

Pusztaszer és 

Tömörkény pusztákat. 

Nagyságos báróHaruchern János György ur birja: 

Szentes várost, Dónát, Szent-László, Tőke, Hé-

kéd, Bökény, Fábián, Ecser, Vörösegyház, Királyság 

pusztákat és Derekegyház pusztának egy részét. Mind-

ezen javakat jogosan birja a nevezett báró, de Dó-

nát, Tőke és Szent-László pusztákra nézve nem is-

meri el jogát a királyi ügyész. 

Szabad királyi Szeged városa birja: 

Tápé községet, 

melyhez való jogát törvényesítette; továbbá: 

Keczke, Csórva, Eöttemes, Kereset, Zákány, Kis-

telek pusztákat, melyekhez ő felsége még ujabb ki-
! lencz terrénumot adományozott, u. m. 

Eng. homoka, Pap halma, Buzgán halma, Kán-

tor semlyéki, Csikós semlyékit, melyek ugyan kiha-

tárolva nincsenek, de azért a város határát képezik; 

Dorozsma községet, mely azelőtt a német lo-

; vagrend és özeged város közös tulajdona volt, most 

pedig a pesti kórházé; 

Szent-Mihály pusztát, melyet 1731-ik esztendőig 

Szeged városa békességben bírt, hanem ezen évtől 

fogva a pesti kórház intézői által háborgattatik benne. 

Lele, Kingicz, Pannahát pusztákat Csanádvár-

megyébe kebelezett Makó városa birja bebizonyított 

jogánál fogva. 

Ányás pusztát birja Andrássy Zsigmond ur, a 

ki ehez való jogát törvényesítette. 

Szelevény, Tés pusztákat birja Stoetzel Kristóf. 

Vannak ezen kívül kamarai javak, mint : 

Mindszent, Algyő községek, Dócz, öerkéd, Sö-

vényháza és Fark puszták. 

Ezen három rendbeli kimutatás bizonyítja, hogy 

1501-től 17^3-ik évig terjedő időköz alatt mily sok 

változáson ment keresztül a vármegye kiterjedése; 

de legnagyobb és legszomorúbb változás történt a 

községek számában és a birtokosok személyében. 

Mert 1561-ben — Szegedet is beszámítva — negy-

vennyolc község állt még a megye területén, s már 

1649-ben számuk huszonötre olvadt, 17:23-ban pe-

dig csak kilenc községről szól az összeírás. 

A birtokos nemességből pedig nem maradt egy 

sem, hanem uj emberek, részben idegen ország fiai 

ütöttek tanyát ezen a földön, hol ma mégis Magyar-

országnak a szive dobog ! B. J. 
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az ő hibájuk, hanem inkább annak tulajdonit ható, 

bog) ily nehéz darab vidéki színpadon kielégitőleg 

egyáltalában nem adható. Dicséret illeti a szereplők 

közt első Sorban Páifi Ninát, ki Olympia, Antónia 

és Stella hármas szerepét szép sikerrel ad ta ; kivalj-

kép Olympiá ja volt sikerült alakítás, mert a mell-

beteg Antónia oly játékot követel, mely az ő sze-

repkörén kívül esik. Kiss Pista Lindorf, Coppelius 

és Mirakel hármas szerepével tisztességesen birkó-

zott meg; azonban szép éneke messzire fölül allt 

játékán, mely sok kívánni valót hagyott, Kissné II . 

Mari Miklóst kedvesen személyesítette és csinos kup-

iéját a közönség zajosan tapsolta. 1 hinti hangja Hott-

niann nehéz szerepére elégtelennek bizonyult, meg 

inkább pedig játéka' és megjelenése, mely nem tudta 

elhitetni velünk, hogy ez az a I loffmanii , ki után a 

nők bolondulnak. Sz. Németh Cochenille Ferenc es 

András hármas szerepét kacagtató butasaggal ru-

házta fel. A kar és a zenekar meglehetősen működ-

tek, bár az együttesekben sok össze-vissza hangot 

halottunk. A közönség bizonyára szívesen fogadja e 

kedves operette ismétlését. 

Vasárnap, aug. 21-én „II. Hákóci Ferenc fog-

sága* Szigligeti Edének hazafias szellemű történeti 

színmüve nem tudott telt házat vonzani, bár az elő-

adás a jobbak közé tartozott. Pálffy a címszerep-

ben, Sz. Németh (Knítelius), Lovászi (Kolonics) Kré-

nier (Lehman) egyaránt j ó alakításokat nyújtottak. 

A nők közül Follinuszné (Zrínyi Ilona) és Haraszti 

l lermin (Amália) érdemelnek feltétlen dicséretet. 

Hétfőn, aug. 22-én, Tőkés Emília jutalomjáté-

kára Almási „Tót leány"-a nagyon csekély közön-

ség előtt került színre; 'azok azonban, kik eljöttek, 

szintén nem sok élvezetet találtak a pongyola elő-

adásban. Dicséret illeti a jutalmazotton kívül ki-

nek azonban a jövedelem csekélysége folytán juta-

lom nem jutott, — Kissné H. Marit (Uanka), >>z. 

Németet (Miso), ( iondánét (Ötös Mari) és Szilágyit 

(Kospal), kik többször megnevettették a közönséget. 

Haraszti Herminnek kár a népszínműi szerepeket 

erőltetni; a parasztlányok szerepei nem az ő egyé-

niségéhez valók. 

Kedden, aug. ¿3-án, klassikus estéje volt a 

színkörnek. Göthe .Faust-"ja került színre Dóci La-

jos fordításában. Aradi igazgató merész vállalkozá-

sával nagyobb sikert aratott, mintsem reméltük; nem 

az anyagi sikert értjük, mert bizony édes kevesen 

nézték végig a német költészet ezen páratlan reme-

két, hanem az erkölcsit: mert az előadás a közép-

szerűen jóval felül emelkedett. Még eddig egy vidéki 

színigazgató sem mert megbirkózni „Faust- nehéz-

ségeivel; hiszen a nemzeti színház is csak most, a 
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taszszal merte színre hozni ezen remekművet, amely 

a németnek az, mi nekünk „Az ember tragédiája:* 

költészetének, drámaim. 'a lmának örök büszkesége. 

A mi Faust előadásunkkal leszáioilva néhány 

rendezési felszegséget s azon bajokat, melyeket szín-

padunk kicsinysége és felszereléseinek fogyatékos-

sága okozlak meg lehetünk elégedve. Legelső 

sorban kel' megdicsérnünk Haraszti kisasszonyt, ki 

Margitot a valódi művészet nemes hevétől áthatva 

személyesítette. Minden tekintetben kiváló alakításá-

ból főkép a szent szűz képe előtti jelenetet, báty-

jának haldoklási jelenetét és a börtönben való já-

tékát kell kiemelnünk. Másodhelyen következik di-

cséretünkben Hevesi, ki Mefisztó szerepét nemcsak 

megjátszotta, hanem teljesen át is ér'ette. ez utóbbi 

pedíg elegendő tanúság mellett, hogy Hevesíben 

a társulat kiválóan értelmes színészt b ir ; a költő 

drámá jában axi< máinak nagy részét Metisztóval mon-

datja el és az ördög néha 'beszédébe sok gondolat 

és sok életigazság van burkolva; Hevesi mindezt 

kellő érvényre juttatá s ezért érdemel feltétlen di-

csérclet: Mefisztót legjobb szerepei közé számithatja. 

Pál fii a címszerepben j obb alakítását nyújtott, mint 

aminőt tőle reméltünk. A költő, óriás eszmékben 

gazdag és gondolatoktól terhes verseinek értelmébe 

teljesen nem birt ugyan behatolni, — hiszen hány 

fenséges gondolat veszett el nyomtalanul má r Dó-

éinak versészeli szempontból különben kifogás alá 

nem e>ő fordítása által is. — mindazáltal amennyi-

ben szerepét megértette, azt j ó l is alakitolta. Két-

ségtelen ugyan, hogy a szerelmes, megifjodott Fa-

usztot sokkal j obban személyesítette, mint a gon-

dolatok terhei alatt összeroskadó és gyengeségének 

tudatában öngyilkossá lenni akaró tudóst, de ez 

magyaráratát leli a föld szellemének szavaiban : 

„Alihoz hasonlítva, kit megértem; hozzám n e m ! " 

Amit teljesen meg sem értünk, azt tisztán alakítani 

sem lehet; ezért volt Pálffy Fausztja zavaros és sok 

helyt érthetetlen, miért azután a rimck pattogtatá-

sával akart, de nem sikerült kárpótolni bennünket. 

Dicséret illeti meg Gondánét, ki j ó Mártha volt és 

Krémer' , ki Bálint kis szerepét tisztességgel oldotta 

meg. A rendezés, — leszámítva néhány operaszerü 

ízléstelenséget — gondos, az összjáték pedig kifo-

gástalan volt. 

Szerdán, aug. 24-én „Faust, az ördög cimbo-

rája" parodistikus operette került színre, az igaz-

valóság ízléstelenségének fényes bizonyságául, mert 

sem a gyenge előadás, sem az üres léliaságokkal 

telt darab nem tették indokolttá annak előadását. 

Csütörtökön, aug. 25-én, a színház a páholyok 

kivételével teljesen megtelt Orley Flóra jutalomjá-
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tékára. Gerő „Vadgalamb" c imü népszínműve került 

színre s a kitűnőn jóval alul á l ló előadás és még 

rosszabb darab bizonyára megugrasztják a közön-

séget, ha azt Őrley Flóra (Rica) szép dalaival, Sz. 

Német (Dicső Albert), Hevesi, Kréméi- s Szilágyi 

(Muki, Griflí és Ábris nem biztosítják az unalom 

üldöző réme ellen. 

A j övő heti műsor a következő: >zombaton, 

Sándor Emi l ú jonnan szerződött tag félléptével: 

„Ármány és szerelem" szomorújáték. Vasárnap: 

„Egy nő, kí az ablakon kiugrik." Hétfőn Hoffinann 

meséi" másodszor. Kedden Haraszti Hermin juta-

loni játékául : „A lovodi árva." Szerdán uj bérlet-

ben: „Egy csepp méreg." Csütörtökön „Mikádó, 

vagy Titipii városa. 

A vasárnapi nép- és gyermekelőadás lesz, — 7 

órakor kezdődik és 1) óra előtt végződik, oly célból, 

hogy a színházi közönség még a népünnepre is el-

juthasson. Az uj bérletet, mely csak 6 előadásra 

terveztetik, — a ján lom az olvasók figyelmébe; Aradi 

igazgató az évad legérdekesebb- újdonságait az évad 

végére tartogatta, s ugy ezek, mint a szerződött uj 

tagok megérdemlik, hogy a színházlátogató közön-

ség az uj bérletben mennél tömegesebben vegyen részt. 

Tisztelő bará tod : 

A szemüveges ur. 

CSARNOK. 
B á l u t á i ) . 

— Levél a szerkesztőhöz — 

Tisztelt uram! 
A minden dolgokat vaskarokkal igazgató fátum ugy akarta, 

hogy átlag rövid pályafutásom alatt bőséges alkalmam nyíl-

jék arra nézve, hogy a reporteri nemes hivatás ezer meg ezer 

kisebb-nagyobb kellemetlenségeit fölismerjem, hogy annak nem 

egyszer lájó tíiszurásait fölfogjam, a nélkül, hogy a laikusok 

által töbl >ször magasztalni hallott előnyei és kedvezuiénveiröl 

csak némi részben is tudomást vehettem volna. 

Voltam reporter apró-cseprő megnyitási ünnepélyeken, 

képviselőválasztási dühös kortes-frequentiákon, lélekemelő 

utcái kravaloknál halesetek, tüz- és árvízveszélyek szinhelyén 

s méter szánna iitam róluk a „saját, külön, eredeti" értesítést. A 

„báli tudósító* díszes méltóságára meg éppen a „Szentesi Lap4 

keresztapasága mellett avattatám föl, s viseltem e tisztet a szőke 

Tiszától kéklő Jablunkáig szünet-szüntelenül, hol erre, hol arra, 

— ámbátor e téren már legelső ilyetén functióm is bucsu-

bálunkon arról győzött meg, hogy aki báli tudósítónak szüle-

tett, az aligha csinált különb ternót a születésével — Biró Ma-

tyinál! 

A báli tudósító, — főleg itt nálunk, — ismerve az ösz-

A d r á g a pénz. 
— B E S Z É L Y . — 

I r t a : S IMA F E R E N C Z . 

Folytatás. (21) 

Ap ám egy cseppet sem állhatta ki a bá ró t : 

de annyira mégis uralkodott magaii, hogy iránta 

kellő udvariasságot mutatott, most azonban, leg-

alább az én szememben, nagyon kíálhatlanul viselte 

magát, gúnyosan és lenézőleg beszélt vele és na-

gyon elárulta, hogy a két gacsos fiatal embert, ki-

ket én ki nem szívelhettem, ő nagyon kitűnteti a 

báróval szemben. — En ezért azzal kárpótoltam a 

bárót , hogy a legnagyobb hidegséget mutat tam apám 

vőlegény-jelöltjei iránt, hátat fordítottam nekik, 

ebéd és vacsoránál soha egy szót sem szóltam hoz-

zájuk, hanem a legnagyobb élénkséggel és odaadás-

sal társalogtam a báróval, kit most kedvesebbnek, 

szeretetreméltóbbnak találtam, mint bármikor. 

Wasser ur és társa másnap elmentek, a báró 

pedig maradt, s nekem megígérte, hogy még aznap 

megkéri kezemet. < )römtől dagadó kebellel, de egy-

szersmind apámra nézve aggadó szívvel vártam a 

pillanatot. 

Megremegett szivem a gondolatra, hogy apám 

,nem"-mel felelhet a bárónak. Mi történik ekkor ? 

- Ezen kérdés felett t épelődött lelkem és aggodal-

mamat nyíltan feltártam a báró előtt. 

Szép. férfias arcán felhő futott keresztül, mi-

dőn hallá tőlem, hogy apám tagadólag is felelhet 

kérésére. 

— Mit fog tenni ekkor ? — kérdém. 

— Mit ? — felelt gondolkozva. — Hát ha száz-

szor nemmel és tagadással találkozom is, az enyém 

leszesz. 

Hangja szilárd és meggyőződésteli volt, s ar-

cza hévtől lángolt. O h ! oly szép és férfias volt most 

alakja, s irántam való szerelmében oly erősnek, oly 

imponá lónak tünt föl e pillanatban előttem, hogy 

alig voltam képes uralkodni magamon, hogy meg 

ne csókoljam őt. Felem nyújtott kezét hévvel sző-

rit ám meg. 

— Szeretlek, véghetetlen szeretlek, susogtam. 

Délutánra volt kitűzve az idő, a mikor meg-
kéri kezem, 

Én ebéd után, a fekete kávénál felálltam és 

kijöttem a szobából. Anyám, kinek megsúgtam a 

báró szándékát, benn maradt. 

A báró nyíltan és férfiasan lépett föl. Kijelenté 

szüleim előtt, hogy ő az első látáskor megszeretett 
: és ez a szerelem fokozódott benne folyton, mig 

végre komoly elhatározássá vált. hogy engem nőü l 

vegyen; hogy saját családjával megegyezésre jutott , 

s boldogságához most nr r nem kell egyéb, mint 

szülőim igenlő nyilatkozata. 

Mint anyám monda, apámra láthatólag kelle-

mes benyomást tett a báró nyílt, határozott fellé-

pése, annyival inkább; mert nem bizott szerelmé-

ben és azért idegenkedett tőle annyira. 

— Fellépése igen megtisztelő r ám és csalá-

domra, — felelt apám s ha leányomnak nincs el-

lenvetése, ugy részemről nem lesz akadály boldog-

ságuk előtt. 

A p á m azután megkérdezte a bárót aziránt is, 

hogy szándéka, tekintettel az én zsidó és elvégre is 

polgári voltomra, nem talált, illetve talál-e a csa-

ládnál ellenzésre, s ha ma nem volna is ellenvetés, 

nem lehet-e erre kilátás későbben? 

A báró azt mondá , hogy szülei beleegyezését 

birja, s végtére is ő nem szüleinek, hanem magá-

nak vesz feleséget és e tekintetben keveset törődik 

mások véleményével. 

A p á m nem akarta mutatni , hogy ő két kézzel 

, ad engem férjhez és elég beleegyezéséhez a legelső 

szó, kijelenté ugyan a báró előtt, hogy neki semmi 

ellenvetése sincs; de a határozott és végső választ 

48 órára tűzte ki és kérte a bárót , hogy akkor jő-

j ö n el. 

A báró meg volt elégedve apám nyilatkozatá-

val és bíztositá őt, hogy engem boldoggá fog tenni. 

— Azzal elutazott tőlünk azon kijelentéssel, hogy 

két nap múlva vissza j ön . 

A p á m , mikor a báró elment, behivatott és meg-

mondá , hogy a báró megkérte kezem. Én már tud-

tam azt; mert a báró távozása előtt keresett rá al-

kalmat, hogy nekem mindent elmondjon. Rendkívül 

boldog voltam. 

— Óhajtásod teljesült leányom, — mondá apám 

komolyan — a báró megkérte kezedet és é^i nem 

teszek ellene semmi kifogást. 

Boldog hálálkodással csokoltam meg apám kezét, 

— Köszönöm apám, mondan i és mondan i akar-

tam neki azt, hogy: lásd apá in , te igazságtalan vol-

tál a bá róhoz ; de az ö röm elfojtott bennem min-

den szót, mi a pillanat boldogságát zavarhatta volna. 

Ürülni fogok, ha boldogok lesztek. 

— Bízom az istenben. 

(Folyt, köv.) 

Második Szibéria. 

(Folytatás és vége.) 

Metál ka magasan a hegytetőn fekszik. Itt egy 

órai pihenőre határoztuk el magunka t ; de oly hű-

vös, mondha tnám oly hideg volt, hogy kénytelenek 

valánk utunkat tovább folytatni. E vidéken má r 12 

éves gyerkőcztől kezdve minden török haudzsárral 

és töltött fegyverrel j á r , s ezen előnyöket még ve-

lünk szemben is éreztetni akarják, mert mig egy 

bosnyák alazatos köszönéssel fogadja a katonát, ad-

dig ezek lenéző, fenyegetős s dacos arcai haladnak 

el mellettünk. 

Boljanics felé haladva, egyikőnk, ki pár szót 

értett szerbül, kérdezé egy töröktől a rendes utat, 

mit ez nem értve, illetlenül felelt, barátom hasonló-

kép válaszolt s erre a török haudzsárát kirántva, 

hátramaradt társunkra rohant, s ha mi idejekorán 

vissza nem fordulunk, le is szúrta volna. 

Aznap Boljanicsra érkezénk s csak másnap 

folytattuk utunkat Plevje felé. Feltűnő az utazóra a 

vidék nagy változása. Az eddigi sürü erdőket s ma-

gas hegyeket kopár sziklák és fensiknak nevezhető 

csupasz hegyek váltották fel, s ugy látszik, mintha 

az egész környéken a növény és állat kihalt s a for-

rások kiszáradtak volna. Ivóvizet Plevje számára, 

I mintegy 7—8 km. távolból, mesterségesen készített 

földalatti vízvezeték szolgáltat. 

Plevje egy teknő alakú völgyben fekszik, mely 

első látásra igen meglepő látványt nyújt , mit tetőz 

meg a barakkok csinos csoportosulása. Az 55. ez-

red ál lomásoz itt, továbbá huszárság, tüzérség, utász 

¡és beteg ápoló osztályok. — A laktanyák igen csi-

nosak és eléggé kényelmes berendezésüek. 

Hat napi fárasztó mars után, ez volt az utolsó 
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szes bálázó szépek által, biztos lehet arról, hogy fáradozásai-

nak julalinául egy oly érthető bizonyítványt fog kiállíttatni 

magáról magasztalt hölgyei által, mit aligha lészen kedve ab-

lakába tenni, s melylyel köszönje meg. ha legkedvezőbb eset-

ben — tinánc lehet. 

Frobatum est! 

Elmondtiik engem ízléstelennek, rosz akaratúnak, osto-

bának, sértőnek és neveletlennek. In eflígie — el is páholtak, 

meg is tépdestek. Kölönben rágalmaztanak, mintha — kisteleki 

jegyző-aspiráns volnék. S mind ez miért? — csupán a legjobb 

akaratú tudósításért. 

Igen, ízléstelen valék, mert csak egy nőt tehettem — 

balkirálynövé. Ez az egy elismerte ugyan. hogy Blair Hugó 

hozzám kis miska, de a nagy többség ma is az ellenkező mel-

lett kardoskodik. Kosz akaratú voltam, mert e g y nőt kifeled-

tem a névsorból. Ostoba voltam, mert a (liliké ruháját nem 

eleg helyesen írtam le. Rendkívül sérelmesnek találták, hogy 

a bál apróbb epizódjait kifecsegtem. A vendéglőnek feléje sem 

kacsinthattam fél évig, lévén erősen tartományos víllámcsapá-

sitól háborgó kellneri szűknek, mivelhogy — kívánatra — 

tollam az étlapon is áthúztam. Kevésbe múlt csak, hogy ren-

dező kollégáim formaliter el nem hegedültek, inert, a valóság-

nak megfelelöleg, dobra ütöttem, hogy bálunk — deticzittel 

végződött; mintha bizony manapság lehetne is sikerült dolog 

deticit nélkül. 

No és kéz alatt jött a java! Karcolatom szellemtelen. 

Ízetlen és részrehajló; irálya is döczögös, mint a félegyházi ut; 

dagályos frázisaival liatast vadászó, pedig belekerült legalabb 

is egy tucat tollszár eirágásába . . . 

No meg a többi, stb. 

így bizony, így áll a bál t. szerkesztő uram! Azonban 

semmi kiskitüseg! Dacara annak, hogy így a 11, én sietek ki-

jelenteni, hogy becses ajanlatát ezúttal is örömmel fogadom, 

- keszseggel sietek annak eleget tenni. Hogy miért, azt is meg-

mondom. 

Ha írok — haragszanak, ha nem írok, még inkább fia-

ragszanak rám. S ez mentségül epp ugy elég, mint satis fao 

tionak. Mert, hogy őszinte térti a nok előtt szerencsés nem 

lehet, az már nagyon régi dolog. A tükör talan az egyetlen, 

mely — bár hízelegni nem szokott — mégis kedves a nok 

előtt A tükör és a báli tudósító azonban mégis sokban egyez-

nek.. A tükör, ha nem szép nő tekint beleje, hozzam. — „go-

romba fráteréhez hasonlít, ki sajnáltam a bókot. S jaj nekem. 

Noi duzzogas és szeszély ellen menekvés nem adatik se egben, 

se padláson. De, hogy aztan az ilyen duzzogasokat komolyan 

is vegye az ember, az már más kalap c.lá tai tozik. Hiszen, olyan 

a nő mar a természettől, mint az áprilisi időjárás, — Kiborul, 

beborul, vegezetre — rád borul. 

Azonban térjünk a dologra, azaz, hogy térjünk a nép-

kertbe, mely ez alkalommal szokatlan ejjeli díszbe öltözött. 

Hold urti, mint szöszke don Jüan, hanyattvágva magat 

»SZENTESI LAP« 

az eg periméjén, felhő árnyalta boudoirjába vonult vissza. A 

természet néma s hallgatag; egy-egy sokatmondó sóhaj a rej-

tett padokon, s gyönge akácbokrok áruló zizzenése sejteti csak 

künn az életet, mely egyébként benn j>ezseg, forrong a szűk-

nek talált faalkotmányhan, neveztetvén az üres óráiban Tha-

lia templomának. Egyszerűségében megkapó díszben csillog, 

tündöklik a terem. Korántse tessék azonban hinni, mintha az 

a tizenkét fontnyi stearin terjesztené e mennyei világosságot. 

A hol annyi szép szem gyémántja ragyog föl, az ég csíl- i 

lagai is bátran elbújhatnak a művészi orchestrum kakasülöje alá. 

A sima parketten, mint valódi „ütközet4 a harcmezőh,! 

tipeg, dübög a tancz végesvégtelenbe. A csatatért bódító puska-

porszag: patsehuli, eau de Cologne, Maiglöckhen de Muquet, 

parfümé de Szilberleitner, kellemes illata tölti be; inig az eresz 

alatt néhány .gyászoló" fiatal ur előtt durrognak az ágyuk, 

habozva öntve magukból a gyöngét megerősítő, s az eröset el-

gyengitö isteni nedűt. 

Mentsen Isten, hogy Kriegsminister ur ő exciáját sérteni 

akarnám, de bizony csak kimondom én, hogy a népfölkelés 

elrendelése, ugy a inint történt, egyátalán nem volt töle sze-

rencsés gondolat. Mar mint hogy az a veteráner csapat diadalra 

vinné Huniát, arról szó sincsen. Tetszett volna — instálom alá-

san — azokból a piros pozsgás, dalias, életre való magyar 

lánykákból összeállítani a tábort, kik ma oly hősi küzdelem 

győztes bajnokai voltak, fogadom, ma már a muszka medve 

önszántából feküdnék előttünk. — S hajlandó is vagyok hinni, 

hogy szépeink boldog-asszonyi fegyverkezese éppen ö exciája 

ellen irányuló tüntetes vala. . . . 

Látni kellett ezt a bájos regimentet, s benne azt a gya-

korlottságot. azt az ügyességet, fegyelmezettséget, melylyel lép-

teikre a commandót várták. No, hogy ilyen hada még a Ko-

kinkinai császárnak sincs, az szent és kétségbevonhatatlan. 

Ragyogó diadém nálunk a sisak, thearózsa a forgója: 

pikáns, szeszelyes ruha a inondorjuk, selyem cipő a bakkan-

csuk, legyező a buzogányuk, bódító szem a fegyverök s pari-

pájuk, — ah ! paripájuk a szegény papa, kit ugyancsak meg-

lovagoltak. mig a kis nagysám bejuthatott a díszes hadi állo-

mányba. 

Bogyó Miska bátyánk büszke lehet a hadseregére, s biz-

tosra is veheti, hogy ha tőlem annyi függene, mint amennyi 

neui függ, ma ö volna az „első magyar általanos népfölkelöi 

nőnemű nemzeti hadsereg fögenerálisa." 

Fegyvereik erejéről én magam telietek fájó bizonyságot. 

Alighogy a terembe léptem, már is célba vett egy kis százados, 

ki pedig semmivel se több másfél-tizedesnél, s lelkeadta pici-

kéje, ugy szivén talált, hogy menten egy szekre roskadtam, 

tapadván ahhoz olyatenkeppen, hogy bicskával is bajos lett 

volna onnan levakarni. 

Midőn az ember hasznosabbat tenni nem bír. — elmél-

kedik. Azon kezdtem én is. Csevegő, kacagó párok vonulnak 

el előttem, mintha a menybeli seregek detillirozását látnám. 

ál lomás o t thonunk: saját századunktól. Harmad-

nap reggel tovább folytattuk utunkat Prepolje felé. 

l tunk rossz és farasztó volt, hozzá ínég a nap 

is tikkasztóan sütött. Az egész uton sem vizet, sem 

ennivalót nem kaphattunk, s éhség és szomjúság 

felváltva kínozott bennünket. Végre, testben leiekben 

kimerülve, egy félreeső bosnyák házhoz tértünk be, 

azon édes reménynyel eltelve, hogyha éhségünket 

nem is, legalább kinzó szomjunkat csillapíthatjuk. 

Vizet azonban itt sem kaphattunk, hanem egy nagy 

fazék aludt tejet hozott egy vigyorgó pofaju anyóka. 

Azt gondoltuk, hogy ajándék lesz s nyomban meg-

kockáztattam a kérdési : „Comb ion cette ko^iur-

A vasorrú baba először elbámult , aztán azt mondta , 

uugy 40 para. Tehát ezeknek mar parajok van, 

gondolánk, s minthogy nekünk nem volt pa lánk , 

forintosunktól meg megijedt az anyóka, elvitte or-

runk elől a j ó kecsketejet. Lehorgasztott fővel s ne-

hez keservek közt indultunk tovább. Mintegy 3 orai 

i'olvtonos menet után. végre ismét egy házra talál-

tunk. de pénzünk itt sem tudtak felváltani (vagy 

nem értettek hozzá) s még egy forintért se kaptunk 

egy tanyer tejet. A gondviselés azonban még sem 

hagyott kétségbeesni; egy mózes vallású lévén ugyan-

is köztünk, ki egy-egy vorschrift zsebkendőt sze-

dett össze tőlünk, melynek láttára a bosnyák nő 

örömében oly nagv veder tejet adott elenk, hogy 

akár a lábainkat is "megmoshattuk volna benne. 

A tej mellé egy-egy darab kenyeret is kap-

tunk (ha ugyan kenyérnek lehet mondan i azt a zab-

ts árpaliszt keverékből készített valamit, a minek se 

-/.¡ne. se ize, de még formája sincs, s mihez képest 

a kukorica-bodag valóság habsütemény) de nem 

mertünk hozzányúln i ; egyik társunk azonban, nem 

akarva gyávának látszani, egy darabot nagy elszánt-

sággal megevett. Nem történt semmi baja. 

Elbucsuztunk zsebkendőnktől s mintegy három-

negyed óra alatt elértük a L im folyó mentét, mely-

nek' regényessege egészen meglepett. A kopár szik-

lük helyett a hegyoldalon nagy tábla rozs, zab, ten-

geri és más kerti veteményes földek tűntek sze-

münk elé, a legregényesebb tarkaságban sorú cser-

jéktől szegélyezve. Az országúton a lma, szilva, dio, 

és cseresznyefák, helyenként egész erdőt képezve, 

tárullak szemeink elé. A L im folyó, mely különösen 

apadáskor látható teljes pompá jaban , vize kek, nnnt 

a kékítő, helyenként sötét zöld, ma j d egész lekete 

szint játszik, sziklás helyeken fehér fodros habok-

ban törve meg. 

Vize tiszta, mint a kristály s igen kellemes izü, 

sajátságos azonban, hogy a Lim folyó mentén la-

kóknak többnyire óriás gugályok nő. Azt állítják, 

hogy a Lim vizének folytonos élvezésétől keletkezik. 

— A katonaságnak tiltva van, de azért lopva mé-

gis iszák. 

Közeledve Prjepoljehoz, először is a Sokolicán 

levő „jáger sánc" tűnik szemünk ele, aztán egy bos-

nyák módszer szerint készitett, otromba fahid lát-

ható, mely mint óriás félkör köti össze a L im ket 

pait jat . 

A városba érve, azonnal saját századunkhoz 

siettünk, a hol nem remélt szives fogadtatasban re-

szesüliünk, ugy, hogy a hozzánk intézett számos 

kérdésre: „elkészült-e má r az artézi kut > szabad-e 

má r a Halálba j á rn i ? van-e sok gyakorlat" stb. 

alig győztünk „nem" és „igen-*nel felelni. 

Aztán megmagyarázták a prepoljai viszonyokat, 

liogv a város mely részén tilos a járkálás, továbbá, 

hogy 'örök épületbe bemenni tilos, mert már nem 

egy eset fordult elő, hogy török nő a kerítésen ke-

resztül egy bakával beszélgetett, férje rajtok csapott 

s nejét minden teketória nélkül lelőtte. Máskor is-

mét ' a bakának a csípőjét ütöttek le, a mint egy 

félreeső törökház körül ólálkodott. (En kötve hiszem, 

hogy nem az ott levő cseresznyefával akart szoro-

sabb ismeretségbe lépni, ő ugyan erősen aliitja, 

hogy a török nő adott néki rendez-vouz-t.) 

Mindezeknél nagyobb bajba keveredhetik azon-

ban még az is, a ki sem a török nőt, sem a cse-

resznyét nom kedveli. Ugyanis a nehéz es szigorú 

helyőrségi szolgálat végett. 

Őrizkedik is minden ember a hanyagságtol; 

mert nem a legjobban esne az öreg katonának, ki 

már csak 60 napot számit, holmi bolondság végett 

6 hónapra a Brigade-áristomba jutni , liogy a far-

sangi böjtöt Szerajevóban, vagy Eszéken töltse. 

Azért legjobb volna, ha maradt volna Bosznia 

ott, a hol van, s m i is maradhattunk volna ott, a 

hol voltunk, t. i. Szegeden. ^ ^ I Uyrai Mihály. 
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Milyen paradicsomi világ is az, hol a mamuska mosolyog, ha 

a leányát ölelik, s férjem uram örül, ha oldalbordáját — már 

mint a feleségét, bizalmasan fogja át egy-egy gavallér. Igazi 

virágos kert volt az. Viruló szép rózsák az élet kertjében. 

Rózsa, rózsa? . . . Tudjátok mi a legszebb rózsa? — 

A 16 éves, kökény szemű kis leány titkos ábrándoktól arcán 

feslö rózsa . . . 

Tűnődéseimből gyöngéd érintés riasztott föl. 

— Hová merült el szép szemed világa? 

— Astronomus vagyok, Náci bátyám. 

— Nagyot esik a ki magasra hág; maradj csak a földön 

ecsém, nehogy ugy járj, mint az a fiatal ur amott. 

— Nos? 

— Hát biz az már nagyot esett. Erősen vallja imént az 

angyali Bertuskának: — Óh nagysád, nein is hiszi, mennyire 

imádom! 

— Haha! Persze, hogy nem h iszem! 

— Tableaux! 

Servus! 

Újra egyedül vagyok. Mint méhraj forrong körülöttem 

a táncoshad — lepkéivel, dongóival. Igen természetesnek ta-

lalom ugyanis, hogy szorgalmas méhek mind ama ifjak, kik a 

komoly házasság gondolatával közelednek bájos tánczosnöik-

hez, hogy tőlünk a szerelem mézét lassankint elraboljak, s 

majdan magát a virágot is a házasélet kaptárjába vigyék. — 

Könnyelmű lepkek mindazok, kik komolyabb gondoiatok nél-

kül virágról virágra szállnak, a négyesben legalabb nyolc nő-

nek szerelmet vallanak; szóval, a kik mézet lopnak haszon 

nélkül, mig végre is elröppenvén fölöttük a fiatalság tavasza, 

begubódzanak az agglegénység bábjába, beburkolóznak az élet-

untság vastag plaidjébe, s lesznek elhúzódó, nőgyűlölő tagjai 

a társadalom elöfájanak, kik csak a hervadt leveleken, — t. i. 

a régi szerelmes leveleken — rágódnak. Dongók végül a zsör-

tölődő Öreg árak, kik már éjfél körül ott settenkednek a höl-

gyek sorában, s nagybőgőt megszégyenítő morgással dongjak 

a mama fülébe: „Anyjuk, gyerünk haza, — én álmos vagyok!" . . 

Azonban felre a tréfával. Eamus nunc ad fortissinium! 

Tagadhatatlan, hogy bálunk reputatiójat ezúttal csakis 

a mi derek félegyházi szomszédaink mentettek meg. — Tények 

elol kitérni nem lelietven, szellőztessük hat, miért történt meg 

az, liogy a helybéliekből bálunkon nem volt több, mint — hat 

! leány jelen? 

— Oka egyszerűen az, hogy nincs is több, mint hat 

i leányunk. 

Csakhogy ez a íactuin is okozata egy eredendő bűnnek, 

egy félszeg szokasnak, mit komoly szó nélkül hagynunk nem 

lehet. Ennek ismetelt oka anyáinknak az a könnyen végzetessé 

valható, s eleggé meg sem róható meggondolatlansaga. hogy 

leányaikat már 14—15 éves korukban merő hiúságból, sokszor 

érdekből, mintha csak niegtizetve volnanak, prédául dobják 

kéjsóvár ronek, vagy akárhány esetben fejletlen gyerkőcök kar-

jaiba Bimbójaban elhervasztják a virágot, akadalyozzák kifej-

lődését, elsorvasztják az életerőket, mert életre keltenek egy 

' oly satnya generációt, mely — népfölkelönek is gyarló lészen. 

Mit is tudhat egy ily fejletlen, tapasztalatlan, sokszor eppen 

, tanulatlan leány az eletröl, vagy mily képzetei lehetnek egy 

, egész életre ható, önfeláldozó szerelemről ?! 

Komoly kötelessegük volna az anyáknak, hogy legalább 

-JU eves korukig leányaink szivvilágát hiú ábrándok ne zavar-

jak, üres képtelenségek ne epeszszék. Igen; akkor nem lenne 

az a sok szerencsétlen nexus, eltéves2tett élet, ezerszer meg-

bánt frigy; nem lenne a házasság lutrijáték, melylyel száz kö-

zül egy ha te~nót csinál; — hanem igen is, örökös rizikó he-

lyett lenne, mint lehetne, két csillag talalkozása az elet egen, 

hogy örök fényű nappá egyesüljenek; lenne véd- és daezszö-

vetseg a paradicsom visszafoglalására; lenne négykézre irt bű-

vös symphonia, ket testben egy összeolvadó lélek. 

. . . De hiszen mondta ezt már más is, egyebet is mást 

is. Még sincs soha foganatja. 

Különben is e tárgy méltóbb lehetne cicerós betűkre, 

mint a bálitudósitásba. Hagyjuk. 

Annyi tény, hogy hölgycskéink nem szűkölködtek a mu-

latasba. Mennyasszony korukban se táncolnak többet, se jobb 

animóval. 

Csakhogy könnyen is megterem ott a jó kedv, hol a mi 

derek Balazsunk tartja kezében a vonót. Mintha lelke sirna, 

kacagna a szaraz fában, oly érzessel, langgal hévvel játszik az 

a bariia gyerek. 

Akkor tetszett volna löleg hallani, niidön liatalodvan az 

idő, az ugráló angyalkák az álom karjaiba röppentek. A bal-

terem kiürült. A rendezőség vállalkozóbb szellemű tagjai oda-

huzódank, a hol „zöld asztalon eg a gyertya.- Et bibimus mag-

nuin áldomás. — Nem a tanezhoz húzta most a cigány, ha 

nem azokhoz a hosszú nyakú palaczkokhoz, mikbe egész heti 

főfájás volt rejtve. Szomszédunkban a doktorok doktora szinte 

szép hegedűszóval kúrálta víziszonyban szenvedő patienseit. 

ftem hiszem azonban, hogy nem magának szólt, midőn Kese-

regte : 

— Haza mennék, de nem merek . . . 

Hogy én tegnap is ma jöttem haza, ennek kezdek tu-

datára jutni; de hogy egy hét alatt elmuljek főfájásom, azt 

bajos elképzelni is. Nagy baj ez a — szívbéli főfájás. Mert hát 

nem is annyira a palaczktenger maródija, mint a szép szemek-

nek vagyok en a betege. Azon szép szemek varázsa tőn ittassa, 

miknek tulajdonosnöit Zsiga Jani barátom, mint szaktekintély, 

szívességéből, illetve közreműködésével, eme kedves koszorúba 

fűztem. 

A szép leányok közül ott voltak: Első sorban a „három 

gratia;* Jankuca, Emucza, Julka. (Ki az, a ki őket nem ismeri?) 

Nemkülönben Greskuvits Eleouora, Horváth Fannika (Felegy-
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háza) Horváth Ilonka (Félegyháza) Kanyó Terike (Félegyháza) 

Lövei Erzsike (Félegyháza) Szabó Erzsike (Félegyháza) Farkas 

Bertuska (Félegyh.) Szarka Mariska és Vig Kózsa kisasszonyok. 

Az asszonyok közül: Binder Vilmosné, Borbás Mihályné, 

Eszes Mihalyné (Dorozsnia) özv. Faragó Istvánné, Gartner Fu-

löpné (Hajdu-Dorog.) Horváthné, Kanyoné, Körösi Gyuiáné (Fé-

legyháza.) Komjáthy Mórné, Szelhoffer Antalné, Szőke Pálné, 

Tari Lászlóné stb. urnök. 

Ennél csinosabb a propos-val nem is fejezhetném soraimat 

Nos, hogy tetszik? 
* * * 

Csillag alatt szóljunk még az iparos ifjúság mulatságáról, 

mely a .Magyar királyhoz" címzett vendéglő nagytermében 

hasonlóképen igen kedélyesen folyt le. Hogy mily jól mulattak 

a kicsikék, igazolja azon körülmény, hogy a táncterem virágos 

kertje csak akkor lón letarolva, midőn a buzavirág-szemü le-

ánykák a kora hajnallal tértek pihenőre. 

A jelen voltak névsorát főbb vonásokban a következők-

ben adjuk. 

A leánykák ezek: Józsa Emma (kinek ugyancsak betab-

lazva lehet a szerencseje, mert a liatalsag folyton körötte le-

gyeskedetg Csanyi Etel, Kocsis Juliska, Boda Mari, Turi Er-

zsike, Tóth Katicza, Henzl Margit (Bpest,) Pendl Mariska (kszt.-

inárton), Páger Mari (Baks) Mero Ninuska, Bodor Aranka, ba-

rusi Mari, Zübek Annus, Heuzl Mari, Bódi Franciska, Pigler 

Janka, Katai Etel. stb. 

Az asszonyok: Csanádi Gyuiáné, Pusztai Pálné, Futóné, 

Heringerne, Bodorné, Üeakne, Szakaine, Pap Lajosné, Kucse-

ráne, Henzelné stb. 

Azonban szaz szónak is egy a vége: Alásszolgája. 
Csongor. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lajos estély© a szentesi 46-as népkör-

ben ez évben is banqettel ünnepeltetett meg. A oan-

quetten nők és férliak szép számmál vettek reszt. — 

xiz első pohárköszöntőt Sima Ferenc körelnök mondta 

a nagy hazaíira, utana Pólya Ferenc Törs Ká lmán 

városunk szeretett országos kepviseiójere ürité poha-

rat. Mondtak meg pohárköszöntőt a una Ferenc kör-

elnökre, Ibolya Ferencre és dr. Filo Lajosra. A tár-

saság a legkedélyesebb hangulat mellett ej tél u lán 2 
óráig volt együtt. A kör névnapja alkaimabol Kossuth 

Lajos nagy hazanktiat táviratilag is üdvözölte. 

— ¿tendkrvilii városi közgyűlés lesz t. hó 

áy-én, héttőn delelőtt lJ orakor, melynek egyetlen 

tárgyát az uj gymnasiumi épület homlokíalazatának 

budapesti szinteglaból mintegy 22oi írt költség-

többlettel, avagy a varos teglaanyagából cementes 

péppel, az épitesi költségterv szerinti összeg mellett 

való kiépitése tárgyaban hozando batarozathozatal 

fogja képezni. 

— A vasutépités közeledik a befejezéshez. 

J övő hétfőn megkezdődik a kavicsolás. Az epületek 

már be vannak fejezve, a szobák festése folyik, s 

szeptember lU-re ez is be lesz fejezve, ugy, hogy a 

vasút, m in t azt má r a műi t szamunkban je leztük: 

szept. 15-én üiinepelyesen meg lesz nyitva és a for-

galomnak át lesz adva. 

— N e p ü n n e p é l y . A szentesi jótékony nő-

egylet által a tűz- és árvízkárosultak segélyezése 

céljából rendezendő nagy népünnepély holnap lesz 

megtartva a Széchényi kertben. Az ünnepély iránt 

ugy a nemes jótékonysági cél, min t az ünnepély 

változatos programmjana l fogva is nagy az erdek-

lődes, ugy, hogy a szomszéd vidékről ritkán volt 

Szentesnek annyi vendége, mint amennyit ez alka-

lomból várunk. 

— T a n á r v á l a s z t á s . A szentesi gymnasi-
umi bizottság f. hó ¿4-en tartott ülésében ejté meg 

a választást a gymnasiumnál üresedésben levő egy 

tanári allásra. A valasztás dr. Kardos Albert jeles 

tehetségű íiatal tanárra esett, kiben egy kitűnő erőt 

nyert tanári karunk. 

— Vasút i menetrend. A szentes-kunszent-

mártoni vasút menetrendje már meg van állapitva. 

Naponta kétszer lesz a közlekedés és pedig Szentes-

ről indul reggel öt ora :Í0 perckor és d. e. 10 óra 

2b perckor, s igy Pestre d. u. 2 órakor és este 8 

órakor érkezik a vonat. — Ez a menetrend egyelőre 

teljesen megfelel közlekedési érdekeinknek. 

— Tarsnlat i közgyűlés lesz szept. 1-én. 

E közgyűlés tárgysorozatát lapunk múl t számában 

közöltük. A gyűlésre minden tag külön meghivót 

kapott, felhívjuk azért az ártérbirtokosokat, hogy te-

kintettel a gyűlés számos fontos tárgyára, minél 

számosabban vegyenek részt a gyűlésben. — A Szen-

tesre érkező érdekeltségi tagok elszállásolása iránt a 

legszélesebb intézkedések tétettek ugy a társulat, mint 

varosunk polgármestere által. A vendéglő szobái 

előre lefoglaltattak s a polgármesteri hivatal gondos-

kodott arról, hogy kellő számú magánlakasok is 

rendelkezésre álljanak. 

— Halálozás. Súlyos csapás érte f. hó 

-0-án Zukkermann Ignác közbecsülésben álló ke-

reskedőt és családját, neje, szül. Sonnenfeld Mária 

elhunytával, kit a halál néhány heti kinos szenve-

dés után 4á éves koraban ragadott ki szeretett csa-

ladja karjai közül. Temetése tisztelőinek nagy számú 

»SZENTESI LIK?* 

részvéte mellett mult vasárnap délután ment végbe. 

Béke pora ira ! 

— Kinevezés. Kubovszky István r. katli. 

kántorsegéd Csanyra ideiglenes kantornak neveztet-

vén ki, a napokban elhagyta városunkat. Rubovsz-

kyban nemcsak a szentesi dalegylet vesztette el 

egyik legtehetsegesebb tagjat ; de érzékeny veszteség 

érte a rom. kath. egyházat is; mert kellemes, szép 

csengésű hangjánál fogva a liivek között altalános 

tisztelet és szeretetnek örvendett. 

A katonai lóvásár a földmivelés, ipar 

és kereskedelmi minisztérium részéről Szentesen ok-

tóber 4-én, H.-M.-Vásárhelyen pedig október 9-én 

fog megtartatni. A miniszteri körrendeletben külö-

nösen ki van emelve, hogy a tenyésztők teljes biza 

lommal vezessék a bizottság ele katonai célokra al-

kalmas lovaikat, inert a fő cél az, hogy egyenesen 

a tenyésztőktől, minden közvetités nélkül, vétesse-

nek meg az alkalmas lovak. Megvétetnek 4—7 éves 

s legalább 158 cm. (15 markos) lovak, melyekért a 

vételár nyomban letizettetik. Felhívjuk a tenyésztők 

ügyeimét £ körülményre. 

A Szentes városi polg. leányis-
kolában a j övö tanévre a beiratások szeptember 

hó 1., 2. és ,i-ik napja in történnek, és pedig d. e. 

U és i á óra d, u. U és 5 óra között. Szeptember 

4-én d. e. y órakor veszi kezdetét a felvételi vizsga. 

A polg. leányiskola 1. osztályában csak oly tanuló 

léphet be: a) ki 'J-ik életévét bt ,ö l töt te; b) ki az 

elemi iskola IV. osztályát elvégezte és erről hiteles 

bizonyítványt fö lmutathat ; c) ki a felvételi vizsgála-

tot j ó sikerrel leteszi. A beiratások alkalinável tar-

tozik minden tanuló keresztlevelét, illetőleg születési 

bizonyítványát felmutatni. Tandí j egész évre négy 

forint, mely félévenként előre lizetendő. Beiratási dij 

50 kr, Szegény sorsú, j o magaviseletű tanulók, kik 

tandíj elengedésében akarnak részesülni, ez iránt 

kérvényeiket a városi tek. iskolaszékkez nynjtsák be. 

Az igazgatóság. 
— Hajózás. A csekély vízállás következtében 

beszüntetve volt hajózás a felső Tiszán, Szeged és 

Szolnok között, f. hó ¿4-én újból megnyittatott a 

személy- és áruforgalom részére. 

— Több világosságot ! A református pap-

lak és bérház építésé folytán a református templom 

melletti utca közepéig földdel és téglával van meg-

hordva; ugy, hogy csoda, ha az ember sötét estén 

ki nem töri a nyakát. Felhívjuk e körülményre a 

rendőrség figyelmét, mely annyival is könnyebben 

segíthet a bajon, mert csupán az éptési vállalkozót 

kell egy l ámpa felállítására szorítania. Néhány kitört 

nyak és láb bizonyára felér egy mécses költségeivel. 

— Meghívás. A szentesi kereskedő itjak 

önképző és segélyző egyesülete f. évi september á-án 

saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart. melyre 

az egyleti tagokat e helyen is tisztelettel meghívja a 

választmány. 
— Színházi hírek. Aradi színigazgató kü-

lönben is jeles szintarsulatát több kitűnő erővel sza-

porította, kik közül Sándor Emil, — általunk is elő-

nyösen ismert kitűnő jellemszinész, — már tegnap 

megérkezett s ma Schiller „Ármány és Szerelem u  

cimű színmüvében fog fellépni először. — Bérlet-
nyitás. Még egy ü előadásra terjedő bérletet nyit a 

színtársulat, melynek sikerétől függ. hogy élvezhet-

jük-e továbbra is a kitűnő előadásokat, vagy n em? 

Ez uj bérlet szerdán, aug. 31-én veszi kezdetét. 

Bérletárak: Nagy-páholy 15 frt., kis-páholy l á frt., 

I. r. támlás 4 frt 50 k r 11. r. támlás 3 í r t 75 kr. 

zártszék 2 frt 50 kr. — Bérelni lehet a színházi iro-

dánál és pénztárnál. — A színtársulat operette-sze-
mélyzete ma és holnap H.-M.-Vásárhelyen rendez 

előadasokat s ezentúl felváltva itt is, ott is fog működni . 

A helybeli izr. iskolában a j övő 

tanévi beiratások f. évi augusztus hó ¿9., 30. és 31-én, 

a hitközségi irodában fognak eszközöltetni. A rendes 

előadás september 1-én veszi kezdetét. 

— Felhívás a tanonctartó iparos és keres-

kedőkhöz. Vonatkozással a nmlgu m. kir. vallás- és 

közokt. ministernek 1884. jul ius ¿3-án kelt rende-

letére, mely az iparos tanoncok iskoláztatására vo-

natkozik, felhívom a t. iparos és kereskedő urakat, 

hogy tanoncaikát az ipariskolaba írassák be. A be-

iratás sept. 1-én veszi kezdetét az ipariskolai igazgató 

I. t. 157. számú lakásán a délutáni órakban fél 5-től 

fél 7 óráig, hol is minden tanonc felvételi jegyet 

kap, melyet az illető osztály tanítójának átengedni 

köteles. A rendes tanítás sept. 15-én kezdetik meg. 

Az ipartanodai bizottság meghagyásából: Zoó János. 
— Véletlen szerencsétlenség. Majzlín-

ger Imre fuvarost, ki Máhr Kázmér pincéjében bo-

roshordók leeresztésével foglalkozott, egyik hordó 

oly szerencsétlenül nyomta a falhoz, hogy koponya-

csontja több helyen megrepedett s arca is teljesen 

eléktelenedett a zúzódás következtében. 

— A szeged-dorozsmai országút do-
rozsmai részének kiépitése, épen ugy, mint a szegedi 

rési, vállalat ut ján fog megtörténni. Az államépité-

szeti hivatal már ki is irta a vállalat elnyerésére a 

versenytárgyalást, mely sept. 1-én ejtetik* meg. Az 

31. szám. 

ut összes építési költségei 72,838 frt 78 krra vanna^ 

előirányozva. 

F i g y e l e m b e a jánl juk a tiszai m. kir. 

á l lami kotrások vezetősége által lapunk mai számá-

ban közzétett hirdetményt. 

— F e l h i v a t n a k mindazon szülők, kiknek 

0—12 éves tanköteles gyermekeik vannak, hogy azo-

kat — az idéző cédula előinutatása mellett — az 

illető tanítónál f. évi szept. hó első há rom napjájg 

múlhatatlanul beírassák, s annak megtörténtével is-

kolába feladják s járassák, a 12-től 15 éves ismétlő 

iskolások beiratása végett pedig ugyanazon napokon 

a lelkészi hivatalnál jelentkezzenek. Geróe Lajos, leik. 
— É r t e s í t é s . A Szentes városa által eddig fentar-

tott gyninaziuini tanfolyammal egybekötöit polgári fiúiskola a 
lefolyt 188Ö—7-ik iskolai év végével megszűnvén, a jövö 
1887—8 ik iskolai év elejével a Szentes városa által föntartott 
gymnazium nyilik meg. E városi gymnaziumba a beirások aug 
•2l.K 30. és 31-ik napjain délelőtt 8—lá, délután 2—5 óraijJ 
eszközöltetnek, a tul a kurczán levő iskolai helyiségben. Az 
1-ső osztályba oly tanulók vétetnek fel, kik a negyedik elemi 
ostály tanulmányait legalább kielégítő sikerrel végezték és a 
9-ik életévüket már betöltötték, de 1*2 évnél még nern időseb-

i bek. Tanulmányaikat iskolai bizonyítvánnyal, életidejöket ke-
resztlevéllel, vagy születési bizonyítvánnyal tartoznak igazolni. 

1 — Minden jelentkező köteles az előző osztályról nyert bizo-
nyítványt a beirás alkalmával fölmutatni. A városi közgyüés 
1885. febr. 19-iki határozata értelmében minden helybeli ta-
nuló évenkint 1 2 frt,'vidéki 15 frt tandijat íizet. Ezen tandíj-
nak felerésze a beírás alkalmával leíizetendő. Az újonnan belé-
pők ezenkivül még 50 kr beirási dijat is fizetnek. Minden ta-
nuló a felvételre személyesen atyja, anyja vagv gyámja illető-
leg azok megbízottja kíséretében tartozik az igazgatóságnál 
jelentkezni. A javító vizsgálatok aug.30-án tartatnak, a rendes 
tanítás pedig szeptember 1-én veszi kezdetét. Szentes, 1887. 
aug. 18 Az igazgatóság. 

— E r t e s i t e t n e k a szentesi rom. kath. szülők és 
gyámok, hogy az elemi iskolában az 1887—88. tanévre a szo-
kásos beiratások a f. évi szeptember hó 1., ± -3-ik napjain, 
mindenkor délelőtt 8 órától 11-óráig az illető iskolákban fog-

; nak eszközöltetni. Az előadások szeptember 5-én veszik kez-
detöket. 

C a r m e n S y 1 v a. R > n á * U költő-királyné-

jának, le^uj-ibb r ^ é o y é t kö-li su Egyetemes Re-

génytár I I . évfolyam, X V I I . és X V I I I . " kötete, Tá-

bori posta c iin allatt Carme Sylva ama ritka ntfi 

irók kö/,é tartozik, kikben az i r á y nőies finomsága 

éles megtigvHÖ képességgel és a/ eszmelkedés mé y-

rtégéye! egyrsül. Jellem/,esei műrészein tökéletesek, 

s bár az eszménvi magasialot sohasem téves>ti 

szem elöl, mégis rniödig m^g uar^d a természetes-

ség, a való határi kő i t . Megvaa az a kiváló írói ké-

pessége üngy alakjai iráot rögtön tú tudja költeni 

az érdeklődést s ezt az érdeklődést a m^se folya-

mán — Nármilyen egyszerű is az - mindvégig fen-

tartja. L gutóbbi regényeit „Dito u i d l dem" név 

alatt bocsát tta ki, s ez a név van a jelen regény 

czi-nlapján is. A tábori posta a francia-német há-

ború alatt játszik s az újkor egyik legnagyobb tör-

ténelmi eseménye szolgál komoly háttérül a felette 

érdekes r^géoynek. A két kötet, csinos piros vá-

s/önkötésben, együtt 1 írttért kapható Singer és 

Wolfner könyvkiadóhivatalában Bpest, Andrássy ut 

10. sz. a. 

A r a n y k a m e i t e s h e r e m a g 

Az arunykamentes heremag beszerzésének egyetlen 

biztos módja az, ha a termelőnek magheréjét, köz-

vetlen éres előtt, amig az lábon van, megvizsgáljuk 

s ha aranykamentes, szükségletünket ott szerezzük 

be. Számtalanszor tapasztaltuk ugyanis, hogy a leg-

jobb és leghitelesebb forrásból s/.erzetí, sőt m % mag-

vizsgáló á l lomásnak hiv. bizonyítványával 'ellátott 

heremag is elvettetvén, aranykásnak bizonyalt és még 

az a rosta sem létezik, a mely az aranyka magot 

tökéletesen ki tudná választani. Az aranyka mag 

ugyanis akár lóval nyomtatjuk, akár gőzgéppel csé-

peljük el, nem csupán tiszta mag a lakban, hanem 

gubójával is, melyben a magvak ülnek, kerül a here-

mag közé. Az eddigi aranykarosták pedig úgy van-

nak szerkeztve, hogy finom rostszövetük a kihánny-

tott a r a i yka magot aláhullat ják ugyan, de az 

aranyka gubót, mely széttördelve akkora, mint a 

heremag, nagyságánál fogva ez utóbbi közt hagyják. 

Az aranykan ^ntes here (luczerna) mag legbiztosabb 

beszereztetési módját nyújtom gazdatársaimnak, a 

mikor azokat, akik lucerna magot szükségeinek, 

meghívom, vizsgálják meg 100 holdas luczerna mag, 

termésemet lábán, mielőtt kasza alá kerül, a mi 10 

nap múlva fog megtörténni. Gerendás, u. p. Csa lád-

Apác/.a; vasútá l lomás: Csorvás, aug. 16. 1887. 

M o k r y S á m u e l . 

— M á r k é s ő . Utas : Pénztárnok ür, ön té-

vedt a pénz visszaadásánál. Vasúti pénztárnok : Ha 

egyszer elment ianen, akkor már késő, elmebet! 

Utas (távozás közben visszakiáltott:) Csak azt akar-

tam mondani, hogy egy forinttal többet adott vissza. 

— V e s z é l y e s b e t e g s é g . — Ja j , j a j 

doktor úr, siessen az Istenért í — Ki a beteg ? — 

Hát csak magam ; hanem mivel senkim sincs, a kit 

küldhettem volna, hát eljöttem magam. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
G. P . urnák . Makó. A lap rendesen kül-

detvén, a hiba egyedül az ottani kézbesítésnél lehet* 

Szíveskedjék utána nézni, hogy intézkedhessünk. 

< Z. Gy. u rnák . Helyben, Jövőre adjuk* 
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— Miért érzem magam oly nyomoraltnak ? 
oly gyengének , oly b á g y a d t n a k ? Miért van gyomorégés-ra, 

tt>i¿rt fáj m i n d m tagom, mi-rt érsek kel lemet len savanykás izt 

* ú j a m b a n ? Miért van néha f rkas é tvágyam s mért undorodom 

n áskor m i " d t n t á p l á l é k t ó l ? Miért vagyok gyakran kedvet len, 

búskomor és l ever t ? miér t félek gyakran kép i é i t veszélyektől 

H rezzenek össze rög tön a legkiss-'bb za jra s mért leszek cly 

izgatott, m i n t ha nagy veszély fenyegetne? Mit jeleott-nek a 

t omp* , rosszul lét tő l kisért fofájasok, a heves sz ivdobogá iok , a 

lazas nyugh i t a t l a n s ág , *z éjjeli i zzadás , a nyugta lan á lmok tó l 

megzavart a lvás, m* ly fe lüd í tő nvnga l om helyett a legk ínzóbb 

á lomlá t á^ok borza lma iva l g y ö t ö r ? A fnlel-t m i n de zek r e : ezek 

az eméezttítlenség — dispepsia — k l r t üne te i , mely betegség 

caknt-in m inden «-roben kórnak kezdete és elopostá ja Az emész- : 

tét lenség a ( jyomornedvek erőtlenségéből és képtelenségéből á l l , 1 

midőn azok nem képesek a t áp l á l éko t a test f ennUr tá-ára 

a lka lmas a l a kban fe ldolgozni . Leggyak rabban szabá ly ta lan ét 

rend vagy czélszeríit len t áp l á l kozás és szabadban va ló kel lő 

mozgás h i ánya fo lytán á 1 elő . A zonban előidéutetik lelki fáj-

da lmak , — rögtön i nagy szerencsétlenségek. és lelki r á ¿kód 

tatások á l ta l is, tuls-ígo-i szellemi v»gy testi megerőltetések, 

ház i vag üzlet i gondok , pénzsz iUsé . ' stb. á l ta l nagyb-m előse-

gi t t r t ik k i fe j lődésében és sokszor elő is idé/.tetik. Ha a gyo-

mor mind ig rendben tartatnék, ugy a ha lá l fiatat és öregekre 

né«ve egyarán t megszűnne ijesztő rém lenni, e l ldub n j ó barát-

nak tek intetnék, kit egy bo ldogul s kel lemesen eltöltött hosszú 

élet a l k ony án l á toga tásáva l tisztel meg Az első ellenség, mely 

egészségünket s bo ldogságunka t aláássa, m ind ig az emésztet 

lenség. Nincs tehát egyáU l m könnyebbü lés , nincs szer nincs 

gyógymód e betegség ellen ? M ind ig ez a dispepsiában szenvedő 

szerencsétlenek kérdése. A mit haszná ln i kell , az egy oly 

gyógyszer mely ál tal a gyomor , belek, mdj és vefék ismét 

rt ndbe hozatnak és az emésztési szervek működésükben gyorsan 

es hatásosan t ámoga t t a t nak , és mely egyidejű leg az ideg és 

izomrendszernek eredeti erejét visszaadja íSzeren^sár-« lótezik 

egy ily gyógyszer. Az orvosi t a l á lmányok történetében, mint az 

t izenkét évi alapos vizsgálat á l tal beigazoltatott , még nem talál-

tatott gyorsabban ha tó , biztosabb s oly bámu la tos sikerek á l ta l 

kidért «zer az emész:et l»ns g ellen, mint a S U A K E R - E X -

T R A C T - Tiz évvel ezelőtt még A n / l i á b a n is ismeretleu volt 

» ma má r eg sz En r óp ában egyedül i gyógyszer gvanáu t hasz 

ná l ta t 'k az emésztetlenség gyógyi tására . Azonk í vü l uagy mérv-

ben el van terjedve Ázsia, Afr ika és Amer i ka országaiban és 

számos ny i lvános b izony í tvány , va lamin t mag án egyének, hiva-

ta lnokok , k a ' o n á k , b anká rok , kereskedők, h i j ó k a p i t á n ok , kéz 

művesek, gazdák , ezek nejei és U á u y a i egyhangú l ag bizo-

oyi t ják ezen sz^r bámu la tos hatásá t . Egy üveg ára 1 frt 25 kr. 

Egy doboz 8eigel labdacs 60 fer. Magyarországi főraktár Tö rök 

József gyógyszer tárában Budapest , k irá ly utczn 12. szám, s al-

tala kapha t ó Magyarország minden gyógyszertárában. Szentesen : 

Várady La jos és Podh r ads zky Ferencz gyógyszerész urakná l . 

Szolnok— Knnszentmárton 

Oranibuszvonat: 11 éra 11 perckor délelőtt. 
Félegyházáról Budapestre. 

Gyorsvonat: 3 óra 48 perc reggel. 
Személyvonat: 4 óra 28 perc reggel. 
Omnibuszvonat: 10 óra 37 p r̂c reggel. 
Személyvonat: 4 óra 28 perc délután. 

Az Ehrlich Mór-féle 
III. t. 246. számú ház kedvező feltételek 
mellett szabad kézből eladó; értekezhetni 

Purjesz Dávid ruhakereskedésében. 

Gránicz Pálnak 
Kis-Tőkén három tanyaföldje van több évre 
haszonbérbe kiadó. Az első 45, a második 
35, a harmadik 25 holdból áll; — értekez-
hetni III. t. 304. sz. alatt a tulajdonossal. 

Takács Péter örököseinek 
Nagy-Királyságon 50 hold földje tanyaépü-
letekkel együtt szabad kézből eladó. Erte 
kezni lehet a helyszínén, vagy II. t. 472. sz' 
1-2 háznál, mely szabad kézből szintén eladó* 

t t . t t t t . t L I P Ó T 
állami adója a 3 forintot meg nem haladja, n a g y . t ö k e i ?2 h o l d , b ű s é r i 6 o hold földje, 

Tiszta selyem kelmék méterje 80 
krtól. ugy I . I O és 1.35 6 írt 10 krig. 

Szines, csikós vagy carrirte Dessins 
Ruhákban vagy végekben vámmentesen házhoz szállít H E H -

N E B E R O O. (m. kir. udv. szállító) ZÜRICH «elyem&yári 
r a k t á r a MiaU postafordultával. Levelekre 10 kros bélyeg kell 

Hirdetmény. 
Felhivatnak mindazon adózók, kiknek évi 

hogy tartozásaikat 8 nap alatt annál inkább 
fizessék le, mivel ellenök a végrehajtás má 
sodíoka folyamatba fog vétetni. 

Városi adóhivatal. 
Szentes, 1887. augustus 26. 

TÓTH KÁLMÁN, 
adóügyi taoácsiok. 

és a Fránkl-féle háza eladó; — értekezni 
bármikor alulírottal lehet, kinél uj z s á kok 
igen olcsó áron beszerezhetők. 

KOHN GÁBOR, 
1—2 szállító és bizományos. 

Gőzhajózási menetrend 
a felső Tiszán, Szeged és Szolnok között. 

Vegyes szolgá latban. 

Érvénye« 1887. *pri hó 3> ól 

F ö l f e l é : 
Szegedről Szentesre: vasárnap ós szerdán reg. 

gel 5 óra e*ő»t o^m. 
Szentesről Szolnokra : vas4rn»p és srt rdón d. 

e. 10 óra flott nem. 
L e f e l é : 

Szolnolrrol Szentesre: hétfőn ós pénteken reg-
gel 5 óra - ¡ott nem. 

Szentesről Szegedre: hétfőn ¿s pént-feen d e. 
10 óra eltilt ne?». 

SzijlIőIs: f l ^ y e l m é T o e I 

H I I S D E T M E I A z i s k o l a i é v k e z d e t é v e l bátor vagyok 
, a mélyen tisztelt szülők és gyámok tudo-

. A körös-tisja-marosi ármentesitő és bel- m á s á r a h o z n i i m i s z e r i n t 
vizszabályozó társulat kunszentmárton-mind- ± I1 L c-4UA 
szenti szakasz-igazgatósága az úgynevezett IdnlllOKal KOSZlDa 
jaksori gátnál 180 folyóméter, a tehenesi a legjutányosabban elvállalok s őket a leg-
gátnál pedig 230 folyóméter hosszban eme- jobb bánásmódban részesíteni ígérem, 
lendő gátburkolati munkálatokra ezennel pá- Úgyszintén leánygyermekeket minden-
lyázatot hirdet. nemű NŐI KEZIMUNKABAN tanítok s ki-

A burkolat cementbe rakatik és alappal vánatra a német nyelvben oktatást is adok. 
együtt körülbelül 600 kbmtr. kőműves és Lakásom kurcaparti-utca 166. szám alatt, 
110 kbmtr. földmunkát tesz kí. özv. Hankíss Károlyné urnő házában van. 

Tervek es részletes feltételek a szakasz Mély tisztelettel 
igazgatósági irodában tekinthetők meg- H a n k i s s E r z s é b e t . 

Vasúti menetrendek. 
Kunszentmárton—Szolnok. 

Omnibuszvonat: 12 óra 24 perc délután 

Az ajánlatok, melyek f. évi s z e p -
t e m b e r 3 á n reggeli 9 óráig ugyan-
oda adandók be, aznap délelőtt 10 órakor 
fognak felbontatni. 

Szentes, 1887. augusztus 26-án. 
SIMA FERENCZ, 

szakasz-igazgató. 

Hirdetmény» 
Teés község tulajdonát tevő bor- és pá-

linka mérés, a csárda épülettel 1887. szept. 
29. napjától 1890. évi szept. 29-ig terjedő 
időre, f. évi szeptember 8-án délelőtt 10 óra-
kor, a községnek Szentesen lévő körjegyzői 
hivatalán tartandó nyilvános árverésen a légi 
többet ígérőnek haszonbérbe fog adatni, 

fekvő, A feltételek addig is a körjegyzőség-

Házeladás. 
Szentesen a IV. tized 88. sz. a 

ezelőtt Szegi Lukács tnlajdonát képező ház hivatalnál megtekinthelők. 
szabad kézből eladó, eshetőleg Szent-Mihály Kelt Szentesen, 1887. auguszt 
naptól bérbe adandó, — alkut lehet tenni HÓDI JÁNOS, 

Farkas Gedeon tulajdonossal. biröt 

20. 
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A tiszai m. kir. állami kotrások vezetősége. 

Ad 153-1887. sz. 

HIRDETMÉNY. 
A közmunka és közlekedésügyi m. kir. minister ur ő nagyméltósága f. évi augusztus 9-én 30.934. szám alatt kelt 

intézkedésével a 

középtisza, valamint a Körős és Maros alsó szakaszán 
a hajóforgalom emelése érdekében elrendelni méltóztatott, hogy a tiszai állami kotróraj „ V i h a r " és „T i s za K á l m á n " 

nevü csavargőzöse 

magánjármüvek vontatásat is teljesítse. 
Mi is azzal tétetik közzé, hogy nevezett csavargőzösök ezen szolgálatot már megkezdték; szállítmányok feladása a tiszai állami 

kotrások vezetőségénél Szegeden, Boldogasszony-sugárut 19. sz. a. eszközöltetnek; felvilágosítások az érintett vi-

dékeken a községi elöljáróságoknál s városi polgármesteri hivataloknál is szerezhetők. 

Szegeden, 1887. augusztus 22-én. 

kir. főmérnök, a tiszai m. kir. állami kotrások vezetője. 



8. oldal. 

Üzletmegnyitás. 
Van szerencsém a 11. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint helyben, a pi-

acztéren özv. Neumann Jakabné há-
zában KÖNYV- és P A P I R K E R E S -
K E D E S T nyitottam, hol is mindennemű 

tankönyvek, író-, rajzszerek zenemüvek és 

liirlapok a legjobb minőségben s a legjutá-

nyosabb áron kaphatók. 

Előfizetések fo lyóiratokra elfo-
gadtatnak . 

Midőn a n. é. közönség becses pártfogá-

sába magamat ajánlom, főtörekvésem leend 

a n. é. közönség igényeinek teljesen megfelelni. 

Szentes, 1887. augustus 20. 

2 - 3 Schőnfeld A. 

2090—1887. 

Árverési hirdetmény. 
Szentes város árvaszéke részéről közhírré 

tétetik, hogy a néhai Sinóros-Szabó József és 
neje hagyatékához tartozó hékédi 4 J4 'j.. 0() 

hold szőlőt, a dónáti 100 hold tanya-
földet épületekkel, a besenyői földet, a kistő-
kei 6öü

l l l t )0 és 7135||100 hold földeket, végre 
1390 nsz. öl felsőréti földet f. é v i szep-
t e m b e r 12-én délelőtt 9 órakor a város-
ház udvarán megtartandó nyilvános árverésen 
1887. évi september 29-től 1888. september 
29-ig terjedő egy évre haszonbérbe, — az 
ugyanazon hagyatékhoz tartozó 1 '6-od öl 
tüzrevaló fűzfa és 73 kéve rőzse ugyanazon 
nap délután 3 órakor az 1. t. 624. sz. háznál 
azonnali készpénz íizetés mellett el fog adatni. 

Az ingatlanokra vonatkozó árverési fel-
tételek az árvaszéki irodában megtekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaszéke 1887. aug. 
10-én tartott üléséből. WEISZ EDE, 

2—3 h. elnök. 

ífj. Dónáth Istvánnak 
ecseri 22 l̂ old. földje 

elönyöB feltételek mellett örök áron cUd6. Értekez-
het»* SIMA FEKENCCEL . 

H I E D E T É S E K . 

777—1887. szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
A szeged-dorozsma-halasi útnak a fehér-

tói csatornától 3640 m. hosszban kongó-tégla 
burkolattal leendő ellátása és ehhez tartozó 
földmunkák teljesítése, cement-beton és tégla-
átereszek létesítése, úgyszintén 1456 db. hasz-
nált vasúti sinből készítendő kerékvető stb. 
előállításának biztosítása végett, tekintettel Do-
rosma város képviselőtestületének 28. és 62 
887. szánni s Csongrádvármegye köztörvény-
hatósági bizottságának 47—887 számú hatá-
rozataira, 1887. évi september hó 1-ső 
nap jának délelőtt 10 órá j á ra Cson-
grád vármegye m. kir. államépitészeti hivata-
lának (Szeged, postaház 1. emelet) helyiségébe 
zá r t a j án l a t i versenytárgyalás hir-
dettetik s Dorosma város kiküldöttei közben-
jöttével nyilvánosan eltartatik. 

Pályázni kívánók ezennel felhivatnak, hogy 
az összesen 72 838 frt 78 krral előirányzott 
munkálat elvállalására vonatkozó ajánlataikat 
fentirt nap délelőttjén 10 óráig az alólirt hi-
vatalhoz annyival inkább adják be, mert ké-
sőn beérkező, vagy az alábbi feltételeknek 
meg nem felelően felszerelt ajánlatok semmi 
szili alatt sem fognak tekintetbe vétetni. 

Az ajánlatokhoz a fenti összeg 10°u-ának 
megfelelő, tehát 7300 frt készpénz, vagy meg-
felelő, a részletes feltételekben felsorolt érték-
papírokból álló biztosítéknak Csongrádvár-
megye pénztári hivatalánál S zen tesen leté-
telét igi^oló letéti nvugtatvány, esetleg a biz-
tosítéki összeg csatolandó; az átengedés szá-
zalékokban számokkal és betűkkel kiírandó ; 
a részletes és általános feliételek, valamint a 
tervezet és kivánt munkák teljes ösmerete és 
feltétlen elfogadása világosan és határozottan 
kijelölendő. 

A tervezet, feltételek s egyéb idevonat-
kozó iratok az alólirott hivatalnál a hivatalos 
órákban, valamint Dorosma város elöljárósá-
gánál bárki által betekinthetők. 

Szegeden, 1887. évi augustus 15. 
Csongrádvmegye m. k. államépitészeti hivatala. 

A hivatal főnöke: C s a b y A n d o r , 
2—3 kir. főmérnök. 

35. szám. 

Tudomásul! 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy eddigi bevásárlási he-
lyemmel fölhagyva, jövőre a 

világhirü Dréher-sörfőzdéből 
Kőbányá ró l szállítom a leg jobb minő-
ségű korona s dup la márc ius i fehér 
és barna sört. 

Midőn ezen körülményről a n. é. közön-
séget értesítem, biztosítom, hogy a lehető ju-
tányos áron jól és pontosan kiszolgálok. — 
Főraktár: kispiarc, Grünvald-féle ház. 

A n. é. közönség becses pártfogását kérve, 
maradok alázatos szolgája 

ifj. Fábián-Tóth István, 
2—3 sör-regále bérlő. 

Veres Lakos Ferenczné örököseinek 
11. t. 646.wszámú h á z u k örök áron eladó; 

Q £ értekezhetnfugyanott az örökösökkel. 
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Magyarország leghíresebb s legszén 
savdúsabb ásíány vize, a 

S Z O L Y V A I 
mely savanyúvíz, borral vegyítve, a leg-
kellemesebb üdítő italt nyújtója; gyo-
mor es idegbajokban gyors és kitünö 
segelyt ád; tüdő-, hörgbántalmaknál, 
hugycsöhólyag hurutoknál es járványos 
betegségek alkalmaval kitünö gyógy-
szert kepez, - mindenkor megrendelhető 

MARSALKÓ KÁROLY 
munkácsi uradalmi asványvizbérlönel 
Xyiregyházáii; s kapható jelesb gXggV-
szertárakban, füszerkereskedesekbro*es 

vendéglőkben is. 

ISSBE' 

n 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

díszes számlák , jegyzékek és tudositó levelek, eljegyzési és esketési k á r t y ák , ízléses megh ívók és 

táncrendek (színes nyomás vagy aranyozással), ét lapok, városi és községi h ivata los nyomtatványok , 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táb lás k imuta tások , időszaki és folyóiratok, h í r lapok , müvek, díszes kivitelű szalagaranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és i rodai nyomtatványok , levélpapírok és bor í tékok cégnyomással, fa lragaszok stb. stb 

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

IM 

Ugyanitt a 

„ S Z E N T E S I L A P ' 
cimü vegyes tartalmú hetiközlönyre, mely immár a t i z e n h e t e d i k év i f o l y a m á b a l é pe t t , — e lő f i ze tések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Szentes, 1887. Nyomatott a kiadó-tulajaonos : Sima Ferenc gyorssajtóján. 




